االهداء
�إىل الأ�صدقاء
النحات فهد الإزوري
ال�سعودية
الدكتورة �أ�سيل طالب العبادي
العراق
الدكتورة جناح العطار
�سوريا
الدكتور ل�ؤي الع�ساف
الأردن
الإعالمية جهاد اجلزائري
اجلزائر

�إىل �أخوتي
عريفه  ..خوله  ..عارف  ..عمر  ..حممود

�إىل ال�شم�س والقمر
�إىل النجوم والكواكب

" �إ�سالم  ..عبادة  ..علي  ..عماد  ..غ�سان � ..إياد ..
غيث  ..ليليان  " ...وتا�سعهم �سي�أتي بعد �صيف " ....
�إىل عبادة دائم َا ...
�إىل �صفاء املحمود
�أهدي كتابي  ..الإ�سم واملحتوى  ...واملعنى

حممد ال�صمادي
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حنني

منحوتة
الفنان القدير

فهد الأزوري
هدية وغالف

تقدمي الإعالمية جهاد اجلزائري
عندما و�صلتني جمموعة (حنني و�سبع �أخريات)
للكاتب املبدع حممد علي فالح ال�صمادي �أعادتني
�إىل �سنوات م�ضت وذكريات جمموعتي ال�شعرية
الأوىل ( حكايا القلب وال��وط��ن) وت��ذك��رت معها
كلمات املبدعة اجلزائرية الكبرية �أحالم م�ستغامني
حني قالت يل يوما
"�أن العمل اجليد لي�س بحاجة �أبدا �إىل تقدمي
لأنه يقدم نف�سه بنف�سه"
وهذا ما جعلني �أقف مت�أملة ملجموعة الأ�ستاذ حممد
علي فالح ال�صمادي
فنحن عندما نقر�أ جمموعة (حنني و�سبع �أخريات)
لأول مرة ن�شعر وك�أننا انتقلنا �إىل م�سافات �أخرى
من احلياة الإن�سانية م�سافات �أكرث ده�شة وجذبا يف
عامل الكتابة واالبداع ,حيث تبد�أ رحلة ا�ستك�شافنا
لعوامل الإن�سان املتناق�ضة الإن�سان ذلك املجهول رغم
ادعائنا املتكرر مبعرفتنا له ,حيث تتجلى جمموعة
9

(حنني و�سبع �أخريات) كت�أريخ للحالة الإن�سانية
مبختلف جتلياتها وخيباتها ما بني احلب والكره
املر�ض وال�صحة احللم واخلذالن الوفاء واالنتظار,
و�أخريا البحث عن �شيء من فتات احلرية وال�سالم
الأبدي ,فتن�ساب اللغة اجلميلة التي طوعها الأ�ستاذ
ال�صمادي بلم�سة �شعرية �ساحرة حيث تطفو لغة
ال�شعر اجلميلة التي تخاجلنا كلما تعمقنا يف احلنني
�أكرث ف�أكرث فن�شعر بلذة االنغما�س بني دفقاتها وما
بني تفا�صيل �أبطالها فنعي�ش الأمل مع عبد ربه
والأح�ل�ام الب�سيطة رفيقه حمدان وغريهما من
ال�شخو�ص التي ت�أخذنا معها يف دوال��ي��ب املعاناة
الإن�سانية التي ال تخلو من الهموم ال�سيا�سية التي
حتاكي واقع جمتمعاتنا العربية حينما يبلغ ي�أ�س
النا�س ذروت��ه لتتحول بذلك ال�صحف واجلرائد
من رمز للحرية �إىل جمرد عادة لقراءة االبراج ,
حيث يتلم�س كاتبنا هموم املواطن الب�سيط يف بحثه
الدائم عن مكان حتت ال�شم�س فتختلط امل�شاعر
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الإن�سانية يف حماكاة معاناة النا�س فيتكرر املوت
ب�أ�شكال و�صور خمتلفة فال نعود نرى من حنني �سوى
الكثري من احل��زن والقليل من الفرح ال��ذي يطبع
يوميات �شخو�صها ويعك�س واقع ال�شعوب العربية,
فتتحول (حنني و�سبع �أخريات) من جمرد جمموعة
ق�ص�صية وفقط �إىل جمموعة ان�سانية ب�إمتياز حيث
الإن�����س��ان ه��و الإن�����س��ان وفقط مي��ار���س ع��ادة امل��وت
واحلياة ليت�شبث بالأمل ,حيث يقول كاتبها "(بني
موت وم��وت) البد من حلظات حياة ي�سرتجع فيها
الإن�سان احت�ضاره يكتب بحروف الوجع ق�صة موته
واحلياة احت�ضار متكرر" و�أي�ضا �إىل حلم متكرر و�أمل
متكرر ال ينتهي ب�إنتهائنا �أبدا ,وال ي�سعني يف الأخري
�إال �أن �أقول �أخريا للكاتب املبدع الأ�ستاذ حممد علي
فالح ال�صمادي (�أيها الكبري فينا لقد كربنا بك ...
فهل عرفت موقعك بيننا).
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تقدمي حممد �سراج الزغول
يو�شك �أن يعود املا�ضي من �شرفة كلماته وهو يختزل
الزمن حامال الكرة الأر�ضية على كتفيه والتي لطاملا
تدحرجت بعيدا عن �سهول �أحالمه ليم�شي خلفها
رغ��م تعرج الطريق ووع��ورة ال�ساعات والدقائق
فالعا�شق ال يعرف التعب فما بالك مبن يع�شق وطن.
" حنني":
هو وجع ي�صيبك يف الذاكرة...
وينتقل من الر�أ�س اىل اخلا�صرة...
فريتع�ش اجل�سد وه��و يعي�ش حالة م��ن احت�ضار
الف�صول.
حنني للكاتب حممد ال�صمادي هي لوحة نحتتها
التجربة و�صقلها الواقع بكل انحناءاته وزواي��اه
حيث يتنقل فيه الكاتب بني الفرح واحل��زن بني
ال�سعادة والأمل بني ال�صورة وانعكا�سها لتجربة
حقيقية يلخ�ص فيها م��ا ي��ق��ارب ن�صف ق��رن من
التناق�ضات والتوافقات وال�صراع مع الذات ليجعلنا
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ننظر �إليها من زاويته اخلا�صة زاوية الكاتب املهموم
مبحيطه.
بني احلكمة وغربة الذات واحل�ضور والغياب متتزج
امل�شاعر يف ق�ص�ص الكاتب �صراعا مريرا �أحيانا،
م�شاك�سا ومباغتا �أحيانا �أخرى فيحاول �إن ير�سم
ذلك الأمل بطريقة مبا�شره وبعيدا عن الرتابة
ودون االلتفاف على الن�ص وه��و يحاول �أي�ضا �أن
يبعث بر�سالة �أدبية وا�ضحة �أن اق�سي �أنواع الغربة
هي �أن ت�شعر �أنك غريب يف وطنك لي�س هذا فح�سب
بل وال�شعور الأق�سى هو دفعك بكل قوة الن تكون
غريبا عن ذاتك التي �أردت �أن تكون عليها دائما.
كلما تنقلت بني �أفكار هذه الق�ص�ص الق�صرية للكاتب
حممد ال�صمادي وكلما قر� ُأت هذا الكتاب تنتابني
رع�شة غام�ضة ت�سيطر على كل امل�شاعر والأحا�سي�س
ف�أحاول بكل ما �أوتيتُ من قوة �أن اعرف ذلك ال�شعور
لأكت�شف ذات ر�شفة قهوة �أنها رع�شة "حنني".
حممد �سراج الزغول
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يف رحاب " حنني "
بقلم عبد الرحمن م�صطفى الق�ضاة
ليتني مل �أجت��رع ك�أ�سا �أخ��رى من بوح الأمل لكنني
ريها �شافيا منها .
�أدمنتُ تلك الك�أ�س التي مل يعد غ ُ
لأفهم  -على مذهبي  -بذا قول �أبي نوا�س ":وداوين
بالتي كانت هي الداء"  ،ها �أنت تداوينا بدائنا ذا ِته
يا �أب��ا عبادة  ،مبزيد من مقطوعات البوح الأزيل
التي ال ُتعزف �إال على وت� َ�ري الذكرى والأم��ل وما
واقع �شجي .
بينهما من ٍ
"هل تعلمتَ من �صديقك كيف تتكئ على جراح
الآخ��ري��ن لتعي�ش �سعادة الفرح " �آه  ...كم وكم
ُن�ضحي ي��ا �صديقي م��ن �أج��ل �أ�صدقائنا ون�ضحي
من �أجل �سعادتهم طوعا وطوعا  ،لكنهم ي�سقطون
�سقوطا م��دوي��ا �إذا م��ا �أرادوا ال�سعادة وال��رف��اه
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واتخذوا وفاءنا ومعاناتنا و�سيلة لذلك غري �آبهني ؛
فهناك فل�سفة عميقة يجب �أن ندركها لنميز بني ما
ينبغي �أن نطلبه  ،وما ينبغي �أن يطلبنا .
كثريا ما ت�أ�سرنا بعباراتك كما التي م�ضت  ،فنعاي�ش
اخليبة تلو الأخرى حتى ما عدنا نعلم عددها متاما
كمن ال يعلم �أي��ام �شباط � ،إذ ال ن��زال ُن ُ
علق عليها
ُ
�شباط
�آمالنا متاما كاليوم الثالثني الذي ي�سقطه
مرة واحدة فقط َّ
ّ
ليظل الأمل معقودا على
كل عام ،
حلظات لن تـ�أتي �أبدا.
لقد ج َّرحت مجُ َّرحا يا �أبا عبادة ،مل �أد ِر �إن اغت�سلتْ
�أ ّم� ُت� َ
�ك هذه من �أملها وحزنها هل �ستغ�سلنا معها �أم
�ستغت�سل م� ّن��ا؟! ورب��ك يا �أب��ا عبادة � يِّإن لأع��رف
اجل���واب .ولكنني ال �أ�ستطيع التباهي مبجد مل
�أح��رزه بقوة مني وال حول؛ فالأمة لن تغت�سل من
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جلدها يا �صديقي .
وجتر�ؤ بعد �أن جتيب " هل لديك �أمرا�ض �أُخر ؟ نعم
 ،وكيف �أكون �سليما يف عامل العي�ش فيه مر�ض ".
ورغم �أن العي�ش مر�ض ت�أبى �أن تن�سحب وها �أنت ال
تزال ت�سكب ال�شهدَ على املُ َّرار،
ويف الليل ّ
تب�شرنا بالنهار  ....وت�أبى �أن ُتلقي قل َمك
و�أن ت�ست�سلم ملر�ض العي�ش � ،إنها عادات ال�سنديان يا
�أبا عبادة  ،ولي�س ال�سنديان عنك ببعيد.
ال�شاعر عبد الرحمن م�صطفى الق�ضاة
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املدير
ا�س َت َط ْع َنا �أَن َن ّ�صمِت َق ِل ْيال َف ِ�إن َ�ش ْيئا
"� ْأع َت َقد �أَ َّن َنا ِ�إ َذا ْ
َما يمُ ْ ِكن َفهمه"
َخ َرج �إِلىَ ا ْل َّ�شا ِرعَ ...را ِئ َحة الخْ ُ ْبز ُت َعا ِنق ُخ ُي ْوط
ا ْل َ�ض ْوء التي َي ْ�س ِبق �أَ ِ�ش َّعة ا ْل َّ�ش ْم�س...
احب المْ َخْ َبز المْ ُ َحا ِذي
�أ ْل َقى تحَ ِ َّية ا ْل َف ْجر َع َلى َ�ص ِ
با
ِل َب ْي ِته ,لمَ ُي ِج ْبه َولمَ َي ْل َت ِفت �إِ َل ْيه ...تمَ ْ َتمُ ...ر مَّ َ
َح َرا َرة ا ْل ُف ْرن ا�صمت �أُ ُذ َن ْيه َعن َ�س َماع ا ْل َت ِّح َّية...
َتابع المْ َ ِ�سيرْ ...
َب ْع�ض الحْ َ � َّ�را ِث�ين َو�أَ َب � َق��ا ِر ُه��م َت ْت َب ُع ُهم َو ِب َغا ُل ُهم َ�أو
َح ِميرْ َ ُهم تمَ ِْ�شي �أَ َما َم ُهم هَ َّدهَ ا ا ْل َت َعب...
َب ْع�ض ا ْل َّد َكا ِكني َما َزا َلت ُم َغ َّل َقة
ال�سنْدُ ِو ْي َ�شات...
مطعم �أَ ُبو َ�س ْعد َبدَ �أ ِب�إِ ْعدَ اد َ
َط � َوا ِب�ْي�رْ الأط��ف��ال المْ ُ َح َّم ِلني ِب َكتْب ُتك َْ�سر ا ْل ُّظ ْهر
ا�سقِينْ ...
َوا ْل َعقْل�َ ،ص َبا َيا المْ َدَ ا ِر�سَ ،ب ْع�ض ا ْل َف ِ
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ا�صات المْ ُ َت ِّج َهة ِ�إلىَ ع َمان
ُم� َو َّظ� ُف� ْون َي� ْ�ر َك� ُب� ْون ا ْل َب َ
و�إربد...
َ�ص ْوت �أَ ُبو َح ْم َزة َي ْع ُلو –" اربد ...اربد حلق ،حلق "
ا�س َتغ َْرب ال ُت ْو َجد ُ�ص ُحف فيِ ُ�صنْدُ ْوق
َف َتح محَ ِ َّلهْ ...
با َت َع َّط َلت المْ َ َطا ِبع ا َّل ِتي ُت ْن ِتج الأخبار...
ا ْل ُّ�ص ُحف – ُر مَّ َ
با َف َقد المْ ُ َو َزّع ّذا ِكر ِته َولمَ َي َ�ضع هَ َذا ا ْل َي ْوم ا ْل ُّ�ص ُحف
ُر مَّ َ
ال�صنْدُ وق المْ ُ َخ َّ�ص َ�صة َله...
فيِ ُّ
ا�س ُت ْب ِعد ُكل َذ ِل��كَ ..خ َطر فيَ ِبا ّله الإ�ضراب ا َّل ِذي
ْ
َد َعا ِ�إ َل ْيه مجَ ْ ِل�س ا ْل ِّن َقا َبة ا ْن ِت َ�صارا ِل َق ِ�ض َّية َ�أ ْ�ص ِد َقا َئ ُهم
ا�س ُت ْغ ِني َع ْن خدماتهم لكي يدافعوا
ا ْل َ�ص َح ِف ِّيني ا َّل ِذ ْين ْ
بوقتهم َعن ُح ُق ْوق ُز َمال ِئ ِهم...
�أَ ْث َناء َذ ِل��ك�َ ,س َّيا َرة َتقْف ِب َنزْ ق َ�ش ِد ْيد َ�أ َم��ام ُد ّكان
الحْ َ اج َح ْمدَ ان – َغا ِلبا َما َي ُك ْون �أَ ْ�ص َحاب ا ْل َّد َكا ِكني
ِمن ِك َبار ا ْل ِّ�سن – َ�ص ْوت َو َ�ض ِج ْيج – ( هَ اك ح ِكي � ْأ�ش َبع
اق�شه فيِ َذ ِل��ك َف َلدَ ْيه ِمن
َخ� ْ�رط )...ال َب ْ�أ�س مل �أُ َن ِ
الأَ ْ�س َباب َما َي ْج َع ْلك َت َع ُّذره َع َلى �أَي َت ْ�ص ِرف...
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رُبمّ َ ا َكا َنت ُج ُي ْو ِبه َفا ِر َغة ِمن �أَ ْو َراق �أَ ْو اَل ِده َفا ْل َعام
ا�سي َع َلى الأبواب...
ا ْل ِّد َر ِ
َ�س ْيل ِم��ن المْ ُ����ْ�ش�َتِرَ ِ َي��ن ...الجْ َ � ِم � ْي��ع َي � ْن� ُ�ظ� ُ�ر ْون �إِ َل � ْي��ه
ا�س ِت ِه َجانَ ,ن َظر �إِلىَ مالب�سه ال َن ِظ ْي َفةَ ,بدَ �أ َي َت َل َّم�س
ِب ْ
لحِ ْ َي ِتهُ ...ت َذ ِّكر �أَ َّن��ه َقد �أَ َزا َل َها َ�أ ْك�َث رَ ِمن َم َرة َح َتّى
َ�ض َ
اقت َز ْو َج ِتهَ ...و َ�ص َرخْ ت ف ِيه " وين ا ْل َعزْ م " َو َر ِغم
َذ ِلك َما َزا ُلوا َين ُْظ ُر ْون �إِ َل ْيه.
َف َكّر هَ ل ا ْر ُت ِكب فعال ُم َنا ِفيا ِل ْل َّذ ْوق ا ْل َعام� ،أَو خارج ًا
ا�س َت َمر ِب َع َم ِله َو ُهو ُي َتا ِبع الوجوه
على ثوابت ا ْل َع ِ�شيرْ َ ةْ ،
امل�ستطلعة َب َح َثا َع َّما ُي ْل ِغي �أو ي�ؤكد َما ُي َ�ش ِ
اهدُ ه فيِ
َن َظ َرات ا ْل َنّا�س .
اخْ َت َل َطت فيِ َر�أْ ِ�سه الأفكارَ ,و َذ ُب َلت َو ْر َدة ا ْل َك ِل َمات َو ُهو
ُي َحا ِول �أَن َيخْ ُرج ِمن َم ْ�أ َزق هَ َذا ا ْل َي ْوم ال َّلعِينْ .
ال�ص ِح ْي َفة ذهب اىل �صفحة االبراج -ال َت ْي�أَ�س،
ام�سك َّ
ال َت َ�شك فيِ ُكل من َح ْو ِلك َف َه ِذه َم ْر َح َلة َعا ِب َرة ُت ْف َقد
�أَ ْع ُ�صا ِبك َح َتّى ال َت ِ�سيرْ الأمور َعكْ�س جِّ َ
اتاه ا ْل ِ�سيرَ ...
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اح َرة َر ِقم الحْ َ ظ َ 9ي ْوم ا ْل َّ�س ْعد الخْ َ ِم ْي�س...
�أُ ْم ِ�س َية َ�س ِ
َعاد �إِلىَ َ�ص ْم َته َ
تذ ِّكر �أ َنّه لمَ َي ُكن َم ْ�س�ؤُ ْوال َعن �إ ْر ِت َفاع
المْ َ ْد ُيو ِن َّية فيِ ُد َول َ�ش ْرق � ِآ�س َّياَ ،ولمَ َي ُكن َ�س َببا فيِ َت َع ُرّث
ا�ض َّية ا ْل َع َر ِب َّية وال َح َتّى
المْ ُ َفا َو َ�ضات َح ْول ا ْل َّد ْو َرة ا ْل ِّر َي ِ
َ�س َب َبا ِب َخ َ�سا َرة َز ِع ْيم ِحزْ ب ا ْل ِّلي ْك ِود. ...
ُكل َما َت ْذ ُك ُره �أَنه َ�شا ِرك فيِ َحفْل َز َواج َ�ص ِد ْي َقه �أَيمْ َ ن
ال�س ِّيا َرة َ�أن ُي ْط ِلق ا ْل ِع َنان ِل َزا ُم ّور
و� َّأ�صر َع َلى َ�سا ِئق َّ
َ�س ّيا َر َته ِح ْر�صا َع َلى َت َقا ِل َيد ُم َت َوا َر َثة َ .و َت َذ َّكر �أَ َنّه فيِ

اجه َف َتح ِر َ�سا َلة َو َ�ص َلت ِل َ�ص ِد ْي ِقه �إ َياد ُك ِت َبت َله
َي ْوم َز َو ِ
ي ْونَ ،و َمع
ِف ْي َها َت ُق ْولُ " :كنْت �أَ ْع َلم �أَن الجْ َ ِم ْيع َ�س َي َت َغ رَّ ُ
َذ ِلك َظ َّلت َت ْط ُرق الأبوابَ ...وهَ ا ُهو �أَ َّول َباب َي ْف َتح
َلك...
هَ ��ل َت َع َّل ْمت ِم��ن َ�ص ِد ْي ِقك َك ْيف َت َّت ِكئ َع َلى ْج� َ�راح
الآخرين ِل َت ِع ْي�ش َ�س َعا َدة ا ْل� َف� َ�رح...؟ َف َقط َ�س�أَ ْب َقى
�أغْ َت َ�سل ِب ُحزْ نيِ َو� ْأحمِل َتا ُب ْو ِتي �أَ َ�ض ُعه َع َلى َب َّوا َبة
اال�س ِت ْم َرار ِف ْيه...
َت َع ِبكُ ...م�ؤْ ِمن ًا �أَن هَ َذا َما يمُ ْ ِك َن ِني ْ
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" َحا َول �أَن َي َت َذ َّكر فعال � َآخر لمَ َي ِجد فيِ َذا ِك َر ِته
غري حديث عابر لمِ ُ ِد ْي ِره َعن َ�ض َج ِره ِمن اال�ستمرار
اح���دَ ة ...وَفيِ ا ْل� ِع� َ�راق ِد ْج َلة
ِبالحْ َ َياة مع َز ْو َج��ة َو ِ
قر�أ
َوا ْل ُف َرات وَفيِ ا ْل َّ�شام ا ْل َّ�ش ْه َباء َو َب َر َدى ُت َذ ِّكر �أَ َنّه َ
اع َرة َ�س َناء َذات
له ِ�ش ْعرا َمن ِر َ�سا َلة َب ْع ِث َها �إِلىَ ا ْل َّ�ش ِ
َنزْ َوة...
" َل ِكن هَ ل يمُ ْ ِكن �أَن َت ُك ْون �أَخْ َطاء �أَ ْ�ص ِد َقا ِئه َو َن َّز َوا ِت ِهم
َ�س َببا لمِ َا يالقيه...
َ
تذ ِّكر َح ْمدَ ان َ�أن �َأيمْ َ ��ن َما َزال َي ِجد َما ُي ْ�ش َغل ِبه
َو ْق ُتهَ ,و َي ْج َع ُلك ا ْل َو ِح ْيد ا َّل� ِ�ذي تمُ َ ا َر�س ا ْل َف َراغ...
َما َزال َك ِثيرْ ُ ْون َي ْن َت ِظ ُر ْون َو َ�س ْي َلة ن ِقل �إِلىَ �أَي َم َكان,
َف َلم َي ُعد ُم ِهما �أَ ْين َي ُك ْون َع َم َلك َو َك ْيف َي ُك ْون َع َم َلك
َو َم َتى َي ْبدَ �أ َع َم ُلك المْ ُ َهم �أَن ُت َ�صل �إِلىَ َم َكان عملك ِعنْد
اعة َو ْحدَ هَ ا ا َّل ِتي َت ُق ْوم ِب َه َذا ا ْل َع َمل
ا ْل َّثا ِم َنةِ ،هي ا ْل َّ�س َ
و�صل َح ْمدَ ان �إِلىَ المْ ُ ِد ْي ِر َّية ا َّل ِتي ُي ْع َمل
َو ِب َه ِذه الدقة ِ
ِب َها� ...إعالن َل ْو َحة االعالنات ا َّل ِتي َو َعد ِب َها المْ ُ ِد ْير
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�أَن ُتن ِْجز َق ِر ْيبا ُمنْذ َعام �أَ ْر َب َعة َو ِت ْ�س ِعينْ ،المْ ُ َو َّظ ِفون
ات
ميل�ؤون َف َر ِ
اغ ِهم ِب ُ�ش ْرب ا ْل َق ْه َوة َو ِ�إ َعا َدة ِق َّ�صة َح مِ
االج ِت َماعَ ...
َو َب َّ�شارْ ،
حت ّدث المْ َ ِدير .
اقترَ َ ب َم ْو ِعد ْ
�أَ ُّي َها ا ْل ُّز َمالء "�إننا ال َن ْ�س َت ِط ْيع �أَن َن ْ�س َتخْ ِرج ِمن َخط
ُمن َْح ٍن َخ ّطا ُم ْ�س َت ِق ِي َما َ .و َن ْحن ال َن ْ�س َت ِط ْيع كذلك �أَن
َن ِع ْي�ش َح َياة َ�ص ِح ْي َحة فيِ مجُ ْ َت َمع َل ْي�س َ�ص ِح ْي َحا...
“�أَ ْد َرك َح ْمدَ ان �أَن أ�َ َبا محُ َ َّمد َقد َبدَ �أ ُي َف ِكّر ِبا ْل َّ�س َفر
َو ُهو َلن ُي َ�سا ِفر هَ ِذه المْ َ َّرة �إِلىَ ا ْل ِع َراقُ ...ت َرى لمِ َا َذا فيِ
َن ْي َ�سان َو ِ�إلىَ �أَ ْين ...ا ْل َّ�شام ِبال َت ّْح ِد ْيد ...ا ْل َعا ِر ِفون
اطن الأمور َو َّخ َفا َياهَ ا َ َقا ُل ْوا �إَ َّن َها ِر ْح َلة ُم ْر َت ِب َطة
ِب َب َو ِ

اعترَ َ اهَ ا ِمن ا ْل َق ْوم و�آخرون
ِبا ْل َق ِ�صيدَ ة ا ْل َع َر ِب َّية َو َما ْ
ِم ْن ُهم َقا ُل ْوا �أن َها َت َت َع َّلق بالأجواء ا ْل َعا َّمة ا َّل ِتي َت ِع ْي ُ�ش َها
المْ ِن َْط َقة ورمبا � ْإح َياء ا ْل َت َ�ضا َمن ا ْل َع َر ِبي.
اهه,
َح ْمدَ ان ا ْن َه َم َرت ُد ُم ْو ُعه ِمن ا ْل َّ�ض ِحك َو َف َّر ْطت ِ�ش َف ِ
َف ُهو ُم ْد ِرك �أَن ا ْل َتّا ِئه َلن َي ْن َف ُعه َج َواد َي ْر َك ُبهَ ...و َ�أن

الأ�شواق َبدَ َ�أت ُت ْر ِهق َ�سا ِدن ا ْل َّل ْيلَ ...
تذ ِّكر َح ْمدَ ان
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َرغْ م ُث ُق ْوب َذا ِك َر ِته المْ ُ ْر َت ِب َطة ِب َذا ِك َرة المْ َ� ْ�ر�أَة ا َّل ِتي
ا ْل َت َقاهَ ا ُم� َّ�د ْي� َ�رة َذات ِم ْه َر َجان َقد َ�س َل ْبت الألباب
َوا ْل َّ�ش ْوق َوالحْ َ نِينْ َوا َل ْو ْعد َواال ْب ِت َ�سا َمة
احبنا َو َجاء َو ْقت ا ْل َّ�س َفر ...ا ْل َغ ْر ِيب يف
َقد َغ َل ْبت َ�ص ِ
الأمر �أَن المْ َ ِدير َكان َي ْ�ش ُكو �أَ َمام ُم َو َّظ ِفيه َ�ض ْيق َذات
ا ْل َيد َو َكثرْ َ ة ا ْل ُّد ُي ْونَ ,ح َتّى �إَ َنّه � َأ�س ّر ِ�إلىَ َ �أ َح ِد ِهم َ�أن
ُج ُي ْو ِبه َقد ا ْل َت َ�ص َقت ِل ِغ َياب ا ْل ُّن ُقود َع ْن َها ُمنْذ َبدَ �أ
ال َدا َرة .
َم ْ�س ُ�ؤ ْو ِل َّية ْ إِ

اعة لجِ َ ان المْ َ� ْ�ر�أَة �أَ ْع َلنْت �أَ َّن َها ْ�س َت َح ِّر�ض َز ْو َج ُته
َج َم َ
ا َّل ِتي َ�ض َّحت ِع ْ�ش ُرين َعاماَ ،كا َنت َدا ِئ َما َت ْ�س َهر َل ْي َل َها

َو َت ُق ْوم َن َها ِرهَ ا َع َلى ِخ ْد َم ِته َو َت َف ُقّد �أَ ْح َوا ِله�َ ...صبرَ ْ ت
حر َمت َنف َْ�س َها َح َتّى ا ْل َت ْف ِكيرْ ِب ِق ْط َعة ِمن
َع َلى ا ْل َّ�ض َّراء َو ّ
ا ْل َّذهَ ب َو َكا َف َحت ِل َي ُك ْون َب ْي ِت َها ا ْل ِق ْب َلة ا َّل ِتي َي ُحج �إِ َل ْي َها
َز ْو ُج َهاَ ...ح َتّى َغ َزا ا ْل َّ�ش ْيب المْ َف ِْرق َو َت َ�ص َّحر ا ْل َو ْجه,
َو َغا َرت َع َلى الجْ َ َ�سد الأمرا�ض...
ا ْل َّل ْع َنة َغا ِل ِب َّية ا ْل ِّر َجال هَ َك َذا – هَ َك َذا َقا َلت �أُم عالء
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اهب
المْ ُ َو َّظ َفة ا َّل ِتي َكا َف ْحت ِل َت ِع ْي�ش َف َعا�ش َز ْو َج َها فيِ َغ َي ِ
ا ْل ِّ�س ْجن َو َت َر َك َها ُت�صارع الحْ َ َياة - ...ا ْل َّل ْع َنة َك ِثيرْ ِمن
ّاج ِحني َي َت َز َّو ُجون ِب َا َم َر�أة َثا ِن َية ُت ْل ِغي
ا ْل ِّر َجال ا ْل َن ِ
ِق َّ�صة ِك َفاح َط ِو ْيل َمرَ ...ما َزال َح ْمدَ ان ُم ْ�س َتغ ِْر َقا
اال�س ِت ِه َجان �أَ ْح َيا َنا �أُخْ � َ�رى َل ِك َنّه
ِبا ْل َّ�ض ِحك ِح ْي َنا َو ِب ْ

�أَ ْد َرك �أَن َ�س َعا َدة المْ َ ِدير جتره �إِلىَ ُم ْت َعة �أَو َ�ش ْه َوة ال
َي ْق َوى َع َلى َكب ِتها �أَو َخ ِط ْي َئة َ�س َي َت ْوب َع ْن َها �إِ َذا قدر
َل��ه ...ال َب ْ�أ�س �أَن َي ْن َت ِقم ِمن ا ْل َّ�س َن َوات ال ُعجاف َمع
َز ْو َج ِته المْ ُ َو َّظ َفة المْ َ ِر َ
ي�ضة المْ ِّ�سنة .
اح��ة َوي َت َخ َّل�ص ِمن
َما يمَ ْ َن ُعه �أَن َي��أْ ُخ��ذ َب ْع�ض ا ْل� َّ�ر َ
الر َتا َبة ا َّل ِتي َي ِع ْي ُ�ش َهاُ ...كل َذ ِلك َلن َي ْع ِف َيه
َ�س ْط َوة َّ
الَ ْم��ن
ِمن الأ�س ِئ َلة ا َّل ِتي َ�س َي َط َر ُح َها َع َل ْيه ِر َج��ال ْ أ
با َكا َنت ا ْب ِت َ�سام ا َّل ِتي َ�س َيل ِت َق ُّي َها
َحا َلة َع ْو َد ِتهَ ...ف ُر مَّ َ
با َما َزا َلت َرغْ م َج َما ِل َها
ِمن َب َقا َيا ِحزْ َبه ا ْل َق ِديمْ َ ,و ُر مَّ َ
تمُ َ ِّثل َت� َّي��ا ُرا َم��اِ ...ق َيل �إن ا ْل� َّ�ز ْو َج��ة ا ْل َّ�صا ِب َرة َقد
َف ِر ْحت ِب ِ�سفْر َز ْو َج َها َواخْ َت َل َطت فيِ ُع ُي ْو ِن ِها ُد ُم� ْوع
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ا ْل َف َرح َوالحْ َ َزن ِل ِف َراق �أَبي ا ْل ِع َيالَ ...ف َقد ُ�ص َور َل َها �أَ َنّه
َبدَ �أ �سلم المْ َ ْ�س�ؤُ ْو ِل َّية َو�أَ َنّه ُر مَّ َ
با ُي َع نِّي َق ِر ْيبا ُم ْل َح َقا فيِ

ُد َو َلة َما َو َ�س َت ُك ُون َم َعه َدا ِئ َماَ ...ح َّد َث َها �أَ َنّه اَل َي ْر َغب
ِبا ْل َّ�س َفر َل ِك َّن َها �إِ َرا َدة َم َعاليِ ا ْل َو ِز ْيرَ ,و َي ِجب �أَن َي ُك ْون

احترِ َ ا ِمهَ ،و ِهي ُف ْر َ�صة �أَن
ِعنْد ُح ْ�سن َظ ِنّه ,وَمحَ َ ل ْ
َي ْب َت ِعد َع ْن َها ِل َت َج ُّدد فيِ َق ْل ِبه َج ْذ َوة ا ْل َّ�ش ْوقَ ...كا َنت
اعة هَ َك َذا َح َّد َث ْت ِني َمي ا ْب َنته َماَ :كا َنت
ُت َر ِ
اقب ا ْل َّ�س َ
�أُ ِّمي ُت ْد ُخل المْ َ ْط َبخ ُت َعد ا ْل َق ْه َوة َوا ْل َّ�شاي َم َعاَ ...و ُت َعد
ا ْل َع َ�شاء ال ِأخري َف ُهو ُي ِحب المْ ِن َْ�سف َك ِثيرْ ا.
اخل ُم َغ َّلف
َ�ش ِرب ا ْل َق ْه َوة �أَ ْكثرَ ِمن ِذي َق ْبلُ ...و َ�ضع َد ِ
ال ْو َراق ُم َت َع ِّد َدة
َب ْع�ض َق َ�صا ِئ ِده َو ُك ُت ِبه َو َق ِل ْيال ِمن َْ أ
الأل��وانَ ...ح َّد َث ْت ِني َمي �أَ َّن َها " :ا ْك َت ِ�شفت َح ِق ْي َقة
َج ِد ْيدَ ة َو َذات َمغ َْزىَ ,و ِهي �أَن ا ْل ِّ�ص َغار ال ُي َ�صا ُبون

لَن َي َت َح َّو ُل ْوا
ِبالجْ ُ ُن ْون ،ا ْل ِك َبار َو ْحدَ ُهم ُهم املُ�ؤَ ِه ُلون ِ ،أ
مجَ َ انِينْ ".
ال
احبنْا َي ْر َت ِفع ُمدَ ا ِف َعا َعن �أَ ْف َع ٍ
َما َزال َ�ص ْوت َ�ص ِ
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َما َر َ�س َهاَ ,فا ْل َيمِينْ َوا ْل َي َ�سار َما َزا ُل��وا َق��ا ِد ِر ْي��ن َع َلى
اج َها ِمن حمنتها َرغْ م هَ ِزيمْ َ ة
ا ْل ُّن ُه ْو�ض ِب ُْ أ
ال َّمة َو ِ�إخْ َر ِ
ا ْل َي َ�سار فيِ ا ْل َّ�ش ْرق َوا ْل َيمِني فيِ ا ْل ِت َهام َما َت َب َقّى ِمن
َم َعانيِ َ�سا ِم َّيةَ ...ح َّد َث ِني َ�س َعا َد َته َعن الحْ َ َّجاج
ا َّل ِذي يمُ َ ِّثل ِع َّزة لأمتهَ ...و َف ْج�أَة َ�س َق َطت َو َر َقة ُمن
بَينْ َيدَ ْيه �أَو ِمن َخ ْل ِفه ُ .ك ُتب َع َل ْي َها " �أَنْت ا ْل َو ِحيدَ ة
ال ْف َكارَ ,تا َبع َح ِد ْي َثه َعن
ا ْل َقا ِد َرة َع َلى �إِ ْل َغاء ُكل ِت ْلك َْ أ
َم ْر َح َلة َ�ش َبا ِبه َو َعن ا ْل َق ِ�ص ْيدَ ة ا َّل ِتي �أَ ْد َخ ْل ُته غياهب
ا ْل ِّ�س ْجنَ ...قال َو ُهو ُي َوا ِري َف ْر َح ِته ِبا ْل َّ�س َفر" :
" �أَخْ ِلعي َظ َّلك َعن ُحزْ نيِ َف�إِن
َ�سا ِدن ا ْل َّل ْيل َع َلى َنار ا ْل َّت َم ِنّي
ا�شقْا
َوا ْم َل ِئي َب ْح ِري ُح َن ْي َنا َع ِ
َباح ِمن َو ْرد ُو ِع ِطر َو َت ْث ِني
�ض ِفري َل ْي َل ِتك ُح ْل َما َوان ُْ�ش ِري
ِ�س ْح َرا ا ْل َوا ِدع ِمن َفن ِل َفن
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ُت َذ ِّكر َح ْمدَ ان َك ْيف َ
اغر ْو َرقت َع ْي َناه ِبا ْل ُّد ُم ْوع َو ُهو
با َن ْب َقى ثوريني,
ُيق ِْر�أهَ ا َع َل ْيه .هَ َذا َحال ا ْل ِّر َجالُ ,ر مَّ َ
قوميني َو َ�صا ِد ِقني َقا ِب ِ�ضينَ َع َلى َج ْمر المْ َ ْ�س�ؤُ ْو ِل َّية َح َتّى
َن ْب ُل ُغ َها ُثم َنن َْح ِرف َن ْحو ُكل الجْ ِ َهات.
اج��ب َو ُه��و َُي ِّ
��دد " َ�ش ْي َئان فيِ
َغ��ا َدر َح ْيث َد َع��اه ا ْل� َو ِ
ا ْل ُّد ْن َيا َي ْ�س َت ِح َقّان المْ ُ َنا َز َعات ا ْل َكبِيرْ َ ةَ :و َطنٌ َح ُن ُون,
الخْ َرى َف ِهي ِمن
َوا ْم َر�أَة َرا ِئ َعة� ,أَ َّما َب ِق َّية المْ ُ َنا َز َعات ُْ أ
اخْ ِت َ�صا�ص ا ْل ِّد َي َكة " ُن ِق َلت ا ْل ُ�ص ُحف َعن َم ْ�صدَ ر َم ْط َلع
َر ِف ْيع المْ ُ ْح َت َوى َ�أن ِ�ص َراعا َقد َن ِ�شب َع َلى ُك ْر ِ�سي المْ ُ ِد ْي ِر َّية

اعات َج ِد ْيدَ ة
َو�أَن ا ْل َف ْو َ�ضى َد َّبت فيِ �أَ ْو َ�صا ِل َها َو�أَن َج َم َ
َظ َه َرت َو�أَن المْ ُ ِد ْي ِر َّية ان ُْحا َزت لل َت ْط َبيع َمع املُ ِد ْي ِر َيات
ير ّية
المْ ُ َج�أ ِو َرة َو ِق ْيل �إن َ�ص ِ
احب ا ْل َق ْه َوة المْ ُ َحا ِذ َية ِل ُلم ِد ِ
احت َرا ِئ َحة �أَ ْو َراق ا ْل َّل ِعب ِمن َق ْه َو َته,
ا ْز َداد ِر ْب ِحه َو َف َ
َو ِق ْيل �إن َب َّ�شار كتب َع َلى َباب َم ْك َت َبة َي ْ�س َمح ِبا ْل ُّد ُخ ْول
اتَ ...و َذ َك َرت
ا�س ِت ْث َناء َح مِ
لمِ َن َل ْي�س َله َع َمل َر ْ�سمِي ِب ْ
�أُم َعلاَ ء �أَن �آَ َلة َت ِ�ص َوير ا ْل َو َثا ِئق لمَ َت َت َو َّقف َقطَ ,ف َقد
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و�سمِع
ا�س ُت ِغل ُح َ�سينْ ُم َو َّظف ا ْل ِّد ْي َوان ,هَ َذا ا ْل َو ْ�ضعَ ,
ْ
الجْ ِيرْ َ ان �أَم َعلاَ ء َت َر ُّدد
" َر َج َعت �إِلىَ َب ْي ِتي
َل ِك ِنّي لمَ �أَ ِجد ا ْل َب ْيت َم َكا َنه...
َو َت َع َّج َبتَ :ت َرانيِ �أَخْ َط�أْت الحْ َ ا َّرة َوا ْل َّ�شا ِرع
َك ْيف َي ِ�ض ْيع �إِن َْ�سان ِم ْث ِلي َب ْي ِته
�أَو يخطئ ِجيرْ َ ا ِنه" ...
�أدرك َح� ْم��دَ ان �أَن ُج� ْ�رح �أَم َع�َلءاَ ءَ ...ي� ُ�ف� ْوق ُج� ْ�رح
َز ْو َج� ِت��ه المْ َ� ِ�دي��رة�َ ...س َّيا َرة ِ�إ ْ�س َعاف ُت ْغ َلق ِب َ�ص ْو ِت َها
ا ْل َف َ�ضاءِ ...ق َيل �إِن َح َرا ِئق َ�ش َّبت فيِ َح ِد ْي َقة ا ْل َو ْرد...
َو�أَن الخْ َ َ�سا ِئر لمَ َت ْع ِرف َب ْعدَ ...ف َهل َت ِعي ا ْل ِن َّ�ساء َما
اخل َوالخْ َ ا ِرج َوهَ ل َت ْر َحل ا ْل ِن َّ�ساء اىل
َي ْحدُ ث فيِ ا ْل َّد ِ
الَ ْر�ض اَل َي ْ�س ُك ُن َها ا ْل َّر ُجل
َج َنّات َع ْر ُ�ض َها ا ْل َّ�س َم َوات َو ْ أ

ال�صلاَ ة َخيرْ ِمن
ا ْل ِّذئْب َوالمْ َ ْر�أَة الحْ َ ْمل �َ .ص ْوت المْ ُ�ؤَ ِّذنَّ :
ال�صلاَ ة َخيرْ ِمن ا ْل َّن ْوم. .
ا ْل َّن ْوم َّ .
30

ق�ص�ص ق�صرية
غيوم
يوم اجتمعنا كانت الغيوم يف طريقها اىل الزوال،
غطى الربيع الأر�ض ,وغرقت العيون يف بحر املعاين,
فالح فجر الع�شق اجلميل بني تلك املالمح ،وغطى
احللم كل �ضبابية الأيام املا�ضية ,وكل �ساعات العمر
الباكية ،واحت�ضن ال�شوق الآتي حتى �ضحك الوقت
منهما ،وقفزت الغيوم وغطت �سماءها.

�شمعه
غائ�صة ببحور الأح�لام� ,أتقلب على دفء الآمال,
و�ضم النب�ض,
كنت نب�ض ًا �ضائع ًا ,فكيف جاء القلب
َّ
ول��ه��ذا ال���دفء الغريب ا���س��ت��ك��ان..؟ كيف ان�صهر
اجلليد بحرارة احلب؟ وكيف ودعت املوت وانطلقت
معك �أتنف�س روعة الأيام؟
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�سراب
رمبا تخطفني ن�سمات الربيع الرقيقة �إىل ربيع
عينيك لأم��ك��ث هناك و�أت��اب��ع �شهر ني�سان ,رمبا
إليك وتلقي بي الأمواج على �صفحة
ي�سرقني الوقت � ِ
َّ
تتخطفني كلماتك امل�سروقة
وجهك امل�شرق ,ورمبا
دافعة بي نحو الطهارة ,ورمب��ا تتنازعني روحي
وي�سلبني الدهر عمري!

�إغفاءه
دمعات القلب ترتجى ,ت�شعل نريان البوح ,وترتكها
ً
العنة غري مدركة �أن احللم
خلف غيوم النف�س
يغزو النف�س �أحيان ًا ,ويتالعب بها �أحيانا �أخرى
�أيغزونا النوم �أم ترانا نحلم به..؟
يف ليلة الأم�س ت��راءى النوم لنا كطائر الفينيق,
لكن �أين منا الآن حلظة نوم ترتبع بني الأجفان,
فترتاق�ص من حولها حلظات الأحالم يا قدر الليل
ال�صعب املنهك بكرثة الأح��زان ,قد ا�ستوى الوجد
وال�سهد والع�شق فينا ,ف�أنى لنا �سويعات من ال�سهر..؟
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على �سرير ال�شفاء
يف حياة كل منا حكاية ,يف ال�سماء وع��ود كثرية,
و�أ�شياء جميلة ,على احلروف كثري من النقاط ,يف
جعبة احلواة كثري من املفاج�آت ,يف وزارة الزراعة
كثري من امل�ست�شارين ويف الثقافة وال�شباب وال�سياحة
والآثار والنقل ,م�ست�شارون �أكرث من املوظفني ,ويف
النف�س كثري من الأم��اين والأح�لام والطموحات,
ويف مالب�س الن�ساء كثري من الإغراء ,ويف ال�صحف
ق�ضايا تبد�أ وال تنتهي ,ويف خلق اهلل �آي��ات كثرية
للم�ؤمن وال�ضال...
قيل �إن عبد ربه ,عبد ربه ثالثني عاما كما ينبغي
" للعبد �أن يعبد ربه� " ...صلى ال�صلوات اخلم�س
وتهجد �آن��اء الليل و�أط��راف
وال�ضحى وق��ام الليل
َّ
النهار ,و�صام رم�ضان ,و�أتبعه ما تي�سر من �شوال,
واعتمر يف كل عام مرتني وحج �سبعا ,و�أخرج زكاة
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ماله وت�صدق زيادة للجمعيات اخلريية ودور الأيتام
و�أقام املوائد يف رم�ضان ,و�سعى يف �إ�صالح ذات البني,
اب��ت��داء من رد املطلقات وم���رور ًا بق�ضايا الده�س
والدع�س وك��ان �شيخا للع�شرية ,تعقد على يديه
ال�صلحات الكبرية...
وذات حلم ارتكب عبد ربه غلطة �أو هفوة ال ترقى
�إىل مرتبة الكبائر وال ت�صنف دينيا مع الكبائر
وال�صغائر...
ذات حلم لب�س احلرير ,وا�ستقل طائرته اخلا�صة
طار بها �إىل جزيرة الأحالم حيث ال ليل وال نهار...
حيث ال �صيف ًا حا ًر وال قر ًا برد ًا ,وقيل �إن جزيرة
الأح�ل�ام فيها م��ا ل��ذ وط��اب م��ن الن�ساء والطعام
وال�شراب ,ابتداء من الكباب وخبز البوري وغريهما,
ومرورا بال�ستيك والكفتة وامل�سخن واملنا�سف وغريه
الكثري...
رق�ص عبد ربه �ساعة �أو يزيد ,و�شرب كما �أو�صاه
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الطبيب لرتا من �شراب �صفا وطاب مذاقه ,والتفت
ال�ساق بال�ساق واختلطت الأج�ساد بالأ�ضواء ,وغنى
وهو ال يجيد الغناء �أف�ضله و�أعذبه حتى ظن �أهل
اجلزيرة �أنه " ال�شاب خالد " الداخل يف كل اللغات
واخلارج على كل ال�سالمل املو�سيقية...
ا�صر ًا برجال ال�شرطة
ويف ال�صباح وجد بيته محُ َ
وب��الأ���س�لاك ال�شائكة م��ن اجل��ه��ات ال�ستة ,و�أن
رجال ال�صحافة وجمعيات حقوق الإن�سان وممثلي
الفعاليات ال�شعبية والر�سمية و�سفراء ال��دول
مبختلف �أل���وان �أعالمها ,كل ه���ؤالء ي�ستخدمون
الآالت للت�صوير والت�سجيل...
حما�صر
و�أعلن قائد قوات الأمن �أن منزل عبد ربه
ٌ
و�أنه ال بد �أن ي�ست�سلم دون �إراق��ة دماء ,ثم تليت
عليه الئحة االتهام والتي ت�سربت معلومات عنها
�إىل و�سائل الإعالم جاء فيها...
 �إن امل��ذك��ور ي��ق�ترف ف��ع��ل ال��ك��ت��اب��ة وال���ق���راءة,35

ويجيد اال�ستماع �إىل ال�شعراء ويقرتف ال�صحافة
االلكرتونية. ...
 جده لأبيه له عالقة �صداقة ب�سقراط وتلميذه�أفالطون .
 و�أن �أمه قد نظمت ذات م�ساء بيتا من ال�شعر مازالت ر�سائل الدكتوراه تقدم حوله وتعقد الندوات
من �أجله,
ويذكر �أنه ح�ضر اجتماعات عديدة للجنة مقاومة
التطبيع وهيئات ذات �صلة منها حقوق الإن�سان� ,إىل
كثري من التهم االخرى.
ح�أول " عبد ربه " �أن يجد زوجته �أو دليل الهاتف
�أو �أحد �أوالده البالغ عددهم عدد تلأميذ امل�سيح,
وتبني فيما بعد �أن جميعهم وحر�صا على م�صلحة
الوطن العليا ,ان�سحبوا من املكان ,واخلوا البيت.
وجد �صديقنا عبد ربه نف�سه يف و�ضع ال ي�سر �صديقا
وال ع��دوا ،وح��اول جاهد ًا �أن يت�صل مبحاميه فلم
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يفلح فقد قطعت كل الأ�سالك املو�صلة...
وكان ال بد �أن ي�ستلم رغم تلك البقعة التي وجدها
على مالب�سه الداخلية والتي هي من �آثار حلمه يف
الليلة املا�ضية ,وعليه قرر �صاحبنا وحفاظا على
الوحدة الوطنية االنتحار ب�أي طريقة متاحة...
كتب على ورقة �صغرية الكلمات التالية:
عمال بحرية املعتقد وال��دي��ن وال���ر�أي والد�ستور
وامليثاق و�سواليف وحتى ال �أكون �آخر من يقرتف
يف ن��وم��ه احل��ل��م ويف �صحوه الكتابة واحتجاجا
على رفع �أ�سعار وقود الطائرات ,و�أج��ور النقل يف
القطارات وتعديل قانون �ضريبة الدخل ,ال�ضمان,
واملبيعات ونتيجة لرفع �أ�سعار النخالة وم�شتقاتها
وقانون االنتخاب مبا فيه ال�صوت الواحد والكوتات
وال��دوائ��ر االنتخابية ,وتقرير (هيومن �أي�ش)
واتفاقية �سيدوا ,ورفع �أ�سعار احلديد �شد  40و60
و�إعادة انتخاب جمل�س نقابة الفنانني وزيادة ر�سوم
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اجلامعات ,و�إلغاء التغذية املدر�سية ,قررت االنتحار
بالكتابة ,وا�ستنكر ما بدر مني �أقوا ًال و�أفعا ًال خالل
ما تقدم من عمر وما ت�أخر� ,أت��وب �إىل اهلل توبة
ُيغفر فيها ما تقدم وما ت�أخر...
وجاء قبل قليل �أن جلنة قد �شكلت ,و�أن �أحكاما قد
�أ�صدرتها اللجنة ,قررت اللجنة حكم هذا ال�صالح
ب�إعدامه كل م�ساء بحلم جديد...
�أحالما �سعيدة وت�صبحون على خري...
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رحلة� ...إىل املوت
ِللألمَ ُط ُق ْو�س َك َما ِل ْل َف َرح ُط ُق ْو�س
ال ّي��ام
الألمَ َي ْ�ش َت ُّد َو َي َت َج ّد ُد الحْ ُ ��زْ نُ َك َما َت َت َج َّدد ْ أ
اللمَ
والليايل ,الحْ َ َياة محَ َ ّطات ِم ُت ّجدَ َده ِل ْل َّ�ش َقاء َو َ أ
َوالحْ َ َزن ُت َك ِّرر َنف َْ�س َها َو�أ ُّيوب َما َزال َ�صا ِبر ًا
َو ْال ْأح َزان َت َغ رَّي َملاَمحِ َ َهاَ ,ل ِك َّن َها َت َت َج َّدد َك َما َت َت َج َّدد
ا ْل ُف ُ�صول
اَل ُبد �أ َنّه المْ َ َر�ض ال َّلعِينْ ْ ,ال ْأط َّباء َين ُْظ ُر ْون اىل َم َر ِ�ضي
يء َعا َدي َج َّدا
َع َلى �أ َنّه َ�ش ٌ
ْال ْأط� َّب��اء َك َعا ِمل ا ْل ِب َناء َوالمِ ِ ْي َكا ِني ِكي َي َت َعا َم ُل ْون َمع
ْال ْأ�ش َياء ِب َر َتا َبه َ ,قا َت َله
اه ُره
َو�أ َن��ا بَينْ َم ْوت َو َم � ْوت ُم َ�س َّجى َع َلى ا ْل َّ�س ِر ْير َظ ِ
اط َنه ا ْل َع َذاب
�أ ْب َي�ض َو َب ِ
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ج�سدي ممدد ِمن � ْأق َ�صاه الىَ � ْأق َ�صاه
َو َن� َ�ظ� ِ�ري ُي�َل�اَ َح��ق المْ ُ ْم ِر ِ�ضني َوال ِأط � َب��اء ا ْل� َّ�د ِ
اخ� ِل�ْيننْ
َوالخْ َ ا ِر ِجينْ
ا ْل ُع ُيون فيِ َح َر َكة دائبة
َج َفاف ُي ْغ َلق الحْ َ ق
ال َأج��� َه���زّ ة ا ْل��� َّ��س� ْم� ِع� َّي��ة ُت� َت� َل� َّق��ى َت� َع��ا ِل� ْي��م ْال ْأط��� َّب���اء
َوال ْإ�س ِت َجا َبة َف ْو ِر َّية َو ُد ْون ُم َن َ
اق َ�شة
َت�أَ ُّوهَ ات تمَ ْ َت َمات
َو َحمِدَ ًا للِ هَّ َع َلى ُكل َحال
ُكنْت َدا ِئ َّما � ْأع َت َقد �أ َّن ِني َقا ِدر َع َلى ا ْل ُّ�ص ُمود َط َو ْيلاَ
ال َم��ال َو ُ
وحات َو�إنجْ َ ��از َما
ِل َت ْح ِق ْيق َك ِثيرْ ِمن ْ آ
الط ُم َ
َي ْ�ص ُعب �إنجْ َ ا ُزه
َو ْالآن اَل َبد �أن �أُط� ِأطئ َر�أْ ِ�سي ,يمَ ُ ر المْ َ َر�ض َف َقد ِق َيل
اح ُب َها
"اح َفظ َر�أْ َ�سك َفان ا ْلر�أ�س المْ َ ْر ُف ْو َعة َت ْ�ش ِفي َ�ص ِ
ْ
" َبدَ �أَت �أ ْنفُّذ
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�أَ َوا ِمر ْال ْأط َّباء َدا ِئما فَلاَ َح َ
اجة ِل ْل َّت ْف ِكيرْ
َع َل ْيك �أن تمَ ْ َت ِنع َعن ا ْل َ�س َهر َو� َإطا َلة ا ْل َن َّظر اىل المْ َ َرا َيا
َع َل ْيك � اَأل َت َك رَّث ِمن المْ َ ْ�ش ُر ْو َبات َحلاَ ُل َها َو َح َرا ُم َها
ال َوا ِم���ر َت َت َ�س َ
اَل َ�ش َراب ِ ,أ
اقط َكالمْ َ َطر َو�أ َن��ا ا َما ِر�س
ُط ُق ْو�س االن ِْ�ص َياع
َبدَ �أ اْال ْط َّباء َواملُ ْم ِر ُ�ضون َو َك�أَ َّن ُهم يمُ َ ا ِر ُ�س ْون َع َملاَ َف ِنّيا
اطف ِف ْيه
اَل ِعلاَ َقة ِبا ْل َع َو ِ
مل الحْ َ ظ َع َلى ُو ُج ْو ِه ِهم َ�ش ْيئا ِمن الحْ ُ ��زْ ن ,انعكا�س ًا
لمِ َا � َأعا ِن ْيه ِمن َف ِج ْي َعة َو أ�َلمَ َ ,و َما َي ْع َت ِ�ص ُرنيِ َمن َخ ْوف
َو َح َزن
َكثِيرِ َ ا َما َكان يخْ ِطئ المْ ُ ْم ِر�ض ِب َو ْ�ضع �إ ِب َرة ا ْل َو ِر ْيد ُثم
ُي َك ِّرر المْ ُ َح�أ َو َلة ِبلاَ َر ْح َمة �أو هَ َك َذا ُكنْت اعتقد
ا�ش َلة
محُ َ �أ َو اَلت َف ِ
الآالم َت��زْ َداد َو َق��دَ ِري بَينْ َيدَ ي ا ْل َّط ِب ْيب اَل ُبد ِمن
اح َّية!
اج َراء َع َم ّل ّية ِج َر ِ
َ
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لتخلي�صه من الآالم
ا ْل ُغ ْر َفة َبدَ �أَت َت ْك َتظ ِب ِر َجال ا ْل َف َ�ضاء .
ْال ْأط َّباء َوالمْ ُ َم ِّر َ�ضينْ َواال ْد ّو ّية
ال�ست
اَال ْ�سالك تحُ ِ ْيط ِب َج َ�س ِدي ا ْل َّ�سا ِكن ِمن الجْ ِ َهات ِّ
� ْأعدَ اد ِمن المْ ُ َتبرَ ِّ ِعني ِبا ْل َّدمَ ,ع ْي َنان َت ِف ْي َ�ضان ِبا ْل َّد ْمع,
وعك تمَ ْ َن ُح ِني محَ َ َّبة الحْ َ َياة,
� اَإل �أنْت َيا َ�س ِّي ِدي ُد ُم ِ
وعك تمَ ْ َن ُح ِني ا ْل ِّ�ش َفاء � اَإل �أنْت تمُ َ ا ِر ِ�سينْ الخْ َ ْوف
ُد ُم ِ
َع َليَ ,ب ْي َن َما يمُ َ ��ا َر���س ْال ِآخ���رون ا ْل ُف ْر َجة َع َلى �أَلمَ ِ��ي
المْ ُ َتدَ ِّفق ك�سيل.
لمَ َي ُكن َ�س ْهلاَ �أن �أ َت َذ َّكر فيِ َذ ِلك ا ْل َو ْقت اْال ْ�ص ِدقاء
ا َّل ِذ ْين تمَ َ َّن ْوا ِن َها َية ليِ  ...لمَ َي ُكن َلدَ ْي ِهم َف� ْ�رق �أن
َت ُك ْون ِت ْلك ا ْل ِن َها َية َ�س ِع ْيدَ ة �أو ُم�ؤْلمِ َةَ ,ما َزال �أ َما ِمي
َب ْع�ض ا ْل َو ْقت �أ َت َذ َّكر ِف ْيه �أ ْبنا ِئي
َت َذ َّك ْرت �أنيّ َك َت َبت َل ُهم ُط ُم ْو َحا ِتي ا َّل ِتي �أ َراهَ ا ِف ْي ِهم
اع ْوا تحَ ْ ِق ْي ِق َهاَ ,ل ِك ِنّي �أ ْد َر ْك��ت َف ْج�أَة �أن
َف ُر مَّ َ
ا�س َت َط ُ
با ْ
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َع َلي َت َر َك ُهم ُي َق ِّر ُرون َما ُي ِح ُّب ْون ُهم اَل َما �أتمَ َ َناه �أ َنا
اَل َف ْرق بَينْ �أن ُي ْ�ص ِبح � َأحدُ ُهم ُق َّد ْي َ�س ًا �أو َ�ضا ًال�,أن
اجر ًاُ ,م َهن ِْد َ�س ًا �أو َعا ِمل
ُي ْ�ص ِبح � َأحدُ ُهم َط ِب ْي َب ًا �أو َت ِ
ِب َناء�ُ ,ص ُح ِف ّي ًا �أو مخُ ْ برِ ًاَ ,و ِز ْير ًا �أو َنا ِئب ًا ,اَل َف ْرق ِل َي ُكن
َل ُهم َّما ُي ِر ْيدُ ْون.
َغا ِل ُبا َما َت ُك ْون المْ َ ْر�أَة المْ ُ ْن َهم َِرة ُد ُم ْو ِع َها َت ْل َب�س ا ْل َّ�س َواد
َت َت َو َّ�شح ِبه ,ا ْل َّل ْع َنة َما َزا َلت ا ْل َك ِل َمات َت َت َك َّرر " َما َزال
َع َلى هَ ِذه الأ ْر�ض َما َي ْ�س َت ِحق الحْ َ َياة" َو ُه َناك ا ْل َك ِثري
ِمن ْال ْأع َمال ا َّل ِتي تحَ ْ َتاج �إلىَ َو ْقت َط ْو َّيل الجنازها
احم َب ْع ُ�ض َها َب ْع�ضا
مجَ ْ ُم ْو َعة ِمن ْال َأحا�س َي�س َت َز ُ
المْ َ َر�ض َوا ْل ِّ�ص َّحة ,المْ َ ْوت َوالحْ َ َياة ,الحْ ُ زْ ن ا ْل َ�س ْر َم ِدي
َوا ْل َف َرح المْ ُ ْ�س َت ْو ِطن
ّ
ا�سم ا ْل َّد ْفن
اءة ق�صرية َع َلي �أن �أ َّت َخ ُّيل َم َر ِ
اغ َف َ
ال ُفق!
ُ�ص َراخ يمَ ْ َلأ َّ أ
َ�ص ْمت ل َت ُ�صم له ْالآذان
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ا�سط
�آ ِيات ِمن ا ْل ِق َر�آن ا ْل َك ِريمْ رمباهو َ�ص ْوت َع ْبد ا ْل َب ِ
عبد ال�صمد
اخن,
ا ْل َّ�ش ْيخ ُي َو ُ�سف َي َت َق َّدم الجْ َ ِم ْيعْ � ,أح َتاج ملَاء َ�س ِ
المْ َ ِّيت ُي ِح�س ِبالمْ َاء ا ْل َبا ِرد
هَ ل �أعدَ ْدمت ا ْل َك َفن؟ هَ ل � َأح َ�ض ْرمت ا ْل ُع ُط ْور َوا ْل َّز ْي ُتون
َوا ْل َب ُخور هَ ل � َأح َ�ض ْرمت ِق ْط َعة ِمن ا ْل َّ�صا ُب ْون المْ َ ْ�ص ُن ْوع
َيدَ ِو ّيا َو َمن مخُ َ َّل َفات ا ْل َّز ْي ُتون؟
ا ْل َّ�ش ْيخ ُي َو ُ�سف َي ُ�صب المْ َاء َع َلى َج َ�س ِدي َت َذ َّك ْرت �أنيّ
�أَ ْو َ�ص ْيت َب�أن َتغ ِْ�س ُل ِني ِعنْد المْ َ� ْوت َر ِف ْي َقة َد ْر ِب��ي َل ِكن
ال ْم َوات
َغا ِل َبا َما ُي ْل ِغي ْال ْأح َياء �أمنيات ْ أ
اق َفا َو ْالآن ُم َ�س َّجى
اال�س ِت ْح َمام َو ِ
ُكنْت َدا ِئ َّما � ِأحب ْ
َع َلى َخ َ�ش َبة َك َ�أ َّن َها ِمن ا ْل َّ�صخْ ر ...ا ْل َّ�ش ْيخ ُي َو ُ�سف َي ْط ُلب
ا�س ِت ْم َرار َ�صب المْ َاء
ِب ْ
َن�أ ِو ْل ِني ِق ْط َعة ق َما�ش
لَ َّول َم َّرة ِي ُق ْوم ْال ِآخ ِرون ِب َه ِذه ْال ْأع َمال نيابة َع ِنّي
ِأ
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�أتحْ َ َّول َب ْعد ِحينْ �إلىَ َما�ض َ�سامحَ َ ك اللْ هَّ
َ�سامحْ ُ وه
َك ِل َمات ا ْل َّ�ش ْيخ ُيو�سف ترن يف �سمعي
ل ْب َنا ِئه َو َب َنا ِته �أن ُي ْل ُق ْوا َع َلى َر َما ِده ا ْل َن ّْظ َرة
ا�س َم ُحوا َ أ
ْ
ال ِأخيرْ َ ة
�أَ ْ�ص َوات َت َت َعالىَ
ْ
اح ِ�س ُن َوا �إ َل ْيه ِبا ْل َع َمل َو َط َلب
اط ُل ُب ْوا َله ا ْل َّر ْح َمةَ ,و ْ
المْ َ ْغ ِف َرة
اللْ هَّ �أَ ْع َطى َواللْ هَّ �أَ َخذ "�إ َنا ِلّهّ
اج ُع ْون"
ل َو�إ َنا ا َل ْيه َر ِ
هَ َذا ا ْل َع َمل ا َّل ِذي لمَ ُي َنا ِف ُ�س ِني ِبه � ْأ�ش َخا�ص َك ِثيرْ ُ ْون,
َكا ُن ْوا ُيخْ ِر ُج ْون َع َلي ُك َّل َما َف َك ّْرت فيِ ا ْل ِق َيام ِب َع َمل َما
الحْ َ ْمد للِ هَّ َبدَ �أ اْال ْ�ص ِدقاء َي َت َوا َفدُ ْون َع َلى المْ َ َكان َر ْهط
ِمن ال َنّائحني والنّائحات
النا�س َي َت َكا َث ُر ْون َك َن ْمل
ا ْل َبا ِك ِّيني َوا ْل َبا ِك َيات...
ُ
اج َت َمع ِر َجال َو َن�ساء َي ْ�ص ُعب
َي ْب َحث َعن ِغ َذا ِئهْ ...
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اع ِرف َب ْع ُ�ض ُهم َو َك ِثيرْ ُ ين اَل �أَ ْع ِر ُف ُهم َولمَ
َح ْ�ص ُر ُهمْ ,
اه ْد ُهم ِمن َق ْبل
�أُ ْ�ش ِ
ال ْل َوان َوال ْأ�ص َوات َتخْ َت ِلط َو�أ َنا ُم َ�س َّجى َع َلى الأر�ض
ْأ
اخ ٍر ْ
ا�شترَ َ تْه زوجتي ِمن ا ْل ُّ�س ُع ْو ِد َّية
ُم َغ َّطى ِب َح َرام َف ِّ
با لمِ ِ ْثل هَ َذا ا ْل َي ْوم!
ُر مَّ َ
المْ َ َكان َي ِ�ض ْيق ِبالحْ ُ ُ�ض ْور!...
َل ْي َت ِني � ْأ�س َت ِط َيع ا ْل ُّن ُه ْو�ضَ ,ف ُه َذا َ�أ ْف َ�ضل َم َكان � ْأ�س َت ِط َيع
ال ْب َواب ا ْن ِت َخا َبات
الخْ َ َّطاب ِف ْيهَ ,فاال ْن ِت َخا َبات َع َلى ْ أ
ا�ضي َوا َ
الر َي ِ
ا ْل َنا ِدي ِّ
جل ْم ِع ّية الخْ َ يرْ ِ َّية َوالمْ ُ ْل َت َقى ا ْل َّث َقافيِ
وَمجَ ْ ِل�س ا ْل َعا ِئ َلة َوالمْ َ ْج ِل�س ا ْل َب َل ِدي َو�أَ َما َنة الحْ ِزْ ب
َوا ْلبرَ ْ لمَ َانَ ,و َقد َ�س ِم ْعت ِبا َنّه َ�س ُي ْن َت َخب َب ْعد ِحينْ َر ِئ ْي�س
ا�س َت ِط َيع
ا ْل ُو َز َراء َف َهل �أ ْف َ�ضل َمن هَ َذا الجْ َ ْمع ا ْل َّ�صا ِمت ْ
الحْ َ ِديث ِف ْيه َ�ص ْوت ِمن َم َكان َع ِم ْيق :اَل ُبد ِمن َنقْل
الجْ ُ ْث َمان �إلىَ المْ َ ْ�س ِجد َف َقد ْ
اق�َتَرَ َ ب َم ْو ِعد ا ْل َ�صالة
َو�إ ْك َرام المْ َ ِّيت َد ْفنُه
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�إنا ِلّهّ
اج ُع ْون
ل َو�إ َنا ا َل ْيه َر ِ
َ�ص ْوت � َآخر
 �أ ْو َ�صانيِ المْ َ ْر ُح ْوم �أَن َن َ�ضع َم َعه فيِ ا ْل َقبرْ َ ,ق ْلم َو�أَ ْو َراقَو َب ْع�ض ا ْل ُّ�ص ُحف ا ْل َي ْو ِم َّية َ
وال ْأ�سب ْو ِع ّية َوالدَ و ِر َيات
َ�ص ْوت �أُ َخر
َله ا ْل َّر ْح َمة ِبالحْ َ َياة َوالمْ َ � ْوت َن ْح َتاج �إلىَ َقبرْ � َآخر
ِلدَ ْفن َما َط َلب

اَل َح� ْول َو اَل ُق � َّوة � اَإل ِب� هَّ
�اللَ ,خ َر َجت محَ ْ ُموال َع َلى
ال ْك َتاف...
ْأ
با هَ ِذه المْ َ َّرة ا ْل َثا ِن َية ا َّل ِتي �أَ ْحمِل ِف ْي َهاَ ,ف َقد َح َم َل ْت ِني
ُر مَّ َ
اه ِبط �إلىَ الحْ َ َياة �أو
ا ْل َقا ِب َلة َق ْبل َو ْقت َق ِ�صيرْ َو�أ َنا ْ
�أخْ ُرج ا َل ْي َها...
َين َْط ِلق ا ْل َنّا�س ِب َن ْع ِ�شي ُم ْ�س ِر ِعينْ َن ْحو المْ َ ْ�س ِجد
يمَ ْ َت أ
ل المْ َ ْ�س ِجد ِبالمْ ُ َ�ص ِّلينْ َك َما يمَ ْ َتلى ب�أيام الجْ ُ ُم َعة
َوال ْأع َياد
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َك ِثيرْ ِّم ْن ُهم َي َق َر�ؤون ا ْل ُق ْر�آَن
المْ ُ�ؤذْن ُي َق ِّيم ا ْل َّ�صالة...
َ�صلاَ ة الجْ ِ َنا َزة
َو َيدَ ُع ْو ا ْل َّل ُهم اغْ ِفر َله ا ْل َّل ُهم ا ْر َح ْمه...
ا ْل َّل ُهم اغْ ِ�س ْله ِب�المْ َ��اء َوا ْل�َب�رَ َ د َو ُط� ْه� ِ�ره َمن الخْ َ َطا َيا
َوالأ َثام َيا َرب ا ْل َعالمَ ِينْ ...
ال ْل َهم اغْ ِفر َما َت َق َّدم ِمن َذ َّن َبة َو َما َت�أَ َّخر...
َو َما َع ِل ْم َنا َو َما لمَ َن ْع َلم...
اقد
َي َتدَ ا َفع مجَ ْ ُم ْو َعة ِمن ا ْل َّ�ش َباب لحِ َ ْمل الجْ ُ ْث َمان ا ْل َّر ِ
ِف َيه َع َلى ا ْل َّط ِر ْيق المْ ُ َو ِّ�ص َلة َل َل ْم َقبرَ َ ه
َ -ر ْح َمه اللْ هَّ َكان ُي ِحب ا ْل ِن َّ�ساء

 َر ْح َمه اللْ هَّ َكان ُم َغا ِم َرا َ�ض ِج َرا" َدا ِئم َّال�ش ْك َوى
 َر ْح َمه اللْ هَّ ليِ ِب ِذ ِمتّه َخ ْم ُ�س ْون ِد ْي َنار َر ْح َمه اللَهَ ُ�س ِر َقت ِمنْه ُك ُتب َك ِثيرْ َ ة َر ْح َمه اللَهَ َكان ُي ِحب الحْ َ َياة48

و�صل الىَ ا ِل ِق َّمة
 َر ْح َمه الهلْ �أَ ِخيرِ َ ا" ِال َّول
ا�س َت َطاع ا ْل ُو ُ�صول �إلىَ ا ِل ِق َّمة �إلىَ ا ْل َّ�صف ْ أ
�أَخيرِ َ �أ" ْ
اح ُمه � َأحد...
اَل ُي َز ِ
� ْأع َّياه ا ْل َّت َعب َو ُهو َي ْب َحث َعن ا ْم� َ�راة ِب َحجم الحْ َ َياة
َو َمات َو ُهو َي ْب َحث َعن َذا ِته
الآن َ�س َي ِجد َك ِثيرْ ا ِمن ا ْل َع َقا ِرب
اتمْ َ َنى َلك َو ْقت ًا ممُ ْ ِت َعا َو َ�س ِع ْيد ًا...
 َو َم َ�ضى َكا ْلبرَ ْ ق َ�س ِر ْي َعا" ,لمَ َي ْر َت ِوَ ,عا�ش َي ْب َحث َعنَ�س َراب َوا ْل َي ْوم َي ْر َحل �إلىَ ا ْل َب ِع ْيد� ,إلىَ َج ِز ْي َرة َل ْي�س
َح ْو َل َها ِب َحار
َو اَل ُت َ�صل �إ َل ْي َها َق َوا ِرب ا ْل َن َّجاة ُ -ج ُم ْوع َك ِثيرْ َ ة ُت َرا ِفق
الجْ ُ ْث َمان
��د َي��ا َن��ات َو جِّ َ
االت���اهَ ���ات
�أ� ْ��ص� ِ�د َق��اء ِم��ن مخُ ْ � َت� ِل��ف ا ْل ِّ
َوال ْأح َزاب َوا ْل ُك َتل َواملُ ْ�س َت َق ِلني
احد
َ�ص ْوت َو ِ
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�إنا ِلّهّ
اج ُع ْون –
ل َو�إ َنا �إ َل ْيه َر ِ
ِن َ�ساء َع َلى ا ْل ُّ�ش ُر َفات ُي َو َّد ْعن المْ َ ِّيت
ا�صر ِب َه َذا ا ْل َّث ْوب ا َّل� ِ�ذي
� َأط َفال َي ْر ُك ُ�ض ْون َو�أ َن��ا محُ َ َ
�أَ ْل ِب ُ�سونيِ
َما � ْأح َو َج ِني الآن �إلىَ َر ْح َمة َر ِّبي َو َم َغف ْْر ّته
للح َياة
َما � ْأح َو َج ِني الآن ِل ْل َع ْو َدة َ
َي ْغ ِل ُب ِني ا ْل َّ�ص ْحو

اج ُع ْون
َكان ُح ْل َما َق ِ
ا�س ْيا َو إ� َنّاللهّ َو�إ َنا ا َل ْيه َر ِ
ا ْل َّ�ش ْي َطان َع ِلى ا ْل ُك ْر ِ�سي المْ ُ َقا ِبل
اَل ُبد �أن َت ْ�س َهر هَ َذا المْ َ َ�ساءَ ,فالحَ َ َياة َجد َق ِ�صيرْ َ ه...
َ�ص ْوت ا ْل َّ�ش ْيخ ُي َو ُ�سف ُي َر ِّدد
ا�ض َية
" َيا �أ َّي ُت َها ا ْل َّنفْ�س المْ ُ ْط َم ِئ َنّة ا ْر ِج ِعي �إلىَ َر ِّبك َر ِ
َم ْر ِ�ض َّية َف َ�أ ْد ُخلي فيِ ِع َبا ِدي َوا ْد ُخ ِلي َج َّن ِتي "
اج ُع ْون!.
�إ َنا للِهّ َو�إنّا �إ َل ْيه َر ِ
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يوميات حمت�ضر
على �سرير ال�شفاء
"بَينْ َم ْوت َو َم ْوت"
الن َْ�سان
اَل ُب��د ِم��ن لحَ َ � َ�ظ��ات َح َياة َي ْ�سترَ ِْجع ِف ْي َها ْ إ
اح ِت َ�ضا ِرهُ ,ي ْك َتب ِب ُح ُر ْوف ا ْل َو َجع ِق َّ�صة َم ْو ِته َوالحْ َ َياة
ْ
اح ِت َ�ضار ُم َت َك ِّرر. ...
ْ
االخ َف َ
َ
اقات فيِ َز َمن
ُم�ؤْ ِمنا ب��أن ا ْل ِك َتا َبة فيِ َع ْ�صر
ا ْل َب ْحث ا ْل َّدا ِئم َعن ا ْل ِّ�ص ْدق ,المْ َ َح َّبهُ ,ل ْق َمة ا ْل َع ْي�ش,
َق ْط َرة َماء َن ِظ ِي َفهَ ,ل ْيل �آ ِمنَ ,ن َهار م َف ِرح
��را َرة ,ا ْل ِك َتا َبة فيِ َز َم��ن ا ْل ُّنك َْران
ا ْل ِك َتا َبة فيِ َز َم��ن المْ َ� َ
َوالجْ ُ ُح ْود ,ا ْل ِك َتا َبة فيِ َع ْ�صر المْ َ ْوت المْ َ ْع َن ِوي ,فيِ َز َمن
الآالم َواالن ِْح َراف َوا ْل رَّ َ
ت ُّهل ,ا ْل ِك َتا َبة َع َلى َ�صخْ َرة
اجز َعن ِ�ش َراء ِك َتاب َو ْهو َي ْب َحث َعن ُل ْق َمة
ا ْل َقا ِرئ ا ْل َع ِ
َع ْي�ش..
االح ِت َ�ضار ,تحُ ِ ب �أن َت ْك ُتب,
ُم�ؤْ ِمنا بـ�أن ا ْل ِك َتا َبة َن ْوع ِمن َ
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تحُ ِ ب �أن ُت ْ�صمِت..تحُ ِ ب ِل ْل ُح ُر ْوف �أن ُت ْغ َلق َحن َْج َر ِتي,
ا ْل ُع ُي ْون َتخْ ُرج ِمن ُد ُم ْو ِع َهاَ ,وا ْل ِق َّمة َن َهار � ْأ�س َود..
المْ َ َر�ض َخ ْط َوة َن ْحو المْ َ ْوت
المْ َ َر�ض لحَ ْ َظة َ�ص ْمت فيِ َز َمن ا ْلكَلاَ م

"بَينْ َم ْوت َو َم ْوت"
اَل � ْأ�ص ِد َق اَ
اء..ل َر َ�سا ِئل ِع ْ�شق
وعة
اَل ُخ ُط ْوط ُت َو ِّ�صل بَينْ �سهام ا ْل َق ْلب المْ َق َْط ُ
ب��ا
الحْ ُ ��زْ ن َج ْم َرة َت ْك ِوي ُكل ا ْل� َف� ِ�ر َح ا َّل� ِ�ذي َت ْل َقاه ُر مَّ َ
ُ�ص ْد َفة
ا ْل َّ�ش ْوق ُب َحيرْ َ ة َت ْغ َت ِ�سل ِف ْي َها ُكل َثا ِن َية
�أخْ َلع َخ � ْوفيِ �َ ,أن ُْظر �إلىَ ا ْل َّط ِب ْيبَ ,علاَ َمات الحْ ُ ��زْ ن
َو َّ
ال�ش َف َقة َت� ْب��دُ و َع َلى َو ْج � ِه��ه ,اَل ُب��د ِم��ن ُد ُخ� ْو ُل��ك
با الآن
المْ ُ ْ�س َت ْ�ش َفىُ ,ر مَّ َ
ا�صر
الخْ َ ���� ْوف ُي� َب� ْع�ِث�رِ ا ْل � َك � ِل � َم��اتَ ...وا ْل � ِّل��� َ��س��ان محُ َ َ
َ
اف..ق َط َرات ِمن ا ْل َّد ْمع ُت َعا ِنق ُ�ش َعيرْ َ ات َخ َر َجت
ِبالجْ َ َف
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ِمن َو ْج َن َتي
اغْ ِت َ�صاب ِل ْل َك ِل َمات�..أخْ ُرج�..أتمَ ْ َت اَ
م..ل َب ْ�أ�س
ال�ص ّح ّية..
لمَ َت ُكن َلدَ ي ِفك َْرة َو ِ
ا�ض َحة َعن َحا ِل ِتي َّ
َفالمْ َ ِر ْي�ض � ِآخ��ر َمن َي ْع َلمَ ..ك َما لمَ َت ُكن َل��دَ ي ِفك َْرة
محُ َ َّد َدة َعن َن َتا ِئج هَ َذا ا ْل َكا ُب ْو�س المْ ُ َت َج ِّدد
َق َّرر ا ْل َّط ِب ْيب �أن َحا َل ِتي َت ْ�س َت ْد ِعي ُد ُخ ْو اِل َف ْو ِر ّيا ِمن
��راء َع َم ِل َّية ُح َفر فيِ الجْ ِ َهة ا ْل ُي ْ�س َرى ِمن
� ْأج��ل � َإج� َ

َج َ�س ِدي َك َج ّهد َو َط ِني لل َت ْن ِقيب َعن المْ َ َعا ِدن ا ْل َّن ِف ْي َ�سة
"ك ِّل َّي ِتي ا ْل ُي ْ�س َرى" �إلىَ
َوال � َن��ا َدرة َب ْعد �أن تحَ َ � َّو َل��ت ُ

ُ�صنْدُ ْوق �أ ْر َ�ضي ِل َت ْك ِو ْين ْال ْأح َجار ا ْل َّ�صالحِ َ ة ِل ْل ِب َناء
َوا ْل ِّز ْي َنة َو�أغْ َرا�ض �أخْ َرى لمَ َي ْك َت ِ�ش َف َها ا ْل ِع ْلم َب ْعد...
َو ُن� ُ�ز ْو اَل ِعنْد هَ َذا اال ْك ِت َ�شاف ا ْل َع ِظ ْيم َو ِب َحمد اللْ هَّ
ْ
َد َخ ْلت ا ْل ُغ ْر َفة  307فيِ ا ْل َّطا ِبق ا ْل َّثا ِلث ِمن المْ ُ ْ�س َت ْ�ش َفى
المْ ُ َك ِّون ِمن ِ�س َتّة َط َب َقات...

مجَ ْ ُم ْو َعة ِمن ا ْل� ِّ�ر َج��ال َوا ْل ِن َّ�ساء َي ْل َب ُ�س ْون املَلاَ ِب�س
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احب الجْ َ َ�سد
ا�س ِت ْق َباليِ �ألمَ � ُأك��ن َ�ص ِ
ا ْل َب ْي َ�ضاء فيِ ْ
ا ْل َنّا ِدرَ "..و َرا ِئدَ ا ِمن ُر َّواد ا ْل َع َمل ا ْل َت َط ُّو ِعي"؟
و ...هَ َك َذا َت َخ َّي ْلت
ممُ َ ِّر َ�ضةَ ...ت ْد ُخل ا ْل ُغ ْر َفةَ ...وتحَ ْ مِل مجَ ْ ُم ْو َعة ِمن
ال َو َراق
ْأ
�اع� َّي��ةَ ...ع��دَ د
االج� ِت� َم� ِ
اْال� ْ��س��م..ا ْل� ُع� ْم��ر..الحْ َ ��ا َل��ة ْ
ْأ
ال ْوالدَ ...م� َك��ان ا ْل��� َّ��س� َك��ن ...ا ْل � ُع � ْن � َوان ..الربيد
االلكرتوين
• هَ ل َلدَ ْيك �أ ْم َرا�ض �أخْ َرى؟
• َن َعم َو َك ْيف � ُأك � ْون َ�س ِل ْي َما فيِ َع�المَ ا ْل َع ْي�ش ِف ْيه
َم َر�ض؟
َل��دَ ي �أ ْم� َ�را���ض َك� ِث�ْيُرْ ُ ه َي ْ�ص ُعب َع َلي َح ْ�ص ُرهَ ا..فَ�أ َنا

ال َملَ ..م ِر ْي�ض ِبالمْ َ َح َّبةَ ..م ِر ْي�ض
َم ِر ْي�ض ِبالخْ َ ْوف َو َ أ
ِبا ْل َفقْرَ ..م ِر ْي�ض
اءةَ ..وا ْل ِك َتا َبةَ ..م ِر ْي�ض
ِبا ْل ِق َر َ
ِبا ْل َّزا ِئدَ ة ا ْل ُّد َو ِد َّية فيِ َز َمن َتن َْخر ِف ْيه ا ْل ِّد ْيدَ ان ُكل
ا ْل َع اَّل َقات اال َن َ�سا َن ْية
• هَ ل َتدَ َّخن؟
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• هَ ل َلدَ ْيك َعدَ َ�سات اَل ِ�ص َقة؟
• هَ ل َلدَ ْيك � ْأ�س َنان ُم َت َح ِّر َكة؟

• هَ ل ِعنْدَ ك َ�ضغْط؟
َع َلى َمن � ْأ�ض َغط؟ َو�أ َنا الآن ِبلاَ َ�ضغْط َو اَل َد َّقات َق ْلب
• هَ ل َلدَ ْيك َم َ�شا ِكل ِبا ْل َق ْلب؟
َن َعم َفا َل َق ْلب ُه��و �أَلمَ ِ���يَ ...ق ْل ِبي َي��ا َ�س ِّيدَ ِتي َ�س ِر ْيع
اال� ْ��ش� ِت� َع��الَ ...تن ُْظر َ�س ْل َمى..هَ َك َذا َك��ا َن��ت تحَ ْ مِل
هَ َذا اِال ْ�سمَ ..تن ُْظرَ ...علاَ َمات ِمن ا ْل َّ�ش َف َقة ُت َغ ِّلف

َو ْج ِه َها�َ ...سلاَ َم ِتك
ال ْل��� َوانَ ...م َ�ضى
ا ْل َّ�س َتا ِئر ِب َه ِذه ا ْل ُغ ْر َفة ثُلاَ ِث َّية ْ أ
َع َل ْي َها َو ْقت َط ِو ْيل وهي ُت َعا ِنق ا ْل َنّا ِف َذة َوالأ ُفق َو� ِأ�ش َعة
ا ْل َّ�ش ْم�س
َم ِر ْي�ض � ِآخرَ ...ع َلى َ�س ِر ْير � ِآخر
• َ�سلاَ َم ِتك

ا�س َّية
• �أ َنا ُّ
ال�س َي ِ
الد ْك ُت ْور محُ َ َّمد َف ِّ�ضهْ �..أ�س َتاذ ا ْل ُع ُلوم ِّ
ا�سة �أ َكا ِدمي ّيا ُمنْذ �أ ْر َب َعة
فيِ � ...أ َما ِر�س ِم ْه َنة ا ْل ِ�س َي َ
َو ِع ْ�ش ِرين عام ًا
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با ُكنْت �أتمْ َ َنى �أن
• هَ َذا ُم ِثيرْ َج َّداْ � ,أ�س َتاذ ف�ضهُ :ر مَّ َ
ا ْل َت ِقيك ِمنذ زمن.
يا�س ّية َل ْي َ�ست ُم� ِث�ْيةرْ َ ة..
ال�س ِ
• هَ � َ�ذا َل ْي�س ُم� ِث�ْيررْ َ ا َف ِّ
مييَ ..و ِ�ضد ت�سي�س الجْ َ ا ِم َعات َو َ�س ْي َط َرة
َو�أ َن��ا �أ َكا ِد ِ
يا�س ّية َع َلى ا ْل َّت ْع ِل ْيم
ال�س ِ
ْال ْأح َزاب َوا ْل ُق َوى َ
• هَ لاْ اخْ برَ ْ َت ِني َعن المْ ُ ْ�س َت َوىُ ,م ْ�س َت َوى ا ْل َطا ِلب فيِ
الجْ َ ا ِم َعة؟
اع َت َقد �أن المْ َ ْد َر َ�سة ْ
اق ِ�صد الجْ َ ا ِم َعة
• � َأح َيا َنا َك ِثيرْ َ ة ْ
ُمدَ ِّر َ�سة َثا َن ِو َّية َو َك ِثيرْ ا � ِأج ْيب ِع َندَ ّما َي َ�سا َل ِني ا ْل َعا َّمة,
�أ َنا ُم َع ِّلمَ ,وهَ َذا لاَيمَ ْ َنع َمن ُو ُج ْود َط ِل َبة َج ِّيدَ ْين َع َلى
ا�ست
ُم ْ�س َت َوى ا ْل َب َكا ُلو ْر ُيو�س َوالمِ ْ
• دَ .ف ِّ�ضهَ :ع َلى ا ْل َّ�س ْطح َق ِ�ض َّية ا ْل ُقدُ �س َوا ْل َّن َفق,
َو َم ْو ِقف ِم ْ�صر َو ُت َ�س ِّلط ِل َيبرِ ُ َمانَ ,وا ْل ُّدور اال ُر ْدنيِ ...
َو َن َّظ ِر ّية �أ ْم َر َّي َكا فيِ �إ ْدا ْرة ا ْل َّ�سلاَ م َو َد ْو ُرهَ ��ا المْ ُن َْز َلق
ا�س َرا ِئ ْيل
َدا ِئ َما ال ِر َ�ضاء ْ
• ُ�س َ�ؤال َكبِيرْ َي ْح َتاج �إلىَ َ�ص َف َحات ِل ْل ُّد ُخ ْول ِف ْيه...
َو ِبدَ ا َية اَل ُبد ِمن ْالإ ْدراك �أن ُه َناك مخُ َ َّطط ًا َعالمَ ِي ًا
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ا�س َّرا ِئ ِيل المْ ُ ْ�س َت ِف ْيد ا ْل َو ِح ْيد
ِل ْل ِمن َْط َقة ُي َن ِفّذ ِب ِد َّقة َو ِ
َح َتّى ِمن ِخلاَ َفات ا ْل َعالمَ َ ..وا ْل ُف ْر َقة ا ْل َع َر ِب َّي ُ
ة..ك َّل َها

ال ِز َمة َو�أ َز َمات �أخْ َرى
َت ْ�س َت ْد ِعي �أن تمَ ُ ر المْ ِن َْط َقة ِب َه ِذه ْ أ
با � ْأ�ص َعب ِم ْن َها هَ ِذه ال ْأحوال ا َّل ِتي تمَ ُ ر ِبالمْ َن ْْط َقه
َو ُر مَّ َ

َو َم ْو ِقف ِم ْ�صر الآن ِ�ص َراع ُق َوى ْ
اقع
اقل ْي ّم ّية َو َت ْغ ِييرْ َم َو ِ
ُت ْد ِخل الآن..اخْ لاَ �ص..ممُ َ ِّر َ�ضةَ ...حقّا َو َج ِم ْي َلة
َك َذ ِلك

اعة الحْ َ ا ِد َية َع ْ�ش َرة ...هَ ل َح َ�ضر المْ ُ َتبرَ ِّ ُعون
• ا ْل َّ�س َ
ِبا ْل َّدم؟
• َن َعمَ ...و َل ِكن لمِ َا َذا ثَلاَ ث َو َحدَ ات ِمن ا ْل َّدم؟ هَ ل
المْ َ ْع َر َكة َخ ِطيرْ َ ة الىَ هَ َذا الحْ َ د َو َت ْ�س َتدَ عي ُكل هَ ِذه
ا ْل ِّد َماءَ ...ع ِل ْمت ِف ْي َما َب ْعد �أن ا ْل َع َم ِل َّية لمَ َت ْ�س َت ْد ِع

اع َّطا ِئي َو َحدَ ات من ا ْل َّدم
َ
َو َد َع��ت مجَ ْ ُم ْو َعة المْ ُ َتبرَ ِّ ِعنيْ � ...أح َمدَ ...خا ِلد...
با َل َأع ْي�ش الىَ َ�ص َباح
َو َن َّوافَ ...و َع ْدت �إلىَ ا ْل َّ�س ِر ْير ُر مَّ َ
َي ْوم َج ِد ْيد!
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فرح
يبد�أ العمل ب�ضجر كبري� ...أحيانا كثرية مل يكن
يدرك هو ذلك ...اجلميع يبد�ؤون يومهم بابت�سامة،
رمبا معلقة على ال�شفاه ،لكنه ( دائما ) كان عك�سهم
جميعا...
" فرح " يعتقد �أن الو�ضع ال�سيا�سي العام هو �سبب
�ضجرة ،فما زال يحفظ بالذاكرة �أن القد�س عربية
رغم ما ي�شاع عن �إمكانية تدويلها �أو تق�سيمها �أو
تهويدها ,وما زال يعتقد كذلك �أن جرح لبنان ما
ي��زال راع��ف��ا ,و�أن �أرت�يري��ا لن ت�شكل وجعا للأمة
العربية ...وما زال النا�س يعتقدون �أن �إ�سرائيل هي
العدو رقم واحد ،ولأنه مل يبح بهذه الهواج�س التي
يعاقب عليها العرف العام �أقنع نف�سه �أن كل ذلك
لي�س له عالقة مبا يعانيه...
وغالبا ما كان يف�سر �ضجره باحلالة االقت�صادية,
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فلو كان هناك �سوق عربية موحدة ،وجامعة عربية
قوية ت�ؤمن ب�أن االندماج والتكتل هو ال�سبيل ملجد
الأم��ة االقت�صادية على �أقل تقدير ...ويت�ساءل
مل��اذا ال يكون للعرب عملة م��وح��دة وج���واز �سفر
موحد ور�سوم جمركية موحدة كما لهم رب واحد
يوحدونه لأدى كل ذلك �إىل هبوط الأ�سعار وازداد
دخل الفرد مبا يكفل حياة رغيدة ...مت تبني لفرح
العالقة التي تربط االقت�صاد بال�سيا�سة فكان عليه
�أن يغري قناعته كما يغري كل م�ساء جواربه...
جل�س �إىل ذات��ه و�أطلق �سيجارته تعانق بدخانها
�أطراف الفرقة وقال :ملاذا ال تكون احلالة الثقافية
التي متر بها الأمة هي ال�سبب ...فاملثقفون عاجزون
عن حتديد ما يجب �أن تكون عليه احلال ...عاجزون
عن مقاومة التطبيع مع �أعداء الأمة...
منق�سمون على �أنف�سهم بني منفتح ومنتفخ على
الثقافة العاملية �أو م�ستلهم م��ن ال�ت�راث العربي
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الأ�صيل. ...
متفرقون بني م�ؤمن بتطوير ال�شعر وبني حمافظ
على الق�صيدة العمودية ...وجم��دد ينظم �شعر
وحدة التفعيلة.
�ضائعون بني وزراء الثقافة ...فهذا ي�ؤمن بالإبداع
وذل��ك ب��الإت��ب��اع ...وذل��ك يدعو لثقافة املجتمع
وغريه لثقافة النخبة...
وحمافظة على اعتماد ا�سمه يف معجم الأدب��اء
الأردن��ي�ين اجل��دي��د ...تنا�سى ق��درة الثقافة على
جعله �ضجرا دائما. ...
انقطع املطر من ال�سماء وا�ستغرق فرج يبحث عن
�سبب �ضجره وقهره ,فلم يجد �إال ال�صداقة واحلالة
واالجتماعية �سببا مقنعا ملا يعانيه ،فوالده تزوج
على �أمه اجلميلة ,و�أخ��وه طلق خطيبته ,لأنها مل
حت�صل على ال�شهادة اجلامعية ولأن ابنه اختار
تخ�ص�ص الريا�ضة بدال من تخ�ص�ص الفنون الذي
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كان يرى نف�سه فيه ...ثم �إن �صديقه �سامر على
حني غرة ومل يعد �إليه الر�سائل التي كان قد �أعطاه
�إياها مفتخرا ب�ألوانها وكلماتها وعددها.
�صحا " ف��رح " وانقطع حلمه وت�أكد �أن اليوم هو
اجلمعة وال دوام فيه ...انفرجت �أ�ساريره وابت�سم
لأ�صغر �أبنائه الذي غالبا ما ي�صحو بالوقت نف�سه،
�ضحك وتبني له �أن �سبب حزنه وغ�ضبه هو الوظيفة،
عاد �إىل فرا�شه ونام.
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ال �شيء يدوم يل
ال �شي يدوم يل
�أ�صحو على �أمل و�أغفو بوا�سطة الإبرة الرائعة
�ساعات النوم �أو الالوعي طويلة و�أنا �سعيد لأنني
بد�أت �أفيق من املوت
�أرك�ض يف �ساحات االغفاء م�سكونا بالفرح الذي
�أ�شاعه الطبيب البارع "نعيم فرح" والطبيب االن�سان
الدكتور احمد ال�سامرائي �أنفث خويف! ...
�صراخ ...و�أنا �أتذكر �آخر الكلمات من رفيقة الدرب,
ما زال على ه��ذه الأر����ض من ي�ستحقون �أن تعود
لأجلهم� ,أ�صرخ بعد �أن �صمت جمرب ًا ليومني �أو يزيد
"�س�أبقى م�سكونا بال�صراخ لأنني ولدت يف العراء على
�شفري هاوية الواد وحبل جناتي مقطوع ,وكلما �سكت
قلمي عن الأن�ين� ,إلتهب ج�سدي و�إرجت من فرقعة
ال�سياط على حلمه العاري" ريتا ...املمر�ضة تدخل
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الغرفة التي ا�سجن فيها ب�إرادتي غرفة  307وريتا
ممر�ضة جميلة �إىل حد بعيد ودقيقة يف عملها
ت�شعر وهي تعطيك الإب��رة �أنها تدخل �إىل عاملك
الفرح وتردد ب�صوتها الرقيق" :الآن ا�ستطيع �أن
�أح�صي جراح روحك و�آمالك وخيبتك وف�ضائلك بعد
�أن ن�سيت �أ�صابعي عدد م�سام جلدك" وتنهي الأمل
املفرح بكلمة� ...سالمتك ريتا ....دعيني �أقول لك
هذه الكلمات قبل �أن �أ�صحو فقد وع��دت حبيبتي
تلك بكل �ساعات ال�صحو �أي��ام ال�صحة والعافية,
دعيني �أ�صهل فيك يا �أيتها القادمة من خلف الأفق
:ه��ذه يدي مم��دودة جلميع خيولك فا�صهلي فيها
هذه جروحي تثور كلما غادرتي املكان.
ريتا تغادر املكان لكنها ال تفهم �صمتي ,كنت قلت لها
عندما جاءت ت�سجل حرارتي� :سجلي لديك دمي
يغلي قلبي ثائر اكتبي ما �شئت �أربعني �أو يزيد ال
فرق ما دام��ت كل اجل��روح العربية مفتوحة وكل
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الأر����ض العربية م�سلوبة �صمت ,العيون معلقة
يف ال�سماء ال�سابعة ال��ذاك��رة تغادر املكان غ�سان
يرك�ض وي�صرخ:بابا بابا متر الأيام وي�صبح ال�صمت
هو التعبري الوحيد املمكن عن ال�صدق يا ولدي:
جرح ,فرح� ,أمل ,غ�صه وال�صحب ما ح�ضروا يا رب:
�ساعدين�":أن �أح�شو م�سد�سي بالدمع و�أملأ وطني
بال�صراخ �إذا مل تعطني جناحا وعا�صفة لأم�ضي
وعكازا من ال�سنونو لأعود حتى الأغ�صان العالية
ترجتف عندما �أنظر �إليها و�أبكي"
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يحدث هذا غالبا
ي�سبق حمدان كعادته موظف الربيد ,فهو ينتظر
ر�سالة مهمة ...ويتحمل �أح��م��د موظف الربيد
الذي يحدثه عن م�شواره الطويل يف خدمة النا�س
ليعيد عليه ق�صته يف عدم الإجناب ,وي�شرح له عن
مراجعته املتكررة للأطباء واملبالغ الهائلة التي
دفعها ,وهدفه يف هذه احلياة طفل ,لي�س له موا�صفات
فلي�س مهما �أن تكون عيناه خ�ضر�أوين كعيون جارتنا
( �صدقيه ) وال �أن يكون طويال مثل جارنا زكي ,وال
يعنيه �أن يكون ا�سمه �أي ا�سم ولكنه لو رزق ف�سي�سميه
�أجمدا ,وما زال �أحمد موظف الربيد الذي ينظر من
خلف نظارته الطبية منذ ع�شرين عاما يردد نف�س
الكلمات حلمدان ال�شاب الذي ينتظر بفارغ ال�صرب
ر�سالة من حبيبته البعيدة التي مل ي�شاهدها قط,
ابت�سم حمدان رغم قهره و�س�أل �أحمد ,هل و�صلتني
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ر�سالة هذا اليوم ؟!
�أحمد :نعم ,لكن لن �أعطيك الر�سالة حتى تكتبيل ر�سالة �إىل جارنا املعلم املعار لل�سعودية ليح�ضر
يل دواء من هناك...
حمدان� :أعطني ر�سالتي و�سوف �أكتب لك ع�شرينر�سالة...
فرح �أحمد ,و�أعطاه الر�سالة وخرج م�سرعا و�أحمد
ي�صيح عليه� ,أكتب يل فرمبا يكون هذا� ,سار حمدان
ودخل غرفته وف�ض الر�سالة والتي كان مكتوب عليها
�سطر واحد :انتظرك يف الثالثني من هذا ال�شهر �أمام
بوابة كلية العلوم ,جامعة الريموك ,رق�ص حمدان
فرحا ,و�سمعته �أخته و�أخذت ت�صرخ� :أمي حمدان
وجد وظيفة وزغردت الأم وبد�أ اجلميع يرق�صون
وحمدان يرق�ص معهم ,فقد ح�صل من حبيبته على
موعد للقاء .
تذكر حمدان �أن��ه متزوج وعليه �أن يقنع زوجته
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ب��أن دي��وان اخلدمة املدنية هو ال��ذي ا�ستدعاه يف
ذلك اليوم ,ثم اكت�شف �أن تلك احليلة لن متر على
زوجته التي �آمنت �إميانا قاطعا ب�أنه لن يتوظف مهما
كانت الأ�سباب ,وتذكر حمدان �أن له �صديقا �أ�سمه
�أمين بارع يف اختالق احليل والأالعيب ،فذهب �إليه
قائ ًال� :صديقي العزيز� ,أح�ضرت لك ع�صريا حتبه
وبع�ضا من ال�صحف ,لأنك مثقف وعلي �أن �أح�ضر
ل�صديقي ما �أ�ستطيع� .أمين� ,شكرا ماذا تريد مني؟
�أعرفك ,ال حت�ضر هذه الأ�شياء �إال �إذا كنت بحاجة
مل�شورة �أو ر�أي.
حمدان :لي�س دائما ,لكني بحاجة �إىل �أن �أقنع
زوجتي بعذر ملغادرة البيت يوم الثالثني من هذا
ال�شهر �أمين ,وملاذا؟ هل هي جميلة؟ يا رجل زوجتك
جيدة وال ت�ستحق منك �أن تخونها ,حمدان :بد�أت
قلة احلياء� ,أمين :ال عليك� ,س�أت�صل بك هذا امل�ساء
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فال ترفع �سماعة الهاتف ,ودع زوجتك ترد على
الهاتف ،و�أنا �أتعهد لك بهذا الأمر  .حمدان :ماذا
�ستقول لها؟ �أمين� :سر املهنة .حمدان :دير بالك .
ال ت�ضيعنا ! ورن جر�س الهاتف ذلك امل�ساء فردت
زوجته حمدان على الهاتف,
•�ألو - ...نعم..؟ • بيت حمدان؟  -نعم � .أي خدمة؟
•�أحنا ال�سفارة الأمريكية لدينا طلب للعمل با�سم
حمدان �أبو الأذان ...يرجى مراجعتنا يف الثالثني
من هذا ال�شهر - ...الزوجة حتى �أنتم الأمريكان
�صار �شباط عندكم  30ي��وم��ا ...اهلل ال يعو�ض
الزمن الذي �صار فيه �شباط ثالثني .يوما� ...آخر
وقت!!...
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قاتل م�ست�أجر
َع َطاء َر ِقم 3
ا�ستُخْ ِد َمت (ا ْل َف ْي�س ُب ْوك) ِل ْل َب ْحث
ِق َيل ` َذات ُح ُلم ْ
َعن َع ُر ْو�س
َو َب��دَ �أَت َع َم ِل َّية ا ْل َب ْحث َب ْعد َ�أن َن َ�ش ْرت َع َطاء َر ِقم 1
َو َع َطاء َر ِقم َ ( 2م ْط ُل ْوب َع ُر ْو�س )
وَفيِ َ .ل ْي َلة ُظ ْل َماء ...تحَ ْ ِد ْيدا َب ْعد ُم ْن َت َ�صف ا ْل َّل ْيل
�أَ ْعترَ ِ �ض َ�س َّيا َر ِتي َ�س ّيا َره (�شيفروليه)
َو َيا ِر َيت َما َر َّد ْيت َت َو َّق َفت اِلن ا ْل َّط ِر ْيق ُم ْغ َلقَ ,وا ْل َو ْ�ضع
ِب َخ ْوف َو اَل ُي َ�سر َعدُ ّوا َو اَل َ�ص ِد ْيقا
انزل َن َز َلت ُه ِو َّي ِتك َح ْ�ض َر ِتكمِينِ �َ ,ش ْر َطةُ ,د ّرك�ِ ,سيرَ ِ ,بي ِئة
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ه ِو َّي ِتك ,كي ال ُن ْظ ِلم َغيرْ ُ كُ
 َي ْع ِني �أَ َنّا ُم َع َّرف َو َم ْط ُلوب َن َعم...َب َنات ا ْل َنّا�س لي�ست ُل ْع َبة

 َبدك َع ُر ْو�س َب َّور ,..جتيد الرق�ص �أُكرث من الهم�ساط َحة َ�س َحاب ِمن
�أمراة حزبية ,و�أرنبية ,و َك َمان َن ِ
ْ�س َم ْح لك َتن َْطح ا ْل َّ�س َحاب
(جاد اللْ هَّ ) – َر ُجل َم ْف ُت ْول ِو ِ�ش َوا ْر َبه ِم ْثل َقا ُدون
 َا ْل ّب ْ�س ْك َليتَ . ...نف ِْ�سي ا ُنف�س ِع َجال َ�س َّيا َر ِتك َوا ْن ُف�س
ِب َو ْج ِهك .
ري َوال َّت ْن ِف ْي�س
َ - ...يا ِ
اخي َك ِثيرْ ِ ة ِهي َو َ�سا ِئل ال َت َع ِب ِّ
احد
’ َنفْ�س ...مِينِ َراد َع َل ْيك ,هَ َذا َقا ُن ُون ا ْل َّ�ص ْوت ا ْل َو ِ
اح َمد ا ُل ِز ْعبيَ ,وهَ ��اي َقا ُن ُون ا ْل َّ�ض َمان
َوهَ ��اي ِد َي��ك ْ
اعيَ ,وهَ ��اي َف َوا ِتيرْ ا ْل َك ْه ُر َباءَ ,وال َّتق ِْ�س ْيم
اِال ْج ِت َم ِ
لد َوا ِئر ا ْل ُّن َّواب ,وهاي ثمانية وت�سعني الف
الجْ َ ِد ْيد َّ
عان�س حل م�شكلتهنَ ,و َق ْبل �أَن ا ْك َمل َ�ألمْ ُ ْو ِ�ض ُوع...
ا�سي...
َ�شد َو َثا ِثقي َو َتغ ِْط َية ُع ُي ْونيِ َو َك َتم �أَ ْن َف ِ
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َو ِ�ص ْرت " اَل ِمن ُث ّمه َو اَل َمن َك َمه"
اعة ِمن االهَ ا َنات َوا ْل َّ�شتْم َوا ْل َّ�ض ْرب َوا ْل َّط ْرح
َو َب ْعد َ�س َ
�أ ْر َ�ض ًاَ ...و َّ�ص ْل َنا...
�أ ْد ُخل... َو َينَ ,ع َلى مِينِ ...�اءات,
ا ْل��� َّت��� ْو َب���ةَ ...واللْ هَّ َم��ا َب ِع ْيد ُط� ِ�رح �أ َي��ة َع� َ�ط� َالع ُرو�س َو اَل َب َطل َع َلى َب َنات ا ْل َنّا�س ِمن هَ ْون اَل ُخر
َ
ا ْل ُع ْمرَ ,و اَل َب ْح ِكي َع َلى َحد� ,أ َنا ا ْبن...
 َجاز َو ِب ْر ِميل َكاز و�إ�سطوانة َغاز َر ِخ ْي َ�صة ِب ِ�س ْعرَم ِد ُعوم
 مِينِ َح ِب ْي َب ِتي�. ...أم �أ ْو اَل ِديُ ...ن ْور َع َي ُونيِ َرح َت ْد َفع ال َّث َمن َغاليِ َرح �أ ْن َت َقم ِمنْك َع َلى ِ�سوا ِلي ِفكاالعالن َو َّ
الط َوا ِبع...
َع َلى الحْ ُ ُك ْو َمة َو َت ْد َفع ُر ُ�س ْوم ْ
َ .و َت ْع َت ِذر ِب َنفْ�س َح ْجم ِ�س ُوا ِل ُي ِفكَ . ...و ُع ْم ُرك َما
َت ُق ْول َب� ِّ�دي �أَتجَ ُ ���وز ...و َت ُبزّ ق ا ْل َّت ْو َبة َ -رح ْ
اق�ص
ْل َ�سا ُنكَ ...و َ�أ ُق�ص
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�سرية عبد ربه 2
قبل �أن يبد�أ عبد ربه كتابة �سريته الذاتية� ,أدرك �أنَّ
كتب بكذب ٍ كثري ,وهو لن يختلف
كثريا ً من التاريخ ُي ُ
عمن يكتبون �سريهم الذاتية �أثناء حياتهم!......

بعد هبوطه ا�ضطراريا �إىل احلياة من بطن �أمه
بعملية قي�صرية "مكره �أخاك البطل " وركب �سفينة
احلياة وفيها من كل الألوان والأحجام والأنواع من
الأخوة والأخوات...
ومنذ احلادثة الأوىل حني كاد له �إخوته يف �سنته
اجلب ,وحرقوه وكانوا فيه
الأوىل و�ألقو ُه يف غيابت ِّ
من الزاهدين...
�أ�صبح عبد ربه يف عر�ض بحر احلياة بال قوارب
للنجاة .
حمروما من احلركة يف عر�ض البيت وطوله ,وقيل
أ�شد �إيالما .
�أن ال�ضربة الأوىل � ُّ
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لي�صبح طريدا من غرفة �إىل �أخرى مع �أنه مل يكن
يف بيت �أمه �سوى غرفة واحدة...
فا�صبح �أعزال ً من �أي و�سيلة للدفاع عن النف�س �إ ّال

بقايا ح�ضن �أ ِّمه الدافىء"حمروم ًا من عر�ش ,طريدا
ًمن وطن� ,أع��ز ًال من ال�سالح ,مهجورا ً من الأع��وان,

ومغرتب ًا عن �أهل ,عليال من تغييب ال�ضمري ,جمرد ًا
حتى من لقب " �آخر العنقود "ويعرف بالقروي"
" �سفري مميز للحزن "...
َكبرُ َ عبد ربه واجتاز ال�سابعة من عمره بوجع ٍ دائم,
و�شرود ٍ م�ستمر
معلم اللغة العربية والتاريخ واجلغرافية...
أحب َ
� َّ
وكره معلم اللغة الإجنليزية والريا�ضيات و�أنهى
أحب وكارها ما
املرحلة الثانوية وما زال حمبا ملا � َّ
كره عليه
�أُ ِ
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ما زال يذكر �أ�سماء معلمي اللغة العربية منذ ال�سنة
الأوىل وحتى نهاية ال�سنة الرابعة يف اجلامعة
ال��ت��ي تركها قبل �أن يتخرج منها ب�سبب �آرائ���ه
ال�سيا�سية......
وتذكر عبد ربه �أنه يكذب وهو يكتب بع�ض ف�صول
حياته فقد �أ�صبح يتيما نتيجة حادث �سري لأمه وهو
يف �أ ّول خدمته الع�سكرية.....
وهو م��ازال ميار�س الكذب� ,إذ يكرر نف�س الكلمات
التي كتبها لأول حبيبة منذ ع�شرين عاما فقد �أعاد
تلك الر�سالة مئات املرات وما زال يكتبها رغم ال�شيب
الذى يغطي م�ساحات وا�سعة من �صحراء ر�أ�سه...
من عينيك �سيدتي تبد�أ رحلة عمري
املا�ضي �أنت واحلا�ضر....
زوارقي تبحر َّ
كل يوم يف بحرك ال�ساكن
يف رحلة ال�صباح وامل�ساء.....
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تتحطم على �صخور �شوقي �إليك�...سنوات ٌ عجاف
وكلما نظرت �إىل نف�سي�...إليك
�أجدين ما زلت طفال �أمام طهرك. ...
�أكتب لك من �أبجدية الع�شق
حتى امتلأت دفاتر الع�شق مبفردات حبك العظيم
�أح���اول ال��ه��روب م��ن طيف عينيك الغارقة دوم��ا
باحلزن. ...
�أحاول الهرب منك �إليك. ...
لأجدين �أمام عينيك. ...
نا�سكا ً ...قدي�سا ً. ...
�أق�سم �أنك وحدك ترتبعني على عر�ش القلب
وحدك�.......أنت
مر�سومة ٌ يف �أحداقي
�أ�سافر �إليك و�أعود
لتبد�أ رحلتي معك""""....
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عاملة الطباعة هي الوحيدة التي ت��درك كذبه,
ف��ه��ذه الر�ساله التا�سعة والأرب���ع���ون ال��ت��ي تعيد
طباعتها ,ويف كل مره ا�سم جديد
قالت ل��ه عاملة الطباعة "هل ميكنني طباعة
واح���دة يل ,فقد ت��أخ��ر كثريا ً �صديقي ومل يعد
ميكنني االنتظار"....
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ر�سالة �إىل رمزي الغزوي
"�صف َْ�صاف
َر َ�سا ِئل َع َلى هَ ا ِم�ش َح َفل َت ْو ِق ْيع ِك َتاب َ
احي" ِل ْل ُم ْب ِدع َر ْم ِزي ا ْل َغ ُزوي
َوا ِدي ا ْل َّط َو ِ
�إلىَ ْال ْأ�ص ِدقاء الذين َتال�شوا فيِ َ�س َراب المْ َ ْوت
َر ْم ِزي � ِآخر المْ ُ ْر َت َف َعات َقا َم ًة ِمن َقا َمات َع ْج ُلون
"�س َي ُق ْو ُل ْون ثَلاَ َثة َّرا ِب ُع ُهم َك ْل ُب ُهم و َي ُق ْو ُل ْون َخ ْم َ�سة
َ
َ�سا ِد ُ�س ُهم َك ْل ُب ُهم َر ْجما ِبا ْل َغ ْيب و َي� ُق� ْو ُل� ْون َ�س ْب َعة
اع َلم ِب ِع َّد ِت ِهم َّما َي ْع َل ُم ُهم اَال
َثا ِم ُن ُهم َك ْل ُب ُهم ُقل َّر ِّبي ْ
اه َرا اَ
ول َت ْ�س َت ْف ِتي
َق ِل ْيل فَلاَ تمُ َ ا ِري ِف ْي ِهم ِ�إ اَل ِم َراء َظ ِ
ِف ْي ِهم ِّم ْن ُهم � َأحدَ ا" .
اْال ْ�ص ِدقاء وا َّل ِذ ْين لمَ ُي َح ِ�ض ُروا الحْ َ فْل َل ْي ُ�س ْوا ثَلاَ َثة
َو اَل َ�س ْب َعة �أ َّن ُهم و َك ْل ُب ُهم كَثرُ و َي ْب َقى َر ْم ِزي ُهو ُهو
ال ْر�ض
وهَ َك َذا ُهو � ِآخر المْ ُ ْر َت َف َعاتَ ,و َمن َب ْعدَ ه َتن َْح ِدر ْ أ
ا ْل َي ْوم �أ ْد َر ْكت لمِ َا َذا ا ْن َت َحر ُيو ِك ُيو مي�ش ّيا َب ْعد �أن َك َتب
وهي َل ْي َ�ست َد ْع� َوة ِل َر ْم َزي ِل ُي َق ِّدم
ُكل َذ ِلك الجْ َ َمال ِ
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َع َلى اال ْن ِت َحار َب ْعد ُكل هَ َذا الجْ َ َمال فيِ َر َ�صد المْ َ َكان
ْال ْأ�ص ِدقاء �أ ْن ُتم �أ َمام َقا َمة ِمن َقا َمات َع ْج ُلون
ا ْر َف�� ُع�� َوا ُر ْو ُ�ؤ��َ�س � ُك��م �أ ْن � ُت��م فيِ ِر ْح � َل��ة َع�ْب رْ ِت ْل َف ِريك
الد ْير،
َر ْم� ِ�زي ِت ْل َف ِريك ا ْل َك ِل َمة "�أ ُبو الجْ ُ � ْودَ ،ب َر َكة َّ
َب� َ�ر َك��ة ا ْل ُت َفاحَ ،ظ َهر ا ْل� ِع� ْ�ر َق��انَ ،وا ْد َي َ
احني،
الط َو ِ
َبن َّْدو َر َةا ِّر َحا ّبا�َ ،ش َقا ِئق ا ْل ُّن ْع َمان ،ا َ
جل َر َبوحْ � ،أع َ�شا�ش
ا ْل َع َ�صا ِفيرَْ ،رف الحْ َ َجل ،ا ْل َّد ْحنُونَ ،ع َ�صا ِفيرْ ا ّلدَ ْو ِري،
ا ْل � ُق � ُل � ْول ،ا ْل� َّ�ط � ُّي��ونَ " ،ك َفرنجْ ّ هُ ،ع � ْن� َ�ج� َ�رة َنا ُب ُل�س
و ِبا ْل َعكْ�س" َعينْ ا ْل َف َّوارَ ،عينْ ُج َناحَ ،عينْ َقن َْط َرةَ ،عينْ
الد ْيك.
َّ
َك � ِث�ْي�رْ ُ ْون ُ�أ ْو َل � ِئ��ك ا َّل� ِ�ذ ْي��ن اَل َي ْن ِب ُ�ضون باحلياةَ ,و اَل

ا�س َتخْ دَ ْم َنا
ُي ْن ِت ُج ْون َ�ش ْيئا َو اَل ُي ْثم ُِرون َ�ش ْيئا َح َتّى َلو ْ
َم َع ُهم (المْ َا ِكنّه)
ِمن ُه َنا َم� ُّ�ر ْوا َو َت َر ُك ْوا ِمن ُعن ُْف َوا ُن ُهم َ�ش ْيئا ِل ِل ُن ُّج ُوم,
َوا ْل ُّ�ش ُهب
ُه َنا َكا ُن ْوا ...ا ْر َف ُع َوا ُر�ؤُ ْو َ�س ُكم َعا ِليا�,أ ْن ُتم فيِ َع ْج ُلون !!
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َو� َ��س�َلااَ ٌم َع َل ْيك َيا َر ْم� ِ�زي َوا ْن��ت َ�ش ْيخ ا ْل َك ِل َمة َو َ�ش ْيخ
َع ْج ُلون َو َّراهَ ِب َها ا َّل ِذي َقال ِف ْي َها َما لمَ َي ُقل َما ِلك فيِ
الخْ َ ْمر...
(ح ْو َرة) ِل َ�صلاَ ِتكَ ,وا ْن َت َ�شت
َ�سلاَ ٌم َع َل ْيك َما ان َْح َنت َ
ر�سك. ...
(�س ْر َوة) َل َق َرع َ
َ
اج ُ
� َ��س�َلااَ ٌم َع َل ْيك �سنُذ ّبح َع َلى َع َت َبات ِع ْ�ش ِقك �أيا ِئل
ا ْل َك ِل َمات ُق ْر َبانا لمِ َ ْجد ك ا ْل َق ِديمْ
ات
اط َمةَ ،و َت ِهانيِ ،وعا َي ّدةَ ،ومي َو�أخْ ِّر َي ِ
َيا َم ْريمَ َو َف ِ
هَ ا َقد ِج ْئ ُت ُكم ُ�أ َم ِنّي ا ْل َق ْلب ِب َن ْظ َرة َعينْ� ،أو َو َر َقة ُك ُتب
َع َل ْي َها " َما َزال َع َلى هَ ِذه الأ ْر�ض َما َي ْ�س َت ِحق الحْ َ َياة"
الد ْك ُت ْو َرة َ�س َناء
هَ ا �أ َن��ا � ْأ�سترَ َ ق ا ْل َن َّظر �إلىَ َك ِل َمات ُّ
ا ْل ِّ�ش ْعالن
و�ص ْوت َمي َو ُ�ص ْمت َعا ِئدَ ة و ُب َث ّي َنّة و ِن َ�ساء �أخْ َر َيات
َ
ُ�س َبينْ ا ْل ُق ُل ْوب و�أخْ َر َيات ُ�أ َخ ْذن ا ْل َعقْل َذات َم َ�ساء َن ْحو
ُب ْرج ا ْل َق ْل َعة و�إ ْك َت ِ�شف �إ َّن َنا َج ِم ْيعا ُن ِحب الحْ َ َياة
َيا َر ْم ِزي ُ�شك َْرا َلك َك ْيف َج َّم َع ْت َنا فيِ ُم�ؤْتمَ َ ر ا ْل َك ِل َمة
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اق َية ِل ُن َما ِر�س َو ْفق َع��ا َدات َيا َبا ِن َّية �إ َذ اَل ُبد �أن
ا ْل َّر ِ
ال�سا ُم َو َراي َنف ِْ�سه �أ َمام ا ْل َك ِل َمة
َي ْق ُتل َ
�أ ّيا َر ْم� ِ�زي �أ ْد ِرك تمَ َ ا َما �أ َنّك اَل ُت َو َّ�صل ا ْل َو َر َقة ا َّل ِتي
ا�ش َقة ا َّل ِتي � َأعا َدت
ُك ِت َبت َع َل ْي َها ُّ
للد ْك ُتو َرة َ�س َناء ا ْل َع ِ
ا�سه " َكي َن ْع ِرف َك ْيف َن ْك ُتب
ِل ْل ُحب ال ِّث َقة َو َ أ
ال َمل َوا ْلقْدَ ِ
َك ِل َمة ُحبَ ،ي ْن َب ِغي فيِ ُكل َم َّرة َن ْك ُت ُب َها �أن نجُ َ ِّدد الحْ َ برْ
ل َّن َها
َل ْي�س ِلأن هَ ِذه ا ْل َك ِل َمة اَل َت ْن ُفذ �أو اَل َت ْ�س َت ْن ِفذ َبل َِ أ
ا�ش َقي
ِهي َنف ُْ�س َها َت ُت ّ
ا�س َت َح َّمت بَينْ َ�ش َف َتينْ َع ِ
جد َد ُك َلما ْ
و َلن ُت ْع َطى ل َت َهانيِ َو َر َق ُت َها ا َّل ِتي ُك ِت َبت َع َل ْي َهاَ ,ل َقد
لَ ْحلاَ ِم َنا
الر َعا َية المْ ُ ْم ِك َنة َ أ
َو ْف َر ِت َل َنا الحْ َ د ْالأ ْد َنى َمن ِّ
ا ْل َّ�ص ِغيرْ َ ة
ا�شق َو ِح ْيد �أو َراع َخ َذ ْل َته ُق ْط َعان � ْأحلاَ ُمه
" ِم ْثل َع ِ
وا ْن َك َ�سر فيِ ِر َئ َت ْيه َ�ص ْوت ا ْل َق َ�صب
َو َلن ُت َو ِّ�صل َيا َر ْم ِزي َو َر َقة دَ .مي ا َّل ِتي ُك ِت َبت َع َل ْي َها
" َما ِرق ِمن ُمر ِب ُك َر ْومك ولمَ َي ُقل اللْ هَّ  ,و َكا ِفر َمن َ�س َجد
فيِ محِ ْ َراب َع ْي َن ْيك َولمَ َي ْه َت ِدي"
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�أ ْد ِرك �أن َب ِر ْي ِدي َلن َي ِ�صل ِ أَ
"لن ا ْل ِن َّ�ساء َكال ُت ّوت َت ْ�ش ِفي
اَ
ول َت ْ�ش َبع"
وا َنا �أَ ْع ِر ُفك تمَ َ ا َما تحُ ِ ب �أم َخا ِلدَ ,ع َل ْيك َيا َر ْم ِزي
وع َلى ُكل ا ْل ِّر َجال اللعنةَ ،فا َل ِّر َجال َج ِم ْي ُع ُهم �إِ اَل
َ
اقط ا ْل َّث َمر ْال ْأح َمر َع َل ْي ِهم
َرا ِئد ًا َي ْ�ش َت ُه ْون ُت َ�س ِ
َت ْو َته ُت ْو َته َبدَ �أَت ِح َكا َية َجد َيد ِة ّمع َو ْر َدة َج ِد ْيدَ ة,
اع� ِ�رف َل ِك َّن َنا َج ِم ْي َعا َن ْحن
ا�س ُم َها ِ أ
لَ يِّن اَل ْ
َلن � ُأق� ْول ْ
(ل�س ِتيب)
ا ْل ِّر َجال َن ْك ُتب ا ْل َتّا ِر ْيخ ُك ُّل َنا ْ
َر ْم ِزي �أي َع َ�سل َر َ�ش ْف َنا َر ِح ْي ُقه ,ال ُغ َو ِ�صلاَ ن و ْل ِبا ِليب
وعدَ ِ�س َها َلن َت ْ�س َت ْب ِدل ا َّل ِذي
وع ُك ْو ُب ُها و ِم َرا ِرهَ ا َ
ا ْل ُب ْطم َ
هَ َو �أ ْد َنى ِبا َّل ِذي ُهو َخيرْ َلك ُكل الخْ َ يرْ وا ْلبرَ َ َكة وا ْل َّل ْوز
اج َ�سا َد ُهن
و َب ْع�ض ِمن َن َظ َرات َح ِ
ا�س َرات ِمن ِن َ�ساء َع ْجن ْ
َب ْح َنا َ�ش َقا ِئق ا ْل ُّن ْع َمان
ُ
وكل ِك َتاب َلك و َن ْحن ِب َخي
ُكل ِك َتاب و�أنْت َك َ�ش َجر ا ْل َق ْي َقب تجَ َ َّد َدا َو َع َطاء
" ُم َبا َرك َيا َع ِر ْي�س َ
ا�سم ا ْل َع ِر ْي�س ِمن َدفْترَ
(�ش َّط ْب َنا ْ
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ا ْل ُع ُز ْو ِب ّية َيا َو ْي َله ا ْل ِلي ُي َعا ِد ْينا َع َلى المْ َ ْيدَ ان ُيلاْ ِق ْي َنا
و ُم َبا َرك َلك هَ ِذه ا ْل َع ُرو�س ا َل َرا ّئ َعه ا َّل ِتي َك َ�شفْت َعن
َ�س َ
االح ِت َفال
اق ْي َها �أ َما َمك ِلأنك ا ْل َو ِح ْيد ُكنْت َع ِر ْي�س ْ
و َيا َر ْم ِزي َما ا َّل ِذي َف َع ْل َته ِف ْي َنا ِل َت ُك ْون الحْ َ َياة َقا ِب َلة
ِل ْل َح َياة لمَ َي ْف َعل � َأحد َق ْب ِلك
َلك �أن تمَ ِْ�ضى �إلىَ ُب ْرج ا ْل َق ْل َعة و ُت ْل ِقي ِب َنا َج ِم ْيعا فيِ
َف َ�ضا ِئك ا ْل َّر ْحب؟
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توبات عبد ربه ...رحلة العمره
فيِ َ�ش ْهر ُح َز ْي َران ِمن ُكل َعام ُي ِ�ص ْي َب ِني َد َّوار ا ْل َّت ْو َبة
�أَ ْبدَ �أ الحْ َ ِد ْيث َعن َع ْم َرة ُت ْل ِغي َما َب ْي َن َها َوبَينْ َ�سا ِب َق ِت َها
ِمن ُذ ُن ْوب َو َخ َطا َيا
" ِمن ا ْل ُع ْم َرة �إلىَ ا ْل ُع ْم َرة َك َفّا َرة لمِ َا َب ْي َن ُه َما "
َوهَ َك َذا �أَ ْع ِزم ُكل َعام َع َلى ا ْل َّت ْو َبةَ ,و َعدَ م ا ْل َع ْو َدة �إِلىَ
ْأ
ا�صي
الَخْ َطاء َوا ْل ُّذ ُن ْوب َوالمْ َ َع ِ

اظب َع َلى ا ْل َّ�صالة فيِ المْ َ ْ�س ِجد� ,أَ ْبدَ �أ ِب َت ْو ِزيع َما َت َب َقّى
�أُ َو ِ
ِمن ا ْل َّرا ِتب� ,أَ ُز ْور �أَ َخ َوا ِتي َو� ْأق ِر َبا ِئي َو�أَ ْ�ص ِد َقا ِئي َرغْ م
َما َب ْي َن َنا ِمن ِخلاَ َفات
َ�أزْهَ د فيِ ا ْل َّط َعام َوا ْل َّ�ش َراب َوات َْذ َّكر
َت َذ َّك ْرت.........
الَ َمل
َكثرْ َ ة ا ْل ُّذ ُنوبَ .....و ْ أ
َف َقد َن َذ ْرت ُمنْذ َ�س َن َوات َط ِو ْي َلة
�أَن �أَ ُت � ْوب َعن ُكل �أَ ْف� َع�اليِ �إِ َذا نجَ َ ْحت فيِ ا ْل َّثا َن ِو َّية
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ا ْل َعا َّمة
اج َعت
ُت ْبت ...و َت َر َ
َو َن َ
���ذ َرت َت� ْو َب��ة َثا ِن َية ا َذا َت� َ�ز َّو َج��ت من ُ�أ ِح� ُّب� َه��ا...
و َت َز َّو َجت َغيرْ ِ ي
اج َها
اج َعت َعن ا ْل َّت ْو َبة َب ْعد َز َو ِ
ُت ْبتَ ...و َت َر َ
و ُكنْت �أَ ْع َت ِقد �أَن ال َّثا ِل َثة َثا ِب َتة َف َن َذ ْرت َت ْو َبة اَل َر ْج َعة
َع ْن َها �إِ َذا َ�ش َف ْيت ُمن َع َم ّل ّية ِج َر ِ
اح َّية ِ إِ
ل َزا َلة َح َ�صى فيِ
ا ْل ُك ِّل َّية ا ْل ُي ْ�س َرى
ل َحد
و ا ْك َت َ�شفْت �أَن َ�س َبب ا ْل َّت ْو َبة الخْ َ ْوف ِمن المْ َ ْوت َِ أ
الَ ْ�س َباب
ْأ

ِم ْثل ُحدُ ْوث َح ْرب َعالمَ ِ َّية َثا ِن َية �أَ ْث َناء � َإج َراء ا ْل َع َم ِل َّية
احي َتن ِْزف فيِ ُغ ْر َفة ا ْل َع َم ِل ّيات
و َت َرك ِج َر ِ

�أو ا ْن ِق َطاع ال َّت َّيار ا ْل َك ْه َر َبا ِئي َن ِت ْي َجة اِل ْر ِت َفاع َد َر َجات
الحْ َ َرا َرة
�أو ِل َت َو ُّقف ا ْل َق ْلب ِب َ�س َبب ِز َيا َدة ُج ْر َعة المْ ُ َخ ِّدر
اج َعت َب ْعد �أن ُع ْدت �إلىَ الحْ َ َياة َ�سالمِ ا
ُت ْبت ...و َت َر َ
َو َرا ِب َعة َ
وخا ِم َ�سة ِل َعلاَ َقة َمع ِن َ�ساء ِب َح ْجم ا ْل َّت َعب...
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اج َعت َعن ا ْل َّت ْو َبات َب ْعد ُكل َن ْظ َرة ِمن ا ْم� َ�ر�أَة
و َت َر َ
َج ِد ْيدَ ة و�أُ َر ِدد " َما َزال َع َلى هَ ِذه اال ْر�ض َما َي ْ�س َت ِحق

الحْ َ َياة".....
اجع َعن ا ْل َّت ْو َبة
َو ُكنْت �أَ ُت ْوب َو َ�أ َت َر َ
اقينْ
ُك َّل َما َخ ِ�س َرت َم ْو ِقع ًا فيِ �أَ ْب َناء َع ِّ
اق ِّد ْين
َو�أَ ْ�ص ِد َقاء َخا ِئنِينْ و�أَ ْق ِر َباء َح ِ
و � ْأعدَ اء َ�شا ِمتِينْ ......
و َما ِز ْلت َع َلى هَ ِذه الحْ َ ال �إِن َر ِب َحت �أو نجَ َ ْحت� ...أَو
َخ ِ�س َرت �أَو َف َ�ش َلت

و َق� َّ�ر ْرت �أَن �أَ ُت � ْوب َت ْو َبة �أَ ِخ�ْيةرْ َ ة َب ْعد ِت ْ�سع و�أَ ْر َبعِينْ
َع َر َبة ِمن َع َر َبات الحْ َ َياةَ ,خ ْوف �أَن َتخْ ُرج ا ْل َع َر َبة

ْ أَ
رية َعن َم َ�سا ِرهَ ا َن ِت ْي َجة هَ َّزه تحُ َ ِّدث
ال ِخ َ
َو َت ْن َق ِلب ا ْل َع َر َبات...
ا�سك ا ْل ُع ْم َرة
وع َز ْمت ا ْل َّ�س َفر �إِلىَ ا ْل ُّ�س ُع ْو ِد َّية ِ أ
لَ َداء َم َن ِ
َ
و�إِ ْعلاَ ن ا ْل َّت ْو َبة �أَ َمام اللْ هَّ ِعنْد المْ ُ ْل َت َزم فيِ الحْ َ َرم المْ َ ِكّي

ل ُك�� ْون َ�أ ْق� َ�رب
و َف َك ّْرت فيِ ا ْل َّ�س َفر َمع َعا َّمة ا ْل َنّا�س َِ أ
اجاتَ ...و�أ َنا
�إِلىَ ا ْل ُف َق َراء والمْ َ َ�ساكِينْ َو�أَ ْ�ص َحاب الحْ َ َ
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ِم ْن ُهم و َل ْ�ست ِب َ�أ ْف َ�ضل ِمن َ�أ َحدَ ...و ُ�س ِّج َلت َعن َط ِر ْيق
الجْ َ ا ِم َعة ا َّل ِتي �أَ ْع َمل ِف ْي َها واخْ ترَ ْت ِن َظام ا ْل َّتق ِْ�س ْيط
ا�س َتدَ نت ُم َب ِّلغا ِمن المْ َال ِل ِ�ش َراء هَ دَ ا َيا
لأُ ُج ّور ِّ
الر ْح َلة َو ْ

والَ ْ�ص ِد َقاء َ
والز َوجا ت َو َمن فيِ ُحكْم هَ ِذه
لَ ْب َناء ْ أ
ِل ْ أ
ا ْل ِف َئات...
اَل ُب��د ِم��ن � ِ��ش� َ�راء ُ�س ُب َحات ِ�ص ْي ِن َّية و َب� ُ�خ� ْور ُك َو ْي ِتي
وح ِر ْير َتا ْي َلن ِْدي وتمَ ُ � ْور المْ َ ِد ْي َنة� ...أَو
ِ
وحنّا يمَ َ ِني َ

ِب ْر َيانيِ َب ْعد �أَ ُقل ِمن َخ ْم َ�سة َع َ�شر ِر َيال ...و َت َذ َك ْرت
المْ َ َو ِل ُي َنكْ�س َ
وح َرام ِ 7ك ْي ُلو
وطن َْج َرة ا ْل َّ�ضغْط نمَ َِرة َ 7
اعة �إِ ْي َران َ
وقد ِق َيل َ�أن َما َي�أْ ِتي ِمن
َو َ�س َّجا َدة ِمن ِ�ص َن َ
اه َية َل ِك َنّه َغاليِ ال َّث َمن...
�إِ ْي َران ُي َحاك ِبدَ ّقة ُم َت َن ِ
ْ
وا�شترَ َ ْيت ِمن َم ْك َت َبة فيِ ا ْر َبد ِك َتاب ا ْل َف ْرج َب ْعد ا ْل ِّ�ش َّدة
و ِك َتاب ا ْل ُّد َعاء المْ ُ ْ�س َت َجاب ِمن ا ْل ُق ْر َ�أن وا ْل ُّ�س َنّة ُ
وك َت ِّيب

ا ْل ُع ْم َرة ِبا ْل َك ِل َمة وا ْل ُ�ص ْو َرة لمَ َ�ؤُ ِّلف ِل ُي َبي... ...
اهر ا ْل ُع َق ْي ِلي ِل َت ْح ِ�ضيرْ ا ْل َّنفْ�س...
و َ�ش ِر ْيط َق َر َ�أين لمِ َ ِ
َو َ�آ ِخر ِل َب ْدر ْبن ْم َ�شا ِري َعن �أه ّم ّية ا ْل ُّد َعاء

دا�شه ْ
ا�شترَ َ اهَ ا َب ْعد َت ْو َبة َق ْبل
َل ِب�س َع ْبد َر ِّب��ه ِد ْ�ش ِ
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َث َما ِن َية �أَ ْع َوام و ُت َب نِّي �أ َن َها َما َزا َلت تحَ ْ َت ِفظ ِب َرا ِئ َحة
ال�صا ِبرة فيِ
ا ْل َع ِطر ِمن ُز َج َ
اجة �أَ ْهدَ تْه ا َيا َه الزوجة َ
ِع ْيد ِم ْيلاَ ِده ا ْل َّثا ِلث اْ
وال ْر َبعِينْ ...
اءل �أَ ْ�ص َحا ِبه ا ْل َعا ِئ ِد ْين ِمن ا ْل ُّ�س ُع ْو ِد َّية َعن �أَ ْف َ�ضل
َ�س َ
ا ْل َ�ش ِر َكات فيِ مجَ َ ال اَالت ِْ�ص اِالت و َت َب نَّي �أَ َّن َها َج ِم ْيعا
ُت ْع َلن َعن �أَ ْ�س َعار اَل َي ْل َت ِزم ِب َهاْ ...
واق َت َنع �أَن َع َل ْيه �أَن

َي ْن َق ِطع ِل ْل ِع َبا َدة ُد ْون اْال ِّت َ�صال ِب�أَ َحد....
ال َّول َح ْول
َو َقع ا ْل َعقْد َمع َ�ش ِر َكة َك َّذ َبت فيِ َ�ش ْر ِط َها َْ أ
اِال ْل ِت َزام ِبا ْل َو ْقت َف َقد َح َ�ضر ا ْل َبا�ص ُم ْو ِد ْيل 2003
اح��دَ ة وا ْل ِن ّْ�صف ُظ ْه َرا َب��دَ ل ا ْل َثا ِم َنه
اعة ا ْل � َو ِ
ا ْل َّ�س َ
اعة َيا َبا ِن َّية
احا و َت َب نَّي �أَن ا ْل َبا�ص ِ�ص َن َ
وا ْل ِن ّْ�صف ِ�ص َب َ
اعة المْ َا ِن َّية و َمن
وا ْل َعقْد ُي ِ�شيرْ الىَ َ�أن المْ َ ْر ِ�س ِ
يد�س ِ�ص َن َ

ُم ْو ِد ْيل  2006و َما َف ْوق و�أَ ْق َنع َنف ِْ�سه �أَن ا ْل َيا َبان �أَ ُقل
ُع ْد َوا ِن َّية ِمن المَ َا َن َيا و�أَن ا ْل َّ�س َن َوات ا ْل َّثالث ِمن ُع َمر
الحْ َ ا ِف َلة اَل َتف ُْ�سد ِل ْل َّت ْو َبة َق ِ�ض َّية و�أَن َع َلى َع ْب ِد َر ِّبه �أَن
الَ ْجر َع َلى
ال�س َفر ِق ْط َعة ِمن ا ْل َع َذاب "و�أَن ْ أ
َي َت َح َّمل " َف َّ
َق ْدر المْ َ َ�ش َقّة....
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و ا َّت َ�ضح َلهَ �أن َم ْو ِقع ا ْل َّ�س َكن فيِ َم َكه ُي ْب ِعد �أَ ْكثرَ ِمن
ِ 1000م�ْت�رْ وا ْل َعقْد َي� ُق� ْول ِ 650م�ْت�رْ و�أَن ا ْل ُغ ْر َفة
ل َداء
ِبثَلاَ َثة �أَ ِ�س َّرة و َل ْي َ�ست ِب َ�س ِر ْي َر ْين َو اَل مجَ َ ال ِف ْي َها َِ أ

ا�س َت َم َّرت المْ َ َ�ش َقّة...
َ�صلاَ ة �أَو َت َن�أ َول َط َعام وهَ َك َذا ْ
وات�ضح َله �أَن َع َل ْيه �أَن َي ْد َفع ِ�إ ْك َرا ِم َّية ِل ْل َّ�سا ِئق َح َتّى

الر ْح َلة
ُي َحا ِفظ َع َلى ُهدُ ْو ِئه و َي ِز ْيد الخْ ِْد َمات لمِ ُ َ�ش ِّرف ِّ
هَ ا َقد َو َ�ص ْل َنا " �آ َبار َع ِلي" ِب َ�س َوا ِدنا
الَخْ � َ�ط��اء
َو ُذ ُن ْو َب َنا َو�آَ َثا َم َنا َو َ�س َن َوات ِمن ا ْل َ�ض َياع َو ْ أ
َوا ْل َغ ْف َلة....
اح َت َوت
ِر َجال َي ْح ِم ُل ْون �أَ ْ�ش َي َ
اء ُهم ِب َح َقا ِئب َم ْوتَ ...و ْ
الَ َثام َو َما ُع ِّلق ِب�أَ ْج َ�سا ِد ِهم
الحْ َ َقا ِئب َع َلى َما َين ِْزع �آَ َثار ْ آ
ِمن َ�أ ْد َران ا ْل ُّد ْن َيا وهناك ِن َ�ساء َرغْ م َب َقاء املَلاَ ِب�س

ِب�أَ ْل َوا ِن َها ِ�إ اَل �أَ َّن ُهن َي ْغ َت ِ�س ْلن ِمن ا ْل ُذ ُنوب َوالخْ َ َطا َيا...
�أَ َل ْي�س �أَ ْكثرَ َ �أ ْهل ا ْل َنّار ِمن ا ْل ِن َّ�ساء...؟؟
اج َية ا ْل ِّر َ�ضا
ا ْل َي ْوم بمِ َ لاَ ِب�س َب ْي َ�ضاءَ ...وا ْل ُق ُل ْوب ا ْل َّر ِ
َوا ْل ُق ُبول ِمن َرب َّر ِح ْيم َغ ُف ْور
َ�ش ْوق �إِلىَ ِل َقاء اللْ هَّ َو َعبرَ َ ات
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َ�ص ْوت َيترَ َ َّدد ُكل ِحينْ " َل َّب ْيك ا ْل َّل ُهم َل َّب ْيك"
ُكل َله َر َجا�ؤُه َو ُ�س�ؤَا ِله َو َم ْ�س َ�أ َل ِته�....إِلىَ �أَن َو َ�ص ْل َنا
�أَ ْب َواب ا ْل َك ْع َبة المْ ُ َ�ش َّر َفةَ ..و َكان ا ْل ُّد َعاء
َر ِّب هَ ا �أ َنا ِجئْت َع ْب ِدا َتا ِئ َبا ِمن َج ِد ْيد
َت ْو َبة اَل تحَ ُ ْول َو اَل َت ُز ْول
َيا َرب...
" َلك الحْ َ ْمد فيِ ا ْل َّ�س َّراء َوا ْل َّ�ض َّراء,
لْ َواء,
َو َلك الحْ َ ْمد فيِ ا ْل َّن ْع َماء َوا َّل َ أ
َو َلك الحْ َ ْمد فيِ ا ْل ِّ�ش َّدة َوا ْل َّر َخاء,
َو َلك الحْ َ ْمد َع َلى ِح ْلمِك َب ْعد ِع ْلمِك,

َو َلك الحْ َ ْمد َع َلى َع ْف ِوك َب ْعد ُق ْد َر ِتك
َو َلك الحْ َ ْمد َع َلى ُكل َحال...
ا ْل َّل ُهم َر َّب َنا َما َع َ�ص ْي َناك َج ْهلاِ
ِب ُع ُق ْو َب ِتك َو اَل َت َ�ص َّرخْ َنا ِل َع َذا َبكَ ,و َل ِكن
َغ َّر َنا َ�سترْ ُ ك َع َل ْي َنا َو َ
اط ِم ْعنا َع ْف ِوك
اء َنا ...ا ْر َحم
َو َبا ِرك ِب َنا ا ْل َه َناَ ...ر َج َ
َع ْب ِدا َغ َّره ُط ِّول �إِ ْم َها ِلك َو َطمِع ِبكَثرْ َ ة
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�أَ ْف َ�ضا ِلك �ألوذ ِب ِع ِّزك َو َج اَّل ِلك
اعة لنيل َع ْف ِوك
�أَ ُمد �أَ ُكف ا ْل َّ�ض َر َ
ُغف َْرا َنكَ ...ي َ
اخيرْ َمن ُ�س ِئل
َو َي َ
اع َطى...
اخيرْ َمن ْ
الَ ْب َواب �إِ اَل َبا َبك
�إ َل ِهي �أُغْ ِل َقت ْ أ
اح ِب ْيب ا ْل َتّا ِئ ِبينْ َ ,و َيا ُ�س ُر ْور
َي َ
ا ْل َعا ِب ِد ْين...
َيا َمن َي ْق َبل َمن َتاب
َو َي ْع ُفو َع َمن ا َناب"
هَ ا َقد ِج ْئ َناك َو َقد َق َ�ص َمت ُظ ُه ْو ِر َنا ا ْل َّ�ض َرا ِئب َو َع ْج َز َنا
َعن ُ�سدَ اد ا ْل ُّد ُي ْون َوالمْ َ َ�صا ِئب
اه ِد َنا َ�س ِب ِيل ا ْل َّ�سلاَ م َو َخ َفّف
َف ْ
اه ِدي
َع َنّا ا ْل َّ�ض َرا ِئب َو اَّال َثام َو ْ
ال ْمر َو َ�أ ْ�ص َحاب ا ْل َق َرار َو�أَ ْد َر َك ُهم ِب َع ْف ِوك
�أَ ْو ِل َياء َْ أ
ا�س ُلل ِمن ُق ُل ْو ِب ِهم � ْأ�س َو�أ ا ْل َق َرا َرات ِمن َق َوانِينِ
وَمحَ َ َّب ِتك َو ْ
ُو َت ْ�ض ِي ِيق َع َلى ا ْل َّر َوا ِتب َوالأَ ْعط ّيات...
َ�س ْبعا ُط ْف َنا...
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َوا ْل ُّد َعاء اَل َي ْن َق ِطع ...ا ْل َّل َه َجات َك ِثيرْ َ ة
احد َر ْح َمان...
َو َرب َو ِ
َو َر ْك َع َتان ِعنْد المْ ُ ْل َت َزم ِف ْي ِه َما
احة َو ِر َ�ضا ِب َ�أن ُي ْق َبل ا ْل َّرب
َر َ

ا ْل َو ْفد ا َّل ِذي �أَ َناخ ا ْل َّر ْكبُ ....ثم َ�س ْعى بَينْ ا ْل َّ�ص َفاء
َوالمْ َ ْر َوة...
الَ َمال َكبِيرْ َ ة َوا ْل َغا َيات َع ِظ ْي َمة
ْآ
َوا ْل ُه ُم ْوم ا َّل ِتي ِج ْئ َنا ِب َها اَل َي ْغ ِف ُرهَ ا
� اَإل َرب َع ِظ ْيم...
َد َقا ِئق �إِيمْ َ ا ِن َّية بَينْ َر َجاء َو َع َطاء
ُثم ق�ص َو َح ْلق ا ْل َّ�ش ْعر
ِب َ�أ َمل َ�أن تحُ َ ِّلق ا ْل ُّذ ُنوب َوالخْ َ َطا َيا

َو َن ْبدَ �أ ِر ْح َلة ُكل َ�صلاَ ة ِمن ا ْل ُفنْدُ ق المْ ُ ْك َتظ ِبا ْل َنّا�س ِمن
ُكل ْ أ
الَ ْج َنا�س َوا ْل ُّل َغات �إِلىَ ُكل َ�صلاَ ة َو َي ْ�س َتمِر ا ْل ُّد َعاء
َوا ْل َّر َجاء
َر َّب َنا �آَ ِت َنا فيِ ا ْل ُّد ْن َيا َح َ�س َنة
وَفيِ ال ِآخ َرة َح َ�س َنة َو ِق َنا َع َذاب ا ْل َنّار
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َو َي ْ�س َتمِر َ�ش ِرب َماء َز ْم َزم
َو َز ْم َزم لمِ َا ُ�ش ِرب َله
ا ْل َّل ُهم ْ
ا�ش ِف َنا ِمن ُكل َم َر�ض َو ُ�س ْوء
َو� ْأع ِط َنا ِمن َخ َزا ِئن الجْ ُ ْود
اءك ا َّل ِذي اَل َي ْن َت ِهي
َو�أَ ْجر َع َط َ
َو َغيرْ �أَ ْح َوا َل َنا �إِلىَ �أَ ْف َ�ضل َحال
اج َع ْل ِني و�أهلي ِمن ا ْل َّ�ص ْف َوة اْالخْ َيار
َو ْ
فيِ ا ْل ُّد ْن َيا َوال ِآخ َرة
َوبَينْ َ�صلاَ ة َو�أُخْ َرىِ ...ر ْح َلة ا ْل َت َّ�س ُّوق َو َقا ِئ َمة َط ِو ْي َلة
الَ ْل َعاب
ِمن املَلاَ ِب�س َوالمْ َ َحا ِب�س َو ْ أ
َح َتّى َ�ش َع َرت �أنيّ
ُكل َ�ش ْيء َ�ص َنع فيِ
� اَإل َ�أ ْ�ش َياء ثَلاَ ث

فيِ ا ْل َّ�صينْ
ا ْل َّ�صينْ

ـ َع ْود ا ْل ِّ�س َواك
َوال َّت ْمر...
َو ُم َ�ؤ ِّذن َو�إ َمام الحْ ُ ُرم
َيا اللْ هَّ ...
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اع َت َنا..؟؟؟؟
لمِ َا َذا اَل َت ُك ْون َل َنا ِ�ص َن َ
فَلاَ َن ْ�شترَ ِ ي �إِ اَل َما َ�ص َنع فيِ
َب َلد ا ْل ُع ْرب َوالمْ ُ ْ�س ِلمِينْ َو�إِ َ�شا َرت
َز ْو َج َتي �أَن المْ ُ ْ�س ِلمِينْ فيِ ا ْل َّ�صينْ َملاَ ِيينْ
َ ...ف َ�س َكت َعن هَ َذا ا ْل َّت ْف ِكيرْ
فيِ ا ْل َي ْوم ا ْل َّ�سا ِبع َط َواف

َ
اال�ضا َفة ...ا ْل ُع ُي ْون َعبرْ َ ى َوا ْل َك ِل َمات
َتن ُْ�ضب َو�أنْت ُت َو ِّدع المْ َ َكان ا َّل ِذي
َت�أْ َمن ِبه ُكل مخَ ْ ُل ْو َقات اللِ هَّ َح َتّى الحْ َ َمام
�إِ َّن َها َم َكّة �أَ َحب ا ْل ِبلاَ د
�إِلىَ َر ُ�س ْول اللْ هَّ َو�إِ َل ْي َنا...
اَل ُبد ِمن ا ْل َو َداعَ ...وا ْل َّ�س َفر �إلىَ المْ َ ِدي َنة المْ ُ َن َّو َرة
َوا ْل َ�سالم َع َلى �أَ ْف َ�ضل َخ ْلق اللْ هَّ محُ َ َمد َ�ص َل َوات اللْ هَّ
ّ
ّ
َع َل ْيه َوا ْل َّ�سالم
فيِ ا ْل َّر ْو َ�ضة َوا ْل ُّد َعاءُ ...د َعاء اَل َي ْن َق ِطع َو َر َجاء َمن
اَل يمَ َ ل...
َيا َرب
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ال ْب َناء
ِ�إ يِّن �أَ ُع ْوذ ِبك ِمن ُع ُق ْوق َْ أ
الَ ْق ِر َباء َو ِمن َج ْف َوة
َو َمن َق ِط ْي َعة ْ أ
الَ ْ�ص ِد َقاء
الَ ْح َياء َو ِمن َت َغ ُرّي ْ أ
ْأ
ال ْعدَ اء...
ِمن َّ�ش َما َته َْ أ
َيا َرب ا ْن َق َط َعت ِر ْح َل َت َنا �إِ اَل �إِ َل ْيك
َ ...و َخ َذ َل َنا ُكل َمن ِ�س َواك

َيا َرب...
َح َم ْل َني ا ْل َك ِثيرْ ا ْل َّ�سلاَ م َع َلى َر ُ�س ْو ِلك
َو�آَ َخ ِرون َق ُب ْو ُل ُهم َوا ْل ُّد َعاء َل ُهم
َف ُت ُق ِّبل ِم َنّا َل ُهم ا ْل َّ�سلاَ م َع َلى َر ُ�س ْو ِلك َو َ�أ ْعط ُكل ِم ْن ُهم
ُ�س َ�ؤا ِله
َو َم ْ�س َ�أ َل ِته َو َ�أ ِدم َم َع ُهم اْال ِّت َ�صال

َوا ْن َف ْع َنا َوا ْن َف ْع ُهم ِب�أَ ْح َ�سن ْ أَ
الخْ الق...
َب ْعد َ�صلاَ ة الجْ ُ ْم َعة ا ْل َع ْو َدة
الُ ْر ُدن َو ْقت َق ِ�صيرْ َع َلى ا ْل ُّر ُج ْوع �إِلىَ َو َطن ُن ِحب
�إِلىَ ْ أ
َو�أَ ْهل
َن ْ�ش َتاق َل ُهم. ...ا ْل َعقْل �أَ ْو َراق فيِ َذا ِك َرة
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ِد ْ�شدَ َ
ا�شة ل َأختك
َح َرام َل َع ْمر
ُك ْر ِ�سي ِل ْل َم ْ�س ِجد
اءة َل َر ْي َحا َنة ا ْل َق ْلب
َع َب َ
ثَلاَ ِثمِا َئة ِر َيال هَ ل َت َك َفّي ِل ِ�ش َراء
َما َت َب َقّى ِمن َط َل َبات...؟؟؟...
اعة َت ْقترَ ِ ب ِمن ا ْل َّثا ِن َية
ا ْل َّ�س َ
الحْ َ ا ِف َلة َتن َْط ِلق فيِ ِر ْح َلة ا ْل َع ْو َدة
ا ْل ُق ُل ْوب بَينْ محَ َ ِّبة ا ْل َب َقاء فيِ
َح َّرم ا ْل ِع َبا َدة َوا ْل ُّد َعاء َوا ْل ِّذ ْكر
ال ْر�ض
َوا ْل َّ�صالة َوا ْل ُّط َم�أْ ِن ْي َنة َوبَينْ َ�ش ْوق �إِلىَ ُْالأ ْر ُدن َْ ,أ
َوا ْل َه َواء...
َر َّب َنا َت َق َّبل ِم َنّا َو َث ِّبت َت ْو َب َت َنا...
َف َتاة فيِ ا ْل َّثا ِن َية َع ْ�ش َرة َتخْ َلع الحْ ِ � َ�ج��اب َو َملاَ ِب�س
ال�صلاَ ة
َّ
َو َتك ِْ�شف َ�ش ْع َرهَ اُ ...ربمَ َ ا َما
ما َزا َلت ِط ْف َلة.
95

ورمبا كان �أهلها َي ْط َم ُحون ِب ُع ْم َرة َج ِد ْيدَ ة َو َت ْو َبة
َج ِد ْيدَ ة...
َجا ِري فيِ المْ َ ْق َعد ْ
ا�شترَ َ ى َك ِر ِوز ُد َخان ِمن المْ ِن َْط َقة الحْ ُ َّرة

َف َقد َكا َنت َع ْ�ش َرة �أ َّيام َّ�ص ْع َبة َع َل ْيه ِبلاَ َت ْد ِخينْ ...
ُم َعا َم َلة َج ِّيدَ ة ِمن ُج ْم ُرك الحْ ُ دُ ْود َع َلى الجْ ِ َه َتينْ ِمن
ْأ
الَ ْمن ا ْل ُ�س ُع ْو ِدي َوالأ ُر ْدنيِ
هَ َواء ُع ِّذب ِمن َو َط ِني
اعة ِمن ا ْل َّز َمن َو َن ُك ْون َع َلى �أ ْب َواب
َ�س َ
َم َعان...
اءة َو َ�ص ْحو...
اغْ َف َ
الحْ َ ْمدُ للِ هَّ َع َلى ا ْل َّ�سال َمة
َ�سامحِ ُ ْو َنا ...ت ْق َبل اللْ هَّ ِم َنّا َو ِم ْن ُكم
يارب
�أبعد عن كتاباتي مدقق احل�سابات
الذي ال ي�أتي �إالعلى الثغرات وال يحمل
�إال الأخطاء والعرثات و�أحلق
به م�صباح عالء الدين اطفىء اللهم م�صباحه
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عن النقد اجلارح واللمز
والعجز يف الر�ضا والغ�ضب...
يارب واجمع حويل كل
�صديق �أ�ستند �إىل قوله وافرح بقوله...
ويف كل خري...
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�أ�صدقاء عبد ربه
�صديقه الذي جاب العامل وعا�ش �أغرب ق�صة حب,
ً
زوجة ثانية ,لي�ست �أجمل من زوجته الأوىل
تزوج
وال �أكرث ماال وال ح�سبا ,لكنه وبحكم عمله وق�ضاء
وقت طويل مع رفيقة العمل ,تزوجها...
خم�سة �أطفال وبنت واحدة ,وع�شرون عاما مل تكن
كافية حلياة م�ستقرة...
زوجته الأوىل كان يناديها يا�سمينة القلب..
ما �أظلم الرجال ...ي�أكلون اللحم ويرمون العظم...
وقيل �أن يا�سمينة القلب ...اكتفت بظلم �أبنائها
وغ�ضب زوجها...
اال انها ما تزال ت�شكو حالها �إىل اهلل منذ ثالثني
�سنة...
* تذكر عبد رب��ه �صندوق الربيد رق��م  82الذي
منحه مفاتيح �صديقه منعم لأنه �أ�صبح غري قادر
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على دفع خم�سة دنانري ا�شرتاكه ال�سنوي...
ذه��ب عبد رب��ه �إىل �صندوق الربيد ,فتحه ,ت�سع
ر�سائل كل ثالثة بلون
 ال��ب��ن��ي ,ر���س��ال��ة م��ن �ضريبة ال���دخ���ل ...لدفعم�ستحقات �ضريبية عن الأعوام الع�شرة ال�سابقة,
والثانية ,من اجلامعة لدفع �أق�ساط �إبنه الأكرب
عن ع��ام  2000وثالثة ,من قيادة اجلي�ش ,لدفع
م�ستحقات درا�سية �أثناء اخلدمة...
ر�سائل ذات �إطار �أحمر و�أزرق الأوىل من ,انت�صار...
"مل �أكن �أدرك �أنني �سوف �أتعلق بك". ...
�أدو�س كل م�ساء على م�شاعري
�أجمع من عيوين بحر دموع
و�أدعو لأهلي �أنني م�صاب برمد ربيعي
وما زلنا بف�صل اخلريف...
ماذا �أفعل...
َ
مل فعلت بي كل هذا ...؟
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غدا �أتزوج رج ًال غريك...
" لتذهب للجحيم"...
الثانية من �سناء...
"�أدرك متاما �أن��ك حتب زوجتك و�أب��ن��ا�ؤك ولن
تتخلى عنهم لنزوة عابرة...
لكن لن �أدعك ترتاح� ,سوف �أ�صل �إليهم و�أحدثهم عن
عالقتك بي...
و�أنا �سوف �أ�شعل نار ًا لن ت�سكن �أب��د ًا ,حتى رمادها
�سيبقى جمرا يحرق كل فرح لك...
�أق�سم �أنني ال �أعي ما �أقول...
لكن �سوف �أخرب بيتك"". ...
الثالثة...
لك �أن تعذرين...
رائ��ح��ة القهوة م��ا زال��ت يف ح��ج��رات ر�أ���س��ي ك�أنها
الآن. ...
مل �أعد قادرة على ن�سيان اللحظات اجلميلة التي
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ام�ضيناها معا يف العمل التطوعي...
قلبك الكبري ,حمبتك للأطفال ,عطا�ؤك الدائم,
ابت�سامتك ,حلمك غ�ضبك...
�أ�شياء ال تن�سى...
ال عليك� ,س�أكتفي ب�أن �أراك كلما هبت ن�سائم ال�شوق
وغلبني احلنني...
غالبا ما ت�صل الر�سائل مت�أخرة مل �أق�صد �أن �أ�ستغل
امل�شاكل التي تعاين منها الآن...
�س�أكون عونا لك و�أن كنت �أدرك �أين لن �أكون الزوجة
الثانية...
ارم ِ �سنارتك املتعبة يف بحر �صداقتي...
ولن �أتخلى عنك...
غدا �أغادر �إىل ال�سعودية ولن �أعود هذا العام""...
رن جر�س ر�سائل اجلوال
ر�سالة من امر�أة اجتازت اخلم�سني"" ...يا جمنون
ماذا فعلت بنف�سك ومبن �ضحت معك عمرا. ...
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ارجع �إىل �صوابك...
وع�ش حياتك مع �أ�صدق امر�أة عرفتها...
كفاك ,ن��زوات متار�سها ما �أقبحك و�أن��ت تتخلى
عنها"". ...
�صورة طبق الأ�صل
* كعادته كل �صباح ومنذ عام  79وهو مولع بقراءة
ال�صحف ما زال يقر�أ العناوين نف�سها...
رئي�س الوزراء يدعو ال�شباب للم�شاركة الفعالة يف
االنتخابات...
�أب يقتل ابنته...
�إ�سرائيل تدمر مناطق وا�سعة من غزة
حمى ك�أ�س العامل جتتاح الوطن العربي. ...
تراجع يف �أ�سعار الرحالت ال�سياحية....
ارت��ف��اع يف �أ���س��ع��ار امل�شتقات النفطية واللحوم
البلدية. ...
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�أين ت�سهر هذا امل�ساء ؟؟؟؟؟...
قمة عربية يف الأول من ني�سان...
الأمم املتحدة تدعو �إ�سرائيل �إىل �ضبط النف�س...
هزة �أر�ضية ت�ضرب �إيران...
جوائز البنوك تخ�ضع ل�ضريبة الدخل...
تعديل قانون االنتخابات البلدية والربملانية. ...
حرية ال�صحافة خط �أحمر...
حوادث ال�سري حت�صد �أرواح الأردنيني...
اجل��ام��ع��ة العربية ت��دي��ن امل��م��ار���س��ات الإي��ران��ي��ة
والإ�سرائيلية...
ن�سبة البطالة تقرتب من %2
الأردن ممر ولي�س مقر ًا للمخدرات...
تغريات تطال الإعالم الر�سمي. ...
ال زيادة وال �ضرائب جديدة. ...
بحث �أوجه التع�أون بني القطاعني العام واخلا�ص...
يف ت�صريح خا�ص ل�سواليف احمد الزعبي يعرب
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عن نياته القيام بعمرة قريبا كفارة عن �سنوات من
مناكفة احلكومات. ...وفتح �صفحة جديدة
خطط خم�سية للتنمية تركز على تنمية املحافظات
والتوزيع العادل ملكا�سب التنمية. ...
مل تتغري ال�صحف بعناوينها ,دوم��ا جنلد ذاتنا
بالرغم من تغري كل �شيء� ,ألوان ال�صحف� ،أحجامها،
عدد �صفحاتها ،جمل�س �أدارتها� ،أ�سعار الإعالنات...
غريب هو حالنا ...منذ عام  79ولليوم ونحن نكرر
العناوين نف�سها لكن ب�صيغ جديدة و�شفافية �أكرب...
رمبا.
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�سراب
ق���ررت اع��ت��ب��ارا م��ن ت��اري��خ��ه وحتقيقا لرغبات
الراغبني من ال�سادة املهتمني الأحياء واالم��وات
اخل��روج من ج�سدي وتغيري ا�سمي ورقمي الوطني
وا�ستبدال عطري ب�آخر يتلون كل يوم بلون تفوح
منه ك��ل ال��روائ��ح ال��ت��ي حتظى ب��إع��ج��اب �سيدات
املجتمع
قررت اي�ض ًا �أن �أغري رقم �صندوق بريدي وحمفظتي
اخلا�صه وحتى �إطار نظاراتي
قررت �أن �أ�صحو من النوم مت�أخرا على غري العادة و�أن
�أ�شرب قهوة ال�صباح بدال من وجبة الإفطار.....
قررت من �أجل �أن �أ�صيب الطرف الرفيع من �إعجابكم
اال�ستماع �إىل املو�سيقى الهادئه واملعزوفات الغربيه
ومن �أجل �أن �أنال ر�ضاكم ال بد �أن �أغري لون حدقات
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العيون� ...شكل احلرف واللغة من اجلكم �أغري لون
قلمي!!!!!! من الآن �أعلن اخلروج من باحات العقل
"عندما ولدت كتبوا على جبينك ...مولود غربة"
ثمة حزن ينتظرك فال تهرب نحو النهر ...و�أترك
دود القرب فيك يت�ضور جوعا ق�سما لن تعرف �أنك
تعي�ش ...وال من �أي اجلهات تبد�أ الأب��واب تف�ضي
�إىل وجع كل الأ�سلحة ت�صيب ذواتنا ليمتد القهر يف
الكون
�أيا �صديق احلكمة...
لن�ساء ا�سفنجة متت�ص ما فينا من فرح ...ورمبا من
وجع� ,سيطول �سريك ,و�ستطول امل�سافات فال ت�صل
لغاية وال تقطع م�سافة �سراب ي�أخذك اىل �سراب...
�إىل �سراب رمبا مل نولد بعد ...رمبا ال تهتدي بو�صلة
احلياة �إىل اجتاه نعي�ش عوامل من حم��ال ...رمبا
لنكت�شف �أننا مل نولد بعد هو عقلك ...قد يقتلك
فاخرت �إىل �أي اجتاه �أنت.
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�سنوات من االنتظار...
وثوان من الوقت
مع كل ثانية انتظار جتتاح عاملي املت�أرجح ,وبني
ع��ق��ارب ال�ساعة يلهو عقرب ال��وق��ت� ,أتقافز مع
كل انزالقة �إىل الأ�سفل ...تلك ال�ضربات ,دقات
ال�ساعة حترقني تبعرثين ,تبعث يف داخلي �شعورا
باخلوف �أو رمبا التقزز ,من �شيء ما ,من �صوت ما,
تك ...تك...
مل يتبق وقت طويل ,تقرتب النهاية ,خم�س دقات
وينتهي كل �شيء ,خم�س دقات وهذه ال�ساعة اللعينة
لن تتوقف .
الدقة الأوىل
كيف �أ�ستقبل القادم ,م�شرق الوجه ،رمبا بد�أت حقا
�أع�شق مثل هذه النهايات لقدوم فجر جديد...
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�آه ,ما �أق�سى املجهول؟ وكيف يرتبع على الأنفا�س
كامتا �إياها حتى الأعماق ,حتى اجلذور ,ال بل حتى
ذلك اجلزء املجهول من الال�شعور...
تراه ,هذا القادم كيف يكون؟؟؟
الدقة الثانية
�أفتح التلفاز� ,أل��وان براقة� ,أج�ساد بني مد وجز,
مو�سيقى �صاخبة تعلن حالة فو�ضى يعي�شها النا�س,
اح��ت��ف��ال م��ا ,ح��ل��م ,ف���رح��� ,ص��ور الن��ف��ج��ار� ,أغلقه
بعفوية ,رمبا بخوف ,بارجتافة ت�سري بني جوانب
القلب فيبد�أ اجل�سد باالرجتاف متاما كتلك ال�ساعة
التي تتجمد على جدار العني نهاية حزينة لثانية
�أخرى...
الدقة الثالثة
الليل ذاهب يف احلزن ,يغزو ق�سماته الذبول ،ال لون
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له ,جنوم مطف�أة ,ما �أق�سى ليل ال تلونه جنوم...
متى يغرق الليل يف فجر يوم جديد ،رمبا ال يفرق
الليل ,بل الفجر يلقي ب�أمواجه على �شواطئ الليل
فيخطف منه لونه الأ�سود فيرتكه بال لون ,ليتال�شى
دون �أثر وال ح�ضور. ...
ال�ساعة فج�أة تعلن والدة جديدة لأخرى...
الدقة الرابعة
�أ�صوات ,امل�آذن يف اخلارج متلأ املكان �سكينة وحياة,
�صوت نع�شقه ،يرتبع على و�سط القلب� ,صوت ينبعث
فيبعرث عتمة الليل ,ويتناثر بردا و�سالما على الكون
لتزدهي ب�أجمل الثياب ,يختلط الأبي�ض والأ�سود
بحب وت�آلف
�أ�صوات الع�صافري تعلو ,وتعلو ,لتبدد ما تبقى من
�سكون الفجر ,وم��ن وراء �ضباب النوافذ املغلقة,
لتنتهي الثانية الرابعة ويبد�أ فجر ًا جديد
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الدقة اخلام�سة
�أغ�صان الأ�شجار ت�ضرب زجاج نوافذ البيت� ,أغ�صان
جرداء عارية من ورق ,تبدد خوف الليل وبرد الثلج
وانطالقة ريح تع�صف بفروع الأ�شجار,
�أغ�صان تتل�ص�ص علي حت ��أول الت�أكد من يقظتي،
و�سلطان النوم ميار�س �سطوته وم��ا زل��ت يف حالة
ال�صحو� ,أج��م��ع �أج��زائ��ي ملعركة ال��ق��ادم ,ال���وداع,
الرحيل ,الفقر ,اجلفاء ,ورمبا ا�ستقبال فرح طال
انتظاره...
�أيتها الأغ�صان بهذا اجل�سد املتعب ال�شقي �س�أغلق
بوابة الريح� ,أم��زق يف عيوين ذكريات ليل طال,
�أقلب وريقات التاريخ املعلقة على ج��دران ليل ما
�سكن �سواده...
�أح�أول �إيقاف دقات �ساعتي اجلدارية...
غافلتني ال�ساعة و�أعلنت وفاة الدقة اخلام�سة...
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الدقة ال�ساد�سة
كم كنت �ساذج ًا حني �سمحت لك بالرحيل ،حينها
�ستلهو بي �أ�شباح الوحدة والظلمة واحللم اجلديد،
اع��ت��دت وج���ودك مت��ام��ا ك��وج��ود القلب املتعب يف
اجل�سد امل�سجى على بوابة االنتظار...
غافلتني ال�ساعة ،دقت معلنة الرحيل ,وتركتني
وحيدا �ألتهم ما تبقى من ذكريات جميلة ,عطرك,
ابت�سامتك ,نظراتك� ,شعرك الك�ستنائي ,عيناك
الغارقتني يف حلم مل ي�� ِأت ,ذكريات متتد من وجد
�إىل نهاية العمر.
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يوميات ميت...
على قيد احلياة
يف رثاء هاين ال�ساكت و�آخرين و�أنا �أولهم
"مل يرفع �سيزان ر�أ�سه وكان يخاف ان ي�ضع الري�شة
جانبا ,.لأن���ه حني يتوقف عن العمل ك��ان ي�شعر
بدوار العدم يطبق علية "
�أيها الأ�صدقاء
بني حياة قا�سية وموت خيط وكلمة. ...خيط من
امل وقرار من قدر" ...كن فيكون"
�س�أكون .رمبا قبل �أن �أكمل هذه الكلمات على �ضفة
احلياة االخ��رى ...رمبا بعد رفة جفن� ,أو وم�ضة
برق...
كنتم �سواد العني. ...ويف القلب لكم مكانة. ...
وكانت بيننا ذكريات نزهو حينا وتذرف الدمع على
112

اختالف
الفجيعة بفقدكم تكرب...
والفجيعة رحيل بال عودة ...دون كلمة وداع...
�أ�سقط كجذع �أطاح به ف�أ�س� .أو كزهرة قطفتها يد
عابثة
الفجيعة قادمة .وغ��روب �شم�سي رمبا تغرب بعد
نهار متعب......
الفجيعة قادمة ...والأ�صابع غري قادرة على مزج
مداد احلرب بنزف الدم..... ...
الفجيعة قادمة وال�صوت خمنوق بكلماته "ما زال
على هذه الأر�ض ما ي�ستحق احلياة"
الفجيعة قادمة ...لكنه ق�ضاء اهلل وقدره وال منلك
�إال الر�ضا والقبول والإ�ست�سالم
الفجيعة قادمة ...والأمل بوابات تف�ضي �إىل املوت
" قال املتنبي :امل�شرفية والعوايل وتقتلنا املنون
بال قتال
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الفجيعة قادمة ووجهي تن�سدل جفناه بعد وقت,
رمبا قبل �أن يكتمل وجعي� ...أخرج عليكم ج�سدا
م�سجى ...جرح يبكي على فقيد
الفجيعة قادمة تع�صف مبا تبقى من �أوراق ...كريح
ت�أتي ذات خريف على �شجرة الذكريات �شوق ًا
الفجيعة قادمة وطري املوت اخلرايف ينتزعني مني
ويغتال ...الفرح بكم ...ي�ضربني بفقدكم
الفجيعة ق��ادم��ة ...وم��داد القلم حتم ًا �سين�ضب
والعني كلت من �شوق ...واملوت قدر ال يق�أوم ب�شوق
�أو �أمنيات
الفجيعة ق���ادم���ة ...ب�شربة م��اء ال تلغي ظم�أ
حمبتكم.
الفجيعة قادمة ...ال يلغيها قلب معافى مبحبتكم...
فهو وان تعافى م�ضطرب بني �شوق و�شوق
الفجيعة ق��ادم��ة رمب��ا لآخ���ر حم ��أول��ة و�إن هرع
الأطباء �أو لهج الأ�صدقاء ببع�ض دعاء
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الفجيعة ...قادمة ...بني �شروق وغروب
الفجيعة قادمة ...ال طاقة يل بتحمل هذا العامل
الغريب
الفجيعة قادمة ...لن تنفعني �سجايا �أو مزايا...
�أو تفرد
الفجيعة قادمة ال ينفعني ذك��اء �أدعية �أو عمل
جماعي حافظت على فعله كل وقت وحني
الفجيعة قادمة واحلنني ما زال يحرتق بعد كل
حديث ينبثق عنه فعل �أو عمل
خ�����س��ارت��ي ب��ك��م م����ؤمل���ه ...ال ينفعني ب��ك��م قلب
�ضحوك ...وال نية �صافيه
�أيها اال�صدقاء :
اكتبوا يل ...قبل ان تبكي ال�سماء
عليكم �سالم ور�ضوان ...ويل منكم� ...إنا هلل و�إنا
اليه راجعون
االفعال اجلميلة
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واليوم �أبو حممد ي�سبقني �إىل املوت
كنت دائما فرحا باحلياة من �أجل النا�س
وكنت دائما عا�شقا للخري
كنت ا�سطورة يف عالقاتك ...مع الغرباء ...مع
الأ���ص��دق��اء ...وم��ع الأن��ب��اء ...والعي�ش ال يقا�س
بدورة العمر
كنت مثقفا نحج �إليك ,وقد تباينت اخلطوب ,و�إت�سع
بيننا االختالف
كنت دائ��م��ا حمبا للخري ,ومبحبة اخل�ير تكتمل
ال�صفات
كنت دائما كنز املحبة ال��ذي ال ينق�ص ...تبلغنا
مكانتنا وقد دنت لك رفعة املكانة
كنا نت�سابق �إليك �إذا اختلفنا بالر�أي ...ونت�سابق
�أليك �أذا اجتمعنا على ر�أي ,كان لك فيه توجيه
وموقف
لن نفيك ح��ق��ك ...ول��ن ينفعك كالمنا فيك وقد
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تركتنا ...لكنه الوفاء ...وكل العطايا �إىل �أفول اال
العطاء النقي ال�سخي ...لن ينفع النرث ,وقد عجز
ال�شعر �أو عجزت عنه فيك لكني �أملك يف النرث بع�ض
�شعر وكله فيك يعجز
املحتفى به �صديق �صدوق تطهر من ع�شائريته ف�سما
حمبة وعلوا
واملحتفى به �صادق يف الود م�ساحما يف ال�سقطات
و�إن كرثـ
الآن واعرتف وللآخرين �أن ال يعرتفوا �إن ابتعدنا
عن مالزمتك وما ي�شفع لنا حياة خطوبها متعددة...
وال منلك �إال الدعاء هلل �أن ال يعاقبنا على تق�صري ال
ينفع فيه االعتذار
يا رب ...نكرم اليوم عابد ًا خمتلفا وقدي�سا للمحبة
واخلري والعطاء
كان ي�ست�شرف امل�ستقبل ...وتنزف جراح قلبه على
تخلفنا ك�أمة ...كان يهدينا عامل املعرفة�. ...إ�سم ًا
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ومعنى
ورغم كل ذلك ...كان يبعث فينا الأمل وا�إن ق�ست
معركة احلياة
ك��ان من املنا�ضلني ...وك��ان مبدعا ب�سيطا ينتقي
كلماته بعفوية
كان جميال ...مبا�شرا� ...إب��ن للعاملية يف الرثاء
املت�صل بالإبداع
وكان حمبا للطفولة..
قوله :
" ويا رب من اجل الطفولة وحدها
اف�ض بركات ال�سلم �شرقا ومغربا "
كان منتميا لهذه البلدة و�إن �صعب االنتماء اليها
منتميا للوطن والوطن �صورة �أخرى النتماء اتنا
كان منتميا للإن�سانية ,و�أن اختفت يف هذا العامل
مالمح الإن�سانية
فاختلفت بني ر�ؤاه والواقع امل�ؤمل
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لن نن�صفك ( ابا حممد ) وهل ين�صف االن�سانيون
يف اممهم وهل نحفظ نحن على الأقل �سنويا ذكرى
رحيلك وهجرتك من دنيانا �إىل �سعة الآخرة؟
وهل نحفظ يف تاريخ بلدنا املعا�صر هذا التكثيف يف
�شخ�صك ثقافة و�صربا ومتيزا ان�سانيا راقيا؟
بوجيب قلوبنا نودعك
نفتح نوافذ الروح ...وبلهفة نخلع عنا هول املفاجئة
فاخلطب و�إن كان حقا فهو جلل
ن��ودع��ك بنب�ض قلوبنا ...ن��ودع��ك واللهفة على
فراقك تدعونا للمحافظة على �إرث��ك العظيم يف
املحبة واخلري والإن�سانية
وداعا و�إن ق�سى فراقك ...فح�سبك ونحن بع�ضك
وه�ؤالء �أبنا�ؤك الأوفياء
يا حممد ...كان �أب��وك ي�صنع روح العزم والفداء
والكرم والثقافة الإن�سانية ,فهل حتافظ عليها وهي
�إرث عظيم؟
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ك��ان فينا نب�ض روح ...و�صدق ق��ل��ب ...و�صوفية
عا�شق. ...
كانت ب�صريته امل��دى ...يقب�ض على نزف املعاناة
ب�صرب النا�سك امل�ؤمن بانت�صار احلق
ب��ف��راق��ك ال ب��د م��ن ف��ار���س ي�ستلم راي���ة املحبة
واالن�سانية و�إن عجزنا فح�سبنا املح�أولة
( �أيها الكبري فينا لقد كربنا ب��ك ...فهل عرفت
موقعك بيننا )
التحليق حيث تتب�ؤ مكانتك �صعب ,فكل منا ميتلك
جناحا ,و�أنت متتلك يف �س�أميات �أفعالك جناحني
لقد� ...أح�سنت ...و�أف��ـ ��أت ...وزدت علينا �سرية
حمبة ...و�إن�سانية عاملية ...وثقافة �شاملة تتعانق
م��ع مقا�صد �س�أمية وتتفق وتتقاطع م��ع غايات
واهداف �سامقة
بوركت حبا ...وبورك �أثرك فينا ما دامت احلياة
فعال ومق�صدا
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�إ�ضاءات1 ...
�أ�سيل العبادي
هي ب�أخت�صار حكاية " حب "
لرواية ف�صولها " احلنني " و " ال�شوق "
هي نب�ض القلب للقلب ..
هي زفرات روح �أدمنت حروف احلنني
فكتبت ما كتبت ..
وقلت ما قلت
حكاية �أولها ابت�سامة و�أو�سطها حنني و�آخرها دمع
ُت�ضرم النار بعاتيات ال�شوق
�أنت واحلنني ق�صة ف�صولها لن تنتهي
هي ق�صة بلوحة بلون ذات بريق
واحلروف فيها �سفينة
تروم فيها النجاة
والغرق....
�أنت مع احلياة
واحلياة� ...أنت
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�إ�ضاءات2 ...
�أ�سيل العبادي
قد النرانا من �شدة اال�سى...نحن منفيني �أينما
ُثقفنا
قد تبكي ال�سماء ..قد يعني الندم
لكننا نغ�سلنا بالأمل
ال عليك ...ف���أن��ت �صاحب قلب بحجم عجلون
وجمالها ..و�أكرب
�صدقني نحن نختار ابجدية احلياة ..ونحن من
نقتل حروف الع ّلة فيها
والأمل هو عكازنا الوحيد
ن�ستن�شق من �صباحاتنا كل يوم �شعاع..وي�سيل عمرنا
يف كل وادي..فننجب حلما
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�إ�ضاءات3 ...
�أ�سيل العبادي
مثل ُخطى الواثق تمَ �شي قدماك ..مت�ضي مكابر ًا
ُ
ترف�ض فكرة االن�صياع للأ�شياء اخلف ّية خلف ال َعدم
وم��ا َغل َبتك جدل ّية امل���وت..راودت� َ
��ك احل��ي��ا ُة عن
وجتردت � َ
أمامك ،لكن َّك
نف�سها ،ك�شفتْ لك عن �ساقيها
ّ
ت�سكن �إليها....
�أ�سكن َتها ق�صائدُ ك و�أ�شعارك ومل
ْ
تذعن لها ...و� ّأن
�ألقت ظاللها على فرا�ش يومك ومل
ْ
لك مع الريح موعد ًا ولك وطن �سمعتَ فيه وما ر�أيت،
ِجبت َ الأر���ض بحث ًا عن دواء عن روح ًا يف ج�سد..
ويف الليل �أنت �أخر من ينام و�أ ّول من يقوم ..ترى يف
َ
نومك زمن ًا قاح ًال يبحث عن ك ّوة �ضوء..
تخاطب َ
رفاق ّ
الطني قائ ًال:
ُ
يايها امللأُ � :أفتوين يف ر�ؤياي"...
:
�إنيّ �أراين يف الأف�لاك معتكف ًا � ّ
أق�شر النو َر و�أ�صنع
الفلك من َبوحي و� ُ
الدرب من ّ
ُ
كل لون بهيج..
أفر�ش ّ
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�إنيّ �أراين على ظ ِهر الع�صو ِر �أه���زّ ج��ذع الهوى
ُ
ودوي
فيت�ساقط من ركا ِم احلزن ما قد �أفزعني...
ّ
هر ال ُيبقي واليذ ّر ..ق�صيدة املاء ظم�أى وك�أنيّ
من ال َق ِ
جتاعيد درب..ال دليل فيه وال �سفر.
ُم�سافر يف
ِ
وحينا  !!....كنتُ �أنا عندَ
م�صب النهر ...فنحنُ
ّ
منر
املُ�سافرون عرب الآه��ات وامل�سافات والنظرات ُّ
ّ
مبحطات االنتظار نف�سها...وب�شهقة م��ن حنني
كبذرة تفت َّق كو ُنها � ...أَجب ُتك:
يارجل بلون ال ُكروم �أَنت
ُ
ُ
اليليق بك
املوت
�شاحب
احلزنُ وج ُهه
ٌ
احلروف َ
ُ
فيك تبكي،
و�إن كانت
�ستعدو و�أن �سبقتك امل�سافات
�ضاق َ
و�إن َ
بك املكان
ُ
والكلمات فيه تنزف
ُ
ّ
تبحث عنها..
�ستظل
احلبيبة
عن
ِ
احلب
عن
ّ
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ُ
تبحث يف �شوارع التّاريخ عن مالمح وطن يف دربك
تاهت
ُ
ُّ
تعانق احتماالت الوجود
و�ستظل �أنا�شيدُ ك
�ستكتب �شعر ًا
ُ
�ستكتب نرث ًا
ُ
حب الوطن
يف ِّ
التمرد على الوطن
يف
ّ
�ستكتب نف�سك
ُ
�ستواعدُ ك احليا َة يف ِّ
كل �صباح
كتفتّح زهرة
ّ
فتخ�ض ُر �أحالمك
َ
وت�سرق من الزمن
ح ّب ًا ...تو ّدعه يف القلب مئونة ل�شتاء العمر
يف ربيع �سي�أتي
تبحث فيه عن ق�صيدة ماء
لتن�أى بعطرها حقولك ....حقول الأمل والأمل مع ًا
لوردة عط�شى هي قلبك
َ
حتذف حرف ا ّ
حلاء
لكنّك ..لن
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من احلب..
من احلنني..
وال من احلرية �أي�ض ًا
�ستعزف َ
لك احلياة
�أنَّ ُ
رج باجلرح
اجل َ
واحلب باحلب
َّ
غ�صت �شوار َع الذكريات برتاب ..من ر�صيف اىل
و� ْإن ّ
ر�صيف
َ
أبجدية النّهر
�ستمزّ ق �
ُ
�ستنه�ض لتقول:
و
"�أنا  ...بفعل احلب �أتيت"
احلب �أَتيت"
"بفعل
ّ
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