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، ذهبت بدعوة1911 ديسمرب 11أول أمس آان يوم مولده، 
زآى سامل إىل فرح بود، قابلت صديقني عزيزين حسن ناصر. من د

وحمبيني أفاضلباإلضافة إىل الداعى !! ونعيم صربى، ياه
 ،أوفياء

،)إن آان قد رحل(مل أآن قد ذهبت ألعوام حىت قبل رحليه 
قررت أن أحلق بقراءة هذه األحالم القصيدة الىت آتبتها ىف عيد
ميالده الثاىن والتسعني وآذلك قصيدة رثائه أيضا، حىت لو آنت

 .قد نشرهتا عشر مرات

 بل إنىن إذا أعطانا اهللا العمر، 

أريد أن أعرتف أنىن آلما قرأهتما حسبت أىن أقرأمها ألول 
 .الشخص الذى آتبهمامرة، وأنىن لست 

**** 

 قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة
 )15(احللم 

 أو   حكومية   مصلحة   إنه  ..  املكاتب   جوانبه على    رصت   هبو
 احلرآة   أو   مكاتبهم   وراء   السكون   بني   واملوظفون   جتارية   مؤسسة 
  . املكاتب   بني 

 والغزل   واضح   العمل ىف    عاونوالت   اجلنسني   من   خليط   وهم
على ومرتىب    اجلدد   املوظفني   من   بدا   فيما   وأنا .  خاف   غري   اخلفيف 
 فتاة   يد   طلب   من مينعىن    مل   ولكنه ،  عميق   بذلك وشعورى    حاله   قد 
 كنهاول شكرتىن    أا   واحلق .  وأعلى   أقدم   آموظفة وهى    مجيلة 
  : قائلة لطلىب    االستجابة   عدم   عن   اعتذرت 

 سعيدة   حياة   لنا   يهيئ   ما   منلك   ال  - 

  . وجداىن   صميم إىل    نفذت   طعنة   بذلك   وتلقيت   

على   الشأن   هذا ىف    زميلة أى    مفاحتة   حتسبت   يومها   ومن
 من   املعاناة   مر   وعانيت .  واحدة   من   بأآثر إعجاىب    من   الرغم 
ىف نفسى    فوجدت   جديدة   فتاة   باخلدمة   وأحلقت ..  والكآبة   العزلة 
    اآللة على    آاتبة وهى    مراجع   فأنا .  مرة   ألول أعلى    مكانة 
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 بل   مجيلة   تكن   مل   أا   إال   مرتبها   ضعف ومرتىب  .  الكاتبة
 من   وبدافع ،  سلوآها   حول   يدور   مهسا   مسعت  أىن   ذلك   من األدهى  
 ومن تداعبىن    هبا   فإذا   فداعبتها عزلىت    من   اخلروج   قررت   اليأس 
  :ىل   وقالت ،  يدها   وطلبت وعيى    فقدت فرحى    شدة 

  ! سفةآ  - 
 أهتاوى   وأنا   وقلت أذىن    أصدق   فلم

 مرتبك إىل    باإلضافة   به   بأس   ال مرتىب   - 

  : جبدية   فقالت
 يهمين   ال   املال  - 

 أن   قبل   ذهبت   ولكنها   حقا   يهمها   عما   أساهلا   أن   ومهمت
  . أنطق 

**** 

 القراءة

أن، تكون مقبوالهذا الشعور األساسى ىف الوجود، أن 
 ،أخرى" أنت"تريدك 

 أن تسمح لك أن تكون رجلها، 

 هو صك االعرتاف بوجودك من عدمه،هذا  

 : دع آل ما بعد ذلك جانبا 

             .البدء أن تكون مقبوال، مرغوبا فيك 

أن) حضرة احملرتم" (لعثمان بيومى"منعت نفسى أن أمسح 
يتسحب إىل قراءتى هلذا احللم، الفروق بال حصر، لكن هناك ما

 أحضر عثمان إىل الساحة، فطردُته،

اٌف بوجودك، ختليق لك، يأتى بعد ذلك احلب أوالقبول اعرت 
 اجلنس أو الزواج على أرضية هذا القبول،

، وقد ينتهى به، وقد"األم"يبدأ اإلعرتاف بك من ِقبَل  
 يتطور منه،

الواضح ىف هذا احللم أن املرأة هى السيد، هى الىت بيدها 
 القبول والرفض،

ر ابنها إىلاألم هى أول من ينتدب للموافقة على حضو 
 هذا العامل،

ومع أا هى الىت مسحت لطفلها أن يغادرها، أن خيرج 
إالمنها، لينطلق إىل العاَلْم حيث ينتظره غريها منهم ومنهن، 

أن موافقتها بقبول وجوده خارجها معها، مث خارجها بعيدا
 .، هى خطوة ال غىن عنهاعنها

دع خمادع فهو دور خا– فيما بعد –دَع جانبا دور الرجل 
 هو الذى يتقدم– غالبا –إذ يتصور أن األمر بيده رد أنه 

 بالطلب
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 ؟ وهل تقبل؟"من الىت تقبل: "األهم هو 

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

العمل منطى رتيب، بال: املسرح ىف احللم تقليدى هادئ هامس
حرآة حقيقية، العقول ساآنة وراء املكاتب، أما احلرآة

 .بني املكاتب": سريا ىف احملل"فتبدو حرآة 

فواتح: ذلك فالرسائل اخلفيفة تتبادل بني اجلنسنيوبرغم 
 . آالم، أو لتزجية الوقت 

أقدم وأعلى" موظفة: "الراوى حيسبها بالقلم واملسطرة هى
، لكنه ُيْقدم، فرتد عليه بالقلم)نستنتج حنن أا أآرب سنًا(

 "سعيدة"لنا حياة " يهيئ"ما " المنلك: "واملسطرة أيضا

 ميم الوجدان؟ فمن أين الطعنة، وىف ص

املتقدم مطمئن للنتيجة، وهو يعرف موقعه منها، فهى
أقدم ليس فقط وظيفيا، وإمنا، رمبا، اجتماعيا، آما بلغىن من

، فالرفض وارد، واألسباب"أعلى"بقية احللم، ورمبا من آلمة 
موضوعية واضحة، فلماذا ينتهى املشهد بالطعن، وىف صميم

 !)الوجود(الوجدان؟ 

، وليس من جمرد"الرد"ى من عمق رسالة الطعنة تأت
وآأا!! غري موجود= إنه غري مرغوب، فيه غري مقبول : الرفض

 .هبذا الرفض قد انتزعت هوية وجوده من جذورها

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

ها هو يعيد حساباته ليتجنب آل أسباب الرفض الظاهرة
مع أنه يعرفها،(السابقة، دون الغوص إىل األسباب احلقيقية، 

 ،)البا، ال شعوريا على األقلغ

الفتاة الثانية تبدو نقيض األوىل، هو يتغاضى عن آل شئ 
حىت يتجنب الرفض، مجال متوسط، درجة وظيفتها أدىن، تعيينها

 .أحدث، مث ماذا يهمه عن اهلمس حول سلوآها

التقدم هذه املرة آان بدافع اليأس، اليأس من ماذا؟
 إىل قوقعته، اليأس مناليأس من جدوى االنسحاب النهائى

 .التنازل عن حقه ىف الوجود

ها هويكسر قوقعته، خيرج من عزلته مرة أخرى، ويبدأ
فإذا هبا(، فتستجيب )وليس مباشرة بطلب يدها(باملداعبة، 

 ، إذن فثم قبوُل مبدئى،)تداعبىن

ما الح من قبول مبدئى هذه املرة جيعل الطعنة أقسى، حىت
 ،"آسفة"جواهبا جاء ببساطة أا " جاء على نفسه"بعد أن 

 االرفض ىف املرة األوىل، آانت أسبابه ظاهرة وعملية، آما قلن

الرفض هذه املرة هو رفض آخر، أقسى وأمّر، هو رفض له
 شخصيا، رفض له رجال ، هل آان رد املداعبة ترضية خاطر؟
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 أو موافقة موقوته مرتبطة باهلمس حول سلوآها؟ رمبا؟

 . مًا؟ فهذا أمر آخر أما َأْن تقبله رجلها، اآلن، مث دائ 

 .الطعنة هذه املرة ىف الصميم، ىف بؤرة وجوده متاما

)فإذا هبا تداعبىن(ما أن الح له احتمال أنه مرغوب فيه  
 حىت فقد وعيه

وىف غمرة نشوة احتمال القبول إذا بالصفعة تصقعه أنه
 .، ليس أنت..."ليس هو الذى "

 !لسَت أنت"

 ".أنت لست مرغوبا فيك من أصله

 ا الذى ينقصه ليكون مرغوبا فيه؟م

 ماذا فعل حىت ال تعرتف الواحدة تلو األخرى بوجوده؟

 .ماذا عليه أن يفعل

 هل اعرتفت به أّمه أصال؟

 هل اعرتف به أحد؟

 هل اعرتف هو بنفسه، لنفسه؟

 هل آان عليه أن يعدل من البداية عن احملاولة األوىل؟ 

لثانية وماهل آان مطلوب منه أال يتنازل عن نقائص ا
 شاع عنها؟

 هل آان عليه أن حيجم عن أية حماولة من األساس؟

هل آان عليه أال يصدق أا بادلته املداعبة؟ إال من باب
 .االة، أو استجابة موقوتة متسقة مع اهلمس حول سلوآها

 .املال ال يهمها

 ما الذى يهمها؟

 ما الذى يهم؟

 هل يعود إىل قوقعته؟

 إىل آهفه؟
  الكهف،    جوف ىف  يغريىن    ماذا :  عليكم   هللابا   لكن

    املوت؟ يعىن    الوحدة   وصقيع
 ومقدر،  حتمى    أمر : ...  الواحد   املوت   لكن

  احلب،    بستان ىف    أما 
    األآرب   فاخلطر

  الظل،  ىف  تنسوىن    أن
    الشمس   دفء يغمرىن    أال
  .  اخلوف   ودد روحى    برعم   يأآل   أو

  األخضر،    الكفن ىف    الوردة   فتموت
    تتفتح    مل        

  األزهار،   آل حوىل    من   تعانق   الشمس و
  ،  أبشع   موت   هذا
  ..  ال
  أآثر،    تقرتبوا   ال
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    باملقلوب جلدى 
  ة  املسحور   والقوقعُة

 منكم حتميىن 

 ) 1973" سر اللعبة"ديواىن هذا اجلزء األخري هو من (

 !وهو يدور حول مثل هذا املوقف بشكٍل ما

**** 
 ) 16(احللم 
 من إفاقىت    عقب  ..  العملية   جناح على    املساعد   الطبيب هنأىن 

. يةالصاف   النجاة   وبسعادة   عميق   بارتياح   أشعر   التخدير 
 من   برأسها   مقرتبة   وجلست بكرسى    املمرضة   فجاءت   احلجرة   دخلت 
 : تأملتىن مليا مث قالت ىل هبدوء شديد .  رأسى 

  ! قوة   وال   حول   بال   راقدا   أراك   أن طاملا آانت أمنيىت 

 وحقد   باحتقار   قالت

 االنتقام   وقت   جاء  - 

 احلرية   من   دوامة ىف  إياى    تارآة   ةاحلجر   وغادرت   وقامت
على   إليها   أسأت أنىن    املرأة   تلك   تتصور   آيف ،  واخلوف   والقلق 
ليلقى   اجلراح   الطبيب   وجاء حياتى،  ىف    مرة   ألول   أراها أنىن    حني 
  : قائال   به   فتشبثت   نظرة على  

  ! خطر ىف  حياتى    إنف   دآتور   يا أدرآىن   - 

 املمرضات   بعرض   وأمر .  جرى   ما   عليه   أقص   وأنا إىل  فأصغى 
 املمرضة على    أعثر   مل ولكىن  على    العنرب ىف    باخلدمة   املكلفات 
 بينهن 

  : يقول   وهو   الدآتور وغادرىن 

  ' الرعاية   آامل ىف    هنا   أنت  '- 

 تفارقىن   مل   املمرضة   صورة   ولكن

 .  الوساوس عىن    تغب   ومل

 موضع   أصبحت آأنىن    بغرابة إىل    نظر   احلجرة   دخل   من   وآل 
 . باملتاعب   ملئ   ملئ   طويل   طريق عيىن    أمام وتراءى  .  وشك   تساؤل 

**** 
 القراءة

 أهى عملية قيصرية؟

 ليس متاما، 

 .لكنها الوالدة 

 مفر هنا من استطراد لعرض موجز لألسس املبدئية لنظريةال
املدرسة (Object Relation Therapyالعالقة باملوضوع

 - فريبرين– ميالىن آالين –التحليلية اإلجنليزية، ما بعد فرويد 
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، مع التحذير املبدئى من أن نقرأ آلمات بارنوى)جانرتب
Paranoid أو اآتئاىب ،depressive أو شبه فصامى ،schizoid

على أا تشري إىل، أو تدل على، أية أمراض، إا) شيزيدى(
لوصف مراحلاأللفاظ الىت ارتضت هذه املدرسة أن تستعملها 

 .النمو العادية عند آل البشر

جنيب حمفوظ مل يقرأ التطورات األحدث فاألحدث ىف التحليل
النفسى واملدارس النفسية، وهذا أفضل، هو يكتشفها أعمق

أبعد(تنا متأصلة انطالقا من إبداعه وأروع، ويعلمنا ماهي
 ).من ديستويفسكى ألسباب رمبا أذآرها فيما بعد

أعرف عنه احرتامه لفرويد، وقد شاهدت تأثري فرويد ىف بعض
آتاباته هنا وهناك، واعرتضت على املباشرة والرمزية ىف

غاص إىل ما غاص إليه آارل) جنيب حمفوظ(بعضها، ومع أنه 
ه قد غاص حبدسه على حسابه دون تأثريونج، إال أىن رصدت

  إىل ذات القاع،– تقريبا –مباشر بيونج، مع أما وصال 
 ).لياىل ألف ليلة حملفوظ(مثال ىف 

 حني أصدرنا أول عدد من جملة اإلنسان والتطور أرسلنا-
إىل آل من وثقنا ىف رأيه نطلب توجيها ونقدا، مل يرد علينا

دهم، جاء ىف رد جنيب حمفوظ ماسوى أربعة آان جنيب حمفوظ أح
 :يلى

 رئيس التحرير /  االستاذ   السيد
 وبعد   طيبة   حتية
 تصور إىل   -  مشكورة  -سبيلى    فكانت   جملتكم على    اطلعت   فقد

إىل   املعاصر   املنهك   اإلنسان   تطلع مياشى    النفس   لعلم   جديد 
 االستمرار   هلا أنىن أمتىن    من   قوث ,  واإلميان   والقيم   التوازن 
ىف   االسراع   عليها الطالعى    نتيجة   أول   وآانت ,  والنجاح 
 االنساني   النفس   علم :  وهى   مراجعها املتاحه   أحد   اقتناء 

 جديدا حتوى    أا ىف    أشك   وال
 ثقافية   علمية   جملة   أعتربها   آما
 اخلانق   الرآود ىف    طيبة   حياة   فحةن   أعتربها   آما

 للمخلص   ودمتم   اهللا   وفقكم
حمفوظ   جنيب
24/1/1980

هكذا آانت روعة متابعته وتشجيعه لكل جديد ىف علم 
النفس وغريه، هكذا آا تشجيعه لكل حماولة جديدة، ومل أآن

ولو آان عرف عن!! أعرفه آنذاك إال قارئا عاديا ألعماله
عالقة باملوضوع الىت أقدمها اآلن لكان أحاط هبا أحسنمدرسة ال

 .مىن

هذه املدرسة الىت أقدمها حاليا ترتب مراحل النمو
العادى تدّرجا من مرحلة إىل مرحلة، تسمى آل مرحلة

 ، وهى ترجع هذه املواقف إىل عالقة الطفل بأمه،"موقفا"

 نبدأ بالطفل ىف بطن أمه وعقب الوالدة مباشرة حيث-1
 له عالقة بأى آخر آموضوع أصال، وتسمى هذه املرحلةليس

 Schizoid positionاملوقف الشيزيدى 
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 الطفل التعرف على  مث بعد الوالدة بقليل جدا يبدأ-2 
حيث يغلب التوجس واحلذر، ويكون) بدءا بأمه(املوضوع 

 باعتبار"الكر والفر"أسلوبه ىف التعامل مع أى آخر هو 
 يهدِّْدهاملوضوع هو مصدر خطر فقط، إنه العدو الذى

وجوده، وعليه أن يدافع عن نفسه جتاهه، وأن يتقى شره،
 paranoidوتسمى هذه املرحلة املوقف البارنوى 

 مث يأتى املوقف الثالث حني يتبني الطفل أن املوضوع-3
الذى آان يعتربه الطفل خطرا هو هو مصدر احلياة

، لكنه ىف)العالقة(واحلنان ) احلضن(والدفء ) الرضاعة(
 الوقت هو مصدر خطر أيضا، لكنه خطر من نوع آخر،نفس

 باهلجر، ومنالتهديداخلطر ىف هذا املوقف الثالث يأتى من 
 .مث املوت جوعًا وضياعًا

إذا هتدد الطفل من مصدر احلياة األساسى بأن مث احتمال 
للرتك أو اهلجر فإنه يستعد لالنقضاض عليه لالحتفاظ به،

وحيتاجه، ويرفضه، ويكرر ذلك،فيخاف عليه، ويتقدم إليه، 
وهذا هو أمل االآتئاب الدافع للنضج إذا استمرت مسرية النمو

 .ىف االجتاه الصحيح

 هنا ىف املوقف االآتئاىب حقيقى، وبعيد، وقريب،"املوضوع"
ذلك ألنه موضوعوىف املتناول، ويهدد باالختفاء ىف نفس الوقت، 

 .محب وخطر ىف آن واحد

...... 

 أطلت، لكنىن شعرت أن تقدمي هذه املدرسة، ولوأعرف أنىن
، ذلك ألن16هبذا اإلجياز، هو ضرورة مبدئية وحنن بعد ىف حلم 

أسس هذه املدرسة هى حمور فكرى النظرى، والتطبيىب والنقدى
 أحيانا،

يقني العطشفمثال آانت هى األساس اجلوهرى ىف نقدى لكل من  
 .ألدوار اخلراط ، واسم آخر للظل

 لماحل

 )16(تدخل اآلن إىل قراءة هذا احللم 

يبدأ احللم بإخطارنا أننا ىف املوقف الشيزيدى احلامل
الناعم حتديدا، قرأت ذلك باعتباره أننا ىف مرحلة قبل ظهور
الوعى الذاتى، حنن داخل الرحم حيث ال موضوع، ميتد هذا
الوضع إىل ما بعد اخلروج من الرحم مباشرة، مل أستنتج ذلك

داية احللم فقط، وإمنا من فقرة ىف أصداء السريةمن ب
 .الذاتية

  ىف األصداء" 99"فقرة نتوقف هنا لنقرأ بعض 

.حتية للعمر الطويل الذى أمضيته ىف األمان والغبطة.... 
 ".حتية ملتعة احلياة ىف حبر احلنان

 من خواطر جنني ىف اية شهره التاسع
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ىلإ" التخدير"مبا ميثله " حبر احلنان"هنا ىف هذا احللم ميتد 
، الفرق هو ان هذا التخدير حيقق)العملية(ما بعد الوالدة 
 هذه"ارتياح عميق وسعادة النجاة الصافية"ما أمساه هنا 

 .هى اجلنة قبل الوعى بالوعى، ومواجهة اآلخر املوضوعى

يشري احللم هنا حتديدا إىل امتداد هذا املوقف إىل ما بعد 
يزيدى الذى ميتد فعال، وهو املوقف الش)غري األصداء ( الوالدة

 .أياما او أسابيع بعد الوضع

 : إىل املوقف التاىل ينقلنا احللم بعد ذك مباشرة

 تظهر املمرضة وتقرتب مثلما يقرتب وجه األم من الطفل، 

 Orientationأول عاطفة يشعر هبا الطفل تسمى الَبهْر  
 ،)وجه أمه عادة(حني تقع عيناه على أول وجه آدمى  

- بعد دهشة البهر–يتبني العقل أن ّمث آخر مبجرد أن  
 "" "ال أنا"يتحقق من أن هذا الكيان اآلخر هو غري آيانه 

not meموجود ىف الدنيا، ىف العامل، فنجد أنفسنا ىف املوقف 
البارنوى يعيش الطفل موقف املطاردة والكر والفر واالهتام

 .دون جريرة

د شكل من أشكالإعالن نية هذا اآلخر ىف االنتقام هو جمر
توضيح أن اآلخر عدو بال أدىن شك، وأن الثأر قدمي قدم اخلروج

 ).الرحم(من اجلنة 

آل من هواملهم هو أن هذا املوقف البارنوى يعلن أن 
 .خطر على هو "ليس أنا"

استقبالنا التخدير هنا على أنه مرحلة ما قبل الوعى،
) حياتى ىف خطرأدرآىن يا دآتور فإن(جيعل االستنقاذ بالطبيب 

مبثابة إعالن للرغبة ىف التنازل عن الوعى البازغ، مبعىن أنه
-التخدير(إعالن الرغبة ىف العودة إىل املرحلة السابقة 

وهذا من آليات النمو فيما يسمى برنامج الدخول) الرحم
 ).مما حيتاج لتفصيل الحق(  in – and – out program :واخلروج

قد) مل يذآر هنا املساعد(بيب التطمني الذى منحه الط
حني يصبحيكون إعالنا لبداية النقلة إىل املوقف اإلآتئاىب 

، وهذااآلخر مصدرا للطمأنية، لكن دون ضمان طمأنينه دائمة
ما يشري إليه استنقاذ الكيان املهدْد باجلانب احلاىن واهب

 اجلراح الكبري، لكن ىف نفس الوقت مع الوعى باملخاطر احلياة
 .بنفس الدرجة

مرحلة االنتقال إىل املوقف بزوغ  من هذا ميكن أن نلمح 
 )مل يظهر بعد (االآتئاىب

اختفاء وجه املمرضة اخلطرة، واستبداله مبمرضات عاديات
 بقدر ما هوليس واقعامكلفات باخلدمة، قد يشري إىل أن اخلطر 

 .انطالقا من املوقف البارنوى" مصنوع"

  الطريق الطويل امللئ باملتاعب،هكذا أصبحنا ىف بداية
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 .هى رحلة احلياة بكل ما هبا، وما تطلبه وما تعد به

 لنتأآد من)99(نفس الصدى فقرة عودة مرة أخرى إىل 
 :القراءة، نسمعه وهو يقول

 وملاذا   آيف أخرى،    حياة إىل    اإلنتقال   ترهات   عنك   دع .... 
 له   حيزن   ما   وفه   حقا   املعقول   أما ،  وجودها   تربر   حكمة وأى  
 .قلىب 

 )من ذآريات جنني ىف الشهر التاسع(

**** 
 15/12/2003: األهرام

 "92 " الـ   ميالده   عيد ىف 
  .. نفسى على  شيخى  صاحلتىن 

، ىل    يوحيه   ما   ببعِض    حييط   أن   يقُدر   احلرف   رسم   عاد   ما  ...  
  . جديْد   فجر ،  اجلميْل   مولدك   عيد ىف  

 قبل يومى   ' يكون   وأرجتيه   الكرمي   اهللا   أمحـد   عام   آل ىف 
. الدعاء   اهللا   أصدق   مل أنىن    احلقيقة   أآتشف   وأعود ، ' يومك 
  . فعـامَا   عامًا     معا نبقى    بأن   طمعًا 
 ينساب   إْذ   املاِء   آمثِل   تسرى   معجُز سهـُل    أنت   آم  ....   
 فوق   شاخما   تربع   وقد   اجلليد   من   الصخِور   بني   رائقًا    عذبا 
  . اجلبل 

**** 
 علوٍم   من   تيسر   مبا    النفوَس أشفى     قادر بأنِّى    زعموا ...  
 صناعْة   أو   آالٍم   أو 

 ذلك حيتويىن    أو ،  ىالرؤ   ختتلُط   حني نفِسى  يشِفى    ذا   ومن ،  عفوًا
 أطيق؟   فال   الصديق   احلزن 

. عنيد   طفُل .  رحابك ىف  طفلى    فوضعت ،  سيدى   لقيتــَك حىت 
  . جديْد   من   يوٍم   آلَّ   يْدهش   مازاُل 

 إليه   أآون   ما   أقرب   صرت حىت  نفسى  على  شيخى  صاحلتـىن 
  ، فينـا 

 اجلماعة   بــله ىف    أشك   وآنت ،  ناسي ى عل شيخى  صاحلتـىن 
  . هـم   ما   لغري   ْخيدعون 
  . غريي   بظل   أضيع   أن   أآثر   فجزعت ،  حريىت على  شيخى  صاحلتـىن    

  .  منها   آان   مهما   املرة   أيامنا على  شيخى  صاحلتىن 
الوْعَى   حنمل   واملرارة   للحالِوة   ُخـلْقنا   قد   بأنا شيخى  علمتىن 

  . إليه   آدحا   نكونـه   الثقيَل 
**** 

  ؟"األفق ىف    حلَّ   مث   هل :" يوما   وسألته
  . '' آال  '': هـمـىت   حيفز   فأجاب
    ؟   ملاذا  : جزعا   فسألته

 ." املنــتـظـر   املسيح   صار   أنه   تصور   صاحبـنا ": قال
 ؟.." ايتــه   بالصلي  " : قلت

. ....' يهـوذا   لسنـا  ': أذىن   بعض   يقرص   يكاد   وهو   فأجاب
  . املنتظــر   ليس   وهو 

**** 
  : خاليا داخلى   نشطت  - سيدى  - النقاهة   أحالم وحى    من
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 وْعُد   وآأنه   حانيا   دقــا   ومسعت ،  حامـُل أنِّى     فحلـمـُت"  
 . اجلنْني 

 أما   صرت أىن    وفرحت ،  عسريا   أبدا   يكْن   ومل     املخاض   جاء   
 ، طيبة 

 ،   الوليد   الطفل   ذلك     أيضا   آنُت   قد لكنىن   
 ،  أمومىت ثدى    فلقفت  
 ..... . ولكن    سخرية   ليس .. ، ال .  خافتا   ضحكا   ومسعت  
 املستحيل  ' : وليق أعماقى    عمق ىف    واثقا   صوتًا     ومسعت ....  
  . ' بنـا   اآلن   املمكن   النبيل   هو 

 فـعـلـمـت ،  وعيي   بعض   من   جانبا   الرقيقة   عباءتــك   ملست
  .' آـنـتـه   أنـــك 

  . أحلم   آنت   قد أنىن    أندم   وصحوت
**** 

  :  اجلليل شيخى 
 يشطُح   البِوح   دون   القوُل   فاستباح   تتطاول   إذ   مريدك   سامح

  . اجلميْل   والصفح   الغفراِن   سحابة   ظلِّ   حتت 
**** 

 نشرت ىف الدستور
6-9-2006 

 " !!آفى: "ِلم قـلتها شيِخى
 ماذا جرى؟
 آيف جرى؟

قد آنَت فينا رائحًا أو غاديًا ختطو بنا حنو الذى قد
 صاَغَنا،

ون سعياوجعلَت إيقاع احلياة له صليٌل مثل نبض الك
 للجليل،

 حىت حسبنا أا ال تنتهى،
وظللَت ختطُر هامسًا آالطيِف، آالروِح الشفيِف، آظلِّ رب

 الكون فيما بيننا، 
 :لتعيد تشكيل البشروجعلت تنحت جاهدا 

 واقعًا مّنا، لَنَا، : ُحـلمًا فحلمًا 
 نسعى إىل عمق الوجود ليلتقى فينا بنا، 

 "لتعارفوا"
، حنو وجه احلق، حنو النور، حنو"عبالوىطريق الز"هذا  

 .العدل، حنو اهللا فينا حولنا
 ومضيَت تقهُر آلَّ عجٍز، آلَّ ضعف، آلَّ َهم، 

حىت دْعونا ربنا أن تقهر الساعات تسَحـُبنا إىل اهوِل إْذ
 , ختفى العدْم

 حىت نسينا أننا بشر لنا أعماُرنا 
**** 

 ؟"آفى: "مل قلتََها شيخى 
 ؟ باهللا ليس اآلن، !؟ ربنا !ف اآلن ؟ شيخى اآلن؟ آي

 إرجْع عقارب ساعتْك،
 ال، 
 , لسنا قْدرها حنن 

 "آفى"ليسْت 
 ال ،
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 ليس هذا وقُتـها ، 
 حاجتنا إليك؟" ِعـز"أفلسَت تعلم أننا ىف 
 أفلسَت تعرف ما جرى؟

 أفلسَت تعرف آيف تنهشنا السباُع اجلائعة؟
  يأتى بدونك ْهلَو أقسى ألف مرة ؟ أفلسَت تعرُف أن ما

  آنَت أقسمَت علِيه،لو
 من أجل خِاِطرنا،

 .ألبّرك اهللا العزيز بقدر ما وعد الذين هـُُمـوا آمثلك
 آفًى؟: "َمل قلتََها شيخى

 آنا نريدك دائما ختطو مجيال بيننَا،
 آنا نريدك خالدا ىف قرة العني هنا، 
آنا نريدك مثل أطفاٍل أبْوا أن ُيفطموا من حلو ما لوا 

 عطاءك، مثلنا،
 .نا نريدك حنتمى ىف دفء ُبْرِدَك من برودِة عصرناآ 

 لكنَّ خامتة الكتاب تقررت، فسمعّتَها، 
 وآتمتَََها حرصا علينا، 
 وانسحبَت برقٍة وعذوبٍة،

 .وترآَتَنـا 
 ّمل هكذا؟

 حنمُل    واملرارة للحالوِة    ُخـلقنا   قد   بأنا شيخى  علـّمتنا 
  . إليه   سعيا   نكوُنـه   الثقيل الوعى  

 فاجـَـْأَتَنا،
 ورحلَت دون َسؤِالَنا 

 وبكى اخلميُس لقاَءنا، 
 .وترآَت بيَىت خاويا ىف آل ُجمعْة

**** 
 ماذا جرى؟
 آيف جرى؟

 : يدعوك سرا  من وراء ظهورنا قد آان مهسا: هل يا ُترى 
 ورجوَت أن تلقاه شيخى بعد ما طال العناْء؟

 لرأس آانت عابرة؟فاستاذن اجلسُد العليل بشّجٍة ىف ا
 ال مل تكن أبدا مصادفةً ، ومل يشِأ القدْر،

 آانت نذيرًا بالوداْع،
 قطعْت حبَاَل ِوَصـالنا 

 فتهتك العهُد القدُمي وحرَر اجلسَد العنيْد،
 :يقوهلا" الزقاِق"والشيخ درويُش 

 "ال شىء دون ايٍة"
 :وِهجاؤها

 ".قد حان وقت للرحيل"
**** 

 :ليلعلمتنا شيخى اجل
 أن اخللوَد هبذه الدنيا عدْم، 
  لكلِِّ من أعطاها مثَلك نفَسُه، واملوُت ال ُينهى احلياةََ 

 املوُت ينقلها إىل ُصـّناعها من بعض فيضك،
 قد آنَت رائَد محلها

   !!يا لألمانة 
 !!!يا ثقلها 
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 هل جاء من أنباَك أّنا أهُلها؟
 . حىت اجلبال أبْيَن أن ِحيْملَنها

  وآل هذا حوهلا ؟ ,آيف السبيل
**** 

 :إليه عرب شعاهبا" الطريق"لكنَّ ما قّدمَت علَّمنا 
 ّملا عرفَت سبيل دربك حنوه،

 :آدحًا إليه 
ودخلَت ىف عمق العباد تعيد تشكيل الذى غمرْته أمواُج

  واجلشع اجلباْن،  تشّوه بالعمى واجلوع الضالْل، حىت
**** 

 :شيخى اجلليل
 ما دمت أنَت َفَعلْتهَا

 فانعم هبا
 لناواشفْع 

 أن ُنحمل العهَد الذى أْوَدْعتَنَا
 :شيخى اجلليل
 ْمن مطمئنا،

 وارجع إليه ُمْبدعًا،
 عرب البشر،

 وادخل إليها راضيا،
 .أهالً  هلَا

فضلت التقريب ملنع اخللط الذى حيدث حني نرتجم -
Schizoidإىل شبه فصامى، وهو خطأ صرف  . 
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