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 اي هللا أ نت حبيب عطايئ

 

ليس يل فضل اي رّب يف ما أ فعهل يف حيايت، فأ نت أ عطيتيَن منذ صغري، 

 .وما أ كتبه هو جزء من كتابتك امجليةل يف عامل الإبداع

يّل شيئًا من حصادي أ ّّيا البخيل اجلِشع: "مل تقْل يل مّرة ، وأ نَت "أ ِعد اإ

 .كل احلّق يف أ ن تأ خذ ميّن مجيع ما دليّ 

 .الفكر ل بدع، والروح ل رتفع، وامجلال ل عطيه للناس هبتيَنو أ نت 

لولك ما زرعت يف حقيل س بعة أ نواع من الشجر، للّك جشرة لون 

ولولك ما . وهناك من يتخايلون بشجرة واحدة، وأ ان ل أ ختايل... وطعم

 .ة للناس، ول نرشت فكر حّّبت قّصة، ول كتبت اترخياً 

ّل . ديك تعلّمُت عىل ي حشيح حتت ضوء ىل مدرسة اإ مل أ دخل اإ

 .معّّل سواك مدرس تك، ومل يكن يل
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 .عىل يدي ّححَت يل، ومل ترضبيْن مّرةأ خطأ ُت فص

ما فعلُته يف حيايت كثري اي هللا، لكنّه قليل قليل أ مام فضكل عيّل، مفا  

تركته عىل أ ورايق هو قطرة يف الكون، نقطة يف اجملّرات، قبس يف أ نوارك 

نسان عىل التبّجح مبا ليس من صنع يديه؟ وكيف فكيف . الهائةل جيرؤ اإ

يس تطيع فاّلح أ ن يّدعي أ نّه زرع يف ال رض وحصد مهنا غالًل واغتين، 

 وأ نت صاحب اللّك، وال غىن من الِغىن، ول تقول شيئًا مّعا تعطيه؟

هناك من يفتخرون لّك يوم مبا أ نتجوه، وهو ضعيف وزهيد، فيا جعيب من 

 ! تزييف احلقيقةجرأ ة الإنسان عىل

يف املرأ ة لريى  ولو اكن عادًل لاكن تصاغر وحتاقر وتواضع، بل لاكن نظر

 .بعينه مك هو أ قّل من جحمه وأ صغر من كّبه

ىل أ ن  وهناك َمن يرون احلقيقة قبل أ ن ينظروا يف املرأ ة، فال حاجة هبم اإ

خيدعوا أ نفسهم، وهؤلء مه اذلين يعطون بغري حساب، ويقولون عند لك 

هذا هو خزبان فلكوه، وهذا . هو عطاء هللا وما يل يشء فيه هذا: "عطاء

 ".منها فاغتنو  هو ِحّبان
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وهناك من يرفضون املقارنة بني صوت الطائر الغّريد ونعيب الغراب، 

ّل ما يعتقدون أ نّه حصيح، وللناس  فأ ولئك ولو نظروا يف املرااي فال يرون اإ

 .أ عني ترى

مسْعهم اي رّب من سامئك  يف كّبايهئم وغرورمه، ومه أ مام الشمس اإ

لهيا برجاً وهيبهتا وكّبها،   .، ليك يأ مروها بأ ن ترشق من غري ماكنيرفعون اإ

هو أ بعد من  شكرًا كل اي رّّب، ل نّك منحتين من حمكتك ل كتشف ما

 .ال بعد، وال معق من ال معق بكثري

مكَ وشكرًا كل ل نّك جعلتين أ قول احلقيقة عن نفيس ولو كنت سأ حا

 .وُأدان، ويف احملمكة نفسها هناك َمن يكذبون ول يدانون

ىل  لهيي مزيدًا من الإبداع، ومزيدًا من احلقيقة، ل نيّن ل أ حتاج اإ أ عطين اي اإ

يشء سواهام، فال مال يعنيين، ول مناصب ول أ لقاب، فالفارغ فقط هو 

قكل الهواء مث يسقط، أ ما املمتلئ من نعمتك، والراحج بع اذلي يطري يف

 .فهو اذلي ينترص، ولو ظّل طول احلياة ل يعلو عن ال رض قيد أ منةل
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 اجملهول

 

اكن رجل فقري يبحث بني الرمال عىل شاطئ البحر عن يشء أ ضاعه، 

 هل أ ضعَت شيئًا؟: مفّر جبانبه رجل غيّن وسأ هل

 .أ ضعت اجملهول، وأ ان أ حبث عنه منذ ولديت: أ جاب الفقري

 .دك للبحث عنهسأ ساع: فقال الرجل الغينّ 

 .وراح الرجالن يبحثان عن اجملهول

ىل امليناء، فتعّجبوا مّما يفعهل  وصادف أ ن مّر يف املاكن حّبارة ذاهبون اإ

 :الرجالن وسأ لوهام

 هل أ ضعامت شيئًا؟

هو اجملهول، فهل ... أ ضعت شيئًا منذ ولديت: نعم: فقال الرجل الفقري

 تساعدونين ليك أ جده؟

ضًا، فقدُت الكثري منذ كنت يف همدي، ومع أ نيّن أ مكل وأ ان أ ي: وقال الغينّ 
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ليه، فهل تبحثون معي ليك أ جده؟ ال ن أ موالً   طائةل، مفا أ زال أ حتاج اإ

مّشر البحارة عن زنودمه وراحوا يقلبون الرمال واحلىص، وتوّجه بعضهم 

ىل غابة قريبة ليك ينظروا بني ال جشار العالية وغطس واحد مهنم يف ... اإ

 .يج لعهّل جيد ضالّته يف ال عامقماء اخلل 

أ صبحوا بعدد رمل البحار، ولكهّنم ل يزالون . كرث الناس عند الشاطئ

 .حّّت هذه الساعة يبحثون عن اجملهول، ول جيدونه
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 تعلّمت من الس نة املاضية

 

ذا  مييض عام ويأ يت عام أ خر، يودلان من أ ّم واحدة يه دورة ال رض، واإ

 .لسري، وأ عطي ساليح ملن حيُرسون الليلتوقفْت أ توقّف عن ا

علّمتين الس نة املاضية أ ن أ كون أ قوى عىل العواصف، ممتّساكً ابل مل 

والرؤية، ُأتِعُب التعَب ول أ تعب، يْغرق البحر يف البحر ول أ غرق فيه، 

ّل خالقي  ...ول حُيبُطين اإ

 .وتعلّمُت أ ّن احلّريّة يه أ مثن ما يف الوجود

 ّ ذا فقدُُتا فقدت نفيس، وانهتت قّصيت مع احلياةهللا هو احلّري  .ة، واإ

ل عنعنات ختيفين، ول الكم أ جوف، وعندي هدف سأ حقّقه طال 

 .عندي حّل كبري... الزمان أ م قرص

اي بيّن، هناك من حيّبونك، ومه كرث، : وقالت يل الس نة املاضية أ يضاً 

ن عمتت فاعِطهم من احلّب أ كرث مّما تعطي ذلاتك، وهناك قليلون ممّ 
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ّل البشاعة، ومه يبحثون عن أ ّي نقطة  قلوهبم، ول يرون يف لّك ما تفعهل اإ

ىل  م اإ سوداء لينبشوها ويبنوا علهيا عامرات، فامِض مع من حيبُّونك وحتُّبُّ

ّل ملا يُمليه  وال مهّ ... ل حيّب امجلودمنارة العطاء، ل ّن هللا  أ ْن ل ترخض اإ

ىل اخلريعليك مضريك وهدفُك الكبري، وقل   .بك اذلي يناديك اإ

ّن العام اذلي س يأ يت من بعدي هو شقيق : ونصحْتين الس نة املاضية قائةل اإ

لقد . يل، وأ ريده أ ن يكون مغتبطًا بك، كام كنُت مغتبطة من قبل

فكرك، واحتفلُت معك يف عيد احلَصاد، ول أ ريد  أ عطيتيَن بيادَر من

 ...ل وفرية، وِعيدغالحّظًا مين، فلتكن هل  ل يخ أ ن يكون أ قلّ 

أ نِت تأ مرين، وما تقولينه هو عني : ابتسمُت للس نة املاضية، وقلت

الصواب، مفّت اكن النبع يتدفّق يف س نة ويغور يف الرتاب يف س نة 

كِل ميّن وعد وعهد بأ ن يكون للّك عام قناطري من يدّي، ومن فأ خرى؟ 

 . يناميف الصيف والش تاء، ولعقيل اذلي يعمل يف الليل والهنار، و

أ فعُل لّك ذكل يتواضع املتواضعني، وحمّبة : وخاطبُت الس نة املاضية قائالً 
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... املُحّبني، وسأ عطي أ عاميل للناس من غري أ ن أ طلب شيئًا يف املقابل

سأ ظّل واقفًا كام يقف الرمح ... سأ حرتق لييضء الفكر... سأ تعب لرياتحوا

 ...سأُعاين ليك يفرحواو ... يف الهواء ليجلس املتَعبون وثقيلو ال حامل

ىل املدينة َمن يصيح بأ عىل صوته يّل أ ّّيا اجلائعون ليك : وسأ رسل اإ تعالوا اإ

 .أ طعممك، ل ّن عطايئ ليس ميّن، بل هو من هللا اذلي أ عطاين

انتبْه أ ّّيا الرجل : ومَهسْت يل الس نة املاضية بقول أ مسُعه مهنا للمّرة ال وىل

ذا كنَت تركض يف س باق : أ ذنك العنيد، وضْع هذا الالكم حلقة يف اإ

ومسعَت وراءك َمن جيهُش ابلباكء ل نّه ل يس تطيع الركض، فال تشفْق 

ليه خُبطى مس تعجةل،  عليه، ول تتوقّف عن امليّض يف ما تريده وتسعى اإ

وعندما ... ال ّولون أ خرون وال خرون أ ّولون: ليك ل يصّح بك وبه القول

ليه وسا  .عْده ليهنَض من كبوتهينهتيي الس باق فقط، عُْد اإ

أ ريدك أ ن تتواضع ول تنكرس، أ ن تنحين ول تهنزم، أ ن تكون : وقالت

 .لّينًا ول تستسّل
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ل : وعلّمتين أ يضًا أ ّن املساواة حّق وفضيةل، ولكهّنا قالت حبمكة الواعي

ميكُن املساواة يف أ مور كثرية، اكلإبداع والعطاء وامجلال والقََي، فالنور 

والطائر املغّرد ليس اكلضفدع، والصحراء القاحةل ليست  ليس اكلظالم،

ولو اكنت املساواة تصحُّ يف لّك يشء . كْرم اذلي يفيض ابلعناقيدمثل ال

 .لبطلت املراتب، واملناصب، والشهادات، ومسابقات امجلال والتفّوق

نيّن ... هل تسمح يل أ خُتِك بأ ن أ معل وحيداً : وسأ لُت الس نة املاضية فاإ

 منذ ودلُت وأ حّب أ ن أ حقّق النجاح لنفيس بنفيس؟ رجل عصامّ 

يكون كل ذكل، ففي التارخي أ مثةل كثرية عن أ انس جنحوا : فأ جابت

ولكْن ل ... وحقّقوا ذواُتم، والإنسان احلكَي يعرف مقدار قّوته ويبين علهيا

تنعزل يف كهف، ول حتتقر العّل والتطّور، ول تبغض القََي والفضيةل، ول 

ذا اكن فيك قبس ضئيل من النور، فتفقد صل  ال يكن تك ابمجلاعة، واإ

 .لكن كل وحدك

وعلّمتين الس نة املاضية أ يضًا أ ّن جيوش العامل لكّها ل تس تطيع أ ن حتارص 
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ن اكن كثرياً  اللكمة، وأ ّن حبة مقح واحدة قد تُطعم اجلياع، أ ّما الزوان واإ

 .النار فيلقى يف

رة مجيةل، انجضة، زاهية اللون، لكهّنا ُمّرة كام علّمتين أ ّن هناك فرقًا بني مث

يف طعمها، وبني مثرة صغرية حيس ُُّبا العابُر ل تصلح ليشء، وعندما 

 ...يتذّوقها تفرح نفسه، ويغتبط قلبه، ويقطف مهنا املزيد

مياين ابهلل، ... نعم أ يهّتا الس نة املاضية لقد أ عطيِتين أ سلحة كثرية، يه اإ

راديت، بداعيو  واإ ويه أ سلحة ل تُباع ول ... وحمّبة الناس ،علْمي، واإ

 .تُشرتى، وهبا أ عزّت ل ّّنا تنرصين يف معركة الوجود

ىل  هبذه ال سلحة جنحُت أ حيااًن كثرية، وأ خفقُت أ حيااًن، والنجاح يدفعين اإ

حّّت ... مزيد من النجاح، أ ّما الإخفاق فيحّرُضين عىل قتاهِل وحمارصته

 .أ كرَس شوكته

يت أ خرى، ل ختايف ول حتزين عىل رحيكل املوعود، واي س نة متيض لتأ  

نّ  الزمن يف رؤييت هو خيط موصول، وكام أ ّن قطرة املاء عىل صغرها  فاإ
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من جحم احمليط، فأ نِت ل تتبّددين ول تزولني، وكام أ ّن الصدى  تزيد

يتضاءل ول يُمحى، فستبقني ذكرى مجيةل، يه ذكرى ما صنَعه الناس يل، 

وسأ ظّل أ صنعه، حّّت أ خر رمق من ... وللناس وما صنعُته لنفيس

 .ة من س نوايتحلظوأ خر ... أ حالم
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 اخلطيئة

 

اكنت امرأ ة مجيةٌل تبيع جسدها عىل رصيف الشارع، واكنت تدأ ب لّك 

ىل املاكن نفسه، حيث تنتظُر املاّرة من الرجال ليك  مساء عىل اجمليء اإ

 .تعرَض علهيم خطيئهتم، فتبيع ويشرتون

ن يف الشارع نفسه ملزل مخم ل حد ال غنياء، وفيه امرأ ة حمافظة، ل واك

ىل امللزل  ّل قلياًل، ويه متأ بّطة ذراع زوهجا، مّث تعود اإ خترج من بيهتا اإ

 .نفسه وتغلق عىل نفسها الباب

وذات عش ّية، أ طلّت املرأ ة احملافظة من ش ّباك بيهتا، وخاطبت املرأ ة اليت 

قت طويل وأ نِت عىل هذه احلال، مفا مىض و : تبيع جسدها، قائةل

ّل سلعة رخيصة يتجاذبك الرجال ويلهون بك لهوًا مّث يرمون  أ حس بك اإ

ّل حلاجة يف نفوسهم  .بك جثّة هامدة ول يعودون يطلبونك مّرة أ خرى اإ
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ساحميين اي أ خيت عىل سوء ترّصيف، ولو : قالت املرأ ة اليت يف الشارع

ىل هذا ادلرك من الاحنطاط، كنِت تعلمني كيف أ ّن ال قدار ساق  تين اإ

 .ّرأ ِت عىل لومجت ل شفقِت عىل حاليت، وما

ّن اجلوع والعطش ل فضل بكثري من أ ن يصبح : تقالت املرأ ة الغنّية اإ

ل : جسدك بضاعة يف سوق البيع والرشاء، أ ما مسعِت الوصّية اليت تقول

 تزِن؟

مسعهُتا : اتبعتو... بىل مسعهتا، أ جابت ال خرى، ويه تبتلع غّصة حارقة

لكنيّن حضّية أ ان أ يضًا، فلكاّم ميوت جسدي عىل فراش، متوت رويح معه 

لقد جّربُت كثريًا أ ن أ كون يف حاةل أ فضل مّما أ ان عليه، مفا ... أ لف مّرة

ىل ذكل  .طريقاً  وجدت اإ

ويف تكل اللحظة، مّر يف الطريق شابٌّ فقري، همرتئ الثياب، حايف 

والعذاب، فرأ ى املرأ ة الغنّية يف النافذة،  القدمني،يبدو عليه الضعُف 

 مّث التفَت . فطلب مهنا قلياًل من الطعام، فهنرته وأ قفلت انفذُتا بغضب
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ىل املرأ ة الثانية ومل يلكّمها، بل أ راد أ ن يتابع سريه غري عائب هبا، لكهّنا  اإ

ّن معي قلياًل من: اس توقفته وقالت هل ادلرامه اليت حصلُت علهيا للتّو،  اإ

اّيها... ت أ ريد أ ن أ شرتي هبا بعض اخلزب ل طفايل الصغاروكن  .سأ عطيك اإ

كيف : ل الشاّب، وقد بدت عىل وهجه النحيل عالمات العجب قا

ذا وضعِت النقود اليت معِك يف يدي؟  س تطعمني أ ولدِك اي امرأ ة، اإ

ّن هللا ل يرتكين، وبفضهل سأ جد طريقة لإطعام صغاري: أ جابت املرأ ة  .اإ

ىل الشاب، ابتسم ابتسامة رقيقة  وبيامن اكنت املرأ ة تأ خذ نقودها لتعطهيا اإ

 :وقال لها

ن هللا نفسه سيتدبّر أ مري أ ان أ يضاً  ليك، فأ نِت حتتاجني . اإ اعيدي نقودك اإ

لهيا أ كرث ميّن، ولكْن ثقي اي امرأ ة أ ّن خطيئتَِك خلّصتكِ   .اإ

 .قال ذكل وغاب يف عمتة الشارع
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 ملاذا خلقت احلاقدين؟

 

 .اي رّب احلاقدين، للزداَد حمكة ويزدادوا سقوطاً  لنا خلقَت 

خلقهتم ويف عيوّنم انر ولهب، ليك يالحقوا البسطاء وال نبياء، وينفثوا ما 

 .يف صدورمه من ضغينة

خلقهتم مرىض ومشّوهني وعابدين للضالل، فهم خيافون من لّك جناح، 

 .املاكئدليطعنوه يف الصمَي ويكيدوا هل  يطاردون من يفوقهم قميةو 

خلقهتم ليك يعيثوا يف ال رض فساًدا، وليك خينقوا الفكر يف همده قبل أ ن 

يفضحهم ابلنور والفضيةل، ذلا نرامه مرتبّصني عىل لّك مفرتق ليقتلوا 

بداعاً   .ويش نِّعوا، فال ماكن ول أ مان ملن يفوقهم علامً ورقيًّا واإ

ىل مرأ ة أ نفسهم، وير  وا أ ّّنم أ كّب من خلقت هلم الكّبايء، ليك ينظروا اإ

 .الناس وأ عّت، ومه يف احلقيقة ضعفاء، وقّطاع طرق، وصغار صغار
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خلقهتم ليتظاهروا ابلصالة والعبادة، وعىل شفاههم لعنات، ويف قلوهبم 

 .شتمية

 .، ولكهّنم يف أ عامقهم ش ياطني، ويف أ نفاسهم وابءخلقهتم عىل صورتك

اذلين حيّبون  وتعرف أ نّ ... خلقهتم وأ نت تعّل ماذا س يكون مهنم

 .ويتواضعون س يكونون حضااي

 ...خلقهتم ل يعرفون للرمحة معىن، ول للوفاء قمية، ول للحياة مثناً 

وخلقتنا حنن ليك نكون الوردة اليت تعطي للصباح عبريًا، وتتأ رحج عىل 

 .أ جنحة النس َي

نعطي اكلينابيع، ... حنن قبةل الشمس عىل املاء، ومن أ يدينا حصاد وأ مل

 . اكلبحار، ونسجد أ غصان الشجرونغيّن 

 .حنن الربيع وعطره، والعصفور وحسره، وال رض وحصادها

 ...حنن مناجل الفاّلحني، وأ انش يد الرعاة، وذهب ادلوايل

ىل حيث ل تطال عيوّنم الرّشيرة وأ فئدُتم  حنن معابد الروح اليت ترتفع اإ
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 .احلاقدة

 لن متحوها أ ظافر التشويهحنن القصائد املعلّقات اليت ُكتبت مباء اذلهب و 

أ ن يعلّقوا قصيدة  ،همام طالت قاماُتم وارتفعت ،ولن يس تطيعوا ...والعبث

 .عىل حبال النور، ويوقّعوها حبّب القيامة

 ...حنن نفور ابلغالل لّك يوم، ومن خوابينا نسقي العطاش

 .، ول يقتلها الرّش املرتبّص لّك حنيضغائنفنهيا الت وعندان كنوٌز ل 

ذا أ ساء خلقت  ىل أ حد، فاإ نا هكذا اي رّب، ل نتكّّب عىل أ حد، ول نيسء اإ

لينا ال خرون سقطوا، واكن سقوطهم عظميً   .اإ

فاعطهم اي رّب بعد أ ن حيقدوا، وأ ن حيفروا لنا احلفر، وامطْر علهيم من 

ناّم حيفرون  السامء معاول ورفوشًا ليك يلزلوا يف ال رض معيقًا، فهم اإ

 .أ متهمل نفسهم، وينتظرون م

ليك  وسنبقى يف النور اذلي أ عددتَه للمحّبني، أ ولئك اذلين يرتفعون اإ

 .بأ جنحة املالئكة، ويسكنون جبوارك يف بيوت من فرح وضياء
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 واعِطنا لّك يوم أ ن ننجح، وأ ن يكون لنا انتصار، ليتحّرقوا يف معابد الرشّ 

 جديدة، ا لنا، فسرتتدي لّك يوم حةّل اليت أ عددُتَ  هيالكوالهزمية، أ ّما ال 

والكمنا س يكون مذاحب للمصلنّي، وحماريب للعابدين، وس نكون منارة 

نا أ ن نكون هكذا، للروح والعقل ل نّك خلقتنا هذا، نورًا من نور، وأ ردتَ 

 .عطاء من عطاء

خلقهتم ليكون هلم يف لّك : الراس بني نعرف ملاذا خلقت هؤلء حنن اي رّب 

 .وكَّب  يوم انكسار، ويكون لنا يف لّك يوم جمد

خلقهتم أ معدة سوداء حمنّطة ترضهبا الرايح والشموس فال تتحّرك، 

وخلقتَنا أ زاهري ملّونة تفرش عطرها عىل النس َي، وترتقص يف الوهاد اليت 

 .ل حُتدّ 

فبقدر ما مه خائفون مّما نعطيه، حنن . نشكرك اي رّب ل نّك خلقهتم وخلقتنا

 ...ل خناف من رشورمه

وُعتاة وجبابرة، ل نّنا حنّب أ ن ّنزم القوّي بأ غنية عذبة،  وحنن حنُّّبم أ قوايء
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 .الفاجرين بلكمة طّيبة، ونُقعد اجلبابرة بأ رواحنا اليت ُتَي يف اخللود ونطعن

 ...هلم الرحيل الطويل ولنا احلياة

 ...هلم الظالم ولنا الكواكب املش تعةل

 .هلم رصخة أ مل، ولنا وقفة جمد يف العصور، حّّت تنهتيي العصور
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 رجل يرتدي عشب ال رض

 

شاهدت خالل أ سفاري البعيدة، رجاًل يرتدي عشب ال رض، ويقَي لياًل 

وّنارًا حتت س نداينة عتيقة، فال بيت يؤويه، ول أ انس يعرفهم، فتعّجبت 

من حاهل، وظننت أ نّه من البرش ال قدمني، وقد فاته أ ن يسري يف ركب 

عن حياته، وكيف يعيش، ومن أ ين يأ لك وعندما سأ لته . احلضارة والمتّدن

ىل طعام ورشاب، فهناك الكثري مهنام يف  نّه ل حيتاج اإ ويرشب، قال يل اإ

هذه الناحية، حيث احلقول مزروعة ابل جشار املمثرة، والغابة فهيا كثري من 

 .التوت الّّبي والينابيع ادلافقة

نّه اكن يعيش  يف مدينة وسأ لت الرجل أ يضًا عن لباسه الغريب، فقال اإ

غري بعيدة من هنا، واكنت هل أ رض يزرعها، وكوخ صغري يقَي فيه، وذات 

ىل ساحة املدينة ليك يعّيد مع املعّيدين، ومل يكن  يوم فكّر أ ن يذهب اإ
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عنده ثوب مجيل، فطلب من السامء أ ن تعطيه ثواًب، فضحكت السامء، 

ليه قطعة مقاش من كّن أ هل احلرير ال زرق، جفعلها رداء هل، ل وقّدمت اإ

ما ل  هذا رجل يرتدي من ال لوان... أ نظروا: املدينة خسروا منه، وقالوا

ىل كوخه حزينًا، وطلب من الربيع أ ن يعطيه ثواًب،  يليق ابلرجال، فعاد اإ

فابتسم الربيع وأ عطاه قطعة من القامش فهيا أ زهار وأ طيار وجبال عالية، 

ىل املدينة مّرة اثنية، فتغامز ا أ نظروا، هذا : لناس وقالوافلبسها وتوّجه اإ

ىل كوخه مّرة  رجل يرتدي من الثياب ما هو غري مأ لوف، فعاد الرجل اإ

وصادف أ ن مّر الليل من أ ّمام كوخه، فاسرتاح قلياًل عىل . أ خرى همموماً 

 :عتبة الباب، وخاطبه الرجل قائالً 

 .أ شفق عيّل أ ّّيا الليل وامنحىن زاّيً أ رتديه يف العيد ول يغيظ ال خرين

فقطع الليل من جلبابه قطعة من اجلوخ المثني وتركها عند الباب، فأ خذها 

ىل وسط املدينة،  الرجل وصنع مهنا رداء أ سود، ويف الصباح أ خذ يسري اإ

هل، فقالوا هل ىل معبد لالإ أ ما : فرأ ه قوم حيملون أ طفاهلم الصغار وميضون اإ
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فرحوا مع الفارحني، فكيف تلبس رداء أ سود وحنن : قال هللا نفرح يف اإ

 العيد؟

ومنذ ذكل الوقت، أ يقن الرجل أ ّن ل ماكن هل يف مدينته، فرتك أ ههل 

ىل القفار حيث يعيش ال ن، حيث ل يرى أ حدًا ول أ حد  وكوخه، وتوّجه اإ

يراه، ولكاّم جاء الصيف، ويبس العشب عىل جسده، يسري عاراًي فال 

 .يشعر بعيب، ول ميوت من خطيئة
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 أ طفال ل ِدين هلم

 

ىل الوادل فّر به احلائر، لرجل حيد ليوم ُودل الطفل الو  حتت جنح الظالم اإ

 . كتاب دلّيم لكن لجزيرة بعيدة حيث يعيش قوم يؤمنون ابهلل و 

طوياًل، وعندما عرثوا عليه، طلبوا منه أ ن يعود  عنهأ هل احلائر حبث 

لهيم، فليس معقوًل أ ن يعيش ممكن يف بالد ل يعرف أ هلها، ول يك ون اإ

رحلوا عيّن أ ّّيا ال شقياء، : ين أ ابئه وأ جداده، فقال احلائر ل ههلعىل دِ  اإ

واعلموا أ نيّن أ حبث عن خالص هذا الصيّب من خطيئته اليت ورهثا، ومل 

 .يكن هل شأ ن فهيا

تعّجب القوم من الكمه، وقلبوا شفاههم، وأ راد رجل مهنم أ ن يرضبه، 

دعه وشأ نه، فقد اختار : قال هللكّن واحدًا من ال قارب املس ننّي منعه، و 

ىل احلقيقة، وهو س يدفع مثن فعلته  .الطريق اليت ل توصل اإ
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ّن احلقيقة يف نظرمك قد تكون ابطاًل يف نظري، كام أ ّن الباطل : قال احلائر اإ

ّن الباطل قد يكون  يف يّن صدقًا أ قول لمك اإ نظرمك هو احلقيقة عندي، فاإ

 . ل يعرفون الفرق بيهناماحلقيقة نفسها، ولكّن كثريًا من البرش

ىل بالدمه خائبني، وظّل هو و عاد أ ههل   .يف اجلزيرة ابنه الصغرياإ

جنب كّب الطفل وأ صبح شااّبً، وتّزوج امرأ ة من تكل ال صقاع النائية، وأ  

 .مهنا ثالثة أ ولد

وبعد ثالثني س نة، جاء بضعة من أ هل احلائر اذلين ما زالوا أ حياء، ليك 

يف تكل ال رض، فقد مىض زمن طويل ومل يكتب  يعرفوا ماذا حّل به

لهيم، ول عرف مبَن مات مهنم وَمن بقي عىل قيد احلياة واكن من بني . اإ

وسأ هل الشاّب عن الإهل اذلي يعبده، . الزائرين شاّب يف العرشين من معره

نّه الإهل نفسه اذلي يعبدهاحلائر فقال هل  ّن امسه هللا، فقال الشاّب اإ مّث . اإ

، فأ علمه بأ ّن دلّيم ثالثة كتب ابنه وأ حفادهالكتاب اذلي يقرأ  به  هل عنسأ  

 .يه املعرفة، واحملّبة والعداةل
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تعّجب الشاّب مّما مسعه، وأ خّب احلائر بأ ّن أ هل مدينته، يف املقلب ال خر 

: فقال احلائر... من ال رض، دلّيم كتاب يقرؤونه ويؤمنون مبا جاء فيه

منه كثريًا عندما كنت أ عيش بينمك، كتابمك، وقد تعلّمت  مجيل هو

ىل هذا املاكن ليك يعبد هللا، ويكون هل  وأ حببته، ولكنيّن جئت اببين اإ

ىل  جناة من حبائل اخلطيئة اليت ُودلْت معه من غري أ ن يدري، وعاشت اإ

 .جانبه، ومعه متوت

 وكيف يكون ذكل؟: سأ ل الشاب

 من ليس ضّدان فهو معنا؟: أ ما قال الكتاب: أ جابه

 ماذا تعين؟: الشاّب  قال

أ ان معمك ل نيّن لست ضّدمك، أ ّما ودلي وأ بناؤه فال يعرفون شيئًا عن : قال

العقاب وعن النار املعّدة لل رشار، وهكذا لن يكون هلم حساب يف 

 .ال خرة، ل ّّنم ل يعلمون مبا علْممت به
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 الالعنون

 

حدى املدن مكل عادل، حتّبه الرعّية وتكّرمه ن ذكل املكل واك. اكن يف اإ

خيّصص يف لّك س نة يومًا ليك حيمك بنفسه عىل َمن مه أ سوأ  الناس 

 .وأ كرثمه رّشاً 

القوم  ذكل اليوم بأ ّن هناك جامعة من وأ رّس أ حد اجلواسيس للمكل يف

يسكنون عند طرف املدينة، يلعنون الظالم ويش متونه لكاّم حّل بيهنم، 

ليه وأ راد أ ن حيامكهم، فقال ر  جل مهنم بعد أ ن طلب الإذن فطلُّبم املكل اإ

قد يكون ما يشفع بنا، اي جالةل املكل، أ نّنا نيضء مشعة يف : ابلالكم

الظالم بعد أ ن نلعنه، فنحن أ فضل من أ انس كثريين يلعنون الظالم ول 

 .يضيئون مشعة فيه

 هل ختّبونين أ ين يقَي هؤلء، فأ عفو عنمك؟: فكّر املكل قلياًل مّث قال

م أ ين يقَي لعنو الظالم اذلين ل يضيئون مشعة فيه، أ خّب امجلاعة مليكه
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ليه، وملّا جاؤوا وعِلموا ابلعقاب اذلي ينتظرمه،  فطلُّبم قد يكون ما : قالوااإ

أ ّّيا املكل اجلليل، أ ّن هناك جامعة من أ بناء هذه املدينة يشفع بنا، اي 

 .يلعنون الظالم ويطفئون لّك مشعة تيضء فيه

طلب مهنم أ ن يدلّوه عىل املاكن اذلي يقطن تعّجب املكل من الكهمم و 

فيه أ ولئك اذلين يلعنون الظالم ويطفئون لّك مشعة تيضء فيه، وملّا 

ليه وأ نذرمه بأ ّن عقااَب شديدًا ينتظرمه، طلبوا الإذن ابلالكم  حرضوا اإ

قد يكون ما يشفع بنا، اي ملكنا ال مني، أ ّن هناك طائفة يه أ كرث : وقالوا

 .رّشًا منّا

 وَمن مه؟: ملكلقال ا

ّّنم جامعة يكرهون النور، وجيّدفون عىل الشمس لكاّم أ رشقت: قالوا  .  اإ

عندئٍذ طلب املكل من جنوده أ ن يعتقلوا َمن يكرهون النور وجيّدفون 

ليس يف ال رض : عىل الشمس، ويلزلوا هبم أ شّد العقاب، وقال حلاشيته

ّّنم   .ال رشار مجيعُ لكّها أ سوأ  من هؤلء، فاإ

 



[11] 

 

 

ىل ّناية الزمانأ سري   معِك اإ

 

 .ل تعطيين من مال احملس نني. ل أ ريد منِك شيئاً 

 .ل تفتحي الش بَّاك عندما أ عّب يف الشارع، رسيعًا كفكرة دامهة

َّين قلياًل ما أ عرفها ن َّين أ عرف اجلهات ال ربع، فاإ ن  .ل تقويل اإ

ة، أ عطيُت ثياّب للفالَّحني والرعا. أ كتفي برغيف خزب ايبس وقطرة ماء

ذهبُت مع الصيَّادين عىل مركب . ولبسُت حصري ال رض وبْرد اجلبال

 .وغنَّيت مع املوج

ف مثل طاغور َّين متقّشِ  .لكُّ الناس يعرفون أ ن

، زرقاء مثل عظام عر قاميت. الصالة معي، بني شفيتَّ  .والّشِ

الطريق غبار ودمار، . ليس عندي بيت يؤويين، ول طريق أ سري عليه

ىل الالماكنما أ جتَّ  وغالباً  ذا اكن الالماكن هو أ نِت، فال بأ س بقبةل، . ه اإ اإ
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طار، وعندها فقط ل ميكنِك املغادرة بعناق طويل،  .بصورة داخل اإ

. البحر واملراكب. أ ن تكوين السامء واملاء. ل أ ريد شيئًا لكن أ ريدِك أ نتِ 

 .والهواء ال رض

ىل  ىل جنمة، ولن أ عّب اإ ذا مل تكوين معي، فلن أ صعد اإ يصبح ... لكمةاإ

 .الالكم يباسًا، والضوء عمتة

ىل ّناية الزمان ىل موت جامعي، ل يبقى فيه . ميكنين أ ن أ سري معِك اإ اإ

 .أ حد سوى أ نِت وأ ان، وبقيَّة من مجر يف معبد التضحية
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 أ ان أ كتب ومه يتلكّمون

 

شاحنة . عيّل أ ن أ يضء هلم، أ ن أ كون اببور اكز. أ ان أ كتب ومه يتلكّمون

دمه. أ محلُهم عىل ظهري، صعودًا وهبوطاً  نقل لكاّم انموا . لكاّم سعلوا أ جّمِ

ىل الصالة  .أ معل مصفّقًا بأ جر معقول. لكَّام تلعمثوا أ صفِّق هلم. وقاموا اإ

نسيت فقه . يمتمتون بلكامت ل أ فهمها. يس يطرون عيلَّ ابلسحر والتنجَي

َّمت الالكم. اللغة َّين تعل معدة من خشب، كتابيت ابطون، أ  . نسيت أ ن

 ...أ صباغ لل حذية

ّل عندما يأ مرون  .ل يلزل عيلَّ الويح اإ

 .حيتجزونين يف علبة، حيرقونين ابل س يد

أ لك ال رغفة وأ لهتم  يضعون عيلَّ رشوطًا ليك أ لك من أ رغفهتم، لكنَّين

حمّرِك ديزل ل يتوقّف . ضفدعة يف بركة .غري قادر عىل الصمت. الرشوط
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 .معجزايت اميت، والّبق منالرايح ق. عن الهدير

 .أ ان أ كتب والكتاب يصري زورقًا، واللكامت عاصفة من صنع يدي

ث فضيةل، ل تغسل دماغي مساحيق الغس يل  .ل يقنعين أ حد بأ ّن التلوُّ

أ ان أ نزلتك عن يدي طفاًل : أ قول للبحر. أ قول لل معى أ معى يف عينه

كنُت أ عطيتك لو علمُت أ نّك س تصبح مشاغبًا . وكّبَت يف مغضة عني

كنت علّقُتك يف خزانيت وارتديُتك . أ نقذتك من املّدِ واجلزر لساحر، كنُت 

 .يف ليةل العيد

 .حزين أ ان أ كرث من ال ّمِ احلزينة، واحلّب مقّبة احلروف

 .أ رصخ من أ عامق ال عامق والناس ل يسمعون

 .لكّن اجملد فقط ملَن ل يكتبون... أ كتب وأ كتب وأ كتب
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 امرأ ة تعرفين

 

صادفت امرأ ة بَّصارة يف شارع ضّيق لكنّه مكتظّ ابلعابرين، وما اكدت 

يّل قائةل بعد خطوتني من هنا س تلتقي ابلهنار وتسري : تراين، حّّت هتفْت اإ

ىل البحر، وهناك س يرتكك ومييض يف سبيهل، فال تذرف دمعة عىل  معه اإ

 .غيابه

 .انظري وخطوُت خطوتني، فرأ يت الهنار ورافقُته حّّت اختفى عن

بعد أ متار قليةل، : ويف اليوم التايل مررُت جبانب تكل املرأ ة، فقالت

 .س تجد الليل، وستسري معه طوياًل حّّت تتعب من السري

ّل مسافة قصرية حّّت تأ بّطُت ذراع الليل اذلي اكن يعُرج يف  وما يه اإ

وعندما تعبُت منه وتعب ميّن، تركيت عند جذع جشرة انحةل  املدينة،

 .يف سبيهلومىض 

: ويف اليوم الثالث، قصدُت املرأ ة، ليك أ سأ لها مّعا سأ راه يف يوم، فقالت
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عىل ذكل املفرتق هناك، س تقف بني الهنار والليل، فال الهنار يسعدك 

َّقًا بني احلزن والفرح،  بأ نواره، ول الليل حيزنك بأ رساره، وستبقى هكذا معل

 .كام أ نت معلّق بني اخلري والرّش يف نفسك

ىل املفرتق، رأ يُت الليل والهنار يتصارعان، فوقفت بيهنام  وعندما وصلُت اإ

واكن لّك واحد مهنام يّدعي أ نّه . ومنعهتام من أ ن يرضب أ حدهام ال خر

 .ال صل اذلي قد جاء منه ال خر

. لقد أ صبحُت ال ن كبريًا يف السّن، ول أ زال أ قف بني الليل والهنار

ىل الشارع الضّيق، وأ تزّوج من تكل وفكّرت أ كرث من مّرة يف أ ن أ ع ود اإ

املرأ ة اليت أ خّبتين مبا س يكون يل، لكّن بعض العابرين أ خّبين بأ ّّنا 

انتظرين طوياًل، واكنت يه أ يضًا تريد أ ن تزتّوجين، وعندما تأ ّخرُت 

ىل بالد بعيدة حيث اقرتنت برجل أ خر يش ُّبين، لكنّه  عهنا، مضت اإ

 .يقف حائرًا بيهنامرفض الليل، وتأ بّط الهنار، ومل 
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 الش تاء

 

بعد س نوات من ولديت، سأ لُت نفيس عن الامس اذلي تسّمت به، 

ّّنا ل تعرف ليه . فقالت اإ وصدَف أ ن مّر الش تاء يف املدينة، مخرجُت اإ

 هل تعطيين واحدًا من أ سامئك؟: وسأ لته

ذا . ليس يل غري امس واحد، ول أ ريد سواه: أ جاب الش تاء بغضب لكنيّن اإ

اّيه، فسوف خياف منك الناس، ول يعود كل أ صدقاءأ عطي   .تك اإ

 وملاذا خيافون؟: قلت هل

هل أ نت تغضب مثل غضب رعودي؟ وهل يف روحك عاصفة : قال

 كتكل اليت ُتّب عىل ال جشار فتقتلعها وتعّرّيا؟

 عندي الغضب وعندي العاصفة، مفاذا أ ريد أ كرث؟: أ جبُت 

يّن أ  : قال الش تاء خاف عليك من الوحدة، فالناس لو أ عطيُتك امسي، فاإ

الفصول ال خرى، ويمتنّون لو أ ّنا تطول ولو أ ّن أ ايم تقرص  ميّجدون

أ يضًا وميطرونين ابللعنات، ولكاّم برقت السامء أ و  ومه يكرهونين. وتنهتيي
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ىل منازهلم يف رعب وقلق، وعندما أ غدق علهيم ابملطر،  رعدت ّيرولون اإ

 ل يصيُّبم البلل، فأ شعر وأ نيّن تتجهّم وجوههم، وحيملون مظاّلت ليك

لهيم بدًل من شعوري ابلسعادة  .أ يسء اإ

توقّف الش تاء هنهية عن الالكم، بيامن كنت أ راقبه وأ شفق عليه من اخليبة 

اليت يشعر هبا، وعندما أ يقن أ نيّن ساكت وليس عندي جواب، أ ردف 

ذا اكن امسي يعجبك، مخذه، وس تكون أ نت أ ّول من يتسّمى : قائالً  به يف اإ

 .البرش

هل حصيح أ نّك ستسمح يل بأ ن أ خّتذ امسك أ ّّيا : رصخت بفرح عظَي

 ؟الش تاء

خذه، : رعد الش تاء رعدة قويّة اهزّتت لها مفاصيل، وقال بصوت قويّ 

 .فلعكّل حتمل عيّن بعضًا من اللعنات اليت أ صابتين يف ادلهور

، وصار مىض الش تاء عيّن مرسعًا، ومنذ تكل اللحظة أ صبح امسي الش تاء

أ هل املدينة خيافون ميّن لكاّم مررت جبانُّبم، ويلعنونين لكاّم التقيت هبم، 

 .يلقي عيّل السالم ومل يعد أ حد
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 هنا تسكن العاصفة

 

ىل ذايت اليت تعرفين مساحة من الوقت . انهتيى وقت الالكم، ورجعت اإ

ا صارت يف غابة اذلكرايت، خريفًا ل ينهتيي، حاكية عن س نونّوة تركت بيهت

 .ومل تعد

 .ليس دلّي الكثري ل قوهل، سوى هذا الصمت، عىل حافّة برئ معيقة

تكل الس نوات امجليةل غادرتين، وطفوةل أ حُّّبا يه أ غىل ما عندي، أ رّق 

 .من أ جنحة املالئكة، أ طيب من العبري

ل ُتّمين . تعايل أ يهّتا الغابة، ليك نلعب معًا، أ مّزق ثياّب يف تكل الشجرة

. وليأ ِت القدر مّرة أ خرى ل عطيه يدي. تؤملين اجلروحال شواك، ل 

 .ل عطيه لّك ما أ مكل

ىل البعيد، حيث ل  الكثريون غادروا، وس يغادرون، وقطار ال زمنه مييض اإ
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 .أ حالم تبقى، ول عيون تدمع

راٍض أ ان بلّك يشء، ابمللح عىل مفي، ابلشقاء اذلي مل يفارقين يومًا، 

ىل مدينة ل أ عرفها وتكل املرأ ة اليت رسقت كتاّب، حضكُت . وابلسفر اإ

وحزنُت علهيا، ل ّن صوريت س تؤملها، س تخّبها قّصة مل تسمع مبثلها، ... مهنا

 .واحلّب س يكون حميطًا ل حدود هل، ول تنجو من غضبه سفينة

ىل معبد صغري  أ قفلُت ابب السخرية، ومحلُت مظليّت، ل ميض وحيدًا، اإ

هنا تسكن : املتعبتني، وكتبُت عىل اببه يف ظّل ايمسينة، مّعرتُه بيديّ 

هنا معجزيت ال وىل اليت . العاصفة، لكّن الشموع تيضء، ول تنطفئ

ىل أ غنية ىل وتر، والسكينة اإ  .حّولُت فهيا ادلمعة اإ

ىل وهجيي، لتعرفوين،  أ غّطي لّك خيبة اببتسامة، لّك أ مل بوردة، فانظروا اإ

 هناك، لن تذكروا لكمة قلهتا ولُكُوا من خزبي قبل أ ن أ غادرمك، فعىل التةّل 

 .فأ ان ُصدفة مّرت يف كتاب، ولّك صدفة متحوها ال زمنة. لمك
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 بُت من زمنجع 

 

 .جعبُت من زمن رأ يت فيه امللوك يْشحذون عىل أ بواب الفقراء

جعبُت من زمن يعتقد فيه بعض الناس أ ّن ما معهم من مال يكفي ليك 

وال رواح السامية ل تباع ول يصنع أ جمادمه، لكّن ال جماد ل تُصنع، 

 .تُشرتى

اكن رجل قد خرج لتّوه من السجن، ونيَس أ ن يغسل يديه، وعندما سّّل 

لهيم بتعّجب مصطنع وقال هلم تليه بعض الناس وتلّوثع  اي : أ يدّيم، نظر اإ

 .لقد نسيمت أ ن تغسلوا أ يديمك، فتلّوثُت منمك! لمك من جمرمني

ق، فرأ ت س ّيدة جعوزًا جمّعدة الوجه، واكنت امرأ ة تبيع جسدها يف الطري

رثّة اللباس، ذات قدمني حنيلتني، حتمل عىل كتفها كيسًا ثقياًل فتاكد 

حضكت املرأ ة اليت تبيع . تسقط من الإعياء، وياكد ظهرها يالمس ال رض

يّل أ يهّتا املرأ ة الشمطاء : وتشرتي وخسرت من العجوز وقالت لها أ نظري اإ
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يةل، وكيف زيّنُت نفيس ابجلواهر، وتعّطرُت مج  الهزيةل، كيف أ ّن ثياّب

لهيا لتفتفقالت العجوز من غري أ ن ت . بأ غىل العطور ىل هذا : اإ وأ نظري اإ

نه ثقيل جدًا ل ّن فيه حّرييّت. الكيس اذلي عىل ظهري  .اإ

أ ان أ عىل منِك مقامًا، وقد جرحُت أ انسًا : وقالت الشوكة للزهرة الصغرية

داس عليك العابرون يف احلقل، للتصقِت  أ ّما أ نت حفقرية، ولو. كثريين

لكنيّن أ مجل منك لواًن، : فأ جابت الزهرة قائةل. ابل رض وفقدِت احلياة

وأ رّق ملمسًا، وأ حىل عبريًا، ولو اجمتع لّك صانعي العطور ملا اس تطاعوا 

 .أ ن يسكبوا يف أ وانهيم ما يش به عطري

، لكّن عطر الزهرة وبعد قليل هّبت عاصفة، فاقتلعت الزهرة والشوكة معاً 

 .بقي خادلًا يف أ نية من ذهب

واكن أ حدمه يتبايه مبا دليه من كنوز وخَدٍم وقصور، ويبالغ يف احلديث 

ليه من الرثاء ىل ما وصل اإ واكن . عن مأ ثره، وما فعهل يف حياته ليك يصل اإ

يف امجلع رجل جعوز، يهتاكل عىل مقعده، ويتّكئ عىل عصا ل تفارقه، 

ىل ما يقوهل املتعجرف  ويضع نّظارتني سوداوين عىل عينيه، وهو يصغي اإ
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ن س نحت للرجل العجوز فرصة للالكم حّّت ّنض عن . املغرور وما اإ

مقعده بثقل، فاكد يتعرّث من هجده، وأ زاح نّظارتيه عن وهجه، وقال أ مام 

أ ان القايض اذلي حمَك عليك ... هل تذكرين؟: امجلع بصوت مرجتف

وكنَت قد أ خذَت مال أ خيك ومل ترّده، ابلسجن منذ ثالثني س نة، 

ىل بالد أ خرى ولو ... واقرتضَت مبلغًا كبريًا من أ حد املصارف مّث هربت اإ

ىل أ حصابه يف هذه اللحظة، لرجعَت فقريًا معدمًا، فعىل َمن  أ عدَت املال اإ

 !تكذب وتتكّّب؟

جعبُت من جاهلني يتفاخرون عىل الفالسفة، ومن معَدمني يتطاولون عىل 

 .ال نبياء، ومن مْفلسني يزمعون أ ّّنم صنعوا الشمس والبحار أ رغفة

وجعبُت أ يضًا مّمن تواضعُت هل، وأ حننيُت أ مامه ل ّن يف قليب احملبّة، فظّن 

ومك متنّيت لو أ نيّن مل ... لكّن اذلي رفعه تواضعي. أ نه جبل وأ نيّن حبّة تراب

يتلفّظ  أ تواضع هل، ليك يعرف حقيقة نفسه، ويتذكّر ماضيه، قبل أ ن

 !حبرف واحد عن حارضه
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 صالة

 

حدى القرى النائية أ ربعة رجال خبالء، واكنت هلم بيوت  عاش يف اإ

اي، : متجاورة، فاتّفقوا عىل أ ن يصيّل لّك واحد مهنم لكمة، فيقول ال ّول

 .أ مني: ارمْحنا، ويقول الرابع: رّب، ويقول الثالث: ويقول الثاين

أ ربعني س نة متواصةل، حّّت مرَض واحد  ودأ بوا عىل الصالة هبذه الطريقة

نّنا خناف عليك أ ّّيا اجلار، فقد : مهنم، فذهبوا لزيوروه يف بيته، وقالوا هل اإ

كنَت مؤمنًا حقًّا، وصديقًا خْملصًا، ولكنّنا خناف أ كرث أ ن متوت، فال نعود 

قادرين عىل الصالة، ول جند أ حدًا يقوم ابملهّمة العظمية اليت كنت تقوم 

 .هبا
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 القنديل

 

يّل اي : أ راد القنديل املش تعل أ ن يتباىه أ مام القنديل املنطفئ، فقال أ نظر اإ

نيّن أ مجل من عروس يف ليةل زفافها، ولول أ نواري لتاهَ   أ يخ العزيز، فاإ

أ ان ابن هللا وهللا . السائرون يف الطريق، وغرقت املدينة يف ظالم

يّة، وذلكل ل يأ خذين نوم، يعرفين، ومن أ نواره العظمية اقتبسُت شعةل أ بد

أ ان النار املقّدسة اليت حتّدثت عهنا الكتب، واعتنقهتا . ول تنظفئ شعليت

 .ادلايانت

وأ ان مثكل اي أ يخ، ودلان معًا من أ ّم واحدة وأ ب : قال القنديل املنطفئ

واحد، وهللا يعرفين أ يضًا، فكام أ نت تيضء ال ن يف العمتة كنت أ يضء 

وها أ نذا، عىل . ان أ قعدين، فأ صبحُت أ ثرًا بعد عني فمي مىض، لكّن الزم

مقربة منك، أ تذكّر أ اّيم الصبا، عندما اكنت شعليت ل تنطفئ، وكنت 
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 .أ ظّن أ ّّنا شعةل خادلة ل يقوى علهيا املوت

يف منتصف تكل الليةل، ارتعش النور عىل صفحة الليل، وهّبت رايح 

ىل ة، فأ سقطت القنديل املش تعل من ماكنه فت عاتي راًب، وحتّول نوره اإ ناثر اإ

املنطفئ فقد جنا من غضب الطبيعة، وظّل  عمتة حالكة، أ ّما القنديل

 .وحيدًا يف الفضاء ل جياوره أ حد سوى ظالمه

 

 

 

 

 

 

  

 



[18] 

 

 

 يوم رضبين وادلي

 

 .رضبين وادلي عندما وجدين أ تعّرض لل ذى ول أ دافع عن نفيس

واقرتعوا علهيا ومل أ نبس  وعندما اعرتضين جامعة اللصوص وسلبوين ثياّب

 .ببنت شفه

وعندما تاكبر عيّل املتاكبرون، وتظاهروا ابلتواضع والانسحاق مثل يسوع 

 .املس يح

 .وعندما رفع العاجزون أ صواُتم واخنفض صويت

وعندما كّرمت الناس فّل يكّرموين، وعندما أ عطيت الناس ما ل 

 .يس تحقّون، جفّردوين مّما أ س تحّق 

 .الالكم، واكن الوحقون والمنّامون والاكذبون يرثثرونوعندما سكُت عن 

 .وعندما مسحت للحاقدين أ ن يقطعوا طريقي، ويأ خذوا لقميت من مفي



[19] 

 

 .وعندما تراكض اخلائفون من قاميت ليك جيعلوين قزمًا يف عيون الناس

وعندما حذفوا امسي ليضعوا أ سامءمه، واعرتضوا عىل مقام ليضعوا يف 

 .قماكين قامات ل تلي

 .وعندما تطاول قصار القامة وخفضت رأ يس هلم

 .وعندما خسروا من علمي وهزأ وا من أ فاكري

 .وعندما أ لكوا رغيفي ومه ليسوا جائعني

 .وعندما رضيت صاغرًا بأ ن يسريوا معي، فّل يرضوا بأ ن أ سري معهم

بداعي، وتفنّنوا يف قطع رأ يس  .وعندما اثروا عىل قمييت، واغتاظوا من اإ

قداس هتم، ومه  وا التواضع ومه متكّّبون، ومل وا ادلنيا بأ خباروعندما زمع

 .أ رشار

ظهار براءُتم وما مه أ برايء، وأ بدعوا يف التظاهر بغري  وعندما جنحوا يف اإ

ّل الظهور يف ذايت  .ذواُتم وأ ان ل أ عرف اإ

 .وعندما قبلت بأ ن يكون الوايش، والاكذب، واملمتلّق يف عداد حصبيت



[51] 

 

يلّ  ملاذا تسيئون؟ اُّتموين : بلّك طريقة، فعندما سأ لهتم وعندما أ ساؤوا اإ

 .ابلإساءة

وعندما اجمتعوا يف الرّس ليك يكرسوا هيبيت حسدًا وغيظًا ومنمية، حفّولت 

ّل عندما شارفت عىل  عهنم أ نظاري ومل أ درك مقدار خطرمه عىل حيايت، اإ

 .املوت

ىل احملامكة ومه اجلناة واملعتدون  .وعندما حّولوين اإ

ّل : دما وقفوا عىل رؤوس اجلبال، وقالواوعن لينا، حنن ل نسكن اإ أ نظروا اإ

 .يف ال ودية العميقة خوفًا من أ ن ينعتنا الناس ابلغرور

مك حنن صغار، ومك حنن رافضون للّك ما : وعندما أ علنوا أ لوههتم، وقالوا

ىل فوق  .يرفعنا اإ

ىل احلضيض، ومه يبرّشون ابلعدل   .والفضيةلوعندما احندرْت أ خالقهم اإ

ّل أ بعد الناس عن الطهارة  .وعندما مل وا ادلنيا بأ خبار طهارُتم، وما مه اإ

 .اعتداءمهوعندما جنحوا يف تصويري بأ نيّن املعتدي بعدما حاولت أ ن أ رّد 
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رضبين وادلي ل نيّن كثريًا ما راعيهتم، وأ حشت بنظري عن أ لعيُّبم 

ذا هبم وصغاراُتم،  .صغار صغار وانتظرت أ ن يصبحوا كبارًا، فاإ

ذا بقيت جبااًن من  رضبين وادلي، وس يقوم من القّب ليرضبين مّرة أ خرى اإ

 .أ جلهم، ورضيت ابملذةّل ليتعاظموا عىل جثيّت
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 المتثال

 

أ راد أ هيل أ ن يش ّيدوا يل متثاًل بعد أ ن أ موت، فرفضت بشّدة، وقلت 

ّل يف عنادها أ ما: هلم نيّن ل أ ش به الامتثيل يف يشء اإ م الرحي والضباب، اإ

ذا اس تطعمت أ ن تنصبوا متثاًل للعناد يكون متثايل  .فاإ

يّل يف اليوم التايل قائلني قلبَ  هل تلزل عند : أ هيل شفاههم، وعادوا اإ

 رغبتنا وتسمح لنا بأ ن جنعل كل متثاًل يف ساحة املدينة، ليك خيّّل ذكراك؟

ىل متاثيل ختّّلين: قلت ل هيل ّما أ حّب املقام. ل أ حتاج اإ رة بلكميت، فاإ

ن  ن رحبُت ذكرين الناس، واإ ّما أ خرس، فاإ أ تنترص هبا عىل الصمت واإ

 .خرسُت تنكّروا يل

ويف اليوم الثالث جاؤوا . خرج أ هيل من بييت لمئني ومتعّجبني من الكم

يلّ  ُتلّْل أ ّّيا الصيّب، لقد وجدان حّنااًت ينحت صورتك ابجمّلان ول : قائلني اإ
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 مفا رأ يك؟ يأ خذ قرشًا واحدًا،

خذوا لّك ما يف صندويق من املال واعطوه للنّحات، لعهّل جائع : قلت هلم

ىل طعام ورشاب  .وحيتاج اإ

خرج أ هيل من عندي ل يلوون عىل يشء، وقّرروا أ ن ينتظروا ساعة 

وهكذا حدث، فقد أ صبح . وفايت، ليك يش ّيدوا يل متثاًل من غري أ ن أ عّل

بطه العصافري، ويراتح عنده املاكرون  يل متثال يف الساحة، تعّشش حتت اإ

 .العائدون من الوادي، ويرم العابرون ابلقذارة يف أ فيائه

اي أ هيل وحصيب، اي انكري فضيل عليمك، : خُت من قّبيرص : ذات يوم

: اقتلعوا هذا المتثال يف ماكنه وارموا به يف حبر الظلامت، واكتبوا يف املاكن

، وازرعوا وردة "هنا اكن يلعب طفل صغري قبل أ ن يكّب ويغيب"

ىل رويح، يف لّك صباح، نسمة من عطرها امجليل ليك ترسل... محراء  .اإ

 

 



[51] 

 

 

 الغراب

 

ن أ انٌس يف قرية وراء اجلبال يعبدون غرااًب أ سود، وقد حنّطوه وجعلوا اك

فالرجال اكنوا يسجدون . هل مقامًا يف وسط القرية، يزورونه ويتباركون به

ليه بأ ن يغدق علهيم ابخلري وعىل أ راضهيم ابلغالل، والنساء  أ مامه ويبهتلون اإ

نجنَب أ طفاًل يش ُّبونه كّن يصلنّي بترضّع ليك يشفق الإهل الغراب علهيّن، في 

وال ولد الصغار اكنوا يطلبون منه أ ن يكون هلم يف . يف وسامته وجالهل

ىل مدارسهم  .لّك يوم عطةل وِعيد ليك ل يذهبوا اإ

 .واكنت تسهر عىل ذكل الغراب سادنة جعوز، تتقن السحر والشعوذة

ّر الغراب احملنّط، مف وذات ليةل مرضت السادنة فلزمت بيهتا، ومل حترس

يف املاكن رجل غريب، ورأ ى الطائر ال سود، فانزجع من هيئته، وانزتعه 

جاء  من ماكنه، مّث جاء حباممة انصعة البياض وجعلها يف املوقع، حّّت 
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واكن أ ّول ما فعلوه أ ن ذهبوا ليلقوا . الصباح، وخرج الناس من بيوُتم

دل نظرة عىل غراهبم، فّل جيدوه، بل وجدوا امحلامة تقف ماكنه وُت

ّل أ ن جهموا عىل امحلامة وأ مسكوا هبا، فنتفوا . بصوت عذب مفا اكن مهنم اإ

راًب، ورموا هبا يف برئ معيقة، وقالوا بعضهم لبعض راًب اإ : ريشها، وقّطعوها اإ

لقد اس تقامت العداةل، وختلّصنا من الرّش اذلي أ حاط بنا من غري أ ن 

ب، أ و جند أ ّي ندري، وليس علينا ال ن سوى أ ن نبحث عن غرابنا احلبي

ىل قلوبنا، ويزول الشؤم اذلي جاءت به  غراب من طينته، فيعود النور اإ

ىل قريتنا، ويُمحى يوم أ سود من اترخينا اجمليد  .هذه امحلامة اإ
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 الفالسفة الثالثة

 

التقي ثالثة فالسفة عند مرفأ  بعيد، بعد أ ن أ قلعت سفينة احلمكة، وغابت 

 .يف دايجري احمليط الهادر

أ ان فيلسوف املاّدة، ل أ ؤمن ابهلل ول ابليوم ال خر، : الفيلسوف ال ّول قال

وفلسفيت يه . ول أ فهم كيف يعتقد الناس بوجود املالئكة ومه ل يروّنم

ىل التقّدم العلمي لكتشاف الكواكب وال بعاد  .عبادة املال، والطموح اإ

عيش يف أ ان فيلسوف الروح، أ نكر املاّدة وأ  : قال الفيلسوف الثاين

الكهوف والّباري، وأ طلب من الناس أ ن يرفضوا العّل، ويرتدوا اخلشن 

ين ليك يعَملوا مبا جاء فهيا من غري زايدة  من الثياب، ويتأ بّطوا كُتب ادّلِ

ين هو الِعّْل لكّه ّن ادّلِ  .ول نقصان، فاإ

أ ان فيلسوف املاّدة والروح معًا، تتعانقان اترة : وقال الفيلسوف الثالث
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أ ؤمن ابلعّل والتقّدم، وبأ ّن املال هو سبيل لرفاهّية ... اترة أ خرىن فاوختتل

الشعوب، لكنيّن يف الوقت ذاته، أ ؤمن ابلروح، فاملاّدة والروح هام 

 .اكلزهرة وعطرها، واكملصباح ونوره

وما اكد الفالسفة الثالثة ينهتون من الكهمم، حّّت مّرت عىل رصيف املرفأ  

وقال . سأ تبُعها لعلّها تعطيين جسدها: سوف ال ولامرأ ة مجيةل، فقال الفيل 

سأ تبعها أ ان أ يضًا ليك أ حصل عىل روهحا، جفسدها من تراب، : الثاين

أ ّما أ ان، فسأ طلب روهحا ليك : وقال الثالث. والرتاب ل يعين يل شيئاً 

 .ه الروح وتش هتيهطلبأ عشقها، وأ كتُب عىل جسدها ما ت 

 

 

 

 



[58] 

 

 

 العبوديّة

 

وبيامن أ ان يف الطريق، . يس، فأ حّررها من عبوديهّتامضيُت ل حبث عن نف

رأ يت رجاًل مقيّد الرجلني واليدين، فأ رسعت ل فّك قيوده، وأ حّرره من 

 .العذاب

ّن : وبعد مسرية يوم واحد، شاهدت امرأ ة تلطم وهجها وتصيح قائةل اإ

زويج يضطهدين وحيّملين من ال عباء ما ل تس تطيع اجلبال محهل، فليت 

 .رين منه ومينحين حياة جديدةأ حدًا حيرّ 

أ شفقُت عىل تكل املرأ ة، وعرضُت علهيا أ ن ُترب معي، فنزتّوج يف مدينة 

 .بعيدة

ذ رأ يت ذات يوم، عىل تهّل  ومل تنتهِ  رحليت بزوايج من تكل املرأ ة، اإ

عالية، رجاًل يف مقتبل العمر مصلواًب، وقد عّراه صالبوه من ثيابه، فاخنلع 
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ليه،  قليب لرؤيته معّذابً  وهمااًن، وصنعُت سلاّمً من اخلشب، فصعدت اإ

ليته يكون النارصّي، فيكون : وأ نزلته عن الصليب، وكنت أ قول يف نفيس

 .خطيئيت شأ ين لكّص الميني، وأ كفّر عن

ىل احلّريّة، ومل أ عد أ تذكّر مك  ومّرت س نوات، وأ ان أ لتقي بأ انس حيتاجون اإ

مك رجاًل أ نزلُت عن من ال غالل قد حّطمت، ومك امرأ ة تزّوجت، و 

لقد أ صبحت ش يخًا طاعنًا يف السّن، ويؤملين أ ّن اذلي مل ... الصليب

هل نفيس  .أ س تطع أ ن أ حّرره حّّت ال ن هو اإ
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 لو مل تكن أ نت

 

ليك، أ نت َمن ليس هل عنوان، لكنّك تعرف العناوين  هذه اللكامت أ كتُّبا اإ

اي . من يديك  خزباً وال صوات لكّها، وتطرق عىل ابّب لّك مساء لتعطيين

ىل عينيك، وأ خاف أ ن . لّك ال مس واليوم أ ان ل أ جرؤ عىل النظر اإ

ليك بلكمة، فأ فقد اللحظة اليت فهيا أ تأ ّمل مبا صنعتَه يل وعندما . أ حتّدث اإ

ىل السوق أ شعر بأ نّك حتملها معي، وُتمس للناس أ ن يأ توا  أ محل غليّت اإ

يّل، فيفرحوا معي ابحلصاد امجليل  .اإ

نّه ليس يل، وعن البيت اذلي يسأ لون ين عن الثوب اذلي أ رتديه، فأ قول اإ

ليه، واكن غريي : أ سكنه، فأ قول وجدتُه ابلصدفة عىل الطريق، فدخلُت اإ

ىل مسكن أ خر، س تظّل . يسكن فيه منذ زمن بعيد وغدًا عندما أ غادره اإ

كام ضوء يبحث عن جنمة فارقته، كام ... رويح هامئة فيه، كام طائر يغّرد
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ىل أ ين س تصري غريبة تريد أ ن تعرف موجة  .من أ ين جاءت واإ

أ وصيتين، أ ّّيا احلبيب، بأ ن ل أ خاف من العمتة ل ّن رساجك معلّق يف 

. ال فق، هناك حيث مراكب الرحيل ل تتعب ول حتّطمها الرايح العاتية

ىل ذواُتم، لكنّك وحدك ل ترتكين وقد . وقد يرتكين كثريون وميضون اإ

م وّيملون صوريت عىل جدار اذلكرايت، غري أ ّن ّيجرين من أ حببهت

لهيا لّك يوم نظرة أ رّق من الغيوم  صوريت يف قلبك ول ُتملها، بل تنظر اإ

ول ... البيضاء، فكيف يل أ ن أ حزن وأ نت تعرفين أ كرث مّما أ عرف نفيس

 تنكرين يومًا؟

نورًا اي   ...تأ ّماليت هذه ما كنُت تأ ّملهُتا لو مل تكن أ نت من قبل ادلهور

من نور، اي فضيةل ما بعدها فضيةل، اي قمية احلياة، اي حديقة من عطر 

لهيا وأ ان وأ نت لن يرتك أ حدان ال خر، فرحلتنا طويةل . أ غتبطُ لكاّم دخلت اإ

طويةل، وزورقنا يشّق احمليط العظَي، أ ان أ غيّن فيه كطفل عاشق، وأ نت 

ىل ميناء السالم  . تقوده اإ
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 أ ربع نساء

 

مىض أ ربع نساء، لّك امرأ ة مهنّن اخرتُتا من قبيةل مررُت هبا، تزّوجُت فمي 

 .أ ثناء جتوايل اذلي بدأ ته قبل الزمان وس ينهتيي بعد الزمان

أ حبّك حّّت ينهتيي احلّب، حفزنُت : سأ لُت ال وىل عن حُّّبا يل، فقالت

 .كثريًا، وطلّقهُتا يف اليوم نفسه، ل نيّن ل أ ؤمن حبّب ينهتيي ويزول

أ حبّك مثلام الشمس ترشق عىل : ية عن حُّّبا أ يضًا، فقالتوسأ لُت الثان 

أ نت طالق، ل ّن : الناس وتعطهيم الضياء، فعتبُت علهيا، وقلت لها

 .الشمس ترشق وتغيب، فنصف حبّك ظالم، وأ ان ل أ حّب العمتة

ذهيب : أ حبّك حّّت اجلنون، فتأ ّسفُت وقلت لها: وسأ لُت الثالثة، فقالت اإ

ىل بيت أ هكل، فقد اك  تفيُت من جنوين، ولست أ رغب يف جنون أ خر اإ

 .ينغّص حيايت، ويزيدين أ ملًا وباكء
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أ حبّك مثلام حتّبين، ٍوسأ ظّل أ حبث عن أ رسار : وسأ لت الرابعة، فقالت

ففرحت فرحًا عظميً، وعانقُت امرأ يت، . احلّب وخفاايه حّّت أ حبّك أ كرث

حبًّا من ال خرين  طوىب كل ل نّك حتّبينين كام أ حبّك، فال أ ريد: وقلُت لها

ل تْقِدر عليه نفيس، ولسوف متيض أ لف الس نني قبل أ ن تعريف أ رسار 

ويمتّرد عىل ... وحّّت تعريف تكل ال رسار سزيداد احلبّ ... احلّب وخفاايه

 .الهناية، ليصبح شيئًا من اخللود

 

 

 

 

 

 

 



[61] 

 

 

 الصاحل والرّشير

 

ة س تّة أ اّيم، أ راد أ ن اكن الرجل الصاحل عائدًا من قاّرة بعيدة، وبعد مسري 

وما يه . يراتح حتت جشرة جعوز، فدامهه النعاس وغاب يف قيلوةل الهنار

ّل دقائق حّّت مسع جلبة، فقام من نومه خائفًا، وفوجئ برجل رّشير  اإ

 .ميتطي دابّة سوداء يقرتب منه

ت جّريت بذهب : قال الرجل الرّشير هل رأ يَت اي أ يخ؟ لقد امتل 

 .رياً ومل أ عد فق... وفري

 وَمن أ غناَك وأ عطاك؟: قال الرجل الصاحل

ويل عىل أ موال الناس، وأ ضعها لقد كنت أ قطع الطريق فأ س تَ : قال ال خر

يف جّريت، وهكذا أ صبح عندي مال كثري، وسأ بين بيتًا لمرأ يت اليت ل 

 .تتوقّف عن الشكوى من احلاجة اليت نعانهيا
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ليه، وأ نزهل عن دابّته، غضب الرجل الصاخل مّما قاهل حمّدثه، فأ رسع اإ 

وتعارك معه ساعة أ و ساعتني، واس تطاع الصاحل أ ن يأ خذ اجلّرة، فريم 

ىل أ عامق ال ودية ىل لّك انحية، حّّت وصل اذلهب اإ . ابذلهب اذلي فهيا اإ

وحيك أ ّّيا املعتدي : فراح الرّشير يبيك باكء مّرًا ويلطم وهجه، ويقول

ىل اكبوس لقد هزمتيَن وجعلَت حلمي يف ا! اللئَي حلياة الكرمية يتحّول اإ

ىل حياة الفقر . رهيب ماذا سأ فعل بعد ال ن؟ ل شّك يف أ نيّن سأ عود اإ

 .وس يجوع أ بنايئ... والعذاب

ل بأ س اي أ يخ، سأ ساعدك ليك : نِدم الرجل الصاحل مّما فعهل، وقال للرّشير

ىل أ هكَل عزيزًا ومكّرم  .اً جنمع اذلهب املتناثر ومنل  جّرتك به، فتعود اإ

ومنذ تكل الساعة، ما يزال الرجالن يبحثان عن اذلهب يف لّك انحية، 

وس مييض وقت طويل . ويف اجلبال وال ودية والسهول، ويضعانه يف اجلّرة

 .ليك متتلئ من جديد
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 احبثوا عيّن يف الضياع

 

ذا أ كون مقرًا منطفئًا لو ادَّعيُت أ نَّ السامء يل،  وأ كون حديقة من غرِي عبري اإ

َّين أ مكل الربيع والهواء واملطر لُت ق ن  .اإ

َّين أ حبث عن احلقيقة، ويف البحار البعيدة أ سأ ل عن جزيرة مل  حقيقيت أ ن

 .توَجد بعد، وعن كتابة مل تُكتب بعد

كثريًا ما أ عود طفاًل جريئًا يغامر يف قلب العاصفة، ولكنَّين أ ضعف من أ ن 

ى احلياة، وأ ضعف من أ ن أ فهم املوت ًا أ نَّ الوجود انتظار أ عتقد دامئ. أ حتدَّ

ة يف ماكن ما، ويف زمان ما الوجود كذبٌة فارغة، وأ ان أ عيش فهيا ليك . حملطَّ

 .أ تشاجر معها

ل . خطيئيت كبرية، همام قيل وهمام س يقال ل يشَء تغريَّ منذ كتبت أ وَّ

 .ن انر ونور، لمرأ ة تنطفئقصيدة لمرأ ة م
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اب، ل رضم النار يف وحدي أ عيش مع اذلكرايت، فليعِطين أ حد عود ثق

 .ذكراييت

، وأ ان يف ادلرب، ليس معي سوى ظيّلِ ومهوم  ا السائلون عيّنِ أ ّيُّ

حبثوا. الكثرية حاولوا أ ن . اتبعوا وجودي يف الك بة. عيّنِ يف الَضياع اإ

. جتدوين يف ال ديرة املهجورة، يف الكتب القدمية، يف عشب عىل جدار

ومل يبَق يل سوى رغيف من . حيال خرون تركوين، والقطار ذهب مع الر

. ل يريدون رؤييت، ل نَّ رؤييت مقصةل. ال خرون ل حيبُّون عباديت. الصقيع

وال خرون ّيامجون بييت وبييت من رماد، ويضحكون من مأ سايت، 

َّين ودلُت واللكمة عىل شفيتَّ   .ومأ سايت أ ن
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 أ ان وال خر

 

ىل نف  سه بصوت عال، عاش يف قرييت رجل غريب الطباع، يتحّدث اإ

فظّن أ ههل وجريانه أ نّه رجل جمنون، وأ خذوا يضطهدونه ويكيلون هل 

اللعنات، ويتشاءمون من رؤيته، ففّر مهنم ل يلوي عىل يشء، حّّت 

ىل ماكن قريب من ملزيل، جفلس عىل خصرة عالية وبىك من  وصل اإ

 .خيبته وسوء زمانه

ليه مرسعًا، وسأ لُته عن حاهل، فأ خّبين مبا جرى هل من الناس،  خرجُت اإ

ّل : مخفّفُت عنه وقلت هل اّيك أ ن تبوح به ل حد، واإ سأ خّبك برّس، ولكن اإ

ّن حايل س تكون مثل حالتك من الظّل واملعاانة  .فاإ

يّل، وسأ لين عن رّسي فقلت هل ىل : فرفع رأ سه الثقيل اإ أ نت ل تتلكّم اإ

نسان أ خر يعيش معك، ويف دروبك مييض، ول تفرتقا ىل اإ ن نفسك، بل اإ

ليك  ىل ماكن أ خر، مّث يعود اإ ّل حني يأ خذه النوم، فيبتعد عنك ليأ وي اإ اإ
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 .يف الصباح

 وكيف عرفت أ نّه امرؤ أ خر يعيش معي؟: سأ لين الرجل

ىل رجل أ خر، يش ُّبين : زفرُت زفرة معيقة، وقلت هل أ ان مثكل أ حتّدث اإ

ليه بصوت عال وأ ان أ حتدّ  ث متامًا، ولكّن الفرق بيين وبيتك أ نّك تتحّدث اإ

ليه بصوت خفيض  .اإ

ذا اكن أ هكل يضطهدونك من أ جل : دهش الرجل من الكم، فتابعت اإ

ّن أ هيل اضطهدوين أ يضًا وأ خرجوين من دايرمه، ومل يبق  ما تفعهل، فاإ

عندي سوى هذا البيت اذلي بنيته يف هذه الناحية، بعد أ ن ضاقت ّب 

ذا كنَت ل تر  ليه لكّه، فاإ ىل احلياة، وهو بيت كبري ل أ حتاج اإ يد العودة اإ

أ هكل، فميكنك أ ن تقَي عندي، فتأ لك وترشب وترتدي امجليل من 

 .الثياب، ولن أ خذ منك قرشًا واحداً 

اغتبط الرجل أ ياّم غبطة مبا مسعه، ومل يصّدق ما قلته، لكنيّن أ خذته من 

ىل بييت، وأ سكنته فيه، فأ صبحنا، أ ان وهو، أ ربعة من املساكني اذلين  يده اإ

 .ول يتَعبون... الالكمل يتوقّفون عن 
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 اترخي

 

اكن التارخي املزيّف خيطب يف الناس، وخيّبمه عنن مأ ثره وما فعلته يداه 

ّل حلظات قليةل، حّّت رعدت السامء، واّنمر املطر  يف الزمان، وما يه اإ

ىل بيوُتم،  غزيرًا، وهّبت رايح زعازع، فاقتلعت ال جشار، وفّر الناس اإ

 .خوفًا من الفيضان

دينة غري بعيدة، اكن التارخي اجمليد يعُّب عىل عربته اليت جتّرها خيول ويف م

بيضاء، وقد طارت فوقها أ رساب امحلام والشحارير، تغيّن بأ حلان سامويّة، 

ىل البعيد البعيد، امتّد بساط أ خرض مطّرز  وعىل املدى اذلي يصل اإ

 .لسالمقدوم ا ابليامسني والزانبق، يعلن
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 املرأ ة اجملهوةل

 

نُت أ جلس عند ابب بييت، وعىل مقربة ميّن ثالثة أ كياس منتفخة من ك 

القامش، بدا علهيا الإرهاق واكدت أ ن تمتّزق لكرثة ما محلهُتا عىل ظهري 

 .ومشيُت هبا يف املدن

ىل  شعرُت ابجلوع ومل يكن معي ما أ قتات به، فأ خذُت أ حد ال كياس اإ

 َمن يشرتي ميّن سعاديت؟: السوق، وقلت

ناس من منطقي وبْيعي الغريب، فاقرتب أ حدمه ميّن، واكن اس تغرب ال 

 :غنّيًا كام يبدو من هيئته ولباسه، وسأ لين

 هل حقًّا أ نت تبيع سعادتك؟

هذه سعاديت يف الكيس، . نعم، أ ّّيا الرجل اذلي مل أ عرفه من قبل: قلت

 فهل تشرتّيا؟
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ي، أ خرج الرجل الغيّن من جيبه بعضًا من ذهبه وفّضته، ووضعه يف يد

ىل بييت  .فأ عطيته الكيس، وعدت اإ

ذا  ومضت أ اّيم كثرية، واكن الرجل نفسه يسأ ل عيّن لّك يوم، ليعرف اإ

 .سعادة أ خرى أ بيعها هل، حّّت جضرُت منه اكنت دليّ 

ىل السوق ورصخت يف  يّل اجلوع، حفملت الكيس الثاين اإ وبعد أ اّيم، عاد اإ

 َمن يشرتي ميّن لمباليت؟: الناس

 :ندهشني مّما أ عرضه علهيم، وقال واحد مهنمجتمهر الناس م 

 هل أ نت حقًّا تبيع الالمبالة؟

 عندي، فهل تشرتّيا؟بقي ويه من أ غىل ما ... قلت، نعم

 .مل أ عرف الالمبالة يف حيايت، فال بأ س أ ن أ جّرهبا: فقال

لكنّه أ صبح يسأ ل عيّن دامئًا . دفع الرجل مثن لمباليت ومىض يف سبيهل

ذا اكن  .عندي لمبالة أ خرى فأ بيعها هل، حّت انزجعُت من سؤاهل ليعرف اإ

ىل  ّل مّدة حّّت دامهين جوع شديد، حفملُت الكيس الثالث اإ وما يه اإ
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 َمن منمك أ ّّيا الناس يشرتي أ حزاين؟: وطفقت أ اندي السوق

فاحتشد أ هل السوق مجيعًا حويل، ومه يقلّبون شفاههم، فّل يس بق أ ن 

ومل جيرؤ أ حد مهنم عىل سؤايل عن جتاريت، . نهابع أ حد من التّجار أ حزا

 .بل تشاءموا ميّن، وتراجعوا مستنكرين وغاضبني

وبقيت وحيدًا يف السوق حّّت اكدت الشمس تغيب، مفّرت من أ مام 

ىل  امرأ ة مجيةل، سوداء العينني، رقيقة الشفتني، ذات شعر أ سود ينسدل اإ

ت ميّن وقالت بصوت وعندما رأ تين وحيدًا ومعي الكيس، اقرتب. ظهرها

 ماذا تبيع أ ّّيا الرجل اذلي يرتدي عشب ال رض؟: أ رّق من هديل امحلام

 .أ بيع أ حزاين: أ جبهتا وأ ان أ راقب لّك حركة من حراكت وهجها

ذا اكن حيّبك... لن يشرتي أ حد أ ّي حزٍن من أ حزانك: قالت املرأ ة ّل اإ  .اإ

 ويه حتّبين، ل أ ريد من أ حد أ ن حيّبين، فأ ان أ حّب وحديت: قلت لها

 .وأ كتفي هبا

نسان فقري وطّيب، وأ ان ابنة وزير غيّن : قالت . يبدو عليك أ نّك اإ
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 هل أ نت راٍض؟... سأ شرتي منك أ حزانك

اكد قليب يطري فرحًا عندما أ خذْت املرأ ة نقودًا ووضعهْتا يف يدي، ودفعُت 

لهيا ابلكيس عىل جعل، فوّدعتين وغابت يف العش ّية  .اإ

وأ ان ما أ زال أ نتظر يف املاكن نفسه، لعّل تكل املرأ ة  مّرت أ اّيم طويةل،

ن اكنت عندي أ حزان أ خرى أ حّب أ ن أ بيعها لكنيّن مل . تعود، وتسأ لين اإ

ىل أ ين أ خذُتا العمتة  .أ عد أ رى لها وهجًا، ول أ عرف اإ
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 البرئ وأ خهتا

 

يّل كيف أ ّن الش تاء مل ين من خرياته، مفا : قالت البرئ ل خهتا أ نظري اإ

والشمس عىل صفحيت تهتادى كعروس . ضب مايئ، ول جفّت أ عاميقن

 ...من عامل السحر

وابل مس جاءين شاّب ! ومك عابر سبيل ميّر بقرّب، ويطلب ماء فال أ عطيه

من بالد فارس، واكن يعاين القيظ والعطش، مخفت أ ن يغدر ّب من بعد 

الناس،  فقد مسعت عن برئ همجورة رشب مهنا. أ ن أ سقيه، ويشّوه جاميل

 .وأ لقوا حبجارة فهيا، والعياذ ابهلل أ ن أ صري مثلها

يّل كيف أ ّن الصيف قد أ حاطين برّشه، : قالت البرئ الثانية وأ نظري اإ

فامتّص مايئ، ومل يبق يف عرويق سوى بضع قطرات أ خىش علهيا أ ن 

وانظري كيف أ ّن العابرين قد رشبوا ميّن وأ لقوا ابحلجارة يف . تذهب أ يضاً 
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أ لّمُت كثريًا، وكفرت ابلناس اذلين ل حيفظون مجياًل، ول داخيل، فت

من بالد فارس، وقد أ خذ منه  يرّدون معروفًا، لكنيّن ابل مس رأ يت شاابًّ 

يّل، فأ رسعت  العطش لّك مأ خذ، واكد يسقط من الإعياء قبل أ ن يصل اإ

ليه مبا بقي عندي من ماء قليل، فرشب، وفرح فرحًا  ليه، ودفعت اإ اإ

 ّ ن وفرحُت أ ان معه، ل نيّن أ نقذتُه ابلقليل . ه جنا من موت حممتّ عظميً، ل 

 .اذلي أ ملكه
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 عودة احلّق 

 

ىل حفل موس يقّي يف بيته، لالحتفاء  دعا رجل مقطوع الساقني جامعة اإ

 .معه مبناس بة قطع ساقيه

ذا اكنت ساقاه  ىل بيته، سأ لوه كيف يشعر ابلفرح اإ وعندما جاء املدعّوون اإ

ّن قّصيت طويةل، ولكنيّن سأ خترصها توفريًا للوقت، : قال هلمقد قطعتا، ف اإ

فقد خلقين هللا طويل . وليك ل أ حرممك من املتعة يف هذه الليةل املباركة

ىل املعبد، يقف رجال قصار القامة ابلقرب . القامة وكنت لكاّم ذهبُت اإ

 لست وأ ان. ميّن، فيشعرون ابلغنب، ويهّتمونين ابلتكّّب والغرور وال اننية

متكّّبًا، ول مغرورًا، فليس يل يد يف طول قاميت، ول أ س تطيع تقصريها 

لو أ ردت، كام أ نيّن لست أ اننّيًا، ومك متنّيت لو أ عطهيم شيئًا من جسدي 

ىل احلامك، فاس تدعاين ! ليك يصبحوا طوال القامة مثيل وذات يوم اش تكوا اإ
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ىل احملمكة وحمك عيّل بأ ن يُقطع رأ يس، ليك يمّت ا وتس تقَي املساواة  لعدلاإ

بني البرش، فبكيت باكء مّرًا، ورأ يت ش بح املوت أ مام، ومك كنُت 

! حمظوظًا عندما سأ لت احلامك أ ن يرأ ف ّب ويقطع سايّق بدًل من رأ يس

ل بأ س يف ذكل، فاملهّم عندان أ ن تصبح قصري القامة : ففكّر قلياًل، وقال

وهذا ما حدث أ ّّيا .. .ليك ل يشعر هؤلء الناس بأ نّك أ فضل مهنم

ىل أ حصابه،  ال صدقاء، وذلكل دعوتمُك ليك تفرحوا معي بعودة احلّق اإ

 .واحتفاظي برأ يس
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 احملقّرون

 

أ مقُت ملّدة قصرية عند جامعة، ورأ يت مهنم يف ال اّيم الثالثة اليت قضيهتا 

ىل جبل قريب  عندمه ما يشيب هل شعر الغلامن، فقد أ خذين أ حدمه اإ

أ معدة عُلّق علهيا أ انس كثريون، فارتعبُت من هول الشهد،  حيث ترتفع

وحزنُت عىل هؤلء الناس اذلين تتأ رحج أ جسادمه يف السامء ادلاكنة، ولكاّم 

 .هّبت الرحي يامتيلون، أ ّّنم يسعون للقيامة من املوت

سأ لت الرجل عن هؤلء املساكني، فأ خّبين أ ّن قومه من احملقّرين اذلين 

نسان يفكّر، أ و يكتب، أ و يتفلسف، أ و ل يطيقون أ ن  يكون بيهنم اإ

يبدع يف أ ّي شأ ن من شؤون احلياة، وقد عاقبوا لّك انبغة وطبيب وعامل، 

 اجلبال وال ودية بتكل ال معدة اليت تنحُت الفضاء برصيرها حّّت غّصت

 .املتواصل
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ّل برش قليلون مه اذلين : وقال الرجل أ يضاً  مل يبَق يف هذه ال رض اإ

ّل ليك يأ لكوا ويرشبوايكتف  .ون من احلياة مبا قّل، ول يعملون اإ

ىل  وسأ لين الرجل عن حايل، وماذا كنت أ فعل يف حيايت قبل أ ن أ صل اإ

ّل أ ن أ زرع وأ حصد : دايره، فقلت هل أ ان مزارع بس يط، ل حيدوين أ مل اإ

 .وأ عيش يف الكفاف

ميكنك أ ن : فرَح حمّديث فرحًا عظميً، وبدا الرسور عىل وهجه، وقال يل

ىل ما تشاء، فنحن نعتّبك واحدًا منّا اتهلل ما أ عدَل املساواة، . تبقى عندان اإ

 !ل ابلتقوى ول بعمل صاحل... فليس ل حد فضل عىل أ حد

تركين الرجل ومىض يف سبيهل، وأ ان ل أ زال أ حّدق يف تكل ال جساد 

 املصلوبة يف عني الزمان، وترتعش رويح يف داخيل من هول احلقيقة

وبيامن أ ان يف تكل احلال، مّرت قافةل من بالدي، فهيا ماكرون . وفظاعهتا

ن وقعْت عيوّنم عيّل، حّّت أ رسعوا ليلقوا عيّل  يعرفونين جيّدًا، وما اإ

ىل هذه الناحية، فقلت  السالم، ويسأ لوين مّعا حدث يل، وكيف وصلُت اإ
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ّن دابيّت نفقت من العطش خالل سفري، وُتُت يف الصحراء: هلم حّّت  اإ

ىل هؤلء القوم  .اهتديُت اإ

وحنن س نبيت هذه الليةل هنا، ويف الصباح، سنتابع : قال يل أ بناء بالدي

ىل بالد الإفرجن  .طريقنا اإ

يف ذكل الليل، مل يغمض يل جفن، وتسلّلت حتت جنح الظالم، ليك أ فّر 

 .من تكل البّلة، وأ ويّل ال دابر، ومل أ عد أ زورها من ذكل احلني
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 اكرون للشمسالن

 

رجاًل يسري الهوينا ويتعرّث يف مشيته، ويس تعني  يف بّلة انئيةشاهدت 

بعصا قطعها من غصن حنيل ليك ل يقع، فظننت للتّو أ نّه فاقد البرص، 

وخفت أ ن أ سأ هل عن ملزل كنت أ قصده، فيأ خذين من يدي ونسقط يف 

يه، فال لكنيّن عندما اقرتبت منه اكتشفت أ نه يضع عصبة عىل عين . حفرة

الرجل قد فقد صوابه، واس تغىن عن  يرى، فاعتقدت للوهةل ال وىل أ نّ 

برصه من طوع نفسه ليك يعشق الظلمة، أ و لعهّل كره الناس فّل يعد 

 .يطيق رؤيهتم

اقرتبت منه وحيّيته، فأ جابين اببتسامة صفراء، وهو يتحّسس املاكن 

نيّن غريب عن هذه ادل. والزمان ليعرف من أ ان ين اير وقد لفتَ فقلت هل اإ

ّن عينيه ... منظره، وكيف أ نّه غّطى عينيه وسأ لته عن حاهل، فقال يل اإ
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نظره، ولكّن أ هل مدينته اكنوا ينكرون  سلميتان ول يشكو من ضعف

ّّنا غري موجودة، واكن هو يعرتض عىل رأ ّيم، ويدلّهم  الشمس ويقولون اإ

الشمس فوق  عىل الشمس ويه يف كبد السامء، وحياول أ ن يقنعهم بأ نّ 

وعبثًا حاول أ ن يقنعهم بتكل احلقيقة، حّّت . رؤوسهم وتيضء هلم الطريق

غضبوا منه، واضطهدوه، ومنذ ذكل احلني، قّرر أ ن يضع عصبة عىل 

ذا سأ هل أ حدمه عن الشمس، يقول ّل ظالمًا، واإ ّّنا : عينيه، ليك ل يرى اإ اإ

 .غري موجودة
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 حبيبيت والصورة

 

صورة كل عىل جدار غرفيت، فلكاّم دخلت  د وضعُت لق: قالت يل حبيبيت

لهيا وجدتُك أ مام، أ مري من العصور الوسطى، وبنظرايت املش تاقة  اإ

ليك وقبّلُتك من غري أ ن أ دري وجعلُت كل صورة اثنية يف ... ذهبُت اإ

كتاب، فعندما أ فتحه ل قرأ  شعراً، عرثُت عليك خمتبئًا بني الصفحات 

فت، أ نّنا طفالن يرثثران وخيافان أ ن املرتعشة، فأ حادثك بصوت خا

 .يسمعهام أ حد

يّل بعينني سوادوين يشّع مهنام القلق  تنفّسْت  حبيبيت هبدوء، ونظرْت اإ

ذا منُت، : والانتظار، واتبعْت  وكل صورة اثلثة قرب رسيري، حّّت اإ

ىل أ حالم  دخلُت وّدعُتك ابلتفاتة شوق ورغبة، و  من ابتسامتَك العميقة اإ

 .بةوأ منيايت العذ
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وعندما كنت صامتًا، وراغبًا يف مزيد من اهلمس امحلَي، شذرتين حبيبيت 

فأ ين صوريت عندك أ ّّيا : بنظرة حاّدة، وقالت بكثري من الغضب والعتاب

 املغرور؟ الرنجيسّ 

ذا مل أ عرف منك أ ين وضعَت صوريت، : وحنَي مل أ جب، قالت اإ

ليك، وس تنهتيي قّصيت معك مثلام بد  .أ ْت فسأ غادرك ولن أ عود اإ

ارتعدْت فرائيص، وخفُت من حبيبيت أ ن ترحل من حيايت، فوضعُت 

 .يدي عىل قليب
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 قّصة تش ُّبنا ل

 

 أ حّب أ ن أ راك؟: مّت س تقولني يل

 ...أ حادثك بكثري من الشوق وكثري من العناق

 ...واغتيال بنريان صديقة... رباّم جشار وحيد... رباّم قبةل من بعيد

 ...ل نيّن أ خاف أ ن تصريي مثل لّك النساء ...ل أ ريد أ كرث من ذكل

ذا قرأ ُتا أ صبحت من املايض  ....أ ن تكوين ورقة يف كتاب، فاإ

 ...أ نت حاكية ل تبدأ  ول تنهتيي

بعد رحةل قطعت فهيا حبارًا ومداًن ... فكيف وجدتُك بعد هذا الغياب

 خالية من الروح؟

بني أ صابعي  اكن لّك يشء يف نظري جامدًا وابردًا، حّّت أ طلعُتك من

 تطفئه مياه البحار؟ حريقًا ل
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نيّن عاجز أ ن أ رشح كّل، ل ّن كثريًا من املشاعر : قلت كل ذات مّرة اإ

أ حبّك، وعندي : فكيف أ قول... تكون أ كوااًن، ّوجمّرات ل خيترصها الالكم

أ كرث من احلّب؟ وهل اس تطاع الشعراء أ ن خيرتعوا لكمة أ خرى تليق بك 

 اي أ مرية العصور؟

ىل أ حب ث يف قصص العّشاق عن قّصة تش ُّبنا، فال أ جد، وقد أ صل اإ

ىل عينيك، ولو يف حلظة  ّل السكوت عندما أ نظر اإ ماكن ل أ تقن فيه اإ

ىل عينيك أ كرث من مغامرة، وأ خطر من سفر يف ... واحدة والنظر اإ

 ...اجملهول

 ...و لّك السهر والعذاب... اي امرأ ة يه لّك السؤال واجلواب

صدفة؟ وعندما تعّبين من أ مام، أ محل حقائيب، وأ سري  ولو نلتقيمّت 

ىل أ ين... معك ىل يشء سوى أ ن أ كون ... ول أ عرف اإ فلست أ حتاج اإ

ىل  قريبًا من عطرك امجليل، وأ ن أ ذوب عىل مجر شفتيك، وأ حتاج أ يضًا اإ

 .أ ن أ ضيع حيث ل يس تطيع أ حد أ ن ينقذين من الضياع
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 العصفور وطائر البوم
 

 

تتغاىض اي أ يخ عن جاميل، وأ نت  ملاذا: لّون لطائر البومقال العصفور امل

نّ  امللوك ل يس تطيعون أ ن خيّيطوا  تعرف أ نيّن ودلت بأ لوان قوس قزح؟ اإ

والشعراء قد . أ ثوًااًب كثوّب، ول أ حد يف العصور قد غىّن مبثل ما غنّيت

 .كتبوا عيّن قصائد معلّقات

مجياًل، بل املهّم أ ن ترى أ نت ليس املهّم أ ن يراك الناس : قال طائر البوم

امجلال يف نفسك، فأ ان اي أ يخ الصغري أ رى هذا امجلال يف نفيس، وذلكل 

عيّل،   يشء، كام أ ّن بنات جنيس يهتافنَ ل أ عتّب أ نّك أ فضل ميّن يف

ليك يف الزواج ميّن، ول يلتفنَ  ويرغنبَ   .اإ

 ّوب لغابة، فصوبيامن اكن العصفور وطائر البوم يتجادلن، مّر صّياد يف ا



[89] 

 

ىل العصفور الصغري تعد وفّر مذعورًا ليختئب بني اذلي ار  بندقيّته اإ

ور، بيامن ظّل البوم يف ماكنه مطمئنًّا، ل يعري اهامتمًا لبندقيّة خالص

ّّنم أ بعد الناس عن ظّل : وقال يف نفسه. الصّياد  طوّب للقبيحني، فاإ

 .ال قدار
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 لّك امرأ ة يه أ نتِ 

 

 .وتشاجرُت معها... ا يف الطريقالتقيُت أ مِس ابمرأ ة تش ُّبك، فتبعهتُ 

وذلكل  ....تش ُّبيهنا، ولك امرأ ة تش ُّبها يه حبيبيت أ نتِ  :لها قلت

 .أ صبحْت عندي مدينة من النساء

ي أ نّك حتتاج ل أ عرفك أ ّّيا اخملادع، ول أ عرفها، ويف اعتقاد: قالت املرأ ة

ىل طبيب  .اإ

بعيدة عينني سوداوين فهيام الغضب واحلنني، وما أ زال  جزيرة ورأ يت يف

منذ تكل اللحظة أ حاول أ ن أ عرف أ رسار التناقض، وأ صنع زورقًا ل عّْب 

ىل واقع أ راكِ  ىل جانيب من أ حالم اإ  .وتيضء تكل املدينة... فيه اإ

واحدة، مث نغيب يف مك س ميّر من الزمان قبل أ ن نلتقي، ونقول لكمة 

 النس يان؟
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 .ل ّيّمين يشء بعد ذكل

 .ل أ ريد قبةل أ و عناقاً 

 ...ةغللا نم ليل ق أ ريد أ ن أ حبّك ب 

وأ ن تعريف أ نيّن ل أ طلب شيئًا لنفيس، سوى أ ن أ عطيك هذا احلّب 

ّل صوريت، فقد أ عيش أ عوامًا طويةل، وقد ميحوين الزمان،  اذلي ل يش به اإ

ى عطرك امجليل مسافرًا يف ذاكريت، أ و قد نفرتق يف ماكن ما، لكن سيبق

 .ويرصخ أ مام بسكوت معيق

نيّن أ ش هتيي أ ن أ كون معك، فال تصّديق، ل ّن رويح  قد يقول كل أ حد اإ

ليك يف لّك حلظة، ولكّ  لهيا تذهب اإ  .يشء أ خر هو تفاصيل ل أ حتاج اإ

*** 

عندما أ حزن، ل ترتكيين وحيدًا، ل ّن حزين س يصبح غابة، ولكمة منك 

يّل   ...طفوليتتعيدين اإ

 ...فاكتبهيا عىل نسمة
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 ...عىل جناح غمية

 عىل رفيف طائر،

 .وعندما أ مسعها سأ ودل من جديد

*** 

لكْن اتريك يل هذا ... عّذبينأ ان أ حبّك، وقد تقولني ما يُ : رباّم لن تقويل يوماً 

ذا انهتيى، ل يبقى يل يشء سوى فراغ طويل ... احلّل اذلي أ عيش فيه، فاإ

 .يش به املوت

*** 

... ، ارفعي مّساعة الهاتف، ودعيين أ مسع صوتكيتاناعمام أ كون يف لكّ 

ىل رويح  .ويعلن أ ّن الليل قد انهتيى... صوتك فقط يُعيد جسدي اإ

 

 



[91] 

 

 

 ال معيان

 

جعبًا كيف أ نّنا نرى هؤلء الناس ول : قال رجل أ معى لرجل أ معى أ خر

 .يروننا، فال أ ذكر مّرة واحدة أ ن أ لقى عيّل أ حدمه السالم

ّّنم ل يرون. حصيح ما تقوهل: رقال ال خ ىل . اإ وابل مس جاء رجل غريب اإ

جامعة مهنم، وسأ هلم عن ملزل يريد أ ن يزوره ول يعرف ماكنه، فأ خذه 

واحد مهنم بيده، وبيامن هام يسريان سقطا يف حفرة، وكنت أ مّر يف املاكن، 

ويف ... فسمعهتام يطلبان النجدة، مفددت هلم العصا اليت معي ل نقذهام

ليوم التايل، صدمتين س ّيارة بيامن كنت أ عّب الشارع، وجنوت بأ جعوبة، ا

ولول أ نّه مسع صيايح من ال مل، ملا ... وزمع السائق أ نّه مل يرين يف الطريق

 .عرف أ نّه قد صدم أ حداً 
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 الصمغ

 

 .أ راد الناس أ ن حيامكوين ل نيّن كنت ملتصقًا بك

ينتنا ل يلتصق الرجل لقد خالفَت الرشائع، ففي مد: قال يل القايض

مّث يذهب ... ميكن أ ن تقبّلها عىل جعل، أ ن تعانقها يف مغضة عني... واملرأ ة

أ ّما هذا الالتصاق ملّدة طويةل فهو خمالفة لّلاينة، . لّك واحد يف طريق

 .وفتنة بني الناس

ارتعدت فرائيص، ورشحُت للقايض بأ نيّن كنت أ ريد أ ن أ قبكّل يف حلظة 

... الرشيعة، وأ غادرك يف مغضة عني، كام جاء يف الكتبخاطفة، كام تأ مر 

لكّن شيئًا اكلصمغ جعلين أ لتصق بك، وعبثًا حاولُت أ ن أ فلت، فشعرُت 

 ...بأ مل وعذاب

ىل ال ن أ رشح للقايض أ ّن الصمغ هو اذلي جعلين، من غري  وما أ زال اإ

  .فال القايض يُصّدق، ول أ نِت تُصّدقني... قصد، أ رتكب معصية
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 اذلهب املفقود

 

ىل جزيرة الكلز، صنع عندما عرث احلائر عىل خا رطة يف كتاب قدمي تدهّل اإ

ّل أ اّيم . زورقًا من خشب، وراح يشّق احمليط حبثًا عن الرثوة وما يه اإ

حّّت وجد صندوقًا من اذلهب مدفواًن عند جذع جشرة، فطار قلبه من 

ىل أ ههل ىل الزورق ليعود اإ  .الفرح، ومحل الصندوق اإ

هيبة، وهطل املطر غزيرًا، وبيامن هو يف وسط احمليط، هّبت عاصفة ر 

ىل قاع احمليط وجنا احلائر بأ جعوبة . وانقلب الزورق، فسقط الصندوق اإ

ىل خصرة ترتفع عن سطح املاء، جفلس علهيا يندب سوء  عندما س بح اإ

وجفأ ة رأ ى اثنتني من حوراّيت البحر تس بحان . حّظه، ويلطم وهجه

ىل هذا الرجل  أ نظري: ابلقرب منه، ومسعهام تتحّداثن، فقالت ال وىل اإ

كيف أ نّه يشعر ابحلزن والعذاب، فلعهّل صاحب الصندوق اذلي رأ يناه 
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اّيك اي أ ختاه أ ن : قالت الثانية. للتّو يف قعر احمليط واكن فيه ذهب كثري اإ

تلميس ذكل الصندوق أ و تأ خذي شيئًا منه، فقد تقوم حرب بني بنات 

ىل أ حزان ود   .موعجنس نا، وتتحّول حياتنا من فرح وسعادة اإ
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 مشعة تيضء

 

ملُت مشعة مضيئة قّررت يف يوم من ال اّيم أ ن أ معل اخلري للناس، حف

ورست يف الليل أ ماهمم، واكنوا يفرحون برؤية النور وهو يشّق جحاب 

طوىب كل من رجل، فلولك ملا أ ضاءت دروبنا، : الظالم، ويقولون يل

 .ولكنّا ُتنا يف الغاابت والقفار

ومحلت مشعيت املضيئة يف الهنار، فاس تغربوا مجيعًا، واُّتموين ابجلنون، 

فهل تيضء لنا دروبنا يف الهنار، والشمس !  رجل أ محقاي كل من : وقالوا

 أ غدقت علينا من مجيل عطاهئا، ويه أ كرث نورًا من مشعتك الهزيةل؟

ّن من احلمكة أ ن أ ضيف من القليل اذلي عندي عىل الكثري : فأ جبهتم اإ

ّن نور هذه : احلقيقة أ قول لمك. اذلي عندمك ّن الشمس لو غابت ال ن، فاإ اإ

 .  الليل من عيونمك الشمعة س ميحو سواد

وما أ زال أ محل مشعيت وأ سري مع الناس، ففي الليل يشكرونين ويعرتفون 

 .  بفضيل علهيم، ويف الهنار يش متونين وّيينونين، لكّن مشعيت ل تنطفئ
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 أ عطوين الهنر لكّه

 

أ قف أ مام املرأ ة، فأ جدين بريئًا ليس يف قبضيت سكنّي، ول ارتكبت 

 .جرمية

ىل ال مام، ول  -اء يف مرافعة الاّدعاء العام كام ج -اجلرمية  أ نيّن أ سري اإ

 .أ تراجع

ذا اكن هللا قد أ عطاه ماء وفريًا، وأ عطى الساقية ماء أ قّل؟  ما ذنب الهنر اإ

هناك تناقض يف ال فاكر بيين وبني كثري من الناس، فعندما أ عطي ل 

غ يف أ حتّدث عن عطايئ، ليك ل يصبح عطايئ نوعًا من ال خذ، بل أ ابل

لكّن  الكثريين يظنُّون عكس . التظاهر بأ نيّن فشلت يف صعود القّمة

 .ذكل، وحياس بون عىل ما يفكِّرون به، وليس ما أ فكِّر به

ىل حفل ل وّزعها  مك هو عذاب يل، أ ن أ طبع مئات الكتب، وأ دعو الناس اإ

ىل ملزيل أ جد يف صناديقي كتبًا كثرية  ...جمااًن، وعندما أ عود اإ
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أ ن أ لتقي بأ حدمه يف الشارع، فيطلب ميّن كتااًب، فأ عطيه، مّث ومك يغيظين 

ىل  يطلب ُكتبًا ل خيه، وابن مّعه، وجريانه، فأ عطيه، وعندما أ دعوه اإ

  !احلضور حفل، يرفض

ىل أ عاميل وأ ّّنم  ومك حيزنين أ ن أ عيش يف وطن، ينظر فيه بعض العابرين اإ

ىل قطعة حطب مرميّة يف غابة، بيامن يس متي ون يف مدحي ل مّّبر ينظرون اإ

  .أ مكنة أ خرى وأ زمنة ل تش به زماين هل، يف

ومك يؤملين أ ّن كثريًا من ال صدقاء اذلين فتحت هلم أ بواب مدينيت، 

 لايخ وسلّمهتم مفاتيح قليب، يدوسون عىل سطوري، ويعاملونين أ نيّن 

 .رباع

يرفع س يفًا، ومك يقّض مضجعي أ ّن الفارس احلقيقي يهُّتم ابلدعاء، وَمن ل 

 .ول ميكل رجوةل ول بطوةل هو البطل املقدام اذلي ل جُياريه أ حد

كن : ومك يعّذبين أ ّن احلقيقة املطلقة يه يف أ يدي برش، يقولون لليشء

  .فيكون، ويصنعون رجاًل من هيئة الطني

ذا قال ملَن يشعرولسُت أ دري ما يه اخلسارة اليت  يضّحي،  هبا امرؤ اإ
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لكمة مجيةل، أ و عبارة ُشكر وتقدير، ... ويقّدم من عرقه وماهل وجياهد،

 لينفض عنه غبار التعب؟

ل ّن املساواة اليت يُراد هبا ابطل يه أ صل البالء، فاذلي ... ، أ ان أ دريبىل

وهذه املساواة يه أ شّد أ نواع . يف العمتة جيب أ ن يتساوى مع العمتة ييضء

ىل ادل  .ماراملساواة فتاكً، بل يه سبيل اإ

... أ عطوين الهنر لكّه، ل لقي فيه جبميع ما كتبت، وجبميع أ اّيم اليت أ هدرُُتا

 .واكنت حّبًا عىل ورق

 

 

 

 

 



[010] 

 

 

 احدةظة و حل

  

 .لّك التوارخي أ عرفها 

 ...أ عرف يوم ولديت، ويوم حضكت ويوم بكيت

 .لّك ال اّيم اليت أ حببهتا كتبهتا يف دفرت صغري ليك ل أ نساها

 ...ولّك أ عياد الفرح والك بة

ولّك احملّطات اليت مررت هبا، واملرائف اليت حزنت علهيا، والشوارع اليت 

 ...أ مقت فهيا حتت املطر والضباب

 من املقاعد، وادلوائر، والزوااي،ورمست عىل دفرتي أ يضًا كثريًا 

 .ودخان القطارات ...وال رصفة

مل يفتين يشء من املايض، ولو سأ لين أ حد عن أ ّي حلظة، فسأ فتح 
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الصفحات اليت متوج حتت أ صابعي، س يودل معر من جديد،  ويف... دفرتي

 .وترصخ ذايت

ّل حلظة واحدة، مل خيطر يف ابيل أ   ن أ كتُّبا أ و أ خبهّئا، ل نيّن خفت علهيا اإ

لهيا من غبار العاصفة، وأ كتشف أ نيّن  أ ن تصبح قدمية ذات يوم، فأ لتفَت اإ

لهيا  .مل أ عد يف حاجة اإ

تكل اللحظة يه عندما رأ يتك، وأ حببُتك يف رّسي، وخفت أ ن أ قول كل 

 .أ ّي لكمة، ليك ل أ جرح اللحظة كام جيرح النس َُي الوردة يف صباح رقيق

حببتك بصمت ورهبة، وأ نيّن يف هيلك للعبادة، فال أ جرؤ أ ن أ دوس أ  

 .عىل رخامه، أ و أ نبس ببنت شفة يف ظالهل

ن كنت حتّبينين أ م ل، فهذا أ مر ل ّيّمين، ل ّن احلّب  ومل أ سأ ل يومًا اإ

عندي أ ن تكوين يف قليب أ يقونة مقّدسة، وعىل شفيّت صالة، ويف لييل 

 .صورة ترصخ من وراء السكون
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 .ل مينعين أ حد أ ن أ حّب السامء، والهنر، والوادي، وحفيف الغاابت

ول أ طلب من الميمة اليت ُتدل عىل غصن وتطربين بغناهئا، أ ن تبادلين 

 .احلّب، أ و تلزل عن غصهنا ليك تغمرين جبناحهيا فأ ختئب من احلياة

طاره ا وتكل الصورة اليت علّقهتا يف رموش عييّن، ل أ سأ لها أ ن خترج من اإ

 .ليك تعطيين موعدًا أ و قبةل

تكل اللحظة الوحيدة اليت ل أ ذكر مّت اكنت، ل أ ريد أ ن أ عرفها، ل ّن  

 .حبّك يرتدي لّك اللحظات

ىل زمان  ليه، بل تنمتي اإ ّل حلظة أ فلهتا الزمن فال تنمتي اإ حبّك ليس اإ

 .اخللود

 

 

 



[011] 

 

 الفهرس
 

 ۱0تعلّمت من الس نة املاضية  8اجملهول  ٥اي هللا أ نت حبيب عطايئ 

 ۲4رجل يرتدي عشب ال رض  19ملاذا خلقَت احلاقدين؟  16اخلطيئة 

ىل ّناية الزمان  ۳0الالعنون  27أ طفال ل دِين هلم  أ ان  ۳2أ سري معِك اإ

هنا تسكن  38الش تاء   ۳6امرأ ة تعرفين  ۳4ن أ كتب ومه يتلكّمو

يوم رضبين  46القنديل   4٥صالة  42جعبُت من زمن  40العاصفة 

لو مل  ٥8 العبوديّة ٥6الفالسفة الثالثة  ٥4الغراب  ٥2 المتثال 48وادلي 

احبثوا عيّن يف الضياع  64الصاحل والرّشير  62أ ربع نساء  60تكن أ نت 

عودة   7٥البرئ وأ خهتا  71املرأ ة اجملهوةل  70اترخي   68 أ ان وال خر 66

ل  84حبيبيت والصورة  82الناكرون للشمس  79احملقّرون   77احلّق 

  90لّك امرأ ة يه أ نِت   88 مو بل ا رئاطو  رو فصعلا ۸6تش ُّبنا  قّصة

 ۹8أ عطوين الهنر لكّه  ۹7مشعة تيضء  9٥ بهذلا ۹4الصمغ  ۹3ال معيان 

 ۱۱1 حلظة واحدة

 


