
 
 



 

 

 

 

 

 

 لياٍل ندين لها.

 علي عبدالوهاب التوم

 )الجبل(

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ن لياٍل مليئة بالتفكير مع الذات، والسخرية نصوص ع

منها في اوقات أخرى. ألن أكثر الحديث الصادق يأتي 

مع وحدة الليل. بعيدا عن الواقع.  ألن الواقع رغم 

 ساخرا.  يبقى ،حقيقته

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

عها رغم حنظِل ، وابتلدره كلمات كثيرةفي ص   ستلكل من تكد  

 . طعمها ومرِّ ألمها

ألن ميزان البشر ال يزُن  ،لكل  من تكفلت عدالة السماء بأخذ حقه

  .ولوال ذلك لما كانت دعوة المظلوم غير  ذات حجاب ،المشاعر

ووجد أن الواقع حلما ال تنطبق فيه متغيرات  ،لكل  من مر  بحلٍم ما

  .ذلك الحلم

 .كل  الساعات التي قضيتها وحيدة ليال وواسيت فيها نفسيل

 .أهديها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ،قدرما نلقى ونشقى

  .بنشقى بس وبلقوا غيرنا

 قدر مانقول نتعب لبكرة 

 بيحي بكرة وبيموت حلينا 

 كا يا كم زرعنا بذرة أمل 

 وكم يا كم زادت خطاوينا 

 غير باكر المجروح ما شفنا 

 ما لقيناوغير فتر الخطاوي 

 يا هو نفس اللية هتتكرر 

 هتفرق شنو في أحاويلنا 

 ماهو نفس الزول، نفس الظروف 

 نفس الروح المكسورة فينا

 واقع واقع مشلول مخدر 

 يا حليل ماضينا  ،يا حليل امس

 أنا يا الحلبوة قدر ما آمنت 

 ات الدنيا تكف ر فيناج

 

 

 

 

 

 

 



 

" أغار من الكتاب :قال لي صديقي ذات مرة 

 ذوي األصواتوالرسامين و مثلك والعازفين

تستطيعون جعلها لوحة   ، حتى مشاعركمالجملية

، في صدره أصابه الحزن يكتمهما . مثلي إذا فنية

 لفأما أنتم فتخلقون أ وال يستطيع التعبير عنه.

إذا أحببتم خلدتم من  .للحزن وتعبيرٍ  تعبيرٍ 

كرهتم لعنتم من تكرهون في بقاع  وإذا ،تحبون

تجعلوا الناس يفهمون ما  تستطيعون أن .رضاأل

. ما أحسده نظرت إليه وأنا. حظكم " .تمرون به

ما فائدة  .؟إليه تهديهِ  لف نص تكتبه وال أحد  فائدة أ

ة ما فائد، أغنية وصاحبها يبكي من األعماق ألفِ 

 وال أحد ،ون بما في قلبكيحس   شخٍص  ألف

ي كتابة ف دع. ما الفائدة أن أُبمعلى ما يرا سيكون بجانبك ليخبرك أن كل شيء

هم الناس ما فبما أكتب فيأُرى  أنأخاف  .رسالة عن السعادة وأنا لست سعيدا حقا

نحن نكتب  .هيئة أحرف وال يهتمون بما أمر به أخاف أن يراني الكل على ،بي

 .نكتب عن أشخاص غيرموجودين .نرسم أمنيات ال تتحقق ،نعيش فيه وال عن عالمٍ 

لن  ،الكاتب مشاعرِ  أصدق  . إن   يرانا الناس على هيئة أحرف وال يهتمون بکاتبها

 .تجدها في كتابته

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

 .ويله في الظل  لوقٍت ط، كائنا رائعا أخفيتستجُد في عزلتك ما ال تجده بين الناس

ب أن تعتزل .في الحقيقة ينبع منك ،وأن الجمال الذي تراه في الدنيا لو و ،جر 

أنشئ لنفسك معبدا واعتكف فيه قبل أن  .كأضعف اإليمان مع نفسك وحيدا صامتا

أمسك مكنسًة واكنس  .صدورهم هلِل ما تحمق  كم من الناس سقطوا لثِ  .يمتأل بالناس

حتى عندما تشتد  بك األحزان ارجع إلى معبدك وداوي نفسك  .جميع تلك الكراهيه

 .نانحن نتعافي بتصالحنا مع أنفس ،بنفسك

 

 

 

 



 

البشر  .كنفالبشر بارعون في صنع المسافات عندما ال يحبو ،ال تحدثني عن الوصل

 ،ولكن عندما نحب أحدهم .نكره الحقيقة ،بارعون في اختالق األعذار للتفادي

سيخترقون من أجلك  .واألعذار مجرد كلمات .تصبح المسافات مجرد أرقام

األعذار  .سيصل ،من يريد .لذا ال داع للمجاملة .الجدران ويكسرون الظروف

  .عندما ال نحب  نختلق األعذار .وجدت لمن ال يريد

نحن أصبحنا نتعامل بالقلوب  .نبتعد عندما نرغب ونكسر الحواجز عندما نريد

ولألعذار  ،فإذا اعتذر منك أحدهم فبلغ تحياتي للظروف التي كشفته .وليس بالعقل

  .الجميلة التي أختلقها

........... 

لٍة هي أليست كل  لي ،أليس كل يوم هو قتال ."كم من فئٍة قليلٍة غلبت فئًة كثيرًة "
ك بتلك الذ .معركة  أنت كل أطرافها. فتم سك بالقليل الذي يجعلك تغلِّب كريات تمس 

بيتر ربما كان ب .تجعلك تحل ق بعيدا عن كل  شيء ،البسيطة التي تجعلك سعيدا
 كل ما يتطلبه األمر للطيران هو ذكرى سعيدة.  ،مان محق ا

ك بتلك القالئل الطافية على بحر صدرك وال تغرق تطيع سفينة صغيرة تس .تمس 
فقط إن كنت  تستطيع البقاء  .أحيانا النجاة من كل  أمواج البحر وظالمه ورياحه

 ارب  لحظٍة بجانب من تحب  تحملها يداخلها تعادل كثير .فوق كل  شيء ،طافيا
فنة ائح العربَّ نفحٍة من الماضي تضيع معها كل تلك الرو .من الجلسات العالجي ة
ُق مضجعك ك.التي تؤرِّ  .وال تغرق أبدا ،تمس 

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

 

 ،السيجدون بدي .الناس تغيرهم المسافات ،ال تضع بينك وبين من تحب مسافة

المنفى  .ء ينسونفالغربا ،ال تبتعد عمن تحب .سيصبحون غرباء .سيألفون البعد

ل الكثيرين   .قاتل صامت البعد، ،ضلل المشاعرالمسافات ت ،يحو 

حتى أعظم المشاعر ال تساوي  .تبدو كل األشياء صغيرة ،هناك في المسافات

لنظرة حتى تلك ا .تبدو كأنها ذابت في الطريق ،حتى أقوى التضحيات .قبضة يد

 .لم تصل ،التي كنت أراهن أنها كفيلة بإسقاط جيش كامل

 

 



 

ِة حقيقتها ،قيل في أسطورة ما ظهرت الحياة لحواء وهي في  .مسحها الزمن لشد 

 ٍر من جنس حواء تمشي على األرض وعقدت معها اتفاق حتى آخر ذات شع ،نهٍر ما

 .إذا حققتي الشرط ملكت الميزة ،سأمنحك ميزةً على شرط ،قالت لها " ألننا مؤنثتان

 .وفي المقابل سأمنحك القدرة على أقوى شيٍء فيه ،ال تدعي الرجل يدرك طبيعتك

  .ولكنها صرخت "موافقة " ،اختفت قبل أن تدرك حواء ما هو ."

ته لم يدري كيف يحكم سيطر ،لم يعرف الرجل كيف طبيعة  المرأة ،ومنذ تلك اللحظة

جعل ت .تجعل أقوى الرجال ضعيفا ،وما زالت المرأة تتحكم في قلب الرجل .عليها

 برسالة واحدة .يخون وطنه وأرضه وعشيرته ،يضحي بنفسه ،قتل أخاهالرجل ي

د نسيت حواء الشرط ولكن الوع .بترك يوٍم واحٍد تشغُل تفكيره ،تصنع له السعادة

ما اختل ت الموازين إال عندما استرجلت بعض النساء وتأنث بعض  .ما زال مستمرا

 الرجال

....... 

 

كانت من  .هادئة المالمح ،كانت صاخبة الروح

فيخلقون  ،في صمت تلك الذين ينظرون إليك

 كانت من ،نعم .ضجيجا من المشاعر بداخلك

ولغرابة األمر لم  ،الذي يخلقون عنفا في هدوء

فهناك فرق بين أن  ،فهمي ال تسئ .تكن جميلة

 وبين أن تملك صفاتا ،تكون ذو جمال أخاذ

كانت تجعلك تفكر أكثر من مرة إذا سألتك  .نقاذة

 فهي التي ،سؤاال

قرأت عن أمثالك في عشرات الروايات و 

كانت  .من الكتب تعلمت عنك شخصيتك بمثلها

وال  ،ممن يعرفون كيف يدورن حول قلبك

إن  ،ولكن .تتحرك دون أن تراك تستطيع أن

عديدا  ستجد أنها ال تری ،رافقتها في الحقيقة

أحب تلك  .من الناس إال من هم بجانبها

ذوات  ،مثقفات العقل ،لروحعنيفات ا ،األنثيات

وليس من تقرأ  ،ضجيج بين أغلفة الكتب

 .أحبهن جدا وهللا بل من تقرأ لتفهم ،ال.لتشعر



 

 

 

ال تعتمد على أن هناك أحد يبتغيك، وال تعش معتمدا أن كل طرقه تؤدي إليك. ال 

تبتعد ممن يتألم من العالم وهو يقترب إليك. سيأتي يوم  ولن تجده في خطو ثراك. 

ستجد أن استعداده لفعل المستحيل من أجلك، سيتحول لعزيمة ليبتعد عنك 

ويتركك. حتى وإن كانت كل طرقه تنتهي بك سيختار له نهاية غيرك وسيشق 

طريقها شقا. اإلهمال يفتعل الكثير في روح العاشق، اإلهمال يقتل بوحشي ة. ذلك 

 ت تحس  أنك غير كافي.الشعور هو ثاني أكثر شعور مؤلم في العالم، أن تنام وأن

.رُ لبك إحساس بالتقصير رغم أنك قدمت ولم ت  أن تنام وفي ق  د 

هُ  ة، لذا ال تمل وا حتى وإن لم تحبوا، فكم  اإلهمال، يشو  ق من ريفي الطالقلب بشد 

 غرباء. كم نصبح غرباًءا بعد اإلهمال. عشاقٍ 

......... 

نظل نقنع  ."ويردد "صبران كالقابض على جمرة يكو .يكون الصبر صعبا ،أحيانا

مت من أندهشت عندما تعل   لى الرغم من أن المكان ال يالئمنا.ع أن نصبر أنفسنا

في أغلب  نجاةً بل الرحيل يكون  ،الحل ليس الصبر هو ،ه أحياناأن   الكهفِ  سورةِ 

قوم لو  ،عطاه هللا ما يريدأللو صبر رجل  ،لو صبروا لقتلوا فتية   .األوقات

وآخرون لو  ،قوم لو صبروا لقتلهم الجوع ،ضهم البعضصبروا لقتلوا بع

 .لقتلهم يأجوج ومأجوج ،صبروا

ون ال يمكن أن تك ،صبر عليهالنغير طريقنا وليس لنكل األوضاع  ت بعضخلق

ال يمكن أن تكون في مجال ال تحبه وتصبر  ،وتصبر عليها في تجارة فاشلة

 .ياعنها أطفال مشوهون نفسرافها نتج الزيجات التي صبر أحد أط أكثر .عليه

 ،فقط ولكن الصبر ،الصبر لالبتالء أحيانا يكون في معرفة النتيجة من الصبر

الصابرين  بشر ،الصابرين ألن بعد العسر يسرا وذلك وعد رباني  بشر   .مؤلم

إن علمت النتيجة  . وبعد االبتالء في الحياة جنة في اآلخرة ،ألن بعد الصبر فرج

ثم  ،تعلم إلى أين يقودك شي في طريق كله شوك وانت الولكن ال تم ،فاصبر

لنور الظالم إن لم تكن تعلم بأن ا ال تصبر على .تخبرني بأن الصبر مفتاح الفرج

على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبرقبال لموسى " ر الخضقالها  .قادم ال محالة

 .؟ "



 

 

عندما  . غريبةوفي رسالة أضمها لمجموعة لن أرسلها إليك. أحدثك عن قصة 

قالت لي من  .متشابهين أخبرتني جدتي عن السبب الذي يجعل الذي يحبون بعضهم

 ،المجتمع. سيترك مكانتك بين الناس سيترك قيمتك التي تمثلها في ،يحبك فعال

حب يس .أنت مجردا من كل إضافات المجتمع سيحبك كما .سينظر عبر شكلك

بال  سيقلدها ،رويدا رويدا .تنتبه لها تفاصيلك التي ال ،أغانيك ،نظرتك الساخرة

 ثلسيصبح ذوقه م ،رويدا رويدا .فقد احتفظ بها في مكان عميق في عقله،شعور 

يذوبون في  يفهم طريقة تفكيرك فيعرف تصرفاتك. الذين يحبون بعضهم ،ذوقك

بل  ،المحبون ال يشبهون بعضهم بالصدف .لينتجوا وعيا مشتركا خاصا بهم ،بعض

 واحد زائد واحد في الحب .تجعل األرواح تذوب في بعضها يافتاي ،تلك قوة الحب

 يساوي واحد يا فتاي. 

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

والجسديه  لماذا يتشابه الكبار والصغار أحيانا ؟. لماذا يصبحون بنفس الحالة العقلية

غريبة، تتغير فيها أعمارنا بمشاعرنا.  وال يختلفان سوى في المظهر. إن الحياة حقا

 باألمر. عندما نكون صغارا، ال نمنح أي مشاعر، ال حب وال عالقة للسنينال 

فشيئا. نبدأ نتعلم كيف نشتاق،  كراهيه وال انتقام وال أي شيء. لذا يكبر جسدنا شيئا

المرء ثابتا  نواسي. شيئا فشيئا نبدأ بالمنح واألخذ. وهكذا يصبح كيف نضحك، كيف

يأخذ. يمنح الحب لألبناء واألصدقاء،  ط والتقريبا. حتى يصل لمرحلة يمنح فيها فق

  الجد وطلباته الكثيره. ال أحد يمنحه حبا أو عطفا كما يمنح ولكن الكل يتذمر من

هناك شيئ لنمنحه، ال حب وال  فيبدأ بالذبول قليال قليال. نحن نموت عندما ال يتبقى

 ا كلها، نموتابتسامه. إنما نحن مشاعر، عندما نمنحه كراهيه، وال حتى حين رغبة

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

أراقب النيل ليال، نعم ليال. بعد صالة العشاء. أجلس إليه بعد أن تركه الكل  ألسمعه 

حديثه جيدا. أشم نفسه المعت ق المعبق. صوت أمواجه تالطم الشط  شوقا. وبعض 

خفافيش تعزف الجو بحثا عن فريسة. ووووووش، والجو  بارد. والصيادون على 

ِكٍر قد طرٍف  منه يوقدون نارهم. وأنا هنا وحدي، أتلقى اتهامات ظنونهم بأن ي س 

فاض به الخمر. ولكن ي لم أكن سوى رجٍل اعتزل البشر. كامل عقلي وبريئ  مما 

تدعون. أراقب النيل، يحكي لي قصة أخرى عن البشر. وأحكي له مآساة وجودي 

 بينهم. 



 

 فارتد له الصدی "اصمت". حاول أن يشتكي ،صرخ بأعلى صوته

 ،ال يسمح لك بالشکوی ،أنت رجل .فهمس إليه المجتمع "أسكت "

 إرجل. ملؤوا عقول الصبيان بأن من المفترض أن يكونوا ذوي قلوب 

 قالوا ،عندما دمعت عيناه من األلم .وأن شكوى الحجارة لين .متحجرة

 " أنت أقوى". وعندما قيل له ،تحمل". عندما زادت عليه الضغوطات

 نليس م ،ال أحد يغيث رجال يتألم ألما نفسيا .رحل الجميع ،لرانفج

 ،اولم يدروا أن الرجال عندما يكسر ."الرجولة" أن تصاب باإلكتئاب

أتذكر  ما زلت .وأن ما فقد ال يعود أبدا كما كان .والشق جسيم ،الكسر عظيم فإن

 . أال إن قهر الرجال عظيم ،حينما استعاذ النبي من قهر الرجال

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

بغض  .حاليا جلسة مع من نحب الوضع يحتاج . ،رغم كل هذا البؤس في الدنيا

 سأتمنى لهذه اللحظة يا .أعلم أن كل شيء سيبدو أبسط النظر عن التفاصيل ولكني

دنيا أنواع السعادة في ال ألقول لك أن كل .بدل هذا النص ،عزيزتي لو أنك بجواري

لن  .طمأنينه في هذا العالم الموحش ،أنتي عليه وهذا ما .ال تكتمل إال بالطمأنينه

لتشعرينني بأن كل ما  بعدها أن أقاتل في هذا العالم وأنا أعلم أنك بانتظاري أخاف

فأنا أعلم أنه مهما اشتدت  .خوف من الغد کل لتنزعي من قلبي .يستحق ،فعلته

العالم قاس  لذا أحتاج إليك االن ألخبرك بأن هذا .رياظستكونين بانت المصائب

 بدونك. 

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

تطلب األمر  هللا وحده يعلم كم .النظر هللا وحده يعلم كم تطلب األمر حتى أغض  

ا ستصنع فرقا األمل في أنه تلك الكلمات الطويلة التي فقدت .لكي أصمت وال أنطق

 ،معركة ال أدري ما هي إمكانياتي فيها أقاتل فيت بدلها "أنا بخير". ما زلت ب  تِ فكُ 

وأتفاجأ أكثر بمقدراتي التي  .من كان يقف بجانبي منهم ،جديديوم بعدٍو  أتفاجأ كل

ولكني مررت عبر الكثير. هذه أقرب فرصة لترى الفرق  .أبدا ظننت أني ال أمتلكها

 أختار وأن ،بين أني كنت أريد أن أعبر .كنت وبين ما أصبحت عليه بين ما

الطريق  فتلك نهاية ،أال أصل لمرحلة أن أجبر عليه ،ولكن غاية أملي .الصمت

  .لروحي حتما



 

عجيب عندما تنقلب األمور "قالت لي جدتي ذات مرة 

تظن أن الجروح هي بسبب الذكرى  عندما ،يا بني

تظن أن التفاصيل  عندما .ولكن الذكرى هي الجروح

 ولكن الشخص هو من ،هي التي تعجبك في شخص

ذي قال ال .جعلك تعشق تلك التفاصيل في كل إنسان

الشبه أربعين" هو رجل أحب  المثل "يخلق من

يجمعها من  وتفرقت التفاصيل فأضحى ،بصدق

عندما تظن أنو الوطن هو المكان الذي ترتاح  .الوجوه

حتى لو  ،ولكن أين ما وجدت الراحه فذلك وطن ،فيه

وتنسى  ،شخصا لتجد السعادة كان إنسان عندما تحب

ننسى أحيانا  .أن السعادة في أن يحبك شخص ما

 ننسى أن المرأة أحيانا ،الحقيقة وننشغل باالنعکاس

تعكس صورة كاملة. ننسى أحيانا أي الطرفين هو  ال

فكم من نتائج ما زلنا  .المعادلة في المكان الخطأ في

 نعاني منها حتى اللحظة. 

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

 "بخير"

فيصبح تقليب اليدين رفاهية  ،أن تفرغ من بين يديك الحلول .أعلم ذلك الشعور جيدا

 وال .الجلل من األشياء تمر بك ،األليم ،الثقيل ،الكثير أن يكون هناك .ال تمتلكها

 تخرج روحه، فال يدري أيفتح فمه ليلفظ كلماته کميتٍ  .تستطيع النطق

 .أن تغلق فمك وتصمد ،أعلم جيدا ذلك الشعور .روحأم يغلقه لكي ال تخرج ال ،األخيرة

ولن تأسی  ،فتبكي ولن تطيق صبرا .ستزفر جحيما من صدرك ،فتحت فمك ألنك إن

 وحين .تأتي حين فرحة ،تلك الضحكة الممزوجه مع البكاء لبكائك فستضحك

حيث الوحدة هي  ،تلك اللحظات استغراب حيث تشعر "كيف وصلت لهذه المرحلة '

الحزن، ذلك الذي  وأعظم مافي .فقط حزن ،وال ألم .الجالد والذكريات هي السوط

 .نعبر عنه حينها " أنا بخير "



 

حتى وإن كان  .البد أن يأتي الصباح ،وإن طال ظالم الليل

حتى لو كان الجرح أشد من  .مؤذيا، ال تبالي كل شيء مر  

 ،حتی .ال تبالي ،لمفي حنجرة األ والصرخة مكتومة ،الصمت

حتى ولو لم تسمع  .تبالي ال .الهدف د  عُ ك الصبر وب  لو غص  

 ،أنصت جيدا ك.صديق يقف بجانب رب  ف ،صوت األعماق

في كل  أنصت .فصوت األعماق يشتد في الليالي لذا ال تبالي

 فسيسقينا .أو شوق ،أو رغبة ،أو أمل ،مدة يزور طيف حب

عد لن تخش الليالي ب .ستشفى الجروح كلها ،قوة نصمد فيها

 أو حتى ،حتى لو هزك الشوق لشخص ما .فال تبالي اليوم 

 وال تبالي ،اعتزل ما يؤذيك ،فقط .تبالي نفسك القديمة. ال

 بعدها.

 

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

وكأن األلوان  تبدو ،ذابلة ،باهتة ها عن قرب. حتى رأيت .كنت أظنها مجرد حديقة

 ،صادقتها ،تعرفت عليها طحنته التي الظروفو رغم جمالها الظاهر .ت منهارهاج

على قلبها عسى أن تعود أمسح الحزن  تقتربت بحثا عن مفاتيح قلبها. حاولت أن

أقبلت  ،"من يمسح عني حزني ". فكنت أنا ذلك الشخص فقالت .الفرح رإليها طيو

 .كالفتيات فغدت فتاة ليست .أسهر على عينيها حبا وشغفا ،أسندها ،أسقيها بجد

 .ركزت في تفاصيلها کلمات ،فأدركت حينها أن الفتاة تبدو أجمل كلما اهتممت بها

في  .تسقيها فتضاهي في حسنها القمر كشجرة مهملة ،كحديقة ال يدري عنها أحد

لها أسوار وتضج باألسرار. تتفتح  ،جنة مهملة ،فتاة في كل .كل فتاة حديقة سرية

 تأكد أن الحديقة موجودة. ،حتى لو كانت مخفية عن العيون ،صادقباالهتمام ال

 

 

 

 

 

 



 

وما زلنا نعيش  ،الحقيقة هذه هي، هي الغابةالحياة  هذه ،قالت لي جدتي " يا بني

ر فأكث .ستتألم حتى ولو لم تؤلم ،تؤذی ي حتى وإن لمذستؤ .في غابة حتى اللحظة

لن يكذب عليك الذئب بل  ،صادقونفقط. ولكنهم  يأكلون العشب ،قتلى الغابات

يخدعك النمر بل سيزمجر في وجهك. نحن البشر فقط من  سيرکض تجاهك. لن

 ،نحن فقط .وجه من نكرههم. نحن فقط من نبدع في النفاق والمجامله نضحك في

يمشون  ولكن رغم كل شيء. ما زال هناك من .من نقتل في صمت وبدون مالحقة

الغابة التي نعيش  رغم .ن خاطر هذا ويسعدون هذايجبدو .ربقانون مساعدة الغي

وأن تجبر  ،تحيا في األرض سيبقى هناك "جابروا الخواطر". ما أجمل أن ،فيها

 الخواطر

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

مجبرة فالمغادرة  ،لماذا يعيش السمك في الماء؟. حسنا

 . تعني الموت

إذن لماذا تطير الغيوم في السماء ؟. بسيطة هي بال قيود 

  .من حريتها فلم تتعجب

 فلم .كانت األغنية جميلة وكنت أجيب على أسئلتها كلها

تكن األسئلة صعبه". حتى سمعتهم يقولون لماذا نحن 

لو أوتيت األسماك خيارا هل ستختار غير الماء  هنا؟؟"

لماذا دائما  .بمحض إرادتها هل تختار الغيوم السماء .؟

بأننا  لك "نجد أنفسنا في المكان الخطأ ونفسر ذ

في أرض  ،مجبرون؟ ". لماذا أنا في عالقة تستهلكني

 .هل أستطيع الرحيل أم أنا مجبر ؟ .أحالمي تموت فيها

لماذا أصادق  ،أرغب فيه يوما لماذا أدرس تخصصا لم

أعلم أنه ال  لماذا أنهض يوميا وأنا .أناسا أعلم نفاقهم

 أم إجبار ؟. رغم ،رغبة .لماذا أنا هنا حقا ؟؟؟؟ .فائدة

 .ولكنه في اآلخر سؤال صعب جدا ،بساطة األغنية

 سؤال يراودني

 

 



 

أن البطل يقتنع  -وأنا من عشاق السينما-أستغرب في أفالم السينما حينما أشاهدها

 ،ستبكي وحيدا ،ستتألم وحيدا دائما عندما يقال له "أن العالم يعتمد عليك". أعني :

وحيدا في أغلب فترات عمرك فلم تبالي إن  ستكون ،ح وحيداستفر ،ستعاني وحيدا

 .احترق العالم أم لم يحترق

اإلمبراطورية  هل رأيت قنبلة القيصر الروسية ؟، هل رأيت مدفع ،إنسانيه ؟ 

 .؟األصل ؟. أين هي اإلنسانيه هل سمعت بالمجزرة في شعب أمريکا ،األلمانية؟

لقد  ،دعمت األشرار في أي فيلملطالما  .لتحترق اإلنسانية في أتفه مکب زبالة

تبا  .المث أعني أن أقتل مؤسسي البنوك ألنهم مجرمين .نهضوا حقا لقضية حقيقية

 .نصف الخرطوم بسبب بائعي الخضار بسبب إزعاجي صباحا أنا مستعد ألن أحرق

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

لقد كان صاحب األغنية عاشقا .كنت أستمع ألغنية مسلسل أطفال يدعى "ريمي"

فربما الكلمات ستعود لنا عند  ،أغنية أطفال يحكي قصته في .شك متألما جدابال 

من خاللنا وترك كل  ،في تفصيل يشبه من نحب الكبر عن ذکری تذكرناها

ت فكان .كثير من التراكمات التي تناساها فربما الغد أجمل األشياء لتذكرنا به. عن

ولم تكفي كل  ،لبعدعن مسافات تطاولت حتى ظننا أننا نحن ا .سبب األلم

النسأل  ونحن السبب في ذلك. لم نأخذ لحظة ،الممكنة". عن كثير حدث الخطوات

التوقعات تكبر حتى  تركنا ،ما نحن بالنسبة إليه .ما الذي نعنيه لذلك الشخص

 .وها نحن عدنا غرباء كما كنا ،أننا باألمس لم نسأل ،عيبنا الوحيد .هوت علينا

.... 

 ،لحظة وأن الشقوق التي تتخلل روحك ذات . ستزهر ،رغم كل شيء بداخلك

ن فِ ابنته ذات يوم دُ  فمن دفن .روحك ال تيأس لسيمضي الوقت وتراها أشجارا تظل

حتى شق  .هللا فأقبل إليه ومن قتل تسعا وتسعون نفسا رحل إلى ،بجانب النبي

كمن ت ،تلك الشقوق التي تظن أنها مظلمة ،هناك .السفينة أخرجها من ملك ظالم

وآثار  ،لكل شيء آثار .تبتئس فأنت لست سيئا بعد كل شيء لذا ال .أضواء المستقبل

 .وح يا فتیشقوق الر الحياة

 

 

 



 

سجانا أخذ  فما الذي في رفاتك قد يفيد .أنه ال يوجد سجن لألبد ،سمعت ذات يوم

المواثيق العهود تفنى بفناء  وأن ،ين ينتهي بتصافي الطرفينقيل ليك أن الد   .حياتك

وأن  ،الذي يفرق دائما بين كل الوعود سمعت أن الموت هو الفاصل .بين أصحابها

الذين ماتت قلوبهم وما زال الجسد يمشي بين  فماذا عن .األحياء أبقى من األموات

واألصدقاء ألفا. كيف يمكن  ،والحب عشرة ،کسره الوطن مرة كيف تقنع قلبا .الناس

 د أن رحل تأسف أن يدفن حبه وهو ما زالحتی بع ،رجل أحب بصدق تحرير

الوصال  أن المتلقي قد أقفل كل طرقرغم  كيف تقنع المرسل بالترك ،ينبض في قلبه

يدفعه  أن عهد الوطن ،كيف يمكن أن تقنع من ماتت أرواح أبنائهم في الثورات .

الخذالن كثيرا  كيف يمكن أن تعيد الحياة لقلب أصابه .ويشتريه السادة ،الرعاع

بقى ت ،والديون ،العهوديمد يده إجبارا ال اختيارا. ال  ،لدرجة أنه أصبح كالمشلول

 لألبد

.......... 

ا أضمها لسلسلة لربم ،كالعادة رسالة لن تصلك أيضا

أليس هذا هو العجب ؟.  ،شوقا حسنا أزرعها لتنبت

 .بأني أحبك تبوء بالفشل أن كل محاولة مني أخبرك

العجب  أليس من .رائعوأن كل فشل يخرج عنه نص 

العجاب أن هناك أكثر من واحد وعشرين كلمة لكلمة 

جوی وشجن وحنين وتيئم وجوی ولهفة  الحب من

واحدة منها في  وال أستطيع وضع ،وصبوة وغيرها

جملة تضمك ؟. أليس من العجب أن أكون متمرسا 

الكتابة ولكني عندما أكتب إليك أفقد القدرة على  في

وأنا يا  ،الكتابة هي كذب منمق أن معالكتابة ؟. يبدو 

أكتب إليك كل  لذا .أمامك ال أعرف الكذب ،سيدتي

 فما زلت ال أستطيع النظر في عينيك ،هذه الرسائل

 . ونطق كلمة أحبك

 

 

 



 

منذ أن بدأ الشوق وأنا صغير. منذ أن وجدني  .بعد كل تلك المحاوالت ،كان اللقاء

أمي تبكي عندما ترى  علمت لم كانت .خاكان الشوق عارما صار .هللا ضاال فهدی

وترى الناس  ،أحدهم حد الجنون أتدري أن تحب .منظر الحجاج وهم في بيت هللا

 ،زحام مكة وشعابها أعبر .تسوقني بعد تلك األيام وها هي األقدار .حوله وأنت بعيد

ا أعبر الصف .أرى المشتاقين جلوس في حضرة موالهم .الكثيرة أدخل عبر األبواب

 ،أقف أمامها وتخذلني قدماي .أراها تتبدى عبد النور .وأسبق الساعين والمروة

كأني طف  أبكي .أصرخ حين يصطرخ صمتي .أبكي حين تفلتت محابس دموعي

 ،هللا أوقفني من جديد كم مال جداري .فقد أمه منذ سنين ولم يكبر لحظة منذ فارقها

كان المقام عظيما.  .جديد عليك ا وأسندها منوها أن أهت جدراني كله.وها أن أهتد

 أتراك  في شوق إلنسان مثلي ؟؟؟ ،مكة

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

 في ،كنت صغيرا أتمايل على لحن هذه األغنية وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق

 ،كبرت ونور الحياة ،لم أدر ما معنى النفق ،لم أدر معنى الكلمات "قطية صغيرة

في نهاية النفق.  من الطبيعي أن يكون هناك نور ،وما زلت مستغربا من األغنيه

 البد أن نصل للنهاية

النفق "شعاع"  وأصبحت أحد أبناء العشرين األوائل. وأدركت أن نهاية ،كبرت أكثر

 وأن الحياة مقطوع منها الكهرباء أصال. وأن النفق مليء بمياه األمطار وليس نور

حياتي كلها  عبرت عن ،ت مفردة جديدة لم تدر بها اللغة العربيةوتعلم .والسيول

 أستهلكت ،طعنت وطعنت ،ثم وقعت ونهضت في بضعة حروف أو الزوووط

 الثالثين وعدت ألستمع لألغنيه مرة أخرى. هذه المره كنت أكبر وأحد مهزومي

الذي  النفق بل كان .وعرفت معنى األغنيه لم يكن األمر قط في النور الذي ينتظر

 .كنا فيه منذ البداية وأن الحلم هو الذي نعمل فيه نهارا حتى ولو آلمنا اإلستيقاظ

 ،وأننا سنحيا رغم كل شيء وأن األمل خيار نختاره نحن حتى لو كنا شهداء الواقع

وأن كل شيء قابل  .نختار أن ننساه وأن األلم موجود ولكن نحن من .رغم المداخن

 للتغيير.

 وعهودهم ،هم األصدقاء ،لطريقوأن من يبقى في ا



 

لم يكن الرجاء منك أن تعاملني مثل  

 كنت أحكي لك .ما عاملني اآلخرين

كيف خانني اآلخرين ولم أكن أريدك 

 كلم تكن تل .أن تبتكر أنواعا جديدة

المكانة التي وضعتك فيها تناسب 

اآلخرين فاخترت أال تكون 

 .وألماني أكثر من الكل ،كاآلخرين

كنت أنت الذي أحارب العالم بقوة 

عندك األمان عندما  ألني سأجدك

فمالي إذ أعود وال أجدك  ،تخت قواي

مالي ال أراك بين  حيث تركتك

س مالي أح .البيادق التي أستعين بها

مالي أراك في  .جسدي سکينك في

 ؟كل شيء

......... 

بداخلي ما  كانت تصنع .تدفعني بشدة ،هناك رغبة في صدري ،هناك أمنيةكانت 

كنت أستعد  .الموت تحييني كلما قارب جسدي على ،تصنعه األمطار باألرض

في حين أن من بيديه  ،التراب لدميها حين رآني صديقي فقال لي " لم تودع أمنية

كل ليلة أودعها هلل عند سجدة الوتد وأخذها  لذا في .السماوات واألرض موجود ؟ "

يني ويغرس ف ،يرويها بحكمته ،وتلك يقلبها هللا في علمها كعند سجدة الفجر وبين تل

 وكل شخص زرعه هللا في ،سأشكر هللا ،وحين أصل .كلما سقطت قوة ألنهض

 طريقي. لقد كان الرفاق طيبا حين استصعب كل شيء



 

 

شي  البد أن تمجد تلك اللحظات التي تحولنا فيها إلى

نعلم حقيقة  آخر، البد ألن نقدس اللحظات التي جعلتنا

مليء بتواريخ  األشياء من حولنا. أنا يا سيدي جداري

واكتسبت آخر. في  في كل تاريخ فقدت جزءا ،كثيرة

 كم اعشق تلك التواريخ .كل تاريخ هناك شيء مختلف

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

وهي ترى جارها يحمل  ،كان األسى بادية في محياها

ه كانت متألمه ولكن ال أحد لتشكي إلي فوق الرقاب

أحبته ال أحد تصيح في صدره فقد كان هو من يستمع إليها.  ال أحد لتخبره کم ،ألمها

ولكن كلهم لديهم أعذار  ،تسند رأس أخاه لتبكي معها ،عها تحتضن أمه لتبكي

 فقدت كل ما تملك .ولكن ما عذرها هي ؟. محروق حشاها مكتوم سڑها ،للبكاء

نفس السبب  ولكن ،وأنت تود البكاء بكل قوتك ،أتدري ذلك الشعور .وال أحد يعزيها

 ،وأنت بحاجة لمن يواسيك ذلك الشعور أن تواسي .الذي يبكيك يمنعك من البوح

ولكن البحر ال  ،خاليا كأم موسی رحل وترك فؤادها .كلهم مباح لهم البكاء عداك

 كانت هناك .يعيد الموتى

 ما تملك يحمل لمثواه األخير.  وكل ،واقفه ،هناك

........... 

 کان دفئ النور القادم هو الذي يبقيني ضاحكا في أعتم الظلمات. كان ما

 بعد النجاة هو ما يدفعني للنجاة، حتی سهر الليل كان من أجل لحظة

 شروق الشمس. تبدو األوقات طويلة في االنتظار، لكن ما أجمل لحظة

وأن  نهايته الفرج، وأن بعد العسر يسر، وأن الصبر رسيم ر  م لانتهاءه. ك

 هللا ليس موجودا في النور فقط، بل هو معك حتى في الظلمات 

هو  وجود هللا مع من فارقتهم .ان وجود هللا معي في ظلماتي هو ما سهلها

كل  ،هو ما جعل كل شيء رائعا ،كان وجود هللا .يسيراالفراق  ما جعل

 هو سبب ثباتي رغم كل شيء ،كان هللا .إلصالحشيء قابل 

 

 



 

أن لست  ستمد بجانبك آالف األرواح المصدومه ،كل يوم ستمشي في الشارع

وحيد للغاية"، "ال ينتبه  مناسب "، " أنا ر" شكلي غي ،"ال أحد يحبني " ،كافيا"

 .الشارع أحيانا وأنت أحد هؤالء أحد لوجودي"، " لماذا أنا هنا ". ستمشي في

 ،وأي قلب تزهر فيه ،ق تسقطألي عم ال تدريوأنت ال بأس ببسمه تلقيها  ،ولكن

ت البسمه ولو حل   ،هي بسمة ستقول لي .مجروح ستشفي وأي ،وأي لون ستكسب

 لما ،ولكن لو تدري ما مقدار البسمه .بتسمت حتى تشققت شفتايأل مشكلة

ال تدري  ليس حسنة بل صدقة ،فالبسمه في وجه أخيك صدقة .استهترت بها

 بميزان الصدقاتب البشر حتی توزن ماهي فاعلة في قلو

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

كذبة تدعي  فلم تجد مأوی يؤويها عن ،عن كلمات حب خرجت من قلب مشبع بها

انتماءات كثيرة في ، عن انتماء .وجدنا أن المستفيد الوحيد منه هو القادة ،الوطن

ن ع .اإلنتماء الحقيقي هو لحبل هللا وأن .كبرنا واكتشفنا أنها كلها مزيفة .الحقيقة

الطبيب في واحدة من تلك الوصفات "رائحة  فولم يص ،أدوية كثيرة لالكتئاب

 ثوب أمي "

ولم  ،. عن ألف ودرس وأكثر درسته على متن إحدى عشرة سنة في المدارس

احتماالت  بل ،أحدهم أن األسود واألبيض والشفاف ليسا في الحقيقة الوانا يخبرني

 .في قلوب اآلخرين فتعفنت ،لتي تركنهاعن أنصاف المشاعر ا .الضوء مع المادة

وال أتشبه بجميع  ،إلكماله کامال عسى أن أكتسب الشجاعه .أكتب نصف نص

 تجاربي حتى االن

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

ها على منطقتر  . في الحقيقة كانت من أجمل من م"قيل عنها " حسناء أخجلت القمر

كانت تظهر في  ،ألجلهاريدها ي ال أحد ،نعم .كانت وحيدة ،ولكنها .لدتمنذ أن و

للجلسات لكي تجعل أصدقائها يبدون رائعين  دعی ،الصور ألنها فقط جميلة

 بمعرفتها.

 كم كرهت ،كم كانت الليالي قاسية .جمالها وال أحد يريدها ألجلها كان الكل يريد 

 ،المعنى الحب كانت تفتقر .كم كرهت كثرة المجامالت واألسنان الصفراء ،شكلها

 . هم لشخصك ال لشيء آخرأن يحبك أحد

 



 

أصبح ثقيال  تاهلل لقد كانت ثقيلة جدا جدا، والحمل ،بأيام عصيبة قال " كنت أمر

ُ ف   كنت أضع رأسي على الوسادة ليال .جدا على قلبي يخترقها عبر الفراش  هُ س  حِ أ

تسألني كيف  .صباحا على رسالة منها نحو األرض من كثرة األفكار كنت أستيقظ

ت كن ،إيقاظي ألنها تعلم ما أمد به. كانت تهون علي الكثير وأنها لم تستطع .حالي

يحمالن  كانت تقول لي قلبان .ل كل شيءشيء بصعوبة ولكنها كانت تسه   أمر بكل

لذا ما زلت  .دائما سأكون بجانبك .وكتفان يسندان بعضهما ال يقعان ،أكثر من قلب

بعضنا عندما ال يكون هناك  بجانب أليس هذا هو الحب ؟. أن نكون ،واقعا في حبها

 أحد ؟

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

 .أحد غيري هاحيث كانت لدي عادات ال يالحظ ،قالت " كنت إنسانة غريبة حقا

 ألوان ال أشتري غيرهم.لدي سبع  ،لونا معينا في أظافري كنت أضع في كل يوم

 تُ ل  بِ جُ  ع  ب  هكذا كنت وهي عادة وط   .وتدل طريقة ربطي على الطرحة على مزاجي

 لم يكن الحب ،أستمع لقصائد معينه ،نصوص معينة لقاءكنت أحب السماع إل .عليه

الحظت أنه قد اقترب مني ذات يوم  .ولكن السوداوية هي طابعي أسمى أهدافي

رغم  ثم كان سالمه کروتين يومي على .ثم سألني عن إسمي ،لي ثم ذهب ونظر

شيئا فشيئا  .بلون أظافري شيئا فشيئا الحظت أنه يلبس كل .بعضعدم معرفتنا ب

ثم ألنه يهتم بها. وها أنا  ،األساسية أعجبتني تفاصيلي ألنها كانت مصدر عالقتنا

ولكن اإلصبع األخير كان  ،مختلف كعادتي مازلت أطلي أظافري كل يوم بلون

 . ألنه لونه المفضل ،رماديا

........ 

يهمنا  ولنكن أنا وأنتي على جانب آخر تماما. ال .دعي كل ذلك بجانب ،ولكن

لنكن ما ال  .الحب ن في معبديَّ لنكن صوفِ  .العشاق إذا تمايلوا وانتحبوا وصرخوا

 .لنكن إحدى أغاني أبو السيد . نصا ال يمكن التعبير عنه ،يستطيع اآلخرين وصفه

ية مخف ،قيمة المطلقة في الحب لقلبيلتكوني ال وأنك الجملة التي تتقبل كل المعاني

ك أن خبرإلأنا هنا  .تعلمين كل تفاصيلي ،دائما بجانبي ،ألجلي موجودة ،عن الكل

 .تمثل الحب بقدر ما يمثلنا هو  أننا ال

 

 



 

. ، الحكمة في أن يتقبل كل شيء الجنوناً الحكمه في أن يكون كل شيء عقالنيليست 

الوحيد الذي يوجد به  وأن الخيال هو الفضاء العناوين غير قابلة للتصديق أن تكون

ضع يالذي  ولكن الجنون وحده هوا ،بالروتين العقالني العالم الحقيقي يضج .الهواء

 ،عندما تقارع السحب أعناق الجبال .السماء ه معبِ ر  في ح   البحرُ  عندما يجن   .األلوان

أقلب وس ،أعطني بعض المجانين .العقالء مملون .يرفض الجليد قوانين المياه وأن

 .بضعا من المرات العالم

........... 

هم مع مغامرات ليحكوا عن ،قال " كنت أستمع لقصص أصدقائي في جلسات الجبنة

خاسين، ما أتفه البضاعة حين الن الحب. ما أتفه الحب حين يباع ويشترى في سوق

ولكني أصمت  ،لخاصةحكي قصتي األ كان الكل ينظر إلي .ويقل الطلب تكسد

لذا كان  .التعليق في جلسة لم أساهم فيها بقصة ال أستطيع .عبريفينطلق الدور 

 دأتقليال قليال ب .کسيجارة تم تبادلها وعبرت أحدهم ألنه كان صالحا الدور يعبرني

 صف لهاأ وأحاول أن .أرجعني بسرعة من جلستيأرحل مبكرا فتسألني عن الذي 

يوضع بين الناس ليعتقوا  الذي بيننا أعظم من أنكيف يمكن أن أخبرها أن  .الشعور

ولكني أخشى عليها من  ،ال أخجل منهالذي  فيه ؟. كيف يمكنني أن أخبرها أنها

 ،ال أستطيع أن أحكي عنهامكنني أن أحكي ليها أني ي كيف .تداول ألسنة الناس

هذا هو  سألي .تاق لهاأش ة بأنيينتهي تفكيري في كل مرأفكر قليال ل .سوی مع هللا

 علی شمعتك تقيد ؟داري . الحب ؟

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

بين  والغضب ،قيل أن أصدق المشاعر هي التي تقال في المزاح بين محبين

ين يخلو تنفجر ح قيل أن أكثر المشاعر قوة هي التي .األصدقاء، والرحيل بعد اللقيا

 .قلبين ضعيفين في الحب بين مشاعرٍ المرء بنفسه. ولكني ما وجدت أكثر ألما من 

 يقفان في كل غلطةٍ  ،يجاهدان بكل ما أوتيا من قوة يحبان بعضهما ولكن هناك

ولكن ال شيء، ال شيء بينهما.  .يحاوالن أن يفهما بعضهما ،ليصلحا ما بينهما

 ،وبينكما ألف جسر ،وفي الطرف اآلخر من تريد شعور أن تقف أمام نهر أتدري

اآلخر  كلما عبرا جسرا وجدا الطرف0 .يوصلك إليه جسد واحر أتخاذ وال تستطيع

 .كم يقتل الحب أصحابه ذوي القلوب الضعيفة .في الضفة األخرى

 



 

رأيت الخذالن  .ونهضت اکثر ،وسقطت االف المرات .عشت ثالثا وعشرون سنة

يواسني يوما شيئ مثل قوله  ولكن لم .سيي الكثيرواساني في مآ ،واأللم والكسر

وهللا  ،كان ذلك أضعف شيء .يقولون( تعالى ) ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما

لم يکن الفقد وال الضرب وال اإلهانه  ،فقط القول وحده يعلم كم يكون مؤلما أحيانا

أبسط شيء وهو القول علم هللا أن قلب اإلنسان ضعيف  ،وال تلك األشياء الكثيره

مرات  لقد أنقذتني هذه الكلمات .ان ضعيفيعلم هللا كم هذا اإلنس .کلمه يتشقق من

 ،سيفي تلك المآ ،كانت بجانبي عندما لم يكن هناك أحد. في تلك الظلمات .كثيره

 الساجدين( كان المنجي الوحيد ) فسبح بحمد ربك وكن من

........ 

 ،ولكن .مسمى ألنها ال تتخذ أي ،قيل أن أجمل المشاعر تكون في منطقة الصداقة

 .جدا نك ثقيلستشعر حينها بأ كل تلك الصداقة تحت عنوان الحب.  عندما تصبح

إنفذ بجلدك حتى تعود  .تكحب صديقك أو صديق عندما تحس بأنك واقع فياهرب 

سيصعب عليك أن تعود لتشرب من نفس  ،تتغير األمور فعندما ،لمجاريهاالمياه 

الطرفان  ولكن عندما يشعر أحد ،الصداقة يكون كل شيء متوازنا البئر. عند

 فخفذلك ال ،إحذر من ذلك الفخ .األجرام تقيلة في صدركحينها ستصبح  بالحب،

 قاتل

.... 

صغيرة في  أن هناك تفاصيال ،قالت لي جدتي ذات يوم ماطر " أتدري يا بني

كتلك  ،وقت مناسب كأغنية مناسبة في .هي التي تبقينا على قيد الحياة ،حياتنا

کوردة رأيتها  ،إليك وتلعب معك الطريق كقطة تقترب البسمات التي تقابلها في 

 .وجهك السعادة" ت فية على شجرة ما فصنعبالصدف

 بالتفاصيل" " إذن هل تخبرينني بطريقة ما أن اهتم ،فقلت لها 

 ،ق بالتفاصيلفمن يتعل   ،عليك يا بني ولكن ال تنتظرها ر  ال، دعها تم”فقالت لي 

فالحب  ،باألخص في الحب .يعود يرحل واليبقي جزءا كبيرا منه في كل تفصيل 

 .أحيانا"   قتل عند الفراقالتفاصيل تالمشبع بالتفاصيل، 

 

 



 

الحب هذه  رسالة تلو رسالة تلو رسالة وال تصل إحداها إليك. لقد تذكرت ،إيييه

األول ؟. أهي تلك البسمة  ما الذي جعلني أحبك في المقام ،المرة وجعلني أتسائل

 .أسنان ولكن البسمه لم تجذبني في البداية ال فعلى الرغم من أني طبيب ،الرائعه ؟

االن ولكن لم يكونا الثقب الذي أغرق سفينتي في بحرك.  إنهما رائعتان ،أهي العينان

تعاملك  حبك الغريب ألشياءك الخاصة أم طريقة ،حديثك ؟، ذلك الزمام ؟ طريقة

لم تكن القيد الذي  ،ولكن أعشقها فيك الغريبة أم شخصيتك المختلفة ؟. كلها أشياء

فقط  .مادة الرومانسية على حد قولك وهذاربطني إليك. ال أتذكر أول مرة تقابلنا 

 كأنه كان هناك .بال مقارنات ،هكذا وبال أسباب ،عرفت أني أحببتك ظهرت أنت

الذي جعلني  ذلك هو السبب ،عليك. نعم نعم فجوة فارغة في صدري كانت مفصلة

وأن قلبي ينبض  ،ينم أحساس أنك تحملين النصف اآلخر ،من البدايةأحبك 

كنت  ،أنكما مناسبين جدا لبعضكما،ذلك الشعور .بصدرك والدم يسري في جسدي

 .أعطيتي باقي القطع أهمية ،يبلوعندما دخلت لق .روحي كالقطعه األهم في أحجية

........ 

ترى ذلك العالم الذي بنيته بيديك  البد أن .مرة في العام ،البد أن تغوص في أعماقك

 ،هناك .تلو مرة أن ترى المواقف تعاد مرة تلو مرة .ذکری عشتها وأسكنته بكل

تستمر.  وإما أن ،تستطيع تغيير شيء. إما أن تهدم أنت مالك كل شيء ولكنك ال

أعتزل العالم وغص  .مواثيقك مع روحك أن تجدد ،البد أن تزور نفسك كل عام

ترتوي منه أنت. هذا  هذا البحر بعواصفه وشدائده وسكينته ،فسكبحر ن في أعماق

 ال تخف لن تفرق. ال أحد يغرق ،غص فيه لألعماق ،البحر ترمي في كل شيء

 .بداخل نفسه

 



 

فيقا أريد ر .أريد رفيقا لننسى هذا العالم سويا

أريد من يفهم  .خارج الصندوق سويا لنفكر

يها أقضسبعين سنة ليست كفاية ألن  معي أن

 .النساء والسعي وراء األموال مالحقة في

الف جزيرة وبحر ونهر  وأن هناك أكثر من

يقدر  .ونعيشه وأرض ووجه لكي نراه

أريد  .اللحظات التي نراقب فيها السماء

صديقا لنجلس معا بعد انتهاء دورنا في 

الحياة.ليلعن معي الحياة سويا. أريد صديقا 

  .بالحياة كلها

 

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

تدور بداخلي. البد أن  فهناك عاصفة ،ال أريد أن يقترب مني أحد ،دعيني قليال

مع أفكاري السيئة. أريد أن  ،النسخة السيئة مني أنتصر في الحرب مع نفسي. مع

فأنا مشغول  القلب البارد. دعيني فال أستطيع أن أخبرك االن أني أحبك أغير هذا

 مع نفسي.

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

 ،طريقا إال سلكن غيره نعرفت له ما ،قال لي صديقي " إن الفتيات اللغز صعب

قليال، أليس من قال  وفكرت .عظيم ".. نظرت له كأني أؤكد كالمه حقا إن كيدهن

 الرجل ال يقرب لها ؟؟؟. ألم يصف القرأن كيدهن ذلك مجرد رجل لمرأة كادت

يد الرجال فقال "ال تقصص وصف ك بالعظيم فقط ؟ أليس النبي يعقوب بذات نفسه

بالمفعول المطلق کيدا  إخوتك فيكيدوا ليك كيدا". ألم يصفها القرأن رؤياك على

ونحن من  مالنا نعيب النساء .بعده ؟ ألم يكد الرجال ألخيهم والذي ليس هناك شدة

 لماذا نصف النساء بالكيد ونحن .أقمن حربا ؟ هل سمعت بنساء ،افتعلنا الحروب

صدقت ؟. لو أخلصت ؟ لماذا  هل يضرك شيئا لو ،قلت له " أخبرني .األحق به

ضحكت  .ورحل همني في النهاية بأني كلب صادقا ؟ " أت تخاف الكيد لو كنت

 .زاوية األخرى وهو الذي يجري وراء الفتيات من ،عليه

 



 

التقدم لألمام. ال يوجد حب يأخذ منك  تعلمت شيئا مهما، ال يوجد صديق يمنعك من

ولكن في تقدير البشر ستون  ستعيش حتى ما أراد هللا ،انظر معي .يعطيك مماأكثر 

لن تعيش  ،واحدة ولكنك لن تسترجع ثانية .الساعات والدقائق ستعيش ماليين .سنة

 لن ،تكررت نفس الظروف واألشخاص واألماكن حتى إذا ،نفس الموقف مرتين

لذا،  .ن السعادة لن تتكررتتكرر، ولك تعيش نفس اللحظة أبدا. ورغم ذلك األخطاء

اية فال تدري إلى النه إذا أتتك لحظة فرحه عشها ،الحزن أكثر من مرة ال تعش

وهذه  إذا تذكرت حزنا واحدا ستأتي كل األحزان ،للحزن تستسلمال  .متى ستعيش

 أال يكفي هذا. لذا، عش سعيدا .ستأتي وحدها لكن عندما تتذكر لحظة سعيدة ،حقيقة

أبدا، أحب نفسك حتى يأتي من  غدا، واعمل بجد كأنك لن تموتكأنك ستموت 

 كومةُ  ،النهاية كلها في ،هذه دنيا يا فتى ،ال تحب أحدا مطلقا يحبها أكثر منك وإال

 .تراب

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

الكاسر  ،الظالم والمظلوم ،والمقتول عندما يقف فيها القاتل ،ةعن تلك اللحظ

يستطيعون الكذب. فكيف بأحدهم  ال يستطيع أحدهم النكران، ال .أمام هللا والمكسور

والمقتول رميا  والغريق االمحروق والمقتول تعذيبً  ،الحشود يقف أمام تلك

 ستتكرر القيادة مرة ،يستطيع أن يبرر ما فعله وال .بالرصاص والمقتول اختناقا

ستتكلم  ،ستشهد الجلود .هللا والقاضي هو ،واالعتصام سيكون محكمة ،أخرى

وال  ،جاه يحمي وال ،ليس هناك دنيا باقية ،بغير ما يريد صاحبها األيدي واأللسنة

 وتاهلل لن نغفر ،سنقف كلنا هناك .سلطة تمنع

 

 عمسيس ،ما زال يضحك بأعلى صوت ألنه إذا صمت

ما زال يبتسم بشدة ألنه بکی حذ  .الصرخات قلبه

 .ما زال يصاحب الكل ألنه يخاف الوحدة .الخجل

 يخاف .ذلك السواد والعزيمة تنكسر أفتظن روحا بكل

ما زال يمشي  .يخاف الصداقة ،يخاف الحب ،التعلق

مدينة مليئة بالمآسي  .بجواره وحيدا رغم أن أصدقاءه

ولكن مثله  ،الحياة ثقيلة أعلم أن .تلك الروح بداخله

كمن يشتكي  .الفراق يجعلونني أخجل من أن أشتكي

 عطشا طعم الماء المتغير أمام من يموت



 

عالقاتك باهلل. أن تعطي  سأخبرك عن أجمل شعور في الدنيا. هو أن تربط جميع

وأن تصادق هلل وهلل. لن تحزن إذا تركك أحدهم،  هللا وأن تبتسم في وجه أحدهم هلل

ون أولئك سعيد إذا خذلك أحدهم. ولن يهمك إذا لم تجد المقابل. کم هم لن تحزن

يقاتلون باسم هللا في معارك الحياة. ليس ضد  الذين يتاجرون مع هللا. أولئك الذين

من فرج هللا  تجده يساعدك ليس من أجلك وال ينتظر منك مقابال، بل هو . بل مع

المساعدة التي يرسلها هللا للناس، أنت  عليك. كم هو شعور سعيد أن تكون أنت

ملك.  عباده. أن يعين هللا عبدا خاللك. لتعيشن كأنكهللا على  النور الذي يشغ به

 أنت رحمة هللا 

....... 

عن السكينة فصمت. سئل عن  سئل رجل هادی ما عن راحة البال، فصمت. سئل

هي أن  وعندما أكثروا من الحديث صرخ فيهم قائال " الحياة الحياة، فصمت.

كثرة الكالم والسؤال. بال هموم. لن تفيد  تستمتعوا بصمت، أن تجلس مع من تحب

تريدون أن تعرفوا كل شيء  كأنكم في حضرة اإلله. وابتسموا فقط. تبا لكم. أصمتوا

أريد أن ألف  بيدي مفاتيح السماوات. من قال لكم أني حكيم، عن أي شيء. وكأني

 وشتمهم ثم خرج سيجارتي بدون أن يسألني أحد."

 

 طويلأتعرف شعور أن تكون قريبا من نهاية مشوار 

والسعادة وأنت ترى خط النهاية. سأخبرك عن شعور 

لى الذين قابلتهم ع ستفتقد الطريق، ستفتقد غريب.

 .طول المشوار

ستفتقد السعادة التي كنت تشعر بها عند اإلنجازات 

ستفتقد النهوض بعد كل سقطة. ستصبح  الصغيرة،

ستكون سعيدا ولكن أنك  ح  صحي ،النهاية وحيدا هناك في

سعادة. قالوا الرحلة أجمل وقد  التحرك أكثرشعور 

بل  ،النهايات ال تحددنا صدقوا في كل حرف فيها.

 المشوار الطويل الذي سلكناه لنصل.

 

 



 

 

كلهن  قيل عنه " لقد كان محط انتباه كل الفتيات، كلهن قريبون منه وصديقاته،

االجتماعيه والجلسات  ستجده في جميع الوسائط .ولكنه كان وحيدا ،يتمحلقن حوله

ليقول له أحبك، وأغار عليك.  لن يبقى أحد من أجله ،ومع الكل ولكن في الليل

رائعا دوما  .علی رغم سخريته وضحكه وكانت تؤلمه ،كانت هناك فجوة في قلبه

وهو  ،ذلك. لقد كان يبحث عن ما يوفره الحب ولكن ال يوجد الشخص الذي يقدر

 ولو كان حولك ألف ألف شخص ،ی شخص واحدسو ذلك المكان الذي لن يمأله

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

يمكن ألن تستحمل وسادتك كل  كيف ،كيف يمكن أن تكتم كل هذا في صدرك

عندما تكتب فيها  أنك تموت قليال قليال. ما ذنب أوراقك لتموت أال ترى .صراخك

 .بانية ؟الر أال تؤمن بالرسائل .ليمتلئ بكل هذا الشوك ما ذنب قلبك .كل هذا األلم

جميال(. إذا وجب التعامل )فاصفح  خذ هذه. إذا وجب الجلوس )فاصبر صبرا

كن جميال  .هجرا جميال ( الجميل (. وإذا لم يجب عليك شيء )فاهجرهم الصفح

آخر بسمة على  تستحق أن تكون جميال حتى ولو كانت بسمتك ليس ألجل أحد. أنت

تاهلل ال  ،وستهلك أنت، وال أحد ،سيهلك .فوق طاقته ال تحمل قلبك .وجه األرض

  .أحد يستحق أن تهلك ألجله

 

هذه  إن كل .سجن مظلم ،خلف تلك االبتسامة الناصعة

كل  .بداخلي الضحكات هي في الحقيقة صدى صرخات

 .أمسكه جيدا ،سريري يوم أراقب ذلك المسدس بجانب

الموت دائما يكشف  ،اعترافاتي أضعه في جبهتي وأبدأ

 .الحقائق

 أسكبها عبر ،جميع مشاعري .أخلط ،أعترف كل مرة 

 أبكي وأنكسر. ،أصرخ وأنفجر .دموعي وحسراتي

ما  .ولكني ال أصل للمرحلة التي تجعلني أضغط الزناد

أستطيع  عندما ال ،زلت أنتظر ذلك اليوم بفارغ الصبر

بال  .وأطلق ،الزناد وأسحب ،تحمل كل مكنونات صدري

 .صمت أبدي ،رجعة



 

فقدت ثالثة أرباع نفسي  ،أنا لم أعد أنا .فبعد كل هذه التجارب ،أغير أسميأريد أن 

عصفت بي التجارب حتى ما  .ليتقبلني المجتمع ديرفقدت تف .لكي أشبه اآلخرين

ولكن  ،الوجه نفس العينين ونفس .الشخص الذي أنظر إليه في المرآه عدت ذلك

 ،لم أعد أنا .كسائر التيار تفكيري أصبح ت. بعض المالمح أختف .هناك شيئا تغير

 .المجتمع أصبحت مجرد نسخة أخرى في ،فشلت في كوني مميزا لقد ،لم أعد مختلفا

 انقذوني

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

يعلم أنه سيغرق حتما ولكن ال  كان .لقد كان يستيقظ كل يوم ويدعو دعاء الغريق

موقف كل  كان يؤمن أنه البد أن يعطي .کره ،حب ،مشاكل ديون، .يعرف كيف

 المشاعر تتعفن إذا حفظت في القلب لمدة طويلة. كل شيء وال يحتفظ بشيء. ألنه

كأنه لم يكن  ،كالملعون. وإذا رحل وإذا كره أصبح ،إذا عشق سيعشق حد الجنون

 .ولم يرجو يوما أن ينجو ،طوال عمره غريقا كان .ولن يكون

... 

الجندي في المعركة سوى بسبب  هو اإلنتماء. ال يقاتل ،أخطر شيء يحرك االنسان

المذاهب التي  حتى اإلخوة يتقاتلون عندما تختلف .ينتمي للوطن شعور بداخله أنه

 أن .ولكنهم لم يعرفوا معنى اإلنتماء ،هو الحب قيل أن أعظم شعور .ينتمون إليها

عقيدة أو  .في سبيل ما تنتمي إليه ألي شيء ،تكون مستعدا للقتل، للدمار، للسالم

قد  ،يتوقف هذا البحث ولن ،نحن نبحث منذ الصغر عما ننتمي إليه .أو مبدأ امكانً 

نصبح  األشياء. وحتى إن وجدنا من يشابهنا في إنتمائنا، نجد اإلنتماء في أبسط

لصعدوا نحو  ،هذا الشعب باإلنتماء لو تعامل السياسيون ووحدوا .رفقاء بسرعه

 .السماء

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

 

 

 

 

 



 

 .يعلم ما بيننا حتى اللحظة سأخبرك شيئا غريبا. ال أحد ،أرسلهاوفي رسالة لن 

أؤمن أن  .لن يعرف سوى أن يجذب بينهما ،ينشأ بين قلبين أؤمن أن الحب الذي

سامحيني على عدم  .رنين الهواتف خير الطرق للحب هو قرع األبواب وليس

أريد أن تتبقى  ال ،بسرعه منكِ  ولكن ال أريد أن أملَّ  ،عن مشاعري ري الكثيريتعب

حينها فقط سنسهر حتى الفجر في أتفه  .لنا أوقات فراغ عندما نصبح سويا

ما الفائدة أن  ،نصير سويا أؤمن أن هذا الوقت لي ولك لنبني نفسنا حتى .التفاصيل

اركك يش وتأخر بعضنا وال نجتمع ؟. ما الفائدة من حب ال بعضنابنقضي حياتنا 

فأطفال  ،فخاتم، فمنزل ،يترجم إلى دبلة ما الفائدة من حب ال ،أحالمك ونجاحاتك

 ..أن أصحو يوميا وال أرى سواك أضعف اإليمان ؟. حتى

علمني أبي أن الوقت الذي  ،فما زلت أناجي هللا يوميا .أعذري قلة اتصالي بك 

يكفيك فخرا  أال .وأطلبك منك ؟؟ ،ألفضل أن أناجي هللا فيه hأخسره معك ليال، من

 .إسمك ي أقف أمام هللا وال أذكر سویأن

......... 

مخيفا، قاتال. في لحظة ما  ال يمكن أن يعرف اإلنسان ألي مدى يمكن أن يكون

ال  .بساطة المخلوق يمكن أن يسلب حياة اآلخرين بكل يخسر كل شيء فيتحول

 .حتى النساء لسن كالرجال .كل الحيوانات يمكن أن تقول لي أن البشر سواسية مع

يجول في األرض خرابا حتى  رجال بندقية وأسلب منه أعز ما يملك، ستجده أعط

شيء  ستجده يجرب حدها في كل ،وانزع منه األخالق يموت. أعط رجال سكينا

 تستطيع الدخول فيه

يمكنه أن  ولكن قلب الرجل إذا کسر ،ذات عقل يكيد كثيرا يمكن أن تكون المرأة .

 ،وهب الرجال الضعف في الحب ،النساء. لذا اتيفعل ما ال تفعله عشرات بل مئ

بحوا ځلق النساء ليك .األرض توقف النساء البشاعة التي سيصنعها الرجال في لكي

الرجال يوقفونهم  بعض ،ولكن حتما ،ربما اثنتان ،امرأة تكفي ربما .جنون الرجال

 .أربعة نسوة

 

 

 



 

مدينة حيث استطاع بعض هناك  كانت .في لحظة ما، في سجالت التاريخ المخفية

في معرفة  حيث عرفوا الكتابة قبل أن يفكر الباقي .على الباقي البشر التفوق

كان الفالسفة يجلسون في  .المعرفة لم يصله أحد في وصلوا إلى حد   .المالبس

يع هم يستطأييتناقشون فيما بينهم  وكان األساتذه .يتسولون علما لم يعرفوه الطرقات

يقدرون قيمة  روا التكنولوجيا مثلما كانوالم يكونوا يقد   .يعرفوهلم  صناعة شيء

 .خصلة السيادة ،رجل يمتلك خصلة بشرية غريبة ولكن ظهر بينهم .اإلنسان المتعلم

 ،تخاصموا ،تناقشوا .ويحتكره حاول أن يمتلك كل شيء .اختصموا فيما بينهم

فاختاروا  .بذات نفسه لإلنساناكتشافاتهم الكثيره ولكنهم لم يجدوا حال  تحاربوا. رغم

بخطايا  العالم فرصة لكي ينشئ بشرا آخرين أكثر معرفة أن يمحوا وجودهم ليمنحوا

تدعى  ،كانت تلك المدينة .تماما البشر. ولكن اإلنسان نشأ وأصبح شيئا آخر

 .أتالنتس

........... 

 

يعد  تضاعفت أيام الحجر، أصبح الصباح كالمساء. لم

مر على  كم. بدأت أراجع محادثاتي القديمه  .هناك جديد

أم  ،رنيغي   هذا الشخص حتى يتغير هكذا. هل الحجر

زمن لم أهتم  منذ ،نظرت في المرآة .هذا هو أنا حقا

نظرت  .أسرحه منذ أسابيع لم أغسل شعري ولم ،بنفسي

النفسي. أصبحت مجنونا فالحائط  نظرت ،لصوري

وأسمعه  ،قلبي ينبض .كلهم واحد والسقف واألرض

يبدو أني  .بوضوح. مردهر منذ آخر مرة سمعته فيه

ال يوجد أحد  .نفسي في هذه الفترة، لوحدي سأصلح

هنا على  ،لنفرغ كل ما بيننا ،نفسي غيرنا يا

 .واآلن.الطاولة

 

 

 



 

الحقيقة في  أنه ال يوجد شيء يدعي بالفرصة. كانت ،أتذكر أنها قالت لي ذات مرة

فقط نتيجة غير متوقعة  الفرصة هي  قالت لي .أعطي لهذا أهميهفيلسوفة ولم 

أن تقولي لي أنه ال يمكن  ،الصدفة نلق لها باال ". فقلت لها هذا تعريفاألحداث لم 

دماء مليس هناك ثلج بل  ربما تكونين مثقفة ولكن الثقافة فقط هي إختصار  .فقط جم 

 حد   ة بل هي فيصتعريف الفرنحن ال نفكر في  .بسيطةكلمات  كالم كثير جدا في

 يجريسم ماذا لعولم يكن أحد لي ،تكن مقصودةواألحداث لم  ،غير مخططه ذاتها

السبب  سنين أن ال أقع بالحب هويمكن أن يكون قراري قبل  .الطريقنهاية  في

لماذا إذن أنت معي".  فقالت ليألني لواله لكنت مع غيرك ".  ،عكاالن لوجودي م

مختلفة في كل مرة ولن تنتج نتيجة  والقرارات ،ة تأتي مرةفأجبت " ألن الفرص

ولوال وأنت أتيتي عابرة في طريقي  .أتيت لذا هي فرصة واحدة .تتكرر أبدا

واحدا. كنت أنتي التي أجبرتني الفرصة أن نسلك طريقا  اختياري لما سنحت لي

 لو رركفرصتي التي ال يمكن أن تت ،كنت أنتي ،كثير من تحفظاتي أتخلى عنأن 

 ذهبت

.......... 

ويسكبون الذهب  ،قالب يضعونه في ،إذا انكسر لهم وعاء غالي ،كان القدماء

 .العالج ت أرواحنا أحق بهذا النوع منسيأل .الكسر جماال فيجعلون .السائل عليه

من  بل الطريقة التي نصنع بها .فينا أخبرتني إحداهن أن الجمال ليس أفضل ما

البد أن نخجل من  بل ،ينبغي علينا أن نخجل من الماضي جميال. ال ورنا شيئاكس

ذاتك وأنت ال يوجد في العالم منك اثنين ؟.  استصغارنا لذاتنا. كيف تستصغر

يوجد شخص مثلك  لوف الجزر ومئات الدول وسبع قارات والأمليارات و سبعه

 ينبغي أن تعالج جروحك .ينبغي أن تفتخر .بسيط ؟. ثم تأتي لتخجل من عيب

 .فليس هناك شخص أهم منك ،لذهببا

.... 

ال  .کدا، فقد احتلتكوتجعله را عندما تتجاوز صفاء عينيك للبحر الهائج في قلبك

فيها من بسماتها  وتضع ،تسعى ألن تجعل ظلماتك أجمل ما فيك تقاوم. عندما

بجميع  .بل نتقبلهم كما هم ،ليس أن نغيير من نريد نجوما، فهذا هو الحب. الحب

وخريفهم. ال تهرب ممن أتت إليك بالسماء  بصفوهم وتكدرهم وشتائهم ،حاالتهم

ولكن، عندما  .فيك أنت تخاف من ذلك الجزء .منك أن تكون الشمس وطلبت

 .ا ملكت يمينكإليه بكل م فارحل ،يجعلك أحدهم تحبه



 

كانت هناك قصة عهد  ،بني حكت لي جدتي عن قصة المطر. قالت لي " أترى يا

ما زال  .نهاحزأ أتاه اآلخر ماسحا ،والماء. متى ما حزن أحدهما ابقديمة بين التر

الشاطي. ما زالت األنهار تنقل رسائل  خد   موج البحر يمسح خطوات البشر عن

سل إليها الماء ر  يُ  ،نحو البحر. وحتى في األماكن التي ال يصلها البحر الجبال

 ييحك .تلك نصوص الرسائل ،أشكاال في السحاب نرى أتدري لم   .برسائل السحاب

لذا ال تفوت فرصة ما في البحر.  أنقى وأغلى ،ماء عذبا .عن ممالك البحر لألرض

 .سيجدد روحك يا بني " ،البحر األرضكما يجدد  ،رطللبقاء تحت الم

......... 

حيث  .األرض هللا في ر  أن أری س ،وددت كثيرا أن أرحل من هذه البقعة الملعونة

انظر للسماء  ،وبعد اإلنسان انظر للعالم قبل .بقيت لمسة هللا بدون أن يتدخل اإلنسان

ضربت هذا  اإلنسان هو اآلفة األولى التي لقد كان .كم هي جميلة بعد اإلنسان

زالزل  ،وحوشلأعاصير کا ،موج كالجبال .حين غفلة ىولرب انتقام أت ،الكوكب

كلما أيقظ اإلنسان الطبيعه  .ائقرح ،واصفع ،براكين .الروح تهتز لها دواخل

 .بجانب من أحب ،ولكني أريد أن ابتعد عن كل شيء .بما ال يستطيع واجهته

الممتد  ،وشفقا متحرك أن أری شفقا ثابتا .بجانب بحر أو جبل ،ألرض القديمةل

أريد أن اترك كل  ،لمرةاهذه  .األحمر واألصفر واألزرق واألخضر ،والخيوط

 شيء وارحل

.... 

هي الوحيدة التي قيل لها حين مداعبة في الصغر، أن القمر يالحقها أين ما ذهبت 

ق القمر.  بت، وصد  هي الوحيدة التي يمشي ظل ها أمامها حياءاً منها،  فضحكت، وكذ 

لم أر   وما يتلف  إذا ما التف ت. حتى أظن  أنها تلقي له حجرا ليعرف إلى أين يتجه. 

فر المغيب غيرًة  قباًل وجها حين الخجل، يسرق الغروب من صفحِة السماء. فيص 

يها.  إذا ما رأيتها، لوددت أن تعترف لها بجميع خطاياك السابقة في عقيدة  من خد 

، لوددت أن تنسى أن هناك مثيالٍت لها.  ما وجدت بشرا ليس له جميل سوى  الحب 

، إذا ما نظرت  فصارت ماليين النجوم. في السماء، أربعون شبيها تفرقت  عفيفة 

 دقتبسُم كأنما هي تتص في عينيها طويال صك ت، ما رأيتها ضاحكًة بين رجاٍل قط.

 بسمتها صدقه وقتيلها ال ُيبكى عليه.  على القلوب.

 



 

محصورة على القتال في  كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ". لم تكن تلك اآلية" 

لتلك المعارك التي ال يوجد فيها سواك. باإليمان  تسلل عميقاالخارج، بل أيضا ت

لحظة بجوار رب  استغلب كل شيء. ورب سعادة خفيفة غلبت جبال الهموم بقوتك،

تمسك بتلك السعادة القليلة لتهزم كل أفكار  الجلسات العالجيةمن تحب تعادل االف 

األشياء  هاجم كل .الحزنبتلك القطرات القليلة من البهجة لتهزم  تمسك ،اإلكتئاب

يهز ثبات كل شيء  ،شيء قليل فرب .السيئة بداخلك حتى ولو بجملة " أنا بخير "

محصورة على القتال  لم تكن تلك اآلية ." كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة " أمامه

ان باإليم .لتلك المعارك التي ال يوجد فيها سواك ا بل أيضا تتسلل عميق ،في الخارج

رب لحظة بجوار  ورب سعادة خفيفة غلبت جبال الهموم .استغلب كل شيء ،بقوتك

تمسك بتلك السعادة القليلة لتهزم كل أفكار  من تحب تعادل االف الجلسات العالجية

األشياء  هاجم كل .بتلك القطرات القليلة من البهجة لتهزم الحزن تمسك ،اإلكتئاب

 فرب .السيئة بداخلك حتى ولو بجملة " أنا بخير "

 . يهز ثبات كل شيء أمامه ،شيء قليل

......... 

المسلمون فأدهشت محتليها. أحببتك  أحببتها کسمرقند عندما احتلها ،أحببتها مدينة

أحببتك حمامة طارت  .نالها من الحظ أنها تتكأ على جدار القدس زيتونٍ  كأغصان

استحياء  على لم أسق لكي ماشية ولكن ما زلت تأتين فعادت لنوح بخبر اليابسه.

أحببتك خدك المحمر   .كأن البالد كلها مدين ،في كل لحظة

المنتصف كنبع الماء. أحببت  وتلك الغمازة في ،كالبتراء

 ،عصي ة كالقسطنطنية .كقطب الشمال عينيك اللتان يلمعان

 حولها حروب العشاق ،مقدسة كمكة ،کدمشق بهية

سنبلة  كأنك قمحية .بالحياة ح  جمال عتيق موش   .كالقدس

مروج الشام. ک ضاحكة .غازلتها الشمس وهي تغرب

صغيرة القدمين  .األسود بداخلهماوما  ه  مابين عينيك تي

كأن في  .كالطوارق، هادئة كالصحراء ملثمة ،کالمغول

 ستبدين جميلة حتى لو أصبح عمرك ،األمازيغ دمك دماء

 ،العمر تسعينا. ستكونين کاألهرامات مهما طال بها

اليسمع نفسه  أكاد أسمع الراء يصرخ غضبا ألنه .جميلة

وأنتي قافي  .بعد القاف والالم يصلي ركعتين ،عبر لسانك

 . .أنت العالم كله لي .بل أنت باءي ويائي



 

 كنت أبحث عن .مع الحب كنت أبحث عن الحب، وليس للحب  ذاته ولكن لما يأتي

 .ر الجميع ظهورهم إليكعن شعور أن يكون هناك أحد  بجانبك حتى ولو أدااألمان 

ت أبحث كن .لشعور بالندمتحس  بالثقة لترك العالم والرحيل إليه وعدم اعن شخص 

نلعن  أن ،وياأن نستطيع الصمت س ،أستطيع مشاركته أغنياتي سوياعن شخٍص 

أبحث عن معنى أن  ولكن كنت ،أكن أبحث عن الحب بذاته نفسهلم  .العالم سوي ا

نا هنا أ ،ضع يده على صدرك ويخبرك أن ال بأس عليكظلمتك لييأتيك أحدهم في 

ك وع الذي يجعلذلك الن ،حٍب ال يجعل صدرك مليئاً بالزهورما الفائد من  .من أجلك

ما بل حب  يجعلني سعيدا ب ،ال أريد حباً يكملني .منعطفاتكسعيدا حتى في أسوء 

 .لدي

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

 

توصلنا لمرحلة رائعة من  .مافينا تقبلنا أنفسنا بكل ،نحن في الحقيقة لم تتغير. فقط

حبنا ألنفسنا.  سنفقد ،األن نتغير من أجل من نحب فبمرور الزمن النضج. ال نحتاج

 .فليحبني كما أنا أو ليتركني ،ليحبني أحدهم ال أريد أن أتحول الشخصية أخرى

من أن تكون  يوجد أسوء ال .ال يوجد أسوء من أن تبحث عن نفسك بعد أن فقدتها

فتلك  ،األمر أن أكون وحيدا وال يتبقى لي سوى نفسي تلك "النسخة ". إذا تطلب

 .عزلة أوافق عليها

 



 

جنوبيا يمثل ال"ماندوكورو" محروقا بنار اإلله التي  .كان الفتى يقف أمام الجميع

حامال  .يلبس  "الالوا" عالمه فخٍر في جبين كل جنوبي .عجنت طين البشر

هامة  ،وقال بلغة صاغتها قمة كينيتي مخاطبا الكل ،وقف أمام الجميع .خطابه

  .على المتسابقين فائزا

 في جنود   ." يا لسخرية القدر. يبحثون عن السالم وينشئون في سبيله الحرب

تسيل دمائهم  .يقاتلون من أجل السالم ،الخنادق على العتبة األخيره من الحياة

لن  ،وربما .من أجل سالم لن يعيشوه قط   ،قط  على عتبٍة محراٍب لن يدخلوه 

  .يتحقق السالم

ومرة أخرى تسيل الدماء ولكن ال  ،والنزاعات ،يبحثون عن السالم في الثورات

ة ثم  ما يلبث أن  .تعددت المسميات والغرض موحد .تروس فقط ،خنادق هذه المر 

تبدأ  .يةوما أن يسقط الطاغ ،ثم ما تلبث أن تهتز العروش ،تنبض الشوارع

  .منازعات مرًة أخرى من أجل من سيحقق السالم

وليس الظالم ظالم سماء بل ظالم كهف  .ُنجبر أن نعيش الظالم ،من أجل النور

  .ال تترقرق إليه أشعة الشمس

 ال يخدم سيد.  ،نسوا أن السالم ليس له صاحب

  .السالم ليس في اتجاه أحد بل في المتصف البد أن يسعى إليه الجميع

  .أو من صنع الطبيعه ،أو على منبر ،السالم ليس متعلق  على شباك األعتراف

السالم للجميع وما إن يميل ألحد  .ال يخضع لسياسات ،السالم ال يخضع ألجنده

  .ستسيل من أجله الدماء

ويه بال أي تلوين وال تش ،يرى الجميع نفسهم فيه سواسية .السالم الذي ال لون له

  .وال تغيير

ي ما أب .ولم يرى سعادتي به قط   ،ت أرقد في السرير الذي اشتراه لي والديما زل

 خرجت من أجل .فالسالم هنا يقتل أصحابه ،زال في السجون ألنه طالب بالسالم

  .فالطرق التي بدأها الكبار البد أن ُتنهى ،الثورة

الم لسا .وأن تنطلق الكلمه قبل الرصاصة ،البد أن ترتفع األصوات قبل األسلحة

  .السالم المصنوع باإلقصاء ال وزن له ،المصنوع بالدم ال طعم له

أال إن الوطن جسد   .مباهيا بصحبي وأرضي ،مفتخرا بنفسي ،أناديكم ها هنا

نحن ال  .ما دون ذلك يطعن في جسده .له إنتماء لوحده ،له عقيدة لوحدها ،لوحده

ال لعرق واحد وال نتشابه ننتمي لعقيدة واحدة وال ألرٍض واحدة وال لجنس واحد و

  .والسالم ،وال يجمعنا شيئ غيُر الوطن

 ال حدود بين .من ا وبيننا .وبالسالم فليعش معانا ،فمن أتانا فبالسالم بدأنا



 

نبحث عن السالم  ،كلنا  .كلنا سودانيون ،كلنا واحد .الماندكورو وال الكو أوقج

 .أو نرتاح في سالم ،أن نعيش في سالم فإما .بطريقة أو بأخرى

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ل شيئا تندم فحاول أال تفع،لنتفق أن ال شيء يبقى لألبد عدا الذكريات .لنتفق حسنا ؟

جع لنا ن فينا لألبد فتعسا لدموع ال ترلنتفق أن من يؤويهم التراب يبقون حيي   .عليه

ي وأن التوقعات ه ،لنتفق أن أجمل األشياء ال نعيشها سوى في الذكريات.من نريد

لنتفق أن الكارما هي أجمل من كلمة "أحبك". وأن نقاشا  .التي تخذلنا وليس البشر

لنتفق أن حضن الوالدين هو أكثر  .عميقا مع أحدهم يساوي جلسات عالجية كثيرة

كن ول ،وأن الحب يأتي مرات كثيرة واألشخاص أكثر .شيئ فقدناه عندما كبرنا

األزمات. لنتفق أننا كلنا نصاب بجفاف عاطفي بعد  عندما يجتمع االثنان تحصل

تشابهنا  أنو ،لنتفق على أن اختالفاتنا رائعه .وأن الوحدة أحيانا جميلة ،الثانية عشرا

أن تنهيدة واحدة كفيلة بالتكلم  لنتفق أننا ضعيفون لدرجة .مع من نحب أكثر روعة

وأن األحضان وطن  ،وأن لغة العيون أكثر بالغة من اللغات كلها ،بدل الحروف

 .ونجلس كما لو أننا لم نفترق ،لنتفق فقط أن نلتقي مرة كل عام .لمن ال وطن له

 على أال نختلف ،لمرة واحدة فقط ،لنتفق

......... 

أحدثك  .وفي رسالة أضمها لمجموعه لن أرسلها إليك

عندما أخبرتني جدتي عن السبب الذي  ،عن قصة غريبة

يجعل الذين يحبون بعضهم يشبهون بعض. قالت لي " 

 سيترك القيمه التي تمثلها في ،من يحبك فعال ،يا بني

نظر سي ،المجتمع، سيترك النظرة التي يراك بها الناس

ك تفاصيل .مجردا من كل إضافات المجتمع .عبر شكلك

نتبه اصيلك التي ال تتف ،الساخرة واألغاني التي تعشقها

ه ستؤثر عليه ألن .سيقلدها بال شعور ،رويدا رويدا .لها

 ،سيبدأ بالتوأمه معك .احتفظ بها عميقا في قلبه وعقله

الذين  .سيفهم طريقة تصرفاتك وتفكيرك .سيشبهك قليال

ليشكلوا وعيا  ،يحبون بعضهم يذوبون في بعضهم

جعل يالحب  .هذه ليست صدفة بل الحب .مشتركا بينهم

 .األرواح تذوب في بعضهم 

 

 

 



 

 .وال تصدق من يقول أن الزواج ليس إنجازا ،البد أن تتزوج يا فتى في عمٍر صغير

أن تختار رفيقا صالحا في  .بل هو من أعظم اإلنجازات لو كان إختيارك صحيحا

  .أن تختار فتاة صالحة هو في حد  ذاته إنجاز .زماٍن يعج  بالمنحلين

ما  .ال يفرح به معك أحد ،ما الفائد من أن تمتلك حلما ال يشاركك فيه أحد ،أعني

الفائدة من أن ترجع للمنزل بعد قتال طويل وال أحد يشعرك بأن تعبت وتحتاج 

ما الفائدة من المكافحه وال أحد  .يقدر األلم الذي تمر  خالله ،يخفف عليك ،للراحه

 .ترجع إليه لتحتمي من شكوك نفسك

أن تنام وأنت تشعر بأنك كل  .وطن تنتمي إليه ،عرك بأن لديك قيمهشخص يش 

 .أظن أنه هو اإلنجاز الحقيقي ،بالذات األخيرة .شيء لشخص ما

..... 

أكاد أقسم، أن نصف أسباب النجاح في الحياة االجتماعيه هو بسبب القدرة على 

لك أن هناك  التعامل مع األغبياء أو الحمير. بل أن هناك بشرا يمكن أن يثبتوا

 .وعندما تجيبه يقول "هل أنت متأكد؟؟" ،كالذي يسألك عن الوقت .حمارا بداخلهم

من  أو .أو من يقف في نصف المواصالت ويجعل الناس كلها تنتظره لكي يدفع

ون نصف السودانيي .يقف في نصف الكريق ليسلم على اآلخر أو ينظر لبضاعة

 لديهم شغط أو سكري بسبب غباء هذه الفئة

..... 

ة النصر تعج  بكوابيس ،أبواب النجاح مخضبة بالدماء من أيدي المنتصرين  وأسر 

 .الفشل

ال  .فستكره كل شيء وأنت في الطريق إليه ،ال تخبرني كم يبدو النجاح جميال

تسمع الحالوة فقط من  .يتحدث الناجحون عن حالوة النصر بل عن مرارة الطريق

  .الناس

كالطرق الفرعية، كبعض  ،كالراحه الطويلة ،مغرياتالطريق للنجاح مليئ بال

 ،لذا لو وقعت في االختيار بين نفسك وحلمك والناس اختر حلمك ونفسك .الناس

لن تتوقف القصه عند أحدهم بل ستستمر وتقلب  .كلنا فترات في حياة بعضنا

القصص التي انتهت بالنجاح أصبحت  ،لذا البد أن تنهي قصة بالنجاح .الصفحه

 .هخالد

 



 

 .جالر المفقود جدون امرأة تحكي عن الفقد فيظنوني ،كم هم أغبياء معشر الرجال

 ا ضاع أو أماًل لم يفكروا يوما أن الفقد يمكن أن يعني حلمً  .أباها أو أخاها أو حبيب

لم  .تكتب عن الحنين فنظنها تحن  لشخص ما  .حلما كانت تسعى من أجله ،انهدم

نظن  أن عقولهن  .أو حتى لطفولة ضاعت ،لوطن ،يعرفوا أنها مثلنا تحن  ألرض

سمعنا مئات قصِص الحب  .وتجاهلنا أن لهن  عوالًما كاملة ،كلها تدور حول الرجال

نردد في كل مرة نقصان عقولهن وننسى كمال  .وجهلنا االف قصص الكفاح

  .أتهمن بنقصان الدين والجناُت تحت أقدامهن .قلوبهن

عندما قلن "أمك ثم أمك ثم أمك" وضعنا أيدينا في صرخنا "المرأة نصف الرجل" و

  .أذاننا

يف ك .تحركن ألرض العدالة بين البشر ونور اإلسالم وحاربناهن بجاهلية كاملة

 .إن الرجال حقا غريبون .نعيش في النور ونطالب أن تكون النساء في الظلمة

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

وأن صوتك بالفعل عورة ولكن  ،قولي لي أنك قوية

تفكيرك ثورة وانتفاضة وحرب بكاملها ولست 

قولي لي أنك تؤمنين بالعدالة وليس  .مجرد جسد

 قولي لي .فأنت أجمل من يساوونك برجل ،المساواة

وأن نصف  .أن نصف دينك خير  من قوم كامل

أري العالم أنك الجانب  .عقلك يرمي رجاال أشداء

 تنافسي الرجال في ميادين ال .الجميل من الحياة

ت جئ .ترفعي شرفا فتحت قدميك جنة .الحياة القذرة

الٍق تريدين وأي استحياءا مرة فذكرت به فأي أخ

  .شرف تبتغين وأي ماركة ستضعين أرفع من هذا ؟

 ال .أي موضة ستواكب الحياء وهو خالد ليوم الدين

 ابقي في بستانك ،كبرأتناطحي الرجال فقرونهم 

 ودعي رمضاء الحياة لعجاف القلوب ،الجميل

 

 

 



 

بل في أغلب الوقت؟. أتدري ما الذي يجعل اإلنسان  ،أتدري ما المؤلم أحيانا ؟

  .التوقعات هي .يشعر التصدع ويمأله بالشقوق عندما يكون وحده ليال ويغير البشر ؟

 خص ماشنتوقع من  .ال شيء يسقط فوق رؤوسنا ويحطمنا أكثر من التوقعات

ر متأملين نقدم الخي .ونرفع سقف التأمالت ثم ما يلبث أن ينهار فوق رؤوسناالكثير 

نا تؤلم .أن جزاء اإلحسان باإلحسان فتفاجأنا الحياة أن ليس كل الناس سواسية

أو لم  ،نبرر ألنفسنا قائلين "لم نتخيل .المكانه التي وضعنا فيها من ال يستحقون

  .نتوقع

سماء واسعه خير من سقف  .ال تتوقع مني شيئا .لذا هذا شعاري في العام الجديد

 يريغير فينا الكث ،نحن بسطاء القلوب لدرجه أن مجرد خذالن التوقع .يقع عليك

........... 

ها ال تأخذ .فال تنظر لها بأعين الناس .إذا أردت أن تعرف األشياء على حقيقتها

فهم سيدخلون أفكارهم فيها كبشر.  ،حفظتفالبشر مهما بلغوا من ال .من الناس أبدا

ال تنظر للنصارى وانظر إلنجيلهم  ،ال تنظر للمسلمين وانظر لقرآنهم ،أعني

أنظر للكتاب األحمر وليس  .ر لليهود وانظر لتوراتهم وتلمودهمظال تن ،وعهدهم

ن ستكون هناك دائما أكثر م .أنظر للكتاب األخضر وليس لإلسالمين ،للشيوعيين

 .وة بين المعنى الحقيقي وما فهمه الناسجهناك دائما ف .الناس نسخة في صدور

  .ستجد اختالف ،دعك من النسخ المتواجدة لدى الناس وانظر لألصل

الحياة سعيدة عند البعض  ،جنة البعض وجهنم اآلخرين ياةالح ،حتى في المشاعر

  .ألنهم ال يرون الصورة الكامله ،ال تنظر بأعين اآلخرين .وسيئة عند اآلخر

........... 

ترك عر وشاوبذل الم .أنهكتنا المحاربة من أجل من ال يستحق ،أنهكتنا التفاصيل

م أعد أفهم ل .تعبت وأنا أواسي نفسي وأحضتنها كل ليلة من أحزانها .أنفسنا خاويين

ت كبر ،كبرت واشتقت لنفسي .التلميحات حتى وأطراف الكالم ولغة العيون

 .كبرت وبهتت األلوان وصار الضجيج حولي مفهوما .واشتقت للطفل الذي بداخلي

كم أريد  ،ل أن أتناسىواكنت ال أعرف كثيرا من الكلمات والمصطلحات واالن أح

أن أخبر البعض أني أكرههم حتى النخاع، واآلخر أني أريد سماع صوته في كل 

ذا ل .من ترجمة مشاعري للناس تعبت .تعبت من كوني إنسانا يحمل قلبا .حين

 .مثلي األعلى حجر ،وهذه المره ،قررت البدء من جديد



 

لم تخفني للحظة فكرة أن ي منذ ولدت فإني 

ولم تخفني فكرة الموت بحد   ،أتجه للموت

كن ي وجدت أن من يمشون معي في ول .ذاتها

 ،كلنا نتجه نحو الموت .ريق يتساقطونطال

يجعلنا  .من نحبهم ولكنه يغدُر بنا بأخذهِ 

نتقبل فكرته قبل أن  ،نعاني قبل أن يأتي

 ،استل  سهمه ورمى في كل  مرةِ  .يحضر

عانق أن ي ،وددت لو يسقط هذا السهم في قلبي

وأعلم أن ذلك  .من أحب صدري وال ُيسقطِ 

ى رم  وأن سهمي لم يُ  ،وأن الموت حق   ،حق

بعد ولكنه حتما سيأتي يوما ما قاصداً 

لكن ي أخشى الحزن على و .صدري وروحي

فاللهم ثبت قلوبهم حتى  .من يمشون معي

وسهامهم لم تطلق  ،يصبروا على الفراق

 .بعد

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

 

كان دائما هو الطريق وليس الحلم. كان دائما هو الصبر وليس االلم. ستصل 

وستحكي عن المعاناة التي واجهتها، وفرحتك ستكون دائما على قدر األلم الذي 

ته. فال تشتكي من وعورة الطريق. رب  طريق قادك لما تتمنى، ووجدت في عاني

ستفرح بالنهاية، ولكنك دائما ستفتقد الطريق. ستفتقد الرفاق الذين  ما أردت. آخره

مشوا معك ولو خطوات. ستفتقد المواقف. ستتذكرها وتقول في نفسك" لقد نجوت". 

ما، ونجونا. كم من مرة رأينا المصائب  مرة فكرنا أننا لن ننجو من ليلةٍ  كم من

تأتي من كل اتجاه، من حيث ال ندري، ولم يكن هناك مخرج. وخرجنا. ربما 

مجروحين ولكن حتما متعلمين. المصائب تأتي لتعلمنا حدودنا فاهلل ال يكلف نفسا 

تكشفه الشدائد، والمواقف تكشف الرفاق. والغياب، يكشف  إال وسعها. قيل الود  

. فطوبى لطريق اشتقنا لكل تفصيل فيه. فرفقا بنفسك، فلكل طريق نهاية، المشتاق

 أليس كذلك ؟؟.

 



 

 

إحدى عشرة رسالة من جنديٍ على حافة  ،هي رسائل لي الشرف أن أرسلها ،إذن

أرسلها وأن أعيش  .لم  أرسلها؟، ألنها كانت تعبُر عن ي بلسان شخص آخر .الموت

  .خمسة عشرة رساله ،القدرعن الُعمر و ،رسائل .كل  لحظة فيها

 *مدخل*

 ،ولكن من فقد كل شيء .اإلنسان الذي عاش كل شيء ال يعرف كيف يتحدث عنه

ل إلى فيلسوف   .حينها سيتحو 

 *  قلب الحدث * 

 ،ساقتني قدماي نحو مستشفى وبالتحديد ،في إحدى تطوعاتي في وقت الفراغ

وى س ،ولمن ال يعرفه إنه قسم لمن ليس هناك أمل لهم بالنجاة ،القسم التلطيفي

أن نسليهم قليال ونرفه  ،هذه هي وظيفتنا .قابلت أحدهم ألتحدث معه .المعجزات

كان  .جلست مع أحدهم .بينما انشغل الكل  في األغاني واللعب باألوراق .عنهم

 .قيٍم جدا ،ولكن ي خرجت منه بكنز قيم .األقرب للموت بكل أسف

 .. .الرسالة األولى " الحياة "

ولست بذي عقل قد أستوعب  ،عمري االن قد قارب نهاية الثالثين ،ال بد أن أعترف

ت بي ع مرارة الخبرة التي تلقيتها ،الحكمة التي مر    .ولكن قلبي تجر 

صرخت  ،منذ أن خرجت من بطن أمي ،لقد تعل مت عن الحياة ما لم أستوعبه كل ه

 .ءربما ألن ي سأفتقد الهدو ،ربما ألني رأيت شريط حياتي كامال ،ألني رأيت الحياة

لم  ،نظرت لوجه أم ي ألول مرة .خرجت والتقمتني الحياة بصفعة غادرة من طبيب

  .أجد أبي ولكن أمي كانت كل شيء

نعم كنت حياً ولكن ي لم  ،سنين مرت ولم أشعر بالحياة مرًة أخرى ،منذ ذلك الوقت

وأحسست بها مرًة أخرى عندما نجوت من انفجار قنبلة  ،يشدخلت الج .أشعر بها

 سمعت .ولكنه ضحك عندما هربت منها ،كانت الموت يضع يده على كتفي .

سمعت صوته واضحا على الرغم من طنين  ،قال لي   ،ضحكته عندما رحل

 .سأنتزعك وأنت ال تعلم " ،لن تحس  بي ،اإلنفجار  القاتل في أذني " المرة القادمة

بدأت أحس بالحياة في  ،وعندما انتهت الحرب .حينها أحسست بالحياة مرًة أخرى

ق تفاصيلها .قربي من الموت جعلني أحس  كم هي الحياة مهمة ،األشياء األخرى  ،بأد 

في الماء عندما يتشكل مطرا أو يسري بعمق  ،في الحيوانات والبشر .بشتى أشكالها



 

هي القدرة على عيش كل األحاسيس التي  ،الحياة حقا .األرض أو بعروق الشجر

بل أن تعرف كيف تعيش  ،الحياة، ليست الخوف من الموت .منحتني لها اللحظة

 .فيها

 .. ." السعادة ".الرسالة الثانية

بعد  ،كان منظر أمي وهي تنتظرني عند باب البيت

وجودها  .كان منظرا سعيدا .إنهاك اليوم في المدرسة

نها ستكون هناك بحد  ذاتها هي فكرة أ .هناك كان سعيدا

  .سعادة

لسعادة ا .ليس الضحك ،ليست الصراخ ،السعادة يا فتاي

 .على حافة الموت هي الطمأنينه إن أخذت رأي رجلٍ 

ذلك ل .ألن ي مطمئن  للفكرة ،أنا هنا أنتظر الموت بسعادة

يجلب  .صدق من قال حينها أن المال ال يجلب السعادة

 .ال ،لكن الطمأنينه .ربما ،يجلب الضحك .نعم ،الفرح

كنت سعيدا معها ألني كنت  .كانت لدي  فتاة  أحبها

كنت أعلم أنها لن  ،كنت أعلم أنها لن تخونني .مطمئًنا

كون يمكنك أن ت ،حتى الحزن يا فتى .وال حزينا كذلك ،تجعلني غاضبا عن قصدٍ 

ام دة هي أن تنالسعا .ذلك هو الحزن الميلونكولي أو الحزن النبيل ،حزينا بسعادة

الطمأنينه هي  .وليست حياتك مرهونة بقرار ،وال من غدٍ  ،ولست تخاف على مالٍ 

 .وغير ذلك كذب ،السعادة

 

 

 

 .. .الرسالة الثالثة " اإلنتماء "

 ،والوحدة ،أنه ينتمي لهذه الفرقة ،ال شيء يحرك الجندي في الجيش كاالنتماء

ل وهذا ما يجع .تكمن قوة الجيش في إرتباط أفراده ببعضهم .واللواء ،والكتيبة

نموت  ،نستميت في اإلنتماء لشيء .نحن كبشر نحب  اإلنتماء لشيء ،اإلنسان قويا

 أحدهم .صدقاءشلة أ ،جامعه ،عقيدة ،جماعه ،وطن ،دين .إيمانا بما ننتمي إليه

 .ألمنذ اإلنتماء األول وهي ام .إليه ن  حِ نحن نقاتل لما ننتمي إليه ونتشبه به ون   .ربما



 

أن ننتمي  ثم تعل منا .ثم قالوا لنا أننا يجب أن ننتمي للوطن .ثم األصدقاء ،ثم العائلة

إلنتماء الحب في أبسط تعريفاته هو ا .ثم رأينا شخصا فأحببنا أن ننتمي إليه .لدين ما

كثر حتى أ ،الوحدة قاتلة لذا ننتمي لألشياء ،نحن كبشر نخاف الوحدة .لشخٍص ما

لسماء في ا .النجوم تنتمي لبعضها ىحت .ستجده ينتمي ألفكاٍر تحركه ،الناس عزلة

 ،في النهاية ترجع كل  المياه للبحر الذي تنتمي إليه .بعضها وتتألأل لتخبرنا بذلك

القات عمجرد  ،نحن يا فتى .حتى الوطن ينتمي إلينا .الهواء للسماء ،نحن للتربة

 .اتتماءتسمى باإلن ،في بعضنا

 .. .الرسالة الرابعه " الحزن "

لم  ،عندما قال لي الطبيب أن هناك سرطانا متفشيا في مخي ،عندما أتاني الخبر

 ،معندما أرقد ألنا .لقد قاسيت أحزانا أكثر من معرفتي أن ي سأموت .لم أحزن .أتألم

يهم دليس من األوجاع ولكن ألن ل ،أستمع لبعض المرضى في هذا القسم يبكون ليال

  .أشياء ليفعلوها وها هم في غرفة ينتظرون الموت

أيت هل ر ،تشبيه جميل فالحزن ال يأتي منفردا أبدا .كالليل ،أسود ،الحزن مظلم

 .الحزن يخاف أن يكون منفردا ألنه يعلم أنه لن يغلب وحده  .ظلمة وحدها ؟؟؟

  .لذا يستدعي كل األحزان معه .الحياة بها أفراح أكثر من األحزان

ل ليلة ذي لم أره أبي ال .رحيلي عن الفتاة التي أحببتها .تذكرت أمي ووفاتها ،في أو 

 ،صعدت للسطح .كانت هناك أحزان كثيرا ليتحملها قلبي الحزين أصال .قط

ا ،صرخت كثيرا وبكيت أكثر ت أني ال يوجد أحد  معي ألخبره  .توجعت جد  توجع 

  .رك بكل هذابأخ م  ربما تعرف االن ل ،ال أحد يسمعني ،بما أشعر

ت أن أقفز من السطح للحظة ولكن ي عندما  .هكذا هكذا أنا ميت فلم أنتظر ؟ .فكر 

وأن كل األحزان رحلت فجأة  ،والخوف ،شعرت بالهواء البارد ،وقفت على الحافة

  .وبقي الخوف

سأبتسم  ،ربما سأحزن مرة أخرى ولكن ي لن أرجع لهنا مرة أخرى ،لذا تراجعت

 أحزاننا ال .سأبتسم ألني ال أعرف متى سأبتسم مرة أخرى ،لحزني في كل  مرة

 ،يلهسأعيش حزني بكل  تفاص ،لذا .بل اإلختيارات التي نتخذها عندما نحزن ،تقتلنا

أن أعيش حتى يقتلني شيء آخر  .أليس ذلك معنى الحياة .سأكون سعيدا في حزني

  .وليس ألقتل نفسي

 .لألبد يبقى ،إال الذي نختار أن يبقى فينا ،كل شيء سيمر  



 

  .. .الرسالة الخامسه " الرحيل "

 .ادائما يبقى جزء منه بن ،قالت لي أمي " ال يرحل شيء من ا وعن ا بالمعنى الحقيقي

  .الرحيل الحقيقي هو النسيان"

م كانوا فقدت الكثير ولكن ه .لن يتذكرني أحد ،أخاف الموت ألنني سأنسى ،لذا يا فتى

 يبقى جزء  مني به .أو شخصا ،حتى عندما أفارق مكانا ما .بقلبي ،دائما بجانبي

ماكن تعيد نفسها ما زال األ .وأحمل جزءا منه بي

ما زالت األحاديث تتكرر في كل  ،في كل  ذكرى

وما زالت المشاعر كما هي رغم عدم وجود  .مرة

  .أصحابها

ن لرحيل أا ،هو أن تترك كل  شيء وتبتعد ،الرحيل

 .ال تتبقى هناك ذكرى تجعلك غير قادٍر على النسيان

أن تفقد األحاسيس التي كانت تغمرك عندما تعود 

حيل هو ولكن الر ،ربما ال ترحل فعليا .مرة أخرى

 أن تصبح مجهواًل  .قريبا أن تغدو غريبا مما كنت

 لنظراتأن تصبح ا .حتى ولو لم تبرح قيد أنمله

دة من األحاسيس ،فارغة الموت ال  .واألماكن مجرَّ

 .نسيانبل ال ،االبتعاد ال يعني الرحيل ،يعني الرحيل

 .النسيان هو أصل الرحيل

 

 .. .الرسالة السادسة "الحب"

  .وأنت هنا وحيد ،لماذا تخبرني عن الحب ،ستسألني

ال  ،هو القصة الوحيدة التي ستعيشها وحدك ،لن أستطيع إخبارك شيئا عن الحب

 .تأخذ نصيحة من أحد،  أحب بقلبك فقط

 

 

 

 



 

 .. .الرسالة السابعة "العزلة "

فرصة  .أتيتني هنا وقد أتممت شهرا ال أتحدث ألحٍد سوى الطبيب والممرضة

  .أخرى للعزلة

 مع نفسك وأفكارك ورغباتك ،العزلة هي أن تكون لوحدك .ال ،العزلة  ليست الوحدة

حتى تصل العزلة البد أن تستطيع أن تستمع لذلك الصوت الذي  .ومشاعرك

 ك. بداخل

 .خرينراء اآلآجروح المجتمع وستنتفض أفكارك من ستلتئم  ،ستجد حينها نفسك

 .نتستمع ألصوات ال تعرفها من أيالعزلة قد تجعلك  ،العزلة قد تقودك للجنون

ذكرياتك تضحك وتبكي وذلك الطفل بداخلك يرفس جدرانك ستجد أفكارك تصرخ و

  .لكي يخرج

 ،أن تستيقظ وتخرج وال ترى سوى ذلك الكون الواسع .عد عن الناس راحةالبُ  ،لكن

ف زلة في منتصالع .هنالك ستقودك العزلة للراحة ال للجنون .الطبيعه ،الخضره

  .رد كلٍب ضالجالمدينة قد تجعلك م

أول ثالثة  .وقفت يوما كامال حينها ،لي وأنا في الجيش منذ أول سجن انفرادي

ولكن تلك الثالث ساعات كانت كافية  .ثم تحولت أللم ،ةساعات كانت عزلة تام

 .لتجعلني أرحب بالصمت

من و ،كانت أجمل لي من كثير من البشر ،بعدها أصبحت أجد نفسي في عزلتي

 .لم أخف من الوحدة أبدا ،حينها

 

 .. .الفقدان " الرسالة الثامنة"

يمكن  وبكيت مثل الطفل. ال ،ماتت أمي .ألنه لم يكن  موجودا ،لم أفتقد أبي مطلقا

 ،الفقير قد ال يمتلك المال ،فاقد الشي ال يعطيه .وجوده ىأن نفقد ما لم نعلم معن

عندما  هِ لذ  لم يفقد األحساس ب ،لم يفقد الشعور بالفقر .ولكنه لم يفقد العطاء يوما

ال  ،من لم يُحب  يوما .بل يمتلك بكثرة ،لذا هو ليس فاقد .عيون اآلخرينيراها في 

ا نحن ال نفتقد الناس بل نفتقد ما كانو .لذا هو ال يستطيع منحه .يعرف معنى الحب

الموت هو  .الفقدان هو أن ال تستطيع اإلحساس بالشعور مرة أخرى .يعنون لنا

 .الناس تبكي ألنها فقدت ذلك الشخص ولن تراه ما دامت على قيد الحياة ،فقدان

ل الفقدان هو بك .لن يكون هناك ،مرة أخرى بنفس الشعور عندما تتذكره لن تحس  



 

وأن تحكي لتلك الصورة ألنك لن تستطيع أن  ،أن تنظر لصورة شخص ،بساطة

 .تحكي له مباشرة

 

 . " الذكريات " .الرسالة التاسعه

ن أتدري أنه ليس م ،يا فتى لذلك الرجل الذي يرقد في السرير في الزاوية أنظر

أتدري ما أسوء شيء في  .مرحلة أخيرة ،إنه مصاب بالزهايمر .أفراد القسم أصال

أن  .ورغم ذلك ما زلت تحتفظ بالمشاعر .أنك تنسى رغما عنك .الزهايمر يا فتى

دري وال ت ،أن تكره شخصا .ولكنك ال تدري لماذا ،ترى شخصا وتحس  بأنك تحبه

  .تبال ذكريا ،أن تعيش بال مبررات .أن تفتقد شخصا وال تعلم من هو ولم   .لماذا

  .تعلم وال تدري .وال تعلم لماذا هذا اليوم مهم ،أن تستيقظ على ذكرى زواجك

لكنه و والدماء، يمكن أن يصمد الجندي أمام النيران .كم تحركنا الذكريات يا فتى

أول  ،أول حب .نحن ضعفاء جدا أمام الذكريات .الذكريات وهجِ  تحت  ينهار ليال 

كلها تكون مدنا في صدرك تدعى  .أول قبلة ،أول مرة تركب فيها الدراجة .نجاح

ذكريات ال .تستفرد بك فتسرح في طرقات الذاكرة ،تزدهر ليال وتلمع .الذكريات

حدهم مرة واثنتين والفا والفين. الذكريات هي الوسيلة الوحيدة ألن تقع في حٍب أ

 .هي التي تجعل البيوت الخربة عامرة في قلوبنا ،هي التي يعيش فيها موتانا

ن حاولت الصور أ .الذكريات هي الوسيلة الوحيدة لعيش الماضي بنفس كل شيء

  .تكون ذكريات ولكنها تستدعيها من مقابر النسيان فقط

نحن أقوى  .ن دائما مهزومون من قبل الذكرياتنح .ال شيء يضاهي ذكرى جميلة

 .وأضعف من الذكريات ،من الجميع

 

 .. .الرسالة العاشرة " أنِت "

أريد أن  .ولكن البد أن أخبرها بشيء لن تسمعه ،ربما لم أتحدث عنها كفاية

  .ربما تراها وتخبرها ،أخبرك عنها يا فتى فقط للقدر

 .بل كانت تجعلني أحس  بأني كل شيء لديها ،ليست ألنها مثالية ،أحببتها بجنون 

كانت تعرف  .والمهمة ،أحاديثها السخيفة .كانت تجعلني مطمئن  رغم كل شيء

 ،كانت كفيلة بأن تغنيني عن فظاعة العالم .كيف تجعل الحديث مليئا بالحب



 

أنا  ولكن من ،أحسست للحظة أنها تعويضي لكل  األشياء السيئة التي حدثت لي

بل جاءت  ،لم تكن مثالية لمقاييس العالم ولم تكن ما أريده .ي بمثلهاليتم تعويض

قة الحديث بل أحتجت لشخص يتحدث معي ألنه يحتاج  .كما أحتاج لم أرد منم 

 .أردت قوية فجاءتني هي وأصبحنا قويين سويا كما أحتاج .الحديث وأحتاجه

  .لذا أحببتها .جاءت لتكملني

لم أريد أن أستس ،اها تتألم برؤيتي وأنا أعبر للموتألني لم أرد أن أر ،لم  تركتها

أكثر  أن تستمتع ،أريدها أن تعيش أكثر مني .للموت وال أراها تتعاقب باختياراتي

حتى ولو على  ،أريد لها السعادة .أن تقع في الحب مع شخص أفضل مني ،مني

سيم ننت أسميها  ،ناسبةمأليس ذلك بأحد معاني الحب النضالية ؟  بال .أنا يحساب

 .الصباح

 . .الرسالة األخيرة والحادية عشرة " الموت "

ت زياراتي ألحد عشر استمر .جئت في اليوم األخير ولم أكن أعرف أنه األخير

  .ربعة أيام عن فترة تطوعي األصليةأيوما بزيادة 

  .ما عدا صديقي ذاك .الكل  في سريره ،وجدت المكان صامتا

  .ر اليومجلقد توفي  ف ،قال لي أحدهم ،أنا أخرجو ،بحثت عنه فلم أجده

 وقفت أحمل بعض .أخذت منهم عنوان المكان الذي دفن فيه ،ذهبت إلى اإلستقبال

  .وضعته على قبره ،القرنفل األحمر

 ،حتى الذين معه لم يكونوا حزينين ،بكل هذا الهدوء رحل .هذا هو الموت ؟ ،إذن

 ،وأنهم مهما فكروا في غيره .الموت ،دثتبل كانوا خائفين من الحقيقة التي ح

  .فهو قادم ال محالة

فيها طوال العشرة أيام  ةبكل كلم ألنه جعلني أحس   ،هذه الرسالة األخيرة تبتك

 .به الموت هو النهاية لكل ما نحس   ،الماضية،  لم يكن خائفا سوى من النسيان

 ،هو العزلة المطلقةالموت  .اإلنتماء .الذكريات ،الحب،السعادة ،الحزن ،الحياة

لن يبقى سوى صورة في  .رد من كل الروابط الماديةجهو الت .والفقدان األعظم

ربما الموت  .ال أعرف حتى إسمه ،شكرا .فقط ،ال توجد كلمات أقولها .مذكرتي

 .الموت هو نهاية الصمت .بر عنه تماماعفقط الصمت ي .أبلغ من أن يقال له شيء

  .الصمت المطلق



 

تقع  ،تبكي بحرقة ،نحو نفس القبر ،رأيت أحداهن تركض ،أنزل عبر التل   وأنا

لم  ،نسىلن يُ  ،ربما بعد كل شيء .ربما كانت "هي" .على القبر وتنادي بإسم ما

ياة حربما هو عرف معنى ال .سيجعلها تعيش بكل حياة ،يكن وحيدا.  ربما بموته

 .وهي ستعرف بموته ،بقنبلة

 ظهار قيمتها.في إ للحياة طرق غريبة



 

ة ال تدمر .المكانه ،طهلالس ،المال ،هناك شتى أنواع القوة هي  .ولكن هناك قو 

ة أخرى ا سعادًة أو شقاء ،التي تخرج منها للعالم مشحون  مر  قال لي  .العائلة .إم 

عائلة ال .هي دائما أولوية ،ختيارالعائلة ال تقبل اإل ،فرت في عقليأحدهم مقولة حُ 

 .اراتكستصلح انكس ،العائلة تحتويك .التي صنعتك أهم  من العائلة التي تصنعها

  .ستجدهم في كل  زاوية 0ال أقصد العائلة الكبيرة ولكن حدود األب واألم 

 كل القواعد ،كل المبادئ تسقط أمام العائلة .حتى وإن لم تراهم في زوايا المنزل

 .سوى هللاتتكسر. ال شيء أعلى من العائلة 

.... 

أبلغ النصوص هي التي تبقى دائما في القلب، ألنها أقوى 

 .قال. فال لسان يتحملها وال زفير هواء يحملهامن أن تُ 

ها يوسف في نفسه" لك كم كانت ت .أبلغ الكلمات، "وأسر 

 كم .عن إصرار ،قوي ة لتحمل كل ذلك اإلسرار النفسُ 

  .في كلمات القران ر  ك  ذ  كان إسرارهُ قوية ليُ 

لُع نحن بسواِد المشاعر ألننا ال نقولها ت  رُد بنا ثم  تنف ،ُنب 

ا مشتاق  أو نادم  أو حائر ،ليال من ال  .وجها لوجه. إم 

حدسهم أ .يحملون شيئا في قلوبهم ينامون كالحمالن

أفرُغ كل مافي قلبي عبر الصمت  ،أنا .منهموأغار 

نطقية م أفكر في .بعيدا، وحيدا .فصرُت صامتا كالجلمود

 .الحياة ةالالشيء وحتمي

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

 

ُدر في ملكوت اإلله، درويشا تعل م سر  اإلله في كونه. فاختار أن يكون مركزا 

للدنيا. مبتهال في حضرِة الجبروت، متصوفا لُحجِب العزِة في سكوت. دائرا كما 

قلب المتصوف، نور   ناك فيأن حلقات زحل تحاكيه، ملكا في كونك الصغير. ه

 .يشع  للدنيا.

 

 



 

ال داعي ألن  .أن يسمع اآلخرون ضجيج النجاح .متعُة الحياة تكمن في اإلخفاء

ففي البشر جزء  حاسد  سيبقى يتحدث في   .ال تفضفض ،تعلن كل خطوة تفعلها

خذ  .صمت دواخل اإلنسان، مهما حاول أن يخفيها. فال تركن بتفاصيلك ألحد

حالمك أخفي أ .قالت لي جدتي " داري على شمعتك تقيد" .سعادته عندما تنجح فقط

 .دع الناس واعمل لنفسك .فرياح البشر تطفئها ،لكي تشتعل

.......... 

كل  .كل رسائلي كانت إليك بطريقة أو بأخرى فال تتهميني بالخيانة ،إذا سأعترف

 راليلي مقسوم بين طيفك سه .كل القصائد كانت تنتهي بحرف من اسمك ،الحروف

 .كانا يبقيني على قيد الشوق إليك والصمود في غمرات أمواج الحياة .وذكراك حلما

ن  ك بهن   تُ ب  جِ ع  كنت قشة لو وزنت باألرض لرجحت بها ، كل الفتيات الالئي أُ 

أرى تفتح عينيك خديك في الزهور  .كنت أعشقك فيهن ،يحملن  خصلة منك

 ،أغار عليك أحيانا من الحروف وجنوحها .وانعكاس عينيك في صفحة السماء قمرا

 .ك عند الصباحأغار عليك حتى من نسيم اختار أن يداعب خصلة من شعر

كيف يمكن أن يكون جمال شخص كفارة لما  .ئ طائي ة المشاعررستقراطيه المبادأ

كشروق شمس في أول يوم ليونس خارج بطن الحوت ،  .كل هو سيء في العالم ؟

 ةً رمديأحببتك س .كنخلة هززتها عند ضعفي فأسقطت علي رطبا من الحب فأكفاني

 .يا كل الحبر في كتاباتي 

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

الذين يمشون على  .لئك الذين يعانون من أجل أال يخسروا من يحبونرحم هللا أو

الذين يحترقون من الداخل  .أطراف أصابعهم بجانبهم لكيال يشتكي األخرين منهم

ال  الذين .ذوي االبتسامات الكامله رغم الدواخل المتهدمه .ويهبون األخريون الثلج

 المقاتلون في الظلمات وال .ألن ليس هناك من يسمعهم .يشتكون وال يبدون األسى

رأيت ذلك في األنبياء عندما قال موسى " واجعل لي وزيرا  .اأحد يعرف عنهم شيئ

د الوحدة حقا ليذكره العالم كان لوطا ولكن ما جس   .فبعث هللا هارون معه .من أهلي"

 .عندما رأى الجموع كلها أمام بابه وال أحد معه .عندما أتاه النفر وخبأهم في منزله

فقال عنه  .وي إلى ركن شديد "آزٍن عظيم " لو أن لي بكم قوة أو عندها قال بح

لو علم فقط أن هللا  .لقد كان يأوي إلى ركن شديد " ،الرسول " رحم هللا أخي لوطا

رحم هللا أولئك الذين يمشون في  .في ذلك الضيق أن هللا معه ،في ذلك الركن .معه

  .وال يعلمون أن ركن هللا باِق ال يضيق ،زقاقات الحياة



 

نك االن إ ،ه وهو ينظر النعكاسه في المرأة " يا بنيله والدكان يستعد للزواج، فقال 

وي واحد واثنان وثالثة وأكثر إلى ما اسواحد زائد واحد فيه ي .ستنتقل لعالم جديد

صبر يستكون أنت العقل وستكون لك القلب.  .ولكنكما ستكونان كيانا واحدا .شاء هللا

  .ستقودك للجنون وستحبها لذلك ،خلقنا صبورين فاصبر .العقل على القلب

ستجدك ترويك  ،غيرةصلعالم من أجلك وهي تخاف من حشرة ستجدها تحارب ا

  .وتحملك بكل قوتها متى ما سقطت .تواريك عن أحزانهاومن روحها 

بمقدار  الفتاة ال تهتم ،اهتم بتفاصيلها ،تعلم يا بني أن تحبها وال تدخر عنها شيء

 ،اصبر ،لذا يا بني.ير حياتها ويعطيها مفهوما جديدا للحياةبل بالرجل الذي يغ ،المال

  .وكن من أجلها كل شيء تعطيك كل شيء

 

كلما حاول أن ينسج شيئا من إبداعاته كان 

ه لقد كسرته السخري .يتذكر ضحكات أصدقائه

ة كم قتلت لحظ .فما عاد يستطيع نسج الخيال

إبداعا كان من الممكن أن يغير مجرى  ةسخري

 .العالم ؟، كم أطفأت طاقة تجري بالدواخل

كلما حاول أن يفرغ تلك الطاقة يسمع 

من  فيخاف .هيالضحكات في أذنيه، يراهم بعين

أصبح بين أن يكون طبيعيا ومجرد  .إبداعه

أو أن يكون منفردا  .نسخة في هذا العالم

لمرء أن كيف يمكن ل .ومتميزا ومحط  سخرية

يعيش في عالم يقتل العادييون فيه المتميزون 

كم من  .؟. ُتقتل المواهب كل يوم بال حداد

اليوم صار مجرد نسخة أخرى  هبةً وم مقتولِ 

 ؟؟؟. .ال يهم  وجودها في هذا العالم من عدمه



 

ع" كما يجعلها متعلقة بشخص " اما سألتها صديقاتها الحشريات عم  وعند مقط 

ابتسمت في فخِر قائلة " أحببته ألنه  .وحولها يتهافت ذوو المكانه والمال .وصفنه

تعامل معي  .م ل تغييرات مزاجي وأنا عاقلة وأنا طفلهحت ،جعلني أحب نفسي

م دعمني كما لم يدعمني أحد،  .كالزجاجة التي نراعيها ال كالعود الذي يجب أن يقو 

كان  ،بته ألني وجدت عنده نفسيأحب .كان في ظلمتي التي أخاف منها ممسكا يدي

 .جيشي عندما خفت من خوض المعارك

أحب تصرفاتي الغبية وشكلي عندما 

يعشقني ألجل شخصيتي  .أصحو من النوم

فلم باهلل  .وليس ألجل شكلي أو مالي

  .عليكن أحب وأعشق غيره ؟؟؟

أن يذكرك من  ،أظن أن هذا هو الحب

يحبك وراء ظهرك كأنك أعظم 

  .انتصاراته

 

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

أكتب  كنت .كنت أكتب ماليين الحروف، ولكن ال يصلك منها شيءأتعلمين حديثا، 

تباً قرأت ك .كنت أكتب آالف الرسائل وأنت الوحيدة التي لم تقرأيها .وأنِت إلهامي

ن ي  ن بحثت ع .واستمعت لبعض األغنيات ألجدك فيها ولكن ي خرجُت بخفي  ُحن 

د ضربت لِك المواعي .ولكني وجدت أجزاًءا منك مبعثرة ،األربعين الذين يشبهونك

وأغنتني الصدف عن المواعيد  .وانتظرتِك في الطرقات وما نالني منِك إال الصدف

كنِت أنتي  ،وعندما تباهى الكل  بمعشوقاتهم .حنيني بها شوقي وخففت فيها فبللت

ب منحتك لقكنت أستحي حتى من ذكر اسمك ف .المعشوقة التي أصونها عن الذكر

 ومازالت .وأتنفسك عبر الكلمات .أبوح عنك بِه في القصائد .أجمل شيء أحبه

لك  لم تدوزنالثمانيه والعشرون حرفا والحركات األربع والمخارج الثمانية عشرا 

ي انتظارك سأبقى ف .لن أشتكي علة أنتي سببها ولن أنحني لهجٍر لم تقصديه .وصفا

 .دى رسائليحتى تصلك على سبيل الصدفة التي صنعت سعادتي يوما ما إح

 .ى تخرج لِك وصفاوسأظل أُشقي الحروف حت

 

 



 

أراد قول كل شيء دفعه  ،من اخترع العناق أن   ،قال لي عاشق  حين فرط من الحب

 .ءل شيفالعناق لحظة تود  فيها أن تشعر بك .وأظنه مخطئا بعض الشيء .واحدة

ُر موصل العناق خي .يتوقف الزمن ،في تلك المنطقة الضيقة .وجعل كل شيء يتدفق

بح نحن نتعانق عندما تص .وقلعه تتوارى بين الصدور .وطن بين جسدين .للمشاعر

تعانق حين ن ،نتعانق حين الوداع واللقاء ،الكلمات غير كافية للتعبير عما نشعر به

 .حتى حين الخوف والفرح ،موتحين الحياة وال ،البكاء والفرح

رد وكأن ملك الموت لم ي ،ار قنبلةجا رأيت أحدهم يعانق فتى قبيل انفأتذكر حينم

  .أن يتدخل بينهما

  .فلنتعانق بصمت ،لماذا نتكلم ؟ ،لذا

...... 

يرة كانت هناك تراكمات كث .تلك التفاصيل الصغيرة لم تكن سوى شرارة للرحيل

جل فال تستغرب حين ينفجرأحدهم من أ .وأتى ذلك التفصيل ليتفجر بعده كل شيء

أنت ال تعلم عن البراكين  .أو حتى يسدل دمعه في شيء تافه ،أن هاتفه لم يعمل

 وال عن كميه ،أنت ال تعلم عن الحروب التي يخوضها .التي ظل ت تغلي بداخله

يتفجر كل ل ،تلك اللمسه ،ثم تأتي تلك الرمشه .بضم  شفتيهالصراخ التي يمسكها 

  .أو سيقتلكم السرطان قبله ،فسيقتلكم حتما ،أفرغوا مافي قلوبكم .شيء

......... 

لب يؤلمني معرفة أن ي سأق ،ولكن .أعلم جيدا أننا صفحات في حياة بعضنا البعض

 تؤلمني معرفة أن القصة ستستمر بهم .بعض من أحبهمفصوال في قصتي ولن أجد 

سأقلب  حقيقة أني ترعبني .سيختفون ،حتى وإن غيروا مسار القصة كلها .أو بدونهم

  .د فيها ما ال يتحمله قلبيبعض الصفحات ألج

.......... 

فترك كل شيء وأقبل حين هجر  ،في خضم الحياة كان أقرب إليه من حبل الوتين

 ،تذكر هللا حين نسيه .الجزء فيه الخالي من اإليمانكان يخاف من ذلك  .الناس

 ارعةِ دسا في قأترى شيئاً يضره أو يؤذيه بعد ذلك ؟. لقد كان قُ  ،أترى هللا ينساه

مالكا في روحه ولو أحاطت به  .حرما في قلبه ولو اتسخ الجسد .الشارع

ل اأتظنه يخاف من حب .كان به من السكينة ما يبحث عنه العابدون .الشياطين

 الناس وحبل هللا ممتد  إليه ؟؟؟.



 

لم ما لربما تألم كثيرا ليتع .ال تظنن أن الناصح أكثر كماال منك ليعطيك النصيحه

لذا انظر جيدا وتعلم فن ما وراء  .ربما جروحه لم تشفى حتى هذه اللحظة ،يقوله لك

متع تفأنت لم تعلم مثال عن كميه الحروق في يد صانع القهوة التي تس .الكواليس

أنت ال تعلم كم وقف الخباز أمام النار  .وأنت تشربها

 .لم الصراخ ؟؟؟ .ليأكل هذا الخبز الذي تأكله االن

ت به والدتك وهي  ةأنت ال تعلم كمي األلم الذي مر 

أنت ال تعلم كم تركت من ليال النوم الهانئ  ،تضعك

أنت لم تخرج كل يوم مع والدك بحثا عن  .من أجلك

أنت ال تعلم كم ترك من لحظات راحة ليرفع  ،الرزق

 هذا المنزل.

ن ما تعلم ف ،لذا ال تتكبر عندما يعطيك أحدهم نصيحة

 .ال تجعل من نفسك الحدث الرئيسي ،وراء الكواليس

 

......... 

تخف من الصياح بها. ولكن  ال .أعجبني مثل  قرأته " ال تخف من إبداء مشاعرك

لو أخبرت أحدهم  ،ماذا سيحصل لو عبرت عن مشاعرك .باحترام " اهر عنعب  

ال تخجل من إخبار أحدهم كم  .وأن وجوده يسبب لك عدم الراحة ،هكم تكره

صحيح أن هناك نتائج لن تعجبك  .وأن ساعة في وجوده تعادل عالج سنة ،تحبه

عش كأنك ميت غدا وال تحمل  .شهر؟؟ ،ساعة ؟، يوم .ن لمتى ستستمر؟؟؟كول

نام هل تنتظر إلى أن ت .فالكتمان قد ال يجعلك ترتاح في منامك .في قلبك شيئا

فقد ربحت مواقع الصراحه من  ،عبروا عن مافي دواخلكم .لألبد حتى ترتاح ؟؟

 .الكتمان

.......... 

 

 

 



 

أن  نينأن ا للفرضيات والنظريات والقوا ،للصدفة أن تنشء كونا مثل هذا ؟ ىأن  

لو أردفت الدهور دهرا  .تحيط بهذا الكون وتضعه تحت مفهوم األرقام والقواعد

من أصغر  ،كون  مليئ بالتفاصيل المدهشة .وراء دهٍر ما احطته علما وال إدراكه

فما  .ما بين كاف ونون وجود يتخطى حدود إدراك البشر .م مجرةظذرة حتى أع

ما ظن ك بما ال عين  رأت وال أذن  ،ظنك بجنة عرضها السموات واألرض

 ،ك بالجحيم وسعيرهان  ظما  .ما ظن ك بما لم يخطر على قلب بشر؟؟ .سمعت

إنك إنسان تافه لتنكر  ،فال تتكبر .وظالمها ؟؟ ،ورؤوس شياطينها ،وزقومها

    .إنك لن تخرق األرض ولن تبلغ الجبال طوال .وجود إله

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

ور وال تفوت أي جزء من دع الص   .البد أن تعيش اللحظة ،ليس هناك وقت للحزن

أعني، فقد نجوت من الموت وأنت   .حتى ولو لم تكن في وقتها .اللحظات الجميلة

لم تعيش ف .يها منجل الموت يلوح بالقرب من عنقكفوتلك اللحظات التي رأيت  ،نائم

طيع تك مقيد وال تسكأن ،كأنه ليس هناك رب  يفرجها .همومك كأنك لن تموت أبدا ؟؟

ولو رحل الكل وأنت في  ،حتى وإن إمتلئت عيناك بماء المدامع .فعل أي شيء

لو  لحظةحتى ال .حتى القدر لن يتكرر مرتان ،الفرصة ال تأتي مرتين .مكانك قابع

 .لذا عش اللحظة كما هي، واترك كل شيء ورائكتكررت فلن تكون نفس المشاعر.

........ 

 .يتوه فيها الضوء وال يوازيها ثقب أسود ،ل يخاف من عتماتهاهناك ظلمة حتى اللي

 وحده نور هللا يصلها.  .هناك ظلمة في قلب اإلنسان يمكن أن تقتله

كم تاب هللا علي من  .فيها ال محالة ي هالك  ننت أن  ظلكم أنقذني هللا في مواقف 

ذهب  صاحبهاتسع  وتسعون نفسا غفرت ذنوبها ألن   .معاصي أدركني الغرق فيها

وبة ولكنه أتى هللا بقلب وت ،إلى هللا. وال أقول أن القتل هين  وال أن المئة نفٍس هينة

ما زلت أذكر قول النبي " لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم  .تكفي

كيف بك ف .بأثقال تسع وتسعون نفسا ،لقد ذهب إلى هللا .صلى هللا عليه وسلم ."

تحب  من أعماق قلبك  ،تزرع السعادة في قلوب الناس ،ب السماءوأنت تطرق أبوا

بل نور جهز قلبك ليستق ،نور كمشكاة فيها مصباح ،أفتح قلبك لنور هللا حبا طاهرا.

نور  ائهاضشمعة أ .أوقده هللا تطفئه عواصف الدنيا وإن اشتدت ؟ اً أترى نور .هللا

كم من مواساة وعاطفة اختصرها هللا في قوله " قد نعلم  .هللا لن يطفئها البشر كلهم

  .أخبرني كيف أضائك هللا ،ال تخبرني عن ظلمتك .أنه يضيق صدرك بما يقولون "



 

كم قدمت في سبيل الوصول لكل هذا البرود 

كم بال ي ت  .بحق السماء؟، بماذا ضحيت ؟

ت  حتى أصبحت ال تبالي ؟ ل ي  ُتلِيت  وب    .واب 

وات همت  وأُهملت حتى لم تعد تهتم كم اهتممت 

ات الحزن م  ت من سِ راحتى ابتسامتك ص .؟

كم هي عالية أحزانك ليخرج صداها  .النبيل

كم أحرقت من سيجارة وأنت  .من حزنك ؟

  .تشتعل من الدواخل

 .صامد جامد ،وأنت كما أنت ومناسبات   أعياد  

 ،عاٍر من الروابط .قطب الشمالفي  بارد  كوادٍ 

ميت  كما  .حر  كما الطير .متجرد  من القيود

  .الجثث

........... 

 

يمكن أن تغير وجهك ألف  ،لنعترف .هو سيء الروح وال تعريف أوضح ،القبيح

ال  .الرائعون كانوا هكذا من الصغر .تلك ال تتغير بسهولة ،مرة ولكن الدواخل ؟

ت أن .تفهم لم يحبهتستغرب إن وجدت أحدهما واقعا في الحب مع شخص وأنت ال 

  .ال تعلم ما التفاصيل التي رآها وجعلته يعشق

لن تذهب  ،الذين يتمتعون بجمال الروح يمتلكون ما ال تستطيع شركات الجمال بيعه

لن تعلمك له هند صبري ولن تجد له  .لتطلب حياءاً من ماركة غوتشي لمتجر

  .الخلطة السريه في أسواق أم درمان ولن تمنحك إياه صبغات لورييل

  .وتبقى الروح خالده ،يموت الجمال .يفنى الجسد يا فتى وتبقى الروح خالده

 

 

 



 

ال أدري بالضبط ما  .سأكتب لك حديثا، عن إسطورة أو ربما تطون قصة حقيقية

عن سماء صافية أسرح فيها   .عته لنفسي ولم ينكثه سواكعن وعد قط ،هي. عننا

  .ُبعدو ،بهاءٍ متراقصة في  .كشفق الشمال و  هُ في زُ بعيدا عن الناس فتأتين أنت 

 ،عن وتر .عن قصة أكتبها وأنت النهاية التي تهرب مني كل ما اقتربت منها

ِحن  للكمان ،صوتيه إستحال نايا في معجزةٍ   ،عن كمان استغنى عن الوتر .ولم يعد ي 

الواحد  ولكنه في كل  ليلة يحلم بالوتر .تغير وأصبح قانونا .واستبدله بأوتار كثيرة

حاول أن ون ،ألسنا كلنا نتغير عندما نفقد الحبيب األول .الذي يعيده كمانا كما كان

  .ولكن شيئا ما فينا يتغير ،نستبدله بالكثير

وأنت القصة العصي ة العصماء عن قلبي  .ا القلبليست كل األماني تأتي كما يريده

أخاف أن أتحول في النهاية  .وكأن القدر يريدني أن أكون ممثال فيها .وتفكيري

  .مع الكثير من الدموع والهروب والبكاء والفقد ،خليجيه ةلقص

........ 

 .ألنها تقضي على أشياء ال ترمم بسهولة ،أصعب الهزائم هي التي تلحق بالروح
اإلنكسار أمام  .هزيمة العزيمه يمكن أن تقتل شعبا كامال .تمسح أي أمل بالنجاه

انهزام الروج  .حتى توديع األمنيات وترك األحالم قبروا والمضي قدما .الحياة
فاحمي روحك وال  ،يعني انهزام الموت حتى وإن مازال الجسد في ريعان شبابه

 ين والمحبطين، أولئك سموم تمشيإبتعد عن المحطمين والكئيب .تعرضها للهزائم
فسيجرونك  ،جاور من يتقدمون لألمام ولو حبوا ،جاور السعيدين  .على قدمين
 معهم جرا. 

.......... 

إلى متى سأظل  .لمتى سأظل أكتب رسائال أعلم جيدا أنها لن تصلك ؟؟ ،لمتى ؟

حبي ق بأنهك الحروف بمشق تي أنا في الحب. ما ذنب كلمات لم تتعلم بعد أن تنط

 أما تعل مت النسيان .لمن ال يبالي ؟. أيعقل يا قلبي أن تكون أعمًى لهذه الدرجة ؟

  .بعد ؟

 ،تظنين أني أعشق غيرك .ما زلت معلقا بحبل من نسج خيالي أظنه يؤدي إليك

ق قت لكي أطرأما آن للو .وال يعاني غيرنا بنار الشكوك ،وأظن أنِك متيمة  بغيري

 .رغم أني أحبك ولكن كيف حالك تطغى ." كيف حالك بشدة" باب قلبك معترفا بأني

سنا إلى متى سنضع أنفسنا حرما بداخل أنف .فمتى ينكسر الجدار الذي بنيناه بأيدينا

  .ونصلي على شفا حفرة من الشك ؟



 

 .يسفحها وحش الخوف ،في كل مرة أمتلك الرغبة

عندما أحلم أجد ظروف الواقع ال تناسب متغيرات 

وأن المتغيرات المتاحه ال تقبل سوى أن  .معادلتي

" ال يمكن أن  .تكون ممتلكا كل شيء من قبل

لي  " قال يضج  بالوساطه المٍ تصبح ذو قيمة في ع

ث ر  وأصبح ي ،" النجاح يا رجل .صديقي ذات مرة

ول ى ذلك الزمن الذي ينجح فيه  ،من شخص آلخر

ا فقط البقاء حي ةأنت تمتلك إمكاني .الشخص بمفرده

يد إرتِض بأنك على ق .وليس رفاهية أن تغير شيئا

 .األحالم نفسها تقع فوق خط األمكانياتفاألحالم 

أنت ال تسطيع أن تغير إسمك حتى وهو أكثر ما 

  .فكيف تحلم بتغيير الواقع ؟؟؟ ،كيمثل  

........  

يها. التي تقابلنا فأنها ليست المرة األولى  -عندما رأيتك ألول مرة–كنت أحس أني 

ت قشع كنت أراك من قبل في أحالمي، أحببت تفاصيال بك قبل أن أراها فيك،

ا بال وجه، مالمحا بال شخص. أشياء ضحكتك قبل أن أسمعها. كنت أراك طيفً 

 بها عليك. لذا عندما رأيتك تأكدت أنك هي.  أستدل  

ي لسراب تشب   حمل  ،عبثا  ه بكعشت عدة عالقات متلمساً لك. ولكني كنت أمد يد 

خصلة منك ولم يأِت بك. كانت جدتي تخبرني منذ الصغر أنه يوجد شخص مزروع 

بنا، نظل نبحث عنه حتى نجده. هناك ضوء صغير ينبعث منه في القلب، ولكن 

قليل فقط يرى ذلك الضوء. كنتي أنت، وكنت عنِك أبحث. وعندما وجدتك تأكدت 

ا، سنبقى كما كنا أطيافا من قبل. ولكن هذه أنه لن يأخذك مني أحد. لن أفارقك أبد

 .المرة أرى المالمح في وجهك أنت

.... 

كم هي خضراء، وننسى أنه اللون  نخبر أوراق الشجر نحن ظالمون جدا، نظل  

الوحيد الذي رفضته وعكسته. نقول للثلج أنه أبيض، وهو في الحقيقة عكس كل 

ا نفعل سوى استفزازه ليخرج أسوء ماأللوان. نخبر بعضنا أن فالنا سيئا ونحن لم 

 فيه. ننسى حقيقة األشياء،  ونطالبها أن تكون كما نريد. كم هم ظالمون البشر.

 



 

 

 ،الكثير والكثير من المخدرات .موسيقى انتحارية ،اظالمً  أكثرُ  ت  الاه ،عيون  سوداء

 ،كانت هناك أسباب كثيرة لجعله يحمل المسدس .كانت هناك أسباب كثيرة لينتحر

 .ولكنها لم تكن كافية ليطلق النار

 .وهناك خليط من الحسرة والغضب .كان الناس في الحي مندهشون، مستغربون

لم أره من قبل وهذا يدلل على أنه لم  ،جئت ألرى الجموع وهناك أحد يبكي بشدة

 .ثم سألته لماذا انتحر ذلك الشاب .أخذته على زاوية وواسيته .يكن من أهل الحي

والدموع صنعت قناعا على وجهه " الحب " استغربت من أن أحدهم يمكن أن قال 

 اضًحاووظهر إستغرابي  ،تافهٍ كالحب سببٍ  أجلِ  نتحر منييكون غبيا لهذه الدرجه ل

  .عندما أعدت كلمته بسخرية " الحب ؟؟ "

لكنها تركت في داخله شعورا  .شيء  طبيعي ،فقال : " لقد أحب إحداهن وافترقا

م تترك له سببا ل ،بال أسباب .نحتت في قلبه بقوة أنه ال يستحق ،أنه ليس كفايةقويا ب

ولكنه  ،لم يحزن عليها للحظة .حتى بدأ يشكك في نفسه .واحدا يمكن أن يبرر ذلك

  .كان حزينا على نفسه "

هل يستحق أحدهم أن ينام وهو  .وكان هناك شعور غريب بداخلي ،تركته يبكي

  .هل يستحق أحدهم أن يشعر أن وجوده ليس له قيمه .مكسور بشعور أنه ال يكفي

 .ولكني ما زلت أشعر أنه كان غبيا حين قتل نفسه ،رحلت بعد أن أخرجوا جثته

إذهب وتغير ليس من أجله بل من أجل  ،عندما يشعرك أحدهم بأنك لست كفاية

 .جازات في وجههثم اصفعه باإلن .ذاتك

....... 

 .فبعد كل التجارب أنا لم أعد أنا ،أريد أن أغير اسمي 

 ،فقدت ثالثة أرباع نفسي وأنا أحاول أن أشبه اآلخرين

حتى  عصفت بي التجارب ،فقدت تفردي ليتقبلني المجتمع

هناك  .ما عدت ذلك الشخص الذي كنت أراه في المرآة

ولكن المالمح لم  ،شيء تغير، نفس العيةن ونفس الوجه

لم  .حتى تفكيري إستباحه التيار الفكري العام .تعد كما هي

ت أصبح .فشلت في كوني مميزا ،لم أعد مختلفا ،أعد أنا

 ...أنقذوني ،مجرد نسخة أخرى في المجتمع



 

 

واألحباء  ستأتي وأنت محمل باألصدقاء .وستتعلم شيئا فشيئا وبأقسى الطرق ،ستكبر

ئا فشيئا شي .أنه البد من رمي بعض األشياء لتنجو سفينتك ولكن ستدرك .واألحالم

  .وإال ستنهار .أثقلها ،ستصبح أغلى األشياء

ستجد هناك كثيرا من األصدقاء والمبادئ والقواعد  ،ألِق نظرة نحو القاع إذا أردت

ينة األخف تبحرأفضل في فالسف .وأشياء كثيرة قرر أصحابها أن يلقوا بها

 العواصف.

بر من وأنه أك .ستتعلم أن الحب ليس مجرد كلمة أو نص أو قصيدة ،التركستتعلم 

 .وأصدقاًءا كدلو يوسف ،ستتعلم أن هناك أصدقاًءا كالسكين .زفرة أو قبضة صدر

 .ءوأن األولوية هلل دائما قبل كل شي .سيتقدم بك العمر لتكتشف أن العائلة أهم شيء

 .ستجد أنك عجوز طاعن  في السن ،ولكن عندما تجمع كل القطع مع بعض

وستحاول أن تنقل خبراتك كلها لشخص ال يهتم بك في المواصالت أو في صٍف 

 ......أليست الحياة مدعاة للسخرية ؟ .ما

 

ت غف. أعطيأصبحت درويشا يحوم في األسواق بحثا عن العاطفة، بحثا عن الش  

حث زف. مليء  بالُتحف، أبمن سعادتي الكثير للناس، وأصبح قلبي خاليا كإناء الخ

عن صدقات الحب على طرقات الُصدف. أنظر للناس والوجوه، وأخاف على 

ف. فاقد   نظراتي أن تتوه قبل أن يرتد  الطر 

ه باألسف، جلست إلى حزني  للترف، مشو 

فإذا بحزني قد وقف. تعيسا حتى حد  

التعاسِة إعترف، قال لي " أصبتني 

ي أشك بالقرف". أوصلت الجميع، وبقيت

ُغربتي لنخيِل الخلف. وحيدا على طرقات 

 الحياة، متسول  ملعون  بالخرف

 

 

 

 



 

أنه البد أن نخرج من كل معركة  ،ُعلمنا في المدارس

 ولكنهم لم يعلمونني .كنت جيدا في ذلك ،منتصرين

أو يخبرونني  كيف أخرج منتصرا في معركة مع 

كيف يمكن للمرء أن يقف في معركة هو  .نفسي ؟

والقاتل والمقتول فيها وكل الخسائر في  ،طرفاها ؟

  .نفس العقل والجسد والروح ؟

 لذا كنت ضحية اإلكتئاب ،لم أتعلم كيف أواجه نفسي

كل يوٍم أخوض معركة ال أستطيع توجيه  .يوميا

أفكاري  ،كل شيء ضدي .ضربة واحدة فيها

تلك الحسرات والندم كرياتي وأحزاني وكل ذو

ال  ،كثيراأنام  ما زلت عائلتي مستغربة لم   .والعتاب

كبرت وعدُت  ،عندما أكون مع نفسي رتعرف كم أسه

أنت ال تعلم كم أجاهد يوميا في  .للخوف من الوحدة

  .قتاالت ال يعلم أحد عنها أحد

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

 

 

ن في اتبقى بعض األلو ،قالت لي جدتي ذات مساء:" يا بني، من يرسم شيئا جميال

لذا تأكد أن ما فعلته ال محالة  .يده، من يكسر شيئا ما تبقى بعض اآلثار في يده

  .فافعل طيبا .سيبقى بعض  منه فيك

ا ع لسقيب  ن   وبقية ماءٍ  ،بقية ماء في حذاء رجل كانت شاهدا له لكي يدخل الجنة

فإذا  .األعمال شاهدًة لهااآلثار يا فتاي تبقى أكثر من  .البشرية يطفل ما زال يسق

 كانت هذه اآلثار عيانا فماذا تركت في قلوب أصحابها؟؟؟. 

فما بالك بطيِب  .مات أصحابها وتركوا آثاراً تدلل عليهم ،انظر لكي شيء أمامك

 الناس .ما بالك ببسمة تركتها في شخص ما .فعل تركته في قلب شخص ما؟

 ،تركفانتبه لما ت .فإما منتقمون وإما محسنون ،يبقون مدينون لآلثار التي نصنعها

  .فاآلثار حتما ستعود لتكون شاهدة على أصحابها



 

يقف هناك صنف من الناس ال يمكنني وصفهم سوى  ،في حين يجاهد الجميع للنجاة

أولئك الذين تخبرهم بأنك ستفعل كذا فيبدأون باإلحباط  .أنهم مطبات تخفيف سرعه

  .وأنت لم ترد سوى تشجيع بسيط ،مشكلة ألفِ وكوى وإظهار ألف طريٍق وألف ش

ون أفواههم ويع وإذا  ،ها وينتقدون هذا ويحتقرون طموح هذاون  جُ وِ يجلسون يمط 

 ،ءتجنب مثل هذا النوع السي .نظرت إليه تجده غائص في الكفاية وال يطمح للمزيد

وستقابلهم  ةحتى الشياطين لم تعد توسوس لهذا النوع من البشر. ستراهم في أي زاوي

ما أجمل حين يتدخلون في ما ال يخصهم فتصعقهم  .ما أجمل الوقاحة معهم .كثيرا

  .صدقني ستجد متعه توازي متعة أول مرتب من عملك الخاص .قائال " ال دخل لك"

.... 

ن الجنود المخفيو .يمر الزمن وما زال األلم عالقا بالصدور ،هناك لحظات لن تنسى

ة بإشتراكهم في الثورمن لم يعترفوا  .المقاتلون من خلف الكاميرات .لهذه الثورة

  .كان خالصا نألن حب الوط

 .لسنا بالمتحرشين والمواكب المختلطه خير شهيد ،شيء فريد لن يتكرر ،الثورة

لليالي ولتشهد ا ،لذين يذودون عن إخواتهم بالصدور، لسنا بالمتهجمين بالسواطيرا

ال يضرنا شنئان قوٍم لطخوا اسم الثورة  .وت والتروسالتي قضيناها نحرس البي

 .سنبنيه .ليقولوا ما يشاؤون .بالسوء

.......... 

 تخترق كل الحواجز لتقع على ،ال تدري ماذا تفعل الكلمة الطيبة بدواخل اإلنسان

ها تزرع ،تلقيها وال تدري أين ستصيب .ذلك الجرح الملتهب في روح اإلنسان

يعبر  ،كالدواء .ترميها وال تدري أسترجع إليك أم ال ،وال تعلم في أي قلب ستنبت

وال يعمل إال على الجزء  ،ماليين المستقبالت ،كثيرا من الطرقات بداخل الجسد

 .تختصر كل الكلمات لتهمس للقلب "ال عليك" ،كذلك الكلمة الطيبة .العليل

ما بالك تؤجر فيمن تسعدهم ف .تنقذ شخصا واحداالكلمة الطيبة تسعد الكثير ولكنها 

 .كمطرة انهمرت فروت آالف األشجار وأنقذت واحدة من الموت .بمن أنقذته ؟

  .وبكى أحدهم من الروعه ،كأوركسترا عزفت فأطربت الجمهور

 ،رغم كل األسى المتواجد في الدنيا ،الكلمة الطيبة رسالة بأن الدنيا مازالت بخير

  .كلمات الطيبةطوبى ألصحاب ال



 

أكسبني خبرة. تعلمت بطرق  وصرت في عمرٍ  ،كبرت

 ،سيئة أن أكون وقحا وغدا، وأن ال راحة فوق راحة بالي

تعلمت أن أكتفي بأربعة أشخاص وألعن البقية بابتسامه 

ه الحقيقة وتشقي تعلمت أن كثرة المجامالت تشو   .وأرحل

وأن من تمضي إليه  ،تعلمت أن من يريد سيصل .الروح

فأصبحت ال أبالي  .وهو غير راغب سيمضي إلى غيرك

كل شخص مر  على عتبتي درس  ،من يأتي ومن يمضي

ولن لن أحزن على شخص بعد اليوم مجددا.  ،أوعبرة

  .أتعلق بأحد

تعلمت أن تعاليم الطفولة تخرجنا لنعيش في عالم لم يعد 

 الشرف، لملذا أصبحت وقحا بمرتبة  .موجودا بعد اليوم

أعد أهتم فال أريد أن أقع تحت مقاييس أحد أو أن أرضي 

  .أحد

كنت مستعدا ألن  بأحدٍ  وإن تعلقت ،إن اهتممت لم أتعلق

أنا يا سادة الوجه  .ال أريد أن أفقد نفسي مجددا .يرحل

كي إكرهني على حقيقتي ل .لست أنافق بابتسامه ،الحقيقي

ذي بالضوء القليل ال وسعيد .ال تتفاجأ بأني كائن وغد  جدا

  .بداخلي

......... 

كما تعودت، البد من رسالة خاصة بك. ربما لن تقرأيها أيضا. كان البد أن 

أخبرك حين ألتقينا أنني لن أتعافى منك أبدا. وأن هناك شيء منك يبقيني دائما 

ما لصديقه أمامي " الرسائل دائما ما  ل  تذكرت ذلك عندما قال رج بالقرب منك.

 تصل، في وقت ما. الزمن كفيل بذلك ". 

ال حصر لها واتركها في درجي وال أرسلها.  تلك الجملة جعلتني أكتب رسائل  

أم ال. ولكن، ربما هي آثارك الباقية فيني حتى االن. فما  ألعرف حقا هل تصلُ 

بقى ك. ما كتبته في رسائلي سيتحمله رسائلي ربما يمثلك أكثر مما تمثلين نفس

األثر الذي ال يزول. ربما تستغريبن لم أضع لك صورة خاصة مع كل الرسائل 

التي أكتبها  ولكنك كنتي تمثلين نفس الشيء بداخلي. شيء مميز أشعر به مع كل 

 رسالة أكتبها. هو األثر الذي تركته بداخلي. 



 

ي لضرورة يعني اختالف فوليس كل فراق ينتهي با ،ليس كل فراق ُيؤسى عليه

 فانظر لما بعد الفارق وال .فالنقطه ال تعني نهاية الحدث بل بداية جديدة .النهاية

بدلهما هللا فأ ،فوالدان فارقا ابنهما الذي كاد أن يفتنهما في دينهما ،تندم على ما قبله

وشباب فارقوا وطنهم فدخلوا التاريخ من أوسع  .خيرا منه زكاة وأقرب رحما

  .وهم نائمون ،أبوابه

ال يعني بالضرورة أن  ،حتى عند الفراق ال يعني ذلك أن أحد الطرفين سيء

 في دخلتفرب اختالٍف بسيط أخرجك ل ،هناك مشاكل واختالفات واضطرابات

رب  .منههلل فعوضك هللا خيرا  ئاً تركت فيه شي خالف رب   .مكانةً  أعظم منه

  رب خالف كل جانٍب فيه .ليلتقي كل شيء بعدها بقدره  ،خالف أتى بعده فراق

قالها الخضر لموسى ) هذا فراق بيني  .كان عظيما ال نستطيع فيه أخذ اتجاه

رب  .أحدهما نبي واآلخر لديه علم من هللا، أحدهما كليم واآلخر عليم .وبينك(

ت فال تبتئس إن فارق .كم غيرت حياتناخالف نتجت عنه فوائد ال يعلم إال هللا 

سيمأله هللا بمن هو  ،واعلم أن الفراغ الذي ُترك .وإنما فارق بالتي هي أحسن

  .خير

........... 

علق سيجعلك تت .سيأتي شخص ينسيك كل ما كنت تفعله روتينا ،حتما يوما ما

ن سيجعلك تتعلق به بدون أ .بالصور رغم أنك لم تكن يوما من متابعي انستقرام

سيجعلك تستمع ألغاني الحب وأنت الذي لم تستمع سوى ألغاني الجيل  .تشعر

ستتبسم ببالهة رغم أنك كنت الذي يضحك على أصدقائك عندما  .القديم والراب

قاسي سيجعلك ت .سيجعلك تسهر الليل رغم إنك تحب النوم .يكونون في هذه الحالة

سيجعلك تنسى جلسات الشباب رغم أنها كانت كل  .سالوحدة وأنت في وسط النا

سيجعلك تجلس مكان صديقك الذي كان يتحدث خلسة منكم فكنتم تضحكون  .حياتك

  .عليه

 ،مهما كنت تكره الحب سيغرقك فيه ،سيأتي ذلك الشخص الذي يغيرك مهما كنت

لعالقات ايا من كنت تنادي " تسقط أنت  ستنهار ،الحب العالي في قلبك س  ر  سيهدم ت  

 عل الماضيسيطبق فيك الف ،أنت الذي كنت تستهزأ بفعائل الحب ."والحب

تحن  س ،ستشتاق مرغما .والحاضر والمستقبل والماضي المستمر والحاضر التام

  .سيجعلك تحب األماكن والطرقات .بدون أن تحس

  .وأنت الذي كنت تظن  أنك ثابت على قواعدك،ستتغير



 

أعني ذلك الشهيق الحار والزفير المشتعل ذو  ،ء المؤلمهل جربت يوما شعور البكا

  .األنين وأنت تبكي وارتعاش شفتيك وعيناك يعتصران نفسهما دمعا

حد الغفران ألي  ،حد الذروة ،هل جربت يوما يا ترى، أن تعشق أحدهم حد الرهبة

 ثم اكتشفت أنه أحب .ذنب ارتكبه فيك ؟. حد النكران ألي شائعة سرت إليك عنه

  .رك وأن مشاعرك لن تعوضغي

ت شعور بهل جر .هل جربت يوما أن تبتسم ألحدهم وبداخلك ألف زجاجة مكسورة

دائم نحوأحالمهم وأنت واقف في  وأن ترى كل الناس في ركٍض  ،محالاألانكسار 

 هل جربت شعور الوحدة ؟، ليس ألنك تريدها بل ألنك مجبر  .مكانك كالجلمود

هل جربت شعور أن تركض خلف أحدهم وهو يركض  .ألنهم ال يريدونك .عليها

تفترقا ف ،تحب أحدهم وهو يحبك ولكنكما أجبن من أن تعترفان بحبكما ،خلف غيرك

هل  .وما زال حبكما قويا حي  بكما ولكنكما تموتان أنتما في المقابل .إلى الاللقاء

سعد تأو أن ترجع وال تجد شيئا  ،جربت شعور أن ترجع للمنزل وال أحد ينتظرك

حيا أن ت .أن يكرهك الجميع ،أن تكون عالة على المجتمع الذي أنت فيه .به أبنائك

  .بال هدف

 أنت ال تعلم عمق ،فأرجوك ال تحكم على الحزينين ،إذا لم تجرب شيئا مما سبق

 . .جروحهم

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

ستعانق  .تضحكستبكي و ،ستنكسر وستنجبر .سيمضي الكثير قبل أن تكتشف نفسك

بعد  .رحلة النضوج النفسي هي أهم رحلة في الدنيا كلها .الكثير لتجد نفسك بداخلهم

وأن الحب الصادق هو الذي يجعلك  .لسبعين ستكتشف أن أهم راحه هي راحة بالكا

ستعيش  .ك شيئابين الناس يظل بين الناس وال يضر  وأن الكالم  .تشعر بالطمأنينه

ة، وأن وأن العائلة هي القو .ء يستحق إال القليل القليلكثيرا قبل أن تدرك أن ال شي

هلك من هلك في التضحيات، هلك من هلك في  .أهم شخص في الحقيقة هو أنت

وحيدون ال يبقون، الذين  .تقديم اآلخرين على نفسه، هلك من هلك في آالم الليل

ناس ها للأال ترى أكثر الناس شرا وأكثرهم كر .يقدمون اآلخرين ال يجدون أنفسهم

لقد وجدوا أنفسهم وإن اختلفت الطرق. أنت أهم من  .ينامون كالحمالن الوديعه

  .نفسك أحب   ،الكل



 

من الغريب أننا ال نعلم قيمة أنفسنا سوى من الضربات المؤلمه 

أليست قمة التعاسة هي أننا نرى انعكاساتنا في المرآة فقط  .؟

 .ك؟مالذي ب ،نراقب ذلك الشخص لنتسائل .عندما نحس بالنقص

ننا رغم أ ،أليس مؤلما أن المواقف هي التي تكشف حقيقة الناس

ة فيأتي  .الزمن ليكشف لنا حقيقة كل شيء  نكون في حوجة ماس 

اعرف حقيقة من بجانبك  ،كأنه يقول لك " ال مجال للنجاة االن

 .للمرة القادمة " 

 وأن .أليس من محزنا أن أجمل األشياء ال نراها بالعين المجردة

هل بداخل أجسادنا. حيث ال نسمع ضجيح  .أكثر األماكن عزلة

وأن أكثر الكتاب مقدرة على الكتابة هم أكبرهم وأعظمهم  .أنفسنا

ليست  ،د اإلبداع ؟أليس من السخرية أن المعاناة تول   .ألما ؟

أليس من الحزن أن  .المعاناة فقط ،السعاده وال الحب وال الكره

وأن  .ليسوا سوى أكثر الناس ضحكامن يصابون باإلكتئاب، 

 .هي مجرد ذكريات ،أجمل البيوت آثار، وأن أجمل اللحظات

ن وأأليس من المؤسف أن الصمت أكثر تعبيرا من الحديث ؟، 

 هي ،وأن أكثر الحقائق صحة ،العيون أكثر صدقا من األلسن

  .تبا لسيرالية هذا العلم وتراجيديته .أكثرها ألما

......... 

ي ستأتي أيام ثقال، ستأت ،جدتي خين كوب قهوة بطعم التراب:" يا ولديقالت لي 

ح الهواء ستغرق حتما حتى يصب .أيام تجعلك تنقلب في سريرك ولن تستطيع النوم

ال  ،ال تحمل في قلبك غضبا على أحد .لذا خذ مني هذه النصيحة .أمنيتك الوحيدة

  .امف قلبك من االنتقخف ،فالقلب الثقيل يغرق بسرعه .تنسى نعم ولكن سامح

الحيوانات كائنات بسيطه ال تحمل في  ،هل رأيت حيوانا يعاني من أرق النوم ؟

ستعبق  .صدقني حينها ستنام مطمئنا. لن يتزاحم في قلبك أحد .قلبها كرها وال حسدا

ارمهم .ثم قل وداعا للباقي .فقد ضع في قلبك هللا .متلئ قلبك بالنوريس ،بالعطر

 .ودع سفينتك تبحر ،جميعا

 

 



 

 .فهويدعي أن هللا في ص ،ورأيت بعض السياسيين يلعن أحدهم اآلخر ،أدرت التلفاز

حا كلهم يبني هلل صر .أحدهم يدعو هللا أن ينصره ،جد حربا قد قامتغيرت القناة أل

ور دُ فاهلل ليس في ال ،تبا لهم .من معي فمع هللا ومن ضدي فهو ضد اإلله ،ويحتكره

من  هللا فوق أيٍد تطلب ، في قلوب الناس. هللا في قلوب المساكينهللا ،والصروح

 كما يوجد هللا تحت األسقف المرصعه .الناس هلل، هللا مع الساعين إليه ال ضد الناس

جود رأيت و .يوجد تحت أسقف القش المستنده باألعمدة المتآكله ،بالذهب والزجاج

داخل ب ،كان هنا دائما .لم يكن هللا بعيدا قط .هللا في المطر يحي األرض بعد موتها

  .الجسد

.......... 

وكل فرصة  .والقلوب تعرض عني ،واقفا أراقب أبواب األرض توصد أمامي

حتى إن مددت يدي لم أكد  ،بعيد  حتى  أشد  الظلمه .تصيب غيري وأنا عنها بعيد

  .تى قرأت )فإن ي قريب(ح .أراها

ريبا ق .وإذا بالنور يشع من داخلي ،تصرف عني كل شيءلم أدِر سوى بتلك اآليه 

 مالي أبحث .ناس وأنسى جوار هللامالي أبحث عن جوار ال .من هللا بعيدا من الناس

الدنيا فإذا ب .ال أحمل سوى قلبي ،ذهبت إليه .في القلوب عن رضا واترك رضا هللا

ي زقاقات يراه الناس ف رب  قلب ال .كلها تتبعني ولكن ال شيء يغرقني إذ أنقذني هللا

  .معروف في طرقات هللا ،الدنيا

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

رغم ضجيج قلبها، كانت ذات قلب  كانت سكينةً  ،كانت جميلة رغم فوضى عينيها

طاهروغريب. لم تكن تراها تجلس مع األخريات وتتناقش في آخر ماركات المكياج 

كان آخر  .فقد كانت تعتبره فراغا، ولم تكن تناقش أسرار الكون فلم تكن فيلسوفة

همها موسيقى تناسب مزاجاتها الكثيرة. هاتفها يحتوي على مئات األغاني ورسائل 

ة كانت عنيف .لم تكن تحب أحدا .الف النوتات والمذكرات غير المكتملهآ ،قليلة

 ،كنت أراها مراٍت تقرأ كتبا .المشاعر وال أحد لتوجهها إليه، وحدها دائما وال تبالي

يدة، بل ألنها كانت وح ،كنت متيما بها ليس لجمالها .أسمع تعليقاتها الساخرة أحيانا

  .كانت ال تتكرر

 



 

إذا واتتك  .ال تفوت فرصة لالستمتاع بأبسط جمائل الحياة ،الجميعبينما ينشغل 

  .داعب طفال واجعله يضحك ،نفسك في البحر ارم ،فرصة راقب الغروب

 .إذا انشغلت بالحياة فستقتل روحك فالحياة من صنع البشر  .ستجد روحك تتجدد

ى فت علهل وق ،هل سمعت يوما غناء الحيتان .انشغل بالكون فهو من صنع اإلله

هل داعبت خديك رائحة  .حقل ورأيت سنابل القمح ترقص على إيقاع الرياح

المطر، هل اشتممت رائحة العشب المبتل ؟  هل رأيت الشفق القطبي. ال أقصد 

  .عيانا ولكن حتى لو بالصور

 ،ال تحدثني عن اإلكتئاب وأنت بين أربع جدران

ما زلت  ،أنا .سنتحدث وعينيك في نجوم السماء

 .مته أول مرةمأدمن نسيم الصباح النقي منذ اشت

........ 

ال أريد أن يقترب مني أحد؛ فهناك  ،دعني قليال

عاصفة تدور بداخلي. البد أن أنتصر في الحرب مع 

وهذه  ،البد أن أهزم هذه النسخة السيئة مني .نفسي

أريد أن أشعل النار في هذا القلب  .األفكار السيئة

 ،فال أستطيع االن أن أخبرك أني أحبك ،نيدعي .البارد

  .فأنا مشغول االن مع نفسي

 

 

هل تفكر في أن الذي وضع أدق التفاصيل في الكون، ورسم لوحات الغروب واهتم 

 حتى بأدق التفاصيل في بلورة جليد هائمة بين السماء واألرض، سيتركك؟؟. 

رغم كل شيء، لقد وضع بك تفصيل رائع فابحث عنه، ضحكة، صوت، نظرات، 

ك المتعب. حتى طريقة كالمك، أنت  موهبة. حتى تلك الغمازات التي ترقد على خد 

جميل  فال تنحني. دقق في تفصيلك األجمل. فأنت أحد ذروة الخلق باهلل عليك. فيك 

 من سحر السماء، فيك من عمق المحيطات. 

برق ورعد وابتهال عصفور. حتى قلبك المليء بالتراب سيزهر بعد أن فيك رهبة 

 تغسله مطار السماء. هناك أمل، فيك شيء سماوي فال تسقط لألرض. 



 

كيف  القهوة من نبأ أرض بها أحاديث ال تروی. ،وفي رواية

تحكي األوراق جرائم  يتحدث التراب بمكنونات الحجارة ؟. کيف

لم تكن قارئة  .آالم تنبض بها األرض الشمس، كانت مرارة القهوة

وتحكي  كانت فقط تعرف األرض جيدا ،األولى موهوبة الفنجان

فعرفت أشكال  نشأت عبر الزراعه .قصته عبر طيات الرمال

ال تصدق كل قارئة  ،الكوب األرض التي تتركها بقايا القهوة في

فهم يعرفون أحجيات  .أن أصلها مزارعه فنجان إال عندما تتأكد

 .األرض وحكايات

.......... 

كانت هناك  .ولكني لم أشتِك يوما آثار العمى ،كانت هناك ألوان ال تراها عيني

د كان هناك دائما جزء  مفقو .ولكني لم أشتِك يوما الجفى ،مشاعر ال تحط  على قلبي

نه ضروري ولكني كنت أؤمن أ .ولم أحاول حتى أن أبحث عنه ،من النص لم أفهمه

  .الكواليس ،الوجه اآلخر للحياة ،إلكتمال القصة

القلب  اعتبرتك .ولكن ي لم أظهرِك للناس ولم أبدكِ  ،اعتبرتِك ذلك الجزء في حياتي

القلب الذي يبقيني حيا رغم أن ي لم أعرف  .ه قطالذي ينبض بداخلي رغم أن ي لم أر

وبعيدة   ،بداخلي .تلو دقة ،تلو دقة ،دقة .فقط ينبأني بوجودِه عبر دقات .طقشكله 

 .أسيرة أفكاري غائبة عن قولي .مفقودة من حديثي ظاهرة في كالمي .عن عيناي

  .عندما يهب  نسيم الصباح ،أحررِك فقط

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

ع، فتلك في حد  ذاتها رفاهيه. ولم يكن التفوق يوما واجبا. دِ ب  لم تكن الفكرة يوما أن تُ 

ما هو الفشل. يجب أن تتغير هذه المفاهيم. أريد مدرسة تعلمني ولم يكن السقوط يو

ن منذ أ ،أن أتغلب على اإلكتئاب بدل كل تلك المعادالت الغير مهمة في حياتي

تخرجت من المدرسة لم أستعمل طريقة تحليل المعادالت من المدرجة الثانية. أريد 

 .معلما يعلمني أن أكون مناسبا للمكان الذي أنا فيه وال يجبرني على طريق معين

ألم تكن تلك معاناتنا األولى. أن نسعى لشهادة تبقينا تعساء طوال حياتنا. أن نضرب 

عرف نوع السالح الذي حمله المهدي في معركة الجزيرة نضرب كل يوٍم ألني لم أ

أبا. أن أحمل عشرات الكتب طوال اثنا عشرة سنة من التعليم المؤلم ولم أتعلم كيف 

 أليس نظامنا التعليمي هو الجريمة األولى في حقنا.  .أتغلب على إكتئاب يوم واحد

 



 

وقحا  .ا بدون غباءوأن تبقى طيبً  .هو أن تبقى صادقا ،أخبرهم أن الجهاد الحقيقي

أخبرهم أن الجهاد في هذا الوقت أن تبتسم من قلبك  .لدرجة االنعزال بال كراهية

أخبرهم أن الجهاد الحقيقي هو أن تعطي  .عندما تضج  الوجوه بالبسمات الصفراء

أخبرهم أنك تجاهد في أن تنام  .وأن تكون األولويه هلل دائما ،بدون إنتظار المقابل

في زمن يجبرونك فيه على أن تصفع وتبصق  ،يوميا وهذا القلب ال يكره أحد

صادقا رغم  ،هو أن تبقى فريدا رغم النسخ ،أن الجهاد ،أخبرهم .عليهم غير آسف

 .أن تجاهد نفسك على ما تحب ،جمال الكذب

......... 

ل  من كآبة تلقى بظاللها على ك .ستبدو الحياة أحيانا غريبة. سيكون هناك ألم منتشر

ضا ولكنها حتما ليست فر .ستبدو الحياة باهتًة حتى على لون السحاب .من تعرفهم

من  قاتل .حتى ولو كان ذلك يعني أن تعيش وحيدا ،قاتل من أجل سعادتك .عليك

 أجل سعادتك ولو كان ذلك يعني فراق من تحب؛ فالحب ال يصنع الحزن. 

 سعادتك .كان األمر يعني أن تعيش مجنونا ولو .وارحلضع قلبك على الطاولة 

  .قاتل من أجلها ولو كان األمر يعني أن تقاتل نفسك، أن تجاهدها .هي األهم

  .ومعها فقدت السعادة والطمأنينة ،كم فقدت معنى راحة النفس

....... 

 ةليس كثرة وجود أحدهم في حياتك بتلك القيمة الغالية. ولكن هناك من يدخل لمر

 القيمة تغلب الكثرة .كفيل بكشف كل شيء ،ر كل شيء. موقف واحدواحدة ويغي  

ساوي وت ،أحيانا. فرب شربة ماء نقية حين العطش تساوي االف العصائر الغالية

بحوًر تحت يديك. ورب  صديٍق تلتفت إليه حين حوجة خير  من الف صديق ال 

رب  عين نظرت إليك في ظلمتك حين الظلمة ورأت فيك النور،  .لي  تجدهم حين م  

من جميع الكلمات التي تخبرك أنك بخير. رب كهٍف آواك حين خانك الوطن والدار 

 والسكن. 

 ما ال يغييره الف روتين. رب  صديقِ  ة واحدة، ولكنها تغير فيكهناك أشياء تأتي مر

 .ولم يتخذ في اعتدالك أجرا ،رآى ميالنك فأقامك

 

 



 

قف ي .ف ليقتات مما تصنع األنغام بقلوب الناسزيروى أن هناك رجال تعل م الع

ركها تح ،تعل م أن القلوب المليئة بالمشاعر .كل يوم ليعزف من الصباح الباكر

الموسيقى كموج البحر. ذات يوٍم لملم قبعته الصغيرة ليجمع المال الذي فيها. 

 ،هاتبسم لما في .. وال توجد أموال تجزيه".هوىفوجد فيها مكتوبا " ما لِل حٍن أسر  ال

وعندما فرغ آخر  .وعاد اليوم الثاني ليكمل عمله بعد أن نسي الموضوع تماما

ك  اليوم وجد في قبعته مرة أخرى ورقة تقول" ما بال لحٍن أصاب النوى.. وحر 

ي فكتب ف .كل الحب الذي فيِه"  فصمم أن يعرف من الذي يكتب له هذه الكلمات

 ظهر الورقة " أفي القلب طوفاُن شوٍق يا ترى.. ليموج به عود نايٍ ويشجيه". 

  .وحاول أن يتناسى الموضوع .وتركها في القبعة

كان يبحث في الوجوه عن شخٍص ال يعرفه.  .ولم تتحرك الورقة ،مضت األيام

مشاعٍر ال يألفها، كان يعزف كأنه ينادي على شخص ال يعرف هل هو بين 

ين أم ال ؟؟ كانت األلحان تتلون تارة  .وزاد غايبه عن نفسه ،ازداد جمهوره .المار 

د لونها، ثم وردية كالحب ،بمشاعر الحزن  .ثم الفرح والسعادة.  ثم بالحنين توح 

رجع ذات ليلة وفتح القبعه ليجد فيها" بل كيان  بالوجِد اكتوى.. فوجد في الناي ما 

 يواسيِه"

حكى لصديقه الوحيد عن  .تلبس خمارا أسودا وعباءه .سبت هو   ،عرف الزمان

كشجرة موز رعت  .ذلك فقال له " إن الرجل إذا وقع في الحب مات ألجله

  .إرحل من ذلك المكان سا صديقي " .صغيرها حتى نسيت نفسها فقتلها

نظر لمنزله المتهالك، لم يمتلك مرآة حتى ليرى  .فك ر العازف بحديث صديقه

من ذا الذي يخوُض في  ،قال لنفسه " من ذا الذي يحب  معدما ؟؟ف .نفسه جيدا

  .الوحل ألنه يحب الماء ؟. ال أحد يحب  فقيرا حتى ولو كان وسيما "

ورغم ذلك قل  جمهوره كثيرا. كانت ألحانه مليئة  ،فقرر الرحيل لمكان آخر

 .فالمحب ون لهم عالقة قوية مع الليل ،أضحى يعزف ليال .بالحزن الثقيل األليم

 خاصًة مع مكسوري الفؤاد. رجع آخر الليل ليجد روقة أخرى مكتوبة تقول"

 أرحلت خوفا ت حب  انطوى... أم أن قلبك به أحد يعتريه؟؟؟

ه ويحييه   .أرحلت وتركت عاشقا مبتلى...ولحن الناي يهز 

 يمن يهرحلت وما زال لحنك كالصدى.. ومحبوبكما زال الصدى 

 .. " .. لحنك حب قلبي وذلك يكفيه.أقسم بربك ورب  الثرى



 

ال يناله منها سوى  .كيف للواد وإن زاد جماله أن يعانق السحاب ،فاعتصره األلم

عيش الحب ال ي ،كيف لفتى مثله أن يفكر  حتى بالحب ؟؟، الحب  مسؤلييه .المطر

طبق الورقة ورجع للمكان الذي كان فيه وأخذ  .هناك أشياء أخرى ،باقلب فقط

 يعزف للمرة األخير وباطن الورقة يقول:" 

 .. ولست أملك في الحب ما أخفيه. .ولست ذاك الفتىلم أهرب 

 الحب لي لم يكن قط   سوى...ترانيم ناي أنفخها وأسويه.

 .. الحب ليس لمعدم يستقيه.مكتوب منذ القدم في الورى

 ويه. تنر ي. أحاديث سمر في الليال.الكرى نسمع عنه وننال منه

  ... حتى األسى وجد فينا ما يبكيه.ال ننال من الحب سوى األسى

 ... .... ولكن ي فقير ليس لديه ما يعطيه.تاهلل ليس إعراضا كما ترى

........... 

ح مختلف ولكن ي أسب .مفقود ولكني أتظاهر بالتواجد ،مصاب  باإلكتئاب وأضحك

وا الكل  قد أنشأ ،أرى الكل  حولي وفوقهم سحابة من اليأس .مع التيار مخافة الغرق

مرآة كاملة وال يظهر فيها سوى الخطايا التي  ،م زوايا يندبون أنفسهم فيهاألنفسه

بلدان بأكملها منسي ة في  ،جدران بكاملها ال تسجل سوى ما نندم عليه .اقترفناها

الصدور. أكاد أجزم أن اإلكتئاب هو المرض الوحيد الذي يقتل بكثرة ولم تنشر له 

منظمة الصحة العالميه  نداء استغاثة. فال أحد يدري بما 

 .،موتى الظلمات ال يدري بهم أحد .يدور في الظلمات

جرحى الظلمات ال  ،هم أحدعليموتى الظلمات ال يبكي 

كل امرئ  ،معارك الظلمات ال صراخ فيها .أحديداويهم 

تلك الزقاقات كانت المتاهة  .في زقاقات نفسه تائه

ربما اإلكتئاب هو الرحلة الوحيدة التي لم يركب  .الكبرى

  .لها ذو القرنين نحو الشرق أو الغرب أو بين الرئتين

ائما المشكلة بين الصدور، كانت هو المشكلة دكانت 

دك كيف يمكن أن تساع .لها ذوالقرنينالكبرى التي لم يح

 جيوش األرض كلها ؟، والعدو هو أنت بذاتك ؟؟. 

 



 

لقد أحببنا األلوان حتى نسينا أهميه التفاصيل. لقد عشقنا 

األلوان حتى نسينا قدسية التفاصيل. تاجرنا في األلوان 

و سنحب الغروب ل ،هل يا ترى .ونسينا قيمة التفاصيل

قلبنا بستان من  أم سيأخذ كان باألبيض واألسود؟،

لقد أصبح العالم يتفنن في صنع الزهور الرماديه؟. 

ونسي أن تفاصيل الشيء هي أهم شيئ فيه.  ،األلوان

. وهي حمقاء ،نجد فتاة تبلغ من الجمال ما لم يبلغه أحد

ين ولهما االثن ،أو رجال يهد  الحوائط بيديه وهو بال فائدة

 لوان جلودنا، ونقولقيمة في المجتمع. نعي ر بعضن بأ

عبثا أن الجمال أسمر أو أبيض. الجمال يا عزيزتي 

األولى.  ةاصيل وهذا ما لفتني إليك في المر  يكمن في التف

ة  ،تحبين الرمادي تعشقين القهوة بكل تفاصيلها المر 

السوداء. تتركين وجهك بال ألوان لتكتفي نظراتك في 

 رمي المحبين عشاقا. 

ية من التشدق، بسماتك غير المصطنعه. كانت كلها تفاصيل كلماتك األنيقة الخال

كنت قمرا أختار أن يكون ذو لون واحد في سماء  .أغوت قلبي منذ اللحظة األولى

 .ثابتة كلون الليل ،باردة كنسيم الصباح ،رمادي ة كقلبي ،تعج  باأللوان

...... 

وال علماء اللغة.  أتدري عن لغة األنفاس. اللغة التي ال يدري عنها أطباء النفس

 ،س اإلنسان. عند الحزن، عند الغضبعندما تشتد بنا األفراح، هل الحظت لنف

ات دما تصبح الكلمعندما تتحول األنفاس من مجرد هواء لزفير حار. عند البوح، عن

 ثقيلة وتهتز كأنها وتر عاشق  إشتدت به االشواق. 

ُتركت ا لها حروفا تجاريها. فالبشر لم يعرفو تلك األنفاس تحكي عن الكثير، ولكن  

لتفقد الهواء ثباته. تبا ما أشد أنفاس الفراق، ما أصعب األنفاس عندما يعترف 

 اإلنسان بحبه. ذلك الرعب في األنفاس عندما نعلم أنها األخيرة. 

  .لغة األنفاس، سر  قديم ال يعرفه إال من لم يعرف ماذا يقول، فزفر

 



 

قيقة كانت في الح .ا أنه ال يوجد شيء يدعى بالفرصةأتذكر أنها قالت لي ذات يوٍم م

قالت لي " الفرصة هي التي  .هفيلسوفة في تلك اللحظة  ولم أعطي لكالمها أهمي  

تأتي فقط كنتيجة غيرمتوقعه ألحداث لم نلِق لها باال " فقلت لها "هذا تعريف 

وأنه مياه مجمدة فقط. ربما  ،يمكن أن تقولي لي أنه ليس هناك ثلجال  ،الفرصة

نحن  .طةكثير جدا في كلمات بسي تكونين مثقفة ولكن الثقافة هي فقط إختصار كالمٍ 

ألحداث وا ،غيرمخططه .ال نفكر في تعريف الفرصة بل في الفرصة في حد ذاتها

. ؟ج أو ماذا سيجري في نهاية الطريقولم يكن أحد ليعلم ما هي النتائ .غير مقصودة

 ،كون قراري قبل سنين أن ال أقع في الحب هو نتيجة وجودي معك األنيمكن أن ي

 .ألني لواله لكنت مع غيرك "

 فقالت لي " لماذا أنت معي االن ؟؟ ". 

والقرارات التي تنتج مختلفة في كل مرة ولن  ،" ألن الفرصة تأتي مرة واحدة

ولوال  ،وأنتي أتيِت في طريقي عابرة ،لذا هي فرصة واحدة .تتكرر مجددا

التي  فرصتي ،كنت أنت .اختياراتي لم سنحت لي الفرصة أن نسلك طريقا واحدا

  .اليمكن أن تتعوض لو ذهبت "

 

ولكن ي لم أشهد ذلك الشعور  ،كان هناك ألم .رأيت صورة ألب فلسطين آلمتني

 ،أن ترى كل شيء تعبت من أجله .-كوأحمد هللا على ذل-الذي يدعى فجيعة 

ثم  .أن تفقد شخصاً أحببته حبا لو سقيته لبذرة ألنبتها ،يختفي في ومضة عين

ترى جثته مرمية أمام عينيك. أن يرحل أحدهم تحبه وتتمنى لو صارعت أيدي 

  .الموت وتحاول أن تبعده عن روحه، وال تستطيع

لقد لخصت  .أن ال تستطيع أن تقول وداعا لشخص لم تتخيل حياتك من دونه

ل شيء، أب  ذهب للسوق ثم رجع لمنزله ليجد قذيفة نسفت كل من فيه. الصورة ك

إمرأة أحب العالم ألجلها، وثالثة أبناء حارب العالم من أجلهم. أمنيات دفنها في 

قلوبهم وسقاها دمعا وصبرا وعرقا ودما وجهدا وتبسما وأحضانا وقبالت. رجع 

هم وأال علي .يا فلسطين ك هللاأال ل ،أال إن رحمة هللا عليهم ،ليجد كل  ذلك تبخر  

  .لعنة هللا

 

 



 

  .يقتل القلب ،وما ال يبكى .قالوا ماال يحكى يبكى

فما لم  .ما اليبكى لن يخرج سوى وهو متشبث  بجزٍء منك

يذوب في الدموع، وماال يذوب في  ،تخرجه الحروف

ه، ي .يقتل ،الدموع، يتبخر  في زفير الروح، وما ال يخرج شو 

يا جاف ا حارقا. موجعا  .يستبح خلواتك ليفرض عليك حزنا قاس 

حينها تأتي كل األحزان مع بعضهما وكأنما حزن واحد ال 

ننكسر حينما  ،تراكمات وتراكمات، ونحن من طين .يكفي

 نحن لسنا من صخور.  .يثقل بنا الحمل

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

ال سجنا جديدا أزج به أفكاري  ،كنت أريد من من كتاباتي أن تكون سبيالً للنجاة

ولكن  ،كنت أكتب ألنقل كل ما أشعر به لهذه األوراق ثم أتركها وأرحل .كلها

بل يخلق  ،هل رأيت شخصا يبدع في وصف حزٍن مر  به؟ .كنت أضاعفها فقط

منه حزنه أحزانا أخرى ويعيشها كلها. لماذا أفشل في خلق صورة ضاحكة عبر 

ا لم تنهار. كل ممسح تلك المسحة البائسة من العاومحاولتي كلها في  ،نصوصي

ن كتبته كان جزءا م، كل ما خلقت عالما أتركه وحيدا. كل نٍص كتبت شيئا أعيشه

 ،البندقية عندي يتجول سكانها في زوارٍق على سطح الرمال ،العالم بنسختي أنا

ل. ضوالحيتان تسبح في الهواء. حاولت أن أخلق عالما يعيش في الناس حياة أف

 فشلت فشال ذريعا   ،ولكن ي لألسف

........ 

ا أن من أنفسنأنه ال مثالي ة في هذا العالم، بل مقاييس وضعناها لنط   ،علمني والدي

ا. ال ذبوا علينلقد كذبنا على انفسنا وعلى األخرين كثيرا وك .هناك شيء أفضل

 ،3=2+1لن يحس  أحد بما تمر  به. .أعلم هذا الشعور جيدا" تصدق من يقول لك"

 لذا  .ولو أتيت بكل أرقام األرض ووضعتها في خانة الواحد لن تصل لنفس النتيجة

ا مألني قوله" ييتكون سجدة. كنت في كل مرة أسقط  علمني أن كل سقطة البد أن

عبادي". كم أحييتني ياء الملكية تلك. كان قوله فإني قريب يمسكني رغما عني، 

ما كل شيء حت ل شيء سيكون بخير. كيخبرني بأن  ،ظري نحو السماءيرفع نا

 سيكون بخير. 



 

لم أعد أريد فاإلرادة أصبحت رفاهية ال أمتلكها.  ،أتمنى

د أتمنى أن أج .لم يهلكني الطريق بل قتلني الصمود

شخصا ليخبرني بأنه ال بأس، وأنه يمكنني أن أسقط 

 األن. 

عندما سلكت طريقا  مخطئالم أعد أريد المواصلة، كنت 

نهايته احتمال وليس مؤكدا. كنت مخطئا عندما إخترت 

شخصا ما كأولوي ة عندما اختيارني كإختيار متاح. حتى 

رسالتي هذه لم يتبقى شخص  ألرسلها إليه. مبتل  

بوحدتي مبتلًى بنفسي غارق  في ظلمتي. أمد  يدي فال 

 .فلسأجد إال أنني أمسك نفسي من تحتي فأجرني لأل

يا من تركتني واختارت  .الوداع يا أنا، يا أنا السابقة

 .الماضي لتبقى فيه ألنه أجمل من الحاضر الذي أعيشه

 لو تدرين كم هو معتم  هذا الحاضر بال إيمان. 

الوداع يا مكتبي وأقالمي وكوم رسائٍل لم أرسلها بعد. 

ظننت أني في يوٍم ما سأرسلها إليك يا عزيزتي ولكن ي 

  .وأحرق هذا الجسد معها .ا االن أحرقها بال أسفها أن

  .لم أجد منك سوى المعاناة ،تبا لك أيه العالم

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

 

وعلى ذكر قصص الحب، لقد قال لي حكيم  على ما يمكن وصفه به لقوله ذاك. 

أن ال نأخذ نصيحة في القصة التي نعيشها. لكل شخص قصته الخاصة، لكل 

حتى نفس الشخصين سيعيشان قصة مختلفة لو تغيرت شخص مسار مختلف. 

األوقات فقط. ستسمع من كل شخص وجهة نظره الخاصة، سيخبرك عن النتائج 

التي خرج بها. ولكنه لن ينظر للقصة من وجهة نظرك أنت. قصتك الخاصة، 

ورب   .الفشلأن تؤدي للنجاح أو  عيشها بطريقتك الخاصة، تعل م. هي تجربة، إما

 ناس يجلبون المشاكل فقط.لالكتمان، وأحاطتها السرية، فا قصة حضنها

سيتدخلون بطرح آراء في مواقف لو كانوا فيها لما اتخذوا هذا القرارات. لذا، ما 

 زلت أردد المثل القائل" داري على شمعتك تقيد".



 

العشق األول للسواد كان قهوة، واإلبن األول للنهار كان حليبا. وتعددت األلوان، 

هي  س قزح. كثيرةل الرمادي ال يبالي بإخوته الذين يتقاتلون على عرش قووما زا

فسيرها. أستطيع تتطاع قلبي إثباتها، ولكن ما ما زال هناك قصة ال الحقائق التي اس

عض اللحظات معك تساوي كثيرا من األشخاص الذين أعرفهم. بكيف أقنعتني أن 

ماع كيف أقنعتني بالجلوس واإلستكيف يمكن لقيمة الوقت أن تكون أعلى من الناس. 

لقصص مثل أن فالن ال يتفق مع فالن وأن فالنه أحبت فالن. كيف أقنعت فتى 

مثلي بفلسفة االنتظار في شبكة أريبا المتواضعه، كيف أقنعتني أن مواصالت الحاج 

هي نهاية العالم  13يوسف هي نزهة ال تخلو من المخاطر معك. وأن محطة 

كبار  لم يحكها "جاح فانلل"بتلك الترهات. أسمعتني قصصا المسطح لمن يؤمنون 

، وأن ثورة المواصالت التي تنشأ يوميا في صيني ة بري هي في الواقع تالراسطا

رللحياة   .تمثيل مصغ 

ا من يس ضربقاء اإلنسان رائعا ليس له صلة باألماكن وال األوقات ولبعلمتني أن 

شبهها ستصبح الحياة حينها سلسة. عندما تجتمع بمن يالمعجزات. وأن الروح 

" مهما رفعتك الحياة  ،"يكفي أن يكون هناك شخص من أجلك" قلت لي حينها

لن تبالي ألنك تعلم أنه هناك من وهبطت بك على طريقة أندرتيكر على األرض، 

 سيمد  يده إليك ويساعدك في النهوض. " 

ون في موقف جاكسكانت تمر  كل يوٍم على الفاتح بروست وليس كنتاكي، تقف 

وليس ساحة نيويورك تايمز. كانت في رقة عذراء اليمامة، كأنها هربت من أفكار 

ب الحب  ،أحالم مستغانمي ولم تصدق أن جميع الرجال غشاشون وأبت إال أن تجر 

 .مع فتى مثلي. يستلذ ببضع طعمي ات كأنهن آخر أمل لجوعى سنة ستة ،ومع من؟؟

 ما تكون تعيش واحدة. وما ينقصك فقط كاتبفال تشكك في في قصص الحب، فرب

  .رائع ليجعلها أسطورة

.......... 

وفي رواية احتكرتها لنفسي من القصص، أننا عندما ننام نتقابل في األحالم مع من 

حتى االن. هل هذا يعني أن ي ال أحبك؟؟، وأنني فقط أمثل كل  كنحب. ولم أقابل

عر التي أختزلها من أغاني وأفالم شيء ألني أريد شخصا أكتب إليه كل المشا

 ،األحالم تكذب ،كن من يعلملو .هل هذا هو األمر كله ؟؟، خيال .وقصص الحب

 حتى لو صدقت أحيانا. 

 



 

كنت احتار كيف يمكن أن يكتب كل الشعراء القدماء كل أغاني الحب التي  

وال أن  ،والتي لم تستطع األغاني الحديثة أن تنافسها بقوة ،أشتهرت بها الحقيبة

ترقى لذلك المستوى. ما زالت كلمات" إنتي عندي كل الخير" تمثل كل البساطة 

قة التي يمكن لشاب أن يقولها وتصف كل شيء. وال  ر 

 كانت تحكي أنه كان يراها، ،" عرفتك وكنت زي شفتك قبل ألقاك " كانت مثالية

 .دن قبل قد تجس  كان يحس  بها قبل أن يجتمعا. وكأن ذلك الطيف الذي كان يراوده م

كانت الحقيبة تصف المشاعر من كل طبقات المجتمع حينها، كان أبو السيد يحكي 

التي أصبحت  ،عن تلك المشاوير الطويلة .عن حٍب نشأ في زقاقات الخرطوم

 .كان ابن البادية يتكلم عن حب  الطبقة البرجوازية .ممشى حزٍن بعد أن رحل الرفيق

قات أم درمان، كان وردي يحكي عن الحب الذي كان أبو العركي يحكي عن زقا

خانته الفصحى فلفظته الرطانه، كان عبدالقادر سالم يحكي عن الهوى الكردفاني، 

حتى أن الحب كان رائعا حينها. لم يترك الثوب فتاة إال وألقى عليها كل آيات 

 يالجمال السوداني، حين ما كان يراها وهي تتلحف به بين فتيات الحي ويغنين ف

المناسبات،تراه وهو يرتدي جالبيته البيضاء التي تنافس الصباح فتسقط بين نظراته 

 ومن كتبوا عنه كانوا متشبعين به حتى النهايه.  ،حياًءا. كان حبا نقيا

يا لحظي عندما أكون الرجل  .قالت لي ذات يوم" أتذكرك في كل أغنية ألبوالسيد"

ي أبو السيد   .الذي ُيذكر حينما يدو 

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

ليس هناك أسوء من قلٍب يعبأ بالجميع، وينام وحيدا. ليس هناك 

أكثر بؤسا وبأسا من قلب يجده الجميع وال يجد أحدا عندما 

يحتاج. تلك القلوب يا عزيزي تموت تعيسه، تموت وحيدة. 

 اوالكل يبكي ليس عليها، ولكن لن يجدوا شخصا مثله ليمألو

ين في هام المشاعر، قابعين على بائسذلك الفراغ في حياتهم. 

طرقات الصدف على أمل صدفة تسعدهم. ممن يمر  على 

 قلوبهم . 

 

 



 

ما أحسست أن العالم اغمض عينيك يا ولدي، كل

من صنعك أنت. اغمض عينيك  بعالمٍ  مسيوجعك. واحل

يا ولدي، وقل للرصاص أن الجسد ليس بخالد، ولكن 

الروح كذلك، والرصاصة ال تقتل الروح أبدا. أغمض 

عينيك يا ولدي، واحلم بوطن بال عسكٍر مأجور، بال قائٍد 

ا حينها قالو ،. إن قمنا للحصاد نادوا فينا مستوقفينرمغمو

ة. فجلسنا ننتظر اآلخرة أن اآلخرة أزلية، وأن الدنيا فاني

عند بوابات قصورهم. نتفقد الدواء والرفاء وحتى البكاء 

أصبح رفاهية. اغمض عينيك يا ولدي فالموت ال يقتل مرتين، كن عبدالمطلب 

واترك كل شيء. وال تحزن  ،عندما كان الكل أبا رغال، اغمض عينيك يا ولدي

 مما يجمعون يا ولدي. فما عند هللا خير  ،أنا بال رجعة إن اغمضت عيني  

..... 

لم أستطع النظر إليه مرة أخرى. قلت لها أن الحال  ،وعندما أغلقت مني هاتفها

ا قريب. قلت لها، أن القليل  أصبح صعبا جدا، وإني ال أستطيع طرق بابها االن عم 

الذي كان بيدي أتت عليه الظروف فأصبح كالغبار. وأني كل ما أردت أن أوفي 

يصبح الطريق أصعب. كنت أحدثها وال تكاد الكلمات تخرج من فمي،  ،بعهودي

 وال ترد  علي إال بأنفاسها. 

رهبة بعد اعتراف، خذالن بعد الندم، والتمني بعد الرغبة.  ،صمت  بعد سكوت

ا فأرسلت لي بعد وقت وجيز " وم .ومتى سنلتقي ،جلست حينها سارًحا في نفسي

 ظن كم برب العالمين؟؟؟؟". 

.......... 

أتعرف ما المقلق حينما يصاب المرء بالتوتر. عندها يصبح كل شيء ضخما ما 

صبح لها األعين ت عدا المفرحات، رغما عنه. أقل التفاصيل المقلقة التي ال تنتبه

عندما يتوتر اإلنسان تقف كل اإلشارات التي في رأسه ويصبح عناوين عريضة. 

كل شيء ملخبطا وتتصادم أفكاره. ما عدا شارع" ماذا لو"، يبقى هو الشارع التي 

تجري فيه األفكار بكل سرعة وقوة. " ماذا لو لم أنجح، ماذا لو لم تحبني، ماذا لو 

رة. التوتر ليس للنتيجة المباشلم أفعل كذا وكذا". سيفكر في النتيجة الخامسه لفعله و

شيء ال يستهان به، يمكن أن يتحول لرهاب، والرهاب يمكن أن يتحول لفوبيا. 

 والفوبيا ستضع الوهم مكان الحقيقة. وحينها ال يعود المرء كما كان 



 

على عتبة رصيف، أنتظر المواصالت كأي فتى سوداني في حياته  كنت جالسا

وقف الذي عل م البشر الصبر أكثر من نصف مواقف العامه. في جاكسون العظيم، الم

" و" عم حاجة آمنه اتصبريتمع لبعض أغاني الصبر على شاكلة "الحياة. أس

أقتل بها الوقت قبل أن يقتلني. وعلى خبرة إستجمعتها من األيام الكثيرة  .عبدالرحيم"

تدت عالتي قضيتها بين كرور وشروني وجاكسون، رأيت حافلة أعرفها جيدا. لقد ا

ت، ثم ما إن أخذ دواستعد ،تفتموضع .الركوب مع هذا الشخص في مرات عديدة

المنحى حتى انطلقت. ثم رأيت الجموع خلفي تركض كأنها آخر سفينة منطلقة نحو 

قفزت عبر شباك حينما عجزت األبواب عن الفضاء واألرض متجهة للهاوية. 

خر كنبة شكرا ال تحتمل الف تحمل جموح الراكبين. واخترت مقعدا رائعا في الخلف.

الذي أشعر به االن. أخرجت سماعتي التي تشابكت كأفكاري. استمعت ألغنية 

ولم أبالي بمن ركب أخرى، حان وقت األغاني التي أتخيل نفسي بطلها الوحيد. 

مقابر ت ركبة، وعبرم أخذوا مقعده  الذي حجزه. مضت المهوبمن يصرخ ألن

المنطقة الصناعية. ال أحد يبالي بالماركة عندما  السيارات التي ترقد على أطراف

تصير خردة. وعندما أتت لمحة ألرى المنتصرين معي في هذه الجولة، سقط فك ي 

 ةالمقابل للكرسي الذي أمامي، وحيدرأيت حسناًءا تجلس في الكرسي  من الدهشة.

رت لتلك ظفي مركبة مليئة بالبشر، تستمع ألغنية ربما ال يغني فيها أحد لغيرها. ن

النظارة، عجبا لشخص جعلنا نحب األشياء، ونحسدها أحيانا. لم أعتبر نفسي 

 حمل بعض الملفات التي تدل علىمواصالت كما شعرت اليوم، كانت ت منتصرا في

نا ككلية ، وجلست أأنها تدرس في الجميلة المستحيلة، وبدت هي كالجميلة المستحيلة

الميه تعاني من فرق التوقيت بينها وبين بقية نسيها الزمان في نهاية أمدرمان اإلس

أم درمان. سرحت في عينيها التي لم تنظر لي، لم أشعر قط  بالتجاهل كما شعرت 

تلك اللحظة. كانت تتصفح شيئا في هاتفها وأضحكها، وأنا هناك بالخلف أصفق 

لهذا العرض المسرحي الرائع. كانت عرضا رائعا، أتذكر عندما رأيت عرضا 

ق أنا جمهورها الذي يصفالبجع، تاهلل لقد كانت البجع والمسرح والمؤلف و لبحيرة

أتذكر أنها نزلت في منطقة تسمى القلعة. هكذا وبكل بساطة، تركتني بحرارة. 

هب ذ .ولم تكن محطتي فمحطتي على بعد أميال وحيدا بين غرباء. نزلت خلفها

رة أخيرة، لقد كانت الهايس، وتركني أنظر إليها. عبرت الشارع، نظرت لي نظ

نظرة قمٍر ودع األرض عندما أتى الصباح. ابتسمت، ثم رفعت حاجبها وسقط قلبي. 

، أغني بيني وبين نفسي"  واختفت بين متاهات الطرق. وتركتني أعود على قدمي 

ال على كف القدر"  ..رح 



 

ة على سودانيين، وكانا رباطابيا وشايقيا. فسألهم  " يروى أن أعرابيا مر  ذات مر 

  .ى قد ظهرت، لم  لم تتقوا المطر بعد؟؟"ر  ع  أما تدرون أن الشِ 

فنظر الرباطابي للشايقي قائال" شوف الجنى المعولق دا" ثم التفت لألعرابي" يا 

 زول شعيرية في راسك المكودس دا. مالنا ومال الشعيرية بتاعتك دي".

فقال الشايقي في تراجيدية" يا ولد شيل ليك بلحة وشوف دربك بوين، درب السالمة 

 للحول قريب". 

ضحك كل من سمع تلك النكتة في ذلك المجلس، وقد كنت أنا أول الضاحكين فيها. 

ولكن نهض أحدهم قائال " هذه عنصرية، لمتى سندفع بكل القبائل في نكاتنا 

د أن هكم على اختالفاتنا وثقافاتنا المتعددة. ال بنتوقصصنا وضحكاتنا. لمتى سنظل 

كى حكذا". أحس الجميع بالعار إال من نعلم أننا واحد ووطن واحد. لمتى سنظل ه

النكتة، فصرخ فيه قائال" حتى يدخل الحلفاويين معنا اإلسالم " هنا انفجر الناس 

 . ولكن عندماخر رباطابي قابلتهآصراحة لم أر ردا بهذه القوة منذ كلهم ضحكا، و

 وهل نحن عنصريين حقا؟؟.  ،تركت المجلس فكرت قليال بيني وبين نفسي

كته نوشغلت تلك الفكرة مخي لوقت من الزمن، حتى سألت شخصا اعتمد على ح

الساخرة. فقال لي" العنصريه هي أن تنتقص حق اآلخرين في الحياة، وأن تظن 

أو مكانك في السودان الذي  أنك أفضل من أحد لمجرد لونك الذي ال دخل لك به،

ولكننا  ،ال دخل لك به، أو حتى لحظ أبيك في وظيفة مرموقة. نحن لسنا بعنصرية

نسخر على اختالفاتنا فقط. نضحك عليها وال نتقاتل بسببها. عندما نتقاتل هنا يجب 

 كلنا في نفس ،أن يقمع العنصريون بقوة. ال أحد هنا في السودان أفضل من أحد

ي ا، كلنا نحلم بالسمبك سوي ة، كلنا يلعن السودان سوي ة. دع الذين يجعلون المعاناة سو

من اختالفتنا قضية، دعك ممن يريدون وضع كل شيء في إطار السياسة. دعنا 

 نسخر من معاناتنا. ولكن حقا، متى سيدخل الحلفاويين معنا اإلسالم. 

 

 

 

 

 



 

أيعقل أن يفتح باب بعد أن أقفل، وهل يعود 

بمن رحل؟. أتدري شعور أن يقفل الدرب 

دونك الباب، وأنت تتمنى من أعماق قلبك، 

أال يقفل. ولكن مجبور الباب على  ،فقط تتمنى

أتدري شعور أن تضطر أن تقول  .أن يقفل

وداعا وأنت ال تريد؟. وكل جوارحك 

ومشاعرك ترفض اإللتفات واالستمرار في 

الحياة. تلك المشاعر بعد الحضن األخير؟، 

بة الملحة في أن ال تفلت اليد. الكلمات الرغ

وتاي، د مقتكم أف .التي تقال في اللحظة األخير

كم أود لو أراهم ضاحكين ولو لمرة واحدة 

مجددا. وأن يفتح الباب لنأخذ نظرة أخرى. كم 

وددت أن أحكي لهم عندما أزورهم، ولكن 

 ح. ال يفت ،الميت ال ينطق. والباب الذي أقفل

........... 

أستغرب ممن يلعن الحب عندما يقع فيه مع الشخص الخطأ، كمن يلعن البحر عندما 

يرسو في الميناء غير المناسب. أعني، أنا أؤمن أن هناك شخص ما موجود من 

هي فقط من أجل شحذ القلب له، نتعلم أجلنا، وجميع العالقات التي كانت من قبله، 

ت. كل تجربة تدخل فيها ستغير فيها. الشخص المناسب، لن يأتي ويجدك كما أن

فيك شيًئا ما، ستشكلك. كل عالقة فشلت فيها ستكملك أكثر لتتالئم فيها مع ذلك 

رت سالشخص. ال تسيء للحب بسبب عالقة ربما أنت كنت السيء فيها. وربما كُ 

وربما ُكسرت أيضا. ولكن، في تلك الشقوق ذاتها التي نحتت في جسدك،  ،فيها

أليس هذا هو الحب، أن  .سيأتي من يمألها. ستجد فيه شقوق ايضا لتمألها أنت

  نكمل بعضنا البعض.

 

 

 

 



 

ربما في لحظة ما أردت أن أحكي، ولكن الحديث كان 

موجعا فاخترت الصمت. نحن نتحدث أمام من نحب، 

حه لفتح قلوبنا. وعندما ال نجده نكتم كل شيء. نشعر بالرا

ألن الحديث مع من ال يفهمك، يوجعك. ال أحد عن طرقات 

روحك يوى من كان قريبا منك أصال. أي شخص آخر 

 ،ربما يتهمك بأشياء ليست فيك أصال. ربما الجنون، بالتيه

باإلضطراب، ولكن ما أدراهم عنك؟. من يعرفونك 

عرفون أن جنونك، هي لحظة ويحبونك حقيقة هم من ي

منطق مفرط، وأن تيهك هو سأم  للطرق المعتادة، وإن 

إضطرابك، هو مجرد عدة أفكار خرجت في لحظة واحدة. 

تمسك بمن يحبك، فلن يشعرك أحد غيرك أنك أنت، ولست 

 شيئا آخر.   

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

عبه. ما يوجهه يتأحكي لك، عن رجٍل فاض به الكيل وهو يحمل قلبا عبئا عليه. أين 

قٍل على ثيحمل قدرا كبيرا من الطيبة.  .يشتاق لمن ال يشتاقون. يحب من ال يحبونه

صاحبه. كلما قرر الثبات اختار اللين. كل ما حزم أمتعته للرحيل إختار البقاء. قلبه 

 يحمله هو وينبض لآلخرين. قلب، يجعل اآلخرين سعيدين، ويموت تعيسا.

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

بقعة خاصة لك في هذا العالم. وال تدنسها باآلخرين، امألها بنفسك احجز لك 

وطموحاتك وذكريات الطفولة. إجعل عطر والدتك يمأل المكان، كلما شممت رائحة 

الحشريين. اسندها بحائٍط ككتف أبيك تميل أنت ال يميل هو. اجعل فيها زاوية ودشن 

ول ندما تخاف وتتقوقع حفيها محرابا لنفسك، كلما شككتك الدنيا في نفسك، ع

روحك. ارتمي فيها واستمع لموسيقاك المفضلة. هاجر إليها كلما أحسست أنك 

غريب عن هذا العالم. ال تضع فيها صورة لمن تحب وال تسألني لماذا، هذه بالذات 

 ستكشفها لك األيام.



 

إلى متى ستؤجل كل شيء، إلى متى سنأجل 

ا تاألفصاح، والفرح والضحك. حتى نصير رفا

 أم إلى متى؟. 

لقلب، ألرتاح أنا، أريد أن أخرج كل ما يكنه هذا ا

الليل ثقيل  جدا مع كل هذه ، من حديثه إلي ليال

الهمسات في قلبي. حتى متى سأظل أؤخر 

اللحظات؟؟  حتى ال يعود لي وقت. المقابر مليئة 

بالمواعيد التي تم تأجيلها واللحظات التي تم 

دما تؤجل، كالحديد تأخيرها. المشاعر تموت عن

ي الت ةأن يبرد. والضحك ال يصلح للطرق بعد

عش اللحظة  ،تؤخر، تصبح مجاملة. ال تؤجل

 .كما هي. وال تركن لغٍد ربما لن يأتي.

.....  

 جلست على سريٍر قديم. وأمي بجانبي تصب  قهوتها على عادتها الدائمة.

ق ةٍ  خفيفة. تحدثني أمي عن عاداتها اليوم جمعه، والساعة الخامسه تعلن حضورها بد 

التي كانت تحافظ عليها وما زالت. هي تستغرب أنها كلما تسألني، ال أعرف 

 اإلجابة. مع أنها تحكي لي هذه القصة مئات المرات.

أنا ال أهتم حقا، ولكن ي أحب أن تحكي لي أمي عن ماضيها الجميل. أحب أن أراها 

 راء القصة.سعيدة وهي تحكي لنا القصة وراء القصة و

هي لم تعد تخرج من البيت كثيرا، لذا ال يوجد ما يسليها أبدا. ولكنها عندما تحكي 

ِر تتمسح من وجهها،  عن أيام شبابها. تحس باإلنطالق. أكاد  أرى سفحة الِكب 

 وا منوشعرها يعود أسودا كما رأيتها في الصور. أربعة أوالد وثالث فتيان أخذ

تجده. كم أحب عندما تأخذ لحظة  يها. تتمناه والضعمرها الكثير. وتركوها لما

وهي تتذكر تلك األيام وتبتسم لوحدها. تقول الكلمة، وتصمت. تنظر للماضي  تٍ مص

البعيد، تغوص في ذاكرتها لترى من ماتوا أحياءاً أمام عينيها. أتذكر أنها قالت لي 

 ذات مرةٍ 

 "." مات كل من هم في عمري، وتركوني في جيلكم هذا وحيدة

 تصب  القهوة، وتحكي لي كيف كانت األيام حينها. وتحس  بالسعادة.



 

معذورة الطرقات التي لم تؤدي إليك، ربما ضاعت في 

 خريطة لم توجدي بها. 

معذورة الكلمات التي لم تصفك بعد، ربما فقدت قدرتها 

 على التعبير. 

ا بيني  ربما قد أكون فصيحا، ولكن لم أرغب في الكتابة عم 

وبينك. فبعد كل شيء صدق من قال أن الصمت من ذهب 

 إن كان الفضة، يفضفض بها في المجالس. 

وربما خرج بعض  .سأسترق من نفسي لحظات، وأحدثها

حديثي إشاعات، مقاالت تنشر على شكل رسائل ال تصل. 

احتفظ بها في متحف قلبي. ربما أخون عهد الصمت 

وأنطق، ولكن في شريعة الحب يعتبر النطق بشاعة. فالصمت في حرم الجمال 

ها ني أنه ما زال يشبهك. شبطم  جمال. وبمناسبة الجمال، ألم تزوريه اليوم؟، فقط للت

 .بينيأقضي أربعين التيه تائها بينك و ااألربعين. كأنك تشتتي عليهم كلهم، وأن أعيا

شي قليال فيها، فأجد نفسي تائها في ة أن أموما بيني وبينك مسافات. أحاول كل مر

طريٍق ضل طريقه بينك وبين طيٍف أحمله لِك بداخلي. يحدثني هذا الطيف بكلمات 

ة.غريبة. في محاولة فاشلة ألن يتكلم عن  ك، فيفقد القدرة على التعبير في كل  مر 

أحاول أن أتمم جمله التي فشلت في كتاباتها  ،رغم فصاحتي أنا الذي أحمل الطيف

ستعيض أ ،عسى أن تكتملين جملة، فصدقت محاوالتي وفشلت النتائج. وها أنا األن

 بفضة طيٍف منك بدل ذهب حضورك. 

......... 

يعد أحد ينظر إليها. مهما ازدانت، ومهما اشتد  السماء اليوم فقدت جمهورها، لم 

بريق نجومها. لم يعد هناك من يراقبها كما األيام الفائته، هي يا تراها علمت بذلك 

 تعد كما كانت في السابق على قول جدتي؟؟.  لذا لم

لقد رأيت اليوم شهابا يسقط، تسائلت هل رآه أحد معي هذه الليلة؟. أعجبت به 

قة انفجاره. وعلى الرغم من هذا المنظر الرائع لم يره أحد غيري وبألوانه، وبطري

في ذلك المكان. كم هذا مجحف  بحق. ربما كنت المصفق الوحيد، الناظر الوحيد. 

وكنت سعيدا بهذا الشرف. حتى اتصلت علي  وقالت لي" لقد رأيت اليوم 

ل حقق بعد كشهاباجميال، تمنيت أن نراه سويا،". ربما يا عزيزتي، األمنيات تت

 شيء. 



 

كلما تقلبت بي عجالت القدر، وجدت أن رحمة هللا ال تخطأ قلبا احتاج لها.  في كل  

 صفحة تأتي علي  وهي كثيرة المآسي، وجدت رحمة هللا مخفي ة بين السطور. 

 كم من أمنيات تمنيناها في أعماقنا، وانقلبت في أقدار هللا حجاًبا من شٍر قادم. 

ل هللا أمنياتنا لتبعد ضررا يمكن أن أتذكر أن أحدهم  سألني" كيف يمكن أن يبد 

ي كت في األشياء التي أؤمن بها. ولكن  كحت ى أن ني ش .ولم اعلم اإلجابة .يصيبنا؟؟؟؟"

سمعت حديث النبي حينما ُسئل عن األدوية التي نأخذها كيف ترد  قدر هللا، فأجاب" 

 هي من قدر هللا". 

ا يأتي، بل لما مضى وكيف يغير في المستقبل. لطالما فعلمت أن قدر هللا ليس لم

تسائلت عن اإليمان بالقدر فأتت اإلجابات من حيث ال أدري. نحن مختارون ولسنا 

مسيرون، ولكن كل شيء نختاره هو في علم هللا مسبقا. يعلم أننا سنختار كذا وكذا، 

ت نحن االن إال شخصيا ويعلم أنه سيغير كذا وكذا. علم هللا كان من قديم الزمان، وما

 في قصة قد كتبت منذ عهد بعيد. ُرفعت األقالم وجفت الصحف. 

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

ياة سووووووف تنتهي، وأن كل ما جمعوه سووووويذهب  هذه الح ناس فقط أن  لو يؤمن ال

قاتلوا عليه هكذا. هل هناك من يخبرهم اننا راحلون، فال داعي لكل  ما ت لغيرهم. ل

هذه. تراهم ي قاء  ظاهر الب لدون في األرض وأنهم لن م ما لو انهم مخ عاملون ك ت

 يتزحزحوا، ثم تراهم يموتون كما لو انهم لم يكونوا هنا قط. 

كل ليلٍة كنت أسووووولم أوراقي مع قلبي نظيفة. ال أحمل حقدا من اليوم للغد، لن  في 

قدر  لت  حاو عامالتي،  فا. حتى في م غد. سوووووأكون نظي يًة من اليوم لل أحمل كراه

أترك ذكرى جيدة في قلوب الناس الذين أقابلهم. فلن تبقى منا بعد المسوووووتطاع أن 

 الرحيل سوى الذكريات التي نصنعها في قلوب اآلخرين. 

طت معامالتي كلها مع هللا، ثم مع الناس. أحببت هلل وكرهت  ما رب حت حين كم ارت

و أله. فأنا أدري حتما أن كل الخيوط التي ننسووجها مع الناس سووتنقطع، بنا أو بهم 

باب هللا. لن تنقطع  ها في  ياة أو بواقع الموت. إال الخيوط التي نربط بظروف الح

دت على سقيته، هل تراه ينساك ؟؟. أرأيت رجال أنقذك كلما  أبدا. أرأيت طيرا تعو 

ساه؟؟. فكيف بالذي تفعل له كل شيء ؟ ،هويت في مصيبة ينساك  أتراه ،أتراك تن

 بعد أن نسيك الكل ؟. 

 



 

 حسنا، سأجيب بدال عنك. ويسألونك بكل وقاحة، لماذا تغيرت. 

لم تقولوا لي يوما أن ظنوني ستخيب بكم، كانت أفعالكم فصيحًة جدا في التعبير. 

ولكن كنت عند حسن ظن ي أنا فيني وليس حسن توقعاتكم.  ،كل شيٍء شكك فيني

تغيرت . كن ي ثبتول ،والئي لنفسي كان قويا في مواقف كل المنطق يقول أهرب فيها

ي وها أنتم األن تسألونني لم  تغيرت. ف ،فقط عندما ابتعدت عنكم ،وتبدلت وتحولت

كم. متبدل  الوجه متغير الموقف. هذا أثر رغبتي في أال  أكون مثل ،الحقيقة هذا أنا

في دردشة أنا لم  ،ولكن ما غي رني حقا هو مقولة أحد الناس لي في المواصالت

قال لي حينها" توقف عن الغفران، الناس تعلم جيداما  .أتت لتنقذني أردها حقا ولكنها

 الذي تفعله". 

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

أنك لماذا تكتم كل شيٍئ كتعيش الحزن وال تبالي، كأن قلبك مربوط باآلالم. لماذا؟.

 ، وال ترى جميع األكتاف التي تقف بجانبك لتسقط؟. دكوح

بك، وال أريد أن أرى جوبا ك"بخير".  أرسل إليك ألسألك كيف تمضي هذه األيام

أرى كل شيٍء في عينيك سوى الخير. أريد أن أقف بجانبك النك وقفت يوما بجانبي 

أعلم أن فمك لم يتعود على طلب كلمات النجدة.  فلم ال ترغب بي؟؟. ولم اطلب.

وأن عينيك لم تبِد يوما آثار الشفقة. بك خرائب وأن تبدي الكمال. بك دمار  وأنت 

 بدي الثبات. ت

حدثني، قل لي أنك لست بخير، فأنا بحالك لست بخير. فأنا أخاف عليك. أخاف أن 

عه من البعض وتتب أقف على قبرك وأبِك ألني لم أستطع مساندتك. أخاف أن أسمع

أخاف عليك تلك الظلمة التي تحيط بك، فأنا أعلمجيدا كيف تكون. كلمة" أنتحر". 

عدوا عنك. أعلم جيدا مرارة الدمع عندما يجر  زجاجه أعلم أنك وحيد والكل  قد ابت

على خدك المائل. أعلم شعور أن تمتلك في صدرك مدنا من اآلهات واإلنكسارات 

ت والصرخات والندبات.  الت والزال   والخيبات والطعنات والغدرات والذِّ

نز. ك وإن كانت الدنيا بك بئر فأنا دلوها، وإن مال حائطك التيتك ولو لم يكن تحته

وإن لم أستطع دفعك لحملتك، وإن لم أستطع لسندتك. فأن لم أستطع لجلست بجانبك 

 أبكي ودمعي دمعك. فذلك أضعف الحب. 

 



 

من يخبر الظروف أننا لم نعد نستطيع أن نتحمل، تعبنا ونحن نحكي عن احالمنا 

ونتبعها بجملة" لكن الظروف أقوى". من يخبر الظروف أننا لم 

المواصلة، فكفى بها تحفر لنا الحفر،كرهنا  نعد قادرين على

 السير والمسير. 

ال أعلم كيف أصمد كل يوم. الوصول إلى السرير كل يوم أصبح 

 في حد  ذاته نجاة. 

بين أهل ٍيتوقعون منك ما لم يستطيعوا انيكونوه، وبين أصدقاٍء 

ى  ع نحن عندما نتمط  يتوقعون منك ما ال تستطيع، نتهت ك. نتقط 

ك بمن بين التو قعات والحقيقة. قال لي صديقي ذات يوم" تمس 

يريدك كما أنت. شخص  ال يريد منك التغيير، والتحول لنسخة 

 تعجبه هو". 

عاريا من اإلضافات. حقيقة كما  ،أليس هناك أحد  أعجبه كما أنا

 أحب نفسي؟؟؟؟؟. 

 

 

......... 

. الكون من مشكاة قلبييا ليتني كنت راهبا رألراقب حجب اآلله تتدلى في سدرة 

اد والعب اد.  .منعزل  في الالمنتهى السرمدي  متأٍس بسلسلة عبر التاريخ من الزه 

يا ليتني، كنت راهبا تمك ن من نزع كل شيء من قلبه. عميق   في سر  اإلله في 

يستشعر عظمته. يسترسل في تسبيحات خلقه، يردد الصدى الذي تركته  .االرض

غبات الدنيا وآذان مغرب شمس الحياة بالموت. ليفطربقوله جبال داود. يصوم عن ر

 تعالى )لهم فيها ما تشهتي أنفسهم(. 

يا ليتني راهب  راهب  راغب  راكع  راجع  رائد  راضياً راسياً على ديني. مبتعد  عن 

 الناس، قريب  من هللا. 

 

 أنا لم اعد أخاف، بل أتألم.



 

أتألم كلما تحسست جزءاً من جسدي وجدته يتمنى 

الموت. مجروح مخدوش وبه ما به من عالمات 

الحياة والجتمع. أتألم كلما تحسست جزءا من روحي 

 وجدته مليئا بذكريات لو سالت على حجٍر، لشقته. 

تلك ذكرى عن شخٍص أخبرته أني لست بخير، فقال 

 لي"وأنا أيضا" كأننا في منافسة. 

رى عندما أخبرت أبي بأني لست بخير فقال وهذه ذك

وهذه ذكرى ألمي عندما قلت لها  .ن رجال"لي"كُ 

 لست بخير فقالت لي" وماذا عن إخوتك". 

أتألم من كل لحظة آخذ فيها نفسا يخرج كالجمر 

ك بدموعي لكي ال أبكي.  هربا مني. أحاول أن أتمس 

أتألم من كل لحظة آرى نفسي في المرآة مشوها 

 ذي قبل. أتألم ألني لم أعد أعرفني.  أكثر من

ما زال الطفل بداخلي يمسك بي ويقول لي أنه 

خائف، وارتعب أن أقول له أنا كذلك فتكون طعنة 

 مني لنفسي. 

حدثني ماذا أخبر ذلك الطفل لماذا حجرته في داخلي 

تضيق عليه. لماذا يتالشى. كيف يمكنني أن أخبره 

 جزء  مني ليشبهني؟. أني سأتغير لألبد، ولم يعد هناك 

أرى تلك السكين تلوح لي بنهاية قصة لن يقرأها أحد. تبا حتى الذين فيها هربوا. 

  .تلك السكين، لم تبدو مغرية بهذا الشكل من قبل

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

كم هو عوض هللا جميل. ال يصبرني على مآسي  التي أعيشها سوى عوض هللا 

صباح. كنت أمشي في كل  آفة مرت ألم ت بي، الذي يأتي بعدها. كما بعد الليل اإل

ة فرج، مترقب  لمداواة هللا لجروحي. ألني أعلم أني رغم كل  وأدري أن بعد الشد 

ه،  شيٍء كنت صادقا، كنت متعففا، ومحسنا. فكيف بلقٍب تعل ق بابواب هللا أن يرد 

ال أخاف  تكيف اليطيب جرح  وهللا يشفيه. كيف ال تهون مصيبة  وهللا فوقها. لقد نم

 حتما هو كالصباح آت.  ،الظالم، ألني أعلم أن نور هللا



 

هذ هو الموت يطوف في األنحاء، يعلن أنه ال بقاء سوى هلل. ورغم كل اإلنتماءات 

التي نعلنها، ونفرح بها. رغم كل اإلنتماءات التي نظل نحكي للناس عنها. نظل  

ل إليه راجعون.  دائما وأبدا هلل، ونظ 

....... 

 خطوتان منك، ورائحة قهوة. وابتسامة مني لسخافة القصة التي تحكيها لي. 

 رجل  يبيع بعض التسالي والفول السوداني في الطريق، يصدح. 

ثالُث حماماٍت في السلك، وواحدة  فوقهن. يبدو أنهن في صالة من نوع ما. ال يهم، 

ت إليهن فارتبكن وِصرن  يغردن. لم أكن أعلم أن ا ر  لحمام يغرد، لقد كان فقد ن ظ 

 في آخر عهدي معه يهِدل هديال. 

أربعات دقات على مصفاة القهوة عند  بائعتها، كانت كافية لتجذبنا لبعض إليها 

تحت ظل  نيمة محظوظة. أحدثها وتحييني، أحكي لها  البارد. تحت تلك الشجرة

ت، والقهوةُ أتت على أح ر  من وتسعدني، تضحك هي وأغرق أنا. خمُس دقائق مر 

  .الجمر، على أمر  من الصبر. سوداء، ترابي ة معب بقة بجمٍر كردفاني

ها. الشمس تغرق  الساعة السادسة، وخيط مائل للون البرتقالي المحم ر يداعب خد 

في حضن المغيب وتتمسك بوجهها، أم يا تراها حسبته قمرا فأضاءت عليه عل ه 

 .يعكسه ضوءها

  لها، وأحببتها لحبها لها. شربت هي، وحسدت لقهوة على حبها 

، ربما. وربما أكثر عقالنية من السبعة الجالسين بجانبنا. ثم ما لبث صوت   مجنون 

مخيف أفزعني، أيقظني معلنا دوامي في الثامنة صباًحا. كل شيء اختفى ما عدا 

 .بسمتها، عالقة في وجهي. جعلتني سعيدا للتسع ساعاٍت التي أقضيها خارج المنزل

 الساعة العاشرة.  دعن ،على أمل لقاءها مرًة أخرى في أحالمي

 

 

 

 



 

ن ألقد كنت حمارا قبل أن أتعلم. وكنت غبيا ألن ي اعتقدت أنه من العار  ،صدقني

ألولى من النار، لما تعل م أخطئ ألول مرة. حتى قال لي أحدهم"لوال تلك الحرقة ا

 ن ينسحب تلقائيا من كل  ما شابهها حت ى بدون أن يستشيرك" أجسدك 

المرة األولى، دائما هي التي نذوق فيها كل  شيء. ال داعي ألن تكون مثالي ة. بل 

هي مجرد تجربة. العالقة األولى تجربة، الفشل األول تجربة، الوجبة التي نصنعها 

مرة قد نفشل فيه. فال  ألول مرة تجربة. حتى الطريق الذي نسلكه للنجاح ألول

ال كمال سوى هلل، فضع ذلك في قلبك. حت ى المصائب التي تأتي على رأسك  ،تبتئس

ة. ستريك من يقف بجانبك، ومن سيتركك. وكيف تنجو، وما هي  وتضربك بشد 

 حدود قدراتك. 

ة، وقاتل، وال تسمح لنفسك أن تنكسر.  ومدى تعلمك من التجارب السابقة. قف بقو 

والكين مهما زرع بداخله سوف ينمو، ويزدهر. كل شيء صالح تزرعه  فأنت طين،

فال تخش أن تنبت من جديد. ال تخف من السقوط، ولكن جاهد  ،فيك األيام سينمو

 أال تبقى في القاع. 

......... 

تاه من بحث عن وطٍن في قلوب البشر. إن قلوب البشر 

ظلمات ولو رأيت في بسماتهم النور. ضاع من اتبع طرقات 

البشر، فالطريق قد يسلكه عدةُ أشخاص، ولكن سيصل كل  

منهم لوجهة مختلفة. كحبة الدواء الواحدة يبتلعها سليم  

 فيشقى، ويبتلعها سقيم  فيشفى. 

انون بظنونهمأهرب بنفسك من توقعات الب  ،شر، فالبشر سج 

ولن ترقى أبدا لطموحاٍت هم لم يصلوها، فأعابوا مسيرك 

أنت. أترى هذا الكون الواسع، يتحدى البشر كلهم في 

مثاليته. فكن كونا إذا أعياك كونك إنسانا. كن سماءاً إن 

 ،ضاقت بك األرض. كن روحا إذا شاقك الطين. تغي ر

تلمتها. وال تسل مها لبشر. اختلف، واحفظ هذه الروح كما اس

 كم هم البشر بارعون في تشويه األرواح. 

 

 



 

بالسطح نسيت شعور الصالة  نت بعيدا جدا، منغمس في الحياة حتى فقدت الشعورك

 أمشي للفجر منذ عهود. ولكني الجمعة طريقا ولم الجمعة والدعاء. ال أعرف لصالة

هللا، أبعدك عنه وعن طاعته. لم  سمعت أحدهم يتكلم في المذياع يقول، أذا لم يردك

 طرق االبتعاد.. أحسست حينها بشعور غريب  يعد ليبتليك أبدا وسهل لك

السماوات  ه إليه من فيك عنه من يتوج  هللا " ذلك الشعور أن يبعد كيريدنأال "

عندما ينساك اآلخرون. الذي يداري  األرض. أن يبعدك عنه الوحيد الذي يتذكرك

 الذي يرزقك لطاعته. أتتني حينها قبضة. ال يريدني هللا ؟ .دموعك عند الليالي

 اتصلالحادية عشرا،  أتذكر حينها أني ركضت للمنزل واغتسلت. كانت الساعة

، لقد نسيت أا للصالة. لم أدر حينها ماذا أقرحينه ي أصدقائي ولكن لم أرد. وقفتب

يرجعني اليه. ظللت  أن لقد بكيت حينها بكاء شديدا وبحرقة. لقد توسلت هللا الفاتحة

كيف هللا أن يتقبلني وأنا المليء بالخطايا.  أبكي وأتذكر نفسي وماذا كنت أفعل

 صوتا من حيث ال أدري أو أنني تذكرتها ال أتذكر. سمعت آية سمعت حينها

. وها أنا بعد سنين من ذلك اليوم. مازلت أبكي عندما أسمعها ""ووجدك ضاال فهدي

 ."" ووجدك ضاال فهدى

........ 

أكره النهايات، حتى السعيدة منها. أنا لم أكن يوما من محبي النهايات. كانت تشتتني 

في كل مرة أقابلها في طريقي. تنذرني بأنه يجب أن أضع قلمي وال أواصل. وأن 

 أحمل ما استطعت من الذكريات ألنه البد أن أرحل. 

. التفكير في كيفية ختم األشياءالنهايات التي ال نتوقعها دائما ما تسحب من ا حق 

لم أنها كنت أع -ي أعماقيف-صحيح  أنها تأتي فجأة وال تقرع باباً لنا. ولكن ني دائما

لها.   آتيه. لذا تظل  دائما أمنيتي هي أن أتسطيع تحم 

ن علينا النهايات، واختمها بختاٍم حسن.   اللهم هو 

 

 

 

  



 

 لرائعة جدا . ، وهم:شكرا للمساهمين في قيام هذا العمل بصورهم ا

 

 تاج السر عيساوي 
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نت أحمل خاطرا في داخلي، باحثا عن ك

في قلوب الناس. تائها، متصدعا،  جبٍر 

 خائفا. 

هل جربت ذلك الشعور، أن تحمل 

لتواجه به كل هذه الحياة  نصف خاطٍر 

 وتقاتلها؟؟. 

 .أنادي"جبرا لقلبي، أريد جبرا لقلبي". 

 به سهت في ألازقة على أمٍل دافٍئ أؤنت

 الفضاء الخالي بداخلي. 

أصارع نفس ي، أداويها حين أصرعها. 

 اجر  حلجرو اوتزيد على 
 
حين تصرعني.  حا

 وتتركني في أزقتي. 

 حامال الفتتي مكتوٌب عليها

  .  ا محينين"هلل  "جبٌر 
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