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^⁄e_< ìİ̂ éu< ُجموعةة الكاِملَة؛المؤلِّف عمال أماألدبي  عموِعشرون"وكما ج سمن قَبُل " خَم
سةً إلى نصو وِعشاخَمحاولةً نَثريى في الذِّكرى الخامسة والعشرين لوالدة  أخرٍصرين م

e_<ìİ̂⁄^، فإن األحرف اآلِتيةصاحب  éuعمجي ،عمجة  ، وسيَل أعمال المؤلِّف األدبيجمم ابتداء
دا محاوالٍت طُفولية، بالمحِكية اللُّبنانية، والعربيِة الفُصحى، والفَرنسية، في ما ع( ١٩٦٩من عام 

، منها ما هو في أوراٍق خاصة، ومنها ما هو في كُتٍُب من صنع يِد يزية، ما زالَتْ مخطوطَةواإلنكل

، ١٩٧٠الذي نضده المؤلِّفُ ووضع رسومه وأخرجه في نسخٍة واحدٍة عام " ألوان"المؤلِّف، ِمن ِمثل 

  ").خمس وِعشرون"وأورد بعض نصوصه في 
  

e_<ìİ̂⁄^  من)٢٠٠٩- ١٩٦٩(  وفي الجزء األول éu:  
" أنِت والوطَن"، و١٩٧٩ الصاِدر عام" خَمس وِعشرون" اسِتعادةٌ لـ الكتاب و؛"ألرساِئل "-

وأما صدور .  المختِلفةه، ومرحلية، رافَقَت طبعاتالصاِدر في العام التَّالي، مع إضافاٍت عديدة
  .١٩٩٥ألول كانون اإلى ي طبعته األولى فتعود ف" الرساِئل"
  .١٩٩٧، وصدور طبعته األولى في تشرين الثَّاني "ألمنْعِتق "-
، نهايةَ ألٍف، بدايةَ آخر "أدبيات األلف الثَّاني"من ضمن وصدور طبعته األولى ، "ألمندِمج "-
  ).١٩٩٩كانون األول (
  .٢٠٠١طبعته األولى في تشرين الثَّاني صدور و ؛"حالِِمأل "-
  .٢٠٠٢يعود إلى كانون األول ، وصدور طبعته األولى "فياءألِلأ "-
  .٢٠٠٥ آذار فيوصدور طبعته األولى ، "ألمسالِِم "-
، وصدور طَبعتَيهما يعود إلى ٢٠٠٨، "المتَساِمح"، و٢٠٠٦، "ِلحبِك سالفَة"أو " القاِتل "-

e_<ìİ̂⁄^الجزء الحالي من  éu.  
 الجزء نمن هذا، وال يتضم الحالي^⁄e_< ìİ̂ éu الذِّكرى" كتاب " عام من ١٩٩٩الَّذي صدر 

، إذْ هو في طَور التَّوسيع، كما ال يتضمن المخطوطات غير "أدبيات األلف الثَّاني"ضمن 
  .تيبها بعد، إلى كتاباٍت أدبيٍة متفرقَة لم يجِر تَر"الذَّات"، "العداء"، "الزاِئر: "النَّاِجزة اآلِتية



 
 
 
 

ŒŽ^ĆŠÖ]<Łh^jÓÖ_< <

ÜŽÖ^Š₣¹_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
، فيما تعود أبرز تقسيماته وبعض مقاطعه إلى ٢٠٠٠تعود ِفكرةُ المؤلَّف الحاضر إلى عام 

. ٢٠٠٥، والقليُل منها إلى مطلَع عام ٢٠٠٤؛ وأما جلُّ الصياغة فيعود إلى عام ٢٠٠٣عام 

 .، وهنا طبعتُه الثَّانية٢٠٠٥ألولى في آذار وقد صدرت طبعتُه ا
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íÿÚđ‚şÏ₣¹_ 
من تُراٍب وأثيٍر َأتى، ومن الالَّشيء، وفي زمٍن وأرٍض استَوى، وفي 

إنَّه هنا، يعيشُ مع أقراٍن له : إنسانًا دِعي، أو هو دعا نَفسه، ال فَرقَ. الالَّزمكان

في الجنس البشَري والتَّكوين األحيائي؛ ولكنَّه كأنَّه ليس منهم، من أرضهم 

نهم، كأنَّه قاِدما آخروزمعالَم دقْصمن عالٍَم آخر، أو هو ي . 

وضع يده على الجرح . هكذا َأحب أن يعرفَ نفسه، وأن يعرف. إنَّه مساِلم

اإلنساني، أو هكذا اعتَقَد؛ تَفَهم كلَّ من ِمن حوله، وكلَّ اآلخرين من البشَر، حتَّى 

ها خيراتٌ وبشَر لديهم أنانيةٌ ِفطْرية، أرض في: السابقين منهم، والالَّحقين

والمسألةُ مسألةُ تقاسٍم بين محظوظين ومحرومين، أقوياء وضعفاء، وقد ال يبقى 

يأكُل الكبير الصغير، أو هكذا يظن نفسه . المحظوظُ محظوظًا، أِو القَوي قويا

غير الَّذي يظنيسقطُ على يد الص رفاِعالً، ثمأنَّه انتَص . 

وهكذا، يستَِمر توازن الرعِب البيبشَري ضمن تَواتٍر تاريخي قد تَتَدخَُّل فيه 

على أن اإلنسان، بعقله الَّذي . عواِمُل كونيةٌ وطبيعيةٌ خارجةٌ على إرادة اإلنسان

، يمِكنُه أن يعدَل في توازن من المفتَرض أن يظَلَّ آِخذًا في التَّطور، وباختراعاِته

إيجابي، بسعيه لهناء البشَر، كلِّ البشَر، في البيئة : الرعب هذا عبر أحد مسارين

الَّتي يعيشون فيها، والَّتي تَِجب المحافَظَةُ عليها أكثر فأكثر، وسلبي، بسعيه لهناء 

بسعيه لهناء عدٍد قليٍل من البشَر بعض البشَر على حساب بعٍض آخَر منهم، أو 

 .على حساب السواد األعظَم منهم، كما على حساب البيئة الَّتي يعيشون فيها

وقد يقيم اإلنسان عدالةً ما، كما قد يقيم ظلما ال مثيَل له، ويتفنَّن به، كما بآالت 

رشَرالتَّدمير التي من شأنها أن تُِخلَّ بالتَّوازن القائم وتُسفي نهاية الب ع. 

ولَطالَما ". المساِلم"لذا، حذاِر أن تَخْسر إنسانيتك أيها البشَري، هذا ما دعا إليه 

ِجبعتَقَد يأي والمبدِإ والماالختالفاِت في الر أن دَل أالَّ ردخالفاٍت تُشِْعـُل  تتحو 
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 ا بل سالما أو عالميماعيا أو جداخلي ال سالم ا؛ وأنبدورها صراعاٍت وحروب

سالم فرديا من دون فال : لدى الفَرد والجماعة وفي العالم معا بسبب التَّرابط

 ضمن ديش الغَني بين فقراء، والتَّعاضة، إذْ ال مجاَل لعماعة الخاصسالم الج

الجماعة الواحدة ضروري؛ وال سالم عالميا من دون سالمة الفَرد والجماعات 

ته اإلنسانية المختِلفَة وتأمين حقوق الفَرد والجماعات، كلِّها، والِحفاِظ على كرام

وكرامتها؛ وال سالم أيضا في ظلِّ الفَلَتان الهاِدِف إلى تحقيق المصاِلح الفَردية 

من ضروري ننا الحاِضر، أكثرماعات، في زمبين الج ة، والتَّعاضدأِو الِفَئوي .

ة، بيدقيدية والعات االقتصادييمن الحر دالح عبر العالمي المالس وال يكون أن 

وأما الِحوار فطَريقُ كلِّ . على المبادئ اإلنسانية أن تَغِْلب في جميع الحاالت

  .الطُّرق
*** 

 

، )ألسأَّال(على نَفسه وعلى اآلخرين " المساِلم"في ما يلي تساؤالتٌ طرحها 

، فحياةُ )"ةألثُّالثي(وثالثيةٌ مما وضعه في اإلنسان والسالم والخَلق واألنسنَة 

 .)"ألشَّاِعر"(بِهمة رفيقِة دربه وجاِمعِة أعماله " المساِلِم"
 ٢٠٠٣حزيران 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ÙĆæù]<Łðˆ₣¢_< <

Ù]̀ĆŠÖ_ 
 

àŽÚ< <
 ناِفذَِة ِفكري دنَتْ فَراشَة،

 وعلى يراعتي حطَّت، برتقاليةً؛

 رفْرفَتْ كما الرحمة،

 فتي الجنَّة،ال الموسم ربيع، وال غر

 وإنَّما ِذهني تَفَتَّق،

تى؟: فكانلَيتَ، م ،ِلم 

سى؟: كانل، لَعلَّ، عه 

 أَّال"كانالس" 
٢٠٠٣ 

 
 

ÿÜŽ×şÊ< <
 َأتَتْني فَراشَة، وليس زرافَة؟

 ِلم حطَّتْ على يراعتي، ال على ِمخَدتي؟

 ِلم رفْرفَتْ كما الرحمة، ال كما النَّسيم؟

 تَتْني أصالً، ثم، ِلم َأ

 ولَم َأذْهب، أنا، إليها؟

 وقبَل كلِّ شَيء،

 َأهي موجودةٌ أساسا، 

 وأنا، َأموجود أنا؟
٢٠٠٤ 
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àÿÚÿæ< <
 يا تُرى، دعاني باسمي؟

 وِلم، يا تُرى،

 لَم يدعني باسم غَيري؟

 لَيتَه دعاني ِباسِم الالَّزورد، ِباسِم الرياحين،

 أو بالالَّإسم، ال فَرقَ،

 سم؟إذْ هل من ضرورٍة ِإل
٢٠٠٤ 

  

ŁéÂş_æ< <
 في المكان، وُأِحس الزمان،

ال ُأِحس مان؟فِلموأعيشُ في الز ،كانالم  

 ثم، أال حياةَ خارج هذَين؟
٢٠٠٣ 

  

HÿÜŽÖæ< <
 رضيعا،

 ال َأتَمتَّع بنَشاط الشَّباب،

 وشابا، بنَجاح الكُهولة،

 وكَهالً، بِحكمة الشَّيخوخة،

 وشَيخًا، بحنان الرضاعة؟

 ثم، ِلم ال َأتَمتَّع بالعكِس،

 أو بغَيره؟
٢٠٠٣ 



_<İì^éu<^⁄eI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<Œ^ĆŠÖ]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<ÜŽÖ^Š₣¹]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<U< <
< <

HŁ̃ éeş_ş_æ< <
 أم أسود، أم ما بين بين،

،أم، حتَّى، أخضر ،َأَأصفر 

 وِلم ال أزرق؟
 

  َأيهم هذا؟

 َأرجٌل أِم امرأة،

،ميأم أعج عربي 

 مؤمن أم ملِحد،

 قير؛غَني أم فَ
 

  َأيهم هذا، 

 وما يجمع البشَر اإلنسان؟
٢٠٠٤ 

 

êłÚş_æ< <
،على ِرجلَي 

 فِلم ال َأمشي على رأسي؟

 وُأفَكِّر بدماغي، 

 وِلم ال بِرجلي،

 ؟*"ِدماِرجل"أو بالـ 

 وِلم أمشي وُأفكِّر أساسا،

 ؟*"َأتَرجدم"، أو *"َأتَدمرجل"وال 
٢٠٠٣ 

  

  
 

 .من الدماغ والرجل، فالِفعُل منها، فالِفعُل عينُه بتقديم الرجل على الدماغحتَها المؤلِّفُ نكلمةٌ * 
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Hë†ş¿ÿÞæ< <
 يحجبه الحاِجز، والمدى،

 وسمعي،

 تَحده المسافةُ، والصدى؛

 فِلم الحواس محدودة،

 وِلم ستَبقى، مهما َأوصلَتْها التِّقِْنياتُ،

 محدودة؟
٢٠٠٣ 

 

ÿð]ç]æ< <
 َأتَنَشَّق، والماء َأشْرب،

 والطَّعام َأتَذَوق، والعالَم َأشْهد، 

 ِت َأقْرأ، واألصواتَ َأسمع؛ والكلما

 َأفَهواء أتَنَشَّق؟ َأماء َأشْرب؟

 َأطعاما َأتَذَوق؟ َأعالَما َأشْهد؟

 َأكلماٍت َأقْرأ؟ َأَأصواتًا َأسمع؟

،واسح ،ُأذُن ،ينع ،أنفٌ، ِلسان 

 منذ الوالدة وحتَّى الممات،

 :وأسئلةٌ، أولُها

 ؟*"ضرضر"راب، أِو الـ ِلم ال َأتَنَشَّقُ التُّ

 ؟*"أتَضرضر"وِلم َأتنشَّقُ أساسا، وال 
٢٠٠٤ 

  

 
 مع اإلشارة إلى أن باحثين في جامعة ُأكسفُرد البريطانية كَشَفوا، عام .كلمةٌ مختَلَقَةٌ ال معنًى لها، فالِفعُل منها* 

  ! ماع إلى األشكال وتذوق األصوات، أن نسبةَ واحٍد في المئة من البشَر قادرةٌ على االست٢٠٠٩



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<Œ^ĆŠÖ]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÜŽÖ^Š₣¹]<<<<<<<<<<<<<<<<<MM< <
< <

ÿàè_æ< <
 ه، وأينحدود أين ،؟"ضواحيه"الكَون 

 وما َأكون، أنا، فيه، 

 وباألحرى، ما يكون، هو، 

 في الَّذي كان، وسيكون؟
٢٠٠٤ 

 
æHŁØeçÞ< <

،عزال تَج 

 ها إنِّي ُأعِتقُك مما اكتَشَفْتَ،

 فبالماء نَحيا، وفيه نَموت،

 وكلُّ خَيٍر يخْفي شَرا؛

 وإنَّما الِحساب بالنِّيات،

ال ِحساب وإن. 
 

  هذا ما أقْتَِرح،

 َأفال يسوغُ لي أن َأقْتَِرح؟
٢٠٠٤ 

 
<îĆjuæ< <

 أنتَ، أيها المعذِّب،

ِتقُكذَّب،ُأععة الممن َأِذي  

 وربما من لَذَّته،

 فال ِحساب، كما قُلْتُ،
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  ى األِذيةوإن حبذْتُ اللَّذَّةَ عل
٢٠٠٤ 

 
HÿkÞ_æ< <

 ،ها الِعلمأي 

 متى َأتَيتَ من دون رحمة،

 تَحولْتَ عنفًا؛

 وأنِت، أيتُها الرحمة،

 متى َأتَيِت من دون ِعلم،

 تحولِت ضعفًا؛

 فِلم ال تأتيان معا، ِعلما ورحمةً،

 وتَتَحوالن قوةً وأمانةً،

 تَتَحوالن َأنسنَة؟
٢٠٠٤ 

 
æŁÙş̀ł‰ş_< <

 عن الحياة، عن الموت،

 عما بينهما، عما قبلَهما، وبعدهما،

 الحياةُ سعادةٌ، َأسمع، والموتُ شَقاء،

 وَأِجد الموتَ نهايةً سعيدة،

 ِلنَِعشْ في هناِء السالم،: وَأطْرح

 ولْنَمت في سالِم الهدوء؛

 أفَال َأطْرح؟
٢٠٠٤ 



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<<K<Œ^ĆŠÖ]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÜŽÖ^Š₣¹]<<<<<<<<<<<<<<<MO< <
< <

çÂłş_æ< <
 إلى اَألخذ بالروحانيات،

 وإلى أقصى الحدود،

 وإلى اَألخذ بالجسديات،

 وإلى أقصى الحدود،

 فالحياةُ، هذي الحياة،

 في حاجٍة إلى األقصى،

 حتَّى في المتضادات؛

 أفَال َأدعو؟
٢٠٠٤ 

 
ŁgŁjÒş_æ< <

 باليراعة، كلماٍت من أحرف،

 وبالريشَة َأرسم  لوحةً من ألوان،

 والصخر باإلزميِل َأنْحت،

 والوتَر بين يدي ألحان،

 ولكن، ماذا بعد اليراعة،

 بعد الريشَِة واإلزميِل والوتَر؟

 ماذا عدا اليراعة،

 عدا الريشَِة واإلزميِل والوتَر؟

  لَوال هم؟ماذا

 وماذا عما بعدهم وعداهم؟

 َأيمِكن أن َأسَأل؟
٢٠٠٤ 



MP<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <
HĆÜm< <

 أمِس، اليوم، غدا،

 زمن ال تحديد له؛

 هنا، هناك، هنالك،

 مكان يتَبدُل بحسب زماٍن غير محدد،
 

 ،بل ُأناس ،وإنسان 

  كلٌّ منهم يعيشُ الزمان والمكان على طريقته،

الالَّتَحديد؛: فيما األكيد 

ظيمالالَّتَحديد: والع! 
٢٠٠٤ 

 
₣¼Že]æÿ…æ< <

 هي، إنسانيةٌ،

 دا للموت، حتَّى، معنًى؛متى وِجدتْ غَ

 ومن دونها، ال يعود، حتَّى للحياة، معنًى؛

 من دونها، قد نَمِلك كلَّ شيٍء، وال نَمِلك شيًئا؛

 .ومعها قد ال نَمِلك شيًئا، ونَمِلك كلَّ الشَّيء

 هذا ما خَلَصتُ إليه،

َأخْلُص لي أن جوزإلى هذا؟َأفَال ي  
٢٠٠٤ 

 
Hşíu…^fÖ_< <

 ان خَلقٌ؟ َأك

  وِلم لَم يكُن قبَل غَد؟



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<Œ^ĆŠÖ]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÜŽÖ^Š₣¹]<<<<<<<<<<<<<MQ< <
< <

  َأتُراه كان أصالً، 

  أم سيكون غَدا؟

 َأجاء هكذا؟ 

  وِلم لَم يكُن كذلك، 

  أم غير كذلك؟
٢٠٠٣ 

  
 

 

<ŁÑ†łŁiæ< <
تَدور؛الشَّمس وتَغيب، واألرض ، 

 أفال يحقُّ لي أن أسأَل هل، وِلم، ومتى؟

 وأتمنَّى ليتَ، ولعلَّ، وعسى؟
٢٠٠٤ 

  
 

 

<^Ú‚ßÂæ< <
 ينْعِتقُ اإلنسان، يموتُ، ينْدِمج،

 فِلم يكون عليه، في حياته ومماته، 

 أن يحِمَل خطيئةَ آدم، وجريمةَ قايين؟

  اإلنسانية،رسالةَ األنبياء، وإرثَ

 المؤرخَ مما سبق، والمخْتَلَق؟

 ِلم عليه أن يحِمَل، حتَّى، أخطاءه ومحاسنَه؟

 لم ال يموتُ، ويهنَأ؟

 بل ِلم ال يموتُ فحسب؟
٢٠٠٣ 



MR<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <

<fiÙ]̀ÿ‰æ< <
 أنا،

 فِلم أسأل؟

 وِلم السوأُل أصالً،

 وبعد كلِّ جواٍب سؤال؟
٢٠٠٤ 

 

^⁄ÛŽÖ^ŠŁÚæ< <
 ِلم ال َأكون، وَأبقى؟

 ومساِلمين، ِلم ال نَكون، ونَبقى،

 ومتعاِضدين نَصير،

ا من السمع تاحه،فنَرمؤال، وه 

 ومن المصير، 

  وإلى الهناء نَسير؟
٢٠٠٤ 

 
 
 
 
 

  

  

  

  

  
  

  



  

êÞ^nÖ]<Łðˆ₣¢_ 
nÖ_íĆémø 

 

MIl^ĆémønÖ_<< <
 

₣íÖçËŞÖ_ 
 أنا، فراشةٌ عند نَبع الحياة،

 براءةٌ، ِتلقائيةٌ، رجاء صالة، 

 :عجين لَين بين أناِمِل نَحات

الغَِد، ح نونيألطُّفولةُ أنا، ِحصنص 

 
₣íÿÚçÚù_< <

 هي، نَبع الحياة المتَدفِّق،

 عطاء، رهافَةٌ، قَداسةُ عاِشق،

 :قلب ذاِئب في كلِّ خاِفق

 أألمومةُ هي، معِتقَةُ اإلنسان، َأعِتقوها

 
₣ìĆçŁeù_< <

 هو، ناِبشُ النَّبع بالجهِد،

 بذٌل، تَضحيةٌ، ِهمةُ اُألسِد،

 :دعرقٌ يرشَح على الخَ

 أألبوةُ هو، دورةُ الحياة، َأكِْرموه
٢٠٠٤ 

*** 



MT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <

Ćg₣£_< <
 نَطْلُب،

  موت؛إكْسير حياة، ولَطافَةَ

 ألحب نَطْلُب، بمحبٍة، بمودٍة، ِلهناء؛

 ألحب نَطْلُب، 

ِطه كلٌّ الجميععفَلْي  

 
şíĆèđ†₣£_< <
 نُريد،

 نَبض حياة، وعنفوان موت؛

 ألحريةَ نَطلُب، بإصراٍر، بشَهادٍة، ِلكرامة؛

 ألحريةَ نَطْلُب، 

  فَلْيحتَِرمها كلٌّ لدى الجميع

 
_ÿÝøĆŠÖ< <

 نَنْشُد،

 ِمشوار حياٍة، وسكينةَ موت؛

 السالم نَنْشُد، بِحواٍر، بعمٍل، الرِتقاء؛

 ألسالم نَنْشُد،

 فَلْيسع له كلٌّ للجميع
٢٠٠٤ 

*** 
 



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<Œ^ĆŠÖ]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<ÜŽÖ^Š₣¹]<<<<<<<<<<<<<<<<<<MU< <
< <

Ö]‚ÿÃÖ^eHŽí< <
 بما استَطَعنا منها، 

،تَِمرنَحيا، ونَس  

 وبغَيرها، نَموتُ، نَضمِحّل؛

 بالعدالِة نحن بشَر، 

  بغَيرها لسنا ِببشَر

 
HŽì]æ^Š₣¹^e< <

 بما استَطَعنا منها، 

،تَِمرنَحيا، ونَس  

 وبغَيرها، نَموتُ، نَضمِحّل؛

 بالمساواِة نحن بشَر، 

  بغَيرها لسنا ِببشَر

 
HŽíÒÿ…^₣¹^e< <

 بما استَطَعنا منها، 

،تَِمرنَحيا، ونَس  

 وبغَيرها، نَموتُ، نَضمِحّل؛

 بالمشاركِة نحن بشَر، 

  بغَيرها لسنا ِببشَر
٢٠٠٤ 

*** 
 



NL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <

Hÿš…ù_< <
 ،كلَّ األرِض ُأِحب 

 فاألرض، كلُّ األرِض، وطني، ومالذي
 

HşíÃéfŞÖ_< <
 كلَّ الطَّبيعِة َأصون،

 فالطَّبيعةُ، كلُّ الطَّبيعِة، بيتي، وثَروتي
 

HŽl]ş¤_< <
 كلَّ الخَيراِت ُأنَمي،

 ، لي، وألخوتيفالخَيراتُ، كلُّ الخَيراِت
٢٠٠٤ 

*** 

  
 

<HŁş¤_ 
 ما الخَير سوى حصاِد ما يزرع فينا، ونَزرع

 

Hć†ĆÖ_< <
 ما الشَّر سوى حصاِد ما يزرع فينا، ونَزرع

 

_₣H< <
 ما اهللاُُ سوى حصاِد ما يزرع فينا من خَيٍر، ونَزرع،

 وطَرِح ما يزرع فينا من شَر، ونَزرع
٢٠٠٤ 

*** 



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<Œ^ĆŠÖ]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÜŽÖ^Š₣¹]<<<<<<<<<<<NM< <
< <

Łá^ŠÞý_< <
 واحد، أيا كان، أنَّى، وحيثُما،

 فِلم، يا تُرى، التَّفِرقَة؟
 

<₣íÏéÏ£_< <
 واحدةٌ، مهما فَتَّشنا، وحيثُما،

 فِلم، يا تُرى، التَّعصب؟
 

₣íè^ãđßÖ_< <
 واحدةٌ، أيا تَكُن،

 فهيا بنا نَسعى ِلرفاٍه، ِلسعادٍة، وللجميع
٢٠٠٤ 

*** 

  
 

ŁáçÓÖ_ 
 يتي، والنَّاس، كلُّ النَّاِس، أهليهِو

 

êÏè‚ÿ‘ 
 البشَر، الحيوان، النَّبتُ،

 وفي البحِر، الفَضاِء، الخَياِل، مرتَعي
 

₣íßÿŠÞù_< <
 نَّاِس، أحبتيمطمعي، والنَّاس، كلُّ ال

٢٠٠٤ 

*** 



NN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <
ð^Ïÿe<V< <

 ُأولَد، َأموت، 

  ُأوجد، َأنْعِدم،

،مهال ي 

 تُ، فباالنِدماج كُنْ

  وال أزاُل، وسَأبقى
 

í×ñ^Â<V< <
  أبي، خَلْقُه أمي، بشَرها أهلي،ُهللاأ

 معهم، علَيها، فيه،

 َأعيشُ، ُأحاِفظُ، َأذوب
 

flçŁÛŁ‰<V<<<< <
 ألروح زوجي، الخَياُل ولَدي، األنسنَةُ حفيدتي،

 ِبها، عبره، من أجِلها،

 َأسمو، ُأحلِّقُ، َأشْقى
٢٠٠٤ 

 
 
 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

NIíĆéñ^ßnÖ_< 
 
  

_₣H^ßâ< 
 وأنا إلى جانبه

 
HŁå]…ş_ 

 َأراه في الزهرِة،

 في النَّسمِة، في الخَيال، 

 وما بعد الخَيال

 
HäŁÃÿÛł‰ş_ 

 َأسمعه في الزهرِة،

 في النَّسمِة، في الخَيال، 

 وما بعد الخَيال

 
Hä₣Ò…ł₣_ 

 ُأدِركُه في الزهرِة،

 ي الخَيال، في النَّسمِة، ف

 وما بعد الخَيال



NP<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <

HÜÿÃÿÞ< <
 ،هعمَأس ،َأراه 

 ُأدِركُه في الزهرِة،

 في الخَيال، في النَّسمِة، 

 وما بعد الخَيال

*** 
  

  
 

H^ßâ<^Þ_< <
 واهللاُُ إلى جانبي

 

HêÞ]†ÿè 
 يراني عبر الزهرِة،

 عبر النَّسمِة، عبر الخَيال،

 وما بعد الخَيال
 

HŁÃÿÛłŠÿè 
 يسمعني عبر الزهرِة،

 عبر النَّسمِة، عبر الخَيال،

 وما بعد الخَيال
 

…ł‚ŁèH₣Ò 
 يدِركُني عبر الزهرِة،

 عبر النَّسمِة، عبر الخَيال،

 وما بعد الخَيال



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<<ÙĆæù<K<Œ^ĆŠÖ]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÜŽÖ^Š₣¹]<<<<<<<<<<<<NQ< <
< <

HÜÿÃÿÞ< <
 يراني، يسمعني، 

 يدِركُني عبر الزهرِة،

النَّس ربالخَيال،ع ربِة، عم 

 وما بعد الخَيال

***  
 

_₣H^ßâ< 
 وأنا هنا،

 أأنا إلى جانبه،

 أم هو إلى جانبي؟

 َأخَلَقَني، أم خَلَقْتُه؟

 ال طاِئَل في السؤال،

 ونحن، والزهرةُ، 

مةُ، والخَياُل، والنَّس 

  وما بعد الخَيال،

 في انِدماج
٢٠٠٤ 

 
 

  

  

  

  



  

  

  

  

OIíĆè^uù_< 
 
  

^Ú 
  بين أدياٍن قد تُفَرق،

 وأنسنٍَة ال بد تُوحد،

 ال حاجةَ للتَّردد في االخِتيار، 

عنَةُ تَجمها األنسفوحد 

 من لَم تَسمع ُأذُناه

 زقزقَةَ العصافير،

 ومن لَم تَطَْأ قَدماه

 أرض الصحراء
 ٢٠٠٥شباط 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  
  



  

oÖ^nÖ]<Łðˆ₣¢_< <

†ŽÂ^ĆÖ_ 
  

  
 

ما يلي غَيض من واِقٍع وفَيض من خَياٍل مما كتبه أحد الشُّعراء، وجمعتْه رفيقةُ دربه، أو في 

 . مما دونَتْه تلك الرفيقةُ بعد رحيل الشَّاِعر

واألقاصيص اآلِتيةُ ال راِبطَ في ما بينها سوى أنَّها تَدور حول شَخِص الشَّاِعر؛ وهي تُمثُِّل 

  . ادفَه هذا األخير في حياته، أو نقلَتْه رفيقةُ درِبه عنه، ليس إالَّبعض ما ص

 عِقبلم ي الشَّاِعر ا أنوقيل(هذا، ِعلم ا، )أو هذا ما ظُنطبوعا محتَّى، كتاب ،ترك؛ ال بل لم ي

  .وإنَّما مدونات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Üè‚Ïÿi< <
ب المبادئ والمعتقدات النَّاِتجِة من عاشَ في زمِن كلِّ األزمان، زمِن تجاذُ

 هتَواجِة عنها، وفي أصعِب مكاٍن ية، أو النَّاِجمة والثَّقافيراعات االقتصاديالص

عاشَ وسطَ اجتماعياٍت ال تَزاُل ضاِغطَة، فحافَظَ على . فيهما التَّحرر والعبودية

 . ابةً، بأقصى المعقولمظاهرها، وإن بالحد األدنى، وحاربها كت

صرفَ حياتَه في . أراد، في كتاباِته، أالَّ يشِْبه أحدا، ولم يرقْه يوما أن يشَبه بأحد

. شبه سجٍن اختياري، وانْكَب على الكتابة إذْ وجد فيها المتَنَفَّس الحقيقي الوحيد

رَأه النَّاس؛ بل كان همه أن يكْتُب ما كان يهمه ماٌل أم شهرة، أو، حتَّى، أن يقْ

 .وهكذا فَعل... لنَفسه أوالً وثانيا وثالثًا

، على الرغم من كتابِته "الشَّاِعر"وهنا مراحُل من حياة إنساٍن لَقَّبه عاِرفوه بـ 

 وتَفضيِله لَقَب ساِلم"الخَواِطرالم." 
٢٠٠٤ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  
‚éuÿçÖ_< <
خَوفٌ آِني مستَحدثٌ من المغامرة : عِت الطَّائرةُ حلَّ في قَلِبه خَوفانلَحظَةَ َأقْلَ

 .ن ِفراق من لَم يفاِرقْ يوما، ُأمهبركوب الفَضاء، وخَوفٌ داِئم قديم ِم

مناسبةُ الخَوف األول سفَر أوُل، وإن في عمر الخَمسين، للمشاركة في ِمهرجاٍن 

وأما . ما دِعي إليه، واعتَذَر، حتَّى لَم يعد العِتذاراِته من حجة، فلَبىِشعري لَطال

مناسبةُ الخَوف الثَّاني فأم أولى، وأخيرة، ِلرجٍل وحيد، لطفٍل وحيٍد فَقَد والده من 

 حياتَها دون أن يدِرك ما فَقَد، وحضنَتْه والدتُه في غَيريٍة قاِتلَة، بحيثُ وقَفَتْ

عليه، فلَكأنَّها النَّحُل تُعسُل خارج البيت لتأمين لُقمة العيش، وداخلَه لتأمين 

 .حاجاِت وحيدها، ولَكأنَّها النُّسك يحاِفظُ على أمانة زوٍج رحل، وَأطاَل الرحيل

وتَع ،يغط الجومن الض ساِفرالم ا، فارتاحلَّقَِت الطَّائرةُ عاليفكرةَ وجوده وح دو

وحلَّقَ، هو، بِذكرياِت طفولٍة . في آلٍة تَتَحكَّم بمصيره معلَّقًا بين سماٍء وأرض

 : َأتَتْه سريعةً كما لَو كان على موعٍد مع الموت

ها إنَّه يلْهو مع ِفتية الحي؛ ها إن كَهرباء الحب تَسري بين عينَيه وعينَي ابنة 

ن؛ ها إن هموم الدراسة تَزيد يوما فيوما، والمستَقبَل يرتَِسم؛ ها إنَّه الجيرا

يتَخَرج في اللُّغة واألدب في زمٍن غَدِت الحياةُ فيها تَعتَِمد على قلَِّة أدٍب ال لُغةَ 

حلُّ لها، فيما والدتُه في دموٍع ما ذَرفَتْ مثلَها منذ غياب أبيه؛ ها إن الحرب تَ

ببلده، وتَعبره إلى دوٍل أخرى، وتَستَِمر بال قضيٍة، ال، وال هدف؛ ها إنَّه يبلُغُ 

واج، يعيشُ ِللَّتي عاشَتْ له؛ ها إنَّه يمضي من دون زنصفَ القرن وما زاَل 

 .وقتَه في مجانية العمل وغَيرية االهتمام، يسَأُل وال يسَأل

بكَتْ وبكَت، . إتَّصالُه األوُل كان بأمه، لطَمأنَتها. ائرة، فارتاح قَلبهوحطَِّت الطَّ

 .فَأبكَتْه، ووعدها أن يكَلِّمها كلَّ يوٍم عند المغيب، وهكذا فَعل
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ثم كان ِمهرجان ِشعٍر دولي لَم يِجد فيه نفسه، فال هو اعتَبر نَفسه يوما شاِعرا، 

 كْتُب، فيما كانالَّتي ي الخَواِطر ُأ الشِّعر؛ حتِّى إنَّه لَطالما نَِسيقْروال هو ي

راالكثيرون ياها ِشعرتَِبرين إيعا، مدونها غَيبد.  

 هشَةُ صاحِب الخَواِطر عظيمةً عندما حازجان، ولَكَم كانَتْ دوانْتَهى الِمهر

ما ِمن شاِعٍر بل "وإذ وقَفَ ليلِْقي كلمتَه ِللمناسبة، ردد أن . جائزتَه الكبرى
 .صفيق جمهور الحاِضرينالمشاِركين وتَ" الشُّعراء" وسطَ عبوس "محاِول

كَلَّمها عند . إنتهى الِمهرجان، وما كان في بال المساِفر سوى العودِة إلى والدته

المغيب، َأخْبرها بما يثِْلج قلبها من جائزٍة نال، وبما يطَمِئنُه من عودٍة إلى 

 .ِحضنها مع مغيب اليوم التَّالي
 

لَم يِجد والدتَه . حطَِّت الطَّائرة. لذَّهاب، وأسهلكان اإلياب، كالعادة، َأسرع من ا

إستَقَلَّ . فَكَّر أنَّها استَجابتْ طَلَبه عدم إزعاج نفسها بِلقائه في المطار. في انتظاره

ظَن أن خَبر . رَأى جمعا أمام المدخَل. وصَل بيتَه، عرين والدته. سيارةَ ُأجرة

فجأةً، قَرَأ وجوما على . هرع ِللِّقاء المنتَظَر. تَشَر، فيما المِحبون كُثُرالجائزة انْ

  .َأكْمَل ركضه. ِإرتَعب. وجوه الحاِضرين
 

كانَتْ، على ما يبدو، . العرين وجد اللَّبوةَ ملْقاةً على األرض-عند مدخَل البيت

ن يا لمالباب طَلَب ِعفُهاتُحاِوُل فَتحفَّق. ستُو أنينَها، خَلَعوا . لَم الجيران ِمعا سولم

وكأنَّها تَطْلُب نَجدةَ من لَطالَما ... ولَدي، ولَدي: الباب ِلتَنْطُقَ آِخر كلماِتها

  .َأنْجدت، أو تَسَأُل عنه للمرة األخيرة

زاُل مال ي دقاِئق، وكان الوالدةقيَل للشَّاِعر العاِئد، بعد ا أمامرمس- الجثَّة، إن

طائرةً َأقْلَعتْ بعد ساعٍة من مطار إقالع طائرته، قاِصدةً مقصدها، قد سقَطَتْ 

َأتُرى سِمعِت الوالدةُ بالخَبر؟ سؤاٌل سيطرحه اليتيم على نَفسه عند كلِّ . في البحر

 .مغيب
٢٠٠٤        
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كان يدِرك، عندما ضغَطَ على ِزناد مسدسه، أنَّه، إن وفِّقَ في طَلقَته، سيقْتُُل من 

يودع كما كان يدِرك أنَّه، بطَلقَته الصاِئبة تلك، س. سيغْدو، إلى الممات، ضحيتَه

أعواما من الشَّقاء، إذْ ما سينالُه من ِفعلَته، سيكفيه ألعواٍم من الهناء، ومن 

 .يدري، قد يؤهلُه ِلِغنًى يورثُه أجياالً إن هو َأحسن إدارةَ ما سيجني

ثم تَمكَّن من الِفرار، . دقَّقَ في مسار رصاصته، إذًا، ورمى، فَأصاب وَأردى

. تَبَأ حتَّى تََأكَّد من سالمته، فقَبض ما بِقي له لدى من دفَعه إلى الجريمةواخْ

وَأحسن إدارةَ ما قَبض، فاغْتَنى، وما بِرح يزداد ِغنًى إلى أن بز من كَلَّفَه مهمةَ 

القتل ثَراء .حتُ الموالم ملفُّ الجريمة قانونًا، وافْتَكَر عليها، غَدا وإذ طُِوي ضر

القاِتُل طَليقًا من أي قَيد، وتابع حياةً طبيعية، فتَزوج ورِزقَ أوالدا، ال بل جعَل 

 .من حياته ِمثاالً يحتَذى بالسيرة الحسنَة المكَلَّلَِة بأعمال الخَير
  

 طويالً بحيثُ نَِسي ومضى الزمن. غَدا قاِتلُنا طَليقًا، إذًا، أو هذا ما خُيَل له

صاحبنا ما اقْتَرفَتْ يده، ومضى سريعا أيضا بحيثُ اقْتَرب القاِتُل نَفسه من 

 .  سلوك درب القَبر الَّذي كان نَوى أن يْأخُذَ ِسره إليه، ومعه

إلى أين، عزيزي، أنتَ : ولكن، هناك، على درب القَبر، صحا ضمير القاتل

رك الحياةَ وفي ماضيك وصمةُ عار؟ جريمة؟ َأقَتَلْتَ بريًئا أم مستَِحقا مزِمع؟ تَتْ

هيا ابحثْ عن مخرٍج لمالقاة . الموتَ بحسِب العرِف البشَري المتَغَير، فأنتَ قاتل

 . ربك؛ وإن كان إيمانُك في مكاٍن آخر، فابحثْ عنه إلراحتي، أنا ضميرك

شَ الغَني الَّذي عاد، بالنِّسبة إلى ذاته، مجرد مجِرم، عن حلٍّ يريح ضميره من فَتَّ

وإذْ خافَ من . دون أن يمس بالسمعة الطَّيبة الَّتي بناها مع السنين، فلَم يوفَّق

سِمعه عنه اللُّجوء إلى َأصدق أصدقائه خوفًا من انِكشاف سره، قَصد الشَّاِعر ِلما 

من ِحكمة، والسيما أنَّه كان على غير دينه ومن غير منطقته، طاِلبا عونَه من 

له عن اسمه الحقيقي فِصحي دون أن. 
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 حعاناةُ ضمير، نَصالشَّاِعر، فكانَتْ جريمة، وكانَتْ م عتَمواس جِرمالم رَأس

الشَّاِعر المجِرم، عند نهاية روايتهما، بالتَّعويِض على عائلة من قَتََل من المال 

أمام المِإل أنَّه هو هو من الَّذي جمع، تحقيقًا لبعض عدالٍة اجتماعية، واإلفصاِح 

  .قَتَل، وأن فالنًا هو هو من دفَعه إلى القَتل، تحقيقًا لبعض إراحة ضمير

شَكَر القاتُل الشَّاِعر على نُصحه، ووعده بتنفيذ ما ارتََأى، ثم انْطَلَقَ إلى زاويٍة 

تي يسكُن، في محاولٍة منه هادئٍة على رصيف ضفَّة النَّهر الَّذي يشْطُر المدينةَ الَّ

وإذْ هو استَجمعها، ووجد أن اإلفصاح عن جريمته لم يعد . السِتجماع أفكاره

يكَلِّفُه العقاب لمرور الزمن، فيما اإلفصاح نَفسه كفيٌل وحده بإراحة ضميره، 

ٍر غريٍب من قَرر تنفيذَ ما نَصح الشَّاِعر به في أقرب وقت، وَأحس بشعو

 .الرضاء على الذَّات لَم يعهد مثلَه مِذ اقْتَرفَ جريمتَه

وهناك، على الرصيف، وفيما صاحبنا يتَلَذَّذُ براحة البال حتَّى قبل اإلفصاح عن 

جريمته، سِمع إطالقَ رصاص، وما كاد يتَبين سبب ما عكَّر عليه صفو هنائه، 

بعض وعلى المدينة ه فيما الشُّرطةُ تُطاِرد ،ة، حتَّى خَرقِْمرليلٍة م دوء

المجرمين، فدفَع عن طريق الخَطِإ ثمن جريمة غَيره، تاِركًا في ضمير قاتٍل 

 .جديٍد غلطةَ عمر

وأما . ماتَ ولَم يمِهلْه الزمن لإلفصاح عما اقْتَرفَتْ يده؛ لكنَّه ماتَ مطمِئنا

 .ر فأرخَ ما حصلالشَّاع
 ٢٠٠٢، وضع ١٩٩٩فكرة 

 

 
†Ćéÿ~₣¹_ 

ثم . قَرَأ عن مبدِإ السبِبية، وكيف أن اإلنسان مسير أكثر بكثيٍر مما هو مخَير

طُِلب منه، ذات يوم، أن يقْتَُل عجوزا ال تأثير السِتمرارها في الحياة سوى 

 .تها، ويدفَعتأخيِر إرِث من يسعى لمو
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سَأَل عن الثَّمن المادي، فكان أكثر من كاٍف؛ وسَأَل عن ضمانات ما بعد التَّنفيذ، 

حافَّة القبر، ويكْفي أن فالعجوز على : فطُمِئن إلى أنَّها في حدود المئة في المئة

تُزحلَقَ ِلتَستَِقر فيه؛ وهي تَعيشُ وحدها، في مكاٍن شبه منْعِزل، فيما أدواتُ 

دواء يدس بدَل آخر، في : الجريمة، وزمانُها، ومكانُها، من األمور المبتوِت فيها

أإلدانةُ، .  هادئةٌ هنيَئةساعٍة من ساعات اللَّيل، في بيت الضحية، والنَّتيجةُ ميتَةٌ

يةٌ جديدةٌ ستُعطى هِو. إلفالتُ من الِعقاب مضمونبدورها، غير ممِكنَة، وا

. القاِتَل، إسما وشَكالً؛ وأما لِجهة الضمير، فالتِّقانيةُ هنا ِلمحو ما فَعَل من الذَّاِكرة

وى االسِتقراِر في بلٍد سياحي النَّاسي، واإلنساِن الجديد، س-وال يبقى على القاِتل

  .وتَمتيِع النَّفس بالثَّروة المستَحدثَة

لكنَّه، عندما َأعمَل ضميره المتََأنِْسن، . درس الموضوع، حلََّل تفاصيلَه، كاد يقِْدم

فحتَّى لَو مِحيِت الجريمةُ من ذاكرته، فإنَّه، لحظةَ القتل، سيخْسر . تَراجع

 .  هإنسانيتَ

لكنَّه لم ! وما هي سوى أياٍم حتَّى بلَغَه أن العجوز ماتَت طبيعيا، ومن زلَّة قَدم

ينْدم على ما لم تَقْتَِرفْه يداه، فالسبِبيةُ الطَّبيعيةُ بريئةٌ ومسيرة، فيما السبِبيةُ 

 .البشَريةُ مخَيرة

 المقطَع الساِبق "مجِرم"ِعر من ِعنِْدياته بعدما َأسر إليه تلك ِقصةٌ دونها الشَّا

 .بفَعلَته
 ٢٠٠٤، وضع ٢٠٠٠فكرة 

 

 
‚ÿfłÃÿjłŠ₣¹_< <

يبكي، تُسِرع إليه أيا كانَِت انِشغاالتُها، تُعطيه ما يشِْبعه، يهدأ، ينام، تَعود إلى 

يسقُطُ الغريب أمام كثيرين، يتَقَدم . ك أمومةتل: انِشغاالِتها األخرى؛ هو أولَِويتُها

 . تلك إنسانية :وحده، يمد له يد العون، يساِعده على قَدرٍِ اسِتطاعته، ينِْقـذُه أم ال
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تَغْمر المياه القريةَ، يهرع أهالي القرى المجاِورة إلنقاذ جيرانهم، يستَضيفونهم 

  .ذاك تَعاضد: في بيوتهم بانِتظار الفَرج

ْأخُذ، يا يمم طي أكثرعأمينًا نَشيطًا، ي كونله، يمإلى ع ِكربعيلُه يما ي قِْبض

يعمُل ِبشروٍط قاِسيٍة ويقِْبض . ذاك عدل: وعائلتَه ويحاِفظُ على كرامته وكرامتها

. ذاك ظُلم: أقلَّ مما يستَْأِهُل أو ما يعيلُه وعائلتَه ويحاِفظُ على كرامته وكرامتها

ويعطى بالكاِد ما يسد بسيطُ العقل، قليُل الِخبرات، يشَغَُّل بما ال يشْتَغَُل به، 

 .ذاك اسِتغالل: الرمق

ونَستَنِتج أن ما كان غير مفروض، ولو شاقا ومن دون مقاِبل، مقبوٌل، ال بل 

 .مرحب به؛ وما كان مفروضا، أيا كانَتْ شروطُه، مرفوض مرفوض

*** 
  

فالفاِرقُ بين أغنياء الكَون : أقسىأإلسِتعباد، اليوم، أشمُل من اسِتعباد األمس، و

وفقرائه إلى اتِّساٍع مرِعب، وهو يصيب الشَّريحةَ األعظَم من سكَّان العالَم؛ وفي 

القَالِئل خمس مراٍت أو " المعلَنين"حين كان سيد الباِرحة يعيشُ أفضَل من عبيده 

الكُثُر آالفَ " غير المعلَنين"هم عشرا، فإن أسياد اليوم يعيشون أفضَل من عبيد

 .المرات

*** 
  

كلَّما ارتَفَعتْ صورةُ الحاكِم انْخَفَضتْ هامةُ المواِطن، وكلَّما ارتَفَع تمثاٌل له، 

كلَّما ظَنَّتْ أمةٌ أنَّها الوحيدةُ واألقوى في العالم، كان ظُلم . تَرسخَِت العبودية

ثار؛ وكلَّما حضنَِت األمم األضعفَ كان عدٌل وتعاضد واسِتغالٌل فحروب وانِد

 .وإنسانية
٢٠٠٤                                                                            

 )من مدونات الشَّاِعر(
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َأتَدري، أيها الفَتى الشَّاكي، كم قاسيتُ، وقاسى أبناء جيلي، من مر الزمان 

 وهوان المكان؟
  

 هما، وما ِزلْتُ َأعيشُ الزمانلقد وِلدتُ في زمن الحروب واالضِطرابات، ومكاِن

شي في ِجنازتي، على األرجعينَهما، وستَم ح، في والمكانرح، وذُيولُهما ال تَب

 .  ظلِّ التَّسلُّط والالَّمسؤولية، جاِثمةً على األفِئدة
  

نَعم، فقد وِلدتُ في عالٍم ثالٍث يْأبى أن يتَطَور، عقالً أوالً، فواِقعا على أرض؛ 

طَوَأع في دوله ُأناس كَّمتَحتُ في عالٍم يِلدا، كوهم حقما لَو من عنِد اهللا، ا أنفس

 هم، فيما الشَّعبوِرثونه أبناءوي ،والِعباد ين من -يوِرثُهم البالدحِظيدا بعِض مع 

 .ظُلِم الالَّغَد:  يعيشُ في ظُلم اليوم، وفي ظُلٍم أظلَم-ِصيي اإلرادة والعنفوان مخْ
  

 وفي زمن ركوب الفضاء ولقد عانَيتُ، في زمن الذَّرة من انقطاع نور الكهرباء،

وعانَيتُ من فَقٍر ... من شُح المياه، وفي زمن الجسور المعلَّقة من حفَِر الدروب

. أرادني فيه الحاِكم كي يتَفَرغَ لنَهب البالد، فيما َأتَفَرغُ، أنا، ِللُقمة العيش

كُرِسيه إلى الموت، فيما وعانَيتُ من جهٍل أرادني فيه الحاِكم كي يتَربع على 

 .ُأهدد بِدين غَيري، وجذوِره، والغَير يهدد بِديني وجذوري
  

عانَيتُ وعانَيت، ولَم َأسع ِلتَرك موِطني في زمن عولَمٍة كان من شأنها أن تُسهَل 

ه، وَأخَذَِت انتقالي إلى بالد اهللا الواِسعة، إلى بالٍد مرتْ بما كانَتْ بالدي في

الِعبر، وتَطَورت؛ إلى بالٍد تَحتَِرم اإلنسان قوالً وِفعالً، وتَعمُل لهنائه، وال تَكْتَفي 

 .بالشِّعارات عناوين لرهن مواِطنيها عند أشخاص، واالرِتهاِن بالخارج
  

َأوِه، كَم تُِحب . كان الشَّاِعر يحكي، والفَتى الشَّاكي من معاناة المواطَنَة يستَِمع

 !موِطنَك، قاَل الفتى، ومضى
٢٠٠٤ 

< <
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Ü×ÿÃ₣¹_< <
فِّ بمنزله، ويعطيهم دروسا خاصةً مجانيةً في الص-كان يجمعهم في الغرفة

 .لغتهم األم، حتَّى يتَمكَّنوا منها ما َأمكَنَهم، ويداِفعوا عنها ما استَطاعوا

سَأَل عنه األستاذُ . وغاب، ذات مرة، أحد التَّالِمذَة؛ وتَكرر غيابه، وتَواصل

 ُأصيب بالسرطان، وأنَّه يعالَج بالكيمياِئيات، وقد وُأجيب أن فَتى الخامسةَ عشْرةَ

سقَطَ شَعر رأسه بالكامل، وما عاد يجرُؤ على متابعة الدروس خَوفًا من ردة 

 .ِفعل ِرفاقه، أو يرى لها نَفْعا واأليام، بحسبه، إلى عد متَساِرع

ِرفاقُه ليسوا ِرفاقَ لغٍة فحسب، بل ِرفاقُ قَصده األستاذُ وحاوَل إقناعه أن عد، ف

 ...أنسنٍَة أيضا؛ ثم إن على األيام أن تُتْرك لأليام

*** 
  

الصفِّ الِبسا قُبعةً ِليفاجَأ بزمالئه، -حاوَل األستاذُ ونَجح، فعاد الفتى إلى الغرفة

وها تحيةً له، فرفَع قبعتَه لهم جميِعهم، وقد حلَقوا رؤوسهم تَعاضدا معه، وَأحنَ

  ...احتراما، ثم رمى بها من شباك الغرفة
 ٢٠٠٤، وضع ٢٠٠٠فكرة 

 

  
xŽÚ^ŞÖ_ 

ال يمِكن اإلنسان أن يحصَل على كلِّ شيٍء في : ِإسمع يا طاِمحا في دنيا، واحفَظ

ائم، أخالقٌ وأنسنَة، إلى محبته غنًى وسلطة، جماٌل وِصحةٌ وشَباب د: هذا العالم

 .الغَير، ومحبِة الغَير له

كذلك، ال مجاَل، مثالً، أن تَحصَل على امرأة خَيالك، فتَضع رأس هذه على جسد 

تلك، وتُضيفَ ِفكر ثاِلثٍَة إلى لَطافَة راِبعة، وماَل الخاِمسة إلى جاِه عائلة 

 ...الساِدسة
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وال تَظُنَّن أنَه يمِكنُك أن تَناَل كلَّ ما تَرغَب فيه من دون أن تَدفَع من ذاِتك ثمنًا 

فال ماَل يجمع في سرعٍة مع ضميٍر حي في امِتياز، : له، أو من حساب اآلخرين

  . ال نجاح في عمٍل من دون تَجاوز طموحات الغَيرو

ال تَقْبْل بما يجعُل من القَناعة كَنزا ويقْضي على طموحاِتك وأحالِمك؛ ولكن، 

أال ضع حدا . إياك أن تَجعَل من اآلخرين مجرد مِطيٍة لتَحقيق هذه الطُّموحات

لَغَتْ إمكاناتُك؛ ضلها لطموحاتك مهما ب عضي ا لها بنَفسك وإرادتك، قبَل أنحد ع

 .حدا طاِمح آخر

 ثم، أليس في الحياة ما هو أهم من الطُّموحات وأبعد؟

وإن ما يقاُل عن طموحات األفراد في ما بينهم لَيطَبقُ على طموحات الجماعات 

 .في ما بينها كما على الطُّموحات البيدولية
                                             ٢٠٠٥مة، وضع فكرة قدي

 )من أقوال الشَّاعر ِلالِهِث طُموح(

  
 

  
àđèÿ̂₣¹_< <

فالمزين موضوع هذا النَّص ليس : جلَس تحت ِمقَصه، ال ِمن دون خَطَر

الز قْطُنإلى حيثُ ي بين زمالئه في المنطقة، ولكنَّه األقرب بوناألشطَر. 

 ه، وراححمة ِمقَصتحت ر لَسج- والون" في جن " الصبالفاِرغ من الز

 .  يتَودد إليه لتَمضية الوقت-المنتَِظرين 

 ه صاِحبرة؛ فسارحياتَك الِجنسي ل تُماِرساِتك، وهكيفَ حاُل غراِمي َألَه أنس

 !الِمقَص أن نَعم، وفي انِتظام

صديقتي الَّتي : فاصيل الَّتي ما كان من عادة المزين أن يبخََل بها، قالوفي التَّ

 عطلتي  وهو يـوم ثنَين،ِاتُِحبني متَزوجـة، وأنا معها منذ سنـوات؛ كلَّ يـوم 
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 بعد تَعريٍج على -األسبوعية، َأنْتَِظر مكالمةً منها، ثم َأنْطَِلقُ إلى حيثُ هي 

  ."الحب" وُأماِرس معها -المتجر حيثُ َأشْتَري لها بعض الحاجيات 

بها الز وفي االسِتقصاءات الَّتي قام ن نفِسه، أنيزن، ومن ِلسان الميبون، تَب

ثنَين في غياب زوجها نَهارا، ِاصديقةَ األخير المتَزوجة، والَّتي تَستَقِْبلُه كلَّ يوم 

! تَستَقِْبُل أيضا، في أياٍم أخرى، شبانًا آخَرين، من بينهم بعض معارف المزين

به، تَطْلُب منه أصنافًا معينَةً من المأكل والمشرب؛  كما أنَّها، عندما تتَِّصُل

 عضي ه أنرديقات، فتَْأملديها إحدى الص ها، تكونِصُل عندوأحيانًا، عندما ي

المشْتَرياِت في المطبخ وينْصِرف، كما لو كان ساِعيا لدى صاحب الدكَّان 

، فإنَّما تُعطيه كلَّ ما هو "الحب"ممارسة وهي، عندما تَتَكَرم عليه ب. المجاِور

 ...متَصنَّع ومتَسرع

ثنَين، أن ِاوعليه، ضِحك الزبون، ضِحك شاِعرنا، قاِئالً أن ال بد، مساء كلِّ 

يحتَِفَل الزوجان ببالهة المزين وِخفَّته، فيشْربان كأسه مرارا وتكرارا؛ وقد 

تَِرضعةً يغَفَُّل إلى بيته، كونَها قاِسيلَها الممأحيانًا على اللَّحمة الَّتي ح وجالز 

أن تَسَأَل " المنِْتجة"على األضراس بعض الشَّيء، ويطْلُب من شريكة حياته 

 نيزها ا" الغاشي"المانتقاء ِسنحي قِبلِالأنالم ثنَين! 

رددها الشَّاِعر على مزينه كما لَطالَما ردد على مسمع . "ظِإتَِّعظْ قبَل أن تَنْتَِع"

 . الساعين إلى الشَّبق لمجرد الشَّبق
٢٠٠٤   

 
ìÿ†Žâ^ÃÖ_< <

منِزلُها المجاِور بيتَ الشَّاِعر محطَّةٌ راِئدةٌٌ في اقتصاديات الحي، إذ تَحلَّقَتْ حولَه 

-مة، -ل وتوسيع شَبكته  مع الوقت وازدهار العرسمس عديدةٌ ومكاتب متاجر 

 .وما إليها
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ومنزلُها، أو قُْل نُزلُها، حديثُ كلِّ مجتَمع، َأعال شأنُه أم تَواضع، فلكلِّ ذَوٍق 

لٌّ لدى وميزانيناتها"ٍة حب ." وجود فُضرها أو يهاِجمن يجال مبين الر وقد ال تَِجد

حتَّى النِّساء يخْشَين . ، إالَّ إن كان يتَملَّقُ زوجه أو صديقتَه"مؤسستها السياحية"

ن الحديثَ عن أعمالها خَوفَ لَفِْت نظر رجالهن وأبنائهن إلى تلك األعمال؛ وإ

  .هن تَكَلَّمن في الموضوع في ما بينهن، فَِلتَمرمٍر ما، وحسد

حتَّى الشَّاِعر، في أوقات الجسد . أألعماُل مزدِهرة، في اخِتصار، والكلُّ راٍض

فبكأِس خَمٍر .  ملْهما إلى الشِّعِرالضاِغط، كان يقْطَع الدرب، ويعود من النُّزِل

وقد يموتُ الشَّاِعر جوعا من ِفكْر، .  خصر تَسقُطُ الفلسفة، ولَو إلى حينوهزِة

 قْص، واالنِسجامر قصِشعر، والر كْر، والشِّعرةُ على ماٍل من ساِقصالر وتَعوم

  .  هو السيد، حتَّى بين المتَناِقضات
  

-إذ أفاقَ الحي من دون العاِهرةووقَع المحظور ذات يوم؛ وقَع الحدثُ الجلَل، 

، كما بكاها رجاُل الحي والمنطقة، "بناتُها"المِلكَة، فضج النَّاس بالخَبر، وبكَتْها 

المقيمون منهم والمغتربون، في ِسرهم وفي العلَن، وَأشادوا بعظيم مزاياها، فيما 

وقد فاتَهن أن هذي ! ي نهايةُ الرذيلةهذ: المتَمرِمراتُ والحاِسداتُ يتَوشْوشْن

 .نهايةُ كلِّ حياة

 : وأما النُّزُل فُأقِْفَل ثالثةَ أياٍم حدادا

 ِلتَعود ،يه وشبابيكُه، واخْتَفَتْ أضواؤه الخاِفتَة، فتَالشَتْ تجارةُ الحُأقِْفلَتْ أبواب

 إلى -ال تَخْفى على أحد " قومية"و" وطنية"، ال بل "إنسانية" وألسباٍب -بعدها 

 .الفَقيدة الغاِلية" بنات"ساِبق نشاطها بقيادة كُبرى 

اِبق عهده؛ ال بل سرى فيه دم جديد، دم الحورية الَّتي عاد الحي، إذًا، إلى س

 . انْتَقََل إليها مشْعُل التَّحرر والعبودية، فرفَعتْه عاِليا

وما لَِبثَ الشَّارع حيثُ النُّزُل أن طُوب باسم عاِهرته الراِحلَة، وباإلجماع، فيما 

 .ٍر وورق، ال تَسمع به سوى قلٍَّة من بشَرالشَّاِعر قاِبع في ركنه، بين ِحب
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بقُ عليه، وعلى العاِهرة، وعلى ، قالَها الشَّاِعر، وقَولُه يطَ"متى نَموت، نَموت"

  .الجميع
٢٠٠٤ 

 

  
ÝøĆŠÖ_< <

 .أن تَكون مساِلما َألمر ذكي، وإن دونَه صعوبات

فهل أحلى من أن تَعيشَ في سالٍم مع من : َألمر ذكي هو، ِلنَفسك ولآلخرين

األبعد؟ هل يحيطُ بك في دائرٍة هي الكَون، تَمتَد من اإلنسان األقرب إلى اإلنسان 

 أحلى من أن تُمارس عالَميتَك مع من تَشاء، ومتى تَشاء، وحيثُما؟

فهل أقسى من بلوغ السالم، والحفاِظ : وَألمر صعب التَّأسيِس هو، واالسِتمرار

عليه؟ هل من الممكن التَّأسيس للسالم بال حب وبغَير الحرية، بال عدالٍة 

ر المشاركَة، بال خَيٍر وتوزيع خَيراٍت وبغَير األنسنَة؟ وهل من ومساواٍة وبغَي

 الممكن االسِتمرار في السالم من دون االسِتمرار بما سبق؟

إنَّه لَتَحد كبير ودائم بالنِّسبة إلى البشَرية جمعاء، السالم؛ إنَّه لَداللةٌ على مدى 

نَعم، السالم هو التَّحدي، وهو . عالِئقَ في ما بينهمتََأنْسِن البشَر وتطويِرهم ال

 ! الهدف، وال مجاَل لبلوغه والحفاِظ عليه من دون الغَيرية، ومن ِقبل الجميع

لقد ِعشْتُ شخصيا في سالٍم مع نَفسي ومع اآلخرين ما استَطَعت، وكَتَبتُ في 

َأع كَنَني، ولكنَّني لَمالم ما َأماالسساِلمْل له إالَّ بِصفتي مم . جودو كان ولَِئن

مدِرك أن المساِلمين في المجموعة هاما جدا، والسيما متى ارتَفَع عددهم، فإنَّني لَ

 .السالم يقْتَضي، أحيانًا، وإلحالله، عكسه تماما
  

عتَِبره انِتقاصا من ذاِتك، ففي َأتَسمع، يا صغير، كُن مساِلما ولَو من حساب ما تَ

 !تَعميم السالم إفادةٌ للجميع، وأنتَ والجميع واحد
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نذُ اليوم، سِمعتُك، شاعر الحي، وأنا شاِكر نُصحك، وسَأعمُل في سبيل السالم، م

  .وسعي
٢٠٠٤ 

 

  
 

ÍçŠş×éşËÖ_ 
 أيها األحبة،

  

 غير عدوالما ب ،عدها في الما بألفلسفةُ إنَّما هي لتَحسين ظروف الحياة؛ إذ ما نَفْع

  مضمون الماِهية والنَّتائج؟

 هي في خدمة اإلنسان كي يعيشَ - كالكَون وكلِّ العلوم -ألفلسفةُ، في عرفي 

 . تاٍق ما يستَطيع حياةً، في انتظار االنِعتاق الكبير الدائم مماتًافي انِع

ثم، مهما تَفَلْسفَ البشَر، هل ستَغْدو الحقيقةُ حقيقتان، أو أكثَر؟ ومهما افتَرقوا 

 أديانًا وِملَالً، هل سيكون مصير بعضهم غير مصير بعٍض آخر؟

بشَر له، وجودا وعدم وجود، ال بد عاِدٌل وإنسان إنسان، واهللاُُ، أيا كان تَفسير ال

فكيفَ له، هو المتَفَهم األكبر، أن يحاِسب بشَرا في طريقهم . منَزه من كلِّ عيب

 إلى األنْسنَة؟
  

 فالما قَبُل والما بعد غير مدركَين، والخوفُ: ثم، ال خوفَ واقعيا إالَّ في الحياة

 !وعليه، ال يفِسدن اإلنسان حياتَه بغَير المدرك. منهما نظري فحسب

عة، ولْنَنْطَِلقْ في تلك الطَّريق، ال طَمها األحبِتقْ، أية، بل تَثبيتًا فَلْنَنْعا في آِخر

 .يتنا اإلنسانية وإرثنا اإلنسانيلهِو
  

 .وشُكرا
٢٠٠٤                                  

 )تصفيقٌ للشَّاِعر المتَفَلِْسف من ساِمعين قَليلين ومدِركين ناِدرين(
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¼éÏ×Ö_< <
َأنا؟ من أبي، من أمي؟ جذوري، أين هي؟ من عائلتي، من عشيرتي، من أنا؟ ما 

 .ما بلَدي؟ لستُ َأدري

 كان وِطن؟ وإنة، من دون مبصمن دون أصول، من دون ع ءرعيشُ المَأي

ِتماء عيشٌ كهذا ممِكنًا ِحياِويا، أفال يستَتِْبع غاِلبا هما قاِتالً لصاحبه إلى حد االر

 في االنِطواِئية؟

ذاك كان سؤاَل مِن اعتُِبر لَقيطًا، ال أب معروفاً له، ال، وال أم، ومِن اعتَبر نفسه 

 .لَقيطًا، وعاشَ في الهم القاِتل، وارتَمى في االنِطواِئية
  

 :آلتيوأما إجابةُ الشَّاِعر فجاءت على النَّحو ا

ن ال أللَّقيطُ، لُغةً، هو الوفُ له أهل؛ وقانونًا، مرعن ال يا، معتَمجنبوذ؛ ومالم ليد

فلكلِّ إنساٍن أب : تَسجيَل شَرعيا له؛ وإنَّما، ِفعالً، ال لَقيطَ إالَّ في عقول البشَر

وِمن النَّاس من يعيشُ مع والديه يوما، ومنهم من يعيشُ . وأم، َأعِلم ذلك أم جِهل

 .نهم من يموتُ حتَّى قبل والديهسنوات، وم

وأما . وأما الوالد والوالدةُ اللَّذان تُطاِلب بهما، فقد يكونان قديسين أو مجِرمين

تاريخُ عشيرتك، فسيعود بك إلى أجداٍد قد تَفْخَر بهم، وتَعتَز، وأجداٍد قد تَجعُل 

مر بالنِّسبة إلى تاريخ بلدك، ففي هذا أعمالُهم جبينَك ينْدى من الخَجل؛ وكذلك األ

 .التَّاريخ، أيا كان، صفحاتٌ مشِْرقَة، وأخرى مظِلمة

فِلم البحثُ، إذًا، عن أصوٍل ال طائَل منها، وعصبٍة قد تُوِصلُك إلى التَّعصب، 

ن، كلُّ وِلم الهم واالنِطواِئية، وأنتَ اإلنسا. وموطٍن قد يْأسرك في جغرافيته

، ووالدتُك األرض؛ جذورك اإلنسانيةُ بِقيمها، وموِطنُك الكون ُهللاإلنسان؛ والدك ا

 وما بعده؟
  

 !أال انْطَِلقْ، إكِْسِر القيود، انْعِتق
٢٠٠٤ 
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تَجاذَبتْ عيونُهما، فسرتْ قُشَعِريرة، . قَرعِت الباب، ففَتَحه. جاءتْه ذات ليلة

 .وانْساب للحال تاريخُ غَراٍم كُلَِّل بِقمة الغَيرية
  

دعاها خَفَقان فؤاده، فرفَّ جفن عينها اليمنى اضِطرابا، وحنَتْ رأسها كما ِمن 

 .في ِحضنه كما لَطالما فَعلَتخَفَر، وارتَمتْ 
  

ِإرتَمتْ في ِحضنه، . هذا ما كانَتْ تَِجد بين ِذراعيه، وهذا ما تَطْلُب اليوم. أألمان

َأجهشَتْ للبكاء، . ولَم تَقْو على إفالت؛ ولَم يكُن، هو، ِليرغَب في أن تَنْسِلخَ عنه

وإِذ ارتَخَتْ مفاِصلُها، ومفاِصلُه، سحبها إلى . راثم تَحولَتْ دموعها المتقاِطرةُ نَه

 .أريكٍَة قريبة، فجلَسا متَالحمين
  

  

  

وأما هو فسبح . إستَمرتْ في ِحضِنه، وجفَّ الدمع، وغَفَتْ، كما في سالٍم مطلَق

 : حاِضر-في ماٍض بعيٍد
  

  

  

 وكيفَ التَقَِت الشَّفَتان في تلك اللَّحظة، ال ما زاَل يذْكُر كيفَ قبلَتْه قُبلَةَ ِلقاء،

، أغنيةُ محمد عبد الوهاب، منذُها، "كان أجمل يوم"الشَّفَةُ والخد، وكيفَ سرتْ 

  .في الِعرق والِوجدان
  

ما زاَل يذْكُر كيفَ كانَتْ تُِسر إليه بمشاكلها، وكَم كانَتْ كثيرة، وكيف كان لها 

 .حبيب المنْتَظَراألب واألخَ، فال
  

ما زاَل يذْكُر كيفَ كانا يرقُصان وحيدين، ولساعات، تَحدهما جدران أربعة، 

فيحلِّقان خارج الزمكان؛ وكيفَ أنَّه كان يكْتَفي بلَمٍس وهمس، ولَم يِفد من شَغَفها 

فقط ع ه عن ذلك ليسنَعمد، ينْتَِقَل إلى ما هو أبعفِْصالن به ليمر يقدان من الع

بينهما، وإنَّما، أيضا، وقبَل كلِّ شيء، أنَّها كانَتْ له إلهةً، وأنَّى لشاِعر 

 الروحانياِت الَّذي كانَه أن يجسد إلهةً ويفِْقدها صفتَها؟
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ما زاَل يذْكُر، أخيرا، كيف عتَقَها وعتَقَ نفسه منها عندما سلَّمها عروسا في 

 .غَيريٍة ال تَليقُ إالَّ ِبشاعر
  

دِول، بين يرهمٍر يقٍد جديٍد من عع وبعد ،يهوها هي، اليوم .لَم تَنطُقْ بعد ،

واستَمر، هو، متَمنِّعا عن الكالم؛ لكنَّه كان يدِرك بعض مشاكلها، وليس من أقلِّها 

  .أنَّها لَم تَِلد بعد
  

ما زالَتْ صاِمتَة، وما زاَل، هو، متَمنِّعا عن . وَأفاقَِت اإللهةُ من حلٍُم لتَبدَأ آخَر

  ين الشُّعور، سيد الكالم، ينْطُقُ ويفْعل؟الكالم، وِلم الكالم ح
  

فلَكََأن الكون يتَكَون : وبدَأ مشهد ربطَ األرض بالسماء، الجسدياِت بالروحانيات

 !، كلَّها، تُعرفُ أخيرا، ونُشوءه يلي نهايتَه"ضواِحيه"من جديد، و

 .رتْ به إلى عالَِم ما بعد اإللهام والنَّشوةَأبكاها لَذَّةَ روٍح وجسد، وطا
  

  . وانْتَهِت اللَّحظةُ األبدية

لَم . نْتَهى المشهد باِكرا وإن طاَل دهرا، وعادِت اإللهةُ إلى ِحضن الشَّاِعرِانعم، 

و، متَمنِّعا ِلتَتَفَوها، فيما استمر، ه" ممارسة العمر"تَكُن شَفَتاها اللَّتان تَرشَحان من 

نَعم، لَم تَتَفَوه بكلمة، هي الَّتي لَطالَما مَألتْ دنياه نَغَما وفَرحا؛ ولَم . عن الكالم

 .يتَكَلَّم، هو، ولَطالَما مَأل حياتَها نُصحا وِحكَما
  

، وحنَتْ لَم تَنْطُقْ أيضا عندما همتْ بالرحيل، بل رفَّ جفن عينها اليمنى مجددا

  .رأسها كما من خَفَر، وارتَمتْ في ِحضن المجهول
 

وتَسقَّطَ الشَّاِعر أخبارها، فبلَغَه أنَّها، بعد أشهٍر تسعة، ولَدتْ فتاةً ذهبيةَ الشَّعر، 

  . باِسمةَ الثَّغْر، تُشِْبه كثيرين وال تُشِْبه أحدا

ِد االسِتعالم أكثر عن الموضوع، إذ يكْفيه أنَّه لَم يسَألْها ِبنت من تَكون، ولَم يِر

 ".الهِدية"، وأمِنيتُه أن يكون قد َأهداها هديةً هي "اللَّيلَة"عاشَ مع ملهمته ليلةً هي 
٢٠٠٤ 
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 !"هي ِقطعةُ أرض، لَيس إالَّ"

شَب فساررتْه والدتُه أن أبناء عمه نَهبوا ما استَطاعوا من أمالك جدهم، وجده، 

ثم َأدرك أن الجد، قُبيَل وفاته، وزع تَِركَتَه، . مستَفيدين من وفاة والده المبِكرة

من دون (ثالثةٌ على أبناء عمه الثَّالثة :  ِحصصبالمبيع الصوِري، على أربع

، وواحدةٌ له؛ ال على ِحصتَين كما نص القانون، واحدةٌ له )البنات كما تَشاء العادات

كونَه وريثَ والده المتوفِّى الوحيد، وأخرى ألبناء عمه وبناِت هذا العم، بصفتهم 

 .يِرثون والدهم
  

 ِقطْعة األرض المشتَركَة على الرغم من عدم طَعن المغْبون ووقَع الصراع على

فبعد معامالت انتقاٍل استَنْفَدتْه إلى درجة االسِتدانة، كانَتْ عليه . بما سبقَ وجرى

مواجهةُ ثالثة آراٍء مختِلفٍَة متضاِربٍة ألبناء عم ال تَتَوحد كلمتُهم إالَّ في 

رغَب في مبيع األرض بأي ثمن، ولَو زهيدا، ليتاِبع مسيرتَه فواحد ي: مواجهته

في درب ملذَّاِت الحياة؛ وثاٍن يرغَب بالمبيع أيضا، وإنَّما بسعٍر خيالي، إذْ ال 

ينْقُصه ال ماٌل وال بخل، وفي عرِفه أن اإلنسان يعيشُ بين ألف عاٍم وألٍف 

سعلى رأيومئتَين؛ وثالثٌ ال ي تَِقر . 

وعرض المغْبون على أبناء عمه الحلَّ ِتلو اآلخر، تاِركًا لهم الخياراِت الفُضلى، 

 كاإلرث لم ي موضوع قارالع ما أنرورة، والسيالض ا لنَفسه بالفُتات عندكْتَِفيم

ه البشَر إنَّما ال وجود فعليا له قابالً للِقسمة، إلى أن َأيقَن أن كلَّ ماٍل يتَشارك في

طالَما أن واحدا من أصحاِبه في تَخَلٍُّف عقلي، فكيف إذا كَثُر المشاِركون في تلك 

 الصفَة، وكانوا، إلى هذا، في تَحاسٍد وطَمع؟
  

ي وَألْقى المغْبون، أخيرا، سالح المنِطق جاِنبا، وامتَشَقَ سالح المسالَمة، فنَِس

ِحصتَه من األرض، تَركَها حيثُ هي، ولَم يعِمد، لرهافة ِحسه، إلى طَرح تنفيذ 

 .إزالة الشُّيوع، بل تَرك األمر للزمن
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ولَِئن طَمع األخوةُ الثَّالثةُ بِحصة ابن عمهم الَّذي لم يعِقب، فقد َأساءوا إلى 

أنفسهم أيضا، إذْ لَم يستَِفد أي منهم من أرض الجد المتَوارثَة أصالً أبا عن جد؛ 

  .تْ اثنَين منهموراحِت المنون تَلوح في اُألفق، وقد خَطَفَ

لن يتَمتَّع الشَّاِعر من إرث جده، وكان أساسا من المنعِتقين، لكن من بِقي حيا من 

 !أبناء عمه سيدهشُ عند قراءة وصيته
  

 .، لَطالَما ردد الشَّاِعر"!هي ِقطعةُ أرض، لَيس إالَّ"
٢٠٠٤ 

 

 
íÿÛŞÿv₣¹_ 

ضعض ها زمنا لها من قادثََّل تَنفيذُه انِتقاموٍر مٍة إلى االضِطالع بدٍة أمنيع

 .حادثة، وتَنفيسا لمكنونات

في الدين، ال بل كاد يودي " أعداٍء"وأما االنتقام فَِمن توقيٍف مسها على يِد 

مده، ونَما في بحياتها لوال تدخُُّل أحد الحكماء؛ وأما المكنوناتُ فِمن شَحٍن طاَل َأ

 .ظلِّ تعصِب جهٍل وقلَِّة َأنسنَة

التَّنَقُُّل من زنزانٍَة إلى أخرى، وتحطيم معنويات النُّزالء من : وكانَتْ مهمتاها

كلٌّ شيٍء مسموح لها، والسيما توجيه العصا والكالِم . ما استَطاعتْ" األعداء"

ِذلِّ من امرأٍة طَليقَِة اليلوِب اإلرادة؛ المسجه، معصوِم الوٍل مجين واللِّسان إلى رد

 .ال هي تَعِرفُ اسمه أو تُميز وجهه، وال هو عاد يذكُر اسمه ووجهه
 

وطُِلب منها أن تُركِّز على تحطيم أحدهم، فنَفَّذَِت األمر أيما تَنفيذ، ونَجحت 

 ة أنجرلد"ودالع "ها، وإذا انْهارانتصار ِلنجهه تَكِشفُ عنه ِلتُعتْ إلى وعرفَأس ،

  .وكان أن تَحولَِت المحطِّمةُ محطَّمة. بها تُفاجُأ بحكيم حادثتها، وقد حولَتْه ناِقما
٢٠٠٥    
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تَركَتْ له ثالثةَ ِصبيٍة في السادسة والرابعة والثَّانية من العمر، وغادرتْ مع 

 .آخر عشَّاقها إلى الخارج، وانْقَطَعتْ أخبارها

وقَفَ نَفسه في سبيل أبنائه، ذاب ِليضيئوا ِعلما وأخالقًا؛ وما كاد يفْرح ببلوغ 

ةَ عشْرةَ حتَّى افْتَكَره الموتُ بال تَفسيٍر طُبي منطقي مقِْنع، فساكَنَه كبيِرهم الثَّامن

الحزن؛ وما كاد ثانيهم يتَخَطَّى التَّاسعةَ عشْرةَ حتَّى خَطَفَه الموتُ أيضا، 

ين وبالظُّروف المبهمة عيِنها، فساكَنَه األسى؛ وما كاد ثالثُهم يقْتَِرب من الِعشر

سبب، وساكَنَه المَأُل عِن السسي وره، فما عادتُ بدولَه المحتَّى عاج. 

... هام على وجهه، حاوَل االنتحار، عدَل عنه، هام من جديد، استَمر في الِهيام

رتَنْتَج، قَرلََّل فاسَأى، حفر هم، نَظَريخََل حببؤساء مدينته، د روذات يوم، م مفَأقْد 

على مد يد العون لشيوخ الحي وأطفاله، فشيوخُ العالَم وأوالده، كلُّهم، بعرِيهم 

 .وفي أزقَّتهم، أخوةٌ له وأبناء، والمساعدةُ، وحدها، هي األمُل الَّذي ال يفْنى
 

  .هذا األب، جار الشَّاِعر هو
 ٢٠٠٤، وضع ٢٠٠٠فكرة 

 

  
 

ÓđŠÖ_< <
يخْفي خَمره في زجاجة، . يا وما فيها، تَخَلَّى عنها لمن يرغَب فيهانَِسي الدن

يستَلُّها متى شاء وحيثُما، ويروي ظَمَأه من الدنيا ومن فيها، منْتَِقالً من عالٍَم إلى 

 .آخَر ِبقَصِد أن ينْسى، حتِّى إنَّه نَِسي ما يشْرب لِنسيانه

 حياته، بماضيها وحاِضِرها، وال شيء ينْتَظَر مما تَبقَّى له ال شَيء يذْكَر في

ال َأمَل في شفائه، ال، وال َأمَل في أن يسِهم في بنيان البشَرية يوما، ولَو . منها

 .يبقى أن ما يجمع عليه أنَّه لَم يؤِذ مرةً أحدا. بِنصف ِمدماك
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  .صادفَه الشَّاِعر يوما، راقَبه من بعد، نَقََل ما سبق
*** 

  

شاخَ وما . ومن دون تَفَهموعى الدنيا، فَِهمها وفَِهم ناسها، وإنَّما على طريقته، 

كَدس الماَل بالسرقات، وَأعطى الفَساد أبعادا . زاَل يطْمح إلى المزيد، ويطْمع به

جديدة، وما زاَل يحضر الدساِئس ليزيد من ثروٍة ونفوٍذ لن يدوما له مهما بلَغا 

 . ومهما فَعل

يها وحاِضِرها، وما زاَل كلُّ شيٍء ينْتَظَر مما كلُّ شَيٍء سيذْكَر في حياته، بماض

هو اآلخر ال َأمَل في شفائه، ال، وال َأمَل في أن يسِهم في بنيان . تَبقَّى له منها

البشَرية يوما، ولَو بربع ِمدماك، فما يجمع عليه أنَّه آذى كثيرين، وألكثر من 

 . مرة
 

يوم قصادفَه الشَّاِعربعد، نَقََل ما سه من با، راقَب.  
*** 

  

 !لدى السكِّير أنسنَةٌ، ِاستَنْتَج الشَّاِعر، وأما الفاِسد فال أنسنَةَ لديه
 ٢٠٠٤، وضع ٢٠٠٠فكرة 

 

  
 

ïçĞ×ĆŠÖ_< <
َأطَلَّ الغَِني من شُرفة قَصره على فُقراء ضيعته، فيما عرقُ هؤالء يسقي أرضا 

 . ومنها، ولها، وسيزيدون، يوما، ثَراهايعيشون فيها،

 رغَيي أن بد، وَأحشهلَّ المم من شُرفة قَصره، وَأطَلَّ، وَأطَّل، إلى أن َأطَلَّ الغَِني

نادى أوَل من مر تحت شُرفته، ". المساكين"حياةَ واحٍد على األقّل من أولئك 

نه محصوَل أرضه بِسعٍر مرتَِفع، أيا كان هذا دعاه، طَمَأنَه إلى أنَّه سيشْتري م

 .المحصول، وعاما فعاما
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أن سر الفقير وقد نَقَده الغَني ثمن محصول العام األول، وراح يفَكِّر أن كيف له 

يريح نفسه من عناء الِفالحة، فتَرك شأن عمله المضني هذا ِلصديٍق لقاء مبلٍغ 

ثم راح يفَكِّر أن كيفَ له أن يحسن أوضاعه، . زهيٍد مقارنةً بما صار في جيبه

 غَدا صاحب أعوام، أن ٍر"وانْتَهى به األمر، بعدير الغَني، َأنْشََأه قُبالَةَ قَص" قُص

  .وراح يِطّل، من شُرفته، على من كانوا، باإلمس، رفقاء درب

وما إن تَمكَّنَتْ عاداتُ الِغنى من صاحبها الجديد، فَأصبح كسوالً ذا مصاريفَ 

كبيرة، حتَّى ملَّ غَني الضيعة مجددا، وَأحب أن يلْعب بصنيعته ويبلُغَ ِقمةَ 

، فقَطَع عنه إمداداِته المادية؛ وما هي سوى سنواٍت حتَّى فَقَد األخير "سِليةالتَّ"

 دوملَها، ألنَّه تَعكََل عليه عن َأوها ممه نفسأرض ه وكلَّ ما فيه، وباعيرقُص

يا غَِن"وإذْ لَم يعد في مقدوره، حتَّى، أن يعمَل في أرض اآلخرين، ِبِصفته . الكَسل

 . ، ماتَ جوعا وتَجبرا"سابقاً

 ِفعالً، فيما الغَني له حياةً كريمةً هو الغَني فِّروة بما يكْتَفي من المادن يم

المتَكاِلب على المادة إنَّما هو عبد لها، ِسر ِغناه سِرقَةٌ يدِركُها ألنَّه قام بها، أو 

ثم إن الغني ابن عم الفقير إذا لم يعِرفْ . ه سرقإرثٌ حصَل عليه من موِرٍث ل

 .كيف يعيش، والفقير ابن عم الغني إذا عرفَ كيف يعيش
 

  .كانَت، تلك، قصةً ذاتَ ِعبرٍة رواها الشَّاِعر في بعض ناِسه
 ٢٠٠٤، وضع ٢٠٠٠فكرة 

 

  
 

íşÖ]‚ÃÖ_< <
ي ضميٍر وأنسنَة، باِئس حال؛ جميُل خَلق، غَني مال، باِئس ضميٍر وأنسنَة؛ غن

قبيح خُلُق؛ جميُل خُلُق، قبيح خَلق؛ مفتوُل عضالت، خَفيفُ عقل؛ موهوب عقل، 

: ضعيفُ عضالت؛ سريع الغَضب، سِمح القَلب؛ بطيء الغَضب، قاسي القَلب

 أذاك بعض عدالة؟
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غَني ماٍل وضميٍر وأنسنَة، جميُل خَلٍق وخُلُق، مفتوُل عضالٍت وموهوب عقل، 

 وخُلُق، ضعيفُ عضالٍت سِمح سِمح؛ باِئس حاٍل وضميٍر وأنسنَة، قبيح خَلٍق

  َأِقمةُ الالَّعدالة؟: وخَفيفُ عقل، متَشَدد متَشَدد
 

  .ال عدالةَ في الطَّبيعة؛ بعض العدالة من اإلنسان؛ كلُّ العدالة بالموت
                                                       ٢٠٠٤، وضع ٢٠٠٠فكرة 

 )من مدونات الشَّاعر(

  

 
Å…]Ć̂Ö_ 

كان الجد، عند والدة كلِّ ابٍن من أبنائه الثَّالثة، يزرع في زاوية مثَلَّث بيته 

وهكذا، زرع . شجرة، ويجعُل ابنَه، متى شَب، يعتَني بها وبالجزء المحيط بها

 األولى رمز بها إلى اللَّون. شجرةَ صفْصاف، وشجرةَ ِسنِْديان، وشجرةَ أرز

والموسيقى والجمال، والثَّانية إلى الشُّموخ والصالبة، والثَّالثة إلى الثَّبات 

 .واالتِّزان

وكانَِت األولى ِحصةَ الفنَّان بين أبنائه، والثَّانيةُ ِحصةَ الرياضي، والثَّالثةُ ِحصةَ 

 .ا لكلٍّ منهم ثالثةُ أبناءوقد تَعاون الثَّالثة، وتَعاضدوا؛ ثم تَزوجوا، وغَد. المفَكِّر

دَل الجحور- كلٌّ من أبنائه في الحصول على كاِمل البيت العائلي ححدة، فطَمالو

الروح في -ودب الخالف، فسقَطَ الفنَّان. والحديقِة بأجزائها الثَّالثة، له ولعائلته

ما غابِت الموسيقى، وغاب فنِّه، وَأهمَل جزءه من الحديقة، فغاب عنها اللَّون، ك

ياضيقَطَ الرمال؛ وسضالته للوصول إلى -الجع َل استخدامإذْ حاو دسالج

فكِّرقَطَ المالبة؛ وسِت الصالشُّموخ، وغاب بتَغاه، فغابقُل إذ تَعالى على -مالع

 .أخويه، فغاب الثَّبات، وغاب االتِّزان

ضع، وما كانالو األخوة الثَّالثة، وتَفاقَم أبناء عتَممن الخارج، فاج ْأِتيالحلُّ ِلي 

 األجزاء  تقسيم أبنـاء العم التِّسعة، وتَداولـوا في األمر، وفَرضوا على آبائهـم
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 الخاصة بهم إلى أجزاٍء تسعٍة لهم، وغَرس شجرٍة جديدٍة من صنٍف جديٍد الثَّالثة

لكلِّ حفيد، وتحويَل البيِت العائلي ناِدي محبٍة للجميع، والحديقِة متَنَزه جماِل 

  .روٍح وجسٍد وعقل، في ِظلِّ وحي جد لَطَالما دعا إلى الوحدة والتَّعاضد

وهل . ي، أم شُيوعيةٌ ِمثالية، قد يتَساءُل بعض منكم، أيها األِحبةأإشتراكيةٌ ه

أسمى من هذَين المبدَأين لوال النَّفس البشَريةُ الضعيفةُ أمام الشَّخصانية، والبعيدةُ 

رغَد إلشتراكيةُ والشُّيوعيةُ ال وصوَل إليهما إالَّ بعد تأمين العيش الأعن األنسنَة؟ 

لكافَّة أبناء المجتمع، ال لقسٍم منه على حساب القسم اآلخر، ولكافَّة البشَر، ال 

لقسٍم منهم على حساب القسم اآلخر؛ وهذا ألمر شبه مستَحيل، ألنَّه، حتَّى لو 

تَمكَّن الِعلم يوما، عن طريق اآللة، من تأمين حاجات كلِّ البشَر، وبقَدر ما 

 .تِمر الجشَع لدى بعض النَّاس، ألنَّه طَبع فيهميشاءون، سيس
 

  .المداخَلَة، وسكَتَ الشَّاعر-إنْتَهِت الِقصةُ
 ٢٠٠٤، وضع ٢٠٠٠فكرة 

 
  

 
Å…^ĆÖ_ 

 .وكان جدي من يخْطوها. خَطَوتُ خُطْوتي األولى في ذلك الشَّارع الضيق

خير، وجدي، بطربوٍش يغَطِّي شَعره كان القرن التَّاسع عشَر في ربعه األ

 .المجعد، وشاِربين يرقُصان شَبابا، يخْتاُل وعصاه في يده كما ِلمجٍد آٍت

رائحةُ الفول المدمس تَنْبِعثُ من عند أبي وفيق، فَواِل الدسكَرة، والحركةُ في 

بَأتْ تَددباح، باهللا فال: الشَّارع، مع هذا الص لُها، وعبدنْعواب ويالد عاِلجي طاريب

ينْحتُ في الصخر، وبائع الصابون والزيت يستَميتُ في إقناع زبونٍة هبطَتْ إلى 

الساحل من عِل ِلكَفِّها عن مجادلته باألسعار، فيما بائع األقمشة يصيح بصِبيه 

 " ِغمبازه"هو بالقرب من نَبع الماء، وغَني الحي، بـ لاللِتفـات إلى العمل بدَل اللَّ
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، أن دعاني ُأكِْمُل "حارِته" على شُرفة ثنين معا، ومنِالووجهه الغافي، يصيح با

  .نوما فاتَني ليالً في سهرة طَبٍل وزميٍر وصخَب
*** 

  

 .وكان والدي من يخْطوها. وخَطَوتُ خُطْوتي الثَّانية في الشَّارع الضيق عيِنه

ثْمل، ووالدي قد تَخَلَّى عن طربوش العبعه األوالِعشرون في ر القرن نَة، كان

إلى شاربين وطَنيين " دغْالس"فيما حافَظَ على شاِربيه بعدما قَلَبهما من درجة 

 .منتَِصبين إلى أعلى، وسار ممتَِشقًا عصا جدي، عصا المجد الَّذي إلى قُدوم

بِن أبيه، يمألون بطونَهم، والشَّارع ِاالوقتُ ظُهر، وآِكلو الفول من يد وفيق، 

فالميكانيكي حلَّ محلَّ البيطار، وِمتري بن عبد : على حركته مع بعض تعديالت

اهللا امتَهن الكتابةَ، فيما متجر الصابون والزيت بيع من شخٍص قَلَبه سمانة، 

إبن الغني الَّذي . والبناء حيثُ متجر األقمشة رِفع فوق طابقه األرضي طابق

ِرثَ أباه، صِة األلوان، ومن على واِهيوقميِصه الز بِبنْطاِله اإليطالي حا، وراح

 .الشُّرفة الشَّهيرة، يرتَِشفُ قهوةَ صباٍح قُدمت له ظُهرا

*** 

  
 .وكنتُ أنا من يخطوها. وخَطَوتُ خُطْوتي الثَّالثة في الشَّارع الَّذي ما زاَل ضيقًا

ه الثَّالث، وقد تَخَلَّيتُ عن عصا مجٍد لم يْأِت، كان القرن الِعشرون في ربع

شأنها أن وحلَقْتُ شاِربين لم َأستَِحقَّهما، لكنِّي لم َأعتَِمر قُبعةً إفرنِجيةً كان من 

  .يتيتَقِْضي على باقي هِو

فيٍق الثَّاني، ِاسالفول من يد أبي و ن فاتَه صحنالظُّهر، وم الوقتُ ما بعد كرتَد

بائع األجهزة : وأما الشَّارع فعلى حركته مع بعض تعديالت. وَأسرع لسد جوعه

 ،إلى الكتابة، النَّشر ،نتَهوناجي بن ِمتري ام ،لَّ الميكانيكيحلَّ مة حالكهربائي

 مبيع األلِبسـة فيما محلُّ السمانة غَـدا مخزنًا كبيرا، ومتجـر األقمشة تَحـوَل ل
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 فبعدما َأنْفَقَ كلَّ ما بِقي من والده عن جده -وأما حفيد غني الحي . الجاهزة

 -ة الَّتي هي رديفُ السِرقَِة المشَرعنَة الَّذي َأثْرى أساسا بالِغشّ، فبالتِّجارة الحِذقَ

  .وأما هذا الحفيد، فقِد انْتَهى فقيرا ال يمتَِلك سوى مسكَِن العائلة
*** 

  
 

 نير األسود وزجِصفَ بالحق الَّذي ريابعة في الشَّارع الضتُ خُطْوتي الروخَطَو

طُِمست، ويا لَألسف، معاِلم عين مائه؛ َأقوُل، بما يبقي على رونَِقه القديم، فيما 

 .خَطَوتُ خُطْوتي الرابعة، وكان ابني من يخطوها

نَجل، وقد تَفَربعه األوالحادي والِعشرون في ر القرن لَم، كانوابني وتَع 

فُ على ما َأوجبه يتُه وتَكَونَن، وراح يلْبس ويأكُُل ويتَكَلَّم ويتَصروضاعتْ هِو

 .الجيُل عليه كما على غَيره، فيما الجيُل يتَبدُل عاما فعاما، ال بل شَهرا فشَهرا

الوقتُ مساء، ومن َأراد أن يستَعيد طَعم الماضي تَوجه إلى مطعم وفيٍق الثَّاني، 

ه ونَكهته، لم يمسه الِعلْم، وتَناوَل صحن فوٍل ال يساويه صحن، قديم في مكَوناِت

بائع األجهزة اإللكترونية حلَّ : بينما الشَّارع على حركته مع بعض تعديالت

محلَّ بائع األجهزة الكهربائية، ومروان بن ناجي تَرك كتابةً ال تُجدي إلى 

بسة الجاِهزة لمواجهة مصلحٍة تُكِْسب قوتًا، وقِد انْدمج المخزن الكبير ومتجر األل

وأما ابن حفيد غَني . منافسٍة حادٍة من مجمٍع تجاري قام في الشَّارع الموازي

الحي فباع مسكَن العائلة من صاحب مشروعاٍت سياحية، وانْتَقََل إلى شقٍَّة 

 .متواِضعة

*** 

  
 

وكان حفيدي .  تاريخيا وسياحياوخَطَوتُ خُطْوتي الخامسة في الشَّارع الَّذي غَدا

 .من يخْطوها
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ِد انْتَهِت األوطان، أو كادت، كان القرن الحادي والِعشرون في ربعه الثَّالث، وق

وضاعِت الهوياتُ واالنتماءات، كما االتِّجاهاتُ في المأكل والملبس والكالم 

  .والتَّصرف

وحده صحن الفول . كلُّ شيٍء تَبدَل فيه. الوقتُ ليٌل في الشَّارع الَّذي لم يعد ينام

ناولُه من لَم يكْتَِف بحبوب األكل الصناعية، وَأحب أن بِقي مستَِمرا كما التَّقليد، يتَ

نَعم، بِقي صحن الفول يؤكَُل من يِد أبي وفيٍق . يمرن فَكَّيه وحاسةَ الذَّوق لديه

 .الثَّالث الَّذي جعَل من اسِم وفيٍق األول عالمةً تجاريةً مسجلَة

*** 
  
 

واٍت فقط، من جدي إلى حفيدي، في ذلك الشَّارع الضيق، خَطَوتُ خَمس خُطُ

فأين زمني وزمن من سبقَني . فاجتَزتُه وكَتَبتُ تاريخَ زمٍن محدٍد بمكاٍن معين

أين كان الشَّارع في ". المكان"، وأين مكاني، ومكانُهم، من "الزمن"وتَالني من 

 المياه؟ وأين تُراه يكون في زمٍن الِحق؟ َأعاِصفًا طَوٍر جيولوجي سابق؟ أتَحتَ

 بجنون البشَر إلى حد الدمار واالنِدثار؟

ثم أين الشَّارع بناِسه في ذلك الزمن من كرٍة أرضيٍة ضخمٍة ِبناسها ومن دون 

وٍن ناِسها، بالمؤرخ من تاريخها وغَير المؤرخ؟ وأين تلك الكرةُ األرضيةُ من كَ

ما زاَل يكْتَشَف، فيما نجوم السماء أكثر عددا من ذرات الرمل في كلِّ صحارى 

وشواطئ األرض؟ أين تلك الكرةُ من الكَون وهي، اليوم، إذا ما قيست به، 

 !قياسا بها؟" كُرِة ِتِنس"بحجِم 
  
 

  .اعر هو من يخْطوذاك هو الشَّارع، وذاك هو الزمان والمكان، عندما يكون الشَّ
٢٠٠٤ 

 
 

  
< <
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لم يكُن في حياته رياضيا، بل مِحبا مبدَأ الرياضة، . ما بِرح كلَّ يوٍم يتَمشَّى

أخبارها، م قِّطًا أبرزتَسا على مقح نللس أن ا إنجازاِت بعض ِكبارها؛ بيدشاِهد

. اآللَة-الجسد، وللمحافظة على بِقيٍة من عمر، ال بد من ِصيانة المستَوعب

 .وعليه، كان يمشي، يوما بعد يوم، إلبقاء جسده في لَياقٍة تُبِعد عنه شَبح االنِطفاء

. وخَ، واهتم بهم، ال بل كان له، منذ أولى كتاباِته، شيء عنهمولَطالَما َأحب الشُّي

ولَكَم راقَب، في شبابه، شيوخًا يتَمشَّون في أيامهم األخيرة قَتْالً ِلضجٍر وإبعادا 

ووصَل به األمر أن راح يتَسقَّطُ أخبار هؤالء . ِلموت، وإنَّما، في انتظاِر محتوم

ن أحوالهم، حتَّى إذا لم يعد يرى واحدا منهم يتَمشَّى ألكثر من ويستَفِسر ع

 .أسبوع، سَأَل عنه، وُأفيد بأنَّه رحل

هو اآلن يمشي، تُثِْقلُه السنون، وما زاَل، في عقله وروحه، ذلك الشَّاب الَّذي 

لُه فأن يوجد، اليوم، شاب وأما أم. يتَسقَّطُ أخبار الشُّيوخ ويستَفِْسر عن أحوالهم

جسٍد يفَكِّر فيه كشَيخ، ويهتَم ألمره، ويفْتَِقد غيابه؛ أملُه أن يرحَل في سكون، 

 .ومن دون جلَب
٢٠٠٤                                                          

 )من مدونات الشَّاعر في أيامه األخيرة(

  
 

^ĆßÖ_ÝŽ 
نَِدم على ما فَعَل ألنَّه لَم يفْعلْه إلى أقصى الدرجات، كما نَِدم على ما لَم يفْعْل 

 :ألنَّه فَكَّر به ولَم يقِْدم عليه

 له األخوة واألخوات؛ ونَِدم نِْجبلَه، فلَم يفْعي ألبيه أن امِح األيمعلى ما لَم تَس نَِدم

 .يالً ولَم يفَكِّر يوما في زوٍج وفي ولَدأكثر ألنَّه عاشَ طو

 نَِدم ألنَّه لَم يكْتُب كلَّ ما فَكَّر فيـه، وكان في مقدوره أن يفْعل؛ ونَِدم أكثَر ألنَّـه 
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وعسروفًا آلناٍس لَم يا بقراءة التَّاِفه من خَطَّ حلوا، اكْتَفَوهم فَع رف، وإنالح ا لفَك

  .األمور

ا؛ ونَِدمفَرا وسوبحياته لَه تَّعتَميشَه ويع كِْسببالشِّعر، فلَم ي ألنَّه ابتُِلي نَِدم أكثر 

 .ألنَّه لَم يكُن أكثر شاعريةً وتَرفُّعا، شاِعرا حقا ِممن يبخُُل الزمن بهم

نَِدم ألنَّه قَرن ذات يوٍم الروحانياِت بالماديات، وعاشَهما معا؛ ونَِدم أكثر كيفَ لَم 

ِصْل فيهما إلى أبعِد الدقِْرنْهما في وقٍت أبكَر، ولم يرجاتي. 

نَِدم ألنَّه علَّم من دون مقاِبل، ووزع مؤلَّفاِته بالمجان، وعلى ِحساب رفاهيته؛ 

 .ونَِدم أكثَر ألنَّه لَم يعلِّم أكثَر ويوزع أكثَر فأكثَر، فَمستَِحقُّو الِعلم والمعِرفَة كُثُر

ا المتَزلِّفون إليها ال يحصون، ويعتَِمدون نَِدم ألنَّه لَم يسع لشُهرٍة في حياته، فيم

أو أغالها؛ ونَِدم أكثَر ألنَّه تَرك ما قد يقْرُأ يوما /في ذلك أدنى األساليب و

فلَِئن لَفَظَ التَّاريخُ متَزلِّفَ : والحاالن ِسيان. فيرفَعه إلى رتبة المشاهير الحقيقيين

ال شُهر ساواةالشُّهرة، فإنتَ موالم تَِحقُّها ألنسن يطْلَق لمةَ في الم. 

ونَِدم على الوقت الَّذي صرفَه في خدمة مِسنِّي الحي وفُقرائه؛ ونَِدم أكثَر عندما 

 .فاتَتْه مساعدةُ أحدهم، فقَضى

 ألنَّه لَم ؛ ونَِدم أكثَر"أنا ابن يسوع ابِن اإلنسان الَّذي لَم يِلد: "ونَِدم ألنَّه كَتَب يوما

 .يكُن، في بساطة، ابن اإلنسان فحسب

ووصَل به النَّدم إلى أتْفَه األمور، فنَِدم على أنَّه باع صوتَه مرةً ألحد المرشَّحين؛ 

 .ونَِدم أكثَر ألنَّه لَم يِبع صوتَه ِمرارا وتَكرارا في بلٍَد ال قيمةَ فيه للمبادئ

نَِدم ونَِدم، وهل في الحياة ما ينْدم عليه ِفعالً؟ طَرح الشَّاِعر السؤال، نَعم، 

 شَر أنالب بسة، وحرين بنسبٍة عاِلييسم دا ال بالنَّاس تَخيير أكثَر أن تَنْتَجواس

 !يتَعاضدوا
٢٠٠٤                                                          

 )من مدونات الشَّاعر في أيامه األخيرة(
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íÿu]Ć†Ö_< <
وال تَعتَِمد، . إنَّما الراحةُ داخلَك، أيها المتَقَصي، فال تُفَتِّشْ عنها في مكاٍن آخر

، إالَّ على ما تُرِشدك إليه - إذْ حاشا أن تَبلُغَها كاملةً -ما َأمكَنَك منها في بلوغ 

فال كتاباتُ األقدمين تَفيد، وال نَظَرياتُ المحِدثين، وال ما بين أولئك . نَفسك

 .وهؤالء من عقاِئد

 من أقدمين لَو لَم تَك متَقَصيا العتَمدتَ على كتاباِت اآلخَرين ونظرياتهم،

قائد؛ وحِدثين، أو على العالتَّفتيشوم متَ من هتَحتَ البحثَ في . الردا وقد َأرأم

فَتِّشْ شخصيا عنهما، وِجدهما في ذاتك، ثم : الحقيقة والما بعد، فَخُذْ بنصيحتي

الما بعد لن يتَغَيرا ال اقْنَع بما تَبلُغُه منهما، واسع ِلهناِئك وهناِء قريبك، فالحقيقةُ و

 .بحسب نَظَريتك الخاصة فيهما وال بحسب نَظَريات غَيرك

َأِرح نفسك، إذًا، وضع تَصورك في موضوع الحقيقة والما بعد، تماما كما 

 ،واسبالح حدودم يحس الحياةَ إدراك تُ، بعد البحث، بأنلَّمتُها عندما سحَأر

وحتَّى بالخَيال، تَتَحكَّم بها عناصر الزمان والمكان والمعرفة الجزئية الَّتي تُراِفقُ 

كلَّ امرٍء، وذلك من ضمن اندماٍج كلِّي قد يدركُه عقالً المتَنَورون المنْعِتقون، 

 .فيما هو غير مدرٍك ِحسيا في الحياة
  

أن الموت، وهو عندي العدم، إدراك غير محدوٍد وسلَّمتُ، بعد البحث أيضاً، ب

بالحواس، أو بالخَيال، أو بغَيرها، ال تَتَحكَّم به عناصر الزمان والمكان والمعرفة 

ةُ اللَّذان هما في اندماٍج كلِّيوالمعرفةُ الكلِّي مكانة، بل هو الززئيقْلَن، الجعغيِر م 

 . أثر الموتوإنَّما مدرك على
  

كما سلَّمتُ بأنَّه، بعد الموت، لن يكون شيء مما يتَوقَّعه اإلنسان أو تُدعو إليه 

 الجميع ريحةٌ تُصيبةٌ محدود، بل حالةٌ عامِركُه العقُل المدا يقائد، أو ممالع

ريا، كون اإلنسان مسيرا أكثر تحقيقًا ِللعدالة الَّتي يفْرضها، عمليا، االنِدماج، ونَظَ

 .مما هو مخَير، ومرتَِبطًا بغَيره من بني جنسه بمبدِإ السبِبية، وملزما بالتَّعاضد
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  .في ما عدا ذلك، فإن الحقيقةَ، عندي، وفي اخِتصار، واحدةٌ وتَشْمُل الجميع
٢٠٠٤                                                          

 )من مدونات الشَّاعر في أيامه األخيرة(

  

 
íÿâł̂ćßÖ_ 

اكه الثَّلجمن شب رصياٍض شاِمٍل أبتْ ببالتَّلَّة الخضراء وقِد اكْتَس عند تَراِقصالم 

نَظَر فوقَ التَّلَّة إلى حيثُ ِفكره يمضي كلَّ يوم، إلى حيثُ والده ووالدتُه . ناِدر

يرقُدان، وفَكَّر أن الوقتَ مناِسب لنُزهٍة ما، لزيارٍة أخيرٍة إلى الراحلَين، وِلم ال 

، "ضواحيه" إليهما وإلى غيرهما، لالنِدماج بهما وبغَيرهما، كما بالكون وللرحيل

 ".ما ِسواه"وبالزمكان و

لَم يشاِرك في ِجنازة والده، ال بل لَم يدِرك أنَّه ماتَ إالَّ بعد سنوات، وما الموتُ 

زات للِكبار فقط، وعندما غَدا فتًى كانَِت المشاركةُ في الِجنا. إالَّ بعد سنواٍت ُأخَر

وتَبارةُ يت كما لو فيما الِفتْيورون على المتَنادرب المقابر ليالً، وين في اجِتياز د

 . أنَّه لن يحصَل لهم أبدا

ووقَفَ، يوم ِجنازة والدته، وحيدا، وإن حولَه كثيرون، يتَقَبُل التَّعازي، وال تَعِزيةَ 

.  وقَضتْ بمجرد أن غاب عنها في سفٍَر وِلساعاتفيمن قَضِت العمر له،

وتَحولَِت التَّعازي، مع تقدمه في السن وتَساقُط األحبة واألصدقاء والمعاِرف من 

 .حوله، طَقسا دوريا يشاِرك فيه، وبكثافٍة أكبر، يوما فيوما

ها هم . بةٌ وأصدقاء ومعاِرفوها هو، اليوم، موضوع ِجنازٍة يشاِرك فيها أح

 ها هم، - ومن بينهم فتى الخامسةَ عشْرةَ وقد ُأطِْلقَ شَعره من جديد -تالِمذَتُه 

وهم وقد تَنادإحساس رهم وطوِفكر عمِلسانَهم ود ححن صة على ما إللقاء التَّحي

شَه على أكتافهم، يفَعون نَعرتَهم؛ ها هم يدروٍب وإنساني برسيرون بالكلمات، ع

 وإنَّما الكَثيف الثَّلج؛  ِلتَجتازها في هذا اليوم المشِْرق، لوال هم، ما كانَِت اآللياتُ،
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، بما تَرمز إليه، وبغَير ما تَرمز، يسيرون ها هم يسيرون بالكلمات، بدالالِتها

  !بالكلمات إلى المثوى األخير، وكأن للكلمات، وهي في نُزهٍة دائمة، مثوى

 روكب وال تَقْتَِرب، تَظْهمن الم ث، تَقْتَِربالخُطى، تَلْه ا من بعيد، فامرأةٌ تَِجدوأم

، فامرأةٌ تُمِسك بنَيةً ال تَفْهم ما يحصل، وأما من بعيد. على المِأل وال تَظْهر

 .شَعرها الذَّهبي حريةٌ تَطير، وثَغْرها الباِسم حب ال يفْنى
٢٠٠٤                                                                        

 ) بقَلَم رفيقة درب الشَّاعر(

  

  
 

ìÿ‡^ßŽ¢_< <
"أبال َأشْب منك اعِت العبارةَ في "ددة بعدما ردرنجتْ له باللِّسان والححرص ،

لَم تَشْرح أو تَستَِفض، وإنَّما عنَتْ أنَّه كان، في حياتها، كلَّ شيء، . النَّفس سنوات

 .وعلى جميع األصِعدة

قتهما المتكاِملَة، جسدا  بها في العام الحادي عشَر لعال، نَطَقَتْ"ال َأشْبع منك أبدا"

نَطَقَتْ بها في خَفَر، في وقٍت بلَغَ . وروحا، وبعد عقدين من تَعرفها به وإليه

 .تقاربهما حد االنِدماج
  

ِإلْتَقَيا ِصدفةً، وشاءتْ ِصدفٌ أخرى، وغير ِصدف، أن يتَالزما، وإنَّما بحسب 

يهتَم كثيرا باألرضيات، ولو متَمتِّعا بقدراٍت ِجنسيٍة ولم يكُن ِل. قُيود المجتَمع

وإن هو اهتَم بتلك األرضيات، فِبحسب . فاقَتْ، حتَّى، قُدراِته على كتابة الشِّعر

 . مواصفاِت جماٍل تَليقُ بشاعر، ولم تَكُن، هي، نَظَريا، ِلتَتَمتَّع بها

بثَالً لها، أعلى، َأحم تَالقى وكاني فُ أندِت الصتْه، حتَّى إذا ما شاءِغبتْه ور

جسدهما، اِِشْتَعلَتْ نار ال إلى انِطفاء، وغَدِت الممارسات، وإن محدودةً لجهة 

 . االجتماعيات، مفتوحةً لخَياٍل ال يفوقُ فيه فُحوَل الشُّعراء متَفَوق
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وهكذا، آمن الشَّاِعر أن أقصى الروحانيات ال يتَعارض مع أقصى الجسديات، 

جان، ويا لَسعادة من يعيشُ في والعكس بالعكس صحيح؛ فهما يتَمازجان، وينْدِم

  . لقائهما

لم تَْأِته باكرا، ولم تَجسر على . وقد ُأِخذَت بِشعِره، فبجسده، فغَدتْ مأخوذَةً بكُلِّيته

ثنَين، لم تُنِْتج ِاللَمس جسده في وقٍت أبكَر، فدامتْ عالقتُهما طويالً، وبقراٍر من ا

 .أثَرا

وها هي تَمشي في ِجنازته، صاِمتَة، نَدمها الوحيد .  يديها، فبكَتْهوها قِد انْتَقََل بين

وحدها الجدران تَشْهد على ما . أنَّها لَم تُعِطه ولَم تَْأخُذْ منه أكثر، جسدا وروحا

 .كان بينهما، جسدا وروحا؛ وحدها تَحتَِفظُ بِسرهما

لكنَّها تَذَكَّرتْ . كم، َأرادتْ أن تَصيح في الجمعويلَكم، ماتَ الشَّاعر، ويلَكم، ويلَ

 موتُ العلَماءا كما يموتون، تماما يأيض م، الشُّعراءنَع ا أنلها يوم أنَّه َأكَّد

 بعد ليس تْ أنخلُدون؛ وفَكَّرمد، ال يواألبرار، وحتَّى الطُّغاةُ الَّذين، وهللا الح

 .الموت من أسرار

، جاهرتْ بها مرةً، وستَظَلُّ تُرددها في نفسها حتَّى االنِدماج "بع منك أبداال َأشْ"

األخير، فدمه ما زاَل في عروقها يسري، وكذلك صوتُه، فتَقْشَِعر، وِفكره في 

 .خَيالها يجمح، وكذلك صورتُه، فتَسبح
٢٠٠٤                                                                        

 ) بقَلَم رفيقة درب الشَّاعر(

  
 

íĆéŽ‘ÿçÖ_ 
 ذْكَر، أللَّهما ينيا أثَرتاع الدخَلِّفْ من ما على األقّل، ولَم يسميِقِب الشَّاِعر، رعلَم ي

ظيم فقد سعى لالنِعتاق ما َأمكَنَه حياةً، تَمهيدا لالنِعتاق الع. في ما عدا كلماِته

  . األكيد
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المدرسة، وكلَّ ما فيها من مؤلَّفات، مطبوعةً كانَتْ أم -وهكذا، تَرك الشِّقَّةَ

ره ورفيقة دربه، مخطوطَة، وكُتٍُب وتَذكارات، إلى حاِفظَة ِذكرياته، إلى أمينة ِس

وأما حصتُه في أرض اإلرث العائلي، فقد خاب . فهي اَألدرى بالتَّصرف بها

ظن من بقي من أبناء عمه على قَيد الحياة، حين ُأعِلن، بعد وفاة الشَّاِعر، أنَّه 

لمؤسسةَ لن تَتََأخَّر سبقَ ووهبها مؤسسةً تُعنى بنَشر كتب الشِّعر المجانية، وأن ا

 عنه الشَّاعر نَّعة، وهذا ما تَمفي طَلَب إزالة الشُّيوع عن العقار موضوع الحص

  !طيلةَ حياته، ِلما تَمتَّع به من إحساٍس مرهف

وعندما يموتُ . لَم يتْرِك الشَّاِعر، برحيله، شيًئا يذْكَر إذًا، في ما عدا كلماِته

هاالشَّاِعروغير ،هوركيه الزكيه ِفعالً ... ، قيَل تَبكلماِته هي الَّتي تَب في حين أن

 . إن بِقيتْ أسيرةَ الِحبر والورق، ولَم تَِجد من يقْرُأها

ولكن، ما همه الشَّاِعر، في نُزهته، إن بِكي عليه أصالً؟ فقد تَخَطَّى الكلماِت 

تي وضع بها قصائده وأغانيه، وتَعدى األرض، والكَون، واألحرفَ، حتَّى تلك الَّ

 .الَّتي ستُكْتَشَفُ يوما، وتلك الَّتي ال وجود لها" الضواحي"إلى 
٢٠٠٤                                                                        

 ) بقَلَم رفيقة درب الشَّاعر(
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   وما زاَل يشرفُ عليها١٩٩١ عام ناجي نعمانسلسلة كتب أدبية مجانية أسسها 

Ath-Thaqafa bil Majjan 
Série littéraire gratuite établie et dirigée depuis 1991 par 

Free of charge literary series established and directed since 1991 by  
Serie literaria gratuita establecida y dirigida desde 1991 por 

Naji Naaman 
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