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أمـ َّــا بَ ْعـ ــد..
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أنك تبعدين عني
أراك للمرة الأوىل ،رغم � ِ
اليوم � ِ
ميل ،ونيل ..ينقطع
خم�س
ٍ
حمافظات وع�شرين مدين ًة و�ألف ٍ
�شم�س �أحمر
وقر�ص ٍ
ويت�صل ،وب�ساط �أخ�ضر يظهر ويختفيُ ،
ليل �أ�سود ،و�أنا مل � ْ
أ�صل �إليك بعد ..لكنني
يذوب يف ح�ضن ٍ
ر�أيتك للمرة الأوىل رغم �أن الأقدار جمعت بيننا ثالث مرات
من قبل!
متاما .لي�ست تلك التي
الر�ؤية التي �أق�صدها خمتلفة ً
تت�صافح فيها العيون يف اليوم �ألف مرة؛ و�إمنا تلك التي
تتعانق فيها القلوب يف املرة الواحد ِة � َ
ألف يوم وليلة� .إن
أحدهم
الر�ؤية التي �أق�صدها هي تلك التي نرى من خاللها � َ
�شفا ًفا ،متجر ًدا من كل �شيء ..عدا قلبه.
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و�أو ُّد �أن �أتخلى عن كربيائي الذي يجعلني �أتظاهر بالثبات؛
لأخربك �أنَّ داخلي مل ي�شهد طوال حيا ِته انقال ًبا �أعتى
عقب حني ر�أيتك؛ فهد َدت �أركا ُن ِك
من انقالبي ر�أ�س ًا على ٍ
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ا�ستقرا َر جوارحي ،و�أله َبت خواط ُرك برو َد جوانحي ،وت�شعل
عليك كلما م َّر طي ُفك ،لكنها �سرعان ما
لدي ثور ًة ِ
عيو ُنك َّ
تهد�أ وتنطفئ جذوتها ا�ست�سالم ًا حلك ْمك ،وانقيا ًدا حل َكمك،
إياك على الإميان بالواقع ،الذي
وامتثاال حلاكمكُ ،م ً
عاهدا � ِ
ق�صد-
يقول ب�أنني واقع ..يف ِ�شباكك؛ لأن نظري وقع -بال ٍ
على ُ�شباكك.
إنك الثورة والثورة امل�ضادة ،الثائرة واملنق ِلبة واملنق َلب
� ِ
فكنت
عليه .وما �أنا �إال ميدا ٌن يقبل بك حاكما �أو
حمكوما؛ ِ
ً
لأر�ضي دول ًة ،ولدولتي حدو ًدا.
وخمدت ثورتي
و�إنني ما فكرتُ يف الثورة عليك �ساع ًة �إال
ْ
عينيك يقمعني� ،أو يقنعني؛ يحببني
يف حلظة؛ ب�شيءٍ يف
ِ
يف �أغاللك ،ويرغبني يف ح�صارك؛ فتخطرين يل ب�صوتك
َ
يو�سف»؛ ف�أجيبك
احلاين ،تقولني« :احتللت َُك
احتالل ُ ِ
م ّب ٍة يا ُ
وقلب م�ضطرب ،وك َّفني متتدان �أمام عينيك:
بعينني حاملتنيٍ ،
عليك �س ّيدتي� .إنني وطنٌ خم َت ٌّل ..يحب ُم َت َّله».
«ال ِ
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نوامي�س الكون ال ُ�سلطان لها على
فيك �أنَّ
عرفتُ ِ
َ
جنبيك وحدك،
ميدان الروح ،و�أن الكون كله منح�سر بني
ِ
انعكا�س ملا يف نف�سك؛ فال �أقمار
وما نراه يف الآفاق جمرد
ٍ
دمعاتك ت َرحا ،وال هواء �إال
�إال دمعاتك ف َرحا ،وال براكني �إال
ِ
عيني َ
حلول الربيع ،حتى و�إن كانت
�أنفا�سك حني تعلن بني َّ
الأر�ض ِمن حتتنا ت�شتعل نا ًرا� ،أو ال�سماء من فوقنا تفي�ض
�أنهارا.
و�أراين هناك ،عند مركز الكرة ،غار ًقا يف �سواد عينيك،
يغ�شاين موج من فوقه موج من فوقه �سحاب ،و�أقرتب �أكرث؛
ف�أدرك �أن بني يديك �شاط ًئا ،وبني عينيك جزير ًة ،وبينهما
فيك؛ لأحيا.
املوت ِ
�أنا ،هار ًبا من املوت الطبيعي �إىل ِ
كنت يف روحي
ُ
غبت عن عيني؛ ِ
أنك كلما ِ
فيكِ � ..
وعرفت ِ
كنت عن الدنيا من
�أكرث ح�ضو ًرا ،وكلما
ح�ضرت يف عيني؛ ِ
ِ
دوين �أكرث غيابا.
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دمت عنهم
زحام احلا�ضرين ما ُ
ُ
عرفت � ِ
أنك ال ي�ض ُري ِك ُ
يديك حا�ض ًرا.
غياب العا َملني ما ُ
دمت بني ِ
غائ ًبا ،وال ِ
يعنيك ُ
بك �أن ال ِعربة لي�ست بالزحام وال بعدد احلا�ضرين؛
ُ
عرفت ِ
دافئ ُم َ
روحك �أجل�أ �إلي ِه كلما
نط ٍو يف ثنايا ِ
بركن ٍ
و�إمنا ٍ
أح�س�ست من العامل فزعا.
�
ُ
عرفت �أنَّ ال�صمت يف ح�ضرتك �أ ْوىل من ال�صوت،
ُ
وال�سكن يف عينيك �أوىل من الف ْوت ،و�أن احلياة معك مه ُرها
املوت ..فيك.
�شباك �أ�ستند
ُ
عرفت �أن كتفك احلنون -التي �أراها يف كل ٍ
�إليه بكل حافلة ويف حائط غرفتي الذي �ألت�صق به كل ليلة-
الكون دو َنها �أح�ضا ًنا.
تغنيني عن ملء ِ
ثوان ،وما
عرفت �أن احلياة بطولها لي�ست يف
ُ
جوارك �إال ٍ
ِ
البعد عنك �إال هوان ،وما �صوتك �إال �أذان ،وما �صمتك �إال
بح�ضرتك
ول�ست �أنا �أنا� ..إال
كنتُ ،
بيان ،وال �أكون �إال �إذا ِ
ِ
أنت.
� ِ
وبك..
إليك..
�إنني
ُ
وفيكِ ..
ِ
منك ..و� ِ
عرفت �أننيِ ..
فعرفتُني.
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امل َّرة الأوىل لر�ؤية عينيك..
واملرة الأوىل ل�سماع �صو ِتك..
واملرة الأوىل ال�ستن�شاق عب ِريك الزاكي..
واملرة الأوىل النتفا�ض ِة قلبي يف ح َرم قل ِبك..
�أعرتف �أنني قبلهنَّ  ..مل �أكن �أمتلك عي ًنا وال �أذ ًنا وال �أن ًفا
وال قل ًبا..
جئت �إليهم
و�إمنا كانوا حوا�سا بال �إح�سا�س؛ �إىل �أن ِ
إح�سا�سا بال حوا�س..
� ً
أحييت � ً
�صرت
فدببت يف اجل�سد امليت روحك ،و� ِ
ِ
أر�ضا ِ
تربتها وماءها.
وكنت �أ�س�أل نف�سي عما مييزك عنهنَّ ؛ فال �أجد ر ًّدا ،وال
ُ
أدركت -بعد فرت ٍة ق�صري ٍة� -أنَّ
�أعرث على جواب� ،إىل �أن � ُ
بينك وبني غريك� ،أو ال�س�ؤال عن الفارق بينكنَّ � ،أو
املقارنة ِ
15

نون ن�سو ٍة واحدةِ ..من باب احلماقة؛
�أن �أ�ض َّمك معهنَّ يف ِ
ك َمن ي�س�أل عن الزمان بـ «كيف» ،وعن املكان بـ «متى»!
أدركت �أن ال�س�ؤال والإجابة يت�ساويان يف ح�ضر ِتك
الآن � ُ
ُ
اجلميل عن
وحدك؛ حيث ال ُيقا َرن الكل بالأجزاء ،وال ُي�س�أل
َ
�أ�سباب اجلمال.
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()4
أنت؛ َف َ�ص ْمت ُِك احتواء ،و�صوتك مقا ٌم متفرد بني
�أ َّما � ِ
الرهبة والرجاء .ت�شعرين مبا خفي يف قاع روحي؛ حتى �إن
طفى على �سطح وجهي عك�س ذلك .حت�سني بتلك التيارات
�شخ�صا �ساملا
الدوامة يف الأعماق؛ حتى و�إن بدوتُ بالأعلى
ً
من كل ا�ضطراب.
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تتلقفني ذاك امل�سكني الذي �آوى �إىل
الغرق ِ
و
ا
متاماو كالقمر يف
هاربا من �ضيق الياب�سة �إىل �سعة حميطك؛ لت ً
ليلة منت�صف ال�شهر ،حني يكون يف �أحلى �صوره و�زي
أبهىعحلله،

منك �إليك ،بري ًئا ي�سلم
غار ًقا بني �أمواجك ،معلنا الفرار ِ
بعيدا
نف�سه �إىل عدالتك ،منف ًّيا يطلب اللجوء �إىل �أرا�ضيكً ،
عن عيون اجلميع ،قري ًبا من عينيك وحدك.
ت�أذنني للمد واجلزر بالرحيل مبك ًرا الليلة ،كمن ي�سمح
لعيا ِله ليل َة اجلمعة باللعب يف ال�شارع �إىل منت�صف الليل،
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وتر�سلني �أمواجك تتعجل قدومي �إىل ميدانك ،ترتقب
امتزاج طيفي بوجدانك ،واختفاء خويف ب�أما ِنك.
فيك قمري من همومه املحفورة يف
آتيك ..ليغت�سل ِ
� ِ
وجهه كاخلنادق؛ فتذوب دفع ًة واحدة بني الأمواج� .آخذ
فيك ،فتَب َي ِّ�ضني ِب َ�ض ِّيي وتتو�ضئني
نف�سا عمي ًقا منك ثم �أبثه ِ
ً
ببيا�ضي ،وتغت�سلني يف ح�ضوري ِمن عتمة قاعك ،وظلمة
آالم ،كانت حتملها
�أوجاعك التي ت�سربت � ِ
إليك من حاويات � ٍ
�صدرك تائه ًة من �شواطئ النور
ارات ثقيلة اخلطى ،ت�ش ُّق
ع َّب ٌ
ِ
�إىل غياهب الظالم.
إنك لبدري �سري ٌر
و�أ َّما �أنا؛ ف�إنني لك يا بحريتي بد ٌر ،و� ِ
لك �صدره َ
املثخن باجلراح ،و�شاك ًيا
يغرق فيه لينام؛ كا�ش ًفا ِ
منك �ض َّمه كل م�ساء،
لك ب�صمته وح�شة الظالم ،راج ًيا ِ
ِ
�سطحه عم َقك ،و�أن
وت�سكينه كل ليلةً ،
واعدا � ِ
إياك �أن ينري ُ
ي�شفي نو ُره عق َمك ،و�أنَّ العقد الذي بينكما �سي�سكن به
َ
املحيط ،و ُيطوى به خ�سوف القمر.
ا�ضطراب
ِ
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�سبيل مي ُّر بديا ِر املدينة ،كعادته ك َّل �صباح،
عابر ٍ
َك ِ
ال ُيلقي �أح ٌد له ً
بال ،عدا واحد ٍة ..ترى يف عبو ِره املتوا�ض ِع
موكب ملك ،وت�سم ُع يف �سكوته ال�شارد َ
حمفل طرب ،وت�ش ُّم يف
َ
الكون كله .وبالرغم من
عطر ٍ
ثابت يف ِ
طيفه اخلاطف �أجمل ٍ
مروره بديار املدينة جميعها؛ فال �أحد يرى فيه ما ترا ُه هي؛
قو�س قزح ،وال مع غيابه حمرة الأ�صيل.
ال يرون مع قدومه َ
ُ
اجلمال �سيدتي..
كان يف هوى الفتاة..
ال يف هُ وية العابر.
ألك �أحدهم� :أين �أجد اجلمال؟
ف�إذا �س� ِ
ف�أجيبيه« :يف عيون َمن ي َرونه».
لأن �أ�صل اجلمال فيمن َيرى؛ ال فيمن ُيرى.
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اجلمال يف عبري الور ِد ِّ
ُ
املطل
يف احلقيقة؛ لي�س
على ُ�شرفتي ،وال يف �ضوء القمر الذي ير�سم لوح ًة مبهرة
التوزيع بني االنعكا�سات واخلياالت ،وال يف �آخر ر�شف ٍة من
فنجان قهو ٍة عربي ٍة يزداد مرار ًة ،ويحلو كلما َّ
قل من�سوب
املتبقي فيه.
�إنني �أراك فيهم؛ ف�أراهم �أجمل من حقيقتهم املجردة؛
ُ
أيت فيه وجهك.
�إذ
اجلمال جما ٌل ..لأنني كلما نظرت �إليه ر� ُ
يف احلقيقة؛ �إن اجلمال ك َّله يكمن يف التفا�صيل التي ال
أعجب �صاحبي
يراها غ ُريك؛ مبعنى �أنَّ قمي�صي اجلديد � َ
أحدا
بالبيت و�صديقي باجلامعة وزميلتي بالعمل ،لكنَّ � ً
ِ
غريك مل ينتبه �أنَّ هناك بقع ًة �صغري ًة كونتها نقط ُة ِح ٍرب
ِ
طرف ال ُكمَ ،
�سقطت فوقه ،عندما و�ضعتُه غ َري منت ِب ٍه
على ِ
فوق مكتبي و�أنا �أ�سجل يف مفكرتنا ال�صغري ِة -التاريخَ الذي
ا�شرتينا ُه فيه م ًعا ،حني راف َقني وجدانك الذي كان معي
رغم وجودك الذي كان معهم.
20

أيام
نقطة احلرب� ..س َق ْ
طت عليه قبل �أربع ِة � ٍ
أ�شهر وع�شر ِة � ٍ
إغالق املتجر الذي
عندما ا�شرتيناه يف ال�ساعة الأخري ِة قبل � ِ
كنت ال جتيدين نطقَ ا�سمه حتى تعلمنا نط َقه م ًعا.
ِ
يف احلقيق ِة..
�أعجبهم القمي�ص ،و�أعجبتني نقطة احلرب!
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و َيحدُ ث �أن �أقف �أمام مالب�س تعجبني يف �أثناء
الت�سوق� ،أتخيلك حينها بجواري تختارين �أيهم يليق بي
�أكرث ،و�أ�شعر باختيارك ،ف�أنزل على رغبتك .ثم �أن�صرف
طلبت �إىل جز�أ ْين؛
مطعم و�أطلب ما حتبني ،ثم �أق�سم ما ُ
�إىل ٍ
لكل منا ن�صفه� ،أف�صل بني �أك ِلهما بدقيق ٍة� ،أحت َّول فيها
ٍ
ُ
أن�صرف،
�إليك� .أفرغ من الطعام و�أم�سح فمي مرتني ،ثم �
يعجبك،
متجر ما ،ف�ستا ٌن �أثق �أنه
ِ
ليلفت نظري يف واجهة ٍ
يدي ك�أنهما حملتاه ،وعينيك ك�أنهما
ف�أحفظ تفا�صي َله ،و�أرى َّ
ر�أتاه.
يف احلقيقة..
واحد ،و� ُ
روحي!
�أ�س ُري
أحمل معي ْ
بج�سم ٍ
ٍ
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�شعر� ،أو �سطر ن ٍرث� ،أو حلنُ �أغني ٍة� ،أو مقطوعة
بيتُ ٍ
دام عم ُرك� ،أو ورد ٌة حمراء..
مو�سيقى عم ُرها ممت ٌّد ما َ
طريق ممتلئ ٍة بالزهو ِر ،رمبا
وج ُّدتها �صدف ًة على نا�صية
ٍ
كانت �أ�صغرهن حج ًما و�أق�صرهن ً
طول و�أقلهن �أورا ًقا ،لكن
متاما ،حني
جمالها خمت ََ�ص ٌر يف وجهها الذي ي�شبه
ِ
وجهك ً
قابلتُك �أول مرة.
مرتا�ص ًة يف ن�سق
جن�سك كانت
نف�س
ِ
كل الزهو ِر من ِ
َّ
ووحدك
وكنت
وحدك متمرد ًة عليهم؛ يرويهم املا ُءَ ،
واحدِ ،
ِ
ترتوينَ باحلب وتنمني بالنظرات ،بنا�ؤهم ال�ضوئي ال�شم�س،
وبنا�ؤك ال�ضوئي القمر!
يف احلقيقة ..ق َّلما نحفظ اجلمال؛ ف�إنه ُين�سى ُ
بع�ضه
ً
بالذهن من �أول �إ�شار ٍة تر�سلها
بع�ضا ،ولكن ثمة جما ٌل َيعلق
ِ
العني؛ وهو اجلمال الكامن يف التوحد والتفرد� ،إذ ال يجمعه
23

مع الآخرين �صف ٌة ،وال ينت�سب �ضمنهم �إىل واو اجلماعة؛ �إنه
جمالك.
كنت مزهر ًة وحدك؛ ولذا َوحدي،
على نا�صية
الطريق ِ
ِ
�أحببتُك.
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َمهما بلغ جمايل �أق�صاه يف عينيك؛ ف�إنني يف درج ٍة
عندك
منه ،تزيد وتنق�ص يف عيون النا�س ،لكنها تبلغ ذروتها ِ
و�صلته.
وحدك؛ ك�أن َق َرنيـَّـتيك مقيا�س �شدته وم�ؤ�شر ُب ْ
أنت ال�صفة
�إال �أنني -يا �سيدتي -جمرد
ٍ
مو�صوف ،و� ِ
َ
اجلميل ال يت�صدق على �أ�صله ،و�إن عاب ًرا
وم�صدرها؛ ف�إن
خادما بها ،لي�س له �أن يتف�ضل
ب�أبواب مدين ٍة ،ع َّينه �أم ُريها ً
على �صاحب الف�ضل عليه؛ فال ي�ستوي ال�سائل والعائل ،وال
�سقي مع �سا ِقيه.
ا َمل ُّ
�سيدتي ،نقط ٌة �أخرى..
لون ما؛ و�إمنا �سليني عن
ال ت�س�أليني عن مدى
جمالك يف ٍ
ِ
بك؛ ف�إنَّ الألوان بحد ذاتها لي�ست
مدى جمال ذلك اللون ِ
مل�ستْها �أنام ُلك يف كتاب،
�أ�صلي ًة �إىل �أن تكت�سب �أ�ص َلها �إذا َ
�أو ا�ستند �إليها ظهرك يف حائط� ،أو ارتدي ِتها؛ حينها ت�صبح
ووحدك َمن وهب ِتها �أثرها
الألوان �ألوا ًنا؛ �أ�صلها موجودَ ،
وم�صدرها .و�إنني كذلك ،مثل الألوان؛ مل �أ�شعر بجمايل �إال
25

ح�ضرت؛ كطبيعة الأ�شياء يف الظالم؛ ال ُتعرف �إال حني
حني
ِ
ي�سقط عليها ال�ضوء.
فاحلب هو � ُ
أ�صل
و�إنْ كان ال�ضوء هو �أ�صل ر�ؤيتنا للأ�شياء؛
ُّ
معرفتي بك.
احلب بك.
أعرفك باحلب؛ و�إمنا ُ
�إنني مل � ِ
عرفت َّ

ع
ص
ير

26

الكy
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
الت

و
ز
ي
ع

()10
ُ
اجلمال مبا يلوح يف الأفق؛ و�إمنا ب�أن يكون خمتبئا
لي�س
َ
خلف الأقدار ،متخفيا يف ثياب الغيوب؛ بغمو�ض مالحمه
و�إبهام تفا�صيله.
لي�س اجلمال يف دوران البدر وال يف بيا�ضه؛ و�إمنا يف
انتظاره �شهرا ووداعه �شهرا لينت�صف ال�شهرين بكما ِله.
ولي�س اجلمال يف انطالق اجل�سم ومتدد ال�ضلوع؛ و�إمنا يف
تخيل احلرية �ساعة الأ�سر وانتظار حالوتها يف مرارة الك�سر؛
ف�إننا ال ن�شعر بالعيد �إال لأنه ُ�سبق مب�شقة ال�صيام ،وال نبكي
من جمال الفرح �إال لأننا بكينا قبله من ق�سوة اجلرح.
اجلمال هو ما كان ُ
َ
أنت �إما
�إن
العقل عاجز ًا عن فهمه ،و� َ
�أن حتاول فه َمه في�ضيع �سره ،و�إما �أن تكتفي بالإميان به فال
مف�سر له.
لك� ..إن اجلمال بيننا ً
مثل لي�س يف �أن تكوين قوي ًة
أ�شرح ِ
� ُ
لك ملج�أً
مثلي ،وال �أن �أكون �ضعيفا مثلك؛ و�إمنا يف �أن �أكون ِ
وعو ًنا ،و�أن تكوين يل موط ًنا و�سكنا؛ �أن �أكون �ضعي ًفا حني
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ي�شتد �أزرك ،قويا حني تخور عزميتكَ ،لي ًنا يف جوار غ�ضبك،
�شديدا يحتاج �إىل �ساعات لينك.
ً
بحق� ..أن تكوين من غريي ِ�صفرا ،و�أن �أكون
�إن اجلمال ٍ
غريك �صفرا ،لكنَّ �صفرينا م ًعا ..يتحوالن �إىل «ما ال
من ِ
نهاية».
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ندي� ..أثخنته اجلراحً ،
�ساقطا يف �أر�ض املعرك ِة،
كج ٍّ
ُ
تتخلله الر�صا�صات وتده�سه الأقدام ،لكنه مع �أول ن�سمة
هواءٍ ال يعلم من �أين �أتت -ين�سى كل ما به من �أمل ،وين�سى
كل ما �أمل به؛ فيذوب هواه يف �أح�ضان الهواء ،وينزف ً
بدل
من دماء احلرب دمو َع اجلرب.
امل�سافات ،ون�سهر َ
الليل
البعد ،ونتقا�سم
م�ساكني؛ نتجرع َ
ِ
أتيت،
والويل م ًعا ،ثم ي� ِؤمن �أح ُدنا ب�صاح ِبه حني يقول لهَ �« :
جميل معك».
و�أتى ك ُّل ٍ
ويف احلقيقة� ،إن اجلميل الذي �أتى مع حبيبك هو �أنت؛
«�أنت» الذي كان يرى وال ُيب�صر ،و�إذا �أب�ص َر ال يدرك ،و�إذا
�أدرك ال ي�ؤمن ،و�إذا �آمن ال يثبت ،و�إذا ثبت ال ي�صرب.
لكنه الآن ربط اجلرح و�صرب ،وعرج على قدمه املك�سورة
وجد هناك �صاحبه ،على ال�ضفة
حتى عرب ،ثم حني عرب َ
نف�سه.
جميل معه؛ َ
الأخرى ،ووجد كل ٍ
وجد َ
29

�إنني يف ح�ضرتك هذا اجلندي اجلريح ،الذي مل ِّ
يول
دبره على اجلبهة ،ومل َّ
يتول يوم الزحف ،ومل يغادر �أر�ض
املعرك ِة �إال بعدما غدرت به املعركة؛ فرت َكتْه ومل يتبقَّ يف
ينج من القتل �سواه ،حمار ًبا ب�أ�سلحة
اجلي�ش غريه ،ومل ُ
�صدئ ٍة .و�إنه مل يكن لينج َو ،لكن اهلل �س َّلم.
حمني
�إنه بني يديك مهي�ض اجلناح ،و�أمام عينيك
َّ
الظهر ،ومقابل قدميك عكازاه �آيالن لل�سقوط ،وهو فوقهما
وجدك ،فتز َّود بنظراتك،
على و�شك االنهيار؛ �إىل �أن َ
وارتوى ب�أنفا�سك ،وا�ستعان ب�صفاء وجهك ال�سماوي على
فح َمته من
كدرة وجه الأر�ض ،وحملته �أجنحتك املالئكية؛ َ
قرون ال�شياطني.
�إنني هنا يف خيمة �إ�سعافك؛ �أمتاثل لل�شفاء ،ال لأعود
لأر�ض املعركة ف�أمللم منها �أ�شالئي التي طارت ،و�إمنا لأحلق
روحك تطري.
جنبي ُ
فوق كل املعارك ،وبني َّ
الآن مدي يديك ،و�أ�سبلي عينيك ،وتنف�سي �شهي ًقا من
هلل-
أبايعك �أنك -وا ِ
�أنفا�سي ،و�أطلقي زف ًريا يدفئ �صدري؛ ل ِ
هزل؛ ُظنَّ ُح ًبا ..قبلك.
احلب الذي َج َّب كل ٍ
ُّ
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� َإل �أنْ ي�أتي ذلك الذي له القدرة وحده على �أن يبدل
دمعاتها من جمرى القلب �إىل جمرد الوجه؛ م�ضح ًكا �إياها
بعد طول وجوم ،وم�شر ًقا عينيها برقرقة عينيه بعد انقطاع
�ضياءً ،
جاعل �أق�سى �آالمها هو انتظار جميئه وثاين �أق�سى
�آالمها هو خ�شية رحيله حني يح�ضر.
مل يكن الفتى ب�أح�سنَ منها ً
حال؛ كان ي�سكن قلبها الربئ؛
يراها من خلف �أوردتها التي ت�شو�ش الر�ؤية عليه ،يراقبها يف
�صمت ،مت�سلل ًة �أنفا�سه من خالل نب�ضاتها ،وفج�أ ًة ي�سكت
النب�ض ،ويهد�أ املكان بالداخل ،و ُين�صت وجدان الفتاة؛ ف�إذا
�صو ُته بداخلها يغرد منفردا.
اخلارج ..كان هناك ،حيث يقف على ا�سمهاُ ،يخ َّيل
ويف
ِ
�إليه �أنهما يتكلمان ،يقب�ض على يده ك�أنها قب�ضتها ،يربت
ً
متخيل �أنها كتفها ،يدقق يف تفا�صيل كفه
بيده على كتفه
ك�أنها كفها ،ثم مي�سح بطرف �إبهامه دمع ًة �ساخنة على
31

حنون ك�أنه خار ٌج مع زفريها هي:
خده ،وهو يقول
ب�صوت ٍ
ٍ
«لأجليُ ..كن بخري».
وهناك ..يف اخلارج � ً
أي�ضا ،لكن يف ناحي ٍة �أخرى من
العامل الكبري ،كانت �ساجد ًة يف حمرابها ،تردد و�صو ُتها
إحلاح« :اللهم � ِأعن ُه على
�أقرب �إىل طفلة دون الثالثة تبكي ب� ٍ
و�صبه على مرارة الواقع
�شقاء احلقيقة ب�شفاء اخليالِّ ،
بحالوة ال ُب�شرى».
ثم رفعت من �سجودها؛ فج َّفت الدمعات على خده.
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َ
ول يكن الفتى يرى غريها كل ليل ٍة؛ يغلب �شعو ُره
أنفا�سها �شعو َره ب�أنفا�سه ،ي�سمع هم�سها �أو�ضح يف �أذنيه من
ب� ِ
�ضو�ضاء الكون؛ يجد يف �صمتها � َ
ألف �صوت� ،إىل �أن تتحدث؛
فيجد يف �صوتها �ألف �صمت ،وذاك هو حال املحب حني تولد
نف�س �أقرب �إليه من نف�سه.
له ٌ
كان م�سكي ًنا بقدر براءتها ،يحتاج �إليها بقدر ما حتتاج
الو�صال الروحي كل م�ساءٍ ؛ فرياهما � ُ
ُ
أهل
�إليه ،يجمعهما
ال�سما ِء روحني ال تنتميان �إىل الأ�سفل.
رجفة الف�ؤاد ،ق�شعريرة اجل�سم ،تنهيدة ال�ضلوع� ،ض ُّم
القب�ضتني �إىل ال�صدر وغم�ض ٌة طويل ٌة بها من احلنني املت�أمل
ناجت
ما يعجز العا�شقون عن حكاي ِته؛ كل ذلك مل يكن �سوى ٍ
ملعادل ٍة؛ عنا�صرها نظرة منها يف نظر ٍة منه.
متاما كقبة ال�صخرة حني ت�ستظل
كانت عينها ع�سلي ًةً ،
ال�شم�س بدفئها ،وكانت عينه كقبة ال�صخرة � ً
أي�ضا لكن
ُ
بالليل �إذا ا�سرتاحت �إىل �أكنافها الأقمار.
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قد�سي تكاد
بال�ضبط كما ت�شعر الآن كان بينهما �شي ٌء
ٌّ
تعرفه لكن ال ت�ستطيع فهمه؛ ككل اجلماالت حني ُترى
خمبوء ًة يف غمو�ضها ك�أن �سر جمالها يف بقائها �س ًّرا.
وهما على ذلك كل ليل ٍة ،يتيممان باحللم لأن الواقع
جاف� ،إىل �أن ينزل الغيث فيبطل التيمم.
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ا�شتقت..
ُ
 وما �أ�ص َرب َك على حرارة اال�شتياق؟ دفء اللقيا حني ت�أتي.. لكنني �أ�شفق َت�شرتي عذاب املخاطر براحة
عليك �أن
َ
أحمال بث َقل البال .فما يدفعك
اخلاطر ،و�أن َ
ت�شري خ َّفة ال ِ
�إىل املخاطرة و�أنت ال ُ
واحد
وعمر ٍ
قلب ٍ
متلك غري ٍ
واحد ٍ
وفر�ص ٍة واحدة؟!
املحب يرى
 ال يدفعني �إىل ذلك غري �أ َّنني �أحب؛ و�إن َّالدفء وراء احلرارة ،واحللو وراء املرارة.
 ومن �أين لك هذا اليقني يف حكم بال ِد فار�س و�أنت ملتزل بع ُد يف اخلندق؟!
ب�سواري
جعلك �صدق ِتني حني وعدت ُِّك
 اليق ُني ذا ُته الذي ِْ
ك�سرى.
35

 �ألي�س عجي ًبا �أن تر َّد بهذا القدر من الثقة؟ألف
أعجب من �أن ت�س�أيل الأ�سئلة نف�سها للمرة ال ِ
لي�س � َ
 َبرغم �أنك حتفظني الأجوبة!
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الهروب من طيفها بعد طول تعلُّ ٍق
حاولت
ُثم �إنك كلما
َ
َ
فوجدت نف�سك
روحك ما مل تكت�شفه من قبل؛
َّ
َ
اكت�شفت يف ِ
هائ ًما بني طيات التذكر ُ
وذرا التفكر.
أغم�ضت عينيك وجدتها تنتظرك بينهما وبني
ف�إذا �
َّ
علمت �أنها �سح َرت
منت بعد طول مراوغ ٍة َ
جفنيك ،ثم �إذا َ
و�صحوت
فغفوت هار ًبا منها،
�ضلوعك؛
روحك وخدرت
َ
َ
َ
َ
هار ًبا �إليها.
يف منت�صف الليل ،تتفقد �آثا َرها بني دقات قل ِبك؛ لعله
ذات نب�ض ٍة ،فال جتدها بني �ضربات قلبك،
هم�س با�سمها َ
َ
أنت �إال نب�ضاته �-إن �شاءت.-
و�إمنا جتدها قل َبك ،وما � َ
روحك ،فتجد �أنك ال تفر
روح متلكت َ
حتاول الفرار ِمن ٍ
الروح ال ينقطع؛ و�إمنا يزداد
منها �إال �إليها؛ فتدرك �أن و�صل ِ
أردت �أن
�شئت �أن تفرقه ،ويت�صل �أكرث كلما � َّ
جتمعا كلما َ
تباعد بينه وتقرر َب ْو َنه!
37

�سيدتي� ،أما بعد ،ف�إنَّ الإحلاد بح ًثا عن احلقيقة ال يقود
�إال �إىل الإميان ،وعلي ِه ..ف�إن الهروب من احلب يفر بنا حتى
يتي َه ونتيهَ؛ ثم ن�صل جمددا �إىل احلب ،ك�أنَّ بني �آدم جمي ًعا
لك؛
ُخلقوا من الأر�ض فمنها و�إليها يعودون ،ووحدي ُخ ُ
لقت ِ
فمنك و�إليك �أعود!
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لك؛ �إذ �إنني اليوم
أخربك بغاية امتناين ِ
�أو ُّد �أن � ِ
�أرى نف�سي ً
آتك ال�صادقة،
كامل ِمن الزوايا كلها ،يف مر� ِ
بك لأول مرة ا�ستطعت
ب�صرتُ ِ
وبعينيك املن�صفتني .حني ُ
ينم �إال حني �س َّلم عليه �شعا ُع
عم �صغ ٍري مل ُ
�أن �أرى نف�سيُ ،
كب ٍ
ال�شم�س؛ فوهبه زهر ٌة و�أورا ًقا ،و�ش َّد له عو ًدا و�سا ًقا.
حلب ،وال �سب ًبا
�إنني مل �أكن �أرى يف نف�سي �أي مدعا ٍة ٍّ
حبك؛ ف�أحببتُني
أيت �إعجا َبك ،و�
ُ
إعجاب� ،إىل �أن ر� ُ
ل ٍ
أح�س�ست ِ
ملا �أحبب ِتني.
�إنني مل �أكن �أعلم �إن كان �شخ�صي ً
مقبول� ،أو كان لكالمي
�أث ٌر� ،أو كان ل�صمتي هيب ٌة� ،أو كان ل�ضحكي �صدى� ،إال حني
وثناياك تتلألأ
عينيك تلمعان كلما �أخربتك بجميل،
أيت
ر� ُ
ِ
ِ
وروحك
ا�ستجاب ًة البت�سامتي ،وقلبك ي�سكن مهاب ًة ل�صمتي،
ِ
تذوب ا�ستجدا ًء ل�ص ْوتي.
أحب نداءٍ �إ َّ
أناجيك؛ نداء
يل حني � ِ
�س ّيدتي ..و�إنه ل ُّ
روحك رغم �ضعفها ،ك�أنهما �سالبان
ال�ضعيف الذي قوته ُ
39

الباهت الذي ل َّو َنتْه
موجبة ،ونداء
ِ
نتيجة �ضربهما قيم ٌة َ
الروح ،ونداء
جماال ُتك ف�أ�ض َفت عليه احليا َة و�أ�ضافت �إليه َ
وكبه ..م ًعا.
الفتى الذي وجد يف
ِ
ح�ضرتك �ص َغره َ
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�سيدتي ..كيف حالك؟ �أعلم �أنَّ طول االنتظار
كربكان ت�صرخ حم ُمه كلما
�أرهقك ،ودن َّو االنفجار �أ َّرقك؛
ٍ
اقرتبت �ساعة ثورته .لكن لتعلمي� :إن معركتنا من البداية
لي�ست يف �إقناع العامل بعدالة ق�ضيتنا؛ فلي�ست نظراتُ العامل
مهمة بالقدر الكايف �أن ن�ضيع من �أجلها ولو ً
ف�صل واحد ًا
واحدا يف
من روايتنا .فقط ميكننا �أن نتنازل فن�ضيع �سط ًرا ً
�صفحتها الأوىل نقول فيه:
«انتهى العامل حني بد�أت ق�صتنا».
بعينيك مب�صرا فيها
�إن معركتنا احلقيقية يف تلك ا ِملر�آة
ِ
وبر�آتك يف نف�سي جتدين فيها عينيك .معركتنا
نف�سيِ ِ ،
احلقيقية هي �أن نقتنع ب�أننا مل ُنخلق تو� ًأما متماثل الأقطاب،
بل �إن �أ�سا�س عالقتنا هو االختالف مع القبول ،والقبول مع
التغا�ضي ،والتغا�ضي مع الر�ضا ،والر�ضا مع الت�ضحية،
والت�ضحية كي يبقى قم ُرنا دائ ًرا يف فلكه حول كوكب ْينا ،بفعل
قوى التجاذب الروحي بيننا.
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ُ
الطريق
�صغريتي ،ها �أنا ذا �أحملك فوق ظهري �إن كانت
يدي كلما
وعر ًة �أ�ضطر فيها �إىل خف�ض قامتي ،و�أحملك بني َّ
ا�ستوت هامتي .و�إنني �أرتوي بالنظر �إىل تلك القمة تدنو منا
ال�سحب التي
يوما بعد يوم ،و�أرى يف عينيك
حني ندنو منها ً
َ
ا�ستودعنا فيها �أحالمنا.
فتم�سكي بي ج ّي ًدا وال تلتفتي؛ كي ال يختل التوازن بعد
ّ
طول مثابرة.
عزيزتي� ..أنا هنا� ،أنتظرك بعد �سقوط العامل مبحطتني.
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«�صباح اخلري»،
بيننا بح ٌر وحدو ٌد؛ تطري فوقهما
ُ
زلت كلما �أخرب ُتك:
وتتجاهلهما «ت�صبحني على لقيا» ،وما ِ
بجانبك»؛ ت�صدقني كلماتي وتكذبني امل�سافات.
«�أنا
ِ
�أما بعد ،فاعلمي �أنه كلما عزَّت اللقيا وق َّلت ال�سقيا،
و�أجد َبت �شغاف القلب يف ُبعدك ،وذبلت زهور الروح من
َبعدك؛ ف�صالتي كلها ا�ست�سقاء ،وطيفك كله ُ�ضحى ،وما
زلت على الأطالل �أنتظر الندى.
ُ
نعم ،كنا وحدنا طيلة الطريق ،ن�سري جمهدين دون �أن
ننطق بحرف واحد؛ وجوهنا باتت م�سود ًة �شاحبة ِمن م�شقة
َ
كفنجان قهو ٍة بعد احت�سائها ،ر�ؤو�سنا حامية،
ال�سري،
ووجوهنا دامية ،مير علينا �ألف ليل و�ألف �ألف نهار ،يطحنانا
بني رحاهما؛ لكننا مل ُ
أحدا بتفا�صيل رحلتنا
ن�شك ومل نزعج � ً
ال�صعبة ،حتى �إذا و�صلنا نهاية الطريق ،وبلغنا غاية امل�شوار،
43

ووجدت العيونُ ما كانت تراه يف ر�ؤياها قد �صار يف ر�ؤيتها،
و�ضج الكونُ
و�أن حلمها باحلياة �أ�صبح حلما حتياه ..تعانقناَّ ،
كله ب�صوت بكائنا.
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إليك..
� ِ

متاما؛ عطرها
�ستَنبت من بني رحى املحنة زهر ًة ت�شبهك ً
أنفا�سك و�أوراقها كذكريات و�صالنا� ،ساقها يرتاق�ص
ك�
ِ
كالليايل التي ت�شهد لقاءاتنا على نا�صية احللم ويف �ساحة
الأرواح ،وبراعمها تتعانق ذائب ًة كلما مر بها طيف ال�شوق
�ضم كواكبها
�أو ا�شتياق الطيف ..ك�أقما ٍر جمنون ٍة قررت َّ
متجاهل ًة �أفالكها وقوانني اجلاذبية.
وجذر زهرتنا غليظ كميثاق احلب املعقود بيننا ،ت�شرق
بني �أليافه وحلائه خيوط ال�شم�س الدافئة ،منذ �أعلنت
َ
مولود جديد؛ هو ميالدنا نحن ِمن رحم
احليا ُة
ا�ستقبال ٍ
اجلمال ،يوم التقت عينانا؛ َّ
القلب ..فولد ُحبا.
فتمخ�ض ُ
مل يكن ال�شوق قد بلغ � ُأ�ش َّده بعد ،حني ح�سبناه -برباءتنا-
قد بلغ �أ�شده وا�ستوى� ،إىل �أن ابتلينا بالبعد واختُربنا
أريد لنا �أن يحدث ذلك؛ لتهم�س امل�سافات
بالظروف ،ك�أنه � َ
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بهم�س حنون :يا �صغرياي� ،إنَّ ال�شوق ال بد َء له وال
بيننا ٍ
ري به وال براء؛ هو املر�ض الذي ال �شفاء منه وهو
انتهاء ،وال َّ
ال�شفاء الذي ال مر�ض فيه ،حل ٌو يف مرارته ،ومر يف حالوته،
عذوب ٌة ،وعذاب.
واحدا ،واحتاد
�إنه بب�ساط ٍة ملتقى الأ�ضداد لت�صري مبنى ً
وغدا ينزل الغيثُ
املفاهيم لت�صري معنى واحدا ..هو �أنتً .
بعد اجلدب مدرارا ،ومتطر ال�سماء بعد الكدر �أقدارا؛
طيفك
�أولها ع�س ٌر ،و�أو�سطها ي�س ٌر ،وختامها م�سك؛ في�صري ِ
حقيق ًة وي�صبح وجدا ُن ِك وجودا ،وي�ستحيل ال�صبا ُر -بقدرة
يا�سمني.
قادرٍ -جن ًة من َ

ع
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عليك َمبن �شاء جمعنا بغري منطقية ترتيب وال
�سالم ِ
ٌ
�سابقة تقريب� ،سال ٌم عليك مبن �شاء ل�شتا ِتنا �أن يلتئم،
القدر والقمر م ًعا.
بتعرث روحي يف روحك ذات ليل ٍة من ليايل َ
أخربك باعتذاري على كالمي �أن نزهد يف و�صالنا
�أود �أن � ِ
كنت
متعلال بالبحث يف نف�سي عن
الكمال ،راغ ًبا يف العزلةُ .
ِ
خرجت حتى ا�شتقت �إىل
منك ،فما �إن
ُ
�أظن نف�سي حتررتُ ِ
ب�صدق هذه املرة؛ �أنَّ الذي وجدتُّه يف
وعرفت
باكك،
ُ
ٍ
ِ�ش ِ
عرفت نف�سي
نق�صا ي�سرته وجودك ،و�أنني ُ
غيابك مل يكن �إال ً
بك؛ يف �أمل املجي ِء �إليك ،ويقني الأن�س فيك.
ِ
الروح منفرد ًة تكون �أنق�ص العامل َني مهما كانت
ُ
عرفت �أن َ
الكمال ً
َ
فعل
الروح ال تبل ُغ
عارف ًة ب�شتى �ضروب الكمال ،و�أن َ
روحي �إىل
نف�سها ناق�ص ًة وهي وحيدة ،و�أن ُ
�إال �إذا ر�أت َ
روحك ،وروحك �إىل روحي ،وكالنا ب�صاحبه يكتمل.
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كتاب ريا�ضيات حتى َيح�سب
ُ
يوما َ
القلب مل يكن ً
عرفت �أن َ
واحد ..اثنني؛ و�إمنا ال يراهما �إال ك�س ًرا
الواحد م�ضا ًفا �إىل ٍ
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َ
الكمال لي�س
�صحيحا .ف�إن
واحدا
جبه ك�س ٌر؛ ف�صارا م ًعا ً
ً
َ
بك منفرد ًة به عني؛ و�إمنا
عنك ،ولي�س ِ
َّيف مبفردي منعزال ِ
�صحيحا؛ بدال ِمن
واحدا
أنت ،حني نكون م ًعا ً
يكون بنا؛ �أنا و� ِ
ً
�أن َ
يعي�ش ك ٌل منا لوحده واحدا مك�سو ًرا.
عرفت � ً
أي�ضا �أننا منذ ر�ضينا باحلب م ًعا ،وارت�ضى بك َل ْينا
عهدا؛ مفا ُده �أنني واح ٌد
م ًعا؛ فك�أننا و َّقعنا على �أنف�سنا ً
وروحه
مق�سو ٌم على اثنني؛ ن�صفه يل ون�صفه ِ
لك ،ج�سمه �أنا ُ
وحدك ،و�إمنا واح ُد ِك
لك َ
� ِ
أنك كذلك مل تعودي ِ
أنت ،و� ِ
مق�سو ٌم على حدين.
عرفت �أنَّ احلب معادلة مع َّقدة ج ًّدا ..حتاول �إثبات �أن
ُ
«واحدا على االثنني».
«اثنني يف واحد» ي�ساوي
ً

y
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()21
ووزن
حري�ص ج ًّدا على قواعد اللغة ،وتن�سيق الكالمِ ،
ٌ
مو�سيقاه و�إمل يكن ِ�شع ًرا ،لكنْ مذ عرفت ُِك؛ بد�أتُ التمر َد على
احلركات ما ينا�س ُب ِك،
التن�سيق؛ �أختار من
القواعد وخمالف َة
ِ
ِ
ِ
َ
والكلمات وموا�ض َعها من الإعراب.
احلروف
ينا�سب
ال ما
ِ
ُ
اعرتاف باحلب لك ،مل �أ�ستطع ك�سر «كاف»
مع �أول
ٍ
يخ�صك بعدما
حرف
أح�س�ست �أن ك�سر
خماطبتك؛ �
ُ
ٍ
ُّ
حرف امل�ضارع ِة الذي يخ�صني ،يف � ِأول كلم ٍة
�ضمم ِتني يف ِ
قد�سية بيننا -هو قم ُة النكران ومبل ُغ اجلحود ،و�أظنُّ �أنَّ
خملو ًقا ً
جميل كالنح ِو مل يكنْ ليغ�ض َبه �أن �أظل َمه مر ًة على
ح�ساب �إن�صافك �أنت ،يف جمر ِد حرك ٍة على حرف.
ِ
يعني:
ألف يا �إ ْلفي؛ فما كان مني �إال �أن �أ�س ِّكنك
�ضمم ِتني يف ال ِ
يف الكاف يا كافيتي؛
�أُِ ..ح ـب ُّــْ ..ك.
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ُ
يكرتث �إال ب�أننا وحدنا نعرفنا ،وال
�سالما ال
�سال ٌم ِ
عليكً ،
حاج َة لك َل ْينا ب�إي�ضاح حقيقتنا ِ َلن �سوانا.
ألف
�سال ٌم عليك،
ووحدك تعرفني ال�سالم الطائر فوق � ِ
ِ
بالنا�س وما يتطلعونَ �إليه يف معرفة
مدين ٍة ويعرفك ،ال يبايل
ِ
َمن تكونني ،وال ين�شغل بف�ضولهم نحو حقيق ِة وجو ِد ِك من
لك حديث البعيد �أم مناجاة القريب.
عدمك ،وهل ما �أكتبه ِ
حبيبتي ..يا َ
جممعة
عالي ال�ضيق ،وك ْوين الف�سيح ،يا ِّ
حكيت
فيك وموحدة الأقطار مبركزك .كنت قد
ُ
الأ�ضدا ِد ِ
عرفت حقيقة معناه
لك مرا ًرا عن العيد ،فوجدتك منذ
ِ
ِ
�صومك ،ف�أخل�ص هلل حجي؛ حتى �إذا جاءت
حتت�سبني ِ
هلل َ
ً
َ
اجلمال من
و�سقينا
الفرح
�ساع ُة التكبري ذقنا
َ
مكتملُ ،
�أ�صفى منابعه.
(وحدك حتفظني الرقم) و�أنا بعي ٌد
اليوم هو املنا�سبة رقم َ
قريب من الف�ؤا ِد ملت�ص ٌق
عن ْ
مرمى َ
العي على َ
قد ٍر م ْنهاٌ ،
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يوما ما� ،س�أم�سح ما بني القو�سني
بالروح؛ لكنني موقنٌ �أنَّ ً
قريب
أرقام ،و�أكتب :املنا�سبة (الأوىل) ،التي �أنا فيها ٌ
من � ٍ
من العني قربي من الف�ؤاد ،وال منا�سبة �أ ْوىل من كوين معك!
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�سيدتي ،ر�سالة اعتذار..
�ضاقت به َدواتي
وقت طويل؛ لأنَّ ال�شوق
إليك منذ ٍ
ْ
أكتب � ِ
ال � ُ
ُ
وي�سقط القلم
احلرب،
هذه املرة ،ومترد قرطا�سي على قبول ِ
أعلم �أن الذي يجعل
كلما �أردت تثبيتَه بني �أ�صابعي ،لكنني � ُ
عيني مل تلتقيا �إال مرة ،قاد ٌر على �أن يجعل
احلب ُ
يثبت يف ْ
الأخبار ُ
ت�صل و�إن مل �أ�سردها يف كل مرة.
ٌ
ُ
إليك واحد ،وبحرمك �أخل ُع قلبي
معروف
با ُب ِك
والطريق � ِ
جندي يفت�ش ،وال
وحدك ،ال
لك َ
وروحي وعقلي و�أ�سلمهم ِ
َّ
الو�صل
بوابة تَ�ص ِّفر ،وال ت�صريح ُيزَّق ،و�أعلم وتعلمني �سبيل
ِ
الذي ن�سلكه معا؛ فمهما خ َّلت بيننا احلواجز وامل�سافات
بن�صفك ،ولن �أعي�ش بغريك؛ و�إمنا
والأزمنة ،ف�إنني لن �أقبل
ِ
بك -كامل ًة -فقط.
َ
حمياي ِ
أرواح تتخاطر ،والقلوب تت�صل،
�إنني م�ؤمنٌ ً
متاما �أن ال َ
ال�سحاب
والوجوه تلتقي يف �صحن ال�سما ِء الأوىل؛ م�ؤمنٌ �أنَّ
َ
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لدموعنا التي يجعلها الليل بح ًرا،
هو احلالة الغازية املكثفة
ِ
فوق و�سائدنا كل �صباح.
ثم جتمعها
ال�شم�س من ِ
ُ
�سيدتي� ،إنني ممنت لوجو ِدك الدائم ،الذي يلخ�ص
احلب يف ر�ؤيتك يل ،و�إب�صارك بي ،و�إدراكك �إياي؛ لرتاهني
َّ
حب لي�س مبن ر�أى حمبو َبه قم ًرا نا�ص ًعا
وتربهني �أنّ املُ َّ
حب من كانت
كما يراه النا�س جمي ًعا من بعيد؛ و�إمنا املُ ُّ
مكبتني؛ تريان نتوءات القمر �أكرث من ا�ستواءا ِته،
عينا ُه ِّ
املظلم �أكرث من بيا�ضه.
وتب�صران جان َبه
َ
�سيدتي،
ؤمنان
�شك ًرا لعينيك اللتني تَ�صربان على ما ُتب�صران ،وت� ِ
قبيح و�إن كرث.
القليل،
ِ
باجلمال ِ
ِ
وتكفران بكل ٍ
لعيني جمالك ،وجلمال عينيك ،و�أعتذر على ما
�شك ًرا ْ
ُتب�صرا ِنه ،و�أم ُّ
ت�صربان عليه.
نت ملا
ِ
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عزيزتي ُفالنة..
ا�سمك خمبو ًءا َ
خلف احلروف املب َهمة،
َ
ووحدك �ستقرئني ِ
إياك لي�ست
ووحدك �ستعرفني �أنَّ «عزيزتي» يف مناجاتي � ِ
ِ
ِّ
م�ستهل الر�سائل.
عفوية كعادتها يف بدايات اخلطابات �أو
فقد ،و�أخلفتها كل
«عزيزتي» التي عزَّت روحي يف كل ٍ
جميل ،و�آمنتها من كل خوف« .عزيزتي» التي �أعزَّت قلبي
ٍ
ف�سمت به �إىل �سدرة الو�صال« .عزيزتي» التي
من كل دن ٍّو؛
ْ
أجد لروحها �شب ًها ولو يف تف�صيل ٍة واحدة.
علي �أن � َ
ع َّز َّ
وحد ِك تقرئني ما َ
حرف ،وتفهمني ما وراء كل
َ
خلف كل ٍ
َ
تفا�صيل ما يرا ُه النا�س جم َم ًل ،وتدرك َني
معنى ،و ُتب�صرين
َ
اجلمال يف كل ب�سيط ،وت� ِؤمنني بالب�ساطة يف كل جمال� .إنني
نت على روحي فيك ،ف�س َكن ِتني حتى
آمنت بروحك َّيف ،و� ِأم ُ
� ُ
�س َّكن ِتني.
54

(يو�سف) ووحدك تقرئني ا�سمي حر ًفا حر ًفا،
عزي ُزك ُ
ا�سمك
نف�سك �أن تنطقيه دفع ًة واحدة ،كما �أنَّ
ِ
ك�أ َّنه ثقي ٌل على ِ
ثقي ٌل على نف�سي ذكره �أ�صال؛ ف�أختبئ منه وراء «عزيزتي»،
و�أهرب من امل ِنت َ
خلف احلوا�شي ،و�أحتمي من احلقيق ِة وراء
املجاز.
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رفيقتي ال�صابرة..

عليك ما �شاء ُ
الوردي ،و�سال ٌم
ي�صب قل َب ِك
�سال ٌم ِ
َّ
اهلل �أن ِّ
بك ما �شاء ُ
اهلل �أن ُينبت الور َد من بني �أ�شواك ال�ص َّبار.
ِ
مل تتكلمي ،لكنْ و�صل �إ َّ
يبكيك
إح�سا�س -خ ُرب ما
ِ
يل -بال ِ
َ
نف�سك التي بني جنبيك ،وروحك
عليك
منذ م َّدة ،وينغ�ص ِ
جنبي ،وف�ؤا َدك الذي يحوي قلبي ،و�صدري الذي
التي بني َّ
يحوي �ضلوعكَ ،
وخدي الذي يحوي دموعك.
ُ
مواثيق
�أعلم �أنهن جمي ًعا ي�أتني �إليك ويف �أ�صابعهن
واجلمال َّ
ملخ�ص ًة يف خا ٍمت ،وترينهنَّ وقد جت ّملن
اجلالل
ِ
ِ
حتب كل فتاة؛ بـ»الف�ستان الأبي�ض».
ب� ِ
أقد�س ما ُّ
�سالت منهما اللآلئ
بعي ٌد لكن ر� ُ
أيت عين ْيك َ
ال�صد َفتني �إذ ْ
أيت �صورهنَّ  ،ويف ِيد كل
ْ
وتناثرت على �سطح خ َّد ْيك ،حني ر� ِ
واحد ٍة منهن رفيق احلياة معل ًنا حيا َة الرفق�( .أكتب الآن
تر�سم ًّ
خطا ممتدا من عينيك �إىل ذقني).
�إليك ودموعك ُ
56

�أما بع ُد؛ ف�إنها الدنيا تباع ُد بني بنيها الأقدا ُر وجتمعهم
كما ي�شاء اهلل ،و�إنها احلياة حيث ت�صهرهم الأمكنة
وت�صقلهم الأزمنة حتى تخترب عهودهم ،و�إنه احلب حني
فيك َّ
ُ
ال�صدق حني
وكل احلياة بك ،و�إنه
يجعل كل الدنيا ِ
احلب
يجمع بني تقلبات الدنيا وانعكا�سات احلياة وحالوة ِّ
أنت).
يف �إن�سان ٍة واحد ٍة؛ (هي عندي � ِ
�أما بع ُد ..فال تطيلي النظر �إليهن؛ وال تفكري �إال باختيا ِر
ُف�ستا ِنك ،و�ألوان احلوائط ،وغرفة الأطفال.
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�ضمها هذه املرة!) ،ولعلها
�أ َّما بعد (بفتح الباء �أو ِّ
الر�سالة الأخرية� ،أو الأوىل �ضمن جمموع ٍة من الر�سائل
الأخرية .وكما تعلمني؛ ف�إنَّ الذي يكتب ال يتحكم بقلمه
كما ال يتحكم بقلبه ،و�إنَّ القلم والقلب ميوجان يف �صفح ٍة
واحد ٍةُ ،يلي ك ٌل منهما على �صاحبه ما ي�شاء.
أخل�صت حتى انخل َعت نف�سي من ج�سمي
ت�شهدين �أنني �
ُ
أحببت حتى انخلع قلبي من �صدري
و�أ�سكنتُك حملها ،و� ُ
أ�سكنتك مكا َنه ،و�صربتُ حتى انخلع ال َث َم ُر من �أغ�صاين
و�
ِ
ف�سكن اجلم ُر ً
أردت الراح َة ملا
بدل منه؛ و�إنني واهلل لو � ُّ
أخل�صت وال �صربتُ ؛ لك َّنها املروءة التي رباين
أحببت وال �
ُ
� ُ
عليها اهلل ،ثم �أبي ،والقلم.
َ
واحلب �شعوران ،و� ّأيا �شعو ٌر فيهما
اخلوف
�أما بع ُد ف�إنَّ
َّ
فغلبت به خويف،
�س َبقَ �أخاه فال عزاء للآخر� .أما عن احلب ُ
فغلبت به حبك وحبي ،و�إنَّ اجلرمي َة
اخلوف
و�أما عن
ِ
ِ
وللعقل
التي ارتكب ِتها ِهي �أك ُرب عملي ِة �إباد ٍة جماعي ٍة للقلب
ِ
وللروح ..بر�صا�ص ٍة واحد ٍة.
ِ
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كانت -حفظها اهلل -تقول يل دائ ًما« :يا ُبني ،ارفق
بنف�سك؛ َّ
يوما ي�صري ما ال ُيح َمد»؛ ف�أبت�سم لها ابت�سام َة
فلعل ً
ألف ،و�أقول لها« :يا �أمي ،لن يكون
ِ
جي�ش تعدا ُده مائة � ِ
قائد ٍ
�إال ما نريد �إن �شاء اهلل»؛ لكنني مل �أكن �أعرف �أنَّ عد ًّوا �أعزل
كامل من الأرواح
جي�ش ٍ
ا�سمه اخلوف ،كان قاد ًرا على �سحق ٍ
ال�صادقة.
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احلب هو ال�شعور الأ�سمى ،وال يعكر �صفوه
�أ َّما بعد ،ف�إنَّ َّ
غ�ض الأدنى� ،أو ال َب ُ
�إال ال ُب ُ
أحدنا مل يخن
ع�ض الأدنى .و�إنَّ � َ
�صاح َبه ،و�إ َّننا مل َّ
كنت �أخربك �أننا
نتخل ولكن خ َّل ْوا بينناُ .
أخربك �أننا حني خلوا
�إنْ تخلينا فلن جند �إىل الأبد ،والآن � ِ
بيننا مل جند � َّإل الأ َبد ،و�إنَّ حبنا �شهي ٌد ال يك َّفنُ وال ُيعزى
فيه.
دما
علي �أن �أدفع �ضريبة ق�ض َّيتنا ً
و�إنني واهلل كان �أهون َّ
دموعا ،و�أن �أدفعها �إخاف ًة ً
ً
بدل من �أن
بدل من �أن تدفعيها ً
تدفعيها خو ًفا ،لكنها الأقدا ُر حني تغلق ال�ستار وتكتب -بال
مقدمات« :-النهاية».
كنت م�ؤم ًنا باحلب وبك وكاف ًرا بهم ،والآنَ
�أما بعدُ ،
آمنت بي وحدي ،و� ِأمنتني وحدي.
كفرتُ بالكل ،و� ُ
قوم جترحت �أياديهم من القب�ض
�أما بعد ،فال�سالم على ٍ
قوم ُقطعت �أياديهم لأنهم
على حبل الو�صال ،وال�سالم على ٍ
عليك ،ال�سالم الأخري� ،سالم
مل يفلتوا احلبال ،وال�سالم ِ
املهزوم على �أر�ض ِه املحتلة.
ِ
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هذه هي الدنيا يا �صديقتي -التي كانت ،-وال �أعرف
نف�سك
احلكم َة من الكتابة �إليك بعد الآن .يقولون ال تعذب َ
بالتذكر ،وانف�ض يديك من �آثار احل ِرب املتقطر ،وا�ضمم
يدك �إىل جناحك تخرج بي�ضا َء من غري �سوءٍ تارة �أخرى.
لكنه ال ُ
بالقيد �إال َمن ح َّز القي ُد ر�س َغه ،وال
يعرف العذاب
ِ
ُيدرك املرار َة �إال َمن جفف امل ُّر حل َقه ،وال يبكي على الأطالل
مهدوم البيت م�سلوب ال�سكن.
�إال
ُ
القلم بندقية ،والكلمة زنا ٌد ،واحلرف
�أما بعد ،ف�إنَّ
َ
ر�صا�صة ،و�أنا َوحدي ال�سيف والدرع الذي ي�صده يف الآن
أحدا �إال بعد �أن تخرتقني كامل ًة،
ذاته ،و�إن الكلمة ال
ت�صيب � ً
ُ
ي�صيب الآخرين بعدي �إال ما تطاير من �شرارٍ ..ك�أنني
ثم ال
ُ
ريت �أنا ً
بدل من القلم.
كتبتُ ،ب ُ
كلما ُ
�أما بعد ،فلي�س على الف�ؤا ِد �أثقل من �أن ي�سمع نب�ضا ِته تد ُّق
يف ف�ؤاد غريه� ،أو �أن يرى جز ًءا منه� ،صار ال ينتمي �إليه� ،أو
ُك ًّل� ،صار جلزءٍ غريه.
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وعلى ٍّ
كتبت
املوت ،كما ُ
كل ف�إنني قررتُ �أن �أكتب ..عن ِ
كتبت عن ال�شوق ،وعن كل
عن احلياة ،وعن ال�شوك ،كما ُ
�شيءٍ خارجك ،كما كتبت � َ
يوم عن دواخلك.
ألف ٍ
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مل �أكن �أعلم �أنَّ التفا�صيل ال�صغرية حني ترحل ،ب�إمكانها
�أنْ ترتك هذا الفراغ الكبري يف حياتي ،حتى �صارت دنياي
كالثوب املر َّقع ،وال �أعلم َمن الذي يرقع َمن! �ألذكريات ترقع
أن�ساك؟ �أم الأيام ترقع نف�سها بذكرياتك
نف�سها بالأيام ل ِ
لآ َن�س بك؟
أدركت �أنَّ الفراق
ذقت املرارتني � ُ
�أما بعد ،ف�إنني بعدما ُ
أمل يف اللقيا ،كالذي
بعد اللقيا� ،أهون من الفراق بعد طول � ٍ
يغادر احليا َة بعدما عا�شها ،وهو �أح�سن حاال ،ممن انتظر
أمل �أن يعي�شها ،ثم مات ،وهو مل يذق من
طوال احليا ِة على � ٍ
احلياة �إال انتهاءها.
عد جعل الليل والنها َر قطع ًة واحدة؛ ال
تعلمني؟ �إنَّ ال ُب َ
وحده بالزفري؛
وحده باحلزن ،وال ينفرد النهار َ
ينفرد الليل َ
و�إمنا نزف ُر احلزنَ َ
واحد �أ�سود ٍ ال يتغري لو ُنه
ليل نها َر بن�سق ٍ
وال يتبدل �إيقاعه.
�شيءٍ  -عدا ال�شيء الوحيد الذي كان يجعلها فارغ ًة من
كل �شيء عداه.
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�سيدتي ،التي كانت..
يقولونع �إننا بعد الفراق ُنب َعث من جديد؛ فتتفتح القلوب،
فطاما عن احلب،
أفئدة،رلكنني ال �أرى الفراق �إال ً
وتورق ال صي
وركونا �إىل العزلة،الواجتنا ًبا لكل ما يدق القلب؛ لأنَّ اجلرح
ك�تإنه يبتعد خ�شي َة جرح جديد.
ال يندمل ،و�إن اندمل ،ف
ب
�أما بعد ،ف�إنها الدنيا ُت ل
باعد،لنوامل�سافاتُ تفرق ،والأرواح
انقطاع �أدعو وبعد
تتمزق بني ذراعني تتعاركان؛ لكننيشربعد
ٍ
و
ا
عجز �أعدو وبعد ي�أ�س �أعود لأكتب �إليك.
ٍ
ل
ت
يقولون يل �إنَّ للم�شاعر قد�سي ًة �أكرب ِمن �و
ز
تبوح بها،
أن
ي
ع
وللحكايات خ�صو�صية �أ�ضيق من �أن يعرفها اجلميع ،وهم
البوح هذا بحد
ال يعرفون �أن الأ�صل يف الكتابة البوح ،و�أن َ
ذاته كتما ٌن لف�صول الرواية كلها عدا الأخري منها ،والذي
نكتبه ها هنا.
و�إننا �أكرث َمن يعرف كيف يحفظ للم�شاعر قد�سيتها،
وللحكايات خ�صو�صيتها؛ فهل هناك �أقد�س من الكتابة لك
على مر�أى اجلميع ثم كتم ا�سمك يف �صدري وحدي؟
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أ�شكوك �إىل القلم ،و�أ�شكو احلروف �إليك،
�أما بعد ،ف�إنني � ِ
ً
ف�صول �أطول؛ لأن
إليك بعد الرحيل
وعزائي �أنني �أكتب � ِ
الف�صل الوحيد الذي كتبته يف وجودك كان من �أربعة �أحرف
احلروف ..عدا �أولئك
غيابك كان كل
ال �أكرث ،وما بعد
ِ
ِ
الأربعة.
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�سيدتي ،التي كانت..
�إن الكالم لو انقطع فاملناجا ُة مت�صلة ،والقلم لو ُق�صف
فالقلب ال يق�صف ،وال�صفحات لو �ضاقت ف�إن �صفح َة
�صدري ال ت�ضيق ،وامل�سافات لو زادت ف�إنها من الأول كانت
بيننا ،والروح هي من ا�ستطاعت تبديدها ..ومتى ا�ستُدع َيت
الروح متد َد ْت يف مداها ،حتى َبددت ما عداها.
ُ
�أما بع ُد ،ف�إنَّ الأيام دائرة ،و�إنني حني � ُّ
أكف عن االت�صال،
�ست �أكف عن الو�صول .و�إنها احلكايات حني تزيد عندما
َل ُ
تنق�ص ،وتكتمل حني تنتهي ،وحتنُّ حني تق�سو ،وت�صل بعدما
ت�ضل.
إليك جمددا ،لكنني
ُ
كنت قد راهنت نف�سي �أال �أكتب � ِ
جمددا� ،أخ�سر الرهان ،و�أرهن نف�سي كلها ،لكاف خماطبتك
وحدها.
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َ
وقت طويل منذ �آخر مر ٍة التقينا فيها على نا�صية
فات ٌ
كنت وا�ضح ًة ج ًّدا؛ يكاد �سنا برقك
احللم .ر�أيتك الليلةِ .
يخطف الأب�صار� ،ضاحك ًة ،ويف �أذين �صوتك الذي مل ينقطع،
بل �صار �أعلى بعد الفراق مما كان قبله ،وبدوتُ �أمام طيفك
�صغ ًريا يقتب�س من نورك الكبريً ،
وطفل ت�شمله �أمومتك.
�ضي فر�ص اللقيا وفوات �شهور
يف احلقيقة ،بعد ُم ِّ
بدوت يل يف �صورتك التي �أحببتُها من املرة الأوىل،
الفراقِ ،
مالحمك الهادئة ،ابت�سامتك التي تقر�ص خديك ،عينك
الرقراقة دائما ك�أنها تغت�سل يف نهر الو�صال كل م�ساء،
�أنفا�سك املتهدجة من عجز احلنني ،قلبك الأبي�ض كوجهك،
روحك العذبة اجلارية بني �ضلوعك.
�أنا الآن يف مرحلة «لو»؛ تلك التي تلوي �أعناق الذين
كفار�س مات ح�صانه،
�أحبوا ح َّد االحرتاق وحتى االحرتاق،
ٍ
ح�ضن انتزعته منه احلرب
وانهد ح�صنه ،فبات يحن �إىل
ٍ
والأ�شواك ،وينازعه فيه احلب والأ�شواق.
67

ف�أعود �أ�س�أل:
لو؟ هل؟ كيف؟
لوَّ ..
هل ..طيف.
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كنتُ �أقر�أ ما�ش ًيا من اجلامعة �إىل املحطة ،حني رفعت
إليك كما ي�سوق كل
عيني فج�أ ًة؛ فوجدتك� .ساقني القدر � ِ
عم يحيى حقي ،ف�أغلقت عليه
�شيء �إىل �أي �شيء .ا�ست� ُ
أذنت َّ
كتابه وكلماته ،وهو ِمن خلف الغالف يراقبني ويبت�سم.
الوجه والعينان والهيئة ،والوزن حتى! �أُق�سم �أنَّ كل �شيء

كان يف مكانه ،كما هو؛ م�شيتك ،ابت�سامتك العنيدة للدهر،
مالحمك الهادئة؛ كان كل �شيء يف مكانه كما هو ..عدا
أنت.
ا�سمك وجن�سيتك وروحك؛ فعرفت �أنها مل تكن � ِ
بعدها بخم�س دقائق يف الطريق نف�سه وجدت من ت�شبهك
�أكرث! لي�س �أكرث من الأوىل؛ و�إمنا �أكرث منك نف�سك! لكنها
أنت .فما حاك يف �صدري �شي ٌء �سوى �أنني
كالأوىل ،مل تكن � ِ
عرفت �أنني
حني ر�أيت اثنتني من �أربعينك يف �ساعة واحدة؛ ُ
�إذا ر�أيت الأربعني جميعهن حتى؛ فلن �أراك �أنت.
كنت
وال �أعلم هل كانتا ت�شبهانك فعال؟ �أم �أنني اليوم ُ
أيتك يف جميع الوجوه؟
�أ�شبهني حني ِ
كنت معي؛ فر� ِ
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عدت �أفتح الكتاب لأوا�صل القراءة ،معتذ ًرا لعم يحيى
على �سوء �أدبي؛ فقال« :ال عليك» وان�صرف .ثم عدت �إىل
توقفت ،فوجدتني عند نهاية الق�صة ،ومل يتبق �إال
حيث
ُ
ال�سطر الأخري ،يقول:
«هذه ق�صة خيالية ..لكنها لي�ست خرافة».
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تعرفني؟

الزمان واملكان
عد مل ي َورث قلبي اجلفاء ،و�إن ق�سو َة
�إنَّ ال ُب َ
ِ
مل ت�ستطع تغي َري م�شاعري نحوك ،و�إنَّ �ألف ما ٍّر بدياري
بعدك مل ُي ِّ
ر�س َبه يف ف�ؤادي مرو ُرك بال عودة،
ِ
حل املرا َر الذي َّ
و�إنَّ تذكرة «�صاح ِب ِك» كانت ذها ًبا و�إيا ًبا ،لكنهم يف مطا ِر
القدر مزقوا تذكرة الإياب ،و�صادروا حلمه.
حمبو�سا داخلي ،منذ �أن فكوا
زلت
�إنني يا �صديقتي ما ُ
ً
الواحد الذي كان يجمعهما� .إنَّ �سو َر �سجني
القيد
ِ
ُر�س َغينا من ِ
حاجز ال ُبعد ثق ًبا� ،أتى القد ُر
ثقبت يف
يوم يعلو ،وكلما ُ
ِ
كل ٍ
علي كل فتحات الهرب ،رغم
مرتد ًيا ثياب ذي القرنني ،و�س َّد َّ
�أنني �أق�سمت له �ألف مر ٍة �أنني يو�سف ،ال ي�أجوج وم�أجوج.
�أما بع ُد ف�إنني هنا ،قاب ٌع خلف �أ�سالك غربتي ال�شائكة،
يدي مل تنت ِه
ما ُ
زلت �أت�سلل ،ما دامت الدما ُء التي تنزف من َّ
بعد.
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وعد بيننا بالبقاء قبل افرتاقنا .ال �شيء
عام على �آخر ٍ
ٌ
تغي عدا نقطة واحدة يف داخلي ال
بقي كما هو .كل �شيء ّ
يعرفها غريك .يقولون �إننا ن�ستطيع الن�سيان ،و�أنا �أق�سم �أن
ا�ستطاعة املوت �أ�سهل .يقولون �إن كل �شيء «ق�سمة ون�صيب»؛
لكنني ال �أ َراها �إال من�شا ًرا «يق�سمنا» �إىل ن�صفني� ،أو �صليبا
ن�صب» عليه متدلي ًة �أعنا ُقنا.
« ُن َ
�أتذكرين؟ ذاك الطفل الذي ربي ِته �صغريا؟ �أجل ..الآن
رحت� ،أو حني �أريد للق�صة
كرب؛ لأن طفولته راحت حني ِ
االنتهاء .مل يعد يغم�ض عينيه و�أنت بني عد�ستيه وجفنيه ،بل
�صارتا جافتني ك�أي عينني مل يعرفا احلب يوما ،غري �أنهما
ما زالتا تلمعان؛ لأنهما عرفاه.
تتذكرين ج�سمي النحيف؟ �صار �أنحف؛ ككل املنفيني
يوم طويل ،غري
الذين يزدردون الطعام وحدهم نهاي َة كل ٍ
�أنَّ طبقي �صار �أكرث مرارة ،علق ًما مهما حليتُه؛ لأنني مل �أكن
منفيا مثلهم ،و�إمنا كان يل وطن ينفى عني منفاي� ،إىل �أن
َرحل �أو ُر ِّحل؛ فا�ستوطنني املنفى.
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علي �أنني ال �أحفظ الأرقام ،و�أنني كنت
ِ
كنت تلومني َّ
متواكال عليك؛ لعلمي �أنك ت�سجلينها يف مفكرتنا التي بني
يديك .تخيلي؟ الآن �صرت �أحفظ �أيام الذكريات و�أ�ستطيع
رحلت ،ومعك
متييز التواريخ وحتديد املنا�سبات؛ فقط لأنك ِ
الذكريات ..ومل
مفكرتنا ،وكل احلروف ،وكل التواريخ ،وكل
ِ
يبقَ يل �إال الأرقام.
ُ
خ�سوف القمر..
اليوم� ،إذ يوافق ذكرى فراقنا
�أكتب ِ
لك َ
والذي يحدث حني متنعه الدنياِ ..من �أن يرى ال�شم�س.
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()36
�سيدتي ..ر�سالتي الأخرية..
�إنها الأيام التي تدور ولي�س نحن؛ كنا ثابتني وما زلنا .لكنَّ
الظالم لي�س ذنب الكواكب؛ و�إمنا هو الزمان الذي يق�ضي
َ
عليها بالليل بعد النهار ،كما يق�ضي عليها بالفجر بعد الليل،
وهو الذي حكم بالر�سالة الأوىل ،والآن يحكم بالأخرية ،وال
يقبل منا �أن ن�ؤمن ببع�ضه ونكفر ببع�ضه.
�إنَّ الذي بيننا مل يكن بركة ماء راكد؛ و�إمنا كان نهرا
جار ًيا عذ ًبا؛ عزا�ؤنا فيه �أنه كان عذبا ،وعذابنا فيه �أنَّ ماء
النهر ال يعود �إىل منبعه.
�أ َّما َب ْعد..
ف�إنني من الآن �س�أكتب �إىل «�سيدتي» الروح ال اال�سم،
واملعنى ال املبنى ،تلك التي يف خيايل وال �أعرفها بعد التي
كانت يف بايل و�أعرفها.
ِمن الآن �س�أكتب وعزائي �أن الر�صا�ص -الذي يف القلم-
حتديدا ما �أريده؛ �أن
ي�صيب �أوجاعي يف مقتل ،وهذا هو
ً
بالكي ،و�أمتدد بني الأوراق.
�أعا َلج ِّ
74
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وبني املودعني يف حمطة وامل�ستقبلني يف �أخرى ،تبقى
وحيدا من �أول حمطة �إىل �آخر حمطة ،ت�ستقبل نف�سك وتودع
نف�سك.
بني العناقات الطويلة والقبالت املخطوفة على عجل
لأن احلافلة �ستتحرك -ال ي�ضريك نداء ال�سائق وال تنبيه
الإذاعة �أنَّ على امل�سافرين ال�صعود؛ ف�إنك الوحيد الذي
�صعد بهدوء ،وجل�س دون �أن يلوح بيده �أو يطيل النظر يف
جامدا يف مكانك ،ح�ضنك خا ٍو،
جال�س ً
عيني �أحدهم� .إنك ٌ
و�شفتاك زرقاوان.
�صوت
وجتول عي ُنك بني النا�س والأماكن ،وبداخلك
ٌ
لي�س غريبا -يقول�« :أنا ال �أنتمي �إىل هنا» ،وي�أتيك �صدىال�صوت« :وال �شيء هنا ينتمي �إليك».
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()2
عيني لأراين من الأعلى،
على ال�سرير ،حيث �أغم�ض َّ
من �سحاب ٍة يف ال�سماء الأوىل؛ ف�أجد ً
طفل يجري ،منذ
�سنوات ،وامل�سافاتُ تخدعه ،ك�أنَّ الأر�ض من حتته هي التي
ٍ
ٌ
فواقف مكانه رغم �أنَّ قدميه تتحركان.
جتري؛ �أما هو،
�أرى طفال � َأح َّب فحلم� ،أو �أحب لأنه حلم ،ثم ا�ستيقظ
ففوجئ بالكابو�س� .أراه ً
طفل من الداخل حتى و�إن كانت
تقا�سيم وجهه حتكي عن �شبابهً ،
�سنوات
طفل ما زال منذ
ٍ
طويل ٍة ينتظر وراء الباب ليفاجئ �أباه الذي مل يرجع من
العمل بعد .ومل ي� ِأت �أباه فظل واق ًفا مكا َنه ،وهو منذ ذلك
ٌ
يفاج ُئه.
احلني
خمتبئ ،واجلميع ِ
�أرى طفال ،كان نائ ًما على ال�سرير الوا�سع يف ح�ضن �أمه،
�إىل �أن ا�ستيقظ فوجد نف�سه مبفرده ،ومل يجد �أمه على
جال�س ال يتحرك؛ لأنها كانت
ال�سرير .وهو منذ ذلك احلني ٌ
تقول له دائما :ال تغادر ال�سرير قبل �أن �آتي.
80

�أرى ً
طفل ،ن�صفه وراء الباب ،ون�صفه فوق ال�سرير ،وبني
ال�سرير والباب �صحراء كبرية جدا ،كاحلة الظالم ال يرى
�آخرها ،وال �شيء فيها �سوى ال�صبار .وهو منذ قرر مغادرة
ال�سرير ،يجري بخياله بينهما؛ بني ن�صفيه؛ الن�صف الذي
الباب ينتظر ،والن�صف الذي على ال�سرير ،يغم�ض
وراء ِ
عينيه ،لريى نف�سه من الأعلى؛ فيجد ً
طفل يف هيئة رجل،
�سنوات ،وامل�سافاتُ تخدعه ،ك�أنَّ الأر�ض من
يجري منذ
ٍ
ٌ
فواقف مكانه رغم �أنَّ قدميه
حتته هي التي جتري؛ �أما هو،
تتحركان.
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وجوههم ،تدقق النظر يف عيونهم ،ت�صول
تتفح�ص َ
الزمن �ألف مرة .ت�س�ألهم� :أين؟
وجتول يف �أرجاء ثاني ٍة من
ِ
ال �أحد يجيبك ،تتعاىل �ضحكاتهم ،حتملق �إليهم وتعاود
ال�س�ؤال ،في�ستمر ال�ضحك ،وعلى ما يبدو� ،أنت ال تبدو ،وال
�أحد يراك.
يتع�صب �أحدهم على ال َآخر ،يعلو ال�صوت ،تنهرهم ،ال
يك ُّفون ،ك�أن كلمتك مل تعد م�سموع ًة .يهد�أ املكان بابت�سام ٍة
أحد قاد ٌر على �ضبط
من �أحدهم ،ال بابت�سامتك ،ك�أن �أي � ٍ
النظام ..عداك.
جتريُ ،يخ َّيل �إليك �أ�شبا ٌح جتري خلفك ،تنحرف ي�سا ًرا،
قد ٍر ما ،تتنهد ،تلتقط �أنفا�سك ،يلمحك
تقف خمتبئا خلف َ
قد ٌر �آخر بطرف عينه ،جتريُ ،يخيل �إليك �أ�شبا ٌح جتري
َ
خلفك ،تقع ،تنكفئ على وجهك ،حتاول النهو�ض ب�سرع ٍة ،ال
كغريق يت�شبث باملوج ،فتجد
ت�ستطيع ،متد يدك �إىل الهواء،
ٍ
يدك تهوي فارغ ًة.
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ت�سمع �صرخ ًة ،ت�شعر �أن �أذنيك طارتا من �شدتها،
تنفجر ر�أ�سك من قوتها ،تتح�س�س ر�أ�سك كحرك ٍة عفوي ٍة
م�صاب بال�صداع الن�صفي ،ال جتدها ،ال جتد ر�أ�سك،
لكل
ٍ
ما�س ٍة �إىل ال�صراخ ،ت�شعر يف داخلك
ت�صرخ� ،أنت بحاج ٍة َّ
بتجمع �صرخات ،ح�صوات كبرية على القلب والدماغ ،ال
جتد فمك ،عروق رقبتك على و�شك االنفجار ،لكن من �أي
مكان �ستخرج ال�صرخة؟ �أنت ِبال �شيءٍ ت�صرخ من خالله.
ع�شرة ،ال تتذكر غري جمع غفري حولك ،ينق�ص �شيئا
ف�شيئا ،ع�شرون ،ما زال عدد ال�سنني يف عالقة عك�سية مع
عدد املوجودين ،يختفون بال �سبب ،كما تختفي ال�سنوات بال
نتيجة ،يزداد الوجود فراغا ،ال يبايل بك �أحد ،ت�ستمر يف
اجلري و�صوت �أنفا�سك يتعاىل ،ت�سقط �أمام عينيك للمرة
الأوىل �شعر ٌة بي�ضاء .تنظر حولك لتن ِّبه �أحدهم �أن �شعره
يت�ساقط ،تنظر ،ال �أحد باجلوار ،تتح�س�س ر�أ�سك ،فتجدها
خالي ًة ،تنظر �إىل ال�شعرة يف يدك ،جتد �أنها كانت �آخر �شعر ٍة
يف ر�أ�سك ،و�سقطت.
تدقق النظر يف ك ِّفك ،تختفي منها التفا�صيل ،تقطب
حاجبيك ،كيف ذلك ومن املفرت�ض �أن تزيد تفا�صيل اليدين
مبرور الزمن؟
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مولود جديد ،ال�سلم ،الطابق
الطابق ال�سفلي� ،صرخة
ٍ
العلوي� ،صافرة �إنذار بطيئة ،زحام ،العناية املركزة ،زحام،
عنرب الإنعا�ش ،الـ �إن ،عا�ش� ،صوت ال�صافرة ينخف�ض،
خطوات قريبة ،معاطف بي�ضاءٌّ ،
كف دافئة ،عيناك ُت�س َبالن،
ٌ
خطوات تبتعد� ،صوت ال�صافرة يختفي ،بيا�ض.
�سواد،
ٌ
البقاء هلل.
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()4
كل مرة ،عند كل نوبة �إعياءٍ  ،بال مقدمات ،حني �أجد
يدي ترى كل �شيء منقلبا ،كل �شيءٍ م�ضطرب،
ر�أ�سي بني َّ
و�أغم�ضها ف�أجد ال�سواد نف�سه يهتز .حينها �أ�شعر باملوت
م�شهدا درام ًّيا دام ًعا مبت�سما،
�أكرث� .أقول لعلها هذه� .أعي�ش
ً
كالما َملن
كم�شهد موت البطل يف كل الأفالم� .أ�ستعد ،و�أقول ً
واحد
قليل من الوقت �سيقول كل ٍ
حويل� ،أختاره بعناية ،فبعد ٍ
منهم« :حبيبي! ك�أنه كان ي�شعر ..لقد قال يل كذا قبل وفاته
بدقيقتني» .لكن بعد امل�شهد املت َقن ،ال �أموت؛ يعود كل �شيء
�إىل طبيعته.
�أفكر يف جدوى املجيء �إىل هنا� ،شعور اقرتاب الأجل
والدنو من الرحيل ،ثم بالرغم من ذلك ،اال�ستمرار على
قيد احلياة يف �أكرث اللحظات �شعو ًرا باملوت� .أفكر� ،أقول يف
نف�سي باملنطق ذاته� :إن الرحيل بالت�أكيد �سيكون يف ال�ساعة
التي �سن�ست�سلم فيها لفكرة اال�ستمرار ،و�أ�س�أل :كم حاملًا
85

ملتم�سا للراحة �ساع ًة ُقرر
باحلياة �أفاق على املوت؟ وكم
ً
نياب ًة عنه امتدا ُد راحته �إىل قيام ال�ساعة؟ كم باح ًثا عن
تخليد � ٍأثر فا َر َق امل�سري يف �ساعة االنطالق؟
�إن الفكرة الوحيدة التي نعجز عن ال�شك فيها �أو حماولة
فك �شيفرتها هي املوت ..حتى املر�ضى الذين يتوقعون ونتوقع
معهم دن َّو �أجلهم ال ميوتون �إال حني ي�شعرون بالتح�سن!
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()5
كنت �أبحث عن تكلفة ال�شحن اجلوي
كمغرتبُ ،
ٍ
للموتى ،ثم �أح�سبها و�أفكر يف كيفية ادخار املبلغ حني �أعمل.
ًِ
حالا كنت �أفكر ،يف �أنه لو كان بالإمكان �ضمان الدفن
ل�ست
بالوطن ،هناك حتت ترابه الدافئ،
وخ�صو�صا �أنني ُ
ً
ممن يقتنعون ب�أن �أر�ض اهلل كلها وطن ،و�أن �أقطار الدائرة
مت�ساوية ..فالغرب ُة غرب ٌة والوطنُ وطن.
قار�س يف تراب الغربة،
و�أعدد الأ�سباب :لأن الربد
ٌ
و�أيام الأحباب م�شغولة ،و�أنا يف املوت -كما يف احلياة-
كنت يف الظاهر منعزال .و�أقول :لعل
�أحب الأن�س ،حتى ولو ُ
اجلنازة هناك �ستكون حافل ًة �أكرث ،و�سيكون طني القرب �أحنَّ
علي ،و�ستكون الكتاب ُة على ال�شاهد بالعربية ،بل رمبا وجدت
َّ
يف �أيامي الأوىل َمن ي�ضع فوق قربي بع�ض الزهور وال�صور.
وجدت بجواري �أحدهم نائ ًما ِمن �سنني؛
و�أقول :رمبا
ُّ
�سالمات �أه ِله عليه� ،أو لعل نائ ًما بعدي
ف�أبلغه -كاذ ًبا-
ِ
87

ب�سنني ،ي�ستطيع حمل ال�سالمات �إ َّ
وافد فينا
يل� ،أو لع َّل �آخر ٍ
يحكي لنا كيف تغريت البالد ،وكيف ن�سانا النا�س.
�أقول :لو �أننا يف ِ«عز» احلياة ن�ستطيع جتربة �سكرات
املوت! �أو لو �أننا يف «عز» املوت ،نحكي للذين مل يغادروا بعد،
عن �سكرات احلياة.
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ال�شيء الوحيد الذي ال �أ�ستطيع تخ ُّيله �إىل الآن -هو
اعتقاد �أنتمي �إليه وميل�ؤين� .أفكر يف هذه الدنيا
�أن �أعي�ش ِبال
ٍ
التي حتاربنا ،ت�صارعنا؛ فن�صرعها وت�صرعنا ،تدو�سنا
ب�سنونها حني نخطوها ب�سنوا ِتنا .حتكم علينا بالبعد حني
نحتاج �إىل �أق�صى درج ٍة من القرب ،وحتكم علينا بالفراق
حني نت�ش َّوى �شو ًقا �إىل اللقيا ،وتك�سرنا حني ن�ستعد لالحتفال
بانت�صارنا.
�أحاول �أن �أتخيل حيا ًة خالية من «اهلل»« ..اهلل» الذي
يرتب �أقدارنا مع عطفه ،ويبتلينا بق�سو ِة الأيام مع لطفه..
وج ًعا� ،أو برا ًء من
«اهلل» ال�صرخة التي ُ
تخرج منا بال �إراد ٍةَ ،
الوجع« ..اهلل» اال�سم الذي ال نقول معه �شي ًئا حني نريد �أن
نقول كل �شيء« ..اهلل» الذي يف ال�سماوات ،العامل بال�صغا ِر
التائهني يف الأر�ض.
ألت نف�سي :ماذا لو مل تكن
علي الأر�ض �س� ُ
كلما �ضا َقت َّ
هناك �سماء؟ ما الذي كنا �سن�س َعى �إليه � ً
أ�صل ما دام �سيزول؟
89

ما اليقني الذي كان �سيع ِّو�ضنا عن كل هذا اال�ضطراب الذي
حبل كنا
هنا؟ �إىل �أين كنا �سنلج�أ؟ �إىل َمن؟ �إىل ماذا؟ وب� ٍّأي ٍ
�سن�ستم�سك؟
و�صلت �إىل الإجابة ذا ِتها؛ �أننا ما كنا لنطيقَ
ألت،
ُ
كلما �س� ُ
أر�ض لوال الربد املت�سلل �إىل قلوبنا من ال�سماء ،وما
حرارة ال ِ
كنا لنطيق الدنيا لوال العال ،وما كنا لن�ستطيع ال�صراخ،
والكتم ،وال�صرب ،والعجز ،والبكاء؛ لو مل يكن هناك «اهلل»
يخربنا ب�أننا يف الف�صل الأول فقط من حياتنا� ،أما بقية
الف�صول؛ ف�إنها تنتظ ُرنا بالأعلى؛ لنقر�أها هناك.
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نح ُن ..نحنو..

()1
ِمن غربة �إىل غربة ،ومن ن�صف ملج�إ �إىل ن�صف خمب�إ،
ومن وح�شة �إىل وحدة ،ومن �أن�س م�ؤقت �إىل انتظار دائم،
مناف بال �أوطان.
ومن بقايا الأوطان يف املنايف� ،إىل ٍ
جناحا لن تنبت مكانه ري�شة
ك�أننا فقدنا يف هذه الدنيا ً
واحدة ،لكننا نحاول اال�ستمرار يف طرياننا باجلناح الباقي،
أيام �أ�سرع من حماوالتنا يف ت�ضميد
والذي تق�صق�صه ال ُ
جراحه.
�إننا حني تفارق �أج�سا ُمنا الأماكن ،يبقى هوا�ؤها عالقا يف
رئاتنا ،وحني تفارق عيوننا الأ�شخا�ص ،تبقى وجوههم عالقة
يف ر�ؤو�سنا ،وحني تفارق �أل�سنتنا الأ�سماء ،تبقى نداءاتهم
عالق ًة يف حناجرنا ..فتُخ َلق يف دواخلنا عوا ُمل كبرية ،بها
أوطان ت�سكننا ،وف�صو ٌل
أرا�ض من � ٍ
�شعوب من وجو ٍه نحبها ،و� ٍ
ٌ
كلها ربي ٌع ،ت�ؤن�سنا على خريف النفو�س.
95

�إننا �أكوا ٌن متحركة مبا ح َملت من انفجارات وظواهر،
وكرات داخل الكرة ،و�أوطان فوق الال�أوطان� .إننا من�شطرون
ٌ
بني �أحبابنا� ،أو �إن �شطو َر �أحبابنا جمموع ٌة فينا.
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()2
مرتبطونَ بالأماكن �أكرث من �ساكنيها ،وبالأ�شياء
�أكرث من مالكيها؛ بالبحر �أكرث من ال�شاطئ ،وبالأحلان �أكرث
من الأغاين ،وبالعيون �أكرث من الوجوه ،وبالأ�صوات �أكرث من
الكلمات ،وبال�سكنات �أكرث من احلركات.
متفرد مل يعلق به �سوانا ،و�ساكنون بالزوايا
مرتبطون بكل ٍ
املهجورة التي َيفر منها اجلميع بال انتباه ،ونفر نحن �إليها
بكامل انتباهنا.
ك�أن كل ما نخاف االقرتاب منه هو �أكرث ما ن�شعر يف جواره
بالأمان ،وكل ما نحاول الفرار منه هو �أكرث ما يطمئننا حني
نهرب �إليه ،وكل ما نريد الفكاك من ح�صاره هو �أكرث ما
�سجن فيه.
نحب �أن ي�أ�سرنا و ُن َ
ك�أنَّ كل ما نخ�شى �أن نه ِو َي فيه ..نهواه.
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()3
الوقت �أنَّ قلوبنا مل تتبلد بعد ،و�أننا ما
نكت�شف مع ِ
زلنا ن�شعر باجلمال ،ون�ستطيع �أن نراه يف الزوايا حني نبكي
�سطر من رواية� ،أو ن�ضحك
يف ٍ
م�شهد من فيلم� ،أو نتنهد يف ٍ
والدمع يت�سلل من عيوننا لقراءة ق�صة� ،أو ن�سمع �صوت الناي
قد ًرا ك�أنه �أول اختبار حلا�سة ال�سمع عندنا� ،أو حني نرجتف
َ
من الداخل؛ من الأع�صاب التي حتت اجللد� ،إىل اخلارج،
حني تعانقنا ن�سمة هواء ك�أنها جاءت لنا وحدنا.
الوقت �أننا �صرنا �أكرث ح�سا�سية؛ َفحني
بل نكت�شف مع ِ
ننفر ُد يخرج هذا الرتاكم كله دفعة واحدة؛ ل َيهدمنا ويرتكنا
حتت الأنقا�ض ،ثم ل ُي َهندمنا؛ فينت�شلنا من �أنياب املوت ،يف
الوقت ذا ِته.
نكت�شف �أننا ن�ستعني على كوابي�س العامل وعامل الكوابي�س،
ب�أحالم يقظتنا ويقظة �أحالمنا؛ �إذ احللم �أرحم بقلوبنا من
املنطق ،واخليال �ألطف بعقولنا من الواقع ،واحلقيقة تكمن
يف عيوننا ..ال فيما نرى.

ع
ص
ير

98

ا
ل
ك

ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
الت

y

و
ز
ي
ع

()4
�إنها الر�سالة التي نحكي فيها عن كل �شيء حني تكون
«املر�سل �إليه» فارغة ،ثم نرتكها فارغة من كل �شيء
خانة
َ
«املر�سل �إليه».
حني نقرتب �أخ ًريا من ت�سمية
َ
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�إنه على ما يبدو الب�ستان الذي جنري فيه ما مل ينبت
تفتح
فيه ور ٌد ،ثم نقف يف �أماكننا ،نراقبه من ٍ
بعيد ،مع �أول ٍ
العدم يف مركزه.
لزهر ٍة منفرد ٍة تنبت من َ

ن
ش
ر

و
ا
ل
وما �إن نرى ذلك حتى نخبئ الر�سائل تو
زيونكتفي
�سري ًعا
ع

بامل�شاهدة ،لكنَّ �أحدهم حني قر�أ ر�سائلنا تلك ،التي مل
ن�سلمها �إىل �ساعي الربيد ،قال يف ثق ٍة:
«�إن الر�سائل غري املن�شورة بني �شطرين ،هي �أكرث ما
َين�شر �إىل �شطرين».
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()5
ما زلنا نبحث عن الأُن�س؛ نراقب العيون لعلنا جنده
َ
خطف َ�س َنا بر ِقه
يف �إحداها ،وجنري نحوه حفا ًة �إذا ما
قدرا من جديد،
�أب�صا َرنا ،ون�سهر الليل بطوله ع�ساه مي ُّر َ
لكننا ال جنده.
وحدنا نحنُ الذين نحنو؛ فنبحث عن الروح يف هذا العامل
املادي ،وعن الدفء يف هذا الربد القا�سي ،وعن اللطف يف
هذا الزمان ال�سخيف.
و�إىل �أن جند الأن�س والروح والدفء واللطف؛ ن�صنع من
غربتنا ووحدتنا عكازين ،يثبتان �أقدامنا على وعرة هذا
الطريق.
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()6
� َّإن الكهف الذي يحتمي به املنكوبون ،وال�شاطئ الذي
يطفو عنده الغارقون ،وامللج�أ الذي يختبئ فيه اخلائفون،
واحل�ضن الذي ُيعت�صر بينه الباكون؛ ي�شعر �أنه وحي ٌد متاما؛
كوحدات يون�س يف بطون احلوت والبحر والظالم ،مع �أن
ا�سمه «يون�س»؛ لكنه م�ستوح�ش.
مو�ص ٌد عليه وحده ،وقلبه املت�سع
بابه املفتوح للجمي ِع َ
لغريه �ضي ٌق عليه وحده ،وجناحاه اللذان يحمالن كل من
يريد التحليق عال ًيا عاجزان عن حمله وحده ،ثم حني تنتهي
رحلتهم العالية تبد�أ رحلته القا�سية يف مللمة ري�شه الذي
ت�ساقط لي�ضمد جراحه من الطريان.
�إنهم الواهبون ..الذين يعطون ال�شيء الذي يفقدونه،
�أكرث من ه�ؤالء الذين يعطون ال�شيء الذي ميلكونه؛ و�إنهم
نف�سا؛ لأنهم كم�سك ٍني �أعمى ي�سهر
ل َ
أقد�س منهم �سرا و�أطيب ً
طوال الليل يتح�س�س اجلدران؛ ل ُي�سرج قناديل امل�ساء� ،أو مثل
101

قمر متل�ؤه البثور ،ويغرقه الظالم ،ي�سهر طوال الليل يحرق
ٍ
نف�سه يف �صحن ال�سماء؛ ليملأ على الع�شاق م�ساءاتهم �أو
لي�سمح لأحدهم �أن يقول ل�صاحبته:
�ضي القمر؛ و�إمنا
«�إنَّ ال�ضوء الذي ترينه يف ال�سماء لي�س َّ
�ض ُّيك».
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()7
�أ�شعر بنا؛ بتلك الهموم التي تثقل كواهلنا وتلك الآالم
التي تعت�صر �أرواحنا� ،شعور الال�شيء الذي ي�سكن كل �شيء
حولنا� ،شعور الفراغ املمتلئ ،و�شعور االزدحام بجزيئات
الفراغ� ،شعور التيه بال وجهة� ،أو التوجه �إىل التيه.
�أ�شعر بهذا ال�ضباب ،وذاك ال�سراب الذي نح�سبه ماء
حتى �إذا �أتيناه مل جنده �شي ًئا ،ف�أكملنا امل�سري بال بو�صلة وال
خارطة.
�أ�شعر بكرثة اجلراح التي �أثخنتنا ،وك�سرة الدموع التي
�صارت على خدودنا براكني تغلي.
�أ�شعر بنفو�سنا الربيئة التي ي�صعب عليها �أن ترى الأقدار
تتقاذفها على �أ�س َّنة رماحها ،كطفل ٍة مل تتجاوز اخلام�سة من
ده�س حتت �أقدام املارة يف �سوق املدينة املزدحم،
عمرها ُت َ
وهي ت�صرخ وت�ستغيث وال �أحد ي�سمعها لأنَّ �صوت البائع
الذي اختلط ب ِف�صال امل�شرتي ،يغطي على �صوتها ،وال عزاء
لل�صغار التائهني.
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�أ�شعر بامل�ساكني الذين مل ي�ش�أ لهم القدر بق�ص�ص
كالأفالم التي َيدر�س فيها بطال احلكاية يف ال�صف نف�سه ،وال
بالدراما التي يكون فيها الباب مقابل الباب ،وال بالروايات
التي يلتقي فيها احلبيبان على نا�صية ال�شارع يف العا�شرة
م�سا ًء من كل ليلة.
لكل منا ملحم ٌة مريرة تختلف عن �ألف مرارة
و�إمنا كانت ٍ
غريها؛ �إذ يباعد املنفى بني اثنني� ،أحب ك ٌّل منهما الآخر
ِمن �أول مر ٍة -و�آخر مرة -التقيا فيها� ،أو ي�سمح ال�سجنُ
يف �أح�سن الأحوال -باللقيا ِمن خلف الأ�سوار �ساع ًة كل�سبعمائة �ساعة� ،أو َ ُ
أجيال ِمن التقاء
تول الفجوة بني ال ِ
جيل فات ،ال
جيل واحد ،لأن جمجم ًة ماِ ،من ٍ
حبيبني من ٍ
تريد �أن تفهم �أنَّ للقلوب حرمتها ،وال تريد �أن ترتك للجيل
الذي عليه الدور� ،أن يت�سلم دوره يف لعبة احلياة.
�إن الق�ص�ص التي يكتبها املخرجون وي�ؤديها املمثلون،
تَ�سقط �أمام حقيقتنا التي يكتبها لنا الزمان ،و�إنَّ ال�صرب
حتى اللقيا والظم�أ حتى ال�سقيا؛ عزا�ؤنا فيه �أ َّننا نعلم
تفا�صيله ،و�أننا �أبطال حكاياتنا التي ن�صنعها من قلب
الواقع ،ال من وحي اخليال.
104

ويت�ساءل امل�ساكني :ملاذا ال ين�ش�أ احلب من البداية بيننا
ونحن �أبناء �شارع واحد؟ ملاذا نحب َمن تف�صل بيننا وبينهم
بحار ومدن ومطارات وجوازات �سفر؟
والإجاب ُة؛ �أنَّ اجليل الذي يريد �أن يكتب حكايته بنف�سه،
ال بد �أن يدفع ثمن احلرب من دمه � ًأول.
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()8
جدا ..عن احلكايات التي جتذب الأذواق
بعيدً ا ًّ
الرخي�صة ،عن املحبني يف الوادي الأدنى من الق�ص�ص
العادية ،عن الذين يلتقون بال �أ�شواق ،ويتعانقون بال
بعيدا عن الذين يتواط�ؤون مع الأقدار فيذهبون
�أ�شواكً .
معها �أينما كانت ،ويلخ�صون احلب يف �صور مل يدفعوا عناء
بعيدا عن كل �شيء كان �سهال؛ قري ًباِ ..من
الو�صول �إليهاً .
احلب الذي مل نعرف عنه �إال �صعوبته.
قري ًبا جدا من امل�ساكني الذين يدفعون �أعمارهم من �أجل
�أن ُت�سجل �أ�سما�ؤهم يف قوائم الع�شاق ،املب َعدين مبخت ِلف
�ألوان املنع واحل�صار ،املحاربني �ضد كل �شيء مقابل �شيئهم
الوحيد الباقي.
قريبا جدا من ه�ؤالء الذين يكتبون ق�ص�صهم مبعني
عيونهم ويحفظونها يف �صدورهم خ�شية الت�سرب ،ويكتمونها
بينهم �إىل �أن تتم فيعلنوها �صارخني� ،أو ال تتم فيموتوا بها؛
لتبقى حية يف دواخلهم.
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بعيدا جدا ..عن الزهور املخنوقة يف الباقات ،املقطوفة
ً
من مواطنها ،املحبو�سة حتت �صوبات امل�شاتل ،املعرو�ضة
مهرجانات ت�شبه �أ�سواق الرقيق.
بغزارة يف
ٍ
بانفراد بني �صخرتني،
قري ًبا جدا من تلك الزهرة املطلة
ٍ
أر�ض مل تكن تتوقع منها ت�سلال ً
جميل كهذا.
يف � ٍ
بعيدا جدا ..عن احليوانات املخطوفة من بيوتها �إىل
ً
الأقفا�ص ،املحكوم عليها بالإقامة اجلربية طوال حياتها لأنك
واحد ت�شرتي به حريتها ،ترميها من
تريد �أن تراها
بجنيه ٍ
ٍ
مبعد ًة بال ح�ساب
عبده من طعامَ ،
ورائه مبا يرمي به ال�سي ُد َ
لقطعانها وما ات�صل بها ،مرمي ًة فيما ي�سمونها بــ»حديقة»
حيوان ،وا�سمها «حديق ٌة» لأن الإن�سان هو الذي �سماها.
رمبا لو ُترك للحيوانات ت�سميتها ل�س َّم ْوها «جوانتانامو».
قري ًبا جدا من احليوانات املنطلقة يف بالدها وعواملها
بال تدخل يجلبها �إىل عيوننا عنوة ،وهي يف غنى عن التفاح
امللقى بغزار ٍة يف �أقفا�صها ،ونحن يف غنى عن ر�ؤيتها خلف
الأ�سوار.
بعيدا جدا ..عن احلب املع َّلب ،وال�شوق املقولب يف �إطار
ً
واحد ،امل�صنوع منه مليون ن�سخة توزع يف الأيام التي يقول
فيها اجلميع للجميع �أنه يحبه ،املل َقى يف مداخل البنايات،
واملغت�صب على �أ�س َّرة التكرار والرتابة.
َ
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بعيدا جدا ..عن كل ما هو موجود بكرثة ،ومكرر بابتذال.
ً
قريبا جدا من كل ما قد جتده بالكا ِد مرة ،وال �سبيل �إىل
تكراره.
بعيدا جدا عن «�أحبك» يف �أعياد احلب .قريبا جدا من
ً
«�أحبك» التي ت�أتي حني يكف اجلميع عن احلب .قريبا من
«�أحبك جدا» حني يزهد املحبون يف التعبري عنه.
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ِمن الأ�سفل ،من زاوية �أفقية« ،من جوة الربواز»؛ حيث
�أرانا م�ستلقني على الأر�ض� ،سئ ْمنا ِمن كل �شيء ،و�سئ َمنا
ك ُّل �شيء .ال نتحرك �إال لنغري و�ضع اال�ستلقاء بني الظهر
والبطن ،مت َعبني من �أثر الرحلة ،ومنهكني �أننا و�صلنا �إىل
اللوحة املكتوب عليها «�صالة الو�صول» .ويف ال�صالة ،مل يكن
هناك غرينا ،خائري القوى بني عزائم البدايات وهزائم
النهايات ،وال �شيء �آخر.
من الأعلى ،من م�شهد ر�أ�سي ،من ال�سماء الأوىل؛ حيث
قوما خ َّرت �أج�سامهم ،لأن قوة اجلاذبية كانت �أكرب من
�أرى ً
ُ
والب�سط �أ�صغر ِمن املقام؛ فخرج الناجت
معادلة الطموح،
ك�سو ًرا.
لكن لأنَّ الذي ُيرى ِمن َفوق لي�س كالذي ُيرى من الأ�سفل؛
القوم� ،أرواحهم جتري ونفو�سهم ت�سري
أيت
ف�إنني ر� ُ
َ
و�أنفا�سهم مل تزل تبث الدفء بني الزوايا والأماكن ،باحث ًة
عن �ضالتها ،حتى و�إن �ضلت ً
قليل يف بحثها .ت�ستعني بقوة
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القلب على ا�ست�سالم
الروح على �ضعف املادة ،وب�إ�صرار ِ
القالب ،وبال�صور ِة التي كانت وما زالت �-إىل الأبد -خارج
االلتقاط ..على ال�صورة املرئية داخل الربواز.
ح ِّيز
ِ
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()10
عزا�ؤنا� ..أنَّ اجليل الذي �أحب حتى ُخذل ،و�أزهر
حتى ذبل ،وقاتل حتى ُق ِتل؛ لن ينجب ً
جيل يعذبه بو�صايته
أحب بفل�سفة راعي البقر .لن ينجب
ويفرق بينه وبني من � َّ
ً
جيل ي�ضع يف عينيه �ضيق املادة كلما �أراد التحرر منها .لن
ينجب ً
جيل يثقب له بني احللم الذي يريده ،واحلقيقة التي
ال تريده ..ثق ًبا �أو�سع من ثقب الأوزون.
جيلنا ،اجليل الذي حارب حتى انت�صر ُ
بع�ضه وانك�سر
ُ
حالا يدفعه �إىل
حال ،لن ينجب �إال جيال ِ
بع�ضه؛ على كل ٍ
احلب دفعا ،ويعلمه كيف تلمع عيناه و َملن ومتى؛ ثم حني
يحدث ذلك �سيكون كل �شيء جاهزا ،ويكون فوق املنابر
املقاوم� -أئم ٌة يحدثون النا�س عن «ال �أرى
ِمن ذاك اجليل
ِ
للمتحابني �إال الزواج»ً ،
بدل من حديثه عن «ال�ص َّيع بتوع
احلب».
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َ
ال�شوك من
عزا�ؤنا �أن يخرج من �أ�صالبنا جي ٌل يقتلع
�أج�سام ال�صبار ،ويغر�س الور َد بني �أح�ضان الأر�ض ،ويحارب
من �أجل احلب ،ويحب من �أجل احلرية ،ويتحرر من �أجل
ال�سالم.

y

112

()11
متاما ..ر�أينا النجوم يف ِعز
ُ
نحن جي ٌل خمتلف ً
«ال�ضهر» ،ور�أينا َ
ُّ
الليل يف عز النهار .عرفنا �أن العلماء قد
ي�صلون �إىل �سطح القمر ،وال�شبانُ ي�صلون �إىل «ورا» ال�شم�س.
قر�أنا عن الثورات الكاملة يف كتب الدرا�سات ،لكننا وحدنا،
جديد؛ ا�سمه الـ»ن�صف» ثورة؛ رمبا
ا�ستطعنا كتابة م�صطلح ٍ
متاما؛ تنا�سب ترددنا يف كل �شيء؛ �إقدامنا
لأنها تنا�سبنا ً
و�إحجامنا� ،أقدامنا و�أحجامنا� ،أن�صاف العالقات و�أن�صاف
اخلطوات ،و�أن�صاف احليوات.
نحن جي ٌل ي�سمع كل ما ورد عن احلب ،لكنه عاجز �أن
ي�صنع منه ق�صة واحدة ،يتحم�س للحرب ،لكنه يخاف
من ال�سالح ،يقر�أ التجارب عن كل �شيء لكنه ال ي�ستطيع
جتربة �شيء واحد؛ ك�أننا يف فجو ٍة بني الع�صور� ،أو ال�صفحة
املقطوعة من كتاب التاريخ� ،أو ال�سطر املك�شوط يف الفهر�س.
ما�ض ملكه �أجدادنا،
نحن هنا ،عالقون يف املنت�صف ،بني ٍ
وم�ستقبل يبهمه القائمون على حا�ضرنا� .إننا عط ٌل يف الآلة
ٍ
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الكاتبة؛ جعلها تكتب «احت�ضار» ً
بدل من «ح�ضارة».
لكننا ما زلنا نقاوم؛ جنمع احلروف التي �أ�سقطتها لوحات
املفاتيح ،ون�ستبدل بال�شا�شات امل�شو�ش ِة عيو َننا الوا�ضحة،
وجنمع امل�سامري ال�ساقطة من ال�صفحات ال�سابق ِة ،لندق
بها نعو�ش النهايات يف ال�صفحة احلالية� .إننا طف ٌل ُولد عنو ًة
رغم تعاطي �أمه حبوب منع احلمل ،ودائ ًما ما تكون الأقدا ُر
غ ُري املتوق َع ِة �صاحب َة النتائج فائقة التوقعات.
ما زلنا نبحث عن احلب الذي ُخذلنا با�سمه �ألف مرة،
ونبحث عن الن�صر الذي �ضاعت با�سمه �ألف ثورة ،ونبحث
ال�سكن الذي انك�شفت با�سم ِه �ألف عورة ،ونبحث عن
عن
ِ
�أنف�سنا التي تاهت ،لكنها تتلم�س القناديل املائلة على
اجلدران.
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يقولون إ َّن...

()1
يقولون �إنَّ البعيد عن العني بعي ٌد عن القلب؛ لكنني
خلل و�سطحية يف املبنى واملعنى ً
�أرى باجلملة ً
وخلطا بني
املبتد�أ واخلرب� .إذ القلب ال ينبغي له �أن ي�أتي مت�أخرا وال يف
القلب هو �آل ُة
اجلزء الثاين من جملة وال جوا ًبا ل�شرط؛ ف�إن َ
القيا�س ومعيا ُر احل�ضور.
البعيد عن القلب بعي ٌد عن العني ،و�إن القريب من
�إن
َ
القلب ترا ُه يف كل الأماكن ..و�إن كان حتت الأر�ض� ،أو فوق
ال�سماء� ،أو بينك وبينه ع�شرون بحرا وثمانون مدينة� ،أو
ب�صر.
كنت �أعمى .ف�إن َ
حتى لو َ
كنت ال ُتب�صر؛ فاحلب ُي ِّ
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()2
يقولون« :لو كان خ ًريا لب َقى» ،ك�أنهم ينفون اخلريية
عن الراحلني ،ويوزعون �صكوك البقاء و�أذون االن�صراف،
وهم ال يعلمون �أن خريية الآخرين رمبا تكمن يف رحيلهم
�أ�صال .الفكرة تكمن يف �أنَّ �أحدا مل يكن �ساكنا والآخر
ما ًّرا؛ و�إمنا كانا كقطارين يف اجتاهني مت�ضادين ،التقيا يف
حمطة ،وافرتقا يف �أخرى.
احلكايات يف نق�صانها اكتما ٌل ،وبع�ض النهايات املبكرة
َكتب للبدايات اخللود.
ت ُ
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ز
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ُ
بع�ض احلكايات؛ اخل ُري يف كونها مل تكتمل ،ككل اعلأ�شياء

اجلميلة التي مييزها نق�صانها ،والتي لو اكتملت النتهت،
مت
لكنها حني نق�صت كان املرا ُد لها البقاء ،كما هي؛ ِب َ�ص ِ
اللقاء الأول ،و�سكون اللقاء الثاين ،وحرارة اللقاء الأخري.
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()3
يقولون« :حب امتالك» ،و�أرى ِمن الإجحاف �أن
تل�صق الكلمات باحلب على هوى قائليها ،ف�إن الذي يجعلك
لنف�سه رغم �أنفك ال ي�ستحق �إلفك ،وال ت�ستحق همز ُته �أل َفك،
ِ
هلل من َّز ٌه عن كل قيد ،ومرت ِّف ٌع عن كل �أر�ض،
و�إنَّ احلب وا ِ
ٌ
وحافظ لكل ِعر�ض ،وما عدا ذلك ف�إنه «عالقة» حتت �أي
م�سمى ،عدا احلب.
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وجود عن�صر
ِمن �أبجديات احلب وبديهيات العالقات؛
و
ز
احلرية ،واحلرية تقت�ضي الأمان ،والأمان بكل مايعحتمله

معان �أن يكون �شاط ًئا ال تخاف �أن ُتر�سي عليه
الكلمة من ٍ
�سفنك مبا فيها ِمن خروق ،و�أن يكون حم َّل ثق ٍة حني يخونك
اجلميع ،و�أن يكون متن َّف�س حري ٍة حني ي�ضيق عليك �صدرك.
احلب حرية و�أما ًنا ،و�سك ًنا واطمئنا ًنا ،وحفظ
ف�إن مل يكن ُّ
كرام ٍة ،وكرم حمافظة؛ فماذا يكون؟
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()4
يقولون يف العامية امل�صرية« :الغايب ملو�ش نايب»؛
�أيَ :من يغيب عن الوجود ال ن�صيب له يف املوجودَ ،ومن ال
يوما ك�أنه مل ي� ِأت �أي
يح�ضر ك�أنه احتُ�ضر ،والذي مل ي� ِأت ً
يوم .وهنا جند �سطحية يف املبنى وظلما يف املعنى �إذ يتعامل
امل�ست�شه ُد باجلملة ،مع املح�سو�س مبنطق امللمو�س ،ويتحدث
عن الروح بفل�سفة املادة.
و�إمنا علينا �أن نقول� :إنَّ الغائب له الن�صيب وحده؛ ِمن
العقل الذي ي�شغله ،والف�ؤاد الذي هو �آخره و�أ َّو ُلهِ ،ومن العني
التي ميل�ؤها ،والروح التي يكل�ؤها.
فال �أحد يف احلا�ضرين ي�شغل مكان الغائب ،وال �أحد من
فرح �أتت
املوجودين �أقرب من ذاك البعيد ،ف�إنَّ مث َله كمثل ٍ
العرو�س �إليه ،وتزاحم املهنئون فيه ،لكن غاب عنه العري�س.
هل يكون للفرح معنى؟ �أو للزفة مكان؟ وهل ي�ش َغل مكان
العري�س �أحد؟ �أو للعرو�س معنى يف غيابه؟ �أو ُيعقد ال َقران يف
ت�أخره؟ كال؛ فال نقول« :الغايب ملو�ش نايب»؛ و�إمنا نقول:
«الغايب يف القلب دايب».
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()5
ري يعدم فكرة
يقولون« :احلدود تراب»؛ وهو تعب ٌ
الأر�ض ،و�ألوان الع َلم ،و�أغنية الوطن ،و�إنهم مهما رددوا من
أر�ض ُيرفع فيها الأذان هي وطن ،وكل
ٍ
�شعارات تقول ب�أن كل � ٍ
قب ٍة حتتها وطن ،فال �أقبل قولهم � ًأبدا.
بب�ساط ٍة؛ لأن �صوت امل�ؤذن يف بلدي به نربة الوطن
اجلريح ،خمتل ًفا عن �صوت امل�ؤذن يف الوطن امل�سرتيح.
بحنجرة م�ؤذننا كل اخلناجر التي ُطعن بها الوطن ،وبعروق
رقبته كل العروق التي تفجر منها الدم من �أجل الوطن،
وبني يديه وج ٌه يبكي وهو ي�ؤذن الأذانَ ك�أنه ينف�ض الغبار
عن القباب وامل�آذن.
ووطني« :م�صر» ..اال�سم الذي ال بد من ذكره كما هو بني
عالمتي تن�صي�ص؛ لأنه فوق الكالم و�آداب اللغة وعالمات
جامدا ثابتًا
الرتقيم .اللغة نف�سها منعت �صر َفه؛ فكان
ً
ال يتقلب ح�سب مواقع الإعراب ،وك�أنه ينزل بني الكلمات
ب�شروطه ،وي�سري بني اجل َمل مرفوع الر�أ�س من�صوب الهامة.
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يف الغربة ،حني نتخيل م�صر التي مل ُ
ي�سل القلب عنها،
ومل ي�أ�س جرحها الزمان امل� ِّؤ�سي؛ نراها م�ضيئ ًة يف �أكرم بقع ٍة
من الذاكرة ،مل َّون ًة ال رمادية كما تقول ال�صور من الأعلى؛
لأن ال�صور التي يف خميالتنا كلها التُقطت من الأ�سفل.
نراها بني مئذنتي احل�سني والأزهر ،بني �أ�سدي ق�صر
النيل ،بني فنار الإ�سكندرية وبرج القاهرة ،بني مثلث الدلتا،
ويف ح�ضن اجلنوب ،على جدران املعابد وبيوت النوبة ،نراها
عل ًما يداعبه هواء �سيناء ،وقل ًما يف �أيادي اخلالدين.
�صباحا و�أم كلثوم م�سا ًء ،يف عمرو
ن�سمعها يف املن�شاوي
ً
بن العا�ص باجلمعة ،وعلى املقاهي من اجلمعة �إىل اجلمعة،
يف «ا�سلمي يا م�صر �إنني الفدا»- ..الن�شيد الوطني كان من
كلمات الرافعي .تخيلنا نحيي الوطن بل�سان الرافعي كل
�صباح .-ن�سمعها يف الإذاعة وح�شرجة الراديو ،يف «�شهدوين
�شهدنالك» بني �أطفال احلارات م�ساءات اخلمي�س ،ويف
�ضحكات الأ�سطوات ،ويف �أ�صوات ر�شفهم ال�شاي ك�أنهم
يقبلون الأكواب.
ن�شمها يف حلظة دخول الإ�سكندرية ،يف �شوارع رم�سي�س،
حتى يف الرائحة «�إياها» حتت الكباري ،والتي تقول �إن كل
�شيء هنا عفوي ،ن�شمها يف �أطباق الك�شري ،وعلى عربات
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الفول بالزيت احلار والطعمية ب�سم�سم ،و�أرغفة اخلبز،
وطوابري الغاز.
نرى «م�صر» كما يرى ك ٌّل حبي َبه بعينني جميلتني ،كلما
ابتعد عن جمال ر�ؤيته؛ نراها زرقاء على ال�ساحل ،و�صفراء
على احلدود ،وخ�ضراء يف ال�شمال ،و�سمراء يف اجلنوب،
نراها ك�أننا مل ن َر قبلها �شي ًئا ،وك�أننا منذ فارقناها ف َّرقتنا؛
فلم ن َر بعدها �شي ًئا؛ ك�أنها حا�سة الب�صر ،ونب�ضة الف�ؤاد،
وتنهيدة ال�صدر ،وعقدة الل�سان.
«م�صر» التي منها يبد�أ احلب وبها ينتهي؛ حيث انعكا�س
حب املرء لنف�سه ،وحب النف�س للأر�ض ،وحب الأر�ض
لل�سماء.
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()6
يقولون �إنَّ ما تبحث عنه يبحث عنك ،و�إنى لأرى بها
�سطحي ًة ال تنفي ب�ساطتها ،وق�صو ًرا ال ينفي براءتها ،ول�سانا
حالًا ال يعرف �صاح ُبه التجارب ومل ي َر احليا َة
�أفالطون ًّيا ِ
ال�شم�س ،وهو
بعينني حقيقيتني؛ و�إمنا ك َمن ي�صف جمال
ِ
يرتدي نظار ًة تقيه �سخونتها.
فنقول� :إنَّ ما تبحث عنه ال يبحث عنك ،و�إمنا ما يبحث
عنك تفر منه ،وما تبحث عنه يفر منك ،و�إنك وما تبحثُ
عنه ال تلتقيان �إال �إذا بحث ك ٌل منكما عن �أ�صول الأ�شياء
ال عن انعكا�ساتها؛ عن ال�شم�س ال عن �أ�شعتها ،عن االرتواء
ال عن املاء ،عن ال�صوت ال عن ال�صدى ،عن احلب ال عن
املحبوب؛ فبال�ضو ِء ُترى الأ�شياء ك�أنه يخلقها ،وبال�ضوء تَرى
عيناك ما ُخلق؛ ك�أن ال�ضوء مل يخلق ما تراه ،و�إمنا خلق
عينيك.
ال�شم�س �سيتيه بالليل ،والباحث عن
ف�إنَّ الباحث عن
ِ
القمر �سيتيه بالنهار ،لكن الباحث عن ال�ضو ِء وحده هو
الذي �سي�صل لعني احلقيقة؛ بالنهار والليل.
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()7
أوح�شتني؛ �أي �صرتُ
يقولون« :وح�شتني»؛ ُم َ�ؤ َّول ًة من � َ
ِمن َبعدك� ،أو يف ُب ِعدك ،م�ساف ًرا بال زاد ،و�سك ًنا بال �أهل،
و�أر�ضا بال �صاحب؛ و� َ
غبت
ا�ستوح�شت و�شعرتُ
ُ
إنك حني َ
بالوحدة ،فجعلني غيا ُبك وح�ش ًّيا؛ ك�أنني ال �أكون �أليفا وال
م�ست�أ َن ً�سا �إال بك ،وال م�ست�أ ِن ً�سا �إال بك.
يوم �صديق ٌة �أجنبية عن كلمة «وح�شتني»
�س�أ َلتني ذات ٍ
التي �سمعتها يف �أغنية عربية ،وملاذا هي لفظ ٌة خمتلفة عما
تعل َمته بكلمة «ا�شتقت �إليك» ،ف�أخرب ُتها ب�أننا يف العام ّية
ن�ستخدمها للتعبري عن اال�شتياق؛ لكن ترجمتها احلرفية
تقول معاين �أعمق و�أو�سع و�أجمل؛ ك�أنها تف�صل املجمل،
واحد مكون
�شطر ٍ
ك�أنها رواية يف �ستة �أحرف� ،أو ق�صيدة من ٍ
من كلم ٍة واحدة.
و�إننا حني نقول «وح�شتني» ً
بدل من «�أوح�شتني» فلأننا
رمبا مع الوقت �أ�سقطنا الأ ِلف متا�ش ًيا مع الوح�شة التي ُت�سقط
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الإلف� ،أو لأن الأ ِلف ت�شبه حاج ًزا مينعنا عن احلبيب ً
ف�ضل
على حواجز املكان والزمان املوجودة � ً
أ�صل؛ ف�شقَّ علينا �أن
نوجع بالكلمة التي نعرب بها �أ�صال عن الوجع ،و�أن ت�صيبنا
َ
ال ُ
أ�شواك حني نريد �شكاية الأ�شواق ،وك�أننا ي�شق علينا �أن
ن�صعد �إىل الألف ثم نهبط �إىل الواو؛ �إذ ن�ستعجل احلبيب
البعيد فن�ضمه يف الواو ..التي هي عبارة عن �ضمة كبرية.
َ
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()8
يقولون يف اللغة�« :س ِّكن ت�سلم»؛ �أي �إن الكلمة التي
ال جتيد �ضبط �آخرها؛ �أعطها ال�سكون امل�ضمونً ،
بدل من
حرك ٍة خاطئة ت�سلبها حقها يف اجلملة �أو تغري حقيقتها يف
الإعراب .فاملخ َرج الوحيد الآمن هو �أن ت�س ِّكن الأواخر،
وت�سكت بعد كل كلمة ،فقط لت�سلم الكلمة منك ،ولت�سلم �أنت
من مظامل الكلمات.
َ�س ِّكن اجلراح واملجروحني ت�سلم .قد يكون اتخاذ �أي
حرك ٍة يف �أي اجتاه يزيد الأمل على املت�أمل وال ي�ساعد اجلرح
على االلتئام؛ بل قد تكون حركتك حتى �صحيحة ،لكنهم
مل يكونوا يحتاجون منك �أن تعلن الطوارئ وتنادي الإغاثة
فزعا من
وترفع حالة الت�أهب؛ فن�صف اجلرحى ميوتون ً
�صوت �سارينة الإ�سعاف.
هم فقط يريدونك �أن ت�س ِّكنهم ..فت�س ُكنهم ..فت�سلم..
وي�سلموا.
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()9
ي ُقلن« :االهتمام مابيتطلب�ش» ،وقولهن �صحي ٌح لأن
الن َف�س ال ُيط َلب ،ونب�ض القلب ال يطلب ،وجريان الدم ال
يطلب ،وعمل املخ ال يطلب ،و�إح�سا�س الأع�صاب ال يطلب.
ف�إن االهتمام ِمن م�سلمات الو�صال ،وبديهيات القرب،
و�أبجديات احلب ،ودالالت الوجود.
و�إن املحبوب هو َمن حني ُتظلم يكون لك َ�ضيا ،وحني
تظم�أ يكون لك ِريا ،وحني تغفو يكون ر�ؤياك ،وحني ت�صحو
يكون مر�آتك ،ف�إنَّ املحب َمن روى ،فارتوى ،فاحتوى ،ف�أقام
بال نوى.
وهذا هو عني االهتمام ،وهذا االهتمام هو عني احلب،
وعني احلب �أن جند ما نحتاج �إليه ،قبل �أن نعلن عن
االحتياج.
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()10
«ب�صلة احلبيب عند املحب خروف»؛ وهي،
يقولونَ :
ملخ�ص الو�صال و�أخل�ص اخل�صال .مث ٌل تناقله
تعقيد،
بال ٍ
ُ
عاما ،يرون �أل�سنة
الأجداد الذين كانوا وما زالوا منذ �ستني ً
زوجاتهم «بتنقط ع�سل» ،و�ضحكاتهنَّ «قمر  ،»١٤وعيونهن
«عيون الغزال».
�إنها �شعار الذين يرون يف كلمات حمبيهم غنى عن �أ�شعار
ابن زيدون ،ولو كانت بال وزن �أو قافية ،ويقر�ؤون يف ر�سائلهم
كفاي ًة عن الرافعي وكافكا ،وي�سمعون يف �أ�صواتهم ما ي�ص ُّم
روايات �شكلت
�آذانهم عمن �سواهم ،ويقر�ؤون يف �أرواحهم
ٍ
أحالم اليقظة ،وال �أبطال فيها غريهم.
�أحدا َثها � ُ
�إنهم املحبون ح ًّقا والعا�شقون �صد ًقا الذين يجدون يف
«ب�صلة احلبيب خروفا» ،ويف �صمته حروفا ،ويف وجوده الواحد
َ
�ألو ًفا؛ الذين يغنيهم واحدهم عن اجلميع ،ويكفيهم منه �أن
ل�ست وحدك»؛ في�سمعونها�« :أنا
يخربهم كل ليلة�« :أنا معكَ .
وحدي معك».
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()11
يقولون�« :إن�سان من الن�سيان»؛ لكنني رمبا مل �أرها
موعد� ،أو حت�ضري
يوما كذلك �إال عندما �أن�سى ح�ضور
ٍ
حقيبتي� ،أو �إجابة �أحدهم� ،أو �أن اللنب يفور.
مل �أومن بها �أبدا بخ�صو�ص وجوه الأ�شخا�ص؛ ف�إنني ال
حاولت الن�سيان و�إمنا �أن�سى حتى �أن �أحاول ،ك�أنه
�أن�سى و�إن
ُ
و�ضوحا �إال حماوالتُ الن�سيان.
ال يزيد الذكرى
ً
ال �أراها �إال «�إن�سان من الأُن�س»؛ َمن �أ ِن ْ�سنا به ولو �ساع ًة
ال نن�ساه �إىل قيام ال�ساعة ،ومن �آ َن ْ�سنا من جانبه نا ًرا يف
الليايل الباردة ،ال تربد نريان �أ�شواقنا �إليه ،ومن �أن�سانا
نوم واحدة حني بات طيفه معنا ،ال يخو ُنه
م�آ�سينا يف ِ�سنة ٍ
طيفنا ،وال يرتكه يف وح�شته بال م�ؤن�س.
�إن الإن�سان من الأن�س ،ولو كان �أ�صلها غري ذلك ففي
النهاية كلها ت�أويالتُ �أل�سنة ،و�أنا ال �أومن �إال بت�أويل الف�ؤاد.
أردت ا�ستفتاء قلبك يف �أي الأ�صلني
ويف النهاي ِة� ،إذا � َّ
�أقرب �إىل ال�صواب فا�س�أل نف�سك:
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كم �إن�سا ًنا ي�ستطيع �أن يعي�ش دون �أن ين�سى؟
وكم �إن�سا ًنا ي�ستطيع �أن يعي�ش دون �أن ي�أن�س؟
أن�س �أبقى من الن�سيان.
ؤن�سه؟ �أم ال ُ
وهل الإن�سانُ ين�سى م� َ
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()12
يقولون�« :أحبب حبيبك هو ًنا ما» ،ويف احلقيق ِة مل
يوما ،بل ال �أتخيل اجتماع «�أحبب» و»هو ًنا ما» يف
� ِأومن بها ً
جملة واحدة؛ ك�أنك تخرب �أحدهم �أن ينزل البحر وال يبتل،
َ
اجلمال وال ينجذب �إىل
�أو �أن يجري وال يتعرق� ،أو �أن يرى
تفا�صيله.
�إن احلب �شعو ٌر كام ٌل؛ ال يتحكم فيه �صاحبه ،و�إمنا هو
املتحكم ب�صاحبه ،ولي�س للمحب ب�أن يوقف اندفاعه� ،أو يقلل
�سرعته� ،أو يهدئ حما�سه؛ لأنها لي�ست عملية مادية.
ف�إننا نحب بالقلب املختفي والعقل الباطن؛ ولي�س ب�أيدينا
مثال �أن نخف�ض ن�سبة حبنا �أو �أن نرفعها متى �شئنا ،ومتى
ادعى �أحدهم �أنه متكن من هذا؛ فليعلم �أنه مل يحبب �أ�صال؛
لأن احلب هو ما ميلك القلب فينت�شر فيه كله من نظرة
واحدة ،وال ميلك �صاحبه من �أمره �شيئا.
نحن قو ٌم �إذا وقعنا يف احلب وقعنا ِبـ ُكلنا ،وال يتبقى منا
لنا فينا جزء واحد؛ «فهو ًنا عليك؛ و�أحبب حبيبك».
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()13
يقولون�« :إيه رماك على املُر؟ قال :الأَ َم ّر منه» ،ويف
ُ
وجهل النف�س بنف�سها ،وتي ٌه غري
الإجابة بع ٌد عن الدقة،
حم�سو�س ،وتعلي ٌل ي�شقي امل�س�ؤول ،وعل ٌة ال ت�شفي ال�سائل.
أحد «يرمي نف�سه» من اجلبل �إىل اله�ضبة ،وال من
فال � َ
الربكان �إىل احلمم ،وال من ال�سيف �إىل اخلنجر ،وال من
املحيط �إىل البحر ،وال من الده�س حتت قطار �إىل الده�س
حتت �سيارة.
ف�إن املُر بالن�سبة ملتج ِّرعه ال ُيقا�س عليه؛ و�إمنا هو قطع ٌة
واحدة ال َ
مفا�ضل َة فيها بني مرتبتني؛ هو درج ٌة ُق�صوى من
بوجع يف �ضر�سه حني يعي�ش نف�س الدرجة
الأمل ،كامل�صاب ٍ
من الأمل �إن �أ�صيب بطلقة يف ر�أ�سه؛ فيقول يف كلتا احلالتني
جما ًزا ثم حقيق ًة�« :أ�شعر �أنني م�ضروب بر�صا�صة».
من جهة �أخرى ،ف�إنَّ املرء حني «يرمي نف�سه» على ُم ٍّر
يختاره؛ فلأنَّ هناك حل ًوا على ال�شاطئ� ،أو لأن هناك �شاطئا
�أ�صال .يتحمل ال�شوق لأن هناك لقيا ،ويتحمل الفراغ لأن
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�سيوى ،ويتحمل ال�صيام
بعده امتالء ،ويتحول الظم�أ لأنه ُ
لأن هناك عيدا ،ويتحمل املر ..لأنه �سينتهي.
فالأ ْوىل والأد ُّق حني ُي�س�أل�« :إيه رماك على املُر؟»� ..أن
يجيب« :الأحلى منه».
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()14
يقولون« :فاتك القطار» ،و�أرى �أن القطار ال يفوت
�أحدا؛ فرمبا املار ِمن املحطة عند مرور قطار اخلام�سة ،كان
على موعد مع طائرة يف العا�شرة� ،أو مل يرد الركوب الآن،
�أو مل يعجبه �شكل القطار� ،أو لأنه يريد مقعدا يف الدرجة
الأوىل ال الثالثة� ،أو لأن العربات كانت مزدحمة مبتذلة وهو
ال يحب الزحام.
�أو رمبا لأنه ا�شرتى تذكرتني؛ �إحداهما له والأخرى لرفيق
�سفر ال يعرفه لكنه ينتظره� ،أو لأنه ال ي�ستطيع ال�سفر وحده،
ٍ
�أو ال يحب �أن يقطع الطريق منفردا وال �أن يجاوره يف املقعد
�شخ�ص لي�س من اختياره� ،أو لأن حقائبه �أثقل من امل�سموح
ٌ
به لراكب واحد� ،أو لأن الرحلة طويلة واملحطة لي�س بها �إال
نوع واحد من التذاكر؛ «ذهاب بال عودة».
وعلي ِه؛ ف�إنَّ القطار ال يفوت �أحدا ،لكنه يده�س الكثريين
حني يتدافعون للحاق به ،ثم يدركون وهم يف جنازاتهم� ،أن
قطارهم احلقيقي ،كان يف االجتاه املعاك�س.
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()15
احلب الذي يبحثُ عنه احلاملونَ لن يجدوه
يقولون �إن َّ
أر�ض ،و�إمنا يف خيالهم الذي ال يفارقهم وال
على هذه ال ِ
يفارقونه.
مدن احلاملني الذين قاوموا حتى
ونقول لهم ِمن هنا؛ ِمن ِ
�شهدا ،و َل َّقاهُ م بعد
وجدوا� ،أنهم التقوا ِبن رواهم بعد الظم�إ ً
أن�سا ،و�أودعهم بعد التي ِه �سك ًنا ،وجاءهم ب ِوجائهم،
الوح�شة � ً
لإ ي�ستغنونَ يف ح�ضر ِته عن ِملء الأر�ض ملو ًكا
وملأَهم مب ٍ
ومالئك ًة.
نقول لهم� :إن الذين �سعوا و�صلوا ،وكل الغريبني التقوا
قد ًرا بغرباء �أمثالهم ،نفوا عنهم منافيهم ،و ُكل العرجى
َ
اجلدران بال �صاحب،
كازات كانت مركون ًة على
التقوا ب ُع ٍ
ِ
العكازات التي حتتاج �إىل عرجي يرتكنون �إليها لق َيت
وكل
ِ
جناحيه.
من ي�صافحها وي�أخذها حتت َ
مقطوع
�ساع �سي�سعد ،وكل
ٍ
يقولون :لن ت�صلوا ،ونقول :ك ُّل ٍ
يوم جن ًة ينتمي � ً
أ�صل �إليها.
من �شجر ٍة �سيجد َ
ذات ٍ
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()16
يقولون« :لأجل عني تكرم �ألف عني» ،وهي على قدر
ب�ساطتها معقدة ،وعلى قدر �إيجازها معجزة ،وعلى قدر
اخت�صارها موجزةُ .تلخ�ص احلب يف الت�ضحية ،وترتقي من
حب احلبيب �إىل حب كل ما يحبه احلبيب.
أحدهم؛ نحب حياتَه بتفا�صيلها،
مبعنى �أننا حني نحب � َ
فنحب البائع الطيب �أ�سفل بنايته ،واجلارة التي تدعو له،
وال�صديق الذي يرافقه ويرفق به .نحب اللون الأ�صفر
�أو الأزرق ،وال�شعر املجعد ،والوجه القمحي ،والعينني
ال�سوداوين ،وال�صوت الدافئ ،وفنجان القهوة ،و�شعاع
ال�ساقط حيث يجل�س .نحب الطريق التي ي�أن�س بها،
ال�شم�س
ِ
و«طوب الأر�ض» الذي مي�شي عليه ،وكل �شيءٍ ال نعرفه ولي�س
مما يروق لنا؛ لكننا �أحببناه حني �أَ َحبه.
فك�أنهم حني يقولون« :لأجل عني تكرم �ألف عني»؛ تقول
عيني»� ،أو «لأجل ع ٍني؛
�أنت« :بل لأجل عني م�ستعد لأفقد َّ
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ت�ألف عيناي � َ
ألف عني ال تعرفها» .فك�أننا حني نحب عي ًنا؛
نحب معها نظراتها ،فنحب جميع ما تب�صره.
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()17
يقولون« :احلب �أعمى»؛ �أي �إن املحب ال يرى ما هو
مقد ٌم عليه ،فيقع فيه دون �أن ي�شعر ،ثم ينقا ُد �إليه وهو ال
ِ
ي�سمع �أي تنبيه ،و ُي�ساق �إىل املحبوب ك�أنه خم َّد ٌر ال يعرف
ر�أ�سه من قدميه ،واحلقيقة �أن هذا لي�س ح ًّبا ،و�إمنا جمرد
انبهار �أو �إعجاب؛ فما احلب؟
ب�صر ،وعني احلبيب «�ستة على �ستة» ،ويرى يف
احلب ُم ِ
حمبوبه ما ال يراه غريه ،ويعرف من تفا�صيله ما توارى خلف
التمثيل ،ور�ؤيته وا�ضحة متاما ك َمن يرى النملة على ُبعد
جمنون
نظره �آتي ٌة من �شدة حبه؛ كعا ٍمل
ٍ
�سنة �ضوئية ،وقو ُة ِ
فدر�سه من الذرة �إىل املجرة ،وهو يعلم �أين الثقب
بالكون َ
الأ�سود ،ومتى حلظات االنفجار ،وكيف تختفي ال�شم�س
ويحل الظالم.
�أهم ما يف احلب �أن يكون مب�ص ًرا � ً
أ�صل ،وداللة احلب �أن
يتغا�ضى املب�صر؛ فريى قمره � َ
أبي�ض رغم �أنه الوحيد الذي
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ي�ستطيع ر�ؤية هاالته ال�سوداء ،ويرى �سطحه ناع ًما رغم �أنه
الوحيد الذي ي�ستطيع ر�ؤية نتوءاته والتواءاته ،ويرى ال�سماء
�صافي ًة رغم �أنه الوحيد الذي ي�ستطيع ر�ؤيتها ملبدة بالغيوم.
ً
جميل رغم َّزلته،
ومتى �أدرك املحبوب �أن حمبه يراه
انك�شف له متجردا من كل �أدوات التجميل ،وهو مطمئنٌّ �أن
الأداة الأقوى ..يف عني حبيبه.
ف�إنَّ جتاوز الأعمى حني ال يب�صر؛ يفوقه جتاوز املب�صر
حني يتعامى.
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()18
يقولون« :ما احلب �إال للحبيب الأول»؛ لكنني �أرى
�أنه على قدر ما تكون للخيارات الأوىل خ�صو�صيتها؛ ف�إن
للأقدار الأخرية قد�سيتها ،مبعنى �أنَّ احلب قد ال يكون
للحبيب الأول ،والوفاء لي�س لالجتاه الأول ،والراحة لي�ست
يف الهدف الأول ،واحلالوة لي�س يف اللقاء الأول ،واجلمال
لي�س يف النظرة الأوىل.
اجلمال كله قد يكمن يف احل�ضن الأخري ،والذي
ا�ستقررت فيه بعد معارك -جمرد الكلمة تبكيني الآن و�أنا
�أكتبها -كثرية ،والراحة كلها قد تكمن يف امل�شوار الأخري
يئ�ست من البحث عنه،
ق�صد -ما َ
الذي وجدت فيه -بغري ٍ
واحلب كله قد يكمن يف الروح الأخرية التي احتوتك بعد
طول جفاء ،واحلنان كله قد يكمن يف النظرة الأخرية التي
طي َّبت جراحك بعد كل العيون التي �أتعبتك.
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ف�إنْ كان للبدايات احلنني والدموع؛ فللنهايات االرمتاء
بني ال�ضلوع؛ حيث يخربك �أح ُدهم ،الذي وجدته ووجدك
قد ًرا� ،أنك «�أخ ًريا» و�صلت.
�أو كما يقولون� :أجم ُل ما يف احلرب نهايتُها.
ال�سالم.
احلرب
ونهاي ُة
ِ
ُ
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في الحقيقة..

()1
يف احلقيق ِة ..ال حاجة �إىل الكلمات املنمقة� ،أو ال�سطور
الطويلة� ،أو دواوين ال�شعر� ،أو روايات ال�شوق� ،أو مالحم
اللقيا� ،أو مع َّلقات الغزَ ل ،حتى تثبت َملن حتبه �أنك حتبه.
الأم ُر بعي ٌد عن مدى القدرة على التعبري؛ لأن البكم
كذلك يحبون ،وبعي ٌد عن مدى القدرة على اال�ستماع؛ لأن
ال�صم كذلك يحبون ،وبعي ٌد عن مدى القدرة على الر�ؤية؛
لأن الكفيفني كذلك يحبون.
الأمر كله مبا وقر يف القلب؛ �أن ي�صبح ال�صد ُر �ش َّفا ًفا
�إىل حد �أن يرى فيه �إميانك به ،وي�شعر يف روحك �أنها حتيط
أن�س واال�ستئنا�س ،ويخربك
به وت�سكن فيه ،ويح�س منك ال َ
ٌ
وذائب
و�ضعيف لديك،
دون �أن يتكلم� -أنه حمتا ٌج �إليك،ٌ
بني يديك.
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كل اثنني يجعالن تربة و�صالهما َن ِد َّية؛ ير�شفان رحيق
زهورهما كل �صباح ،وكل اثنني يجعالن تربة و�صالهما نِدِّ َّية؛
يتجرعان مرارة ال�صبار كل م�ساء ،وبني ال�ضحى والغروب؛
�أقوا ٌم يف احلب تذوب ،و�أقوا ٌم عن احلب تتوب.
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()2
حم�سو�سا
اجلمال قيم ٌة ال ُتع َّرف؛ الأ�ص ُل فيه �أن يكون
ً
مفهوما ،ومتفر ًدا ال مكررا ،وجمر ًدا ال مركبا.
ال
ً
�أنا مل �أرها جميل ًة لأن زرقة العينني هي مقيا�س اجلمال؛
و�إمنا كانا �سوداوين ،ومل �أرها جميل ًة لأنَّ ال�شعر الأ�صفر هو
اجلمال؛ كان �أ�سودا ،ومل �أرها جميل ًة لأنَّ خ ّفة اال�سم لها
طرب؛ فقد كان ثقيل النطق� ..إال يف حنجرتي.
اجلماالت دائ ًما ما تكمن يف التفا�صيل ال�صغرية،
حيز من الفرا ِغ؛ فتقطع �إىل قلوب
واملعاين املخت�صرة يف �أقل ٍ
طريق ال يدركه �إال جميدو
أن�سب ٍ
املتذوقني �أق�ص َر م�ساف ٍة ،و� َ
النفو�س �إىل �صفاء الأرواح ،ومن �ضيق
الهرب من كدرة
ِ
ِ
ال�صدو ِر �إىل �سعة الأفئدة.
القرب احلقيقي؛
امل�سافات ال تتنا�سب ب�أي ٍ
حال مع ِمقدار ُ
العالقات بني كل اثنني يف دائر ٍة ما -مك َّرم ٌة
كما �أن قدا�سة
ِ
عن كونها عالقة هند�سية نح�سب فيها امل�سافة بني طاولتني.
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�إن احلب ال ُيعرف بالكلمات ،واجلمال ال ُيرى بالعيون
كلها؛ و�إمنا ُي�ش َعر به كحال ٍة يف نف�سك جتاه النا�س والأ�شياء؛
معتم �أقل من عتمة القمر،
ك�أنك
ُ
ج�سم ٍ
ال�شم�س ،حولك �ألف ٍ
خال من البثور والنتوءات؛ لكنك اخرتت الأكرث ظلمة وعتم ًة،
ٍ
ف�أ�ض�أته ،ثم �أقبلت عليه ك�أنك ال تعرفه ،وهم�ست يف �أذنه:
«من �أين لك هذا اجلمال؟!».
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()3
ِمن املعلوم بال�ضرورة �أنَّ ال َ
االهتمام
احلب
أ�صل يف
ِّ
ُ
بني الطرفني؛ الذكر والأنثى يحتاجانه ،يحتاج كل منهما
�إىل �أن ي�سمع من الآخر�« :أنا �أفهمك ،و�أ�شعر بك ،و�أحفظ
تفا�صيلك» ،ثم ي�صدق كالمه بالعمل؛ فيجعل من عقله
مف ِّكرة ل�صاحبه ،ومن قلبه دفرتًا ليومياته ،ومن روحه
املداد واملدد.
و�أول االهتمام االنبهار! �أن ي�شعر منك حمبوبك �أنه
�أجمل َمن يف الكون؛ �أنه �أذكاهم و�أزكاهم ،و�أنه �أول اخلليقة
و�آخرها ،و�أن كل الذين عربوا يف املنت�صف ال يعنون لك من
دونه �شيئا؛ و�إمنا كان مرورهم من �سنن الكون ال �أكرث.
�أن جتعل من عينيك مر�آة �صادقة حتفظ �صورته يف �أجمل
ُحلله ،فكلما نظر �إىل املر�آة وجدها؛ ب�شعره امل�سرت�سل،
وعينيه الوا�سعتني ،وروحه النور�س ،ول�سانه النهر ،وعطره
القرنفل ،ووجهه الناعم؛ حتى و�إن جاوز ال�سبعني.
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واعلم �أنه؛ لي�س من الرزانة يف �شيءٍ �أن تكون ً
عاقل هاد ًئا
يف كون يخ�صك وحدك .لي�س من العقالنية �أن جتل�س حيث
يجب عليك الرق�ص ،وال �أن جتفو يف �ساعات التدلل ،وال �أن
ترتيث يف موا�ضع اجلنون.
املر�أة �أ ٌّم و�إن كانت مل تتمم العقد الثاين من عمرها،
والرجل طفلها و�إن َّ
ابي�ض �شعره وت�ساقطت �أ�سنانه وانعقد
حمب
عك�س ذلك؛ ف�إنه ٌّ
ل�سانه ،ومتى حاول �أح ُدهم ال�س َري َ
مع �إيقاف التنفيذ؛ فلي�س ك ُّل حمب عار ًفا باحلب ،متاما
مثلما نحن جمي ًعا بنو �آدم ..لكن بع�ضنا ي�ستبيح دماء �آدم
يف الطرقات.
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()4
وال �أت�صور �أن يتعامل «رج ٌل» مع امر�أ ٍة بق�سوة� ،أو �أن
يقلل من �ش�أنها �أمام غريها يف ح�ضورها �أو غيابها� ،أو �أن
يت�سبب يف بكائها �أو �أن يرتكها تبكي� ،أو �أن ُي�ضيق عليها
ما فيه �سعة لنف�سها� ،أو �أن ُيزهق روحها ب ُع َقد نق�صه� ،أو
�أن يرهق روحها ب َع ْق ٍد ن َكثه� ،أو �أن يعاملها �أمام النا�س �أو
كمواطن من الدرجة الثانية� ،أو �أن يبخل بودِّه
الأهل �أو نف�سه
ٍ
واهتمامه لري�ضي كربه وكربيائه؛ وال �أفهم هل يبقى للرجل
من كربيائه �شي ًئا �إن �أهان جز ًءا منه؟ ف�إنَّ الرجولة قطعة
مركبة واحدة� ،إن ُفقد منها جز ٌء �صارت بال معنى.
ال �أكتب ل ُيتعجب من الكالم ك�أنه من وحي اخليال،
النا�س �إىل زمن «الرجال» ،وال ل ُيت�صور املعلوم
وال ليحنَّ
ُ
ً
بال�ضرورة
لبيان �أنَّ
جمهول بفعل عوامل الزمن؛ و�إمنا ِ
الفطرة تتفق مع الرجولة ،و�أنَّ البعيدين عنها بعيدون عن
�أنف�سهم التي ُخلقت يف �أح�سن تقومي.
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و�إنَّ موجة االنبهار مبا يفعله امل�شهور فالن مع زوجته-
حماالت،
البديهيات
ال تعيب �سوانا؛ لأن �سيداتنا ر�أينَ
ٍ
ِ
والواجبات � ً
الرقي �أوىل بنا
أحالما؛ مع �أنَّ
ِ
أف�ضال ،وحقوقهنَّ � ً
َّ
ونحن �أوىل به؛ فواهلل �إنّ الدين والفطرة والعرف ال يقولون
دين ي�ص ِّور املر�أة �أنها �سكنٌ
غري ذلك ،وهل هناك �أرقى من ٍ
ولبا�س ي�سرت؟ وهل هناك �أم ٌة م�ضى عليها زما ٌن ُيعاب
ي�أويٌ ،
فيه الرجل �إن كان ال يجيد نظم �شعر الغزل ل�سيدته -غري
�أمتنا؟
ثم هل هناك دينٌ له من فقهائه الأ�صليني َمن ُيفتي �أنَّ
أر�ض
اجلمع والق�صر يف ال�صالة رخ�صة للم�سافر� ،إال يف � ٍ
كانت فيها زوجته؟ فهي مبثابة نفي لل�سفر ،و�إبطال للغربة،
وتلخي�ص للوطن!
من�صفة موجزة
و�إنَّ �أدباء الع�صور كلها لو بحثوا عن لفظ ٍة ِ
معجز ٍة -ما وجدوا �أبلغ من ر�سول اهلل حني قال« :القوارير»؛
�أي :غالية الثمن ،عالية املكان ،راقية املكانة ،رفيعة الذوق،
ح�سنة املقام� ،صافية القلب ،م�ؤن�سة الديار ،خفيفة الروح،
غنية اجلمال ..لكنها على ذلك� ،أو لأنها كذلك ،تكون �سهلة
الك�سر.
كرمها لي�س من كرمك ،و�إمنا من كرامتك؛
وعلي ِه؛ ف�أن ُت ِ
�أما كرمك �أنت في�أتي فيما بعد عند زيادة �إكرامك �إياها.
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()5
وهناك على اجلانب الآخر ،ال �أتخيل �أنثى ال حتتوي
وابن
ً
كبٍ ،
روحا ُوهبت لها فوق روحها ،ب� ٍأب رزقت به على َ
برفيق ترى فيه �صغرها وكربها م ًعا،
رزقت به على �ص َغر،
ٍ
�سذاجتها ووجاهتها م ًعا ،براءتها ومروءتها م ًعا.
وزمان ي�ستعيد
مكان
ٍ
ف�إنه ال �شعور �أحلى عند الرجل ِمن ٍ
فيهما طفولته؛ املكان عيني حبيبته ،والزمان حلظة النظر
�إليهما .فال يرى نف�سه كما يراها يف املر�آة ،و�إمنا يراها يف
املر�أة التي ال ترى يف الدنيا وج ًها غري وجهه.
فـ َكما الأنثى �أ ٌّم بطبيعتها حتى و�إن كانت يف اخلام�سة من
عمرها؛ فالرجل طف ٌل بطبيعته حتى و�إن جاوز ال�سبعني؛ مييل
�إىل حوائه كما متيل هي �إىل احتوائه ،و�إىل �ضمتها كما متيل
�إىل �ضمه ،وقبل ذلك كله يرتقب �أن تنبهر به؛ ك�أنه الرجل
الأقوى يف العامل ،حتى و�إن كان ذراعاه ك�سا َقي غراب ،وك�أنه
الرجل الأو�سم يف العامل ،حتى و�إن كان متوا�ضع اجلمال،
وك�أنه �أمري ال�شعراء ،حتى و�إن كان ال يعرف الوزن من
القافية.
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�أجل .هو رجل ،ب�إمكانه �أن يخو�ض لأجلك حربا؛ لكنه يف
طفل �أكرث
الوقت ذاته حني ي�ستظل
ِ
بجناحك ،ي�صري جمرد ٍ
من الأطفال �أنف�سهم ،والفرق الوحيد بينه وبينهم� -أن عمره
�أكرب.
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()6
و�إن العالق َة بني الرجل واملر�أة لي�ست بهذا التعقيد وال
بتلك الب�ساطة؛ هي �شي ٌء ال تختزله الكلمات ،وال ي�ستطيع
تعريفه �أطباء النف�س؛ الأمر جائ ٌز عند علماء الأحياء فقط،
�أن ي�صنفوهما من حيث الذكورة والأنوثة.
بب�ساط ٍة ..هي ترى بعينيه؛ فيب�صر بقلبها؛ فتدرك عي ُنها
ويدرك قل ُبه �أن �شي ًئا ما بداخل كل منهما -ثبت وال قابلية
النتزاعه ،ال بثور ِة �شعور ،وال مبرور وقت ،وال بتغري حال.
متاما؛ ب ُقبلة على
تلك الطفولة حتتاج �إىل �أن ُتر�ض َيها ً
الر�أ�س� ،أو ِب�سحة على اخلدين� ،أو ب�شيءٍ �أقرب من كل
�شيء؛ �أن�سب �إىل كل �أحد من ق َبل كل �أحد ،و�أر�ضى للنف�س
الروح من
من �إح�ضار القمر على طبق ال�سماء ،و�أثمن على ِ
تقدمي العينني يف َ�صد َفتني من ياقوت اجلنة؛ �إنه احل�ضن..
يندى جفاف ال�ضلوع ،وترب�أ العيون من الدموع،
حيث َ
النق�ص
وتطمئنُّ الغيورة ،وي�سكن امل�ضطرب ،يف ظل روحني،
ُ
يف �إحداهما م�ستو ٌر بالأخرى.
159

وهن ً
نق�ص يف
عجول ً
ُخلق الإن�سانُ من ٍ
هلوعا .والوهنُ ٌ
والعجلة نق�ص يف الرتيث ،واله َلع نق�ص يف الثبات؛
القوةَ ،
احتياج
الكمال ،يف حالة
فالإن�سانُ بطب ِعه منقو�ص ،عا ٍر من
ِ
ٍ
نق�صه ويقوي �ضعفه.
�إىل من ُيكمل َ
لبا�سا تكمل واحدتها
أنف�س بع�ضها ٍ
لبع�ض ً
فجعل اهلل ال َ
بيد املحب،
كتف املحبوب ِ
نقائ�ص �أختها؛ لريبت على ِ
َ
واحدا
وي�سقي حالو َة الأول مرار َة الثاين ،فيمزجهما ُمركبا ً
ً
مكتمل؛ يخت ُّل متى انف�صل ،وي�شت ُّد متى ات�صل؛ كن�صفني مل
يذق �أحدهما الكمال �إال مبجيء �صاحبه ..فما ا�ستغنى �إال
مكتمل.
ناق�ص ،وما احتاج �إال ِ
ٌ
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()7
ال الرجل على الإطالق �سيد البيت ،وال املر�أة على
َ
كالم
إطالق عمود الأ�سرة ،وال
ال ِ
فا�صل يف ما هو متغري �إال ُ
اهلل الثابت« :هُ نَّ لبا�س لكم و�أنتم لبا�س لهن»؛ �أما عدا
ذلك فهو تطرف بني �أق�صى الذكورية و�أق�صى الأنثوية ،وما
جعل اهلل بني اجلن�سني حني خلقهما ك َّل تلك الفروقات التي
�صنعها ُ
أنف�سهم.
اخللق � ُ
الرجل �سكن ،واملر�أة وطن .الرجل ح�صن ،واملر�أة
ح�ضن ..ورمبا حني نهتم باملعنى ال باملبنى ،وباجلوهر ال
باملظهر ،وبامل�شاركة ال باملغالبة ،وباالحتواء ال باالنزواء،
وبالق�سمة ال بال�ضرب؛ حينها فقط قد نرى جمتمعا خال ًيا
من �أن�صاف الرجال و�أن�صاف الن�ساء.
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()8
املاء م�س َّمى عام ملاد ٍة �سائلة تتكون من ذرتي هيدروجني
وعميق كان بح ًرا،
طويل
وذرة �أك�سجني� .إن ُو�ض َع يف جمرى ٍ
ٍ
و�إن و�ضع عذ ًبا يف جمرى �أكرث �سعة و�أبعد عم ًقا كان نه ًرا،
و�إن ُو�ضع يف جمرى �أكرث و�أكرث �سعة وعمقا كان حميطا.
كوب �أخذ
�إن ُو�ضع يف قارورة اتخذ �شكلها ،و�إن و�ضع يف ٍ
�شك َله ،و�إن ُو�ضع بني ك َّفيك ي�أخذ ً
�شكل غري الذي ي�أخذه بني
َف َّك ْيك ..وعلي ِه فال يجو ُز -حتت داعي �أن جميعه ماء� -أن
خمتلف ب�شكل ثابت.
ُيو�ضع يف كل �إناءٍ
ٍ
احلب م�سمى عام؛ كل عالق ٍة فيه ت�أخذ الإناء الذي
ُّ
ينا�سبها وتت�أقلم عليه؛ فال داعي لل�سري وراء التجارب ،وال
متاما كمن يحاول تعبئ َة
�إمكانية يف تكرارها؛ لأنه �سيف�شلً ،
بحر يف قارورة� ،أو كمن يحاول �أخذ املاء من الكوب لي�ضعه يف
ٍ
ً
حمتفظا ب�شك ِله ال�سابق .وعلي ِه؛
زجاجة منتظ ًرا منه �أن يظل
عي�شوا جتاربكم كما هي يف قوالبكم اخلا�صة ،منزه ًة من
الع َبث ،وبريئة من ال�سذاجة ،وبعيد ًة عن التفل�سف.
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ك ُّل جتربة جديدة يف كل �ساع ٍة جديدة تختلف عن مليار
العالقات
املحب جه َله� ،أنَّ يف
ِ
جترب ٍة �سبقتها ،ومما ال ي�س ُع ُّ
�ستن�سخ �إال التجارب الفا�شلة؛ �أما التجارب الناجحة فهي
ال ُت َ
تلك التي مل تتكرر �ساب ًقا ولن تتكرر الح ًقا.
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الأطفال ..ميزقون الأوراق ،ويلقون كرا�سات الر�سم
يف �أقرب حو�ض ماء ،ثم ً
بدل من الر�سم فيها َير�سمون على
جدران البيت بعد �أن يتخ َّيلوا �أفواههم حمرب ًة ال بد من مرور
القلم عليها حتى ُيلون.
يرتكون املالعب والنوادي والأحوا�ش وامل�ساحات
اخل�ضراء والزرقاء واحلمراء والأرا�ضني ال�سبع وال�سماوات
م�صباح
ال�سبع ،ويلعبون يف ال�شارع؛ لي�ضربوا الكر َة يف �أهم
ٍ
فيواُ ،يرون ف ُي�شتكى
فيه ،وحينها يحلو ال�ضحك .يهربون ُ
منهمُ ،ي�شتكى منهم ف ُي�ضربواُ ،ي�ضربون فيغ�ضبوا ،يغ�ضبون
فيبكوا ،يبكون في�صرخوا ،ي�صرخون فيهد�ؤوا ،يهد�ؤون
فيعودوا �إىل �أح�ضان �أمهاتهم ،ثم بعد خم�س دقائق يخرجون
�إىل ال�شارع بالكر ِة جمددا.
أطفال النظريات
الأ�صل يف الأ�شياء الطفولة ،ولل ِ
والنظرات الأ�صدق .القدما ُء حني ر�سموا على احلوائط،
164

ا�ست�سالما لطفولتهم و�إميا ًنا بفطرتهم ،ولوال طفولة
كان
ً
أي�ضاَ ،لا بقي لنا ركنٌ جمي ٌل يف َ
ملوكهم � ً
العال ،نزوره لرنى
«�شخابيطهم» على اجلدران.
مريحا،
و�إننا كذلك حني نريد الهدوء -نق�صد مكا ًنا ً
�سراج على جدا ٍر
نختا ُر اخلافت الهام�س ،املتوهج بخف ٍة من ٍ
ما ،ي�شبه الدفء الذي يف �أح�ضان �أمهاتنا� .إننا حني نريد
الهدوء نبكي ،وحني نق�صد احل�ضن نهد�أ ،وحني نهد�أ نعود
�إىل طفولتنا ثم حني نعود �أطفاال جند �أنف�سنا التي نفر
من براءتها ..ف�إنَّ �أ�صل احليا ِة احلب ،و�أ�صل احلب طفولة
القلب.
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أحدهم رائح َة القهوة� ،أو معزوفة مو�سيقى،
� ْأن ت�شارك � َ
�شعر� ،أو ن�سمة هواءٍ � ،أو
�أو عبار ًة �أدبية� ،أو �آي َة قر� ٍآن� ،أو �شطر ٍ
االبت�سام� ،أو حلظ َة
البحر� ،أو عط ًرا خفي ًفا� ،أو زاوية
َ
�صوت ِ
ِ
ال�ضعف� ،أو جنون الإجناز� ،أو مرارة ال�شوق� ،أو لوعة اللقيا،
�أو م�شقة ال�سعي� ،أو فرحة الو�صول ..ت�أن�س.
ذلك �أنَّ احلزنَ املق�سوم على اثنني ُي�ضعفه ،والأُن�س
وامل�سافات بني الغربا ِء �أق�صر
امل�ضروب يف اثنني ي�ضاعفه،
ِ
أنفا�س املقطوع ِة �أدف�أ مما
مما بني الأقرباء ،والراح َة بني ال ِ
أنفا�س املت�صلة ،والأركان بني الذين ي�شعرون ب�أنهم
بني ال ِ
وحدهم �أ�أمن مما بني الذين ال ي�شعرون بالغربة وال الغرابة.
َ
ف�إن الذي يجعل مكا ًنا يجمع املنفيني وط ًنا -هو �أنهم ال
ي�شعرون ب�أن ُه َمن َفى ،لأنهم جمي ًعا يت�شاركونه؛ ِلذا ف�إنَّ �شعور
العالقات كلها
«امل�شار َكة» رمبا يكون الأكرث قد�سية� ،إذ �إنَّ
ِ
روحني،
مبنية على �أ�سا�سه ،حيث يجمع ال�شي ُء الواح ُد بني َ
الواحد امل�شرتك بينهما..
الروحان هذا ال�شي َء
ثم تتخذ
َ
ِ
روحا لكل الأ�شياء.
ً
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الروح املت َعبة �إال َمن ُي�شعرها �أنَّ �شوك ًة يف
ال ُيط ِّيب َ
قدمها طلق ٌة يف قل ِبه ،و�أتفه اهتماماتها �أوىل اهتماما ِته،
ِ
و�أ�صغر تفا�صيلها �أكرب ان�شغاالته ،وزواياها املهجورة هي
حمب يف حبه� ،إال �إذا
حمو ُره وقط ُره ومركزه ،وال ي�صدقن ٌّ
ترقرق الدم ُع اجلاري على خد حمبوبه ،يف عينيه هو �أوال.
مريح ٌة متل�ؤها.
الروح املتعب َة �إال رو ٌح ِ
ال ُيط ِّي ُب َ
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هناك ٌ
�صنف ِمن العالقات ا�سمه عالقة « ُم ِريحة» ،وال
ُيكن و�صفه ب�أبلغ ِمن ذلك؛ �إنهم الأركان الآمنة ،والزوايا
احلرجة ،ومرافئ الب ْوح ،و�شواطئ الأمان ،ومالجئ الهروب.
غبت �أبدوا لك
�إنهم الذين ال يغتابونك وال يعاتبونك� .إن َ
ا�شتياقهم ،و�إن ح�ضرت فتحوا لك �أبوا َبهم� .إن ا�شتقت �إليهم
ا�ستح�ضرتهم ،و�إن ح�ضروا ميكنك بني �أح�ضانهم الغياب.
منك�س ًرا ،انك�س َرت َ
فظهرت
لك؛
َ
�إنهم املرايا التي لو َ
كنت ِ
فيها قائ ًما.
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احلب نو ٌع � َآخر ،وي�أ�سرين
يف احلقيقة ..ي�ستهويني من ِّ
بتفا�صيله البعيدة عن كل ما هو مرئي ،و�أراقبه يف العيون
التي ال ي�ستطيع ُ
بع�ضها مراقبة بع�ض ،و�أتعجب كيف لها �أن
ت�صرب �شهرا �أو عاما �أو عامني �أو خم�سة ،و�أمام عينيها كل
يوم �ألف �صورة وم�شهد ،ويف �صوتها �ألف �أغنية حمبو�س ٍة
ٍ
�سنوات �إال دقائق �أو
وكلمة ،وهي مل ت�سمع ومل ت َر حبيبها يف
ٍ
�ساعات؟
�أتعجب للقاب�ضني على جمر احلب وهم يدعون ربهم
ويرجون رحمته �أن يهديهم �إىل ث َم ِره� ،أتعجب للواقفات
أ�شهر ل�شقائق �أرواحهن.
ِمن �أجل ر�ؤي ٍة م�ش َّو�ش ٍة كل ب�ضعة � ٍ
هل ر�أيتم يف الدنيا من يقف طابو ًرا بال�ساعات لريى زوجه
مرات يف ال�سنة؟! الأفالم وامل�سل�سالت
ن�صف �ساعة لع�شر ٍ
لن تقول هذا.
«حب زمان» الذي تبحث عنه الفتيات بني الأوراق
بعيدا عن احلداثة ،لن جتده يف
واجلوابات واملرا�سالت ً
169

«ليايل �أوجيني» بقدر ما �ستجده يف مراقبة اثنني يتعانقان
من وراء الأ�سوار �أو احلدود ،ويطبقان �أيديهما م ًعا وهي
دما فوق الأ�سالك ال�شائكة.
تنزف ً
�إنَّ «�أهل احلب امل�ساكني» الذين ذكرتهم �أم كلثوم مل
أ�صحاب الطرابي�ش الذين يف مقدمة حفالتها
يكونوا � ًأبدا �
َ
وعلى �أميانهم حبيباتهم ،و�إمنا بالت�أكيد كان املق�صود هم
ه�ؤالء ال�صغار الذين عاقبتهم الطرابي�ش؛ ف�أبى ال�صغا ُر
�إال �أن يعلموهم كيف يكون احلب بني رحايا احلرب وكيف
تكون احلرب من �أجل احلب ،وما يفعل احلب باملحاربني،
وما تفعل احلرب باملحبني.
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واللبا�س كناية عن ال�سرت �إذ �إن
لبا�سا»،
ُ
«وجعلنا الليل ً
الليل غطاء َمن �أراد التخفي ،من �أراد �أن يبكي ،ومن �أراد �أن
ي�شتكيَ ،من ُي�شتاق �إليه ،ومن �أريد به �أن َي�شتاقَ ،من �أحب،
ومن �أراد �أن ُيحب ،من اعتزل ف�أراد الأن�سَ ،ومن خانه
الأني�س ف�أراد االعتزالَ ،من �أراد البوح ،ومن �أراد الكتم ،من
جب
�أراد غطا ًء يتوارى فيه ل َي�ضعف ،دون �أن يراه �أحد ف ُي َ
على التظاهر بالقوة ،غطاء َمن هاجت به الذكرىَ ،من �أراد
�أن يغادر مت�أخ ًرا والنا�س نيا ٌم ليدفنوه منتبهني يف ال�صباح
الباكر.
الليل ،عزاء املكلومني ،وجنازة من ال يقبلون يف م�صابهم
العزاء.
امل�ساء� ..أمل� ..ساء.
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ِل ٍّ
متاما؛ جتربتُه التي يخو�ضها
كل منا معركته اخلا�صة ً
َ
روحه،
ات �صد ِره
َ
وو�سط حنايا ِ
وحده ،مع نف�سه ،بني ط ّي ِ
عزل عن النا�س ،بال �إبدا ِء �أي
ً
بعيدا عن �أعني اجلميع ويف َم ٍ
مالمح لهذه احلرب ،ك�أ َّنه يبتلع انفجا َر القنابل بداخ ِله،
�ضجيجا ُي ِّ
فت َ
ه�ش ُمه بالداخل لكن ال يظهر منه يف
ُحدث
ً
اخلارج �إال احمرار وج َنتَيه فيظنهما الناظرون احم َّرتا من
�شدة ال�ضحك.
َ
قدميه بعد
ثم حني يقط ُع
�شريط النهاي ِة وهو يعرج على َ
�أن َ
أنفا�سه ِمن كرثة ما �أثخنته اجلراح ونازعته
انقط َعت � ُ
نف�سه وا�ستقام
الأرواح ،وجا َء موع ُد التكر ِمي
فتحامل على ِ
َ
النا�س -و�إن
على �ساقيه ك�أنه معافى ً
متاما� ..ساعتَها يراه ُ
بربود على
النا�س َل ي َرونه �إال يف هذه اللحظة -فيهنئونه ٍ
م�ستكثين عليه فرحته ،و�إنهم لو ك�شفوا �صدره
فوزِه،
ِ
أ�سفل لوجدوهما
لوجدوه ينزف ،ولو ك�شفوا قدميه من ال ِ
مت�شققتني كخنادق من نار.
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َ
ين�شغل �أح ُدنا -وهو على جبهة
فمن ال�سخيف للغاي ِة� ،أن
ِ
القتال -مبا يقوله الراقدون يف الظل� ،أو �أن يهت ََّم َمن تغتاله
ِ
امل�سافاتُ والأزمن ُة وي�صارعهم لي�صل �إىل ا ُ
حللمَ ِ -بن ال
حلم له� ،أو مبن له ٌ
نام على
رب واحد ،لو َ
هدف يبعد عنه �ش ٌ
بط ِنه ً
بدل ِمن جن ِبه لو�صل �إليه.
جبل
و�إن م َثل املقاوم وحده
والنا�س؛ كالواقف على قم ِة ٍ
ِ
ُ
يت�ش َّبثُ
تنجرف بقو ٍة تريد
بحبل مربوط به �صخرة ثقيلة
ٍ
�أن ت َقع ،والنا�س يف الأ�سفل ال ي َر ْون معركته مع ال�صخرة.
يقولون :وهل الأمر ي�ستحق �أن يبكي وهو يلعب �ش َّد احلبل؟
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ال يكتمنَّ دمعا ِته �إال �أعمى حتى و�إن كان ب�صره ي�ستطيع
ر�ؤية الذرة يف املجرة.
وال ي�سمح لها بالبوح �إال مب�صر ،حتى و�إن كان مطمو�س
العينني .وال يدركنَّ ذلك �إال مب�صر ،وال يب�صرنَّ متام
الإب�صار �إال من عرف كيف ي�صرف �آالمه؛ ف�أتاح لها
جوارحه ،و�أراح بها جوانحه.
�إنَّ الدمع هو �أعز مطلوب و�أق�سى حمبوب ،هو ذلك املذياع
الذي يف�ضح باجلوارح ما تخ َّفى يف احل�شايا واجلوانح ،و�إنَّ
من يحاول من َع دموعه �أغبى مليون مر ٍة ِمن يحتمي من
الفي�ضان بورقة توت� ،أو �أكرث �سذاجة ممن يقاوم �سيال
بباطن كفيه� ،أو �أكرث حماق ًة ممن يحتمي من عا�صفة رملية
خلف عود قمح.
دموعنا ذارف ٌة با�ستمرار كال�شالل� ..إما �أن ت�سمح لها
�إن َ
باالن�سياب فوق �صخورك فرتتاح ،و�إما �أن حتب�سها داخلك
174

فيك جز ٌء
فتتجمع بالداخل ،ثم تنفجر ،فتتفتت ،وال يبقى ِ
�سامل ..ف�إن ال�سدود التي متنع الفي�ضانات حتى ،بها فتحات
ت�سمح بعبور املاء من حني �إىل حني.
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ي�ضرب
أحدا ،والزلزال حني
�إن الفي�ضان ال ي�ستثني � ً
ُ
قري ًة ال يجامل بيتًا على ح�ساب �آخر ،والفتنة ال ت�صيب
قوي �إال املفتونون قبل �أن يعودوا.
�ضعي ًفا �إال لتقو َيه ،وال َّ
الأم ُر ثقيل ،والعائد من ال�ضالل �إىل الهدى فتنته �أ�شد؛ لأن
ملتزما بالفطر ِة ال ي�ساوي
�أجره �-إن ثبت� -أعظم ،واملولو ُد ً
انقلب على �أ�صله فالتزم ،وال�سائر يف
مثقال ذر ٍة �أمام من َ
نف�سه على الطريق،
ِ
رحاب اهلل مهتد ًيا وحده لي�س كمن وجد َ
تفجر الدم من قدميه لي�س
واملتخبط بني طريقني حتى َّ
أر�ض �أهله ،واملُفادي
كالنائم يف ظل �شجرة زرعها اهلل يف � ِ
للقطارات التي تريد ده�سه لأنه اختار الهدى ،لي�س كاملكتفي
باجللو�س على املحطة منتظ ًرا قطار الدرجة الأوىل.
ال �أحد كبري .كلنا يف حرم املحنة �صغار ،فتعاملوا مع
الثبات على �أنه متغري .وال ُت ِّ
نظروا �أو تلقوا بكالمكم و�أنتم
ِ
جال�سون يف الأعلى؛ ف�إنَّ الكالم الذي ي�سقط من الأعلى
يتعلق برقبة �صاحبه وي�أخذه معه �إىل الأ�سفل.
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 �أتكتب حني تريد الكتاب َة؟ ال .بل �أكتب حني تريد الكتاب ُة.ُ
البع�ض �أنَّ الكتاب َة رفاهية ل�صاحبها؛ �إن �شاء كتب
يظنُّ
متاما هي التي
و�إمل ي�ش�أ و�ض َع قل َمه جان ًبا ،لكنها على العك�س ً
تف�ضحك و�أنت حتاول
تتحكم فيك وال تتحكم �أنت فيها.
ُ
ُ
نف�سك كلما امتلأت مبا يكفي.
التخفي ،و ُتنف�س عن ِ
�إنَّ الورقة والقلم هما امل�شرط واملق�ص اللذان يفتحان
رحا دقي ًقا يف منطق ٍة ح�سا�س ٍة ِمن قلب
بال خمدرٍُ -ج ًدما ..ليعي�ش.
الكاتب فينزف منها ً
ل�ست �سوى خادمها،
�إن الكتابة م َلك ُة� ،أو بالأحرى م ِلكة؛ َ
ت�ستعب ُدك �أو تعتقك متى �شاءت ،وتغازلك �أو تغزلك متى
«هيت َ
أبيت ما �شاءت.
لك»؛ ف� َ
�شاءت ،وتعاقبك �إن قالتَ :
وعليه؛ ف�إنَّ ح�س َبنا يف هذه الدنيا ،وعزاءنا بعد ما نق�ضي،
بعدنا ،كما ر�أيناها ح َّي ًة ت�شفع لأ�صحابها
�أن حتيا الكلماتُ َ
وت�ست�أذن لهم يف اخللود.
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احلرب يف
وحده قاد ٌر على �أن يورث احلب �أو
القلم َ
َ
و�إنَّ َ
قلوب القارئني ،والكلمة وحدها قادر ٌة على �أن جتعل من
املدن حجار ًة ب�أيدي �أطفال
اجلدران املتبقية بعد
ق�صف ِ
ِ
ِ
َ
وحده قاد ٌر
املدينة يك�سرون بها �أنياب الكالب ،و�إنَّ
احلرف َ
ي�ستحيل يف �أفوا ِه ال�صغار � ً
َ
أ�سواطا ،يجلدون بها ظهور
على �أنْ
اجلالدين الذين كووا ظهور �آبائهم قبل ع�شرات ال�سنني.
عزا�ؤنا �أن ُتر َفع الكلماتُ بعدما نوا َرى يف الرتاب ،و�أن
َ
احلرب باملحبني وما يفعل احلب
النا�س ما تفعل
يعرف
ُ
ُ
وجالل
وحي الق�صيد ِة
ِ
باملحاربني ،و�أن ي�ستلهم ال�صبي ُة من ِ
الرواي ِة �شعارا ِتهم للحري ِة و�أغنيتَهم للحياة.
�إنَّ العزاء له�ؤالء الذين قطفوا زهور حيوا ِتهم فح َّولوها
�ص َّبا ًرا ميل�ؤون به د َوياتهم �أنْ يعي�شوا بعد املوت ُعم ًرا
باحلروف � َ
أ�ضعاف الذي عا�شوه قبل املوت بالأرقام.
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ٍّ
لكل تنهيد ُته؛ البع�ض يتنهد برئتيه ،والبع�ض بعينيه،
والبع�ض بقلم �أو فر�شاة بني يديه؛ فاحرتموا تنهيدات
الآخرين ،وال تتعاملوا ك�ضباط مرورٍ ،ت�شتكون من وقوفكم
على �أرجلكم طوال اليوم ،وال تدرون �أن ال�سيارات التي تعرب
�أمامكم حتمل بداخلها موتى.
القيد �إال
�إنه ال ي�شعر باملت�أمل �إال نف�سه ،وال يعرف ق�سو َة ِ
َمن حز القي ُد ر�س َغه ،وال ي�شعر بال�شوك ِة �إال َمن �سهر ال يقوى
على حتملها وال يطيق ا�ستخراجها ،وال يعي�ش �ساعات الليل
�شج ُ
الفوران
الليل ر� َأ�سه ،وال يغلي ِمن
ِ
دهرا ال ينتهي �إال من ّ
ني املحبو�س يف �إناء ِمن نحا�س على ع ٍني من لهب.
�إال امل�سك ُ
�إننا حني نقول �إننا ن�شعر بفالن؛ فلأننا ن�شاركه م�شاعر
الأمل ،ال الأمل نف�سه .وبينهما فرق كبري؛ ف�إن ال�شعور باملت�أمل
ال يخفف �أمله لكنه يهونه ،حني ُي�شعره �أنَّ على وجه الأر�ض
يحن له حني تق�سو عليه الأيام.
من ِ
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واد �آخرُ ،ي ِّ
نظر �آخرون على املت�أمل حتت �أي �سقف
يف ٍ
وب�أي مربر دون �أن يراعوا حرمة ال�شعور وال قد�سية امل�شاعر،
و�إنهم يكونون �ألعن على املت�أمل من الأمل نف�سه ،لأنهم ال
ُيثقلون الأمل؛ و�إمنا يكونون بحد ذاتهم �أملا ملعونا �آخر فوق
�أمله.
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يف التعبري عن الأمل ..يبكي البع�ض ،وي�ضحك البع�ض
الآخر ،ي�صرخ �أو ي�سكت ،ي�سهر �أو ينام ،ي�صلي �أو ي�ستمع
�إىل املو�سيقى ،يقر�أ �أو يكتب� ،أو �ألف «�أو» �أخرى ال تنتهي،
وحده �أم
أق�ساما بداخله :هل يبكي َ
كما �أنَّ ِ
لكل تعب ٍري منهم � ً
حلبيب؟ يكتب يف دفرته �أم للنا�س؟ ينام ليتخل�ص من الهم
�أم ليهرب منه؟
ال �أمل يف احلياة ي�شبه الآخر ،حتى و�إن ُ�صنف حتت
موحدة ،مثل :الفراق والبعد واملوت واحلب
عناوين كبرية َّ
وال�شوق ،لكنهم خمتلفون قط ًعا؛ لأن الذي �أ�شتاق �إليه لي�س
�شخ�ص
نف�سه الذي ت�شتاق �إليه ،و�إذا كان ما ن�شتاق �إليه حتى
ٌ
َ
كامل�شتاق �أنت.
امل�شتاق �أنا ،لي�س
واح ٌد �أو �شي ٌء واح ٌد ..ف�إن
ِ
وعلي ِه ،ف�إن التعامل ب َن َمط ّي ٍة مع املت�أمل �سطحية و�سذاجة،
ولي�س التنظ ُري على املت�أ ِمل حتت �أي م�سمى �إال �ضر ًبا من
ونق�صا يف ال�شعور؛ لأنه ال �أحد ي�شعر
ِ
�ضروب قلة الفهم ً
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أح�س�ست بفالن املت�أمل الذي
بالأ ِمل �إال �صاحبه ،حتى و�إن �
َ
حتبه؛ ف�إنك ت�شعر به وهو يت�أمل ،لكنك ال ت�شعر بالأ ِمل الذي
ي�ؤمله نف�سه.
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اجلهر
َمن ي�شكو �أو ي�صرخ �أو يكتب ،هنا �أو هناك ،على
ِ
لركن �آمن ،ال يريد �أن تقول له افعل وال تفعل ،وال يريدك
�أو ٍ
�أن ت�شفق عليه ،وال يريدك �أن تر�شده �إىل ما يعلمه هو �أ�صال؛
وحده ،ي�صرخ لأنه يريد
و�إمنا ي�صرخ لي�شعر فقط ب�أنه لي�س َ
َ
�صراخه دون �أن تقرتح عليه و�سائل التخل�ص من
�آذا ًنا ت�سمع
ُ
َ
ي�شارك �أ َمله؛
ي�صرخ لأنه يريد �أن
ال�صراخ يف ع�شر دقائق،
لأنها الطريقة الوحيدة ملوا�سا ِة نف�سه ،ي�صرخ لأنه يريد �أن
ي�صرخ.
�إن املت�أمل ،املتوجع ،الذي ي�صل �إىل درجة ال َب ْو ِح مبرارته؛
نف�سه
ال يحتاج �إىل �شيءٍ  ،بقد ِر احتياجه �إىل �أن ي�سمع َ
ب�أذنيك ،ال �أن ي�سمعك هو ب�أذنيه.
و�إن �أف�ضل طريق ٍة الحتوا ِئه �أن حت�ض َنه ،واحل�ضن يكون
بني ال�ضلوع �إن كان يف نطاق املكان و�سماح الظروف ،ويكون
بني الآذان �إن كان خارج هذا النطاق.
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آخر و�سيل ٍة لعالجهً � -
أمل ؛
�إن املت�أمل � َّإل يجد يف البوح ِ �-
بنزيف داخلي ،و�إنه حني ُّ
بوحه
ف�إنه حت ًما �سيموتُ
ٍ
يكف عن ِ
فلي�س لأنه �شفي منه ،و�إمنا لأنه يئ�س من �شفائه على يديك.
واحدا و�أدته ح ًّيا بل�سانك ،ولو كانت جراحاتُ
فانظر كم ً
أبدان ُترى؛ َلا ا�ستطعت ال�سري من
النفو�س كجراحات ال ِ
برك الدم امل�سفوح حولك و�أنت ال ت�شعر.
ِ
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املرارات ال يقا َرن ُ
بع�ضها ببع�ض ،و�إنَّ �أمل ال�شوك ِة
� َّإن
ِ
أحدهم قد ي�ساوي �أمل الر�صا�ص ِة يف ر�أ�س �آخر،
يف قدم � ِ
الواحد كلما َ
ذاق �أملًا قال �إنه �أب�شع ما م َّر به على
و�إن املر َء
َ
الإطالق.
فمن ال�سطحية ال�ساذجة والتنظري ال�سخيف �أن تقول
للمري�ض بال�صداع �أنه لي�س ً
مري�ضا بال�سرطان� ،أو �أن تقول
املوت �أنه �أف�ضل حاال من املقتول ،و�أن تقول
للذي ي�صارع َ
للمغرتب ب�أنه �أف�ضل حاال من امل�سجون.
�إن للأ ِمل حرم ًة؛ فت�أدبوا ،و�إنَّ للأ ِمل قد�سي ًة كالليل؛ ال
�شم�س جتعله نها ًرا -بقدر ما يحتاج فقط �إىل
يحتاج �إىل ٍ
ُ
خافت كالقمر؛ يهيئ له اجلو املنا�سب ..ليبوح.
م�صباح ٍ
ٍ
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يف احلقيقة ..ال ندرك �أهمية الأ�شخا�ص �إال بعد رحيلهم
وال نخرب الأقربني �أنهم كذلك �إال بعد �أن يبتعدوا ،فيكون
اليوم �أخبارهم ،بعدما كان بني يدينا يف
�أق�صى ما لدينا َ
الأم�س �إخبارهم.
و�إننا على ذلك ن�ستحق �أن ُن�سحق و�أوىل ب�أن نبلى و�أحرى
ب�أن منوت نحرا؛ لإهمالنا كل م�ستحق لالهتمام ،واهتمامنا
بكل جدير بالإهمال ،و ِلتيهنا بني زيف امل�شاعر وم�شاعر
طوعا يف ليلة باردة،
الزيف ،ولرمينا ال�سهم يف ٍ
قلب هجرناه ً
وا�ستبدلنا به بيتًا من الق�ش ال �سقف له وال �أعمدة ،ثم �سهرنا
الليل كله نلعن ال�شتاء ..وقد كان الأوىل بنا �أن نلعن اخلريف
الذي يف الداخل ً
بدل من ال�شتاء الذي يف اخلارج؛ لأن �سبب
الرب ِد كان القلب الذي هجر املدف�أة.
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امل�شاعر ً
البعيد قري ًبا رغم ُبعده،
جمال �أن تتخيل
�أكرث
َ
ِ
َ
ت�ستحيل امل�سافاتُ �صف ًرا كب ًريا ،في�صري
وتبقى هكذا حتى
يقرتب َ
منك يف
ذاك الغائب �أقرب �إىل عينيك ِمن جفنيك؛
ُ
التخيل حتى ي�ستقر يف �أفالكك ويعلقَ يف �شباكك
م�ساحة
ِ
وي�سكنَ مواط َنك.
َ
اخليال بر�صا�ص
ثم الأق�سى �شعو ًرا �أن َيغتال القد ُر
الواقعية ،ويغتال العق ُل املراوغ َة ب�سهام املواجهة ،ثم تنظر
جناحك املهي�ض،
جمد ًدا �إىل احلائط الذي � َّ
أ�سندت �إليه َ
فال جتد احلائط َ
غائب ،وال
كتف حبيب ،وال الو�ساد َة ح�ضن ٍ
َ
احلائط حجار ًة،
الغرف َة دافئة ب�أنفا�س �أحدهم؛ و�إمنا جتد
والقرب وح ًيا من
والو�ساد َة قط ًنا ،والغرف َة حيزً ا من الفراغ،
َ
اخليال.
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حني يقول �أحدهم�« :أريد �أن �أكون وحدي»؛ فهو يف
أريد يل �أن �أكون وحدي»� .إذ �إن الوحدة
احلقيقة يقولَ �« :
لي�ست �إرادة و�إمنا �إجبار؛ فال �أحد يحب العزلة �أو ي�ست�أن�س
الوح�شة؛ و�إمنا هو بعد خذال ِنه يبحث يف نف�سه عما يغنيه
عدما ،ويف انعدامهم احتمالي ًة
عن النا�س ،لأنَّ يف وجودهم ً
للوجود.
ت�شعر �أنك ملقى يف �أبعد ركن من َ
العال ،ال �أحد يلتفت
�إليك ،وال �أنت ت�ستطيع لفت انتباه �أحد ،وحينها نقول� :إنها
الوحدة حني تعطينا الب�صرية ،لكن ت�سلب منا العيون.
كل املجازات التي تتغزل يف الوحدة والعزلة ت�سقط
جمي ًعا ،وال يبقى منها �أمام العني مثقال ذرة ،كل هذا ي�سقط
من الأذن التي �سمعته حتى حفظته حني ال ي�سمع الوحي ُد
من �ضجيج املالعق �إال ملعقة واحدة ،كل هذا ي�سحق القلب
والعقل بني رحى الأ�سئلة املرتوك �إجابتها للطالب ،والطالب
188

أمامه �إال
م�سكنيٌ ،وحي ٌد ،بال جواب ،ويبقى وحده ،ال يرى � َ
منعك�سا يف املر�آة ،تت�ساقط من فمه
وج ًها �شاح ًبا ،ي�شبهه،
ً
الإجابات ،وتتكاثر يف عينيه الأ�سئلة.
فال �شيء �أثقل على النف�س من �أن تنفد وحدها� ،أو
ركن منعزل وحدها� ،أو ي�أكل �صاحبها وحده
ُت�ستهلك يف ٍ
يف �ساعة ال ي�أكل فيها النا�س �إال جماعات -فتت� َآكل وحدها.
وعلي ِه ،ف�إن ال ُغربة ُتربة ،نتمدد فيها با�ست�سالم ،حمث ًّيا على
وجوهنا الرتاب ،ومل يبق �إال �أن ُت�س َبل عيوننا يف �سالم.
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� َّإن املوت الذي يقطف الورد من �أح�ضان الب�ساتني كل
يوم ال يدعونا �إىل انتظار طر ِقه على �أبوابنا ،ف�إنه ال ي�ست� ِأذن،
ٍ
و�إمنا يدعونا �إىل احلياة �أكرث قبل �أن ي�أتي.
�إنَّ �أق�سى اللحظات �أملًا يف رحيل َمن �أحببت ،هي تلك
اللحظة التي تقول فيها كل �شيءٍ ت�أخرت عن قوله ،و ُت�صرح
تلمح به ،وت�صرخ بكل ما هم�ست به يف
بكل ما خفت �أن ِّ
ج�سد �أذناه م�سدودتان ،وعيناه م�س َبلتان وقلبه
نف�سك� ..أمام ٍ
مكان ال ي�صله ال�ضجيج الذي يف
متوقف ،وروحه �صعدت �إىل ٍ
الأر�ض.
لي�س املوت وحده الذي يعطينا الدر�س الذي ال ن�ستوعبه
عموما؛ فنندم على ت�أخرنا يف
� ًأبدا ،و�إمنا �أ�شكال الرحيل ً
احلديث ،وت�أت�أتنا يف الكالم ،وتلكعنا يف ال�سري ،والكلمات
التي �صارت بال معنى� ،أو رمبا كان لها معنى قوي ،لكن وقتها
فات ..فماذا يعني انتظارك يف املحطة بعد مرور القطار؟
190

وماذا يعني و�صولك املطار بعد �إقالع الطائرة؟ وماذا تعني
«�أحبك» بعد «الوداع»؟
الواحد..
ففي هذه احلالة ك�أننا ن�ضع �أ�صفا ًرا على ميني
ِ
بعدما رحل.
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الت�سليم بها -هي �أننا
� َّإن احلقيق َة التي على اجلمي ِع
ُ
جمرد عا ِبرين على �آخرين يعربون على �آخرين غرينا؛
ليل طويل ،تنق�ضي كما ينق�ضي الليل تار ًكا
جمرد �ساع ٍة يف ٍ
والنجوم والقمر� ،أو كما مي�ضي القم ُر تار ًكا الليل
ال�سما َء
َ
النجوم تارك ًة الليل والقمر
والنجوم وال�سماء� ،أو كما مت�ضي
ُ
وال�سماء� ،أو كما -يف النهاي ِة� -سي�أتي دور ال�سماء �أن مت�ضي؛
فال ترتك ِمن بعدها �شي ًئا.
إدراك معنى الرحيل،
الفكرة يف �أن ن�ستعد للإقام ِة ب� ِ
قلوب الطيبني ِمن خلفنا ما يرتكه القمر يف
و�أن نرتك يف ِ
أرواح الذين
عيونهم من �ضياء ،و�أن نوزع �أنف�سنا �أجزا ًء على � ِ
نو ُّد اخللو َد فيهم.
راحل� ،إال الذين
مراحل ،وك ُّل امرئ منها ِ
�إنَّ هذه الدنيا ِ
باحلروف ال بالأرقام ،ومعنى اخللود
�أدركوا معنى البقاء
ِ
بالأثر ال بامل�سري.

ع
ص
ير

192

ا
ل
ك

ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
الت

y

و
ز
ي
ع

()28
يف احلقيقة ..كل الباحثني عن الأن�س الذي ينفي
عنهم وح�شتهم ،عن الوجد ،عن اجلود ،عن الوجود ،عن
الوجدان الذي ميل�ؤهم بالدفء ،عن احلب ،عن البوح،
املجال
عن الرباح الذي ي�سع �صدورهم ،عن اجلمال ،عن
ِ
أفالكه الدوران ،عن ال�سمر ،عن القمر،
الذي ي�ستطيعون يف � ِ
عن املقر الذي يلج�ؤون �إليه ،عن ال�سكن ،عن ال�ساكن ،عن
ال�سكون الذي يهدئ �أبحرهم امل�ضطربة ،كل الباحثني الذين
تفرقهم موا�ضي ُع وموا�ض ُع بحثهم ،وجتمعهم �ساعاتُ الليل
يوما
وحدها ،الذين يفرقهم املكان ،ويجمع الزمان بينهمً ..
ما� ،سي�سهرون مع حاجاتهم التي نالوها ،بعد �سهرهم ليايل
طويل ًة مع حاجاتهم التي يريدونها.
اخلياالت حقائقً ،
وبدل من
يوما ما� ..ست َُحل مكانَ
ِ
ً
الظالل املعكو�س ِة على اجلدران؛ �أركا ٌن ي�ستندون �إليها،
ِ
ً
احلائط كل ليل ٍةَّ ،
ظلن على
وبدل من الظل الوحيد على
ِ
نف�سه ..حلقيقتني تتعانقان.
احلائط ِ
يف احلقيق ِةِ ..من حقنا احلقيقة!
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()1
مل �أكن مهتما بالتفا�صيل اجلميلة قبل �أن ت�أتي..
مل �أكن مهتما بالتفا�صيل اجلميلة قبل �أن..
مل �أكن مهتما بالتفا�صيل اجلميلة قبل..
مل �أكن مهتما بالتفا�صيل اجلميلة..
مل �أكن مهتما بالتفا�صيل..
مل �أكن مهتما..
مل �أ ُكن..
قبل �أن ت�أتي.
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()2
احلب هو اثنان يقلبان نوامي�س الكون ،ويخالفان
�سالم
قوانني الطبيعة ،و ُيغريان ثوابت احلياة ،وهما يف
ٍ
نف�سي داخلهما ،يوحي ب�أن الكونَ كله على خط�إ وهما
وحدهما على �صواب.
واحدا ،ويق�سمان �أن القطبني
يجعالن جمموع االثنني ً
املت�شابهني يتجاذبان ،ويخلقان نظرية تقول ب�أنه من
واحد.
فلك ٍ
الطبيعي �أن يجتمع القمر مع ال�شم�س يف ٍ
احلب هو زهر ٌة تنبت بني �ألف �شوك ٍة ،ودول ٌة تعلن
ُّ
ا�ستقاللها بني �ألف عدو ،وح�صا ٌن يوا�صل امل�سري -على
قدمني� -إىل الأبد.
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()3
يف ن�سخ ٍة مالئكية من َ
العال ،وجزءٍ هادئ معزول عن
أر�ض ،حتيا هذه
�صخب الكوكب ،و�سماءٍ تنكرت يف هيئة � ٍ
الأطياف ال�ساكنة امل�سكينة امل�سكونة امل�سكنة ،ال م�شقة يف
ركن
الو�صل ،وال زهد يف العطاء ،وال حرج يف البقاء هكذا يف ٍ
آمن بال �أجل.
� ٍ
امل�ساحات امل� ِؤمنة بك ،وال�ساحات امل�ؤ َّم َنة لك ،والأوطان
م�سافات ُتقطع ب�أقدام
الآمنة فيهم وفيك؛ ك�أنَّ للجميع
ٍ
مغربة ووجوه دامية ،لكنهم وحدهم� ،سبيلهم �إزاحة ،متى
خطوت ب�أي ُبعد يف �أي اجتاه على �أي مدى وجدت نف�سك
َ
لديهم ووجدتهم لديك؛ �إذ �إنَّ امل�سافة �إهدار للوقت وبذ ٌل
خط م�ستقيم
للجهد وم�ضيعة للزاد ،لكن الإزاحة هي �أقرب ٍ
بني نقطتني.
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()4
�إن ال َ
أ�صل يف احليا ِة �أال ت�سري فيها منفردا ،ومن
روح ت�ألفها ،فت�أوي �إليك ،وميلأ ك ٌّل
م�س َّلما ِتها الأُن�س يف ٍ
منكما ف�ؤاد الآخر بقلبه ،فت�أمنا و ُت�ؤمنا ،وتطمئ َّنا فتُطم ِئنا.
�صدف ٍة
و�إن الباحث عن الراحة يف ال ُعزلة كمن يبحثُ عن َ
عر�ض البحر وهو يغرق .نعم ال�صد َفة جميل ٌة لك َّنك
يف ِ
حتتاج الآن �إىل خ�شب ٍة حتملك فتحميك من الغرق ،ترد �إليك
الروح ،وتبعث فيك احلياة ،وتر�سو بك على ال�شاطئ ..ثم
ال�ص َد ِف الذي تبحث عنه،
هناك على ال�شاطئ� ،ستجد كل َّ
وال�ص َدف التي تبحث عنك.
ُّ
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()5
لأنها حال ٌة متفردة ،متمردة على كل النمطيات ،ال
ُيقا�س عليها وال بها ،متربئة ممن َي َّدعي فهمها ،خا�ضعة
ذليل
لكل من ُي�سلم بغمو�ضهاُ ،م�ضعة كل عزيز ،و ُمعزة كل ٍ
مادام منقا ًدا �إليها.
دونها َ
احلرفان اللذان يحاول ال�ستة وع�شرون حر ًفا
لأنهما
ِ
الآخرون �أن يدندنوا حولهما ،منذ �آالف ال�سنني ،ومل ي�صلوا
ولن ي�صلوا �إىل مثقال ذر ٍة جوارهما.
و�إن ِمن �إعجاز هذه اللغة جما ُلها و�شرحها لنف�سها ،فهذا
هو التف�سري الوحيد لكوين مل �أ َر فيها �أعذب من حرفني ل ّي َنني
يهم�سان بالثغر قبل �أن يهم�س هو بهما ،كاحلاء والباء ..ك�أن
الكلمة ت�ضفي على نف�سها قد�سي ًة تو�ضح معناها وتربزه.
عجزة املف�سرين عن الفهم ،وعاجز ٌة عن تف�سري
�إنها ُم ِ
ذاتها �إال بذاتها ،وكل اللكمات التي ي َّدعيها علما ُء اللغة
201

معان �أخرى حتاول التقرب �إىل
�أنها ترادفها لي�ست �سوى ٍ
َ
�شريك له يف
ذلك املعنى الوحيد ،لكن هيهات هيهات ..فال
م�ضاهي له يف العذوبة.
اجلمال وال
ِ
َ
�إنه احلب.
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()6
كانت حياتهما كتا ًبا عتي ًقا �أوراقه �صفراء ك�أنه �آخر
ما تبقى من ع�صر ما قبل الطباعةً ،
فارغا متاما ،متفرغا
لقلميهما يخطان فيه حكاية اثنني ،كانا جريحني �إىل �أن
قدرا فالت�أما ،وكانا ك�س َريين �إىل �أن �سقطا يف ِ�شباك
تالقيا َ
فجربا ،وكانا �أملني وقلمني �إىل �أن وقعا يف ال�صفحة
الق�ضاء ُ
نف�سها ،ف�صارا قلما واحدا ،و�أملا راحال ،يغادر القلبني بال
عودة.
القلم الر�صا�ص.
كجنديني ا�ستبدال
ِ
بالر�صا�صَ ،
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()7
ال �شيء �أوثق من عقدة الأرواح �أو �أقد�س من ميثاق
القلوب� .سبحان َمن ي�ؤلف بني قلبني ويجمع بني روحني؛
ترى واحدتها الأخرى و�إن حال بينهما �ألف مدينة ومائة
دولة وع�شرة بحار ومليون موجة ،فال ت�ستطيع الأ ُر�ض �أن
تفرق بني اثنني جمعت ال�سماء بينهما؛ �إنه احلب.
احلب هو ما كان مقرت ًنا باملروءة يف ق�صد املنابر،
و�إنَّ
َّ
امل�صحوب
وبالكرامة يف �أ�صل امل�شاعر ،وبال�شجاع ِة يف الب ْو ِح
ِ
بعيدا
القلب مبيثاق املنطقً ،
بالدالئل ،وبالقدرة على ِ
ربط ِ
عن ملء الفراغات بعد النك�سات وعن التمني وعن التواكل.
�إن احلب هو م�س�ؤولية املحب يف �أن يرقى به من تذاكر
الوعود �إىل دفاتر العقود.
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()8
خيال لي�س ً
خيال يف حقيق ِته لديهما؛
وما بينهما من ٍ
ُ
أدب الوا�صل.
و�إمنا مدين ٌة فا�ضل ٌة يعمرها
الو�صل املت�أدب وال ُ
بيوتُ املدين ِة َل ِبنا ُتها ذكرياتُ ال�صرب ومرارة الذكريات،
أر�ض املدينة ِر ُّيها حالو ُة املنال ُ
و� ُ
ونيل اجلمال ،ون�شي ُد املدينة
ق�ست �أحجا ُره �أو
عه ٌد قطعاه معا على موا�صل ِة
ِ
الطريق مهما َ
ع َلت �أ�سواره.
وتكاد تقر�أ يف عيون املحبني مبجر ِد �أن تراها ،كم مر ًة
ُ
ال�شوق ثم �أحيتهم اللقيا؛ حتى تكاد تعرف
أمات �أ�صحا َبها
� َ
قد ٍر تقابال
قد ًرا ،ويف �أي َ
ِمن نظراتهم يف �أي ليل ٍة تقابال َ
� ً
احلب وب�أي ترب ٍة
أ�صل ،ومن �أي � ٍ
أ�صل نبتَت بينهم زهر ُة ُّ
أكمامها هذه الب�سات َني ك َّلها..
خرج من � ِ
غر�سوها ،حتى ُت َ
ُم َّلخ�ص ًة يف عينني ال �أكرث.

y

205

()9
عقدها �إال
أرواح ب�شيفر ٍة عجيب ٍة؛ ال ُيح ِبك َ
ترتبط ال ُ
القلوب ُ
ُ
ببع�ض
خالق احلب واملحبني َوحده؛ فتتعلق
بع�ضها ٍ
ُ
تعلقَ الطفل بح�ضن �أمه.
املحبوب عن ذكرك ،وال تنفك
و�إن التعلُّق هو �أن ال ينفك
ُ
عن تذكره ،فال يعلم �أحدكما مو�ض َع الآخر منه ،وال يدرك
احلب
ملا بينكما تعري ًفا ،وال يحفظ ملا �أنتما فيه ا�س ًما؛ �أهُ َو ُّ
َمن جمعكما يف ناديه؟ �أم �أنكما اجتمعتما ف�أوجدمتا للحب
بينكما ناد ًيا؟
وعلي ِه ،فاطمئ َّنا �أ ْنكما حبيبان ما دمتما ال تعلمان �أيكما
ذاب يف �صاحبه � ًأول ،و�أن ًّ
كل منكما ال يدري وهو يف حرم
القلب لأنه �سمع «�أحبك»؟ �أم ي�سمع
حمبوبه ..هل يذوب ُ
«�أحبك» لأن القلب ذاب؟
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()10
�سبيل ب�أبواب مدين ٍة
املحب احلقيقي ال يكون كعابر ٍ
�إن َّ
حلوة ،فت�أ�سر عيو َنه �أبوا ُبها ،وتظله �أ�شجا ُرها ،وت�ؤويه
م�ساكنها ،وحتميه جدرانها؛ في�سكن �إليها �ساع ًة من نهار،
ي�سرتيح ،ثم يرحل عنها �إذا َجنَّ الليل وحل الظالم.
�إمنا املحب َمن �إذا �آ َوتْه مدين ٌة م َّر بها ،حتولت من حمطة
�إىل وجهة ،ومن و�سيلة �إىل غاية ،فيمل�ؤها ومتل�ؤه ،عط ُره
ي�سكن جوانبها ،وعطفه ُيهون نوائبهاَ ،و ُجو ُدها يحوله من
عابر �إىل مقيمَ ،و ُوجو ُده يحولها من مدينة �أ�شباح �إىل جنة
�أرواح.
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()11
َّ
روحا بعيد ًة ت�صلها وت�صلك ،ووجه ًا ال تراه وال
ولعل ً
يراك ،وعين ِني ت�سكنهما رغم النفي والتهجري -يغنو َنك عن
وجو ِه الب�شر املجتمعة يف قارور ِة العامل ،الذي ُت َب على
التعاي�ش معه ،دونَ َمن اخرتتهم مبح�ض �إرادتك.
ِ
وبرغم ال ُب ِعدّ ٍ ،
فلكل قم ٌر ي�شاركه تفا�صي َله التي ال ينتبه
�إليها �أحد ،ويدور حوله بفعل جاذبيته ،وي�سبح يف فلكه بقدر
تعلقه ،ويلزمه فال يفارقه من �شدة الولع به ،ويهم�س املحبوب
يف ح�ضن حمبه:
املعتم قم ًرا».
«يا �شم�سي ..لوالك ما ر�أوا ج�سمي َ
فريد املحب:
«بل �أنت يا قمري َمن َيهب �شم�سي ال�ضياء».
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()12
ال تتجاهلوا ال�شم�س حني ترون الأقمار ،وال تن�سوا ماليني
أجل �أن تت�أملوا �ضو ًءا �أبي�ض ،ي�شبه
ِ
الكرات التي حترتق ،من � ِ
م�سافات،
حبيب ،حتول بينكم وبينه
ٌ
يف ن�صاعته وج َه كل ٍ
�أبعد من امل�سافات ،التي حتجبكم عن احت�ضان القمر .و�أنه
�شم�س تهب القم َر
على الناحية الأخرى من هذا
ِ
املجالٌ ..
املعتم � َ
أجمل ما فيها.
َ
فال تقولوا للقمر« :ما �أجملك»؛ ولكن قولوا« :ما �أجمل
َ
كال�شمو�س ظم�أى؛ ِر ُّيها
اجلميل الذي جملك» .ف�إن النفو�س
ِ
التقدير والب ْوح باجلميل ،وال ت�شتكوا احلرارة الناجتة عن
ا�شتعال �أحدهم لي�ضيئك في�ؤن�س وح�شتك يف الليل ..ف�إن
للجمال وجهني؛ �أحدهما يحرقك ،والآخر ي�شرقك.
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()13
و� َّإن َ
الو�صل يف قلة الو�صول ،و�صعوبة احل�صول،
جمال
ِ
االت�صال بت�سلل الو�صال؛ فال متنعك
والتمرد على متطلبات
ِ
ال�سفر �إىل حيث الروح �إىل الروح ت�سكن ،وال
امل�سافات من
ِ
قرب ُي َط ْم ِئن.
مينعك البع ُد من ٍ
احلب لي�س ب�أن َ
املحب بعينيه يف اليوم �ألف
يراك
ُّ
و�إن َّ
مرة ،و�إمنا �أن يراك يف كل مر ٍة ،ك�أنها �أول مر ٍة يراك.
ال�شوق يف
�إن حالوة احلب يف مرارة التعلق ،ومرارة
ِ
حالو ِة ال�ص ِرب عليه ،واعلم ب�أنك ال تبلغ ذروة ِ�سنام احلب،
أن�س َ
تك قطر ٌة من حالو ِته بح ًرا من مرارتك.
�إال �إذا � َ
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املحبوب بال عيوب ،و�إمنا
ولي�س احلب ب�أن يكون
ُ
املحبوب حمبو ًبا برغم العيوب ،و�أن يب�صرك
احلب �أن يظل
ُ
بقل ِبه ولو كان مكفوف الب�صر.
اعلما �أنكما ل�ستما نظرية ريا�ضيات حتى يكون جمموع
وجودكما اثنني ،لكنكما معادلة م�ستقلة وعلم قائم بذاته؛
م�صدر التمرد على العلوم ،وعقدة جهل الفال�سفة.
�أنتما ك�سران؛ جبريتكما الو�صال حتى تت�صال ،و�شفا�ؤكما
جزيئات كل منكما يف الآخر حتى ت�صريا عن�صرا
ذوبانُ
ِ
واحدا ،وكمالكما موارا ُة ٍّ
كل منكما نق�صه يف الآخر حتى
ٌ
ك�سر متكئا عليه
تكتمال ،ومعادلتكما ك�س ٌر
م�ضاف �إىل ٍ
وم�ستندا �إليه ،جتعل من املك�سو َرين واحدا �صحيحا.
�إن �أ�صل احلب االحتياج ،وثمنه ال�صرب ،وبرهانه
الت�ضحية؛ بدايته القبول ،ونهايته الإدراك ،وبينهما التجاوز.
211

بحثت حتى وجدته،
فمتى احتجت �إىل َمن يجرب ك�سرك َ
�صربت على مرارة
ومتى وجدته �أحببتَه ،ومتى �أحببته
َ
ن�سيت مواجعك؛
عالجه ،ومتى �صربت على مرارة عالجه َ
فظهرت �أمامه با�سما ،وتلك هي ابت�سامة احلب ،البديهية
َ
متاما ك�صرخة الوالدة.
وانتهيت فيه �إىل �أنه ال بد من
دخلت احلب �أعمى،
ُ
ُ
التعامي.
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َ�ص ُ
الروح احلب ،و�صدقة احلب الو�صال ،و�صدقة
دقة ِ
الو�صال اجلمال ،و�صدقة اجلمال التذوق ،و�صدقة التذوق
التقدير ،و�صدقة التقدير التغافل ،و�صدقة التغافل الإح�سان،
و�صدقة الإح�سان املداومة.
ولي�س بعد املداوم ِة على �إح�سانك بعد تغافلك ،تقدي ًرا
الو�صال؛ �إال رو ٌح حتبها.
وتذو ًقا جلمال
ِ
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جمال الو�صل يف الر�ضا بقليله ،وحالوة ال�شوق يف
حرارة تفا�صيله ،وجالل احلب يف عذوبة مواويله ،وعه ُد
املحبني �صفاء الود و�إن كان قطرة ،وكراهة التكلف و�إن كان
في�ضا ًنا.
ف�إن احلب نبت ٌة؛ جذرها الرتا�ضي ،و�سا ُقها التغا�ضي،
و�أوراقها �سالم الأفئدة ،وثمرتها ت� ُ
آلف النف�سني يف روح
واحدة.
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إحلاح
و� َّإن احلب ال
ُ
يتطلب منك كرث َة الو�صال وال � َ
املحبوب � َ
إليك
االت�صال وال دميوم َة الوجود؛ و�إمنا �أن ير َكن
ُ
غنى عمن �سواك.
وحدك ِمن و�سط الزحام؛ فيجد يف روحك ً
ف�سالم اهلل على قليلني؛ قلي ُل الو�صل معهم يكفي ،ومرور
ُ
طيفهم بالروح ي�شفيَ ،و ُجو ُد ُو ُجو ِدهم ُيغني ..عن كثريين،
هم
متزاحمني كـ «الهم على القلب» يرهقونه ،حتى �إذا َّ
الف�ؤاد بطلب العون انف�ضوا من حوله ،ثم ح�ضر واح ٌد مل
يوما ،لكنه يتجلى كلما انف�ض الزحام،
يكن يف زحامهم ً
وينري كلما َّ
انق�ض الظالم.
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()18
ُ
�ضريبة احلب اال�شتياق ،و�ضريبة اال�شتياق ال�صرب،
و�ضريبة ال�صرب املرارة ،و�ضريبة املرارة التحمل ،و�ضريبة
التحمل الكتمان ،و�ضريبة الكتمان �أن تو�شك على االنفجار،
دنوت من ثورة الربكان بداخلك بعد طول �ص ٍرب
حتى �إذا َ
ا�شتياقا �إىل املحبوب ..نزل الغيث.
ف�إنَّ الذي يطلب حبا بال ت�ضحيات� ،أو و�صال بال
انقطاعات� ،أو ُودا بال بدل� ،أو �سك ًنا بال ثمن ،ك َمن ينتظر
العيد بال م�شقة �صوم �أو خمم�صة حج� ..أو كمن يريد ثمرة
�شوك ق�شرتها.
ت ٍني بال ِ
وكما �أن احلري َة غالي ٌة ال يعرف ثمنها �إال �أ�سري ،وال�صح َة
غال وال ُي َبذل �إال
غالي ٌة ال يعرف ثمنها �إال مري�ض؛ ف�إنَّ احلب ٍ
وثري قلب.
روح ُّ
يف �سبيل ٍ
غال وال يعرف ثمنه �إال ُّ
نقي ٍ
وعليه؛ ف�إن احلب ال يكون حبا �إال �إذا �أتعب وعذب ،حتى
ُي َ
�ستعذب.
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()19
واحد غ ُري احلب
ورب ٍ
ال َي�سوق املالي َني نح َو قبل ٍة واحد ٍة ٍّ
الذي برهانه الت�ضحية ،ودليله ال�سعي ،و�سبيله الو�صال،
املريد ُ
و�صل حبيبه� ،أو االت�صال به� ،أو
حتى ولو �شقَّ على ِ
الو�صول �إليه.
فحـُجوا �إىل حمبوبيكمً ،
رجال من كل فـَج عميق ،وا�سلكوا
كراما ملحبوب َني
وعر يف ِ
كل ٍ
�سبيل الوقوف ب�أبوا ِبهم ،حمب َني ً
كرام ،وا�صعدوا �إليهم كل قم ٍة تقربكم منهم ،وارجموا كل
القلب و�أه ِله ،ثم تَط َّوفوا ب�أرواحهم،
و�سوا�س يحول بني
ِ
ٍ
واذكروا اهلل يف كل امل�شاعر ،وا�سعوا -م�ش ًيا وهرول ًة -بني
وموعد ،ثم طوفوا بهم الواد َع �إىل �أن ي�أذن اهلل
موعد
ٍ
كل ٍ
لكم بلقاءٍ جديد.
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()20
تعقيدا ِمن جمرد حمبوب ٍة جتل�س
�إن م�س�ألة احلب �أكرث ً
احلب
يف ال َب�سط..
ٍّ
وحمب يحملها فوقه ي�سكن يف املقامُّ .
�صفحات -النا َ
جت
هو امل�س�ألة التي قد جتد فيها -بعد ع�شر
ٍ
�صحيحا.
واحدا
�صفرا� ،أو بعد �أول خطو ٍة ً
ً

y
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()21
مفاجئة ،و�أول
�شعور
ِ
ال�صدق الذي يتجلى يف �أول نظر ٍة ِ
تخاطر بال�شي ِء نف�سه؛ �أن ُت َ
نطق
إح�سا�س م�شرتك ،و�أول
� ٍ
ٍ
الكلمة ذاتها يف ال ِآن ذاته على ل�سانيكما ،ك�أنَّ لديكما
إ�شارات دفع ًة واحد ًة
عقلني امتزجت ف�صو�صهما؛ ف�أر�سال ال ِ
جت ً
مق�سوم ًة على اثنني فكان النا ُ
�صحيحا.
واحدا
قول ً
ً
�صحيحا،
واحدا
�صدق ال�شعور الذي يتج ّلى يف ك ْونكما ً
ً
م�ضرو ًبا يف قلبني اثنني امتزجت دما�ؤهما ،ير�سالن �إىل
تخاطر
نف�سه ،الكلم َة ذاتها ،يف �أول
الل�سانني يف الوقت ِ
ٍ
إح�سا�س م�شرتك ،و�أول نظر ٍة مفاجئة.
يال�شي ِء ِ
نف�سه ،و�أول � ٍ

y
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()22
طلب كان عذبا،
�إنَّ الري بعد اجلفاف �إن جاء نديا بال ٍ
همل الظم� ِآن َمظنة ارتوائه لأنه ال َيطلب ،كان عذابا..
و�إنْ �أُ ِ
ف�إن ال�سقيا ال ُتطلب ،والأر�ض ال تنذر قبل �أن جتدب ،و�سطح
واحدا ،فباطن كل �شرب فيه خمتلف؛
الرتبة �إن كان كله يبدو ً
�إما يت�شقق لي�س َع اجلذور ،و�إما يت�شقق ليعلن النفور.
ف�إن زهرة احلب عزيزة؛ تر�ضى باجلميل ،وتقنع بالقليل،
باعتدال..
فا�سق غر�سك ينبت ،وار ِوه
وت�ضيق بالبخيل؛
ٍ
ِ
يثبت.
اجعلوا تربة و�صالكم رطبة ،ال هي باملغرقة فيموت املحبون
فيها ،وال هي باجلافة فيهلك امل�شتاقون بها ،و�إنَّ غمر زهر ٍة
باملاء بعد ذبولها لي�س �إال �إهدا ًرا بعد قرت ،كمن ي�سكب وعاء
ومرتكب احلماقتني واح ٌد؛
لنب ثم يبكي عليه يف �آن واحد،
ُ
ٍ
هو �أنت.
وعلي ِه؛ فليكن و�صالكم كالندى ،ال هو جفاف يذبل زهور
قلوبكم ،وال مطر �شديد يقتلها.
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�إن اجلمال كله يكمن ها هنا ،يف املرتبة الو�سطى بني
ال�سماء والأر�ض ،بني الف�ؤاد والعقل ،بني املحبوب واملحب،
بني «�أحبك» ،و«�أ�شتاق �إليك».
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()23
احلب؟
ماذا ي�صنع ُّ
نف�سك
يف احلقيق ِة ،ال ي�صنع احلب �شي ًئا غري �أن ميحو َ
من حيث ال تدري ،ويل�صق ً
كنت
بدل منك
�شخ�صا �آخرَ ،
ً
تق�سم � َ
ألف مر ٍة �أنك لن تكو َنه .مبعنى؛ �أنَّ العنيد الذي كانت
النا�س �أن تَ�سبقَ ا�سمه
حياته عبارة عن «ال» كبرية ج ًّدا ويرى ُ
عند النداء؛ فيقولون «ال فالن» ً
بدل من «يا فالن» ،تع َّلم بعد
احلب �أن يقول «نعم» وهو مبت�سم ،ي�سبق بالإجاب ِة بها قبل
متاما ،و ُتبنى على
�أن يعرف ال�س�ؤال� .إنه العناد الذي يذوب ً
�أنقا�ضه « َنعم �أو ِنعم» كبرية جدا.
فر ًحا؛ يطري حيث
�أن ي�ستحيل الع�صفو ُر احلزينُ طائ ًرا ِ
طار من قبل لكن بجناحني ري�شهما من هوى املحبوب؛ ُيرى
نف�سه يف هوا النا�س؛ فيقطع امل�سافات كلها جمددا،
�أثر هوى ِ
ليعتذر عن طريانه املت َعب ها هنا من قبل.
�أن تَ�سقط النظارة ال�سوداء فيظهر الكونُ ً
كامل ،وبه
�شم�س وقمر و�ضحى و�شفق و�ألوان �سبعة ،ك�أنَّ الكون ُولد حني
ٌ
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ُولد احلب يف القلب الربيء ،وك�أنَّ العينني كانتا مغم�ضتني
تنتظران من يدب فيهما ب�أنامله الب�صر.
�أن ي�ضحك الثغر الذي تق َّو�س من الوجوم ،وتلمع العيون
بدموع الفرح بعد دموع القرح ،وت�صري الدنيا جنة بها كل
الورود التي حتبها ،وكل الروائح التي ت�ؤن�سها ،وكل الأرواح
التي ت�ألفها ،وكل �شيءٍ ك�أنه ُخلق لها ،منذ �أن ُخلق لهاَ ،من
ميثل لها ،كل �شيء.
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()24
وبعد احلب؛ ف�إنَّ �أعجزَ ما ُيكت َُب عنه ،و�أثقل ما
أق�سى ما ُي�ش َعر به ،هو «ال�شوق» ،الذي يف �شي ِنه
َ
يو�صف ،و� َ
�شقاء ،ويف وا ِوه َو َله ،ويف قا ِفه ق�سو ٌة؛ �أي �إن ال�شوق ُي�شقي
الولهانَ بق�سوة.
حرم الوجود �شدي ٌد ،فتجد املحبني م�شتا ِقني
ف�إنَّ ال َو َ
جد يف ِ
حتى و�إن ناموا على �أذر ِع حمبيهم وا�ستيقظوا على �أكتافهم!
اخلام�س،
ينام رمبا لليوم املائ ِة �أو للعام
ِ
فما بالك مب�سك ٍنيُ ،
دونَ �أن تتكحل عيناه بر�ؤي ِة حمبو ِبه ،ولع َّل �أعظم ما يجو ُد به
الزمانُ عليه ٌ
طيف من اخليال �سرعانَ ما يقط ُعه �س�ؤا ٌل ِمن
تندى الأودية؟».
الواقع يقول« :متى تكتم ُل الأقمار؟ ومتى َ
َ�شْ ..وٌ ..ق «ب�ض َّمتني».
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()25
الكون �أن يف�صل بني كل حبيبني
ك�أ َّنه ِمن م�سلمات ِ
�شي ٌء ما ،يجعلهما يرتقيان -رغم �أنفيهما -من احلب �إىل
ال�شوق ،ومن ال�شوق �إىل الغرام ،فين�شدا م ًعا:
با�سم كل احلدود التي بيننا..
با�سم كل البحار التي تنقل �أنفا�سنا..
با�سم كل البالد التي ت�صقل �أ�صواتنا..
الر�سائل جمهولة العنوان..
با�سم كل
ِ
�أحبك..
وحيد..
مثل �صبا ٍر ٍ
يعي�ش يف �إحدى ال�صحاري..
يحب من �إحدى اجلنائن..
زهر ًة من �أقحوان.
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()26
الروح َرغم ال ُب ِعد باقي..
و�أُن ُ
ْ�س ِ
يوم� ..سي� َؤذن بالتالقي..
ويف ٍ
هلل..
فوا ِ
َم ِع ُني الدم ِع َبح ٌر..
هلل..
ووا ِ
احل�ضن ُم ـ ٌّر
َخ َوا ُء
ِ
اال�شتياق.
و�آ ٍه ِمن مرار ِة
ِ
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()1
ِمن النا�س من يكون ح�ضوره كن�سم ٍة لطيف ٍة ُتقبل جبا َه
ال�سموم و َبرد الزمهرير ،ك ُقبلة حيا ٍة تهب
امل�ساكني بني نار َّ
الروح للعالقني بني ق�سوة اجلفاف وهمجية الفي�ضان.
ألف
النا�س من يكون ح�ضو ُره خفي ًفا ،لكنه ميحو �آثا َر � ِ
من ِ
بعده.
عا�صف ٍة هوجاء ثقيل ٍة قبله �أو َ

()2

النا�س َمن هو عو ٌن للروح وبهجة للقلب و�سلوى
ومن
ِ
للنف�س وبل�سم لل�صدر ونو ٌم مطمئن رغم الزحام.
من النا�س َمن �إن اقرتن بك كنتما ميالدا لكل �شيء حي،
و�إن انفرد عنك كان ك ٌّل منكما عر�ض ًة لالحرتاق.

()3

ومن النا�س �أروا ٌح كالغيث؛ َير ُوون �أر�ضك املقفرة حتى
تنبت ،وكال�شم�س؛ ُيقوون �ساقك حتى تثبت ،وك�أنت؛ ير ُّدون
نف�سك.
نف�سك �إىل ِ
َ
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()4
كنت قبله مولودا
ومنهم من �إن ا�ستندت �إليه ،عرفت �أنك َ
بعكا َزين �إىل �أن جاء فنبتت لك قدمان.
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ومنهم َمن �إن ا�ست�أن�سته �آن�سك فلم ي�شغل نف�سه ب�سواك،
ن�ساك م�أ�ساتك فوجدت فيه
و�إن تنا�سيت به ما ي�ؤ�سيك َّ
�سلواك ،و�إن التم�ست ِمن �سراجه ق َب�سا �أهداك ال�سراج
واكتفى لنف�سه بالق َب�س.
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ومنهم من ي�ضي�ؤك �إن انطف�أت ،ف�إذا ا�لأ�ض� َأت انطف�أ هو
ت
النا�س ً
و
القم َر نو َرها
ك�شم�س متنح
جميل وحدك؛
لرياك
ٍ
ُ
ز
ي
وتختفي هي ليطل به ًّيا يف ال�سماء مبفرده ،ثم ع
تنزل بني
وتلفت �إىل ال�سماء عيونهم؛ تقول :انظروا ..ما
جموع النا�س َ
�أجمل القمر!

()7

ومنهم َمن تفر من �سواد �أ�شباح الآخرين �إىل �ألوان
اجلمال امللخ�صة يف طيفه.
ِ
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()8
ومنهم َمن �إن � ِأم ْنتَه على نف�سك � َآم ْن َت بنف�سك.

()9

ومنهم َمن � َ
آن�سك حتى � َ
ف�س �سواك ،وجردك
أن�ساك كل َن ٍ
نف�س �سواه ،حتى ت�ستوي نف�سك ونف�سه؛ فرتكنَ �إليه
من كل ٍ
لتجد روحك ،وتركن �إىل روحك حتى جتده.
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ومنهم من ي�ؤن�سك �سناه،ب
ولو لل َ
وحده ال ين�ساك
ن�ساك النا�س َ
ن
ش
وحده
وجتعله
ا،
ر
ب�ش
دونه
َ
وال تن�ساه ،يف مرتب ٍة جتعل اجلميع ر ً
و
ا
م ِل ًكا وم َلكا و ُمل ًكا.
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ع

ومنهم َمن حني ت�شتاق �إليه جتد نف�سك ت�شتاق �إىل جزء
منك� ،إىل ُكلك ،جتدك م�شتا ًقا �إليك.

()12

ومنهم َمن �إذا جاءك كان ِوجاءك ،و�إذا قا َربك كان
قا ِربك ،و�إذا فاتك كان وفاتك.
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()13
ومن النا�س من �إذا رافقك رفق بك ،و�إذا فارقك ف َّرقك.

()14

ِومن النا�س َمن ال تراهم بعينيك؛ و�إمنا ترى بهم عيناك.

()15

ومن العيون َمن �إذا �شا َفتك �ش َفتك.

()16

ومن الأرواح من �إذا مل َكتْك ملأَتْك ،و�إذا �آ َوتْك دا َوتْك،
و�إذا �أح َّبتك �أح َيتْك.

()17

ِومن الأرواح َمن �إذا �شملتك جملتك و�إذا كفلتك كفت لك
و�إذا ح َّلت بك ح َّلتك.

()18

ب�صرتك،
أرواح من �إذا ر�أَتْك َر َوتْك ،و�إذا � َ
أب�ص َرتك َّ
ومن ال ِ
و�إذا لقيتك جلبت �إليك يف عينيها نف�سك املفقودة.
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()19
ومن النا�س من كان �إذا ح�ضر �أه َلك ،و�إذا غاب �أه َلك.

()20

ِمن النا�س جميل الروح ،خفيف الأثر ،لطيف الود؛ ال
يعاتب ً
يهمل معات ًبا� ،إن ر�أيتَه ر َوى عينيك ،و�إن
مهمل ،وال ِ
يجيب على
َ
ا�شتقت �إليه ر َوى قل َبك ،ال يتك َّلف يف ال�س�ؤال ،وال ُ
حتب �أن َ
َ
حري�ص يف
تطمئ َنه وتطمئنُّ بح ِبه لك.
ٌ
م�ض�ض؛ ُّ
كالمه �أال يجرح لك �شعو ًرا ،و�صاد ٌق يف فعله �أال ي�شغل لك
ِ
ً
بال.
ِمن النا�س مالئك ٌة ..يب�سطون لك �أجنحتهم ..جحو ٌد �إن
ك�سرتها.
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نحتاج إلى..

()1
بالت�أكيد ال �أحد يحب �أن يقطع الطريق منفردا؛
ال �أحد يحب �أن ي�سري يف الظالم وحده يتعكز على قدميه
ويتح�س�س اجلمادات وي�ستند �إىل اجلدران ،ال �أحد يحب �أن
يت�سلق اجلبال بال حبال ت�ؤمنه وتطمئنه ،ال �أحد يحب عبور
ال�شارع �أعمى بال �ساحب وال �صاحب.
وحيداً ،
بدل من �أن تَ�سلم
لكنه ُيف�ضل �أن تتجرح قدماه ً
قدماه ويتجرح قلبه �إمل يكن رفيق الطريق منا�س ًباُ ،يف�ضل
بيد واحد ٍة يف نتوءات ال�صخورً ،
بدل من التعلق
التعلق ٍ
رمال تتفتت ،ي�ؤ ِثر اجلمادات ال�صماء على
بيدين يف كومة ٍ
الأحياء الأ�صمني ،يتعرث يف احل َفر بطريقه ال�صحيحً ،
بدل
طريق ي�ؤدي �إىل الال�شيء.
من الهرولة يف ٍ
أحدهم حني ي�أتي؛ �إما �أن يكون كر ًة من حديد يف
�إنَّ � َ
�أعقاب �أقدامنا ت�سحبنا �إىل الأر�ض �أكرث ،و�إما �أن يكون
مالك يطريان بنا �إىل الأعلى؛ ف�إنَّ الوحدة ال�صادق َة
جناحي ٍ
ري من الأن�س الكاذب.
خ ٌ
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نحتاج �إىل..
َمن يدفعنا �إىل احللم ،وينبهر بخطواتنا الب�سيطة؛ ك�أم
ترقب اخلطوات الأوىل ل�صغريها الوحيد ،وت�صفق له كلما
�أو�شك على الو�صول.
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()2
نف�سه يف
�إننا يف حاج ٍة �إىل َمن يعرف كيف ي�سكب َ
الفراغات
قدورنا و�أقدارنا؛ �إىل َمن يت�شكل ح�سب هند�سة
ِ
فينا؛ فيملأنا مبرون ٍة بني الزوايا والأ�ضالع ،حتى و�إن كان
ٌ
مكعب �أو كر ٌة ،فيتخذ ال�شكل املوجود ،وال
داخلنا
خمروط �أو ٌ
َي�شرتط علينا ً
�شكل يطلبه هو فيك�سرنا.
حلي دواخلنا ،فنحن يف املقابل
�إننا حني نر�ضى بالع�سل ل ُي َ
َ
الع�سل بال ِق ْد ٍر يحفظه ،كاملاء ،والقدر
نحفظ حمتواه؛ �إذ �إنَّ
�سائل يحويه كالبيت اخلرب؛ ولذا ف�إن كلينا لك َلينا ِح�ضن
بال ٍ
وحمى ،ومتى تَه َّد َد �أمنُ � ٍّأي منا ففقد الأمان ،ف�إن الأَوىل بنا
ً
حمت َوىً �آخر ،والأوىل به حم َت ٍو �آخر.
�إننا نحتاج �إىل َمن ميل�ؤنا باحلب ويكل�ؤنا من احلرب ،ف�أنْ
نعي�ش فارغ َني �أكرم لنا من �أن منتلئ بالرتاب.
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()3
كل منا يريد �أن يكون ً
ٌّ
أحد ما؛ �أن يكونَ
بطل يف حياة � ٍ
قمر ما �أن يدور حوله
حمور دائر ٍة ما� ،أن يكون كوكبـًا ُمهمة ٍ
وحده� ،أن يكون ج�س ًما ً
كامل ُمهم ُة ِمر�آ ٍة ما �أن تعك�سه
منتظما بال انك�سار.
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أعظم ما ي�ستمع �إليه
�أن يكون �أ�سخف ما يحكيه هو � ُ
رم�ش يف عي ِنه �أهم لدى �أحدهم من
�أحدهم� ،أن يكون �سقوط ٍ
مكان ما،
ج�سر يف ٍ
�سقوط �إمرباطورية يف ٍ
زمان ما �أو �سقوط ٍ
�أن يكون ثقب يف جوربه عند �أحدهم �أهم من ثقب الأوزون.
�إن َّ
يجد يف �أحدهم �أك َرب
كل ما
يحتاج �إليه واح ُدنا �أن َ
ُ
عدد ِمن الأ�صفار ،في�ضمها �إىل ميينه ،وي�شعره ب�أن �أ�صفاره
ٍ
وحيدا
كانت عارية ِمن القيمة قبل �أن يجده ،و�أنَّ الواحد كان ً
املوجبة.
�ضعي ًفا قبل �أن متلأ خانا ِته اخلالي َة الأ�صفا ُر َ
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()4
ُّ
كل ما �أريده هو �أن �أت�سلل مع الهواء �إىل رئات الذين
�أحبهم ن�سم ًة بارد ًة تلطف دواخلهم املتَّقدة ،وربي ًعا ن�ض ًرا
و�شم�سا دافئ ًة ت�صهر اجلليد
و�سط خريفهم الطويل،
ً
ن�سا ينفي عنهم وح�شتهم،
القطبي الذي يف �صدورهم ،و�أُ ً
و�سرو ًرا دام ًعا ُيربت على �شجنهم الذي ي�سرونه.
هلل� -أعتذر لهم نياب ًة عن َ
العال،
�أريد �أن �أخربهم �أنني -وا ِ
عن الكون ،عن الأقدار ،عن وجع القلوب ،وظالم الدروب،
عن القطارات التي تفوتهم ،والقطارات التي تده�سهم،
والقطارات التي �أ�ضاعت حقائب �أعمارهم ،وح َقبها.
جناحي الطائرين عال ًيا ،لأقول لهم:
�أريد �أن �أحملهم على
َّ
�إن الر�صا�ص َة التي ت�شعرون بها يف �أفئدتكم لي�ست ر�صا�ص ًة
و�إمنا جمرد ر�أ�سها� ،أما ج�سمها املتفجر كله فم�ستق ٌّر َّيف،
ينازعني للعبور.
القدر الذي ت�سلل على �أطراف
�إنني �أعتذر لكم نياب ًة عن َ
�أ�صابعه ،ثم خطف فري�سته غد ًرا من بينكم و�أنتم �آمنون،
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حتى �إذا اطم�أنَّ �أنه �سلب منكم �أغلى ما متلكونه� ،ص َفقَ
الباب بقو ٍة ،وان�صرف.
�أعتذر لكم نياب ًة عن ال�سجون وال�شجون ،عن الأ�سوار
وحما�صرة الأب�صار ،عن ال�شوك وال�شوق ،عن احلب
واحلرب ،عنا وعنكم ..يا َ
ر�سل العال يف �أر�ض ال�سافلني.
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()5
ليتنا ن�ستطيع تقا�سم الآالم مع الذين نحبهم؛ فنحمل
باب �أنَّ لهم
عنهم ت�سعة �أع�شارها ،ونرتك لهم الع�ش َر -من ِ
منها ن�صي ًبا� ،-آ ٍه لو كان ب�أيدينا �أن نغر�س يف �صدورهم
قلوبنا؛ فتفدي �ضلوعهم من التوجع ،وتربد �أفئدتهم من
احلرارة� ،آ ٍه لو كان يف ا�ستطاعتنا �أن نخبئ يف دواخلنا
َمن نحيا يف دواخلهم� ،آ ٍه لو كان بالإمكان �أن نتعب و َنن�صب
و ُنغ َلب بدال منهم؟
لو كان ب�أيدينا �أن نحمل نحن عنهم كل هزائمهم؛
النت�صرنا.
�إننا نريد �أن جنري فيهم ً
بدل من الدماء ،و�أن نحوي
دماءهم بدال من الأوردة ،و�أن ننب�ض بدال من الأفئدة� .إننا
نريد �أن َن ِهبهم الزهور ونحتفظ بالأ�شواك� ،أن نهبهم اللقيا
ونحتفظ بالأ�شواق� ،أن نهبهم البدور ونحتفظ بالظالم،
�أن نهبهم اجل�سور ونحتفظ باحلطام� ،أن نهبهم �أرواحنا
اخلفيفة ونحتفظ نحن ب�أرواحهم املثقلة.
245

�إننا نريد �أن ن�سري على عكازاتهم ..ثم جنمع لهم من
�شغاف قلوبنا ً
بدل منها �أجنح ًة تطري.
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()6
� َّإن كل ما نحتاج �إليه هي الكتف التي حني ن�ستند �إليها
تغنينا عن �أح�ضان العاملني� ،إىل العني التي تنظر �إلينا ِمن
الزوايا التي يهملها اجلميع� ،إىل َمن ي�سكن الأركان املهجورة
يف دواخلنا ثم ي�سرج فينا قل َبه لينري عتمة الغربة وظلمة
ال�سفر وزحام الراحلني.
نحتاج �إىل من ميلأ الفراغات ويفرغ كل املمتلئ
بالال�أ�شياء� ،إىل من يت�سع لنا �صدره حني ت�ضيق الأماكن،
و َيفتح لنا قلبه حني تو�صد �أبواب امل�ساكن ،وحتملنا قدماه
حني ال نقوى على ال�سري ،و ُينبت بني �ضلوعنا �أجنح ًة ،تطري
بنا حني ِتهن الأقدام.
نحتاج �إىل الرا�ضني ب�أقمارنا ،الواقفني يف الزاوية
الأخرى من الكون يراقبون جانبنا املعتم ،وهو يف عيونهم
�أو�ضح �ضيا ًء من �ضياء ال�شم�س.
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()7
�أن ُي َ
نظر �إلينا من الزوايا احلرجة ،و ُي َ�ش َّد على �أيادينا
�شرط ظهو ِر ت�شققاتها -فرمبا ت�شققت من الداخل،-
بدون ِ
�شرط ظهو ِر دموعها -فرمبا
و�أن ُت َ�سح وجوهنا ِ
بدون ِ
بالعينني نزيف داخلي ،-و�أن ُن َ�ض َّم بغري ال�شتاء -رمبا هناك
خريف بال�ضلوع ،-و�أن يلمع االنبهار بنا يف ع ٍني ما -حتى
و�إن كانت ال ترى �أو �إن كنا ال ُنرى ،-و�أن يقال لنا�« :أحبك»
�شرط �أن نقولها �أ َّو ًل -فرمبا قلناها داخلنا قبل � ًأول..
بال ِ
ب�أوائل.-
�إنَّ كل ما نحتاج �إليه هو احلب.
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سيدتي...

()1
ورغم ذلك كله ،ما زلنا ن�ستعني باحلب على احلرب
وبال�شوق على ال�شوك وب�سعة العيون على �ضيق ال�صدور.
ما زلنا ن�ستعني مبن يحمل همومنا فوق كتفيه ،ويداوينا
بني ذراعيه ،وي�ضمد جراح الأقدار ب�أقماره ،ما زلنا نلج�أ
�إىل ال�شمو�س لتدفئ �سطوحنا الباردة وت�ضيء عتمة دواخلنا
بنورها الرحيم.
قلب يحب؟
 وهل ما زال فيك ٌقلب موجوع
 �إن احلب ال يكون حبا �إال �إذا خرج من ٍفاقد
بالكره ،كما يخرج
القمر املظلم ،مثل كل ٍ
ال�ضي من ِ
ُّ
لل�شيء حني يعطيه ،مثل كل الذين ميوتون من املرارة ،ثم
حني ينالون احلالوة ..يهبونها.
�سبب �أن ُت َـحب؟
 وهل ما زال فيك ٌ وهل ُي َح ُّب �إال الذين ال ميلكون ال�سبب؟ وهل تذوبالقلوب �إال يف الأ�سئلة التي بال �إجابات؟ وهل يكون احلب ذو
253

الأ�سباب حبا؟ �إنني �أريد �أن � َأحب و�أنا ال �أملك �أي �شيِ ،من
ال تبحث عن ال�سبب؛ ف�أملك كل �شيء.
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()2
أخربك يف
هذه هي الر�سالة الأوىل التي �أكتبها �إليك؛ � ِ
مطلعها �أنني ُمث َق ٌل ب�ألف واقع ،ومت َع ٌب ب�ألف حقيقة ،ومن َه ٌك
خيال يجعل الواقع
ب�ألف م�سافة ،ومغ َر ٌم ب�صورتك يف ٍ
واحلقيقة وامل�سافة �أ�صفارا.
وبك؛ لأحملك �أمان َة تغيري قيمة
ولك وفيك ِ
�أكتب �إليك ِ
الأ�شياء وبعرثة قوانني الطبيعة والتمرد على النوامي�س؛
لتكوين �أنت القيمة والقانون والنامو�س؛ ف�إن كانت �أقدارنا
البحر تكونني �أنت �أمواجه ،و�إن كان �سبيلنا القمر تكونني
�أنت �ضيا�ؤه ،و�إن كان احلب مبنانا تكونني �أنت معناه.
ال الزمانُ وال املكان وال الكيف معروفني .ما �أعرفه يقي ًنا
�أنَّ كل هذا التعقيد لن يتفهمه بب�ساط ٍة ولن يحله بهدوء ولن
بذوق ولن ي�س ِّكنه ب�ص ٍرب �إال واحد ٌة ال �أعرف ا�سمها وال
يج َّمله ٍ
بعام �أو
بيوم �أو ٍ
ر�سمها� ،أكتب �إليها ر�سائلي ِمن قبل �أن ت�أتيٍ ،
بعقد ،و�أناديها يف مطلعها� :سيدتي التي مل ت� ِأت بعد.
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�أكتب �إىل تلك التي ال �أعرفها ،املجردة يف خيايل من كل
ا�سم وج�سم ور�سم و َو�سم ،املفرغة من كل مبنى واملمتلئة
حده ،واملبددة ِمن خيايل
بكل معنى ،ال�ساكنة يف خيايل َو َ
َّ
يدي .اليوم �أكتب،
لدي ،واملجهولة بني ّ
كل وحدة ،املعروفة َّ
و�أنا ال �أخ�شى تعطل الربيد �أو جفاف احلرب �أو ق�صف القلم.
أحب ،و�أنا ال �أخاف هجرا وال هجريا .اليوم �أ�شكو ،و�أنا
اليوم � ُّ
ال �أخاف َوهنا وال هوانا .اليوم �أب�صر ،و�أنا ال �أخاف العمى.
روحك؛
اليوم �أب َعث من جديد ،وال �أنتظر �إال �أن ينفخ اهلل َّيف ِ
ف�أراك.
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()3
�سيدتي التي مل ت� ِأت بعد..
ص ال�سنة؛ مل �أجد وقتًا �أن�سب من هذا لأكتب
الليلة رع�أ�س
�إليك ر�سالتي اي
أوىل ،بعد �سنتي الثقيلة التي م�ضت خلف
ل
ر
ا
كتم�ستهل عامي اجلديد الذي يبد�أ،
�سنوات �أثقل منها ،لويف
ٍ
خفي ًفا بك ،وبعده �أعوا ٌم � ُّ
بحني حت�ضرين.
أخف
ل
ل
�إنني مل �أكن �أكرتث ِمن قبل ن
دمت
للح�سابات والأعوام ما ُ
ش
ر
أعدك
�
آن
ل
ا
لكنني
�سكر،
ملح وال
و
ِ
�أجترعها قطع ًة واحد ًة بال ٍ
ا
ل
ت
�أن �أهتم حتى بالثواين �إن �أتيت.
و
ز
ي
آخرع�ساعة
طاب عامي اجلديد بك و�إن � ِ
أتيت ب� ِ
�أما بعدَ ،
وحاجا ِمن �صفري �إىل واحدك
فيه ،مبعو ًثا ِمن بعد موتًّ ،
ال�صحيح.
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()3
�سيدتي التي مل ت� ِأت بعد..
�أ�شكو �إليك وحدتي الكاملة؛ و�إنني مل يكتمل يل �شيء يف
الدنيا غري وحدتي؛ �أعرب الأماكن امل�شرقة وحدي فتنطفئ،
و�أعرب الأماكن املظلمة وحدي ف�أنطفئ ،و�أنا واهلل كالبد ِر
�شم�سك َلا �أَظلمت.
�أخاف من الظالم ،ولوال غياب
ِ
توح َ�ش �إن عرب ُتها
�إنني �أخ�شى الأماكن اجلميلة �أن ِ
وحدي ،و�أخاف من النور الذي لو انفر َدت به عيني لعميت،
و�إن تقا�سمته عينانا �أ�شرقتا.
�أما بعد ،ف�إن �ضالتي الأُن�س ،وعلتي الوح�شة ،وواقعي
الوحدة ،و�أُن�سي املجهول الذي �أ�شكو �إليه الوح�شة والوحدة..
هو �أنت.
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()4
�سيدتي التي مل ت� ِأت بعد..
إليك و�أنا يف �سرير الغربة الذي تغري ع�شرين
�أكتب � ِ
قا�س ،وال عالقة لق�سوته بالقطن
مرة يف �أربع �سنوات ،و�إنه َل ٍ
الذي فيه ومدى جودته و�إمنا العالقة كلها ملخ�صة يف الذي
ُ
يقطنه ومدى حاجته� .إنه لي�س �سريري الدافئ الذي عرفته
منذ طفولتي �إىل �أن هُ جرت منه؛ بل ك�سرير امل�ست�شفى،
و�أنا كمري�ض بق�سم الرعاية املركزة ،غري �أنه ال طبيب وال
ممر�ضات.
إليك و�أنا
�أبكي الآن و�أنا �أكتب �إليك ،وال �أعلم َمل �أ�شتكي � ِ
القلب حني يخلق حبي ًبا
ال �أعرف ا�سمك حتى! لكنه جنون ِ
املر�سل
قبل �أن يكون ،وجنون القلم حني يكتب جوا ًبا ،خانتا َ
�إليه والعنوان ،فيه ،فارغتان.
أردت توثيق اليوم
كنت ،فقط � ُّ
عليك يف �أي ٍ
مكان ِ
�سال ٌم ِ
أر�سلت فيه �إ َّ
يل باق ًة من �أنفا�سك ،وددت �إخبارك �أن
الذي � ِ
و�صلت بخ ٍري ،وكانت هدي ًة دافئة منك تليق ب�شتاءٍ
�أنفا�سك َ
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قا�س كهذا ،جع َلتني �أبكي ف�أكتب �إليك قبل النوم ر�سال ًة من
ٍ
فوق �سرير الغربة� ،أعلل فيها بكائي.
أبك من فرا�ش الغربة ،لكني بكيت لأن
واحلقيقة �أنني مل � ِ
ر�أ�سي بد�أت ت�شعر بو�سادة الوطن.
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()5
�سيدتي التي مل ت� ِأت بعد..
وجدت ف�ؤادي ً
بقلب �شعرت
حني
ُّ
فارغا قررتُ �أن �أملأَه ٍ
بقدومه و�إمل �أره؛ كالهواء الذي مي�سح العرق من جبهتي
دوما ِ
ً
وال �أراه ،وكالرياح التي تتقاذفني بني االجتاهات الأربعة وال
ح�س وال ُيرى.
�أراها .يقولون �إنّ ُك َّل ٍ
جميل ُي ُّ
ب�شوق
�إنني وجدتُ �ضلوعي بارد ًة فقررتُ �أن �أدفئها
ٍ
ك�شوق الأوليا ِء �إىل
متاما ِ
ٍ
ألتق ِ
جارف � ِ
إليك ،و�أنا مل � ِ
بك بعدً ،
املوت ،حني ي�شتاقون �إىل الغيب،
اجلنة ،و�شوق ال�شهدا ِء �إىل ِ
وي�ؤمنون به ك�أنهم يرونه .يقولون �إنَّ ِّ
غيب ت�ؤمن به،
كل ٍ
غائب ت�شتاق �إليه �سيح�ضر.
�سي�ؤمنك وت�أمنه ،وكل ٍ
لأنني وجدتُّني ال �أحب وال �أكتب؛ �أحببتُك وها �أنا ذا �أكتب
املوج
�إليك .يقولون �إنَّ الر�سائل امللقاة يف
ِ
البحر يو�صلها ُ
�أ�سرع من �ساعي الربيد.
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()6
�سيدتي التي مل ت� ِأت بعد..
إلهام وال من قلة
مل �أكتب � ِ
إليك منذ مدة ،لي�س النقطاع � ٍ
إليك حايل؛
كالم ،لكنني مل �أكن �أمتلك اجلر�أة بع ُد لأ�شكو � ِ
إليك �صراعي الأزيل الأبدي بني القلب والعقل؛ �إذ
�أ�شكو � ِ
ت�صب عنها.
ت�صب بها ،ويقول يل العقلَّ :
يقول يل القلبَّ :
أبي�ض ف�أخذتُ من
و�أنا ُ
تعبت من الت�شتت بني الأ�سو ِد وال ِ
ٍّ
را�ض َيهما ،فلم �أجد مزيجهما رماديا؛
كل منهما ن�صي ًبا لأُ ِ
اللون الذي �أجده على خ َّديك كلما
متاما كهذا ِ
و�إمنا وردي! ً
فيك ،حني بد�أت مالحمك يف الت�شكل ،وبوادرك يف
فكرتُ ِ
إليك اليوم ،بـ»�سيدتي التي
الظهور؛ حتى ُّ
كدت �أبد�أ ر�سالتي � ِ
بد�أت يف املجيء».
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()7
�سيدتي التي مل ت� ِأت بعد..
طاوالت
أيت
غريتُ ر�أيي ،ال ت�أ ِتي الآن ،ف�إنني اليوم ر� ُ
ِ
املقاهي ك�أنها املقابر ،وكرا�سي الع�شاق ك�أنها املراثي،
وبطاقات احلب ك�أنها ال�شواهد.
ر�أيتهم َي�سقي ُ
بع�ضهم ً
بع�ضا ك�ؤو�س ال�شوق ،وف�ؤو�س ال�شوك
مل تزل بع ُد يف ر�ؤو�سهم ،فيت�صافحون كذبا ،وال ُيف�صحون
ب�أنهم كذبوا .ر�أيتهم يتعانقون وهم يتطلعون �إىل املادة ال �إىل
الروح ،يت�سامرون وهم يريدون اجل�سم ال اال�سم ،يتهافتون
على احلب كما يتهافت الذباب على الع�سل! و�إنني لأَ َحب �إ َّ
يل
الذباب زحامه
�أن نعي�ش وحيدين على ال�صبار ،وال ن�شارك
َ
� ًأبدا.
�سيدتي املقد�سة ،ت�أخري ً
قليل ،عن زمان احلب املبتذل.
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()8
�سيدتي التي مل ت�أت بعد..
�سال ٌمععليك ،كهذا ال�سالم الذي �أبحث عنه فال �أجده �إال
ص
إليك اجلو َر الذي يجري ورائي ليجاورين
يف جوارك؛
�شاكيا � ِ
ي
ر
ا
لديك ِمن ظلمة الكون �إىل
كلما خرجت من
جما ِلك ،هار ًبا ِ
ل
يديك من كوابي�سي وواقعي �إىل
�ضيائك ال�ساكن ،وفا ًّرا
كتبني ِ
ب
وحلمك ،وحلمي الأبي�ضللمتورد اخلدين.
ِحلمك ُ
ن
علي �أنني حامل ،ش
وي�ستنكرون احللم ،وال يعلمون
ر
يلومون َّ
و
كابو�سا طويال �أ�سود من ا
واقعهم،ت وال �أفيق منه
�أنني �أعي�ش
ل
ً
�إال �ساع ًة �أكتب فيها � ِإليك ،كي ال يتحلل و
ج�سدي..زيثم �أنتهي
ف�أعود �إىل قربي يف هدوء الليل ،والعاذلون نيام .ع
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()9
�سيدتي القدي�سة..
حب
�إنَّ احلب الذي نزرعه ب�أيادينا وهي مت�شققة ٌّ
مالئكي؛ حيث ي�سكن َّ
كل �شقٍّ فيها �ألف ق�ص ٍة؛ حتكي عنا
َ
َ
احلروف.
الكفوف وجرحت
�أننا ال نفلت احلبال و�إن حزَّت
�أما بع ُد ف�إنَّ القلب الذي َق ْبل احلب نفاه الكر ُه ،وقبل
الأن�س �أذابته الوح�شة ،وقبل ال�شوق �أعياه التبلد ،وقبل الفوز
جتليك جترع
كواه التجلد ،وقبل الو�صل �أذبلته الوحدة ،وقبل
ِ
املرارة ومل يجد احلالوة ..هذا امل�سكني الذي افت�أد كث ًريا
وافتقد كث ًريا� ،أخريا ،وجدك .وهذا امل�سكني الذي وجدك
لن يتخلى؛ لأنه �إن تخلى فلن يجد �إىل الأبد.
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()10
�سيدتي التي مل ت� ِأت بعد..
كعطر خفيف ،كرائحة القهوة والكتب ،كمراقبة طفل ٍة
ٍ
عمرها ثالث �سنوات مت�شي مع �أمها� ،أو مت�شي �أمها معها
ك�أنَّ ال�صغرية هي من يقود ال�سري ،ك�سما ِع �ضحكة بريئة
مالك جاء �إىل الدنيا م�ؤخرا ،كمو�سيقى تَ�سمعك قدرا
من ٍ
ك�صوت مالئكي يبقى يف �أذنك حتى
ولي�س �أنت من ي�سمعها،
ٍ
ك�صوت املوج ي�ضرب
�صوت رخيم ي�ضحك،
يتعتق،
ك�صاحب ٍ
ِ
ِ
ال�صخور ،كرائحة املطر ،كتنهيد ٍة طويلة �س َمح وجو ُدك
ل�صاحبها �أن تفلت منه رغم حماولته كتمانها ،كلمع ٍة يف
�شعر حتفظينه مع �أنك ال
عينني حتاوالن �أال تلمعا ،كبيت ٍ
كحائط قدمي ُتالم�س �أنام ُلك حجارته
تهتمني بال�شعر،
ٍ
وال �شيء يف نف�سك منه �إال �أنك حتبني م�صافح َة الزمان،
كر�سمة ترينها من الداخل ال من الربواز ،كواجه ِة م�سجد
قدمي حتاولني قراء َة املنحوت فيها بخط الثلث ،كن�سمة
ج�سمك يرجتف قبل ا�ستئذان قلبك.
باردة مل جتعل
ِ
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ككل �شيء منفرد ،مقد�س ،ال ثاين له ،وال ناطق يف حرمه
�أح ٌد ..وجدتُّك.
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()11
طلبت ونحن على �شفا حفرة
إليك كما ِ
ها �أنا ذا� ،أكتب � ِ
من تردد ال�صمت و�صمتنا عن الرد� ،إذ �إن كال منا خرج �إىل
الكون وحيدا جمروحا ،فوجد يف �صديقه �أن�سه و�سلواه� ،إال �أن
اجلرح باجلرح يكون �أكرث ح�سا�سية وعر�ضة للأمل ،لدرج ِة
لو �أن ذباب ًة مل�سته ل�صرخنا معا ،وتعلمني كيف الذباب حلو ٌح
ال ميل.
أقل
فلند ُع اهلل
الطبيب َ
ْ
ولندع اجلراح تلتئم ،على ال ِ
َ
حتى �إذا ا�ستند �أح ُدنا �إىل الآخر مل ي�سقط كالنا ،و�إذا ا�شتد
ً
متفرغا لت�ضميده.
جرحه وجد �صاحبه
يف ليل ٍة َ
�سيدتي� ،إىل �أن نلتقي على �سطح الكوكب يوما ف�إنني
يوم ،لأغني لك:
�ألتقي ِ
بك على �سطح الورق كل ٍ
كالنا تفانى لأجل كلينا..
ني حنانا �إلينا..
وحن احلن ُ
اجلمال َ
ُ
جميل املجيءِ..
وجاء
وحان التالقي َّ
فهل �أتينا؟!
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()12
�سيدتي..

ع
ص
ير

غك �أن العامل م�شتعل واحلروب تقرع طبولها والأحداث
َب َل ِ
تتوارد ك�أننا ندنو من القيامة ،و�أنا بل َغني �أن العامل «الذي
�أعرفه فيك» �ساكنٌ هذه الأيام يحاول �أن يقابل فو�ضى اخلارج
أنك
أنك حمور اتزان الكون ،واحلقيقة � ِ
بهدوءٍ يف الداخل ك� ِ
كذلك.
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�أما بع ُد ف�إنني قدمت على بطاقة جلوءٍ �إليك؛ زيع

منف ًّيا من الكابو�س �إىل احللم ،ومن الظالم �إىل النور ،ومن
الدنيا التي يعي�شون فيها جميعا �إىل العليا التي �أحيا فيها
وحدي.
قلبك �أنَّ
�أخربين جنو ُد اجلمال الواقفون على �شغاف ِ
طلب جلوئي قيد البحث ،ورغم �أنَّ يد الرئي�س مرتع�شة
مثل ِيد مقدم الطلب ،فقد �سمحوا يل بالعبور للإقامة يف
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�أرا�ضيكم الدافئة حتى ي�صدر القرار و ُيو َّقع املر�سوم �-أو
ر�سم الواقع ،-ف�أرجو ثبات �أياديكم؛ لأنَّ التوقي َع كلما كان
ُي َ
الدخول ت�صديقه والإميان
وا�ضحا ،كان �أي�سر على بوابات
ِ
ً
به.
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()13
�سيدتي..
منك وجدتني ببا ِبك ،وكلما ابتعدت
�إنني كلما
ُ
هربت ِ
فعدت
منك �أقرب ،وكلما قررتُ التعقل ُج ُ
ننت ُّ
عنك �صرتُ ِ
ِ
�أحبك.
ل�شخ�ص ال �أعرفه،
وجه مل �أره،
ال �أعرف مدى ت�أثري ٍ
ٍ
ك�أنه مترد على نوامي�س الكون ،وقوامي�س املعاين؛ ليثبت �أن
َ
اجلمال يكون يف عني الناظر ال يف عني املنظور �إليه.
ال �أعلم متى وال كيف وال �أين �سنكون لكنني �أحببت هذا
ك�ضباب ن�سري
التيه الذي يق�ضي �إىل الهدى على غري موعد،
ٍ
فيه والأر�ض من حتتنا �أ�شواك ن�شعر بها وال نراها؛ فنوا�صل
امل�سري رغم اجلراح لأننا يف �ضباب ،ولأنه ال عودة ،ولأننا
حني �صرخنا من كرثة ما �أدمينا وجدنا �أقدامنا ،على �أبواب
اجلنة.
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()14
�سيدتي �ساكنة الأقمار..

ع
ص
ير

قدميك،
إليك وحدتي يف امل�سري ،ف�شارك ِتني
ُ
ِ
كنت �أ�شكو � ِ
قدرتك َن َفت عجزي ،وكنت �أ�شكو
فا�ستغنيت عن عكازي ك�أن
ُ
ِ
فاهتديت ِمن
�إليك حريتي يف امل�صري ف�شارك ِتني قراري،
ُ
�ضاليل ،ك�أن ا�ستقرارك نفى ا�ضطرابي ،وو�ضوحك نفى
حريتي.
�سيدتي م�سكنة الأقمار..
�إنني مم ٌ
نت� ،أنني ال �أ�سافر وحدي؛ و�إمنا يف كل مر ٍة �أدفع
ثمن تذكر ٍة واحدة ،لروحني ،على كر�سي واحد� .إنني مم ٌّ
نت،
اقتن�صت بني الوحدتني
أنك
�إن ُ
ع�شت وحدي ثم ُّ
ِ
مت وحديِ � ،
أن�سا ملأ ِتني به وحدك� .إنني مم ٌ
مت
نت �إنْ ُ
ع�شت معك ثم ُّ
� ً
ل�ست
أنك
قلت يل فيهاَ :
اقتن�صت بني ا َملع َّيتني حلظ ًة ِ
ِ
معكِ � ،
وحدك.

272

ا
ل
ك

ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
الت

y

و
ز
ي
ع

()15
�سيدتي..

ع
ص
ير

قلم يبث َّيف
�أعود �أكتب؛ لأنني ال �أملك بث ِ
املوت يف ٍ
ول�ست �أنا من يكتب
احلياة ،وال �أملك ح َربه الذي يكتب بي ُ
به ،وال �أملك نف�سي التي منذ �أول يوم وهي لديك ،ثم حني
أردت ا�سرتدادها �ساع َة الهروب �أعطي ِتني ً
نف�سك؛
� ُّ
بدل منها َ
ف�صار قيدي بحلقتني؛ �إحداهما يف يدي ،والأخرى يف يدك.
يعم وي�شمل� .ساد ي�سود :يقود وير�أ�س� .ساد
�ساد ي�سودّ :
ي�سود :فهو �سيد وهي �سيدة ،وهما اثنان �شمل ك ٌّل منهما
الآخر حتى مت َّلـ َكه ،وقاد ك ٌّل منهما الآخر حتى �صار جي�شه،
َّ
وابي�ض ف�ؤاد ك ٌّل منهما بقلب الآخر حتى �صار الأ�سود لون
الغياب بينهما� ،إىل �أن يلتقيا.
�أعود؛ لي�س لأنني ال �أملك �إال العودة؛ لكن لأنني �أريدها.
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()16
�سيدتي..
منك �إىل الواقع ،فوجدتني ك�آدم حني هبط من
فررتُ ِ
اجلنة� ،أغرتني �شجرة الي�أ�س كما �أغرته �شجرة الأمل ،غري
ل�ست
�أنَّ �شجرتي كانت بال �أوراق وال ثمار وال ظالل ،و�أنني ُ
نب ًّيا.
بك ،فوجدتها عزلة
ارتكنت �إىل العزلة بعد �أن�سي ِ
الروح عن اجل�سد ،وعزلة الر�أ�س عن اجل�سم ،وعزلة الدم
حاولت اختيار احلب ،باملعايري الفارغة من
عن الأوردة.
ُ
املجازفة ،وبالرتتيبات اخلالية من امل�صادفة؛ فوجدتني ال
احلب هو ال�صياد وال�شبكة والبحر م ًعا؛
�أ�ستطيع.
ُ
وعرفت �أن َّ
�إن �أفلتنا من يديه� ،سقطنا يف ِ�شباكه ،و�إن �أفلتنا من ِ�شباكه،
�سقطنا يف بحره ،و�إن �أفلتنا من بحره متنا.
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ها �أنا ذا �أعود �إىل احللم متعلما من كل الدرو�س ال�سابقة
�أنَّ احللم ال يكون ح�سب �إمكانية حتقيقه ،و�إمنا ح�سب درجة
�إميان احلاملني به.
�أعود ..لأكتب �إليك.
�أعود ..لأكتب.
�أعود� ..إليك.
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()17
تعلمني؟
زلت �أبحث عن احلب؛ �إذ �إن كل �شيء يبتدئ به ،وال
ما ُ
زلت �أنظر يف العيون لعلي �أجد �ضالتي،
�شيء به ينتهي .ما ُ
تكون غريب ًة مثلي ،غربتُها �أكرب من غرابتها ،تبحث هي
الأخرى عن �ضالتها ،غري ًبا مثلها ،جتد فيه احلب الذي به
أن�س،
يبتدئ كل �شيء ،وال ينتهي؛ حيث جمموع الغري َبني � ٌ
وجمموع املغرت َبني وطن.
واحد ،املجتمعة
ما ُ
غالف ٍ
زلت �أراقب الأرواح الطائرة يف ٍ
يف الطبق ِة نف�سها من الهواء؛ لعل �إحداها تخرج على
يراقب
النظام ،متحايل ًة على اجلاذبية ،تبحث عن ٍ
فلك � ٍ
آخر ُ
روحا تتمرد على اجلميع؛ لت�سقط
الأرواح الطائرة ،يرتقب ً
بني يديه ،تدور فيه وحده ،وتدور فيه وحدها.
خافت ال ت�سمعه الآذان،
أهم�س ب�أبياتي
ما ُ
ب�صوت ٍ
ٍ
زلت � ُ
قلب
عدا � ٍ
أذن تدنو منه مبفردها ،تختل�س ال�سمع باحث ًة عن ٍ
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بل�سان ينطق ا�سمها حرفا حرفا ،يكون ملكا لها،
يكتب لهاٍ ،
بك�سر امليم ،وفتح امليم ،و�ضمها� .أق�صد امليم� ..أو هي.
ما زلت �أبحث عنَ ..من ..تبحث عنَ ..من...
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()18
�إىل الأقرب..
التي تعرفني وال �أعرفها ،وال �أقرب من املجهول� ،إىل
َ
عالي العاملة بي ،وال �أع َلم ممن يف علم الغيب� ،إىل الأحن،
وال �أحنَّ ممن ن�شعر �أننا بني ذراعيه قبل �أن نراهما� ،إىل
بالقدر.
حتجب َ
َ
قدري ،وال �أجمل ممن َّ
�إىل التي تعرفني؛ مبعنى :حفظها مواعيد ا�ستيقاظي
مفزوعا �أبحث عنها يف جوف الليل ،وعلمها بعدد دقات قلبي
ً
�ساعات تفكريي فيها ،وحنينها
يف الدقيقة الواحدة من
ِ
قا�س ،ودفاعها
وحنانها حني ترتفق بي لأنني بني ف َّكي ٍ
زمان ٍ
عني حني تخونني الكلمات وال �أقوى على احلديث ،ووقوفها
يف ظهري يف اللحظة ذاتها التي تقف فيها بح�ضني ،ثم حني
لواحد �أن ين�شطر �إىل اثنني يطوقانني؟ تقول:
�أ�س�ألها �أ َّنى
ٍ
هناك ح�ضن ،وهناك ح�صن ،والفرق بينهما نقطة؛ هي
�أنت.
278

إليك �أنت حتديدا من بني الآالف التي ت�سري يف غياهب
� ِ
العامل الأ�سود؛ �إنني �أراك بو�ضوح ،ملكة ذات جناحني،
ترتفعني بهما فوق العامل ،ت�شريين �إ َّ
يل من بعيد ،و�أفهم
بالإ�شارة� ،أنك مل تن�سي امليعاد ،لكن الطريق مزدحمة.
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()19
ومالحق ٌة و�سجن
آتيك ويف جعبتي غرب ّة
نعم� ،إنني مث َقلِ � .
َ
وجمزرة ،ثم �أطلب منك �أن تكوين يل ت�أ�شرية �سفر ،وتذكرة
عودة ،وخمب�أً �آمنا ،ومهر ًبا �إىل احلرية ،وبيتًا ،ووطنا.
نعم� ،إنني مت َعب بق�ضيتي ،من َه ٌك بحملها الثقيل على
انحنيت لأُ�س ِق َطها �س�أظل
كتفي ،وال �أملك �إنزالها ،لأنني �إن
ُ
جنبي انتفا�ضة
حمن ًّيا ولن �أ�ستطيع االرتفاع �إىل الأبد ،وبني َّ
قدمي
ال �أملك �إخمادها ،لأنني �إن �أطف�أتها �س�أحرتق �أنا ،ويف َّ
ال�شوك ال �أملك نزعها ،لأنني �إن نزعتُها فلن تنبت
حقو ٌل من
ِ
ِمن عنقي غ�صون الزيتون وال �أ�شجار الربتقال.
منك رفع الثقل عني؛ و�إمنا �أن
نعم� ،إنني مث َقل .ال �أطلب ِ
تكوين يل جناحني.
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()20
عنك؛ �أق�صد البحث عني
يف احلقيقة� ..إنني حني �أبحث ِ
أ�شباح عن ك�سر ِة مر�آ ٍة يرى فيها
فيك ،كمن يبحث يف مدينة � ٍ
مالحمه ً
بدل من ك�سرة ُخ ٍبز ي�ضعها يف فمه؛ ليعي�ش ..و�إ َّنه
حني يفعل ذلك فرمبا لأنَ مفهوم احلياة عنده خمتلف.
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يقولون �إن احلب يجعل من كل حبيبني تو�أمني؛ ُيغري
�شكليهما على املدى البعيد حتى يكادا يتطابقان ،و�إنني ال
�أرى تف�س ًريا لهذا غري �أن املحب يكون كمن يرى وجهه يف
يوم ،ي�شكو �إليها �شجنه املت�ساقط مع الأوراق
البحرية كل ٍ
يف حزن اخلريف ،ثم تتجمد حتى ي�أمن لها فيم�شي فوقها
يف ليايل ال�شتاء ،فريى وجهه فيها �أو�ضح ،ثم تعاجله على
حوافها بالنقاهة طوال الربيع ،ثم حني يتعافى �أخريا،
متاما مع ح�ضور
يكافئ ذاتَه ويكافئها ،بالنزول �إليها عاريا ً
ال�صيف.
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ك�أنَّ املحب حني ي�صدق؛ يرى يف حمبوبه الف�صول الأربعة،
فريى يف الف�صول الأربعة نف�سه.
نحب ..نرى �أنف�سنا ،وحني نرى �أنف�سناُ ..ن ِحب.
�إننا حني َ
�إننا حني ُنحب ..نرى.
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()21
بو�ضوح،
مالحمك
�إنني �أراك من الطرف الآخر ،ال �أرى
َ
ٍ
بعينيك اللتني ال �أعرف لو َنهما لكنني
لكنني �أعرف �أنها �أنت،
ِ
ات�ساعها
�أعرف لوين فيهما ،وبابت�سام ِتك التي ال �أعلم مدى ِ
أنفا�سك املتهدجة التي ال
لكنني �أعرف كيف �أ�صنعها ،وب�
ِ
� ُ
أعرف �سرعتها ،لكنني �أعرف كيف �أحولها �إىل تنهيدات.
�إن الذي ُي�صرب كال ِمنا على بح ِثه عن الآخر؛ �أنَّ الذي
ق�صد� -سنتعرث
يجمعنا متاه ٌة واحدة ،و ُندرك �أننا -بال ٍ
يوم ،وحينها� ،سريانا الناظرون من
يف النقطة ذا ِتها ،ذات ٍ
الأعلى ،بحد ذا ِتنا ،قط َعتني من َ
قطع املتاه ِة ،التي كانت
متاه ًة ،قبل لقائنا.
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()22
�سيدتي..

ع
ص
ير

إليك على مر�أى العامة ،واعتذاري �إليك �أنني
أكتب � ِ
�إنني � ُ
م�سمعك وحدك .ال َيفهم النا�س �أنني
يوما ما على
ِ
�س�أقر�أ ِ
لك ً
ً
جمهول يف ِعلم الغيب ،لكن يكفيني فهمي وفهمك
�أخاطب
�أنَّ ًّ
كل منا ُيحب طي ًفا ال يعرفه ،لكنهما يلتقيان كل ليلة.
ً
النحل
و�صلت مر ًة بعد َقر�ص
خمذول ،و�إنني ما
أتيتك
ُ
� ِ
ِ
�إىل ك� ِأ�س الع�سل� ،إال وانك�س َرت الك�أ�س قبل و�ضعها على
جب
ثغري ،في�سقط �أملي �أماميُ ،وت َرح قدماي
ِ
بحطامه ،و�أُ َ
وموجوعا
بالقر�ص،
مل�سوعا
الطريق نف�سها
على العود ِة من
ً
ً
ِ
ِ
ب�ضياع الف َر�ص.
نهرَ � ،أطيب
و�أملي كله � ِ
أنت؛ �أنْ متري بي و�أنا على حاف ِة ٍ
ُ
تتحرك
قدمي اجلريحتني فتزوريني كجزير ٍة
مبائه
ِ
الزاللَّ ،
للغارقني حني ال يقوى الغارقون على ال�سباح ِة لها.
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()23
�سيدتي..

ع
ص
ير

�إنني �أ�صلح للحب� ،أ�شعر بذلك النور يف داخلي ،والذي
قمرك املعتم؛ لي�سقط يف ح�ضنه ،ويتمدد على
يبحث عن
ِ
�سطحه ،وينريه بجماله ،ويتجمل بنوره ،ويبعث فيه الدفء،
ويدف�أ يف انبعاثه ،وميلأه بنف�سه ،ومتتلئ به نف�سه.
ملت
�إنني -على ما َّيف من ك�سورٍ -قاد ٌر على الوقوف �إن ِ
مت ،و�أملك ِمن احلب
متاما �إن ُق ِ
� ِ
أنت ،وم�ستع ٌد لالنهيار ً
� َ
عام حني ُجنَّ ع�ش ًقا ثم
أ�ضعاف ما ملك �أح ُدهم قبل �ألف ٍ
مات �شو ًقا.
�إنني � ُ
أعرف ما يكمل النقائ�ص ،وي�ؤن�س املوح�ش ،ويربئ
طبيب بداخلي؟
اجلراح؛ لكن �أين املجروح الذي يبحث عنه ٌ
و�أين الطبيب الذي يبحث عنه املجروح الذي بداخلي؟
وعيناي ابي�ضتا من التحديق،
قدمي ذابتا من البحث،
�إنَّ
َ
َّ
وجناحاي خارا من التحليق ،لكنني ما زلت �أقتات على
ظالمك املجهول ،و�أراقب قدومك امل�شهود ،و�أتزود بحلمي
ِ
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البعيد ،وحينها �سي�ستطيع ك ٌل منا �أنْ يتباهى بالآخر �أمام
اجلميع ،ونخربهم �أننا يف ال�ضحى ،وجدنا ،ما �سجدنا،
لأجله يف الليل.
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()24
�سيدتي..

مغرتب وغريب؛ يقولون يل حني يرونني منهم ًكا يف
�إنني
ٌ
البحث عنك :ابحث عن نف�سك ووطنك �أوال ،ف�أم�ضي وال
أحدا غريك لن يفهم اجلواب .واجلواب هو
�أجيبهم؛ لأن � ً
أنفي عني الغربتني� ،أو لأ�ضرب حجرين،
�أنني �أبحث عنك ل َ
بع�صفو ٍر واحد.
�إنني �أبحث يف بالد الإفرجن عن قلوب الإ�سفنج؛ التي
متت�ص كل الدمو ِع حني نخبئ فيها عيوننا ،ومتت�ص كل
ُّ
الكدر حني نلقي عليها ر�ؤو�سنا ،وحتتوي �أج�سامنا املتلوية
وج ًعا يف �أح�ضانها.
�إنني ال �أبحث عنك كامر�أة ،و�إمنا �أبحث عنك كمر�آة.

y

287

()25
قدومك
حني �أخربك �أنني �أ�صلح للحب ،فال بد من
ِ
ت�صلحني �أن تكوين وطنا؛ بلدا �صغريا يف روحك بدال من
الكبري الذي نفوين منه ،و�شم�سا �ساكنة يف وجهك بدال من
الدافئة التي حجبوين عنها ،ونهرا جاريا يف ل�سانك بدال
من الذي حرموين عذوبته ،وقمرا يف عينيك بدال من الذي
خطفوا من عيني �ضياه.
وخطا؛ ً
وت�شكيل ًّ
ً
بدل
�أن تكوين يل لغ ًة و�أد ًبا و�شع ًرا ون ًرثا
من جويف الذي �أحرقوا ما حفظته فيه من فنون� .إنني �أريدك
�ضمة واحدة تعو�ضني عن كل الك�سرات التي مل�ؤوين بها.
ً
خمذول؛ �أحمل فوق عنقي ن�صف ثورة ،ون�صف
أتيتك
� ِ
عورة ،و�سكي ًنا ،ومق�صلة ،ويف قلبي غ�صة وغمة وغربة ،ويف
عيني ظالم ،ويف �صدري تنهيدة مري�ضة
عيني ع�صابة ،وفوق َّ
كتاب
ت َُطول كل مرة ثم تنقطع قبل �أن تكتمل ،وحتت �إبطي ٌ
ممنوع من الن�شر ،وجريدة حمجوبة ،و�ألف عقب �سيجارة
288

أنت بالكامل ،ال
منطفئة يف ج�سدي ،و�إنني ال �أريد منك �إال � ِ
ينق�صك �شيء؛ فيعود يل كل �شيء.
�إنني ال �أبحث عنك يف الغربة ،و�إمنا �أبحث عن الوطن
فيك.
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()27
ِمن الآن �أفكر يف بيتنا؛ ال بد �أن يكون �صغريا بالقدر
الكايف للدفء ،وا�سعا بالقدر الكايف للحرية ،كخيم ٍة
م�شدودة يف �سوق عكاظ ينا َدى فيها بالبيان وي�صرح فيها
بالغزل ،كزنزان ٍة حتمل الوطن والق�ضية وال�شعار والهتاف
والتاريخ على جدرانها� .سنحر�ص على �أن ي�شبهنا متاما يف
�ألوانه و�أحلانه ،يف �صمته و�صوته ،يف حمله كلينا ،وحملنا
�إياه.
يف بالد الغربة ،ال ن�سكن البيوت و�إمنا ن�سكن �ساكنيها؛
هي �سقف و�أر�ض و�أربعة جدران ،ال تعقيدات وال مظاهر،
و�إمنا �شيء ن�ألفه لأننا ُن�ؤ ِّلفه ومكان يحبنا لأننا نحبه� ،أو كما
يقول املتحدثون« :احليطان لها ودان»؛ ف�إننا -ال�صامتني-
نخلق من اجلمادات �أرواحا جتعلنا نقول« :احليطان لها
�أح�ضان».
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�إنني �أريدك كل الذي �أفتقده؛ حتملني معك اللغة والكتاب
فيك الوطن،
والرواية والأغنية والق�صيدة واملقالة؛ فيتلخ�ص ِ
يف �أ�صغر �صور ٍة له بوجهك ،و�أجمل �صورة ،بال ِآن ذاته.
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()28
يف ال�صور؛ مل �أعتد ظهوري باملنت�صف متاما .دائما
�أترك مكا ًنا ي�سعك على مييني ،يف الظل .يف املقهى الذي
�أحبه �أجل�س يف �صدر املكان ،ظهري للحائط ووجهي جتاهك،
حري�صا �أن يكون ظهرك للنا�س ووجهك يل وحدي .يف �إ�شارة
ً
خال� ،أجعل نف�سي جهة
امل�شاة حني �أعرب ،ورغم �أن الطريق ٍ
ال�سيارات ،و�أعقد قب�ضتي يف الهواء على الهواء؛ ك�أنه �أنت.
يف ال�شارع ،حني �أقعد على الر�صيف� ،أنظف بكفي ما يكفي
جللو�س اثنني ،ثم �أجل�س على احلرف ،ن�صفي يف ال�شم�س
ون�صفي معك؛ ك�أنني �أتقا�سم نف�سي بني �شم�س ال�سماء وقمر
الأر�ض.
يف كل �شيءٍ ثمة �شي ٌء ناق�ص؛ �أرى كل الأ�شياء جمرد
بع�ض؛ ك�أن الكل ي�أتي حني ت�أتني �أنت؛ �أرى البدر هالال،
وال�شاي
والبحر بحري ًة ،والنه َر منخف�ضا ،والليل ق�ص ًريا،
َ
خفيفا ،والقهوة بال رائحة؛ ك�أن كل �شيء منذ �أن ُخلق..
ينتظرك؛ ليكون يف �أح�سن تقومي.
292

بع�ض يف انتظار
و�أنا كذلك �أنق�صك �أو �أنق�صني؛ جمرد ٍ
نب�ضات قل ُبها املنتَظر �أنت.
الكل ،جمرد
ٍ
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()29
�سيدتي ذات القلب الأخ�ضر..
أراك موجوعة الزوايا �شاكية الأ�ضالع ،و�أنا
ِمن هنا � ِ
هنا �أ�ست�أذن الريا�ضيات يف ا�ستثناءٍ مل�س�ألتك الهند�سية
الوحيدة� -أن ُتـَل يف فرع «اجلرب».
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()30
يف املرة الأوىل للقائنا� ،س�أحاول �أال �أتكلم كث ًريا ،و�أن
�أقلل عدد مرات االبت�سام حتى ال �أبدو �أبل ًها على �سج َّيتي،
�س�أ�ضع العطر الذي �أ�ضعه دائ ًما والذي �سيكون �أجمل من
أ�ضفت �إليه عن�صر الثبات
أنك �ست�شمينه ،ك�أ َّنك � ِ
العادة؛ ل ِ
قمي�صا ما للمرة الأوىل والأخرية ،ثم
لفرت ٍة �أطول� .س�أرتدي ً
�أحتفظ به ال �أرتديه جمددا ،لأحفظ له قد�سيته؛ ك�أننا ن�صنع
ذكرانا ب�أنف�سنا ،رغم �أنه اللقاء الأول ،ال �أكرث وال �أقل.
الهدية؟
مل �أفكر فيها بعد ،لكنها �ستكون �شي ًئا مني و�شي ًئا يل،
�شي ًئا يكون بن�سختني ،ذكرى نراها يف اللحظة ذاتها كلما
أهديك �إليها ،بعد �أن ُتهدي �إ َّ
يل
إليك �أو �س� ِ
�أحببنا� ،س�أهديها � ِ
نف�سك� ،أو تَهد َيني نف�سي �إليك.
َ
املكان؟
ال بد �أن يكون به رائحة البحر ،واللون الأزرق ،و�شيء من
احرتاما
مرتقب ك�أن املكان كله يتجلى
و�صمت
البني الهادئ،
ٌ
ً
ٌ
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لقد�سي ِة �شيءٍ ما ،يحدث ها هنا ،ولن يزعجنا النادل كث ًريا،
ً
ب�شو�شا متفه ًما �أن �أم ًرا ما يحدث ،و�أنَّ للعينني
�سيكون
واحد ،تخ�شعان به
حرم ًة جتعلهما ال تركزان �إال يف
حمراب ٍ
ٍ
وت�صليان فيه.
الزمان؟
الأن�سب �أن يكون بني النهار والليل ،بني ال�صباح وامل�ساء،
بارد به ن�سمة دفء ،بني
يوم ٍ
يوم دافئ به ل�سعة برد� ،أو ٍ
يف ٍ
�صيف و�شم�س �شتاء.
�سحابة ٍ
ثم؟
ال �شيء .رمبا �س�أ�س�أل عينيك يف نهاية اللقاء ،باللحظة
ذاتها التي �س�أتلقى فيها اجلواب ،قبل �أن نقوم م ًعا ،ويظل
قلبانا قاعدين يف املكان نف�سه �إىل �أن ن�شيخ ،يتعارفان �أكرث،
يوم ،ال نزال م ًعا يف املرة الأوىل للقائنا.
ك�أننا كل ٍ
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ألت فيه�« :أين �أنت؟»،
ُثم حني ت�أتني؛ لن �أترك مو�ض ًعا �س� ُ
حتى �أ�سري فيه ثاني ًة لأع ِّرفه بالواقفة جواري و�أجيبه« :ها
هي».
لن �أدع مكانا بكيت فيه دونك ،حتى �أ�ضحك فيه معك.
لن �أقطع الطرق الطويلة وحدي � ُأعدها ،ولن �أطيق ُبعدك
َبعدها ،ولن �أطيق َبعدك ُبعدها.
حني ت�أتني� ،ستولد احلياة يف �صباري ليطرح زهرا،
و�سي�سقط ال�شوك من ج�سمي املت َعب لتقف فوق جروحه
الفرا�شات ،و�ستتفتح عيناي بعدما ذبلتا ،كحبتني من املا�س
الأ�سود يف بحريتني عذبتني ،ثم �س�أطلق تنهيدة ت�شق من
ف�سيحا� ،أكرب من هذا الكون الكبري ،لكنه ..لن
�صدري كونا ً
ي�سع �سوانا.
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()32
لك عن خيباتي كلها جمل ًة واحد ًة،
حينها� ،س�أحكي ِ
�أقول فيها« :الآنَ ميكنني الن�سيان»؛ �إذ �إن حماوالت التنا�سي
بعد امل�آ�سي غالبا ما تبوء بالف�شل؛ فقط ميكننا �أن نتجاوز،
لكن تظل اجلراح كالرباكني اخلامدة ال نعرف متى تثور،
فن�ؤثر ال�سالمة ونظل بعيدين عنها قدر الإمكان لنكون يف
�أمان ،لكنَّ بعدنا عنها ال يعني عدم وجودها.
�إىل �أن ي�أتي َمن يحملنا فوق جناحيه؛ لينقلنا من اجلزيرة
أر�ض
املهددة باال�شتعال �إىل �أرا�ضي ال�سالم ،من كوكب ال ِ
�إىل �سماء الكواكب ،من القارة �إىل املجرة ،من الياب�سة �إىل
احلانية ،من الذاكرة �إىل الذكرى ،من املا�ضي املظلم �إىل
كر�سول
قوم لي�س فيهم غريي،
ٍ
النور احلا�ضر؛ ٍّ
كنبي ُبعث يف ٍ
كم�سعف مهمته مرافقتي �إىل الأبد.
ر�سالتُه الوحيدة �أنا،
ٍ
حينها ،ميكنني الن�سيان؛ لأن ال�سماء املث َقلة بالعتمة
ت�ضيء يف ح�ضن القمر.
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كالعادة ،حني ت�ضيق بي نف�سي التي �أعرفها والأماكن
التي �أق�صدها وال�شوارع اخلاوية على عرو�شها؛ �أفر �إىل
أحملك اخلريف
نف�سك املجهولة لأ�شكو � ِ
إليك َبثي وحزين؛ ل ِّ
الطويل بداخلي ،والهرم العجوز ،والليل الأ�سود ،والألوان
ال�شاحبة ،ووجهي الواجم ،و�أجنحتي املتك�سرة.
أريدك
عليك مواجعي ،و�أنني مهزوم؛ ولذا � ِ
لأق�ص ِ
ن�ص ًرا ،ولو للمرة الأوىل والأخرية يف حياتي ،و�أريدك َق�ص ًرا،
ي�أويني بعد �س ٍري طويل يف ال�صحاري ،و�أريدك ح�صنا ،بعد
�سقوط �أبواب ممالكي وفرار جي�شي ،و�أريدك ح�ضنا ،بعد
كل الأبواب التي ُ�صفقت بوجهي ،و�أريدك حيا ًة لأنني منذ
ع�شرين �سن ًة ُ�أحت ََ�ضر.
أعزك اهللَ -بنا ًنا ،مي�سح من حتت عيني
�أريدك -يا � ِ
الدمع ،وعي ًنا ،ت�سكب فوق خدي الدمع� ،أريدك هوا ًء؛ لأن
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�صدري �ضاق ،وما ًء؛ لأن حلقي َّ
جف ،و�سما ًء؛ ل َّأن ال َ
أر�ض
لي�ست مكا ًنا �صا ً
حلا للحب.
�أريدك؛ لأنني تعبت من احلرب.
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()34
�سيدتي التي مل ت� ِأت بعد..
أخربك � ً
أي�ضا
�أخربتك من قبل �أنني �أ�صلح للحب ،واليوم � ِ
لدي القدرة على ت�ضميد جراحك؛ لي�س لأنني طبيب،
�أن َّ
قطن ،واقتلع ِمن �ساقيه
و�إمنا لأنني جريح �ضمد جراحه بال ٍ
طلقات الزمن بال خمدر ف�صار خبريا بالأمل ويعرف كيف
يرو�ضه.
أنك مثقلة باخليبات مثلي متاما ،و�أنَّ فوق
�إنني �أعلم � ِ
كتفيك �أطنا ًنا ِمن الغبار ،و�أنَّ قلبك القاين بهت لونه يف
ِ
اجل�سم الذي يعاين ،و�أنَّ انحناءه الظهر من ق�سوة الدهر،
و�أن انتفاخ العينني من البحث يف الظالم عن ب�صي�ص نور.
�إنني �أ�شعر ،مبا تخفينه وما تخافينه ،و�أ�سمع يف �صمتك
ما يغني عن �صوتك ،و�أرى يف وجهك الق�ص َة الكاملة،
واحد منا
ينق�صها ال�سطر الأخري ،والذي يكون فيه ك ُّل ٍ
ل�صاحبه كال�سكون على �آخر حرف ،بعد تعارك احلركات
يف جمل ٍة طويلة.
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إليك؛ لأ�سكن على ي�سار ال�صفحة
فها �أنا ذاُ ،
جئت � ِ
الأخرية والتي نقول فيها:
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مت بحمد اهلل.
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