
�أنــــــا وقلمــي يف      

                          �صـــــور مـــن �حليــــاة  

                            لطيفة خالد



�

مني وتبقى �لكلمات هي �حلار�س �لأ

 ل�صهادة حق حتملها حمامــــــــة �صالم

 حتلق يف �عايل �ل�صماء 

  

كلمات ترت�ق�ص مع �لهو�ء ، حتمل فرح �لطفولة تغني �أحلان   

حكايــة  لهن  وحتكي  مهات، 
أ
�ل قلوب  �ىل  تت�سارع  و�حلنان،  �حلب 

لــه حلكمته وقدرته  ع�سفور �جلنة، فيتو�ىل �لتغريد و�لن�ساد ممجد�ً �لإ

يف خلق �لوجود �لفاين و�حلياة �لبديه.

 



�

اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

رحلة عرب خطوط �ل�صنو�ت �ل�صوئيه

�لكو�كب  نتاأمل   ، �ل�سماء  �ىل  ننظر   ، �لر�ص  بنا  �ذ� �ساقت   

نحلم   . �ل�سوئيه  �ل�سنو�ت  خطوط  عرب  برحلة  نذهب   ، و�لنجوم 

ونحلم حتى نن�سى �أننا من �أهل �لر�ص .

يا لهذه �للحظه �لتي حتمل كل معاين �خلجل و�ل�ستهز�ء من   

�لو�قع �لذي نعي�ص دقائق قا�سية حائرة هي تلك �لدقائق �لتي تعيدنا �ىل 

�أحد�ث جتري ونكره �ن ن�سعر بها �و �ن ت�ستعيدها ذ�كرتنا .

�نا من دعاة �ل�سعادة ومع هذ� �أحب �ن �عي�ص �لو�قع كما هو   

باأفكار  �أرى و�أخترب و�ألحظ و�أدقق، وعندما ميتلىء عقلي  �أن  ، �أحب 

�أعماق �لبحار و�حب �ن  �أو �ىل  �أقوم برحلة �ىل �لف�ساء  ثقيلة متعبة 

�عود حمملة بجو�هر ثمينة �أوزعها على �ملقهورين و�ملظلومني .

فمن حق �لن�سان على �أخيه �لن�سان �أن يعطيه �أ�سياء ميلكها �أو   

�أ�سياء ��ستطاع �ن يح�سل عليها ، �أ�سياء �أ�سمى �أن تكون من �ملاديات 

إبت�سامة �أو كلمة . فتهدى عن طريق �

�لو�حد  �لقرن  �و�ئل  يف  نعي�ص  ننا 
أ
ل �سهاًل  لي�ص  �لمر  وهذ�   

لت و�حلو��سيب، ع�رش �جلفاف للعو�طف �لب�رشيه،  �لع�رشين ع�رش �لآ

�ملادة  �ن�سان  �لفطري من  �نت�سال �لن�سان  �ن نحاول  ومع ذلك يجب 

لة . و�لآ



�

و�لطبيعة  �جلمال  جنّند  �أن  و�جباتنا  �أوجب  من  كان  هنا  من   

و�خلري خلدمة هذ� �لهدف �ل�سامي �لذي ن�سعى �ىل حتقيقه بكل ما �أوتينا 

من قوة.



�

اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

نور و�إميان

�ل�سعادة  �إىل  وتدعونا  �لظلمات  لنا  ت�سيىء  فينا  ت�سع  �أنو�ر   

و�لهناء .

ت�رشفاتنا  جميع  على  ينعك�ص  �لرحمن  إياه  � �أهد�نا  �إميان   

و�أعمالنا،ُيبعدنا عن �ل�سالل وُي�سرينا على طريق �ل�سو�ب .و�لغريب 

نو�ر وت�سعى جاهدة لتطفئها 
أ
مر �أن �أكرثية �لنا�ص ترف�ص هذه �ل

أ
يف �ل

�لباطل  على  يجتمعون  ر�ص 
أ
�ل �أهل  حال  ل�سان  هو  هذ�  ذ�تها،  يف 

ويتفرقون عن �حلق .

بد  ل  وهو  �لنا�ص  �أغلبية  يف  ويوؤثر  قوي  �سوته  �لباطل  ن 
أ
ل  

كالمه،  ليفقهون  �لنا�ص  و�أكرث  ومنخف�ص  رزين  �سوته  و�حلق  ز�ئل، 

ولكنه بكل تاأكيد �أزيل �أبدي وخالد .

من  �ل�ستقامة،  هو  و�حد  وللحق طريق  للباطل طرق عديدة   

�سار عليه و�سل �ىل �ل�سالم �لزيل وربح نف�سه . �أما �لذي ي�سري على 

�أزيل وعذ�ب مرير، وهو  �لباطل فنهايته جد حمزنة. جحيم  طرقات 

بالطبع خ�رش نف�سه .

�أبو�ق �ل�رش ونعيق �ل�سالل وزعيق �لف�ساد تنت�رش وتكرث حتى   

�سو�ت �خلجولة �ل�سغرية نتم�سك بها، وندعوها 
أ
�رشنا نبحث عن �ل



�

�إىل حماربة كل هذ�، بالرغم من �أنها �سعيفة على �أمل �أن تقوى وتتعزز 

يف نفو�سنا، نحلم مبجتمع �أف�سل .

تعرف .
ُ
�ساأحاول �أن �نقل �سور�ً كثرية ت�ستحق �أن تُدون و�ن   

ر�سالة �إىل �لجيال ع�سى �أن تنقلب �أحز�ننا �أفر�حاً لهم .  



�

اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

�أغنية �حلياة

�لنا�ص  فينه�ص  �أغنيتها  �حلياة  تبد�أ  وىل 
أ
�ل �لفجر  حلظات  يف   

لريق�سو� وليعزفو� مو�سيقى �لعمل .

 

�ل�سم�ص  من  ياأخذون  �ل�سعد�ء  زحام  �ملظلومون يف  فيم�سي   

خيوطاً لينريو� عقولهم �ملظلمة وليبثو� �حلر�رة يف قلوبهم �ملرجتفة .

مبحبة  ويعملون  �لتنابل،  لقو�فل  ليقدموها  �لر�حة  ي�سنعون   

�ملقـد�ص بحيث يقفون هناك  �أن ي�سلو� �ىل قمة �جلبل  �إىل  و�إخال�ص 

جمتمعني ياأكلون وي�رشبون ويتحدثون ... 

وبعدها يقف �جلريء وينادي، فيقف �جلميع خا�سعني م�سلني   

�ل�سرب وزينهم بحالوة  �ألهمهم  بحيث  �لكثرية  نعمه  �هلل على  �ساكرين 

ميان و�أهد�هم �لرحمة . �لإ

�لندى  قطر�ت  توقظهم  �ن  �ىل  هانئاً  نوماً  ينامون  ذلك  بعد   

ذ�ن . و�أ�سو�ت �لطيور وكلمات �لآ



�

�ل�صجن �لذهبي

حبات  وتخيط  �ملاء  من  رفيعة  خيوطاً  تر�سل  �ل�سماء  هي  ها   

�لرت�ب، تن�سج �ثو�باً و�أثو�باً... نحن يف بد�ية �خلريف . كم �أحب �أن 

��سارك �لطبيعة فرحتها .

�سجار، ويهد�أ كل 
أ
ر�ص ترتوي بعد طول �إنتظار، وترتاح �ل

أ
�ل  

إنه  � حقاً   . و�لكو�خ  بنية 
أ
�ل يف  �لعمل  فينح�رش  �لطرقات  على  �سيء 

عر�ص خريفي ر�ئع، �أتن�سق ر�ئحة �لهو�ء �لبارد و�أتبلل بقطر�ت �ملطر 

�ملتالحقة، و�أكتب على �لرت�ب �ملمزوج باملياه وعلى �لوحول ق�سيدة 

�أغنيها و�أنا يف طريقي �ىل �ل�سجن �لذهبي �لذي يفـتقـد لتلك �للحظات 

�لهاربة مع �لمو�ج يف رحلة ممتعة عرب �لفـ�سول .

 



�

اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

على دفاتر �لن�صيان

تبد�أ خر�فة  �لبحار معلنة �سفرها  مياه  �ل�سم�ص  عندما تد�عب   

�حلب باإعالن قدومها .

�ل�سامتة،  لقب  وليمنحها  �لر�ص  ليغطي  �لعظيم  �لليل  فياأتي   

مقّباًل غيوم �خلريف،  �لقمر  بالمياء، وي�سطع  �سجار 
أ
�ل �أور�ق  وتغني 

وكاآبته  وحزنه  لوعته  ويبث  �لطويل  �لدرب  على  �لعا�سق  فيم�سي 

به  هائمة   إليه  � قلبه �ىل روح حبيبته فرتك�ص  من  ويبعث حلناً  للظالم 

حيث  �لبعيد  �إىل�ملا�سي  معه  ومت�سي  ب�سدة،  وتعانقه  بلقياه  م�رشورة  

�لذكريات �جلميلة وحيث �ل�سباب و�حلما�سة و�حلياة �ل�سعيدة، وينه�ص 

�لعا�سق �لولهان ليحفر حفرًة ي�سع فيها �أيامه �لتي مرت ب�رشعة رهيبة 

وكاأنها مل تكن … 

وعزف �حلب ورق�ص قلبـــــــــــي   

وطارت روحي يف �سماء �ل�سعادة   

مان
أ
و�ساعت خما ويف ووجدت �ل   

و�رشخْت �أيامي لتنال م�سامعـــــــك   

وهربت عو� طفي لت�سكن يف قلبك   

نظر�تك �حلنونة ت�سيع �أحز�ين   

ب�سماتك �خلجولة تودع �آلمي   

كلماتك �مل�سقولة تبّدد كاآبتي   
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�إنك يف قلبي ع�سفور جريح   

ويف عقلـــــــي ن�ســر مقيت   

ويف ذ�تي �ســـــر�ع عنيف   

�أيها �لرجل �لقابع يف زو�يا �خلريف   

�أحببتك مع �ل�رشوق و�سئمتك يف �لغروب   
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

�صاحميني �مي

يف �سحوتي ويف منامي، يف �سمريي ويف فوؤ�دي

�أجدك �أحّبك �أر�عيك، و�أع�سق تر�ب مثو�ك، و��ستغفر �هلل �لعظيم

�نني �ما زلت �أر�ك 

فيا غاليتي ويا كّل �أ�سحابي

�ق�سم بالذي فطر �لكائنات �نني كنت وما �ز�ل �هزْ� بالرثاء

ن ثم �تلو و�رّتل �لقر�ن وبالن�سيان و��سحك بالفم �ملالآ

مو�ت باملغفرة و�خللود يف �لفردو�ص مع 
أ
�دعو لك وجلميع �ل  

�ل�ساحلني و�ل�سديقني، كما كنت حتبني وترغبني.

�ل�سغار  �أولدك  جميال،  كان  ود�عك  يوم  �أمي،  �ساحميني،   

�ن  �ملوىل  وترجو�  و�لنفا�ص  �لدموع  حب�سو�  كبار�ً  �لن  �أ�سبحو� 

ت�ساحميهم.

عر�ص  على  ملكًة  يا  �لرجال  �أّم  �نك  ح�سبك  �حلنان  كل  فيا   

مومة
أ
�ل

يا �أغلى �لن�ساء و�عظم �لمهات يا عرو�سا تتقن �حلى �للغات  

لغة �حلب و�حلنان و�لعطاء  

يا من لقنتنا �ملعرفة بالق�س�ص وبالكلمات، ومن حزنها �لعميق   



1�

زرعت فينا �لفرح، ومن تعبها �أعطتنا �لر�حة

رحمك �هلل �أّما و�سديقة ورفيقة لكل من عرفها.  
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

ر�صالــة

  يقودين �حلنني و�ل�سوق �ليك �آن�ستي 

عرب �سفينة وفاء لذكرى �سد�قة متينة   

كانت ومل تزل �أكرب من �ليام و�أقوى من �لن�سيان   

 

عزيزتي 

قد�ر 
أ
ل ولن �كون يوماً نافذة �ملجهول عرب �ساحة �ل  

نا �إن�سانة دماوؤها ماء تروي تربة �لب�رش �جلافة 
فاأ  

�آن�ستي قالو� يل �إنني دمية يحركها �سيء �إ�سمه �لن�سانية   

حتى �لن�سانية �نكروها يف هذه �ليام   

هل لالن�سانية مو��سم ؟  

  و�ن كان فباأي بقعه من �لر�ص ؟ ومتى تبد�أ؟ 

  �آن�ستي 

�أنِت �لوحيدة �لتي ترجمت �فكاري من وحي ذ�تها، �رجوك   

�إمياين بالعالقات �لن�سانية حتى �متم  ل�سن �لفانية �ن تبدد 
أ
ل تدعي �ل

ر�سالتي يف �حلياة. 
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لقــــــاء

تعانقا  �لليل.  بولدها  فاإذ�  فتحْت  �لطبيعة.  منزل  باب  ُدقَّ   

نو�ر، وروته من 
أ
�ساعات بعد فر�ق مدى نهار، فاأطعمته ما تبقى من �ل

على  و�ل�سكون  �لر�حة  �رشير  يف  ��ستلقى  حتى  �لبحار  �ألو�ن  جميع 

�أنغام مو�سيقى �لعتمة !!! 

يا له من منظر ر�ئع ي�سيل نبعاً متدفقاً يف تربة نفو�سنا، وعلى   

عظيمة  معاين  لنا  ليعك�ص  �جلمال  �أزهار  من  �ل�سحر  �أور�ق  جانبيه 

خال�ص �أمام مر�آة �لقوة . مومة �ل�سادقة ترجمتها حكمة يف �لإ لالأ
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

�صهادة حق

وقفة تاأمل على �سفاف �خللود

تتتابع �حلروف فوق غيوم �حلقيقة

ومن ثّم تتناثر كلمات عرب رياح �لزمن

حاديث
أ
وهكذ� تتو�ىل �لق�س�ص و�ل

لتتجمع يف د�ستور �إ�سمه �لتاريخ

ت�سهد عليه بالتوقيع �مل�سدر �إىل جبابرة �لعامل

قدمني
أ
حبات من �لرت�ب – تنطق با�سم �ل

�سو�ء �أكانو� رّو�د�ً �أم عاديني

جد�د بوقائع ح�سلت �أم مل حت�سل
أ
تنطق باأفو�ه �ل

ن �لتطور يفر�ص علينا ذلك
أ
ل

هذ� ح�سب ر�أي �لذين تلقـحو� مبدنية خادعة وح�سارة مزيفة

�لذين تخّلو� عن �أ�سالة فذة، لو �أبقو� عليها خللعو� �ملعادن �لرخي�سة 

و�أبدلوها بذهب يف �لذ�ت �لب�رشية  �ملعجزة.
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ق�صة ق�صرية

 �عتقد �أن �ملد�ر�ص 
ّ

�أبو رمزي رجل خم�سيني مكافح جاهل و �أمي  

�ملادي  قوتهم  لعياله  يوؤمن  وجاهد كي  ، عمل كثري�ً  للعلم  وللمعرفة 

و�ملعنوي .

ل�رش�ء  �لنا�ص  يدعو  �سوته  باأعلى  نادى   ، �لثقيلة  �لعربة  جّر   

ولد و�أخذو� 
أ
ب�ساعته ، عمل قبل �رشوق �ل�سم�ص حتى غروبها .كرب �ل

نف�سهم مقاعد ل باأ�ص بها يف جمتمع تتحكم فيه �ملظاهر �ملخادعة .
أ
ل

ن�سو� �سقاء و�لدهم وتركوه ور�ءهم، �أد�رو� ظهورهم لرجل   

عاجز �أ�سبح يجر نف�سه جر�ً كما كان يجر عربته، فكاأن �لزمان �أبى �إل 

�أن يقوم بعمليه �جلر طو�ل حياته .

إليه �لقليل �لقليل مما يجب �أن  و�إذ� ما مّر يف بال �أحدهم �أر�سل �  

إليه  كي يعي�ص حياة حرة هانئه. ير�سل �

  يا ل�سخرية �لقدر وقد �أ�سبح �ملجاهد �ن�ساناً منبوذ�ً هو لي�ص 

وزير�ً ول ملكاً ول حتى �أمري�ً بل فقري�ً معدماً �سعى جاهد�ً لرتبية �أولده 

وتعليمهم حتى و�سلو� �ىل ما و�سلو� �ليه.

كبرية،  خر�فه  باأنها  فاأيقن  �لت�سحية  بق�سة  �لرجل  هذ�  �سدم   
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

�لب�رش،  بني  من  يرغب  من  لكل  �لذر�عني  مفتوح  �ملعرفة  باب  و�أن 

�لطالق،  و�أ�سماها على  �لعالقات  �أقد�ص  �لعائلية هي  �لعالقات  و�أن 

وعلم هذ� �ملكافح �أن �ملعرفه لهذه �لمور تكمن يف ذ�ت �لن�سان فاذ� 

�أبو�بها وحت�سنه وتدله على ��ساليب  �أن يعرف تفتح له �ملعرفة  �أر�د  ما 

�حلياة وتر�سده �ىل �خلري و�ل�سو�ب وجتعله مييز بني �ملقبول و�ملرفو�ص 

�أن يجدها يف �لكتب ول عند �ملعلمني  �أ�سياء و�أ�سياء ل ميكن  وتعطيه 

فاحلياة مدر�سة . 
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�ل�صفحة �لبي�صاء 

�ذ� كانت �حلياة حتمل يف قلبها كل �لف�سول، وكل ف�سل يثطق   

بلغته �خلا�سة، يبقى لالن�سان �لعالقة �لوثيقة مع �لطبيعة.

فيه،  تزجمر  �لعو��سف  �سيء  كل  على  ثائرة  �أيامه  �ل�ستاء   

و�لر�ص  تتعرى،  �سجار 
أ
و�ل تت�ساقط،  و�لمطار  تتالطم،  و�لمو�ج 

تتحول �ىل بحري�ت و�نهار، وبعد كل هذ� ياأتي �لربيع ومعه �خلري�ت 

و�ل�سالم فتعطي �لر�ص �جمل ما عندها من �زهار وورود، وتكت�سي 

�ل�سجار، وت�سفو �ل�سماء، ويهد�أ �لبحر.

فالنتقال من حا لة �إىل �خرى �أمر طبيعي، �أما �ن تكون �مل�سالة   

هموماً وم�ساكل وعذ�باً، وفجاة ن�سعر بالفرح و�لمل و�لمن و�لمان. 

�نه حقا �مر عظيم.

�إذ �ننا على �سعيد �لوطن ن�سعر باننا نعي�ص مرحلة �لنتقال من   

�حلرب �ىل �ل�سالم، وعلى �ل�سعيد �ل�سخ�سي مرحلة �لن�سج �لفكري 

و�لعمق �لن�ساين.

�سي�سيق �لتاريخ بكر�متنا، و�سيوقع �جلبابرة على ورقة عظمتنا   

ننا �ل�سعب �لذي �نت�رش على ذ�ته.
أ
ل
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طفلة من قانا

عندما تنطق �لطفولة ي�سمت �جلميع، فكيف بها عندما تغّني   

ويوقظ  �لغافية،  �ل�سمائر  ي�ست�رشخ  �أّخاذ  ل�سوت  �جلميع  في�سغي 

ميان يف �لقلوب �لقا�سية، ويوقظ �لرو�ح �لنائمة.  �لإ

معاتبات  ثاقبات  نظر�ت  �أعينها  من  تتدفق  ت�سكت  وعندما   

فيكون �سكوتها �أبلغ من �لعويل و �أقوى من �ل�رش�خ .

لعبة  تعانق  �لدموع  من  بفي�ص  غارقتان  عينان  تبكي،  ر�أيتها   

مك�سورة، تتوجع وتتاأمل وتئن ب�سمت وكاأن �سمتها �رش�خ يدّوي يف 

�لعايل ويف �لعماق. �ساألتها: ملاذ� تبكني؟ رفعت ر�أ�سها وكاأنها تريد 

و�ن طفلة من جنوب 
أ
�أن تقول: قانا، �جلنوب، لبنان.  وماتت قبل �ل

طفال وت�سوه 
أ
طفال يف �جلنوب وقدرنا �أن يقتل �ل

أ
لبنان، وكاأن ل حياة ل

حز�ن ماتت طفلٌة جنوبيه تعانق 
أ
�لرب�ءة يف لبنان و�أن يتالعبو� حتى بال

لعبتها �ملك�سورة وتتن�سق ر�ئحة �لرت�ب �لزكيه ماتت وكلمة �لنقمة على 

�لعدو عالقًة يف فمها، ماتت �لطفلة �لقانية وهي تنعي �ل�سمري �لعاملي 

وتنعي حقوق �لن�سان و�ملعاهد�ت و�لتفاقات �لدوليه .

كرب! كومة من �لب�رش قلوبهم ميتة، نفو�سهم 
أ
إنه �لوجع �ل حقاً �  

�أنهم  يدعون  هم  �لوح�سية.  بقيود  مكبلة  �سجينة  عقولهم  حمطمة، 

بعُد عن منطق �ل�سلم، لذلك نحن نحيلهم �إىل 
أ
يريدون �ل�سالم وهم �ل
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ن �ملوت للب�رش 
أ
�ملحكمة نوجه لهم تهمة �لوح�سية ونحكم عليهم بالفناء ل

وهم غري�آدميني. وملن يريد �أن يعرفهم.. �أفعالُهم  هويتُهم……
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�أمومة

ولدي �أمل حياتي 

�أهبَك كلماتي �ملفعمة باملحبة �خلالدة �ملنبعثة من قلبي، �مللتهب   

�هلل من �سنع يف وجهك، عن قرب هذ�  �أبدع  ما  لروؤية  �ل�سوق  بنار 

نك 
أ
ول مرة، ل

أ
�إمياناً باحلياة وما فيها عندما ر�أيته ل �لوجه �لذي ز�دين 

إلهاماً بقدرة �خلالق وتذكري�ً ملا ن�سيته  حملت �إيّل مبجيئك لهذه �لر�ص �

من �آياته .  

 

َت ذ�تي بعد �ن كانت تفرغ . فتحت قلبي ليتغذى  جئَت ومالأ  

من ُفتات مائدتك �ملالئكية بعد �أن قربت من �لهالك، رويت ظماأ روحي 

�لتي ��ستد عط�سها مر�ت ومر�ت يف حياتي . . .

حياتي 

ملتابعة  �خلارج  �ىل  بذهابك  �فرتقنا  بعدما  بالكتابة  �رشعت   

باخلري  �لدر��سة  هذه  يكلل  �ن  �هلل  من  و�أمتنى   .  .  . �لعليا  در��ساتك 

و�ليمن و�لربكة و�إنه على كل �سيء قدير .

ولدي �حلبيب 

�أيامنا  بها عرب  منر  و�إمنا هي حلظة  �أو طريقاً  د�ئرة  لي�ست  �حلياة   

 
ّ

نها حا�سمة. ول تعتقد يا بني
أ
بدية، ولكن لهذه �للحظة مفعولها ل

أ
�ل

باأنها طوع �إر�دتك ل ل�سيء ولكن �إر�دة �بن �آدم تخللها �ل�سيطان �لذي 
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حدد م�سرينا بعي�سنا يف هذه �لر�ص، ولكن �هلل غفور رحيم ورحمته 

�أكرب من ذنوبنا فق�سى �ن يكون �لنا�ص �أنو�عاً و�أنو�عاً فمنهم من ي�سن 

من  ومنهم   .  .  . �قتناع  بدون  �لن�سانية  ميار�ص  من  ومنهم  �ل�رش�ئع، 

يدّون �أعمال غريه متنا�سياً �أعماله. �سبحان �هلل رب �لعاملني » �إن له يف 

خلقه �سوؤوناً.

  ولدي ل �ريد �أن �فر�ص عليك �سخ�سيتك و�إمنا �أريد �أن �أ�سور 

 �إل 
لك بع�ص رغباتي كما عودتك د�ئماً �أن لتفعل �سيئاً �أو �ن متار�ص �سيئاً

ن �لقناعة طريقنا �ىل �ل�سمري، 
أ
و�نت مقتنع متاماً مبا تقوم من �أعمال، ل

و�ل�سمري و�سيلة وهبنا �إياها �هلل للر�حة .

�أريد �أن �أوقظ فيك �مل�سوؤوليه لتتحمل �أعباء ذ�تك ومن ثم من   

حولك بقدر ��ستطاعتك.

تّقبل  لل�سغار،  كما  للكبار  �ل�سدر  رحب  كن  ولدي..   

خالق 
أ
�ساءة مب�ساعدة من �أ�ساء �إليك باأن جتعله ين�سحب من د�ئرة �ل �لإ

هذ�  طبعاً  �لقا�سي.  �لظروف  د�ستور  فيها  و�سعه  رمبا  �لتي  �لوهمية 

بتعبري �ملجتمعات �حلاليه ، وكن له �أخاً بالن�سانية ول تعامله من خالل 

معتقد�ته �خلا�سة كالدين و�ملذهب وغريهما ... بل عامله على ��سا�ص 

إياها . �أن �هلل وهبه �حلياة كما وهبك �

وذلك  �لنا�ص،  كل  مع  مثالياً  تكون  �ن  عليك  �أفر�ص  مل  �نا   
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�أنو�ع  �أن يهديك �إىل معرفة  �لنا�ص درجات، فا�ساأل �هلل يا ولدي  ن 
أ
ل

رو�ح �لتي حولك وعلى �سوئها تعامْل معهم .
أ
�ل

نانيه، 
أ
حياتي... كل �لقيم و�ملبادىء تنهار �أمام �سيء �إ�سمه �ل  

باأحقر  �أرغب يف �ن تكون هد�ماً ولو  �إنها �سالح فتاك يهدم، و�نا ل 

و�حلا�رش  و�مل�ستقبل  �ملا�سي  من  �لكربى  ية  �لآ ن 
أ
ل وذلك  �ملو�قف 

جميعاً  للب�رش  بل  وحدها  لذ�تك  لي�ص  �ساطعة  حقيقة  تنري  �ن  ت�ستطيع 

وهي �أن �لبناء فوق �أي �سيء �إ�سمه بناء، ولكن �لهدم ولو لل�رش ��سمه 

هدم، و�لدليل �ن �لن�سان كلما �أنعم �هلل عليه بيوم جديد كلما ز�دت 

يعرفه.  ل  �سيئاً جديد�ً  �كت�سف  معرفته و�كت�سف �خطاًء وحقائق كما 

ومن هنا كان على �ملرء �أن يتعلم من �أغالطه. هذ� ل يعني �أن �أرى �ل�رش 

فاأجربه لكي يعلمني بعدها �خلري مبلء �إر�دتي، ولكن ��سياء و�أ�سياء ل 

�أعمالنا  نقًوم  �أن  ن�ستطيع  به  �لذي  �لغلط  نحو  تقودنا  �أحياناً  لها  ناأبه 

وجنعلها ت�سري نحو �خلري و�ل�سالح .

يف �حلقيقة �إن كل ما قلته لك ثمار قطفتها من �سجره منت مع   

�لعط�ص من روح �ساعدة �ىل �لالنهاية . . . من ذ�تي .

�إين ��سعر �ليوم و�أنا �كتب هذه �ل�سطور وكاأين حماطة بهالة   

نني 
أ
مومة �ملقد�سة فال تلمني �إذ� جترعتها جرعات . . . جرعات ل

أ
من �ل

حرمت منها كثري�ً 

 

على �أمل �أن تعود �إيل بعلم كثري وباإميان كبري . . .   
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�صر�ب

بني  ذ�تي  �أفرغ  عّلني  �ل�ساطىء  �ىل  نزلت  مقمرة  ليلة  يف   

مان و�إذ بي ��سعر بروح غريبة حتثني على 
أ
مو�ج لت�سافر �ىل حيث �ل

أ
�ل

�لقرت�ب من �سفينه بال �رش�ع ف�رشت �ىل د�خلها وكّلي ف�سول يف �أن 

�حادث تلك �لروح،  و�أن ��سمع حلن �حلياة من على �سطح �ل�سفينة. 

�ألقيت بذ�تي على مقعد خ�سبي و�سكرت �لليل على هذه �لنعمه.

�أم  �أنا  باحلديث  �سيبد�أ  من  نف�سي  قالت  رهيبة  حلظات  بعد   

نغمات  �أذين  �إىل  ت�سللت  حتى  فكرتي  �أنهيت  �إن  فما  �لطيبه؟  �لروح 

�ساحره ت�ساألني عما �أريد.

بثقل  و�سعرت  جو�باً  �أجد  فلم  د�خلي  يف  �أبحث  فرحت   

لتبحث  . طارت   .  . �لقف�ص وطارت روحي  باب  فك�رشت  ج�سدي 

�لعالية،  �سجار 
أ
�ل فوق  وحطت  عايل، 

أ
�ل يف  وحلقت  �لجابة،  على 

وعاك�ست �لعا�سفة يف �سريها، و�لتقطت رذ�ذ �لرحمه وعلمت �لكثري 

�لروح  �أيتها  وقالت:  �لغريبة  �لروح  حيث  �إىل  وعادت  تريد  مما  �أكرث 

ول  بالوحدة  �أبد�ً  �سعرت  ملا  ر�ص 
أ
�ل هذه  على  بوجودك  علمت  لو 

باخلوف. �أيتها �لروح خذيني معك ع�ساين �أحقق ذ�تي فوق �سفينتك 

مو�ج 
أ
�أرجوك ل ترتكيني غريقة تقذفها �ل و�عزف معك حلن �خللود 

يف �لليل على �ل�ساطىء هدية  للطيور �لكا�رشة وللح�رش�ت �لقـذرة يف 

نك خر�ساء عمياء 
أ
�ل�سباح . �أمتنى عليك �أن ت�سمعيني و�أن تريني ل ل
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�لنجوم  ن 
أ
ول �لوجود،  مملكة  على  حق  ملكة  تّوجني  َمن  نك 

أ
ل لكن 

�أم�سي معك على هذه  �آذ�نك .�أيتها �لروح دعيني  عيونك و�ل�سدى 

�ل�سفينه عّلني �أ�سل �ىل درب �لعطاء . . . 

 

و��ستيقظت و�أنا مكفهرة حزينه على �سياع �أجمل و �أعظم حلم   

ر�أيته يف حياتي . وقمت متعبة �أم�سي يف طريقي ب�سكون بليغ و�رش�خ 

حكيم . . . 
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�ل�صالم

�أغو�ص يف بحر �ل�رش�ر �أفت�ص عن حلية فقدناها   

نري درب �حلياة 
أ
�أ�سنع منها رد�ًء  ل �أن�سل من �ل�سم�ص خيوطاً   

مل ولكن ما �لنفع �ذ� �نتهت �خليوط و�ساع �لنور .من 
أ
�ملظلمة. لعله �ل

�أين جند �لقبال على �حلياة ؟ 

ما  �جد  ومل  �أمتار  بب�سعة  عماق 
أ
�ل قبل  ما  �ىل  و�سلت  لقد   

�أريد. 

بحر  يف  �لكثري  على  وتعرفت  �لكثري  ر�أيت  لقـد  �حلقيقه  يف   

�رش�ر ومل �أجد حليتي. 
أ
�ل

هل ميكن �أن ت�رشق مني ؟ ل ! �نها حياتي ل بل روحي فلماذ�   

ت�سلبني �أيها �لقدر كل �سيء �أحبه؟ �نا ل �ريد من هذه �حلياة �إل حليتي 

.�أعرتف �نني �أ�سعتها  ولكن عندما فطنت �إىل قيمتها عدت �ىل �لبحث 

و�لتنقيب علني �أجدها و�أق�سمت على �أّل �أتوقف عن �لرحيل طاملا �أن 

�أطلقها  �لغالية مفقوده مني. ل ت�ستغربو� فهي موجودة لذلك  حليتي 

ون�سرتجع  خطايانا  عن  نكفر  علنا  عنها  جميعاً  فلنبحث  عامة  دعوة 

حياتنا.

هل عرفتم ما هي �حللية؟ �نها �ل�سالم . هل ر�يتموها؟ �أرجوكم   

�لعامل  �إىل  بعدها  ونعود  عّلنا جندها  معي  تبحثو�   �ن  �لن�سانية  با�سم 

�لذي هز�أ منا، نعود و�كليل �لغار فوق روؤو�سنا، نعود و �سعار �لن�رش 
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يغمرنا. نعود و�ل�سعاده �لكلية ترفرف من حولنا، نعود ونقول للعامل 

�أجمع. نحن رو�د �ل�سالم. �أل يحق لنا �أن نتمتع به و�أن ن�سونه؟ لذلك 

�أل تقتلو� لبنان و�أّل ت�سوهو� �جلمال و�أّل تطفئو� �لنور،  �أمتنى عليكم 

فاإذ� �نطفاأ لبنان من �سي�سع عليكم، ومن �سينري دروبكم؟ �ساعدونا لنجد 

حليتنا �ملفقودة .
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رحيل

جاءين �ليوم ي�ساألني عن طفلة ربيعية   

عن �أحالم وردية   

عن �ساعات جوهرية   

فقلت له قتلت �لن�سانية  

وعهد �ل�سبا وىّل هارباً  

ولن يبقى �سيء �ل عاب�ساً   

ماين �ندثرت 
أ
حتى �لذكريات ذهبت و�ل  

فمن �أين لك �ن ت�ساألني ؟  

و�أنا �ليوم �أن�سد �خلريف حلني   

ور�ق �ل�سفر وحدي 
أ
و�أعبث بال  

�أم�سيت  م�سى، حتى  �فقد كل يوم عمر�ً  �أنا  و  فمنذ رحيلك   

كال�سدى �أرّجع �ل�سو�ت للنا�ص. 

فمنذ �أن رحلت حتى �ليوم و�أنا �أدندن للحزن باأ�سى و�أ�سافح   

�حلياة بندم و�أردد كلماتك �ملعهودة : 

�ىل  فلن�رشع  �لبالء  وعّم  �لوفاء  ومات  �ل�سفاء  �نتهى  ما  �ذ�   

�لفناء

ملاذ� ت�ساألني عن �أ�سياء خطفت   

ول ت�ساألني عن مري�ص يتلوى ؟  

عن وطن يزول؟  

عن �أر�ص متوت؟   
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حلاد �نت�رش  �آن لك �أن تعلم �أن �جلفاف حّل يف �لقلوب، و�أن �لإ  

يف �لنفو�ص 

�آن لك �أن تعلم �أن �جلمال ��ستقال، و�أن �حلب �نتحر و�ل�سالم   

�نتهى .

�آن لك �ن حتطم �لق�سبان وتك�رش �لقيود وتطري لتنجد �حل�سناء   

من بر�ثن �لوحو�ص .
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�مر�ة قروية

�ألو�نها  بكل  �لر�حة  عًب  ِ
أ
،ل �لب�ساتني  �ىل  طريقي  يف  و�أنا   

تن�سق �لهو�ء و�أجمد �خلالق و�أمتم �أروع عالقة بني �لعبد 
أ
و�أ�سكالها ، ول

وخالقه  يف �أح�سان �لطبيعة .

ر�أيتها �مر�أة كاأنها من �لع�سور �خلالية، ت�سّمر عن �ساعديها �أكمام   

قمي�ص مزرك�ص وترفع و�سطيتها )تنورتها( بطريقة �ساحرة لتك�سف عن 

جتلجله  ر�حت  بالطحني  ن  مالآ طبق  و�أمامها  ر�ئع،  فلكلوري  �رشو�ل 

�مللح و�خلمرية، ور�حت حترك  ثم و�سعت  د�ئرة جموفة  �أ�سبح  حتى 

يدها وكاأنها لولب، وبعد ثو�ٍن بد�أت عملية مزج �لطحني باملاء، وبعد 

ذلك ر�حت تكب�ص �ملزيج حتى كاأنها م�سارعة يف حلبة �مل�سارعة مع 

�لعلم �أن خ�سمها لني ومطو�ع يتلقى �ل�رشبات بدون مبالة ل بل ممتناً 

ذ� فائدة  بعد حو�يل  و�ساكر�ً هاتني �ليدين �للتني ت�سنعان منه عجيناً 

�لن�سف �ساعة �نتهت �جلولة �لوىل طبعاً باإنت�سارها، فو�سعت �لطبق 

يف ز�وية �لد�ر ثم غطته بغطاٍء معدين ثم بغطاٍء �سويف �سميك.

 

وحمادثة  �لقـن  تنظيف  خرى. 
أ
�ل �عمالها  �إىل  قامت  ثم   

�لديك  تاأديب  و�ىل  لهن  �حلب  وو�سع  �لبي�ص  ومللمة  �لدجاجات 

�مل�ساك�ص، �ىل حلب �لبقرة، ثم �ىل ترتيب �لغرفه و�ىل . . . . �لخ.

 

رغفة، 
أ
ن قد حان وقت �جلولة �لثانية وبد�أت عملية �سنع  �ل �لآ  
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�أن و�سعت �حلطب �لياب�ص يف �لتنور نادت �جلار�ت مل�ساعدتها،  بعد 

عملية ر�ئعة جد�ً من تقطيع �لعجني قطعاً مت�ساوية �ىل ترقيقه ثم �ىل 

هَله حتى و�سعه فوق �لطارة و�ىل ل�سقه على حافة �لتنور و�سط �للهب 

. وهكذ� دو�ليك حتى حتول �لعجني كومًة من �أرغفة �خلبز �ل�سهية . 

وبعد �سكر جار�تها جاءت بالبطاطا وق�رشتها ثم قطعتها وو�سعتها يف 

�ساٍج كبري فوق موقد �حلطب لتقليتها وبعد برهٍة من �لوقت �سكبت 

�لقما�ص  ثم و�سعته مع �خلبز يف �رشة من  �لطعام يف �سحٍن معدين 

لتتناول  �حلقل  �سوب  و�جتهت  ر�أ�سها  على  �سلة  يف  �ل�رشة  وحملت 

لقمًة هنيئًة مع رفيق �لعمر و�ساحب �لد�ر .

 

بالميان  عامر  قلبه  �إن�سان  لكل  �أهديها  ر�ئعة  �سورة  �إنها  حقاً   

وباملحبة، �لميان باهلل و�ملحبة للنا�ص .
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  �ل�صعادة �حلقيقية

نحلم ونحلم وت�سرينا �أحالمنا �سوب �ل�سم�ص ، ناأمل ونتاأمل   

منياتنا �إىل �لنجوم، 
وتاأخذنا �آمالنا نحو �لقمر، نتمنى ونتمنى وتطري  �أ

ن�سبح  حتققت  ما  �إذ�  خيالت  كلها  حالم 
أ
و�ل مال  و�لآ فالتمنيات 

�سعد�ء.

 

ترعد  عندما  نعي�سها  �أكيدة  حقيقة  �إىل  يتحول  �خليال  وند�ء   

و�أنا  �لو�قع،  �ر�ص  على  حالم 
أ
�ل وتت�ساقط  �لتمنيات  وتربق  مال  �لآ

�سغريه كنت �أفكرو �أفكر و�أفكر و�أنا �أدر�ص، و�أنا ��رشب، و�أنا �رك�ص 

ل �أتوقف عن �لتفكري حتى يف منامي �ىل �أن �رشت ل �أميز بني �أحالم 

�ليقظه و�أحالم �ملنام .

وجميلة  وفقرية  ومعلمة  وحمامية  طبيبة  �رشت  �سدقوين   

وتبادلت  �ملهن  كل  يف  وعملت  �ل�سخ�سيات  كل  �نتحلت   ، وقبيحة 

ر�ء. �ملو�قف و�لآ

كانو� يتعجبون كيف �أم�سي �أوقاتي و�أيامي و�أنا د�ئمة �لعزلة،   

ن رفاقي و�أ�سدقائي كرث �إنهم �أفكاري و�أقالمي وكتبي 
أ
وكنت �أ�سحك ل

ودفاتري .

ولكن كما �أعتقد �أّن لكل منا حلماً كبري�ً �إما �أن يحققه في�سعد   



��

اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

و�إما �أن يف�سل يف حتقيقه في�سقى ويحزن وي�ساب بخيبة �أمل . . .

وحلمي �لكبري �أن �أ�سبح م�سلحة �جتماعية، فمن خالل هذ�   

و�أت�رشب  �ل�سو�رع جميعها،  و�أم�سي يف  كلها،  �لبيوت  �أدخل  �لعمل 

لنت�ساري  مرتاحة  م�سكله  كل  من  و�أخرج  و�لعقول،  �لنفو�ص  �ىل 

ن�سان ل ي�ستطيع �ن ينت�رش د�ئماً ول �أن ينهزم د�ئماً  ولنهز�مي معاً فالإ

تار�ت  منا  وتاأخذ  تارًة  تعطينا  �أن  �حلياة  ق�ست على  لهيه  �لإ فاحلكمة   .

�أخريات .

و�أعلل  �أ�سخا�سها،  معاناة  �أحت�س�ص  م�سكلة،  كل  �أعي�ص  كنت   

يجابيات  �لإ و�أ�ستنبط  مربر�ته،  و�حد  كل  و�أعطي  و�حلل  و��ستنتج 

ن�سانية �جلوهرية، �أتعلق باخلري وباحلب و�جلمال  و�أتوغل يف �لذ�ت �لإ

�أفكاري وترتاح  فتتثاقل  ر�أ�سي  باأمل ينخر  بهم م�سو�ري و�نتهي  و�بد�أ 

و�أوجاع  �لتايل على �رشخات  �ليوم  نه�ص يف 
أ
ل  .  .  . �أنام  و  نف�سي 

و�أحز�ن و�آلم . . . 

باب  �لجتماعية، وعينت يف جملة يف  �لعلوم  در�ست  فعاًل   

م�ساكل وحلول، وفتحت بيتي مركز�ً جلميع �لنا�ص كي �أ�ساعدهم على 

�لذين �ساقت  �لكثريين  وما زلت من  حل م�سكالتهم، وعانيت كثري�ً 

�أو  رد 
أ
�أكن ل �أ�سيع وقتي، ومل  �أو  �أت�سلى  �أنني  بهم عقولهم فاعتقدو� 

�أ�سد �أحد�ً فتحملتهم جميعاً، ومن هوؤلء �سخ�ص فريد من نوعه لي�ص 

مر … 
أ
يف جمتمعنا فقط. و�منا يف �لعامل كله هذ� ما �عتقدته بادئ �ل
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�أن ل م�سكلة  �لوحيد م�سكلته هو  هو فعاًل وحيد ع�رشه وزمانه هذ� 

لديه هو يبحث عن �مل�ساكل وهي تبتعد عنه فجاء يطلب مني �أن �أ�سعه 

يف م�سكلة ومن ثم �أ�ساعده كي يخرج منها . . . 

�أنا خملوق  قائاًل  بد�أ  �أية طينة هو.  عرف من 
أ
�ليه ل وتعرفت   

ما يريد ويح�سل على ما يطلب،  يحقق  مكتٍف مللت كوين �سخ�ساً 

و�أريد �أن �عرف ما هي �مل�ساكل و �أحتقق من عملك يف حلها … فهل 

لك مب�ساعدتي .

هل هو ي�ستهزئ بي �أم بنف�سه �أم مب�ساكل وم�ساعب �لنا�ص؟   

ومل يكن يخطر ببايل ولو للحظة و�حدة �نه �سيكون هو م�سكلتي، و�نه 

�سيغري م�سار حياتي،  ده�ست ب�سخ�سيته ، تهجمت و�رشحت و�أ�سهبت، 

وبعد وقت تعبت كلماتي و�سعرت باجلهد �لكبري �لذي بذلته. �جابني 

قائاًل: حقاً �أنا ل �أ�سخر، ول من طبعي �ل�سخرية وخا�سًة من �إن�سانة  نبيلة 

�أنني  �إل  �ل�سو�ب،  طريق  على  وتدلهم  وتر�سدهم  �ملقهورين  ت�ساعد 

�طالعي على  تكتبينها ومن  �لتي  للحلول  قر�ء�تي  طبعاً، ومن خالل 

�سدقاء �أحببت �أن �أو�سح لِك �أمر�ً وهو �أن م�سكلتي، 
أ
�إجناز�تك مع �ل

فعاًل �أكرب من �مل�ساكل جميعها. 

�أعالج  و�منا  م�ساكل،  لدي  لي�ص  �أنه  تعتقدي   �إن�سان... ل  �أنا   

م�ساكلي كلها بالتقبل و�ل�ست�سالم مل�سيئة �لقدر �لتي هي من �سنع �هلل 

�سبحانه وتعاىل. �إذ� مات قريبي �قول رحمه �هلل و�أعترب �نها �ُسنة �حلياة، 
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�قول �حلمد هلل  �أحدهم حلادث  بقليل من �حلزن، و�ذ� تعر�ص  و�أ�سعر 

�نا  مر بكثري من �لربود. يعني 
أ
فاتني حمبوب �عالج �ل �لقدر و�إذ�  إنه  �

حرى 
أ
حد�ث �حلياة �ل�سعيده و�حلزينه على �ل�ّسو�ء . �أو بال

أ
ل �نفعل ل

�نفعايل �سعيف جد�ً بالن�سبة لنفعالت �لنا�ص كل �لنا�ص. �أقنع نف�سي 

باأنني موؤمن. ت�سوري حتى لو �أين �رتكبت �أخطاًء كثرية، �أ�ستغفر ربي 

ننا مهما �أوتينا من �لعلم فلم 
أ
و�أعترب �أن �لمر كله مكتوب ومقدر، ول

نوؤَت �إل �لقليل �لقليل. ل ولن �أندم على �أي حلظة مررت بها، ود�ئماً 

خطاء. هذه �لنقطه �ألتقي بها معك . 
أ
�أجد مربر�ت لكل من يرتكب �ل

 �إىل يوم �لقيامة . 
إننا جميعاً نحن �لب�رش جزء و�حد ل يتجز�أ �أقول لك �

قوياء، ول يغرق 
أ
�أعمالنا تدفع بع�سها �لبع�ص، فمنا �ل�سعفاء، ومنا �ل

قوياء .
أ
حز�ن �إل �ل�سعفاء ول يتغلب عليها �ل �ل

أ
بال

فكلما ��ست�سغرنا �مل�سكلة يف نفو�سنا تغلبنا عليها وتخطيناها،   

وكلما ��ستكربناها �رشعتنا وتغلبت علينا .

منذ ذلك �لوقت نحوت هذ� �لنحو حلل م�ساكلي .  

ذ�تي  يف  كانت  كثرية  مبادىء  �ل�سخ�ص  هذ�  من  وتعلمت   

�هلل  و�سكرت  �لنا�ص  مع  �لتعامل  يف  مو�هبي  و��ستغليت  و��ستعملتها 

من  �لعامل  يتعلم  �أن  ت�ستغرب  ل  ولكن  موقعه  منا  و�حد  لكل  حقاً، 

�جلاهل، و�ملفكر من �ملجنون . 
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�أحببته ولكن

خيط  ينريها  ل  وذ�تي   ، �ملحبة  �سم�ص  �أ�سعة  من  خيط  �حلب   

نها تطمع بال�سم�ص كلها لت�ستيقظ �أزهاري ولت�سحو حد�ئقي . بخيط 
أ
ل

و�حد تبدع �خلالئق باأ�رش�ر و�أ�رش�ر …

فكيف باخليوط كلها وهي �لتي ت�سنع يف �لذ�ت �لب�رشية وحي   

ن�سان ميوت و�لوجود  تفنى و�لإ �سياء 
أ
فال �أغايل يف ذلك  �خللود! ول 

ين يذهب وتبقى �ملحبة. .  �لآ

 

�لعمر  �نه  لوهلة  �عتقدت  لرجل  �لخريه  �لكلمات  هي  هذه   

�لقادم و�حلبيب �ملنتظر  . 

 

ي�ساعد  مر كان زمياًل ودود�ً 
أ
�إليه يف �جلامعة، بادئ �ل تعرفت   

مكنة …
أ
رفاقه ورفيقاته يف نقل �ملحا�رش�ت ويف حجز �ل

 

قروي … �لب�ساطة و�لطيبة عنو�ن �سخ�سيته، جمتهد ومتفهم   

ولئق، عندما �أحتدث �ليه و�أ�سمعه ��سعر بعمق �أفكاره و�سفافية روحه 

وقوة معتقد�ته.. 

 

هد�ف �لنبيلة: �لميان باهلل وحب �لوطن. ولكن 
أ
تالقينا على �ل  

�لطامة �لكربى هو �أنه من غري ديني. حاول كثري�ً �أن يطلعني على دينه 
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�لجنيل.  وحفظت  �لقر�آن  قر�أ  باملثل،  له  فت�سديت  ومبادئه  ومعتقد�ته 

ديان للتفاهم و�لن�سجام خا�سة و�ننا نعي�ص 
أ
حاولنا �ن ن�سنع ممر�ً بني �ل

فرتة بعد �حلرب، تلك �حلرب �لتي �دعو� باأنها بني �مل�سلمني و�مل�سيحيني 

و�لتز�ماً  �إل مت�سكاً وت�سلباً  … وكل �ملحاولت مل تزد كل و�حد منا 
�أكرث بدينه .

باملتحم�سني  �أهز�أ  �ملدين  �لزو�ج  عن  �ليوم  �أ�سمع  وعندما   

�سد�د 
أ
بال تبنى  �لبيوت  �ن  يعتقدون  قوم  من  و�أ�سخر  �لقر�ر،  لهذ� 

قد�ر ويتجاهلون متاماً باأن �لتو�فق هو �أ�سا�ص 
أ
منهم يحاولون خمالفة �ل

�لعالقات �لن�سانيه وخا�سًة �لزو�ج، هذه �لعالقة �ملقد�سة �لتي جتمع 

بني �لرجل و �ملر�أة … 

و�إمنا  �ملوقف  بهذ�  �أ�رشح  �لعالقة يجعلني  بهذه  �لف�سل  لي�ص   

قر باأن �لن�سان 
أ
قوى ل

أ
�ملعاناة �حلقيقية و�لتجربة �حلية. كانتا �لد�فع �ل

و�ملجتمع  و�لدين  �لعائلة  عليه  مفرو�سه  بدو�ئر  يعي�ص  للنهاية  يبقى 

ر�ص .
أ
و�لبيئه و�للغة… و�لتوحد ل ولن يكون على هذه �ل
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ت  نبتة منت مع �لعط�س فن�صاأ

قويه و�آثار �جلفاف يف كل ما فيها …

حاولِت �لنتحار ولكن حكمة �هلل زرعت �لقوة يف قلبها ويف   

طباء �أنقذتها بادرتني قائلة : �أحب �حلياة بكل معانيها ومع �أنني 
أ
�أيدي �ل

حرى �ساأخرج 
أ
مل �أحقق يف حياتي كل ما �أمتناه �إل �أنني خرجت �أو بال

نني عانيت �لكثري من 
أ
من هذه �لدنيا بدون �سخط ول حزن وذلك ل

�حلو�جز �مل�سطنعة ومن �لتقاليد �لز�ئفه ..

و�رشبات  �لياأ�ص  �سهام  و�أتلقى  �قف  هل  �فعل  ع�ساي  ماذ�   

�ل�سرب  �إىل  يدعوين  �إمياين حيث  �إل  يوؤن�سني يف وحدتي  �لف�سل ول 

و�ل�سرب ثم �ل�سرب…

منذ ولدتي كانت �حلرب بيني وبني �حلياة فاأنا �أعاين من خيبة   

�أمل و�لدتي يف وجودي كوين �أنثى. وتو�لت �خليبات فن�ساأت بال علم 

�أحد يفهمني، فبت  … ول زوج ول عائلة ول �سديق ول  ول عمل 

مل .
أ
�سى و�ل

أ
خز�ئن تعلق فيها �لهموم مع كل �نو�ع �لقهر و�ل

بني  خريت  ولو   . �أبدية  ووح�سة  د�ئمة  غربة  يف  �أعي�ص  �نا   

خرتت �لعدم على �حلياة يف عامل مليء بالوحو�ص 
أ
�لفناء ووجودي ل

وحماط بال�سياطني. ل تعتقدي باأنني نذير �سوؤوم ول �سوت بوم �منا 

فانا  �لب�رش،  لنفو�ص  عميقاً  وفهماً  قوية  موهبة  �هلل  �عطاها  خملوقة  �نا 

ل �أ�سدق �لكلمات ولكن �أجمع �ملو�قف من �لعيون و�حلركات ومن 
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خالل �ح�سا�ص رهيب مبدى �خلري و�ل�رش يف ذ�ت �لن�سان، فانا ل �أثق 

باأحد، ول �عرتف بوجود �لنفو�ص �لطيبة، و�لو�قع �حلا�سل هو دليل 

على �سحة موقفي  …

�خلري �ختفى ل بل �نعدم، فما معنى �ذ�ً �أن ينت�رش �حلقد ويعم   

�لكره بني �لنا�ص ويتوج جمتمعنا بالباطل … 

حاولت �أن �أموت. يا رب ملاذ� مل تاأخذ �أمانتك وتريحني من   

عذ�بات �لدنيا ؟

 

�لق�سبان،  �سجينه ور�ء  حز�ن، 
أ
�ل دنيا  ما زلت غارقة يف  فاأنا   

حمطمة يف قلبي، مهزومة يف �فكاري، جمروحًة يف �عماقي، مكبلة 

لم . بقيود �لآ

يا  تخايف  ل   : قائلًة  �أجبتها   … ثقيلة  �سمت  حلظات  وبعد   

ول  ق�سري  �حلياة  فم�سو�ر  يكن  ومهما  ز�ئرة  �إل  ل�ست  فاأنت  �أختاه، 

تاأ�سفي على عمر م�سى ول على �يام �ستاأتي، فهذه �لفانية ل ت�ستحق 

�أكرث مما ت�سمرين لها من �زور�ر وعتب و�بتعاد ومقاطعة، ولتغرقي يا 

�لذ�تي  �ل�سالم  ر�ية  و�حملي  �لز�هدين،  مع  و�رحلي  بالندم،  �ختاه 

خر. نها �لو�سيلة �لتي نعرب بها �إىل �ساطىء �لمان… �إىل �لعامل �لآ
أ
ل



�0

�إبتهالت عاطفيه

�أغو�ص يف بحر �حلياة �أبحث عن �لقلوب �ل�سائعة ، �لقلوب   

�لتي نق�ست �لميان يف د�خلها فرتجمت دقاتها �إىل �فكار ذهبية بحيث 

مكنة �و باأ�سعف �ملو�قف .
أ
تبقى كما هي ولو باأحقر �ل

إلينا وعلمينا معنى �حلياة و�رِوِ لنا    فاأناديها �ين �أنت ؟ �إرجعي �

�لق�س�ص �خلالدة وحدثينا عن لغة �ل�ستمر�ر وعن �أ�رش�ر �لبقاء .

�لطريق ومتنعني  ت�سد علي  �لنفايات  �إل كومات من  �أرى  فال   

من �لتوغل يف �لعمق �ل�سطوري �خلالد، فهو بالرغم من بعده عنا �إل 

و�لتي  و�لنقية  �لطاهرة  بالقلوب  تتمثل  �لتي  �لغاليه  للحقيقة  مكان  �نه 

نفتقدها �ليوم يف زحمة �حلياة �لز�ئفة . 

و�أيا  �بجديتها،  فقدت  للغٍة  و�أو�ه   ، مياهه  ن�سبت  نبع  �آه من   

و�لبد�ع  �جلمال  نرثي  �ن  �إل  لنا  بقي  فما  رموزها  قلبا حلقبة خ�رشت 

و�خليال…  
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

�صاطري �أمري مملكة �حل�صا�صني �أر�ك يف �لأ

 ترق�س تغني تطري …

�أحا�سي�ص  تن�سد �حلب نغمات حتيي  �أر�ك على �سهوة �جلو�د   

�لفوؤ�د…

�أر�ك يف �لب�ساتني بني �لورود و�لرياحني  

تر�سل نظر�تك �خلارقة فرتتاح نف�سي �حلائرة  

�أر�ك ور�ء �لزمان تنادي من �أعا يل �جلبال  

�أ�سمع كلماتك �ل�ساحرة فت�سحو �أيامي �لنائمة  

على حقيقة جاحده فاأر�ك يف �لوجود  

ليمة
أ
ر�حة نف�سي �حلزينة وب�سمة �أوجاعي �ل  

مع �نك خر�فة حب هي عن �حلقيقة �بعد ما يكون  

�ساأبقى �أر�ك يف �ملجهول.  



��

...و ماتت قبل �أن تولد

يا قلمي، يا مرتجم �أفكاري وكامت �أ�رش�ري،  

يا قلمي، يا جم�ّسد �أحالمي وحمقق �آمايل،   

يا قلمي �أطلْق و�سو�ساتك �لهمجية فوق �أور�قي �ل�سحرية   

�ملعاين  �لكثري من  �لتي حملت  �أعلن عن ق�سة حبي  قلمي  يا   

باهلل  �لبد�عيه.  بكلماتك  و��سرت�سل  نور�نية  باأبجديه  �كتب  �ل�سامية، 

عليك حتدث و�أف�ص باأحا�سي�سي ومب�ساعري �خلفية … 

�لتي  كو�ب 
أ
و�ل وجهه،  تلفح  �لتي  �لن�سمات  حت�سدين  كنت   

وتخافني  عيناه،  تر�سلها  �لتي  �لنظر�ت  وتع�سقني  �سفتيه،  تالم�ص 

�لعرث�ت �لتي تبعد روحك عن مناجاته. وحتى �لر�حة مل تعرفيها �إل 

بوجوده .

 

كان هدية عمرك ومكافاأة وجودك ، حركاته ،كلماته ، عفويته   

متالأ عقلك فتتخيلينه بحزن وت�ستذكرينه بفرح وتخجلني من ذ�تك �إذ� 

تَِفِه حقه من �حلب و�لحرت�م و�لتقدير. ومبا �نه لكل عالقة عا�سق  مل 

ومع�سوق، ومبا �نك وقدرك تتجاذبان �لعتاب و�ملالمة وكتب عليك �ن 

تغني �أمام �لطر�سان وترق�سي �أمام �لعميان، �سعي باقة ورود ورياحني 

ليبقى  �حلكيمة  بالعو�طف  ومفعمة  �حلزينة  بالنهايات  مليئة  ق�سة  �أمام 

هذ� �حلب �سعلة نور ت�سيئ �ر�ص �ملقهورين و�لتاع�سني و�ملظلومني .
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

�لقمر،  �سمائك  عن  وغاب  تبد�أ،  �ن  قبل  ق�ستك  �نتهت   

�لن�سيان،  �إىل �ساطئ  �أيامك ظلمة د�م�سة، وهربت وعودك  و�أ�سحت 

وكتبت فوق �لرمال ��سمني، ور�سمت قلبني، و�أبحرت مع روحني، �أما 

�أنا فجمعت �أ�سالء قلبك �ملحطم �لذي �نفطر بني يدي �إن�سان يتقن كل 

�للغات ويجهل لغة �حلب. وهكذ� ماتت ق�سة حب قبل �ن ترى �حلياة 

وتتعرف �إىل �ل�سعادة وتعاي�ص �لفرح و�لهناء ….
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�أ�صئلة �إىل �لرياح

�ساألت �لريح  ما بالك تغ�سبني تثورين تهد�أين؟فقالت: �أنا خري   

يف غ�سبي، وبركة يف ثورتي، ور�حة يف هد�أتي.

قطر�ت،  وتارة  بغز�رة،  تارة  تهطل  بالك  ما  �ملطر  �ساألت  ثم   

و�أحياناً حتتجب عنا؟ 

 

فقال يل: كرثتي خري، و قلتي بركة، وبدوين ر�حة .  

هما  يل  فقالت  و�ملطر؟  �لريح  حتبني  هل  ر�ص: 
أ
�ل �ساألت  ثم   

ر�سالتان من �هلل فيهما �خلري كل �خلري و�لربكة كلها و�لر�حة لالن�سان. 

 

خلقك  �لذي  ربك  ت�سكر  �أول  �إن�سان  �أيا  نف�سي:  �ساألت  ثم   

و�سخر لك كل هذ� حقاً �نك ظلوم كفور .

 

�ذ� ما جاءت �لريح قويه وهطلت �لمطار بغز�رة قال ما هذ�   

ملاذ� تهطل �لمطار؟ ملاذ� تهب �لريح؟ �ألكي �قبع يف بيتي قرب �ملوقد؟ 

و�ذ� �حتجبت �لريح وغار �ملطر قال: يا رب نريد �لرزق نريد �خلري نريد 

�لربكة .
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

�حلب  �ملمنوع

هو  �آخر  بتعبري  �و  م�سموح،  غري  ولكنه  م�ستحياًل  لي�ص  هو   

�جلمال  و�جلهل،  �لعلم  و�لفقر،  �لغنى  طبقية:  لعتبار�ت  مرفو�ص 

و�لقبح، �ل�سباب و�ل�سيخوخة، و�ىل ما هنالك من فروقات جوهرية 

مادية... 

مر  هو �ساحب �لعمل و�ملدير و�ملدبر ل�سوؤون �ملوؤ�س�سة وهو �لآ  

و�لناهي وهو �ملحور و�ملهم و ....

 

ولكنها  �ملوظفني،  طلبات  وتلبي  تنظف  و�سيعة  خادمة  وهي   

�ساذجة ب�سيطة، طيبة �لقلب، و�عية، جاهلة. ت�ساألون: كيف؟ ولكني 

إنها من بوؤرة �جلهاله �لتي تعم �ملجتمع �لذي حتيا فيه. هذه  �أقول لكم: �

�سفل وتاأخذ من 
أ
نها تقعد يف �ل

أ
�لفتاة كونت عقاًل متفتحاً ونري�ً ممكناً ل

�لكثريين حولها، وتتعلم منهم، وجتمع مو�قفهم وت�سوغها يف قالب 

�لفهم لتقدمه ل�سخ�سيتها �لعنيدة �ل�سلبة.

 

هي  ل  و�ملودة،  لفه 
أ
�ل بينهما  ربطت   . تالقيهما  على  مّر  زمٌن   

كانت تعتقد �أن �لمور �ستتطور �ىل ما و�سلت �ليه، ول هو كان يظن 

باأن جنابه �مل�سون و�ملحرتم �سينزل من عليائه �ىل هذ� �مل�ستوى �لعاطفي 

�لركيك .

 

ولكن ما ح�سل قد ح�سل وبلغت �لعالقه ذروتها، تفكريهما   
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من�سجم، وعاطفتهما جيا�سه. وكل و�حد منهما يكابر ويعاند  ويكذب 

عقله وقلبه . . . 

�ملغلقة،  �ل�رش�ر  وفتحت  �لعالقة  �لكلمات  وقعت  حتى   

و�سارحته بكل ما ت�سعر وحت�ص وتفكر، وبهذ� كانت �أكرث من جريئة .. 

 

�أن  مع  مبا�رشة  �أذنيه  �إىل  فمها  من  تن�ساب  �لكلمات  بد�أت   

�سوتها كان منخف�ساً جد�ً .

بعيون  �أ�سعر  كنت  �أنني  �إل  �أحبك،   �أنني  متاأخرة  عرفت   

هانات  �لإ �أ�سمع  كنت  �لتهام  باأ�سابع  �إيّل  وت�سري  تعاتبني،  �لكثريين 

توجه �إيل و�أجتاهلها، حتّديت نف�سي قبل �لنا�ص وتابعت طريقي وعملي 

من  نني �أقنعت نف�سي باأن عملي �أهم �سيء يف حياتي … �سخرت 
أ
ل

نهار«  »ليل  تفكريي  على  تلح  �سورتك  وبقيت  بقلبي  وهز�أت  عقلي 

عملية  �أجريت  نف�سي  من  نف�سي  على  خفت  بل  ل  كثري�ً  ��سطربت 

�أنت  ع�رشينية،  و�أنا  خم�سيني  �أنت  �ل�سن  فارق  �وًل  ب�سيطة  ح�سابية 

متعلم، و�أنا جاهلة، �نت ذو مكانه �جتماعيه مرموقه و�أنا نكرة معدمه 

ت�سعر  مثلي  �أنت  باأنك  �إح�سا�سي  �إل  �لقول   على  �سجعني  وما  فقرية 

�لوقاحة، و�أنت  �أن جيلي جرىء لدرجة  بي وتقـدرين وحترتمني. �ل 

جيلك مرتدد لدرجة �لفظاظة  … ولكن ل تخف �ساأحارب عاطفتي، 

�أفكاري  �ساأكبل  �حلرمان،  ق�سبان  ور�ء  بال�سجن  قلبي  على  �ساأحكم 

و�أرميها يف و�د �سحيق، و�ساأجرد نف�سي من حقوقي. �ساأفعل �أي �سيء 
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

تخف  فال  ولك،  يل  �سليماً  حاًل  يكون  �أمر  �أي  فعل  عن  �أتردد  ولن 

حتى  و�أكرّبك  �إليك  بالن�سبة  ذ�تي  �أ�ست�سغر  �أنني  لدرجة  �أحببتك  لقد 

ف�سل، �أنت روحي وحبي 
أ
�نني �أحتقر نف�سي، و�ساأقنعها بانك �أنت �ل

وحياتي و�أنا فعاًل ل �أليق بك. �أمتنى �أن حتظى بفتاة �أخرى متلي عليك 

! هذ� �أهم در�ص تعلمته من  حياتك وتهنئك وحتبك. فمن يحب ي�سحِّ

جتربتي معك. ود�عاً يا �أغلى �ن�سان، ود�عاً يا رجاًل �أحيا �حلب و�أماته 

يف قلبي.
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م�صاعر و�أحا�صي�س تكتب على �ألو�ح 

من �لثلج و�جلليد . . .

�أ�سري يف �لطرقات �أبحث عن �لوجوه �ل�سائعة و�أ�سطدم باأقنعة   

�سنيعة،  �قز�م  �إل متاثيل  �أرى  زقة فال 
أ
روقة و�ل

أ
�ل �إىل  �أهرب  خميفة، 

متحركة،  ودمى  باألعاب  حماطه  �نا  فاإذ�  �لبحر  �ساطىء  على  �أم�سي 

�أ�سعد �ىل روؤو�ص �جلبال فاأ�سادف �أ�سباه �لنا�ص 

و�أرجع �إىل �لو�دي و�سخرة �لنهر و�سجرة �خلروب و�أ�سو�ت   

كل  فلت�سقط  عاٍل:  ب�سوت  و�أردد  و�حلياة،  �لن�سان  �لتم�ص  �لع�سافري 

من  و�لفكار  �لقلوب  من  �لعو�طف  ولتنطلق  �لوجوه،   عن  �لقنعة 

�لعقول، ولن�ستعيد �لن�سان و�لروح و�ملحبة و�جلمال.

و�نا  و�نخفا�ساً  علو�ً  �ملياه  فيه  ترت�ق�ص  ونهر  و�سم�ص  هو�ء   

�سو�ء و�لنغمات و�لن�سمات و�أغني 
أ
وحدي م�سدوهة ماأخوذة ! �أنعم بال

 بالكثري من هذه �لعطاء�ت 
ّ

�أغنية �لوجود و�أرجو �خلالق �ن ي�سبغ علي

�لر�ئعة، �أرق�ص و�نا و�قفة ، و�أم�سي و�نا قاعدة و�طري و�نا نائمه . . . 

و�أبعث  �لزهور،  �سذى  و�أتن�سق  �لطيور،  �سدى  �أرجع   

بالكلمات �ل�ساحر�ت �إىل �سنو�ت عمري �لر�حلة، و�أتلقى ب�سائر �يامي 

�ملقبلة فيتحول زمني �إىل عر�ص مالئكي ياأخذين �إىل �جلنة حيث �ملحبة 

�خلالدة و�حلياة �لبدية . . . 
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

ول  لم  و�لآ و�ملاآ�سي  حز�ن  لالأ مكان  �ل  هي  ما  �لدنيا  فهذه   

يام �لهاربه 
أ
�أ�سف على �لعمر �ل�سائع يف �ل�رش�ديب �ملظلمه ول على �ل

مال  ماين �لهزيلة، ول حتى على �لآ
أ
�ىل �حلو�نيت �ملغلقة، ول على �ل

�مل�ستحيلة .

ر�ص هناك �لكثريون ممن ي�ستجدون �حلب، ويطلبون 
أ
فعلى �ل  

�لعطف، وي�ستعطون �حلنان، وي�سطدمون بجد�ر عظيم من �لكر�هية، 

من  م�ستنقع  يف  ويلقون  �لزدر�ء،  من  عميقة  حفرة  يف  ويقعون 

همال تعالو� معي يا �أخو�تي و�حملو� ر�ية بي�ساء، و�م�سو� �سوب 
أ
�ل

�لنهر و�لو�دي مكللني باأكاليل �لعزة و�لكبار، �طفئو� نار �لكر�هيه مباء 

حقاد 
أ
�ل وعاجلو�  و�لفرح،  بالغناء  حز�ن 

أ
و�ل �ملاآ�سي  وو�جهو�  �ملحبة 

و�خل�سومات بالتفاهم و�لحرت�م و�ل�سالم، و�ن�رشو� ر�سالة �حلب يف 

و��رشو�  �ل�ساطىء،  وعلى  �جلبل  ويف  و�ل�سارع  �لبيت  يف  مكان  كل 

على �ل�سفح و�لغفر�ن و�ىل �للقاء يف د�ر �لبقاء .
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�صاة ماأ

ولكن  بها جمتمعنا،  مّر  �أليمة  �أحد�ث  ذ�كرتي  تغيب عن  لن   

 فريددها عقلي وينفرها وجد�ين .
ّ

تبقى �سورة فظيعه تلح علي

�لر�عي  �أ�سبح  بحيث  فيها  �ملفاهيم  �نقلبت  عائلة  �سورة   

و�مل�سوؤول فيها طفاًل ��سمه عمر. ر�أيته يف �جلامعه مل يبلغ �لتا�سعة من 

ملاذ�  له:  وقلت  فابت�سمت  عليها،  وينادي  �حللوى  علبة  يحمل  �لعمر، 

�لن�سانية  من  ينتقم  جالد  وكاأنني  و�لدك؟  �أين  �ملدر�سه؟  تدخل  مل 

�حلرب  يف  قتل  �أبي  وقال:  دموعه  فتدحرجت  �لربيئة،  �لطفولة  لهذه 

و�مي مقعدة، وعندي �أربعة ��سقاء �أنا �أكربهم، يريدون �لطعام و�مللب�ص 

و�مل�سكن فال عائلة �أبي �ساعدتنا، ول حتى �أقرباء �مي .

�أنني  ت�سدقني  هل  �لنهار.  يف  �بيعها  و�نا  لياًل  �حللوى  يل  تطبخ  �أمي 

�أذهب �حياناً من طر�بل�ص �إىل بريوت فاح�سل على نقود كثرية؟ �أعطيته 

نقود�ً فرف�ص وقال: �نا �بيع ول ��ستعطي... 

فطلبت منه �ن ياأخذين �ىل بيته حتى �تاأكد من �سحة �أقو�له،   

وعمر يف  �نا  �أم�سي  كي  ن�ساين  �لإ و�سعوري  دبي 
أ
�ل ف�سويل  ودفعني 

زو�ريب وممر�ت مل تطاأها قدمي من قبل. ومل ��سعر �ن �لطريق طويل 

موقع  يل  ي�رشح  ر�ح  �لتعبري،  �سح  ما  �إذ�  �سعبية  مو�سوعة  عمر  ن 
أ
ل

�ن  وكيف  حارته،  يف  فا�سل 
أ
�ل عن  ويخربين  �حلارة  وخريطة  �لبيت 

�جلميع يحبونه وي�ساعدوه يف حّل بع�ص م�ساكله... 
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

�إىل  مطلة  نافذة  على  وطرق  قدمي،  منزل  �مام  وقف  قد  ها   

�خلارج،  وطلب مني �أن �تبعه .

درج ق�سري ودخلنا �لبيت، عفو�ً ل بل �لكوخ! ل ��ستطيع �ن   

�لب�سيطة: غرفة �سغريه جد�ً  �نا�ص يعي�سون على هذه  �إنه منزل  �قول 

و�سطها  ويف  »�لطر�ريح«،  من  كومة  جانبها  وعلى  بح�سري،  مفرو�سة 

حز�ُن للتجاعيد 
أ
�مر�أة �أربعينية �أخذت �لهموم �سو�د �سعرها، وتركت �ل

�لكثرية �أن ترتاح على �سفحة وجهها! تركن فوق كر�سي وت�سع يدها 

على خدها وتفكر رمبا يف �لنهايه.

بي،  رحبت  �أكون  من  عمر  لها  �رشح  �ل�سالم.  عليها  �ألقيت   

كان  وكيف  تزوجت،  متى  ق�ستها:  يل  تلخ�ص  ور�حت  و�عتذرت، 

ع�سال  مبر�ص  �أ�سيبت  وكيف  هلون، 
أ
�ل نبذها  وكيف  �ملرحوم، 

ولد فقالت: هند عند �جلارة حتمل لها �بنها 
أ
�أقعدها. �ساألتها عن بقية �ل

فتعطيها لعبًة �و قمي�ساً … �أما عدنان فهو عند »�بو �سمري« �لبقال يكن�ص 

له �أمام حمله فيعطيه ربطة �خلبز، و�ما مالك ومدين فهما يذهبان �ىل 

يعطونهم  �أحياناً  �ل�سيار�ت.  زجاج  ليم�سحو�  �لرئي�سة  �ملدينة  �سو�رع 

كثرية و�حياناً ي�سحكون عليهم. هم يخربوين. وقدم يل عمر  نقود�ً 

فنجاناً من �ل�ساي �سنعه فوق و�بور �لكاز �مام �لغرفة حتت �لدرج . 

يتام، ون�سحتها �ن 
أ
ولد يف مدر�سة �ل

أ
�رشبته وطلبت منها �ن ت�سع �ل

تدخل �ملاأوى، فرف�ست وقالت: �ما كفاين �نني فقدت �سيد �لبيت وهل 

�ساأفقد �أولدي؟ ي�ستطيعون �أن يعي�سو� بدون علم ولكن ل ي�ستطيعون 
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�ن يعي�سو� بدون �أم. �أفرغت حقيبتي بني يدي عمر و�أخذت قطعتني 

من �حللوى حفاظاً على كر�مته. 

مهي�سة  حز�ن، 
أ
�ل دنيا  يف  غارقة  و�نا  �لعائلة  هذه  وّدعت   

تبدد  قيامة  �ىل  �أعماقي  من  �أنادي  و�لفوؤ�د،  �لفكر  مهزومة  �جلناح، 

�لظلمات، ت�ساعد بطون �جلياع وتعطي كل �ن�سان حقه يف �لعي�ص �حلر 

�لكرمي. حقاً �نه حلم، فقدرنا �ن نحيا مع �لحالم و�ن نبتعد عن هذه 

مقهورن  م�رشدون  �أطفال  بلدي  يف  �سيبقى  متى  �ىل  �ملوؤملة.  �حلقائق 

وبني  و�لطفولة،  �لرب�ءة  بني  �لفر�ق  �سي�ستمر  متى  �ىل  م�سطهدون؟ 

�لمان و�لطبقات �لفقرية �لتي ت�سكل �كرث من ن�سف جمتمعنا ؟   
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

دعوة �ىل �لتغيري

تباً  �ملنحدر�ت،  زمن  �لنهيار�ت،  زمن  �جلفاف،  زمن  �نه   

مل�ساعي �مل�سلحني و�لباحثني و�ملر�قبني �لتي ل تبلغ �سوى حدود �لهزء 

�إل �ملجنون، ول تفقه �ل  �إل �ل�سم، ول تفهم  و�ل�سخريه، ول ت�سمع 

يف  و�أدور  ت�ساوؤمية  نظرة  �أملك  �نني  كرثية 
أ
�ل ر�أي  وح�سب  �جلاهل. 

�سالة �لقدمية و�لفكار �لعتيقة و�لفعال �لبد�ئية. طبعاً وكل هذ� 
أ
فلك �ل

حد�ث، ول يتطابق مع 
أ
ل يتالءم مع قو�نني �لع�رش، ول يتو�فق مع  �ل

مور �حلقرية و�لتافهة مل تدع 
أ
�ل�رشعات، ول مع �لقذ�ر�ت. وهذه �ل

عقاًل �إل و�أذهلته، ول قلباً �إل و�أنامته .

حد، �إل �أنني 
أ
�سدقوين �نا ل �أحارب ول بنيتي �ن �أكون عدوة ل  

�أل وهي قول �حلق يف �أي زمان  �أوؤدي ر�سالة �وؤمتنت عليها،  �أن  �أريد 

ويف �أي مكان وحتت �أي �سغط وفوق �أي تيار. فاأجيالنا ل تتحلى باأي 

ر�دع ديني ول �خالقي ول حتى �ن�ساين حتى �رشت �عتقد �ننا بحاجة 

باأفكارهم  وتاأخذ  �لرديئة،  �فعالهم  جميع  على  تق�سي  رهيبة  قوة  �ىل 

مور �لو�سيعة �ىل غري رجعة .
أ
�ل�سنيعة، وب�رشعاتهم �خلبيثة، وبال

يقفو�  �ن  منهم،  �ل�سباب  �بناء جمتمعنا، وخا�سة  �متنى على   

حلظات مع �أنف�سهم و�أن يفكرو� كثري�ً، و�ن يحركو� عو�طفهم �حلقيقية 

�لتقليد  ويذرو�  �سا�ص 
أ
�ل �ملنبع  �ىل  يعودو�  و�ن  �أعمالهم،  وينّزهو� 

حياة  يف  يجولو�  و�أن  و�حل�سري،  و�ملوقد  �جلرة  ويتذكرو�  و�ملقلدين، 
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جد�د، فكل و�حد منهم كان يحمل فاأ�ساً ومنكا�ساً فيتفاعل مع �لر�ص، 
أ
�ل

للعطاء  رمز�ً  كان  �سجار. 
أ
�ل مع  ويتحادث  �لرت�ب،  مع  ويتجاذب 

مر متتلىء 
أ
�ل بهذ�  �لتفكري  . �سدقوين جمرد  و�ملحبه وللخري و�لربكة 

وتدفعنا  عروقنا  يف  جتري  �لتي  �لدماء  تتجدد  معنوي،  بدعم  �أنف�سنا 

�ملزيف  ولي�ص  �حلقيقي.  مبفهومها  و�حلد�ثه  �لتطور  و�ىل  �إىل�لمام 

م�ستوردة  و�فكار�ً  و�ألب�سة  رق�سات  للكثريين،  بالن�سبة  يعني،  �لذي 

خيار .فمن �ملفرو�ص �أن 
أ
ب�سورها �لقبيحة، و�لتي ت�سمئز منها نفو�ص �ل

 �إل �ننا نثبت يوماً بعد يوم �أنه ينحدر �إىل 
�لعقل �لب�رشي يتطور فعلياً

�أجد�دنا  �ليمة.  ونهايات  ومر�ص  وعجز  �سعف  من  فيها  وما  �لهاوية 

�لجتاهات.  جميع  ويف  �ملجالت،  خمتلف  يف  ح�سارة  رو�د  كانو� 

��ستلم  �أننا خري من  �أجمع  للعامل  ونثبت  بد�أوه  ما  نكمل  �ن  بنا  يجدر 

�لتي  �لتاريخية  �حلقائق  نطم�ص  ول  �ملعامل،  نطمر  فال  مانة،  
أ
�ل و�سّلم 

من �ملفرو�ص �أن نعتز ونفتخر بها، ول نتنا�ساها، ول ن�سعر باأنها للحظة 

حر�ج، و�لتي تعيق تقدمنا  لنا �لإ و�حدة، من �ملنتق�سات �لتي ت�سبب 

�مل�ست�رشي  �لف�ساد  على  بذلك  فنق�سي  �لو�قع،  مع  وتعاملنا  وتطورنا 

فات �لتي حتا�رشنا من فوقنا ومن حتتنا وعن مييننا و�سمالنا، �أّما  وعلى �لآ

�لقذ�ر�ت، فاهلل وحده يعلم متى ن�ستطيع �لتخل�ص منها .



��

اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

�لبي�صة و�لقلم

هي يف �خلام�سة من عمرها حتمل حمفظة كتبها على ظهرها،   

وتلب�ص مريوًل �أزرق، وتنتعل حذ�ء مطاطياً وبنطاًل كحلياً، �ما �سعرها 

�لعري�ص  فوق جبينها  ترق�سان  ما عد� خ�سلتني  �لور�ء  �ىل  فم�سدود 

خطو�تها ثقيلة حتى تخالها و�قفة ل مت�سي . ت�سم يديها �ىل بع�سهما 

دكان  من  تدخل  ور�حت  ثميناً.  كنز�ً  طياتهما  بني  تخّبىء  عناق  يف 

�ىل �آخر، وتخرج كاأنها جندي مهزوم، حتى لتقر�أ من تعابري وجهها 

�خليبة و�لف�سل �للذين منيت بهما. �أخري�ً دخلت �إىل �ملدر�سة. وقفت 

تتفتحان  عيناها  كبرية.  م�سكلة  يف  جاهدًة  تفكر  ور�حت  زمالئها  بني 

وتنغلقان بطريقة �رشيعة. فمها ما �ن تفتحه لتتكلم حتى تعود وتغلقه 

نحو  قلياًل  وتقدمت  �سمتها  من  خرجت  قليل  وبعد  متململة.  خائفه 

بني  �ل�سف  و�قفة يف  تفعله وهي  كانت  ما  �عادت  �أن  وبعد  �لناظرة. 

بالر�أ�ص، نطقت  بطيئة وهز  زمالئها من حركات ومتلمالت وخطو�ت 

�جلوهرة وقالت للناظرة : هل تعطيني قلماً و�أعطيك هذه �لبي�سة �أمي 

ل متلك مئتني وخم�سني لرية، ولي�ص يف �لبيت قر�ص و�حد ول طعام، 

و�ملعلمه ت�رشبني �ذ� مل يكن معي قلم فانقلب �ل�سمت  �ىل �سحكات 

و�أهازيج وحتولت �ل�سفوف �ملرتبة �إىل جمموعات تت�سايح وت�ستنكر 

هذ� �ملوقف. عندها �رشخت �لناظرة و�أعادت �لتالميذ �إىل �سفوفهم، 

طيلة  معها  �لبي�سة  بقيت  فيما  قلماً  و�أعطتها  يدها  من  �لفتاة  و�خذت 

�لنهار كاأنها دجاجة حتمي فر�خها. �نقلب خوفها �أمناً وتع�سها �أماًل بعد 

�لبي�سة. �سدقوين هذ� ح�سل ونحن  تاأكل  �لناظرة �ن  �أن طلبت منها 
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على عتبة �لقرن �لو�حد و�لع�رشين �أيعقل �ن توجد �ملقاي�سة يف زمن 

ولد �أو �لدولة لل�سعب؟  هل لالأ
أ
�لبور�سه و�لدولر؟ هل هو �إهمال �ل

�أعتقد �لثنني على �ل�سو�ء. �ل يحق للطفل يف لبنان �ن يتعلم وكر�مته 

�أن ياأكل  �أن يعي�ص  �أل يحق له  حمفوظة؟ ملاذ� نحمله ما فوق قدرته؟ 

وينام ويتعلم ويتد�وى من دون �أن يفكر مبثل هذه �لمور؟ هل حتولت 

�لبلد �ىل كماليات ي�سعب �حل�سول عليها؟ هل  �سا�سيات يف هذ� 
أ
�ل

ولكن  مور 
أ
�ل �أ�سخم  ل  �نا  و�لكرمية؟  �حلرة  �حلياة  نرثي  �ن  بنا  يجدر 

�ل�سو�رع، و�ىل �لدخول �ىل  �لنزول �ىل  �لفاعلة �ىل  �أدعو  �جلهات 

حياء �ل�سعبية، و�لتعرف على �أحو�ل �أهل �لقرى �ملحرومة، لو�سع 
أ
�ل

�ىل  وبالتايل  �لقت�سادية،  �لعجلة  �إمكانية حتريك  �ساملة حول  در��سة 

كرثية �لنا�ص قبل �ن يتحول �لن�سان نف�سه 
أ
حت�سني �مل�ستوى �ملعي�سي ل

ن من يدفع �ولده بهذه �لقوة 
أ
يف لبنان �ىل م�سكله ي�سعب حلها . ل

ترعى  دولة  له  تكون  �ن  ي�ستحق  �لغذ�ء  ولو على ح�ساب  �لعلم  �إىل 

يوماً  جعت  ما  �ذ�  �نك،  طاملا  �للبناين  �يها  عليك  خوف  فال  �سوؤونه، 

�سوف تاأكل �حلروف و�لكلمات.
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حز�ن فر�ح و�لأ �لأ

حز�ن قامت �لفتاة �حلزينة 
أ
وجاع ومن �سجيج �ل

أ
من زحمة �ل  

باملاآ�سي  �ملليئة  حلياتها  و�لهناء  و�ل�سعادة  حز�ن 
أ
و�ل فر�ح 

أ
�ل لتنعي 

يامها �لقليلة .
أ
لم، ولتقدم تع�سها قرباناً ل و�لآ

غريب �أمر هذ� �لعامل، فهو مفعم باملتناق�سات، فمن �لنا�ص من   

�ذ�  باحلزن، ومنهم من يقول:  �و  بالفرح  �ل�سعور  يقول: طبيعي جد�ً 

�لب�رش  بني  نو�ر. ومع ذلك فكثري من  �لظلمات ل معنى لالأ مل توجد 

فر�ح �إىل �حز�ن. فبالرغم من 
أ
تنقلب �أحز�نهم فجاأة �ىل �فر�ح �و �ل

خبار �ملتقلبه 
أ
�ن �لقدرة على حتمل �ملفاجاآت يحتاج �ىل قوة لتلقي �ل

حز�ن �ىل �أفر�ح �ما �ن تتحول 
أ
ب�رشعه �إل �نه �سيء جميل �أن تنقلب �ل

فانه  و�نني  و�لزغاريد �ىل عويل  �إىل جمال�ص عز�ء  فر�ح 
أ
�ل جمال�ص 

مور �ل�سعبة �لتي ن�سنفها يف خانة �لق�ساء و�لقدر، وجنهل، 
أ
حقاً من �ل

ما فيها من �يجابيات، ونعتقد �أننا �تع�ص �ملخلوقات، ونبد�أ بالنحيب، 

وتذرف �لدموع، فال ن�سعر �إل وقد حتولنا �إىل �سيء خاٍل من �مل�ساعر 

نعرف  فال  يحركنا،  �سيء  ل  خطرة  مرحلة  �إىل  ون�سل  حا�سي�ص، 
أ
و�ل

�نف�سنا ن�سل �ىل  متى ن�سحك ول متى نبكي، كاأننا جماد. ملاذ� ندع 

يام �ملقبله. و�لغد 
أ
مل و�ل

أ
هذ� �لو�سع �أين �لميان؟ و�أين �لن�سيان و�ل

ظهورنا  ور�ء  هذ�  كل  نرمي  �ن  �أيعقل  هذ�؟  كل  ن�سع  �أين  �مل�رشق؟ 

ونذر كل �سيء جميل يف هذه �حلياة ؟
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ننا و�سعنا �أنف�سنا يف د�ئرة �سغرية، 
أ
ونقف على �سفري �لهاويه ل  

طالق. ولكن �عذروين فما ر�أيته  و�رشنا نعتقد �أننا �تع�ص �لنا�ص على �لإ

�لورود  عمر  يف  فتاة  �ل�سبب  عرفت  عندما  تعجبي  يطل  مل  �أذهلني. 

جتل�ص وتنظر �ىل �لبعيد لعله �خلوف من �عني �لنا�ص �م رهبة للموقف 

�لتي تعر�ست له ل �عرف. وجهها كالقمر �إذ� ما �ردت �أن �أ�سفه �قول 

بكلمة ب�سيطة: �سبحان �هلل �لذي �أبدع يف خلقه! هي حقاً ر�ئعة �جلمال، 

�سف، �سكل بدون حمتوى. ل �سيء يثريها . لقد فقدت  ولكن. يا لالأ

ترد علي  ر�حت  معها  تكلمت  ما  و�ذ�  م�ساعرها،  �ح�سا�سها، وكتمت 

�أما باليد �و بالر�أ�ص، وهكذ� بحركات رتيبه ممله و�ذ� ما �سالت  مياء  بالإ

بلهاء ول �سيء  �أنها  �ىل درجة  فتاة عاقلة جد�ً  قالو�  �ملاأوى  رفاقها يف 

�كرث من ذلك �أما �ملمر�سات فهن يعرفن �نها فقدت عائلتها يف �حلرب. 

ميتة  �نها  باخت�سار  فقال يل  لالمر  در�ية  �كرث  فهو  �ملعالج  �لطبيب  �أما 

وتنام. عقلها م�سدود وقلبها متحجر متلك  تاكل وت�رشب  فهي ج�سد 

فقط من �حلياة �إر�دة قوية يف عدم �خلروج من م�سكلة ل نقول عاديه 

ول طبيعية ولكن قدرتها على �لتحمل كانت �سعيفة وما مرت به من 

ما  ملعرفة  ح�رشيتي  و�زد�دت  �قتنع  مل  توقعاتها  نطاق  خارج  �أحد�ث 

�لذي �أو�سل هذه �حل�سناء �ىل ماأوى �لعجزة وهي �سبية �سابة .

 

فاللبنانيون. يف وقت من �لوقات، �سار �لقتل و�ملوت عندهم   

�سيئاً عادياً يرونه كل يوم حتى �نهم يتوقعونه كل حلظة من �للحظات. 

و�للون �لحمر كان طاغياً على كل �سيء، و�ل�سو�د يلف كل �لبيوت 

و�ل�سو�رع وحتى �لنفو�ص .
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

فيها و�قتنعت  �لتي هجرت �حلياة وما  �ل�سبية  ماذ� ور�ء تلك   

بعي�سة ل تر�سى بها حتى �حليو�نات؟ حاول �جلميع �أن يكلمها لتبدي 

رغبة يف �خلروج من هذه �ملرحلة �ل�سعبة: �ملمر�سات و�لطباء و�لهل 

و�لرفاق، ولكن عبثاً كانت حماولتهم . دخلت يوماً �ىل غرفتها كانت 

كعادتها تنظر �إىل �لبعيد. �هلل وحده يعرف ما هي �ل�سورة �لتي ت�سكن 

يف تفكريها وترعبها �ىل حد �خل�سوع و�لياأ�ص و�لقبول بهكذ� و�سع. 

�ألقيت �لتحية و�أخربتها �فظع �لق�س�ص �لتي حتمل يف طياتها �مل�ساعب 

وتغلبو�  �مل�ساكل،  هذه  تخطو�  �بطالها  �أن  وكيف  حز�ن، 
أ
و�ل لم  و�لآ

على ماآ�سيهم، وخرجو� �إىل �حلياة �أقوياء وظّلت باردة كالثلج. ولكن 

�عتد�ء  ق�سة  هي  ج�سدها  يف  ق�سعريرة  و�رشت  جذبتها  �لتي  �لق�سة 

رجل عاقل مميز على طفله مل تبلغ �ل�سنتني من عمرها، فكاأن كلماتي 

ورمت  ذ�تها،  ملكنونات  مفتاح  مبثابة  كانت  �لق�سة  هذه  �حد�ث  عن 

خرية �رشيعة منفعلة قوية 
أ
بثقل م�سيبتها على كلماتها، فخرجت هذه �ل

فلم يعلق يف ذهني �إل خال�ستها.

  قتلت �أفر�د عائلتي يف �حلرب �أمي �أبي �أخوتي بقيت وحيدة 

يف زمن �حلرب دعتني عمتي �ىل �ل�سفر معها، وبالفعل ذهبت وحتول 

مان �لذي كنت �أنتظره �إىل وح�ص مفرت�ص �إلتهم ذ�تي، ج�سد�ً 
أ
جد�ر �ل

�رفع  �أّل  ويجب  ويعّلمني  ويك�سيني  يطعمني  عمتي  فزوج  نف�ساً،  و 

�سوتي �أمامه. فقط يجب �أن �أقول له نعم، و�أمرك، وحا�رش، و�سكر�ً، 

وكل عبار�ت �لذل �لتي �أجربت �أن �أقولها و�أودت بحياتي . �عتدى علي 

و�أنا يف ح�سنها وهي غبية حمقاء ل تعرف من هذه �لدنيا �إل جمار�ته 
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 . �ن�سان  يف  وح�ساً  �لذكر  �ل�سّيئ  عمتي  زوج  كان   . �لمور  كل  يف 

وعندما �أردت �ن �أتخذ موقفاً ل�ساحلي يبعدين عن كل ما حويل، بغباء 

وحيو�نيه ووح�سية وو�ساعة ورذ�لة، حولوين �ىل مري�سة، وو�سعوين 

نه �أرحم بكثري من �ملكان �لذي كنت فيه، 
أ
هنا، فاقتنعت بهذ� �ملكان ل

�لتي  فقط هي  نف�سي  بان  �قتنعت  نف�سي لنني  د�ئرتي على  و�أغلقت 

�لدنيا.  هذه  من  ر�أيت  ما  يكفيني  �سو�ها  �عرف  �ن  �ريد  ول  �عرفها 

�نها تتعر�ص لنوبة  باكية حتى �عتقد �جلميع يف �مل�ست�سفى  و�نفجرت 

ع�سبية .

دخل �لطبيب وقبل �أن يعطيها حقنة مهّدئة قالت له: دعني �بكي   

فدو�ئي هو �لبكاء .

ومن  عافيتها،  من  �سيئاً  ��ستعادت  �ن  �إىل  كان،  وهكذ�   

فظيعة،  حالت  مع  وتعاي�ست  ذ�ته  �ملاأوى  يف  ممر�سه  ن�ساطها،عملت 

ودخلت يف هموم �لكثريين، ور�فقت �حز�نهم وو��ستهم .

 

وحتّول �جلرح يف نف�سها �إىل مكان ترف�ص �أن تر�ه �أو تذكره .  

نومها  بعد  �حل�سناء  فاقت  و�تقنته  �لعمل  يف  نف�سها  و�سعت   

�لطويل. ول نقول �نها تزوجت �لمري وعا�ست يف ق�رش ولكن نهايتها 

و�قعية قلياًل، ماأ�ساويه جد�ً ماتت يف حادث �سري وهي يف طريقها �ىل 

�لعمل.
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�جلو�رب �ملمزقة

�حلمد   ، �لعالمات يف مدر�ستنا  �ملا�سي وزعت  �ل�سبوع  يف   

مل  طبعاً   . �لعادة  هي  كما  �لوىل  �ملرتبة  �نل  مل  ولكن  جنحت،   ، هلل 

ن و�لدي 
أ
�نتظر �لتهنئة من �أحد، وبقيت يف قلبي غ�سه وتاأملت كثري�ً ل

�ن  وطلبت  منه  تقدمت  �ل�رش�حه  على  عودين  وكما  مني.  �سيحزن 

�لفزع.  �أحمر خجاًل و�رجتف من �سدة  �لعالمات و�نا  يوّقع يل ورقة 

�أن  مني  وطلب  بحّنو،  �إيل  ونظر  �سيء،  على  تدل  ل  �بت�سامة  �بت�سم 

�جل�ص بقربه، وكعادته يف حل م�ساكلي باأ�سلوبه �حلكيم قال يل : ��سغ 

مل  و�حلياة  �سعبة،  طفولتي  وكانت  مكافح،  �ن�سان  �نا  �بنتي،  يا  �يل 

تن�سفني يف �أيامي �ل�سابقة، ولكن عندما تنجحني وتتفوقني كنت �أرى 

، لنك  �ليوم  �أحزن  فاأنا مل  لذلك  وتفوقت،  قد جنحت،  ذ�تي  وكاأن 

�إىل  وتعودي  جهودك  ت�ساعفي  �ن  عليك  �متنى  ولكن   ، تتفوقي  مل 

مركزك. و��سمعي يا �بنتي ما ح�سل معي عندما كنت �سغري�ً يف مثل 

غنياء 
أ
حرى مل نكن �ل

أ
عمرك : » مل يكن هناك مد�ر�ص يف زمني �و بال

�بناء �حلي كلهم يف  كي ندخل �ملد�ر�ص، كان يف حّينا ُكّتاب يحوي 

�سن �لعا�رشه وما فوق . وكان �لدر�ص حتفيظاً ببغائياً ، و�ل�ستاذ �إن�سان 

ظامل ل يعرف ��سول �لرتبية ول �لتعليم ، يعرف فقط �لهد�يا من جنب 

وخبز ، وبي�ص و�ل�سهرية �لتي يقب�سها يف نهاية �ل�سهر . يف �أحد �ليام 

تاأخرت على �لكّتاب، وعندما دخلت ��ستقبلني �ل�ستاذ بالع�سا و�أنبني 

�أمري،  و�أكتبها، فاحرتت يف   ، �أحفظها  و�عطاين ع�رش �سفحات كي 

فو�لدّي �أمّيان و�أخو�تي ل يعلمن �سيئاً ، وحاول ل�ساين �أن يتحرك بتلك 
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�لكلمات و�أن ينطقها ولكن عبثاً. حاولت يد�ي �أن تنقلها على �لدفرت 

ف�سعرت بثقل �لقلم وبخ�سونة �لقرطا�ص فال حفظت ول كتبت.

عندما ذهبت يف �ليوم �لتايل، �أول ما بادر �ليه �ل�ستاذ �لكرمي   

�سوؤ�يل عن �لدر�ص : ��سعد يا فالن �قر�أ وهات �لدفرت معك .

وقفت �رجتف حائر�ً وجن جنونه عندما ر�أى خطوطاً  متعرجة   

على  �لع�سا  �رشبات  و�نهالت   ، معرفتي  عدم  تعك�ص  �لدفرت  على 

نف�سي، ومل  �أحمي  تقع علي كي  �أين  ج�سدي حتى �رشت ل �عرف 

يكتف بذلك بل ربطني على كر�سي وطلب من رفقائي �ن يرفعا قدمي 

و�زد�دت حريتي فاأنا ل �ريد �ن يرى رفاقي ومعلمي جو�ربي �ملمزقة، 

وخلعت  �لبكاء،  كرثة  من  �سوتي  وذهب  �لقهر،  �سدة  من  و�ختنقت 

�لظامل  عرف  عندها  �لر�ص،  على  �سقطت  كيف  �عرف  ل  حذ�ئي 

�ل�سبب. عفا عني و�أعادين �إىل مكاين. وما تز�ل هذه �حلادثه توؤثر يف 

نف�سي . 

ومل �أرو لك هذه �لق�سه �إل لتتعريف على ق�ساوة �حلياة �ملا�سية،   

كما �أريدك �ن تري �حلياة بكل ما فيها من ر�حة وتعب و�سعادة و�سقاء، 

و�ن �لر�حة بعد �لتعب �سعور عظيم، كما و�أننا بالنجاح و�لتفوق نحقق 

�أمانينا وننري �لطريق �أمامنا .
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دموع �مر�ة ل تعرف �لبكاء

يهابها،  �جلميع  وم�ستبدة.  وقا�سية  قوية  تو�أمان،  و�لظلم  هي   

ولد ل يطيقون �سماع �سوتها 
أ
و�لكثريون يهربون منها، وحتى �لزوج و�ل

ول روؤية حركاتها، فهي حقاً �سنيعة بكلماتها، وقبيحة بت�رشفاتها. حتى 

�نها ل تت�رشف يف �أي �مر ��إل من منظار ذ�تها �لرديء، ول تنطق باأي 

قول �إل من ور�ء ل�سانها �لبذيء. �قتنعت بهذ� �لو�سع. ت�رشخ بوجه 

فالن. توؤنب �آخر. تهوج ومتوج يف د�رتها �ل�سيقة. ل �سيء يعجبها 

�أبد�ً.

كافرة بكل �سيء. ر�ف�سة لكل موقف . وعندما ر�أيتها �عتقدت   

�أنني �أقف �مام �سخرة منفوخة م�سنودة بحجر �سغري ��سمه �لكر�هية. 

ول بد لهذه �ل�سخرة �أن تتدحرج لتنزل من عليائها وتنك�رش وتتفتت 

وتتحول �ىل حبات تر�ب، لتعود �إىل �أ�سلها وتتذكر �نها من �لرت�ب 

�أبعد  و�إىل �لرت�ب تعود. يا لهذ� �لن�سان يخال �ن فيه قوة وهو عنها 

ودقيقه  �ساعة  كل  يف  بل  ل  حياته،  من  يوم  كل  يف  �سمته  فال�سعف 

وثانية يعي�سها. �أجربتني زميلتي �أن �أدخل ملقابلتها عّلني �أقنعها بوجهة 

نظرنا وهي �رشورة ذهاب �بنتها يف رحلة مدر�سية، وكنت قد �سمعت 

�تكلت  �بنتها.  �ملر�أة  هذه  بها  تعامل  �لتي  �ل�سيئة  �ملعاملة  عن  �لكثري 

يف  ودخلت  �هلل،  �إياها  منحني  �لتي  �سخ�سيتي  قوة  وعلى  �هلل  على 

ننطلق  �ن  نعي�ص،  �ن  يجب  ب�سجن  لي�ست  �حلياة  مبا�رشة.  �ملو�سوع 

موقفاً  �أدع  فلم  �لعنان،  لل�ساين  و�طلقت  خرين  �لآ على  نتعرف  �ن 
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�أقو�ل  من  بنف�سي  ما  �أفرغت  و�أوردته، حتى  �إل  ر�أياً  ول  وذكرته،  �إل 

جريئة. و�سدمت عندما �أقبلت على �بنتها ت�رشبها وتهينها �أمامي كاأنها 

تلك  وح�سية  من  و�رجتفت  �خلوف  من  �رتعدت  منحرفه.  �أو  جمرمة 

ن ت�رشفاتها لي�ست �ن�سانية بل حيو�نية حم�سة �م�سكت بر�أ�ص 
أ
�ملر�ة ل

�در  مل  �نني  �ل  كلماتي  تعرثت  عليها.  فاأغمي  باحلائط  و�رشبته  �بنتها 

ما ح�سل �ساعتها كل ما �أذكره هو �ننا �أنا و�لظاملة، حملنا �ل�سحية �إىل 

د�خلياً  �لدماغ ونزيفاً  �أن عندها �رجتاجاً يف  �مل�ست�سفى، وعرفنا هناك 

لتحظى  رمبا  �حلياة،  بعدها  وليلة وفارقت  يوماً  �ل�سحيه  حاد�ً. عا�ست 

�ر�دت  �نها  �ل�سباب، وكل ذنبها  �أف�سل. ماتت وهي يف ريعان  بحياة 

�ن تذهب يف رحلة مع رفيقاتها، و�نها ��ستنجدت بي . طبعاً هذ� لي�ص 

�ل�سبب �منا هو مفتاح �ل�رش لنف�ص ل ميكن �أن تكون خرية ولو باأ�سعب 

إليها  � �ملر�أة؟ نظرت  لتلك  �لدنيا كاف  �أعرف هل عقاب  �لظروف. ل 

عندما �أخربونا �ن �بنتها ماتت، فر�أيتها لوحاً من �لثلج �ل�سلب مل تذبه 

�ل  �هلل؟  تعرفني  �ل  ؟  ملاذ�  لها  قلت  نحوها  رك�ست  �مل�سيبة.  حر�رة 

؟  �أجنبتها  ملاذ�  ؟  بريئة  نف�ص  قتلت  ملاذ�  وعقاباً  ثو�باً  هناك  �ن  تعرفني 

لتقتليها ؟ ملاذ� ياجمرمة يا ظاملة؟ عندها نظرت �إيل وك�سفت عن �ساق 

�أكلها �لدود، وقالت: يل �نه �بي و�سعني  منخورة كاأنها جذع �سجرة 

نني �أكلت قطعة �حللوى �لتي خباأتها له �أمي فوق 
أ
يف برميل ماٍء يغلي ل

ولدي �سيجعلهم يحبونني، ومل �أت�سور 
أ
�خلز�نة. �عتقدت �ن ظلمي ل

�بنتي. و�رشخت وبكت حتى فقدت عقلها ونقلت �ىل  �قتل  �أن  �بد�ً 

م�ست�سفى �لمر��ص �لعقلية .

  ورغم �نني ر�أيت دموع تلك �ملر�ة بعد فو�ت �لو�ن �إل �نني 
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�حب �أن �قول �إن �خلري يف ذ�ت �لن�سان �قوى من �ل�رش ول تعتقد يا 

�أخي �نك بال�رش ت�ستطيع �أن حتقق رغباتك، فالدنيا تبقى طوع �إر�دتك 

وتعاىل.  �سبحانه  �هلل  �إياه  منحك  �لذي  �خلري  بكل  عليها  �قبلت  ما  �ذ� 

ولن�ستبدل  �ملكبله  م�ساعرنا  وعلى  �ملا�سية  �حز�ننا  على  فلنتغلب 

و�خلري  �حلب  لتعطي  وتزدهر  باأبنائها،  ر�ص 
أ
�ل فتعمر  باملحبة  �لكر�هية 

و�جلمال .
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زمن �لعجائب

��سعر بقوة رهيبة تدفعني للكتابة، ل �عرف من �أين ��ستمدها؟   

م�ساعري  يف  و�رتاحت  �فكاري  فوق  رحالها  حطت  كيف  ول 

و�حا�سي�سي؟ �إل �ين ��ستطيع �ن �أ�رشع �بو�بي، و�ن �فتح كّل نو�فذي 

طلق لقلمي �لعنان 
أ
طل على �ليام �حلالية ل�سجل مو�قف عديدة، ول

أ
ل

كي ي�رشد �أحد�ثاً كثرية مير بها هذ� �لزمن �لعجيب �ملليء باملتناق�سات 

و�ملفعم باملناور�ت �ل�سلبية بني كل ما هو �سيىء وما هو ��سو�أ. 

بعد�وة  �ت�سمت  نعي�سها  حلقبة  مقيت  وتعريف  خميفه  مقدمة   

�لن�سان لنف�سه، تظهر باجناز�ته �حل�سارية وت�رشفاته �لتقدمية .

نبد�أ  ل  فلَم  مور 
أ
�ل باأب�سط  تكمن  �لقوة  باأن  �قتنعنا  ما  �ذ�   

�لمور  عظائم  نق�سد  باننا  للبع�ص  يخيل  لئال  هي  كما  بها؟نعر�سها 

ونهمل �أب�سطها. فما يلزمنا، لهكذ� زمن، �سالح و�حد �أل وهو �لميان 

�لكر�هية و�حل�سد و�لبغ�ص  نق�سي على  �لميان  باهلل، ومن خالل هذ� 

عن  يبعدنا  ما  وكل  �لن�سانية.  وكره  �ملادة  وحّب  و�لتناحر  و�لتباعد 

ويح�رش  قلوبنا،  ويجمد  نفو�سنا،  ويتعب  �أرو�حنا،  ويزهق  �ن�سانيتنا، 

كرم  �سبحانه  �هلل  بان  �لعلم  مع  �حليو�نات.  من  تقربنا  بافكار  عقولنا 

�لن�سان وجعله �أف�سل �ملخلوقات من �جلن و�ملالئكه، ل بل �سخر له كل 

�سيء: �لر�ص وما عليها وما فوقها وما حتتها، وحتى �ملياه وما فيها. يا 

لهذ� �لن�سان �لكافر بنعم خالقه و�همها نف�سه ، فهو جاهل للخري و�ل�رش 
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حلاد للقيم وللمبادىء  حتى �أنه فقد ح�ص �لتمييز، وركن يف ظلمات �لإ

ولالرث �لثمني �لذي تركه له �لقدماء ، فتعلق بتطور ز�ئف، وبتقدم 

مزوٍر، بح�سارة حترتم �لظو�هر و�ملاديات وتهز�أ باجلو�هر و�ملعنويات.

�أهمها  عديدة  �سباب 
أ
ل عائد  و�لعو�طف  فكار 

أ
�ل فتلوث   

تقاع�ص �أمم ر�ئدة وقبولها باأن تكون يف �ملنحدر�ت، ويف �آخر �لطريق، 

ور�سوخها للبدع �مل�ستحدثه من �أمم نعتقدها رو�د ح�سارة، و�أو�ئل يف 

كل �سيء. هم فعاًل هكذ�، ولكن فقط يف جمال و�حد هو �لنحطاط 

و�لرجعية، فما معنى �ن يخ�سع �لن�سان يف قو�مي�سهم للبيع و�ل�رش�ء 

�كرث من ذلك للت�سويه، حتى �نهم مل يكتفو� بالعبث بكر�مة �لن�سان 

ن�ساين . بل تعدوها حلرمة �لوجود �لإ

فهم يدورون يف فلك �لعظمة �لدنيوية عن طريق �ل�ستن�ساخ   

باأج�ساد  �سياطني  نرى  �هلل، حتى �رشنا  تغيري خلق  �أو عن طريق  تارة، 

ور�ءهم،  ن�سري  ونحن  �لب�رشية  على  حم�سبون  �أنا�ص   … ب�رشية 

�لتفاتة  ومعرفه  علم  ورو�د  ح�سن، 
أ
و�ل ف�سل 

أ
�ل ونعتربهم  ونقدرهم، 

�لعلم  �أحقر  وما  فيه،  نعي�ص  �لذي  و�لتخلف  �جلهل  �أروع  ما  ب�سيطة: 

�لعقول  تلوث  يحمل  �لذي  فالعلم  بهما،  يتخبطون  �للذين  و�لتقدم 

�أن ن�سميه علماً ل بل جهاًل و�نزلقاً �سوب نهايات  ل يجدر بنا حتى 

ن�سان لنه �خلا�رش �لكرب يف معركة من �بتد�عه، فهو  ماأ�ساوية تدمر �لإ

بال  يف  خطر  هل  خره.  �لآ ويف  �لوىل  يف  وجوده  �سيخ�رش  بالطبع 

خطار حتيط بنا من كل جانب، و�أهم جانب هو يف ذ�ت 
أ
�أحدكم باأن �ل
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كل و�حٍد منا، و�ذ� ما قررنا �أن نتحدى، و�أن ن�سحح ون�سري يف �لطريق 

إليها من  � �أن نقّوم �نف�سنا وننزهها عن كل ما ي�سيىء  �ل�سحيح يجب 

�أمور عظيمة مب�ساوئها، وفر�ست علينا وتقبلناها برحابة �سدر . 

 

�أكرث  تاريخنا  ونعملق  خرين،  �لآ �أمام  �أنف�سنا  نقّزم  قوم  نحن   

من ��ملطلوب

حتى بتنا �أغر�باً عن �لتقدم، وبعيدين كل �لبعد عن �لتح�رش.  

ي�سيىء  ملا  وحتى  �سىء  لكل  بامتياز  ��ستهالكي  �إن�سان   

ن�سان. لالأ
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

عان�س يف �ل�صاد�صة ع�صرة ربيعا

�سبية ح�سناء تعي�ص فرتة �ملر�هقة بعقل �مر�ة يف �لربعني من   

مثاليه  مدر�سة  نف�سها  مع  توؤلف  بحيث  قوية  �سخ�سية  متتلك  عمرها، 

فيها،  ت�سبح  �لتي  فكار 
أ
و�ل و�سعتها،  �لتي  �ملبادىء  فلك  يف  تدور 

ف�سارت مركز توزيع �لن�سائح و�لعظات �له�سة و�خلفيفة لنها نتجت 

عن وعي غري نا�سج وعن حياة غري جمربة . �أ�س�ست منهاج حياتها من 

بانها  ت�سعر  لكاأنك  تتخيل وتتوقع وترجح حتى  �أحالٍم جارفة، كانت 

و�قعية �ىل حد خميف .

فمن �ملمكن �ن حتدد معامل �سخ�سية �ن�سان �إذ� ما كان يتعامل   

مع حميطه مبا فيه من �أخطاء وم�ساوئ ولكن من �ل�سعب معرفة  كنه 

نف�ص حتيا  بخيالت تعتقدها حقيقي، وباآمال تبعدها �إىل �أق�سى حدود 

عن جيلها .

 

فهي تكره �لرجال ل ل�سيء، ولكن نتيجة �لرتبية �خلاطئة �لتي   

نثى يف جمتمعاتنا �ل�رشقية. فللذكر كل �سيء 
أ
يتلقاها كل من �لذكر و�ل

حتى  ممنوع  �أمامها  �سيء  كل  نثى  ولالأ �لخطاء،  حتى  م�سموح  �أمامه 

هذه  متلكها  كانت  �لتي  �ل�سفات  �كرث  و�لت�سدد  �خلوف   . �ل�سو�ب 

�ل�سغرية �لكبرية .

�ل�سبايا يف مثل عمرها يتزّين ويتجّملن ويهتممن مبظهرهن،   
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�ما هي فكانت ت�سوه خلقتها �سعرها �لق�سري وجهها �ملت�سم بالرجولة، 

تكرههم،  للبنات.  منه   لل�سبيان  قرب 
أ
�ل ولبا�سها  خ�سن،  و�سوتها 

حق باحلياة .
أ
ح�سن و�ل

أ
وتتمثل بهم �عتقاد�ً منها �نهم �لف�سل و�ل

رفيقاتها  ومع  بفظاظة  �هلها  مع  تتعامل  “�ميان”.  تدعى   

نهن يفكرن بجمالهن وبهيئتهن 
أ
با�ستهز�ء و�سخرية. كانت حتتقرهن ل

نف�سها يف  مور . �سّنفت 
أ
�ل ذ�تها كل هذه  تنكر على  وباأنوثتهن فهي 

ف�سل بني �لبنات و�ل�سبيان، فال هي ذ�ت عقل خفيف، ول هي 
أ
خانة �ل

متعنتة ومت�سلبة وم�ستقوية… 

بنات جن�سها يذبن يف ق�س�ص �حلب و�لع�سق و�لغر�م، وهي   

تغو�ص يف ق�س�ص �لعنف و�حلرب و�جلرميه، حاول �جلميع �ن يلفت 

إّل �ن حماولتهم  � �أنها بنت يجب �ن حتافظ على �نوثتها،  نظرها �ىل 

جمتمع  يف  حتيا  عان�ص  بطلته  فيلماً  �ساهدت  �أن  �إىل  هباء،  ذهبت 

�بناء  كل  من  مرفو�سه  هي  و�لظروف،  �لحو�ل  يقدر  ول  يرحم،  ل 

يف  كثري�ً  �لفتاة  هذه  �سخ�سية  فاأّثرت  منبوذه،  مكروهه،  جمتمعها، 

ل  فتاة  �إىل  �ل�سغريه  �لعان�ص  �نقلبت  �حلني  ذلك  ومنذ  »�ميان«  نف�ص 

باأ�ص بجمالها وباأنوثتها، و�سارت تق�سي �أكرث �أوقاتها �أمام �ملر�آة و�أمام 

�لفالم �لعاطفية، حتى تبدلت حياة �مل�سرتجلة �ىل حياة �نثوية تعر�ص 

فاقت  بل  ل  �أحد،  عن  حما�سنها  تخفي  ول  منا�سبة،  كل  يف  نف�سها 

هتمام مبظهرها . وكرهت فكرة �لعنو�سة �لتي  �خو�تها يف �ل�رش�ف بالإ

كانت تقد�سها وتعتربها مالذ�ً وملجاأ ورمز�ً للحرية، و�أحبت �لرتباط 
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

�ىل درجة �أن فكرة �لمومة قد نه�ست يف قلبها بقوة كبرية، و�نقلبت 

حياتها ر�أ�ساً على عقب .
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عبادة

مو�ج مع رمال 
أ
عندما تعانق �جلبال زرقة �ل�سماء، وترق�ص �ل  

على  تنزل   ، و�لرت�ب  �ملاء  فوق  �حلمر�ء  نو�ر 
أ
�ل وتتاأرجح  �ل�سطاآن، 

�لكون حلظات قد�سية، جتعل �لكائنات ماخوذين م�سدوهني ، من روعة 

�لغروب، و�ل�سجار،  �ملكان وقت  لو�ن، و�سكون 
أ
�ل �ملناظر لمتز�ج 

و�ملياه، و�ل�سم�ص و�لهو�ء.

                                                                               .                                                 

�لتذوق  على  وحتثنا  �لميان،  م�ساعر  فينا  تثري  مكونات   

ور�ق، ونرت�سف خرير �ملياه ،ونلم�ص 
أ
و�ل�ستمتاع ، فنحب حفيف �ل

�أعظم  منار�ص  باأننا  فنح�ص  �لهو�ء،  �ل�سم�ص، ومنيل مع حتركات  �أ�سعة 

طقو�ص �لعبادة ، فنمجد �خلالق ون�سبحه على �أقوى نعمة �أهد�ها للعباد.           

.



��

اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

حالم �لهاربة �لأ

و�لزمنة  تبكيك،  �لقد�ر  كانت  �إذ�  �لن�سان  �أيها  تفعل  ماذ�   

و�آهات  �ملوت من فزع وخوف  ب�سائر  �إل  تعطيك  تدميك، و�حلياة ل 

يد�عب  عندما  منع�ص،  وب�رش�ب  لذيذ  بطعام  حتلم  عندما  وندم. 

�و  يلتهمها،  �أحدهم  ر�أيت  لقمة  �أو  ما،  ر�أيته يف و�جهة  خيالك ثوب 

�للحم  قدميك  من  تاأكل  جلدية  رقعة  قدميك  من  لتنزع  مريح  حذ�ٍء 

ولتخلع  �لقدمني،  حايف  مت�سي  �ن  تتمنى  �نك  حتى  �أ�سابعك  فتوؤمل 

تكاد  حائلة  خيطان  كرة  فبات  روؤيته  عيناك  كرهت  ثوباً  ج�سدك  عن 

من  ت�سخر  �لنا�ص،  كل  �لنا�ص،  باأن  �سعور  ويتملكك  عارياً،  جتعلك 

فقرك �ملدقع ومن فطنتك �لعمياء . �أ�سف �إىل �نك تعاين من حرمان 

�أو هر جائع  �إل كلب عط�سان،  �لنف�ص، ف�سخ�سيتك ل ينجذب �ليها 

من  �أكرث  ملعون  كاأنك  �لف�سالت،  من  ما جتمع  فتافيت  من  لتعطيهما 

�ل�سياطني، فاأنت حمروم من �لهو�ء و�لغذ�ء و�ملاء، ممنوع من �مل�ساكن 

و�ملو�قد و�ملنازل، فاأنت فقري حقري و�سيع ل ت�سلح �إل ل�سارع �و طريق 

�و ر�سيف، فما بالك ت�سكو، و�سقفك �سماء، وجد�رك برميل وغطاوؤك 

كي�ص طحني، وخمدتك من طني، وفر��سك من حديد. ملاذ� تتـاأمل و�نت 

يف  �لنجوم  �ىل  �نظر  �لعظيمة؟  باأحالمك  �لر�ص  خملوقات  �أغنى 

ر�ص يف �لنهار و�أخربها عن 
أ
�لليل و�أ�رش �ليها مبتطلباتك، وتطلع �ىل �ل

�حالمك، فيتحول �لرت�ب بني رجليك �ىل ذهب تغزو به هذ� �لعامل، 

�سحاب 
أ
فتاأكل �للحوم، وتلب�ص �حلر�ئر، وت�سكن �لق�سور، وت�سرتي �ل

فيتحول �لعدو �إىل �ساحب، و�لبغي�ص �ىل حبيب. ول تن�ص، و�نت 
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قدرك  حتديت  نك 
أ
ل جميل  �سيء  كل  تفقد  �نك  �لز�ئل،  نعيمك  يف 

وكفرت بنعمة وجودك، فال �لفقر من �سنعنا، ول �لغنى من �نتاجنا، 

�أحالمك  تغني  �أنت  تقف  وذ�ك  ذلك  وبني  علينا  مفرو�ص  �سيء  كل 

�للوؤلوؤيه.  حياتك  مع  ومت�سي  �لورديه  �يامك  مع  وترق�ص  �لذهبيه 

وت�رشخ باأعلى �سوتك: �أعيدوين �إىل مكاين، �وقفو� زماين فجميل �أن 

�حيا مظلوماً مقهور�ً �أو قبيحاً �سنيعاً على �ن �عي�ص ظاملاً متكرب�ً �أملك 

حالم �لهاربة �إىل �لو�دي �لعميق، و�خليالت 
أ
�لكثري، �إل �أنني �فقد �ل

�لر�حلة �إىل �لفق �لبعيد، فتغدو روحي فارغة ي�سبح ج�سدي �سميناً، 

ومتوت عو�طفي، وتنتحر �أحا�سي�سي و�عي�ص فقط مع �لعدم .
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

حياء مقابر�لأ

وبقيت  ور�ق، 
أ
�ل وهربت  �ملحابر،  و�ختفت  قالم، 

أ
�ل جفت   

هياكل �لكلمات تنذر بخطر �سديد تهدد بثورة مغوليه حترق �حلروف 

للجهل  �لن�رش  وحتقق  �سالة، 
أ
�ل ومتحو  �لرت�ث  ت�رشد  �لفكار،  وتبدد 

وللجاهلية يف نهاية �لقرن �لع�رشين. وهنيئاً لنا باجلاهلية �حلديثة وهنيئاً 

لنا )بهولكو �حلفيد(، وود�عاً �يتها �حلياة �لكرمية �مل�ساءة باأنو�ر �لعلم 

و�ملعرفه .

بوم،  نعيق  ول  �سوؤم،  نذير  لي�ست  وهي  �أكيده  و�قعة  هذه   

من  �ف�سل  حلها  �ىل  و�ل�سعي  هي،  كما  �مل�ساكل  عر�ص  يبقى  ولكن 

تكدي�سها يف خز�ئن �لن�سيان .

�ستحدد  فهي  مميزة  فيها  �ملر�فعة  ن 
أ
ل جد�ً  مهمة  ق�سيه  وهذه   

م�سري جمتمع وم�ستقبل �أجيال.  

و�لنقاط �ملثارة يف هذه �لق�سية ل يف�رشها د�ستور ول يحميها   

وهو  �أل  ن�سان،  �لإ وجود  من  �لهدف  على  مرتكزة  هي  �منا  قانون، 

�حلياة.

هي  وموؤ�س�سات  �بنية  ظل  يف  متمثلة  �ليوم  �حلياة  �أن  وكيف   

حياء . مبثابة مقابر لالأ
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فمن �أوجب �لو�جبات هدم هذه �ملقابر فعاًل  ل قوًل، وتنفيذ   

وهادفة  فاعلة  مرحلة  يف  ندخل  جتعلنا  �خلطو�ت  وهذه  �ل�سعار�ت 

ن�سان وعملية �إ�سالح  مال. لنعلنها ور�سة بناء لالإ منيات و�لآ
أ
لتحقيق �ل

يف كل �ملجالت .
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

ت�صفق �حلرية بيديها د�عية قو�فل

 �ل�صهد�ء �إليها

ترق�ص  إليها،  � �لعرب  �أبطال  د�عية  بعينيها  �لنتفا�سة  تزغرد             

قد�ص  ويا  ناِدنا  �ق�سى  فيا  إليها،  � �حلجارة  �طفال  د�عية  بيديها  �لكر�مة 

�نتظرينا، فها نحن قادمون حاجون م�سلون متطهرون، قر�آن يف قلوبنا 

و�أحجار باأيدينا، دنيانا �سغرية و�أمانينا كبرية، طريقنا ق�سري �إىل �لفردو�ص 

و�حد  ليمني   �إل  طاعة،  ول  مكان  ول  �ساعة  ول  وقت  فال  و�لنعيم، 

م�سجدنا  �سنحرر  دم،  قطرة  �آخر  حتى  فل�سطني  �سنحرر  و�حد،  برب 

�خت�رشو�  و�سباب،  �أطفال  يحملها  ق�سية  للحياة.  حلظه  �آخر  حتى 

حجر  �حت�سار،  مبو�قف  �مل�سافات  و�ختزلو�  �نت�سار،  بدقائق  �حلياة 

وحفر ورحلة �ن�سان بني �ملوت و�حلياة، ب�سمة ودمعة نحيب وزغاريد، 

�لولدة ومع �حلليب ير�سع لنب �لنتفا�سة، ويكرب ي�سب على  ،فمنذ 

و�خلنازير،  �لقردة  على حفدة  �لنقمة  ويحمل  �ل�ستعباد،  و  �لذل  كره 

ولن  ل  �لذين  �ملقاومني  �أرو�ح  �ملالئكة  فتحمل  �ل�سهادة  بنعمة  ويعتز 

يرتكو� �حلياة �إل بعهد �لوفاء. تابعو� �مل�سرية وزلزلو� قلوبهم، وفجرو� 

حتى  فاتبعونا  �هلل  �سبيل  يف  منوت  �ن  لنا  �رشف  و�تبعونا.  �سمائرهم 

�ليوم �ملوعود.

                                                                  ليو
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�أ�صعب �لوقات

�لدموع معها  �بت�سامتك تتحول  عندما تخنق عرب�تك وتظهر   

�ىل دماء، 

وعندما توقف �أحالمك وتبني حركات تتحول معها �حلروف   

�إىل دعاء 

وتعتقد بانك ت�سيطر على نف�سك وت�سجن عو�طفك وحاجاتك   

ومتطلباتك يف �أبعد �رشيان يف قلبك، وتتابع حياتك وتتظاهر بالن�سيان 

للما�سي وبالقوة ملجابهة �حلا�رش وبالالمبالة ملالقاة �مل�ستقبل .

نف�سك  جتد  �لعمل  ويف  �لبيت  يف  �لنا�ص  زحمة  من  فبالرغم   

وحيد�ً �ل من خيالك غريباً بني �غر�ب �بعاد ل �حد يهتم بك، ول �أحد 

ي�سمعك، ول حتى خملوق ي�سعر بحزنك، ول بفرحك، كاأنك قادم 

من عامل بعيد عن عاملهم، وتتكلم بلغة مبهمة ل يفهمها �حد .
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

�إمر�أة عجوز

كل  �أعباء  حتت  وترزح   ، �ملخلوقات  جميع  من  تد�ن  عندما   

�سياء وترمى يف �لعماق وتهمل يف �لزو�يا وحت�رش يف �لزو�ريب، 
أ
�ل

تذروها  رماًل  ويجز�أ  ويك�رش  يحطم  حجر�ً  نف�سك  حت�سب  حينها 

�لرياح.

 

ول  ممزقة  ل  قدمية  رقعة  �ق�سم  ثيابها،  �جل�سم  منحنية  �ن�سانة   

�نها  تكت�سف  ما  �رشعان  باأدعية  ل�سانها  ويرتنح  �لهوينى  مت�سي  مرقعة 

�أعمل يف  ن  �نا �م ربيت وبنيت وحتى �لآ متقت ولدها وتدعو عليه . 

�لب�ساتني، �أعيل نف�سي و�قدم �ملوؤونة لبناتي وله، وبالرغم من كل هذ� 

ي�رشبني ويهينني. طردين من �لد�ر فاتخذت من �حلقل ماأوى و�فرت�ست 

�لرت�ب و�حت�سنت �حل�سى .

و�لبنات  �مليامت  �ل�سبيان يف  �أولده  يبايل. وزع  �ملغ�سوب ل   

يف �ملنازل، ياأخذ �ملال من تعب �لبنات وينفقه على زوجته �جلديدة. 

و�أولد،  �لقدمية   وعلى زوجته 
ّ

، علي وي�ستقلُّ و�لدجاج،  �للحم  ياأكل 

رغيَف �خلبز .

يف  ت�سعه  ل  ملاذ�  �لدولة؟  �أين  يتبع؟  دين  و�ي  �رشع  �أي   

�ل�سجن؟ و�لعجوز جتهل �لقو�نني �لو�سعية، �ل �أنها تعرف حق �ملعرفة 

وحيد�ً.  ربيته  �ل�رشي  و�لرت�بط  �لرحم،  و�سلة  �لن�سانية،  �لقو�نني 



�0

ن  �أعطيته كل ما �أملك: �سحتي ومايل وتعبي وعمري و�سبابي، وهو �لآ

ل يكتفي بال�سخرية مّني بل يعمد �إىل �يذ�ئي و�رشبي كلما وقعت عيناه 

علي، فانا ل �أ�ستطيع �إل �أن �نقده و�ن �أبني له خطاأه.�لويل له من عذ�ب 

جهنم. هذ� �لعاق �لظامل �لفا�سد ليته مات ليته �أعمى. ليته �أخر�ص قلبي 

غ�سبان عليه �إىل يوم �لدين. و�أنا هنا �أبحث عن �أولده من مكان �ىل 

عيدهم �إىل بيتهم، وعلى �لبنات، فحر�م �ن يعملن يف �لبيوت، 
أ
�آخر ل

وو�لدهم يدور على “حل �سعره” ياأكل ويتزوج وينجب وينام وياأخذ 

�ملال من تعب �لبنات ل لي�رشفه على �أولده و�منا على �سهو�ته وملذ�ته. 

هو كلب م�سعور ل يهدئه �سيء، ول يقنع ب�سيء، فليمته �هلل ويرحني 

�أعمل،  �أح�سنهم و  �أعرث على �لولد و�لبنات حتى  �إن  ما  منه. فو�هلل 

�أد�رت ظهرها  �ل�سن.  طاعنة يف  �سعيفة  مك�سورة  �نني  مع  و�أربيهم، 

كاأنها  تهدج  �لطريق  يف  و�سارت  ولدها،  على  بحقدها  رمت  �أن  بعد 

جمل �نحنى هودجه .رمبا هي و�لدة ظاملة و�بنها مظلوم �سابقاً. تبادلو� 

دو�ر وغرقو� يف �ملتاهات �ملظلمة.                                                   
أ
�ل
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

غري متعلم ولكنه مثقف....

هم  قالئل  �ل�سف  ومع  كثريون،  متعلمون  يوجد  �نه  غرو  ل   

�أعلى  يحمل  �أحدهم  ترى  و�لثقافة.  �لعلم  معاً:  �سفتني  يجمعون  من 

�ل�سهاد�ت ويعتلي �على �ملنابر، �إل �نه يحب�ص نف�سه يف د�ئرة �و موقف 

�و �جتاه، في�سيق عقله، وينح�رش تفكريه ب�سفحات كتاب .

ومقابل هوؤلء �لنا�ص توجد طائفة من �ملثقفني غري �ملتعلمني.   

حتى  ول  �لقر�ءة،  ول  �حلرف،  يعرف  ل  خم�سيني  رجل  هنا  وبطلنا 

�لكتابة، �إل �نه ي�ستاأجر �سبياً ليقر�أ له كل يوم �ساعات يف �لقهوة كتاباً 

حوله  من  �أ�سحابه  يجمع  �ل�سبي  يتغيب  وعندما  جملة  �و  جريدة  �أو 

ويناق�سهم يف �أمور متعددة �جتماعية و�سيا�سية و�قت�سادية . ��سمه �أبو 

�أحمد ل يلعب �لرند )طاولة �لزهر( ول يتناول �لنارجيلة، �إل �أنه يهوى 

�أنه  دبية، حتى 
أ
�ل �لكتب  �ملكتوبة، ويع�سق  حد�ث 

أ
خبار و�ل

أ
�سماع �ل

�أحياناً يطلب من �ل�سبي �أن يقر�أ له كتباً �قت�سادية فال ي�ستوعبها كثري�ً 

فيذهب �إىل جاره �ل�ستاذ لي�رشح له �لنظريات و�مل�سائل .

كم �متنى �ن تعّم حالة �أبو �حمد �أو�ساط �ملتعلمني، و�ن تنت�رش   

يف �مكنة يتو�جد �لكتاب فيها تر�ه ب�سيطاً ل بل �أقل من ب�سيط. ثيابه 

يفتخر  وهو  كتباً،  �لثياب  بدل  ي�سرتي  فهو  ياأبه،  ل  ولكنه  بالية جد�ً، 

لتخرق  م�سامعك  �إىل  تن�ساب  �أنها  ترى  كلماته  �سمعت  ما  �ذ�  بذلك. 

إليه ويجذبك �إىل �ملوقف �و �إىل �حلقيقه �لتي يريد �ن  عقلك، في�سدك �
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يوؤكدها �و يعرفك بها.

و�هلل ما �سمعت �لكلمة �لر�سية �لنافذة من �أفو�ه �أ�ساتذة �جلامعة   

كما �سمعتها من �بو �حمد.

�سياء. ينقذك من �لالمبالة فرتوح معه يف رحلة 
أ
يحلل لك �ل  

ممتعة تعود منها غنياً باملعلومات ور��سياً م�ستمتعاً بالوقت �لذي �م�سيته 

معه . ي�سخرون منه ويدعونه �لف�سيح، هو فعاًل ف�سيح حتى �نه برهن 

عن موقف يخ�ساه �ملتعلمون وهو �ن �لفهم ف�سل على �لعلم . وتنطبق 

�جلمل  قر�ءة  ويعيد  وي�ستوعب  يفهم  فهو  �ساحبنا  على  �ملقولة  هذه 

�سعار حرفياً. ذهنه �ساٍف، و�سغفه بالعلم قوي، ويطبق ما ي�سمعه 
أ
و�ل

على ذ�ته ويف حياته مثاًل �سمع عن �مل�ساو�ة و�لعد�لة فهو يقت�سد على 

�سحته  على  حفاظاً  بالقليل  ويكتفي  �لكثري  ياأكل  فال  بالطعام  نف�سه 

�خلادعة  �ملظاهر  يقر�أ عن  يقول.  كما  �لنا�ص  من  لغريه  �ملجال  وليرتك 

وعن �أهمية �جلوهر فال يهتم �إل بد�خله ويذر مظهره، و�لنا�ص �أحر�ر 

فيما يعتقدون.
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

م�صالك وعرة يف �لدروب �ملظلمة

قوة عجيبة حتول �مل�ساعب �ىل �أمور هينة و�حد�ث �سهلة.  

حز�ن حتى وكاأنني 
أ
�ملاآ�سي و�ل كنت ل �عرف يف حياتي �ل   

�أتعامل مع و�قعي  �لوحيدة �لتي ت�ستطيع �ملقاومة و�لتحدي، و�رشت 

تلقى  �لذي  �لقلب  لن  �لالمبالة،  من  و�لكثري  �جلفاف  من  ب�سيء 

لم دماء ت�سخ  طعنات كثرية ونال �لكثريمن �ل�سدمات، و�أ�سبحت �لآ

منه، �ىل �سائر �نحاء �جل�سم،  ذبذبات حترك روحه كلها .

و ما يقلقني هو �نني ل �ريد �ن �خرج من هذه �حلياة �إل بقلب   

�سليم خاٍل من �لعلل �ملادية و�ملعنوية .

وما �ريد معرفته: هل �أ�ستطيع �ل�سمود؟ رمبا من �لطبيعي �ن ل   

ينال �ملرء كل ما يتمناه، ولكن ما هو خارق، حتى حلدود �لطبيعة هو 

�ن ت�سعى د�ئماً �ىل دنيا خالية حتى من خيالك، و�أن ترحل �إىل عامل 

ل يوجد فيه �إل ظلك … ول يوجد مربر مل�سعاك �ل كفرك باملبادىء 

�لن�سانيه وبالقيم �لخالقية …. 

 

�نا �عتقد �نه يوجد �لكثري من �ملربر�ت كاأن تكون رد�ء حتمي   

مطرة  من  تظللهم  مظلة  �و  �لقوية،  �ل�سم�ص  ��سعة  من  حتبهم  من  فيه 

قوية، �و ر�دعاً حتميهم من عا�سفه هوجاء، �و ج�رش�ً جتعلهم يعربون 

مان �و حتى �نك تق�رش من عمرك لتزيده �إىل �يامهم . 
أ
�ىل �ساطىء �ل

وبعد ذملك يرف�سونك مثل �لكرة، ويرف�سون حتى �ن ي�سكروك �أو �ن 
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يعرتفو� بجهودك �أو �أن يقدرو� عطاء�تك… 

 

ن �لن�سان 
أ
ولنك مثايل وهم �أوفياء لدنيا �نت ل�ست فيها، ول  

م�ستق من �لن�سيان، ف�رشعان ما يتذكرون �يجابيتهم و�سلبياتك، وين�سون 

م 
أ
حتى �نك كنت تعي�ص من �أجلهم، فيبتعد �ملحب عن �ملحبوب، و�ل

خ عن �أخيه، و�جلار عن جاره. 
أ
عن �لولد، و�ل�سديق عن �سديقه، و�ل

وتنك�رش  �لقلوب،  وتتحطم  �لعو�طف.  وتتجز�أ  حا�سي�ص 
أ
�ل وتنق�سم 

حلاد، ونعي�ص يف �أعظم حالت �لبناء �حلجري،  �ملحبة على �سخور �لإ

و�تع�ص حالت �لنهد�م �لب�رشي .

ت�سعى  �ملا�سي  �أعماق  من  تية  �لآ �لكثريه  �لنور  وتبقى خيوط   

لتعانق خيوط �لنور �لقليلة �لقادمة من ب�سائر �مل�ستقبل … و�إما �ن تنغم�ص 

يا �أيها �لن�سان يف �لو�قع �ل�سّيىء �و �أن ترحل عنه بروحك وحتاول، 

قدر �لمكان، �ن تبتعد عن كل ما فيه من كر�هية وبغ�ساء و�نانية… 

و�ن جتعل من نف�سك حمارباً، ل يرتاح �بد�ً، يجاهد ويقاتل، فاإما �أن 

خطاء و�ذ� ُقتل فامنا 
أ
َيقتل �و �أن ُيقتل، فاذ� قتل فامنا يقتل �ل�سو�ئب و�ل

إن�ساناً روحانياً يف زمن �ملاديات �لغريبة و�لعجيبة. تخ�رش �لن�سانية �
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

جمنونة عاقلة جد�

من �لالفت للنظر �أن تتعامل قروية يف جمتمع �رشقي مع طبيب   

نف�سي، و�لغر�بة يف �لمر �أنها تّقر باأنها تقع يف حالت فظيعة من �جلنون، 

بها عندما  تتفوه  �ن  بكلمات، وتعرتف مبو�قف ل ميكن  تتفوه  بحيث 

�أخل�ص �سخ�سيتها  �ن  �أ�ستطيع  .باإخت�سار  �لطبيعي.  تكون يف و�سفها 

بجملة و�حدة وهي �نها ب�سيطة جد�ً يف �لمور �ملعقدة ومعقده كثري�ً 

يف �أب�سط �لمور .تزوجت وهي يف �آخر مرحلة من مر�حل �ل�سباب، 

تزوجت يف �سن �لعنو�سة كما يقولون رجاًل ل باأ�ص به، كّرمها و�حرتمها 

�إل �نها م�سدومة. ملاذ�؟ ل �حد يعرف، فاإما لكر�هية �أهل �لزوج لها، �و 

ربعِة 
أ
لفظاظتها و�سوء معاملتها حتى لنف�سها. �ملهم �أنها �أ�سبحت �أماً ل

�أولد، و�أرملة لرجل عنده �أمرب�طورية �أولد و�أحفاد. ومنذ وفاة زوجها 

�أولد  �أولدها �جتاه  �لدفاع عن  �إل غريزة  �أمومتها  وهي ل متار�ص من 

�جلري�ن.ول�سخافتها تقيم �لدنيا ول تقعدها �ذ� �ختلف �بنها مع رفيقه، 

حتى  �سياء، 
أ
�ل تفه 

أ
ل �رش�عاً  تقيم  قريبتها  مع  �بنتها  ت�سارعت  �ذ�  �أو 

�أولدها ل يحرتمونها. و�عتقد �أنها هي �ل�سبب. فعندما ت�سعر ب�سعفها 

�جتاه �ملوقف �لذي ت�سع نف�سها فيه توقع نف�سها بغيبوبة �ساخبة ت�رشب 

ولدها، و�حياناً 
أ
وت�رشخ و ت�ستم وحتى �نها ت�رشح بانها تريد و�لد�ً ل

تطلب زوجاً وهي يف هذه �ليام ترتاد عيادة طبيب نف�سي وتعاك�سه يف 

إليها ت�سعر باأن �سيئاً من ذ�تها �ملري�سه  كل ما يطلب منها. وعندما تنظر �

يت�ساقط عليك عرب نظر�تها �ملخيفه. فاملقابلة �سعبة بني تدين م�ستو�ها 

باخل�سوع  قبل  �لذي  �لب�رشي  عقلها  و�ت�ساع  �لجتماعي  �لتعامل  يف 
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للعالج �لنف�سي ، �أنا ل �أعني نف�سي و�سيه على �أحد. و�منا هذ� �لن�سان 

�لذي حقق �مر�ً كان م�ستحياًل يجب �ن ي�ستفي�ص باإعطاء حياته تعوي�ساً 

عن �لفر�ص �ل�سائعة. ولكن هلل يف خلقه �سوؤون …
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

قلبي حجر �صو�ن

�سى 
أ
يامن خلته خ�سباً فاإذ� به �سو�ن، وملا �أ�رشمت به نري�ن �ل  

حباب. فاذ� به مولد 
أ
و�لعذ�ب �عتقدت �أن نهايته رماد تعفره �أقد�م �ل

و�أ�سباب  وعو�طف  هفو�ت  عليه  تقدر  ومل  لباب 
أ
�ل وم�سقل  �للهب 

حز�ن بل حا�سب ذ�تك وتعلم 
أ
فقم من كبوتك ول تن�َص �مل�سائب و�ل

هو�ل، فانك ت�ستحق لقب �أمري 
أ
من جتاربك ول مت�ِص ذلياًل وتخ�َص �ل

مر�ص  يهزمك  مل  قوي  و�أنت  �أيام  وهربت  م�ست  �أعو�م  �سجان 
أ
�ل

بامل�ساعر  ومفعماً  بالعو�طف،  مليئاً  قلباً  يا  �لنا�ص.  �أحقاد  ول  �أمل  ول 

يام تفتحت 
أ
و�لح�سا�ص يا قلبي يا حجر �سو�ن كلما ��ستدت عليك �ل

�حد�ثاً  ور�ءك  وتركت  مال  �لآ عو�مل  ودخلت  �لميان  �بو�ب  �أمامك 

جيال و�أخبار�ً حكايًة لالأ

و�سالم  �لفتية،  و�لنفو�ص  �حلية  للقلوب  وعظة  در�ص  نهايتها   

مل و�سذبه �حلرمان، يا قلبي يا حجر 
أ
عليك يا من �سقله �لف�سل وهذبه �ل

�سو�ن، ول تقل ود�عاً لل�سعوبات، بل �أقِبل على �حلياة بتحٍد و�رش�مٍة 

وعناد.

.                                                          
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نباهة �أمي و�صخافة متعلم

�أحد�قها،  يف  متحجرة  ودموعها  �لد�رة  غرفة  من  خرجْت   

�أدخلها  تنقالتها.  يف  ظاهرة  و�آلمها  وجهها،  على  باديه  و�أحز�نها 

�حلار�ص �إىل غرفته و�أقعدها ور�ح يطّيب خاطرها، فهو قد �سمع بع�ص 

�لكلمات �لقا�سية �لتي وجهها �ملدير �ليها عندما كان ي�سع �أمامه فنجاناً 

�نا   : �سفتيها  بني  من  تخرج  ور�حت  �لكلمات  تز�حمت  �لقهوة.  من 

�خرجيه  يل:  ليقول  هو  وياأتي  و�أعلمه،  ربيه 
أ
ل ولدي  �أجل  من  �عمل 

من �ملدر�سة وفت�سي له عن عمل... �بنك فا�سل وغري مهذب، ومكانه 

�ل�سارع ولي�ص �ملدر�سة.

كان  �إذ�  ذنبي  ما  معدمون؟  فقر�ء  ننا 
أ
ل ؟  رب  يا  هذ�  كل  مل   

و�لده مات؟ جميع رفاقه ��ستهجنو� موقف ��ستاذ �جلغر�فيا �لذي �سّب 

�أعمل يف �لبيوت.  نني خادمة 
أ
غ�سبه على �بني فقط. ل ل�سبب �ل ل

ي�ستخفون بنا. و�ختنق �سوتها يف �سدرها ور�حت ترجتف. قدم لها 

�حلار�ص كوب ماء وبادرها قائاًل: �إ�سمعي يا �أختاه، �بنك �أخطاأ، وخطاأه 

�سغري جد�ً، ولكن مديرنا من هوؤلء �لذين يعتقدون بان �حلياة وجدت 

خرين. ت�ستطيعني �لقول بانه  جلهم فقط . فهم ل يعرتفون بوجود �لآ
أ
ل

يوؤمن مببد�أ “ �لعبد و�ل�سيد” فال تقلقي ول تعّلقي �أهمية ملا قاله، ولكن 

جله كي يكرب ويتعلم وي�سل �ىل 
أ
عليك بولدك �أفهميه باأنك تعملني ل

مركز مهم ويعامل �لنا�ص باحل�سنى ولي�ص كما عاملك هذ� �ملدير �لقا�سي 

له  و�حد  وكل  للجميع  �حلياة  باأن  �أخربيه   . �ل�سمري  و�ملعدوم  �لقلب 
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مكانته وكل �لنا�ص مهمون وموجودون وموؤثرون يف هذه �حلياة .

إن�سانيتك من خالل عملك، فلي�ص  قويل له: عندما تكرب مار�ص �  

�سحيحاً �أن �لفقر�ء هم فا�سلون بل هم متفوقون، فاآلمهم و�أحز�نهم 

مام و�لتاريخ يثبت باأن �لعظماء هم �نتاج �لطبقة 
أ
تدفعهم بقوة �إىل �ل

فهم  ما  �ذ�  �لن�سان  و�لفقر.  �لغنى  لعبة  ندخل يف  ودعينا ل  �لفقرية. 

هد�ف، 
أ
�ل �أ�سمى  �ىل  �سي�سل  بد  ل  فانه  �لعظيمة  �حلياة  معاين  و�أيقن 

�هلل  خلقهم  جميعاً  فالنا�ص  �إنتمى  فئه  �أية  �إىل  �لغايات  �أنبل  و�سيحقق 

خر  تعاىل من �لرت�ب، فانظر يا �أيها �لن�سان �إىل �لرت�ب من وقت �إىل لآ

حتى ل تن�سى �أ�سلك وحتى ت�ست�سف �لعرب �جلوهرية و�ملثل �ل�ساطعة 

من حقيقة �لن�سان.



�0

لقاء ناعم يف زمن قا�س

�سدفة رمبا جمعتنا ، لعبة �لقدر �أعادتنا �سنو�ت �ىل �لور�ء ،   

�للحظات  �ل�ساعات و�أف�سل  يام و�أروع 
أ
�أجمل �ل �إىل  �لقوي  و�حلنني 

جمعتهن  �للو�تي  �ل�سديقات  للقاء  مكاناً  هدى  منزل  نحدد  جعلتنا 

فكان  �لزمان  �أما   ، حياتهن  من  �سنو�ت  ق�سني  حيث  �لبنات  ثانوية 

زو�ج 
أ
ل �سالة  ووقت  منهن،  للعامالت  �ل�سبوع  عطلة  �جلمعة  يوم 

من  �سنني  ب�سع  إنت�سلنا  � فلو  �ملظهر  على  حافظن  جميعهن   . بع�سهن 

من  بي�ساء  وخ�سالت  وجوههن،  عن  �لتجاعيد  من  وقلياًل  �أعمارهن 

حز�ن من �أعينهن، لو حدث ذلك لُعدَن 
أ
على روؤو�سهن، وكثري�ً من �ل

�ساباٍت!

 

�خلفيفة  بالذكريات  �للقاء  تبد�أ  �أن  هدى  م�سيفتنا  حاولت   

و�ل�سعيدة ف�سحكن جميعُهن �سحكات نبعت من قلوبهن ، و�نتقلن بعد 

ذلك �إىل �أحاديث �سّتى: �أنا ��سبح عندي ولد�ن بنت و�سبي وزوجي ل 

مالأ 
أ
باأ�ص به. �أما �نا فلم �أرزق باأطفال ولكني �أ�ساعد زوجي يف �ملحل ل

فر�غي وما�سي �حلال. وثالثة قالت �نا خطبت منذ �سهر من رجل متزوج 

وعنده خم�سة �ولد ماذ� �فعل؟ ن�سيبي ور�بعة �سحكت عالياً وقالت: 

�نا متزوجة من رجل �بن عائله ثرية وعندي ثالثة �ولد �سبيان. و�نت يا 

ملياء ملاذ� مل تتزوجي بعد؟ وماذ� تعملني؟ وكيف تق�سني �يامك؟ وكان 

نها ت�ساأل زميلتها عن و�سعها و�إمنا ملر�رة عميقة ظاهرة 
أ
�سوؤ�لها فظاً ل ل

�أجابتها ملياء: �حلمد هلل، عملي جيد ل بل ممتاز، ل �خفي  يف كالمها. 
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�آخر  �إىل  قلبي من وقت  بثقلها على  تهبط  مومة 
أ
�ل م�ساعر  باأن  عليك 

طفال، و�أعي�ص كل دقيقة 
أ
ولكن يف �حلقيقة �أحاول �ن �فجرها لكل �ل

به،  �لذي خاطبتك  �سلوب 
أ
�ل لهذ�  �آ�سفة  و�سعيدة.  ر��سية  حياتي  يف 

قل �نت 
أ
قالت �سديقتها، ثم �ردفت، ل �أ�سجعك على �لزو�ج. على �ل

�إحد�هن:  وقالت  �ملعار�سة  �ملو�قف  �أنربت   … حرة  نف�سك  حاكمة 

�نظرن �يّل. مظهر لئق ومنزل فيه كل �أنو�ع �لرفاهية و�أولد ر�ئعون 

ن. �أنظرن من �لنافذة هذه �ل�سيارة �ملر�سيد�ص 300  و�سائق ينتظرين �لآ

�نها يل هدية زو�جي لهذ� �لعام  وخادمة وطباخة ومربية وو... 

�لع�رشين  �لقرن  نهاية  يف  … نحن  و�سدقن  ��سمعن  ولكن   

وما �ساخربكن عنه هو، �إذ� مل يكن �أعجوبة �لقرن �لع�رشين، ف�سي�سبح 

مهزلة �لقرن �لو�حد و�لع�رشين… 

ياأتي  �أين  من  �أعرف  ل  بق�سوة  يعاملني  وهو  تزوجنا  �أن  منذ   

بها:  �إهانات، �رشبات، �سو�ذ�ت ، لكمات ، �إ�سمعن ملخ�ساً عن يوم 

�جلالل،  إلب�سي  � للحمري،  �لنوم  ياحمارة.  قومي  �سباحاً  معه  �أق�سيه 

وح�رّشي �حلمام، و�طلبي من �خلادمة �ن تاأتي يل بكوب من �لقهوة. 

ويا ويلي �إذ� تباطاأت بالنهو�ص، فاإن حككت �سعري �و تثاءبت ي�سدين 

ي�سعون  هكذ�  �لقهوة.  يحملون  هكذ�   … �لباب  �إىل  �سعري  من 

�لثياب، حيو�نة بقرة. وكاأن حديقة حيو�ن يف فمه ير�سقني بها. هذ� 

وقات لدي.
أ
يف �ل�سباح و�ل�سباح �رحم �ل

وي�ستقبلها يف غرفتي. و�ن  �لبيت،  �إىل  ب�ساحبته  ياأتي  ظهر�ً   
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ولد �أو �أمامهن … و�ذ�  �ساء �هلل �فتح فمي �أو �أحاول �أن �قول �سيئاً لالأ

تبد�أ  وم�ساًء  و�أق�ساها،  �لكلمات  باأب�سع  يتحفني  �لعرت��ص  حاولت 

ثوبها  �نظرن وخلعت  ت�سدقن  بالكرباج و�ذ مل  �ل�رشب، و�هلل  عملية 

 … خالله  من  كربياءها  تظهر  �أن  حتاول  �نها  للحظة  �عتقدت  �لذي 

يد�ن زرقاو�ن ظهر مليء باحلفر �حلمر�ء و�لزرقاء و�خل�رش�ء، و�أ�سابع 

فعال �لتي ل ميكن �إل �أن تكون ناجمة عن 
أ
يْد على رقبتها، و�لكثري من �ل

وح�ص �و �آلة، ده�سنا و��ستغربنا و��ستنكرنا �إل �أن ملياء �نربت قائلًة: لي�ص 

هناك ظامل بدون مظلوم ول مظلوم، بدون ظامل، و�نِت لو مل تقتنعي 

بهذ�  �لو�سع ملا كان كل هذ�، فال �ل�رش�ئع �ل�سماويه ول �لدنيوية جتيز 

مور حتى ولو كانت زوجته ترتكب �أب�سع 
أ
للزوج �ن يفعل كل هذه �ل

�جلر�ئم بحقه، فاإن كانت ز�نية وجب رجمها مرة ولكنك تُرجمني يف 

�ليوم مر�ت، ولو كانت قاتلة لوجب قتلها مرة، و�نت تقتلني يف �ليوم 

مئاآت �ملر�ت. و ملاذ� �ل�سكوت؟ ملاذ� �ل�ست�سالم؟ ملاذ� �خل�سوع؟ وملاذ� 

ولد هم �ل�سبب �لول، و�ل�سبب �لثاين هو 
أ
�لذل؟ �أل تعرفن ملاذ� ؟�ل

عائلتي �لتي مل ت�ستقبلني �أبد�ً و�لثالث هو �نني ل �ملك عماًل  يوؤمن 

لم ومن زحمة  يل حياة كرمية. فهل �أنحرف؟ ماذ� �فعل؟ من كرثة �لآ

تعودت  �لكر�مة.  و�ختفت  �ل�سعور  وتبخر  �لح�سا�ص  طار  �ل�رشبات 

على هذه �حلياة، و�لذي يحز يف نف�سي �كرث هو �نه بعد كل »عر�ص« 

قدمها يل  �ملثال،  �سبيل  على  �ل�ساعة،  بهدية. هذه  ياأتي يل  يقيمه يل 

هانة �لتي وجهها يل �أمام ع�رش�ت �ل�سخا�ص: يا حيو�نة �فعلي  بعد �لإ

، ل تفعلي. و�هلل ل �عرف ماذ� ير�سيه. وهذ� �لف�ستان وهذه �حللية، 

هل ت�سدقن لقد ت�ساوت يف نف�سي �ملكافاآت و�ملجاز�ت. هل تتذكرن 
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عندما كنت �أكتبها على �للوح وكنت �أحر�ص على �ن �أ�سجل �أ�سماءكن 

حتت �ملكافاآت، و�لباقيات حتت �ملجاز�ت، �بت�سم �جلميع.

بالفرح  مليئاً  �أحبة  لقاء  �أح�سبه  �لذي كنت  �لجتماع  و�نتهى   

وبالهناء وبال�سعادة. ولكن مع �ل�سف �نقلب حزناً و�ملاً ومر�رة . على 

تلك �لن�سانة �ل�سقية وعلى ذلك �ل�سخ�ص �لظامل �لذي يعتقد نف�سه قوياً 

ب�سع 
أ
وهو �سعيف جد�ً، وزوجته �لدليل �لكرب على �سعفه ووهنه و�ل

من ذلك  �أننا نتكلم عن �حلقوق وعن �مل�ساو�ة، فلنتوقف عن كل هذه 

�لمور حتى تتحرر �لنف�ص �لب�رشية من كو�منها �لوح�سيه وحتى نق�سي 

على �ل�رش و�لكر�هية يف نف�ص �لرجل و�ملر�أة على �ل�سو�ء. عندها نعامل 

�لن�سان على �نه ميلك �لفكر و�لح�سا�ص و�حلرية، ول نفرق بني �لرجل 

و�ملر�أة فنحقق �مل�ساو�ة وتتاأمن �حلقوق .          
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�لقلب �حلزين

�ألذ  ذ�ته  غل�ص  ذلك جند يف  �لكثري، ورغم  من  قد�ر 
أ
�ل �إن�سان حرمته 

ثمار �ل�سعادة .

 

هذ� ما كونته لقلمي عن �سخ�ص موؤمن باحلياة مبا فيها من خري   

و�رش.                   .   

مل، 
أ
و�ل �لعذ�ب  مع  عا�ص  وعرة،  �لطريق  كانت  بد�ياته  يف   

وتفاعل مع �لحز�ن فقلب �لتع�ُص م�سار حياته، و�سار يطعم �جلائع، 

�أمره دمج  �ملري�ص. عجيب  �لظماآن، ويعلم �جلاهل، وي�سفي  وي�سقي 

خرين ور�ح ي�ساعدهم كي يتخطو� م�ساكلهم وهو  حزنه مع �أحز�ن �لآ

بحاجة ملن ي�ساعده وياأخذ بيده .

كل   . مت�سلط   �أم  وزوج  �نانيه  و�م  ميت  �أب  �أليمة.  طفولته   

هذ� جعله قوياً و�سامد�ً كان يدر�ص نهار�ً و يعمل لياًل ليوؤمن ك�سوته 

وغذ�ءه وكتابه. م�سى رغم تعرثه يف �حلفر �سار رغم وقوعه يف �لظلمة. 

ل�سكانها �سباحاً.  �أكيا�ص �خلبز  لياًل ويوزع  �لبلدة  فرن  يعمل يف  كان 

هانات ويتلقى �للطمات، وكان يحافظ على مرتبة ل باأ�ص  كان ي�سمع �لإ

فيها يف �سفه . وكان طموحه كبري�ً و�آماله �أكرب حتمل وحتمل فما ز�دته 

�ل�سعوبات �إّل جلد�ً �أو قوة . وتخ�س�ص يف �لعلوم �لجتماعية. حمل 

تع�سه وقابل �لنا�ص حمل �آلمه و�سحك مع �ل�سعد�ء. عا�ص يف م�سكلة 

كل �ن�سان حتى �أ�سبح منوذجاً ب�رشياً يحتذى به خل�سُت �أيامه بكلمات 
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ل ل�سيء و�منا �أظهر �سورة نور�نية �ل وهي �أن �ل�سرب و�لميان و�لتفاوؤل 

و�سائل للنجاة من �متحان �حلياة �ملليء بالتعقيد�ت و�لتي، باإر�دة �هلل، 

ن�ستطيع �أن نب�سطها . ف�ساحبنا يعتز باأنه ع�سامي وباأنه �سنع �أ�سياء من 

ل �سيء .

�آخر مرة ر�أيته فيها كان يحاور بائعاً �سغري�ً فكان حديثهما ودياً   

لدرجة �نك ل ت�سدق �أن �ساحبنا �أ�ستاذ جامعي و�لبائع طفل �سغري .

و�سلت  حتى  وعملت  تعلمت  مثلك،  كنت  �نا  قائالً:  بادره   

�ىل ما و�سلت �ليه �ليوم. ل باأ�ص بالعمل ولكن يجب �أن تذهب �إىل 

ن �ساحبنا 
أ
مر �أن �لطفل كان م�سغياً ومتفهما ل

أ
�ملدر�سة. و�لعجيب بال

يتكلم بلغة �لطفل �ملظلوم �لذي بد�خله. وفعاًل �تفقا على �أمر وهو �ن 

ن�سان وتطوره . �لفقر و�حلاجة ل ي�سكالن عائقاً يف م�سرية تقدم �لإ

جتد  مل  �لتي  �لندية  �لقلوب  �ىل  �حلزين  �لقلب  من  ر�سالة   

كثري�ً  �عملو�  �لعظماء:  �لطفال  �إىل  �ساحبنا  من  مهتماً  ول  ُم�ساند�ً 

وتعلمو� �أكرث، حتى يق�سي �هلل �مر�ً كان مفعول.
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�لعتقاد �خلاطىء

�هلل  �أبدع  قريتي �سغريه، �خ�رش�رها كثيف، وطبيعتها خالبة   

و�لتطور  �لزمن  بفعل  �لتغيري  ل�سنة  خ�سع  فيها  �سيء  كل  خلقها.  يف 

ز�لت  ما  �لتي  �خلاطئة  و�لعتقاد�ت  �ملذهلة  �ملفاهيم  �إل  و�حلد�ثه، 

تت�سعب يف �أعماق نفو�ص قاطنيها.

�أجيال كثرية، تتو�ىل �مل�سائب  منذ �سنو�ت عديدة وعلى مر   

وتتكد�ص �ملاآ�سي. فمن عد�ئيات �لثاأر، �ىل ق�سايا �ل�رشف و�ىل حو�دث 

مفتعله، وكل  ذلك م�سالح فردية و�أهد�ف مادية. و�لنتائج طبعاً قتلى 

هذه  �أهايل  نطاق  يف  وت�رشذم  وبغ�ساء  وكر�هية  وم�سابون  وجرحى 

�لقرية �لذين يعودون يف جذورهم �ىل جد و�حد ويعي�سون على �أر�ص 

كرمية وحتت �سماء �سخية.

فمما ل �سك فيه �نها م�سكله عظيمه ولكن �لفظيع منها �عتقادهم   

مور �ل�سيئة تعود ل�سبب و�حد وهو �أن �ساحة �ل�سيعة 
أ
باأن جمريات �ل

كانت قدمياً مقربة دفن فيها “�لويل �ل�سالح” 

وهذ� �لويل حّل لعنته على �لقرية ولن يرفعها �إل باإعادة �ل�ساحة   

مور �أعتقد �ن  �ليه، حقه �ل�رشعي كما يزعمون،و بح�سب ت�سويري لالأ

خطاء �لو�جب �لعرت�ف بها لت�سحيحها عرب �لزمن ت�سمن وتتعاظم 
أ
�ل

�للذين مني بهما هذ�  �أنف�سنا وعلقنا �خليبة و�لف�سل  �بتعدنا عن  �ذ� ما 
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�ملجتمع �لطيب، على �سيء رمبا هو من �ل�سحه مبكان و�منا �هلل �خلالق 

�لقادر يرحم �لب�رش فهل ناأتي على عبد مثلنا خملوق نحمله �أهمية �أكرث 

�ملقربة �ىل  خطاء وحولو� 
أ
�ل �رتكبو�  جد�د 

أ
�ل �ن  ملاذ� ؟ ممكن  �هلل  من 

قد�م، ويجتمع فيها �ل�سالون و�جلاهلون، و�إمنا 
أ
�ساحة تدو�ص عليها �ل

هناك حقيقة �أكيدة وهي �أن �هلل �سبحانه و�سعت رحمته كل �سيء يغفر 

نرتكبها  �لتي  �لكثرية  خطاء 
أ
�ل نن�سى  فلماذ�  �خلطايا.  وميحي  �لذنوب 

�ليوم ونركز على م�سكلة قدمية  ل  ناقة لنا فيها ول جمل؟ و�حلق يقال 

�ن �لنري�ن تطفئها �ملياه، و�ن �لكر�هيه تلغيها �ملحبة، و�أن �لتفكك يبعده 

�لتالحم، و�أّن �لظلم تبعده �لعد�لة، و�ن �لظالم تبدده �لنو�ر. 

فهلمو� يا �هلي و�نتف�سو� و�فنو� �ل�سعف و��ستندو� على قوة   

�لميان و�ل�سالم و�لعمل … 



��

 جمنونة قي�س وعا�صق عبله …

�سمعت �لكثري عن ق�س�ص �حلب ورو�ئع �لع�ساق �إل �نني مل   

من  موقف  منهما  لكل  جمنونني،  عا�سقني  ق�سة  من  �أغرب  ��سادف 

خر.  �لآ

وميلك  وتفكريها،  بالها  ي�سغل  تع�سقه،  حتبه،  به،  مغرمة  هي   

قلبها، وي�ستحوذ على عقلها، وهو ل يعرف �سخ�سيتها ول حتى من 

�ن  ويحاول  ور�ءها،  ي�سعى  �أخرى  بفتاة  ولهان  عا�سق  وهو   . تكون 

�حلب  فعالً.  �ليها  ويتودد  يكلمها  كي  جاهد�ً  وي�سعى  �نتباهها  يلفت 

بهذه �لطريقه مر�ص جتب معاجلته، فما معنى �إذ�ً �نها تذوب حباً به وهو 

وتلفته  حركاته،  نظر�ته،  �سخ�سيته،  تعجبها  باأخرى  مب�ساعره  يغو�ص 

ثانية  بل يف كل  دقيقه ل  به يف كل  تفكر  خرى 
أ
�ل ونعومة  و�نوثة  رقة 

تعود  بنظر�ت  تر��سله  �أوقاته  من  كثري  يف  خرى 
أ
�ل �سورة  وي�ستح�رش 

�ليها وجتد له مربر�ت كثرية، وتتو�لد يف ذ�تها �لتمنيات، وتتكاثر يف 

مال، وتعاتبه ب�سمت وحتادثه بجدية، وكاأنها ت�ستح�رش روحه  روحها �لآ

يام! هي تعلم �نه يحب 
أ
. وطبعاً هو ي�سعى �إىل حمبوبته.يا لظلم �ل

�أخرى فما يزيدها ذلك �إل حباً وع�سقاً له .

حاولت �أمها �ن تخرجها من �ملر�ص �لنف�سي �لذي �عتقدت �نها   

�إل �ن حماولتها  و�ل�ساحلني،  ولياء 
أ
�ل �مل�سايخ  منه، عن طريق  تعاين 

�أو كتاب  �أو �سحر �ساحر  بالف�سل، فما �عتقدته �مها لط�سة جان  باءت 
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نف�سه  �لن�سان  كان  �ذ�  �أعرف  ل  منه.  ميوؤو�ص  حب  حالة  هو  حا�سد 

�مل�سوؤول عنه �م �نها  لعنة �لقدر. 

 

لقد �نتحر عندما رف�سته عبلة لنه �خت�رش عمره كله يف عالقته   

معها… 

�إ�سمه  �سجناً  نف�سها  على  فر�ست  �نها  �ل  حية  تز�ل  ما  وهي   

قي�ص. �أعتقد لو علم هذ� �ل�ساب بحجم �حلب �لذي حتمله تلك �ل�سبيه 

و�لع�سق  �حلب  ر�سالة  �ليه  تر�سل  �ن  حتى  حتاول  مل  وهي  �نتحر،  ملا 

�سف وقعت �ملاأ�ساة مع 
أ
و�لغر�م �لتي كانت حتملها له يف قلبها، ومع �ل

�لعلم �ن �حلب هو �حلياة، و�حلياة بد�ية م�سو�ر … 
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�م علي �حلطاب

معمرة  عجوز  لبيتنا  جماور  بيت  يف  وحتيا  زمننا  يف  تعي�ص   

حنت �ل�سنون ظهرها، و��ستد �لوهن على حمياها، فبد� وجهها كتلة 

و�مر 
أ
من �لتجاعيد ، م�سيتها ثقيله وحركاتها بطيئه، ورغم ذلك تنفذ �ل

وتقوم  �لطبخات.  �أ�سعب  تنجز  �ليوم  حتى  فهي  �لطلبات،  وتلبي 

و�ملتذمر  و�مللحاح   �ملتطلب   �لزوج  �لعم  �بن  لرت�سي  �لعمال  بادق 

و�ملتاأفف. كنا يف �سهر رم�سان وكنت �نتظر موعد �آذ�ن �ملغرب و�سماع 

على  به  ويدخل  كبري�ً  كي�ساً  يحمل   ر�أيته  �ل�رشفه  على  �لفطار  مدفع 

زوجته. ول�سدة “ح�رشيتي” نزلت �ىل جارتنا فحييتها. ورّدت �لتحية 

ب�رشعة وطلبت مني �أن �أدخل �ملطبخ معها. �أتعلمون عالَم يحتوي هذ� 

وتطهوه  تنظفه  كي  لزوجته  علي  �أبو  جلبه  �لذي  �لر�أ�ص  �نه  �لكي�ص؟ 

لياأكله وقت �لفطار .

بل  ت�سُك،  ومل  ترد  مل  ��ستغر�بي.  �أخف  ومل  مر  لالأ عجبت   

قالت: يا رب و�رشعت تنظف وحتف وتق�ص وت�سذب وت�سع �لطعام 

هممت  وعندما  نار�ً.  حتتها  ت�سعل  ثم  باملاء،  مليئة  كبرية  طنجرة  يف 

بالرحيل طلبت مني �ن �أحمل وعاء �لطعام �ملح�رش �لذي مل يقتنع به 

على  طرقاً  �سمعنا  فطورنا  نتناول  كنا  وعندما  ذهبت  �مل�سون.  زوجها 

�لباب فتحت فاذ� بها حتمل طبقاً �آخر من طعام �بو علي �ملميز �سكرتها 

وتعجبت ل�رشعتها يف �لتح�سري .
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فلو كانت من جيل ن�ساء �ليوم لرف�ست ورف�ست وقلبت حياته   

جحيماً.هل عرفتم ملاذ�؟ كانت �لربكة حتيط باأرز�ق �لقدمني، و�خلري 

يعم حياتهم، كل هذ� بف�سل �ملر�أة �ملطيعة �لر��سية و�لقانعة. فاعتربن يا 

ن�سوة زماننا من �م علي �حلطاب �لتي كانت تقوم بو�جباتها �لزوجية 

ما  �إذ�  يربيها  �لق�سبان كي  �أكمل وجه، وحت�رش لزوجها  و�ملنزلية على 

عمى؟ ل ��ستطيع 
أ
�سلت، �و �ذ� ما �أخطاأت. هل هو �حلب �لقوي و�ل

�ن �ف�رش ت�رشفاتها على غري هذ� �لنحو و�أكره �ن يقال: ��ستعباد وظلم 

و��ستغالل .   
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مل �س و�لأ �لوهم و�لياأ

ها �أنا �أبحث عن �أور�قي �ل�سائعة يف جو�رير ذكرياتك �خلجولة   

، و�أمللم �أ�سالء قلبي �ملبعرثة من ميادين �سومعتك �مل�سوؤومة،  و�أجمع 

�نا  و�أرجع  �مل�سّو�سة.  �أحالمك  ب�ساتني  من  �حلزينة  �أفكاري  �ستات 

وعو�طفي و�سعوري وخيالتي و�أفكاري و�حالمي قانعني م�ست�سلمني 

ر�دة �قوى من �إر�دتك، وخا�سعني مل�سيئة �أعدل من م�سيئتك … لإ

ل   �لذي   �لن�سان  لكربياء  ويا   �لفارغة،   �لن�سان   لعظمة  يا   

معنى  له، ويا لغروره  �لكريه!

مالك،  وتتغري  �لثو�بت،  فيقعد هذ�  
أ
للحظة  و�حدة  تطري  �ل  

�لن�سان  ملوماً  مهجور�ً  …  

وعندما  ت�سيق  به  �لدنيا  يخرج  منها  باجلنون،  �أو  بالعته،  �و   

بال�سفه،  �أو  حتى  باملوت… 

هذ�  م�سري �أكيد  لالن�سان �لظامل  و�ملتكرب…  

�أفكاري، ل  عندما  �ساقت  بي  �لدنيا، و�سيطر  �ملوت  على   

كفر�ً بل �مياناً، وعندما هاجمت �ملو�عيد د�ري، و�رتاحت، �لع�سافري 

وتنادي  وتنوح  تبكي  ور�حت  ر�حًة،  بل  تعباً  ل  �أ�سجاري،  على 

و�ن�سابت مياه ذ�تي حتى �سارت �أور�ق مكتبتي مبتلة ل بالدموع بل 

باملياه. و�ساعت حرويف وكلماتي، ل كر�هية بل طوعاً وعادت �أيامي 

وقفت  �لود�ع  �ساعة  جاءت  وملا  و�لو�دي  �لتلة  بني  تغني  �لربيع  �إىل 
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ق�سة  و�نتهت  فر�ح، 
أ
�ل ورق�ست  حز�ن، 

أ
و�ل �لدموع  وهربت  �حلياة 

�ل�ستعباد. ق�سة �حلب، ق�سة �لظامل و�ملظلوم … 

�ملاآ�سي  �لزمان، وحتطمت  و�نتهت ق�سة عذ�بي وبد�أت ر�ئعة   

عامل  يف  و�أبحرت  �أوجاعي،  برحيل  ق�سيدتي  وماتت  لم،  و�لآ

�لن�سيان. 
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مال لم و عقل ح�صد �لآ من قلب زرع �لآ

من  ي�ساء  من  ولي�سمعها  �خلريفية،  �لهم�سات  هذه  له  �أر�سل   

خرين و�إذللهم و�حلط من  �لذين يتوهمون باأنهم قادرون على قهر �لآ

كر�متهم و�حتقارهم، فال �ل�سعف من �سنعنا ول حتى �لقوة. فال قوته 

�ساعدته ول �سعفي خذلني، وكل و�حد منا ترك للتيار �حلق يف حتديد 

م�سريه. كانت ت�سع ر�أ�سها على �لطاولة  وتقوم بحركات، حترك يد�ً 

و�حدة �سعود�ً ونزوًل.

 

عقلها.  مثل  �سغرية  حيلتها  �إل�أن  جرميتها  تخفي  �ن  حاولت   

فانتف�ست  �سوتها،  باأعلى  و�رشخت  �رشيرة  بنظر�ت  �ملعلمة  نظرت 

و�سط  �لي�سار،  �سوب  �ملنقو�سة  وطارت  �ليمني،  �سوب  مكانها  من 

و�ملنقو�سة،  هي  تتقدم  �ن  �ملعلمة  منها  طلبت  منده�سات.  �سحكات 

فاأبت و�أجه�ست بالبكاء، فاأقبلت �ليها توؤنبها وتعاقبها فر�أت �لعجائب: 

مغطاة  كتب  رزمة  عليها  ظاهرة  �لزيت  بقعات  مبعرثة،  دفاتر  كومة 

بال�سم�سم يد�ن ملطختان باحلرب�ل�سود وبالزيت وباأ�سياء �أخرى وخدود 

بني.  �أ�سود،  �أحمر،  �عتالها  �لذي  �للوين  �ملزيج  �أن حتدد  ت�ستطيع  ل 

�ملعلمة  كلمات  وو�سط  �لخري.  �ملقعد  يف  هي  لذلك  كالنخلة  طويلة 

�لقا�سية و�نفعالت �لغ�سب �لقوية د�فعت �ل�سقية عن نف�سها: و�نا يف 

طريقي ��سرتيتها، وما �ن و�سلت �ىل �مللعب حتى دق �جلر�ص، وكنت 

�نتبه  ثم  �رشيعاً  �آكلها  �ن  فقررت  م�ص 
أ
بال �أتع�َص  مل  حتى  فانا  جائعة 

�أن �فكر ومعدتي فارغة �سدقيني و�هلل.  نني ل ��ستطيع 
أ
�ىل �ل�رشح ل
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مي فهي حتماً �سوف تعاقبني مرة �خرى. �أمرتها �ن 
أ
�أرجوك ل تقويل ل

تخرج من �ل�سف لتنظف وجهها ويديها. بعدها تعيد ترتيب دفاترها 

وكتبها وتنظف �لطاولة وترمي �ملنقو�سة. �نتف�ست و��سرتجعت قو�ها 

ور�حت تتو�سل �ملعلمة لتبقيها معها، فهي لن تاأكل �إل يف �مللعب.

ر�ئحتها �خرتقت قلبي، طعمها �إ�ستقر يف فمي، و�نا ل �ملك   

�سرتي غريها، فكيف تطلبني مني �ن �أرميها؟ حر�م عليك �نا 
أ
نقود�ً ل

جائعة. وغرقت يف بحر من �لدموع �لكاذبة، وباءت حماولت �ملعلمة 

بالف�سل، ومل تهد�أ �ل وهي و�قفة يف �ملمر تلتهم �ملنقو�سة �لفارغة من 

تقطع  �ن  فما  �رشيعاً  �للقمة  وتبتلع  عليها  وتع�ص  و�ل�سم�سم،  �ل�سعرت 

و�سعت  عندما  �إل  تطمئن  ومل  �آخر،  على  تقبل  حتى  �سغري�ً  جزء�ً 

خري منها يف فمها، ور�حت ترك�ص نحو �ملغا�سل لتغ�سل يديها 
أ
�جلزء �ل

وتدخل �إىل �ل�سف لتح�رش �رشح در�ص �لقر�ءة بعنو�ن »�لرغيف«.
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خوة يف قلب �لم �أيهما �قوى �لمومة �أم �لأ

�لكر�هية و�حلقد جعالها خائفة خا�سعة تتو�رى يف ثوب من   

�سلبية  باأعمال  �لر�ف�ص  موقفها  حتب�ص  �نها  �ل  �هلل،  مل�سيئة  �ل�ست�سالم 

حتى �نك لتخالها �سخرة �سلبة قوية مل تقدر رياح �لعد�وة بني �أهلها 

وزوجها و�بنائها �أن تفتتها.

م �لتي عا�ست مع زوجها و�أولدها وربتهم 
أ
قديرة قوية تلك �ل  

نف�سها  نقمة على  قلبها  �ل�سنو�ت وهي حتمل يف  و�ساعدتهم كل هذه 

خ، فهي مل تخرت بل فر�ص 
أ
رمبا �أو على �لقدر �لذي زجها بني �لبن و�ل

عليها، وكانت على قدر كبري من �مل�سوؤولية.

 

�ختارت ر�سالة �لمومة. �بنها قتل �أخاها. م�سكلة رمبا �إنتهت مع   

مرور �لزمن يف �أذهان �لنا�ص، وخ�سو�ساً يف عقول �أ�سحاب �ل�ساأن، 

�إل �نها مل تن�ص فبقيت تعامل �بنها بربودة حتبه ل تنكر ولكن �لدم �لذي 

يجري يف عروقها هو نف�سه �لذي �سال من ج�سد �أخيها عندما قتل على 

قاويل عنها قلت: هي �ختارت 
أ
حاديث و�ل

أ
يد �بنها. عندما �سمعت �ل

خوي ولكن 
أ
و�حرتمت �ختيارها، ولكنني �أنكرت عليها هذ� �جلمود �ل

تز�ل  وما  �خاها  �حبت  هي  كثرية.  �أمور  يل  تو�سحت  ر�أيتها  عندما 

ولكن هل ت�ستطيع �ن ترتك طفاًل �و �أطفاًل غر�سو� يف عقولها وقلوبهم 

ر�ص �ملزيفة و�لويل ملن يقرتب من حبة تر�ب رمبا 
أ
ونفو�سهم، حب �ل

ميلكونها ورمبا ل ميلكونها. ولكن �مل�سكلة ما تز�ل تت�سعب جذورها يف 
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مثل  يحل  ول  �ل�سائع،  و�حلق  و�لرث  �لر�ص  م�سكلة  �لقرى  �كرثية 

�أقتلك! هذ� هو �حلل  �أو  �إما �أن تقتلني  هذه �مل�ساكل �ل قانون �لقتل: 

ر�ص مالك و�حد! �لوحيد لكي يبقى لالأ

مرين، 
أ
  نعود �إىل تلك �لم �لتع�سة. قا�ست كثري�ً، وعانت �ل

وتابعت م�سريتها مع �أولدها �ل �ن قلبها يتفتت حزناً وقهر�ً على �خيها 

حتبهم  �أولدها،  �فر�ح  حت�رش  ل  فهي  �بنها،  يد  على  قتاًل  مات  �لذي 

وت�ساعدهم وما تز�ل تعمل من �جلهم �ل �ن لت�سحيتها حدود�ً تقف 

عندها. ت�سعر من تثاقل �لكلمات �لتي تتفوه بها �سعوبة موقفها �حلرج 

. تباً لل�سعف �لب�رشي �لذي يتو�سح �أمام �ملاديات .

�حرتمتها كثري�ً، و�حرتمت �أمومتها، وع�سقت �لعالقة �لخوية   

�لتي رمبا مل تعرف �أن تعرب عنها، �ل �نها �سورة حيه وو��سحة للعالقه 

خويه بكل ما حتمل من معاين �سامية ونبيلة .وفقها �هلل و�أعانها و�أطال 
أ
�ل

بعمرها، �سيدة متار�ص �أمومتها ول تن�سى �أخاها ما د�مت حيه ترزق.
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نا�س  �ل�صعف �لب�صري مربر معقول لأ

عمال �صنيعة و�أعمال فظيعة. يقومون باأ

جر�ئم ترتكب بحق �لب�رشية، ومظامل تفربك من قبل قلة من   

�لنا�ص لبقية خلق �هلل. وهذه حالة عامة �ساحلة لكل زمان ولكل مكان.

�ن تقتل �ن�ساناً �ف�سل بكثري من �أن تتلذذ بتعذيبه، و�ذ� �سمحت   

لنف�سي يف �بد�ء ر�أيي �لن�ساين فاين �قول �إن �ملرء �لذي ي�ستقوي على 

ن �حليو�ن، 
أ
�أن يكون حتى حيو�ناً، ل طفلة قا�رشة �سعيفة ل ي�ستحق 

نه 
أ
لفة فاإما ل

أ
بقانون �لطبيعة، ي�سعر ويح�ص و�ذ� ما خرج عن نطاق �ل

نه يريد �إطعام �سغاره.
أ
جائع �و ل

حالتها  در�ست  ما  و�ذ�  متزوجة،  متعلمة  مثقفة  �سابة  �مر�أة   

و�ملعنوية  �ملادية  �لكفايات  فيه من  باأ�ص  بو�سع ل  لها  فتقر  �لجتماعية 

يف  زمني  يف  �إنزلق  �لذي  �ل�سباب  جلو�مح  يا  ولكن  �ل�سو�ء.  على 

وبالظلم  بالق�ساوة  �ملغلفة  �لفر�غات  خنادق  يف  �لوح�سية.  متاهات 

وبالعد�ئية متزوجة ولكنها �ساذة، غنية ولكنها متطلبة، متعلمة ولكنها 

جاهلة.

جاءت بفتاة �سغرية ل تتعدى �لع�رش �سنو�ت لتكون خادمتها.  

�سا�سية 
أ
�ل �لمور  يف  نق�ص  من  تعاين  ل  فاإنها  ذكرت  وكما   

�أحرقتها. ق�ست �سعرها.  حلياتها، ولكنها متلك نف�سية معاقة. �رشبتها 

�ملقاومة،  على  �لقدرة  �لطفلة  تلك  فقدت  حتى  �لتعذيب  وتو�ىل 
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�لطفلة  �أهل  وجاء  �لمور.  �نك�سفت  وهناك  �مل�ست�سفى،  �ىل  فنقلوها 

عن  تد�فع  �لهررة  حتى  �ملال  من  حفنة  �أجل  من  ي�ستغلونها  �لذين 

�سغارها… 

تلك �ملر�أة �سيطان ب�سورة �إن�سان، ب�سورة وح�ص �أنيق. دخلت   

�ملدنية �ىل خز�نتها، و�ىل �أثاثها، و�ىل بيتها، ومطبخها، ولكنها بالطبع 

مل تدخل عقلها. كما �أن �لميان مل يالم�ص جدر�ن قلبها �ملتحجر. �أعان 

�هلل �لفتاة �ل�سحية �لتي قاومت، و�ست�ستمر يف حياتها رغم كل �لعذ�بات 

�لتي عانتها .
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مانة  بال�صرقه و�ل�صتهتار و�لكر�هية �م بالأ

وباملحافظة وباملحبة تبنى �لبيوت ؟

�أ�رش�ر �لبيوت حتفظ ولها مكانة عالية  يف �لعالقات �لن�سانية،   

�لتفرقة  بيته، ويبث  �أرجاء  ين�رش �حلقد يف  �ن  �لذي يحاول  فالن�سان 

�فعاله  �أن  �م  �لب�رشيه  على  �ن�سان حم�سوب  هو  عائلته هل  �فر�د  بني 

�قرب �ىل �حليو�نات منها �إىل �لنا�ص؟ حتى �حليو�نات تر�ها حتنو على 

�ولدها �سمن قانونها �خلا�ص. هي �ن�سانة كاملياه �لر�كدة، خالفت �سّنة 

�إل  حتب  ل  ذ�تها،  فلك  يف  تدور  فبقيت  و�لتقدم  �لتغيري  يف  �لكون 

�بن  من  تزوجت  يخالفها.  من  وتكره حتى موت  ر�أيها،  يو�فقها  من 

عمها وهي حتمل مع جهازها تركة نف�سية كبرية بحجمها، دنيئه بقدرها 

كرهها �أهل �لزوج  عمل كل ما من �ساأنه �ن يهني ويحط من قدر عمها 

و�ولده. دخلت و�لغل ميالأ قلبها �جنبت وربت و�سارت جدة وبقيت 

نف�سها �آ�سنة بغي�سه.

 

�أمثلة  له.  لقنتها  �لتي  �ل�سفات  يحمل  عائلتها  من  فرد  كل   

ب�سيطة: �لنانيه ت�سيطر على �جلو �لعائلي ي�رشقون بع�سهم �لبع�ص، �إذ 

�لنقود  بن�سف  ��سرتى  �ل  للمنزل  �غر��ساً  لي�سرتي  �أحدهم  ذهب  ما 

خر، وهكذ� دو�ليك.  و�حتفظ بالباقي لنف�سه. و�حدهم ي�رشق من �لآ

بالحرى  �و  �سحرته  فهي  �رشة 
أ
�ل رب  هو  �لبيت  يف  �لوحيد  و�ملغفل 

�قنعته بوجهة نظرها �ملدمرة .

بيتها يجمع �لكثريين، و�للغو �ملقيت �سيد �ملوقف قال قالت ل   
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بل قلت وقلنا و … 

�لذي  �لوحيد  �ل�سعور  هو  و�خلد�ع  مبادئهم،  حتكم  �ملظاهر   

يجمع هذه �لعائلة، وهكذ� عا�سو� ويعي�سون. تدعي �ن �لغرباء �رشقو� 

�جلو�هر و�لنقود و�حلقيقة �أنها  باعتهم �و ت�رشفت بهم، وتوهم زوجها 

و�جلميع باأن �لنقود �لتي تعطيهم �إياها قد وفرتها وهي قديرة وقويه .

مر�ت ومر�ت ح�سل هذ� �لمر �أحياناً، وعندما ت�سعر �ن �لمر   

�سينك�سف، تذهب �ىل �ل�سحرة  و�مل�سايخ و�مل�سعوذين  ليك�سفو� لها 

�أين و�سع �ل�سارق �ملال �أو �مل�رشوقات وب�سحر �ساحر  تظهر �مل�رشوقات؟ 

يف �خلز�نة �أو يف كي�ص �و يف �أي مكان �آخر .

�أمريكي  �أعمالها م�سل�سل  �أمرها فهي ل متل  ول تكل،  غريب   

�بنتها  �نف�سال  �نتاجاتها  �آخر   . طويلة  �سنو�ت  مد�ر  على  هوليودي 

�ل�سغرى عن خطيبها ب�سبب �لتوجيه �خلاطئ �لذي وجهتها �ليه. تربيه 

خاطئة، كالم بذيء، �أعمال �سنيعة، وت�رشفات ب�سعة تلقتها �لفتاة يف 

من  �لد�ئم  �لعطاء  من  ين�سب  ل  �لذي  �لنبع  يف  بالحرى  �و  منزلها 

�مها.

وتركها بعد �سهرين، وجن جنونها، فهي قد خالفت �جلميع من   

نه غريب 
أ
�جل �رتباط �بنتها بهذ� �ل�ساب ل ل�سيء فقط لتخالف، ول

غّرها �ل�سكل �حل�سن و�ل�سيارة �جلديدة و�لوظيفة �ملبتدعة.

ع�رشة  �ل�ساد�سة  يف  فتاة  ذنب  فما  م  لالأ �حلياة  عقاب  هو  ها   

ربيعاً �ن تتعر�ص يف بد�ياتها لهذه �لتجربه �لفا�سله ولو �نها مل تتعلق 
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فيه لكان �لمر �أ�سهل �ل �نها قد تعلقت به كثري�ً مب�ساعدة �لم �مل�سونة 

�رشفية  لتح�سيل  �رشيعه  طلبت  �ملوقف  لتح�سني  ت�سعى  �ن  بدل  �لتي 

�بنتها، وعاجلو� �خلطاأ باخطاء كثرية ، رمبا �سيكون هذ� در�ساً تتعلم منه 

حتى  وكر�هيتها  حقدها  لتعزية  حافز�ً  �سيكون  رمبا  �أو  �مل�سكينه  هذه 

لنف�سها… 

مالحظه: كلمة �سدق �قولها �نا ��سفق على هذه �لم، وعلى   

من  لالن�سانية  ي�سيء  ما  كل  وتذر  يوماً  ت�سحو  �ن  و�آمل  �لعائلة  هذه 

جر�ئم فظيعه، و�نا ل �حقد على �حد ول بنيتي �ن �أوؤذي �أحد�ً بل بالعك�ص 

فنتجنب  جميعاً  منها  لن�ستفيد  عامة  ب�سورة  �حلقائق  تن�رش  �ن  �أحب 

�خطاء �لغري ونتمثل بكل �حل�سنات �لتي تبني �لن�سان ……    
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تريد عري�صا �يا كان �لثمن

كربت  منغلقة  د�ئرة  يف  تعي�ص  كثري�ً،  �ساذجة  جد�ً،  ب�سيطة   

وبقي  �سخ�سيتها،  فاحمت  و�لتحكم،  و�لنفوذ  �ل�سيطرة  من  جّو  يف 

خميفه  ف�سارت  �ل�سعيفة،  �لر�دة  من  و�سيء  �لعنفو�ن،  من  �لقليل 

بت�رشفاتها.       

 

لكل  �حرت�مي  مع  �ل�سن  يف  �لطاعن  �ملتزوج  �لر�عي  �أحبت   

نف�سها  ي�ستغلها حترم  فهو  �سنيعاً  ب�رشياً  �حبت منوذجاً  ولكنها  �ن�سان، 

�لب�رشيه  للنف�ص  تباً  يريد  ما  له  لتقدم  ت�رشق  إليه.  � لتعطيه  �لطعام  من 

جترتح  �ملعجز�ت! ويف نف�ص �لوقت تهدر �لكر�مات وتوؤدي بالن�سان 

�ىل �لتهلكه .

�ىل  �ملنال  �لبعيدة  �حلاجات  و  �لب�رشي  �ل�سعف  يقودنا  ملاذ�   

�ملهانه و�ملذلة و�لحتقار؟

تدعي �نها مظلومة فهي تخدم و�لديها، و�أمها م�ستبدة، يومياً   

حتى  �لن�سان،  قدر  ومن  قدرها  من  حتط  موؤذية  كلمات  عليها  تتلو 

�نقلب �سعف تلك �لفتاة حتدياً ل يوجد �إل عند �حليو�نات، ف�سارت 

ترغب بالهروب فهي حتى لو مل جتد �ل�سعادة مع �لر�عي �إل �نها تتخل�ص 

من �جلحيم �لذي تعي�سه مع و�لدتها �لظاملة �مل�ستقوية. ر�حت تقابله يف 

حر�ج وتدعوه �ىل �ملنزل يف غياب و�لدتها. وتتودد �ليه وتعطيه كل 
أ
�ل

�سياء �لتي ل يطلبها من 
أ
ما يطلب: ثياباً طعاماً حتى �لر�ديو وغريها من �ل
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فتاة �إل كل حمروم وكل دينء … هنا تنحر �لعزة وتغتال �لكر�مة يف 

�لذ�ت �لب�رشية …�عطته �سورة وعر�ست عليه �لرحيل معه، وقبلت 

�أن تعي�ص مع �ملاعز ل تريد �ل �لرتباط به �أياً كان �لثمن … 

 

فاأجابها  وت�ستمه،  تهدده  �ليه  فاأر�سلت  �أخري�ً  و�لدتها  عرفت   

م ل تريد �ن 
أ
�أبعدي �بنتك عني، فهي ت�سعى ور�ئي. �لفتاة تقول �ن �ل

تزوجها لتبقى خادمة عندها، وتقوم بو�جباتها نحوها، و�لم تقول ل 

�أريد �ن �زوج �بنتي رجاًل متزوجاً ل بل منحطاً … ر�ئحة �ملاعز تفوح 

منه على بعد ع�رشة �متار …  

�أكون حكماً بني  �أ�ستطيع  �لفتاة فال  �إل قول  �نني مل ��سمع  مبا   

م و�بنتها، �منا كلمة �قولها �لفتاة بحاجة �ىل �لرعايه باأي حالة كانت 
أ
�ل

طفلة مر�هقه عزباء متزوجة عان�ساً عجوز�ً.

وهذه  و�حلنان،  و�حلب  �لعطف  ي�ستحق  خملوق  �أكرث  وهي   

ببالها �ن  �لفتاة لو �ن نف�سها عامرة بالميان وبامل�ساعر �حلقيقية ملا خطر 

�أف�سل  وجعلها  �ساأنها  ورفع  وعززها  �هلل  كرمها  �لتي  بنف�سها  ترخ�ص 

�ملخلوقات على �لطالق. 
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ر�أي حر

ها هو �خلريف قادم بهو�ئه �ملنع�ص، وباأمطاره �ملعتدلة، وبطيوره   

�نه  �مل�ستمر،  جل 
أ
و�ل �ملجدد،  و�لوقت  �ملحيي،  �لزمن  �نه  �مل�سافرة، 

�لبد�ية و�لنهاية.                .                   

من  قلية  لالأ وتعب  خر،  �لآ للبع�ص  وعمل  للبع�ص  ر�حة  هو   

وحره  بجفافه  �ل�سيف  يطول  �أن  ويتمنون  �ل�سم�ص  يع�سقون  �لذين 

ولهيبه و�نطالقه بعيد�ً عن �لعزلة و�لتفرد و�لنطو�ء .

فهو  بكرمه،  ننعم  جميعاً  �أننا  �ل  حوله  ر�ء  �لآ �ختلفت  مهما   

�لقا�سية  يام 
أ
�ل من  �لنتقال  ف�سل  وهو  �لربكه.  و�إعالن  �خلري  ب�سارة 

يجتاح  در��سي جديد  عام  �لعطوفة.  و�لدقائق  �حلنونة  �ل�ساعات  �ىل 

�ملتطلبات  يرددون  كما  �ملعي�سية  �لزمة  من  يعاين  و�لكل  جمتمعنا، 

�لعديدة و�لقرن هو �لو�حد و�لع�رشون و�ملدخول �أدنى من �مل�رشوف، 

ل يكفي حاجة  ب�سيطاً  تعطي مردود�ً  و�لعمال جممدة، و�ذ� وجدت 

م�ساعب  نتوجه؟  �ين  و�ىل  ؟  �لعمل  ما  يت�ساءل  و�جلميع  �لعامل، 

فاحليلة  هايل، 
أ
�ل روؤو�ص  فوق  ترب�ص  وخماوف  و�أحو�ل  وم�سائب 

رحلت، و�حللول �ختفت، حتى �لقوت �أ�سبح م�سكلة، و�لوقود �أي�ساً، 

ملّوثة،  فاملياه  �ي�ساً  و�لعط�ص  �لقادم  و�لربد  و�ملاء  بالك�ساء  بالك  فما 

و�مل�سوؤولون يكتفون بعر�ص �مل�ساكل وبث �حللول، بدون �خذ �ملبادرة 

و�ساع �لقائمة.
أ
�و �لقيام باأي �مر من �ساأنه معاجلة �ل
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�للبنانيون يرتقبون قدوم �لوز�رة �جلديدة، مع �لتذكري بانه ل   

�حد ميلك  �لع�سا �ل�سحرية �لتي تقلب �لمور ر�أ�ساً على عقب، ولكن 

مل كبري بزحزحة �مل�ساكل متهيد�ً حللها. فالقوة تكمن يف ذ�تنا ونحن 
أ
�ل

لكل  م�ستهلك  جمتمع  �إىل  حتويلنا  طريق  عن  �سعف  �ىل  حولناها 

�سيء، حتى �لفكار. قفو� جميعاً وحتدو� بقوة وعناد و�رش�مة �لو�سع 

�لقائم ولنعلنها ور�سة �أعمار للب�رش وللحجر مع مر�عاة �لتطور �لتقني 

كرثية يف 
أ
و�لتكنولوجي �لرهيب مل�سايرة �سعار �لعوملة �لذي ينبح به �ل

جمتمعات �لعامل �لغربي، فاأنا �أكره �أن �أقول �ملجتمع �ملتطور و�ملجتمع 

عايل و�لبد�ئية هي بجعلها 
أ
�لبد�ئي فالتطور هو �ل�سمو يف �لنف�ص �إىل �ل

�لعنف،  �لبذ�ءة و�حلقارة و�لنحطاط، �جلن�ص  �سفل من 
أ
�ل �لدرك  يف 

ن�سبقهم  �أننا  حتى  بها  ونتاأثر  جمتمعاتهم  على  ت�ستحوذ  �أمور  �ملاديه 

�أحياناً مبخالفاتهم �لب�رشية تلك .

ويف  �أر�سكم  يف  تكمن  قوّتكم   : �لعربي  �ملجتمع  �أبناء  يا   

عقلكم، فلماذ� تتنازلون عن عطاء�ت �هلل لكم للغرباء �لذين ي�رشقوننا 

عقولكم  جمدمت  �لرغيف.  منه  ن�سنع  �لذي  �لقمح  ون�ستعطيهم 

فاندحرت �لعبقرية �إىل غري رجعة، وبتنا ن�ستقي �ل�رشعات و�لهي�سات 

بنائنا �لذين ل ذنب لهم �إل �نهم ولدو� من �آباء يهوون �لتنازل 
أ
ونلقنها ل

عن حقوقهم �مل�رشوعة ويحبون �لذل بكل �نو�عه، وكل هذ� يف �سبيل 

ون�سوة  مزيفه  ر�حة  له  وحتقق  �لب�رشي  �حليو�ن  �إل  تثري  ل  �غر�ء�ت 

موؤقتة ريثما يفيق على و�قع �خلر�ب و�لدمار �لنف�سي �لذي �ساعد كل 

منهم يف و�سولنا �ليه، قومو� و�عرت�سو� على �لو�قع �حلايل و�دُع �ىل 



11�

اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

بالرقم  بد�أنا  ولو  حتى  معي�ستنا  طرق  لكافة  و�لكامل  �ل�سامل  �لتغيري 

نطالق بالعمل لتح�سني �أو�ساعنا بخجل خري من بقائنا ور�ء 
أ
�سفر، فال

مم ل بل يف نهايتها. .
أ
�ل
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�لنهايات و�لبد�يا ت

�أم�ص كنت �أتاأمل �لطبيعه يف �آخر �أيام �ل�سيف وحتديد�ً وقت   

�ل�رشوق وحلظات  بني حلظات  �قارن  �ن  و�سك  على  وكنت  �لغروب 

�لغروب و�رشعان ما بادرت �ىل ذهني جملة �أفكار غريبه مده�سه .

لحظت �ن هناك ر�بط قوي متني بني �لبد�يات وبني �لنهايات   

و�لبد�يات  و�ل�سعادة  �لفرح  ت�ستحق  فالنهايات  ذلك  من  �أكرث  بل  ل 

�حلزن و�لتعا�سه .

�لن�سان  يولد  فعندما   . جميعاً  �لنا�ص  من  تعرف  �أن  ت�ستحق  حقائق 

يغرق منزله بالتهنئات وباملباركات ونحن نعلم �نه �سيو�جه يف حياته 

نقدم  ميوت  وعندما  بعيد.  حد  �ىل  و�مل�ساكل  و�مل�ساعب  �ملتاعب 

بالحرى  �أو   ، حياته  يف  �سيو�جه  ما  جنهل  ونحن  و�ملو��ساة  �لتعزيات 

ندعي �ننا جنهل ولكننا نعلم حق �ليقني �نه بعد موته ��سبح يف ذمة �هلل 

ويف رحمته �لتي و�سعت كل �سيء . 

عمال ونهاياتها وغ�ست يف ما 
أ
فع�سقت �لغروب وخو�تيم �ل  

بعد �ملوت عرفت �نه �لهم و�لح�سن و�لف�سل  خا�سة و�نني مقتنعه 

متاماً ل بل و�ثقه كل �لثقه باأن �هلل �سيكرمنا و�سيحيينا يف جناته �لو��سعه 

و�سيغفر لنا خطايانا و�سيكرم مثو�نا .و�جمل دقائق حياتي هي �لدقائق 

�لتي �أم�سيها بالعباد�ت و�أحالها تلك �لتي �جمد فيها �خلالق �لبارىء 

و�ملاء  و�ل�سجر  بال�سم�ص  روحي  و�أفعم  حو��سي  �نعم  و�نا  �مل�سور 
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

و�لهو�ء يف كل �حلالت و�لتقلبات ومع �لف�سول جميعها … 
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�خلامتة

إّل �لعمل وحبي لك  ها �أنا �أعود �إليك قلمي وما �أبعدين عنك �  

وحدك فاأنت ملهمي وقائدي وكلماتك �إن �ساء �لعزيز �لقوي �سوف 

جيال وتنمو لت�سبح �أفكار�ً متاأ�سله يف 
أ
تكرب وتكرب وت�سري يف عقول �ل

�لنفو�ص و�أعماًل منجزة يف �ملد�ر�ص و�لبيوت .

�أتناولك  فعندما  كبري  بك  وولعي  عظيم  �ليك  �سوقي  قلمي   

�أ�سعر وكاأن �حد�ً يحملني ويعلو بي ويطري ويو�سلني �ىل عامل �لف�ساء 

�ساطري حيث �لكو�كب ت�سع وتنري فما بالك بعامل يخلو من كل ما 
أ
و�ل

�أمكنة  يخطر على بال �و تت�سوره �لعقول و�أنت و�لنور ت�ستقالن يف 

فال  �لزمان  يتوحد  حيث  �أزمنة  يف  وتنفرد�ن  ماكن 
أ
�ل تختفي  حيث 

وتغطيك  تفرت�سك  �لتي  �ل�سعاعات  فقط  �حلياة  �أ�س�ص  �لهو�ء  ول  �ملاء 

مان وتقيك من �ل�سالم وتنت�رش يف عروقك حتى ي�سبح 
أ
وحتميك من �ل

فاق �لبعيده . �لدم دخان وغيمٌه مر�سومه يف �لآ

ماد �ل�سعيدة ويبلى �جل�سد  وي�سبح �لقلب حياة وروح يف �لآ  

وتفنى �ملادة .

و�أعي�ص ور�ئي ظلمات وعتمات و�أمامي �سعاعات و�أنو�ر .
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الفهر�س

3 	 	 رحلة	عرب	خطوط	ال�ضنوات	ال�ضوئيه	

5 	 	 	 	 	 	 نور	واإميان	

7 	 	 	 	 	 	 اأغنية	احلياة	

8 	 	 	 	 	 ال�سجن	الذهبي	

9 	 	 	 	 	 على	دفاتر	الن�ضيان	

11																				 	 	 	 �ضاحميني	امي	

13									 	 	 	 	 	 ر�ضالــة	

	14									 	 	 	 	 	 	 لقــــــاء	

	15									 	 		 	 	 	 �ضهادة	حق	

16									 	 	 			 	 	 ق�سة	ق�سرية	

	18																				 	 	 		 ال�سفحة	البي�ساء	

			19									 	 	 	 	 	 طفلة	من	قانا	

21																				 	 	 	 	 	 اأمومة	

	24									 	 											 				 	 	 	 �ضراب	

26																															 	 	 	 ال�ضالم	



1��

28 	 	 	 	 	 	 رحيل	

30 	 	 	 	 	 امراة	قروية	

32											 	 	 	 ال�ضعادة	احلقيقية	

36 	 	 	 	 	 اأحببته	ولكن	

	38 	 	 نبتة	منت	مع	العط�ش	فن�ضاأت	

قويه	واآثار	اجلفاف	يف	كل	ما	فيها	…

40 	 	 	 	 اإبتهاالت	عاطفيه	

�ضاطري	اأمري	مملكة	احل�ضا�ضني									41 اأراك	يف	االأ

	ترق�ش	تغني	تطري	…

		 			31 																							 و	ماتت	قبل	اأن	تولد.	.	.	

44 	 	 	 	 اأ�ضئلة	اىل	الرياح			

45																					 	 		 احلب		املمنوع	

	48									 م�ضاعر	واأحا�ضي�ش	تكتب	على	األواح	

من	الثلج	واجلليد	.	.	.

50							 	 	 	 	 	 ماأ�ضاة	

53						 	 	 	 دعوة	اىل	التغيري	

55					 	 	 	 البي�ضة	والقلم	

57					 	 	 	 حزان	 فراح	واالأ االأ
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اأنا وقلمي يف  �صور من احلياة  

61 	 	 	 اجلوارب	املمزقة	

63 	 	 دموع	امراة	ال	تعرف	البكاء	

66 	 	 	 زمن	العجائب	

69 	 عان�ش	يف	ال�ضاد�ضة	ع�ضر	ربيعًا	

72 	 	 	 	 	 عبادة	

73											 	 	 حالم	الهاربه	 االأ

75 	 	 	 	 مقابراالحياء	

ت�ضفق	احلريه	بيديها	داعيه	قوافل

77 	 	 	 ال�ضهداء	اليها	

78 	 	 	 اأ�ضعب	االوقات	

79 	 	 	 	 اإمراأة	عجوز	

81 	 	 غري	متعلم	ولكنه	مثقف....	

83 	 م�ضالك	وعرة	يف	الدروب	املظلمه	

85 	 	 جمنونة	عاقلة	جدًا!!!	

87 	 	 	 قلبي	حجر	�ضوان	

88 	 	 نباهة	اأمي	و	�ضخافة	متعلم	

90 	 	 لقاء	ناعم	يف	زمن	قا�ٍش	
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94 	 	 	 	 القلب	احلزين	

96 	 	 	 	 االعتقاد	اخلاطىء	

98 جمنونة	قي�ش	وعا�ضق	عبله	…   

	100 	 	 	 	 ام	علي	احلطاب	

102 	 	 	 	 مل	 الوهم	والياأ�ش	واالأ

	104 	 مال	 الم	و	عقل	ح�ضد	االآ من	قلب	زرع	االآ

106 خوة	 يف	قلب	االم	اأيهما	اقوى	االمومة	اأم	االأ

	108 	 نا�ش	 ال�ضعف	الب�ضري	مربر	معقول	لالأ

يقومون	باعمال	�ضنيعة	واعمال	فظيعة

110 بال�ضرقه	واال�ضتهتار	والكراهيه	ام	باالمانه....	

113 	 	 	 تريد	عري�ضًا	ايًا	كان	الثمن	

115 	 	 	 	 	 راأي	حر	

118 	 	 	 	 النهايا	ت	والبدايا	ت	

120 	 	 	 	 	 اخلامتة	


