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        -أرض األقحوان           -

 زهير الشلبي

  2009   يانيقوس

 

 

 

رون هذا العمل إنهم لن ٌجدوا فٌه رواٌة ً عادٌة ، وإن أسمٌناها رواٌة فهً ال تتحدُث يالذٌن س ألحبتً أقول
 ..، وهً التقصد أحدًا محددًا أبدًا عن شخصٌاٍت أو أمكنة أو أزمنة أو شعوب محددة  

ذه الرواٌة التتخذ من الحدث أهمٌة ، بل من الموقف اإلنسانً ، وهً تضحً بعالم البصر لمصلحة عالم إن ه
 ..البصٌرة  

ٌسٌطر الخٌال المغرق فً رسم عوالم اإلنسان على هذا العمل ، ولكنه الٌخرُج أبدًا عن حقٌقة المواقف 
قصدُت أبدًا إال  هذه الرواٌة ، ولكننً مااإلنسانٌة ، وربما أكون قد تجنٌُت بعض الشًء على اإلنسان فً 

 ..  واألتقى تحفٌزه من أجل األفضل واألعدل

وب النثر أو الشعر أو الحوار ، بل على أي ٍ منها فٌما ٌقتضٌه الموقف ، ودون أي لالٌعتمد هذا العمل أس
 ..التزام سوى بسالمة اللغة 

 . ا منذ أن كنُت ٌافعاً على مقاعد الدراسةربما تكون هذه الرواٌة هً رسالتً التً وعدُت نفسً به 

زهير الشلبي 



 

 

 .. إلى أحبائً الذٌن أطلقوا شرارة َ هذا العمل األدبً 

((   أرض األقحوان)) إلى كل الذٌن ٌرون أنفسهم فً    

(( ..   رسالة للنسٌان)) أو فً  

 ..أو فً أيٍّ من أعمالً األدبٌة األخرى 

 ..الكون إٌماناً ومحبة وصدقاً  وإلى كل قلب ٍ نبَض فً هذا 

 ..محبتً وفرحً وعزائً منكم ، وإلٌكم  

 زهٌر الشلبً

 2009 نٌسان 15



 

 أدوذ راجخ دكخورشيخ العالهت الرؤيت لل

  

 أرض األقحوان

ٌَّرت، وخطوت ومشٌت فً رحاب ومسارب  ، وفٌها ( أرض األقحوان)قرأت واطلعت، وفكرت وتح
تربوٌة ، وقٌماً  رأٌت رواٌة أدبٌة، وملحمة شعرٌة، ورإٌة صوفٌة، وصوراً رمزٌة، ومناهج 

أخالقٌة ، تسعى نحو رقً النفس البشرٌة ، لتجعل من الفرد أمة ، فٌها الخٌر والحق والعدل 
 :والنور

 ..بً الذي صار قطعاناً عصاي التً صارت غابة أشجار ، وطٌري الذي صار أسراباً ، وكل))

 كلها تشم هواءها ، وتشرب ماءها ، وتمرح بابتسام أبدي، ال ترى ظالماً وال ظلما ، بل ترى 

 ..((من النور أنواراً ، ومن اللون ألواناً 

  :أرض األقحوان أرض الحقٌقة والصواب

بل فً اإلٌمان بؤن الحٌاة ألن األقحوان لٌس فً الثٌاب، بل فً الصدور وفً القلوب، لٌس فً الكلمات، )) 
 ((.والسعادة للجمٌع ، ال تجارة تفرق شملنا ، ال واحد أبداً للشراء ، وال آخر للمبٌع

  

 :أرض األقحوان تعلن عن صلة اإلنسان باإلنسان

. أنا ال أتحدث عن حب بل ذوبان))
. أنا ال أتحدث عن بلد بل بلدان

. أنا ال أتحدث عن كون بل أكوان
. ن ٌوم بل أزمانأنا ال أتحدث ع

 ((.أنا ال أتحدث عن حجر بل إنسان

  

 :ربطت أرض األقحوان بٌن الزمان والمكان، وحددت حقٌقة اإلنسان

قبل دقٌقة كان شًء ما هنا ٌحتل  كان صباحاً والزمان لٌس هو الوقت وحسب ، بل هو أٌضاً مكان مثل المكان ،)) 
ال ، بالطبع لم ٌختلف المكان ، لكننً فً  هل اختلف المكان ؟  ن ،الزمان والمكان ، وأنا اآلن جئت آلخذ ذات المكا

الزمان أٌضاً هو .. وأنا أصبحت غٌر غٌري فً المكان بفرق الزمان  ، الزمان أصبحت بدٌالً لغٌري فً ذاك المكان
 ..((المكان فً ذات المكان 

  ي كل الموجود ،ؾ أرض األقحوان ُبعد صوفً فً وحدة الوجود ، ال ، فواجب الوجود ظاهر 
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رتلت صالتً ، وصالتً من . جعلت األشجار غطائً ، ولحاءها جلدي ، وسرت أبحث عن بالد األقحوان)) 
حفٌف األشجار ، ومن ضوءالنهار ، ومن طٌنة نحل عسل ، صالتً هً من أسى قلبً ، وأّس قلبً من صلة 

 .((السماء

 
 أرض األقحوان انطالقة روحٌة 

رى فً نومً أكثر مما أرى بؤنظاري ، فالطرٌق أمامً هنا مفتوحة ، ولٌست مقٌدة نحن نٌام ، وأنا أ)) ،
.. بؤجفانً

ولهذا فانا أرى بدون قٌد او . لست مقٌدًا بوزنً أو ظنونً، وال بالرغبات أو الجنون، لست سجٌناً فً أي أمر
 ((.غٌر العٌونشجون ، أسافر فً األزمان أخطوها ، وانا ضمن عائلتً التً أحب أرى الحقٌقة من 

  

 ، أرض األقحوان دعوة اجتماعٌة للسعادة

طالما أنه عّد أنفاسه  ولكننً وأنا وحٌد ، ال أحب أن أكون وحٌداً مثل آدم وقد أتى إلى الجنة ، ملّ أن ٌكون سعٌداً )) 

 (( ..دون أن ٌكون وحٌداً  وظل ٌعدها عداً مدٌداً ، فكانت مطالبه لخالقه أن ٌكون فً الجنان سعٌداً ،

 

 السطر األخٌر فً أرض األقحوان

لقد كان هذا فً ! وقلب األقحوان ؟ أأنت مزٌٌج من تراب ٍ من خلٌط جثة اإلنسان أأنت إنساٌن بقلِب األقحوان ؟ ))
 .أحالمك أٌها اإلنسان

 
  .. لٌَس لك فً هذه ِ الدنٌا مكان.. إنك إنساٌن بقلب األقحوان 

 
إنك فً بالد رفاِق دربَك ، األشجاُر  أقولُ لك.. ، ألنك كنت ذات ٌوم ٍ حبٌبً آلخر ِ مرة ٍ سؤلقً علٌَك نصائحً 
 .. فً كل الدروب ِ وعلى الزوارٌب والشطآن والخلجان والكالُب واألطٌاُر ، ٌسكن األقحوان

 
 .(( انأصبَح األقحواُن هو الحبُّ واإلٌم مزروع ٌ إلى أن.. الٌهمك أن تراه طالما هو فً كل القلوب ِ مزروع ٌ 

إن الحٌاة ال تكون حٌاة إال بالحب واإلٌمان ، فال إٌمان لمن ال محبة له ، وال محبة لمن : وانا أقول
 .ال إٌمان له

 
 .أخً زهٌر بورك قولك وبورك عملك ، نسمات روحك تمأل القلب والعقل والنظر

 أحمد راجح. د

 11/05/2009دمشق  
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 (( ٌظلمون أنفسهمولكن كانوا  وها ظلوٌاهن)) 
صدق هللا العظيم 



 

 

 

 

 

 

 

 القسم األول

 الخزوُج هي الويالد

 

 

 



 .. الوفاصل      -1

 ، ًّ إن امتدت حٌاتنا نحن البشر لدقابق أو لسنوات أو لعقود أو لقرون ، فجلها منس

 .. س بال قٌمة وٌمر فً ذاكرة الزمن أو األرض أو النا

تكون هناك أهمٌة  إنه فً الحٌاة المؤلوفة للبشر ، ووسطها العالمً فً السبعٌن مثالً ، ال

من أٌام ، وفً تلك األشهر واألٌام ، تكون هناك  ألكثر حقٌقٌة ألكثر من أشهر ، وربما 

دقابق معدودة ، هً التً تنطح وجودك وعالمك ، وتقلب التارٌخ لدٌك والمعادالت ، 

 ..ربما تقلب قوانٌن البشرٌة وتؽٌر مجرى قناة نهر الحٌاة و

وكثٌر من الهامشٌٌن انتقلوا إلى القرن اآلخر ، وبقً ،  كثٌر من العظماا ماتوا صؽاراً 

 !العظماا الصؽار خالدٌن مخلدٌن ، وانتسً اآلخرون قبل أن ٌجؾ التراب على قبورهم 

كانت تلك المفاصل  إال على مفاصل ، حتى لو كذلك هً مفاصل الحٌاة ، وكما األجسام ال تقوم
فً البداٌة أو النهاٌة فقط ، فإن الحٌاة كلها عبارة عن مجموعة من تلك المفاصل ، والمفصل عندي 

ٌعنً الركبة أو الرسػ وما شابه ذلك ، بل ٌعنً أٌضاً كل ما هو منفصل لٌشكل وحدة تفترق عن  ال
 ..ؼٌرها بشكل آخر 

ٌات بالتؤكٌد على وحدة الكون ، ومن المفترض أن ٌكون هذا أقول إنه رؼم النظر 
.. الرأي مقنعاً بالفعل ، فإن وجود المفاصل هو أمر ٌقابل نظرٌة الوحدة وٌكملها وٌتممها 

والتفاعل بٌن هاتٌن الرإٌتٌن هو الذي ٌخلق من طرؾ تعاطفاً إنسانٌاً ، ومن طرؾ آخر 
ًً ، وما ان ٌنطبق على كل ما هو كابن فً هذا الوجود ٌنطبق على اإلنس صراعاً إنسانٌا ً

 ..كله 

 :كانت هذه مقالة كتبتها ذات ٌوم ، فقال لً أحد األصدقاا

  ! لم أفهم ما ترٌد قوله            -

 :أجبته وقتها ، وأنا بالفعل ال أدري ما أقول

 .. هناك صاعقة تؤتٌك فً العمر ، ثوانٌها قلٌلة ، لكنها أهم من العمر كله .. 

، هل هناك انفصال أم تواصل ، أم هو المزٌج بٌن الحالٌن ، وهل ! أٌضاً ، لم أفهم ما تعنً            -
 !هذه الحٌاة لها قٌمة أم بعضها ؟

 :قلت له وعٌنً مؽمضة أرٌد أن أنام

لن تفهم ما أعنً إلى أن تقرأ سفر الوجود كله ، ذلك السفر الذي كتب وانطلق وحلق وهوى 
 ..ة أٌام واحترق فً سبع

 :استدار كمن ٌسخر منً متمتماً .. لم ٌفهم صدٌقً الكثٌر ، فآثر أن ٌتركنً ألحالمً            -



 !هذا الرجل فٌه لوثة بالتؤكٌد .. سفر الوجود .. سفر الوجود             -

انقطعت عٌناي عن الدنٌا ، انقطع الصوت ، ؼابت الرابحة ، توقؾ التنفس ، وترٌثت ضربات 
 ..ب ، وانتقلُت إلى السراط على حد السٌؾ القل

-----  

 

 

 .. ليلت الويالد       -2

لم تثلج لٌلة عٌد المٌالد كالعادة ، بل كانت دافبة دؾا الرؼبة بالرقصة ، وكان بابا نوٌل ٌهم 
األطفال فقط ، وكانت التراتٌل داخل المعابد هً على ألسنة المنتظرٌن لؤلعطٌات ، أو على شفة 

  ..ٌرٌد أن ٌقول إن التارٌخ لدٌه هو الهام منافق 

 ..ك المإمنٌن الصادقٌن القلة ،ئلووكانت نظرة إلى السماا تكفً أل

  

اتركوا الصؽار عند الجدة ، وأكثروا من هداٌا بابا نوٌل ، فعٌون األطفال هناك ، وأنا 
 ..عٌنً فً الرقصة 

، وعٌن بابا نوٌل فً ورق النقد عٌن المإمنٌن فً السماا ، وعٌن األطفال فً بابا نوٌل 
، وعٌن الزعٌم فً التمثال ، وعٌن المنشد فً البنطال ، وعٌنً أنا تحترق على الجسد 

 ..الصارخ رقصاً فً الوجه والنحر والورك والصدر ، ال ٌؽلفه سوى شال 

  

.. تعالً ٌا امرأة نفرك كعبنا ، ونؽط اللٌلة فً الوحل ، فنحن لم نذق أبداً طعم األوحال 
ٌتحدثون كثٌراً أن األلذ فً هذا الوجود ، هو أن نعود لطٌنتنا المجبولٌن منها ، فنحن لم 

 ..نخلق من نور بل من صلصال 

فً الدنٌا ، فً قلب  تعالً ٌا امرأة َنُصبُّ الزٌت على النار اللٌلة ، دعٌنا نطشطش 
 !نا ٌتجمد فً األوصال اللٌلة ، فزٌتنا قد تجمد لكثرة الصقٌع ، ونسٌنا أن الزٌت الذي فً

، .. لو بقً الزٌت فً األوصال دفٌناً ، لكان الصدأ هو ما ٌؤكل فٌنا أحلى اآلمال 
وتعلمً ٌا امرأة ً أن الزٌت هو مثل الماا أو مثل الدم ، إن تخثر ، توقؾ العالم ، وأنا ال 

ولٌتحول عٌد أرٌد أن ٌتوقؾ العالم هذه اللٌلة على األقل ، فلٌؽل الماا والدم والزٌت ، 
ّق ٍ للمؤلوؾ من األقوال ومن األفعال ، ومن خدع العٌن ، ومن زٌؾ  ًَ المٌالد إلى َش

 .. ٌحرمنا حق الرقص ، وحق اللعب على األنوال 

------- 



جعلتنً أدمع ، كما ٌدمع الناجح فً مهمته ، وكما ٌدمع الرضٌع فً والدته ، وكما ٌدمع العاشق  
 ..اح ممارساً لمتعته فً حبٌبته ، وكما ٌدمع التمس

، ولتندثر سقوؾ  سرنا ، سرنا والعالم مفقود ٌ فً الخلؾ ِ ، ومن بعدنا فلٌكن إعصار 
 .. الدار 

، مؽادره وآتٌه ، وأقول إن كل الزمن هو  كل الزمن  فً عٌد مٌالد هذا اللٌل أنسى 
نثى تركنا الكثٌر اللحظة ، واللحظة هً كل العالم ، وكل العالم هو أنا واألنثى ، وأنا واأل

قلب هو مركز العملٌات ، والقناة أداة التنفٌذ ، وما كنت أدري .. ولم ٌبق سوى قلب وقناة 
فٌما إذا كانت القناة ٌداً تلمس أو سناً ٌقضم أو حلقاً ٌزدرد أو معدة تبتلع ، أو شفة تلملم 

 ..أفراحاً من أخرى ، أم ؼٌر ذلك من أدوات 

وٌطلب منا أن نتعرى كالشجر ، وأن نهطل كالمطر ، وأن نلمع  فً اللٌل ، ٌختباجاا اللٌل 
 ..كالدرر ، وعند الصعود وقبل الهبوط من أحلى الصراخ ، أن نخور كالبقر 

فً زاوٌة ظلماا وكتبنا اختالساً على الجدار أن هناك اثنان جااا لهذا المكان  جلسنا ، أنا واألنثى 
ل ، فلم ٌكؾ ما كتبنا ، فحفرنا بؤظافرنا األخشاب ، ٌبحثان عن برق فً األضالع خلؾ ستار اللً

وعندما اقتربنا أكثر من قلب الظلمة ، اقتربنا أكثر من تداخل القلب والقنوات ، فطردنا الهواا من 
بٌنٌنا ، واختصرنا بجلد واحد لجلدٌنا ، وأحسسنا بالقٌامة قد تقوم بٌن جنبٌنا ، فدمعنا من تحت 

 عٌنٌنا ، وبكٌنا وبكٌنا ،

 ..ونحن ال ندري ، أنا وهً ، أٌن ٌدٌنا وأٌن عٌنٌنا وأٌن نبضٌنا ، فتحولنا إلى واحٍد نحن اثنٌنا  

  

 :كتبت فً إحدى قصابدي

 الناس قد علقوا منذ أن خلقوا

 ..جاإوا فرادى 

 ..سٌرحلون فرادى  

 لكنهم فً الحٌاة التً تواجدوا فٌها ،

 بؤٌدٌهم ، بكل ما تراشقوا  

 .. ما اتفقوا وفً كل األشٌاا 

 كؤنهم جاإوا لحقل ألؽام ٍ ، 

 ..وما اجتمعوا إال لٌفترقوا 

 ..نسٌنا أنا وهً هذا الشعر فً لٌلة عٌد المٌالد 



فً الركن العاتم فً اللٌل وفً علب اللٌل ، اقتربنا حتى العدمٌة ، وتوحدنا كالكٌمٌاا ، 
مفتاح ، ولٌس كما الؽصن وانفصلنا عما هو آخر ، وكان التزاوج لٌس كما القفل وكما ال

وكما التفاح ، بل كان التزاوج بٌننا ذوباً ال مكافًا له ، ووحدة مادة تتحول إلى أخرى 
 ..وال بتحلٌل وال بمقص  طال بمشر التنفصل 

ولن ٌعرؾ اآلخرون أن .. لن نعٌش فرادى ، لن نموت فرادى ، لن نكون أبداً فرادى 
 ..خر إلى أحٍد فرٍد آخر أحداً منا اختفى فً اآلخر ، وتحول اآل

ونسٌنا ٌوم كنا فرادى ، ونسٌنا .. رقصنا لٌلة عٌد المٌالد بقلب واحد ، وبجلد واحد 
 وكؤن كل امتداد ٍ ال.. السواد ، ورأٌنا فً البصٌرة مساحات الرإى ، ثم طرنا بالداً بالدا 

 ..ٌكفٌنا امتدادا 

------- 

 ..بل ذوبان  أنا ال أتحدث عن حب ٍ 

 ..أتحدث عن بلد ٍ بل بلدان  أنا ال

 ..أنا ال أتحدث عن كون ٍ بل أكوان 

 .. أنا ال أتحدث عن ٌوم ٍ بل أزمان 

 ..أنا ال أتحدث عن حجر ٍ بل إنسان 

------ 

  

 االلتصاق والذوبان واالنصهار أمر خارق ٌ،

 أكثر من خٌال ، 

 ..لكن من المحال أن ٌبقى الخٌال حقٌقة ً  

 .. زوال وأن تسٌر الحقٌقة لل

 ..وأن ٌتحقق فً هذه الدنٌا محال 

 ْ ْ ْ ْ ْ ْ ًْ 
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ٌوم أن صرخ الجنٌن لٌتحول إلى مولود ، اخترق المفصل ، وٌوم أن توقؾ عن رضاعته اخترق 
.. المفصل ، وٌوم أن ابتدأ اللفظة اخترق المفصل ، وٌوم أن استقام الهاجع فٌه اخترق المفصل 

 .. حتى ال تنتهً إلى األزل هاتٌك المفاصل .. تستمر المفاصل  وهكذا

والمفصل هو دوماً فً لحظة ، لكن األثر ٌبقى أطول َمّدا ، وهو الذي ٌعطً التجدٌد وٌعطً 
 ..اإلثارة ولذة االنبهار والقدرة على االنتظار 

 ..اكتب ْ 

ب إنً فصل فً مفصل اكتب إنً وجع من ؼٌر دواا ، اكت.. اكتب إنً جسد من ؼٌر ؼطاا 
تؽٌٌر األنواا ، وتعلم أن جلدي بعد مفصل لْصق ٍ فً لٌلة عٌد المٌالد لم ٌقبل أن ٌؽٌب طوٌالً فً 
اآلخر إال تحت جنون الصرخة ، فما أن تفجرت األفالك ، حتى عادت أشواكً لمواضعها واستقر 

ل ؼاب إلى الماضً وكؤن الزلزال قد اندثر تحت مفص لٌهجع فً هدأة عصب ٍ ، .. الزلزال 
 ..المنسً 

ٌُكتب ؟ ٌُقرأ ما   ولماذا تكتب ؟ فهل 

وإذا كنا ننسى أبداً ،  !  تذكر ، ولماذا تتذكر ونحن فً مفصلنا ، وكل مفاصلنا ننسى .. تذكر ْ 
ونتذكر عندما نتلذذ فً أن نتذكر ، وننسى عندما اللذة .. فما السبب فً أن نتذكر ، ثم نعود لننسى 

وننسى أن الزمن َمضاا ، وأن .. رى أخرى ، مفصلها ٌذهب لؤلبعد ، ورؼبتها تتحقق تؤتٌنا من ذك
ًّ فً برد ِ الشتاا   ..الصٌَؾ منس

.. 

نامت المرأة عند الصبح ، وألن لٌلة عٌد المٌالد أخذت من قلبً الصرخة ، وأسقطت من جسدي 
ات المكان ، فقد نامت المرأة وألن ارتكاسات الزلزال تبقى فً ذ.. ثورة ورثتها من جسد األجداد ، 

ًّ فً القٌعان ، فقد ثرُت  ثرت ُ ، .. عند الصبح ، وبقً عندي صدى الودٌان ، ورابحة الزبد المؽل
وصارت األرض .. وانكب الماا الراكد فً الجرة .. وكسرت الجرة ..  وكنت وحٌداً فً الثورة 
 ..تحت سحابٍة حرة مبتلة ً كما هو التراب  

  

ي الخاصرة أسؤله ضمنً ، وال أسؤل أشٌاا كمثل سإالً فً العلن ِ ، وأنت إن سإال ٌجرح ؾ
صادفتك زجاجة ُ سري مرة ، فانس أنها منً إلٌك ، وتعلم أن تنتقل إلى مفصل ٍ آخر ، من مفاصل 

 ..األٌام   دنٌا تركبك كصاحب دابة ٌركبها وسٌبقى راكبها على َمّر 

 :مس أنا ، أنا الذي أهمس فً أذنً ٌحاصرنً ، فؤه أقول سإالً فً خاصرتً 

_ فقط نحن  –ونحن الذٌن .. ، أم هو شًا فً دخابلنا أهو االلتصاق الذي ٌخلق فٌنا الرؼبة  
 !نحس بالذي فٌه ؟



وما نحن فٌه من ثورة ،  .. منا  أهو اآلخر ، حتى لو أحسسنا بؤننا ارتدٌنا جلده وعبااته ، لٌس 
 سوؾ ٌؤتٌنا ، من الجسد  ًأمال.. رنا من الذي سوؾ ٌؤتٌنا هو من الذي فٌنا ، ولٌس من انتظا

هً التً ستهز كٌاننا وترضٌنا .. المقابل ، لكن آمالنا والرؼبات التً فٌنا ، هً التً سوؾ تسقٌنا 
 !، ونحن الذٌن نظن أن اآلخر سوؾ ٌعطٌنا ؟ 

 !؟وٌبدو أننا نظن أننا نعطً ، وأن اآلخر سوؾ ٌعطٌنا ..  هل نؤخذ أم نعطً 

 ..ثورتنا فً دخابلنا ، ولٌس ؼٌر الذي فٌنا سوؾ ٌشبعنا ، ولٌس ؼٌر الذي فٌنا سوؾ ٌرضٌنا 

  

أناشٌُد الهوى ، هً خداع ٌ ، ككل أنواع الخداع ِ ، تخرج من مخارجنا ، وال تحكً دمعاً وال 
 !!اكن ٌ فٌنا لكنها التعرؾ الصدق الذي نظن أنه سشراٌٌنا ، فكله كلماٌت منمقة، قد تحكً مآسٌنا ،  

  

فً صفحة تعدادي ، ولٌست  تذكروا أننً قلت امرأتً ، ولم أقل إنها المكتوبة .. أنا قلت ُ امرأتً 
أنا قد أوحٌت بكذبة ٍ ، ضحكت علٌكم ، ضحكت ُ علٌكم ، وأنتم .. المرقونة جنب عٌد مٌالدي 

، جلد امرأة أخرى ،  ، بل فً تسخرون ، فؤنا لست أكثر من حٌوان قضى لٌلة عٌد المٌالد على 
 ..وهاهً اللٌلة تؤتً ، وكؤن لٌلة عٌد المٌالد ما كانت أصالً ..  وظن حمقاً أن المفاصل قد تبقى ، 

 ..لٌلة عٌد المٌالد مثلجة ٌ ، وتلك لم تكن ِ ، لٌلة عٌد المٌالد صالة وتلك لم تكن ِ 

حقٌقة ثورة ُ ذات ٍ ، ولم تعط ولم لٌلة ُعٌد المٌالد محبة ٌ ، وتلك ادعت بؤنها كانت ، وهً فً ال 
 ..تؤخذ بل كانت تلملم من داخلها فطرتها ، وفطوَرها ، من لٌلة مٌالدها ، إلى الكفن ِ 

-------- 

 

 ..الٌوم ُ في الصباح  -4

 !، تلك السحرٌة ( أنا) أنا ، وأنا دوماً أتحدث عن 

 :، ٌوم صنعت قالبٌن لنفسً أنا أتحدث عن ذاتً 

 ..نا فم باللسان وباألسنان أنا لولب ، وأ 

ولٌلة عٌد .. خلق هللا كما قالوا ، وأنا أصّدق ما قالوا ، خلَق اللٌَل لباسا ، وخلق النهار معاشا 
 ..والصباح الالحق ما كان معاشاً أو لباسا .. المٌالد ما كانت لباساً وال كانت معاشا 

بٌن الحالٌن وأكتب عن اإلنسان  لٌلً هو لٌل اللص ، ونهاري هو لون الزٌؾ ، أعبعب وأتنقل
 .. عندما ضاع وادعى ثم أنكر ما ادعى 



خفُق قلبً ال ٌعرؾ أنواع النؽمة ، خفق قلبً ٌرٌد اعتصار األشٌاا من األوصال ، وٌبقى كذلك 
، وال أعترؾ أن خلؾ قلبً تكمن  ٌقول إنه الذي لدٌه نعمة وفضل ، وهو ٌستحق تلك النعمة 

ٌحّصله اللولُب عندي من ؼٌري ، ومن قلوب ٍ أخرى صارت  س دمً إال ماابتزازات األقوال ، ولً
 ..تبتؽً الترحال لتحولها لسراب ٍ تلك اآلمال 

قضم السن عندي .. كانت لٌلة مٌالدي لولب ، ٌخترق كل األؼلفة ، وتحّوَل الفم عندي لِمْمصاص 
 ..وانؽرس الناب ، وتحول اللسان عندي إلى إذاعٍة تتحدث عن إخالص 

 ..السعادة ، كما هو لتفوٌت اآلهات   لكن األمر فات ، والزمن هو المهماز لتفوٌت

قبل دقٌقة كان .. كان صباحاً ، والزمان لٌس هو الوقت وحسب ، بل هو أٌضاً مكان مثل المكان 
هل اختلؾ المكان ؟ ال .. شًا ما هنا ٌحتل المكان والزمان ، وأنا جبت اآلن آلخذ ذات المكان 

وأنا أصبحت ..  لم ٌختلؾ المكان ، لكننً فً الزمان أصبحت بدٌالً لؽٌري فً ذاك المكان  بالطبع
 ..الزمان أٌضاَ هو المكان فً ذات المكان ..  ! ؼٌر ؼٌري فً المكان ، بفرق الزمان 

  

عندما أبكتنً دمعاتً ، لموت لٌلة حب ٍ فً لٌلة عٌد المٌالد ، سقطُت من أعلى األبراج ، ألهوي 
 ..ة أهواٍا ماتت تحت نعال النسٌان كصر

فجلست على عجزي ، أكتب فً قلبً لعبة صٌد المفتاح ، لدعوة جسد ٍ ُملتاش ٍ مّدع ٍ ، ٌبحث .. 
كتبُت ، على ذكرى ، من ؼٌر قراطٌس وال أقالم ،  .. عن ظلمة كور ٍ فً المنتصؾ من األطراؾ 

كتبت أن لٌلة عٌد .. ومن ؼٌر استحٌاا أن كل األشٌاا مؤكولة ٌ ، وتدخل فً األخرى ، كطبع ٍ 
.. المٌالد كانت من أجل ساعتها ، وفً ساعتها تلملمت مشاعر كالسٌل ، دون أن تالحقها األضواا 

وانتهى السٌل من ساعتها وعدت إلى جلدي أتحسس نبضاً فً داخله ، فوجدت أن ال ضؽط فٌه وال 
ألننا نفرح أن نكون لوالب نثقب على  خٌالا.. رجفة ، وكل الباقً هو ذكرى تهرب فً خٌالا 

 ..مهل ٍ كلَّ ما ٌصادفنا ، نثقب ثم نثقب ثم نثقب ، وعلى وجهنا صبػ حٌاا 

المرأة تلك نسٌْت من أنا ، وأنا مثلها ، وتذكرت أن الحٌاة مفاصل ، والمفصل الذاهب الٌعود ، 
 ..إال كذكرى تموت و وتندثر كما كل األشٌاا 

الحدود المنظورة ، فً اإلحساس ، طرق على بابً أن أعّمق مفصلً  ولكً ٌكون المفصل ، ذو
 ..، بجلب الجدار إلٌه ، والجدار فصل من أعماق 

كان جدار المفصل عندي هو أن أجعل لٌلة عٌد المٌالد بال أصحاب ، فؤعزلها ، كما ٌعزل الناس 
 ..كلَّ الوحوش ، وما ظنوا أنهم الوحوش ، بدون ناب ٍ ، أو مع أنٌاب 

ارتخٌت على وسادة رٌش ورحت أحلم بؤن أستعٌد لذابذ أعٌاد المٌالد ، مع صحب ٍ أو بدون 
كانت أجفانً كاللٌل ، وكانت شفتاي كعبق .. األصحاب ، فؤنا ، ولٌس ؼٌر أنا ، فً قابمة األحباب 

 لكن من ٌبقى هو ذاتً التً تمؤل قوابم األصحاب وقوابم كل.. ورود ، وكان قلبً كموقد أشعار 
 .. األحباب 



ًً ، وقلت لرٌش الوسادة ، أن ٌعلم أنه لم ٌعد رٌشاً فهو لٌس على طٌر ، بل كان  فارتخٌت مجدداَ
حٌث طارت .. مثله مثل لٌلة عٌد المٌالد .. رٌشاً فً سابقة األٌام ، أما اآلن فهو جثة رٌش ٍ ، 

كر فً المٌالد أن ما ولم ٌبق شًا أرؼب فٌه سوى إٌقاظ المفصل فً صبح ٍ ٌذ.. ذكرى األجداد 
 ..كان لٌس أكثر من لعبة أوؼاد 

  

ولم .. وأنسى .. وضعت رأسً على مفصل رٌش ٍ ، وقلت إننً سؤنفصل من لٌلة عٌد المٌالد 
 ٌعد الصبح ٌهم إن كان معاشاً أم لباساً ، أم مسرح أبعاد ،

استفقت ، سٌكون هناك المهم عندي أن أروح إلى العالم الذي لست فٌه أنا ، وعندما أستفٌق ، إن 
 ..ٌوم آخر وعالم آخر ، وستختلؾ األبعاد 

نسٌُت اللٌَل ونسٌت الحفر .. وبعد عٌد المٌالد .. وأنا أبحث عنه لتؽٌٌر المفصل .. النوم سحر ٌ 
 ..على الجدران والحفر على األخشاب ، ونسٌت التداخل فً القلب كما األضالع 

 ..وضعت أنا فً شتى األصقاع 

وأنا ال أعلم  وجنتً بمخدتً ، وكَبتُّ عن المفاصل دمعتً ، وذهبت فً نوم صبح ٍ التصقْت 
 ..، فً حرقتً ؼاٌتً ، سوى أننً ذابب ٌ من عبث الدنٌا  

------- 

 

 ..اليوم األول  -5

 ..ال أفهم لؽة الناس 

 !ال ٌفهموَن الكلمات ِمنً وهم أٌضاً  

، عقصت ُ جلدي ،  كل الطقوس وحٌداً  بكٌُت وحٌداً ، وأخذت أنفاسً وحٌداً ، ومارست
 ..ومسحت عٌنً ، وكتبت شعري ، وشلحت ثوبً ، وألقٌت أسمالً بعٌدا 

 كل ذلك ألجتاَز مفاصلً وأصبَح مخلوقاً جدٌدا ،

 .. ال ٌهّم إن حقَق السعادة ، أو لم ٌكن أبداً سعٌدا  

وى كامرأة ٍ أم بمعنى سل.. نمُت صبحاً ، واآلخرون صٌاح ٌ وشكوى ، وكانت فً نومً سلوى 
ألكن ، ومن بعدي البلوى ، فؤنا ال أفهم معنى التقوى ، السلوى ، الٌهم ، الٌهم صدٌقً ، فؤنا   ًِ

وكل ما أفهمه أن نْومة َ الصبح عندي إثر المٌالد كانت مفصالً وزعت على نفسً فٌه الحلوى ، 
عن لؽة الناس إنساناً عنٌداً ٌفّك قٌودا عندما قمت إنساناً جدٌداً ، اجتاز الحدوَد ، وكان فً انفصاله 

.. 



 .. النستطٌع أن نفك كل القٌود مهما فككنا قٌودا 

هربُت إلى الحقٌقة التً ال تعرؾ زٌفها ، حٌث أن كل الزٌؾ جاا من بٌن أسناننا نحن البشر ، 
 ..كما سطَع كخٌوط ِ ضوا أسود ، وانبثق ككتلة الحٌوان من مصادر الرؼبات فٌنا 

ن البشر ، وأنا بشٌر ، وال أستطٌع الفكاك من نفسً ، هربت إلى حٌث لم ٌفسد البشر كل هربُت م
 ..األشٌاا 

لجؤت إلى جبل مثل ابن نوح ، وإلى شجرة مثل عصفور ، وإلى القاع مثل الدٌدان ، وإلى الماا 
 ..كؽالصم أسماك 

 :تلك قصٌدتًلحشرُت قصٌدتً ، ضمن الضلوع ، وعلى موجة خفقتً ، وأعدت مرات ومرات 

 ..جعُت ، عرٌُت ، وانقصَّ جناحً 

 ..لم ٌعْد عندي سالٌح ، فقد سرقوا سالحً 

 ..لجأُت إلى الحقِل أعٌُشُه ، وأالمُس عن قرٍب أقاحً 

 أرتجٌها ألكون واحدًا منها ،

 ..لعّل دواءها ٌشفً جراحً 

 فاستقبلونً بحفاوٍة ،

 وتراقصوا رقَص المالح ِ ، 

ًَ لكنهم ذّكرونً أن األ  التعٌُش طوٌال ً ، قاح

 .. وموسم إعدامها 

 ..عند الصباح ِ 

  

ًَ المبتور ِ  حشرت قصٌدتً ضمن الضلوع ، ورحت أبحث عن أقحوان ٌرقص لً وٌنسٌنً جنح
ًَ المهدور ِ ، وٌزرعنً بلسماً على كل القبور ِ   ..ودم

، فؤخذت أنؤى أكثر  نه لقد أعدموا كل األقحوان فً الدنٌا ، ولم ٌبق سوى النابً والمختبًا م
 ..وأبتعد حتى عمق األعماق مابعد اآلفاق ، لعلى أنسى أننً بشر جبت هنا قسراً 

لمعت فكرة فً الخلد لدي ، والَخلد لدي ، الٌسكن فً رأسً .. عندما لم أصادؾ أقحوانة واحدة 
كل ذرات العقل عندي هو ساكن أزلً فً .. بل فً كل انتمابً لجسدي ولفكري وللعواطؾ عندي 

 كٌانً ، هو فً رأسً كما وجدانً ، هو فً الحٌوان بداخلً وإنسانً ،

 ..هو فً تارٌخً وجؽرافٌتً ومحبتً وعدوانً  



  

 :عندما لم أصادؾ أقحوانة واحدة لمع فً الخلد لدي

أهً األقاحً التً ال تعٌش طوٌال ً رأتنً بشراً فظنت أنً جبت ألذبحها ، فتنادت باللؽة 
أن تختبًا على هٌبة شوك ، ٌتركه الناس لٌنمو ثم ٌترعرع ثم ٌتزاوج وٌنجب فً المجهولة لً 

 !األفراح ؟

 !أهً األقاحً بدأت تفهم لؽة البشر ودٌانتهم ؟

 .. كبر سإالً حتى امتد إلى اآلفاق ، فجلست أبكً  

 !سقطت دمعة  

 :ومن بٌن جذور ٍ تحت أقدامً امتدت أقحوانة فتٌة أصابتها الدمعة ، صارخة ً

 !أأنت من جبت تذبحنا ؟ أال ٌكفً ضعفنا وضعؾ حٌلتنا وقصر األٌام التً نعرفها وتعرفنا ؟

 .. ابتسمت وفً عٌنً دمعة أخرى وفً قلبً دمعة حّرى 

أنا ، أٌتها الرابعة ، جبت ألننً ، رؼم بشرتً وأصابعً وانتمابً ، جبت أرجوكم أن تقبلونً 
 !واحداً منكم 

 ..ولكنك لست مثلنا وال تشابهنا  :قالت األقحوانة الفتٌة

 : قلت لها 

 !لكن الذي فً قلبً ٌشابهكم 

 ..سؤبلػ قومً : قالت وهً تختفً

  

 . .وتحولت المشاعر عندي قدٌدا .. عدت وحٌداً من جدٌد 

 ..متجمد ٌ ، على وشك انهٌار ٍ وال أحتمل المزٌدا .. لم أتحرك ، فؤنا سعٌٌد تعٌٌس 

 ..أحد أراه ؼٌر الشوك كالبشر  األقحوان خابؾ منً ، وال

تطٌر المحاجر منً فً كل صوب ٍ ، وأنا رأُس الجبل ِ ، أبتؽً إجابات على تساإالتً ، فً 
الوجود وفً المصٌر ، فً الذنوب وفً الؽفران ، فً الزٌؾ وفً اإلجابة على كل ما مضى وعلى 

 ..كل ما سٌؤتً 

أنا الموُج والبحر والحٌاة والفناا فً قلب .. ب أنا الطرٌق عند الؽٌا.. أنا وحٌد ٌ قرب السحاب 
أنا الضٌاع بنفسه ، فال أنا قادر على االنصٌاع لقانون البشر ِ ، وبذا أتحول فً مشاعري .. الُعباب ِ 



ألكون واحداً منها .. وال أنا مقبول لدى األقاحً أحاكٌها ، وتحت أفبدتً أالقٌها ..  إلى حجر ِ 
 ..رعشة الحٌاة التً فٌها  أالعبها ، أؼازلها وأعٌشُ 

 قلبً ٌخفق سٌدتً الصؽٌرة ، قلبً ٌخفق ،

 علك أن تعودي ، فؤنا فً الخلقة بشر ٌ ، 

 ..وفً أّسً إنسان  

 وفً روحً ابن لبستان ٍ هو أرض أقاح ٍ ، 

 ..ورٌاحٌن ورٌحان .. ووروٍد  

 قلبً ٌخفق ، قلبً ٌخفق سٌدتً ،

 ..علك أن تعودي ، فؤنا وحدي  

 .. البشر لسوابلهم تركت  

 ..التخافً سٌدتً 

 فؤنا نجوُت لقٌطاً من دنٌا 

 ال تعرؾ إال الذباب ، 

 ..وإال الخرفان  

  .    .    .    . . 

أٌن أنا من قذؾ ..ٌسابلنً جرحً الؽابب فً كل األضالع ، ٌسابلنً خوفً فً كل عٌوبً 
 !أنا على شفاه ضٌاع ِ ؟أٌن سؤرسو عندما تقذفنً الحٌاة بكل أوجاعً و !  المجهول ؟

 !ونزلت من عٌنً دمعة 

 :خرجت من تحت األرض األقحوانة الفتٌة قابلة 

.. أمً وأبً ، سٌرٌاِنَك إن كنت تخطب ودي ، وإن كنت ترسل الدمعات من عٌنٌك إلى خدي 
فمهري هو الدمعات ، وإن كنت صادقاً ، فما فً دموعك من شعر ٍ ومن حب ٍ ، هو الذي ٌشفً ، 

 ..لذي ٌجدي وهو ا

 :قالت األولى.. أقحوانتان قوٌتان وانتصبتا كالسهم  ؼابت الرقٌقة الجمٌلة ، وخرج من األرض 

فنحن ال نقبل مثلكم أٌها البشر الذهب والمال ، .. ألنها عندنا أؼلى الهداٌا .. قبلنا هدٌتك األولى 
 ..نحن هداٌانا من الدمع .. فهً تقتلنا تلك الهداٌا 



 ..كلَّ فجر ٍ تكثر من دموع أمنا هداٌانا  ألم تر أننا 

 ..والندى هو ماٌبقً الحٌاة فٌنا  

 !؟.. وٌعطً حٌاتنا لوناً وألحانا  

 ! أنت بشٌر سفاٌح، ماذا ترٌد منا ؟.. ماذا ترٌد منا ؟

 إن كنت تحبنا كما تدعً ، فاتركنا لشؤننا ولدٌننا ،

  .. فقد شبعنا من البشر تقتٌالً وعدوانا  

 :المحبٌن قلت وبوجل 

وأرٌد أن أكون صدوقاً وأن أستزٌد ..ولكننً بالفعل أحبكم ، وأحب أن أعٌش بحبكم وبدٌنكم 
 ..إٌمانا 

 :قال األقحوان

 :إن كنت صادقاً حقاً فؤخبرنً. وأٌن الصدق ُ وأنتم تفعلون ؼٌر الكلمات التً فً أفواهكم؟  

به أعناقنا ثم وضعتنا فً مزهرٌة أنت اعترفت بلسانك هذا أنك قد اشترٌت سكٌناً وقصصت 
فكٌؾ ترى فٌما نرى بؤنك مثل اآلخرٌن ..  ثم نظرت سعٌداً إلٌنا وأنت تقدمنا هدٌة لصبٌة .. مذهبة 

 ..ولو كانت من فاهكم تطلق الدرُر .. نحن ال نثق طبعكم أٌها البشُر .. بما جرى 

 !سالت منً دمعة 

إن كانت دمعاتك ندم ٌ ،   ! فً المحبة ِ ٌسعى  الدمعة الصادرة عن قلب ٍ ! نحن هذا ما نإمن 
ستجد أنك فً  فتش قلبك فً العمق حتى ترانا ، وإن كنت مخلصاً .. فلتعلم أنه ٌمكنك أن ترانا 

واألجواا .. انظر اآلن على امتداد األنوار .. فانظر .. دخابلنا ترانا ، وعندما تؽٌب العدوانٌة فٌك 
أألقحوانتان ، وعادت لتبرز  ؼابت.. ل انتظارك حتى ترانا فلن ٌطو.. واألمطار واألخٌار 

 :أقحوانتً الفتٌة

 أهرق ِ الدمع حتى ترانً ،.. هل ترانً 

 ..ولن ترى أحداً مكانً .. اجعلنً فً قلبك حتى ترانً  

نسقً بها .. ولكً تكون منا فمهرنا هو نهر من دموع .. قرر األقحوان أن تكون تحت التجربة 
 !الجمٌع  قلوِب .. للحب ، ونسقً بها كلَّ القلوِب كل من ٌحتاج 

------- 
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أو أحسب نفسً جسداً ، ٌعرؾ كٌؾ ٌؤكل ثم ٌشرب ثم ٌبلع ثم ٌترع ُ ، وكؤن الدنٌا بحث ؼنابم ، 
 !..ولذابذ بلع ٍ أو تفرٌػ ؟

ن دٌنً هو السعً وأن ٌكو.. عند بلوؼً رأس الجبل رأٌت أن الحٌاة هً أن أخرج من طٌنً 
 ..لكل األخٌار ولكل الخٌر

 فالجمال فً الحقٌقة لٌس فً الضخامة ،

 بل فً سحر التكوٌن ِ 

 ولٌس من الضرورة كً أرى الجمال أن أفتح ،.. 

 ..بل ربما من األجمل ِ أن أؼلق عٌنً  

.. عند رأس الجبل ، وأنا بٌن األشواك ، قالت لً األقحوانة الفتٌة أن أؼمض عٌنً ألرى 
ًّ ، وصمّت طوٌالً ألسمع عن بعد ٍ أجمَل ترتٌل ٍ وأروع تلحٌن ِ   .. فوضعت ٌدّي على عٌن

، عندما ٌستٌقظ فٌنا أفضل َخلق ٍ وأروع ُ ثم ألرى من عٌن ٍ مؽمضة ٍ أن الروعة فً دخابلنا  
 ..تلوٌن ِ 

جاات من .. ا جاات أطٌاؾ الورد ، وأجمل النسٌم ٌعبعب فٌها ، وأروع موسٌقا الفردوس ترافقه
 أفق ٍ ، كما جاات من قلب ٍ بٌن ضلوعً ، 

 ..وتنادٌنً .. جاات تهتُؾ باسمً 

 ..فهً فً أعراس الحب تالقٌنً  

 والٌوم العرس ٌعنً أن األبدٌة تسعى فً الحب ، 

 ..لكً تؽمرنً وتجمَع كل الروابع ، وتعطٌنً  

 ..رؾ دنٌا انؽمست فً الطٌن ِ كنت أعلم أننً فً الٌوم اآلخر والوجه اآلخر من دنٌا التع

 ..بل فً دنٌا األلوان ، واالمتداد ِ والصحو على إحساس الحب والخلود من األزل إلى األزل  

 ..ال فً دنٌا ٌسٌر بها اإلنسان ُ كمجنون ِ  

 ..ماعدت ُ أرى من تحت الجفن وال أسمع من صٌوان ٍ وال أحس بجلدي 

 ..أحاسٌس الحٌوان ِعندي  فقد نامت كل  

 .. ففككت قٌدي ، وأصبحت أطٌر على األثٌر 



 ..وصارت كل الطٌور جندي 

  

 :فتٌتً ، أقحوانتً سؤلتنً

 أو َ تحبنً ؟

 :فؤجبتها 

هذا ٌعتمد عل معنى الحب لدٌِك ، فإن كان كبنات الناس ، الحب لدٌهم شبق ٌ وخالص من ضؽط 
ٌوم .. هو الذي مات علٌه جدي  إن الذي عندي ببساطة ٍ.. العصب ، فؤنا لٌس ذاك هو الذي عندي 

 ..فبكى وقال إن الذي ٌجري خلفه الناس ، لم ٌعد ٌجدي أن تفّرؼت الدنٌا حوله ،  

 :عادت فتٌتً ، أقحوانتً ، تسؤل

 !أَو تحبنً ؟

 :فؤجبتها 

ذاك هو شؤن .. إن كان الحب هو لصق شفاه ٍ ، ودخول الزوابد فً معابر النواقص ، فلست أنا 
ًّ وصممُت اآلذان آخر الٌعرؾ مع نى الحب إال خداعاً ، وتعمٌة َ بصر ٍ ، وأنا قد أؼلقُت عٌن
 ..كما أنت ترٌن أٌتها الفتٌة ... فرأٌت الدنٌا  وخدرت جلدي 

 :عادت الجمٌلة الفتٌة تسؤل

 ؟ .. أو َ تحبنً 

 أبالعٌون ترانً ؟ أبآلذان تسمعنً ؟ كٌؾ ترانً ؟ .. كٌؾ تسمعنً ؟  ! أنت تسمعنً 

 ..ال  :قلتُ 

 :فبادرتنً 

فكٌؾ ٌمكن أن تحبنً .. بؤذنٌك ، وال بعٌنٌك ترانً ، وال تحس بجلدي   يال تسمعنإذا كنت 
 ..كما أنت تسمعنً ، وكما أنت ترانً ، وكما أنت تحس بً ! .. بطرٌقتهم 

 ..بنفس ِ الطرٌقة حّبك سوؾ ٌلقانً  

 انَس دابماً أٌها اإلنسان ، أنك جبت من عوالمك ، 

 ..! ر اآلن أنك فً عالم ٍ ثانً وتذك 

. . . . . 



.. قدمً كالفٌل تدوس على الصؽار ، فتموت قبل أن تبن .. أنا ضخم الجسد بٌن نبتات األقحوان 
وما أن أقوم ألمشً حتى .. فؤجلُس ألدمع من عٌنً كل الدمع ، وبصدق ٍ ، فٌسامحوننً مجدداً 

فٌسامحوننً كما لو أننً .. ل أصحابً وخالنً ثم أدمع من جدٌد على قت.. أدوس كذلك من جدٌٍد 
 ..ماعدت أقوم من أرضً ، وال سؤفعل فعل إنسان ِ 

 :تعبوا من قصتً ، أخذونً لمحكمة أنشؤوها من أجلً

 !ما كنت أقصد القٌام بفعلتً 

من .. قرروا بدالَ من أن ٌشنقونً أو ٌصٌدونً أن ٌنشبوا مدرستً لٌعلموننً الحٌاة كما ٌنبؽً 
 ..منعوننً من جلب أحزانً يٌُسقطوا أحزاَنهم و أجل أن

 . . . . . 

كانت محكمة ً أولى ، ومدرسة أولى فً التارٌخ ، إذ أن عندهم قوانٌن الحب ؼٌر قابة للكسر ِ ، 
وكلهم الٌتنقلون ، وال ٌعرفون كٌؾ ٌتنقلون ، إال على جسر .. والروح عندهم ؼٌر قابلة ٍ لؤلسر ِ

اكن دوماً فً الرأس والعٌن والصدر ِ ، فً القلب والزند والنحر ِ ، فً المحبة ، وجسر المحبة س
 ..البحر واللٌل والبرِّ ، وفً كل روح ٍ أو نسمة ٍ تجري 

 :قالو لفتاتً أن تعلمنً

وتنشق عطراً لم ٌؤت من ضمن زجاجة ، وتعلم أن الحب دوماً فٌك ، . ارقد واستلق ِ . اجلْس 
 !ولٌس فقط عند الحاجة 

نحن نؤتً بهواا لم تلوثه ٌُد إنسان ، ونطلق عطور األرض .. تنشق نسمة ً نحن نصنعها اجلس و
 .. ، ونتركها تتفاعل عمر األرض ِ 

واترك لحن الحب ٌجول فٌك ، واترك أشعة حب .. واترك النسمة تخترقك .. إجلس ، وارقد ْ 
 ..تصطادك برضاك 

نحن .. نعرؾ أسلوب التصرٌؾ لقاذورات  فنحن هنا ال.. اجعلهم ؼذااك الذي الٌنتج قاذورات 
 ..انس البشَر الذٌن إذا أخذوا ُحباً أطلقوا نفاٌات .. نؤخذ حباً ونعطً حباً 

 ..من رفاتنا تنطلق الحٌاة .. نحن األقحواُن 

فالحب هو ..  نرؼب الحب .. بل دابماً نقبل الحّب .. ونحن ال نرفض الودَّ .. أتٌتنا خاطباً وداً 
 ..هو الطرٌق الوحٌد إلى النجاة و.. الحٌاة 

 أترٌد أن تعّبر عن أشٌاا؟

 !إن لم تجبنً بلسانك ، فهذا أول بدا للرحلة 

 ..فؤنا قرٌباً لن أخاطبك بصوت لسان 



 ..وعندما نمشً الخطوة األولى ستسمعنً من خالل النسمة والرٌح والموجة واألنؽام 

  

منا ، ستصبح قادراً على كتابة حب بؽٌر قلم ،  أما عندما تصبح مثلنا ، وأعلم أنك حقٌقة ً صرت
وتصبح أنت البصٌر ، وٌصبح أصحاب .. ومضػ األشٌاا بال أسنان ، وسماع الصوت بال آذان 

 ..القلم وأصحاب األذن وأصحاب العٌن هم الطرشان وهم العمٌان 

_ _ _ _ _ _ _ 
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 ..على الجبال ِ ، وما بعد الجبال ِ 

 على السهول ِ ، على الرمال ِ ، وما بعد الرمال ِ، 

 ..على امتداد ما ٌمكُن أن أراه مدى الخٌال ِ 

كانت الزهور تجتاح أحاسٌسً وتقاربنً الوصاَل ، تحادثنً ، تالمسنً وتؽنج لً وتمنحنً  
 ..الدالَل ، فؤحس بجنتً التً أسعى إلٌها والتً فً امتداِد متعتها ، كؤنها األمر المحاُل 

لما كان ذاك األمر .. سبحُت بحوراً وحققت انتعاشاً وسمحت لنفسً أن أطٌر بكل أفراحًٍ  لو
 . .شٌباً مقارنة بما كنته بٌن خالنً من أقحوان ٍ ومن زهر ٍ ومن سٌوؾ الحّب فً قلبً ِطوال ِ 

 !أفتٌتً 

 ..بٌن طرقات ِ عوالمكم شّدٌنً 

 فجمالكم وروابحكم وعْبق الزهر لدٌكم ، 

 ..هو دٌنً  

 ، ضعً نداها فً عٌنً.. المسً الزهرة فً خدي 

 ..ضعً النسػ فً قلبً ، أدخلً الموسٌقى فً جٌنً 

 ..علمٌنً أن الحبَّ هو الحٌاة ُ 

 ..والحٌاة ُهً ما ٌخفق فٌنً  

  

 :وانة الرابعةأٌتها األقح 

http://www.adab-insan.com/Daisy%20Land%20texts.htm#أرضزهور#أرضزهور


 علمٌنً ما ٌمكن أن أنسى ،

 فؤنا مازلُت البشَر المجبول بذبب ٍ ، وداخلً فٌه الشوابُب تطحننً ، تسد عروقً ، تذبحنً ، 

 ..وكذلك تبكٌنً  

  

 رمقتنً ،. بكٌت . ضحكت . سكتْت 

 ..وأحسْت بؤنٌنً  

 امتدت ، لترضعنً نداها ،

 ..ولترضع دمعاً من عٌنً  

-- - - -  

.. الٌوم األول مازلنا نجري كعنادل خضراا ، فهنا العنادُل خضراا ، فً المساكب والجٌوب ِ فً 
ًَ .. نجري وال نحس بآثار ٍ تنّبهنا لؽٌبة حب ٍ أو لؽٌاب جمال ٍ أو إلى وقت ِ ؼروب ِ  زرنا األقاح

 بؽٌر ِ تعداد ٍ ، وسبحنا فً بحر الطٌوب ِ ،

 ..جنوب ِ وزرنا العصافٌَر تؤتً من شمال ٍ أو   

ًَ فً زواٌا الدروب ِ   .. وزرنا السحال

 ورأٌنا األسماك راقصة ً ، ال تؤكل بعضها ، 

 ..أو تؽرق فً الذنوب ِ  

 .. هناك لفظ ٌ واحد ٌ أٌنما حللنا كنت أسمعه 

 ..حبٌبً 

-- - - -   

 :قالت لً الفتٌة 

أحب الصاحُب .. به ونحن نرى النور ٌؽمر كل العالم أحدثك عن صداقة نشؤت بٌن نمر وصاح
كما صار صاحبه الذي تفاخر نمَره ورعاه منذ والدته حتى قوي واشتد وصار مرهوباً ، هو ،  

 !بقوة نمره والبؤس فٌه 

 جمع كل الناس حوله ٌشاهدونه ٌدخل رأسه ما بٌن األنٌاب وتبقى الصداقة تجمع النمر بصاحبه 
 .. مما ٌنتج عنه حٌاة حلوة للصدٌقٌن  والناس مندهشة ، ولدهشتها تدفع ماالً .. لعمر طوٌل



فً ٌوم ما نسً الصاحب أن ٌطعم النمر ضحٌته ، وأرسل رأسه بٌن األنٌاب ، فؽرس األنٌاَب 
 ..فً رأس صاحبه ، ونسً لؽة السنٌن ، كما نسً لؽة األصحاب 

قى نمراً ، تؤكد الصاحب لحظتها أنه مهما تؽٌرت األشٌاا ، ال تتؽٌر أطباع األحٌاا ، وأن النمر ٌب
 ..وأن الصاحب ٌبقى لحماً عندما تتداعى األضواا 

... 

 !.. أقحوانتً وحٌاتً .. أفتاتً 

 !أهً قصة نمر نسً المعروؾ فً جنان األقحوان ؟

 ..ظننُت أننا نسٌنا الؽدر والخداع ، والذباَب والضباع ، عندما ؼادرنا بالد اإلنسان 

... 

 !هنا المشكلة حبٌبً 

فقد عاد .. طالما ما كان جوعانا ، أما عندما جاَع .. لوقت ٍ طوٌل ٍ أنه نمٌر  فالنمر كان ٌنسى
 ..لطباع الؽدر إنسانا 

... 

 !أفتاتً ، روعتً وسعادة ذاتً 

هذا ٌومً األول .. هذا هو ٌومً األول فً ربوع األقاحً .. وماذا ٌؤتٌنا من حدٌث ٌكدر صفونا 
ؼب فً أن أسمع قصصاً تكدر صفونا، وصفو ربوع ومع أحلى حورٌة ، وأنا ال أر.. فً الجنة 

 !المحبة

... 

 حبٌبً ، ٌا ابن اإلنسان ، 

أخاُؾ ، ولخوفً تبرٌر ، أن ٌؤتً ٌوم فٌه ترفض عالمنا ، وتنحدر مجدداً لطبع ضباع ِ البشرٌة ، 
العابد فتصبح البشر العابد للبشر ، كالنمر .. فتسبب تدمٌر حٌاتنا ، وأنت اآلن تعرُؾ الطرٌق إلٌنا 

 ..للنمر 

... 

وبحثت عن ذاتً ، فلم .. وكرهت كل العٌوب ِ .. هذا لن ٌحدث ، ألننً ، كرهت نفسً وذنوبً 
 ..حبٌبً : هو لفظ.. أجد ؼٌر الهروب ، إلى عوالمكم ، التً تعرؾ لفظاً واحداً 

... 



 ..تساالت الحبٌبة 

 ألم تلحظ شٌباً ؟؟.. معك طوٌالً جداً  وها أنا ذا.. أسؤلك فٌما إذا ال حظت َ أمراً ! أسؤلك حبٌبً 

... 

.. فكرُت ، واحترقت دماؼً ، واستعرضت منذ أن أؼمضت عٌنً وانتقلت إلى العالم الثانً 
 ..ولم أصْل لجوابً .. ورحت أتمتم .. وسؤلت نفسً 

حً ما زلت حٌواناً ، لم تفعل شٌباً بعد سوى أن تدوس على األقا.. أنت ما زلت إنسانا : قالت لً 
 ..ولو بالفعل ستنجح فً االمتحان الذي أردناه وهو ٌرضٌنا لقلت لً شٌباً ٌفٌد فً الفهم ِ .. 

 ..وافتح عٌنٌك وانسانا .. قالت لً أنت كاذٌب فابعد عنً ، وعد لعالمك الرخٌص 

تتلقؾ تلك الدمعات ِ وتمسح  فهرعت لعندي .. بكٌُت كالمجنون ِ وسقطت من عٌنً الدمعاُت 
 .. لب عندي ضربات الق

 ..دمعات قلبك عندي نبُض حٌاة ٍ ، ودمعاتك نقطة ضعفً  -

ستالحظ أشٌاا لم تؤلفها لتكون ؼٌر البشر وؼٌر .. قل لً ، ألم تلحظ شٌباً ؟ عاود لترانا فً قلبك  
 ..ولكننً سؤساعدك حبٌبً .. اإلنسان ، صاحب ِ االبتسامة ِ والسكٌن 

... 

... 

فتذكرت على الفور أنه منذ أن أتٌنا إلى ..حظً أسوُد مثل لٌلً : فسًمذهوال ً ، وقلت فً ن كنُت 
عالم األقحوان لم ألحظ لوناً أسود هوكثٌر فً عالمنا نحن البشر ، وؼٌر موجود فً عالم جمٌل هو 

 ..باأللوان 

 :قفزت ، وأملً أن أنجح فً امتحان

حتى العندلٌب حبٌبتً أخضر ٌ . .أنا أرى كل األلوان حبٌبتً ، وال أرى ؼٌر األلوان .. حبٌبتً 
 ..وأنا نسٌت اسم انعدام األلوان .. 

قفزت أقحوانتً الجمٌلة الندٌة فرحة ً ، وراحت تفرز مطراً من ندى ٌؽسل وجهً بؤحلى متعة 
 ..وجود فً هذا الكون 

نحن ال نعرؾ إال الحٌاة فً األلوان ، ال نعرؾ موت األلوان فً سواِدكم أٌها .. هو ذاك : قالت
 ..اإلنسان 

أنت بحاجة لدروس تحٌا فٌك ، إلى أن ٌصؽر جسمك مثلنا ، .. منذ اآلن سؤعلمك دروس الحب 
وإلى أن تتؽٌر رابحتك إلٌنا وإلى أن تستطٌع ، بدل أن تدوس علٌنا ، تستطٌع أن تعشقنا ونصبح 

 ..نحن لدٌك أهم من نفسك 



الً التقّزم فً الحجم والعملقة فً تحرك جسدي مهتزاً فً عسل الجنة ، وانكمش ما استطاع محاو
 ..وبحجم الٌراع .. بحب كل الوجود .. محاوالً ما استطاع .. الحب

  

 :أمسكت بٌدي بٌن ورٌقاتها

 !وربما تكون أول التالمٌذ وآخرهم .. أنا سؤعلمك الحب 

إن كنت قادراً على رإٌة الحب  وسؤعلم.. وسإال آخُر سوؾ ٌسعدنً ، هو أول درس ٍ فً الحب 
 !ولٌس على التلفظ ِ به وحسب 

 :سإالً الثانً اآلن

 !هل شعرت بطول الٌوم ِ ؟

ولكن لماذا ! .. هذا جمٌل ٌ أن ال تضبطك الساعة ! .. لٌست عندكم منبه أو ساعة .. آه حبٌبتً 
 ! ؟..الساعة والمنبه والساعة لٌس لها انتهاا والٌوم لٌس له آِخر ، والٌوم لٌس له تعداد 

 :ة الصؽٌرةتابعت الحبٌب

 !ولكن لماذا وقتنا بال ساعة ، وٌومنا لٌس له تعداد ؟.. صواٌب هو ما تقوُل 

 ! أذهلنً السإال ، لكن كان علً أن أبحث عن إجابة ، فال ٌجوز أن أرسب فً امتحان ؟

 !ربما ألنكم ال تحبون اللٌل : أجبتها

 !؟ولكن لماذا نحن ال نحب اللٌل ! نعم ، هو ذلك : ارتعشت سعٌدة ً

 :فتابعت .. لم أجْب وترددت ُ

 ..ألن الشر ال ٌرتع إال فً الظالم .. حبٌبً نحن ال نحب اللٌل 

 ..والمحبة ال تحٌا إال فً النور : .. فتابعُت معها

... 

  

 :ارتعشت حبٌبتً على وجنتً وتندت فً دمً وهمست

 !..شكراً حبٌبً             -

  _ _ _ _ _ 
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 ..سالم ، وأن الجنة هً لٌست بصراع الرؼبات ِ ، وال األقوام  عرفنا أن الحب

والحب شًا منمنم كؤقاح ٍ ، ٌحول .. فصراع الزٌِؾ ، مهما كان سالُحه ، هو صراع األقزام  
 ..األقزام َ إلى وعاا ٍ ٌسع اآلفاق وٌحول الظلم إلى نور ٍ ٌسطع كل َّ األٌام 

ًّ ، وصرت أتمنى أن ال أفت  .. حهما أبداً ، لكً ال أرى ما نرى من أسقام أنا أؼمُض عٌن

 قررت أن أنسى أن فً الدنٌا بشٌر قّتالون مزورون متهورون ، ال ٌناموَن ٌوماً عن ذبح ٍ ونهب 
 .. من حبٍّ على وجه الدنٌا  حتى آخر ما تبقى  وأن أمضً مع أقحوانتً  ..وسواد حطام 

فهو كل الربٌع ..ٌره، هو فٌنا ودوماً نشتاق إلٌه ولٌس لدٌنا حدٌٌث غ.. تحدثنا فً الحب طوٌال ً 
 ..وهو كل الراٌات ، وكل األعالم .. وهو كل الصحابؾ واألقالم .. وكل األنسام 

          ..          ..  

ظهرت فجؤة سحابة كبرى حجبت عنا النور ، وبرإٌتنا فً الحب فرحنا ألننا عرفنا بؤنها سحابة 
 .. تجلب األمطار ، 

لَمنا هذا المقتصر على ألوان الحب لم ٌسعفنا ، واكتشفنا أن عقل اإلنسان الجبار قد اخترع لكن عِ 
 .. ..وسٌلة أخرى لصنع الدمار 

 ..أخذت رٌاح ٌ عاتٌة تدّوي ، وسدت الؽٌمة السوداا منافذ النور واختنق النهار 

ظته من أشعار التصقت أقحوانتً أكثر بً وحاولت أن تسمعنً نبضها ، وأن تقرأ لً ما حؾ
 .. سمعتها من أبٌها قبل أن ٌواجه العاصفة وقبل أن ٌتحول النور إلى ظالم ٍ وقبل أن ٌختنق النهار 

هو موج موت ٍ واحد ٍ ٌحول الورود  .. لكن العاصفة العاتٌة تحولت بلحظات قصٌرة إلى دمار 
 ..إلى سواد ٍ وإلى اصفرار 

نً لم آخذ كلَّ دروس الحب منها ، تبكً ألن أملها أن وتبن ذاهلة ً ، وتبكً ألن.. تتلوى حبٌبتً 
 ..بعد دهور انتظار ..  ٌتحول بشٌر واحٌد إلى ابن حقٌقً للحب لم ٌتحقق 

 ..ثم رأٌتها تصعد روحاَ منتزعة ً قبل أن ٌتحقق للحب انتصار .. سقطت حبٌبتً 

ًّ ، فالناس الٌفهمون لؽة العٌون المؽلقة ، إذ أ ن لدٌهم كل العٌون المؽلقة عندها حاولت فتح عٌن
 ..مباحة للسلخ والذبح والشواا واالنصهار 

 ًَّ  ..حاولت فتح عٌن

أسرع البعض منهم ٌعصبون عٌنً قبل أن تتفتح ، وٌؤخذوننً إلى حٌث ال توجد زهور األقحوان 
 ..وإلى حٌث الٌعٌش هناك إال األؼبٌاا والسجان .. 



 ..فصرخت ُ كما ٌصرخ المصاب بلدؼة الثعبان 

 ..وتزلزل التارٌخ وتزلزلت الجبال وانهارت إلى الودٌان  

 !من أجل ماذا تقتلون الجمٌل فً الوجود وتزرعون السم فً اإلنسان ؟

من أجل ماذا ٌؤتً الجمال إلٌكم فتحرقونه فً مصنع األفران ؟ من أجل ماذا تضربون سٌاطكم 
 !على الحب حتى ٌهرب الحب واإلٌمان ؟

 تتشدقون بها ؟ ،  من أجل السعادة التً

ًَ الطوفان ؟  أم من أجل أن ٌؤت

 .. وماذا أنتم كاسبون بذبحكم لرقابكم  

 !وأنتم الجهالُا واألؼبٌاا والعمٌان 

  _ _  _ _ _ 

  

 !أٌزّور اإلنساُن تارٌخاً من األمجاد ِ ؟

 أََو ٌّدعً الفضٌلة ٌكتُبها على الجدران ِ ،

 !وٌرسلها النوادي ؟

 ٌقتل هابٌَل ، منذ أن جبنا وقابٌلُ 

 ..وهابٌُل أصبَح ٌفوق كل تعداد ِ 

 ..ابحثوا عن جثته فً كل زاوٌة ٍ 

 ..فً اآلفاق ِ وفً السهول ِ وفً البوادي 

 خفؾ الوطَا ، ما أظن أدٌم َ األرض ِ،))

 .. ((إال ّ من هذه األجساد ِ 

  

 !اٌتها الحبٌبة المفجوع ُ فٌك ِ أنا 

 .. أٌتها الذاببة ُفً تراب ِ المدى

 !أٌتها المخلوقة ُ من قطر ِ الندى  



 وكّل الروابع ِ ، و كل الخفقات ، رحلت ِ 

 !ومالها من صدى  

 وأبقونً أنا ، والوشم منك فً عنقى ،

 فؤنا بشر ٌ ، رؼم ضاللتً ، 

 على رأٌهم ، 

 !قد أجد الطرٌق َ إلى الهدى  

 _ _ _ _ _ 

  

 أتحسس وشمً ، 

 ..أتحسس المنؽرَس بلحمً 

 ..النوَر الؽابب َ ، فً جسمً  أتحسس

 ..وألعن جسمً الذي ٌجعلنً 

 ..إنساناً ٌقصر ُ فً الفهم ِ 

 ..لكننً أتحسس وشمً 

 ..وأنا أحٌا فً الوشم ِ  

 ..وأنا أعلم كل َّ العلم ِ 

 ..فً القوم ِ أننً الؽرٌب ُ ،  

_ _ _ _ _ 

  

 ..سكّت طوٌال ً مذهوال ً 

 ..أرى الناَس سكارى 

 ..نصوص ِ القانون ِ حٌارى  ٌتقلبون بٌن



ٌضعون القانون ، وٌعاقبون من ٌخرج عنه ، ثم ٌضعون قانوناً آخر مختلفاً ، وٌعاقبون من 
 ..ٌخرجون عنه ، ثم ٌضعون نقٌض القانون ، وٌعاقبون أٌضاً من ٌخرُج عنه 

 ..ٌضٌع القادم بالزابل ، وكل قانون ٍ قادم ٍ هو زابل

 ..ولذا فهم ُ السكارى الحٌارى 

الممسوكة خابنة ً .. أما أنا فقد تحولت لمذهول ٍ مقتول ٍ مشلول ٍ مهروق الدم كجواري السلطان 
 ..رؼم أنه من السلطان اؼتنمت خاتماً وسوارا .. تدخل فً أحشابها بذوراً ؼٌر بذور السلطان 

 ..وألننً مذهول ٌ مقتول مشلول 

وألعن ساعة أن جبت من بطن .. ي لفناا ِ تركونً أسرح كالشاِة الملعونة ، أمشً على جسر ٍ ٌإد
 ..بشر ٍ ، بل ألعن ساعة أن وطًا الرجُل الرحَم لٌبنٌنً 

 ..إلى أن ٌنتهً بعٌونً .. ولٌبدأ من صنع قلبً  

. . . . . 

 صعقُت نفسً ، 

ٌُصعُق األخٌاُر ، فً زمن الممات ِ   ..كما 

 ..حٌُث تداخلْت أعفاُن الممات ِ فً صلب الحٌاة ِ 

 ..الحبٌبة َ والطهارة والروابً  بكٌتُ 

 وبكٌت نفسً ، والطرابُق مسدودة ٌ ، 

 ..على أفق ِ النجاة ِ 

 صار لحمً عجٌنة َ الدٌدان ِ تبكً ،

 ..كؤنها ما أتت فً الوجود ِ إال للممات ِ 

 لم ٌعد هناك خٌر ٌ،

 ..فالخٌر ُ ممسوح ُ الّسمات ِ 

 مات قد قتلوه ،.. مات األقحوان ُ 

 ..القناة ِ ألنه سهُل 

 إنها الرٌاح ُ العاصفاُت ،



 ..إنها المدّمر فً الحٌاة ِ 

 هذه الدنٌا ، ال قوانٌَن لها ،

 ..ؼٌر قانون ِ الُجناة ِ 

 نسٌت األفراح َ بلحظة ٍ ، وأنا مضؽة ُ التمساح ِ ، 

 ولم ٌبق لً أن أنوح َ ، 

 ..إال على قوانٌن النباح ِ 

_ _ _ 
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أبحث عن خرابَب فً الخرابب ِ، فالبحث عن ؼٌر الخرابب ، فً المدابن .. نً بال مؤوى أطلقو
 ..بال معنى  الخربة ِ، هو األمر الذي 

عندما مددت لسانً كالكلب الالهث ِ ، فؤطعمونً قشَر رمان ٍ، وعندما اقشعّر جسمً من البرد 
 دثرونً بجلِد إنسان ٍ، وعندما علمونً أننً شبه حٌوان ٍ ،

 ..علمت أننً فً مدٌنة ِ الحمقى  

 _ _ _ _ _ 

  

كلمة تعلمتها من .. وأنا فً مدٌنة الحمقى تحدثت عن العبثٌة إن لم ٌكن الحب هو العنوان 
 .أقحوانتً المجندلة ، ومن وشمها على عنقً 

 .. من ؼٌر أن ٌكون حب اآلخرٌن لً سلوى .. سؤلت نفسً عن الجدوى من ؼٌر الحب 



 ..لجدوى مما ٌدخل جسمنا ، ثم نفرؼه كمثل من ٌرٌد الخالص من بلوى سؤلت نفسً عن ا

 ..سؤلت نفسً عن الجدوى من ثعابٌَن تفرغ سمها ، ثم نقول إنها دواا ٌ مشبع ٌ حلوى 

 ..سؤلت نفسً عن بناٍا بطول الشمس نبنٌه ، فٌنهار البناا على من له شكوى 

 !حبُّ صانُعُه ، إن كانت له جدوى سؤلت نفسً عن كل مافً المدٌنة ، إن لم ٌكن ِ ال

الحب الذي تراه مدٌنة الحمقى ، ؼٌُر الحب الذي أراه أنا ، فهم ٌروننً أحمقاً ال أفهم معنى الحٌاة 
  ..  ، وأنا أراهم ُ الحمقى 

                       _ _ _ _ _ 

  

ادٌثنا فً ُجلِّ جلنا هً وكل أح.. طالما أن الحدٌث مع ؼٌر ذاتً هو العبُث .. أتحدث مع ذاتً 
مع ذاتنا ، ونحن نخشى أن نعلن عما َنكتُم خوفاً من مدٌنة الحمقى التً حكمت على أن رإٌتً 

 .. وهً ال تنطبق أبداً على طبع الضباع ِ .. للحٌاة هً الكالم المنفً عن الطباع ِ 

أنا اإلنسان ،  ،  ولمن ٌرؼب أن ٌرى ذاتً عارٌة ً.. ولكننً سؤخرق القاعدة وأتحدث مع ذاتً 
فلٌؤت لٌسمع همسً فً الطرقات وفً الزوارٌب وفً الخرابب ، وفً الماضً واآلن وفٌما ٌؤتً 

 ..ولٌتعلم من كتبً أن شطآن األمان لٌست فً قتل اإلنسان بل فً حب اإلنسان .. من أزمان 

  

 ..تعلمت بعض دروس الحب من األقحوان 

 اٌاِت ،فهو ال ٌؤخذ ُ الندى لٌصنع منه النؾ 

 ..بل ٌؤخذ ُ الندى لٌصنع األلوانا  

 وهو الٌمٌل مع النسمِة لٌكذَب ،  

 ..بل لٌصنَع األلحانا 

 واألقحواُن الٌتّوُج زهرة ً ،

 ..فكل الزهور ِ تحمل التٌجانا 

  

 ..تعلمت بعَض دروس الحب من األقحوان

 :فاألقحوان الٌناُم ، الثنٌن ِ من األسباب



فهو .. اج نوماً لتنظٌؾ السموم المزروعة من عناٍا أو شقاٍا او بالا أول األسباب أنه الٌحت
ًَ ؼٌَره ، وٌقتنص البقاا  فن ٌَ .. الٌعرؾ السموم أصال ً ، ولٌس فً بالده من ٌزرع تلك السموم ، ل

ولسبب ٍ آخر الٌنام األقحوان ، فنهاره دابم ٌ ، ولٌس من سبب لٌكون نهاره لٌس بدابم ِ، فالمحبة هً 
والشر عندهم ؼٌر موجود ٍ ، ولذا فهم ال ٌحتاجون .. الذي ٌنمو وٌترعرع وٌكبر فً النور  الشعار

 ..لؽٌر النور 

  

 ..تعلمت بعض دروس الحب من األقحوان 

.. فً بالد األقحوان ٌعرفون الرقَص بحٍب ، والنؽم بحب ، واللون بحب ، والموت بحب ..
 ..البالد  الٌعرفون الكره وال الضؽٌنة واألحقاد فً تلك

 وهم أبداً ما سمعوا بالسموم ، 

 ..ًِ   وال بالحروب تفتك بالعباد ِ وما فوق العباد ِ وما تحت العباد

 _  _ _ _ _ 

 !كتبوا فً مدٌنة الحمقى بعض الكتب المنسٌِة عن حٍب هو من ُصلب ِ أنانٌة 

ون وعن الرومٌو عن األنط..تحدثوا، كؤفضل مارأوه من حب ٍ ، عن كٌلوباترا وجولٌٌت ولٌلى 
ٌْس ِ ، وظنوا أن الحب هناك   !ولٌس آلخر .. هإالا نماذج للحب لِلذاتِ  ! وعن الق

سنرى أن الذاتٌة .. ولنفحص ذاك الحب األفضل  فلنسؤل عند الحمقى ماذا أراد كل ٌ من آخر ؟ 
ع وسنعلم أنه لٌس إال من أجل سطوٍة أو من أجل إشبا. . هً عنوان تلك الرموز لحب الناس 

 ...الرؼبات 

 !إذا كان األفضل فً مدٌنة الحمقى هو هذا الحب ، فما هو دون ذلك الحب ؟

أقول ، إن أردتم أن تسمعوا ، فؤنا أتحدث مع ذاتً ، همساً أتحدث مع ذاتً ، وإن كان لدٌهم من 
 :ٌسمع ، فلٌنصت جٌداً لما سؤقول

نوعون من أمرٌن ، بدون أنا الساقط من أرض مدٌنة الحمقى ، أٌقنت أن سكان األرض مص
 ..الثالث ، وهما اللوالب واألفواه 

ماذا أعنً ؟ ولدٌهم رأٌس وكذلك سٌقان ! ماذا أعنً ؟.. من ٌسمعنً ، سٌصرخ كالملدوغ بعقرب 
 .. ولدٌهم كلمة ٌ على اآلذان .. ولدٌهم بسمة ٌ وكٌاٌن .. 

ا الساقط من دنٌاهم ، وأنا أن.. وحسب ..ما زلت أصر على أن البشر مصنوعون من فاه ٍ ولولب 
حتى ٌبرهنوا على أنهم أكثر من .. الموشوم على عنقً ، ال أعرؾ أن البشر إال لوالب أو أفواه 

 ..ذلك 



هم لوالب ، واللولب أخطر من كل الكوارث واألشٌاا ، ألنه بلٌونة ٍ وبمداورٍة ٌخترق أصعب 
 ..لفم عمله فً االمتصاص الحواجز عند اآلخربن ، وعند الوصول إلى األهداؾ ٌبدأ ا

فلكً  ! كل البشر كذلك ، وكل االبتسامات والكلمات والرإوس والسٌقان لخدمة اللولب والفم 
ولكً ٌصلوا للسطوة .. ولكً ٌصلو للذة لدٌهم اللولب ثم الفم .. ٌصلوا للمال ، لدٌهم اللولب ثم الفم 

 ..لدٌهم اللولب ثم الفم 

  

هناك لوالب .. ولب أو قوته ، وبحجم الفم أو بقوة لسانه وأسنانه الفرق بٌن البشر هو بطول الل
 ..وهناك أفواه تدخل فً األفواه .. تخترق لوالب أخرى 

والتنتهً .. لولب ٌدخل لولباً ، ثم ٌؤتً لولب لٌدخل ذات اللولب .. وهنا العبثٌة فً اإلنسان 
 ..اللوالب من الصراعات تحت أؼرب المبررات 

لم ٌفهموا أن الحب هو سابل .. قى الذٌن لم ٌفهموا بعد أن الحٌاة أنا وأنت وهو إنها مدٌنة الحم
  ..   التواصل بٌنهم مثل الدم بٌن الخالٌا 

_ _ _ _ _ 
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بدأ خوفً ٌتصاعد وبدأ جنونً ٌزداد .. مدٌنة الحمقى لنهاٌة أول ٌوم  اقترَب أخٌراً ظالُم اللٌل فً
ًّ ألرى النور الصادر عن قلوب اآلخرٌن ٌنعكس فً قلبً  .. ، فؤنا فً بالد األقحوان أؼمضت عٌن
وأنا هنا أفتُح ما أفتُح مشدوهاً مما أرى وأحس وأسمع وألمس فً رابحة مؤلى باألوبار والؽبار 

 ..واألعفان 

أرى سٌارة ً كالجبل .. الصدبة أرى شاة ً تذبح بالسكٌن  .. رجالً ٌصفع طفال ً كحمار أرى 
 ..تدوس تالمٌذ َ الؽد ، وتحلم بالوصول إلى الشحن سرٌعاً لنٌل جابزة السرعة 

 ! وأرى ثعلباً ٌحلب بقرة  ! أرى صعلوكؤً ٌحرق شجرة 

ٌُؽسُل بال   ..بوِل ِ أرى ثعباناً ٌؤكل ما للطفل ِ ، وكؤُس الماا 

 وأرى المعلبات ِ للبٌع ِ واألكل ِ والهضم ِ ، 



 ..من عهد عاد ِ  وتارٌُخها  

 تلون البرتقال بلون ٍ آخَر ،

 ..وراح كالعوانس ، ٌرقص فً النوادي  

 ..بلون الشحوب ِ ، أو بلون رماد ِ .. وصار التفاح هجٌناً  

، ًِ ْت نبتاُت الخٌار ِ بسماٍد ٌَ  وُسِق

 ..باد ِ ٌؤتً من أسِت الع

_ _ _ _ _ 

  

 ، فً تلك اللٌلة ِ سمعُت قرَع طبول ٍ 

 بدأت كانطالقة ِ حرباا ِ، 

  

 ثم اشتدْت ، ثم تعالت ، ثم انفجرت ،  

 .. إلى أن استفاقت أعضاُا المومٌاا ِ 

 خبطْت كالتارٌخ األعمى ، 

 ..وارتطمْت ، كسقوط الجوزاا ِ

 ، هاج الموُج وُجّن اإلعصاُر ، وانبطحت علٌاا ٌ

 ..وتصاعدت ِ األرض ُ إلى العلٌاا ِ  

 ..وعّم خراٌب مجنون ٌ  

 .. وُسّدت ِ الدنٌا بقلوب ٍ عمٌاا ِ  

... 

  

 ..قالوا إن الحرب فنون ٌ 

 ..وقلت ُ إن الحرب َ جنون ٌ 



 ًّ  ..، بؤبنابً  ٌفتك ف

ًَ الدنٌا ، وجبتم تقتلون الوشم فً عنقً ،  قتلتم أقاح

 والدمار فً كافة ِ أشٌابً ، بحثتم عن المجون والجنون

 ..لكن الوشم فً العنق ِ ، هو الباقً 

... 

  

 الطبول تقرُع ،

 والمهباُج ٌقرقُع ، 

 ..ال صانَع ٌصنُع  

 ..ال رضٌعاً ٌرضع ُ 

 ..ال صالة ً تركُع 

ٌُصرُع ، ٌَصرُع وآخُر   ورجٌل 

ٌُسمُع ،   وشخٌر ُ الشاة ِ المذبوحة ِ 

ًِّ األجساِد ، تحرَ    ..ق ُ ، تلمُع ونٌران ش

 والسموُم فً الهواا ِ و الماا ِ، 

 ..توَضُع فً الدواِا ِ وتُبلُع 

 ..أضحى الموُت سٌدنا 

 ..وقلوُع الفناا ِ تطوُؾ وتشرُع 

ٌُمنُع   ..الشًا محرم ٌ ، الشًا س

 الشًَا عنده وقت ٌ لعٌونه ِ

 لها ،فالعٌون ُ ال وقَت  

 ..ال تدمُع  

 وال أحٌد ٌقدر وقَؾ الموِت ،



 لم تبَق ٌٌد تؽلُق باب الجحٌم ِ

 ..حتى وال إصبُع 

 تتدحرُج القلوُب فً الطرقاِت ،

 ضاقت أماكنها ،

 ..ومازالت تتجّمُع  

... 

 ..عندما الح نهاٌر بعَد نهار ٍ ، كانت كل البقاع هامدة 

الوجود  فً ٌوم ٍ واحد ٍ أصبحت الدنٌا ٌبابا ، وصار كل..انتهى القاتل والمقتول ، وانتهت الدنٌا 
 ..خرابا 

 .. والذٌن قد انتظروا من الحروب ثواباً 

 ..وجدوا نفَس الجواِب جوابا 

 ..ولو أنهم عرفوا ذاك الجوابا ، فلربما اختلفوا حسابا  

 ..ولعل آمال الؽد المنظور أن مخلوقات هللا قد ٌستعٌدوا الرإٌة أو ٌختلفوا حسابا  

 _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

 

 القسم الثاني

 ليباسأرض ُا
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لؾ الهدوا كل شًا ، وكما ماتت األحٌاا ، سكنت العواصؾ مع إشراقة شمس الٌوم الثالث 
 ..وركدت الرٌح ، وؼابت الؽٌوم ، وؼارت المٌاه اآلسنة ضمن شقوق األرض 

 ..كل ما كان ٌظهر فً هذا الكون هو امتداد سكون النهابً 

 رٌاح تتحرك ، ال أصوات وال طٌور وال مخلوقات من ال أشجار تنتصب و ال أنهار تجري وال
وتراب ورمل فً ال نهاٌة لها من  كل ما كان هناك هو أرض تدور ببطا ، وشمس ..  أي نوع 

 .....                 إن العالم قد انتهى : كان كل شًا ٌقول .. الصحراا التً بال حدود 

  

اتساعاً ، وازدادت صخور األرض انكماشاً ، مضى الكثٌر من الزمان وازدادت شقوق األرض 
 ..وتعاظمت روابح العفن من مصادر مجهولة 

 ..اقتربت األرض من الشمس وازدادت حرارتها ، فازداد الصمت صمتاً والٌباس ٌباسا

 ..نسٌِت األرُض أٌام هبِت النسمة ُ فً بالد األقحوان 

 ..لم ٌعد فً الشهور كانون ٌ وآذار ٌ ونٌسان 

 ..هناك طٌوٌر ونبات ٌ ، وال حٌوان لم ٌعد 

 ..لم ٌعد وجود ٌ ٌستطٌع فٌه أن ٌتواجد اإلنسان 

  

 الٌوم الثالث للمٌالد مواٌت فً قلب الموِت ،

 ..جفت األقالم ، ُرِفعْت الصحابُؾ 

 ..ما كان .. وكؤن الذي كان 

  

 !فً الٌوم ِ الثالث للمٌالد ، كانت األرض مخسوفة ً

 ..من علٌها وقد أبٌدت ِ األرض و

 بالذنوِب وبالحروِب أبٌدِت األرض ومن علٌها ،

 ..ومن داخلها كانت أسباب الفناا  

 ..كان اللٌل طوٌال ً ؼاصِت األشٌاا ألّسها وإلى أدنى القاع 



ال  .. ولم ٌبق فً الدنٌا صراٌع وال قالع ٌ وال هجوم ٌ أو دفاع .. ماتت األفراُح وماتت األوجاع ُ 
ٌُطاع .. الشًَا ٌؤمُر .. ال شبٌق أو جماع .. ٌع كالم ٌ ، ال سما  ..وال أحٌد 

ؼابت الجثث ، ؼاب ورق الشجر ِ .. ؼابت المٌاه ، ؼابت الدماا .. كله ؼاب فً تراب األرض 
 ..، وؼاب ظل القمر ِ 

ؼابت البطون والملذات ، ؼابت األموال والدٌون ، ؼابت األوراق .. ؼابت األناشٌد والترتٌالت 
 ..وؼابت الزهور والنفاٌات .. بات والكتا

 ..وساد صمت القبور 

 ..وبدا الوجود بال حٌاة .. استطال الصمت وؼطى الجهات

 ..األرض ابتالع التناقض كله ، استطاع ابتالع الحٌاة ، وابتالع الممات  واستطاع تراب 

ن الموت ، وفً ٌفكر ، وهو ٌوشك أن ٌتقٌؤ مابداخله ، ٌفكر فً سن وبقً صامتاً تراُب األرض 
 ..    سنن الحٌاة 

_ _ _ _ _ _ _ 
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ال تستطٌع جثة ٌ أن تقتل جثة ً أخرى ، لكنها تستطٌع أن تتحلل وتمتزج فٌها وبؽٌرها ، و بذا ال 
 !ٌبقى ألي منها إسم 

ا إن األرض لتعٌد تكوٌن الخالبط ، وإن الخالبط األولى تصبح خالبط جدٌدة ، وإن كل األشٌا
 ..تتعادل فً النتٌجة ، وتصبح الدنٌا ، فٌما لو عادت الحٌاة إلٌها ، دنٌا أخرى برإى جدٌدة 

ال أحد ٌحمل السالح لٌقتل .. كل شًا تحت األرض قابل لمعادلة أخرى ، وهً معادلة التساوي 
ٌُقتل   ..، وال أحد ٌنخ ّ ل

لٌساعده على الشفاا ، وآخر  ال أحد ٌؤتٌه الطبٌب.. ال أحد ٌعٌش فً قصور ٍ وآخر فً قبور 
 ..لٌؤخذ منه أسباب الحٌاة 

 ..ال أحد ٌموت من العوز وآخر ٌموت من البطنة 

 ..تحت التراب كله واحد 

..... 



تحت التراب ، ما عدت ُ ، كمثل ؼٌري ، أعرؾ من أنا ، ربما أصبحُت وجثة َ الملك واحداً ، 
لشجرة والماا ، ودٌدان األرض ، وشوك وربما أصبحت وجثة العاهرة واحداً ، وربما صرت وا

 ..ربما صرت مع جاهل أو قمًا أو قرد شٌباً واحداً .. الجبل ، واحداً 

فقد أصبح كل شًا .. لم ٌعد التراب تحت وطؤة الجرافات أو األقدام .. لم تعد األرض ملكاً ألحد 
ٌّاً متساوٌاً متداخالً متحداً   ..وزال قانون الفواصل .. سو

أكن أعرؾ من أنا ، وألن الشًا ٌحس بالسعادة أو األلم ، وألنه ال جوع وال مرض  وألننً لم
وال فقر وال ظلم ، بل هناك انتهاا هاديا مطلق ، فربما كنت ُ أنا وؼٌري فً تلك العدمٌة المرٌحة 

.. 

----- 

واا ِ   ..إنه وقُت السَّ

 ال بالا ٌ ، وال أحد ٌ ،

 ..ٌخشى وقوع َ البالا ِ 

 عدالة ُ أن ٌموَت لها رضٌع ٌ ،ال تخشى ال

 ..وال تخاؾ ُ من سفك ِ الدماا ِ  

 الأحد ٌ ٌقول ها أنا ذا ،

 وال أحد ٌ ٌخجل من طٌنه ،

 ..وال أحد ٌ ٌطٌر ُ إلى السماا ِ 

 كؤنما الكواكب ُ ُصّرة ٌ ،

 تثاابت فً آخر ٌومها ،

 .. وارتاحت من الّداا ِ 

----- 

ال قلوب أو أعصاب أو ؼرابز ، وكلهم قد خرقوا قانون تحت التراب كلهم عمٌان ٌ ، كلهم ب
 ..الفواصل ، وأصبحوا فً رحلة الخلط والعدمٌة 

 ..وبهذا فقد انتهت مشاكل العالم 



 وال صدور وال نحورا ، ال دعارة .. ال بناا وال هدم .. وال إخراج ال بلع  .. ال حروب وال دما 
ال رٌاَح وال بحورا .. ال جحورا ، ال شٌاه َ وال نمورا ال بٌوت وال خمورا ، ال قصوَر و.. ال فجورا

.. 

 .. وبهذا قد انتهت مشاكل العالم 

 _ _ _ _ _ _ _ 
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عاد تراُب األرض للتوازن بعد أن استحلَب كل الجثث والرزاٌا المطمورة فٌه وامتصها وصارت 
 ..هً وكل ما عداها مكّون أدٌم ِ األرض المولودة 

 ..مرة هً من سنن الكون ، ومن سنن الكون رفض تلك السنن الحركة المست

هم دابماً .. الٌرٌد األحٌاا أن ٌموتوا ، ألنهم دابماً ضد ماال ٌعلمون .. األحٌاا ٌرفضون الموت 
 ..ضد المجهول 

، وهم خبروا سنن الحٌاة ولذا .. ألنهم ضد الذي ٌعلمون .. وكذلك فإن األموات ٌرفضون الحٌاة 
 ..ها فهم ٌرفضون

 ..أنا اآلن أرض ٌ وفناٌا ، وبقاُا 

 التهزنً رٌٌح ،

 ..وال ٌتعسنً شقاا ُ 

 الٌقتلنً قتٌل ،

 ..وال ٌسعفنً شفااُ 

 التهمنً كلُّ المدابن ِ ،

 ..فلٌس بها رجاا ُ 

 ال حٌاة َ أراها بقوانٌنها ،

 حٌث تزأر النمور ،

 ..وتخشاها الظباا ُ 

 أنا ساكن ٌ فً كل ِّ شًٍا ،



 ..الرٌاا ُ الٌعرفه 

 وفً كلِّ شًا ٍ 

 ..ال ٌمارُسه ُ البؽاُا 

  

الشمس واهجة ٌ ، فً بالٍد قاحلة ٍ كانت بالد األقحوان .. لم تتوقؾ األرض عن الدوران 
وألن الشمس واهجة أؼضبت .. لم تتوقؾ األرض عن الدوران .. والرٌحان والبنات والصبٌان 

صدأ ، فراحت الرٌح تصنع نسمة ، ومن النسمة تصنع الرٌح ، والرٌح الترؼب فً روابح العفن وال
عواصؾ تجتاح األرض ، بال عوابق .. رٌحاً ومن الرٌح تصنع ثٌراناً بلهاً تصنع عواصؾ هوجاا 

 ..، فكل شًا ٍ هو مفتوٌح ، وقد تسطحت األرض ُ وؼابت الشواطىا والخلجان 

ة ال توجد جبال أو تعصؾ الرٌح ، تعصؾ هوجاا تبحث عن مصٌر ، وحول األرض المسطح
أصبحت األرض كطابة حجر ٍ صدبة ، والرٌح ال تؤكل فٌها إال بقاٌا الؽبار العالق بعد . ودٌان 

 .. حروب الموت واالنتحار 

لكنها .. وكؤن النهاٌة لها ، فهً تبحث عن شًا ؼٌر موجود  استمر عصؾ الرٌح إلى اآلفاق 
 ....مس فً مداورة ٍ ولعب ِ حوار فهً والش.. تابعت البحث ، ولم تملَّ ولم تتعب 

..... 

ونحن المقتولون والمنفٌون والذّوابون المجبولون بؤدٌم األرض ، ال فرق لدٌنا فً رٌح ٍ أو 
 ..أو فً جنون ٍ أو استهتار  إعصار ، أو فً لٌل ٍ أو نهار ، 

ه ، وال نحن كل األشٌاا ، ونحن الشًا على اإلطالق ، ال ٌهمنا أن نبحث عن ؼٌر ما نحن فً
نحن .. لٌس للمكان حساب ، ولٌس ألي شًا ٍ هناك حساب . فرق لدٌنا بٌن السم وبٌن الترٌاق 
 ..ولٌس لدٌنا أّي سإال ٍ وأي جواب .. لٌس عندنا أبواب نفتحها أو نؽلقها 

أرادت الرٌح الهوجاا فتَّ مقابرنا ، وكّنا نهتّم لو كنا عند األحٌاا ، ولكننا ، ونحن كما نحن ، 
ثرتنا الرٌح ُ أم جمعتنا ، ال فرَق لدٌنا ، رأتنا الشمس أم سمعتنا ، ال فرَق لدٌنا ، فنحن بال آباا ٍ بع

 ..وبال أبناا 

 _ _ _ _ _ _ _ 

 

 الذوار-15

 :قالت األرضُ 

توقفت الحٌاة عندي ، فؤنا مكمن األسرار ، وأنا امتصصت فً داخلً كل وٌالت الحروب ، وكل 
مٌل وكل الموبقات ، دفنت الصؽار والكبار واألشجار واألحجار والعطور سفاالت البشر ، وكل الج



وشربتهم ، وهضمتهم ، وماتؤلمت وما بكٌت وما نظمت .. والسموم والعواطؾ واآلالم والتنهدات 
أما الحب فقد نسٌناه منذ .. صمّت حتى أبعد صمت ، وقلت إن الموت الٌجلب إال الموت .. األشعار 

 ..راً ، ومنذ أن استبدل اإلنساُن قلَبُه حجرا أن صرَع البشُر بش

 ..توقفت الحٌاة عندي 

  

 :قالت الشمسُ 

.. من داخلً ، ومن حممً ٌنبعُث الوجوُد ، فاألرُض من ؼٌري صقٌع ، ومن ؼٌري ظالم 
أراهم كلهم تحت سٌطرتً ، أقذؾ الكلَّ بما أرٌُد ، وال أحد قادر ٌ على قذفً ، أنا الذي أعطً ، فقط 

 ..، ؼٌر محتاجة ٍ ألحد ٍ لٌعطٌنً  أعطً

 ..توقفت الحٌاة عندي 

  

 :قالت الرٌحُ 

أنا بضعفً أتحرك ، َوُهم موتى ، أنا أستطٌع أن أنقل وأزمجر وأدمر وأعبث وأنقل الحٌاة إن 
التستطٌع الشمس أن تفعل شٌباً بؽٌر واسطتً ، كما .. رؼبوا بها وأستطٌع نقل الموت إن رؼبوا به 

أنا السابل فً الشرٌان ، لو أحبوا أن ٌضّخ ذلك .. ألرض أن تكون أرضاً بؽٌر وجودي ال تستطٌع ا
 ..الشرٌان 

  

 ..ؼضبت األرض وؼضبت الشمس وؼضبت الرٌح 

حرقت الشمُس أجنحة الرٌح ، فهاجت الرٌح محطمة كلَّ ماٌصادفها فً األرض ، وأخذت تكشط 
وكل .. المنقرضة ، لكن األرَض كانت ٌبابا فٌها ، وتحولت الرٌح ألعاصٌر من زمن المستحاثات 

 ..األعاصٌر مرت ، وكؤنها مرت سرابا 

 ..ومازالت األرض ٌباساً ومواتا .. مازالت الشمس تفعل ، ومازالت الرٌح تفعل 

.. إال أن الرٌح ما هدأت ، ألن الشمس ما رضخت ، والشمس ما هدأت ألن الرٌح ما رضخت 
 ..وقها ، وٌزداد انكماشهاواألرض ٌكثر سوادها ، وتكثر شق

لكن الشمس جبارة ٌ، والرٌح لعبتها ، فما انفكت تتابع ضؽطها ، إلى أن اقتنعت الرٌح أن ال 
 ..مناص من البحث عن الخالص ، ففكرت ، ولم ٌهدٌها أي تفكٌر 

فاجتاحت األرض ..قررت أن تهرب أو أن تقتل نفسها أو أن تختبًا أو تجن ذاك الجنون العاتً 
 ..واكتشفت أن لعبة البحار أذكاها وأقربها للوقاٌة .. ها ، واجتاحت البحار فقلبتها ومحقت

 :قال البحر للرٌح



 .. خذ منً بعضاً منً ، وضعه على رأسك تقهر عٌن الشمس 

وارتاحت بعض الراحة  فعلت الرٌُح ، وسرقت سطح البحر سحاباً ، وؼطت به وجه األرض 
البحر ، الذي مالبث أن انفّض إلى ؼمامات سوداا مثقلة من وهً تحمل فٌها وفوقها بعض رذاذ 

 ..نسػ البحر

 :قالت الرٌح

 ..أعمُل اتفاقاً مع ماا البحر ضد الشمس وأثبت أننً مازلت الرهان الرابح فً الوجود 

 :وقالت الشمس

 ..أخفؾ من ؼلوابً ، ثم أقوٌه ، فال فابدة من الشدة ، وال فابدة فً ارتخاا 

  

 ..وهً تسمع الحوار ٌزداد أوارا  أنصتت األرض

 ..ثم أحست بالندى 

 ..من أثداا الؽٌم ِ .. ثم أحست بالرذاذ ِ 

 ..وٌزداد ُ إمطارا .. ٌزداد مدراراً 

 ..وكؤن ثدي األم عاَد ٌدر ّ إدرارا 

_ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 الجٌوى-16

 ..أضحى اللٌُل معجوناً بسواد ِ 

 ..تجري الرٌُح عاصفة ً 

 ..خر ِ ، وتعمل ُ فً وادي تحفر ُ فً الصّ 

 ال تعرُؾ الرٌُح لها طرٌقاً ،

ًَ الترداد ِ   ..فهً تضرُب بكلِّ

 ؼٌر َ أن جنوَن الشمس ٌخترق الرٌح َ،



 ..وٌشق ُّ سواَد الؽٌم ِ ، وسواَد األكباد ِ 

 فً لحظة ٍ تعصُؾ الرٌُح ُمؽِرقة ً،

 ..وفً لحظة ِ تحترق ُ كل ُّ األطواد ِ 

 .. قابمة ٌ ِإنها حرب ُ األعاصٌر

 ..فً كلِّ الفضاا ِ وفً كل ِّ األبعاد ِ 

 ..أهً حرُب قتل ٍ أم دمار ٍ ؟ 

 ! ..أم هً من أجل قلب أرض ٍ صادي ؟

  

 وقفِت األرُض مذهولة ً ، 

 ..تفكُر فً وقِؾ الدوران ِ 

 فالذي ٌجري هنا ،

 ..له أكثُر من جانً  

 عمٌاُا البصٌرة ِ ،

 ..جمعْت كلَّ العمٌان ِ  

 ضها وبطولها ،بعر

 ..ذابْت جثُث اإلنسان ِ  

ٌّة ً،   فصارِت الحدابُق منس

 ..فً ؼابر ِ أزمان ِ 

 واقتنعت أن ُسباتها هو المصٌُر ،

 ..ولٌس للمصٌر ِ مصٌٌر ثانً 

 وتؤكدْت أنها رؼَم جروِحها ، 

 ..ستصمُد فً وجه ِ العدوان ِ 

 الٌهّم إن كّسرْت رٌٌح جوانَحها ،



 ..ٌوُل بقٌعان ِ الٌهم إن حفرِت الس

 الٌهم إن صعقِت الشمُس رابٌة ً،

 ..وإن أخرجت مستحاثة َ ثعبان ِ 

 ال ٌهم إن ُجنَّ الجنون ُ،

 ..وؼابت كل ُّ األلوان ِ 

... 

 ..لكّن لذة ً ما ، كانت تدؼدؼها 

 عندما انتشت بؤمطار الرٌح ِ ،

 ..تخرق ُ ِستَرها بثوانً 

... 

  

 ..استمرت ِ الشمُس الهبة ً 

 ..ُب جسَم الرٌح ِ ، حٌثما تالقٌها تضر

 ..تعبُث فٌها ، تعذُبها ، وتشقٌها 

 .. وعندما تطاُل األرَض 

 ..تدّمُرها وتفنٌها 

 ..لكن الرٌح َ أضحت معاندة ً 

 فؤصُل وجوِدها ، هو حمُل السحاِب ، 

 ..والخبط ُ حٌث ُ ٌرضٌها 

 واألرُض تحت نار ِ الشمس ِ الهبة ٌ ،

 ..ٌها وناُر الشمس ِ ُتلظ

ًِ واجفة ٌ ،  واألرض ُ تحت أعاصٌر الرٌِح

 ..تخشى انفالَت َمخفٌها 



.. 

 ؼٌر أن مٌاه َ الرٌح ِ،

 تدخُل جوفها ، تعاشُرها ،

 وتستقرُّ حٌث ُ األسراُر،

 ..ثم تنتشً فً خالٌاها 

 ..من أجل ِ الجنٌن ِ الذي فٌها 

 _ _ _ _ _ _ _

 

 

 االًخشاء-17

والمهم هو ما هً فرصة الموت وما هً فرصة الحٌاة .. ك عوامل حٌاته فٌه لكل شًا عوامل موته فٌه ، وكذل
! 

أخذت المٌاه تتسرب روٌداً روٌداً فً شقوق األرض العطشى ، ثم تتلبس فً كل حبة تراب تحتضنها وتبحث 
 .عن بواقً الحٌاة التً فٌها

  .ارتاحت شقوق األرض وتالقت شفاهها واحتضنت بعضها بعضاً وتمددت وانتشت 

هدأت الرٌح بعد أن وقعت معاهدة مع الشمس واألرض ، على أن تثور وقت ما ٌجب الثوران ، وأن تعمل بما 
 ..ترى األكثرٌة من الثالثة األفضل فً بدا دور ٍ جدٌٍد من المصالحة 

ها وتؤلألت الشمس ُ فٌضاً جمٌال ً من نور ، وأخذت األرض تبتلع رضابها وتمتص رحٌق.. جرت الرٌُح نسمة ً 
 .حتى عمق األعماق 

... 

شهد الٌوم الرابع هدوا ما بعد العاصفة ، وارتٌاح النجاة ، ؼٌر أن األرض شربت كل الماا الذي ما أرواها 
ًّ ٌترعرع   ..وهً الخلٌط من كل الطٌوب ِ واألعفان .. وهً الثكلى باإلنسان والحٌوان والنبات وكل ما هو ح

لمطر الممزوج بالتراب ، وانتهت الشقوق وؼابت المٌاه فً بطن األرض بدأت رابحة العفن تتحول إلى رابحة ا
 ..وبدأت االبتسامة على وجه الشمس من جدٌد 

إذ راحت تبتسم وتقبل جبٌن األرض .. أما الرٌح التً أضحت نسمة ً أضحْت زابرة ُمَرّحٌب بها أٌنما حلت  
 ..وراحتها ، وراحت تبتسم للشمس وتؽنً محٌٌة إٌاها 

 :لشمُس فً نفسهاقالت ا



 ..لقد حققت انتصاري ، وهاهً الرٌح تقّبل ذٌلً 

 :وقالت الرٌُح فً نفسها

 ..لقد حققت انتصاري ، وهاهً الشمس ُ تبتسم ُ لً 

 :وقالت األرُض فً نفسها

 ..لقد حققت انتصاري ، وهاهً الشمس والرٌح تعمالن لرؼبتً ، وتبتسمان لً 

  

 ..تِصر ُ الكلُّ منتصر ٌ ، حٌُث الكلُّ ٌن

 ..وعند َ الهزٌمة ِ ، فالكلُّ منكِسر ُ 

 تحتاُج الشمُس لصنع ِ الحٌاة ِ رفٌقها ،

ٌُعتبر ُ   ..ولٌس َ الحبٌُب ، بؽٌر ِ الحبِّ 

 ولكً تقوَم الحٌاة ُ فً الرٌح ِ،

نتِثر ُ  ٌَ  ..البّد من شواِظ الشمس ِ 

 ولكً ٌنسى التراب ُ ُكرَبته ُ ،

 ..َصر ُ فحرُب الشمس ِ والرٌح ِ تخت

 ولكً ٌنسى الوجوُد ؼٌبته ُ ،

 فالشمُس والرٌُح واألرض ُ ،

 ..وموُج الحب ِّ ٌنهمر ُ 

  

وحبات التراب تلك هً التً ترضعها وتحضنها وتطعمها .. بدأت بذور الحٌاة تنتشً ضمن حبات التراب 
 ..وتسقٌها ، وتؽرس ُ فً خالٌاها هواا الحٌاة ِ الذي فٌها 

_ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 لذة االًخشاء -18

 ..ماتحدثُت دهوراً 



 ..ماتحدثُت منذ أن تحّولْت أرضً قبورا 

 ..للوجود ِ تحت َ التراب ِ لذة ٌ أخرى 

 ..فال أمتَع من أن تجعَل التراب َ سرٌرا 

 ..وال ألذ ّ من أن تكون أطرشاً وضرٌرا

 األرض ُ أمً ، والتراُب أبً ،

 فال أروع َ من أن أكون ،

 ..عندهما صؽٌرا  

 لم تدخل ِ الرٌُح مقبرتً ،

 ..ولم تنخْرنً صرٌرا 

 بل أرسلْت ماَا السحاب ِ ،

 ..ٌدؼدؼنً حبورا 

 ..وٌجعلنً فً قلب مملكتً أمٌرا 

  

 ..والبكٌُت كثٌرا .. ماتحدثُت دهوراً 

 داري هً األرُض ،

 ..ولٌس ؼٌُر أرضً ، أعاِشُرها سمٌرا 

 األرض ُ أمً والتراب ُ أبً ،

 أكوَن ، فال أروَع من أن

 ..عندهما صؽٌرا  

..... 

 ..أنا ، الأعرؾ ُ من أنا 

دخلُت األرَض ضحٌة َ حرب ٍ ، وجهنم صنعها أولبك قتلة اإلنسان ، وقتلة األحٌاا ِ ، مدمروا كلِّ 
الخلٌقة والمخلوقات ، قالِبوا األجداث ِ من حشو ِ القبور ، وماسحو الجمال ِ من وجه الدنٌا ، 

 ..عشرٌات ومزّورو األرقام وال



 ..وأنا ال أعرُؾ من أنا 

دخلُت األرَض جثة َ إنسان ٍ ، ودخلْت معً أشالُا األقحوان والرٌحان ، دخلْت معً شجرة ٌ 
دخلت معً بسمة جاري ، دخلت عاهرات الدنٌا معً ، وكان معً أٌضاً ..وبقرة ٌ وسموُم الفبران 

روق ٍ من شفة ٍ علٌا ، وفً إثم ٍ مخنوق ٍ طعم شفاه ِ امرأة ٍ سبحت معً لٌلة مٌالد ٍ فً عسل ٍ مس
 ..من شفة ٍ سفلى 

دخلُت أرض َ األم ِّ ولم أحزْن ، بل كنُت سعٌداً ، فً العودة للحضن األبقى واألحنى واألوفى، 
 ..ذبُت وؼٌري بتراب ِ األرض ِ ولم نعلم من نحن .. وأنا ما عدُت أعرؾ من أنا 

 ..ربما أصبحُت وشجرة ً

 ..ًْ  ة َ بقرة ربما ذبُت وجٌؾ

 ..ًْ ربما اتحدُت وقنبلة ً خطرة  

 قد أكون طٌوراً ،

 ..ًْ  قد أكون نسمة ً عطرة 

 قد أكون حماراً ،

 ..ًْ  وقد أكون بٌن أسنانه ِ الجزرة 

 أنا ال أعرؾ ُ من أنا ،

 ..وال أعرؾ من هو 

 ..وال ٌعرؾ من أنا .. وهو الٌعرؾ ُ من هو 

 ..نحن نعرؾ أننا من بعضنا 

 ، ْإن كنا من زهرة ٍ عطرة الٌهّم 

 ..ًْ أم كنا من عظمة ٍ َنِخره  

 ..المهم واألهم أننا من بعضنا 

 ..أنا من رٌح ٍ وشمس ٍ وتراب ِ

 ..أنا من تارٌخ ِ العجز ِ أو ِ الشباب ِ 

 ..أنا من كل شًا ٍ ، والكل ُّ منً 

 !..لكننً أتمنى 



 ..الٌهم إن لم أجًا أصال ً 

 !..لكننً أتمنى .. من كل ِّ شًا ٍ والكل ّ منً وإن جبت فإننً أعلم أننً 

 !..لكننً أتمنى .. ربما أنا حبة ُ تراب ٍ ، ربما أنا سفٌنة ٌ ؼارقة ٌ، ربما أنا حبة ٌاقوت منفٌة 

ربما أنا فؤر ٌ وربما أنا قط   مجدوع ُ الذٌل ، وربما أنا حبة ُ قمح ٍ صؽرى حبلى بحٌاة ٍ مثلى ، 
 !..لكننً أتمنى 

  

 ..ى أتمن

 أتمنى أن ٌكوَن وشُم األقحوان ِ فً عنقً ،  

 ..وأن أكوَن واحداً فً بالد ِ األقحوان 

_ _ _ _ _ _ _  

 

 لبزعنا -19

 ..َجلبة ُ بذور ِ األرض ِ حراك ٌ 

 وصوصة ٌ هنا ، ووشوشة ٌ أخرى ، .. ٌتحرُك ، من كل صوب ٍ ، من كل ِّ األنحاا ِ  كثٌر ٌ ما 
هفوؾ ٍ ، وشمشمة ُ أنوؾ ٍ ، وحكاُك خدود ٍ ، وإسراُا دموع ٍ ، وتفّتُح وحفٌؾ شعاب ٍ ، وكثٌُر 

 ..أجفان ٍ ، وتنقٌر الجٌرة باأللحان الخافتة ، وخروج ُ براعم من بٌن األكفان 

ًّ من موات ِ األرض ، ومن نسػ الماا ِومن .. عرس ٌ فً التربة مبنً   من صمت ٍ وحراك ِ  مبن
 ..فً الصمت ٌزؼرد ُ ، ال أحَد ٌسمُعه ، رؼم أن مداه ُ إلى األفالك ِ  عرس ٌ هو.. ؼرس ِ األشواك ِ

  

.. أنا ال أعلم إن كان مافوق األرض ٌعجبنً ، فخوفً من قرع ِ الطبول ِ مازاَل ٌجعلنً قدٌدا 
 ..ولعّل لذة القتل مازالت عند مدٌنة الحمقى ، ولم تتعلْم مدٌنة ُ الحمقى أن ترى خلقاً سعٌدا 

أو هشاشة الكدر ِ ، .. لم إن كان عندي شكُل البشر ِ ، أو طوُل الشجر ِ ، أو ضوُا القمر ِ أنا ال أع
 ..أو نعومة ُ المطر ِ ،

ًٍ فً أن ٌخرج َ برعمً إلى العالم الذي لم ٌثبْت بعد ُ  لكننً كنت أعلم أننً ، أؼامر ُ من جدٌد ٍ
 !والُإه لنفسه 

  

 ..والرعب  نفسً خوفاً مصعوقاً بؽالؾ الرؼبة دعوُت الصحب َ لصحبة ٍ ، أمسح ُ فٌها عن 



قالوا مرة ً إن حماراً كحمار الدنٌا وقع فً الحفرة لما كان ٌتباهى ، لكنه رفض َ أن ٌعود ثانٌة ً 
 ..ونحن كما نحن ُ علٌنا أن نسلك سكة من ال ٌبحث ُ عن مهلك .. لٌسقط فً ذات الحفرة 

 بحبال الرؼبة ِ ، ومن ال ٌتعلق بحبال الرؼبة ،  ُدعوُت الصحب لصحبة ٍ ، أسؤل فٌها من ٌتعلق
ال .. ال نرٌد أن نكون أبقاراً وشٌاهاً تقِضم فً العشب ِ وتذَبُح .. عن خطر حروب ٍ أخرى تترقبنا 

ال نرٌد أن نكوَن آٌة حقٍّ ، تصاغ ُ .. نرٌد أن نكون كتاباً تكتب صفحاته بدهور ٍ ثم تداس ُ وتمسح ُ 
 ..وتسفح ُ 

تحت التربة نندى بدموع الخوؾ والتحذٌر من الخوؾ ، فنحن ضعاٌؾ ، ولسنا من طٌنة تعانقنا 
نحن . نحن من أرض العشب وأرض التربة وأرض آللا ربٌع ٍ أخضر .. رب الحرب من المرٌخ 

 ..الحبُّ األكبُر فً الجسم ِ األصؽر 

ق ، ونهارنا دوماً مصباح ، نقول ونحكً ، لكننا ال نختلؾ كثٌراً ، فالطري.. نحن ال نختلؾ كثٌراً 
بشرط أن ٌكون .. قلنا ، ونقول ، إن الخطؤ األول مرفوُض التبرٌر ومقبول التكرٌر .. واضحة جداً 

األول هناك فً الزاوٌة المنسٌة منسٌاً ، وٌبات هناك دون لعبة إٌقاظ ، ودون أن ٌصٌَب األرَض 
 ..دواٌر ، ودون أن ٌحترق الحب ُّ ، وتموت األشجار 

  

 ..برعُم حب ٍ أنا ، مثُل ؼٌري من األرض أم الجمٌع 

  

ًِ باقٌة ٍ فً كتاب الخالدٌن   ..أنا برعُم قلب ٍ ٌرٌد النبض َ بؤرض ٍ وسماٍا

 ال أرٌد ُ إال أن أكوَن النوَر ، 

 ..فً عٌون ِ الّراجفٌن 

ًِ الراحلٌن    ..والعودة َ من ؼٌاِب

 ..والراحة َ فً ضلوع ِ المتعبٌن 

 ..فً قلوب ِ الذاهلٌن  والطمؤنٌنة َ

 ..والسعادة َ فً سجود ِ الّساجدٌن 

  

 ال أعرُؾ من أنا ،

 إال أننً مصدُر الرضاا ِ ، 

 ..فً دماِا الجابعٌن 

 ال أعرؾ ُ من أنا ،



 إال أننً قلب ُ الوفاا ِ ، 

 ..فً صالة ِ الّصابمٌن  

 ال أعرُؾ من أنا ،

 إال أننً خال صة ُ بلسم ٍ،

 ..ن فً جراح ِ النازفً

 إال أننً برعُم الحب ِّ ،  

 ..فً صدور ِ الخابفٌن 

 _ _ _ _ _ _ _ 
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ًَ ُبرعَم عوسج ٍ أو .. لم أكن برعماً فً جذور ِ األقحوان  فتلَك تلَك أمنٌتً ، وكنت أخشى أن أنتش
 ..ذبب ٍ بشكل ِ إنسان 

بالد الضبع ِ ، وال فً بالد ِ  لكن ، رؼم أننً بشر ٌ فعزابً أننً شكُل إنسان ٍ ما عاش َ فً
 ، الصولجان 

وعلى نحره ِ ، وفً عٌنه وعلى ظهره ِ  فوشمه فً جلده ، وحتى عظِمه ِ ، مرسوم ٌ فً وجهه ،  
 ..أنه إنسان ٌ من بالد األقحوان .. ، وداِخل َ قلبه ِ 

 . . . 

 ..رأسً تحَت التراِب مبرعم ٌ ككتاب ِ ُحْب 

ًَّ مازال َ فً السرٍّ ،     .. قلب ٍ وضوا َ درْب  ِط

 وؼٌري ، من الخالبق كلهم ،

  ًِ  ٌسري متوجساً من قلب ِ أرض ٍ

 ..ومن جوِؾ ُجْب 

 ..والسإال الذي ٌطرق قلَبنا 



 هل الناس ُ طالب ُ حرب ٍ ،

 ! ؟..طالب ُ ُحب أم  

 . . . 

لدٌنا بعُض آمال ٍ  عندما رأٌنا أن نخرَج ثانٌة ً لدنٌا األفعال ِ واألوصال ِ ، على أمل ِ أن تكون 
ًِ وابتسامات .. عندما خرجنا وظننا أننا قررنا أو رأٌنا .. للمنال  .. كانت هناك اختالجاُت دموع ٍ

 كانت آفاُق الرإٌة أكبر من عٌوننا ، وجبال الشموس أثقل من أوزاننا ، وطقوُس المعابد أكبر من 
ووهٌج النار ألسع .. بٌن أكبر من حجمنا ومٌاه البحار ِ أعمق من أطوالنا ، وبطون الثعا إدراكنا ، 

 ..من بدرنا ، وأسرى الرؼبات أقوى من حبنا 

وهاهً الدنٌا من .. لكننً تجاهلُت ما رأٌُت ، فما رأٌُت هو الخوؾ من أن تصبح أمً ثكلى 
 ..ؼٌر ِ كره ٍ ، هً أرٌض باللذابذ ُحبلى 

ٌّنُت شفتً ، وأطلقُت ا .. كتبُت على خدي أنً بشٌر .. لزٌنة أخذُت ابتسامة ً من أحٍد مثلً ، ز
 ! ..بالحبِّ ٌقٌنه ْ

 .. وشًٌا كالمسمار ِ ٌنقر خدي ، وٌحرك أمنٌة ً عندي 

فنظرُت فً المدى الذي ٌجدي ، علنً أجد من ٌكتُب شٌباً على زندي ، كالوشم الذي ٌقول ُ بؤننً 
 ..لم أعد وحدي 

فلم ٌكتْب أحٌد على .. وضاعت فً المدى  لؽرابة األمر لم أجد أحدا ، وكل نداااتً صارت صدى
فالقٌد قد ٌعود ُ ، وأنا ال أخشى إال أن أهرب َ من قٌد ٍ إلى .. وكؤننً لسُت موجوداً بال قٌد ِ.. زندي 
 ..قٌِد 

ما أراهُ هو الخوؾ ُ، لٌس قٌوداً ، فها هُم اآلخرون ٌجرون هادبٌن َ وعلى وجوِهُهُم : وعدُت أقول ُ
 .. ابتسامة ُ الّرؼدِ 

أهو خوفً لكن هناك شٌباً ضابعاً لسُت أفهمه ، أنا لٌس عندي قٌد ٌ ، وما زلُت أحس ُّ بالقٌد ِ ،  
 ..من أن أمنٌتً بالحبِّ أكبر من سعة الدنٌا ، وأكبر من تحّمل ِ الفرد ِ ؟  ؟ ..

.. ثم نظرُت فً قلبً وفً عظمً وفً جلدي .. ثم نظرُت فً زندي .. ثم نظرت ُ فً وجهً 
 ..سست بان وشمً الذي هو منً هو البدٌُل للقٌد ِ فؤح

ًَ فً العلٌاا   ..ونسٌُت المخاوَؾ كلها ، وانطلقُت مخلوقاً سعٌدا .. رفعت ُ رأس

وكنت كالطٌر ِ خارَج أْسِرِه ، ٌخترق ُ المخاوَؾ والحدودا، وقد نسً َ القٌودا ، أصبحُت طٌراً  
ًُ فرٌدا  ناً لسواده ، وصار الجماُل  ..ملوِّ

 ..شمً هو من أنا فقد أصبحت إنساناً جدٌدا و



_ _ _ _ _ _ _ 
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 ..الهواُا ؼذابً ، وشربة ُ ماا 

 ..والطرٌُق طوٌلة ٌ كبعد ِ سماا 

 ..سؤرحل ُ اآلَن ، فإننً ، من أجل الحبٌبة ِ ومن أجل نفسً ، هً الدواُا ، وأنا الدواْا 

 فً كلِّ أرض ٍ ،سؤرحل ُ باحثاً 

 ..فِمن ؼٌر حبٌبتً ، أسقط ُ من ُخواْا  

 .. وأبكً بدمعً كلٌل ِ شتاْا  

 إن كان البرعُم مازال ٌنتشً عندي ،

 ولم ألَق حبٌبتً ، 

 .. سوااْ  فالموُت واالنتشاُا 

  

لٌس لً فً هذه .. جعلت ُ األشجاَر ؼطابً ، ولحاَاها جلدي ، وسرُت أبحث عن بالد األقحوان 
 ..دنٌا مكان ٌ ، إن لم أجد بالَد األقحوان ال

رتلُت صالتً ، وصالتً من حفٌؾ األشجار ، ومن ضوا نهار ٍ ، ومن طنٌن نحلة ِ عسل ٍ ال 
 ..َصالتً هً من أسِّ قلبً ، وأسُّ قلبً من ِصلة ِ السماا .. .. تعرؾ معنى قرع طبول ٍ هوجاا 



 ..ي ، وساقً وجلدي وبنانً رفاقً فً الرحلة أعضابً ، رأسً ، قلبً ، ولسان

 ..وكذلك كان معً الهواُا والماُا والشجر ُ، والنوُر واللحُن ، وكذلك الخوُؾ والخطر ُ 

أبكً .. قال من حولً إنً أبله ٌ أبحث عن ِسْرِب سراب ، ابحث عن أحالم ٍ من صنع األحالم 
انة عندي هً الحقٌقة واألوهام فؤنا األقحو.. على شؤن ٍ صار من صنع الوهم ِ ومن تفسٌر ِ األوهام 

 ..وهً الواقع واألحالم ، وهً المسبب لوجودي فً دنٌا القابضٌن على عنق ِ األٌام 

  

 .شجرة فًا ٍ كبرى منحتنً ؼصناً 

استخدْمُه كمصباح ِ األعمى ، كسٌاج ِ الردع ِ ، . خذه صؽٌراً لً، فً رحلتك األبدٌة: قالت لً 
 ..كرفٌق الدرِب 

 ..أن تلقانً وتفًا َ تحت ظاللً ، تلّمْسه بشعاع ِ عٌنٌك ثم ضعه احتضانا وكلما ترٌد  

 ..ستجده ُ خٌر َ رفٌق ٍ ، فً الوقت ِ الّصعِب  

هطلت دموع المحبة ِ مدرارا ، فالشجرة منحتنً إبناً ، ألن الحب لدٌها لكل اآلخرٌن هو مثُل حبِّ 
لكن الحبَّ كان أكبَر من كل ِّ الدمعات فالتؤم الجرح ُ  قد دمَع الؽصُن قلٌالً ، وقد دمعْت أم ،.. اإلبن ِ 

 ..فقد وجدنا أنه بالحب ِّ ال ٌوَجُد َهْم  سرٌعاً ، وابتسمنا الكلُّ ، 

ًَّ ، فقاال  وسؤلت جلدي ، فؤجابنً جلدي .. نعم ٌ نعم ُ : فً الٌوم الخامس للمٌالد سؤلت ساق
ًُ ، بؤنهم فً رحلتً كالعص: وعظمً وشعري ووشمً والفمُ  ا فً ٌدي ، بؤمري ، حتى ٌنتهً ألٌم

 ..وحتى ٌصدُق القلم ُ 

واسَع أن تكون .. واسَع أن تكون َ جمٌال ً فً أرض ِ األجمل .. اذهْب ، ارحْل ، وتجّوْل : قالوا
وتعلْل بالكذب ِ ، عندما .. .. وتعلم أن تكون كفٌفاً فً بلِد األحول .. طوٌال ً فً أرض ِاألطول 

وتعلْم موَج الماِا عند رإٌِتك َ .. َوْصِوْص كالجرذ ِ عند الدخول ِ لجحر ِ الفبران . .ؼٌُرَك ٌتعلل 
الحٌتان ، واكتب قصابد شعر ٍ والصقها صدر َ السلطان ، واصؽر كالنمل لتدخل عّش النمل ِ، 

 ..وتسرَق حباِت القمح ِ من الصٌصان 

وأنا لسُت بذاك َ .. لدٌه الوشم كمثلً  لم أسمع ما قالوا ، فما قالوا ال ٌسمعه سوى إنسان لٌس.. 
 ..اإلنسان 

 ..وشمً فً وجهً ، ووشمً فً قلبً ، ٌشهُد أنً إنسان ٌ مطروٌد من بٌِت اإلنسان 

 _ _ _ _ _ _ _
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وأعطت خوفاً مما لٌس .. خطواتً األولى ، أعطت أمالً أن هناك عوالم أخرى فً هذا العالم 
 ..شاعر حزن ٍ ، لهذا المخلوق أنا ، الذي ٌرسل نفسه ومن معه للمجهول بمعقوٍل ، وأعطت م

.. لكن العالم لم ٌنتِه ، فقد لحقنً من آمن بً مخلوقاً ٌبحث عن عدل ٍ وعن خٌر ٍ وعن ترٌاق 
 ..كلب ٌ ضعٌؾ ٌ مثلً ، وطٌٌر أخضُر ٌبحُث عن أمان 

نحن .. وطٌري األخضر  وهكذا أصبحنا رفقة َ درب ٍ مثلى ، أنا وؼصن الشجرة وكلبً
الوحٌدون فً هذه الدنٌا الذٌن أحسسنا لؽة الحب وقلناها ، فؤؼمضنا عٌنٌنا لنراهها ، وتركنا 

 ..المخلوقات األخرى تتنفس فً هواها 

ؼصُن الشجرِة بطولً ، عندي .. عصاَي ، وقد هجرْت بالحبِّ رضاَعتها من أم األؼصاِن ألجلً 
ًَ و وأنا والكلُب والطٌُر األخضُر )أتحسُس الخطَر وأحمً عابلتً ، كالمفتاح ِ ، به أشق طرٌق

، وأكتُب به خطوط األلوان على درب اآلالم ، وأصُل به إلى ألعلى وإلى األسفل ِ ، وأنقر ( عابلتً
 ..به رأس النابم ِ ، وأجلد به ظهر الجالد 

ٌُطربنً بنباحِه ، ؾ ٌَطرُب فً موسٌقى ، بل كلبً ، وقد هجر بالحبِّ َجْمع َ الكالب ألجلً ،  هو ال
كلبً الٌعضُّ إال وهو ٌدفُع عنً ، وال ٌحتاُج .. ٌطرب فً الصدق ِ ، وفً الوثِب ، وفً الصبر ِ 

كلبً ال ٌؤكُل لحماً ، وال تثٌرهُ رابحة الشواا ، فهو بصوم ٍ دابٍم وؼذاإه بسمة ٌ .. ألخِذ أوامره منً 
 ..ما هو مكتوٌب علٌه هو الوفاا  كلبً الٌعرؾ الرٌاَا ، فكل..  منً ، وماا 

هو .. طٌري ، وقد أحبَّ الوشَم على العنِق وعلى الوجِه وفً قلبً ، فاختار أن ٌكون رفٌقً 
أخضُر كالشجر ِ األخضر، كجذع ِ األقحوان ، ٌؽرد لً ، ٌتحسسنً ، ٌحب رابحتً ، ٌسكُن كتفً ، 

كذلك ٌحلق فً األجواا لٌنذرنً إن ٌفلً شعري ، ٌنقرنً إن أخطؤُت ، وٌرقص لً إن عبسُت ، و
 ..كانت هناك شٌاطٌن ٌ ترتدي ُحلّة َ إنسان 

. . . 

 ، ًِ  فوَق األرض ِ وفً النور ِ ، انطلقنا نبحُث عن حبٌبة ٍ

 ..حٌث ُ الجناُن من ؼٌر زٌؾ ٍ فً بالد ِ األقحوان 

 ..انطلقنا ، أنا وعابلتً ، كرّشِة ماا ٍ من سماا 

 ..ونحُن نستجٌُب إلى النداا عَمَل الخٌُر منادٌاً ، 

 ..بؽاِا  كقفز عصافٌر ِ الحناا ِ من ؼٌر ِ 

 ..كتزاوج ِ نسمِة ُحبٍّ ، فً أرض ِ ُخواا 

 نحن أربعة ٌ ، ؼٌر أن النور َ ٌمزجنا ،

 الٌسُعه الفراق ُ وال الشقاُق ،فنصٌُر ظالً واحداً أبدٌاً ،   



 ..وال ٌسٌُر إلى فناا  

 . . . 

 :ولى سمعنا التراتٌَل من قلوب ٍ تزؼرُد فً الفضااعند الخطواِت األ

 ..أنتم فً الطرٌق ِ إلى بالِد األقحوان 

 ..فلترحلوا إلى بالِد األقحوان 

 فإذا وصلتموا إلى تلك َ الجنان ِ فؤعلمونا ،

 ..كً نسافر نحن أٌضاً ، إلى بالد ِ األقحوان  

 لكن إن لم ُتعلمونا ،

 ..ٌق ِ إلى بالد ِ األقحوان سنعرُؾ أنكم قد بقٌتم فً الطر 

آمالنا ، لكن أن نسعى ، فذلك مستحٌٌل ، ونحُن عرجاٌن ، ومكفوفون فً مرقد .. قلوُبنا معكم 
 ..العمٌان 

 .. فلترحلوا إلى أرض ِ األمان 

 ..وال نظنُّ بؤنكم واصلوَن إلى حٌُث األمان 

 . . . 

د إلى ٌدي ، والكلُب أمامً ٌستدلُّ طٌري على كتفً األٌسر ِ ، وؼصنً على كتفً الثانً ٌستن
 ..وٌدلل لً 

 ..طٌري ٌحلُق ثم ٌعود إلى كتفً ٌوشوش ُ فً أذنً أنً فً الطرٌق ِ إلى بالِد الّناعمٌن 

 _ _ _ _ _ _ _ 
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الوشُم على عنقً ، والطٌر على كتفً .. أقدامً تقّبل وجه األرض بخفِة حٍب وبقوِة إصرار
ٌلوح مستطلعاً رابحة الهواا ، والكلب أمامً ٌجري ، متلفتاً من أفق ٍ بعٌد ٍ حتى والؽصن فً ٌدي 

 ..عٌنً 



الشجُر على الطرفٌن ، واألفق فسٌٌح ، والنسمة مشتاقة ، والورد بٌاض ٌ ، والنوُر ٌمؤل جوفً 
 .. واآلفاق 

ا شًٌا من حبٍّ هذ.. هذا جزٌا من حبً ، هذا ظل  للحبِّ ، هذا هو بسمة حبٍّ ٌهوى اإلطالقا 
 ..ٌنطلق صؽٌراً وٌصبُح عمالقا 

نحن فً الطرٌق إلى بالد الناعمٌن ، فربما الناعمون هم األقاحً ، فاألقاحً ناعمة ٌ كجلِد الجنٌن 
.. 

الكلُب أمامً والطٌر على كتفً وعصاي تلوُح لؤلفق ِ ، وساقاي تمتطٌان .. مشت عابلتً 
فنحُن فً الطرٌق ِ إلى بالد .. من النور الذي هو منبُع األلق ِ النسمة َ، والنسمة ُ تتقلُب فً ألق ٍ 

 ..الناعمٌن 

 :حّوَم طٌري األخضُر ، ثم عاد مبتسماً فرحاً 

 .. الجو جمٌٌل والشجر بؤوراق ٍ خضر ٍ ومٌاه النبع ِ كترٌاق 

 ..أرسلت كلبً لٌرى ، فؤنا ال أهوى األخطاا 

 !ها أشم رابحة ً ما أحببت: عاد الكلُب وقاَل 

 ..وكان الكل لدٌه استؽراب 

 ! ..هل ٌمكن للجمال أن ٌخفً أمراً ٌعكس اللون وٌجعله ممقوتاً ؟

البد وأن اسم بالد الناعمٌن ٌدّل !  لنتابع صحبً ، لنتابع ، فقد تكون الحقابق على قرب ٍ أوضح  
 .. على أن الجمال حقٌقة 

إلى أن بدأت الرإٌة تفصٌالً ، وبدأت .. مشً ونمشً ، ثم ن تابعنا نقبل األرض بؤقدام ٍ ُحفً ٍ ، 
وجوه الناعمٌن ناعمٌة ، وجلودهم على شكٍل آدمً ، تبتسم ُ وتضحك ، لكنها بنعومة ٍ كما هو ملمُس 

 .. األفعى والثعابٌن

األرض جمٌلة ٌ واألنسام علٌلة واأللوان رابعة ، لكنها أبداً لٌست بؤرض األقحوان ، فؤرض 
 .. ناع ٌ ، ولٌس فٌها أقنعة ٌ تجّمل ُ وجه َ الضباع األقحوان لٌس فٌها ق

 ! ..دعونا ننسحب بالهدوا المرتجى ، فلٌست هذه األرض مبتؽانا  : قلت لعابلتً

خرجنا عن االتجاه ألرض الناعمٌن ، ولحسن حظ عابلتً أننا خرجنا قبل أن ُتزال األقنعة ُ 
ه والخٌر فٌه ال ٌقدر دخول حرب بٌن خٌٍر وتخرج الذباب من الجلود الناعمة للظباا ، فكلبً وحد

 ..صؽٌر ٍ وشر كبٌر 

 ..وعلمنا أنه لٌس َ كل ما ٌلمع نوراً ، ولٌس كل النواعم آتٌة من بالد األقحوان 

_ _ _ _ _ _ _ 
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دخلْت فً قدمً أولُّ شوكة ، فالخروج عن أرض الحب ال ٌؽرُس إال شوكاً ، وال ٌحصد إال 
وقلُت ؼٌر ممعتض ٍ إن األشواك الصؽرى ال تمنع عنً السٌر األقوى نحو بالد  األشواك ،
 ..األقحوان 

تباهى كلبً لنباهته ، وضحك طٌري على سذاجته ، ورؼبت عصاي فً طول ٍ آخر كً تمد 
 ..لساناً وتفقؤ عٌن الثعبان الذي ٌرتدي حلة إنسان 

وأنا فً جبلة .. ٌها شوكة ٌ ملفوفة ٌ بقناع وأنا نسٌت الشوكة فً قدمً ، فاألفكار العظمى ال تدم
 .. طٌنً اعتدُت على األوجاع 

وأن الحب هو مما هو .. إن اللبَّ هو الؽالً ولٌس األصباغ : قلُت وعابلتً إن الدرَس األول هو
 ..مخلوق ٌ بحقٌقته ِ، ولٌس من أٌدي الصّناع 

 . . . 

، وتتصل على األسماع مررنا على بٌوت الضفادع تنط ُّ ، تنقُّ ، تتناوُب  وشككنا أننا .. فً الّنقِّ
فً األرض ِ المثلى التً تتجه نحو الربٌع ، فنحُن لسنا فً نٌسان ، ولسنا فً األرض التً لم 

 ..ٌفسدها إنسان 

 نقٌُق الضفادع ِ ال أفهمُه ، 

 ..ٌمسك قلبً وٌدور فً الخفقان 

 .. ٌتحدثون عن اللحم ِ وثؽاا ِ الخرفان  

 ..القهوة ِ فً الفنجان  ٌتحدثون عن

ٌّة ، وعن الصبٌان   ..ٌتحدثون عن لحم الصب

 .. ٌتحدثون عن أوراق ٍ لٌست من عرق ِ الرٌحان 

 .. ٌتحدثون عن الرقص وعن جسد الفتٌان 

 ..ٌتحدثون عن ذي شؤن ٍ وبال شان 

 ..ٌتحدثون عن الوالا ِ ، عن العصٌان 

ًّ الضفادع ُ ، وتظلُّ تنقُّ ،  تنّق

 ..إنسان ٍ وآلخر ِ إنسان من أول ِ 



 . . . 

 ..نظرُت ورفاَق الرحلة ِ فً عٌون ٍ مؤخوذة 

نقٌٌق إثَر .. نشهق بالؽربة ، ونتؤوه ُ من نقٍّ ، وننكمُش فً زواٌانا ، متسابلٌن عن الذي ٌجري 
 ..ال أحَد ٌفهُم عن ماذا ٌتحدثون ..نقٌق ٍ ، ونقٌٌق آخُر فً الطرٌق ِ 

 ..تً ٌطربون لها ، كاذبونسوى أنهم من اللهجات ال 

 ..ٌشعلون النار ضراما ، ثم ٌتمنوَن برداً وسالما  

 ..ٌكتبون على الجدران أنهم للنعٌم سٌرحلون  

 ..ولآلخرٌن سٌعملون  وأنهم ٌعرفوَن الواجباِت  

 .. والنقٌُق ٌعلونا ، و فً النقٌق ٌإرَجحون  

 . . . 

 نظرُت ورفاَق الرحلة بالعٌون ِ المهزوزة ِ ،

وإنك من فرط .. وبكٌنا ، كما لم تبك األم الثكلى ، وقلنا إن الحدٌَث شواا ، وإن األرَض سماا 
 ..نقٌق ِ الضفدع ِ تظن نفسك فً جوزاا 

 اهتزت قدمً ترٌُد رحٌال ،

 ..والحْت عصاَي قوٌة ً 

 ..وصار َ نباُح كلبً جمٌال 

 ..وؼّرَد طٌري طوٌالً 

 ..لكّن نسٌُم صدري 

 ..أضحى ثقٌال  

 ..الكالُم جمٌل ٌ ، عندما ٌعٌُش الحقٌقة َ ، ٌبقى جمٌال 

 ..الكالُم مخٌٌؾ ، عندما ٌبقى كالماً ال ٌصٌُر أصٌال 

 . . . 

تركنا الضفادَع تنقُّ على هواها ، وانتظرنا أن نسٌَر إلى بالٍد ما تنطُق عن هوى ، وال تخادُع فً 
 .. رإاها 



 . . . 

 ..اً ، و الٌصنُع َحّباً أو ُحّبا لقد عرفنا أن النقٌق الٌبنً بٌت

شوكة ٌ أخرى دخلت قدمً ، ولم تخَش قدمً أن تقعدها الشوكة الثانٌة عن القفز ِ والجرٌان ِ إلى 
 ..بالد ِ األقحوان 

 _ _ _ _ _ _ _  
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 جرٌُت وعابلتً ،

 ال نلتؾُّ إلى خلؾ ٍ أو إلى ظهر ِ ،

  ، ِالٌهمنا لوُن الضفادع ِ الفُْجر 

 َدَعْونا إلى الوصول ِ إلى البٌض ِ والخضر ِ ، 

 فنحن ماوجدنا بطول ِ الطرٌق ِ وعرضه ِ ، 

 ..إال مصرع َ الطٌر ِ 

 ال الشوك ُ ٌإلمنً ، وال السٌؾ ٌقطعنً ،

ٌُخنَق منبُع الخٌر ِ   ..إال أن 

 . . . 

 قرَر طٌري أن ٌحلَق عالٌاً ، 

 وأن ٌشاهد من بعٌد ٍ

 ..منبَت الزهر ِ 

 ..فجاانً وهو صارُخ الفرح ِ 

 رفرَؾ بالجناحٌن ِ وضمنً ، 

 ..فقد رأى ؼابة ً من الُخضر ِ 

 سؤْصُدق ُ مرة ً ،: وقال لً



 ..وإننً كالؽٌر ِ فً الِبرِّ 

 فؽابة الشجر ِ التً رأٌُت َصدوقة ٌ ،

 ..ال ٌمكن أن تتوه َ فً شر ِّ 

 . . . 

 ..د ِ الجمر ِ مشٌنا مسرعٌَن ، وقلُبنا وثاب الخطى على موق

 ..عٌوننا معلقة ٌ بالؽابة ِ ، مصنع ِ الزهر ِ 

 . . . . 

 دخلنا ؼابة ً أخذت من األلوان ِ زٌنتها ، ومن األنسام ِ خفتها ، جعلْت من طٌري سعٌداً ،

 فطار إلى قمة النهر ِ ، 

 ثم عاد َ متمتماً ، 

 ..وكؤننً ؼٌري  

 ..كما طاَر ، طارْت سعادُتُه 

 ..دري فاستلقى على ص

 تقلص الجنحاُن منه ،

 ٌرٌد دخول قلبً لشدة ِ برده ِ ، 

 ٌرٌد ُ أن ٌشعرنً ،

 ..أن مصٌَرهُ باَت فً أمري 

 . . . 

 !ماذا جرى بقلبَك ، أنَت ٌا طٌري ؟

 !..ماذا دهاك َ من شرِّ ؟

 ..َوضَع طٌري منقاَرهُ ، وؼاب فً أذنً 

نا من السنن ِ ، الٌكاُد ٌكوُن إال شكَل خابٌة ٍ ، علٌنا الرحٌُل ، فاألشجار ُ عارٌة ٌ ، وما تراه ه
 ..بل من العفن ِ داِخلها لٌس أعساالً ،  



 . . . 

ْرقُبنً ،  ٌَ  نظرُت ، وكلبً كان 

 والعصا تمتدُّ واجفة ً ، 

 ..إلى حٌُث تسوقها عٌنً 

 رأٌُت القرود َ تحجُب نوَر الضٌاا ِ ،

 تتؤرجُح من ؼصن ٍ صاَر لحاإه ُ مزقاً ، 

ن ِ  إلى  ٌْ  ..ؼصن ٍ باَت فً الَب

 إن القرود َ وإن َسِمْعَت زعٌقها ،

 تإرِجُح ذٌلها ،

 ..من ؼصن ٍ إلى ؼصن ِ 

 . . . 

 هً تؤخذ ُ من ؼصِنها ثمراً ، ثم أثمارا ،

 ..ثم تقتُل ؼصَنها ، وتهجر ُ الدارا 

 وتطٌُر لؽصن ٍ آخَر ، تمتطٌه ِ ،

ْوَر أدوارا   ..ثم تعٌُد الدَّ

 للناس إنها سعٌدةٌ بفعلتها ، ماتزاُل تقولُ 

 ..فما الدنٌا إال لعبة ُ نهب ٍ 

 ..مؽتَصبٌن َ زّوارا  جبنا لها  

. . . 

  

 القرود ُ لم تكْن تحصى ، 

 ..القرود ِ ُحِجَبْت بقناع ِ ووجوه  

 ارتفعْت عصاي َ لتقتَل واحداً ،



 فمنعُتها ،

 ..واكتفٌُت أن ترفَع لقناع ِ 

 ، وصار دمعً ٌطرق ُ بسماعً

 ..وٌشدنً ألهرب َ بشراعً 

 فقد هرَب وعًٌ واختنق َ الواعً ،

 عندما راٌُت تحَت القناع ِ مالمَح إنسان ٍ ،

 لم ٌسمْع ببالِد األقحوان ِ ، 

ً  علٌه ِ ،  وظّن أنه ُ مجن

 ..ولٌس هو الجانً  

 . . . 

 ..كتبت بالعصا إنً ؼبً 

 ..ورأٌت شوكة ً اخرى تدخُل فً قدمً 

لً ٌهمهُم وٌشمشُم ، وعصاي تلوح ُ مؽتاظة ً ، وطٌري األخضُر ٌمد جناحٌه ِ كلبً ٌدور حو
 ..عناقا 

 ..وٌزداُد التصاقا  

 _ _ _ _ _ _ _ 
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امتدْت رأُس العصا كجذر ِ الجزر ِ، وصار الطنٌُن فً أذنً ٌخبرنً بؤن الوقت قد صار رحٌال ، 
 ..لكنها بالتؤكٌد لن ترى من أشجارها إال حطباً قلٌال  .. منظرها جمٌالً  فهذه الؽابة ، لوال القرود ، 

 ومشٌنا والشوُك ما زال فً قدمً ،

 لكننً قويُّ الشكٌمة ، فإٌمانً بؤننً صدٌق ، 

 ..ٌزٌل اآلالَم من قدمً  

 طٌري خابؾ ٌ ، فاحتضنت فً جوارحً مخاوفه ،



 ..وقلت له إن السعادة تؤتً من األلم ِ  

 لى جنان الخلد قاطبة ً ،ونحن فً الطرٌق إ 

 ..البّد من سقم ِ  

 فلترْح نفسك أٌها الحبٌُب ، 

 ..! وال تضْؾ ألماً إلى ألمً  

 َضّمنً فً ابتسام ٍ ،  

 وابتسمُت من عمقً ، 

 ..كعبق ِ الزهر ِ مبتسم ِ  

 كلبً ٌحوم حولً وقد جّن جنونه ،

 ..ؼٌر مصدق ٍ لضٌاع العدل ِ فً الذمم ِ  

 ..اي َ ، أن النهاٌة َ لٌسْت فً موطًا األقداِم، بل فً قّمة ِ القمم ِ فؤشرُت له بعص 

ٌحدونا أمٌل أن طرٌقنا للحبٌبة فً أرض األقحوان لن .. ثم سرنا ، كما تسٌُر القوافل فً البراري 
 ..تقطعه الضواري 

 ..أضحت األرُض انبساطا ، وكما ترى األفق البعٌد هناك ، ترى اآلفاق ارتفاقا 

 ..نا باتجاه منابع ِالنور ِ ومسٌر 

 ..أضحى اشتٌاقا  

وكؤننا جسد ٌ ال ٌتمزُق ، ولٌس له إال ظٌل واحٌد ال ٌتفرُق  ! األربعة نحن ، نمشً بخطوٍة متحدة 
.. 

... 

تحَت .. ضاق الطرٌق قلٌالً ، ثم ضاق الطرٌق كثٌراً ، ثم صرنا نتصٌد أرضاً تتسُع ألقداِم 
نا ، وجرٌنا كما ٌجري .. من كوابٌِس األحالِم األقدام رأٌنا جثثاً ، أكثر  ٌْ ولم نعرؾ ما ٌجري ، فَجر

 ..األبرٌاُا من اإلعدام ِ 

دخلت شوكة ُ ألم ٍ فً قدمً ، ولم ٌعد ممكناً نسٌان ُ األلم ِ ، وصرنا كالرهبان القافزٌن فً حدابق 
 ..الشٌطان

 ..ونحن نجري ، لٌس خوفاً من الموت ِ ، بل خوفاً من الشر 



 ..ولٌس لجانبً واحٌد ؼٌري .. الذباب ُ كثٌرة ٌ .. انظروا حولً : ل كلبًقا

 ..إن الذباب طلٌقة ٌ ، من بذرة ِ األرض ِ حتى مدفِن القبر ِ : قال طٌري

القتلة أكثر بشدة ٍ من المقتولٌن ، ولذا فهم جوعى لرقصة الموت من بداٌتة ، : وقالت عصاي
 ..وحتى نهاٌة ِ الدهر ِ 

وقبل الوصول للحب ، وقبل ..تزول الحٌاة قبل الوصول إلى الحبٌبة فً بالد األقحوان  ال نرٌد أن
 ..بلوغ األمان

فهرعنا نضم أنفسنا وننسى المآسً ، ونجري مبتعدٌن ، وإذ بالذباب تؤتٌنا من كل صوب ٍ تشّد 
الدواجن تجوز أو  ، وتلقٌنا إلى طرٌق المقاصل ، نؤخذ دورنا ، فنحن األبقار أو األؼنام وثاقنا  
 ..للذبح ِ 

شموا روابحنا فلم تعجبهم ، فاشترطوا علٌنا أن ُنطلَق فً السراح ِ بشرطهم ، وهو أن ال نبوح 
وأنه على مر األٌام صارت الذباب ، كما .. بالسر أن القاتلٌن من الذباب وأن المقتولٌن من األؼنام 

 ..صارت الخرفان ، فروعاً من فروع ِ إنسان 

_ _ _ _ _ _ _  
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 خرجنا من ؼابِة قتلى ،

 ..من خٌال ِ  إلى صحراَا ، أوسع َ  

 كلُّ ما فٌها بعٌٌد ،

 ..ٌُرَسم ُ بالرمال ِ  

 جفْت مٌاهٌ ، جّؾ الهواُا ،

 ..هرَب الجمٌُع من التالل ِ 

 لم ٌبَق فوَق األرض ِ جسٌر ،

 ..للتواصل ِ والوصال ِ 

 ،ولن تبقى فً العروق ِ قطٌرة ٌ 



 ..وبقاإها ضرُب الُمحال ِ 

ًِ قّرْت فً شوابظها ،  وكؤن الشمَس

 ..أن تجؾ ّ الدموُع 

 ..ممنوٌع على أحٍد ٌشرُب دمَعه ُ 

 ..فكلُّ العٌون ِ إلى زوال ِ 

 . . . 

 .. كٌؾ التففنا حوَل أنفِسنا 

ٌُقاِتُل فً القتال ِ   ..فً وضع ِ من 

 لم نكن ندري أن أرَض الرمال ِ ،

 انت ، هً أرُض الموت ِ ،فٌما إذا ك 

 أم التً ستفصلنا ، 

  ..ِ!عن أرض ِ الَجمال ِ ؟ 

 . . . 

 مالذي سٌرسُم وجهنا ،

ِنخُّ من األعالً وؼصنً   ٌَ.. 

 ، ٌنوُا بسطو ِ وهج ٍ 

 ..وٌسقط ُ بابتذال ِ  

 وكلبً ٌلهُث ،

حاً فُمه ُ    ..متقرِّ

 ..ٌشعُر بالزوال ِ 

 كؤنَّ الموَت صاحُبُه ،

 ..فً العصر ِ وفً الزوال ِ ونهاُرهُ 

 ..قبٌَل أن ٌنقَر قلَبُه .. وطٌري ٌنقُر ِجنَجُه 



 باحثاً عن حّبٍة ، 

 ..فً كٌس ِ الؽالل ِ 

 فلعلَّ قطرة َ الماا ِ توجد ُ،

 ..فً كٌس ِ الؽالل ِ 

 . . . 

 صرنا النرى شبحاً ، 

ًِ ِطوال ِ   ..فؤشباُحنا فً طول ٍ

 الدماُا فً العروق ِ توقفت ْ،

ٌَرَحُل بالتتالً وبا  ..َت النبُض 

 ..حصل َ الُمحاُل .. وبوقتها 

 فؤخذنا نحملُق فً الُمحال ِ

 ففً أرض ِ الرمال ِ ،

 ..ال أجمَل من أن ترى رسَم الِجمال ِ  

 . . . 

 هرعْت تلك الجماُل لقربنا ،

 ..وسعْت لترضَعنا من كتل ٍ ثقال ِ 

 فامتصصنا ما امتصصنا ،

 وكان لعاُبنا لزجاً ،

 ..ككتلة ِ صمػ ٍ فً ابتالل ِ 

 وفً كلِّ مصة ِ ِصمػ ٍ ،

 ..ٌتحرك ُ الّساُق إلى انتقال ِ 

 ..حتى صارِت الرماُل تؽٌُب 

 ..ونؤمُل فً ارتحال ِ 



 . . . 

 قالت الجمال ُ موّدعة ً لنا ،

 إلى أرض ِ األقحوان ِ نرسلكم ،

 فلعلكم تذكروَن إٌانا ،

 فمصٌرنا أن نعطَش وأن نجوَع هنا ،

 فما نحن أكثُر من ِجمال ٍ ،

 ولتعلموا أننا بشٌر ،

 وواحدنا قبل َ أن ٌكوَن حٌواناً ،

 ..        كان َ إنسانا 

 _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 الخائفوى -28

ٌُطِعموَن ،    ٌُطِعُم مشٌنا نبكً من تركنا خلفنا، فالجٌاُع مثلنا   .. وؼٌرهم ال

أحّبَك ٌا طٌرَي المصدوم .. و المصٌر ِ ما نتؤمل ُ مشٌنا ، والشوك فً قدمً ٌهزنً ألماً ، لكنه نح
، ًّ  ،  ولكننً أحب حبٌبتً  فً ألم ٍ ، أحبك ِ ٌا عصا ، أحبك أٌها الكلُب الوف

 ..أكثَر مما تعلموَن وأعلم ُ 

 وألرض حبٌبتً أجتاُح آفاقاً لٌس لها حدوٌد، 

 ..أبتلُع المصابَب ، ال أتبّرم ُ 

 ..ال فً وجهً فم ُ لم ٌبَق فً جسدي لحاٌا ، و  

 ..ٌملإها َدُم .. كلُّ مخزونً قلوٌب  

 . . . 

 ..إن الحٌاَة َ حقٌقة ٌ الُتفهم ُ : حٌثما نمشً كنا نتعلُم 

  



بعد بالد جوعى الرمال ِ تنبسط ُ الحقوُل ، ثم تكثر الجحوُر فٌها ، وال شٌا هناك ٌدوُر ؼٌُر 
 الصمِت ، فٌطٌُر طٌري موزعاً اخضراَر جناحٌه ،

 ..عله ٌجد فً اآلفاق ِ ماٌتبّسم ُ  

ًّ منبهراً ،   لكن طٌري ٌرتدُّ إلى كتف

 ..فاألرُض التً ٌشاهدها ، ال تتكلم ُ  

 لم ٌعرْؾ ماذا ٌدور بها ،

 ..وهً عن اإلفصاح ِ ستحجم ُ  

 لكن الجحوَر كثٌرة ٌ ، ممتدة ٌ ،

ٌُتوّسُم    ..ولم تنطْق ، كما 

ْكتم ُ فراح كلبً ٌشمشم ُ وٌنظُر فً الج ٌَ  ..حور ِ، و

 :ثم ٌعود نحوي لٌقوَل لً

ًُ  إن األرانَب فً الجحور ، خبٌبة َ الخوِؾ   ..تبتعد ُ

 ..وفً الجحور ِ تنفرُد .. انفاسها بسرعة قلبها 

 كؤنما نحن نحمل مدفعاً ،

ُد   ًُ ، ُمتَجمِّ ًُ  ..وكل أرنب ٍ فً الجحر ِ منكمٌش

... 

ًّ هاتنً بواحدهم    ،أٌها الكلب الوف

 ..لماذا أرنُب الجحر مرتعُد :  نا أرٌد أن أعلم السرَّ فؤ 

 :جاانً واألرنب من ذٌله

 لماذا أنت مرتعد ُ ؟لماذا ٌنقبض القلب فً هلع ٍ ؟  

 :فؤجابنً وعٌونه ترقص فً المدى

ذات ٌوم ٍ كنا كبارا ، فجاا من ٌشقُّ شفاهنا ، وٌؤكل لحمنا ، ألننا ال نملك األنٌاَب وال السموم وال 
وٌطعمون ماتبقى .. فنحن اللحوم لهم ، ونحن كذلك الفرو .. روع وال أحَد ٌسدُّ عنا الؽوابل الد

، بل أنا الخوؾ ، فارحم وأّجل طعامك للؽِد  أنا خابٌؾ .. لٌس لنا إال الجحور نختفً فٌها .. للقطط 
 ..، فؤنا أرؼب فً أن أموت ؼداً ، فلعل لً فرصة أخرى فً الؽد ِ  



 نتم كبارا ؟ومتى ك: فسؤلته

 :فؤجابنً األرنُب المعلُق ذٌلُه ِ

كنا كباراً ٌوم أن كنَت أنت صؽًٌرا ، ٌوم أن كنَت أنت فً بالد األقحوان ، كنُت أنا ماكنتم تسمونه 
فً النطق ِ إنسانا ، فجاانً آخُر أقوى ، وراَح ٌسلُبنا كل الذي لدٌنا ، ورحنا من الخوؾ نرتعُد 

 ، وحتى صار حجمنا كما تراه ٌدخل فً الجحور ِ، لٌدرأ شرَّ  ٍحتى صؽر الشعر فٌنا إلى وبر
 ..اإلنسان فال ٌستطٌع الدخول إلٌنا أو ٌرانا 

  

وأقضً هناك قبل أن .. وخفت أن أنكمش كمثله ِ، فؤدخل جحَره ُ .. ارتعدُت كمثل ذاك األرنب ِ 
 ..أجد الحبٌبة 

 أطلْق سراح َ األرنب ِ ،

 ..بالَد األقحوان واذكر له ، إنً ، إن وصلت  

 ..فسؤبحث من أجله عن دار ِ األمان  

وأنزل كلبً ذٌله مالمساً .. وشاب لون طٌري األخضَر اصفراُر .. انحنت عصاي وَضّمت الكتفا 
 ..تراب األرض 

وكؤننا زلزال ٌ ، ٌحرك فً القبض الرهٌب جحوراً ِوْطَا .. ومشٌنا ، والجحوُر تهتّز تحت ساقٌنا 
 ..نعلٌنا 

 _ __ _ _ _ _ 

 

  

 البائعوى-29

أسفل َ ، وأسفَل مافً الطرٌق إلى بالد األقحوان ِ وقفْت .. أسفَل جبل ٍ ، أسفَل تلٍة ، أسفل شجرة 
جمهرة ُ أناٍس تبٌع وتبتاع ُ ، وكان علٌنا أن نخرق تلك الناس لنجتاز طرٌقاً ٌتبقى ألرض األقحوان 

.. 

ِق ووجود الحركة ، فراح ٌعلو ثم ٌهبط ثم ٌعلو فرح الطٌر األخضر بوجود الناس ، بوجود السو
وجاا ٌسؤلنً لماذا ال .. ، ٌفرح لؤللوان ، وللصخب الخارج من أفواه البشر ، وللصراخ ِ وللكتمان 

 !نبقى فً السوق نرفرؾ فً فرح ِ اإلنسان ؟

 :سؤلت طٌرَي األخضر

 !ض ِ األقحوان ؟هل مللت السٌَر إلى بالِد األقحوان ، ورأٌت فٌما رأٌت بدٌالً ألر



ٌُدخل منقاَره أذنً   :وقال متمتماً .. كان مختجالً طٌري األخضر ، فلم ٌرقْب عٌنً ، ولم 

لم أَرهُ بدٌال ً ، لكننً أخاُؾ الطرٌَق إلى بالد األقحوان ، فقد كفى الذي رأٌناه من مداهنة ٍ وقتٍل ، 
 ..والشوك ، حتى اآلن أدمانا ..وهذا هو خابؾ ٌ ، وذاك جوعان 

ًَ صوِته ِ  إذن ، فلتذهب أٌها الطٌُر برفقة كلبنا ، ولتشاهْد عن قرب ٍ إنساناً فً السوق ِ ٌطلُق عال
دق ِ حلفانا    ..، وٌحلُؾ فً الصِّ

، ومشٌُت أشاهُد بٌَعهم ، فلم أشهد أشٌاَا بحجمها وبوزنها ، بل ..بقٌُت وفرع الشجرة فً ٌدي 
 ..رأٌت البٌَع ألوانا 

 ٌ علٌها من األحرؾ ما علٌها ، وذاك ٌبٌع وعوداً فً الخلود ِ ، وذاك ٌبٌُع خابٌة ً  هذا ٌبٌُع أوراقا
 مزورة ً من عهد ٍ بعٌد ِ ،

وذاك ٌبٌعك شاته فارؼة َ اللحم ِ والشحم مدفونة ً .. وهذا ٌبٌُع أساوَره الحدٌد من عهد الجدود ِ 
 ..واآلخُر ٌعطٌك مرهَمه المقّوَي من فرز ِ القروِد .. بجلٌد ِ 

 ..ذاك ٌبٌعك سطوة ً مربوطة ً بنشٌِد 

 ..وذاك ٌرٌَك أحالَمك من بعٌد ِ 

 ..وذاك ٌصمد ابنته على فخٍذ سعٌِد 

وٌبٌعك الرإٌة ، اما اللمس فسعره .. ذاك ٌخلُع ثوَب الجمٌلة حتى اللبِّ ،ٌكشُؾ المفاتَن كلها 
 ..ٌد ِ وأما الَخْرُق فسعره روحك ، وعلٌك لتحٌا ، أن تخلق من جد.. أعلى 

رأٌُت البابَع من طٌن ِ بٌعته ِ ، فبابع الورق منبسطاً كورٌقاته ِ وبابع اللحم بلون القدٌد ِ ، وبابع 
وبابُع المرأِة مثُل َمْحَضِنها ، ووجُهه مثل مهجع ِ  األساور مثقوب ٌ فً وسطه ِ مثل الؽرابٌل ِ ، 

 ..الجنٌن ِ ، وطرٌق ِ الولٌد ِ 

 ًِ  ، فكل ما ٌبقى لدٌك هو الشعور بؤنك اشترٌَت ، التمٌُز شخصاً عن السلعة ِ

 ..وأنت فً الحقٌقة ما اشترٌَت ؼٌَر أحالِمَك  

ثم سكتُّ وابتسمُت لهم ، .. باعونً فً السوق ِ كالماً ، فاشترٌُت كما اشترى الذٌن كانوا نٌاما 
 ..ورددُت السالما 

 . . . 

 ..عاد كلبً ٌشدنً مستعجالً ، وعاد طٌري ٌشد فً شعري

فكل شًا .. قبل أن ٌبٌعونا ، وٌسجنون انطالقتنا فً أقفاصهم .. هٌا بنا : قال أصحابً.. هٌا بنا 
وَزْرقهم ودماإهم  وعظامهم ، رٌش الطٌور لهم سلعة  عندهم هو للمبٌع ِ ، جلد الكالب لهم سلعة 



.. هٌا بنا .. ٌع كله للب.. عصا الشجرة ، وكلٌة إنسان ٍ ودم إنسان وبسمة إنسان ونبضة إنسان .. 
 ..قبل أن ٌبٌعونا 

أنا تعٌٌس إذ أرى أننً ماعرفت الحقٌقة حتى أراها ، ودابماً ظنً ٌخٌب : فقال..نظرُت فً طٌري 
 ..بمحتواها 

 !ماذا راٌَت ٌاولدي ؟: سؤلت طٌري 

 رأٌُت جمٌلة ً تبٌُع جلَد إبنتها ،: أجابنً طٌري

 .. وتدفع لمن سوَؾ ٌرضٌها  

ًِّ ِكْبَدِتِه،  رأٌُت من ٌقتلُ   الرجَل ألجل شهوته ِ ، وَش

 ..ثم ٌؽوُص بلحِمه فٌها لٌطعمها إلمرأٍة ،  

 . . . 

فررنا قبل أن تصٌَر .. فررنا من سوق ِ البابعٌن النرٌد أن نعرؾ النفاٌات التً تبقى بعد بٌعتهم 
 ..وُنخنق فً النفاٌات ِ .. النفاٌاُت فوق رإوسنا

 ..سوق ِ اإلنسان . .فررنا بعٌداً عن السوق ِ 

 ..باحثٌن مجدداً عن بالد ِ األقحوان  

_ _ _ _ _ _ _ 

 

  

 الزاكضوى-30

 ..كلما ابتعدنا فً األفق زادت مخاوفنا وزاد عدد الشوك الذي فٌنا 

.. كان طٌري ٌجثو على صدري ، ٌحملق فً الوشم ِ ، ٌحاوُل أن ٌضٌَؾ محبة ً لذلك الوشم ِ  
 ..بؤن وشمً هو فً أعمق العمق ِ ، ولونه من جنة ِ الخلد ِ  أدخل منقاره فً عمقه فؤحس

 ..:وكلبً هو القرٌب للّسر ِّ  قال لً كلبً ، 

رأٌت األقحواَن فً .. أنا قد رأٌت الوشَم عندك ، وأنا أردت رفقتك لٌكون أٌضاً الوشُم فً عنقً 
وفً جفنً وفً حلقً وفً  حلمً ٌؽطً األرَض وٌجعلها جناناً ، فلماذا ال تكون الجنان ُ فً قلبً

 !عنقً ؟

 :قالت عصاي ، ومازال لحاُإها ٌتخّضُر 



إن حطمونً أو كسرونً فً الطرٌق ِ ، وإن وصلُت أو ماوصلُت إلى بالد األقحوان ، فاذكرونً 
 ..وأن تدخلونً أرَض األقحوان ِ من كل أطرافً وحتى عٌونً ووصٌتً أن تزرعونً ،  ،  

 ..وهناك ادفنونً ..  أدخلونً حتى ؼٌاِب الضوا ِ 

... 

 ..  أحسست بنور القلوب ٌزرعنً حنٌناً 

 ..لكن األمر ماطال كثٌراً ، فقد لمحت شٌباً ما ٌطٌر من خلفً ثم أمامً 

ثار كلبً ، ثم انتشى ، وراح َ ٌقفز فً كل اتجاه ، فما أن ٌرى ماٌثٌر رإٌته هنا ، حتى ٌرى 
 .. ومن كل اتجاه .. ، من تحته ، من فوقه ماٌثٌر رإٌته هناك ، من أمامه ، من جنبه 

إنها كتٌل مقذوفة ٌ ، لٌس لها مالمح ، .. أجساٌم تتحرك فً كل اتجاه ٍ ، ونحن ال ندري أّي اتجاه 
 ..إال أنها ككتل اإلنسان تجري بال سبب ٍ عندما ٌنتشر الدخان 

 ..فً الوجود ِ فال ٌرونا ٌطرق بعضهم فٌنا ، وال ٌتلفُت أحٌد إلٌنا ، كؤنما نحن فً بعد ٍ آخر 

 ..أمرهم ٌحٌرنا ، وٌبعث السإاَل لدٌنا  

 ماهذا الذي ٌجري ؟ 

 !وإلى أي األماكن ِ قد أتٌنا ؟ 

 ..طار طٌري ٌحدُق ، وقلُب كلبً ٌطرق ُ 

 ..ومن كل اتجاٍه جاا الذهول إلٌنا 

 ! ما هذا الذي ٌجري ؟

 !ومن أي فصٌل ٍ من المخلوقات تلك التً تجري ؟

 ..لٌسْت من الطٌر ِ إنها 

 ..لٌست من الشرِّ أو من الخٌر ِ 

 ..ساعدونً أن أفهَم مالذي ٌجري 

 ..ًِ  فؤنا ال أستطٌُع الرحٌل َ ، ولّبً حابُر األمر 

 ًُّ  :قال الكلب الوف

ٌُحفُر القبُر   ..سؤنبُش حفرة ً ، كما 



 ..وأنبُح حتى ٌسقطوا فً ذلك القبر ِ 

... 

ولم ٌسقطوا فً ذلك القبر ِ ، ولما اشتد لهاثه ، وأُعًٌ واحتار فً  راح كلبً فً النباِح طوٌالً 
 .. رأٌنا بعَض الراكضٌن ٌركضون للقبر ِ ،  ..األمر ِ 

 ..كالّساقط ِ فً حفرة ِ النمر ِ  ٌسقطون فً تسارعهم ، 

 ..وعندما جبُت أسؤلهم ، كانوا كلهم ككتلة ِ الصخر ِ 

 وأطوالهُم تتقازُم ،روابحهم كروابح ِ الموتى بال كفن ٍ ، 

 ..من شبرٌن ِ للشِّْبر ِ 

... 

 .. سؤلت نفسً كثٌراً عن ذلك السر ِّ 

 :سؤلت كلبً وٌمامتً والوشَم فً نحري  

 ما الذي ٌجري ؟ ما الذي ٌجري ؟

  

 ..قعدنا نفكر فٌما ٌمكن أن ٌكون ، ثم نمعُن النظرا 

 ..ال ٌمكن أن تكون أرضاً أو سماًا ، وال ماًا وال شجرا 

 ..لكنها ٌمكن أن تكون إنساناً مّر أو خطرا 

... 

، صوُت إنسان ٍ  نعم.. ٌرتُل كصوت إنسان ٍ .. سمعت ُ صوتؤ من جوؾ القبور ٌقرأ التالحٌنا 
 :ٌقرأ الذي فٌنا

 نحن نجري وال ندري ،

..بؤننا نجري آلخر العمر ِ   

خبٌبة ُ العهر ِ, أٌاُمنا كثٌرة ُ الجور ِ   

 ..والصبر ِ .. لصّبار ِ قلوُبنا ملٌبة ٌ با

 على مدى الدهر ِ



!القلب من ؼٌري ؟ متى اقتناص  : ٌقول واحد منا  

ناسٌَن رإٌَة َ الطهر ِ.. كلنا عبٌد الؽرابز ِ   

..كالُبلَهاِا نجري ، كالعمٌان ِ نجري   

..لعمري ما الذي ٌجري ؟   

!ما الذي ٌجري ؟  

 _ _ _ _ _ 

 

 الومبوروى-31

الراكضٌن حتى أخذنا نسمع همهمات خشنة تؤتٌنا من كل االتجاهات ، ثم  لم نكد نخرُج من بالد ِ
حٌث ترتجؾ األرض كحرفٌن مع استطالة حرؾ المٌم .. تتوضُح تلك األصوات الجماعٌة العمٌقة 

 ...إلى أبعد ماتحتمله األنفاس العمٌقة المتواصلة 

  .. أ ُوو ْم ْم ْم  .. أ ُوو ْم ْم ْم 

 .. حلوق ترتجؾ األرض ، ونرتجؾ نحن معها ومع ارتجاؾ واهتزاز ال

  .. أ ُوو ْم ْم ْم 

 ..التفت عصاي تسؤلنً ، وصار الطٌر ٌنقرنً ، وراح كلبً ٌشمشمنً 

ًّ إلى األعالً .. من الذي سوؾ ٌخبرنا ، من الذي سوؾ ٌعلمنا  توضؤ فً رذاذ الماا .. اذهب ُبن
 ..وتحسسً أنِت الذي حولً .. نا واذهب أنت وشم تراب األرض ِ ثم أعلم .. ثم أخبرنا 

والروابً وفً السهول ِ  عاد طٌري لٌخبرنً بؤنه لم ٌالحظ فروقاً فاألرض سواا فً المشارق 
 ..وفً السهوب ِ 

تراه ُ من هنا أو من هناك، لكنك مازلت تسمع ُ من هنا وكذلك من هناك ربما هناك انتباٌج وتورٌم  
  .. أ ُوو ْم ْم ْم : 

برنً أن األرَض امتداد ٌ كامتداد ِ عٌن ِ الشمس ِ إلى أقصى مدى ، لكن تراتٌل عاد كلبً لٌخ
وهناك تورٌم بحجم ِ رأسك منتشر ٌ من ؼٌر .. مازالت تتردُد فً الصدى .. أ ُوو ْم ْم ْم  الحروؾ 
 ..تعداد ِ 

 ..وحجم رأسً هو حجم رأس ِ إنسان ِ .. بحجم رأسً 

 !ومن الذي سٌذكرنً بعد ِنْسٌانً ؟ ٌذُكُر حجَم رأسً ، هنا ، من الذي 



 ..ملت برأسً قرب التورم ِ والتصقت به 

  .. أ ُوو ْم ْم ْم 

ًٌ فً المؽارِة أصواتاً مرافقة ً  ..من قاع ِ األرض ِ ، من قاع ِ الصخر ِ تسمُع

  .. أ ُوو ْم ْم ْم 

اتساع األرض مؽارة ٌ ب.. مؽارة من عهد آدم فٌها المقبورون من األحٌاا ، كما من الموتى 
وقلوٌب األرانب ِ .. كلها ظالم ٌ عابم ٌ سرمدي  لٌس فٌه إال جلبة ٌ وضٌاٌع .. وباتساع ِ أعمار الوجود 

 ..وأشكال ُ الحمٌر ِ بال قناع ِ 

 .. أ ُوو ْم ْم ْم 

... 

 ! هل ترون ، عابلتً ، ما رأٌُت وما أرى ؟

طٌري ٌحوم ، ٌرقُب أبعاَد القباب ،  اهتزت عصاي ، وراح كلبً ٌعض التراَب ، ٌذوقه ، وراح 
 .. ثم ٌعلمنً أن المسافة بٌن كل ورم ٍ وتالٌه ِ ، هو بطول إنسان ِ 

 ..ثم توّرَم .. ثم تبّرَم ، ثم تؤلم َ ( تشمشم َ ) شّم كلبً ، ثم 

ته ثم من التكشٌرة َ ابتسَم ، كؤنما ابتسام وجاانً متوّرماً وكّشر عن شدقه ِ ، فصاَر وجه َ الدبِّ 
 ًٍّ  ..كماهو على اإلنسان ِ ، بعد شقاا ِ العمر والعجز ، أن ٌتبّسَما .. جاات من عالم ٍ سفل

 ..ظّل منقبضاً متورماً ، إلى أن استفاق َ من ؼٌبته ِ ، واستعاَد لشكلِه قبَل أن ٌتكلَما 

  .. أ ُوو ْم ْم ْم .. أقنان األرض ِ هم 

وإلى لحظة السقوط .. ع ِ السوابل فً بطون ِ أَماِتهم العاملون تحت ظلم ِ اآلخرٌن من لحظة إٌقا
 .. لحضن األرض ِ مجددا 

  .. أ ُوو ْم ْم ْم 

 .. هم المقبورون والمنتهكوَن دوماً فً الظلمِة 

 ..والٌعرفوَن معنى اللقمِة النظٌفِة 

 ٌحلموا أبداً  إنهم أولبك الذٌن ولدوا من اإلنسان ، ولم ٌعرفوا أن الناس فً الحّق كبعِضهم ، و لم 
 ..بؤرض ِ األقحوان 

 .. أ ُوو ْم ْم ْم 
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 ..تعلقْت أشواٌك جدٌدة فً جلدة ِ القدم ِ ، وازدادت األوراُم فً ورمً 

 ! هل نحُن فً الطرٌق ِ للعدم ِ ؟: وسؤلُت نفسً 

 ..إفرحً عصاَي ، وابتسمً  ابحثوا لنا عن النور فً شجر ٍ ، .. ابحثوا لنا عن ظل رابٌة ٍ 

فرؼم المؤساة فً قدمً والشوك الذي ٌنازعنً ومصابب الناس ِ فً قلبً ، فإنه لم تنته ِ األشٌاُا  
 ..فً ألمً 

م ِ   ٌَ  ..فما زالْت روُحنا ضّد الشر ِّ ، مواصلة ً للبحث ِ عن ِق

أرٌد أن أرى األشٌاَا .. الم أرٌد أن أسترٌح َ ،أحبتً ، من بعض ِ العناا ِ من رإٌة أألقنعة ِ واآل
 من ؼٌر ِ أقنعة ٍ ،

 ..أرٌُد أن أعٌش َ فً القمم ِ 

 أحبُّ أن أرى فً عٌوِنكم مدداً من الصبر ِ ،

م ِ   ٌَ  ..ومن أفضل ِ الشِّ

 ..إال بالذباب ِ والؽنم ِ فنحُن حتى اآلن فً الطرٌِق إلى األقحوان ِ لم نلتق ِ ،   

  

 ..رتجٌه من عنقً ساعدونً فً الوشم ِ ، الذي أ

 .. كونوا معً فً الّسٌِر نحو مصدر ِ األلق ِ  

 ..فؤشواكً التً ؼاصت إلى قلبً 

ُل األحاسٌَس عندي إلى ِمَزق ِ    ..تحوِّ

ٌُكتْب على َوَرق ِ وكلُّ ما رأٌناهُ من ظلم ٍ ،     ..لم 

 . . . 

 ..مشٌنا بخطوة ٍ وبؤختها 

 ..سادرٌَن فً ألم ٍ وفً أََرق ِ 



 ُق أن الذي ٌجري هو نفُسُه ،ال نصدّ 

ة ٍ ، ٌَ ًِ  ماٌعملُه اإلنساُن خلَؾ عاِم

ٌُدخُل النفَس فً نفق    ..ًِ  ف

 ..كؤنما ٌبلُع نفَسه ُ ، كؤشرس ِ العلق ِ  

... ... 

 ..هناَك ، جذوُع أشجار ٍ بال جذور ٍ مصطفة ٌ ، كنبال ِ الصٌد ِ فً الِخَرق ِ .. أمامنا 

 ..كؤنها تطفو على َمَرق ِ  

 .. فً الفجر ِ والؽَسق ِ .. كما ٌمارُس اإلنساُن فً اللٌل .. ولٌَس ألشجار ٍ أن تخوَن خابنة ً 

 ..أشارت العصا نحو ناحٌة ٍ ، وتوّجهْت إلى الفلَق ِ 

 ..، وكلبً ٌجوُل ، ٌلملمون ما استطاعوا من األشجار ِ من ورق ِ  وراح َ طٌري ٌحوم ُ 

 . . . 

كنا فً بالد األقحوان ِ لما ؼاَص الشوُك فٌنا ولما  ولجمعنا ، فنحن لوٌعملون ضرٌحاً لبقاِبنا   
 ..ارتجفنا ولما بكٌنا ، ولما احتجنا لتوقؾ ِ العذابات ِ فً جنبٌنا 

وارتحلْت وال نرى سواها ، فقد راحْت بالُد العهر ِ   على الضرٌح ِ رقدنا ، ننظُر فً السماا ِ ، 
 ..رإاها 

 !لماذا رأٌنا ما رأٌنا ؟.. نسؤلُ  فرحنا نسؤُل ثم نسؤُل ثم

 !وهل ماهو اكبُر فً الطرٌق ِ إلٌنا ؟ 

 . . . 

 أجلُس اآلَن وأحبتً جنبً ،

 أنا أعدُّ ضربات ِ قلوبهم ، نتكّوُم فً الضرٌح ِ ،  

 ..وهم ٌرقصوَن على ضربات ِ قلبً  

 ..نحن لم نرتكْب خطاٌانا ، ولٌَس لدٌنا الشعوُر بالذنب ِ 

 ..أنها مصنوعة ٌ من الشجر ِ  عصاَي سعٌدة ٌ

 وكلبً سعٌد ٌ أنه لٌَس من فصٌلة ِ اإلنسان ِ،



 ..بل من فصٌلة ِ الكلب ِ 

 ..وطابري األخضُر ٌصدُح أنه ٌطٌُر مرتفعاً 

 ..بعٌداً عن أناس ٍ ُجْرب ٍ  

 ..التترجُم فهَمها إال بمدفع ِ الحرب ِ  

 . . . 

نومنا الٌؤتً إلٌنا ، ألننا النكون قد تعبنا أو  د ِ األقحوان منذ بدا الرحلة ِ ما ؼفونا ، فنحُن فً بال
 ..ونحن فً بالد األقحوان النكون قد رأٌنا الؽروَب أو شقٌنا أوعرٌنا أو كَبْونا .. فْونا غ

 ..ْونا نا وقد كبَ يولكننا فً بلد اإلنسان ِ هنا ، نرٌد أن نؽفَو ، ألننا هنا قد شقٌنا وقد حؾ 

 . . . 

 ..اً ، والعصا فً الجنب ِ طولً أصبحت بساط 

 ..طٌري األخضُر على صدري ٌلتصق فً وشمً 

 ..كلبً منبطٌح ورأُسُه على كتفً 

 ..جذوع ُ األشجار تمتد من قبل ِ رأسً من األفق ، إلى ُبعِد أصابع ِ األقدام ِ فً األفق ِ 

ٌنا الناَس فً الجرم ِ ، ونسٌنا نس.. .. أصبحنا الجمٌُع متحدٌن َ فً الوجود ِ وفً المصٌر ِ والِعلم ِ 
فحلمنا أال توقفنا .. ورحنا نبتؽً حلماً ٌوصلنا إلى الحلم ِ .. ونسٌنا عوالمنا  .. الترٌاَق للسمِّ 

والوصول ِ إلى بالد ٍ ٌتبدُل اإلنساُن فٌها  .. المصابُب كلها عن الرحٌل من بالد ِ إنساننا العاصً 
 ..إلى نبات ِ األقحوان 

 ..وؼذاإنا هو حلمنا .. ن كفروع األشجار ِ أصلها واحٌد مضموٌم ، ؼذاإنا واحٌد ؼفونا متحدي

 ..وأن نعٌَش فً أراضًِ األقحوان .. وحلمنا ، هو أن نموَت هنا 
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 الٌائووى -33

 :جفنًوٌرتخً ؼفونا ، ورحنا متحدٌَن ، نبحُث عن حقابق الكون ِ ،  

ًُ طفولة ٍ ،   إن ما ٌجري فً الحٌاِة جنوُن

 ..وقد آن األواُن كً نصٌَر شبابا 

أنا وعابلتً الصؽٌرة ، عصاي وكلبً وطٌري األخضر ، مازلنا فً الوجوِد ، رؼم ِمشرطِه ، 
 ..ونطاردهُ جوابا ..  ٌطاردنا سإاٌل 

تركْت إهاباً .. بل تعّرْت .. كبٌرة ً  كتبنا أننا كتلة ُ الخٌر تتدحرُج ، وهً فً التدحرج ِ ال تصٌرُ 
 ..شلحْت ثٌابا .. 

 ..ٌهوى اؼتصابا .. والكل ٌرٌُد عفافها 

تهوى .. ترٌُد عفافنا .. من الّناعمٌَن إلى القافزٌَن إلى المتؤرجحٌن إلى القاتلٌَن إلى ذباب ِ القلوب ِ
 ..اؼتصابا 

 . . . 

ننام .. وعصاي جزا منً .. ٌسبق دقات ِ قلبً  وطٌري.. السماا والهواُا وأجفاُن كلبً ترتعُش 
إنُه الوشم فً عنقً ، على صدري ، وقد دخل الجوَؾ .. ونؽفو ، لكن األهم هو باق ِ ولٌس ٌنام ُ 

كنت وأنا أؼفو أعتقد .. والحلَق والدم َ والحركة واألجهزة َ وتحول إلى أقحوان ٍ فً جسِد اإلنسان 
.. و حمراا أو خضراا أو زررقاا أوكلَّ األلوان ِ فً بلد ِ األمان بؤنً توٌجاُت زهر ٍ ربما صفراا أ

 ..أطٌُر فً سقؾ ِ الجنان 

 . . . 

 ..فً النوم ِ كنت أرى ، وكان رفاقً نٌاما 

كلنا .. ارتفعُت فوق رأسً ، أرانً وصحبً على جذوع ِ أشجار ٍ ، كتلة ً تتحرُك فً هوٌنا 
 ..جام ِنتحرك وكؤننا على صدر السفٌنة ، فً انس

 .. ونسبُح إلى دنٌا ظالم ِ .. تهب من البروِد نسمتُه 

 .. فً هدوا ٍ ، فً التحام ٍ ، فً سالم ِ 



صحٌٌح أنها أتت من جنون ِ  .. ال ترٌد أكَل إحساسً .. أحس بنفسً تْسكُت األشواُك فً قدمً 
ًِ اهتلكنها بدأت ترى أنها تإذي بؤوامر ِ الناس ِ،   الناس ِ ،   ..مام ولٌَس من ِ

ًِ تالمُس ماَاها ، وهً .. نمشً الهوٌنا ، ٌلفنا صمٌت  صمٌت وهمٌس أتى من جذوع ِ أشجار ٍ
ًِ ، طالما أنها خلٌطة ُ الماا ِ  ًَ ولٌَس .. راضٌة ٌ رؼم أنها من ؼٌر جذر ٍ طالما أنها ترى السماَا

 ..بها قرود ٌ 

 ..وهً قادرةٌ فً همسها أن تتحدَث للسماا ِ  

 ..العذابات ِ خلفً تركُت كثٌراً من 

 ..وخلفُت آالمً ورابً  

 ..على أمل ٍ أن التكوَن اآلماُل فٌنا ال ترتجى  

 .. أو رحلْت إلى أرض ِ الفناا ِ  

 ..أراكم ، أحبابً ، وأنتم على صدري نٌام ٌ 

 ..أراكم بكل ما فً قلبً من صفاا ِ 

 ..أراكم وأرٌدكم أن ترحلوا معً من أرض ِ الشقاا ِ 

 ..عٌونكم فً اللٌل ِ مؽلقة ٌ ، من فرِط العناا ِ أراكم ، و

 ؼٌر أن قلوَبكم بقلبً مربوطة ٌ،

 ..نبُضها من نبض ِ الّضٌاا ِ  

 ..ال أرٌُد ان أعٌَش وحٌداً 

 ..فبقاإكم الوحٌُد الذي ٌعنً بقابً  

 . . . 

 !.. األقحوان ونحُن فً اللٌل ، فنحن لسنا فً بالِد .. اللٌل ؼٌُر موجود ٍ فً بالِد األقحوان 

 ..إنما ، ربما نحُن فً الطرٌق ِ ، آمل أننا فً الطرٌق ِ ، إلى بالد ِ األقحوان 

 . . . 

فالطرٌُق أمامً هنا مفتوحة ٌ ، ولٌست .. نحُن نٌاٌم ، وأنا أرى فً نومً أكثر مما أرى بؤنظاري 
 ..مقٌدة ً بؤجفانً 



ولهذا أنا .. لسُت سجٌناً فً أي أمر ٍ .. لجنون ِ لسُت مقٌداً بوزنً أو ظنونً ، والبالرؼبات ِ أو ِ ا
أسافر فً األزمان أخطوها كما أرضى ، وأنا ضمَن عابلتً التً .. أرى بدون ِ قٌد ٍ أو شجون ِ 

 .. أحبُّ ، أرى الحقٌقة َ من ؼٌر ِ العٌون ِ 

 . . . 

ال ندري أننا بعٌدوَن ،  ربما نحن.. ال نرى فٌِه شّراً كثٌرا واستطاَل ،  .. استمرَّ اللٌُل ٌسري 
وكذلك لمن ٌرٌُد ان فاللٌل دوماً للنكاح ِ وللّسفاح ِ ، وللصوص ِ ، ولمن ٌرٌُد أن ٌصٌَر أمٌراً ،  

 ..ٌطوَل فً ٌده ِ ، وٌجعَل خصَمُه خصماً صؽٌرا  لمن ٌبتؽً أن .. ٌصٌَر أسٌرا 

وؼطاإهُ عطوٌر مضّمخة ٌ ، وفً .. مصٌُرهُ كمصٌرها ، مقّرٌح ومجّرٌح .. رأٌُت اللٌَل لٌَل ؼانٌة ٍ 
ٌّة ٌ كممسحة النفاٌات ِ   ..آخر ِ اللٌل ِ ملق

وأنا وصحبً فً مركب ِ اللٌل ِ قد سرنا نٌاماً ، نؤمُل ان الٌكون اللٌُل فٌنا هو آخر التطواؾ ِ ، 
الطرٌق ِ لكنه إن كان البد من اللٌل للوصول ِ إلى بالد ِ األقحوان فنحن فً .. فهذا لٌَس هو المبتؽى 

 ..حتى لولم نكن ِ اآلن فً دار األمان .. إلى األمان 

 _ _ _ _ _ _ _ 

 

 الزؤيت في الظالم -34

 ..أفٌقوا أٌها الّصحُب ، استفٌقوا 

 .. تحٌطنا أخطاُر  

 ..اللٌُل صدُر تؤرجح ٍ ، واللٌُل ؼدٌر وؼّداُر 

 ..ٌعطٌَك فً البداٌة نسمة ً ، وٌشجٌَك مزماُر 

 ..حّبَك ، ولحّبِه أنت مختاُر تراهُ مجنوناً ب

 .. تظنُّ الصدَق ؼاٌتُه 

 فٌؤخذ من الدهر ِ ِخلسته ُ ،

  ..  وٌقصُّ الطوَل نّشاُر .. وٌطعُن ظهَرَك 

 وأنت فً حّبِه ، 

 ..مازلَت تحتاُر  

 . . . 



 ..أفٌقوا أٌها الّصحُب ، استفٌقوا 

 ..، والبحُر ؼدٌر وؼّدارُ  البحُر صدُر تؤرجح ٍ 

ًً ، وتطرٌَك أوتاُر ٌهادٌَك   ..فً البداٌة ِ َحْضنة َ

 ..تراهُ صدٌقاً لقلِبَك ، ولصدِقِه أنَت مسباُر 

 مازلَت تعشُق بحرَك ، حتى ٌؽافلَك بلحظة ٍ ،

 ..وٌؤتٌَك دّوارُ 

 ..أفٌقوا أٌها الّصحُب ، استفٌقوا 

 ..فانا بحاجِة صدِقكم وعٌونكم وأنوفكم 

 ..والرعُب ٌملإنً .. ظالمً دامٌس 

 ..وإصراُر .. كن العزم َ إلى بالد ِ األقحوان ِ ٌؤتٌنً ل

  

 تلّمظ َ الكلُب ٌلحسنً ، 

ٌُدِخُل فً الوشم ِ ِمنقاُر   ..وطٌري 

ٌُخٌُؾ إعصاُر   ..وعصاَي كالشجر ِ القدٌم ِ ، ال 

  

ٌٍّد ، لكننً وأنا متً قظ ٌ ، واللٌل لو بقٌُت فً عالم ِ النوم ِ فلربما ما أٌقظتكم ، فؤنا فً النوِم ؼٌُر مق
حولً والبحُر حولً، أحتاجكم كً تضٌفوا عٌوناً للعٌون ِ وأنوفاً لؤلنوؾ ِ ورإى ُتضاُؾ إلى 

 ..الرإى 

نحُن وحٌدون َ على طْوِؾ أشجار ٍ عنَد أبعاِد اللٌل البهٌم وعند أبعاِد المحٌِط وعند أبعاد ِ السماا ِ 
.. 

 ..لسنا نحتاُج رؼٌفاً ، ولسنا بحاجة ٍ لؽذاا ِ

 .. لسنا بحاجة ٍ لطبٌب ٍ، وال بحاجة ٍلدواا ِ 

 نحُن بحاجة ٍ لمن ٌفهُم قصَدنا ،

 نحُن بحاجة ٍ لمن ٌقرأ سرنا ،



 ..نحُن بحاجة ٍ لِؽناا ِ 

 ، فدنٌا األقحوان ِ نرجو قصدنا 

 ..بحاجٍة لرثاا ِ .. ودنٌا اإلنسان ِ 

  

 :قال الكلبُ 

 ..لسٌر ِ فً البحر ِ ال أستطٌُع البحَث فً الطرقات ِ فلست مهٌؤً ل

 :وقاَل الطٌرُ 

 ..ال أستطٌُع الطٌراَن فً الظلمِة ، فؤنا ُمَعٌد للطٌران فً بالِد األقحوان حٌُث ال لٌل وال ظالم 

 :أما عصاَي فقد بكت ثم قالت

وإال .. أستطٌُع السباحة فً البحار ِ ، لكننً بحاجة ٍ للٌد ِ التً توجهنً ، وأحتاُج لمن ٌرى عّنً 
ولن تستطٌعوا تنفٌَذ وصٌتً وزرعً فً بالِد .. اب ٌعنً أننً لن أعود أبداً إلى حضن ِ أمً فالذه

 ..األقحوان 

 :أجبتهم

وننتظُر الضٌاَا ، .. دعونا كما نحُن ، الصقوَن بالجذوع ِ ، نتؤرجح فً البحِر، ونسكُن فً اللٌل ِ 
 ..ان فً أراضً األقحوان فلعل لنا نصٌٌب فً أن تستمّر رحلتنا ، ونصَل إلى بلد ِ األم

 : سؤل كلبً فجؤة ً

 ! هل من المإكد وجود تلك البالد التً ترفُل باألمان ؟

 :أجبتُه متؤكداً 

ؼداً عندما .. قد كنُت هناَك ورأٌُت حبٌبتً وتعلمُت منها دروَس الحبِّ .. هناك حبٌبتً ! ..نعم 
 ..ٌؤتً الضٌاُا مجدداً ، شاهد ملٌاَ الوشَم عندي 

  ..  ي الوشم رسَم حبٌبتً سترى ؾ 

           _ _ _ _ _ _ _ 

 

  

 ..أرُض األلذواى  -35



ٌُلقٌنا   ..مّرْت دهوٌر واللٌُل ٌرسلنا ، فً ُعباِب الموج ِ 

 ..رٌاٌح من هنا لهناَك ترمٌنا .. حٌتاٌن بحجم الموِت تدفعنا

هنا وترشدنا   ..لٌس لدٌنا قلوٌع توجِّ

 ..الموُت ٌتركنا وٌؤتٌنا 

 ..فتبقٌنا .. لدٌنا سوى رحمة ترٌُد بقاَانا  لٌسَ 

 ..جذوُع األشجار ِ تحضننا ، تواسٌنا وتحمٌنا 

 ..رذاذ ُ الماا ِ فوَق رإوسنا ٌدؼدؼنا وٌسقٌنا 

 . . . 

فً كل األحوال ِ .. نحن متؤرجحون متكومون خابفون أن النبلَػ ؼاٌتنا ، ولٌس من موت ٍ سٌؤتٌنا 
 ..ٌؤتٌنا 

وتشبع ثم ترتوي األرض من دماا وجثث بنً اإلنسان كانت فً أن  ّق الطبول أحالمً قبل أن تد
.. أبقى وحبٌبتً ، أتعلم الحب منها ، وأصؽر فً الجسم وأكبر فً الحب فً نهار بال لٌل وال ظالم

وال شراً ٌستطٌر .. حٌث النفاٌات لبنً إنسان .. كانت أحالمً أن أعٌَش وإٌاها فً ربٌع األقحوان 
 .. كٌان فً أيِّ 

ًَ الوجوُد وكؤنه ماكان  إلى أن .. تلك كانت أحالمً وقد قتلوها كما أبادوا األقحوان ، وبقتلها فن
ولعّل .. فعادت اآلمال فً أن ٌنبت من جدٌٍد نباُت األقحوان .. صار اتفاق الرٌح والشمس واألرض 

حبُّ الذاِت فً بالد الزهور  اإلنسان ٌعً أن قتَل اآلخرٌن هو قتُل الذات ِ ، وأن حبَّ اآلخرٌن هو
 ..والرٌحان 

 ..لكّن مارأٌناهُ حتى اآلن ٌزرع األرض صلباناً لصلب كل نبات األقحوان 

فؤنا ، وأنا فً أعالً الموج ِ أشمُّ، وشمَّ كلبً معً ، أشم رابحة ً تقوُل إن .. لكنه لم ٌنقطع أملً 
 ..ونخترُق الُعباَب و ٌنقشُع الضباب أرض الوروِد الموعودِة تظهر فجؤة ً ، عندما ٌموت اللٌلُ 

 ..زاد اللٌُل سواَدهُ .. زاَد الموُج هجمتُه 

 ...زادت الرٌُح انصبابا  

 ..ندهُت العصا.. ندهُت طٌري .. ندْهُت كلبً  

 ..فما سمعُت جوابا 

 وأنبتُّ أظافري ، ..وعلى الجذوع ِ لصقُت نفسً 



 ..وبها رحُت أنقُش فً اللحاا ِ كتابا 

 الوجوِد إن لم أكتْبُه أنا ، فمن سٌكتُبُه ، ِسفرُ 

 !؟..قبَل أن ٌعوَد الوجوُد ٌبابا 

 ..أقفلوا أٌها الناُس لٌَل الطالسم ِ فً القلوب ِ 

 ..قبَل أن تجعلوا النهاَر خرابا 

 األقاحً عٌَنكم ، ولتجعلوا أرَض 

 ..أن تصٌَر العٌوُن ذبابا  قبَل 

 ولتزرعوا األرَض ٌانعة ً ،

 ..ٌصٌَر األجاُج لعابا قبَل أن 

 ..وكما تقوُل حبٌبتً 

 ..اصنعوا منُه الّشرابا .. اجعلوا من الحبِّ مبدأكم 

 ..دعوهُ ٌسكُن قلَبكم ، وٌنساُب انسٌابا 

 ..كلما طعنتم فً السنٌن ِ فلٌصبْح ُمهابا 

 ..التقولوا بلساِنكم ، وقلوُبكم تبتعُد اؼترابا 

 ! أحبٌبتً 

 !..الموُج ٌضطرُب اضطرابا ؟و.. أٌَن أنِت حبٌبتً  

 لقد ذبحوا الحبَّ الذي تإمنٌَن بِه ،

 وأؼرقونً ألننً آمنُت فٌك ِ ،

 ..وآمنُت أن حّبِك لن ٌكوَن ذهابا 

 بل هو احتالٌل لكلِّ القلوب ِ ،

 ..َحُسَن الحبُّ للقلوِب مآبا 

 ..وأنِت بعٌدة ٌ .. أحبٌبتً 

 ..ال تجعلٌنً كتلة َ شوق ٍ 



 ..ي حرابا ال تضعً فً قلب

 ..أنا فً خضم الموِت أحتاُج حّبِك الذي أرجَعنً شبابا 

 . . . 

.. هنا نحُن ؼبنا ، كلنا ؼبنا ، وجاا الؽٌُب ٌفصلنا بعد توحٍد، ونحُن فً االنفصال الوجود لنا 
فقتلنا أسهُل بكسر المفصل ِ ، وال ٌحتاُج ألكثر من ..وكجسم ٍ بدون ِ رأس ٍ ..كؤشجاٍر بدون جذر ٍ 

 ..بِة معول ِ ضر

زارنا الموُت مرات ٍ وتردد فً أخذنا ، فنحن لم نؤلْم بما ٌكفً ، وال ٌجوُز أن تكوَن حٌاتنا هً أن 
 ..بل علٌنا أن نرى الدرَس األكبَر فً الحٌاة ِ الذي ما خبرناهُ وما رأٌناهُ .. نرى 

نظرُت .. الوالدة  عارٌاً كمثل كل المخلوقات ٌوم.. وهكذا وجدت جسمً على الشاطًا مهجوراً 
 ..ألبحت عن رفاقً كلبً وعصاَي وطٌري .. حولً بعٌداً ، ورحُت أُنط ُّ جدٌدا 

ولكننً من ؼٌر أحبتً ورفاق الرحلة فانا .. النوُر ٌمؤل كل شًٍا .. فربما أنا فً بالِد األقحوان 
 ..لن أشعر باألمان ولن أسرح فً الجنان حتى لو كنت فً بالِد األقحوان 

 _ _ _ _ _ _ _ 

 

  

 رفاق الزدلت -36

 .. أظن أنً فً بالد األقحوان ، فهاهً الشمُس لم تؽب ِ 

 ..وها أنا ذا تخلصُت من خوفً ومن تعبً 

 ..وها هو الهدوا الذي ٌلّؾ الكوَن من ِحقب ِ  

عٌداً مثل آدم َ ، وقد أتى إلى الجنة ِ ملَّ أن ٌكوَن س.. لكننً ، وأنا وحٌٌد ، ال أحّب أن أكون وحٌدا
فكانت مطالبه لخالقه ، أن ٌكون فً الجنان سعٌداً .. ، طالما أنه عدَّ أنفاَسُه ، وظّل ٌعّدها عّداً مدٌدا 

 ..، دون أن ٌكوَن وحٌدا 

  

ًّ ، .. ال أظنه إال وقد زاد اخضرارا ! .. أٌن طٌري األخضر ؟ والذي بنباحه ِ  أٌن كلبً الوف
أمها الشجر ، والتً رؼم انفصالها عن أّمها بقٌت مخضرة ً ، أٌن عصاي التً ! .. أزداُد انتصارا ؟

 !..ولم تقض ِ اصفرارا ؟

  !  أم أنهم لم ٌلحقونً ؟.. هل هُم تركونً .. آمُل أنهم عندي فً بالد األقحوان 



 ..أم أنهم مازالوا تابهٌَن فً بحر ِ الُمجون ِ  

 ..هاهناك على بعد ٍ أمامً .. نظرُت إلى الجنان ِ 

 ..عظامً أسؤل البحَر وموَجُه الطامً  ولفتُّ 

ًّ ، ترسُم على شفتً ابتسامً   ..لكن مخاوفً عادت إل

 ..ومشاعري تدقُّ فً صدري ، تنبإنً بروح ِ التسامً 

وابتسامة الفرح .. ثم جلسُت فً حضن شجٌرة ٍ بٌن فرعٌها ، وأنا أضم فرعٌها ، وهً تضمنً 
 ..رحً ابتسامة األلم ِ تمسح كل جوارحً ، وبلحظٍة أخرى تضم جوا

 ..انتظرُت طوٌالً ونسٌُت أنً فً بالد األقحوان 

  

 ..قّبلً ماشبِت قلبً قبلً 

 ! أٌن هم ؟.. أرٌد صحبً 

 ..وقلبً فً أجٌج ِ الِمرجل ِ 

 ..لكن قلبً كان ٌقول لً ، وعن ثقة ٍ ، بؤن الجناَن وأقحوانتً، وأنا وأصحابً فً سالم ِ 

 .. فرعٌها ، ؼفوُت فً حضن أمً وعلى ٌدٌها فً حضٌن الشجٌرة ِ بٌن 

 ..ونسٌُت دنٌا حفٌُت وقطعتها ، وذكرُت دنٌاَي التً رحلُت إلٌها 

 ..أنا أطٌر بروحً أبحُث عن رفاقً  

  

 كثٌٌر من الزهور أمامً ، كُبعِد الرإى فً الخٌال ِ ، 

 .. كؤحاسٌس ِ اشتٌاقً 

 هناَك أشجاٌر إلى عنِد السماا ِ ؼزٌرة ٌ ،

 ..تجّمُع فً ُعرس ِ التالقً ت 

 ..والتعرُؾ معنى الفراق ِ 

 وعصاَي هناك تحقق حلَمها ،

 فتعوُد خضراَا بلوِنها وبلّبها ، 



 ..وتمتد جذوُرها إلى عمق ِ ارض ٍ 

 ..وتنطلُق البراعُم فً انبثاق ِ 

 ..فؤراها سعٌدة ً ، وظلٌلة ً 

 ..وترقُص فً انطالق ِ 

 والعصا عادت كما كانت ، 

 ..اً ٌفّرُع ؼصَنه ُ ؼصن

 ..وٌفرُح بالتالقً 

 ..فتركتها لمصٌرها ِ وأنا سعٌد ٌ 

 ..كؤفراح ِ قلبً ، عنَد انعتاقً 

  

 هناَك أشجاٌر إلى عنِد السماا ِ ؼزٌرة ٌ ،

 ..وأنا أطٌر بروحً أبحُث عن رفاقً 

 ..عصاَي توالدْت وتعاظمْت ورأٌُت عباَبها 

.. وعها وفروعها ولقاَا رإوسها بعٌن الشمس ضاحكة ً رأٌت جذ ..  ذهبُت إلٌها واقتربُت 
 ..ولمست مزٌجها بالنور واألنسام ِ 

 ..أذنتها أن أكتَب على جذعها عبارة ذكرى

.. وهً ترؼب أن تزٌد حبها مرة ً أخرى.. وقالت إنها أحبتنً رفٌق رحلتها .. فتماٌلت كعاشقٍة 
 .. ترى سواه فهً اآلن فً بالد األقحوان ِ التعرؾ ؼٌر الحّب وال

 :كتبتُ 

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

فهً طرقاُت قلب ٍ ومشاعُر ال تستطٌع كتابة ُ البشر أن .. وكتابتً ما كانت لمخلوق ٍ أن ٌراها 
 .. تصوؼها أو أن تصوغ معناها 

 ..وتهواها .. تؽنٌها وتنشدها .. لكنها بقٌْت محفورة ً عندها ودابماً تحسها وتقرأها 

. . .  . . 



مددُت أنظاري ، ألملُم الشوق عن ورٌقات صؽٌرتً التً كانت عصا ، وكانت أخضر قبل ذلك 
بً أفرُح من جدٌٍد كالذي ٌولُد من  ثم صارت كذلك بعده ، وتبعت أنظاري لقرص الشمس ِ ، وإذ 

 ..جدٌد 

الدوام ِ  ثم جاات طٌوٌر مثله تعدادها فً.. إنه طٌري .. رأٌت طٌراً أخضر فً أعالً الفروع 
 على ازدٌاد ِ ،

 ..فما عرفُت من هو األخضر الذي هو طٌري  

 ..وإذا كان طٌري األخضر ابٌن لً 

 .. فكل هاتٌك الطٌوُر أوالدي 

 ..سمعت الطٌور تؽرد عالٌاً 

 ..فً اقتراب ٍ وابتعاد ِ .. تحوم فوقً 

 ..تؽّرُد لً .. ثم تحط ُّ حولً ، تسّورنً 

 ..داد ِ وتوقظ ُ كلَّ أوصال ِ الو

 أحس بؤن جلدي تحّوَل رٌشاً أخضراً ،

 ..والحدوَد للرٌش ِ األخضر ِ فً امتداِد 

 :قلت لهم

 ..وكلكم .. أنا سعٌٌد أن أراك طٌري وأنَت 

 ..أنا سعٌٌد أن أراكم تسكنون َ أبعادي 

 :أؼنً لكم من القلب ِ أؼنٌة ً ، لم أؼنها إال ألوالدي

 . .    . .   .  .  .  . ... 

وأؼنٌتً بقٌت عندهم تسعدهم وتطبع عندهم أن أحلى .. ٌسمع ِ الخفقات ِ من قلبً سوى طٌري لم 
وما .. بل هً ما تدق أو تهتز له القلوب .. وما لم ترتجْؾ له اآلذان .. األؼانً هو ما لم تقله شفاه ٌ 

 ..له عواطؾ الحب الجمٌل ِ تزداُن 

  

 ..ّنٌُت أؼنٌتً ولطٌري غ.. كتبُت قصٌدتً على لحاا األشجار 

وامتدت قدمً لتخطو ، ثم تسّمرت .. ثم نظرُت فً الطرٌق البعٌدة نحو الجنان فً بالد األقحوان 
.. 



 ..أنا أطٌر بروحً أبحُث عن رفاقً 

 كثٌٌر من الزهور أمامً ، كُبعِد الرإى فً الخٌال ِ ،  

 ..كؤحاسٌس ِ اشتٌاقً 

مات كلبً الصؽٌر ، نبضة ُ درب ِ الطرٌق ، من أمامً ومن خلفً ومن كل جوانبً تؤتٌنً همه
 ..منذ ان كانت لحظات التالقً.. منذ أن اختار أن ٌكون معً

 تلفتُّ فً كل اتجاه ٍ فرأٌت كلبً ، وكؤنه منعكٌس فً مراٌا، كلما عددَت أفراده تضاعؾ التعداُد ،

 ؼٌِر ابتعاد ِ وقد صارت الدنٌا وفاًا من ؼٌِر حدوٍد ومن .. إلى ماالٌنتهً من التعداِد 

 ..هجت كاألطفال ِ من فرحً .. 

 ..أرٌُد أن أوقَظ أوالدي وأحفادي وأجدادي  

 ألقول لهم إنً فً أرض ِ األقحوان ِ التؤتً األشجاُر وال الطٌوُر وال المخلوقات جمٌُعها ، 

 .. إال إلسعادي  

بة فً الحقول ِ وفً جاا الكل ٌحضننً ، وروابحها من مقطوفات ِ جنتها، مؤخوذة من زهور المح
 ..البوادي 

وأنا تعلمت فً وشمً ، أن الطرٌق إلى األقحوان ِ .. لؽة ٌ لهُم ٌسعدون بها .. فهمهمُت كمثلها 
 ..طرٌقً إلى أمً .. واألرض ِ 

  

 ..الكالُب من خلفً وحولً وقدامً .. الطٌور تحوم عند سمابً .. األشجار من فوقً 

 ..الوشم عندي ، ؼرسُت أعالمً فصنعُت من الحبِّ أعالمً ، وفً 

 .. فً حضٌن الشجٌرة ِ بٌن فرعٌها ، ؼفوُت فً حضن أمً وعلى ٌدٌها 

 ..ونسٌُت دنٌا حفٌُت وقطعتها ، وذكرُت دنٌاَي التً رحلُت إلٌها 

 ..وقد وجدُت رفاقً الذٌن ٌسكنون ضمن قلبً وأحداقً .. أنا أطٌر بروحً أبحُث عن رفاقً  

.. فٌنً  من أجل أقحوانتً التً صار وشمها ٌصرُخ .. الحٌاة جوارهم  تركت كل الذٌن تمنٌت
 ..فالمصٌر عندها هو المكتوُب على جبٌنً .. ٌنادٌنً 



وهو الذي ٌعشُق كل فنون ِ .. وهو السطور المسّطرةُ فً صحابؾ ِ الوجود ِ والكون ِ والتكوٌن ِ 
سمً ولصٌق نفسً ولصٌق عٌنً وهو الذي هدر الصعاَب وأبقى على وشمً لصٌَق ج.. تلحٌنً 

.. 

 ..وشم حبٌبتً هو المصنوع من الحبِّ والخٌر ِ والذي من أجل ذاَك فً الوجود ِ ٌبقٌنً 

  _ _ _ _ _ _ _

 

  

 على الطزيك -37

 ..تركتُه فرحاً ورابً .. كان جزٌا من قلبً ندابً

 ..وكان كل ماحولً ٌوّدعنً وٌهزُج بالثناا ِ  

 ،مشٌُت وأفراحً تسابقنً 

 ..وتترُك خلفها عهد الشقاا ِ  

 تمَسُح اللوَن القدٌَم على جبٌنً ،

 .. من أجل ِ ارتدابً وتحّملنً أثواَب ورٍد ،   

 بالُد األقحوان ِ مدٌدة ٌ وجمٌلة ٌ ،

 ..مطّرزة ٌ بحروؾ ِ الوفاا ِ 

 هذه أرٌض الحبُّ فٌها حٌاة ٌ ،

 ..والحٌاة ُ فٌها تجدُر بالبقاا ِ 

 ..معانقاً ضوَا الّسماا ِ  مشٌُت كالطٌور ِ

 ..أرى األرَض سعٌدة ً بنور ِ الّضٌاا ِ 

 الندى ٌبلبُل رٌقها ،

 ..فال تحتاُج إلى شتاا ِ 

 أرُض األقاحً ال تحتاُج لزمهرٌر ٍ ،

 ..وال إلى رٌح ِ الفناا ِ 



 أرُض األقاحً تبادُل نسؽها ،

 ..بدٌَل البٌع ِ وللّشراا ِ 

 ، أرُض األقاحً التخّبًا وجهها

 ..وال تعرُؾ بٌَت الِخباا ِ 

 تنطلُق جوارحً فً كلِّ صوب ٍ ،

 ..ابن السماا ِ .. فؤنا ابن أرضً 

 ..ابن أبناا ِ الضٌاا ِ  

 . . . 

فً الطرٌق ِ إلى أقحوانتً وعروسً فً بالد األقحوان أخذُت أبنً فً القلب ِ قصابدي ، كً 
ي لٌست بالكالم المنطوق أو المكتوب ، بل فً وقصابد.. أتعلم الؽناا فً أرض ِ الؽناِا والحبِّ 

رمشِة عٌنً ورجفِة قلبً ، قصابد الحب التقاُل هنا ، بل تكون بتبادل النسػ ِ من عرق ِ أقحوان ٍ 
 ..إلى الحٌاة ِ فً عرقً وفً نبضً 

ٌُقْبِقُب فً األعالً ، ورأٌتُه صرحاً من أجل ِ كلِّ جمٌل ٍ ٌعمُل للج مال ِ على ٌمٌنً رأٌتُه صرحاً 
 ..فهرعُت أزوُرهُ ، رؼم أنً فً الّشوق ِ العارم ِ للحبٌبة ِ والوصال ِ .. 

 رأٌُتُه صرَح الروابع ِ ،

 ..ٌتخطى ما تكّرَس فً الخٌال ِ  

 ..دخلتُه مستبشراً ، وابتسامتً أعرُض من جبال ِ 

ًَّ الحبال ِ   ..وإذا بالجبال ِ تجثو على شفتً ، وتربطها ط

 ..ٌركعوَن صؽاراً ، ورإوسهم أكبُر من تالل ِ  ساً من عهد آدم َ فهناك قد راٌُت أنا

 ..دموعهم فً محاجرهم التؽٌُب و تسقط ُ 

 ..تثلجْت محاجرهم ال فً احتراق ٍ وال فً ابتالل ِ 

 ُكِتبْت على جبهاتهم أنهم أصحاُب فكرة ٍ ورإى ،

 ..من ٌوم ِ أن ولدوا ، وإلى حّد الممات ِ 

 ..قوا كثٌراً َصدَ .. كتبوا كثٌراً 

 ..وتحدثوا فً الكثٌر ِ من الّسمات ِ 



 وقالوا إن قانوَن الحٌاة ِ لظالم ٌ ،

 ..ودهوُر الظلم ِ تضحُك للجناة ِ 

 وهم هنا ، من كلِّ جوانب ِ الدنٌا ،

 ومن ٌوم خلق ِ الوجود ِ ٌلتقوَن هنا ،

 ..لٌتحدثوا ، ولٌكتبوا كّل الكتابات ِ  

 ..ات ِ ثم لتلقى كلماتهم فً النفاي

ٌَصُؽَر رزقهم   ..ثم لٌكبَر رأُسهم ، و

 وٌوضعوا محجورٌن ،

 ..فً حْجر ِ اإلصابات ِ  

 !نعم 

 ..فقد أخلوا بقانون ِ الؽاب ِ 

 ..أو قوانٌن ِ الحٌاة ِ      

_ _ _ _ _ _ _ 

 

 حذَج الطزيك -38

األرض ِ ٌسؤلها  مشٌُت نحو حبٌبتً ، ورأسً ٌرؼُب أن ٌستمٌَل نحو..  ما نطقُت بحرؾ ِ شفة ٍ  
 .. لكن األرَض كانت كمثل ِ أبناا الصرح ِ صامتة ً وقد توقؾ بعض الندى بٌن جنبٌها .. 

فعند .. وأنا سعٌٌد أن أكوَن فً بالد األقحوان .. النور فً بالد األقحوان ال ٌؽٌُب والنهاُر الٌنتهً 
ولذا فهم فً ..  ام هزٌلة عالم األشجار والطٌور والكالب لٌست هناك صروٌح ورإوس كبٌرة وأجس

أما أنا فراح الشك ٌؤكلنً فٌما إذا كنُت على الطرٌق ِ الصحٌح ِ إلى بالد ِ األقحوان .. بالد األقحوان 
.. 

  

وأنا أعرؾ أن دمعً ٌوقظ ُ الهاجَع فً بالِد األقحوان .. مشٌُت نحو حبٌبتً وبكٌُت وسال دمعً 
ولكن دمعً حٌُث أنا اآلن لم ٌوقْظ أحداً فً .. األقحوان من أجل الدموع ٌؽفرون الذنوَب فً بالد .. 

 ..فؤنا إذن لم أطؤ حتى اآلن أرض َ األقحوان .. هذا المكان 



استمال رأسً لٌسؤل األرَض فؤحس بها حزٌنة ً كحزن اللٌالً ، مفتوحة الفاه بزٌنة ٍ وال تستطٌع 
 ..ؼلَق فاها 

كٌوم الموِت  ورٌُح الخلِّ عاصفة ٌ ، سوداَا ا فوجدته.. فدخلُت جوَؾ األرض ِ أستطلُع حزنها 
 ..تقتُل فً جناها 

 ! ماذا ٌفعلون هنا ؟.. وجدتها وقرقعة ُ السكارى تذبُح فً حناها 

هنا ٌستمتعون بالنٌل ِ ِمن َمن هو  .. هنا كل الناس تقذؾ من أسافلها وتبلُع رٌقها وتمصُّ شفاها 
 ..ؼٌرهم ، وٌؤخذون َ دموَعها برضاها 

 ..ت اسم اللذابِذ ٌفرطون عقوَد الرمان ثم ٌهرقون رحٌقها وٌسحقون بذورها وٌلعقون شفاها تح 

 ..ثم ٌكذبون تباهٌاً وأكبُرهم هو أكبُر من تباهى  

وها .. تذكرُت أنً فً الطرٌق على السراط ِ رأٌت حلقً ٌنشطر انفالقاً للظلم الذي رآه تماهى 
 .. لقلع ِ العٌون ِ وهدر ِ دماها   ٍأنا ذا فً بالد األقحوان أنشطر من ذعر

عندما رأونً لست سعٌداً لفعلتهم قالوا اطردوه فهو من أولبك ذوي الصروح هارباً بجنونه 
ٌُدِخُل نور الشمس فٌنا فال .. قد ٌسد لنا شقوق األرض تخفٌنا .. ورأُسه أضحى كبٌراً كالتالل  و

 ..تعود لذابذنا فً الظالم وال نراها 

ن ظالم الدفن قبل أن ٌطبقوا على عنقً وتختفً بالد األقحوان فً شقٍّ وٌنتهً هرعُت أخرج م
وأسرعُت الخطى ، أنفاسً تسابق خطوتً ، وعٌونً تجري للورود تعانق لوَنها .. فتركتهم .. ألقً 

 أرٌد.. ال أرٌُد أن أرى جنبً ، وال أرٌُد أن أرى تحتً .. وأرٌَجها وتفرُح ، وبالنور تزداُد انشداها 
 ..أن أجري متسارعاً، وعروُق األقحوان ٌؤخذنً شذاها 

 ..أنا ال أرٌد من الوجوِد ؼٌر عالم ِ أقحوان ٍ ، ومن عالم األقحوان ِ ال أرٌُد سواها 

 أسرعُت أنهُب األرَض والظالُل ورابً ، 

 ..وآكُل من الطرٌق ِ أقصاها 

 ..فً وشمً وفً نبضً  هً 

ٌُبقً على النبض ِ إالّها    ..ال

_ _ _ _ _ _ _ 

 

 اللماء -39

 ..األرُض منهوبة ٌ تحَت أقدامً 



 ..رفعُت أعالمً على وشمً 

 ..الّسامً  ورحُت أطٌُر لمقصدي  

 .. أبلبُل بالعٌون ِ برٌقها 

 ..وأرقُص فً ضوبها الهامً  

 أزرُع التراَب محبتً ،

 ..وأنسى عالمً الّدامً 

 أنسى أننً ؼرباٌل ، 

وٌب درُب أحالمً  ًّ  ..مثّق

 فؤسرُع ثم أسرُع فً الخطى ،

 ..فلعّل حبٌبتً تحاضننً 

 ..قبَل إعدامً  

 ولعلنً أعٌُش فً حضِنها متورداً ،

ٌّامً   ..حتى لو كان القصٌُر أ

 ذاَب رفاقً ضمَن األحّبة ِ ،

 وهم فً بحر األحبة ِ ،  

 ..ٌؤسفون لفرط ِ آالمً 

 لكننً منذ أن تعلمُت من الحبٌبِة ُحبَّها ،

 قِت الطبوُل وساَد الحدٌُد ،ومنذ أن د

 ثم امتزجُت فً تراِب األرض ِ ،

 ..ما كانت األحالُم عندي من فرط ِ أوهامً 

 ..وما تخلٌت قط ّ عن ورد ِ أحالمً 

  

 ..بحاُر الوروِد ، لٌَس لها حدوُد 



ٌّدها ،  لٌسْت لها أساوٌر تق

 ..ولٌَس بها جنوُد  

ها علناً ،  تكتُب سرَّ

 .. ولونها أبداً، جدٌدُ 

 إن أطلقْت حباً لؤلحّبِة ،

 ..فحّبها أبداً مدٌُد 

 وما تعطٌه ، تعطٌه ِ ،

 ..والمقابُل ال ٌعوُد 

  

 أنا أجري فً بحر ِ الورود ِ ، 

 ..أبحُث عن حبٌبً

 أهناَك؟  أهنا؟ 

 !أهناَك فً مقبرِة الذنوِب ؟ 

 ..أهناَك ، حٌُث ال وصول إلى العٌوب ِ ؟ 

 فً الّدروب ِ ؟ أهناَك ، حٌُث األماُن ٌسكنُ 

 أفً عٌنً أم أنُه فً الصدر ِ سكناها ،

 ..تلك حبٌبتً ، تسكُن فً َوجٌبً 

  

 ..ٌفتُّ فً قلبً أن ٌكون هناَك صرٌح فً بالد األقحوان تحرُسه قٌوٌد للعقوِل وللقلوب ِ 

 ..ٌفتُّ فً قلبً أن أرى تحَت الثرى ، لٌست مقابَر للورى ، بل مقابَر للجمال ِ وللطٌوب ِ 

ًِ حبٌبً   .. لكننً أقِبُل باإلشراقة ِ المثلى ، وأنسى المثالَب كلها ، ألننً سؤقفُل رحلتً فً ضمٌم ِ

  

 ..حسبُت ما كان خلفً كلُه ألم ٌ 



 ..وأنُه ؼاَب الذٌن قد ظلموا 

 فشعرُت باألمان ِ فً بالِد األقحوان ِ

 ..وأن كل سكان ِ األقحوان ِ قد َسلِموا 

 تقرُع رعبنا ، هنا الوجوَد للطبول ِ

 ال وجود للقنابل تصنُع موتنا ،

 فنحُن فً بالِد األقحوان ،

 ًِ لٌَس لدٌنا ؼٌُر الوشم ِ، 

 ..وؼٌُر حبِّنا َعلم ُ  

  

 عرٌق أخضٌر ، وملمٌس ناعٌم ، وورٌد مزِهُر ، 

ٌُمِطُر ،  وعطٌر سارٌح ، وشهٌد سابٌح ، ودمٌع 

 ..ٌوبًِ وأخرُج من ذنوبً هوالذي سٌجعلنً أمرُح فً ط.. هو ذاك حبٌبتً 

 إنُه فً بالِد األقحوان ِ ،

ًِ الحبٌِب ستقمُر   ..حٌُث شمُس الحّب فً قلِب

ًِ على الحبٌب سؤعثُر   ..وأنا مهما طاَل الشقاُا

 ..ولقاإنا سٌكوُن عرساً ، للنعٌم ِ سٌثمُر 

 هناك على البعد ألمح ُ الحبٌبة َ،

 ..على األرابك تخطُر  

 ا كما تركُت ، صباها ،هً من بعٌٍد ، رأٌته

ٌّنة ٌ أكثر َ من سواها   ..لكنها مز

 ..وتعلو عّما عداها 

 ..وهً تنهً عن الكالم ِ وتؤمُر 

 ٌقفون حٌن ترفُع عٌنها ،



 ..وٌسجدوَن حٌَن تزمجُر 

  

 ..لونها لوُن حبٌبتً .. شكلها شكل حبٌبتً 

 ..إنها فً أرِض حبٌبتً .. إنها كما تركُت حبٌبتً 

 ! ..د كّل الطرٌق ِ ، إال وأن تكوَن حبٌبتً البد ، وبع

  

 :اقتربت منها معتقداً أن حضنها لً ، فتساالتْ 

 لماذا مثلً ٌحضُر ؟ 

 !فسؤلتها عن معنى الحبِّ فً بالد ِ األقحوان 

 !سؤلتنً أال تدرُك أن هذه األرض هً أرُض الواقؾ ِ فً هذا المكان 

 !ي على صدرِه وبقلبه ِ وشُم األقحوان فسؤلتها إن كانت تذكُر حبٌبها اإلنسان الذ

 !سؤلتنً إن كنُت ؼرٌباً وال أفهُم معنى الؽروب ِ فً هذا الزمان 

 !فسؤلتها عن الطبوِل التً تحولْت إلى مدافع فً ٌِد اإلنسان 

 !سؤلتنً عن شكلً الذي هو على رسم إنسان 

 !فسؤلتها عن شكلها برسم ِ األقحوان 

 ..حتى ترانً  زجرتنً ثم أمرتنً أن أقتربَ 

 اآلخرون ،حدقْت بمفاصلً ثم تضاحكت ، فقلدها  

 :ثم تماٌلت من جدٌد ٍ  

لقد ! أأنت إنساٌن بقلِب األقحوان ؟ أأنت مزٌٌج من تراب ٍ من خلٌط جثة اإلنسان وقلب األقحوان ؟
ا قانوناً كان هذا فً أحالمك أٌها اإلنسان مثل أولبك الذٌن أشدنا لهم صرحاً وسّورناهُ ، لنحمً لن

ألم تَر أولبك َ الذٌن حفرنا جحرهم فً األرض لكً ٌكونوا فً أمان من .. نحُن صنعناه للعمٌان 
 ..سكان الصرح لكً ٌستمتعوا باللذة التً منحناهم إٌاها 

 ..لٌَس لك فً هذه ِ الدنٌا مكان .. إنك إنساٌن بقلب األقحوان 

 :لم أصدق ماسمعت فقلت لها 

 فكٌؾ أفهُم تفسٌُر الكالم ؟؟ولكنك أقحوانة ٌ ،  



 ..علٌك َ أن تقرأ على آمالك كلَّ السالم : أجابتنً وهً تفتُح صدرها 

لتفهَم أنه عندما امتزجَت تحَت التراب ِ بؤقحوانة ٍ من أجل دخول ِ أرض ِ  انظر إلى صدري  
 ..إنسان قد امتزجُت تحت التراب بإنسان ٍ من أجل ِ الدخول ِ إلى أرض ِ  األقحوان ، فؤنا 

 ..انظر إلى صدري إنه فً العمق وشم إنسان ٍ وقلبً قلُب إنسان 

ولتعلم أنك أقحوانة ٌ لٌَس لها مكاٌن فً بالد األقحوان حتى لو كان شكلنا زابؾ ٌ على شكل ِ 
 ..األقحوان 

 :ثم أتبعتْ 

بالد رفاِق أقوُل لك إنك فً .. آلخر ِ مرة ٍ سؤلقً علٌَك نصابحً ، ألنك كنت ذات ٌوم ٍ حبٌبً 
دربَك ، األشجاُر والكالُب واألطٌاُر ، ٌسكن األقحوان فً كل الدروب ِ وعلى الزوارٌب والشطآن 

 ..والخلجان 

مزروع ٌ إلى أن أصبَح األقحواُن هو .. الٌهمك أن تراه طالما هو فً كل القلوب ِ مزروع ٌ  
 ..الحبُّ واإلٌمان 

 ..َد مجدداً إنساناً بشكل ِ األقحوان وإال فعلٌَك أن تعو.. ارحْل فوراً من هنا 

  _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 القسم الخامس

  ..االرحذاد 
 

 

  

 االنكفاء -40



 ..لسُت أنا ، لو أردُت ، من ٌحدد المصٌرا 

عصاي التً صارت ؼابة أشجار ، وطٌري الذي .. انكفؤُت مذهوالً أبحث ُ عن رفاق ِ دربً 
كلها تشم هوااها وتشرب مااها وتمرُح بابتسام ٍ أبدي .. صار أسرابا ، وكلبً الذي صار قطعانا  

 .. الترى ظالماً وال ظلماً ، بل ترى من األنواِر أنواراً ومن األلوان ألوانا .. 

 .. الصقٌَع وال حرٌق َ ، ال ؼروَب ٌؤفُل فً اللٌل ِ إذعانا 

.. حواناً بل صار إنسانا فاألقحواُن ما عاد أق.. إلى بلٍد سعٌِد   أسرعُت كمن ٌهرُب من جحٌم النار
ماعاد ٌهمنً أن أعٌَش .. ٌعزؾ لحنه على أوتار اللوالب ِ ، ٌبتؽٌها لكً ٌحرَك بعد اللوالب ِ فاها 

لكن الحقٌقة أننً كنُت ..  فاآلمال التً أنتشت بعد رضٌع ِ األرض ِ ما عشقُت سواها .. وأن اموَت 
 ..إاها والمحبَة التً حلمُت بها ما استطعُت ر.. مخدوعاً 

بتراب األرض بطٌور السماا ،  أسرعت ُ ، وإذ بقلبً ٌنتشً متجدداً ، وأنا قد صرُت موحداً 
 ..بشجر الؽابة ، بالكالب بالقطط ، بالبجع باألسماك بالورود بكل ما هو ؼٌر ُ إنسان ِ 

 ..رافقتنً سٌوُل األحبة فً طرٌق مآبً 

 تعٌدنً لشبابً ،  

 ..من الحّب ٌصنعون ثٌابً 

 ..كتبون كتابً ي 

 ..إلى عالم ِ الحقٌقة ِ والصواب ِ .. وأنا بٌنهم أعلن عن خروجً من عالم اإلنسان  

نحن خارج اإلنسان ، إن ضحكنا أو بكٌنا ، إن ركضنا أو جرٌنا ، إن هزجنا أو شدونا ، إن 
خلفنا أو ٌعدُد ومهما عملنا أو صنعنا ، ال ٌوجُد من ٌفتُش .. إن لبسنا أو عرٌنا .. رقصنا أو فرحنا 

 ..عٌبنا ، أو ٌختارنا صٌداً أو ٌعدُّ لنا فخاخاً وٌرسُل كّل النفاق ِ إلٌنا 

األقحواُن لٌس فً الثٌاب ِ وال فً اإلهاب ِ بل فً الصدور ِ وفً القلوب ِ ، لٌَس فً الكلمات ِ بل 
واحد أبداً للشراا ِ وال آخر  تفّرُق شملنا ، الفً اإلٌمان بؤن الحٌاَة والسعادة َ للجمٌع ِ ، ال تجارة ٌ  

 ..للمبٌع ِ

مؽرٌب ، ال موت فً الحرابق ِ ، وال تجّمد َ فً  إنها الحٌاة ُ هنا ، ال ٌوجد مشرٌق ، ال ٌوجد 
 .. فكلُه فً كنؾ ِ الربٌع ِ  .. الصقٌع ِ 

  

قاا ثم جاا الطٌُر ٌشدو لً وٌلملم الش.. حضنُت األرَض لفرط ِ سعادتً ، فجاا الكلُب ٌحضننً 
 ..من جفنً

ثم مال الؽصُن متؤللباً بضوا الشمس ٌحنو على كتفً ، على عنقً ، على مفارق ِ الشعر ِ ٌزٌل  
 ..السهد من عٌنً 



 ..كانت نسمة ٌ ترافقنا تدؼدُغ الحبَّ فً كبدي وفً كلبً وفً طٌري وفً الؽصن ِ 

أبداً الشًا كان ..  وال شًا كان ٌإرقنى.. علمت بوقتها أننً قد صرُت فً بالد األقحوان 
 :ٌإرقنً ؼٌر الوصٌة التً ودعنا بها اآلخرون ٌوم الرحٌل ِ وقالوا

 ..أنتم فً الطرٌق ِ إلى بالِد األقحوان ))

 ..فلترحلوا إلى بالِد األقحوان 

 فإذا وصلتموا إلى تلك َ الجنان ِ فؤعلمونا ،

 ..كً نسافر نحن أٌضًا ، إلى بالد ِ األقحوان  

 لمونا ،لكن إن لم ُتعِ 

 ..سنعرُؾ أنكم قد بقٌتم فً الطرٌق ِ إلى بالد ِ األقحوان  

آمالنا ، لكن أن نسعى ، فذلك مستحٌٌل ، ونحُن عرجاٌن ، ومكفوفون فً مرقد .. قلوُبنا معكم 
 ..العمٌان 

 .. فلترحلوا إلى أرض ِ األمان 

 .. ((وال نظنُّ بؤنكم واصلوَن إلى حٌُث األمان 

  

وكلبً وطٌري وؼصنً فٌما إذا كان الطرٌُق إلى هنا ، إلى بالد األقحوان ،  بكٌُت وسؤلت نفسً
 ..صالحة لتقّبل ِ العمٌان ِ والعرجان والطرشان للوصول ِ إلى أرض ِ الجنان 

 :فؤجابونً كلهم وبصوت ٍ واحد ٍ 

ان ِ إلى ألم تعرؾ بؤن اإلنسان قد بنى سوراً وسّد الطرٌق من بالد ِ الطرشان ِ والعرجان ِ والعمً
 ..؟!بالد ِ األقحوان 

 _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 الطوفان -41

 ..لم نحتسْب لوجوِدنا ثمناً 

 وقد كنا فً بالِد الناس ِ ، 



 ..ندفُع عمرنا أثمانا  

 أال لٌتنا مارأٌنا عوالَمهم ،

ًِ أطنانا   ! وال وضعوا حجارتهم فً الّصدر ِ

 ..إن العاَر أن تموَت ُمهانا : وال بقٌنا نردد قولهم

 فً مانراه هنا ، والسرُّ فً سعادتنا ،

 ..أننا النرٌد لنفسنا ولؽٌرنا أن ٌكوَن مهانا  

 إال أنهم فً مدٌنِة الحمقى ٌراودهم أنه ،

 ..باستباحة ِ اآلخرٌَن ٌستعٌُد ِجنانا  

 ما أجمَل الموَت فً أحضان ِ اآلخرٌَن ،

 ..إذا صاَر الكلُّ ِخالنا 

  

 ..ُر وشهُرنا ده.. ٌوُمنا شهٌر 

 ..نسٌنا أنه فً دنٌاُهُم ، ٌوجُد القهُر 

 ..سالُحهم عهُر .. عٌونهم مزّورة ٌ 

 ..لكلِّ شًا ٍ عندهم ، له مهُر 

 ..وعندهم ؼدُر  وإن لم ٌنجِح المهُر ، فعندهم ُكفٌر 

 ..ونسٌنا شؤنهم .. نسٌناهم 

 ..فهنا ٌرفُل الّطهُر، وٌجلُس الظهُر، وٌفرُح الزهرُ 

 سرحنا ، فرحنا ، سمعنا ، رقصنا ، عشقنا ، لعبنا ،

 ..وما هّمنا من أمرهم أمُر 

  

 ..لكننا

 ..ثم ٌستفحُل القرُع .. لكننا بكٌنا إذ سمعنا طبولهم تدقُّ مجدداً فً سابع ٌومهم  



 ..هاجِت األرُض عندهُم وماجْت، وراَح ٌنثنً الجذعُ 

 فبؤّي آالا ٍ ٌكذبوَن وٌخدعوَن وٌقتلوَن ،

 ..الفرع ُ فٌنتهً الجذع ُ و

 ..تدبُّ القٌامة ُ من جدٌد ٍ ، وٌنتهً الّضرع ُ 

 ..لٌس لدٌهم للقتل ِ قانوٌن وال شرع ُ 

 ..دمروا المالجىا كلها ، وصاَر رجالهم ُصلع ُ 

 ..وعٌوُنهم ُصرع ُ .. شعراتهم بحلوقهم 

 حتى أبادوا كّل ماوجدوا ،

 ..ولم ٌبَق منهُم الجمع ُ  

 .. وانتهت عوالمهم 

 ..وٌنتهً البلع ُ .. األرُض شقوقها تفتُح 

ومن أجل .. بكٌنا ، ثم بكٌنا ، لٌَس من أجل ِ أناسهم ، بل من أجل العمٌان والعرجان والطرشان 
 ..فً هامش ِ اإلنسان .. الذٌن فً الِحْجر رإوسهم الكبٌرة 

 ..ولكننا قد بكٌنا أكثر ألنهم حمقى لم ٌمٌزوا الفرَق بٌن اإلنسان وبٌن األقحوان 

  

 ..فً عالم ٍ هو نفً الحٌاة .. مكثوا فً التراب مجدداً 

 ..ولٌَس فً عوالمنا وكما كان فً المرة األولى كانت هذه المرة فً دنٌاهم  

ال أشجار تنتصب و ال أنهار تجري وال رٌاح تتحرك ، ال أصوات وال طٌور وال مخلوقات من ))
وتراب ورمل فً ال نهاٌة لها من شمس  كل ما كان هناك هو أرض تدور ببطا ، و..  أي نوع 

 .. ((إن عالمهم قد انتهى : كان كل شًا ٌقول .. الصحراا التً بال حدود 

ً  ٌنبُض .. عالمهم قد انتهى   .. وعالمنا ح

  

 ..عادت الرٌُح تصارُع الشمَس وتعبُث بالبحار ِ 

 .. عاد اختالُط الدمار ِ باالنكسار ِ 

 ..لكلِّ جاري عاَد الفناُا لكلِّ شبر ٍ و



 ..عادِت الرٌُح تبحُث عن مصٌر ٍ لجنونها 

 ..وعادِت األرُض تخلُط كل شًٍا وتجرؾ نفسها وتلعُق جرحها وتمسُح ظلها وتكنُس فٌؤها

تنجرؾ البحاُر إلى األعالً ؼاضبة ً من جنون اإلنسان ، ثم تنَخبط ُ على التالل ، وعلى الجبال ِ 
.. 

 . . . 

 ..وٌبدأ الطوفان 

 _ __ _ _ _ _ 

 

  

 تراتٌل -42

  

 =1 = 

 هً الدنٌا ، أولها عوٌٌل ،

 ..وآخُرها عوٌُل  

 ..ومكامُن الفّجار ِ ملعُبها طوٌُل 

 تحتاُر فً مصٌرَك ،

 ..إلى أّي الجهات ِ تمٌُل 

 التعرُؾ ماهو الفخ ُّ ، 

 .. ومتى ٌؤتٌَك البدٌُل 

 لو أخذَت من حٌاِتَك كلَّ شًٍا ،

 ..ٌُل فما نصٌُبَك إال القل

 هذه الدنٌا داُر فانٌة ٍ ،

 ولو وصلَت إلى العال ،

 ..فربُحَك ربٌح هزٌُل  



  

 لو راعٌَت آالَم اآلخرٌن َ ،

 فكلّ 

 ..الوجوِد جمٌلُ  

. . . 

 
 

 =2 = 

 جنوُن الناس ِ ٌؤكُل ناَسُه ،

 ..وطرٌُق األنا ، لهُم دلٌُل 

 ٌؤتوَن إلٌَك مبتسمٌن َ،

 ،ٌكتموَن أؼراَضهم أال ّ تراها 

 ..ولولُبهم فً دماَك ٌسٌُل 

 بخبِثهم وجمالِهم ،

 ..مال ِ تمٌُل تظنُّ أنَك للجَ 

 لسَت تدري إن كانْت مثالُِبهم أو محاِسُنهم ،

 ..أٌهما أصٌُل 

 كم لعنَت ؼباَاَك كلَّ ٌوم ٍ ،

ٌَهم    ،ظننَت أنَك فً ضلوِعَك نا

 ..فٌؤتٌَك الّصلٌُل 

 لٌَس من الناس ِ ٌؤتً حبُّهم ،

 ..الهدٌُل  والٌؤتً

  

 لكنك إن آمنَت بالخٌر ِ فٌَك ،



 .. فكلّ الوجوِد جمٌلُ 

 . . . 

 

 =3 = 

 ارقْد تحَت ظلِّ شجٌرٍة ،

 ..فٌؤتٌَك الّنَفُس العلٌُل 

 أدِخْل جوارَحَك الّسنا ،

 ..فٌؤتٌَك الرضاُا ظلٌُل 

 إنَس للناس ِ عٌوَبهم ،

 فمن عٌوبهم الٌؤتٌَك ، 

 ..سوى ذبوُل 

 رَت الحٌاة َ ،وإن جادلتهم خس

 ..ورافقتَك فلوُل 

 ولم تكسْب ؼٌَر أن ٌرافقَك،

 ..الجنوُن أو الذهوُل 

 تؤّمْل كثٌراً فً ظلِّ رابٌة ٍ ،

 اجلْس بعٌداً عن ؼرابزهم ،

 تحدْث بصدق ٍ وفً النور ِ

 ..فكلّ الوجوِد جمٌلُ 

 

***** 

* 
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