مقدمة "ى ٌ ِ
المكان"
َ
مسات م ْن َو ْح ِي َ
نبينا محمٍد ،وعمى آلِ ِو
ُ
الصادق األمين؛ ّ
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى نبيو ّ
وصحبو أجمعين..

لك من ِ
الم ِ
كان ىي
خمف القُضبان ،أستيل بيا مقدمتيَ ،ىمسات ِمن ِ
عزيزي القارئ :تحية َ
وحي َ
ٍ
أحداث
اقع الس ْجن بالعموم ،وعن تجربتي التي تشبوُ الكثيرين من حولي ،وعن
لوحات تعب ُر عن و ِ
ٌ

وقعت خارج األسوار ،وعن أي عنو ٍ
يتناسب مع
يم حريةَ اختياره؛ بما
ان أتر ُ
ُ
َ
ك لك أييا القارئُ الكر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
القضبان والسياج،
طارىا
ُ
شعورك وتفاعمك مع مضمونو ،ىذه الموحات ُرسمت بطالء الكممات ،إ ُ
فكرك ،أرجو أن ِ
ِ
ِ
سماء ِ
الخيال؛ ألنيا ُن ِقشت
تشاى َدىا
بجناح قمبِ َك ،وفي
بعيدا
ِ
بعيون َ
ق ً
لكنيا ستُحم ُ
ّ
ِ
محوىا.
عمى
البحر ،ولم تستطع أمو ُ
شاطئ ىذا َ
اجوُ العاتيةُ َ

ِ
داخل الس ْجن ،والنظام
الحياة
صديقي القارئ لمتعرف عمى واقع
َ
جزٌء من اليمسات ىو دعوةٌ لك َ
ِ
ستعيش
اليمسات
تسير عميوَ ،ع ْب َر ىذه
شعور ُسكان المكان ،ستشارُكيم تجربةً خالدةً
ُ
َ
الذي ُ
ِ
ىمسات جدرانِو ،وظال ُل الوجوه في ِ
الحياة ثم اشتِعالُيا عمى ٍ
وتر من
انطفاء
لوحة ال ّذاكرة ،و
نق َشتْيا
ُ
ُ
حنين ،ستق أُر اليمسات ،وتنتق ُل إلى ٍ
شيئا منيا سيظل عالقًا بِك.
كتاب آخر ،لكن ً
ِ
ِ
ِ
ِ
وقع خطأٌ
وال يفوتني أن أنبيَ َك يا صديقي أنني عمى أتم االستعداد لقبول مقترحات َك وتنبييات َك إن َ
ىنا أو ىناك ،فكمنا بشر ،والعصمةُ ِ
هلل عز وجل ولرسولِ ِو (صمّى اهلل ِ
عميو َوسمم).
َ
ٌ
ُ
ِ
ِ
وكبيرىا ،وأن
صغيرىا
اإلخالص في أعمالي؛
ييبني
وفي الختام؛ أسأ ُل اهلل
َ
سبحانو وتعالى أن َ
َ

يتقبل مني.

الحمد ِ
وآخر دعواتي ِ
هلل رب العالمين.
أن
ُ
ُ
أخوكم/
رائد صالح أبو حمدية
الجمعة ٕٕٓٓٔٚ/ٔٓ/م

خواطر أسيرة
العقل باحثةً عن ر ٍ
ِ
ِ
قعة ترسو عمييا.
الكممات في فضاء
تنفجر
الفعل؛
الجسد عن
يعجز
عندما
ُ
ُ
ُ
ُ

ُٔ .م َخيمتي

أشاء إلى ىذا العالم
ىي عالمي الذي أىرب إليو في محنتي ،وعبرىا
أغادر سجني متى ُ
ُ

يسوده
عالم
الذي أنا فيو ال شيء ،وكل شيء ،أنا فيو الحر واألسير،
ُ
الحاكم والمحكومٌ ،
ُ
ِ
ق
سجاني ،وأحقّ ُ
الجنون ،حيث الالمنطق ،لكنو في نفس الوقت ممتعٌ ،ففيو أتمرُد عمى ّ
كل األماني ،ىي منفذي الوحيد إلى بحر الحياة ..مخيمتي.

ٕ .أُ ّمي
ِ
ٍ
سجن إلى
شيبا وىي تسير خمف خطى سيري ،متنق ًال من
ظيرىا ،و َ
اشتعل ْأر ُسيا ً
إلى التي انحنى ُ
ممل ،فعمى الدوام تُ ِ
كمل أو ٍ
سجن؛ حتى أصبحت قدماىا ال تقوى عمى حمميا ،دون ٍ
مط ُرني
الرضا.

ِ
كممات اشتياقي ِ
تناولت ريشتي من دواة الصبر ألترجم بيا
بحبر الدمع ،فأنا كمما
إليك أخط
ُ

مشاعري؛ قطر منيا الدمعُ دون استئذاني ،فبم َل أوراقي التي ال تخشى البمل بعد غرقيا في بحر
الحزن عمى الفراق والبعد عنك.

إلى التي من أجمِيا أرغب في العودة إلى الدنيا بعد أن غادرتُيا غير ٍ
ِ
األرض عندي
كنوز
آبو بِياُ ،
ُ
َ
ال تساوي ثانيةً تحتضنينني فييا.

سم عمى محياك
رحيم عمى من قسى ،وابتسامةٌ تشفي العميل من خمف صمت
ِ
ٌ
قمب ٌ
الزجاج ،ترتَ ُ
عند كل لقا.
الحمم الذي افتقدتك فيو ،وكم كانت فرحتي حين استيقاظي ،ولم أعد إلى ذاتي
ذكر ذلك
ما زلت أ ُ
َ
ِ
ِ
شباك الزيارة ،ذلك الحاجز بين الموت والحياة.
إال بعد
اكتحال عيني برؤياك أمامي خمف ّ

الن ِ
تغيبين فيو عني ،فداك الروح يا
وم حين
فقدانك حتى في أضغاث األحالم أرعبني ،أ
ُضرب عن ّ
ُ
َ
خنسائِي ،يا كل عالمي.
ىاجس الفقدان ،حتى أوصمني إلى اليذيان.
عد
كمما تقد َم
الزمان تصا َ
ُ
ُ
فض ىذا الحزن ،وال
ت أوراقي،
بعثر ْ
ُ
فيمت منيا وكأنيا تر ُ
اآلن وأنا أخط ىذه الكممات ىبت نسمةٌ َ

غما عني أخط حزني ،فميس باستطاعتي خداع نفسي ،ولو
تماما أرفضو ،لكن ر ً
عجب ،فأنا مثميا ً

أيضا.
ُ
ثياب الحزن ً
قويت عمى ذلك فمن تخرج كممة فرٍح إال وىي ترتدي َ

انتييت وأكممت:
حيث
لمممت أوراقي المعترضةَ ،ومعيا نفسي المبعثرة،
وعدت إلى ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
أمي يا مدرسةً في التضحية ،وأغنيةً كتبت كمماتيا ِ
عيدا عمى
العطر
بحبر
ولحن الحنان ،إليك ً

ِ
نفسي أقطعو ،ىو البقاء عند قدم ِ
قدميك،
أقبل
خادما
يك
مطيعا كما أمر اإللو ما دمت حيا ،فمتى ّ
ً
ً
َ
ضا عن كل المسافات التي قطعتيما
عو ً
وأمسحيما بماء ورق الزيتون والميمون ،وأدفّئيما حبًّا َ

سنو ٍ
أبدا.
ات ولم تم ّل ً

ٖ .كيان
تخي ْل أييا اإلنسان ميزًانا فيو الكون في كف ٍة ،وعالم أسير في كفة ،منذ كذا وكذا وأنا أنا،
اغ،
عمي السنين غير آبي ٍة بي ،كأنيا تمر عمى فر ٍ
أنا و ٌ
اقف و ُ
الكون من حولي يسير ،تمر ّ
امتداد الشرق
غ ىو جزٌء من كياني! تمتد منو فروعي
يا أيتيا السنين ،ألم تعممي أن الف ار َ
َ
أشعر كأني
والغرب وبالعكس ،لكنيا ال
ُ
ُ
نصف الكون ،وىذا الشعور نابعٌ
تجاوز سجنيُ ،

كون ُكم مقابل كوني!
من كوني َ
ان عني ،فيو ُ
مركز كوني! إن لم تصدقوني اسألوا الميز َ
اقعكم ،وعالمي غير ِ
وبرغم ىذا أعترف ،واقعي غير و ِ
ٍ
قفص ىو
عالمكم ،أنا أعيش في
وكيانكم ىو كل ما تبقى من الكون ،أنظر إليو من ِ
بيت تضاريس سياج
كل كياني،
ُ
ُ
الضيق المتّسع.
سجني ،وال أرى منو سوى فضاء كوني
ّ

ٗ .حال األسرى مع الدنيا

ات نعيش فييا عمى ِ
فتات فتاتيا ،ال نمتقي بأىمِيا إال بأىمِنا ،وال
من أىمِيا ولسنا منيا ،أمو ٌ
ِ
ِ
البعث عمى طريقتيا ،فُرادى أو
نعيش حالةَ الحشر قبل
أسماءىا،
األشياء إال
نأك ُل من
ُ
َ

أشتاتًا ُنبعث منيا إلييا ،فمن بعد رميم أحبابنا..

ىذا حالنا مع الدنيا ..نعيش حالةَ البزخ فييا بين دنيا ودنيا.

٘ .حصار الحصار
ِ
ِ
ت عمييا كل زناة
يا
تكالب ْ
عروسا َ
ً
العصر لمنيل منيا ،أبت الخنوعَ والركوع ،واقفةً تدافعُ
عن شرِفيا وشرف أميا ،عرضوا عمييا المغر ِ
اودونيا عن نفسيا ،رفضت شامخةً
يات ،ير َ

ِ
باطن
تأبى ُ
التناز َل عن عفتيا ،قالوا ساوموىا عمى لقمة عيشيا ،فأعمنت الصيام ،وقالت :لَ ُ
ِ
ِ
فحاصرتْيُم ىي
فحاصروىا حتى استِسالميا،
خير من ظاىرىا ،قالوا إ ًذا
األرض ٌ
َ
ِ
ِ
بين األسماء كميا ،ستجدون غزة...
بصمودىا ،إذا سألتم عن اسميا ،فابحثوا عن الع ِزة َ
اسما لعروستنا.
ً

 .ٙعند اكتمال القمر
ِ
كممات العش ِ
ق
العشاق عمى ضيائو يتبادلون
البحار لراكبييا ،ويسير
ُ
الصحراء َلوَب ِرىا ،و ُ
والغزل ،يتأممون جمالَو من عمى مقاعد الحدائق في اليواء الطمق ،ومن عمى شرفات

البيوت ،ومن جميع األماكن الحرة من حولي في ىذا العالم ،وفي عالم األدب ينقش
ِ
مصدر إليام.
بوصفو ،وىو لمروائيين
ويتغنون
اء أبياتيم عمى صخورِه،
ّ
الشعر ُ
ُ

 .ٚمحبوبتي
ألنك ِ
أجد ِك؛ ِ
كنت تسكنين قمبي ،أسيرةً وما
محبوبتي...
بحثت في عيون الناس عنك فمم ْ
ُ

يوم وقوف قمبي ،محبوبتي ...فمسطين.
زلت ،يوم تحرِرك لن يكون إال َ

 .ٛأرض العزة
ِ
بدماء الشيداء ،ال من بكاء السماء؛ يمشي المرُء بعزة.
المروي ِة
عمى رمالِيا
ّ

القسامية ،الواحد منيا
بحرىا مده كرامةٌ،
وجزره حريةٌ ،في سمائيا تحمق صواريخ العز ّ
ُ
ُ

يساوي الترسانةَ العربية ،أىميا ال يسبقُيم إال من ىم أكثر صالبةً وتضحيةً ،مجاىدوىا
ِ
ٍ
يشيد عدوىم ،طالئعُ ٍ
متاىات
ونصر لألمة اإلسالمية ،تحمل في باطنِيا
فخر
بشجاعتيم
ُ
الموت ألعدائِيا ،كمما غزوىا حسبوىا نزىةً فكان االنيزام ،بوحل غزة مرغت أنوف
الصياينة.
ِ
آخر حروف ما تستحقين عمى
إيو يا غزة؛ لو كان دمي ًا
حبر لقممي لنفذ قبل أن أضع َ
ِ
بالقول:
ورقي ،لذلك سأختم
ِ
ِ
الشرف الوحيدةُ في بحر الخيانة.
أنت جزيرةُ

 .ٜومضات من المحنة
قير الرجل ىو
يا سائمي عن الس ْجن ،عن حالي ،عن يومي كيف أقضيو ،عن صبريُ ،
ِ
العالم تحكم شعبي ،وحثالةُ الحثالة ُح ّراس سجني.
العنوان ،واليك بعض الوصف :حثالةُ
ُجل من يدخمون الس ْجن في ربيع العمر ،زىرةُ شبابيم تُقطف أمام أعينِيم ،كأوراق
أجسادا عاريةً إال من بعض أوراق الشباب!
الخريف تتساقطُ األعمار ،تاركةً خمفيا
ً

شفاء سوى اهلل بعد
من يمرض منا يعيش عمى المسكنات في غالب األحيان ،وليس لو ٌ

األخذ باألسباب.

نعيش في كوكب ساكنوهُ بال لباس! ال عجب ،فنصف الدين ممنوع من الكمال! ولذلك
ُ

مخالف لفطرة اإلنسان.
ٌ

جالسا أم
مستعدا ليا أم ال،
كنت
ً
أربعٌ وعشرون ساعة ىي مواعيد زيارتي "تفتيشاتي" ،إذا ُ
ً
قطع
نائما ،أم أتناو ُل الطعام أم في الحمام ،ال يأبو ألي منيا َس ّجاني حين يريد أن َي َ
ً

خموتي.

شعور بالخوف ،نعم؛ فأنا
أمان ال اطمئنان ،وفي بعض المواقف
أربع وعشرون ساعةً ال َ
ٌ

انين الفطرة ،ميما عال شأني في قومي ،لكنني سرعان ما أتغمب
إنسان
ُ
ٌ
تنطبق عميو قو ُ
عمى خوفي ،وأقيره مع السجان.

ٍ
نسمة تحم ُل معيا رائحةً تذكرنا
تأتينا مواسم نشتاق فييا ،بل نحمم فييا بقطعة خبر ،إلى

ِ
ِ
الموسم نعيش حالَةَ التحنيط البطيء ،تقترب فيو أشكالُنا من المومياء،
بآدميتنا ،ففي ىذا
اب عن الطعام.
يا سائمي عن ىذا الموسم ،إنو اإلضر ُ

ِ
بمياقة
أياما وأسابيع أصبحنا فييا
ىل
َ
يوما أو اثنين بال طعام ؟ فنحن عشنا ً
عشت ً

الثعبان من كثرة االلتواء.

ألف مرٍة ومرة كل يوم.
منا
يموت َ
الناس تموت في الحياة مرةً ،والواحد ّ
ُ

عابر عن عالمي،
شيئا ًا
يا حاسدي عمى معاشي وأنت قميل من الناس ،بعد أن
عممت ً
َ
ىل تساوي لحظةُ حر ٍ
ية كل المال؟!

ٓٔ.

طيفي

سارت بي مركبة فضاء العقل إليو دون موعد لمقاء ...كالعادة.
خمعت حذائي ،ورحت أمشي عاري القدمين عمى
بسرعة الضوء حطت بي عمى شاطئِو،
ُ
ِ
ِ
فشعرت بتيار يخترقُني من أخمص قدمي
الرمل قدمي،
حبات
ي ،دغدغت
ُ
ُ
رممو الحرير ّ
حتى أعمى رأسي.

حاضنا البحر ،أستنشق ىواءه بقوة
فعت األذرع بمستوى األكتاف
ً
أغمضت عيني ،ور ُ
ُ
عشت نشوةَ المقاء.
حتى كدت أخنقو ويخنقني ،حينيا
ُ

ٍ
ولسان خمع يرد عمي
أخاطبو بنظراتي،
جمست قبالتو عمى صخرٍة صماء أتأممو ويتأممني،
ُ
بتشو ٍ
ق النضمامي.

ٍ
يظير مني سوى ر ٍ
معاتبا عمى
بمحبة
أس يمطمو الموج
بت إلى داخمو حتى لم يعد
تسر ُ
ً
ُ

الغياب.

البحر ،كل أنيار الشوق تصب فيك ولم تمتمِئ بعد!
عجبا أييا
ً
ُ

تعاقبني؟! كيف لو عممت أنني ما زلت في األسر ،وأنك ال تضم في أحضانك سوى

طيفي!
عطمة من القير ،وىا أنا اليوم أرسمُو إلى ِ
ٍ
البيت في اشتيا ٍ
ق
باألمس أرسمتُو إلى البحر في

الح ّر ،وقف طيفي عمى مدخل باب
لمماضي الذي يذكرني بنشأتي األولى في العالم ُ

الحنين ،وعانقو بح اررٍة
يب الدار ،فتح لو
الماضي ،وطمب
اإلذن بالدخول ،فيو اآلن غر ُ
ُ
َ
اق السنين ،مشى بعدىا كالطفل في خطاه األولىِ ،
يتكئُ عمى جدران البيت
أذابت فر َ
يتحسسيا ،فوجدىا قد تآكمَت بعض الشيء ،ليس باألمر العجيب ،فأبواب سجني ىرمت،
وبدأت تتساقطُ أوراق الخريف وىي من الحبيب.

ِ
ِ
ط ِة بالمنزل ،وأخذ يشتم ارئِحتَو
كالماء عمى تراب
ان وانساب
الحديقة المحي َ
ترك ضيفي الجدر َ

ويقبمو حتى تكونت منو سحابةٌ من االنفعال ،ىطمت منيا زخات روى بيا التراب الجاف ،وقف
ّ
ٍ
حول ِ
ورودا
نفس ِو
آثار اإلعصار ،دار َ
ببطء دورةً كاممةً ،تأمل خالليا محبوبات أميً ،
وىو يزي ُل َ

وعجوز تحمل التوت لم أتوقف عن مداعبتيا في صباىا وسرقة توتيا.
ًا
شاىدا عمى ميالدىا،
كنت
ً
ُ

مت عمى الشجر و ِ
الحجر نحو الداخل ،ارتدت
توجيت بعد أن
طفت بطيفي حول البيت ،وسم ُ
ُ

المشاعر الوىمية ،فيكفي ما عاناه
أحد فتثور
الخوف والح َذ َر تحس ًبا من أن
خطاي
يشعر بي ٌ
َ
ُ
َ
والدي منيا في محطات عديدة!

أمي ،أول ما أبحث عنو في بيت الذاكرة ىو أمي ،فميعذرني الجميع ،مقاومة المشاعر وخالف
عاما.
السنة فوق قدرتي ،إنيا ىي ،ال؛ ىذه عجوز ،ووالدتك في أشدىا ،خاطبني أنا قبل عشرين ً
ميده ،ىذه مشتعمةُ الر ِ
أس ،ترك
ئ المرُء َ
لكنني أشعر باألمومة تنبعث منيا ،ال يمكن أن ُيخط َ
ِ
آثاره.
ُ
الزمان عمى وجييا َ

اقتر ُ
بت منيا أكثر ،إنيا ىي ،تصنع الطعام لوالدي الذي مررت بو يجمس عمى األريكة ،يتابعُ
تساءلت في نفسي.
خبر يحم ُل معو بشرى تحرري،
ينتظر ًا
األخبار عمى التمفاز ،ربما
ُ
ُ
َ

مشيد خارٌج عن النص من ٍ
ٍ
فيمم طويل ،ال يحتوي إال عمى
حجاب ،عمى طبيعتيا،
أمي بدون
ٌ
ٍ
حضر من الرجال لزيارتي عمى كرسي يأبى التزحزح قيد
مشيد تجمس فيو أمي قبالتي مع من َ

لرؤياك وتقبيل ِ
ِ
أنممة ،كم أنا في اشتيا ٍ
تالمسيا أناممُك ،كم أشعر
يديك ،كم أحسد األشياء التي
ق
ُ
ِ
لقاء ٍ
ِ
معاناتك معي،
يوم من
بالعجز أمام تضحياتِك ،أي فعل في ىذه الدنيا باإلمكان
صنعو َ
ُ

عمي يا كل حكماء األرض.
أشيروا ّ
ٍ
سجون قضبان أقفاصيا صقمت
أحدا منيم؟ إلى أين غادر الجميع!؟ إلى
إخوتي ...ما لي ال أرى ً
بابا لمذاكرة رد عمي صدى فراغيا ،كل
من الذىب؟ أجابتني سنون الغياب ،ما بي كمما طرقت ً
عائدا من صور الماضي إلى جدران سجني
شيء قد تغير ما عدا الجدران والصور ،فأغادر ً

الواقعي.

ٔٔ.

األسير والبحر

أسير في المحيط عبر التمفاز ،وحتى في الروايات ،يتحدث عن الحري ِة إال
ال أكاد أسمعُ ًا
ويذكر البحر.
ُ
دائما؟
دوما سمم األولويات ،أىو المعشوق لمقادة ً
أمنيةُ الذىاب إليو بعد التحرر تعتمي ً
تحدث النفس.
يعبر عن الفضاء الواسع بعد الشبك اآلسر؟
أم ىو االشتياق إلى من ّ

طا ال يكاد يفك بين األسير والبحر.
ما لي أرى ارتبا ً

ٕٔ.

كممات

ِ
سماعيا أو قراءتِيا بعدم
ما أجمميا عندما تخرج من داخمنا بتمقائيتيا ،تمك التي يشعر المرُء عند
ِ
وتضعو في ٍ
البالغة
ف من
تكمف صاحبِيا،
قالب أدبي صقمتو أذرع "أخطبوط بشري" ،يتأل ُ
ُ
والتعبير.

أحيانا ،ويبكييا أخرى،
بدماه ،يضحكيا
ما أجمل المعب معيا ،والتالعب بيا كما يتالعب الميرج ُ
ً
ٍ
موقف ،واألىم من ذلك أن ال تكون كالنقش عمى الماء ،فيكون
ت تعبر عن
وفي حالة اإلبداع أن َ

رصيد في بنك الواقع.
ليا
ٌ

ٍ
ِ
ِ
باستيانة،
ي ،وال تتعامل معيا
يا أييا اإلنسان؛ احرص عمى صدقيا وعدم تشويو جماليا الفطر ّ
فرب و ٍ
باال...
احدة منيا ال تمقي ليا ً
ُ
أدرك ما أكتب
وأتمنى أن َ
أحيانا"
"فميس كل ما يكتبو المرء ُيدركو ،تأتي األقالم بما ال تشتيي المقاصد...
ً
(ىي ردةُ ٍ
فعل أدبية عمى رواية فوضى الحواس لمكاتبة أحالم مستغانمي)

ٖٔ.

عندما بكت الرجال

ِ
ِ
النور ألبي
جاء الن َبأُ
ُ
كتبت في أعقاب صفقة وفاء األحرار َ
العظيم بعد طول سنين ،ظير ُ
ُ
بعيد لو ٍ
النور عند نياية النفق ،والح في األف ِ
احد من جديد ،إنيا لحظةُ الحقيقة،
ق
ظالم ٌ
ٌ
ِ
القبور أمام قبورىم يرقبون صحفًا
أصحاب
تبيض فييا وجوهٌ ،وتسود أخرى ،وقف
ّ
ُ

حظي من حظي بيا ،ورجع الباقون جثثًا ىامدةً،
بعث من جديد،
متطايرة ،كتب عمييا ٌ
ّ
غضب عمينا فال
تسبح ربيا "ال إلو إال أنت سبحانك إنا كنا ظالمين ،ربنا إن لم يكن بك
ٌ
نبالي.

ربنا منا من ظمم ومنا من قير ،ربنا ال تجعل في قموبنا ًّ
غال لمذين آمنوا ،حينيا بكت
دما من قموبيا ال من عيونيا ،حينيا سال دمعُ الدم
الرجا ُل ،وعندما تبكي الرجال ،تبكي ً
قمب بر ٍ
قة في
عمى خدي القمب محدثًا خطوطًا يمألىا القير واأللم ،ينبض من أسفميا ٌ
مطالبا،
مخاطبا إياه بل
فاق الدرب والمحنة،
نفس الزمن ،مود ًعا بيا
أصحابا كانوا ر َ
ً
ً
ً

اتركونا بيدوء ،لكن ال تتركونا إلى األبد ،فواهلل قد مممنا ىذا السبات ونريد المحاق ،اتركونا
بسالم ،وال تسمموا عمينا سالم دار ٍ
قوم مؤمنين! أذكركم إن الذكرى تنفع المؤمنين.
ٗٔ.

ثبات

اما
شب في الجبال ،ولو ِمن شيم الرجالّ ،
ّ
لكنوُ شح في ىذا الزمان ،أصبحنا نرى أقو ً

القاع كالوديان ،كيف يطيب لممرء منا
يولدون شامخين كالجبال ،وينتيي بيم
الزمان في ِ
ُ

أنك
الدنو بعد أن ذاق طعم معانقة السماء؟! أم ىي شماعة النسيان؟ إن كان لذلك تذ ّك ْر َ
بطال في ميادين الجياد ،واألسمى ًّ
جنديا من جنود الرحمن ،قمبك بين أصابعو
يوما ً
َ
كنت ً
فاسألو الثبات.

٘ٔ.

بمحض ارادتي
صابر والحمد هلل كان جوابي.
أحدىم عن حالي،
يوما ُ
ٌ
سألني ً

غما عنك وىل لك إال أن تصبر وتعاني.
قال ر ً
سمك ميادين الجياد؟!
غما عنو َ
قمت ً
عجبا وىل منا َم ْن ر ً
وىل أوصمني إلى صبري سوى إرادتي؟!

ٍ
لطائر يحم ُل مصيري ،إ ًذا حر
السجون جناحان
المقابر و
أعمم أن
ت الدرب ُ
فمما سمك ُ
َ
َ
كنت ُ
أنا ،حتى عند سجاني.
.ٔٙ

قممي

ِ
بخالفو ال يختفي في الظممة،
صديقي الصدوق ،يرافقُني في كل الظروف كظمي ،لكنو
أحيانا تمتد إلى ٍ
أيام أو أكثر ،يجافيني فييا ،أتوسل
إنما ُج ِعل لينيرىا .تمر
ٌ
لحظات ،و ً
لست سوى و ٍ
أرجوك ال تفضحني ،فيناك من
احد من كذا،
َ
إليو ،كفاك جفى ،دونك أنا ُ
ينتظر أدبي أو قمتو!

ِ
كالطفل في عين أم ِو ،إذا أطمت الجفا يا ىوى قمبي،
أنظر إليك،
ال أدري فمن ناحيتي أنا ُ

أنت المسؤول يا قممي.
ستنازعني فيك كتبي ،حينيا ّ

.ٔٚ

من أوتي الحكمة

ِ
اإلنسان أن ىناك موتًا بعد ىذه الحياة ،إنما الحكمةُ أن
يعمم
ُ
ليس من الذكاء بمكان أن َ
يدرك بعممِ ِو ىذه الحقيقة.
َ
.ٔٛ

الشفق األحمر

باب ص ِقل من ٍ
طفال يحتضنو والده ،إنو الميل،
حديد ،أراقب ً
يتيم الدنيا ،أقف خمف ٍ ُ

مشيد جمي ٌل يصحبو صوت زقزقة العصافير،
المغيب،
أوشكت أمو
ٌ
ُ
شمس النيار عمى َ
وصوت قرع الحديد ،والسجان يضع األقفال عمى األبو ِ
اب ،رغم أنف سجاني أجتاز
ُ
أسواري ،وأشارك مشاىدة الماليين مساء كل ٍ
يوم جديد.
.ٜٔ

عند المغيب

آن أوان المغيب ،ليس
المغيب وتبدأ
عندما يحل
ُ
شمس النيار بالرحيل ،ذلك يعني أنو َ
ُ
دجاج يبيض ،ولكن ىذه ىي قوانين سجنِنا البغيض.
ألننا
ٌ
حر ،الجميع يمنع من اإلزعاج أو الضجيج.
يسكن داخل مسكنِو ًّا
الكل
ُ

ٕٓ.

في بطن الحوت

ٍ
بشيء من األسى
أحدىم
يظير عمى وج ِيو ،أن ىناك جمعيةً وضعت مشكورةً
أخبرني ُ
ُ
اسم كل ٍ
بدأت أتخيمني برفقة
أسير وقضيتَوُ في زجاجة ،ورمتْيا في البحر ،عمى الفور ُ
َ

ِ
قضيتي في بطن ٍ
طعامو اليومي ،أيقظني من
حوت ابتمعني ،بعد أن حسبني جزًءا من

ألم واقعي الذي يذكرني بالحوت الذي ما زلت أتقمب داخمو سنين وسنين،
شرود خاطري ُ
ٍ
إنساني!!!
عذر قصدي
بيدف نسيانيً ،ا
أنتظر لحظة لفظي ،فإذا بي أوضع في...
ّ

ٕٔ.

القير

حروف ِ
القير بتفاصيميا ،القاف
القير ،تقا ُل في بعض المواقف ،أما في الس ْجن نعيش
َ
ِ
غما عنا نفعل ما ال
انين تقيدنا ،والياء
قو ُ
ىموم نعي ُشيا عمى مدار حياتنا ،أما الر ُ
ٌ
اء ر ً
يوافقنا وال يفارقنا.

ٕٕ.

األمل

األمل واألكسجين جناحان لألسير ،فقدان أحدىما يعني نياية التحميق في ىذا الكون،
ٍ
السجين منا ريشةً في ميب الريح ،أو كالذي
بفرجة ألصبح
إيماننا بربنا ثم األمل
لوال ُ
ُ
ٍ
ولما انتظر البعض احتراق سنين عمره أمامو
ُ
يسير في الصحراء بميمة غير حمراءَ ،
كالشمعة دون أن يصنع َح ًّدا ليذا االحتراق!

ٖٕ.

مضرب عن الطعام يخاطب شعوره لكي يرجعو إلى األيام الخوالي

يا أييا الشعور لَدي طمب ،بل رجاء ،أليس باإلمكان العودة إلى حقب ٍة من الزمن لكي أعيش
شيئا من الخيال ،بل أطمب كل الخيال ،لعمي أنسى ألمي برىةً من
واقعي اإلنسان! أنا ال أطمب ً
الزمن
ٕٗ.

قراءة األدب

عيون لقراءة الشعر واألدب ،إنما
عبر العيون ،وال
ترس ُل
ُ
َ
َ
حروف عموم الدنيا إلى العقول َ
باإلحساس والشعور تقمب في القموب صفحات الشعر واألدب ،عمى األقل ىذا ما لدي

ثبت.
ٕ٘.

قيمة األشياء

نعيش حالةَ اإلدمان عمى ِ
الحرمان.
متعة األشياء ،ونحن معشر األسرى ُ
الناس تدمن عمى َ
لذلك نشعر بقيمة ما تيسير لنا من فتات الدنيا ،لكن ليس كالشعور بما نفقد ،فمعاناة فقدان
األشياء في الس ْجن عممتني أن قيمة األشياء تدرك حقيقةً عند فقدانيا ،ال عند امتالكيا.
.ٕٙ

زىرة العمر

العشرينيات والثالثينيات جميعيا في الس ْجن والحمد هلل ،في زىرة العمر يبدأ اإلنسان تنفيذ

أحمم ثم أحمم ،حتى نف َدت
أحمم و ُ
أحالمو وطموحاتو ،وأنا عشتيا من ألفيا إلى يائيا وأنا ُ
أحالمي ،وحوصرت طموحاتي داخل جدران سجني.

وىا أنا اليوم أقف عمى أبواب الخر ِ
ٍ
انقالب لمموازين.
أفضل من الربيع في
يف ،لعمو يكون
َ
َ
الميم خ ْذ من ِ
أعمارنا حتى ترضى.
.ٕٚ

وقوف الزمن

ف فييا الزمن وأنا في أوج انطالقتي بيذه الحياة ،وتوقف
أنس تمك المحظة التي توق َ
لم َ

األحياء إال
ك
نموي الطبيعي ،و
أصبحت أعيش عمى الحبل السري لمحياة ،ال أشار ُ
ُ
َ
معوُ ّ
بما ُيبقي عمى الحياة.

يخا لوضعي!
انتظرت تسعة أشير ،تسعين ومثميم وأنا عمى ىذه الحال ،أنتظر تار ً
ُ
.ٕٛ

نياية األشياء

تتسابق فيما بينيا نحو نياياتيا .ىل ىي اإلرىاصات
بدأت األشياء واألحداث من حولي
ُ
ِ
ٍ
شعور نابع من مدى اختناقي من واقعي الذي
البدايات الجديدة ،أم ىو مجرد
تسبق
التي
ُ
بت فيو كالغريب عنوُ .أم ىي األشياء أرادت أن تخمق من حولي ىذا الشعور ،تعاطفًا
وتضامنا منيا ...أتساءل.
ً

.ٕٜ

عالم الصغائر

قزما يرى األشياء من
عالمي ىو عالم الصغائر ،أعي ُشيا بتفاصيمِيا ،ال ألنني
ُ
أصبحت ً
غما عني ،فأنا في ىذا العالم مسيٌر ال مخير ،يمومنا البعض
حولو تتفوق عميو ،ولكن ر ً
ِ
مقياسيم ما بقي في الذىن من منط ِ
ق الدنيا عالقًا ،ألم
تفاىة ما نختمف عميو،
عمى
ُ

يسمعوا بفتوى الشافعي ما بين العراق ومصر أشياء وأشياء تتبدل ،وما بين دنيا ودنيا

ٍ
ألشير حتى ولو امتدت لعالم أو اثنين ،ارحمني من
عالم بأسره يا زائري في الس ْجن
ٌ
فتاويك التي ال تجاوز بعد مد القدمُ ،غص وال تبقى عمى ِ
اكتشاف
الماء تطفو ،من أراد
َ
ْ
ِ
ِ
بشباك ِو في األعماق ،وكم من الخفايا ال يعمميا إال الباري ،ثم من عاش
البحر رمى
سنين وسنين في ِ
بطن الحوت.
ٖٓ.

صاحب القبعة الخضراء

ات سوداء من صنع مخيمتِ ِو! يرى
صاحبنا يرتدي قبعةً خضراء من صنع ِيد ِه ،ونظر ٌ
ِ
قاموسو!
تفاؤل في
أمل وال
َ
ان في حياتِ ِو إال األسود! ال َ
العالم من خالليا ،ال ألو َ
َ
قمت لو تحرر من ِ
مصير َك اليالك.
تجيد السباحةَ،
كنت ُ
العوم في بحر الظالم ،فميما َ
ُ
ُ
انظر إلى ِ
حياتك بقعةٌ من ضوء ،كما ىو الحال مع القبعة الخضراء
نفس َك ولتكن في
َ

التي تعتمي سو َاد قمبك ورأسك.

ووعد بالتغيير.
قال
صاحبنا عنيد لكنو صدق إذ َ
َ
ُ

اء بواحدة سوداء ،فيا
في صباح اليوم التالي
ُ
نظرت إليو فإذا بو استبدلَ القبعةَ الخضر َ

لمتغيير!
ٖٔ.

كفر بالعشير
ًا

تدوين ألمي ،من سخطي عميو أم من عمى نفسي ،أنا في حيرٍة من أمري ،أم
أين أبدأُ
َ
من َ
ذىب َن السيئات،
من تمك األمواج التي لم يعد منيا إال أسوأىا ،لم ير ِ
اع الحسنات الالئي ُي ْ
دىر ،وعند أولى زالتي حكم
اعتمدىا ،تحممتُو ًا
واختار من أطباع النساء ك ًا
فر بالعشير و َ

وداد لحظة.
ًا
كفر ورحلٌ ،
ىو؛ ألن الحر من راعى َ
عبد َ
ٕٖ.

انييار الجدران

ىا قد اقترب جدار الثامن عشر من سجني؛ لينيار أمامي ،وأنا ما زلت واقفًا أمامي،

ٍ
اختبار لصبري وايماني.
أنتظر الجدار التالي في

العيد مع اهلل ،وأسألو العافيةَ فيما ىو ٍ
ٍ
اختبار أجدد
مع كل
آت ،دون أن ينتقص ذلك ذرةً
َ
من ثباتي وايماني.
ٖٖ.

عاما من العزلة
عشرون ً

غما
عاما في محطة النسيان ،ج ُ
مست أنتظر قطار الحياة الذي أنزلني فييا ر ً
عشرون ً
عني وغادر دون أن يعمن عن موعد العودة.
عشرون عاما من ِ
فترش رصيفيا الصاخب الذي
التيو داخل دىاليز المحطة الضيقة ،أ ُ
ً

بالمنسيين مثمي ،أتمنى لحظة ىدوء أختمي فييا وحدي "خموة شرعية" حيث الحبيب
يعج
ّ

مع من ال يشارُكيم أحد.

يا اهلل كم ىي أحالم المنسيين بسيطَة كرغيف خبز ،معقدة كتحرير القدس.
أتذكر لحظةَ وصولي المحطة عندما نظرت إلى الساعة التي تعتمي بوابتيا ،وىي ال

ِ
ِ
األشير والسنين ،وتتحرك ببط ٍء شديد.
األيام و
تشبو أية ساعة ،تشير عقارُبيا الثالثة إلى

ورحت أتقمب
غفوت
وضعت حقائب الصبر والثبات بجانب أحد المقاعد واستمقيت عميو،
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ساعات ،سألت من كان في القرب،
لينيية بعد عدة
ذات اليمين وذات الشمال ،صحوت
ِ
الحياة من جديد؟ أجاب بنعم وأضاف:
مر قطار
ىل ّ

نفر كانوا ينتظرون منذ ٍ
زمن وانطمق.
صعد عمى متنو ٌ

وعنك ،وعن باقي المنسيين ،كيف حصل ىذا؟ ولماذا لم يوقظني أحد؟
ماذا عني
َ
إنيا مشيئةُ اهلل ،كان الرد.

عدت إلى تقمبي ودموع ِ
القمب تحرقني.

رأيت في المنام ما يؤنس وحشتي:
عائد من جديد ،منطمقًا من محطة الع ِزة ،وىأنذا ألمحو من ٍ
ِ
بعيد يقترب
قطار
الحياة ٌ
ُ
ُ
ويقترب ويقترب أكثر.

نظرت إلى الساعة التي كانت تشير عقاربيا
ضجيج المحطة،
أيقظني من حممي الجميل
ُ
ُ

مساء! وبقي ليا أربع ساعات حتى تعود إلى العد من جديد!
إلى الثامنة
ً
ِ
الساعة القادمة ،وأن أكون من ضمن قائمة
دعوت اهلل أن يصل القطار قبل تمام
ُ
المغادرين.
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صفحة من الماضي

وأنا جالس عمى أحد مقاعد االنتظار في محطة النسيان أنتظر قطار العودة منذ عشرين عاما
أحد أخواني
فإذا بصاحب "كشك" المحطة يناديني لمرد عمى محادثة ،كان عمى الجانب اآلخر ُ
ٍ
يطمئِنوني ِ
صفحات من التاريخ الممتد،
أخذت أعد األيام ،وأطوي
فاستبشرت ًا
بقرب المقاء،
خير ،و ُ
ُ
لمرحيل و ِ
ِ
المقاء الموعود.
استعدادا
الغبار عن أشيائي،
وأنفض
ً
َ

الشيور ،ودخمت السنون تسير عمى سكة الحديد ،وما زلت أسير معيا وأنا
مرت األيام ،تبعتيا
ُ

أسير!

ركام من األحداث استُدعيت من
واذا بي بعد ىذا المسير ألتقيني بين ثنايا القدس ،ومن حولي ٌ

تشاطرني الذكرى ،يا ىل ترى أىذا الذي تم وعدي بو؟
عمق التاريخ لكي
َ
لو لم ِ
يأت ولم ألت ِ
ق بو!
لماذا أيقظتم الذكريات في محطة النسيان؟
في صحيفة القدس قبل عشرين عام؟!

ٖ٘.

معادن

ال تخدعنك المظاىر في الحكم عمى الرجال ،فما ىي إال قشور تختفي من تحتيا مناجم
ِ
الرخيص والخسيس ،الرجا ُل معادن ،ال تكشفيا
الثمين واألصيل ،ومنيا
المعادن ،فييا
من
ُ
ُ

إال المحن.
.ٖٙ

إلى ناقدي

أخ عمّق عمى إحدى كتاباتي بعبارة (مصدق حالو) فكتبت "عندما يعجز
ىي رد عمى ٍ

الجسد عن الفعل ،تنفجر الكممات في فضاء العقل باحثةً عن ر ٍ
قعة ترسو عمييا..

"إلى ناقدي أقول :أنا لست مصدقًا لنفسي ،وال حتى أراىا ،فميس لي سواك مرآةٌ أراني
فاعال مكاني لحظةَ ذلك االنفجار؟
فييا ،بدون خدوش ،مع احترامي لك ،ماذا كنت ً
الظالم أو
ىل أتركو يقتل داخمي؟ أم أحييو عمى ورقي ،أرجوك أوقد شمعة بدل أن تمعن
َ
دعني أرتحل من ألمي إلى أممي ،فأنا ال أممك سوى قممي.
.ٖٚ

انطوائي يعيش في الظل

تكتشف أن في ىذا العالم ما يستحق المغامرة ،وأن ما وراء الظل
تخل عنوُ ولو لمرٍة لكي
َ
حياة غير التي تعيشيا ،اكتشفيا ،واترك بصمتك فييا حتى ال تغادرىا من ىامشيا.

.ٖٛ

البصر والبصيرة

باستطاعة اإلنسان العيش إذا فقد البصر ،لكنو سيفقد الحياة وىو عمى قيدىا إذا فقد
البصيرة.
.ٖٜ

األنانية

من يحيا ِ
اإلنسان من الجمال؛ إذا
لنفسو يموت كما تموت القواصي من الغنم ،ميما بمغ
ُ
وقع في حب ِ
نفسو؛ سيجعل منو ذلك أكثر مخموقات الدنيا بشاعةً ،إنيا مستنقعٌ شديد

أحد حتى يسارع في
النتنة ،فقطعةٌ منو تعكر أكثر النفوس
صفاء ،ما إن يقترب منو ٌ
ً

البعد عنو ،تفوح منو رائحة األنا.
ٓٗ.

غزوة الفراشات

ذات صباح إلى عالمنا تسممت فراشات تتستر بما ّتيسر من الغيوم ،باحثةً عن مأوى
يحمييا من المطر.

فشيئا
شيئا ً
فرح المقيمون بالقدوم ،فاضحين تست َرىا باالبتياج بيا وبمالحقتيا بالنظرً ،
بدأت الغيوم بالتالشي ،وبدأ معيا شروق الشمس في أعقاب ٍ
ليمة غاب فييا ضوء القمر،
ٍ
ِ
الشمس مع المطر ،زّينت الفراشات جدران المعتقل.
في
مشيد امتزجت فيو خيوطُ
(عزت فراشات سجن رامون الصحراوي ذات صباح مما أثار وجدان الكاتب)

ٔٗ.

أحجية

أعرني سمعك وقمبك يا مواطن.
اطن بال وطن ،يعيش تحت
إنيا سيمةٌ ،إنيا حولك وال ترى منيا شيء ،أنت فييا مو ٌ
حدودىا بال حدود ،مجراىا عمى ورق،
سيادتِيا وال سيادة ليا ،تحم ُل ىويتيا وال ىويةَ ليا،
ُ
ِ
لممطر ال لمطيران فييا.
وسماؤىا

ىل عرفتيا ؟!
أقدام ،ويسبح بال ٍ
تمميح ..إنيا كالذي يسير بال ٍ
ماء ،ويتنفس بال ىواء ،ىل عرفتيا؟!
تصريح .إنيا دولة الورق ،دولة بال دولة
تعاد الحقوق ،إنما بالدم والروح توىب
حقيقة .ليس باألوراق تسترد األوطان ،وال بالسؤال ُ

الحياة ،وبالحق والقوة ،تنتزع الحرية.
ٕٗ.

أحزاب العصر

ِ
الع ُرب،
خطر ُيداىم بالد ُ
بالد المؤامرات وفرعون مصر مع بالد أحزاب األمس ،جمعيم ٌ
وباء يجب محاصرتو قبل أن يتفشى ويقت َل
كرامة وحرية تطالب بيا الشعوب العربيةٌ ،

الروح الوطنية ،ويكشف عنيا غطاء الشرعية.
ىذا ما تعاىدوا وكتبوه في أخبارىم السرية..

نبحث عن مصدر الوباء ونحاصره لمقضاء عميو ،اقترح اثنان ممن يرتدون الجالبية!
غزة رأس األفعى ،أجاب فرعون مصر
حصارك ،واحفر خندقَك ،واستعن ببني العمومة! والسمطة الوطنية.
إذن اضرب
َ

اإلمداد ،وال تخشى اإلنفاق عمى األنفاق ،سنمدك بالنفط والعممة
اقطع عن القطاع
َ
األجنبية.

حاصر
مر عمى الحصار كذا وكذا بالرغم من ،...لكن دون جدوى ،فالقطاع
حصارهُ
َ
َ
بالصبر والثبات ،وما زالت غزة تتنفس كرامةً وحرية.

ٖٗ.

الثور األبيض

منذ سنين الفتح ،سنين سايك بيك ،والوحش يحوم حول القطيع ،يزرع بينيم الفرقة ،يخمق
الفوضى ،حتى استطاع التفرَد بالثور األبيض ،والذي كان المفضل الر ِ
تدائو قالدةً من الذىب
األسود تزيد الوحش قوةً عند ابتالعيا؟ حدث ىذا في ٍ
يمارس ىوايتو
وقت كان فيو باقي القطيع
ُ
في ِ
النوم العميق ،أحدث سقوطُ الثور ضجةً أزعجت القطيع لينيي ٍة ،ثم عاد لسباتِو ،وىو في ذلك
أحدىم محذ ًار
يحسب أنو ٍ
ناج ،دعت جامعة الثيران بعقد القمة الدورية ،خالل االجتِماع صرح ُ
باقي القطيع بأن الثور (مجنون) ،ونسوا أن الحكمة تؤخ ُذ من أفو ِاه المجانين ،ىا ىم بعد أكل

الثور األبيض يخوضون جميم معركة صراع البقاء.
ٗٗ.

دما
شموع تنزف ً

دماء تسيل في غزة ،يا سادة النضال
عمى دوار المنارة شموعٌ
ُ
تحترق ،وقودىا ٌ

ع مكان النيران؟
شعركم أصفر،
وعيونكم زرقاء حتى تشعموا الشمو َ
ُ
الفمسطيني ،ىل أصبح ُ
وكأنكم في بالد اإلسكندناف؟!

معذرة ،نسيت أنكم أبناء حرام أوسمو!
تذكرت أنكم استبدلتم البندقية بكمنجة ،تعزفون عمييا مقطوعة الحرب عمى غزة ،بمحن
األميات الثكالى ،وأنات الجرحى.
ِ
بطبول الر ِ
قص عمى وقع المدافع.
الحرب
طبول
تذكرت أنكم استبدلتُم
َ
َ
ُ
ِ
الدماء من وجوىكم ؟!
ويحكم ىل نفدت ذخيرة
سيكتب التاريخ من حروف من ...أنكم خونة الدم.
٘ٗ.

الصغار الكبار

جيال في متاىات النت وعالم الفضائيات.
في زمن اعتقدنا فيو أننا فقدنا ً
فإذا بيذا الجيل يخرج من أحضان متاىات المستحيل.
بالرغم من تسخير الطاقات الجبارة ،واإلمكانات اليائمة؛ إلغراقو في بحر المغريات؛ إال
دفاع أول عن األقصى.
أنو صعد من األعماق ،واعتمى أسوار القدس في خط ٍ

إنيم المقبمون المدبرون! يقبمون عمى اهلل ،مدبرين عن الدنيا.
طعنون في الظير بخنجر الخيانة!
يطعنون ُ
ويطعنون! يطعنون المحتل وُي َ
عب ،وأسكنتم الخوف في الجوف ،يا أييا الصغار الكبار؛ عمموا المحتل
يا من زرعتم الر َ

معنى االنتصار.
.ٗٙ

اليروب إلى األحالم

ك تتحرر كل ٍ
ِ
البحر؛ لتعيش
يوم من ِشباك صيادييا ،وتغوص ىرًبا في أعماق
أسما ٌ

سكانو من أقصاه إلى أقصاه ،وفي
بحر يجوبو ُ
حريتيا من جديد ،في ذلك العالم البرزخي ٌ
معجزة باستحالة المقاء المحسوس ،وكثرة العيش المنسوج بخيوط الوىم ،وفي تناقض

يصبح أجمل من الواقع المرير الذي يذكرك في كل ٍ
حين بأنك أسير.
الوىم مع ىذا العالم
ُ

.ٗٚ

ناسا

كوكب دائم الظممة ،تأتيو عمى استحياء أنوار موسميةٌ في محاوالت ل ِ
حجز مكان لَيا،
لكن دون جدوى ،بسبب الفوضى التي تسوده النعدام الجاذبية عميو! ليذا الكوكب قمران
كباقي الكواكب ،لكن بخالفيما عمى الدوام يعيش حالة الخوف الكامل! ىل عرفتم ناسا؟
ناقد ساخطٌ يرى العالم بمون واحد.
إنو إنسان ٌ
.ٗٛ

المحنة

مخزون في حقول النفس.
تربةٌ خصبةٌ الكتشاف ما ىو
ٌ

كامنا في األعماق ،يتطاير فييا الغبار الذي يستر
يطوف فييا عمى السطح ما كان ً

نفوسنا ،تتساقط فييا كل خطوط الدفاع عن النفس ،فتصبح عاريةً واضحةً بكل تفاصيميا
الدقيقة التي كانت مغطاةً بمباس المباقة والمجاممة وحسن السموك ،فينكشف المستور!
نفوسنا كما ىو معيود عن المستور! وانما ما
والمستور ليس بالضرورة ما ساءت بو ُ

جيمناه عنيا ،خشية وطيبة.
.ٜٗ

الغيبوبة

ٍ
الناس
غيبوبة،
منذ عقدين وأنا أعيش في
حبيس سريري ،أشعر بما يدور حولي ،أشار ُ
ك َ
ُ

الحاضر الغائب ،أقطن في
باال فأنا
أحد لي ً
أفراحيم وأتراحيم ،أعيش بينيم وال يمقي ٌ
ُ

الشارع المنسي ،مبنى الصبر ،العنبر الرابع ،ورقم غرفتي يحمل معاناتي العشرين ،ينتاب

الحزن بعض من حولي تجاىي ،وال أدري أمن المفروض أن يحزنوا عمي أم أحزن أنا
خير وأبقى ،وىم بقوا في الكبد
عمييم ،فأنا غبت عن الدنيا ألقترب من اآلخ ِرة ،فيي ٌ

أحداث كثيرةٌ ،منيا ما تمنيت عيشيا ،ومنيا ما حمدت اهلل عمى
والشقاء ،مرت عمي
ٌ
اكتشفت في غيبوبتي أشياء لم أكن ألكتشفَيا حتى وأنا في قمة استفاقتي،
نعمة الغياب،
ُ

األفكار ،وتخمر في
وتنضج
ففي الغيبوبة يتوج العقل
ً
ُ
سمطانا وتسود األحالم مممكتوُ
َ
موعد تحرِرىا ،واكتشفت أيضا كنو از لمن أراد البحث عنيا،
صناديق الذاكرة تنتظر
َ

المشيد األخير منيا كل ٍ
يوم من جديد ،وىا أنا عمى سريري
مثيل ليا ،أعيش
ومعاناة ال َ
َ
أنمو وأكبر كالثمر عمى الشجر انتظر موسم قطفي.

ٓ٘.

الساحات المبتمة

يقطر منيا الدمع؟ أنا ال أحب من الدمع إال الذي يسيل
ربما يتساءل البعض لماذا جل خواطري ُ
من الفرح ،أنا أكتب من ىاجس المكان ،وىمسات األشياء التي تحيطني ،فميعذرني من ينتقدني،

ِ
فأنا ال أعيش في ٍ
مشاىده الجمالية
بيت شرفتُوُ تطل عمى مضيق البسفور حتى أتحدث عن

الخيالية ،وال أعيش في سويس ار حتى أتحدث وأكتب عن الرفاىية ،أنا أعيش محنةً تحمل معيا
ثمرىا من ألفيا إلى
ًا
كثير من معاني المعاناة ،متعتي فييا ىي تمك المحظة التي ال أتألم فييا ،وأست ُ
يعيش تحت تأثير المخدر ،عند ذىاب مفعولو يعود
يائيا ،وأدعو اهلل أن يمد في عمري كالذي ُ
األلم ،حتى (متع الحياة) أو بدييياتيا ممزوجة بالمنغصات أو النقصان ،الطعام لو في الس ْجن

الخبز تارةً يأتينا
تشريعٌ يحرم جمده ،والحال ُل منو ينالنا من أسمائِو أكثر مما نأكل من حقيقتو،
ُ
مصابا بالجدري ،وتارةً بالرعب ،وأحيانا كر ِ
قعات الشطرنج ،وىو فاقد اإلحساس بدون حياة ،واذا
ً
ّ

ٍ
نيام ،تشاىد أجنةً في بطون أفراشيا ،واذا نظرت إلى الساحة
ألقيت نظرةً داخل غرفة ،قاطنوىا ٌ
ِ
موسميا؟ مسيرين ال مخيرين ،نعيش جل حياتنا في الس ْجن ،أنشر ىموم
تشاىد حجيجا في غير
الحياة عمى حبال الصبر ،وأخشى من انتيائِيا قبل أوانِيا ،ألجأ إلى اهلل في محني ،وليس إلى

يجف ،شتاء ال يريد أن ينتيي ،أدعو اهلل أن
سواه أشكو ،ثم الكتابة عمى ورقي الذي ما عاد
ّ
الوصول إلى الربيع بسرعة
يتجاوز مرحمة الخريف بدون خوضيا حتى ال تتساقط األوراق ،وأسألو
َ

البر ِ
وفرشات.
ىور ا
ق حتى تجف الساحات البيضاء ،وتمتمئ ز ًا

ٔ٘.

تبدل األزمان والمكان واحد

عما ألشبالي ،دخمتُو من قبل أن يولد سجانيُ ،ولِ َد وكبر
شبال ،و
أصبحت فيو اآلن ًّ
دخمت الس ْجن ً
ُ
حارسا عمى بابي.
وجاء
ً
معادلةٌ لم تكن في حسباني حتى في أسوأ أحالمي.
ومصطمحات ومفاىيم عن الدنيا صاحبتني عند دخولي الس ْجن ،كمما تبادلت الحديث
عادات
ٌ
ٌ
عنيا مع آخر القادمين اكتشفت أنيا أصبحت من الماضي ،ويبدو أني سأتركيا ورائي عند

المغادرة في متحف الذاكرة.
تمضي األيام ،وتمر السنون ،وما زال المصير مجيوًال .أسأل اهلل أن ال يأتي يوم يستبدل فيو
وصف عمي بأبي وجدي!
.25

ما المنتظر ؟؟

وعيد لمن نجى من جديد ،يأتي في العام
خمس سنوات عجاف لمن تبقى ،وىي ذكرى ٌ

الوعد بالفرج القريب (أحزان قوم عند ٍ
قوم أفراح) ،واألعجب أن يشارك
مرةً ،ويأتي معو
ُ

ذلك قوة اإلسالم ورابط الدعوة والنصير ،خمس سنوات مرت
السعيد فر َحتو ،وفي َ
َ
المفجوعُ
يني الذي بدأ يتفكك ويصير نحو
وىي تشكل لي
َ
الضمع الرابعَ من المربع العشر ّ
المستطيل ،خمس سنو ٍ
ات ما قبميا شيء ،وما بعدىا أشياء ،ما قَْبمَيا الوصول إلى

الموت ،في اليوم ألف مرٍة ،ما بعدىا إخوة كانوا باألمس ،وأصبحوا اليوم يجوبون األرض
طوال وعرضا.
ِ
حينيا عمى المحشر والمنشر (سوى يومين)،
أمي تسألني عن موعد الزيارة ،ولم
يمض َ
آآآه يا أمي كم آلمني سؤالك ىذا (أنت وين والعالم وين) ،كم ِ
صبر عجزت
كنت صابرةً ًا
يمتاز بالشدة والصالبة ،التي النت مع نبأ بقائي في
عن فيمو ،بخالف والدي الذي ُ

ساحة المحشر ،أنتظر البعث!

عامان كامالن وبضعة أشير عشتُيم في حالة اليذيان ،أصحو وأنام دون أن أنام!

ىكذا ىو الحال حتى جاء نبأ البشرى والتي كانت سببا في إعادتي إلى عالم الوعي،

اآلن وبعد أن دخمنا في عامنا الثالث إلعادة الوعي ،أقصد األمل؛ أتساءل إلى متى؟
واهلل الذي ال إلو إال ىو ما السؤال بدافع الحرص عمى الدنيا مع أحقيتو ،ولكن ىو

السؤال الحاضر في كل مكان ،فيا كل الحكماء ...ما المنتظر؟ موتنا أم موت أىمنا؟
ٖ٘.

عودة الربيع

غصنا
تتكسر
ً
يا أوراق العمر المتبعثرة تحت ىذه األشجار الممعونة ،تجمعي ،فأغصانيا بدأت ّ
ٍ
تؤخ ُرهُ ،لكنو صامد يتمدد نحو
بعد
غصن ،يقولون إن الربيع في الطريق ،لكن بعض األعاصير ّ
ىذه األرض القاحمة الجرداء ،ذات الحجارة الصماء التي أىمكت األجساد واألرواح ،تعجمي لقد

ونصير
وصل العشب األخضر ،وبدأ الحصار ،إنو يتسمق األسوار ،تعجمي أكثر لكي نمحق بوُ ،

استقر.
فيو ،فما عدت أطيق لون الخريف الذي اغتال الفصول منذ عصور و ّ
ٗ٘.

بناة المستقبل

يقتو ،وحسب قدر ِ
بالحياة وسنتيا ،كل يبني مستقبمو بطر ِ
ِ
اتو ،قيل
الناس منشغمون من خمف األسوار
لنا عند دخول الس ْجن قد خسرتُم مستقبمَكم.
خير وأبقى.
إذا كانت خسارتنا في خسارة مستقبمنا فنعم الخسارة تمك التي تفنى ،وما عند اهلل ٌ
ثم إننا نحن بناةٌ لممستقبل بطريقتِنا ،كل حسب إيمانو و ِ
ومنا عمى الحياد
اجتياده ،منا من ييدمّ ،

رسا ،أما البناة فيتطاولون بالبنيان خارج ىذه األسوار ،بل خارج ىذا الكون الضيق عمى اتساعو،
ال يتمنون استبدال الحال مع ٍ
كائن من كان خارج ىذا المكان ،ولو رجع بيم الزمان ،بل ّإن َك ال
ٍ
لحظة من ٍ
عقود قضوىا في سبيل اهلل مقابل الدنيا بأ ِ
سرىا.
تستطيع شراء
إذن َمن ِمّنا الخاسر؟ ومن ىو أسير الزمان والمكان؟
٘٘.

صراع مع الذات

يوما عمى وقع خطى طيفي وىو ييم أن يغادر ،سألتو عمى استحياء:
ُ
استيقظت ً
 إلى أين؟ -إلى حيث الالمحدود؟

أجاب ،سألت:

 -ال أفيم ،أفصح أكثر...

سئمت المكوث في القبور وأريد أن أجتاز الحدود.
 لقدُ
 بعد ىذه السنين والصبر الطويل ونحن عمى بعد خطوة من مسيرة األلف ميل ،كيف لكأن تتركني؟ وىل تنفصل الروح عن الجسد؟

 نعم؛ إذا مات الجسد غادرت الروح. -لم أمت ،وىا أنذا أتحدث إليك.

 -ىذا ىراء وأنت ميت في عداد األحياء.

 ميت في عداد األحياء في سبيل اهلل ،أفضل من حي في عداد األنعام ،ولكن لماذا اآلن؟يبقى السؤال!!

 -ما عدت أحتمل خيالك الذي يعيش روح المكان.

 وكيف لي أن أعيش التجدد واإلبداع وأنا معزول عن الحياة. إذن ليتحرر أحدنا ،دعني ،أ ِطم ْق لي العنان.

 -ال تتعجل الرحيل ،فمن تجد في االنتظار ما تركت قبل سنين ،لقد تغيرت لغةُ العصر

تعد أمي وجاراتيا عمى لف ورق العنب يمتقين ،ولم يعد أبي
ومفرداتُو وعاداتو ،لم ْ
وأصدقا ُؤه في شير كانون عمى الكانون يجتمعون ،ولم تعد جدتي تخبز عمى الطابون،
ولم يعد أخوتي وأوالد عمي كما كانوا في السابق يتواصمون ،وأصبح الصديق والرفيق

لوحةً ىي خير جميس في ىذا الزمان ،ىل ما زلت تصر عمى الرحيل دون الخميل؟

 سأصبر وأعمل عمى عصر أفكارك الحزينة حتى النقطة األخيرة التي تعتمي كممة الحزن ياموج الطوفان النائم.
.٘ٙ

رحماك ربي

عمى حمم الحرية أغفو وأصحو ،عمى حمم لحظة أختمي بيا مع نفسي ،عمى قطعة ٍ
خبز من صنع
نعناع من تربة بيتي ،أحمم بصياح الديك يوقظُني ،قم صل لربك ،ال عمى
أمي ،عمى عود
ٍ
ِ
قما يحصيني.
ضجيج مكبر الصوت ال يراني إال ر ً

طير الحنون ،والى كل عود أخضر ،إلى إشر ِ
ٍ
نفسي تتوق إلى ِ
تممسني قبل أن تتشتت
اقة
شمس ُ
وتتبعثر ،والى غيابيا لمشمس ورؤية الشفق األحمر ،أشتاق إلى ٍ
ليل ،إلى ٍ
قمر ونجوم تتألأل ،فأنا
كمما نظرت إلى السماء أرى سياجا وأضواء تسطع.

أشتاق إلى شد الرحال إلى المسرى ،إلى نسمة أستنشقيا قبل أن تتموث بقضبان سجني ،نقيةٌ من
اعث اختناقي ،قيل "إن الجنة بدون ناس ال تداس" ،وأنا أقو ُل ال خموة في
كل ذرٍة تحم ُل معيا بو َ
الس ْجن ،وىذا ىو جحيمي.
مممت ىذا الحال ،مممت شعوري بالممل ،وىذا ال يعني اليأس ،فأنا ر ٍ
اض بقضاء ربي ،واألمر ليس
لدي من األماني ،غير أنني ال
إال أنني أريد أن أمارس إنسانيتي ،فالبدييي في حياة البشر ىو ّ
أبالي ،فأنا اخترت دربي بنفسي ،وال أريد إال من اهلل أجري.

أحمم بأن أكون أنا كما أنا يجب أن أكون ،أن أعود إلى رشدي ،ولست بالمجنون ،وانما عمى
درب الجمر أمشي ،رحماك ربي...
.٘ٚ

حوار الطرشان

اعد المعبة ،ولم تعد لعبة ،تغيرت لغةُ الخطاب والحوار ،ولغة
 من اآلنفصاعدا تغيرت قو ُ
ً

المحنة ،وأصبحنا دولةً.
-دولةٌ عمى الورق.

النخبة.
 يكفي أننا اآلن بصحبة ّبأية كممة ،ىذه كذبة!
 نعم؛ ولكن ال تتفوىون ّ ىكذا تنص القواعد الدولية ،ويكفي أننا نمنا شرف المشاركة وحصمنا عمى الدولة الفخريةبالوثائق الرسمية.
 يا ىمي اللي يا ىمى اللي ،والمعنى؟! المعنى أننا نستطيع اآلن أن نراقب كل الخروقات حتى دبيب النممة. والجدار الذي يسير كالقطار وتدوي معو كل اآلمال ويحول األحالم إلى أوىام! نراقبو. -وىذا كل شيء!!

أوطانا؟
 عمى كل حال ماذا عن الحواجز التي قطعت األوصال حتى بات الوطنً
أيضا.
اقبيا ً
 نر ُ حقوق المواطن؟ تكفميا كل المواثيق الدولية. وماذا نصنع بيذه الكفالة؟! نراقبيا إن ُخرقَت ومعنا صفة شرعية. األسرى؟!اقب األموات.
 ال نر ُ المسرى ؟!ِ
ومخارِجو.
 نر ُاقب كل مداخمو َ
 واذا ُدنس؟ نشجب ،نستنكر ،ليس فقط ،بل إننا نستطيع اآلن أن نيز الكيان في المحكمة الدولية.الالجئون؟! خارج التغطية.الحدود؟! جميعيا مراقبةٌ وتحت السيطرة.المغتصبات؟! الشرعية أم غير الشرعية؟! نعم؛ نحن نعترف بالدولة العبرية.-منذ متى يتخمى اإلنسان عن نصفو؟!

 ىاه ىااااه. وىل ترضى أن تكون مطية؟!. ال تقل مطية ،وانما عطية.سالح الدولة؟!
وماذا عنِ
غيره...
 منزوع ونر ُاقب َ
الجيش؟! يسن السيف ويعد العدة.المياه؟!.ِ
بصالة االستسقاء.
 عميكمسنصمي ،ولكن عميكم وعمى دولتكم بأربع تكبيرات. لماذا ىذا الغضب؟!-من دولة الورق

