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 - عمر جوبا -

رسائل إىل
 





إهداء

داخل  بجعبته  ما  ُيْفرَغ  كي  اختارين  الذي  التاريِخ  اإىل 
قلبي، وتلك احلروف اخلم�صة التي �صنعت مني رجًل مل اأظن 
رداءك  لب�صُت  اإن  لَك  فاأعتذر  الأول  فاأما  يوًما،  �صاأكونه  اأين 

وحكيُت بل�صانك، واأما الثاين فيعلم اهلل اأينَّ اأحبك.





شكــر

فرحني  فتهللوا  ما  بفكرٍة  اأخربُتهم  الذين  اأولئك  كّل 
الذين غابوا وهم يحّبون  اأ�صتطيع، حتى  اأيّن  لأنهم يعرفون 

ما تخطه يداي الب�صيطتان اأ�صكرهم جًدا.





ب�صيطٍة  اأياٍم  يف  ُكتبت  جًدا،  �صادقة  ر�صائل  هذه   «
عا�صفة، فيها من كلَّ �صيءٍ حكاية ب�صيطة، رمبا ل تعجبَك 
باجلودة  تكون  ل  رمبا  مكررة،  اأنّها  ترى  رمبا  كثريًا،  فكرتها 

ها �صادقة جًدا وهذا يكفي« التي تتوقعها، لكنَّ





11

يا رسوي
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صباح الخير يا سروري.

اجلميَع  بها  فتنِت  التي  ب�صمتِك  حال  كيف 
املا�صية  الليلة  يف  اأحبِك.  اأنا  اأنا؟  بها  و�صقطُت 
باردة  كانت  عّنا،  غريبة  �صحراء  يف  كنت 
حني  نهاية  وق�صوتها  لربودها  لكن  قا�صية 
حكينا  وجنتيِك،  ي�صبه  الذي  النجم  يخرج 
ورحل،  الليل  �صاأم  حتى  جًدا  طويًل  عنِك 
معي  و�صوتِك  اأنا  وبقيت  واأفل،  النجم  واكتفى 

�صادقة. »اأحبِك«  وذكراِك 

ن�صينا  حتى  �صاهرين  بقينا  حني  تذكرين 
اأن  اإل  ميكن  ل  حياتينا  اأن  يل  قلت  حينها  العامُل؟ 
راأيُت  منها  الراء  حذف  اأردت  حني  حرًبا،  تكون 
وحني  قط،  عينيِك  يف  اأعهدها  مل  ق�صوة   منِك 
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جماًل  منك  راأيُت  حرًبا  احلب  يكون  اأن  عاهدتِك 
احلرب  نرتك  اأن  غاليتي  يا  ميكن  األ  قط!  اأعهده  مل 

بنا؟ يليق  حًبا  ونعي�ش  جانًبا 

احلروب  اأعتى  لكن  قوًيا،  حتبينني  اأنِك  اأعلم 
غمارهما  يف  نذكر  نفتاأ  ل  القتال  واأق�صى 
كل  بعد  اأ�صتحق  األ  نهلك،  حتى  حبيباتنا 
من  الروح  يف  علق  ما  تزيل  �صمة  غبناه  غياب 

وجع؟

فيه  ينت�رص  مل  الذي  القتال  اإن  الروح  رفيقة 
لكن  وحدي،  بعينيِك  وفزت  انتهى،  غريي 
�صدرك  يف  حتتويني  مل  اإن  كله  هذا  قيمة  ما 
منت�رص،  وقوي  م�صكني،  تائه  اأنا  النهاية؟  حتى 

واأحبِك.

وال�صلم. اأحبك  اأنا 
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يا سِكَّيت
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تي. صباُح الخيِر يا ِسكَّ

اإل  �صيًئا  احلبِّ  عن  اأعلم  ل  اأنا  حالِك؟  كيف 
فيِك،  اأنه  اإل  �صيًئا  الع�صق  عن  اأعلم  ول  لِك،  ه  اأنَّ
فيها  لأنَّ  اإل  واحلكاياِت  الكتابِة  عن  اأتعلم  ومل 
روحِك.  روع  وتهدئ  حياَتِك  وت�صبه  قلبِك  من 
اأعلُم  غري،  ل  اأحرٍف  خم�صة  جًدا،  ب�صيط  احُلبُّ 
ولو  اأحرٍف  خم�صة  لكنهم  ت�صتغربني،  الآن  اأّنِك 

فقط. اثنني  اأنهم  الأولني  كل  اأق�صم 

الدنيا  هذه  يف  العجب  اأن  قدمي  �صيٌخ  لنا  قال 
والباء  واللم  الألف  هو  واحد  اإن�صاٌن  يكون  اأن 
حتت  �صغريٍة  كنقطٍة  ملقون  جميًعا  والنا�ش  واحلاء 
احلب  هذا  اأن  يقول  اأن  ن�صَي  لكنه  الباء،  حرف 

اأنِت. هو 
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كنا  اأ�رصاًرا  لِك  اأحكي  دعيني  �صغريتي  يا 
اإن  البعيدة،  ال�صمراء  الأر�ش  يف  لل�صغار  نعلمها 
حتى  اآخرها  نعرف  ل  حكاياٍت  الدنيا  لهذه 
واأجملها هو  اأكرب هذه احلكايات  واإن  اأولها،  نفقه 
واأول  الغرق،  هو  واأجمله  احلب  هذا  واأول  احلب، 

اأنِت. واأجمله هو  الغرق  هذا 

يجِر  مل  اإن  الدنيا  هذه  قيمة  ما  حلوتي  يا 
الذين  اأولئك  قيمة  وما  الدم؟  جمرى  ا  منَّ ِك  حُبّ
ا�ش يف احلب ل بد اأن يكونوا فرادى؟  يقولون اأن النَّ

اأنا؟  ِك  اأنَّ اأقل لِك  اإن مل  فما قيمة احلبَّ 

مرة  �صقط  احلَبّ  اإن  املدلل  رجلِك  فتاة  يا 
واجلبال،  الفيايف  يف  غاب  ثم  الأر�ش  يف  واحدة 
من  وغي�ش  حٍب  من  نتٌف  هو  اإمنا  ترين  ما  وكل 
�صقط  اأن  يوم  احلب  هذا  اإل،  لي�ش  ال�صوق  في�ش 
ُيخلق  اأن  قبل  بعيد  زمن  يف  هناك،  اأنا   كنت 
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�صعرُت  ومّلا  بناره،  اأحرقني  ثم  �صقط  ذاته  القلُب 
 اأن لناره حلوة خباأته يف �صدري لأين مل اأجد له 
غّنى  حينها  القلوب،  ُخلقت  حينها  اأف�صل،  مكاًنا 
ال�صعراء وحكى ال�صيوخ وكتَب الأدباء، ومل يعلم 
يكتبونه  وما  �صدري  يف  خمباأ  اأنه  منهم  واحد 

رائحته. اإل  لي�ش  وين�صدونه  ويحكونه 

حكينا  يوٍم  ذات  اإننا  اجلورّي  الورد  رائحة  يا 
مبت�صًما  هادًئا  كان  حكاياتنا،  الأكرب  للجد 
�صدري  على  يده  وو�صع  قام  اأنا،  حكيُت  حتى 
يغيب  هل  قلت   ، احلبُّ ي�صكن  هنا  ها  اأن  وقال 
مَل  قلُت  عليك،  �صيق�صو  لكنه  ل،  قال  جدي؟  يا 

العالية. التلة  خلف  وغاب  ابت�صم 

احلكايات  وكل  احلب  كل  من  ودعِك  تعايل 
كيف  اأعّلمِك  حولِك  وما  حولِك  من  وكل 
كل  تت�صاوى  ثم  واحدٍة  ملرٍة  القلَب  يدق 
حني  ال�صوت  يرجتف  كيف  واأعّلمِك   رجفاته، 



20

نرباته،  كل  تت�صاوى  ثم  الأوىل  »اأحبِك«  يقول 
الأوىل  اللم�صِة  عند  اليد  ترتع�ش  كيف  واأعّلمِك 

حركاتها. كل  تت�صاوى  ثم 

اأحبِك.  اإين  الق�صوة  عظيمة  الروح  م�صكينة  يا 
بالقتال حتى منوت. لِك مني حٌب و�صلٌم ووعٌد 
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يا سكوين
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صباح الخير يا سكوني. 

الكتابة  اأفتقد  اأحبِك.  اأنا  احلال؟  كيف 
احلروف  تلك  اأفتقد  جًدا،  يل  تكتبينها  التي 
تاأتني  ثم  و�صجٍن  بحٍب  اأناملك  ت�صنعها  التي 
الكلمات  تلك  كل  اأحبها،  اأين  عاملة  اإيل  بها  يل 
بني  من  لروحينا  منا�صبة  مًعا  راأيناها  التي 

افتقدتها. الغزل  كلمات  من  الآلف  مئات 

حقيقية  حواء  نف�صها  راأت  من  على  �صلٌم 
على  �صلٌم  كاملة،  تكون  اأن  اإل  تر�ش  فلم 
تهزين  مل  الذي  ال�صادق  الدمع  �صاحبة 
الأخرية  احلرب  يف  الرجال  �رصاخات 
�صديقة  على  �صلم  زلزلتني،  مثلما 
الأر�ش  راأت  التي  ال�صادقة   ال�صحائب 
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ملًذا كاذًبا فحلقت بعيًدا، �صلم على روٍح يتيمة 
الكون  حلن  على  �صلم  واحدة،  مرة  غري  تخلق  مل 
احلزين،  القمر  وقبلة  الأبعد  النجم  ونور   الأعظم 
ونغمات  الورد  واألوان  البلبل  �صوت  على  �صلم 
يف  حتل  التي  احلياة  على  �صلم  وجنتيك،  يف  املطر 
�صلم  قطراتك،  عليه  نزلت  اإن  ميٍت  قلٍب  كل 
ول  لأجلك  الرجال  يخو�صها  التي  احلرب  على 
�صوًيا،  ع�صقناه  اأدهم  على  �صلم  اأنا،  اإل  بها  يفوز 

احلب.  على  �صلم 

كل  لنا،  اإل  يكتب  مل  احلَبّ  اإن  �صغريتي  يا 
احلب  نغمة  ي�صيغوا  اأن  حاولوا  الذين  الب�رص 
ثغرِك  ول  حلظِك  فيهن  يكن  مل  ناق�صة،  جاءت 
ول  قوتي  ول  حربي  فيهم  يكن  ومل  دفئِك،  ول 
اجلد  ن�صاها  حكاية  احلب  اإن  غاليتي  يا  مت�صكي. 
فع�صتها  ال�صديق  تركها  وغربة  اأنا،  فحكيتها 
وحدي،  فاحتملته  القلب  اأ�صاب  ووجع   اأنا، 
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فاهتدى  تائًها  جنًما  كان  احلب  اإن  حلوتي  يا 
فا�صتعل  منطفًئا  كان  وحكايتي،  ب�صوتك 

وقتايل.  بب�صمتِك 

احلياة قا�صية اأ�صتطيع اأن اأحاربها األف مرة ول 
اأ�صاأم، واأحتمل  األف ن�رص ول  اأهزم، واأنتزع منها 
هذا  قيمة  ما  لكن  اأ�صقط،  ول  �رصبة  األف  منها 
حرب  كل  بني  اأختبئ  هنا،  تكوين  مل  اإن  كله 
�رصبة  كل  بني  واأحتمي  اأ�صلعك؟  بني  وحرب 
ون�رص  ن�رص  كل  بني  واأغيب  بح�صنِك؟  و�رصبة 

يف �صدرك؟ 

و�صلم  وقبلت  حب  مني  لك  اأحبِك،  اأنا 
النهاية. حتى 
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يا سكويت
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صباُح الخير يا سكوتي.

اأحبِك  اأنا  ال�صباِح؟  هذا  يف  حالِك  كيف 
خفيفٌة  برٍد  ل�صعُة  ال�صباح  هذا  يف  تعلمني،  واأنِت 
تذكرين بِك ل اأعرف مَل، عرفُتِك للمرة الأوىل يف 
مل  التي  البعيدة  املدينة  تلك  اأتذكرين؟  ال�صتاء، 
للمرة  راأيُتِك  حني  مرتني،  �صوى  مًعا  لها  نذهب 
الأوىل  للمرة  الطفلة بداخلك  راأيُت  الأوىل، وحني 

ا. ي�صً اأ

يوٍم  كلَّ  لطيفِك  اأحكي  اأنا  �رًصا،  �صاأخربِك 
عنِك حكايًة ل يعرفها عن نف�صه، رمبا يبدو هذا 
للده�صة،  مثرٍي  ب�صكٍل  حقيقي  لكنه  جنونًيا 
املدينة  �صوارع  يف  حكايتنا  له  حكيُت  الليلة 
اإىل  ماأوانا  تكون  اأن  اتفقنا  والتي  مًعا،  نحبها  التي 

الأبد.
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ل اأدري مَل ترتبط ذكراِك عندي بال�صتاء! رمبا 
واللم�صة  قار�ش،  �صتاءٍ  يف  كان  الأوىل  اللقاَء  لأن 
كان  الأول  واحلبَّ  دافئ،  �صتاءٍ  يف  كانت  الأوىل 
الأوىل  والر�صالة  الأول  والوعد  با�صم،  �صتاءٍ  يف 
املدينة  يف  الأول  والت�صكع  الأوىل  والب�صمة 
ذي  ل�صارٍع  الأوىل  والزيارة  املنهكة،  القدمية 
ال�صتاء  اأكره  اأيّن  تعلمني  األ  �صبق.   حٍب  األف 
اأدري،  ل  اإًذا؟  فيه  مَل كانت كل ذكرياتنا  جًدا، 
الفوارق  مًعا تغيب كل  لأننا حني تكون  رمبا  لكن 
ويبقى  والق�صوة  واملكان  الزمان  نن�صى  الأخرى، 

هو.  كما  م�صتعًل  �صادًقا  فقط  احلب 

اأ�صعر  ا  اأي�صً اأنا  بلى،  كذلك؟  األي�ش  تائه  اأنا 
بجوار  احلروَف  اأنظم  كيف  نا�صًيا  تائًها  بنف�صي 
عنِك  واأحكَي  اإليِك  واأكتَب  بِك  لأتغزل  بع�صها 
املتعب  قلبي  واأهدهد  بحكايتِك  واأخربهم 
املطر  وحبَة  الروِح  حبيبَة  يا  لكّني  بذكراِك، 
قمُت  الفوؤاد  وم�صكينَة  الدمع  و�صديقة  الغائبة 
قليًل  اإل  عينيِك  جمال  جماله  ي�صبه  ليٍل   ذات 
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ورويت  الكواكب  وحدثُت  القمَر  فناجيت 
ون�صيُت  حلقي  جف  فلما  حكاياتنا،  للنجوم 
الرمال  على  بعيٍد  من  تتهادين  راأيُتِك  الكلم 
كالعا�صق  و�رصُت  �صيءٍ  كل  فن�صيُت  الناعمة 

الأول.

وعدُتِك  تن�صى،  ل  حكايٌة  الأوِل  للعا�صِق 
الأوىل،  ال�صمة  اأ�صمِك  يوم  لِك  اأحكيها  اأن 
ونقراأ  مًعا،  ال�صعر  ونكتب  �صوًيا،  نحكي  �صوف 
جماله  من  يعانق  ب�صوٍت  ن�صحك  ثم  لبع�صنا 
النجوم  تخربِك  �صوف  البعيد،  الكون  ثريا 
واأيّن  عنِك،  حكيتها  التي  احلكايات  كل  حينها 
وحًبا  وروًحا  ُقبلة  لِك  واأر�صل  اأحبِك  كنت  فيها 

و�صلًما.
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يا سَكِينيت
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صباح الخير يا َسِكينتي. 

اأنا  خجًل؟  املتوردتني  وجنتيِك  حال  كيف 
اأحبِك، اأعرف اأن بدايات الر�صائل تقليدية جًدا 
م�صكني  حمب  اأنا  تعلمني،  كما  اأديًبا  ل�صُت  لكنني 
ليلتني  من  جُدا.  النف�ش  طويل  وحمارب  اإل،  لي�ش 
ل  ال�صغري،  �رصنا  �صاأحفظ  تقلقي  ل  بِك،  حلمُت 
اأن  اأريد  لكني  امللأ،  على  حُتكى  تخ�صنا  اأحلم 

واأنك كنِت هنا.  اأين فعلت  العامل كله  اأخرب 

وخاوية،  جًدا  باردة  اأ�صلعي  بني  الفراغات 
واحدٍة  �صمٍة  يف  اأ�صلعك،  مثل  يدفئها  �صيء  ول 
بيننا  يفرق  حتى  منها  نفيق  ول  للأبد،  تبقى 
الذي  الربد  لكن  حامل،  كلٌم  هذا  اأن  اأعلم  املوت، 

حلًما. لي�ش  به  اأ�صعر 



36

حلبيبته  ال�صاعر  غزل  اأقراأ  حني  اأتعلمني؟ 
التي  املدينة  عن  بعيًدا  حتبه  اأن  يرجوها  وهو 
التي  البت�صامة  تلك  اأبت�صم  املوت  من  �صبعت 
مدينته؟  عن  تبتعد  اأن  يريدها  مَل  تع�صقينها، 
ويواجه  يقاتل  اأن  حبيب  بكل  الأجدر  من  األي�ش 
و�صط  اأحبيني  تعايل  خلفه؟  حبيبته  خمبًئا  املوت 
فل  ي�صتعل  العامل  لندع  والهروب،  والقهر  املوت 
�صوارع  يجوب  املوُت  ولندع  �صوانا،  منه  يعنينا 

اأطرافها. نحن  نقاتل  وتعايل  املدينة 

�صديقة،  حبيبة،  اأنِت  �صيء،  كل  يل  اأنِت 
حلم،  خلف،  ثورة،  حب،  حرب،  طفلة،  اأم، 
و�صكينة  القتال،  و�صخب  اجلد،  هدوء  حكاية، 
احلرب  تنهيدة  اأنت  النريان.   وا�صتعال  النهر، 
اجلدة  و�صفريتا  الناق�صة  اجلد  وحكاية  الأخرية 
ومناجاة  املنجرب  امل�صكني  و�صحكة  ال�صائبتان 
وق�صيدة  القتيل  املحب  وقلب  ال�صغري  الطفل 
عمر  وفتاة  قي�ش  وحبيبة  اليتيمة  ال�صاعر 

املتنبي. وقتيلة 
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التفكري  وقتيلة  احلب  وقاتلة  الفوؤاد  حبيبة  يا 
كم  اأحبك.  اإين  ال�صوق،  ونريان  الأمل  وزفرة 
يخ�ش  اأكتبه  ما  لكن  اأعلم،  ل  لِك؟  كتبت 
تلك  ر�صائلي  ما،  ب�صكٍل  واأنِت  اأنا  اإل  اجلميع 
اأنا  الإعجاب،  تنهيدات  ويطلقون  اجلميع  يقروؤها 

تقراأين!  واأنِت ل  الفناء  اأحرتق حتى 

حتى  بالقتال  ووعد  وقبلة  حٌب  مني  لِك 
اأحبِك  النهاية.  اأو  القلب  �صقوط  اأو  الروح  �صياع 

وال�صلم.
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يا سَكين
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صباُح الخير يا َسكني. 

اأحبِك لأين  اأنا  الوا�صعتني؟  كيف حال عينيِك 
احلياة  لِك،  اأقدمه  احلب  من  اأجمل  �صيًئا  اأملك  ل 
نحكيها  اأن  ن�صتطيع  ل  رمبا  حكاياٍت  تعطينا 
اأن  القلُب  لنا  اأتاح  ما  نحكي  فقط  رمبا  كلها، 
فقط  لقلبينا  به  نبوح  تبقى  ما  ونخبئ  نحكيه، 

اأ�صلعنا.  تت�صابك  اأن  يوم 

هي  كيف  اأعرف  ل  اأين  قبًل  اأخربتِك 
احلقيقة،  لكنها  قا�صًيا  اأكون  رمبا  ابت�صامتِك؟ 
فقط،  لعينيِك  �صوى  اأنظر  ل  تبت�صمني  حني 
وال�صعر  وال�صجن  والغرق  واحلب  واجلمال  اجللل 
اللقاء  من  �رصيعهما  �صقطت  فيهما.  واخلوف 
من  اأفقُت  فلما  وعنِك،  عني  بعيٍد  مكاٍن  يف  الأول 

�صحرائك.  يف  �صللُت  اأين  علمُت  الأوىل  ال�صدمة 
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�صغرٍي  قربٍ  اإىل  ت�صللت  الليل  من  هداأة  يف 
من  �صكون  يف  جل�صت  مغيًبا،  ج�صًدا  يحمل 
مرعب،  رياح  و�صفري  القبور،  من  و�صمت  الليل، 
للج�صد  واأحكي  عينيِك،  يف  بالتغزل  اأت�صلى 
كيف  �صممتِك،  كيف  راأيتِك،  كيف  الغائب 

اأول مرة.  واأثرت جنونِك  بِك  جننِت 

منذ  عنِك  حجبتها  اأ�رصار  ثمانية  �صاأخربك 
ق�صوة  عينيِك  يف  اأن  الأول  ال�رص  الأوىل،  »اأحبِك« 
اأخ�صى  ه�صا�صة  قلبِك  يف  اأن  والثاين  اأحبها،  ل 
لِك  يحكي  �صوتِك  اأن  والثالث  منها،  عليِك 
كل  يحملن  �صفتيِك  اأن  والرابع  قا�صًيا،  ما�صًيا 
التي  املدينة  ع�صقت  اأين  واخلام�ش  العامل،  يف  احلب 
علمتني  من  اأنِك  وال�صاد�ش  لِك،  لأنها  ت�صكنني 
وال�صابع  مًعا،  وتلميذته  اأ�صتاذته  ف�رصت  احلب 

اأحبك.  اأين  والثامن  قلبي،  لقلبِك �صدى يف  اأن 

حبَة  الروح،  خفيفَة  الغ�صب،  �رصيعة  يا 
يا  التعقيد،  ب�صيطة  الفوؤاد،  م�صكينة  احلب، 

اأحبِك. اإين  العينني،  عميقة  القلب،  �صغرية 
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ترى هل للقلب حب يختلف عن حب العقل؟ 
العقل  اأن  يرون  الذين  اأولئك  من  لكني  اأدري  ل 
عقلي  كان  فاإن  الراأ�ش  ي�صكن  ل  القلب  ي�صكن 
كنت  اأوًل؟  ِك  اأَحَبّ اأيهما  اأبايل  فلَم  قلبي  يف 
و�صكنُت  للثاين،  �صعيُت  ثم  الأول،  لقاءنا  اأتهيب 
اأدري هل كان  الرابع، ول  الثالِث، ولبيتِك يف  يف 
لقاوؤنا الأخري هو متام الألف الأوىل يف املليون الأول 

اأكرث من ذلك قليًل.  اأم 

القدمِي  الر�صيف  على  كلماتِك  �صقطت 
احت�صنت  فلما  م�صتاقة،  اأر�ٍش  على  نزل  كغيٍث 
الغيث  �صقط  وملا  اأزهرت،  ال�صماء  غيث  الأر�ش 
اليوم  يف  الغيث  �صقط  فهل  تفتحت،  اأخرى  مرة 

األ متوت الأزهار؟  األف مرة ولِك علّي 

ُمْعِر�ش، عا�صق خمطئ،  اأنا م�صتاق متكرب، حمب 
هذا  يفهم  ولن  حرب،  كفار�ش  طفل  كطفٍل،  اأب 
و�صديقة  خائفة،  اأنثى  قلب  اإل  قلب  التعقيد 

وال�صلم. اأحبِك  اأنا  م�صكينة،  وحبيبة  عا�صقة، 
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يا ساكنيت
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صباُح الخير يا ساكنتي. 

املحبو�صة  ال�صغرية  امل�صغة  حال  كيف 
الليلة  يف  تعلمني.  كما  اأحبِك  اأنا  اأ�صلعِك؟  خلف 
كما  لنحكي  القمر  خلف  اأ�صعى  كنت  املا�صية 
يظهر،  مل  غائًبا  كان  لكنه  نفعل،  اأن  اعتدنا 
مرة  كم  اأنتظر.  ال�صباح  حتى  الليلة  و�صهرُت 
لكن  كثرًيا،  فعلتها  القمر؟  ت�صبهني  اأنِك  اأخربُتِك 
القمر  اأ�صعة  ت�صبهني  اأنت  تختلف،  مرة  هذه 

ومتلوؤها. الروح  اإىل  تنفذ  التي  الف�صية 

م�صحة  بها  لكن  قا�صية  احلرَب،  ت�صبهني  اأنِت 
وكل  اأبطاًل،  يناَدون  �رصعاها  غريب،  جمال  من 
ومل  حمالة،  ل  فيها  منت�رًصا  نف�صه  يح�صب  مّنا 
ت�صبهني  اأنِت  اأنا.   �صقطت  كما  اأحٌد  فيِك   ي�صقط 
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اأعرف  ل  وهروبِك،  وعطائك  تقلبِك  يف  احلياة، 
لزمة  احلياة  فاأ�صحْت  اأتيِت  اأنِت  اأوًل،  اأتى  اأيكما 
واأنِت غائبة؟  ُت�صمى حياة  احلياة ل  اأن  اأم  بعدِك، 

اأ�صواره  ُهدمْت  اإْن  القلب  الفوؤاد،  م�صكينة  يا 
القلب  �صقط  واإن  ثانية،  لإقامتها  �صبيل  فل  مرة 

اأبًدا.  لتخلي�صه  طريقة  فل  احلب  حبائل  يف 

�صبيل  فل  حّبِك  يف  �صقطُت   ، احُلبَّ حبة  يا 
احلبُّ  التخلي،  اأو  الفراق  اأو  الن�صيان  اأو  للخل�ش 
عذاب ل ي�صكن اإل بالو�صل، واأنِت و�صٌل ل يهداأ 

بِك.  اإل  القلب 

اأنهكوا  الأوائل  اإن  اجلميلتني،  العينني  ذات  يا 
�صعرهم  واأكل  حبيباتهم،  و�صف  يف  اللغة 
منها، لكني  لنا كثري  يتبَق  احلروَف ومل  وغزلهم 

واأجيد.  واأعرف  اأملك  ما  اأعطيِك كل 

ي�صكن  الذي  ال�صوق  اأن  يقولون  حلوتي،  يا 
ال�صوق  كان  لو  بالك  فما  عليه  يعول  ل  باللقاء 

حمرًما؟  واللقاء  م�صتعًل 
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قلوب  تعرف  ل  ال�صكينة  اإن  احلب  اأيها  يا 
ت�صكن  حتى  اأبًدا  م�صطربة  قلوبنا  املحبني، 
ي�صكن  وعندها  وتتنف�ش،  اأ�صلعنا  يف  حبيباتنا 

الروح.  وت�صتعل  القلب 

اأملعي  اأديٌب  اأنا  ول  اأكتب،  كيف  اأعرف  ل 
يزاحم القدامى العباقرة، ول�صت �صاعًرا ي�صدح 
قلوب  وت�صقط  الورد  ويتفتح  البلبل  فت�صغي 
�صادق،  لأين  واأبلغ  هوؤلء  من  اأقوى  اأنا  املحبني، 
يوًما،  عليه  عيناِك  تقع  قد  كلمي  اأّن  اأعلم  ولأين 
حتى  بالقتال  ووعد  وحٌب،  �صلم،  مني  فلِك 

النهاية.

وال�صلم. اأحبِك 
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يا مُسَكّنيت
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صباح الخير يا ُمَسّكنتي. 

ما  لعل  القلب؟  حّبة  يا  حالِك  كيف  اأحبِك، 
واملوت  احلياة  قليًل.  ولو  هداأ  قد  يكون  النف�ش  يف 
واحلرب  واحلب  رفيقان  وال�رص  واخلري  رفيقان 
ل�صنا  واأنِت  اأنا  لكنني  ا،  اأي�صً رفقاء  والهجر 

كذلك.

القدمية  اأ�رصاره  القمر  يحكي  التمِّ  ليل  يف 
يحكي  ميلدِك،  ليلة  �صاهًدا  كان  اأّنه  يقول  يل، 
عن  غاب  الذي  اجلمال  ذلك  من  رجفته  عن  يل 
وجهِك،  يف  فجاأة  ُوِجَد  ثم  طويًل،  طويًل  الأر�ش 
عظيمة  احلّب،  قا�صية  اأنِك  يخربين  يخربين،  ثم 
حبة  امللمح،  م�صكينة  النف�ش،  هادئة  الع�صق، 
ع�صق،  من  من�صية  ر�صالة  احلب،  روح   القلب، 
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من  �صاقطة  فار�صة  هيام،  من  قدمية  حكاية 
اإثر غارة، �صديقة �صفيقة كاأم،  اأم ثكلى  حرٍب، 
كقلب  ه�صة  حبيبة  كطفل،  م�صكينة  اأخت 

موؤمن. 

عنه،  بعيدة  عوامل  يف  اأغيب  للقمر  اأ�صتمع  حني 
اأين  فاأنتبه، يقول يل  يحكي ويحكي ثم ي�صكت 
اأنتف�ش،  وينت�رص؟  حلظها  ي�صارع  ذا  من  معذور، 
قوي  اأين  يل  فيقول  قوي،  اأنا  واأنت�رص،  اأ�صارع  اأنا 
اإل  مفوه  عينيِك،  اأمام  اإل  حمارب  حلظِك،  اأمام  اإل 
اأمام »اأحبِك« منِك، طفل اإل حني ي�صيبِك خوف، 

اإل منِك.  خائف من كل �صيءٍ 

ل  العظيمة  احلكايات  يف  اأغيب،  ثم  له  اأبت�صم 
متى  ولكن  الغياب،  ينت�رص  اأبًدا،  احلّب  ينت�رص 
اأن  لأنف�صنا  �صمحنا  متى  عادينْي؟  واأنِت  اأنا  كنا 
عنه  خطانا  حتيد  اأن  دون  الركب  خلف  ن�صري 

مًعا؟  وتتحد 
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اإل  خميف  بِك،  اإل  قميء  لِك،  اإل  �صيئ  احلب 
اإل  بعيد  لأجلِك،  اإل  قا�ٍش  فيِك،  اإل  معقد  منِك، 
لو�صفِك،  اإل  �صعب  حلبِك،  اإل  مهيب  ال�صعر  اإليِك. 
من  يخرج  حني  اإل  مرعب  بِك،  للتغزل  اإل  عزيز 

ثناياِك.

حب  الغائِب  لل�صديِق  �صادق،  حٌب  للجدَّ 
حب  مني  ولِك  نقي،  حٌب  للقريبني  �صامت، 
م�صكينة  اأنِت  �صيٌء،  �صيءٍ  كل  من  فيه  �صاخب 
وقبلة  وحب  �صلم  مني  عليِك  اأحبِك،  واأنا 

مًعا. نحكيها  جديدة  وحكاية  �صادقة 

وال�صلم. اأحبِك 
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يا سَكْريت
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صباح الخير يا َسْكرتي.

اأن  اعتدت  كما  اأحبِك  اأنا؟  يا  حالك  كيف 
عدا  زائل  هذا  كل  اإليِك،  دوًما  ر�صائلي  اأبداأ 
وتفنى  النجوم  حترتق  حني  كذلك؟  األي�ش  حبنا، 
رمبا  احلب،  يبقى  كلها  احلياة  وتنقر�ش  الأكوان 
واأقوى  الحرتاق  من  واأقوى  الفناء  من  اأقوى  لأنه 

نف�صها. احلياة  من 

مّلا عزفُت للأطفال نغًما حزيًنا قال يل اأحدهم 
فناء  النريان يف  اأنت حمب، وملا حكيُت للجد حول 
حكيت  وحني  عا�صق،  اأنت  يل  قال  اخللفي  بيتنا 
وقالت  دموعي  اأمطارها  �صاركت  عنِك  لل�صماء 
املهاجرة  البلبل  اأخربت  وحني  هائم،  اأنت   يل 
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قالت يل  ليزداد �صدوها جماًل  به   با�صمك ت�صدو 
اأ�صدو ب�صوتي الرخيم عنِك   اأنت وله، وملا �رصت 
ذات  اجلدة  اأخربت  وملا  حمتاج،  اأنت  ال�صدى  ردد 
الطفل  حتب  املراأة  غبي،  اأنت  يل  قالت  ال�صفريتني 

اجلوري. والورد  اله�ش  والرجل  القوي 

اأر�ش  ال�صام،  ربوع  يف  ينبت  اجلوري  الورد 
كل  ف�صارت  ثغرِك،  من  جمالها  ا�صتمدت 
يف  لوجهِك  تنظرين  �رصيعتها،  تخر  النفو�ش 
ذكرِت  اأم  ذكرتني  هل  اأعلم  ل  مبت�صمة  املراآة 
الثغر  هذا  لكن  فابت�صمِت  ب�صمتِك  اأثار  موقًفا 
حلوة  حكاية  األف  من  اأجمل  رمبا  جميل  املنفرج 

الوقع. 

اأكرث،  عينيك  يف  اأتغزل  اأن  اليوم  اأريد  كنت 
العربية ل حتمل �صوى حروٍف  اأن  لكني وجدُت 
اأن  علمت  بها،  اأ�صفِك  اأن  اأ�صتطيع  ل  ب�صيطة 
جمال  اجلمال  حرم  يف  ال�صمت  اأن  قال   اأحدهم 
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جمال،  اجلمال  حرم  يف  الغزل  له،  اآبه  ل  لكني 
�صفا  على  اأقف  اأن  جمال،  عينيِك  يف  ال�صقوط 

اأحبك جمال.  الهلك لأين  حفرة من 

و�صلم  باٍق،  وحٌب  جورية،  وردة  مني  لِك 
املتعب. قلبك  على 

وال�صلم. اأحبِك   
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يا سُكّرَيت
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صباُح الخير يا ُسّكَرتي.

ل  يحب  الذي  لأنَّ  اأحبِك  اأنا  حالك؟  كيف 
واأحبِك  عنه،  يتخلى  اأو  ين�صاه  اأو  ه  حبَّ ينهي 

اأن تذهب �صدى. اأكرب من  لأنَّ قوة حبِك كانْت 

اجلمال،  األوان  كل  فيهما  جتريان  عينان  عيناِك 
جماًل  فيهما  �صب  ثم  اهلل،  خلقهما  عينان  هاتان 
�صكرتك  من  اأفقِت  وحني  الكون،  جمال  ي�صاهي 
ُقبلة،  الكون  من  ركٍن  كل  يف  تركِت  الأوىل 

فزرعِت يف كل ركن جماًل ل نعرفه. 

ف�صار كل هذا اجلماُل اإليِك يف النهاية، جماُل 
العتيقة  القد�ش  �صوارِع  وجماُل  اجلورّي  الورِد 
الأوائل  �صيحات  جماُل  الدم�صقي،  والكعك 
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و�صوت  الزمن  وجتاعيد  الأجداد   وحكايات 
والتفا�صيل  احلزين  والناي  للكون  الأزيل  الغناء 
و�صوت  الولدة،  حديث  طفٍل  قدمي  يف  ال�صغرية 
اأحبَّ  كيف  لأحفاده  يحكي  ت�صعيني  رجٍل 

اإليِك. اجلماُل  الأوىل. كل هذا  للمرة 

اأحبِك لأنني ل اأملك اأمام عينيِك اإل اأن اأحبك.

م�صكيًنا  طفًل  جعلي  على  قادرٌة  لأنِك  اأحبِك 
حمتاًجا. وابًنا  �صفيًقا  واأًبا  قادًرا  ورجًل 

مًعا،  ن�صريها  اأن  من  اأهون  احلياَة  َنّ  لأ اأحبِك 
وحدهما. قدماِك  تخو�صها  اأن  من  واأ�صعب 

واحدة  مرًة  اأحت�صنِك  اأن  اأريد  لأنني  اأحبِك 
للأبد، تبقى ول تزول.

ِك قد تبكني يف ليلٍة طويلٍة وحدِك  اأحبِك لأنَّ
الفر�صة  كربياوؤِك  مينحِك  ول  اإيلَّ  م�صتاقة 

. اإيلٍّ ر�صالتك  لإر�صال 
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ومنِك  وبِك  اإليِك  منتهاه  احلبَّ  لأنَّ  اأحبِك 
وفيِك.

اأحبِك. لأنني  اأحبِك 

الأ�صباب  من  خفي  وما  كاملة،  ع�رصة  تلك 
اأكرث  عني  وخفي  اأقله  مل  وما  الآلف،  مئات  عنَك 
كم  اأعلم  واأنا  تائهة،  �صغرية  طفلة  اأنِت  واأكرث، 
قلبِك  قتلِت  لرمبا  وق�صوٍة،  �صدوٍد  من  القلب  لهذا 

اأو يعود. اأو يلني  اأن يحن  لأنِك ل تريدين منه 

خملخل  قطاٍر  ر�صيِف  على  جميلٍة  ليلٍة  ذات 
اجلوانب وقفنا، كنا قد �رصنا طويًل جًدا واأنهكنا 
التعُب وال�صفر، حينها ُبحُت لِك و�صممِت َبْوِحي 
بع�صق،  حبي  وقبلِت  اأحببُتِك  حينها  بحٍب، 
حينها  بهياٍم،  ع�صقي  وقبلِت  ع�صقتِك  حينها 
بِك  ولهُت  حينها  بولٍه،  هيامي  وقبلِت  بِك  همُت 
وقبلِت  بِك  جننُت  حينها  بجنوٍن،  ولهي  وقبلِت 

للأبد. طفلِك  �رصُت  حينها  باأمومة،  جنوين 
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اأرحل بعيًدا وللأبد،  اأجمل منها قد  ذات ليلٍة 
واأحكي  معي،  واأدفنِك  معي،  �صاأحملك  حينها 
الأر�ش حازْت جماًل  اأطراِف  بنًتا يف  اأنَّ  للملئكة 

اأبًدا.  ل يخبو 

وال�صـلم. اأحبِك  اأنا 
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يا جنوين
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صباُح الخيِر يا جنوني.

فراغاتها  اعتادت  التي  اأ�صلعِك  حال  كيف 
اأن  عدة،  خيارات  احلياة  يف  اأحبِك.  اأنا  تعبي؟ 
اأن  نختار  املنهزمني،  ركائب  يف  ن�صيع  اأو  نقاتل 
يف  ننت�رص  اأن  نختار  جبناء،  نعي�ش  اأن  اأو  نحب 
الأبد،  واإىل  الراية مرة واحدة  اأو ن�صقط  حروبنا 
اأحياًء  نبقى  األ  نختار  اأو  البع�ش  بع�صنا  نختار 
اأن  اخرتت  واأنا  غرينا.  بحياتنْي  حياتينا  ونربط 

اأختارِك. اأنت�رص واأن  اأحبِك واأن  اأقاتل واأن 

اختيارنا  نحب  اأن  حياتنا  يف  احلقيقي  القتال 
فيه  انت�رصت  واأنا  اأف�صل،  هو  من  وجود  رغم 

انت�رصت يف غريه. كما 
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انت�رص  القلب  حكاية  يف  العينني  وا�صعة  يا 
ويف  ع�صقِك  انت�رص  العقل  حكاية  ويف  حبِك، 
النا�ش هتفت با�صمِك حتى ُبح ال�صوت  حكايات 

وانقطع.

بحٍر  كل  غريق  اأنا  العاتية،  البحر  موجة  يا 
اإل بحرك، ل اأجيد ال�صباحة اإل فيه، اأغرق فقط 

»اأحبك«. تقولني يل  حني 

، �صلم على من راأى احلبَّ حرًبا  يا جنون احلبِّ
يف  حكى  من  على  �صلم  النهاية،  حتى  فخا�صها 
القمر  وابت�صم  النجوم  فانت�صت  حكاياته  الليل 
ال�صلم على احلبِّ  الورد،  ال�صماء وتفتح  وخجلت 

وعليِك.

عا�صفة  فل  اأحبك  يل  تقويل  حني  جنوين،  اأنِت 
 - تقارن مبا يف �صدري، وحني مي�صي احلبُّ -يا حبُّ

منه؟ اأنِت  اأين  اأت�صاءل  قتاًل 

حكاياتنا  لدينا  ي�صري  حتى  الفوؤاد،  قّتالة  يا 
ليلٍة  يف  الب�صاِط  على  لأحفادنا  نحكيها   التي 
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خلْت من كل قمٍر اإلِك، وخبت فيها كل النريان 
ول  واأنازل  واأحارب  �صاأقاتل  �صوقي،  نريان  اإل 

�صقط. اأ

اأينما  احلب  على  �صلم   ، ال�صنِّ �صحوكة  يا 
عليِك  و�صلم  العا�صقني،  قلوب  لريوي  ماوؤه  حل 
امل�صكني،  قلبي  لرتوي  ب�صمتِك  حلْت  اأينما 
وقع  واأينما  الفوؤاد،  لتحرق  نظرتِك  حلْت  واأينما 

اأ�صلعي. يف  مات  ما  ليحيي  �صوتِك 

قلبِك،  يف  وحٍب  عينيِك،  يف  �صفٍر  على  اإين 
بالقتال  وعٍد  وعلى  �صفتيِك،  يف  ما�ٍش  وع�صٍق 

وال�ّصلم. اأحبِك  اأنا  النهاية،  حتى 
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عزيزيت
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كيَف الحال عزيزتي؟ 

اأنا  املا�صيني،  اليومني  يف  جًدا  لِك  ا�صتقُت 
من  �صجرِت  قد  تكونني  قد  اأّنِك  اأعلم  اأحبك، 
اإليِك،  ر�صائلي  كل  بها  اأبداأ  التي  البداية  هذه 
جمرد  اأنا  العظام،  الأدباء  اأولئك  من  ل�صُت  لكنني 
وكل  احلب،  من  واٍه  بحبٍل  معلق  بائ�ش  رجٍل 
اإنها قطرات دٍم نازفة  اأدب،  هذه احلروف لي�صت 
روٍح  تاأوهات  اأو  �صيلتئم،  اأنه  يبدو  ل  جرح  من 

احلياة. تطيق  عادت  ما 

نحن  نعم!  ع�رص،  الثامنة  الر�صالة  هي  هذه 
مل  اأنا  حتى  كاملتني،  ون�صٍف  �صنٍة  من  �صوًيا 
بالن�صبة  اليوم،  لتاريخ  نظرت  حني  اأ�صدق 
يف  غارًقا  اليوم  ق�صيت  فاأنا  تعلمني-  -كما  اإيّل 

�صنتني. بحرِك 
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اأننا  الأكرث رعًبا  العمر مي�صي ب�رصعة مرعبة، 
�صكنت  الق�صوة  تلك  كل  اأن  اأعلم  ل  مًعا،  ل�صنا 
حمب  ق�صوة  اأنها  قلنا  اخلائف،  الب�صيط  القلب  هذا 
اأنها  وقلنا  حبه،  قدر  على  يق�صو  احلبيب  واأن 
ق�صوة خوف وهروب، واأن خوفِك يورثك هروًبا 
وعقلِك،  وقلبِك  روحِك  بهما  لتحمي  وق�صوة 
ول  احلب  ي�صتمر  كي  لزمة  ق�صوة  اأنها  وقلنا 
كل  اأن  به  اأخربِك  مل  ما  مًعا،  هذا  كلَّ  قلنا  ميوت، 
اأين  الق�صوة �صارت كثرية علّي جًدا، وظني  تلك 

�صيًئا.  واإن كنت  اأ�صتحق كل هذا  ل 

الق�صوة  متلوؤه  جديًدا  يوًما  اأحتمل  اأعد  مل 
فيحملك  قلبِك  عّني  ير�صى  اأن  وانتظار  والبعد 
يفعل  كما  قلبِك  بِك  يفعل  هل  ترى  حمًل.  اإيّل 
اإياِك  ال�صوق ممزًقا  مثيله هنا؟ وهل يحدوِك  بي 
مثلي  الليايل  تنتظرين  وهل  اأنا؟  يل  يحدث  كما 
ع�صق  حديث  معِك  اأبداأ  مل  لأين  علّي  غا�صبة 
لِك  يروق  ل  هذا  كل  اأن  اأم  اعتدناه؟  كالذي 

له عندك؟ ول قيمة 
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واإن كان  بالن�صبة لِك رجٌل �صعيف،  اأين  اأعلم 
حتبينه  ل  لكنِك  ما  �صعوٌر  عندِك  يدغدغ  هذا 
به  اآبهٍة  غري  اأنِك  مرة  مائة  اأق�صمِت  اأّنِك  رغم 
ل  اأعلم،  ل  حقيقة  لكني  كذلك،  ل�صُت  واأنني 
ال�صاكن  الأمل  هذا  كل  من  اأتخل�ش  كيف  اأعلم 
يف قاع �صدري اإل ب�صمٍة منك، تلك ال�صمة التي 
هذا  اأن  وقررِت  اأفهمه،  ل  ل�صبٍب  علّي  حرمِتها 
ول  دائمة،  اأو  موؤقتة  حرمة  هي  اأعلم  ول  يكفي، 
عودة  من  والرجفة  اخلوف  اإل  الأمل  ي�صّعر  �صيء 
على  ع�صت  �صهور  من  لأدفنه  اأجاهد  عظيٍم  اأملٍ 

العد. 

عند  لِك  بها  اأبعث  اأن  اعتدُت  كالتي  ر�صالة 
يف  ي�صري  منا  كًل  لأن  املرة  هذه  لكن  �صهٍر  كل 
قلبك  حرمِت  ولأنِك  النهاية،  اإىل  ق�صوته  طريق 
ت�صقط  اأن  اأرجو  هنا،  قولها  من  مفًرا  اأجد  مل  علّي 
لئل  ترينها  واأل  لتهزِك،  قدًرا  ولو  عليها  عيناِك 
ملأ  على  و�صًل  اأو  حًبا  منِك  اأ�صتجدي  اأين  تظنني 
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فيها  ما  عّل  كلها  تقراأيها  اأن  واأمتنى  النا�ش،  من 
قراءتها  تكملي  األ  واأرجو  �صيًئا،  منِك  يلم�ش 

لِك.  حمبتي  اأو  �صعفي  ي�صايقِك  ل  كي 

وال�صلم. اأحبِك  اأنا 
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يا جنَّيت
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صباُح الخير يا جنَّتي.

لِك  وا�صتقُت  اأحبِك.  اأنا  حالِك؟  كيف 
بِك،  اأتغزل  كيف  اأعرف  ل  ني  اأنَّ يل  قالوا  جًدا، 
يا  غزيل؟  من  اأقوى  جماُلِك  كان  اإن  ذنبي  وما 
جاءتا  م�صكينتني   كلوؤلوؤتني  عيناِك  حبيبتي 
ي�صكنه  ف�صاٌء  ف�صائنا،  غري  غريٍب  ف�صاءٍ  من 
عنهم  تخلْت  الذين  اأولئك  امل�صاكني،  الع�ّصاُق 
ليلٍة  يف  تلتمعان  يعرفنها،  ل  لأ�صباٍب  حبيباتهم 

كقلبِك. �صفاًء  �صافية 

ذات  اجلدُّ  حكاها  ُتن�صى،  ل  حكاية  قلبِك 
حكاها  فلّما  الذوؤابة،  ذو  الطفُل  اأ�صعلها  نريان 
ن�صنع،  ماذا  نعلم  ل  كال�صكارى  و�رصنا  انت�صينا 
كحبة  ثغرِك  ثغرِك.  جماُل  لها  حكاية   كانت 



84

للعا�صقني  هي  الع�صاق،  كلُّ  يذوقها  ل  ُحٍبّ 
حكاياِت  يحكون  امُلبعدين،  الفاقدين  ال�صادقني 
يف  ت�صبه  التي  احلرب  احلرب،  ليايل  يف  فقدهم 

عينيِك. �صواد  �صوادها 

فيه  يرى  البهيم،  الليل  ي�صبه  عينيِك  �صواُد 
واأمًنا،  حًبا  فيه  واأرى  وخوًفا،  �رًصا  النا�ش  جميع 
ي�صبه  الذي  لطفه  ن�صمات  اأتن�صم  فيه  اأعي�ش 
اجلّنة،  من  رماٍن  كحبتي  وجنتاِك  وجنتيِك. 
القي�ش،  وامرئ  وعنرتة  عمر  ق�صائد  فيه  ت�صبح 

حلبيباتهم.  كتبوا  ملا  يعرفونها  كانوا  لو 

 ، حٍبّ من  طرًفا  اإل  منِك  اأَر  مل  واأنا  هذا  كل 
هيام  ومل�صة  ولٍه،  ونتفَة  ع�صٍق،  من  وحكاية 
اأفعل  ماذا  اأدري  ل  واأنا م�صكني  واحدة، كل هذا 
لعلِك  ولِك،  يل  اأقراأ  واأقراأ،  اأنظم  اأو  اأكتب،  اأن  اإل 
اأو لعلِك ل  اأو لعلِك ل جتيدين القراءة،  ل تقراأين، 

احلب. جتيدين 
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تخرجها  التي  الأخريِة  احلرِب  زفرة  اأنِت 
اللوؤلوؤ  وحبُة  اأوزارها،  احلرُب  ت�صع  مّلا  الأر�ش 
اأنِت  الثمني.  العقد  من  انفرطْت  التي  الأخرية 
واإ�رصاقة  هوجاء،  عا�صفٍة  بعد  الأوىل  الن�صمة 
اجلزء  اأنِت  قاتل.  اإع�صاٍر  بعد  الأوىل  ال�صم�ِش 
الو�صطى  واحلكاية  الكبرية،  الثورة  من  الأو�صط 
يف  الأو�صط  وال�صهم  القدمي،  التاريخ  حكايا  من 
يف  الأو�صط  والركن  احلب،  ب�صهام  ملأى  كنانة 
اإل  واللغة  العامل  كل  عن  غاب  الذي  حب،  كلمة 

اأنِت.

املليئة  والب�صاطة  املب�صط،  التعقيد  اأنت 
واأقرب  واأقربهم،  الأقرباء  اأبعد  بالتفا�صيل، 
للكوِن،  ن  احَل�صَ ال�صوُت  اأنِت  واأبعدهم،  البعيدين 
املن�صية  والق�صيدة  للنجوم،  القبيحة  والأغنية 
التي يحفظها  والأبيات  القدمية،  ال�صعر  من كتب 

عا�صق. كل 
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وحمظوظ  ُيحبِك،  وم�صكني  بُحبِك،  م�صكني  اأنا 
اأجيد  ل  اأنا  لأجلِك،  الدنيا  علّي  وغا�صبٌة  بِك، 
�صماء  �صق  اأديٌب  اأيّن  اأزعم  ول  اأحبها،  ول  الكتابَة 
تنزف  م�صكني  اأنا  ذوؤابتني،  ذي  ب�صيٍف  الأدب 

اإل مراآِك ثم احلروف.  ُي�صكنه  روحي نزيًفا ل 

وال�صـلم. اأحبِك  اأنا 
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! ثالمثائة يوم
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ثالثمائة يوم! رباه..

عطره  اأخذ  جميد،  �صباح  ثلثمائة  مًعا  كنا 
ومثلها  بي،  تتغزلني  واأنِت  اأنفا�صك  من  الدافئ 
قط،  القمر  فيه  يغب  مل  جليل،  ليل  ثلثمائة 
�صاطًعا  قمرك  زال  وما  يغيب  النا�ش  قمر  كان 
وعينيك  ودفئك  جمالك  الليل  اأخذ  �صمائي،  يف 
حبيباتهم  يف  يتغزلون  ماأوى،  للع�صاق  فاأ�صبح 

اأنِت. اأنه جمالك  اأحدهم  يعلم  الليل، ومل  طول 

اأحبك جًدا، رمبا لو اأخربين اأحدهم ذات م�صاء 
لظننت  الوله  هذا  بكل  �صاأ�صبح  اأنني  بعيد 
ظننت  حتى  اأحببتك  وهاأنذا  الظنون،  بعقله 
ا�صتقت  حبك.  يف  يقع  ومل  راآك  من  بكل  الظنون 
لك جًدا، اأنا اأ�صتاق لِك واأنِت معي، فما بالك واأنا 

الأمتار؟  اآلف  عنك  بعيد 
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اأن  اإل  عينيك  اأمام  ي�صعني  ل  لأنه  اأحبك، 
اأفعل.. 

كلما  لأّمه  ياأوي  اأن  يحب  طفل  لأنني  اأحبك، 
.. اأخطاأ

حني  ان�صطرت  وحدها  روحك  لأن  اأحبك، 
هنا.  الثاين  ن�صفها  ق�صمني،  خلقت 

اأجمل منِك قط. اأَر  اأحبك، لأنني مل 

حني  انتفا�صتي  اأذكر  زلت  ما  لأنني  اأحبك، 
الأوىل. للمرة  راأيتك 

�صدرك  يف  نب�صتني،  ينب�ش  قلبك  لأن  اأحبك، 
مًعا.  و�صدري 

اأحبك.  كي  خلقت  لأنك  اأحبك، 

الآخرون  ي�صمعها  التي  الكلمة  لأن  اأحبك، 
نغًما.  يل  ت�صري  وميررونها 
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روًحا  اأو  مثلك،  قلًبا  اأجد  مل  لأنني  اأحبك، 
كالذي  حًبا  اأو  كعينيك،  عينني  اأو  ت�صبهك، 

يل.  متلكينه 

اأحبك، لأنني ل اأ�صتطيع اأن اأقول ملاذا اأحبك!! 

اأب�صط  �صوًيا  ق�صتنا  اأن  مرة  ذات  لِك  اأقل  اأمل 
اأن تعا�ش؟ لكنني يف هذا  اأن حتكى، واأعقد من  من 
ت�صتحق  ق�صة  اأنها  لك  اأقول  بالتحديد  اخلطاب 
اأتدفئ  واأنت  اأن نرويها لأطفالنا ذات م�صاءٍ ممطر، 

�صلوعك.  بني 

ذكرانا  وتعي�ش  عام،  ثلثمائة  مًعا  �صنعي�ش 
اأبد  �صوًيا  �صنعناه  ما  ويعي�ش  عام،  األف  لثلثمائة 
كثرًيا  علقتنا  يف  اأجنزت  ال�صهر  هذا  الآبدين، 
واأكرث،  اأكرث  قلبي  ويف  اأكرث،  ال�صغري  ع�صنا  ويف 
اأكتب  زلت  ما  متاًما.   متاًما  عليه  اتفقنا  ما  �صنعت 
اأنا  لِك، اكتبي يل لأنني ا�صتقت حروفك جًدا.. 

وال�صلم. اأحبِك 
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يا حُلويت
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صباح الخير يا ُحلوتي.

نحيا  باحلب  لأننا  اأحبِك  اأنا  حالِك؟  كيف 
اآخره ننت�رص ويف جنباته منوُت،  وفيه نقاتل ويف 
تدعى  كربى  كذبة  نحيا  �صديقتي  يا  نحن 
فيها  اأمل  ول  نهايتها،  �صوى  فيها  حقيقة  ل  احلياة، 
�صوى الفراق، ول بعد فيها �صوى بعدِك، ول خري 
عينيِك.  �صوى  فيها  َجَماَل  ول  احلرب،  �صوى  فيها 
الدرب  رفيقة  يا  وعليِك  احلِبّ  على  �صـلٌم 

الفوؤاد. عظيمة  الروح  ب�صيطة 

ل�صُت  اأ�صنع،  كيف  اأدري  ل�صت  ِك  اأحبُّ اإينِّ 
�صلوعي  �صجينة  دوًما  كنِت  ِك  اأنَّ اإل  اأدري 
ي  جدِّ علمني  حُمارٌب،  واإينِّ  للأبد،  تظلني   و�صوف 
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ال�صتاء  ليايل  يف  للأولد  تروى  حكايا  احلياة  اأن 
وهنَّ  للفتيات  حُتكى  وحكايا  املدفاأة،  حول 
عاًما،  الت�صعني  ذات  ة  اجلدِّ من  الغْزَل  يتعلمن 
الوقع  اأكون حكاية ُحلوة  واأن  اأينَّ ل بد  وعلمني 

منت�رًصا. اأنهيها  واأن  التفا�صيل،  عظيمة 

واإين غريٌب، زهدُت احلياَة وبنيُت حول نف�صي 
من  احلياِة،  من  خائًفا  كنُت  مَل،  اأعلم  ل  اأ�صواًرا 
واحلرب  جدوى،  بل  القتال  من  غرة،  على  املوِت 
اأماَم كلِّ �صيءٍ �صوى عينيِك. بل نهاية، �صمدُت 

ونزايل  وقتايل  وحبي  حربي  يف  منت�رٌص،  واإيّن 
وُقبلة.  منِك  ٍة  �صمَّ �صوى  ينق�صني  ل  وحياتي، 
مرهق،  �صفٌر  عينيِك  وبني  بيني  بعيٌد،  واإين 
وبني  وبيني  اأ�صهر،  �صجاُل  �صمتك  وبني  وبيني 
ُمْتَعٌب،  واإين   . األِف حبٍّ األف  »اأحبِك« منِك م�صرية 
من  الروح  خروج  حد  القاتل،  الوجع  حد 
اأ�صقط.  مل  واقٌف  لكّني  الرتاب،  و�صكنى  اجل�صد 

اأحبِك. واإين 
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اأن  ليلة  الثوار  كتبها  �صعٍر  ق�صيدة  واأنِت 
حكاها  هزٍج  وحكاية  الأخري،  التمثال  �صقط 
هانًئا،  يتيم  طفٍل  اآخر  نام  اأن  ليلة  الق�صا�ش 
بعدما  الأّول  العا�صق  خطها  حٍب  ور�صالُة 
ع�صق  جدٍّ  خامِت  ونق�ُش  الأوىل،  القبلة  التهمته 

املائة. عامه  بع�صاه  �رصَب  حتى  طفًل  كان  مذ 

حتى  النهاية،  حتى  الطريق  يف  ما�ٍش  اإين 
اأحبِك  اإين  لمعتني،  بعينني  تروى  حكاية  اأكون 

وال�صـلم.
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يا جنَّيت
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صباح الخير يا جنَّتي.

اثنتان  ال�صماء  يف  اأحبِك.  اأنا  حالِك؟  كيف 
وليٌل  ي�صبهِك  واحد  وقمر  جنمة  وع�رصون 
�صاأحكيها  وحكاية  عينيِك  من  �صواده  ا�صتمد 
جورية  وردة  وع�رصون  اثنتان  الأر�ش  ويف  اأنا. 
عينيه  بني  وتطلع  منه  الليل  ي�صتمد  واأدهُم 
جرح  قلبي  ويف  وحب.  مطٍر  ووخزات  الرثيا 
غائب  جٍد  وو�صية  راحل  �صديق  ووجع  قدمي 
ُقبلة  وع�رصون  واثنتان  واأبوة  وطفولة  و�صداقة 

لِك.  مني 

تكون  املطر  قطرة  اأن  اأعلم  اأنا  �صاحبتي  يا 
الياب�صة  الأر�ش  على  ت�صقط  حتى   �صاكنة 
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تعلنني  حني  اإل  �صيئة  احلياة  اأن  واأعلم  فتحييها، 
ميت  اأ�صلعي  يف  القلب  اأن  واأعلم  لها،  ابت�صامتِك 

اأحبك. اإل حني تخرج منك كلمة 

حلوة  حكاية  األف  قلبي  يف  اإن  رفيقتي  يا 
نظمتها  غزل  ق�صيدة  واألف  اإياها،  علمتِك  الوقع 
حروف  بني  من  ن�صجتها  حب  كلمة  واألف  لِك، 
اللغة، ومل يبَق يل �صوى حكاية وق�صيدة وكلمة 
بالق�صيدة  واأ�صدو  احلكاية  اأروي  واحدة.  حب 

ح�صنِك. يف  اأكون  حني  فقط  بالكلمة  واأترمن 

يكون  رمبا  �رًصا  �صاأخربِك  املدللة  طفلتي  يا 
يديِك  بني  طفًل  كوين  اأع�صق  اأنا  لِك،  مفاجًئا 
وقت  هذا  لكن  معي،  مزعجة  طفلة  وكونِك 
حمبني  قلبني  �صوى  يبقى  ول  يذوب  بيننا  اخللف 

خمتلفني.  وعلقني 

جميل  بكل  علّي  من  قد  اهلل  اإن  غاليتي  يا 
يحيل  اأن  وحده  وبيده  قلبي،  يف  بِك   وابتلين 
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م�صاء،  �صباح  عليه  اأ�صكره  جميًل  بِك  ابتلئي 
وع�رصون  اثنتان  لك  مني  اأحبك،  اأنا  حلوتي  يا 
م�صيئة  جنمة  وع�رصون  واثنتان  جورية  وردة 
واثنان وع�رصون حًبا واثنتان وع�رصون قبلة على 

النهاية.  حتى  بالقتال  واحد  ووعد  وجنتيِك 

وال�صلم. اأحبِك 
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يا من أرسََتْينِ
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صباح الحب يا من أَسَرْتِني تأخرت كثيًرا. 

مل  وبطريقة  اأحبك،  لكنني  جًدا،  كثرًيا 
ال�صهر  اإنه  هنا،  لكنها  يوًما  يّف  اأنها  اأتخيل 
اإل  يوًما  وخم�صون  اأربعمائة  مًعا،  لنا  ع�رص  اخلام�ش 

حًبا. وخم�صني  �صبعة 

تكتبي  مل  كثرًيا،  لأحرفِك  وا�صتقت  اأحبك، 
اأن  اأرجوِك  لكني  ملاذا  اأعلم  ول  زمن  منذ  يل 

اأحريف.  تتجاهلي  ول  تفعلي 

حتى  متعب  للغاية،  متعب  اأنا  حالك؟  كيف 
�صحرك  بني  لأرمتي  �صياأتي  يوم  األ  ظننُت 
جًدا،  يائ�ش  اأنا  كالأطفال،  واأبكي  ونحرك 
يائ�ٌش حًقا ول اأجد جدوى من احلياة اإل اأنِك هنا. 
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الذين قطع  الأنحاء  اأ�صبه جوابي  اأنا م�صكني، 
منهك،  واأنا  كاملجاذيب،  ف�صاروا  احلياة  من  اأملهم 
ل طاقة لدّي لأي �صيء، طاقتي تكفيني لأجري 
يف  والغباء  واخلوف  والياأ�ش  بالتعب  واألقي  نحوك 
تغيبيني  اأن  اأرجوِك  مقطعة  وبحروف  �صدرك، 

اأ�صلعك.  داخل  احلياة  عن 

اأعي�صه،  ولن  غريِك  مع  اأع�صه  مل  ما  معِك  ع�صُت 
وجدتني  حني  اأحبك،  �صيء  كل  رغم  لكني 
اأحلمي  يف  بِك  يل  اأتت  جًدا  م�صكيًنا  نف�صي 
الب�صيطة  القبلة  اأعدو  ول  واأقبلِك  اأعانقِك 
جتيدين  التي  النظرة  لتلك  لِك،  ا�صتقت  اأبًدا.  
التي  الهم�صة  وتلك  قلبي،  اأوتار  على  بها  اللعب 

يل.  اأنِك  بهدوء  فيها  تخربيني 

اأحبك،  اأنا  امل�صكني،  وقلبك  يل  حلبك  ا�صتقت 
�صاأعو�صك  تاأخرت،  الر�صالة  لأن  �صاحميني 

عنها،  اكتبي يل كثريا. 

وال�صلم. اأحبك 
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حبيبيت
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حبيبتي.. مساء الحب على حبِك.

جماًل  اأو  حًبا  اأو  ع�صًقا  اأجد  لن  لأين  اأحبك  اأنا 
جمالِك. ي�صاهون 

ل! 

مثيل،  األف  جلمالِك  كان  لو  حتى  اأحبِك  اأنا 
كله  واجلمال  كله  احلّب  غريِك  حب  يف  كان  واإن 
يل  و�صعوا  ولو  كله،  وال�صوق  كله  والبهاء 
كفٍة  يف  اأ�صعِك  عنِك  لبحثُت  كفٍة  يف  هذا  كل 

اأحبِك. ثم  وحيدة 

حالك؟  كيف 

جمالك؟

؟ قلبك
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عينيِك؟  يف  الكبرية  ال�صغرية  الفرحة  وتلك 
الفرحة  هذه  وبقيْت  كله  عمري  لِك  دفعُت  هل 
لو  كله  لهذا  م�صتعد  اأنا  للأبد؟  عينيِك  يف 

ر�صيِت. 

يومِك  اأجعل  اأن  نف�صي  وبني  بيني  اأق�صمُت 
اأين تغريُت. اأ�صعرِك  واأل  متاًما  بعيًدا عن اخللف 

وخ�صنا  ناق�صتِك،  معك،  مت�صيت  اأحببتك، 
ونخرج  نخو�صه  اأن  �صوًيا  جنحنا  �صائك  اأمر  يف 
حزن  دومنا  �صاخبني  �صامتني  حمبني  را�صني  منه 

ميزقنا. �صيق  اأو 

عظيًما  جهًدا  مني  �صياأخذ  هذا  اأن  ظننت 
وحبهما  عينيِك  اأن  وجدت  لكني  لأفعله، 
وطفولتي. وغ�صبي  �صخبي  ي�صكتا  اأن  كفيلن 

منت�ٍش  لكني  وكثرًيا،  جًدا  قليًل،  متعب  اأنا 
اإليه. ا�صتاق  حًبا  له  تعد  اأمه  وجد  طفل  ن�صوة 
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جًدا  نع�ش  للغاية،  ومتعب  جًدا  مرتاح  اأنا 
جًدا  جاف  للأبد،  عينيِك  بنور  وم�صتيقظ 
لكني  جًدا  م�صكني  املوت،  حد  بك  وم�صتعل 
يف  لع�صيقاتهم  العا�صقون  يفعل  مل  كما  اأحبك 

كله.  التاريخ 

ن�صَي  مَل  فهمت  اللحظة،  الليلة،  اليوم، 
وراء  وهاموا  واأحوالهم  اأنف�صهم  العا�صقون 

وقلًبا. و�صهوة  وحًبا  و�صًل  يبغون  حبيباتهم 

املوت،  حد  لِك  �صاأكون  اأين  عرفت  اليوم 
احلياة. وتكونني يل حد 

وال�صلم اأحبك   
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يا حبةالقلب
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صباح الخير يا حبة القلب ، 
نومي..  من  فجاأة  �صحوت 

اأحبك يف  اأنا  موؤخًرا،  اعتدت عليه كثرًيا  هذا 
متام الرابعة �صباحا، لقد اقرتب فجر يوم جديد 

�صاأكون حني تغرب.  اأعلم كيف  ول 

كان  اإن  اأعرف  ل  حقيقي،  ب�صكل  متعب  اأنا 
اأنِك  اأم  وت�صتوعبينه  متاما  اإليِك  ي�صل  هذا 
لكني  نوباتي،  من  ا�صت�صعاف  نوبة  تظنينها 

فعًل.  متعب 

اأحب  ول  م�صنقة  لِك  اأن�صب  اأو  اأذبحك  ل  اأنا 
اآلف  يل  تعتذرين  فعًل  كنِت  اأفعل..واإن  اأن 
اأحب اعتذارك  املرات عن الذي فعلناه �صوًيا فاأنا 
اأبحث عن  اأدافع عن حقي يف التعب ل  اأنا  واأقبله، 

فعلِت!  مما  خجًل  ي�صيل  الذي  دمعك 
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ول  فعًل  اأنهكت  اأ�صقط،  اأن  اإل  اأ�صتطيع  ل  اأنا 
�صتكون  اأيام  من  قدم  فيما  �صيء،  فعل  اأ�صتطيع 
هذا  اأن  اأعرف  الإطلق،  على  مني  ن�صخٍة  اأ�صواأ 

األومك. ول  الحتمال  �صعب 

لأنك  ترتاحني  ول  هذا،  حتبني  ل  اأنك  اأعلم 
�صوًيا  نحب  كما  جواري  الوقوف  عن  عاجزة 
مت�صًعا  روحِك  يف  اأجد  ومل  �صيًئا  �صاأكون  اأنا  لكن 

مني.  خمباأة  ن�صخة  لتحمل 

اأخ�صى  لكن  حتبينني  اأنِك  واأوؤمن  اأحبك،  اأنا 
اأبًدا.  غ�صبك  يف  التحكم  ت�صتطيعني  ل  اأنك 

تقويل  اأن  غ�صبك  علقة  فما  غا�صبة  اأنِت 
اأن  علقته  وما  قيمة؟  بل  اأنها  اأحبك  كلمة  على 

اأهداأ.  ول  تهداأين  فل  غ�صبك  جام  علّي  ت�صبي 

حتاولني  اأنك  �صرتين  مكاين،  نف�صك  �صعي 
اأدرك  ل  واأنا  منك  وعي  بل  ك�رصنا  اأو  معاقبتنا 

اأفهم. ملاذا.. حًقا ل 
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مل  غباًء  منِك  املا�صي  اليوم  وعهدت  اأحبِك،  اأنا 
اأت�صبث بِك حتى تقويل يل ابق  اأعهده قط! كنت 

اللعنة! ما حتب.  افعل  تقولني يل  ل تغب..وانت 

ما  تفهمني  ل  واأنت  راأ�صك  يف  كان  عقل  اأي 
ل   يل  قويل  اأن  بتخابث  لِك  اأقولها  اأنا  اأق�صد؟ 
اأن تقويل يل كما  ابَق ول تغب! ل  ترحل، قويل يل 

حتب!

اأعود  حني  ورمبا  كثرًيا،  عليِك  غا�صب  اأنا 
فعلناه.... عما  كثرًيا  نحكي 

وال�صلم اأحبك  اأنا 
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حبيبيت
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حبيبتي.. 

فيها  اإليِك  اأكتب  التي  ال�صابعة  املرة  هذه 
اأرِك  مل  جًدا،  اإليِك  ا�صتقُت  اأنا  كهذه،  ر�صالًة 
يف  هذا  نعتْد  مل  واأنِت  واأنا  تقريًبا،  يوم  مائة  منذ 
اإن  �صاأراِك  جًدا  قريًبا  لكن  ال�صبعة.  حبنا  �صهور 
اإل  اأزرها  مل  غريبة  اأر�ٌش  بِك  جمعني  اهلل.  �صاء 
اأركز  اأن  اعتدُت  اأنا  �رًصا؟  واأخربِك  واحدة،  مرًة 

املرتو. عربات  اإىل  �صعدت  كلما  عليها  نظري 

قدم  قدميٍ  �صارٍع  يف  مًعا  كنا  اأ�صهٍر  �صبعِة  منذ 
ومل  واجل�صد  بالروح  معي  وكنِت  نف�صه،  التاريِخ 
على  وع�رصة  يوٍم  مائتا  م�صت  وقتها،  من  نفرتق 
اأن  واأريد  �صادقة،  قلناها  التي  الأوىل   اأحبك 
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اأقولها �صادقة كاملرة  واأنا  عاٍم عليها  مائتا  مت�صي 
الآن  احت�صانك  اأريد  اآخر؟  �رًصا  اأخربِك  الأوىل. 
بنف�صي  �صاألقي  اأنني  نف�صي  اأ�صلي  لكن  الآن، 

اأحبك. للأبد.  يوًما  فيه 

النائمة..  جميلتي 

العينني  هاتني  اأع�صق  اأنِت،  كما  اأحبك  اأنا 
وحني  تهرب،  وحني  تفكر،  وحني  ت�صحك،  حني 
نف�صي  منع  اأ�صتطع  مل  حتب.  وحني  تبكي... 
وتلك  العينيني  هاتني  يف  التفكري  من  يومني  منذ 
مّلا خرجِت من هناك ونظرِت يل،  اللمعة حتديًدا. 
فيهما  اأرى  وجهي  وترين  اإيّل  تاأتني  مرة  كل  ويف 

عجيًبا. ملعاًنا 

هذه  يل  وتنظرين  مني  تغ�صبني  وحني 
كل  واأفقد  اأفقدين  متاًما،  اأجتمد  اللئمة  النظرة 
لنف�صي  اأجد  ول  واأتوه،  حرف،  وكل  كلم 
اأول  راأيتك  مذ  رمبا  اأحبهما،  عينيك.  اإيل  اإل  مهرًبا 
اأين احتفظت بهذا نف�صي.  اأحبهما، رغم  واأنا   مرة 
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الوجه  ذلك  على  العينني  هاتني  ركبت  وملا 
كاأنها  جتتاحني  رجفٍة  منع  اأ�صتطع  مل  امللئكي 
حًقا،  عينيك  واأحب  اأحبك  اأنا  حبيبتي  زلزال. 
على  فاإين  يكن  مل  واإن  بتقبيلهما؟  يل  �صمحِت  هّل 
اأحبِك  اأنا  النهاية،  حتى  واحلرِب  بالقتال  وعٍد 

وال�صلم.
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يا حَْبِ
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صباح الخيِر يا َحْربِي.

ِك  اأنَّ حّبِك  يف  يل  الأّول  اليوِم  من  اأعلم  كنُت 
ا�صتمّد  ليٍل  ذاَت  مني!  اأكرث  رمبا  الورَد  تع�صقني 
رحلُت  �صفائك  من  عليه  واأف�صِت  منِك  جماَله 
اأنا، �رصُت يف جماٍل ل ينقطع، هتفت با�صمِك عنَد 
ال�صاِم حتى  ُجلُت يف  تٍل،  كلِّ ربوٍة وخلَف كل 
من  قطفُت  جمالها،  ي�صاهي  جماَل  األ  ظننُت 
حني  وحدِك،  لِك  جماًل  دم�صَق  يف  الورد  حيا�ش 
القدمية  املدينة  اأ�صوار  داخل  بقدمّي  خطوُت 
يف  العبق  نف�ُش  لقلبِك  تذكرُتِك،  حم�َش  يف 
الورِد يف جّناِتها، لروحِك  جدرانها، لعينيِك لوُن 
الُقد�ش،  على  عرجُت  ثّم  اأر�صها،  يف  الّرماِن  طعم 
اإل  اجلّنة  من  قطعًة  يوًما  راأيُت  اأيّن  اأظن  مل  اهلل!  يا 
يف  الريحان  لِك  و�صعُت  املدينة،  وهذه   عينيك 
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اأ�صابعها  يف  احلّب  حتمل  عجوٍز  من  اأخذُته  كعٍك 
واأنِت  طرقاِتها  يف  �رصُت  الزمن،  هزمْت  التي 
ل�صفتيِك  الظماأ  علّي  اجتمع  حتى  �رصُت  معي، 

وللماء.

التي تو�صلني  القدمية  مّلا �رصبُت من ماء احلارة 
تركتها  اأرتِو،  ومل  اأكرث  ظماأُت  للم�صجد 
ودماء  باحلّب  مر�صوٍف  زقاٍق  يف  �رصت  وم�صيت، 
جدران  وجدُت  الأول  الباب  عربُت  مّلا  الثوار، 
اأعلم  ل  حزينٌة  متاًما،  كعينيك  كانْت  حيفا، 
قلِب  يف  تعي�ش  �صاحلٌة  امراأٌة  كاأّنها  و�صادقٌة  مَل، 

الكافرين. كقلوب  �صوداء  مدينة 

الغناء فتحُت  واأرى  اجلمال  اأ�صمَع  اأن  اأحببُت  مّلا 
هناَك  يل  الأوىل  اخلطواِت  خطوُت  مّلا  عكا،  اأبواَب 
حوائطها،  على  واحلّب  بالطب�صور  وجهك  ر�صمُت 
�رصُت  م�صيُت،  ثم  مرٍة،  األف  اأحبِك  اأيّن  وكتبُت 
الكبري،  البحر  �صفحات  على  عاريتني  بقدمني 
فردو�ًصا  راأيُت  وا�صعٍة  جزيرٍة  يف  ر�صوُت  وملا 

هنا. و�صكن  طريقه  �صّل 
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�صطر  اأن  وجهه  يف  الزمن  خط  رجٌل  يل  قال 
قدمّي  يف  قلبي  �صقط  قرطبة،  ت�صكن  وجهك 
كنائٍم  �رصُت  متاًما،  فيها  فارقتني  التي  كالليلِة 
غاب  مّلا  اإل  اأ�صتيقظ  ومل  عام،  األف  الوعي  عن  غاب 
�صّبته  جماٌل  هذا  فاأفاقني،  اأنفي  يف  �صحرها 
اأماَم  �صيًئا  اأملك  مل  الأر�ش،  على  امللئكة  اأيدي 

اأتذكرِك. اأن  اإل  هذا اجلمال 

قبحي  عن  اجلماِل  لهذا  اأعتذر  كنُت 
طريًقا  الكره  يعرف  مل  وقلٍب  وقلمي،  بذكراك 
قبحي  يل  غفرْت  احلمراء  اأ�صوار  اأن  اأظن  قّط،  اإليه 
يف  جًدا  كثرًيا  �رصُت  معي،  يحملِك  قلبي  راأْت  مّلا 
اجلماِل  بهذا  فرط  من  ولعنُت  الباردة،  طرقاتها 

م�صيُت. ثم  مرة،  األف 

املرابطُة  اخليل  يل  قالْت  بعيًدا،  نوًرا  راأيُت 
تغني  احلّب  حواري  �صمعُت  طليطلة،  اأّنها  هناك 
اأو  احلّب  العامُل  عرَف  كيف  فابت�صمُت،  لعينيِك 
م�صيُت،  ثم  ثملُت،  حتى  �صمعُتهن  قبلك؟  اجلماَل 
األف  كثرية،  اأقا�صي�ش  قراأُت  اخليل  ظهر   على 
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مثلها  واألف  عينيك،  حكايا  يل  حتكي  اأق�صو�صة 
اإىل  مّلا و�صل بي خيلي  اأحببُتِك،  حتكي يل كيف 
خفُت  غرناطة،  اأنها  علمُت  غريبٍة  مدينٍة  ظاهر 

اأم�ِش، هربُت! اأثٍر لنا هنا، لكّني مل  اآخر  اأرى  اأن 

ابت�صمُت  القاهرِة،  اإىل  املتعب  الأدهم  بي  خطا 
�رصُت  القدمية،  املدينة  حزن  ي�صاهي  بحزٍن 
مع  ولعبُت  م�صاجدها،  ودخلُت  �صوارعها،  يف 
والقمر  ورحلت،  خانتني  النجوَم  لكّن  �صمائها، 
ودخلُت  اجلميع  تركُت  واأفل،  خا�صمني 
احلاكم  بناه  يوًما،  داخله  خطونا  الذي  للم�صجِد 
اأيّن  مرٍة  لأّوِل  واأخربُتك  �صنِة،  األف  من  يوم  ذات 

القدمية. اأ�صواره  عند  اأحبِك 

فيها  رائحٍة  كل  مني،  لِك  ورٍد  باقة  هذه 
اأنتظر،  هناَك  واأنا  تعرفينها،  ل  حكايا  لِك  حتمل 
معتذرة  �صدري  يف  وجهك  تدفنني  يوًما  اأنتظُر 

وال�صـلم.  اأحّبك  اأنا  لِك،  اأحكَي  حتى 
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يا حمراب



134



135

صباح الخيِر يا محرابي، جميلتي النائمة ... 

الناعمتنْي  يديِك  من  اآخذِك  اأن  الليلة  فكرُت 
نهيُم  اجَلَماِل،  على  اجَلَماَل  اأ�صيُف  بِك،  واأطوف 
ذاته،  اجلماِل  ِقدم  القدمية  الُقْد�ِش  طرقاِت  يف  مًعا 
َيرى،  ممَّا  اجَللُل  ي�صهُق  اإْذ  َفَهاَن  اأ�صْ ليل  ونزور 
َخِب  ال�صَ عن  بعيًدا  ُهناَك  احَلْمَراِء  اأ�صواُر  وت�صمَنا 
رَماُل  لقاءاِتنا  على  وت�صهُد  واخَلْيَبِة،  ِد  والرَبْ
ُيدعى  َجَماًل  ظْهِرَها  على  حتمُل  باردٍة  حراءٍ  �صَ
اأن  عليها  ْيَن  للَمارِّ ِدَم�ْصُق  حتكي  اأو  �َصَمْرَقْند، 
من  البلبُل  خجلت  قد  الطرقاِت  يف  هنا  حبيبنْي 
ًة  َغرْيَ الأْربعة  اأبواَبها  َبْغَداُد  علينا  وُتغلق  لقائهما، 

الَعاِبرْين. من  علينا 



136

اأين  فقط  اأعلم  حدث،  ماذا  اأعلم  ل  لكني 
اأعرفه، وكتبُت  اأحّبك، نظمُت فيِك �صعًرا واأنا ل 
عنِك األف كلمٍة واأنا اأعلم اأنِك ل تقراأين، اأخربُت 
با�صمِك،  اأنطق  اأن  من  اأخجل  واأنا  اأنِت  من  اجلميع 
اأحببت.  كما  لِك  وكنُت  اأحب  كما  معي  كنِت 

يكفي. اأنه  فجاأة  قررِت  لكّنِك 

من  اكتفيِت  اأم  مّني،  اكتفيِت  هل  اأعلم  ل 
اأعرفه  ما  كل  للأبد،  رحلِت  اأّنِك  اأم  لِك،  حّبي 
مًعا،  الدنيا  نقاتل  مًعا،  كّنا  واأنِت  اأنا  اأنني 
اإىل  جنًبا  اجلماَل  ون�صنع  �صوًيا،  الق�صوة  ونحارب 
جنب، لكّني الآن اأقاتل وحدي، اأحارب ق�صوَتِك 

ُي�صنع. كيف  اأعرف  ول  اجَلماَل  اأ�صاهد  اأنِت، 

كالذي  اأقاوم،  اأن  من  اأعجز  اأيّن  فقط  اأعلم 
لقد  النجدة!  لِك  ليقوَل  اإليِك  يهرع  اأن  يريد 
م�صكنٌي  اأين  واأعلم  وغابت،   حبيبتي  تركتني 
جًدا، م�صكنٌي لأيّن ولدُت وحيًدا بعد ليلٍة طويلٍة 
مل  اأبي  لأن  م�صكني  عذاب،  اأ�صد  اأّمي  فيها   عذبُت 
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ولبنيه،  لنف�صه  بِه  يحلُم  كان  �صيءٍ  اأّي  يّف  يجْد 
ال�صداقة  وخ�رصُت  احلّب  تو�صلُت  لأين  م�صكنٌي 
طويًل  حاربُت  لأين  م�صكنٌي  اأرحْت،  ومل  وحاربُت 
الأحمق،  اأّيها  تنتِه  مل  حربك  يل  قيل  اإمنا  اأهناأْ،  ومل 
تفلح،  ل  ورمبا  عاٍم  لألِف  اأخرى  حرًبا  خ�ْش 
اخلا�ش،  اأملَك  حتارُب  لأّنك  �صديدًة  حرًبا  �صتكوُن 
وانك�صارك  وحدك،  ياأ�صَك  وحدك،  مر�صَك 

وحدك.

من  �رصقٍة  يف  الزمن،  من  غفلٍة  يف  هذا  كّل 
يف  احلرِب،  من  ووجل  احلِبّ  من  خوٍف  يف  احلياة، 
ُين�َش  مل  انك�صاٍر  تقْف، يف  مل  ينتِه، وحرٍب  مل  حٍب 
والتئام جرٍح مل يحدث، كل هذا لأين م�صكنٌي يا 

الورد. رائحة 

قالوا يل اأنَت ل حُت�ِصُن الكتابَة اإل عن احلرِب، مل 
راأيُت  منذ  ورقة  األف  احلّب  عن  كتبُت  اأيّن  يعلموا 
ل  �صّكري  بطٍل  عن  كتبُت  ُثّم  اأوىل،  ملرٍة  عينيِك 
والدروب  احلاناِت  اأبواَب  اإل  الأر�ش  من  يعلُم 
القمر  اإىل  ننظر  ليلٍة  ذات  مًعا  راآنا  ومّلا  القذرة، 

عا�صًقا. �صار 
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ملا  مرة،  األف  عينيِك  عن  كتبُت  اأيّن  يعلموا  مل 
كانْت  وحني  ليلة،  ذات  ال�ّصيَف  ُت�صبه  كانْت 
كانْت  ومّلا  بعيد،  �صباٍح  ذات  اجلامح  اخليل  ت�صبه 
اإلِك  اأحًدا  اأخرْب  ومل  �صوًيا.  ع�صقناه  اأدهَم  ت�صبه 
التي  امللحمّية.  لكتاباتي  �صبًبا  كنِت  اأّنِك 

معي. وحتبينها  اأحّبها 

الأوىل  املرة  لأّن  احلرِب  عن  الكتابَة  اأح�صُن 
وحني  مًعا،  حرٍب  يف  كّنا  فيها  تلقينا  التي 
راأيُتِك  وحني  مًعا،  حرٍب  على  تعاهدنا  تعاهدنا 
عن  اأكتب  ل  يل  فما  مًعا،  حرٍب  يف  كّنا  وحدنا 

احلرب؟ 

اإىل  بِك  �صاأ�صل  اأيّن  اأعلُم  كنُت  تعاهدنا  حني 
األ  قررِت  لكّنِك  ذلك.  دون  اأموت  اأو  النهاية، 
اأكتب.  فعدُت  وحدك،  راأيتها  التي  �صوى  نهايَة 

الفراِق،  عن  مرة  األف  كتبُت  فعلِت  حني 
اأحٌد  يعرْف  مل  جمهوًل  بطًل  روايتي  يف  كنُت 
على  واأم�صح  واأتذكرِك،  لل�صماء  اأنظر   ا�صمه، 
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اأ�صري  واأنا  واأتنهد  واأتذكرِك،  اخليل  رقبة 
مع  مترحني  كنِت  رمبا  واأتذكرك.  الرمال  على 
اأحببُت  لكّني  حرويف.  اأ�صارع  واأنا  �صويحباتِك 
لِك  ونظمُت  خطاب،  األف  لِك  كتبُت  جًدا.  هذا 
يف  اأره  مل  الذي  جمالِك  وو�صفُت  �صعر،  بيت  األف 
�صيءٍ  يف  كله  هذا  لِك  جمعُت  ُثّم  �صفحة،  األف 
هذا  كل  �صرنى  ما  يوًما  تعودين  حني  حتبينه. 
مًعا، نقراأ كل هذا مًعا، ثّم نكتب األف األف مثله.

وال�صـلم. اأحبِك 
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يا قُبليت
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صباح الخير يا ُقبلتي.

طلبِت،  كما  ال�صغرية  اأمريتي  يا  لِك  �صاأكتب 
اإليِك  �صاأحمل  ر�صالة،  لِك  اأكتب  لن  لكّني 
يعرفه  ل  مميًزا  عطًرا  قلبِك  فوق  ينرث  هنا،  ورًدا 
عن  �صباًحا  التا�صعة  يف  لِك  �صاأكتب  �صواِك. 
ر�صـالٍة  اأول  مع  اأن�صاه  الذي  يومي  �صخب 
ظهًرا  الثانية  فـي  تعبي  عن  واأخربِك  منِك، 
واأحكي  بطعامك،  اأبرياء  اأنا�ٍش  قتل  حتاولني  حني 
قط،  اأتذوقه  مل  فنجاٍن  عن  م�صاًء  ال�صابعة  فـ  لِك 

الناعمتني. يديِك  من  اأريده  قهـوة  فنجان 

اأنِت،  �صوى  �صيء،  ل  العادي  يومي  تفا�صيل 
ال�صخب  من  وكثرٌي  الثالث،  و�صلعنا  واأنِت، 
دوًما  تبوء  اإحداهن  قتل  وحماولة   وال�صحك 
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راأيي  عن  �صاأحدثك  وحدك.  لأجلِك  بالف�صل 
اأ�صتطيع  واأنني  عبث،  كله  هذا  اأن  يقـول  الذي 
�صنعته  طعاًما  اأكلُت  لو  كله  العامل  اأن�صى  اأن 
به  يهتم  مل  الذي  انطباعي  عن  واأخربِك  يداك، 
لـ�صيء،  ل  مكاًنا  اأحببت  اأنني  لِك  �صاأقول  اأحد، 
�صتفهمني  اأنِك  اأعلم  مًعا.  وطئته  اأقدامنا  لأن  اإل 
على  كتابتي  وتفهمني  الت�صتت،  رغم  مق�صدي 
تفهمني  اأنِك  ويعجبني  كاتًبا  ل�صت  اأنا  عيوبها، 

متاًما. هذا 

اأحتدث  حينما  مًعا  ال�صغف  نت�صارك  تعايل 
حني  مًعا  الغ�صب  ونت�صارك  اأحبه،  �صيء  عن 
عن  �صاأحدثِك  ُيغ�صبِك،  �صيء  عن  تخربينني 
الإهمال  و�صت�صاركينني  مهم  غري  عابر  �صيء 
اأحجمت  ما  لِك  �صاأمرر  نحب،  ما  اإىل  منه  والقفز 
امللمة،  خ�صية  اإخوتي  مع  عنه  احلديث  عن 
ما تركِت اخلو�ش فيه مع �صاحباتِك  ومتررين يل 
لنا  كتابته  اأجلنا  وما  اخلاطئ،  الفهم  خ�صية 

اأكرث من مرة.«
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يا قِبليت
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صباح الخير يا ِقبلتي.

اأخربيني  اأحبِك.  اأنا  طفلتي؟  يا  حالِك  كيف 
ملء  اأ�صحك  ل  اأيّن  اأخربِك  الذي  املعتوه  ذاك  َمْن 
قلبي،  اأعماق  من  اأ�صحك  اإيّن  اأفعل،  بل  �صدقّي، 
اأربع، واأرك�ش  اأداعب طفلًة لها من العمر �صنواٌت 
اأعود  ُثّم  كاملجنون،  الكرة  وراء  طويلة  �صاعاٍت 
اأ�صحك،  اأحياًنا  يوم.  كّل  ر�صالة  عنِك  لأكتب 

اأنام. ثّم  واعتدِت  اعتدُت  اأغازلِك كما 

اأنِك  اأدرِك  �صحكتي  من  اأفيق  حني  لكّني 
طفلة  اأداعب  حني  �صوتها،  ت�صمعني  ل  ترينها،  ل 
كنِت  كيف  فجاأة  اأتذكر  اأربع  �صنواٌت  عمرها 
الكرة  الغ�صب يف  اأفرغ طاقة  تغارين منها، وحني 
اأتذكرِك،  اأنا راأ�صي يف الأر�ش  اأ�صع   ويهللون يل، 
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امل�صاء.   هذا  تقراأيها  لن  اأّنك  اأدرك  اأكتُب  وحني 
اأياأ�ش  مل  �صيء،  كل  اإل  �صيًئا  اأفقد  مل  اأعي�ش،  اأنا 
واأنا  اأكتب  ما  اأكتب  ملاذا  اأدري  ول  اأفعل،  ولن 
لِك  اأفعل.  لكّني  عداِك،  �صيقروؤه  الكل  اأن  اأعلم 

عليِك. و�صلٌم  حتبني،  ما  كل  مّني 

اأن  يريد  القلب  جداَر  راأى  من  على  �صـلٌم 
يف  راأى  من  وعلى  يقيمه،  حتى  فاحتال  ينق�َش 
وعلى  يطّيبه،  يديه  فمد  عميًقا  �رصًخا  قلبي 
موٌت  وق�صوته  قتٌل  غيابه  اأن  يعلم  وهو  غاب  من 

وعليِك. احلبِّ  على  �صـلم  حياة.  وحكياته 

الوقوف  حَد  التعب..  حَدّ  اأُحّبِك  اأينَّ  تعلمني 
يقول  من  وجه  يف  ال�رصاخ  وحّد  اجلميع،  بوجه 
من  اأريد  لأيّن  ل  اأحّبِك  لأيّن  اأكتُب  عبث،  هذا  اأّن 

اإلِك.  اأن يقراأ، والكّل يقراأ  اأحٍد 

األَف ر�صالٍة قدمية، وكلمُت طيفِك  كتبُت لِك 
واحدًة  ر�صالًة  تقراأي  ومل  ليلة،  كل  كلمٍة  األف 
اأ�صعار  لِك  اأردُد  يتيمة.  بكلمٍة  طيفِك  يرد   اأو 
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حتبني  كنِت  اأنِك  اأعرف  ولأين  اأحّبها،  لأين  العرِب 
واأن  لِك،  اأكتبه  واأن  لِك،  ال�صعر  اأقراأ  اأن  مني 
لكّنها  نعم،  ب�صيطًة  نعم،  قليلًة  حروًفا  لِك  اأنظَم 

اأ�صكن. حيُث  القلب  �صغاف  من  تنفذ 

�صاأكتُب لِك األف مرة اأخرى، واأدعو األف ليلٍة 
و�صتعودين  اأخرى،  لغٍة  باألف  واأخاطبِك  اأخرى، 
لِك  واأغفر  �صيء  كل  على  تعاتبينني  يوًما،  يل 

�صيء.  كّل 

وال�ّصلم. اأحبِك  اأنا 
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يا قبيليت 
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صباح الخير يا قبيلتي. 

خم�صُة  مني  لِك  اأحبِك.  اأنا  حالِك؟  كيف 
�صعٍر وحٌب  األف بيت  واألف  اأ�رصاٍر و�صبع قبلٍت، 
ونقول  مًعا،  اأننا  العامَل  نخرب  فقط  دعينا  ينتهي،  ل 
املحاربني  ونخرب  �صبقناكم،  نحن  للمجانني 
اأننا  لل�صماءات  ونهتف  ال�ّصيف،  ندع  مل  اأننا 
ل  جمالكم  اأن  الأقمار  وننادي  منك،  اأبعد  حلقنا 
�صوًيا،  ن�صنعه  كّنا  الذي  الهم�ِش  جماَل  ي�صاوي 
ونخرب  قط،  تعهدها  مل  حكايا  للرماِل  ونحكي 
اأكتب  اأنا  هذا،  من  اأكرث  نريد  ل  اأننا  اجلّوابني 

تقراأين؟ فهل 

وتخفني  تقراأين  كنِت  اإْن  يهمني  ول  اأعلُم  ل 
اإليِك  ت�صل  ول  تقراأين  ل  اأّنِك  اأم  النا�ش   عن 
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يا  �صواي،  توجع  ول  املعجبون  لها  يهلل  زفرات 
راحة  اأريد  متعٌب  واأنا  �صاٍر  القتال  القلب  حبيبَة 
�صدرِك  وجعي  فيها  اأ�صّكن  راحة  اأخرية،  ملرة 

للأبد. الأمل  واأن�صى 

اأخربِك �رًصا؟ مل اأحب الغياب قط، ومل اأ�صع اإليه 
مل  طويلة  اأياًما  والدي  هاجر  ملا  حتى  اأفهمه،  ومل 
فلم  اأيامها  طفًل  كنت  الغياب،  يعني  ماذا  اأفهم 
اأعدو  واأنا  الطريق  يف  اأ�صري  كنت  الغياب،  اأفهم 
اأذق  مل  اأفلح.  ومل  به  اأحلق  اأن  اأحب  القمر  وراء 
احلياة  من  عاًما  ع�رص  ثمانية  بعد  اإل  الغياب  معنى 
حني فقدُت �صديًقا �رصخ يف جدار روحي �رصًخا 
ِعقد  حّبات  كانت  كاأنها  اليوم،  حتى  يت�صع 
مراًرا،  املوت  غياب  فذقت  بع�صها  وراء  انفرطت 

فارقتني. حني  اإل  للغياب  معنى  اأعلم  مل  لكن 

لأنه  كان  والأق�صى  جًدا  قا�صًيا  غياًبا  كان 
كان  اأنه  اإيلًما  والأكرث  جًدا  األيًما  وكان  منِك، 
اأجدِك،  ول  هنا  لأنني  م�صكيًنا  وكنت  منِك، 
اأ�صتطع  كّل هذا كان �رصًخا يف الروح يت�صع ومل 

قط.  يلتئم  اأجعله  اأن 
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تنظر  كفتاة  بعيد  من  تنظرين  اأراِك  كنُت 
لبنها  تنظر  اأٍم  اأو  لأجلها  احلياة  ي�صارع  لأبيها 
وحبيبٍة  الدنيا،  هذه  لق�صوة  بهلع  ينظر  وهو 
اأحدهم  لأن  مقاتل  األف  يحارب  حلبيبها  تنظر 
تبت�صمني  اإيّل  تنظرين  اأراِك  كنُت  لعينيها،  نظر 

حزن.  اأم  ا�صتخفاف  اأبت�صامة  اأعرف  ول 

اأ�صارعها،  موجٍة  اأعتى  يف  واأنا  وليِت  ثم 
اأ�صتنجدِك بعينّي ول تنظرين، واأ�رصخ ب�صوتي 
ول  ب�صاعدّي  واأ�صتد  تخاطبينني  ول  �صامًتا 
معنى  وحفظت  اأحبك،  واأنا  وليِت  حتت�صنيهما. 
زلت  وما  احلزن  يف  وغبُت  اأحبك،  زلت  وما  الغياب 

وال�ّصلم. اأحبِك،  و�صاأظل  اأحبك. 
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يا حاكييت
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صباح الخير يا حكايتي.

اأ�صعر  مَل  اأدري  ل  حالك؟  كيف  اأحبِك،  اأنا 
كانْت  يل،  �صتعودين  واأنك  اأجمل،  اأنِك  الليلة 
ومل  جًدا،  متعًبا  اأنا  وكنت  هائًل،  �رصاًعا  احلياة 
ثنايا  بني  املخبوء  الوجع  ذلك  اإىل  اأحد  ينتبه 
اأحببتِك.  لهذا  رمبا  �صواِك،  املجلجلة  ال�صحكات 
الكلمة  خلقت  الذي  باملعنى  جًدا،  وحيًدا  كنت 
ملدة  اأ�صيدها  ظللت  اأ�صوار  وحويل  لتعنيه، 
واإنقاذي  الأ�صوار  هدم  ي�صتطع  ومل  عاًما،  ع�رصين 
م�صكيًنا،  كنت  لهذا.   اأحببتِك  فرمبا  �صواِك، 
اأتوق  ول  اأحبها  ل  باحلياة،  مهرتئة  بحبال  متعلًقا 
�صعره  من  يجدل  اأن  �صواِك  ي�صتطع  ومل  لعي�صها، 
فلرمبا  الأبد،  اإىل  باحلياة  لريبطني  حبًل  الأ�صود 

لهذا،  اأحببتِك 
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املكتومة،  �صحكاتنا  ال�صاخبة،  حكاياتنا 
م�صيتنا  املبتورة،  عباراتنا  املتحا�صية،  نظراتنا 
املرتابطان..  عقلنا  املتنافران،  قلبانا  املتقاطعة، 
الآلف  ومئات  واأنِت،  اأنا  الواقع.   يف  نحن  هذا 
وق�صائد  اأحبك،  تقول  لغة  األف  وع�رصون  منهم، 
الواقع.  يف  حياتنا  هذه  عددها،  اأذكر  اأعد  مل 
من  الناق�صة  احلكاية  املكتملة،  غري  العبارة  نحن 
ذاكرة اجلد الواهنة، نحن احلرب التي مل ينت�رص 
اجلميع،  ك�صبها  التي  واملعركة  طرف،  فيها 
نحن  ثكلى.  اأم  ودمعة  عائد،  ر�صيع  ب�صمة  نحن 

اأحبك. واأنا  مًعا،  الل�صيء  ونحن  �صيء  كل 

اإل قليًل، تركُته  اأترْك ال�ّصيَف  واأَنا حمارٌب، مل 
اأتوقف عن  اأم�صكُت بقلمي لأكتب لِك. مل  اأْن  يوَم 
�ِصعًرا.  فيِك  نظمُت  مّلا  فقط  توقفت  قط،  ال�رصاخ 
كتاباِته  كرثِة  من  مّل  لكّنه  �صاعدي  يكْل  مل 
حمارًبا،  ولدُت  لأيّن  اأحارُب  اأنا  تقراأينها.  ل  التي 
�صبًبا،  لتجاهلك  اأعلم  ل  حربي  تتجاهلني   واأنِت 
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اأن  �صيفه  اأعطاين  يوم  يل  قال  جّدي  لأّن  اأقاتُل  اأنا 
روٍح  اأّي  اأعلم  ل  لكّني  فدعه،  واإل  بحّقه  خذه 
يف  ترحلي  حتى  �صوًءا  عني  اأخربْتِك  التْي  تلَك 

مثلك. حمقاء  ليلٍة 

ول  واحلّب  واخلوَف  الذكرى  اأقاتُل  هنا  اأنا 
غباًء  اأ�صّد  معركٍة  يف  تقاتلني  اأنِك  اإل  عنِك  اأعلُم 

وال�ّصلم. اأحبِك  اأنا  منِك، 
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الرسالة التاسعة
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إنه الشهر التاسع لنا سوًيا، يا إلهي!

اآخر غابت  كان �صهًرا �صاخًبا كعادتنا، �صهر 
خمتبًئا  كنت  مرة،  ثلثني  ال�صماء  عن  النجوم  فيه 
اخلا�صة.  جنومنا  اأعد  اأ�صلعك  يف  املرات  اأغلب  يف 
�رصوق  ثلثني  ال�صماُء  فيه  عّدْت  جديد  �صهر 
املتقطع  نومي  تهدهدين  اأغلبها  يف  كنِت  �صم�ٍش 

تيه. بعد  روؤوم وجدت طفلها  كاأم 

كان �صهًرا له مذاقه اخلا�ش؟ نعم، نعم جًدا. 
بوحي  من  تغ�صبي  اأن  ميكنك  ول  لِك  �صاأبوح 
قط  اأرها  مل  حبيبة  فيه  راأيُت  كذلك؟  األي�ش 
اأنِك  راأيت  اأخرى،  مرة  اأبًدا  اأراها  لن  واأظنني 
قلبينا  يف  الفراق  �صكني  لغرز  يوًما  ت�صطرين  قد 
وراأيت  احلياة،  مع  ما  �رصاٍع  يف  ف�صلنا  اأننا  لو   مًعا 
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النوم  وبني  بيني  اأن  تعرف  كانت  قا�صية  اأخرى 
هي  وكانت  وحدها  لأجلها  احلداد  �صنع  ما 
ذلك  ومع  وهناك،  هنا  املمزق  قلبها  نياط  تلملم 
وت�صم  ت�صمني  اأن  املوافقة  كربياوؤها  مينحها  مل 
وراء  اأن  متاًما  اأعلم  اأنا  �صوًيا.  ون�صكن  اإيّل  نف�صها 
متقد،  حبها  وروح  ه�ش،  قلب  الكربياء  هذا 

لق�صوتك!  يا  وحدي.  اأنا  اإيّل  يهفو  وعقل 

اأنا،  و�صدقتها  اأنِت  قلتها  لطاملا  اأًما،  فيِك  راأيت 
كنِت  الأخرية،  املرة  من  اأ�صدق  اأرها  مل  اأنا  لكنها 
روؤوًما  لي�ش  قا�صية  ا  اأمًّ كنِت  لكنِك  فعل،  يل  ا  اأمًّ
اخليوط  وجذبت  مًعا،  ممزقنْي  كنا  اعتدتك.  كما 
البئر  من  خرجنا  حتى  بها  متعلقة  كنِت  التي 

اأهدهدك. اأ�صلعي  يف  واأخذتك  �صوًيا 

تتدللني  كنِت  قط!  اأره  مل  دلًل  فيِك  راأيت 
اإىل  واأهفو  دللك  اأحب  اأنني  تعرفني  واأنِت  علّي 
ر�صاك. راأيت فيِك احلّب والق�صوة مًعا، الأم والند 
يف  راأيتك  جنب،  اإىل  جنًبا  والعقل  القلب  �صوًيا، 
 ال�صهر الأخري كما مل اأرك من قبل. واأحببت كل 
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اأنني  اأعرتف  قط،  الق�صوة  اأحب  مل  لكني  هذا، 
اأحتا�صاها،  و�رصت  جًدا،  ق�صوتك  اأخ�صى  �رصت 
هذا  يعرتفوا  اأن  الرجال  من  كثرًيا  يعجب  ل  رمبا 

مثلهم. ل�صت  لكنني  العرتاف، 

�صعفي  اأكره  اأنا  ب�رص،  لي�ش  �رًصا  �صاأخربك 
القا�صي  رجلها  الأنثى  تكره  كما  كاجلحيم، 
اأهون  �صيكون  ما  يوًما  �صعف  قلبي  اأن  لو  متاًما، 
اأن اأخلعه واأ�صعه حتت قدمّي، اأكره �صعفي  علّي 
لدرجة اأين �رصت اأمقت اإحداهن راأتني معك واأنا 
�صديقي  مات  �صدري.  الهواء  اإدخال  اأ�صتطيع  ل 
نف�صي  اأكرهت  قط!  اأبكه  ومل  جواره  ل�صت  واأنا 
وبكيت  اأ�صتطع،  ومل  اأنفجر  علي  بكائه  على 
اأنني  ال�رص  �رًصا،  لي�ش  هذا  كل  مرتني،  ب�صببك 
جزء  يظهر  اأن  اأحببت  معك!  هذا  �صعفي  اأحببت 
اأخ�صى  لكن  ل�صواِك،  يظهر  مل  اأ�صلعك  يف  مني 
ن�صل  اأن  اإيانا  معِك.  �صعغي  اأكره  اأن  كاجلحيم 

اأرجوِك! اإىل هنا، 
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اإل  ب�صدق  فيها  اأمن  مل  يوًما،  و�صبعون  مائتان 
ناًرا ممتعة  اأن للحب  اأعرف  مل  اأواه!  اأح�صانك،  بني 
كهذه، �رصت اأخ�صى اأن اأعدك ب�صيءٍ لكن تعايل 
طريقنا،  يف  يقف  اأحد  وكل  �صيء  كل  نحارب 
اأطلب  لن  لك  اأق�صم  وقفي،  ظهري  وراء  تعايل، 
الليل  اآخر  وتعايل  فقط،  ظهري  يف  قفي  املزيد 
نحرك  بني  ما  فقط  ج�صدِك،  يف  كلي  �صعيني 
كتف  اأكرث.  ل  هناك،  اأ�صيع  ودعيني  و�صحرك 
كل  و�صاأحارب  الليل،  اآخر  واأ�صلعك  ظهري،  يف 

بنا!  ونفوز  �صيءٍ 

اأخرب  املاطرة  ال�صحائب  رفيقة  يا  دعيني 
ونعي�ش  مًعا  ونحكي  مًعا  نحارب  نا  َنّ اأ اجلميع 
اأحبِك  اأنا  جديًدا.  �رًصا  يوٍم  كلَّ  واأخربِك  مًعا 

وال�صـلم. 
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يا فاتنيت
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صباح الحبِّ يا فاتنتي.

الثواين  اأزحنا  هّل  حالِك؟  كيف  اأحبِك،  اأنا 
؟   احلبِّ بطعم  اأخرى  حكاية  لِك  وحكيُت  جانًبا 
م�صارف  على  اأنا  كنُت  املعركُة  انتهت  مّلا 
دمائي،  مع  مّني  تهرب  احلياة  كانت  الرحيل، 
الو�صول  حتاولني  متهاديًة  اإيّل  ت�صريين  اأراِك  واأنا 
ممتلئ  جّو  املوت،  يفعل  اأن  قبل  املمدودة  ليدي 
احلوا�صم  املوت،  حتمل  القَنا  األوانه،  كل  يف  باملوِت 
يف  اإليَك  حتمله  املوت  ملك  ور�صُل  املوت،  حتمل 
تقول  اأن  �صيًئا  تفعل  اأن  متاًما  عاجٌز  واأنَت  ال�ّصهام، 
اأمامك  �صيء  ل  القتـال،  اإل  لديك  �صيَء  ل  ل، 
اأن  حتاول  بيديَك  عليه  تقب�ش  ال�ّصيف،  �صوى 
الذكرى  قلبك  على  وتقب�ش  باحليـاة،  تت�صبث 

اإىل املوَت اأكرث. اأن تدفعك  حتاول 
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كاأّنه  بطيًئا  ال�ّصماء  عنان  اإىل  يعلو  الغبار 
ال�ّصيوِف  و�صوت  احلرب،  هذه  اإليها  ي�صكو 
اأكرث  يعلو  احلّب  و�صوت  فاأكرث،  اأكرث  يبتعد 
نظرة  عينيها  يف  وحتمل  اإيّل  ت�صري  كانت  فاأكرث، 
حتّب  طفلة  ونظرِة  ولدها،  جناة  ترجو  رحيمة  اأٍم 
تبت�صمني،  واأنِت  اإيّل  و�صلت  باحلياة،  اأبيها  ت�صبث 
كنت  الدافئتني،  يديِك  بني  يدّي  التقطت 
القّوة  ت�صتمدين  ارجتافتِك،  وتخبئني  ترجتفني 
نف�صِك  توؤمن  املوت،  اأنازع  جريٌح  واأنا  مني 
م�صحِت  لأتنف�ش،  اأجاهد  م�صكني  واأنا  بج�صدي 
واحت�صنت  جبيني،  وقّبلِت  وجهي  عن  الغبار 
الغبار  مت�صحني  واأنِت  راحتيِك  بني  وجهي 
النك�صار  ومت�صحني  وجهي،  عن  والدَم  والعرق 
الرجتافة  ومت�صحني  روحي،  عن  والرعَب  واخلوَف 

قلبي. عن  والبغ�ش 

لكّنِك  دوًما،  كنت  كما  جًدا  جميلة  كنت 
يل،  تعتذران  عيناِك  كانت  اأجمل،   اليوم 
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لأقاوم  جديدًة  روًحا  دمائي  يف  تدفع  وروحِك 
اأ�صتطع  فلم  اأحّبك  اأيّن  يل  هم�صت  واملوَت،  اخلوَف 
واأخربتني  الغبار  حليتي  عن  م�صحت  البت�صام، 
قّبلت  اإليِك،  اأنظَر  اأن  اأ�صتطع  فلم  اأع�صقك  اأيّن 
على  اأربّت  اأن  فعجزت  اإليك  ا�صتقت  اأين  يدّي 
قليًل،  اإل  ميًتا  كنُت  مّني،  اعتدت  كما  راأ�صِك 

اأبًدا.  اأ�صقط  األ  احلياة جماهدًة  يّف  وكنت تدفعني 

اأن  اأ�صتطع  مل  لكّني  جًدا،  منِك  هذا  اأحببُت 
فقدُت  اأيّن  اأح�ص�صُت  واحدٍة،  بكلمٍة  لِك  اأنطَق 
عاجٌز  اأيّن  اأح�ص�صُت  عداِك،  تقريًبا  �صيءٍ  كلَّ 
قاتلُت  جًدا،  �صلًبا  كنُت  تاأتي  اأن  قبل  متاًما، 
مني  فرغْت  وحني  اأ�صقط،  ومل  يوٍم  اآلف  اأربعَة 
عهدُت  كما  قوًيا  كنت  الرحيَل  واأرادْت  احلياُة 
و�صط  الأخرية  للمرة  راأيُتِك  حني  لكّني  نف�صي، 
من  اأنقذِك  كي  القوَة  يّف  اأّن  اأح�ص�صُت  الأ�صنة 
رغبَة  عينيِك  يف  راأيُت  وحني  وال�صنان،  الأ�صّنِة 
متاًما،  حركتي  همدْت  فيه  اأنا  مّما  تنقذينني  اأن 
تكالَب  قد  املا�صياِت  الأيام  تعّب  اأن  واأح�ص�صُت 

فجاأة. روحي  على 
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فاأح�ص�صُتِك  �صدرِك  على  راأ�صي  �صقط 
فاأقمتني  بك  ت�صبثُت  اأكرث،  ت�صمينني 
جديد،  من  امل�صَي  ابنها  تعّلم  كاأٍم  ت�صندينني 
بطيًئا  �صرًيا  بي  و�صارْت  ذراعيِك  بني  حملتني 
�صوت  اإل  �صيءٍ  كلِّ  �صوُت  عّنا  يبتعد  خفيًفا، 
فهم�صت  اأحّبك  اأيّن  ب�صعٍف  هم�صُت  قلبينا، 
طويل،  فالطريق  طاقتك  احفظ  اأ�صعف  ب�صوٍت 
مثلي،  حماربًة  اخرتُتِك  حني  اأ�صبُت  كم  اهلل!  يا 
ومّلا  قتالها،  يف  جًدا  عظيمًة  حياِتك  طيلة  كنت 
�صتكونني  اأّنِك  علمُت  بجواري  لتكون  اخرتُتِك 

كهذا. يوًما  يوًما،  �صقطُت  اإن  معي 

بقّوة  نف�صه  الليُل  وفر�َش  ال�صم�ُش  غابْت  مّلا 
نحوه  نظرُت  امليدان،  عن  جًدا  ابتعدنا  قد  كّنا 
ميداَن  اأن  يل  وقلت  فاأوقفتني  �صديد،  بحزٍن 
�صوًيا،  فيه  فلنحارْب  تعاَل  اأعظم  معركتنا 
اأفقدِك  اأن  وكدُت  معِك  كنُت  اأيّن  بحزٍن   نظرُت 
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اأيّن  اأكرث  اإليِك  راأ�صي  ف�صممت  وتفقدينني، 
من  اأ�صقط  اأن  كدت  ينبغي،  كما  اإليَك  �صاأعتذر 
اأحبِك  اأيّن  اأخربُتِك  معي،  واأ�صقطِك  الإعياء  �صدِة 

وال�صلم.
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يا عزيزيت
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يا عزيزتي.

يهداأ  ل  ومتحرٌك  يتحرك،  ل  �صاكن  احلبُّ 
ب�صيط  وتعقيد  التعقيد،  منتهى  يف  وب�صاطة  اأبًدا، 
قلٍب  على  ت�صقط  مطر  قطرة  عقل،  ذي  كل  على 
كلُّ  فيه  فينبت  �صويداءه  فت�صيب  كاد  اأو  يب�ش 
من  اأثرها  يرى  جميلة،  بي�صاء  وردة  جميل، 
�صبار  حقل  يف  �صوٍك  بل  وردة  عاٍم،  األف  م�صرية 

 . مقيت

رفيقتي. يا 

واأنهيها  �صامت  كعا�صٍق  لِك  ر�صالتي  اأبداأ 
اأن  اأ�صتطيع  ل  ما  اأحكي  وفيها  تائه،  كطفٍل 
وع�صٌق  حٌب  فيها  اأفتقده،  و�صٍل  يف  به  لِك  اأبوح 
وفيِك  بك  وغزل  اأنِت  وفيها  وحرب،   وحياة 
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جًدا،  قويٌّ  رجٌل  اأنا  احلِبّ  روَح  يا  اإليك،  ومنتهاه 
ُي�صقط  اأن  له  ينبغي  ل  مثلي  لأّن  اأحارُب  زلُت  ما 
اأجد  ل  جًدا  �صعيٌف  رجٌل  واأنا  بها.  اأم�صَك  رايًة 
داخلي.  املعركة  تهداأ  حني  الليل  اآخر  ماأوى  يل 
وقاتلتني  انت�رصُت،  حتى  احلياة  قاتلت  رجٌل  اأنا 
جًدا  �صعيٌد  اأنا  يوٍم  كّل  انت�رصْت.  حتى  احلياُة 
ال�صحك،  �صوى  حياتي  يف  �صيَء  ل  كاأّن  اأ�صحُك 
عابٌد  اأنا  ليلٍة  كل  للبكاء،  خلقت  كاأيّن  واأبكي 
كما  عينيِك  يف  اأتغزل  و�صاعٌر  بحرقٍة،  اهلل  اأدعو 
نرج�صيٌّ  رجٌل  اأنا  اأفعل،  اأن  حتبينني  كنِت 
لأنني  الأف�صل،  لأنني  يل  تكوين  اأن  اأحّب  جًدا، 
مثلي،  ذلك  يفعل  من  جتدي  لن  لأنِك  الأقوى، 
اأن  يل  كيف  اأدرْك  مل  لأنني  جًدا  م�صكنٌي  ورجٌل 

حبيبة!  يل  تكونني 

غاليتي. يا 

يحمل  قلبِك  بِك،  ُيَذّكرين  �صيءٍ  كلُّ  ُهَنا 
ال�ّصماء،  ب�صواد  وعيناِك  الليل،  �صفاء  نف�َش 
ال�ّصم�َش  كاأّن  فجاأًة  تبت�صمني  حني   وثغرِك 
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األَف  قاتلُت  �صوداء،  عا�صفٍة  اأياِم  بعد  اأ�رصقْت 
حني  لكّنِك  واحد،  جفن  يل  يطرف  ومل  فار�ٍش 
الروَح  تزلزلن  عيناِك  كانت  اإيّل  تنظرين 
جًدا،  وخائفًة  جًدا  م�صكينًة  كنت  مًعا.  واجل�صَد 

جًدا. اأحببتني  اأنِك  اأعلم  لكنني 

م�صكينتي. يا 

اأنا قوٌي جًدا، ه�ٌش جًدا، اأحبِك جًدا وال�ّصلم.
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يا حُبُّ
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.. صباُح الخير يا ُحبُّ

كيف حالِك؟ اأنا اأحبِك واأريد اأن اأخربِك �رًصا، 
اأنا مل اأغب عن الطريق قط، ومل اأترك �صيفي يوًما، 
لأين  فقط  نزلت  اأحبني  خيٍل  عن  نزلت  وحني 
واأحكي  �صعًرا  فيِك  واأكتب  ناًرا  اأوقد  اأن  اأريد 
اأخذل  اأو  طريًقا  اأ�صيع  مل  حكايتنا.  للمارين 
اأحببت  لأين  هنا  كنت  حبيبة،  اأن�َش  اأو  �صيًفا 
وحدِك،  اأحببتِك  واأحببُت  فعلت  وحني  فقط، 
دليًل،  عليه  تريدين  ل  هذا  تعرفني  ِك  اأنَّ اأعلم 

اأذكرك بهذا دوًما؟ اأن  اأريد  اأنني  اأ�صعْر  مَل  لكن 

رباين  جدي  ولأن  عا�صق،  اإين  حبيبتي  يا 
�صغرًيا  قلبي  يف  حبه  غر�ش  التاريخ  ولأن  حمارًبا، 
القدمية  املدينة  اأ�صوار  زرت  حني  رحل،   ثم 
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اأول  ال�صهم  مرق  حني  الأوىل  الرجتافة  ارجتفت 
مرة،  اأول  العناد  وذهب  مرة  اأول  العقل  وغفا  مرة 
ق�صوُتِك  اأكانْت  اأعلم  ول  مرة.  اأول  اأحبِك  وقلُت 
تتلذين  لأنِك  اأم  م�صكنٍي  قلٍب  لإخفاء  هذا 

؟ يبي بتعذ

احلكايا  يا رفيقتي �صوف نحكي، نحُن نحب 
حني  اجلّد  لأن  اأو  حّكائني،  ُخلقنا  لأننا  رمبا  جًدا، 
النريان  حول  يجل�صنا  كان  الطوق  عن  �صببنا 
يحكي لنا حتى يغيب القمُر خلف اجلبل الأ�صود 
واملجد،  واحلب  احلرب  حكايا  لنا  حكى  البعيد، 
اأّن  يخربنا  وكان  حامًلا،  حُمًبا،  خائًفا،  يحكي  كان 
ولن  لنحارب،  ال�ّصيف  لنا  يحمل  �صياأتي  ما  يوًما 

احلكايات. برُد  اإل  احلرب  قيَظ  يطفئ 

يِف  ال�صّ حر  من  �صجرين  كانوا  حني 
ال�صتاء  ليل  حكايات  لنا  يحكي  جّدي  كان 
ل  قرينان،  وال�صتاء  احلب  اأن  يخربنا  الطويل، 
خمتئبني  كانوا  وحني  حبيب،  اإل  اقرتانهما  يفهم 
حكايات  جدي  لنا  حكى  ال�صتاء  زمهرير   من 
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مّلا  ت�صكن،  حتى  نف�صَك  يدفئ  قيظ  بها  احلرب، 
النور  حكايا  جّدي  لنا  حكى  الليل  من  خافوا 
الّنهار  اإىل  هربوا  ومّلا  ثغرها،  من  ي�صع  الذي 

احلالك. عينيها  �صواد  عن  لنا  حكى 

كان رجًل عجوًزا هزم الزمَن بوجهه املجعد 
يف  اجلمال  ت�صّب  التي  وحكاياته  البعيد  و�صوِته 
اأرواحنا، ع�صُت معه األف حياٍة حول نريان ال�صتاء 
الهادئ،  الّنهر  �صفحة  على  القدمي  الزورق  ويف 
فوق  �صارخني  ال�ّصيوف  يحملون  القدامى  راأيُت 
القد�ش  جحور  يف  امللثمني  مع  وع�صُت  جيادهم، 
ال�صمالية  الربوة  على  رفعوا  اأن  يوم  امل�صكينة 
�صمعُت  كبرًيا،  اأحمر  �صليًبا  و�صطها  حتمل  راية 
�صيءٍ  كل  غاب  حني  الغا�صبة  اجلناحر  �صيحات 
اإىل  اجلحور  من  احليوانات  وهربْت  الإميان،  حتى 

جًدا. بعيدٍة  اأر�ٍش 

الأخريِة  للمرِة  فمه  العجوُز  اأطبق  حني 
واحلرب،  واحلب،  احلكايا،  �صيءٍ،  كّل  خ�رصُت 
بارًدا  وال�ّصتاء  جًدا،  قائًظا  يف  ال�صّ �صار   واحللم، 
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نهاٌر  ميْر  ومل  ليٍل،  لأّي  نهايًة  اأرى  اأعد  مل  جًدا، 
الأر�ِش  من  �صٍق  يف  ج�صده  غّيبنا  اأن  منذ  واحد 
اإل  لنا  طريق  ول  باكية.  �صم�ٍش  ذي  �صباٍح  يف 
ال�صغاُر  ي�صرَي  حتى  نحكي  �صوف  احلكايا، 
كِل  قلِب  على  العجوز  وجه  ونر�صم  حّكائني، 
امل�صكني،  والنهر  واحلياَة  احلجارة  يحّب  طفٍل 
اإمنا  اأن كل هذا اجلمال  اأخربِك  اإليِك  اأ�صَل  وحتى 

اإل. لي�ش  منِك  ب�صعة  هو 

يعّجل  رمبا  ما،  بطريقٍة  حبٌّ  املوُت  غاليتي  يا 
ت�صهد  ولن  اأبًدا،  الأر�ش  �صفحات  حتمله  لن  لقاًء 
حياٌة  املوُت  قرون.  من  ع�صَت  مهما  ال�ّصماء  عليه 
ب�صكٍل ما، حنَي يقرر املوُت اأن ي�صع حًدا لطاغيٍة 
اأو جمرم. املوت حرٌب ل ت�صتطيع اأقوى اجليو�ِش اأن 
خلف  من  هرب  خيل  املوت  وجتابهه.  اأمامه  تقف 
حني  ثورٌة  املوت  ال�صم�ش.  غابت  اأن  يوم  ال�ّصِد 
ال�رصخات.  وراء  ياأتي  الثائرين  حناجر  تلتهب 

املوُت  ُينتظر.  ل  وراحٌل  َينتظر،  ل  اآٍت  املوُت 
لو�صفه.  اللغة  حروف  تكفي  ل  ب�صكل   َجماٌل 
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وجنٌم  ووحدٌة  وبكاٌء  وخوٌف  ظلٌم  ليٌل،  املوُت 
جافة  �صحراء  املوت  للأبد.  نوره  فقد  بعيد 
كان  واإن  ماًء  بها  جتد  ل  عاٍم  األف  فيها  ت�صري 
تلمع  حني  املجانني،  لبع�ش  ِع�صق  املوت  �رصاًبا. 
املوُت  ه.  حليا�صِ كالعط�صى  يهرعون  الأ�صّنة 
جنون، �صفاء، خوف، حياٌة، دماء، ورمبا كان جناًة. 
ال�صافيتان حني  املوُت هو عيناِك  وفوق كل هذا 

الزحام.  تنظران يل بحبٍّ ثم تغيب يف 

وال�ّصلم. اأحبِك  اأنا 
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يا طفليت
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صباح الخير يا طفلتي.

يحمل  جًدا،  باكٍر  �صباٍح  يف  الآن  اإنني 
ويحكي  دوًما،  جميلة  اعتدتها  التي  رائحتِك 
منِك  واأخذته  فيِك  بَّ  �صُ الذي  جمالِك  عن  يل 
كيف  الغائِب  للقمِر  ويروي  ذلك،  بعد  اخللئق 
اأنا  حًبا.  لي�ش  قلبِك  على  ميْر  مل  ُحٍبّ  كَلّ  اأنَّ 
الروح،  تعانق  الروح  اإن  خمتلًفا،  عناًقا  منِك  اأريد 
العيون،  تعانق  والعيون  القلب،  يعانق  والقلب 
اأريد  كيف،  اأعرف  ول  اأ�صدَّ  عناًقا  اأريد  لكنني 
عناًقا  اأريُد  كيف،  اأعرف  ول  حرارة  اأكرث  عناًقا 
واحًدا  �صيًئا  وقلبينا  وروحينا  ج�صدينا  يجعل 

ينف�صل. ل 
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اأن  قبل  عنِك  القمر  �صاألُت  اأنا  ال�صباِح  هذا  يف 
عر�صه  فقد  الذي  احلزين  ابت�صامة  ابت�صم  يغيب، 
األ  حينها  علمت  �صدري،  ت�صكنني  اأّنِك  وقال 
الليل  اأن  اأعلم  هنا،  ل�صِت  واأنِت  تكون  حياة 
منِك،  �صوءه  ا�صتمد  واحلبَّ  منِك،  جماله  ا�صتمد 
ا�صتمدْت  والروح  منِك،  قوتها  ا�صتمدْت  والّنار 
�صبابًيا  يبدو  �صيءٍ  كلَّ  اأن  اأعلم  منِك،  توقدها 
كتابتها  على  تعاهدنا  التي  احلكايَة  واأن  خافًتا، 
قا�ٍش  بارٍد  �صتاءٍ  يف  اأحمق  قطار  ر�صيف  على  مًعا 
قوٍة  من  بقّية  لول  الرياح،  اأدراج  ا  منَّ تذهب 

اأبًدا. الراية  اأ�صقط  األ  فقررُت  القلَب  �صكنْت 

حارَب  رجٍل  من  تعلمت  اإنني  فاتنتي  يا 
واأن  اأبًدا،  رايتي  اأ�صقط  األ  هزمه  حتى  الدهَر 
�صيَء  األ  اأعلم  واأنا  دخلتها  اإذا  احلرَب  اأدخل 
ما  �صبيل  يف  املوِت  اأو  النت�صار،  �صوى  هنالك 
ل  لِك  حربي  يف  عزيزتي  يا  واأنا  له،  حاربُت 

اأو ن�رٌص. اأو ن�رٌص  موَت، هو ن�رٌص 
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اأن حكاياتي عن احلرِب  اأعلم  اأعجوبة احلبِّ  يا 
اإن  ذنبي  ما  لكن  متّلينها،  وقد  كثرية  �صارْت 
الرمق  حتى  بالقتال  علينا  حكمت  قد  كنت 
الأخري؟ واإن كنُت اأنا م�صكيًنا ل اأعرف اأن اأكتب 

اإل عن احلرِب واحلِب واأنِت؟! 

اإلِك، ول  اأكتبه  ما  اأحَد �صيفهم  األ  اأعرف  اأنا 
اأنِت  اأين  لكن  �صواِك،  النبهار  من  �صي�صهق  اأحد 
اأن  اأ�صعر  ومَل  م�صى؟!  �صهٍر  من  اأكتب  ما  لتقراأي 
هو  الر�صائل  هذه  فيه  �صتقراأين  الذي  اليوَم 
معتذرة  �صدري  يف  فيه  �صتكونني  الذي  اليوم 
عّما م�صى، طالبًة منِّي قبلة حٍب وقبول اعتذار؟

اأحياًنا،  لل�صفقة  مثرية  اإنِك  الفوؤاِد  م�صكينة  يا 
قلبِك،  يف  لي�ش  ما  كله  للعاملِ  لتقويل  جتاهدين 
قلبِك  اإيلم  يف  اإمعاًنا  ذلك  تفعلني  هل  اأعلم  ول 
كلها،  اأ�رصارِك  اأعلُم  اإين  مًعا؟  قلبينا  اأم  قلبي  اأم 
�صويحباتِك  عن  تخبئينها  التي  تلك  حتى 
جتروؤين  ل  التي  حتى  اأعلمها،  بِك  يحطن  اللتي 

اأعلمها. بها  النطِق  على 
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ليالينا  من  �صاخبة  ليلة  ذات  �رًصا؟  اأخربِك 
كيف  اأعرف  ل  تائًها  اأنا  كنت  ومنِت،  تركتني 
�صديق  قرب  لرتاب  قدماي  اأخذتني  حني  اأ�صنع 
اإليِك  اأذهب  اأن  هناك  البلبل  اأخربتني  ما، 
جئت  فعلُتها،  اأكرب.  ب�صكون  واأ�صّمك  ب�صمٍت 
حزينة  ليلة  ليلء،  ليلة  كانت  �صامًتا،  اإليِك 
ترقدين  حيث  اأتيُت  مًعا،  علينا  اآثارها  تركت 
اأن  اأح�ص�صت  نف�صِك،  انقطع  حتى  و�صممتِك 
اجلمال  اأخربُت  بكائِك،  �صدِة  من  ذابلتان  عينيك 
مني  ير�َش  فلم  اأعتذر  اأيّن  عينيك  ي�صكن  الذي 
اأكتب  اأعرف كيف  اأنظمها. ل  اإل بق�صيدة غزٍل 
حبات  اأ�صمُّ  كيف  اأعرف  اأنظمه،  ول  ال�صعر 
لي�ش  جيدِك  به  واأزين  حٍب  من  خيٍط  يف  اللوؤلوؤ 

اأكرث.

عاتبُت جماَل عينيِك اأينَّ ل اأعرف، فاأخربين اأين 
عاتبتِك  هو،  يطلَب  اأن  دون  لفعلتها  حمًبا  كنُت  لو 
اأحبِك  اأينَّ  تعلمني  اأنت  الّنوِم  يف  غائبة  واأنت 
واأخذت  ا�صت�صلمت  النهاية  يف  اأ�صنع؟   فكيف 



197

حاولت  ي�صبهِك،  ورًدا  اللغة  يف  ب�صتاٍن  كلِّ  من 
ثم  فف�صلُت،  ق�صيدة  الورِد  هذا  بكل  اأنظَم  اأن 
الليل،  اأكرث  انق�صى  حتى  فف�صلت  حاولُت 

اأبًدا. اأن�صاه  ل  �رًصا  جمالِك  علمني  حينها 

اجعلها  لها،  ق�صيدة  اللغة  من  تنظم  ل  يل  قال 
فاأخربين  اأفهم،  مل  له  قلت  ق�صيدتك.  هي 
ي�صاهي  ا  ُدرًّ اأ�صابعي  بني  اأم�صكُت  غبي.  اأنني 
منِك  اأقل  فخرج  بع�صه  اإىل  و�صممته  جمالِك 
ثّم  ق�صوة.  منِك  واأكرث  حًبا،  منِك  واأخف  جماًل، 
ق�صيدة  املنتظمة  باأنفا�صك  يل  حتكني  تركُتك 
فيما  جمالِك  اأجاري  قلمي  اأنا  واأم�صكُت  يتيمة 
ما  اأ�صهل  ال�صعُر  حمق،  اأّنه  علمُت  حينها  ي�صنع، 
عجز  كلماٍت  ينظم  ل  هو   ، املحِبّ على  يكون 
حبيبته  تفا�صيل  يحكي  هو  الأقدمون،  عنها 
حبيبته  جماُل  ينظم  يحكي  وحني  اأكرث،  لي�ش 

اأخرى. تارة  وحكاية  تارة  �صعًرا  كلماِته 

حتبني  ِك  اأنَّ واأعلُم  جيًدا،  هذا  واأعلم  تائه  اأنا 
ورجًل  معِك  طفولته  من  ي�صتحيي  ل  طفًل   كوين 
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فيِك  غارق  اأنه  العامل  اأمام  يق�صم  اأن  يخ�صى  ل 
زمن  منذ  يل  تقراأي  مل  حبيبتي  الثمالة.  حتى 
عن  اأكْف  مل  تعلمني،  كنِت  لو  يعذبني  مّما  وهذا 
الذي  اليوم  اأنه �صياأتي  اأظن  لِك قط، ومل  الكتابِة 
التي  حرويف  يف  جديد  من  احلياة  فيه  تبثني 
احلياة  هذه  يف  جديد  �صيء  ل  تهرتئ.  اأن  كادت 
اإل اأيّن اأحّبك، ول �صيء اأعظم من اأن ُيحكى �صوى 
اإىل  اأن اأ�صمِك  اأيّن ا�صتقُت لِك، ول �صيء اأف�صل من 

فيه.  فتنامني  �صدري 

انتظمْت  حتى  اإيّل  �صممُتِك  الأم�ش  ليلة 
نوٍم  من  بحر  يف  غبِت  اأّنِك  وعرفُت  اأنفا�صِك 
تغزلُت  طاملا  التي  تلَك  ملحمِك  تاأملُت  لذيذ، 
خارجة  كاأّنِك  عظيم  بتعٍب  فيها  �صعرُت  بها، 
اأعظم  بحٍب  و�صعرُت  فار�ش،  األِف  مع  معركٍة  من 
ل  باإرهاق  و�صعرُت  تخبئينه،  كيف  اأفهم  مل 

الليلة.  طيلة  ينتهي  ل  جنوٍن  جراء  ينتهي 

روحِك  اأحببُت  قط،  وحده  ج�صدِك  اأحب  مل 
كيف  تتفننني  لكّنِك  دونه،  فيما  وزهدُت   اأوًل 
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�صغرها  على  تف�صيلة  كّل  فيِك  اأحب  جتعليني 
اأن  ملحٍب  ينبغي  كّما  لِك  ا�صتقُت  عظمتها.  اأو 
يفعل، و�صممتِك اإيّل كما ينبغي لرجٍل اأن يفعل، 
يفعل.  اأن  بليغ  ل�صاعٍر  ينبغي  كما  وغازلُتِك 
جواري،  اأجدِك  مل  نومي  من  اأفقت  حني  لكنني 
يف  اأغفو  ثم  حتبني  مبا  اأغازلِك  اأن  ليلٍة  كل  تعلمت 
جواري،  عنِك  لأبحث  واأ�صحو  بائ�ش  متقطع  نوٍم 
كلما  اأملي  يخيب  مَل  اأعلم  ول  لغيابك  اأنتبه  ثم 

اأحد!!  وجدُت جواري فراًغا ل ميلأه 

يف  كلها  حياتِك  ع�صت  م�صكينة  ِك  لأنَّ اأحبِك 
قط. بحياتِك  تهناأي  مل  حرٍب 

تائه من غريِك. لأنني  اأحبِك 

ول  وحدنا،  لنا  خلقت  كلمٌة  احلَبّ  لأن  اأحبِك 
اأحد. فيها  ي�صاركنا  اأن  اأخال 

واأٌم،  و�صديقة،  حبيبة،  لأنِك  اأحبِك 
واأخت. وع�صيقة، 
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عا�صق،  وفار�ش  حمب،  حمارب  لأنني  اأحبِك 
تائه. وطفٌل  م�صكني،  وخمتال 

�صدري،  ي�صكن  اأن  له  ُكتَب  احلبَّ  لأن  اأحبِك 
اأناملي. على  للنا�ش  ويظهر  روحِك،  اإىل  ويلجاأ 

كل  منه  انطفاأت  بدٌر  وجهِك  لأنَّ  اأحبِك 
اأنا.  ظهرُت  حني  خيبة 

اإل  اأتعلثم يف كلِّ حكايٍة  اأحبِك لأنني حّكاٌء 
عنِك.  اأرويها  التي  احلكاية 

– لِك وحدِك.  – يا حُبّ  اأحبك لأن احلبَّ 

�صباٌح  كلمة،  األف  من  ر�صالة  هذه   ، حبُّ يا 
ووردة. و�صلًما  حًبا  يحمل  لِك  مني 
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يا عنائي
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صباح الخير يا عنائي.

رمبا  جًدا،  لِك  م�صتاٌق  واأنا  اإليِك  اأكتُب 
لِك  ب�صوقي  للغِة  بحُت  اأينَّ  اأخربُتِك  اإن  تعجبني 
عن  عجزها  معلنة  ورحلت  حروفها  فلملمت 
البت�صامة  تلك  تبت�صمني  رمبا  اأريد!  ما  و�صف 
حكيُت  اأينَّ  اأخربُتِك  اإن  اأحبها  التي  ال�صاخرة 
ن�صف  فابت�صمت  عنِك  امل�صكينِة  ة  للجدِّ
تخربين  وهي  �صدري  مو�صع  و�رصبت  ابت�صامة 
بنظرِك  تذهبني  رمبا  حًقا،  به  اأ�صعر  ما  تفقه  ها  اأنَّ
�صقطتُّ  التي  الّلمعُة  تلَك  عينيِك  ويف  بعيًدا 
غازلت  حني  ني  اأَنّ اأخربِك  حني  غرامها  يف 
الّنجوم  خلف  بعيًدا  ووىل  ا�صتحيا  عنِك  القمر 
يا   - ورمبا  ال�صافية،  ال�ّصماء  �صفحة   ال�صاكنة 
�صادًقا  اأخربِك  حني  ت�صدقينني   - القلب   رفيقة 

اأحبك!  - اأينَّ م�صتاٌق لِك جًدا، واأينَّ -يا حّب ُ
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وانقبا�ش،  ٌة،  غ�صّ القلِب  يف  اجلمال،  اأعجوبة  يا 
مل  وقلٌم  ما،  وخلٌل  اأقدم،  لبلدٍة  قدمية  وزيارٌة 
ورحلة  وُحطام،  ه،  اأْن�صَ مل  و�صفٌر  بعد،  فيه  اأفرْط 
وفتاة  العوا�صم،  اأجمِل  من  اإلينا  اأقرُب  هو  ملا 
وحبيبة،  وتاريخ،  ثلث،  �صنوات  العمر  من  لها 
لل�صارع  وزيارٌة  ج�صدين،  يف  وروٌح  وعمر، 
على  وجل�صة  املتعبة،  املنهكة  العا�صمة  يف  الأّول 
و�صفٌر  ذاته،  التاريخ  قدَم  قدمي  �صارٍع  ر�صيِف 
-اأحبك-،  كلمة  ما  يوًما  يل  حملْت  عربٍة  يف 
وحكايتنا  الأول  عهدنا  �صهد  قطاٍر  ور�صيُف 
ملن�صدِة  وذكرى  �صادقة،  و-اأحبك-  الأوىل 
طويًل،  عمًرا  فيه  وع�صنا  قدًرا  عرفناه  مطعٍم 
حكايِة  من  وتعٌب  قط،  بها  اأحَظ  مل  ُقبلٍة  وطعم 
حني  عينيِك  وفرحة  والأخري،  الأول  املعر�ِش 
واإح�صا�ٌش  اأنِت،  يداِك  �صنعتها  هدية  اأعطيتِك 
اأ�صبعي، وكل ما ي�صرتك يف هذا هو  بخامتٍ يزين 

اأنِت.
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تطلع  ومل  �صم�صه  غابْت  الربد  �صديد  يوم  ذاَت 
قط دخلُت عربة القطار اليتيمة، كانت جوانبها 
التي حتمل  اإىل املدينِة  تهتز وهي تاأخذ الطريق 
جنابتها اأنفا�صك يف بطءٍ وخوٍف، مل اأكْن اأعلم قط 
ال�صابعِة  يف  بالرحيل  ال�صارخ  القطار  رحلَة  اأن 
يف  يل  �صتحمل  دي�صمرب  اأياِم  من  يوٍم  يف  �صباًحا 
و�صلت  حني  قط،  اأعهدهما  مل  ووجًعا  حًبا  طياتها 
مرة  اأول  كانت  الكبرية  للمدينة  الظهريِة  عند 
وحملني  القدمي،  اجَلمال  هذا  كل  قدماي  تطاأ 
يف  �صعُت  ا،  عنَّ غريبٍة  مدينٍة  اإىل  اآخر  قطاٌر 
اأنَّ �صياعي هذا �صيحملِك يل! �صوارعها ومل اأعرْف 

اللقاء  من  حبيبتِه  على  غار  حبيًبا  اأتعلمني 
هذا  كان  اأ�صًل؟  فيه  يتحدثا  مل  الذي  الأول 
دمائي  الغرية  نريان  اأحرقْت  ملاذا  ت�صاأيل  ول  اأنا، 
كما  اأعلُم  لأينَّ  اليوم،  هذا  قبل  اأعرفِك  مل  واأنا 
تفا�صيل  اأذكر  اأنا  جواًبا،  اأملُك  ل  اأينَّ  تعلمني 
كلمة  لتفا�صيل  كذكري  البعيد  اليوم  هذا 
وقٌت  عليَّ  مر  كلما  واأ�صتعيدها  منِك،   -اأحبك- 
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التي  الإلهي  التدبري  قدرة  من  اأتعجب  كبرٌي، 
حتى  لأق�صاها  الأر�ِش  اأق�صى  من  تخرجني 
�رًصا؟  اليوِم  هذا  عن  اأاأخربِك  عزيزتي  يا  األقاِك، 
�صوى  واحٌد  �صيٌء  تفا�صيله  من  يبَق  مل  يوٌم  هذا 
اأعرف  ول  مًعا!  ا�صمينا  حمل  وكتاٌب  واأنِت  اأنا 

اأنه ابتلٌء خا�ش يل! اأم  هل هذا قدٌر 

مّني  وليُت  اأحبك  اأينَّ  نف�صي  اأخربُت  حني 
تعلمني،  ما  كل  اأخربِك  اأنني  اأعرف  اأنا  هارًبا، 
يحمل  حلديث  م�صتاًقا  جعلني  عنَّي  غيابِك  لكن 
�صفعني  هارًبا  وليُت  مّلا  كانت!  اأًيا  رائحتِك 
على  العجوز  الرجُل  يربَك  اأمل  يل  قال  قلبي، 
اإىل ما تريد؟ اأخربته  اأو ت�صل  القتال حتى تبلى 
اأنني  ولو  �صرًبا،  املعركة  هذه  اأطيق  ل  ني  اأنَّ
جبان  اأيّن  اأخربين  �صيءٍ،  كل  لأخ�رصَنّ  خ�رصُتها 
�صفعني  ثم  ف�صكتُّ  ثانية  �صفعني  ثم  وهارب 
ف�صقطُت  �صورتِك  راأيُت  ثم  ف�صكتُّ  الثالثة 
�صّمها  اإًذا  يل  قال  ملا  اأع�صقها،  اأين  اأخربُته  �رصيًعا، 
كلَّ  و�صار  عّني،  فرحل  فاأخفقت  حاولُت  اإليك 
اإىل عينيك حتى  اأنظر  اأن�صها قط،  مل  ليلة يل عادٌة 

اأغيَب.
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يف ليلٍة نرث فيها اجَلَماُل الُدرَّ املتلألأ يف �صفحة 
اأدهمنا  من  طلبُت  الكحيلة  الوا�صعة  ال�ّصماء 
البعيدة،  الوا�صعة  ال�صحراء  بي  يجول  اأن  �رًصا 
حتبني  كما  عالًيا  و�صهل  عا�َش  النُّ عينيه  عن  نف�َش 
بلغ،  ما  التعب  ا  منَّ بلغ  حتى  بي  جال  ثم  متاًما، 
يفتنِك،  كالذي  خافًتا  �صهيًل  ف�صهل  تنهدُتّ 
طرف  يحكُّ  وراح  ف�صكَت  اأ�صتاقها  اأينَّ  له  قلُت 
ي�صتاقِك  ه  اأنَّ علمُت  بقدمه،  الأ�صفر  الب�صاط 
فيها  كنِت  التي  الليايل  تلك  وي�صتاق  ا،  اأي�صً
�صيٌف،  لِك  ينك�رص  ول  غباٌر  لِك  ُي�صُقّ  ل  فار�صة 
مَل  اأدري  ول  لِك  كحبي  يحبِك  اأنه  اأعلم  كنُت 
هذا  منِك،  عليِك  اأغار  الذي  واأنا  لِك  حبه  اأقبل 
له،  ي�صفع  ما  هذا  يف  ولعل  �صوًيا،  ع�صقناه  اأدهم 

لِك. حبه  اأقبل  ويجعلني 

التي  احلكاية  اأنِت  املدلل،  رجلِك  فتاة  يا 
تعلمها  التي  والق�صيدة  الأكرب،  احلّكاُء  ن�صيها 
اأنا،  كتبتها  التي  والرواية  اليتيم،  ال�صاعر 
الأر�ش  لها  ا�صتاقت  التي  املطر  قطرة  �صوُت   اأنِت 
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احلياُة  اأعطته  مّلا  ال�صادقة  الطفل  وب�صمة  اليباب، 
ما يريد، اأنِت اأديبٌة ل ُتبارى اإن كتبْت، و�صاعرة 
الأزيل،  الكون  حلن  اأنِت  نظمْت،  اإن  جُتارى  ل 
القدمية،  جوم  النُّ و�صوء  الأبدي،  ال�ّصماء  وَجَماُل 
على  الّن�صاُل  تك�رصت  اإن  ال�ّصيِف  �صوُت  اأنِت 
نزل  الذي  ال�صجر  اأغ�صان  وحفيُف  الن�صال، 
ثكلى  اأٍم  و�صحكُة  الأر�ش،  لي�صكن  اجلّنة  من 
الق�صف  بعد  اأحياء  الع�رصة  اأطفالها  وجدْت 
حتمل  ما  كل  جمع  لنا  جاز  لو  احلبُّ  اأنِت  الأخري، 
اأكرث. ل  حرفني  يف  جماٍل  من  الكلمة   هذه 
اليتيمة،  الوردة  ال�صجي، وعطر  احلادي  يا �صوَت 
املثقوب،  الناّي  وقلَب  القدمي،  ال�صاعر  وحلَن 
انقطاع،  بعد  و�صًل  لقي  الذي  احلبيِب  و�صحكة 
احلزين،  القمر  وعنَي  اجلميلة،  ال�ّصماء  ثغر  يا 
روايتي  يا  اجلّنة،  من  الآتي  العطر  ورائحة 
اأق�ش  مل  التي  وحكايتي  غريها،  اأكتب  مل  التي 
�صيًئا،  بعدها  اأنظم  مل  التي  وق�صيدتي  �صواها، 
ال�صاكن،  النهِر  ولطَف  العميق،  البحر  ُدرة  يا 
وحلَم   ، التمِّ ليَل  يا  الهادئ،  القلب   وا�صطراب 
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رفيقة  يا  امل�صاِء،  وق�صة  الّنهار،  وحديث  الليل، 
التي  ار  النَّ ورفيقة  القلب،  ي�صكن  الذي  ور  النُّ
 ، املرُّ ملأها  التي  احلياة  رة  و�ُصكَّ الكبد،  حترق 
املمات،  حتى  منها  انتباه  ل  التي  العمر  و�َصْكرة 

اأحبِك. اإين  يا ُحبُّ 

يف م�صريي نحوِك اأنا �صيٌخ هزم الزمن، و�صاب 
بعد  �صواه  مل يبق  وفار�ٌش  وانت�رص،  اجلميع  �صارع 
�صنٍة،  األِف  منذ  ي�صرتح  مل  وحمارب  طاحنٍة،  حرٍب 
األ  وعدته  التي  ه  اأمِّ عن  يبحث  م�صكني  وطفٌل 
اأبًدا ثم فعلت، ووعُد جٍدّ رحل قبل �صت  ترتكه 
الرحيل،  يف  اجلدَّ  �صبق  �صديق  وعهد  �صنوات، 
 ، باجَلرْبِ ك�صرٍي  كلَّ  وعد  الذي  اهلل  من  ولطٌف 
�صفينٍة  ورباُن  اأمني،  وحبيٌب  �صادق،  و�صديٌق 
ل  بحٍر  وغريق  عليها،  اأتى  موٍج  كل  حطمها 
احلبَّ  اأحمى  ومقاتٌل  عا�صًقا،  اأو  م�صكيًنا  يرحم 
�صدرها  على  اأنكفئ  ثم  يحيطها  خطٍر  األف  من 
يا   - اأنا  خائف،  لكنَّي  انت�رصُت  اأين  اأخربها 

جًدا. م�صتاٌق   - طفلتي 
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اجلميع  �صيقروؤها  اأخرى  فر�صالٌة  هذه  ا  اأمَّ
اإلِك، ورمبا مل تعجب  الكلُّ  عداِك، ورمبا �صفق لها 
اأعلُم   مّلا  هباًء  ي�صيع  هذا  كل  لكنَّ  �صواِك،  اأحًدا 
اأخرى  اأّما هذه فر�صالة  اأحد �صيفهمها غريِك،  األ 
حيث  مكتبي  يف  الأو�صط  الدرج  �صيحتويها 
اأما  قليًل،  اإل  العامني  �صاحب  �صندوقنا  ي�صكن 
اأحدهم  يعلُم  ول  الكلُّ  �صيقروؤها  فر�صالة  هذه 
اإليِك  الأحرف  هذه  كل  اأ�صم  ثم  اأق�صد،  من 
فر�صالة  هذه  اأما  ورقية،  ر�صالٍة  يف  وحدِك  اأنِت 
الر�صالة  اأن نكتب  واأعدِك  األف كلمٍة،  ثانية من 
ن�صفها  مُتليني  مًعا،  نكون  حني  الثالثة  الألفية 
احلّكاء  بروح  اأنا  اأحكي  اأو  كلها،  اأكتبها  ثم 
اأنا  تخبئينه،  الذي  احلبِّ  بقلِم  اأنِت  وتكتبينها 

وال�صـلم. اأحبِك 
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يا جَيليت
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يا َجميلتي.

التي  امل�صغة  حال  كيَف  حالِك؟  كيَف 
التي  تلك  حادثتك؟  كلما  اأ�صفها  اأن  اعتدت 
اأقول  �صاكنة هادئة حتى  الأ�صلع  ت�صكن خلف 
ُيرجى  ل  من  ا�صطراب  فت�صطرب  »اأحبِك«  اأين 

�صكونه؟ 

مَل  كثرًيا  نف�صي  �صاألت  ال�صابقة  الليلة  يف 
خلفها  يقبع  النفرادي،  ال�صجَن  ال�صلوع  ت�صبه 
حني  قط،  اإجابة  اأجد  مل  لكّني  وحيًدا؟  القلب 
عرفت  الزمَن  هزَم  الذي  العجوز  �صرية  طالعت 
الرحيل،  حتى  ميلدنا  يوِم  من  وحيٌد  القلب  اأن 
حبيبتنا  وقلب  قلبنا  ي�صبح  نحبُّ  حني  حتى 
هذه،  ال�صلوع  ق�صبان  خلف  وحيًدا  واحًدا   قلًبا 
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كل  قراأُت،  ما  تف�صري  يف  كثرًيا  نف�صي  اأ�صغل  مل 
ذاكرتي  اإىل  الأ�رصار  هذه  �صممُت  اأين  فعلته  ما 

اإيّل. تعودين  يوَم  بها كلها  لأخربِك 

يف  جًدا  طويًل  �رصُت  لفراقنا  ليلٍة  اأوِل  يف 
تذكرُت  وتذكرتِك،  لها،  منتهى  ل  �صحراء 
�صبهتِك  مرة  كم  عنِك،  فيها  كتبُت  مرة  كم 
والتماع  الليل  وجمال  ال�صحراء  بق�صوة  فيها 
فيها  فعلُت  مرٍة  كلِّ  يف  اأين  واأح�ص�صت  النجوم، 
وتوهًجا  جماًل  اأكرث  ِك  واأنَّ ظلمُتِك  قد  اأيّن  هذا 
كما  اأديًبا  ل�صُت  اأنا  كتبت.  ما  كل  من  وحًبا 
الكتابَة  اأح�صن  ل  ي  لكنَّ اأكرر،  وكما  تعلمني 
كل  �صئمِت  قد  اأنِك  اأحياًنا  اأ�صعر  عنِك.  اإل  حًقا 
يقراأ  اجلميع  اأنَّ  اأعلم  حني  لكنَّي  لِك،  كتبته  ما 

جديدة. بخيبٍة  اأ�صاب  عداِك 

كرثت،  قد  حياتي  يف  عزيزتي  يا  اخليبات 
حتى عّلقُتها يف خيط طويٍل من خذلن وجعلتها 
تذكرتِك،  اإليها  نظرُت  كلما  عينّي  �صوب 
رددت  وكيف  معِك  �صنعُت  كيف   وتذكرُت 
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تخربين  ِك  اأنَّ اأعلُم  اأغ�صب،  مل  ي  لكنَّ اإيّل  ال�صنيع 
ِك قا�صية، لكن هوؤلء اجلميع حتى  اأنَّ اجلميع كم 
مل  اأنا،  اأعرفِك  كما  يعرفونِك  ل  �صويحباتك 
كما  قلبِك  يف  نقطٍة  اأعمق  اإىل  اأحد  منهم  ي�صْل 

اأنا. فعلُت 

حكاياتنا  اأو  حياتنا  يف  الطويل  امل�صرِي  يف 
تلك  من  اأكرب  ل  لكن  اأكرب،  خيباٌت  تقابلنا 
ظهرَك  تعطي  حني  حبيباتنا،  من  تقابلنا  التي 
�رصباٍت  من  عليه  ي�صقط  مبا  عابئ  غري  للحياة 
اأقوى،  والأمل  اأهون،  والأمل  اأخف،  الوجع  يكون 
حبيبتك  حتمي  للحياِة  ظهرك  تعطي  حني  لكن 
الوجع  يكون  فيه  ال�صكني  هي  تغر�ش  ثم  منها 
�صخيًفا  �صيًئا  الأمل  وي�صحي  اأقوى،  والأمل  األعن، 
اهرتاأْت  حباٍل  من  بقيٌة  اأم  حقيقٌي  اأهو  نعرف  ل 
ل  اأكرث،  ون�صرب  نقاتل  لكننا  منها؟  جدوى  فل 
كنا  لأننا  اأو  �صادقني  كنا  لأننا  رمبا  لكن  مَل  اأعلم 

. حمقى
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عزيزتي. يا 

كانْت  ال�صباح  هذا  يف  اخليول  حمحمة 
اأيّن حمبٌّ ف�صار خمتاًل  اأح�ّش بي  عظيمة جًدا، لقد 
اأنه  واأوقن  مثلي،  عا�صق  اأّنه  اأعلم  كنُت  اأكرث، 
لكّنه  مثلي،  جريٌح  اأّنه  واأدرك  مثلي،  مفارق 
اأقدر على ال�صمود مّني، واأقدر على القتال  كان 
يوٍم  ذات  جدي  لأن  عظيًما  كان  واحلياة.  واحلّب 
ذات  لأنه  قوًيا  كان  كذلك،  اأّنه  اأخربه  بعيد 
باحلرِب،  اأخربُته  القمر  الظلم �صوء  ليلٍة حما فيها 
لأّن  عا�صًقا  كان  جًدا،  منت�صًيا  وكان  عالًيا  �صهل 
كان  عظيم  �صيل  من  اأجداده  هرّب  التي  الليلة 

عليهم. �صاهًدا  هناك 

به  اأحتمي  دوًما  له،  وكنت  معي،  كان 
معي،  بكى  فارقْتني،  اأن  ليلة  راآين  واأحميه، 
كان  لكّنه  علّي،  دموعه  واأغرقتني  معي  �صهر 
اأ�صرًيا  اأنا  و�رصُت  فم�صى،  مّني  احلياة  على   اأقدر 
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الذكرى  نعا�ش  عني  نف�صُت  وحني  لذكراِك 
من  اأعظم  تكون  قد  ق�صوٍة  اأيُّ  جواري،  اأجدِك  مل 

هذه؟

اأن  تعاهدين  اأمل  اأخربته  قلبي،  عاتبُت  حينها 
ها؟  وحبَّ ولذكراها  لها  عدَت  فلَم  مًعا؟  نن�صاها 
قبلي  قلبه  عاتب  قد  ليلى  جمنون  اأن  اأخربين 
منه  يجد  ومل  اأنا،  ون�صيُتها  اجلميع  حفظها  باأبياٍت 
اأن اأجدَد لِك عهًدا قطعته منذ  جواًبا قط، اأخربين 
لأجل  و�صاأحارب  اأحبك  اأينَّ  الأوِل،  الغياب  ليلة 
وتعودي  الغياب  هذا  كلُّ  ينتهي  حتى  عينيِك 

لم. وال�صَّ  ، اإيلَّ
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يا حّبَّة قليب
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يا ّحبَّة قلبي.

�صويدائه  يف  اأ�صيَب  قلٌب  هذا  لأّن  �صاعٌر  اأَنا 
مراعي  �صوى  يجمعنا  ل  �صبية  �صبعَة  كّنا  متاًما، 
�صيٍف  �صليَل  اإل  نحّب  ول  اجَلمال،  وحّب  اجِلمال 
�رصنا  الطوِق  عن  �صببنا  مّلا  حزين،  حاٍد  و�َصْدَو 
يف  كنانته  و�صع  ما  ا  جنيًّ اأّن  اإل  قدمًيا  كّنا  كما 
عرفَنا  حزين.  ليٍل  ذات  باأ�صهٍم  ورمانا  اأر�صنا، 

اأنَّ هذا اجلنّي هو احلّب ذاته  احلَياَة  حني عركنا 

�رصنا فر�صاًنا بقلوٍب مهزومة، ثّم حني �صباح 
احلرَب  اأن  �صائٌح  �صاح  قط  �صم�صه  ت�رصْق  مل 
اأتْت  خيوٍل  ب�صبعِة  فر�صان  �صبعَة  كّنا  �ُصعرْت، 
متفقني  خمتلفني  وكّنا  اأر�صنا،  يف  �صحراء  اأبعد  من 
عن  فار�ٌش  ويتمطي  اأدهم  اأمتطي  دوًما،  كّنا   كما 
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موؤمن،  كقلب  اأبي�َش  �صمايل  وعن  اأ�صهَب  مييني 
حمقى  كّنا  اأغمدتها،  وك�رصنا  �صيوفَنا  �صحبنا 
بني  نفرق  اأننا  نعلم  ومل  �صجاعة  هذه  اأن  نظّن 

 . ع�صقني

مّنا،  اثنني  فقدنا  اأوزارها  احلرُب  و�صعْت  مّلا 
ال�ّصماء  فيها  رحلْت  قدمي  ليٍل  منذ  الفقد  األفنا 
اأن نربط �رصائط  نن�َش قط  التي كّنا نعرفها، ومل 
اأحب  مل  رحل،  من  بعدد  �صواعدنا  حول  بي�صاء 
املقاتلني  ِحداد  اأن  يل  قالوا  لكّنهم  قط  الأبي�ش 

بكاء. ولي�ش  حرٌب  الفر�صان  على 

اإل  احلياة  يف  لنا  هّم  ل  رجال،  خم�صة  �رصنا 
حيث  وننزعه  �صئنا  حيث  ن�صعه  بغي�ش  حرٌف 
يحلو  ما  نفعل  لعبتنا  واحلرب  احلب  ف�صار  �صئنا، 
مّنا  رحل  م�صئومة  غارة  ذات  لنا،  يحلو  حني  لنا 

الأبي�ش.  الفر�ش  فار�ُش  اإل  يبَق معي  ثلثة ومل 

واحلرب  احلرب  يف  نتعاقب  نقي�صني  �رصنا 
وفر�صه  الأدهم  وتعاقب  والنهار،  الليل   كتعاقب 
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يف  نظرُت  يرحل،  اأن  قرر  ليلٍة  ذات  الأبي�ش، 
بعينيه  هرب  لكنه  تفعل  األ  راجًيا  طويًل  عينيه 

ورحل. 

ومل  جًدا،  �صاعًرا  ف�رصُت  جًدا  �صادًقا  كنُت 
لكن  غريي،  �صعري  ي�صمع  قد  اأحًدا  اأّن  اأعلم 
�صت�صعه  له،  خلقت  اأّنك  اأ�صعرين  به  حداءك 
اأحببَت  اإن  ي�صيع،  األ  ع�صى  �صدرك  يف  كله 
ي�صيع  ل  عله  حبيبتك،  �صدر  يف  �صعه  ما  يوًما 
ي�صيع  ل  حتى  �صدرك  يف  و�صعته  فهّل  اأبًدا، 

اأبًدا؟ 
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يا أيُّا احلبُّ
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. صباح الحبِّ يا أيُّها الحبُّ

اأبى  قد  الفجر  جواُد  كان  الأخري  ال�صبح  يف 
ال�ّصحر،  حني  اإل  احلزينة  حمحمَته  يطلَق  اأن 
اأيُّ اأحد، وبينه  بينه وبني الليل حكايا ل يفهمها 
اأيُّ ب�رص، كّل قوِته  اأ�رصاٌر ل يعلمها  ال�صّحر  وبني 
ُحزًنا  ت�صري  احلرِبّ  يف  الأعداء  �صفوف  تهد  التي 

الليل. يف  ي�صيل 

نحو  الهواء  ي�صق  غا�صب  �صاعٌد  األقاه  كرمٍح 
فيها  ت�صدح  مرٍة  كل  يف  ينطلق،  كان  الكفار 
ي�صري  كرجٍل  ينت�صي  كان  �رصًرا  �صنابكه 
َعْدوه  كان  طال،  غياٍب  بعد  حبيبته  ليلقى 
مميًزا، يعدو كاأّنه �رصٌر من لهٍب، له �صبٌح عظيم، 

اجلنة. حوريات  من  �صقطت  لآلئ  كاأنه  وقدٌح 
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نحكيها،  �صوف  عظمى،  حكايٌة  ولفار�صه  له 
التاريخ  غبار  نرتك  لن  اأبًدا  لكننا  لنا،  حُتكى  اأو 
بكى  جموحه  عن  اأثنيه  اأن  حاولُت  حني  عليها، 
�صقط  مثلي،  حمٌب  ه  اأنَّ عرفُت  م�صموٍع،  ب�صوٍت 
اأحٍد  على  يكتب  مل  حبائل  يف  وحيدٍة  ملرة 

قط. منها  اخلروج 

حتى  اأِلفناه  الهرب،  اعتدنا  فقد  واأنت  اأنا  اأما 
حكاياه،  من  حكاية  و�رصنا  مّنا  جزًءا  �صار 
احلّب  من  احلياة،  من  العامل،  من  اأنف�صنا،  من  نهرب 
ل  �رصاًعا  كاأّن  منِك  واأهرُب  مّني  تهربني  ذاته، 
معنا  هربْت  ال�ّصماء،  جنوُم  بيننا  اأ�صعلته  ينتهي 
احُللِم  وخيول  ال�صعِر  ورواياُت  احلبِّ  ق�صائد 

الدهماء.

�رصنا نهرُب من احلياِة اإىل املوِت، ثّم نهرُب من 
الثلج،  بلون  قامًتا  �صيءٍ  كّل  �صار  احلياة،  اإىل  املوِت 
و�صار  ال�صكوت،  بنغمات  �صاخبًة  حكايٍة  وكُل 

حمقاء. غارٌة  خلفته  اأٍم  كج�صد  بارًدا  اللهيُب 
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ا  اأر�صً �صماوؤنا  فاأ�صحت  الكوُن  بنا  �صاق 
حكاياُتنا  و�صارْت  للأحلم،  تت�صع  ل  �صيقًة 
اجلدِّ  الأحفاد ونربة �صوِت  ملعُة عيون  تفتقد  غبّية 
ليايل  زمهرير  من  لنتجمد  �صحونا  ثّم  الرخيم، 

البا�صم. الربيع  نهارات  وقيظ  ال�صيف 

انقلَب كُلّ �صيءٍ اإل اأنا واأنِت فقط، كّنا هكذا 
لأن  اأو  اأحمقان،  عا�صقان  لأننا  رمبا  للأبد،  و�صنظل 
كتَب  لأن  اأو  الأعظم،  حلنه  معنا  يردد  الكون 
�صيعود  �صيَء  ل  هكذا.  نظل  اأن  حكمْت  احلبِّ 
م�صكني  اأنا  املوت!  حتى  �صيَء  ل  اأبًدا،  كان  كما 

وال�صـلم. واأحبِك 
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يا حبيبة
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بعد مائتي ليلٍة من النت�صار يف املعركة الأوىل
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صباح الخيِر يا حبيبة.

الر�صالة  هذه  يجعل  وهذا  اإليِك  ا�صتقُت  اأنا 
ما قلت.  واأعز  ما كتبت  اأ�صدق 

وال�ّصلم. اأحبِك  اأنا 

       تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ
بعد مائتي ليلٍة من النت�صار يف املعركة الأوىل
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