
 كان"المَ  يِ حْ وَ  نْ مِ  مساتٌ مقدمة "ىَ 

 آِلوِ وعمى  ،دٍ نا محم  نبيّ  ؛ادق األمينو الصّ الم عمى نبي  الة والس  والص   ،هلل رب العالمين الحمدُ 
 ..وصحبو أجمعين

ىي  كانِ المَ  ن وحيِ مسات مِ ىَ  ،متيبيا مقد   ضبان، أستيل  القُ  من خمفِ  ة لكَ عزيزي القارئ: تحي  
وعن أحداٍث  ،الكثيرين من حولي وعن تجربتي التي تشبوُ  ،بالعموم الس ْجن عن واقعِ  رُ تعب   لوحاتٌ 

مع  بما يتناسبُ  ؛اختياره ةَ ي  حر   الكريمُ  يا القارئُ لك أي   أتركُ  عنوانٍ  ت خارج األسوار، وعن أي  وقعَ 
 ياج،والس   القضبانُ ىا طارُ إِ  ،مت بطالء الكمماتِ سِ ، ىذه الموحات رُ مضموِنو ك مععمِ ك وتفاشعورِ 

شت قِ ألنيا نُ  ؛يالالخَ  ىا بعيونِ دَ أرجو أن تشاىِ  لكّنيا سُتحم ُق بعيًدا بجناِح قمِبَك، وفي سماِء فكِرك،
 . ، ولم تستطع أمواُجُو العاتيُة محَوىاحرىذا البَ  عمى شاطئِ 

ظام والن   ،الس ْجن داخلَ  ف عمى واقع الحياةِ عر  القارئ لمت   َصديقيلك  من اليمسات ىو دعوةٌ  جزءٌ 
، ستشارُكيم تجربًة خالدًة ان المكانك  سُ  شعورَ  َعْبَر ىذه اليمساِت ستعيُش  ،عميو الذي تسيرُ 

، وظالُل الوجوه في لوحِة الّذاكرة، وانطفاُء الحياِة ثم اشِتعاُليا عمى وتٍر من وجدرانِ  ىمساتُ نقَشْتيا 
  ، لكن  شيًئا منيا سيظل  عالًقا ِبك.، ستقرُأ اليمسات، وتنتقُل إلى كتاٍب آخرحنين

 خطأٌ  إن وقعَ  كَ وتنبيياتِ  كَ مقترحاتِ  لقبولِ  االستعدادِ  ني عمى أتم  أن   َك يا صديقيوال يفوتني أن أنبيَ 
 م(.سم  وَ  عميوِ  ى اهللُ مّ )صَ  وِ ولرسولِ  وجل   عز   هللِ  والعصمةُ  ،نا بشرٌ ىنا أو ىناك، فكم  

وأن  ،ىاىا وكبيرِ صغيرِ  ؛في أعمالي ني اإلخالَص و وتعالى أن ييبَ اهلل سبحانَ  أسألُ  ؛وفي الختام
  .ل منييتقب  

 .العالمين رب   هللِ  الحمدُ  دعواتي أنِ  وآخرُ 

 أخوكم/

 رائد صالح أبو حمدية

 مٕٚٔٓ/ٓٔ/ٕٓالجمعة 

 



 خواطر أسيرة 

 .عن رقعٍة ترسو عمييا باحثةً  في فضاء العقلِ  الكمماتُ  تنفجرُ  ؛عن الفعلِ  الجسدُ  عندما يعجزُ 

 

 متي ي  خَ مُ  .ٔ
إلى ىذا العالم  سجني متى أشاءُ  وعبرىا أغادرُ  ،عالمي الذي أىرب إليو في محنتي ىي

ه يسودُ  ، عالمٌ والمحكوم الحاكمُ  ،واألسير أنا فيو الحر   ،شيء وكل  ، الذي أنا فيو ال شيء
 قُ وأحقّ  ،انيعمى سجّ  دُ ففيو أتمر  ، ممتعٌ  و في نفس الوقتِ لكن  ، منطقالجنون، حيث الال

 .مخيمتي ..ىي منفذي الوحيد إلى بحر الحياة، األماني كل  
 

 يمّ أُ  .ٕ

لى إ من سجنٍ  اًل متنق   ،ا وىي تسير خمف خطى سيرييا شيبً سُ أْ ر  واشتعلَ  ،ىالى التي انحنى ظيرُ إِ 
 ُتمِطُرنيفعمى الدوام  ،و مملٍ أ دون كملٍ  ،حتى أصبحت قدماىا ال تقوى عمى حمميا ؛سجن
 ضا.الر  

بر ألترجم بيا ريشتي من دواة الص   ما تناولتُ نا كم  أالدمع، ف اشتياقي بحبرِ  كمماتِ  خط  أليك إ
وراقي التي ال تخشى البمل بعد غرقيا في بحر أ لَ فبم   ،دون استئذاني معُ قطر منيا الد   ؛مشاعري

  .الحزن عمى الفراق والبعد عنك

عندي  األرضِ  يا، كنوزُ بِ  آبوٍ  يا غيرَ غادرتُ أن لى الدنيا بعد إالعودة في  رغبُ أيا جمِ ألى التي من إ
 .ثانيًة تحتضنينني فيياال تساوي 

محياك  عمى رَتسمُ ت ،تشفي العميل من خمف صمت الزجاجِ  وابتسامةٌ  ،عمى من قسى رحيمٌ  قمبٌ 
 لقا. عند كل  

لى ذاتي إعد أولم ، وكم كانت فرحتي حين استيقاظي ،قدتك فيوالذي افت ذلك الحممَ  ذكرُ أما زلت 
 .ة، ذلك الحاجز بين الموت والحياةزيار ال أمامي خمف شّباك عيني برؤياكِ  ال بعد اكتحالِ إ



فداك الروح يا  ، ُأضرُب عن الّنوِم حين تغيبيَن فيو عني،رعبنيأحالم ضغاث األأفقدانك حتى في 
 عالمي. كل  يا  ،يئِ خنسا

 لى اليذيان.إوصمني أحتى  ،الفقدان ىاجُس  عدَ اتص الزمانُ  مَ كمما تقد  

ىذا الحزن، وال  نيا ترفُض أمنيا وك وراقي، فيمتُ أ تْ بعثرَ  ت نسمةٌ ىذه الكممات ىب   خط  أنا أن و اآل
ولو  ،فميس باستطاعتي خداع نفسي ،خط حزنيأا عني لكن رغمً ، رفضوأا نا مثميا تمامً أعجب، ف

 ا.الحزن أيضً  ال وىي ترتدي ثيابَ إ عمى ذلك فمن تخرج كممة فرحٍ  قويتُ 

 كممت:أو  انتييتُ  لى حيثُ إ وعدتُ  المبعثرة، ومعيا نفسي ،وراقي المعترضةَ أ لمممتُ 

ا عمى ليك عيدً ، إالحنان ولحنِ  العطرِ  كتبت كمماتيا بحبرِ  غنيةً أو  ،في التضحية مي يا مدرسةً أ
، فمتى أقّبل قدميِك، ما دمت حيا لومر اإلأا كما ا مطيعً خادمً  يكِ ىو البقاء عند قدمَ  ،قطعوأنفسي 

وأمسحيما بماء ورق الزيتون والميمون، وأدّفئيما حبًّا عَوًضا عن كل المسافات التي قطعتيما 
 .سنواٍت ولم تمّل أبًدا

 

 

 كيان  .ٖ
، كذا وكذا وأنا أنا منذ ة،وعالم أسير في كف   ٍة،فيو الكون في كف ايا اإلنسان ميزانً أي   لْ تخي  

، يا تمر عمى فراغٍ كأن  ، بي ةٍ عمّي السنين غير آبي تمر  ، من حولي يسير والكونُ  أنا واقفٌ 
رق تمتد منو فروعي امتداَد الش   !من كياني ىو جزءٌ  ألم تعممي أن الفراغَ ، يا أيتيا السنين

عور نابٌع وىذا الش   ،الكون كأني نصفُ  أشعرُ ، سجني لكنيا ال تجاوزُ ، والغرب وبالعكس
م مقابل كوني! كُ فيو كونُ ، عني قوني اسألوا الميزانَ ! إن لم تصد  كوني من كوني مركزَ 

ىو  أنا أعيش في قفصٍ ، كموعالمي غير عالمِ  ،كمواقعي غير واقعِ  ،أعترف ىذارغم وب
تضاريس سياج  إليو من بيتِ  أنظرُ ، الكون كل ما تبقى منكم ىو وكيانُ ، كياني كل  

 .الضّيق المّتسع وال أرى منو سوى فضاء كوني، سجني
 

 حال األسرى مع الدنيا  .ٗ



وال ، نايا إال بأىمِ ال نمتقي بأىمِ ، فتاتيا أمواٌت نعيش فييا عمى فتاتِ ، يا ولسنا منيامن أىمِ 
أو رادى فُ ، عمى طريقتيا الحشر قبل البعثِ  حالةَ  نعيُش ، ىاإال أسماءَ  من األشياءِ  نأكلُ 
 ..فمن بعد رميم أحبابنا ،ُنبعث منيا إلييا اأشتاتً 

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

 حصار الحصار  .٘
 واقفًة تدافعُ ، والركوع أبت الخنوعَ  ،منيا لمنيلِ  زناة العصرِ  عمييا كل   تْ تكالبَ  ايا عروسً 
 رفضت شامخةً ، يا عن نفسيايراودونَ  ،المغرياتِ عرضوا عمييا ، يايا وشرف أم  عن شرفِ 

 باطنُ لَ  :وقالت ،يامفأعمنت الص  ، ياقالوا ساوموىا عمى لقمة عيشِ ، تياعن عف   لَ تأبى التنازُ 
م ىي يُ تْ فحاصرَ ، سالمياروىا حتى استِ فحاصِ  اقالوا إذً ، خيٌر من ظاىرىا األرضِ 
. ..ستجدون غزة، يااألسماء كم   بينَ  فابحثوا عن العزةِ ، ياإذا سألتم عن اسمِ ، ىابصمودِ 

 .لعروستنا ااسمً 
 

 عند اكتمال القمر  .ٙ
 العشقِ  عمى ضيائو يتبادلون كمماتِ  ويسير العشاقُ  ،لراكبييا والبحارُ  ،ىارِ بَ الصحراء لوَ 

ومن عمى شرفات  ،و من عمى مقاعد الحدائق في اليواء الطمقمون جمالَ يتأم   ،والغزل
وفي عالم األدب ينقش  ،ومن جميع األماكن الحرة من حولي في ىذا العالم ،البيوت
 . مإليا وائيين مصدرُ لمر  ىو و  ،وون بوصفِ ويتغنّ  ،أبياتيم عمى صخورهِ  الشعراءُ 

 

 محبوبتي  .ٚ
وما  أسيرةً ، تسكنين قمبي كنتِ  ألنكِ  ؛كِ في عيون الناس عنك فمم أجدْ  بحثتُ  ...محبوبتي

   .... فمسطينمحبوبتي، يكون إال يوَم وقوف قمبيك لن رِ يوم تحر  ، زلت
 
 



 أرض العزة  .ٛ
 .ةيمشي المرُء بعز   ؛ماءال من بكاء الس   ،يداءالش   بدماءِ  ةِ يا المرويّ عمى رمالِ 

الواحد منيا ، ةامي  ق صواريخ العز القسّ في سمائيا تحم  ، ه حريةٌ وجزرُ  ،ىا مده كرامةٌ بحرُ 
ىا و مجاىد ،وتضحيةً  يم إال من ىم أكثر صالبةً أىميا ال يسبقُ  ،ةالعربي   يساوي الترسانةَ 
 يا متاىاتِ تحمل في باطنِ ، ةلألمة اإلسالمي   ونصرٍ  فخرٍ  طالئعُ  ،ىمعدو   بشجاعتيم يشيدُ 
 غت أنوفة مر  بوحل غز  ، فكان االنيزام ةً كمما غزوىا حسبوىا نزى، ياالموت ألعدائِ 

 .الصياينة
حروف ما تستحقين عمى  لقممي لنفذ قبل أن أضع آخرَ  الو كان دمي حبرً  ؛غزةإيِو يا 
  :لذلك سأختم بالقولِ  ،ورقي

 . في بحر الخيانة الوحيدةُ  الشرفِ  أنِت جزيرةُ 

 

  ومضات من المحنة .ٜ
جل ىو الر   قيرُ  ،عن صبري، عن يومي كيف أقضيو ،عن حالي ،الس ْجنيا سائمي عن 

ليك بعض الوصف ،العنوان  .اس سجنيرّ الحثالة حُ  وحثالةُ  ،تحكم شعبي العالمِ  حثالةُ : وا 
كأوراق ، يمقطف أمام أعينِ شبابيم تُ  زىرةُ ، في ربيع العمر الس ْجنُجل من يدخمون 
 ! إال من بعض أوراق الشباب عاريةً  اتاركًة خمفيا أجسادً ، األعمار الخريف تتساقطُ 

سوى اهلل بعد  وليس لو شفاءٌ ، اننات في غالب األحيمن يمرض منا يعيش عمى المسك  
 .خذ باألسباباأل

! ولذلك فنصف الدين ممنوع من الكمال ،! ال عجببال لباس هُ و في كوكب ساكن نعيُش 
 .لفطرة اإلنسان مخالفٌ 

ال، جالًسا أم ليا أم  امستعدً  إذا كنتُ  ،"ساعة ىي مواعيد زيارتي "تفتيشاتيأربٌع وعشرون 
 قطعَ َسّجاني حين يريد أن يَ منيا  ي  ألال يأبو ، في الحمام مالطعام أ أتناولُ  نائًما، أم
 .خموتي

فأنا ؛ نعم ،بالخوف وفي بعض المواقف شعورٌ ، ال اطمئنان ال أمانَ  أربع وعشرون ساعةً 
سرعان ما أتغمب  نيلكن، شأني في قومي ميما عال، الفطرة عميو قوانينُ  تنطبقُ  إنسانٌ 

 .وأقيره مع السجان ى خوفي،عم



رنا تذك   معيا رائحةً  تحملُ  إلى نسمةٍ ، بل نحمم فييا بقطعة خبر ،ا مواسم نشتاق فيياتأتين
 ،المومياءنا من تقترب فيو أشكالُ  ،التحنيط البطيء ةَ نعيش حالَ  ففي ىذا الموسمِ  ،تناي  بآدمِ 

 .عن الطعام إنو اإلضرابُ ، يا سائمي عن ىذا الموسم
 وأسابيع أصبحنا فييا بمياقةِ  اأو اثنين بال طعام ؟ فنحن عشنا أيامً  ايومً  ىل عشتَ 

 . لتواءالثعبان من كثرة اال
 . يوم ة كل  ومر   مرةٍ  ألفَ  ا يموتُ والواحد منّ  ،الناس تموت في الحياة مرةً 

، عن عالمي شيًئا عابًرا بعد أن عممتَ ، يا حاسدي عمى معاشي وأنت قميل من الناس
 ؟!المال كل   حريةٍ  ىل تساوي لحظةُ 

 

  طيفي .ٓٔ
 . .. كالعادة.سارت بي مركبة فضاء العقل إليو دون موعد لمقاء

ورحت أمشي عاري القدمين عمى  ،حذائي خمعتُ ، وت بي عمى شاطئِ بسرعة الضوء حط  
ني من أخمص قدمي بتيار يخترقُ  فشعرتُ  ،قدمي   الرملِ  دغدغت حباتُ ، و الحريريّ رممِ 

 . حتى أعمى رأسي
أستنشق ىواءه بقوة ، البحر ااألذرع بمستوى األكتاف حاضنً  ورفعتُ  ،عيني أغمضتُ 

 . المقاء نشوةَ  حينيا عشتُ ، حتى كدت أخنقو ويخنقني
 

 عمي   خمع يرد   ولسانٍ  ،و بنظراتيأخاطبُ ، منيمو ويتأم  صماء أتأم   جمست قبالتو عمى صخرةٍ 
 . بتشوٍق النضمامي

عمى  امعاتبً  يمطمو الموج بمحبةٍ  مني سوى رأسٍ  د يظيرُ إلى داخمو حتى لم يع تسربتُ 
 . الغياب
 !ولم تمتِمئ بعدفيك  كل أنيار الشوق تصب   ،أييا البحرُ  اعجبً 

وأنك ال تضم في أحضانك سوى  ،؟! كيف لو عممت أنني ما زلت في األسرتعاقبني
 !طيفي

 
 في اشتياقٍ  و إلى البيتِ وىا أنا اليوم أرسمُ  ،من القير إلى البحر في عطمةٍ  وباألمس أرسمتُ 



وقف طيفي عمى مدخل باب ، رّ رني بنشأتي األولى في العالم الحُ لمماضي الذي يذك  
 وعانقو بحرارةٍ  ،فتح لو الحنينُ ، الدار فيو اآلن غريبُ ، بالدخول وطمب اإلذنَ ، الماضي

عمى جدران البيت  ئُ يتكِ ، فل في خطاه األولىدىا كالط  مشى بع، السنين أذابت فراقَ 
 ،فأبواب سجني ىرمت، ليس باألمر العجيب، ت بعض الشيءكمَ آفوجدىا قد تيا، ستحس  ي

   .أوراق الخريف وىي من الحبيب وبدأت تتساقطُ 
 

 وحتَ ئِ را وأخذ يشتم   ،بالمنزل ةِ المحيطَ  عمى تراب الحديقةِ  وانساب كالماءِ  ترك ضيفي الجدرانَ 
وقف ، ىطمت منيا زخات روى بيا التراب الجاف، من االنفعال نت منو سحابةٌ مو حتى تكو  ويقبّ 

 اورودً ، ل خالليا محبوبات أميتأم   ،كاممةً  دورةً  ببطءٍ  وِ نفسِ  دار حولَ ، اإلعصار آثارَ  وىو يزيلُ 
 .في صباىا وسرقة توتيامداعبتيا تحمل التوت لم أتوقف عن  اوعجوزً ، عمى ميالدىا اكنُت شاىدً 

 

ارتدت ، نحو الداخل عمى الشجر والحجرِ  متُ وسم   ،بطيفي حول البيت توجيت بعد أن طفتُ 
ما عاناه يكفي ف ،الوىمية فتثور المشاعرُ  بي أحدٌ  من أن يشعرَ  ابً تحس   والحَذرَ  خطاي الخوفَ 

 !ت عديدةوالدي منيا في محطا

 

مقاومة المشاعر وخالف ، فميعذرني الجميع، ىو أميأول ما أبحث عنو في بيت الذاكرة ، أمي
 . اعامً  عشرين خاطبني أنا قبل، ووالدتك في أشدىا ،ىذه عجوز ؛ال ،إنيا ىي ،السنة فوق قدرتي

 
ترك  ،الرأسِ  ىذه مشتعمةُ ، هميدَ  المرءُ  ئَ ال يمكن أن ُيخط، لكنني أشعر باألمومة تنبعث منيا

 . هيا آثارَ عمى وجيِ  الزمانُ 
 يتابعُ  ،تصنع الطعام لوالدي الذي مررت بو يجمس عمى األريكة ،إنيا ىي ،منيا أكثر اقتربتُ 
  .في نفسي تساءلتُ  ،ريمعو بشرى تحر   يحملُ  اخبرً  ربما ينتظرُ ، عمى التمفاز األخبارَ 

ال يحتوي إال عمى ، طويل من فيممٍ  ص  عن الن   خارجٌ  مشيدٌ  طبيعتيا،عمى ، أمي بدون حجابٍ 
يأبى التزحزح قيد  ر من الرجال لزيارتي عمى كرسي  تجمس فيو أمي قبالتي مع من حضَ  مشيدٍ 



كم أشعر ، كيا أناممُ كم أحسد األشياء التي تالمسُ ، وتقبيل يديكِ  لرؤياكِ  كم أنا في اشتياقٍ ، أنممة
، من معاناتِك معي يومٍ  و لقاءَ ىذه الدنيا باإلمكان صنعُ في فعل  أي  ، كأمام تضحياتِ  بالعجزِ 

 .حكماء األرض أشيروا عمّي يا كل  
قضبان أقفاصيا صقمت  !؟ إلى سجونٍ منيم؟ إلى أين غادر الجميع اما لي ال أرى أحدً  ...إخوتي

كل ، صدى فراغيا لمذاكرة رد عمي   اما بي كمما طرقت بابً  ،؟ أجابتني سنون الغيابمن الذىب
من صور الماضي إلى جدران سجني  افأغادر عائدً ، شيء قد تغير ما عدا الجدران والصور

 . الواقعي

 األسير والبحر  .ٔٔ
إال  ةِ يتحدث عن الحري   ،وحتى في الروايات ،في المحيط عبر التمفاز اأسيرً  ال أكاد أسمعُ 

 . البحر ويذكرُ 
 

 ؟اأىو المعشوق لمقادة دائمً ، م األولوياتسم   احرر تعتمي دومً الذىاب إليو بعد الت   أمنيةُ 
 . تحدث النفس

 
 ؟ ن الفضاء الواسع بعد الشبك اآلسرأم ىو االشتياق إلى من يعّبر ع

 . بين األسير والبحر فك  ال يكاد ي اما لي أرى ارتباطً 

 

 

 

 

 كممات  .ٕٔ

يا بعدم يا أو قراءتِ عند سماعِ  تمك التي يشعر المرءُ  ،بتمقائيتيا من داخمناما أجمميا عندما تخرج 
 من البالغةِ  فُ يتأل   ،أخطبوط بشري"صقمتو أذرع " أدبي   في قالبٍ و وتضعُ  ،ياف صاحبِ تكم  

 والتعبير.



، ويبكييا أخرى ،ايضحكيا أحيانً ، هامج بدُ والتالعب بيا كما يتالعب المير   ،ما أجمل المعب معيا
، فيكون ذلك أن ال تكون كالنقش عمى الماءواألىم من ، ر عن موقفٍ تعب   تَ وفي حالة اإلبداع أن

 . في بنك الواقع رصيدٌ ليا 

، وال تتعامل معيا باستيانةٍ ، يا الفطريّ يا وعدم تشويو جمالِ احرص عمى صدقِ  ؛يا أييا اإلنسان
 ...منيا ال تمقي ليا بااًل  فُرب  واحدةٍ 

 ما أكتب  وأتمنى أن أدركَ 

 " اأحيانً  ...تأتي األقالم بما ال تشتيي المقاصد، ما يكتبو المرء ُيدركو ل  فميس ك"

 عمى رواية فوضى الحواس لمكاتبة أحالم مستغانمي( ةدبيأ فعلٍ  )ىي ردةُ 

 

 عندما بكت الرجال  .ٖٔ
ألبي  ظير النورُ ، سنين بعد طولِ  العظيمُ  أُ بَ الن   وفاء األحرار جاءَ  في أعقاب صفقةِ  كتبتُ 

، الحقيقة إنيا لحظةُ ، لواحٍد من جديد ظالٌم بعيدٌ  والح في األفقِ ، فقالنور عند نياية الن  
 اأمام قبورىم يرقبون صحفً  القبورِ  وقف أصحابُ  ،أخرى وتسود   ،تبّيض فييا وجوهٌ 

، ىامدةً  اورجع الباقون جثثً ، حظّي من حظي بيا، كتب عمييا بعٌث من جديد، متطايرة
فال  عمينا ربنا إن لم يكن بك غضبٌ ، ال إلو إال أنت سبحانك إنا كنا ظالمينتسبح ربيا "

 . نبالي
حينيا بكت ، لمذين آمنوا ربنا ال تجعل في قموبنا غالًّ ، ا منا من ظمم ومنا من قيرربن

الدم  حينيا سال دمعُ ، ال من عيونيا من قموبيا اتبكي دمً ، وعندما تبكي الرجال، الرجالُ 
في  برقةٍ  ينبض من أسفميا قمبٌ ، القير واأللم يمألىا اخطوطً  اعمى خدي القمب محدثً 

، اإياه بل مطالبً  امخاطبً ، الدرب والمحنة كانوا رفاقَ  ابيا أصحابً  اعً مود  ، نفس الزمن
اتركونا ، فواهلل قد مممنا ىذا السبات ونريد المحاق، لكن ال تتركونا إلى األبد، اتركونا بيدوء

 . كرى تنفع المؤمنينالذ   ركم إن  أذك   !مموا عمينا سالم دار قوٍم مؤمنينوال تس، بسالم
 
 ثبات  .ٗٔ



 اأصبحنا نرى أقوامً ، في ىذا الزمان شح  لكّنُو ، ن شيم الرجالمِ  ولو ،الجبالشّب في 
كيف يطيب لممرء منا ، كالوديان في القاعِ  وينتيي بيم الزمانُ  ،يولدون شامخين كالجبال

 أنكَ  إن كان لذلك تذّكْر  أم ىي شماعة النسيان؟ ؟!نو بعد أن ذاق طعم معانقة السماءالد
صابعو أقمبك بين ، من جنود الرحمن اواألسمى جنديًّ ، في ميادين الجياد بطاًل  ايومً  كنتَ 

 اسألو الثبات.ف
 بمحض ارادتي .٘ٔ

 . عن حالي، صابٌر والحمد هلل كان جوابي ىما أحدُ سألني يومً  
 . عنك وىل لك إال أن تصبر وتعاني اال رغمً ق

  !؟ميادين الجياد عنو سمكَ  ارغمً  َمنْ  وىل منا اقمت عجبً 
 !رادتي؟إسوى  أوصمني إلى صبريوىل 

 حر   اإذً ، مصيري يحملُ  جناحان لطائرٍ  والسجونَ  أن المقابرَ  أعممُ  الدرب كنتُ  تُ فمما سمك
 . حتى عند سجاني ،أنا

 قممي  .ٙٔ
، ال يختفي في الظممة لكنو بخالفوِ ، الظروف كظمي ني في كل  يرافقُ  ،صديقي الصدوق

أتوسل  ،يجافيني فييا ،أو أكثر إلى أيامٍ  تمتد   اوأحيانً  ،لحظاتٌ  تمر  . ل لينيرىاعِ ما جُ إن  
فيناك من  ،ال تفضحني أرجوكَ ، من كذا دونك أنا لسُت سوى واحدٍ  ،كفاك جفى ،إليو

 ! ينتظر أدبي أو قمتو
، يا ىوى قمبي إذا أطمت الجفا ،وِ في عين أم   كالطفلِ ، إليك ال أدري فمن ناحيتي أنا أنظرُ 

 حينيا أنّت المسؤول يا قممي.، ستنازعني فيك كتبي
 
 
 من أوتي الحكمة  .ٚٔ

أن  إنما الحكمةُ  ة،بعد ىذه الحياا أن ىناك موتً  اإلنسانُ  بمكان أن يعممَ  ليس من الذكاءِ 
 . ىذه الحقيقة وِ بعممِ  يدركَ 

 الشفق األحمر  .ٛٔ



ل، الميإنو  ،يحتضنو والده أراقب طفاًل  ،ل من حديدٍ قِ صُ  أقف خمف بابٍ  ،يتيم الدنيا
 ،يصحبو صوت زقزقة العصافير جميلٌ  مشيدٌ ، غيبالنيار عمى المَ  و شمُس أوشكت أم  

أجتاز  رغم أنف سجاني ،األقفال عمى األبوابِ  والسجان يضعُ  ،وصوت قرع الحديد
 . جديد يومٍ  وأشارك مشاىدة الماليين مساء كل   ،أسواري

 عند المغيب  .ٜٔ
ليس ، أوان المغيب ذلك يعني أنو آنَ ، النيار بالرحيل وتبدأ شمُس  المغيبُ  عندما يحل  
 . نا البغيضولكن ىذه ىي قوانين سجنِ  ،يبيض ألننا دجاجٌ 

 . الجميع يمنع من اإلزعاج أو الضجيج ،او حرًّ داخل مسكنِ  يسكنُ  الكل  

 

 في بطن الحوت  .ٕٓ
 وضعت مشكورةً  أن ىناك جمعيةً ، وعمى وجيِ  من األسى يظيرُ  ىم بشيءٍ أخبرني أحدُ 

مني برفقة أتخي   عمى الفور بدأتُ ، يا في البحرورمتْ ، في زجاجة وقضي َتوُ  أسيرٍ  كل   اسمَ 
أيقظني من ، اليومي   من طعاموِ  ابعد أن حسبني جزءً ، ابتمعني قضيتي في بطن حوتٍ 

 ،ب داخمو سنين وسنينرني بالحوت الذي ما زلت أتقم  واقعي الذي يذك   شرود خاطري ألمُ 
 !!!قصدي إنسانيّ  اعذرً ، نسياني   .. بيدفٍ .فإذا بي أوضع في ،أنتظر لحظة لفظي

  القير .ٕٔ
القاف ، بتفاصيميا القيرِ  نعيش حروفَ  الس ْجنأما في  ،في بعض المواقف تقالُ  ،القير

عنا نفعل ما ال  ارغمً  أما الراءُ ، ناعمى مدار حياتِ  يانعيشُ  والياء ىمومٌ ، دناقوانيُن تقي  
 . يوافقنا وال يفارقنا

 
 
 األمل  .ٕٕ

، ىذا الكونفي ق يحميعني نياية الت   افقدان أحدىم، األمل واألكسجين جناحان لألسير
أو كالذي ، في ميب الريح منا ريشةً  ألصبح السجينُ  نا ثم األمل بفرجةٍ نا برب  لوال إيمانُ 

احتراق سنين عمره أمامو  ا انتظر البعضولمَ ، غير حمراء في الصحراء بميمةٍ  يسيرُ 
  !ليذا االحتراق ادًّ دون أن يصنع حَ  كالشمعة



 مضرب عن الطعام يخاطب شعوره لكي يرجعو إلى األيام الخوالي .ٖٕ

من لكي أعيش من الز   ةٍ إلى حقب العودةأليس باإلمكان ، بل رجاء، طمب دي  لَ يا أييا الشعور  
من  لعمي أنسى ألمي برىةً  ،الخيال بل أطمب كل   ،من الخيال ا! أنا ال أطمب شيئً واقعي اإلنسان

 الزمن

 قراءة األدب  .ٕٗ
إنما  ،لقراءة الشعر واألدب وال عيونَ ، العيون عموم الدنيا إلى العقول عبرَ  حروفُ  لُ ترسَ 

عمى األقل ىذا ما لدي  ،صفحات الشعر واألدب ب في القموبباإلحساس والشعور تقم  
 . ثبت

  قيمة األشياء .ٕ٘

  .رماناإلدمان عمى الحِ  حالةَ  ونحن معشر األسرى نعيُش  ،ة األشياءمتعَ  تدمن عمىالناس 

فمعاناة فقدان  ،لكن ليس كالشعور بما نفقد ،نا من فتات الدنيالذلك نشعر بقيمة ما تيسير ل
 .ال عند امتالكيا ،األشياء تدرك حقيقًة عند فقدانياقيمة  عممتني أن   الس ْجناألشياء في 

 زىرة العمر  .ٕٙ
في زىرة العمر يبدأ اإلنسان تنفيذ ، والحمد هلل الس ْجنالعشرينيات والثالثينيات جميعيا في 

ت دَ حتى نف ،ثم أحمم وأحممُ  وأنا عشتيا من ألفيا إلى يائيا وأنا أحممُ ، أحالمو وطموحاتو
 . وحوصرت طموحاتي داخل جدران سجني ،أحالمي

 . لمموازين من الربيع في انقالبٍ  لعمو يكون أفضلَ  ،أقف عمى أبواب الخريفِ  وىا أنا اليومَ 
 .رنا حتى ترضىمن أعماِ  الميم خذْ 

 
 وقوف الزمن  .ٕٚ

ف وتوق  ، فييا الزمن وأنا في أوج انطالقتي بيذه الحياة فَ لم أنَس تمك المحظة التي توق  
إال  األحياءَ  ال أشاركُ ، لمحياة أعيش عمى الحبل السري   وأصبحتُ ، ي الطبيعينموّ  معوُ 
 . بقي عمى الحياةبما يُ 



 ! لوضعي اأنتظر تاريخً ، تسعين ومثميم وأنا عمى ىذه الحال، تسعة أشير انتظرتُ 
 
 نياية األشياء  .ٕٛ

ىل ىي اإلرىاصات . فيما بينيا نحو نياياتيا بدأت األشياء واألحداث من حولي تتسابقُ 
من مدى اختناقي من واقعي الذي  نابع د شعورٍ ىو مجر   أم، الجديدة البداياتِ  التي تسبقُ 

 اتعاطفً ، أم ىي األشياء أرادت أن تخمق من حولي ىذا الشعور. فيو كالغريب عنوُ  بت  
 . .. أتساءل.منيا اوتضامنً 

 
  عالم الصغائر .ٜٕ

يرى األشياء من  اقزمً  ال ألنني أصبحتُ  ،يايا بتفاصيمِ أعيشُ ، عالمي ىو عالم الصغائر
يمومنا البعض  ،رال مخي   رٌ فأنا في ىذا العالم مسي   ،عني اولكن رغمً ، ق عميوحولو تتفو  
ألم  ا،الدنيا عالقً  يم ما بقي في الذىن من منطقِ مقياسُ ، ما نختمف عميو عمى تفاىةِ 

ودنيا وما بين دنيا ، ليسمعوا بفتوى الشافعي ما بين العراق ومصر أشياء وأشياء تتبد  
ارحمني من ، حتى ولو امتدت لعالم أو اثنين ألشيرٍ  الس ْجنبأسره يا زائري في  عالمٌ 

 من أراد اكتشافَ ، تطفو وال تبقى عمى الماءِ  ُغْص ، القدم فتاويك التي ال تجاوز بعد مد  
ثم من عاش  ،وكم من الخفايا ال يعمميا إال الباري، في األعماق وِ رمى بشباكِ  البحرِ 

 . الحوت نين في بطنِ سنين وس
 
  صاحب القبعة الخضراء .ٖٓ

! يرى وِ ونظراٌت سوداء من صنع مخيمتِ  ،هِ خضراء من صنع يدِ  صاحبنا يرتدي قبعةً 
 !وفي قاموسِ  وال تفاؤلَ  ! ال أملَ إال األسود وِ في حياتِ  ال ألوانَ  ،من خالليا العالمَ 
 . اليالك كَ مصيرُ ، السباحةَ  تجيدُ  فميما كنتَ ، في بحر الظالم ر من العومِ لو تحر   قمتُ 

كما ىو الحال مع القبعة الخضراء ، من ضوء بقعةٌ  ولتكن في حياتكَ  كَ انظر إلى نفسِ 
 . قمبك ورأسك التي تعتمي سوادَ 

 . بالتغيير ووعدَ  قالَ صدق إذ نا عنيد لكنو صاحبُ 



، فيا داءبواحدة سو  الخضراءَ  القبعةَ إليو فإذا بو استبدل َ  في صباح اليوم التالي نظرتُ 
 !لمتغيير

 بالعشير  اكفرً  .ٖٔ
أم  ،من أمري أنا في حيرةٍ  ،من سخطي عميو أم من عمى نفسي، يألم تدوينَ  أبدأُ أيَن من 

، السيئات نَ ذىبْ لم يراِع الحسنات الالئي يُ ، من تمك األمواج التي لم يعد منيا إال أسوأىا
حكم  التيز وعند أولى  ،او دىرً تحممتُ ، ىابالعشير واعتمدَ  افرً كواختار من أطباع النساء 

 . لحظة من راعى ودادَ  ألن الحر   ىَو؛ عبدٌ ، ورحل اكفرً 
 
 انييار الجدران  .ٕٖ

، أمامي اوأنا ما زلت واقفً  ،لينيار أمامي ؛ىا قد اقترب جدار الثامن عشر من سجني
يماني أنتظر الجدار التالي في اختبارٍ   . لصبري وا 

 ةً دون أن ينتقص ذلك ذر  ، فيما ىو آتٍ  وأسألو العافيةَ  ،مع اهلل د العيدَ أجد   مع كل اختبارٍ 
يماني  . من ثباتي وا 

 من العزلة  اعشرون عامً  .ٖٖ
ا ار الحياة الذي أنزلني فييا رغمً مسُت أنتظر قطج ،محطة النسيانفي  اعشرون عامً 

 . عني وغادر دون أن يعمن عن موعد العودة
رصيفيا الصاخب الذي  فترُش أ، قةي  ة الض  داخل دىاليز المحط   من التيوِ  اعشرون عامً 

" حيث الحبيب منى لحظة ىدوء أختمي فييا وحدي "خموة شرعيةأت، ين مثميبالمنسيّ  يعج  
 . يم أحدمع من ال يشاركُ 

 . معقدة كتحرير القدس، ة كرغيف خبزيا اهلل كم ىي أحالم المنسيين بسيطَ 
وىي ال  ،ة عندما نظرت إلى الساعة التي تعتمي بوابتياوصولي المحط   ر لحظةَ أتذك  

 . شديدٍء وتتحرك ببط ،والسنين واألشيرِ  يا الثالثة إلى األيامِ تشير عقاربُ ، ساعة ةتشبو أي  
أتقمب  ورحتُ  غفوتُ ، وضعت حقائب الصبر والثبات بجانب أحد المقاعد واستمقيت عميو

، سألت من كان في القرب ،بعد عدة ساعاتٍ  صحوت لينييةٍ ، ذات اليمين وذات الشمال
 :من جديد؟ أجاب بنعم وأضاف ىل مّر قطار الحياةِ 



 . وانطمق كانوا ينتظرون منذ زمنٍ  صعد عمى متنو نفرٌ 
 ؟ولماذا لم يوقظني أحد ؟كيف حصل ىذا، وعن باقي المنسيين ،ماذا عني وعنكَ 

 . كان الرد   ،اهلل إنيا مشيئةُ 
 . تحرقني القمبِ عدت إلى تقمبي ودموع 

 : رأيت في المنام ما يؤنس وحشتي
يقترب  و من بعيدٍ وىأنذا ألمحُ  ،من محطة العزةِ  امنطمقً ، عائٌد من جديد الحياةِ  قطارُ 

 . ويقترب ويقترب أكثر
إلى الساعة التي كانت تشير عقاربيا  نظرتُ ، المحطة أيقظني من حممي الجميل ضجيجُ 
 ! ساعات حتى تعود إلى العد من جديدإلى الثامنة مساًء! وبقي ليا أربع 

وأن أكون من ضمن قائمة ، القادمة اهلل أن يصل القطار قبل تمام الساعةِ  دعوتُ 
 . المغادرين

 صفحة من الماضي .43

أنتظر قطار العودة منذ عشرين عاما وأنا جالس عمى أحد مقاعد االنتظار في محطة النسيان 
أخواني  عمى محادثة، كان عمى الجانب اآلخر أحدُ  فإذا بصاحب "كشك" المحطة يناديني لمرد  

 ،من التاريخ الممتد   وأطوي صفحاتٍ  ،األيام أعد   وأخذتُ  ،اخيرً  المقاء، فاستبشرتُ  نوني بقربِ ئِ يطم
 الموعود.  والمقاءِ  ا لمرحيلِ عن أشيائي، استعدادً  نفض الغبارَ أو 

وما زلت أسير معيا وأنا  ،ودخمت السنون تسير عمى سكة الحديد ،تبعتيا الشيورُ  ،ت األياممر  
 !أسير

ذا بي بعد ىذا المسير ألتقيني بين ثنايا القدس دعيت من من األحداث استُ  ومن حولي ركامٌ  ،وا 
 وعدي بو؟ ني الذكرى، يا ىل ترى أىذا الذي تم  عمق التاريخ لكي تشاطرَ 

  !بو ولم ألتقِ  و لم يأتِ ل

 لماذا أيقظتم الذكريات في محطة النسيان؟ 

 !في صحيفة القدس قبل عشرين عام؟

 



  معادن .ٖ٘
فما ىي إال قشور تختفي من تحتيا مناجم ، ك المظاىر في الحكم عمى الرجالال تخدعن  
 كشفيات ال، معادن الرجالُ ، والخسيس ومنيا الرخيُص ، واألصيل فييا الثمينُ ، نمن المعادِ 

 . المحن إال
 إلى ناقدي .ٖٙ

عندما يعجز ( فكتبت "وعّمق عمى إحدى كتاباتي بعبارة )مصدق حال عمى أخٍ  ىي رد  
 ..عن رقعٍة ترسو عمييا تنفجر الكممات في فضاء العقل باحثةً ، الجسد عن الفعل
أراني  فميس لي سواك مرآةٌ  ،وال حتى أراىا ،لنفسي ا: أنا لست مصدقً "إلى ناقدي أقول

  ذلك االنفجار؟ مكاني لحظةَ  ماذا كنت فاعاًل ، مع احترامي لك، بدون خدوش، فييا
أرجوك أوقد شمعة بدل أن تمعن الظالَم أو ، أم أحييو عمى ورقي ىل أتركو يقتل داخمي؟

 . فأنا ال أممك سوى قممي ،دعني أرتحل من ألمي إلى أممي
 انطوائي يعيش في الظل  .ٖٚ

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

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

 . البصيرة
 األنانية  .ٜٖ

إذا  ؛من الجمال ميما بمغ اإلنسانُ  ،و يموت كما تموت القواصي من الغنملنفسِ  ان يحيم
شديد  إنيا مستنقعٌ ، سيجعل منو ذلك أكثر مخموقات الدنيا بشاعةً  نفِسو؛ وقع في حب

حتى يسارع في  ن يقترب منو أحدٌ إما ، منو تعكر أكثر النفوس صفاءً  فقطعةٌ ، النتنة
 . تفوح منو رائحة األنا، البعد عنو

 غزوة الفراشات  .ٓٗ
عن مأوى  باحثةً ، ذات صباح إلى عالمنا تسممت فراشات تتستر بما تّيسر من الغيوم

 . يحمييا من المطر



 افشيئً  اشيئً ، ىا باالبتياج بيا وبمالحقتيا بالنظررَ فاضحين تست  ، ن بالقدومو فرح المقيم
، فييا ضوء القمرغاب  وبدأ معيا شروق الشمس في أعقاب ليمةٍ ، بدأت الغيوم بالتالشي

 . زّينت الفراشات جدران المعتقل، مع المطر الشمسِ  امتزجت فيو خيوطُ  في مشيدٍ 
 ثار وجدان الكاتب(أجن رامون الصحراوي ذات صباح مما )عزت فراشات س

 
 أحجية  .ٔٗ

 . أعرني سمعك وقمبك يا مواطن
يعيش تحت ، بال وطن أنت فييا مواطنٌ ، إنيا حولك وال ترى منيا شيء، سيمةٌ  إنيا

، مجراىا عمى ورق، ىا بال حدودحدودُ ، ليا ىويتيا وال ىويةَ  تحملُ ، يا وال سيادة لياسيادتِ 
 . ال لمطيران فييا وسماؤىا لممطرِ 
 ىل عرفتيا ؟! 

 ؟! ىل عرفتيا، ويتنفس بال ىواء ،ويسبح بال ماءٍ  ،إنيا كالذي يسير بال أقدامٍ . تمميح.
 دولة بال دولة ، إنيا دولة الورق. تصريح
إنما بالدم والروح توىب ، الحقوق وال بالسؤال تعادُ ، األوطان ليس باألوراق تسترد  . حقيقة
 . تنتزع الحرية، وبالحق والقوة، الحياة

 أحزاب العصر  .ٕٗ
، م بالد الُعُربداىِ جمعيم خطٌر يُ ، وفرعون مصر مع بالد أحزاب األمسبالد المؤامرات 

 قتلَ يوباٌء يجب محاصرتو قبل أن يتفشى و ، كرامة وحرية تطالب بيا الشعوب العربية
  .ويكشف عنيا غطاء الشرعية، الروح الوطنية

 ..أخبارىم السريةفي ىذا ما تعاىدوا وكتبوه 
 الجالبية! اقترح اثنان ممن يرتدون ، نبحث عن مصدر الوباء ونحاصره لمقضاء عميو

 أجاب فرعون مصر  ،غزة رأس األفعى
 . ! والسمطة الوطنيةواستعن ببني العمومة، كواحفر خندقَ  ،كإذن اضرب حصارَ 

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



 هُ حصارَ  فالقطاع حاصرَ  ،لكن دون جدوى ...،مر عمى الحصار كذا وكذا بالرغم من
  . وحرية وما زالت غزة تتنفس كرامةً ، باتبالصبر والث  

 الثور األبيض  .ٖٗ

يخمق  ،يزرع بينيم الفرقة ،منذ سنين الفتح، سنين سايك بيك، والوحش يحوم حول القطيع
من الذىب  قالدةً  والذي كان المفضل الرتدائوِ  ،بالثور األبيض دَ حتى استطاع التفر   ،الفوضى

ىوايتو  كان فيو باقي القطيع يمارُس  عند ابتالعيا؟ حدث ىذا في وقتٍ  األسود تزيد الوحش قوةً 
وىو في ذلك  ،وثم عاد لسباتِ  ٍة،أزعجت القطيع لينيي الثور ضجةً  العميق، أحدث سقوطُ  في النومِ 

ا رً ىم محذ  ح أحدُ صر  ماع تِ ة، خالل االج، دعت جامعة الثيران بعقد القمة الدوري  يحسب أنو ناجٍ 
ا ىم بعد أكل المجانين، ى من أفواهِ  ذُ ونسوا أن الحكمة تؤخ ،ور )مجنون(ث  باقي القطيع بأن ال

 .الثور األبيض يخوضون جميم معركة صراع البقاء

  اشموع تنزف دمً  .ٗٗ
يا سادة النضال ، وقودىا دماٌء تسيل في غزة ،تحترقُ  عمى دوار المنارة شموعٌ 

 مكان النيران؟ كم زرقاء حتى تشعموا الشموعَ وعيونُ  ،كم أصفرىل أصبح شعرُ  ،الفمسطيني
 ؟!وكأنكم في بالد اإلسكندناف

  !وأبناء حرام أوسم نسيت أنكم، معذرة
بمحن ، تعزفون عمييا مقطوعة الحرب عمى غزة، بكمنجةتذكرت أنكم استبدلتم البندقية 

 . وأنات الجرحى ،كالىاألميات الث  
 . عمى وقع المدافع الرقصِ  بطبولَ  الحربِ  م طبولَ استبدلتُ  أنكم تذكرتُ 

 من وجوىكم ؟!  ت ذخيرة الدماءِ دويحكم ىل نف
 . سيكتب التاريخ من حروف من... أنكم خونة الدم

 الصغار الكبار  .٘ٗ
 . في متاىات النت وعالم الفضائيات في زمن اعتقدنا فيو أننا فقدنا جياًل 

 . أحضان متاىات المستحيلفإذا بيذا الجيل يخرج من 
إال  ؛إلغراقو في بحر المغريات ؛واإلمكانات اليائمة ،بالرغم من تسخير الطاقات الجبارة

 . واعتمى أسوار القدس في خط دفاٍع أول عن األقصى ،أنو صعد من األعماق
 



 . مدبرين عن الدنيا، يقبمون عمى اهلل !إنيم المقبمون المدبرون
 ! ُيطَعنون في الظير بخنجر الخيانةيطعنون المحتل و ! يطعنون وُيطعنون

 
 تل  عمموا المح ؛يا أييا الصغار الكبار ،وأسكنتم الخوف في الجوف ،يا من زرعتم الرعبَ 

 . نتصارمعنى اال
 اليروب إلى األحالم  .ٙٗ

لتعيش  ؛البحرِ  في أعماق اوتغوص ىربً  ،باك صياديياأسماٌك تتحرر كل يوٍم من شِ 
وفي ، و من أقصاه إلى أقصاهفي ذلك العالم البرزخي بحٌر يجوبو سكانُ ، ديدتيا من جحري  

 وفي تناقض، وكثرة العيش المنسوج بخيوط الوىم ،معجزة باستحالة المقاء المحسوس
 . بأنك أسير حينٍ  أجمل من الواقع المرير الذي يذكرك في كل   يصبحُ  ىذا العالممع الوىم 

 ناسا  .ٚٗ
، يالَ مكان  حجزِ في محاوالت ل تأتيو عمى استحياء أنوار موسميةٌ  ،كوكب دائم الظممة
! ليذا الكوكب قمران لتي تسوده النعدام الجاذبية عميولفوضى ابسبب ا ،لكن دون جدوى
؟ ى الدوام يعيش حالة الخوف الكامل! ىل عرفتم ناسالكن بخالفيما عم ،كباقي الكواكب
 . يرى العالم بمون واحد ساخطٌ  إنو إنسان ناقدٌ 

  المحنة .ٛٗ
 . في حقول النفس الكتشاف ما ىو مخزونٌ  خصبةٌ  تربةٌ 

يتطاير فييا الغبار الذي يستر  ،في األعماق ايطوف فييا عمى السطح ما كان كامنً 
تفاصيميا  بكل   واضحةً  فتصبح عاريةً  ،تتساقط فييا كل خطوط الدفاع عن النفس، نفوسنا

! فينكشف المستور، بمباس المباقة والمجاممة وحسن السموك غطاةً الدقيقة التي كانت م
نما ما نا كما ىو معيود عن المستورنفوسُ  والمستور ليس بالضرورة ما ساءت بو ! وا 

 . خشية وطيبة، جيمناه عنيا
 الغيبوبة .ٜٗ

 الناَس  أشاركُ  ،أشعر بما يدور حولي ،سريري حبيُس  ،منذ عقدين وأنا أعيش في غيبوبةٍ 
في ر الغائب، أقطن  فأنا الحاضُ لي بااًل  أعيش بينيم وال يمقي أحدٌ  ،راحيمتأفراحيم وأ

نتاب ي ،ورقم غرفتي يحمل معاناتي العشرين ،العنبر الرابع ،الصبر ىمبن ،الشارع المنسي



أنا أحزن أم  ي   أدري أمن المفروض أن يحزنوا عموال تجاىي، حزن بعض من حوليال
بقوا في الكبد  موى ،وأبقى فيي خيرٌ  ،الدنيا ألقترب من اآلخرةِ عمييم، فأنا غبت عن 

ومنيا ما حمدت اهلل عمى  ا،منيا ما تمنيت عيشي ،كثيرةٌ  أحداثٌ  ي  والشقاء، مرت عم
 ،يا حتى وأنا في قمة استفاقتيفي غيبوبتي أشياء لم أكن ألكتشفَ  اكتشفتُ  ،نعمة الغياب

وتخمر في  ،األفكارَ  وتنضجُ  األحالم مممكتوُ  ا وتسودففي الغيبوبة يتوج العقل سمطانً 
 ،ىا، واكتشفت أيضا كنوزا لمن أراد البحث عنيارِ تحر   صناديق الذاكرة تنتظر موعدَ 

وىا أنا عمى سريري  ،من جديد يومٍ  األخير منيا كل   ليا، أعيش المشيدَ  ومعاناة ال مثيلَ 
 أنمو وأكبر كالثمر عمى الشجر انتظر موسم قطفي. 

 الساحات المبتمة .ٓ٘

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

الجمالية  همشاىدِ مضيق البسفور حتى أتحدث عن عمى  تطل   ُتوُ شرفبيٍت فأنا ال أعيش في 
تحمل معيا  وال أعيش في سويسرا حتى أتحدث وأكتب عن الرفاىية، أنا أعيش محنةً  ،الخيالية

ىا من ألفيا إلى ثمرُ المحظة التي ال أتألم فييا، وأستا من معاني المعاناة، متعتي فييا ىي تمك كثيرً 
عند ذىاب مفعولو يعود  ،رتحت تأثير المخد   وأدعو اهلل أن يمد في عمري كالذي يعيُش  ،يائيا

 الس ْجناأللم، حتى )متع الحياة( أو بدييياتيا ممزوجة بالمنغصات أو النقصان، الطعام لو في 
يأتينا  تارةً  كل من حقيقتو، الخبزُ أو أكثر مما نمنو ينالنا من أسمائِ  يحرم جمده، والحاللُ  تشريعٌ 
ذا  ،الشطرنج وأحيانا كرقعاتِ  ،بالرعب وتارةً  ،ا بالجدريّ مصابً  وىو فاقد اإلحساس بدون حياة، وا 

ذا نظرت إلى الساحة  تشاىد أجنةً  ،قاطنوىا نيامٌ ، داخل غرفةٍ  ألقيت نظرةً  في بطون أفراشيا، وا 
أنشر ىموم  ،الس ْجنحياتنا في  نعيش جل   ،رينرين ال مخي  يا؟ مسي  تشاىد حجيجا في غير موسمِ 

إلى وليس  ،يا، ألجأ إلى اهلل في محنييا قبل أوانِ تيائِ الحياة عمى حبال الصبر، وأخشى من ان
شتاء ال يريد أن ينتيي، أدعو اهلل أن  ،ي الذي ما عاد يجفّ الكتابة عمى ورق ، ثمكوشأسواه 

إلى الربيع بسرعة  الوصولَ أسألو و  ،يتجاوز مرحمة الخريف بدون خوضيا حتى ال تتساقط األوراق
 شات. اا وفر زىورً مئ تمتو  ،جف الساحات البيضاءتحتى  قِ البر 

 



 

 تبدل األزمان والمكان واحد .ٔ٘

وكبر  دَ لِ و من قبل أن يولد سجاني، وُ ألشبالي، دخمتُ  افيو اآلن عمًّ  وأصبحتُ  ،شباًل  الس ْجندخمت 
 عمى بابي. اوجاء حارسً 

 أحالمي. ألم تكن في حسباني حتى في أسو  معادلةٌ 

كمما تبادلت الحديث  ،الس ْجنالدنيا صاحبتني عند دخولي  نومفاىيم ع ومصطمحاتٌ  عاداتٌ 
ويبدو أني سأتركيا ورائي عند  ،عنيا مع آخر القادمين اكتشفت أنيا أصبحت من الماضي

 المغادرة في متحف الذاكرة.

يستبدل فيو  ال يأتي يوم . أسأل اهلل أنوما زال المصير مجيواًل  ،وتمر السنون ،تمضي األيام
 وصف عمي بأبي وجدي!

 ما المنتظر ؟؟ .25
العام في لمن نجى من جديد، يأتي  وىي ذكرى وعيدٌ  ،خمس سنوات عجاف لمن تبقى

واألعجب أن يشارك  ،أفراح( بالفرج القريب )أحزان قوم عند قومٍ  ويأتي معو الوعدُ  ،مرةً 
قوة اإلسالم ورابط الدعوة والنصير، خمس سنوات مرت  وفي ذلكَ تو، حَ فر  السعيدَ  المفجوعُ 

الذي بدأ يتفكك ويصير نحو  ع العشرينيّ من المرب   الرابعَ  الضمعَ  ل ليوىي تشك  
صول إلى يا الو َقْبمَ ما وما بعدىا أشياء،  ،ما قبميا شيء المستطيل، خمس سنواتٍ 
بون األرض و صبحوا اليوم يجوأ، خوة كانوا باألمسإما بعدىا  ،الموت، في اليوم ألف مرةٍ 

  .طوال وعرضا
، يا عمى المحشر والمنشر )سوى يومين(حينَ  ولم يمضِ  ،أمي تسألني عن موعد الزيارة

ا عجزت صبرً  صابرةً  كم كنتِ  ،نت وين والعالم وين(أذا )آآآه يا أمي كم آلمني سؤالك ى
ائي في نبأ بقمع دة والصالبة، التي النت بالش   بخالف والدي الذي يمتازُ  ،عن فيمو

 !ساحة المحشر، أنتظر البعث
 !أصحو وأنام دون أن أنام ،يم في حالة اليذيانعامان كامالن وبضعة أشير عشتُ 



 ي،وعال تي إلى عالمعادإسببا في  تىكذا ىو الحال حتى جاء نبأ البشرى والتي كان
 إلى متى؟ أتساءل ؛قصد األملأ ،دخمنا في عامنا الثالث إلعادة الوعي اآلن وبعد أن

ولكن ىو  ،واهلل الذي ال إلو إال ىو ما السؤال بدافع الحرص عمى الدنيا مع أحقيتو
  ؟موتنا أم موت أىمنا ما المنتظر؟... الحكماء فيا كل   مكان، الحاضر في كل السؤال

 
 عودة الربيع .ٖ٘

 ار غصنً تتكسّ ت أغصانيا بدأف ،عيتجم   ،يا أوراق العمر المتبعثرة تحت ىذه األشجار الممعونة
لكنو صامد يتمدد نحو  ُه،تؤّخرُ  بعض األعاصير لكن ،الربيع في الطريق ن  إيقولون  ،بعد غصنٍ 

مي لقد تعج   ،رواحجساد واألىمكت األأذات الحجارة الصماء التي  ،ىذه األرض القاحمة الجرداء
وُنصير  ،بو كثر لكي نمحقأتعجمي  ،سواريتسمق األإنو  ،الحصار أبدو  ،العشب األخضروصل 
 .طيق لون الخريف الذي اغتال الفصول منذ عصور واستقرّ أفما عدت  فيو،

 بناة المستقبل .ٗ٘

قيل  ،وحسب قدراتوِ  ،يبني مستقبمو بطريقتوِ  كل   ،تياوسن   سوار بالحياةِ الناس منشغمون من خمف األ
 كم.م مستقبمَ قد خسرتُ  الس ْجنلنا عند دخول 

 .بقىأو  وما عند اهلل خيرٌ  ،فنعم الخسارة تمك التي تفنى نامستقبم في خسارة ت خسارتناذا كانإ

 عمى الحياد ومّنا ،منا من ييدم ،هيمانو واجتيادِ إحسب  كل   ،نالممستقبل بطريقتِ  نحن بناةٌ  ثم إننا
الضيق عمى ات ساعو،  بل خارج ىذا الكون ،سوارفيتطاولون بالبنيان خارج ىذه األ ما البناةأ رسا،

 إّنَك البل  ،ولو رجع بيم الزمان ،من كان خارج ىذا المكان ون استبدال الحال مع كائنٍ ال يتمن
  .ىاسرِ أنيا بقضوىا في سبيل اهلل مقابل الد   من عقودٍ  تستطيع شراء لحظةٍ 

 سير الزمان والمكان؟من ىو أو  ؟ا الخاسرنّ ن مِ ذن مَ إ

 صراع مع الذات .٘٘

  :أن يغادر، سألتو عمى استحياء ييم  ا عمى وقع خطى طيفي وىو يومً  استيقظتُ 
 إلى أين؟  -
 ؟إلى حيث الالمحدود -



 ، سألت:أجاب
 ...أفصح أكثر ،ال أفيم -

 . جتاز الحدودأالمكوث في القبور وأريد أن  لقد سئمتُ  -
يرة األلف ميل، كيف لك بعد ىذه السنين والصبر الطويل ونحن عمى بعد خطوة من مس -

 ؟ وىل تنفصل الروح عن الجسد؟ أن تتركني
 إذا مات الجسد غادرت الروح. ؛نعم  -

 ذا أتحدث إليك. وىا أن ،لم أمت -
 ىذا ىراء وأنت ميت في عداد األحياء.  -

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

 ش روح المكان. ما عدت أحتمل خيالك الذي يعي -
 وكيف لي أن أعيش التجدد واإلبداع وأنا معزول عن الحياة.  -

 لي العنان.  قْ طمِ أ ،إذن ليتحرر أحدنا، دعني -
العصر  رت لغةُ ال تتعجل الرحيل، فمن تجد في االنتظار ما تركت قبل سنين، لقد تغي   -

يمتقين، ولم يعد أبي لعنب ورق ا أمي وجاراتيا عمى لف   و وعاداتو، لم تعدْ ومفرداتُ 
ه في شير كانون عمى الكانون يجتمعون، ولم تعد جدتي تخبز عمى الطابون، ؤُ وأصدقا

ولم يعد أخوتي وأوالد عمي كما كانوا في السابق يتواصمون، وأصبح الصديق والرفيق 
 لت تصر عمى الرحيل دون الخميل؟ز  خير جميس في ىذا الزمان، ىل ما ىي لوحةً 

يا  مى عصر أفكارك الحزينة حتى النقطة األخيرة التي تعتمي كممة الحزنسأصبر وأعمل ع -
 . موج الطوفان النائم

 رحماك ربي .ٙ٘

وأصحو، عمى حمم لحظة أختمي بيا مع نفسي، عمى قطعة خبٍز من صنع  عمى حمم الحرية أغفو
عمى  ك، اللرب   ني، قم صل  ظُ وقاح الديك ييمن تربة بيتي، أحمم بص أمي، عمى عود نعناعٍ 
 .ال يراني إال رقًما يحصيني ضجيج مكبر الصوتِ 

لى كل   ،الحنون نفسي تتوق إلى طيرِ  ني قبل أن تتشتت تممسُ  شمسٍ  عود أخضر، إلى إشراقةِ  وا 
لى غيابيا لمشمس ورؤية الشفق األحمر، أشتاق إلى ليلٍ  ونجوم تتألأل، فأنا  إلى قمرٍ  ،وتتبعثر، وا 

 ا وأضواء تسطع. ماء أرى سياجالس  إلى كمما نظرت 



من  ث بقضبان سجني، نقيةٌ تتمو  أن ستنشقيا قبل أإلى نسمة  ،شتاق إلى شد الرحال إلى المسرىأ
ال خموة في  وأنا أقولُ  ،، قيل "إن الجنة بدون ناس ال تداس"بواعَث اختناقيمعيا  تحملُ  كل ذرةٍ 
 وىذا ىو جحيمي.  ،الس ْجن

واألمر ليس  ،يأس، فأنا راٍض بقضاء ربيالوىذا ال يعني ، المملشعوري بمممت  ،مممت ىذا الحال
ال غير أنني األماني،  ىو لدّي من البشرس إنسانيتي، فالبدييي في حياة إال أنني أريد أن أمار 

 وال أريد إال من اهلل أجري.  ،أبالي، فأنا اخترت دربي بنفسي

نما عمى  ،لست بالمجنونو  ،أحمم بأن أكون أنا كما أنا يجب أن أكون، أن أعود إلى رشدي وا 
 ...درب الجمر أمشي، رحماك ربي

 حوار الطرشان .ٚ٘

ولغة  ،الخطاب والحوار ، تغيرت لغةُ ةعد لعبتولم  ،المعبة رت قواعدُ تغي   امن اآلن فصاعدً  -
 .وأصبحنا دولةً  ،المحنة

 عمى الورق. دولةٌ -

 خبة.يكفي أننا اآلن بصحبة النّ  -

 !ة، ىذه كذبةكمم ةبأيّ  نولكن ال تتفوىو  ؛نعم -

ويكفي أننا نمنا شرف المشاركة وحصمنا عمى الدولة الفخرية ، ىكذا تنص القواعد الدولية -
 بالوثائق الرسمية.

 ؟!والمعنى، اللي يا ىمى اللي ييا ىم  -

 المعنى أننا نستطيع اآلن أن نراقب كل الخروقات حتى دبيب النممة. -

 !معو كل اآلمال ويحول األحالم إلى أوىام دويتوالجدار الذي يسير كالقطار و   -

 نراقبو. -

 !!ءوىذا كل شي -



 ؟اعمى كل حال ماذا عن الحواجز التي قطعت األوصال حتى بات الوطن أوطانً  -

 .ايا أيضً نراقبُ  -

 حقوق المواطن؟  -

 ة.المواثيق الدولي   تكفميا كل   -

 ؟!ع بيذه الكفالةنوماذا نص -

 نا صفة شرعية.ت ومعرقَ نراقبيا إن خُ  -

 ؟!األسرى  -

 األموات. ال نراقبُ  -

 المسرى ؟!  -

 . وخارجِ و ومَ مداخمِ  كل   راقبُ ن -

ذا دُ  -  س؟ن  وا 

 ة.نستطيع اآلن أن نيز الكيان في المحكمة الدولي   ، بل إنناليس فقط ،نستنكر، نشجب -

 ن؟!و الالجئ-

 خارج التغطية. -

 ؟!الحدود-

 . وتحت السيطرة جميعيا مراقبةٌ  -

 المغتصبات؟!-

 نحن نعترف بالدولة العبرية. ؛نعم ؟!ةة أم غير الشرعي  الشرعي   -

 نسان عن نصفو؟!منذ متى يتخمى اإل-



 ىاه ىااااه. -

 ؟!.ةوىل ترضى أن تكون مطي   -

نما عطية. ،ةال تقل مطي   -  وا 

 ؟!ولةالد   وماذا عن سالحِ -

 ...هغيرَ  منزوع ونراقبُ  -

 الجيش؟!-

 . ةالعد   يف ويعد  الس   يسن   -

 ؟!.المياه-

 االستسقاء. عميكم بصالةِ  -

 ولكن عميكم وعمى دولتكم بأربع تكبيرات. ،سنصمي-

 لماذا ىذا الغضب؟! -

 من دولة الورق-


