


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



الورق

 يتلك الم قمم النفس,ويتل الزن مكانه ذات قيمة حقيقية ف حياته,فل هو
 م4نبسط بدرجة نقول عنها معقولة,ولكنه م4تعذب مـتأل ما ف داخلة من مشاكل
 هي بد ذاتا نفسية بالقام الول,ولذا ل سبيل إل البوح با ك4لEها إل الصريح

 الادف إل نتيجة تدم النفس وت4عينها على قضاء أمور أخرى,فالستثارة بشراره,
 والغضب عند وجود سبب فعلي يدعو إل ذلك الفعل,ومثله4 الصداع فهو أحد

 المور الت ت4سبب ل الغضب خصوصاa عندما ي4كلم4ن أحد_ بطريقة ل أرتاح لا,
 والصمت علمة ومبدأ ضمن الولويات الت لأت4 إليها وذلك عندما رأيت4 قلة

 الصحاب وقلة الديث إل ف المور الـم4لزمة,فسكوت لفتة هو أحد السباب الت
 تستفيض داخلي من حالة ترفض الوضوح,وتأب العتاف بقيقتها ل خوفاa ولكن

 خجلa,وتنبq بذلك الستهزاء والسخرية من الخرين,ل أجد ف حيات قط صديق
 ملص وذلك منذ طفولت إل هذا السن( الثلثة والعشرين ), فالقيقة أن أجد

 صعوبة بالعتاف لشخص عن ما ف داخلي خصوصاa للشخاص الذين ل أميل
 تاههم بشيء يعلن أرتاح لم وائنس بـم4جالستهم,فكلمهم عدي,وفهمهم قاصر,

 ومعرفتهم ل تتعدى مد بصرهم,لذا اختت الورق لكي أفصح عن ما ف نفسي
 ولكي أ4خفف من هذه الضغوطات القاتلة الستعصية على النفس فهي أشبه بسلسة
 من الضاب بعضها فوق بعض,فكيف ل أن أتم�ل هذا الثقل والضغط الداعي إل

 الكسل والمول والنفور من كل الشياء الميلة,فهو قد خلق ذلك الو الغائم
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به السوداء,ورياحه الغبة ذات العصف الغاضب,والنسف الفاتك,فالياة بعد  بس4ح4
 ذلك أقرب إل التفكي بالنتحار لول أن هناك مانع داخلي يقول وي4نادي بعدم

 فعل ذلك,ولكن الفكرة قد جالت ف البال,وقد استطردها اليال فهام با حت علم
 إن الواقع يتطلب الEد والمتثال,فل تعزم عليها فإن الياة بيد ال الذي أمات

 وأحي,فل ول تفعل وقل إن� هذا ما اكتسبت يداك وهو بأذن ال ف زوال,فلهذا
 السبب لأت4 إل الورق لعتف ل لشكو,فالشكوى لذي اللل,فهي الطبيب ل

 الـم4عال,وهي السفي ل السافر,وهي الطريق الغي موصل ل الطارق,وهي الاجة

aللورق وصانع الورق,وشكرا aالاسة,والدواء الباعث,والرحلة النتهية بالفناء,فشكرا 
وحداa ل على الي والعافية.  

 لزالت قصت مع الورق ف تدد,فالبداية سرور وليس� كل ناية حزن فل بد من
 البور حت ف أصعب المور,فالورق حامل4 قصت وقاص4 حكايت لكل باحث

 وم4ط�لع,فالقيقة عنوان4 حيات وبداية كل نبض وسطر من كتابات,فأنا لزلت4 أتدث
 عن ما ف خاطري من ضيقة تدعو إل الختناق,وضغط يدعو إل النون لول
 الصب الرتبط بالمل,فالياة حلوة وذلك لن رأى فيها السراء دون الضراء وهي
 قليلة, ولكن من رأى ضر�ها وقهرها ونكدها الذي بات يقط�ع نياط القلب لول
 المل, فالظلم لزال يتاح مناطق النفس لول النور النبثق من حبل الوريد,فهو
 لزال ي4دافع ويدفع ذلك الظلم وتلك الثقوب السوداء الت باتت تتفي,هكذا

 يكون النسان الال من قوة اليان والغي متصل بالرحن,ذلك ثر ما سعى إليه
 وتلك قلبه ونفسه وما مالت إليه,فالزيادة ف الفراط سبيل إل الوت ث ال4طمة,فل
 مفر منها إل بأذن ال,ماذا فعل هذا النسان بياته؟ فقط سلب من نفسه الراحة,
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 وجلب الشقة والعناء والعياء والوصب والشقاء الضنك,مالك� قد اختلفت
لت� فجالت عليك الدوائر,آه كم كانت هذه الياة شقية ذات لون Eوتصن�عت وج 

بط داعي للجنون,آه كم تألت4 منها لول المل.   م4

 لزالت القصة ف مورها الساسي فهي منة عان منها إنسان ل يدرك ما هيه,
 ولكنه عرف بعد ذلك سر هذا التوجع والذي بات ي4صاحب4ه أسى شديد,كلماته

ت عن معن ما يشعر به ولكن بعض العبارات صاحبها غرابة وبعضاa منها معن  عب�
 مقصود بذاته قصده القائل لسباب رآها,فما هذا اليل إل لخفاء سره الذي بات
 ينكشف,فالقيقة أوضح من أن تكون غامضة نوعاa ما,فالسبيل إل الوضوح فيها
 بزيادة غي مسموح لسباب ل أ4حب ذكرها,لذلك سأكتفي بذكر ما يعي النفس
 على الراحة4 منه,ولذا ما أجل الرتياح ف حياه خالية من الراح,فالسعد طريقي

 الذي أسي نوه كل يوم لذلك فاجأتن العقبات ونالت من النوازل لول وجود
قاومة,فالورق لزال يمل كلمات,ويسمع لا دون أن يسأل لاذا؟ وكيف  العزية والـم4

 حصل؟هكذا الورق,الصمت فضلى,والسؤل عن ما ل حاجة� لك� به سوء,لذلك
 كان الورق الل الول والخي,بل هو بيت القصيد الذي أغنان عن الوض ف

 ذلك,فالعتاف حقيقة موثقة,وراحة معنوية ونفسية ف نفس الوقت,ولذا السبب
 أكثرت اعتافات لذه الورق حت أن� أوجدت لغة أسيتها( لغة السرار ) ذات رموز

 ل أحد يفهمها غيي أنا,كل ذلك خشية معرفة تلك السرار الت ل أ4حب إن
,aيط�لع عليها أحد,فالقيقة تاه العتاف أمر حقيقي واجب لسباب كثية جدا 
 ولذا عزمت على العتاف بصدق,والتكلم عن ما هو سبيل إل سبب أهم وهذا
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 تقدي الهم على الهم,فالورق كتاب الذي أل�فته منذ زمن وعهد ل أصل لوجوده ف
التاريخ. 

 لزالت الكلمات تواجه صعوبة ف خروجها,وندرة ف إثبات تلك القاويل الوجبة
 لت�وكيد الطلق الذي ل يتداخله شك أو ريب أو رأي ل يعن له بذلك معن,

 فالقصود لزال يول ف خاطري فهو ل ي4ناشد الروج ولكن النفس دعة إل ذلك,
 فالروح ل تع4د تتمل ما ي4صيبها من أذى هو ف الصل معنوي لكنه جارح وقارص
 فهو أشبه بذلك الشتاء الذي دخل  فجأة على بلد ل ينل من الصيف إل اليسي,

 فهو ما زال قابع ف تلك ال4جرة ذات الزاوية الـم4خيفة,والظلم الداعي إل
 الضطراب,فهو أشبه بن وضعوه ف غرفه من أجل العلج ولكن فاق الداء وضاع

 العلج,فدخل ف حالة ذات تي4لت وأقوال واهية ل ترمز إل الواقعية بشيء
ثله داخله,فقد تكون رغبة ف تقيق بعض ما يول ف ذلك  ولكنها ذات شيء ت4

 البال الضطرب والغائب عن الواقع,فالفكار تراكمت على بعضها البعض ما دعا
 ذلك الفكر إل الروج عن الصحة واليل إل الاوية أو الوت الؤقت الذي بات
 ينتظره كل ليلة,فالنفس مرضية وهذا يعن اللل ف توازنا على الستوى الدائي

 والوظيفي,فلم تع4د تتكيف مع واقعها بل باتت تجل حت من نفسها وظلها
 فكيف با تكون ناجحة بعيدة عن كل تلك الراجيف الت دعة النفس إل السوء

 وارتكاب ما ي4ثاب عليه د4نيا وآخرة,فالياة الـم4ملة صارت أتعس من إن تكون فرEحه
 يسيه,لن التعاسة أحاطت كل جانب من حواليه فلم يع4د السكون بفهومه العام

 ول الاص ولكنه بات السكي والرصاصة والسهم والرمح الذي إخراجه مستحيل,
 فالنهاية واقعة سواء ت ذلك أم ل,فالمر من منظور الواقع موت ل سبيل إل
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 إيقافه,فالروح قد بلغت اللقوم وخرجت بعد تكاب4د السد,ولكن ها هي المور
 بدأت تعود وجرى ذلك النهر بعد أن كان متجمد لدة سنوات,ها هو يسيل بقوة
متدفق صاف نوعاa ما من الشوائب الت لو�ثت مياهه العذبة وذلك قبل زمن مضى.

 اختلطت الفكار ف فكر ملوء بعلومات متناثرة أشبه بالرمال,فل هو مرتاح البال
 ليهدأ حت تنتظم تلك العلومات الثائرة بي الوصول إل الـم4نتهى أم العودة إل
 عهدها السابق,فالكلمات ل تع4د ترج خوفاa من فلتات اللسان الغفلة,فالقيقة

 تقول إن حالة هذا النسان ف تزايد,فهو لزال يواجه تلك الفكار والحلم
 الـم4زعجة الت باتت تفزع القلب,وت4ذهل4 العقل,وت4شتت تفكيه ما يعله ف حلقة ل

يط به الظلمة  يستطيع وقفها أو حت المساك با,فهو يقطن ذاك الكان الذي ت4
 من كل ناحية,فل مفر من مسيه,فالظلم جانح وبنفس الوقت إنسان يتصف

 بالبث والـمكر اللذان ساعد� على جنونه الؤقت الذي عب� عنه ف كلمات كثية
 من كتاباته,فالقلم ل تف بعد فهي ل زالت تط قوله الصائب والـم4ذبذب, فل
 سبيل لحد_ إن يكشف تلك الوجوه الت اعتته,فما زال هذا الشخص يود4 بكل
 ما لديه لكي ي4قاوم تلك الجمات الت يقصفها الم والزن الذي خـي�م عليه دون

 أذنه,فقد أصبح هذا النسان ف ضياع دون أن يشعر,ل يكن يعتقد إن الياة سهلة
 ولكنه لطالا ظن أنا عEسره ل طائل� منها,فالفكرة السلبية تود بذهنه الال من

 اليابية والEدية,فما هو هذا الشخص الذي كان قبل عهد؟,لنه عاجز ل طاقة� له
 بذلك,أف فؤاده رحة تاه نفسه! أف نفسه عطف ورأفة تاه هذا السد الـم4تأل

 الشاكي قلة الهتمام!والتوجع من جراح النام,هكذا هو هذا النسان خارج عن
 عادة النفس,ناكر فضلها وقدرها,فاللم برزت وكأنا آثار قتاداa حادة جرحته دون
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 أن يشعر با وذلك ف ليلة كان فيها نائماa غارقاa ف النوم,ل يس4 شيئاa ما ي4لمسه
 أو يرحه,فهو أشبه بن هو ميت ولكنه حي يتنفس ويتحرك ويتكلم ويسمع ولكنه

.aل يبصر جيدا

 قد تتعجبون من سرد كتابات الت أصبحت شبه غريبة وخارجة عن النضباط,ولذا
 السبب بدأت بعض هذه السطور ترج عن النسيابية,فقد أمست كشيء ل يوحى

 بعن سارب ولكنه ذا رؤية خافته ومعن ذا رموز من السهل فك�ها,فالقيقة أجل
 من الغموض بكثي,فالول دليل يثل معن ما ويهدف لتحقيق ووضوح أمور أخرى
 لا علقة بأشياء أخرى,والثانية أشبه بعمق البحر ل تكاد تصل إليه بالساهل,فالراد

 من ذلك إن بعض تلك الكتابات سهلة وأخرى صعبة ل مغزى منها إل بفك
ال النفس من اضطرابات وضغوطات إنا هو الفصاح  الشفرة,فالتعبي عن ما ي4

 الذي يكون الدواء الـم4هدأ لتلك الالة الت قد تكون هائجة وذلك ما طرأ عليها,
 فالمر الذي كان بالمس صعب أصبح اليوم العذاب الصعب وذلك بالتخلص

 منه,فالمور ل ترى بسرعة بل ل بد من التيث ومعاملة تلك الالة معاملة
 صحيحة قائمة على اللتزام والهتمام والنضباط التسم بالصب والقاومة الطلقة,
 فل هناك داعي للهرب لن الواقع فاضح ولو أخفيت ذلك أو تلك الفاعيل,فما
 ت4عان منه هو ف القيقة حالة نادرة وذلك لن المر خرج عن الد الوضوع له,

ط�م  ولذا فقد أصبحت شيءq ذا غرابة نوعاa ما وخصوصاa تاه التمع الذي بات ي4
 المم وينزع المن ويغرس الوف والذل والضوع,فهو أشبه بزمن ل قانون فيه بل

 أن من له السلطة باله يلك كل ما ي4ريد حت أغلى الثان وهو شرف هذا
 النسان,فالقيقة قد قالت وتدثت عن نفسها مراراa تكراراa ولكن هل نن
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 متمسكي بذا الثقل الذي فاق سلسل البال,أن ما ادعوا إليه هو التأمل بكل
 مقال رويداa ورويداa فلنقرأ بدوء وسكينة ونتأمل كل معن هو مقصود بذاته وم4شي

 إل ما هو الادف من ذلك كله,فلم يكن الدف الطالة للحشو,ول السهاب
 لعل القارئ يل بل كانت الغاية من ذلك سبيل المر الذي يكون القول فيه

أخصر لك وأوسع وذلك من حيث الفهوم الذي أوحاه العن لك.

ف�زه هدج فلم يع4د قادراa على القيام  مؤسف جداa ما هو عليه,فالمل الذي كان ي4
 بالواجب,حياة هذا النسان مليئة بكل ما هو مؤل لول أنه يتصر هذه الرسالة

 بكلم ليس� كله من داخل هذه النفس بل هو تعبي رمزي مراده التوضيح والتخفيف
 لكيل ييأس هذا النسان,فالنور الذي بالمس كان مشرقاa ول ي4ضاهيه شيء أصبح

 اليوم ذلك النفق الظلم ذو الصوات الـم4خيفة والرائحة النتنة,فالياة أشبه4 بشيء
 ترفعه ما دمت هكذا حت أنك تاف عليه من السقوط ث يسقط ذاك الشيء

 الـم4تدل من فوق فهو إما أن ينكسر وإما أن تكون به رضوض طفيفة ت4ساعده على
 العزوم مرةq أخرى,فما ينظر إليه هو الواقع الذي لطالا بكى منه وأبكى هذه الورق,

 فالصورة الت صو�رها عن نفسه مائلة دون تناسق حت ف اللوان,فهو أشبه بن
 ق4بض� عليه وس4جن فيعرضونه كل يوم على هذه الشمس الت يغلي منها الاء الراكد,
 فما بالك بذا النسان,قصية هي الياة ل4فكر ف طول ذلك العمر ومال به وقد

 ش4قيت,لزلت4 أرسم واقعاa أتناه ف حيات وأراه كل يوم يعرض4 علي� كفيلم لست4 إل
 مثلa فيه,آه _ ولكن تلك النوازل الت أصابتن ل تتك شيء إل وقد جعلته يكره

 هذه الدنيا,فما أقوله الن هو ما ل سأقوله غداa,فلعل ال ي4بد�ل هذه الال من هذا
 العذاب إل ما هو أرحم بذه الفاصل وفؤادي ال�مال,فالقيقة بدأت تصطبغ بتلك
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 اللوان الزائفة الت جعلت منها باطل من وجهي الول كونا ل ت4قبل,والثان
 اعتافهم بأنا ماملة ل مال فيه,ل أعرف ماذا أقول؟فقد اقتفت النفس ذلك

 الطأ السيم والذي بات يتغلغل داخل هذا السد,فالعادة أن ل يتكها النسان
 باتت السلح الذي سيقتل فيه نفسه يوماa ما,فل أ4حب أن يقال مات وهو يفعل

كذا وكذا,بل أ4حب وأطرب عند ساع ذلك إنه مات على كذا وكذا.

بط ل طاقة به  كل ما نظرت إل تلك الصورة أيقنت أن ل أ4غي� شيء ما دام أن� م4
qليتحرك,فالمر الزعج هذه اليام أن ل تسمع النام وهي تأكل لمك علنية 

زناa جداa إذا كان القريب هكذا  ولكن الداهية أن ترى ذلك من أقرب الناس إليك,م4
 فما بال البعيدE إذاa,أنا أعلم أن الناس ل يتشابون ول بد ف يوماa من اليام إن
 يلتقي الطيب الطيب فل تدوم مصاحبه أولئك السفلة أو ما أ4سيهم( فتكت

 السقب ), فهؤلء ل ود¹ بم ول عطف حقيقي وإنا كل ذلك تويه يستدرجون به
 أولئك الذين هم على ني�اتم,ف زمننا هذا بات هناك أشياء قدية ذات معن رائع
 ولكن اليوم شو�هوها لسباب تافهة وقلة علمهم ونضجهم,صاغوا أقوال مضمونا
دي بؤلء القضاء؟,فالضرب  إنشاء البغض وغرس القد وشحن البغضاء,فهل ي4

 الذي سلكوه بات نوعاa ما اسه4 الغباء وذاك هو الداء الذي اجتاح الفضاء,ما تتكلم
 الناس4 فيه بالسر أقسى وأقوى ألاa على النفس من السموع علنيةq ,فالنفس مب4ولة
 على التأثي حت لو أنكرت ذلك,فالق أوضح من الخفي بشعره,ل أدري كيف
 ستكون حالت غداa ولكنº أقول خي أن شاء ال,فأنا لزلت أرى انبثاقات المل

 تنبعث من كل ناحية لول السراب الذي قادن إل طريق ل ناية لا,فل هي ذات
 خياa ل ول هي ذات نفعاa يرفع4 ب المة ويزيل4 الغم�ة ولكنها قد أضر�ت فتاها فما
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ط�م الفؤاد مكسور النظر مروح البدن,فاقد العزية كاسل ل  انفك منها إل وهو م4
 يقوى على أمر فل هو ثابت ليقاوم ول م4قدم ليهزم ذلك� السراب,فالمر أشبه بن
 دخل البحر وهو ل يعرف السباحة فقيل له أرجع يا فت ولكنه وقف� قائلa ل حت

 تداركه الغرق,فما ك4دنا نرى إل يداه اللتان تنف�ساء ختام الواء,ونزلتا حت ل نرى منه
شيء سوى ذاك الصوت ذو الفرقعات. 

 نظرت ذات يوم إل نفسي قائلa هل ستتغي؟ فقلت نعم ولكن مت ذاك أو ما أ4سيه
 باليوم النتظر,قد ل يسعن أن أراه فطلب من ال إن أراه,أن أبتسم يوم� ل4قياه, ل
 تمل4ن أرض حينها ول تسك4 ب ساء,ها هو يشرق4 نور ذلك اليوم م4نبعث من

 باطن هذه الرض الشاسعة لكنه4 خافت هو� أشبه بنجمه أبصرتا ث ما أن صرفت
 نظري عنها إل وقد ضاعت بي تلك النجوم,هل يكون التفائل مهموم؟,أم إن فEقد

 ذاك� أصلa معدوم,فأنا قد آنست4 به صاعداa إليه مسك به حت أطمئن,مال وقد
 اعتان شعور أهجد العزية,وتثاقل منها حت عزم� على الرجوع,أهذا فعلa ما أوجسه

 منه! أم ل نية له بذلك القدام,فالسهل لن سه�ل المر,والصعب لن صعEبة عليه
 وهي بنزلة السهل أل أنه عازم وقد حزم المر إل با أو دونا ول آخرها,قد يكون

 مبدئي هذا غريب ولكنه بنزلة طباق المور ومقابلتها,فل زال الحساس ينبض
 ويتحرك بقوة,ل أدري ما موجبه ولكن أعلم أن هناك دافع قد دفعه إل ذلك

 العمل,قد يصنع الناز إنسانq ولكن هل يصنع النسان إنازاa؟, أت4لحظون ما
 أقوله ,فالنفس مضطربة ل تعي ما تقول,ت4قل�ب المور وتصنع الجج وما أرى من
 ذلك شيئاa أنبلج,رؤية ليست مكتملة,وسلو نازع,ومودة شائبة,وعطف مصطنع,
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 ورحة ل وجود لا,وغربة أشبه بقفص ل مرج� منه,جوع خلفه جوع ومن فوقه أل
وفوقه يأس وقلة طاقة,فأين هذا النسان من الستفاقة. 

 تنوعت السباب والل وارد,فالب أحد النوازع الت تنتزع منك قلبq لتضع بك�
 قلب اصطناعي يعمل على ما وضع� له دون شعور ومشاعر صادقة,مرد من الصفاء

 ,فارغ ك4لياa من نبع الودة,عازف على التسلية,دون المتثال الفعلي الذي بصدده
 يكون الب مثالa يتذى به,فالق ي4قال ولكن هل من أحد يسمع أو ي4لقي علينا
 مثال؟,فالمر الاد سبيل إل الرشاد,فقد دق الباب ودخل القلب كالعتاد,هناك
 بواعث الشراق,فالفرصة لزالت ف ملها الذي ت4ركت عليه غي أن اتاهها قد

 اختلف ولكن هي� باقية إل أمد ليس� ببعيد,فالمل م4شفق ما فيه,جاهر ما أصابه,
 فل زال يتكلم بق ولكن ما من أحد يستجيب لذلك,فالقدام على نيل ذلك
 السكون أصبح شبه مستحيل ولكنه وارد من حيث تهيز نفسه,وشحن المة

 بالعزية,ودعم النفس حت تقوى على القاومة,فقد أتكلم بصراحة ولكن كما يقال
 جواب واضح خي من جواب فاضح,ولذا ل أميل إل تصوير تلك الفعال بأمثلة
 ل تد4ن بصله وإنا أطمح إل توضيح صورة هي ف الصل حقيقة ولكنها م4لط�خة

 بألوان زائفة وذلك بسبب واحد وهو العتاف الناقص أو شبه ناقص,فهو المر
 الذي دعا إل حجر تلك الدلئل واليل إل تريف مضامينها دون النظر إل

 العواقب,فقد طغت الكلمات واضمحلت بعد بروزها وباءها,فالصورة الرئية ل تع4د
 ذات رمزية بل باتت صورة سوداء ل تعن معن إل ذاك الصوت السموع التحدث

 عن ماضي وآلم ل أصل لا ف تاريخ حياته,سأظل أ4سج�ل هذا التاريخ بقلمي
الثابت وصوت الغي مسموع,لذا سأختم قول بـــــــــ:
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بون يوم أنــــــــــــــــا قلب حزين            وجرحوا نفساa عزيزة عنــــــــــــــد أهلها عذ�

وجرحون رغم معرفة النيــــــــن            ومسحوا عنوان صفحة هو عملها

 ل تنتهي القصة الليئة با هو مزن ومفرح,فهي ل تصل بعد إل بر المان,فل زالت
 توض معاركها مع البحر,عندما انظر إل ما حصل قبل فتةq خلت أجد نفسي ف

 حبور دائم,وابتهاج هو ما بي البدية,فالاضي على الرغم من سكاكينه أل أنه
 حافل با ل يكن اليوم حي�ا,فهو بي النبساط والنضغاط,فالياة فيه أشبه بعصافي

 شجرة بينما الياة بعده أشبه بالتنور ل مفر منه ول من ليب ناره فما بعد ذلك
 الياة,ولذا كان التفكي مشوش غائب عن الواقع ليناa من الزمن,فأنا عندما انظر

 إل واقعي اتس�ف على ما أصابن وأنا أعلم علم اليقي إن ذلك ثرت4 يداي,يا
 حبذا تلك اليام فهي أيام الربيع وذلك لنقائها وخلوها من كل شائبة,ل يع4د الوضع
 الال م4طمئن لذا رضا بالع4زلة,وقاطع الناس لسباب كثية وعلل ليست قليلة فما
 أخذه من هذه الع4زلة سواء الوف والجل الذي ل أقول عنه مفرEط,ولكن بدأت

 حالة تلزم4ه بي الي4 والي,لذا أجزم على لزوم الصمت,وأن ل يتحدث إل وقت
 الضرورة,فالوف قد تكن منه حت صار شيء يشعر به بل هو كالفق ف خفقه,

 فالقصة الميلة باتت لوحة ت4عب� عن إنسان م4نهزم وأصبحت هذه القصة حزينة
 بدرجه أكب ما كانت عليه وذلك قبل بلوغه الالة القصوى,لزال ي4كابد لكي يرج
 نفسه ما أقحم� نفسه4 فيه ولذا فهو طريح البيت,م4شغل نفسه بالقراءة,عاكف على

فف من  التأليف,مستغرق ف تلك الحلم الوهية,فما الصلة الت تد�ه4 با إل أنا ت4

 ذلك التوتر الناجم عن سبب فعلي حادث أث�ر ف النفس حت أنا ل ترجه فأخرج�
 نفسه بنفسه ما أد�ى إل حدوث تلك السباب الت قد صر�حت سابقاa بالواب,
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 فهل من ناظر إل هذا النسان؟قائم على مساعدته,م4صر على إخراجه من هذه
 الدائرة الت زج نفسه فيها رغماa عنه وبسبب جهله,فهو قد أكتشف أنه مصاب

 ولكن ما ينعه أكثر هو ذاك النازل من الناصية م4بلل الوجه,كات الصدر,رافع لرارة
 جسمه,م4شعره4 بضيق الكان,ولذا لأ دائماa إل الرب,فهل سيظل يهرب إل

 البد؟,ل أعلم كيف ستكون حياته,وكيف يعيشها ولكن أعلم أنه يقاوم,وسأظل
الطه بــهـيم.   أقاوم حت ت4شرق4 حيات بنور جديد ل ي4

 لزلت أتكلم بصوت شبه مسموع لكنه ذا ضوضاء على هذه الورق,فما أعنيه هو�
 صوت الل والوحشة والع4زلة الت باتت سجن انفرادي ل لة� به,فما هناك إل أنا

 قابع انتظر ذاك النور الذي قد أصبح مستحيل دخوله,ولكن ما أسعدن هو قدرت
 على موازنة ذلك� الكان والتأقلم معه,فكل ما انظر ف الرآة أرى ابتسامة شبه

 واضحة ولكنها ت4بش�ر بالي القريب,فالكلمات الميلة أمست قصد كتابات وصوتا
 السموع داخلي,فهي وإن كانت شجن أل أنا موسيقى عذبة ل مثيل لا على

 الطلق,فالياة وأن بدأت تكثر فيها العثرات أل أنا ل تصفو لحد,لذا أيقنت
 أن خارجاa من تلك الدائرة يوماa ما سأكون ح4راa لست4 تت رحة� أحد,كل ما انظر

 إل ذلك اليوم ابتسم حت تبز أسنان ويل صدري نوعاa  من الطمأنينة الت ل
 تزول إل بجرد خاطر ير مروراa مسببq بذلك قلق وشبه حزن مستمر,فالمر لزال
 يشبه كرسي هز�از حت مع توقفه يستمر القلق,ل أعرف كيف أصف حالت ولكنها
 م4زرية جداa,كل يوم تكون فيه أسوأ من اليوم التال,فالشقاء يسي بانبها دائماa بل
 أنه أصبح رفيق دربا لتكتمل بذلك الدائرة شقاء وقلة توفيق وأل حاد وع4زلة أشبه
 بصحراء قاحلة ووحشة أشبه بكون ل نار� فيه وغربة على الرغم أن الميع حول,
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 فل أشعر بوجودهم الفعلي ولكن أشعر بإساءتم الوقحة,عيشة ل أدري مت
 ستنتهي لكون ح4راa بإرادت دون الغي,فاليام لزالت تتسابق وأنا لزلت4 واقفاa ف
 مكان قائلa كل يوم غداa غداa أفضل, فل أرى ذلك إل تسويف ل نفع� منه ولكن

qض4ر¹ به,فالحلم الزعجة ل تع4د تراودن بعد فقط همت أن ل أعاود الكر�ة مرة 
ات ذلك الفعل الذي لزمن فتة طويلة,على الرغم من نسيانه أل أنه  ثانية,وبذ�

 بجرد تذك�ره أو رؤية ما ي4ثيه ي4عاود الرجوع مرةq أخرى لول الطرد الذي لأت4 إليه
لكي أتل�ص منه على الطلق,ها هو� بات ل يؤثر إل بؤثر.

 قد امتلئ ذلك الوف بكل ما هو مفرح ومزن,ولذا أصبحت الموم أكب حت
 أنا شاخت,فلم يع4د هذا النسان قادر على مزاولتها ومقاومتها فهي قد أضحت

 قوية لكي تتغلب عليه,فالمر الهم هو أنه استسلم بكل بساطة دون منازعة وقتال,

aإذا كنت ل تتأهب فلماذا إذن القدام؟,ل أعلم ما أ4فكر فيه فالفكار كثية جدا 
 متلطة لدرجة أن� أ4فكر بأكثر من شيء واحد فهي كلها متداخلة ول جدوى

نا تبدأ الذاكرة بالة هي شبه ساكنة على الرغم من عملها  ليقافها إل عند النوم ه4
 اليسي,فالوضع الذي بتÃ أعيشة ل ي4طاق,ل أعرف كيف تملت هذا طيلة تلك

 السنوات الست,ولكن أعلم أن هناك شيء حلن على الصب والتحمل,فاليام
و�ره الت باتت تثال يوحي Eل سنوات قد خلت خلفها معال هذا النسان وص Eبنسبة 

 أنه4 هو على الرغم من معرفةE ذلك,فالقيقة برور تلك اليام قد د4فنت بلى سبب
 يدعو لذلك,إنا المر الوحيد الاد فيه هو اعتافه الناقص الذي قد طغى عليه تعبي
 النفس ل الواقع,فالالة لزلت تشتكي من صاحبها الذي أهلها وتركها على حافة

 الاوية,فأنا أعلم أنا قد أزEفت وقد حان� وقتها ولكن ل جدوى وإنا قد فاضة
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 العدوى,ها هي ترسم لنا لوحة على رمال شاطئ ذا أمواج ل تعرف السكينة,ورياح
ة  تعجز عن  ل تعرف الستقرار,وجو ل أعلم أهو النهار! أم الليل,فالكلمات العب�

 وصفها بدقة فالرؤية لزالت غي واضحة واللوان داكنة,ل أعلم أن كانت تلك
 حقيقة أم خيال ولكن ما أعلمه هو أن� واقعاa بذلك  ل مالة,فالوضع م4زري والالة

 تري,فالعيون ل تعرف الدموع إل عندما تضحك,والصدر ل يعرف الضيق إل
 عندما يسمع,والقلب ل يتأل إل عندما أتذكر,والسد ل ت4شل حركته إل عندما

يثقل هذا القلب ما به حينها ل أقدر على النهوض.

منك الفرج يا ال وأشراح الولوع           عبــــــــــدك ضعيف والموم أكبــرت

والزن غيمه وأفراحـــــــــي شــــــــــــوع           لظة ولـــــــظة واللحـظة انتهـــــــــــــت  

 ل يتل العن رغم النسجام الذي تعد�ى حدوده وصار شبه انسجام لكنه معن
 ثابت بقصوده الذي يوحي إل القيقة القاطعة ذات النطباعية تاه النفس وما
ه,فالكلم أصبح اليوم ذا غرابة نوعاa ما ولكنه عاود إل الها من إطراءات عد�  ي4
 الوضوح بعدما بدأ بط رسالته الصامتة الت تتكلم عن تفاصيل حياته الشقية,

 فالراد من الوضوح تصوير تلك القيقة بصورة توحي بعن انسياب منسجم ل معن
 مضطرب التاهات رغم وضوحه وبيانه وجوابه العام,فالقيقة لزالت تتكلم بوجه

 صريح تاه الواقع ولكن اليال لزال يرسم لوحة ل تد الواقع بأي صلة,فالمر
 أشبه بكتابة إجابة سؤال ل صلة لا بالعن الذي يوحيه,فأن كان الواب خطأ فأنه

 يسي ف مسار ل واقع� به,وأن كانت الجابة4 صح فأنه يسي ف مسار فيه واقع
 وخيال ل يرج عن غلف الو,فالكتابة مضطربة متعثرة ل معن منها,فالكلم بات
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 ل يوحي بعن سارب ي4فهم ولكنه سلك طريق بي الغموض والخفاء الـم4دعم
 بالرموز,فالعرفة الت أقصد4ها هي الرسالة الت أكت4ب4ها لذا فالق يقول الصراحة ل

 تعن الواب الكيد فل زال هناك أسباب خفي�ة بي القلب ونبضه,فالكلم الميل
 يرسم نفسه دون إن يكون هناك صله من جهة القائل فهو يرج من تلقاء نفسه

 مثله4 مثل أي كلمة جيلة خرجت دون شعور من صاحب4ها,أنا ل أعي ما أقول فما
فى  عدت4 أفهم كلمي الذي بات يسلك طريق غي واضح وفيه اضطراب بارز ل ي4

 على أحد,فالعن الفهوم هو الوص�ل للحقيقة الت أعنيها فل هناك داعي للغوص
 خلفها,فالمر قد أشاد بالضاحة,وأثن على الصدق,ونادى بالصراحة الطلقة الت

 ل ت4قيد تلك القاويل,فالنسجام عب من خلل طريق مستقيم ل ولن تد فيه
 اعوجاج أبداa,والنسيابية اتبعت ذلك الطريق رغم طول الشوار أل أنا قد بلغت

الغاية ووصلت تلك الديار.

 أن اللوحة الت رستها ت4عب� عن حالة م4شب�عة بكثي من العلل,فالناظر إليها يستشعر
 معاناة هذا الرسام الذي استخرج إبداعه وصب�ه ف هذه اللوحة والت أساها رحلة بي
ة عنها بكل معن,فالل فت با الالة قاسية م4عب� EصEالفرح والشقاء,فالكلمات الت و 
 الرابض ف جسده والرافض الدواء قد خرج جزءa منه على تلك اللوحة لكي يتكلم
 عن معن مقاومته وصموده أمام هجمات أحزاب شؤمه هدفها غم� هذا النسان

 وتكدير حياته,رغم الضحكة الت اختفت والفرح الذي زال,لزالت النفس تطرب4
 نوعاa ما عند ساع ما يسر�ها,فالبتسامة أصبحت العلمة البارزة من وجهه العابس,
 فالوجه صورة متكلمة بصوت ل يسمعه إل من عرف ذلك ومي�ز العيون,ل أتكلم

 عن ما ي4غضب4ن ولكن أتكلم عن ما ي4سبب4 ل ألاa حاداa يرح وي4قط�ع القلب ف كل
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 حركة,فالكلمة الت أقصد4ها باتت تظهر بوضوح,والعن ل يع4د مفضوح,فالسبيل
الول والخي هو البوح.

       وكم أمراa فعلت� بنفس4ك�                   وأنك� جاهلa ما أنت� فاعل  

 ل تتلف الكتابة عن سابقE عهدها بل أنا لزالت على ما كانت عليه من افتقار
 وعدم تناسق وخروج تام ف سياقها الادف إل الوازنة,فالكلمة ل تع4د ذات مدلول
 واضح بل أنا ذات دللة متعددة فل موصل إل العن إل فك ذلك اللغز الدفون

 الذي بات يتاح مناطق رسالته,فدخوله فيها دون شعوراa  منه فهو قد تسلسل إليها
 دون إدراك تلك هي القيقة ف لبطت الكتابة وضياع الكلمات عن مكانا,فلم
 تع4د الكلمة ف ملها الناسب بل بات يلجأ إل التشبيه والستعارة اللتان خرج� ف

 بعض الواضع عن النسيابية,فاليوم وبعد مراجعة ما سلف من كتاباته وجد أسباب
 كثية بعضها أردى بياته وكان سبباa ف ضياعها وفقد إيانا ولكن الياة مستمرة

ت عن معان قد خالتن  دائمة حت تي ساعة النهاية البدية للبشرية,فأنا قد عب�
 بل قد أزل�ت هذه النفس ما دعا ذلك إل تلك الوحدة الـم4صاحبة للل القطعي

 والزن الثابت,فالعبوس أصبح� أحد الراسم الساسية لوجهي,فقد غابت البتسامة,
 ورحل السرور,وأهلك الم البور,فنما الوى والوجد حت بلغ بذلك� السى الفرط,

 ها هي الكلمات تعجز عن الوصف بسبب الختناق الذي يكتم4 الصدر,والقلق

 الذي جلب� الل لعدت ما سب�ب� ل ماري أخرى,فقد أكون أنا السبب با حدث�
,  ل ولكن أعلم أن هناك أسباب أخرى ل تـم4دن بصله لكنها ذات أثر بليغ علي�

 فالفكرة لزالت تول ف البال وهي النتحار الذي صار ي4راود4ن ف كل مرة,ل أعلم
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 ماذا أفعل؟,فقد يأس من هذه الياة,وضاقت ب ضرعاa,وأضر�تن دوماa ول أرى الفرح
 إل ساعةq يسيه,آه كم اشتكي لبكي,آه كم أبكي لسح دمعي,فأنا أعلم أنه4 ل

 أحد سوف يسمح هذا الدمع إل أنا,آه كم ت4راود4ن فكرة طعن نفسي لول أن هناك
ما ينع ذلك,ل أعلم ما هو ولكنه يرشد4ن عندما أ4ريد قتل النفس. 

 لزلت أكتب4 الكلمات السام�ة4 والعذبة ولكن ما طما منها قد أردى بالخرى,
عت ف صندوق مغلق بإحكام ومن ث¹ ر4مي� ف أعماق البحر,فهل EضEفالقيقة قد و 

 يا ت4رى يستطيع الغوص لخراج ذلك� الصندوق؟, ل أعلم السباب الت جعلت
 الوضع يسوء4 أكثر ولكن عندما انظر إل الوجه الواقعة أجد نفسي أمام كم هائل
 من الحداث ذات السباب والعكس صحيح,فالوضع الذي انظر إليه من منظور

ثلها أبداa ول يعن لا معن,فل  قاصر ل يتعدى حدود تلك القيقة بل أنه ل ي4
زالت الوجاع تفتس جسده الزيل,وقلبه الكسور.

يا هاجساa جالت بــــــه الوهام              وأصبح مطة للتقاط المــــــــــــــان  

كم ليلةq مـــــــــن الون مــــــــا نــــــام               ومن الواجس صرخته تعــــــــــــــــان 

 فالقيقة لزال نصف4ها ف داخلE ذاك الصندوق الذي وصل� إل عمق تلك العماق
 ,فل أعلم أن كان عليه استخراجها أو تركها لكي تبقى مفية طيلة الدهر,فلم يئن
 الوان بعد لكشفها ومق الهول منها,فاليام على سرعتها أل أنا بطيئة جداa فما
 ن4لحظه هو� ما ل ن4دركه إل قليل,كلمي بات يرج عن الضمون وصارا شبه وحل
 فاتك يوشك الواقع� به على الغوص حت الوت,ل أعلم لEما الكلمات بدأت ترج

عن مضمونا ولكن أعلم أن¹ لذلك سبب وأنا أجهله أو أتاهله. 
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أعدمت� نفسك� حاسباa                  أن¹ النجــــــــــــــــاة� هي الــــــهـــــــرب           

&                                         

 يتكلم الصمت بصوت شبه مسموع أل أنه ذا صدى واضح لن يقرأه,فهو يتحدث
 عن قصة راويها عجز عن كتابتها فلجأ إليه ليكون الكاتب والناشر,ل أعلم كيف

 ستكون القصة؟ ولكن متأكد أنا مشوقه بكل معن من العان,فالمر الذي لزال
 يتحدث عنه هو ما كان ف الصل صلب الوضوع,فالقيقة على الرغم من إخفاء

 بعضاa منها أل أنا لدا البعض واضحة كشمس النهار وإنا ما ي4عيق تلك القيقة
 ضوء تلك الشمس الساطع والاجب الرؤية,فالكلمات الصعبة أشبه4 بــأ4حجية ذات

ه وخرائط تتطلب تفكي ومدة للها,آه كم سعت4 صوت ينشد4 تلك  فئات عد�
 الكلمات الميلة داخلي,وآه كم أتذكر تلك الضحكات لرسم على هذا الوجه

 الفرحة الغائبة,فالصورة الميلة باتت شبه لوحة رسها فنان قبل آلف السني,فهي
بط  ترمز إل رداءة الال وفقر صاحبها إل المال,ل أ4حط�م4 نفسي ولكن فعلa م4

 احتاج تلك الستشارة لعرف مدى أثر خطورة أذى نفسي,فالكلمات باتت
 واضحة,والرسالة4 دليلها بي السطور,واللغز الدفي أمسى اليوم عبارة أو كلمات
 م4تقاطعة لكنها ذات مسارات أشبه بلقة ذات متاهات كثية,أن¹ مرد التأمل ف
 المر سوف� تد العن القصود حينها أقول4 لك أنك� على مقربةq من النشود,ل
 أسعى إل جذ القيقة ولكن م4تحفظ تاهها بدقة حت لو واريت بعضاa منها,

 فالذى النفسي بات يتاح السد حت أنه4 صار ي4ديره,فقد بدأت المور تسوء ول
 أعلم ماذا أفعل؟ على الرغم من معرفة الل,ولكن ل أقوى على الذهاب إل طبيب

18

 



 فإن لزلت4 أرى المر سيئاa حالياa ولكن ما أعلمه أن الالة يوماa بعد يوم ف أسوأ4
 حالتها فهي من حالة إل أخرى,من يقرأ ما أكتب قد يكتشف مرضي ولكن

 حينها قد أكون رحلت ولكن أعلم4 جيداa مدى جودة التحليل ومعرفة ما أسيته
بـ( الواب الميل فيمن فقد� اليلة4 واليل ). 

 قد أهرب من العتاف القيقي ولكن سأقصد التكل�م لقول ما يول ف هذا
 الاطر من مشاعر م4تناثرة ذات شعور غريب ولكنه قوي نوعاa ما,فالل الذي يظهر
 من خللا يكون أشبه بغرس مسمار ف جسد,قد يكون حينها الشعور م4ؤل ولكنه

 يفف من تلك اللم المة والقابعة ف هذا السد البيء,فالعن القيقي لكل
 تلك الكتابات هو السر الذي تكون به الغاية,فالوضوح بات� ي4شك�ل صورة رمزية

ه وأوجه تتلف باختلف مضمون تلك الكلمات,فالمر أشبه  ذات دلئل عد�
 بكتابة قصة قصية فل أعرف كيف ابتدأ؟ هل أتكلم بشكل واضح؟ أم أجعل من

 هذه القصة معن يوحي أن� هذه الفكرة حقيقة وقد حدثت بالفعل,لزالت
الكلمات تاول الجتماع لكي يكتمل بذلك الواب الشاف. 

ال هذه النفس من اضطرابات قد أردت  لزال الشعور يتحرك يتكلم وي4عب� عن ما ي4
 با جداa,فالالة العنوية باتت ت4عان من صداع شديد نوعاa ما لدرجة أنه ي4ريد

 الصراخ حت يف ذلك� الل الرابض ف الوف,فالكلمات باتت ترج موحيةq إل
 لغة هي أقرب إل الضمي لكنه عاجز عن إيضاحها,فأنا ل أد�عي عدم الصداقية

 ولكن أحاول أن أكون صادق ل4عب� عن ذلك� الشعور الؤل,فالمر بنسبةE ل أشبه
 بسكي التقطتها يدي ث همت بإدخالا ف يدي الي4سرى قائماa بعد ذلك بتحريها
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 رويداa رويداa ففي ذلك شعور بالراحة العنوية والسية.
لة بتلك الشحنة الثقيلة والت باتت ت4تعب  لزلت4 أكتب حديث هذه النفس الـم4حم�

 السد نفسياa وحسياa,فالكاية بدأت مع تلك الشكلة عندما كان عمره4 الرابعة4
 عشر فقد تلق�ى قبلها إرهاصات جعلته يلزم النزل,ولذا السبب بات ل يرج

الط  وأمسى يعتزل الناس خشية أن يروه فيطلبوا منه نفس الطلب الذي جعله ل ي4
نا إل ذكرها من الدث إل الدث  أحد_ بعد ذلك,فالقصة طويلة وأنا لن أتطرق ه4
 ولكن سوف أقوم بتفصيلها على طريقت,فالمر الذي سأذكره4 لن أ4سهب� به حت

 ل يرج الور عن مساره ومضمونه,فل بد من النسجام الشبه دقيق ولكنه ذا
 طريقة أشبه بشرح غي مكتمل ويتطلب بعد ذلك تفصيله بطريقة انسيابية,فالواطر

 الت كتبت4ها قد تد�ث� بعضها عن تلك الأساة القيقية والت سط�رت أغلب
 الصفحات عنها دون خروج الوصول عن الصل,فل زال جرس تلك النبضات

 يد4ق,ولزالت تلك الكلمات تتغن� بصوتا الاتف والشجي فهي لغة استحكمت
 فصولا وأصولا حت تظل ثابتة ل ي4زيلها شيء أبداa,فالصورة الميلة لزالت جيلة

 بعن كل كلمة لنا باقية على هيئتها فهي كما الروح,وإنا ما يطرأ4 عليها من تغيي
إنا ذلك بسبب النوازل الت حل�ت با.

أفرغ وريدك� من هـاa وأحزان                         ون نوم� قرير العـــــــــــي فـــرحان 

وقل ابتسم فاليام متلفــــــــة                          فيها من اللوان ما قد جان 

 ل أعرف أن كانت القيقة م4ر�ة ولكن أعلم أنا سهم يصعب4 إخراجه من السد
 إذا أصابه,فهي مؤلة إل حد كبي ولكنها م4رية إل حد أكب,لن فيها نتجنب
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 أشياء ونعرف با أشياء نن جهلنا عنها ولكننا نعلم أنا بEنا,فتجاهلنا لا ل يعن
 عدم معرفتها فقد يكون استحقارها أو نبذها بعيداa كي ل تراها العيون ولكنها قد

 رأتا وأدركتها أيضاa حت برزت كالشمس أل أن¹ هناك من ساعد على حجبها ولكن
 .aقليل جدا

قال فهد الربابين:

قـــلت� لنفســــــي اعتـــــرف
ـــــق�                     فالقلب أصبح� ضي�

فاللف تعنــــــــــي استـــرح
                     والراء يعني أفرحــوا

ل تكتمــــــا, بخاطـــــــــــرك
ل� ويرهقـــــوا                      شيئا, ي�ع�

أن الحياة� تبسمـــــــــــــــــت
                     والطير فاسمع ينشدوا

أفرغ وريدك� قـــــــــــائـــل,
                      ا يعفو ويرحمــــوا

أثقلت� نفسك� بالتــــــــــــــــي
                     شغلتك قلت استغفروا 

ل لــــــم تكـــن صــــــــادقا,
                     بالقول حتى تخلصـوا

يا قلب أنطـــــــق قـــــائـــل,
                      أن الذنوب� تموتــــوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
&&&

ل أعلم أن كان هذا الختام ولكني أعلم أنني سأكمل قصتي يوما, ما.
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تأليف: فهد بن مشعان بن مرزوق الربابين

درس في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم في حارة الشهب.
وحاليا, طالب في جامعة طيبة كلية الداب والعلوم النسانية

م. 19/4/1991تاريخ الميلد 

22




	Blank Page



