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ال يسمح بإعادة طبع ونشر هذه الرواية أو أي جزء منها بأي شكل من
محفوظةإلكترونني أو ترجمتهنا إلن
الحقوقأي نظنام
نسنخها فني
األشكال أو حفظهنا أو كل
أي لغننة أخننرن دوح الحصننول ع ن إسح خمنني مسننب م ن الناشننر أو
الفراعنة
المؤلنننننننننننننف دار
والترجمةءلة القانونينننننننننننننة
والتوزيع ل مسنننننننننننننا
ننننننننننننر ل نشرفاع ننننننننننننن
وإال تعن
اآلراء الواردة في هذا الكتاب ال تعبر بالضرورة ع
والترجمة
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دار الفراعنة ل نشر والتوزيع

إهداء
إلى أمي آمال إسماعيل..
جمعت قطرات عينيك لكي أكتب بها
أعلم أنك أهدرتها خوفا علي
أمي إنك مثل الشمس التي تنير حياتي.

إلى روح خالتي نجاح إسماعيل..
أرواحنا تتساقط كما تتساقط أوراق الشجر
افترقنا ولم أتوقع أن تخونني الحياة هكذا
افترقنا في دنيا المفارق ..يعلم هللا كم أحبك.

إلى عمي أشرف عبد العزيز..
أهديك بعض كلماتي وبعض حروفي ..لم أجد عندي أغلى ثمنا منها لتعبر عن
حبي لك.

عندما بدأت أقرأ ما بداخ ي كنت محممة تماما
ليس غريبا بالنسبة لي أح أقرأ ما بداخ ي
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اعتدت أح أشعر بكل أعضائي ،حت دمي شعرت ب وهو يسري في
عروقي كأن بركاح انفجر ل تو وتدف في جسدي
لماسا أشعر كأنني تائهة في الكوح حكايتي بدأت عندما بدأت أقرأ جسدي
وأفهم عق ي بدأت كالح م غريب أح تفهم أعضاء جسدك ،وأح تشعر
بألمها قبل أح تبدأ ،ولك ليس غريبا بالنسبة لك أال تفهم شيئا في داخ ك
سوف أقص حكايتي..
التقينا في يوم كانت السماء في تستعد ل هجوم ،والسحب التحمت لتصب
أممارها ع ينا ،كنت أستمتع بالممر كثيرا ولكن في هذا اليوم بدا وكأن
رصاص ينزل فوقنا أحسست بروحي تنسحب م جسدي وشعرت بمياه
دافئة ع وجهي ،وفجأة ابتسمت ومسحت الدموع م عيني ،عندها ظهر
كالشبح وأعماني كتابا هدية الوداع ،وتمتم ببعض الك مات ،كنت حينذاك
في عالم آخر ،ال أتذكر ماسا قال ،ولكني أتذكر أن قال لي :اقرئي هذا
الكتاب ،إن يتك م عنك أنت ق ت بذهول :ماسا؟ عم ؟ قال :عنك أنت وأنا،
ع اإلنساح ،ع الحرب ،ع عالقتنا ،ستع مي لماسا انتهت عالقتنا
ي
قال سلك ثم اختف كنت أتَّبع أثره حت غاب ع ناظري ،ولم تقاوم عين َّ
أكثر ،فتفجرتا بالدموع ،مسكت هذا الكتاب الذي فرقنا ألقرأ ما ب هل
أسمي هذا الكتاب "الجحيم"؟
حاولت أح أقرأ عنوان  ،وبرغم أح الخط كاح عريضا فإح الدموع حالت
دوح رؤيت بشكل واضح كاح عنوان "الحرب الخفية" ،عندها بدأت
ترتسم ع مالمحي عالمات التعجب والحيرة!!
عما يتحدث هذا الكتاب؟
كاح ق بي يؤلمني
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سهبت إل البيت ووضعت الكتاب فوق المكتب وخ دت إل النوم متمنية أال
أستيقظ هل بهذه السهولة يمردني م ق ب ؟
هل فعال هذا الكتاب هو السبب؟
عما يتحدث الكتاب؟
كل يوم تتزاحم األفكار ليستيقظ وحش الصداع استيقظت م نومي
ورحت أتحدن نفسي محاولة تغييرها لألفضل كانت شرارة التغيير قد
بدأت في ق بي ،وسيمرت ع عق ي أوال بدأت أقرأ الكتاب ألعرف
الحقيقة ،كاح الفضول يقت ني أحضرت فنجانا م القهوة وبدأت أق ب
صفحات الكتاب
فجأة ظهرت ك مات مكتوبة بخط يده في أول صفحة م صفحات الكتاب
البيضاء:
"عندما تقرئين هذا الكتاب ستفتحين أبوابا كانت مغلقة أمامك ،لذلك ال
أنصحك بقراءته إال وأنت في وعي كامل ..هل تفهمين؟"
انتفض ق بي فجأة ،فتوقفت ع القراءة ،ورميت بالكتاب فوق المكتب ،ثم
سهبت ألخ د إل النوم ودقات ق بي تتسارع ،وعندها بدأت األفكار تتزاحم
م جديد ،ت َرن ما هي األبواب التي يريد فتحها لي؟
الحقيقة،

إن يعرفني جيدا ،ويعرف شخصيتي ،هل يريد فتح بصري ع
وتآمر مع الكتاب ليتركني مع بعض الوقت؟
استيقظت والزمني الصداع م كثرة األفكار أخذت الكتاب م فوق
المكتب وسهبت ألحضر فنجاح القهوة ،لم أك حينها في وعي كامل،
سيمر ع ي الفضول ،وبدأت في قراءة "الحرب الخفية".
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تحدثنا الروح
قبل دخولها في الجسد

بدأت الحرب بشراسة م طرف إب يس كاح المكاح سحريا ل غاية ،تموق
نفسي لرؤيت ثانية
أيكوح هذا االشتياق ألن يضيء بنور هللا تعال ؟ أيكوح ألن م صنع هللا؟
كنت أتذكر كم عاهدت نفسي أح أفوز في حرب ستنس في ساكرة الجسد عندما
يخ
كنت أتساءل :كيف أتذكر هذا العهد بيني وبي نفسي؟
كيف أتس ح بأس حة الدمار إلب يس وجنوده؟
كيف أتذكر سالحا عاهدت نفسي أال أنساه (الصبر)؟
سأعصر ساكرة الروح لتذكرني بروعة المكاح ،وبروعة الفوز وبكيفية
الحرب
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الجسد ،ولك سأتذكر برسائل م

أع م أح ساكرة الروح تتالش عندما يخ
هللا يهبني إياها
َّ
تجذبني نفسي إل أح أغوص في م ذاتها وشهواتها ،وأح تترك ليتالعب بها
الشيماح ،ويحق انتصارا م انتصارات ع بني البشر ،ولك روحي تتشبث
بت ك العهود التي عاهدت هللا ع يها ،وتشتاق ل مكاح الذي سحرت ب
المكاح الذي رأت ألول مرة ،وتمنت أح تعيش في احتضنت روحي المكاح
بكل قوتها
أتذكر إب يس عندما عصا هللا سبحان وتعال كم كنت أمقت حينما قال
"أل ْغويَنَّه ْم أَجْ َمعي َ إالَّ عبَادَكَ م ْنهم ْالم ْخ َصي َ "
كم دب األمل في ق بي ،وتمنيت أح أكوح م المخ صي
كنت أتساءل :كيف ترك كل النعم التي أنعم هللا بها ع ي ليدخل باب الحرب
ويغوينا جميعا ،ويجع نا م أنصاره ونح ال نع م؟
كم نح أغبياء
لماسا أشعر أح جسدي سج روحي ونسيها في بحر النسياح لقد نسيت كل ما
هو ساحر ل نظر وكل عهد أخذت  ،وال تتذكر شيئا
كم أنعم هللا ع ينا ليرسل رسال وكتبا ربانية لتذكرنا بما حدث قبل أح تسج
الروح الجسد
إنني اآلح في عالم افتراضي عالم ال مرئي عالم األحالم أو قل إن عالم
األوهام إسا كنت ال تعتقد إال بالمادة ،ألن ال يهتم بالمادة ،إن عالم يهدم
اعتقادنا ،يدمر تصورنا وأفكارنا في عالم المادة ،كنت أتساءل بفضول :ما هو
العالم المادي؟ كيف أسج في الجسد؟
ماهو شك ؟ سيمت كني لتختفي روحي في  ،أم أنا التي سأمت ك ألتحكم في
مصيره؟ إن وعد أخذت  ،سأعتني ب سأحافظ ع ي سأحمي ألن ببساطة
أصبح جسدي ،م كي أنا
كنت في سهول تام وفضول أيضا حول الحياة الجديدة التي سأعيشها كنت
سعيدة وخائفة م الحرب التي ستبدأ عند دخولي في الجسد ،تتراقص حولي
األفكار ،أفهمها وهي ال تفهمني إنني أعيش الحقيقة اآلح الحقيقة المم قة
التي ال أجدها في العالم المادي
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العالم المحدود ال أستميع أح أرن في كل األشياء إن ببساطة عالم نظري
محدود ،وال أستميع أح أسمع في كل األصوات ،ألح سمعي أيضا محدود
إنني اآلح في عالم األحالم تتماير روحي مع نسمات الهواء الباردة ،تخت ط
بها ،تحتضنها وتقب ها قبالت نسيم الصباح ،وتتراقص مع أوراق األشجار،
أنظر نظرة خاطفة سريعة أرن العالم بأكم
أليس هذا جميال حقا أح أرن العالم بأكم  ،وأح أسمع كل ما أريده وأنا ألعب
مع نسمات الهواء الباردة إنني اآلح في عالم السالم النفسي ،حيث ال توجد ب
حروب وال قيود بالنسبة ل عالم المادي
أنا اآلح في عالم األوهام ولست موجودة م األساس ،يظنوح هذا ،ولك
الحقيقة أنني موجودة ،ويداعبني الفضول ،وأنتظر بصبر أح يخ جسدي
لماسا كل هذا التأخير؟ إنني أشتاق لخو ت ك التجربة ،سأحارب هذا الكائ
الذي أع الحرب ع ينا في المأل األع  ،وقال إن سيهزمنا جميعا إن ال
يعرفني حقا أتساءل :كيف تحدَّث بت ك الثقة؟ ألم يع م أننا رأينا كل شيء
رأينا حقده ع ينا ،وغروره وكبرياءه رأينا الجنة ونعيمها ،والنار وعذابها؟ أم
أن يع م أننا سنسج في سج النسياح مع الجسد أم أح غروره هو الذي
تحدث؟
كنت أتهيأ ل حرب أع م أنها ستكوح شرسة أع م أن ل يتركني ،سيحاول
وسأكوح قوية أجل سأكوح قوية ،ول أسمح ل أح يهزمني
أنا اآلح في فضاء واسع تموج ب أفكاري ،تحيط بي م كل األنحاء كأني
سجينة انسحبت فجأة م عالم األحالم إل جسد طف ة في بم أمها
أحسست أني في سج مظ م أسمع أصواتا ال أفهمها ،أريد أح أطير كما كنت
أفعل ،ولك ال أستميع أحسست أنني مقيدة بقدرات جسدي الصغير هذا
أبحث حولي ألفهم األفكار ،ولك ال أستميع
سجنت اآلح في الجسد أجل اآلح دخ ت العالم المادي عالم الحياة عالم
الدنيا أول نزولي م الظالم رأيت الشيماح ي مسني فخرجت مني صرخة
مدوية بفزع ورعب ،وعندها اكتشفت أنني أم ك صوتا كنت أنظر لم حولي
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في تعجب وحيرة ،فهم يتحدثوح ب غة ال أفهمها ،وال يفهموح صمتي ،حاولت
أح أتأق م مع الجسد المادي ،وعندما بدأت أتحدث اختفت ساكرتي تدريجيا كأنها
تتالش شيئا فشيئا ،أجل إنها حقيقة الجسد "التناسي" وجدت نفسي صفحة
بيضاء ،ال أتذكر أي شيئا
كاح نمو جسدي أسرع م نمو إدراكي ل حياة ،اعتدت ع جسدي حت نسيت
أنني سأموت في يوم ما ال لم أنس ،ولك إدراكي ل موت لم يتجسد في عق ي
بشكل كامل ،فأصبح كالشبح أصدق وال أصدق  ،فانجرفت في تيار الحياة مع
أناس يحقدوح ويحسدوح ،وأنا في المقابل أكره وأمكر أحيانا ،ودخ ت دوامة
ْ
بدأت ،وأنا في غف ة ونوم تام
الحياة وطري الشيماح ،ونسيت الحرب التي
كأح عق ي لم يدرك م األساس أنها حرب كيف لم يدرك وأنا اآلح أمام
جيشي ؟!
جيش نفسي التي لم أدرك أنها ستخونني هكذا وتبدأ الحرب ،وجيش إب يس
وأعوان  ،والذي أع الحرب في المأل األع  ،واستغل غف تي وعدم إدراكي
ل حياة إن يجع نا ندمر أنفسنا -نح البشر -نحارب بعضنا البعض بالكره
والحسد لقد بدأ حربا نفسية ع ينا لم أتوقع أن سيجع نا نحارب أنفسنا وكيف
ال أتوقع سلك وقد ط ب م رب الكوح أال يكوح مرئيا وم موسا أي شيء غير
مادي ونح في سج الجسد ال نعترف إال بالمادة كم أنا غبية ،أصبحت
أت ق المعنات من وأنا ال أع م أنها حرب الشيماح
يتجسد الموت في عق ي بعض لحظات عندما يموت شخص أعرف  ،ولكن
يتالش م عق ي تدريجيا مع نسياح هذا الشخص فتصبح األيام دواء ل نسياح
هل األيام تتآمر مع الشيماح في صفقة ضدنا نح البشر؟ أم أح الجسد الذي
أمت ك م صفات القدرة ع النسياح؟ أم أني أنا م تم كني الشيماح ليتحكم
بي؟ أشعر أن قيدني بقيود الكذب والخداع والكره ،ال ال لم يقيدني الروح منذ
أح خ قت وهي حرة
لماسا استس مت روحي إسح؟
ألم تك تريد الحرب؟
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ألم تك تريد هزيمة الشيماح؟ أم أنا التي أضعفتها؟
ت تف حولي التساؤالت تغرقني في التفكير
ما هو الوجود؟ أجل لماسا أنا موجودة في هذه الحياة؟ لماسا يتالعب بي
الشيماح؟ لماسا يتم كني اليأس ويقذف بي في هوة الموت النفسي؟ أشعر أنني
أختن م هذه التساؤالت
فجأة يتوقف قمار التساؤالت في عق ي وتظهر اإلجابات حولي أريد أح
أمسك بها فتهرب مني ،أشعر أنني مشتتة ولكنني اآلح أمام باب مغ أحاول
فتح اعذروني واغفروا لي جرأتي في فتح هذا الباب
الروح والنفس
الروح هي الوجود الحقيقي ألنها هي القوة الهائ ة في الجسد ،هي الماقة
الكامنة التي تقود الجسد إل الخير ،وتميل إل النجاح والوصول إل أهدافها،
ألح م أس حتها اإلرادة
أما النفس فضد الروح بمعن الك مة
النفس هي القوة المعاكسة ل روح النفس دائما تقود الجسد نحو الشر ،ال أع م
لماسا تريد أح تثبت أنها أقون م الروح وم أس حة النفس ع الجسد اليأس
والق والخوف
وعند انزالقي في اليأس تظهر اإلرادة لتنقذني م النفس ،وإسا استس مت أجد
نفسي تائهة في أعماقي أفتش ع مخرج ،ولك بال جدون لقد سقمت في
كهف م كهوف النفس كهف في أعم أعماقي اسم الموت النفسي ،وهو
أال تريد أي شيء غير أح تنتهي هذه الحياة
تتغذن النفس ع األعمال الالإنسانية ،تت ذس عندما تظ م أحدا كأنها تتناول
وجبة شهية ،ول تتركك ستأمرك بمزيد م الظ م ألنها مركز األمر في الشر
تتراقص في أعماقي عندما أرفض مساعدة شخص ط ب مني المساعدة
تقودني إل أح أهدر الوقت في أشياء غير مفيدة ،ترميني أحيانا بسالح الق
لينهشني
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عندما تتس ل النفس لتتسكع داخ ي أجدني إنسانة مضمربة نفسيا ويتبعثر
الخوف في خاليا جسدي ،وأجد روحي مريضة ،وعندها تغرس الروح اإلرادة
في أعماقي ،إنها طريقتها الوحيدة ل نجاة ،وعندما أقاوم ألطرد اليأس تتعافي
تدريجيا
اليأس فيروس مدمر ل جسد والروح
اإلرادة هي طوق نجاة الجسد
دائما تأمرني روحي باألعمال الخيرة ومساعدة الناس ألتذوق السعادة الحقيقة،
إنها الوجود الحقيقي أما النفس فستختفي عند موت الجسد ،ولك هل النفس
تتعاوح مع الشيماح ضد الجسد والروح؟ أجل إنها تأمرنا بالسوء ،كما سكر في
القرآح أح النفس ألمارة بالسوء.
النفس والروح متناقضاح ،ولك أجمل ما في اإلنساح أح النفس والروح عندما
يتصالحاح فإنهما يتحداح ،حيث تتناغم صفات الروح مع النفس فتصبح النفس
المممئنة ،ويسود السالم النفسي في أعماق اإلنساح فتهدأ الحرب التي بدأت
منذ دخول الروح الجسد إنهما في رح ة صراع طوي ة منذ أح خ الجسد
إسا تس ت لتسرق نظرة ع المعركة تجد النفس ال وامة التي غرست الروح
فيها بعض صفاتها ،ولك لم تتناغم مع الروح فتأمر بالسوء فسرعاح ما تجول
صفات الروح في النفس فت ومها فتصبح النفس ال وامة هي التي تموت كما
سكر في القرآح "كل نفس سائقة الموت ،أما الروح فتخرج لتعيش حياة أخرن
ما بعد الموت ،هكذا الفراق ،الجسد يب والنفس تموت ،والروح تتحرر لتعيش
حياة البرزخ ،وعند خ الجسد فإح الروح والنفس يتصارعاح كأنهما جيشاح
مخت فاح ،وهنا سأترككم في صراع م صراعات النفس
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صراع في عتمة النفس
رسائل من مجهول
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سآخذك في رح ة إل أعماق نفسك ألسمع ما بداخ ك ،أعرف أح أصوات
النفس موجات ال أحد يستميع سماعها سواك ،ولكني أم ك قوة خارقة أشاهد
غابة معتمة مخيفة ،تكثر بها الوحوش المفترسة ،كيف نقتل هذه الوحوش يا
مريم؟ أنت فقط القادرة ع قت ها ،استخدمي سالحك لقتل س بياتك
تحدثنا مريم
كاح صمتك يقت ني
لماسا استخدمت هذا السالح لقت ي؟؟
ألن يقتل بالتعذيب
ولماسا أراكَ تت ذس بتعذيبي؟
ألنك كرهتني
أو ألنك تحب قتل أعدائك بالتعذيب
وكيف أصبحت م أشد أعدائك ،وكنت البارحة أعيش في ق بك؟
كيف طردتني وأنت لم توضح أسبابك؟
أكاح لبيت ق بك إيجار غال الثم وأنا لم أدفع؟
أكنت فقيرة إسح وأنا ال أع م؟
وكنت أنت الرجل الغني الذي ال يشف ع

الفقراء؟

ما أروع البدايات ألم يك إب يس في البداية طاووس المالئكة؟ أي نهايت
اآلح؟؟ ال تترك نفسك لتنصاع إل برشام مخدر ال يم ك إال شخص واحد
ليتحكم في مصيرك
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في بدايتي كنت زهرة حت قاب ت فأصبحت شوكة تؤسي م يقترب منها
أمرضت روحي بيدي فأصبحت تالزم الفراش ،وتآمر الفراش مع أحالمي
ليفزعاني كل لي ة
أصبحت أشتهي الموت
عندما كتبت هذه الرسالة التي قت تني كنت تائهة ضائعة ال أشعر بشيء وكأح
ق بي قد تيتَّم توا
كانت نبضات ق بي تتسارع ،ال أسمع إال صوت ق بي كأح كل األصوات حولي
صمت ،استجمعت شجاعتي وكتبت ل ت ك العبارة التي ن قيها ع الغرباء
لماسا أصبح غريبا بالنسبة لي؟ ولماسا ينبض ق بي باسم كأن يأب أال ينساه؟
"السالم ع يكم ورحمة هللا وبركات "
كيف حالك؟
أال تتركني أستفسر منك ع أمر مهم؟
ال أع م ما هو هذا األمر ،ولكني أردت أح أتحدث إلي  ،شعرت بإحساس
مخت ط :خوف مع فرح ،ودقات ق بي تزداد سريعا كأنها تتسارع لجائزة ال
أع مها
انتظرت يوما كامال ،وكانت ال حظات تمر ببطء ،ما أسهل أح تكتب رسالة
لشخص تعرف  ،ولك ما أصعب ت ك الرسالة ع ق بي
جاء الرد ليفزعني ودقات ق بي تتسارع حت
تصدي  ،تجمدت في مكاني ل حظات
"وع يكم السالم ورحمة هللا وبركات "
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استوقفت عيني تنظراح بال

سبحاح م ل البقاء
تفض ي إني أسمعك
كتبت ل  :م مات؟ ولك قبل إرسالها أدركت الحقيقة
إنها لي ال أحد سواي
سبحاح م ل البقاء ،هذه العبارة كم نممئ عند سماعها ،ولكنها أفزعتني
وقت تني دوح أح أدري قت ت ق بي بخنجر مسموم
ماسا يقصد اني مت بنسب ل
كم م سكائ وكم م غبائي اني اسمعها
ماسا يقصد هل يقصد أني مت بالنسبة ل ؟
كم كاح سكيا ،وكم كنت غبية عندما سمعتها
كم هي قصيرة وكم هي طوي ة تعني آالف المعاني م البعد
هل مت حقا وأنا ال أع م؟؟ هل هذه هي روحي؟؟ كم كنت حمقاء في هذه
الحياة متي كانت جنازتي؟ ومتي شيعت خارج ق ب وأنا ال أع م
فتدنت روحي وأدركت اني فقيره إل امتالك كم كنت حمقاء عندما انجذب
ق بي الي أصبحت تتالشي الضحكة م وجهي حت اختفت ،كم اشتاق إل
وجه المف ة عندما كانت تضحك معي ابيها كم مرة م العمر ألنسحب م
الحياة وأنا موجوده بها
وهنت روحي وضعفت ،وأدركت أني فقيرة إل امتالك  ،كم كنت حمقاء
عندما انجذب ق بي إلي  ،أخذت الضحكة تتالش م وجهي حت اختفت ،كم
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أشتاق إل وج المف ة عندما كانت تضحك مع أبيها كم مرة في العمر تمنيت
أح أنسحب م الحياة وأنا موجودة بها
أصبحت الحياة طريقا مظ ما ومخيفا بالنسبة لي ،وأصبح هو آفة تأكل روحي
عندما أتذكره ،ال أع م كم كبرت ،وما هو عمري اآلح تتساقط أمامي السنوات
التي عشتها ،أصبحت ال أفق شيئا كأني مازلت في عالم آخر ،هل تراجعت
روحي إل مصدر األماح الذي عرفت ؟ ال أع م ،ولكني أصبحت دمية تأكل
وتتحرك دوح هدف أو أمل ،كم نح في شقاء كم تألمت حت اعتدت األلم
روحي تتخبط في دهاليز جسدي كأنها تأب أح تترك جسدي ليرتاح إل األبد،
وكيف أطردها م بيت امت كت ؟ أصبحت مشوهة نفسيا ،ال أع م كيف
أتصرف ماسا ع ي أح أفعل؟ كيف أتحدث؟ لساني يتثاقل عندما تخرج الك مات
مني كنت أرن األشخاص بعي ليست عيني ،كم هم مخيفوح هؤالء
األشخاص أم أنا المخيفة بالنسبة لهم؟ كم هو مؤلم عندما ال يشعر بك أحد
كم هو مؤلم أح ينظروا نظرة مخيفة أم أنني الذي أنظر هذه النظرة؟ ال أع م،
ال أع م أي شيء
هل حممت روحي وشوهت نفسي؟ أم أح هذه الحياة هي التي حممتني؟
توقفت حياتي في هذه ال حظات ،أصبحت أعم وأنا بصير ،أرن الدنيا م
خالل نظارة سوداء ،أصبحت م عباد العزلة والوحدة ،لست أنا م اختار
هذه العبادة ،بل هي التي فرضت نفسها ع ي ،وسيمر ع ي وحش االنتحار
وفي وسط هذا الدمار الداخ ي انتش تني رسالة م رقم غريب بالنسبة لي
نظرت بتركيز متأم ة الرسالة
"بدأت الحرب األزلية ،إنها تعتبر أول حرب عرفها اإلنسان منذ القدم،
غريبة هذه الحرب ،ال توجد بها أسلحة ،بل تتآمر عليك أعضاؤك ،وإذا رفعت
راية االستسالم فإنك ال تنجين بهذا الفعل ،بل تموتين بال رحمة .ال تنتظري
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أن يرحمك قلبك أو حتى عقلك ،كل أعضائك ستهجم عليك بشراسة كأنك أنت
عدوها الوحيد ،ستدمرين نفسك بنفسك ،وإذا فكرت في االنتحار فاعلمي أنك
في المرحلة األخيرة من الحرب ،وستنتهي بموتك وأنت ال تعلمين.
انتظري رسالة في التوقيت نفسه ..سأشرح لك أسلحة الحرب إذا كنت
تريدين أن تحاربي ..أنت الخصم األضعف اآلن"
نظرت إل الرسالة في سهول هل هذه حرب فعال؟
وما أصعب هذه الحرب لست م حزب االستسالم ،وال أريد أح أنضم إلي
وقفت أمام نفسي ألتأمل كيف تآمرت ع ي أعضائي أجل إن ع ح  ،فمنذ
أح بدأ الدمار ي ح بي أخذت في تناول أقراص مسكنة ل صداع ،وسهبت
ل مبيب بسبب القولوح العصبي ،حت عظمي ما س مت من نظرت في المرآة
فرأيت مالمح وجهي هي األخرن وقد تآمرت ع ي لتتغير لألسوأ عندها ق ت
بفزع :م هذه؟ لست أنا؟ أحسست بعتمة ساكرتي انتظرت الرسالة ب هفة
يتخالط معها األمل أحسست أح هذه الرسالة هي المالك المنقذ فجأة دق
الهاتف ليوقظني م عتمة النفس ودمارها
"هل أنت مستعدة للمواجهة؟ الموت في هذه الحرب ال يعتبر شهادة هلل ،إنما
عار يالحق عائلتك أيضا ،وخسارة نفسك لألبد .أعلني الحرب رسميا على
نفسك أوال ،استخدمي سالح النسيان لطعن الذكريات .أعلم أننا ال نقدر على
العيش بدون ذكريات ،ولكن أهمليها لتهملك ،ال تهتمي بها ،إنها مثل روح
شريرة ،وأنت تستحضرينها وتتركينها لتنال منك ..كفى شعوذة".
حاولت أح أستخدم سالح النسياح ألطع وأطرد سكرياتك ،ولك ساكرتي
تخونني دائما
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وعدتني ساكرتي أال أتذكرك فصدقتها
هي التي لم توف يوما بوعدها ولكنني صدقتها
ليس إيمانا بها ولك حبا في النسياح
هاجمتني الذكريات فجأة
أصبحت أنت العدو الذي احتل ق بي
خدعتني طبول الحرب باألحالم
وكيف يكوح في الحرب أحالم؟!
أم أنني كنت أسك عالم األوهام؟
أجل كنت أسك عالم األوهام هاجمت ساكرتي كأنك محتل قد احتل عق ي
فاستس مت كأح عق ي م ك لك
لم أشعر بقدمي وهما تسيراح ع المري الذي اعتدت أح أس ك  ،كأني
أتشبث بآثار قدميك ،وكأح آثار قدميك هذه هي المنقذ الوحيد لذاكرتي ،كنت
أخمو كأني طفل يتع م الحبو ،كنت سعيدة تتماير روحي ع أمل أح أتعثر
بآثار قدميك
ال أع م لماسا أسير في هذا المري ؟
وال أع م لماسا أنا سعيدة لهذه الدرجة؟
ْ
فتحت ساكرتي أبوابها ورحت أتذكر عندما ولدت مشاعرنا ألول مرة ،كاح
سلك بالنسبة لي شيئا غريبا لم أتقب في بداية األمر ،وكنت أنت سعيدا بهذا
األمر ،وق ت لي أحبك ألول مرة ،كنت ال أع م ما هو الحب حينذاك ،ولكني
سمعت صوت ق بي ألول مرة ،كنت سعيدة وخائفة م المجهول
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سألت :هل ستحبني لألبد؟ ق ت بكل ثقة :أجل
خدعتني ثقتك ت ك فصدقتها ،وأتذكر عندما فاجأتني بهدية ،وخمفت مني
الحزح لترسم ع وجهي االبتسامة كنت سعيدة حينذاك وتمنيت أح تقف
الحياة في ت ك ال حظة لألبد
كنت أحاول أح أخفي االبتسامة ولكنها كانت تظهر رغما عني لقد أحببت
هذه ال حظات
اخترقتني بدخولك دوح استئذاح لتذهب وتستقر في ق بي ،صدقت ق بك،
ونسيت أح اسم ق ب لتق ب  ،وألن ما م أحد يستقر في لألبد ،ومع سلك
حصنتك بدعاء ،ونسيت أح أحص نفسي منك ،وكيف أحص نفسي وق بك قد
طردني؟!
ظننت أنك ل تتركني ،وأنك تحبني بصدق ،ولك في أول امتحاح ل حياة
تركت يدي ألغرق في األحزاح وحدي أع م أنك خشيت ع نفسك م
الغرق ،ولكنك لم تحاول حت إنقاسي
أتذكر هذا ك اآلح
أتذكر عندما جئت لتقت ني ببعض ك ماتك ،حكمت ع ي باإلعدام وأنا ال أع م ما
هي جريمتي؟ هل يمك أح تكوح جريمتي أنني حصنتك بالدعاء؟ أجل إنها
جريمتي ،ونسيت أح أتحص م الحب ،أجل الحب هو المجرم الوحيد ،لقد
اختارك لتكوح م أتباع لتغتالني ببعض ك مات المزيفة
"الحب الحقيقي إنني صادق أحبك لألبد"
كل هذه الك مات انهارت أمام الق ب
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وألح الق ب متق ب خدعنا نح االثني  ،أوهمنا بصمت وطردني دوح أح
يستأسنك ،أم أح طردي كاح بموافقتك وع مك؟ هل ساعدت في طردي أم وقفت
كمتفرج فقط؟
أع م أنك لست قاتال ،ولك الحب هو ما جع نا نح البشر مجرمي  ،وجرائم
تتكرر ع مر العصور ،ولك نح أغبياء ال نتع م ،بل ننتظره كأن مالك أو
ضيف عزيز ،وننس أن مجرم يغتال فجأة دوح إنذار أجل ،لقد اغتالني
عندما جئت بصوت متردد لتقول ك ماتك التي قت تني وأح عالقتنا قد انتهت
ال أكذب ع يك لقد ماتت مشاعري م فرط توهجها نحوك ،وأنني أحتفظ بسر
ال يمكنني أح أبوح ب تزاحمت الدموع في عيني كأنها شالل وضرخ ق بي م
األلم" :ال تتركني أرجوك" ومسحت ساكرتي بعض ك ماتك الموجعة في ت ك
ال حظة مثل "لقد انتهت عالقتنا" ،وماتت مشاعري وتشبثت بالسر ،ولك ما
هو هذا السر؟ سألت بوضوح ولم يجب ،بل صمت ،ولك عق ي أجاب :أكيد
هو يريد تركك ألن مريض ،أيمك أح يكوح مريضا بالسرطاح؟ هل مرض
خمير؟ هل سيموت قريبا؟ إن يحبك وال يريدك أح تتألمي ،وكاح عق ي
يتساءل :ما هو السر؟ وق بي يصرخ ويقول :ال تتركني ،وأنت صامت كالجبال
كأنك تركت يدي م فوق جبل عال لتنهشني التساؤالت :ما هو السر؟
انتظرتك كثيرا حت أصبحت وجبة شهية سه ة لالنتظار تتغذي م روحي
تعبت ومرضت وأنا أتساءل :ما هو السر؟
ضحكت م نفسي كثيرا عندما ع مت أح السر هو أح ق بك يتهيأ الستقبال فتاة
أخرن
كم أنا غبية؟ ال إن الحب الذي سرق عق ي وجع ني لعبة ،يدخ ني ويخرجني
م ق بك دوح أح أع م
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أنا اآلح ال أريد أح أسك في ق بك ،لقد دخ ت ساكرتي ألسكبك منها لألبد،
وكيف ال أسكبك منها وقد أصبحت م المخ َّفات الضارة لقد انته المري
بمردك م ساكرتي ،وطرد سكرياتك أجل لقد نجحت أخيرا
طعنت الذكريات بسالح النسياح فجاءتني الرسالة لم أك أتوقعها اآلح ،إنني
في أول طريقي ل نسياح
لست ضد الحب يا عزيزتي ،ولكني أحب انتشال ضحايا الحب .لقد هربوا من
سجن الوحدة وأصبحوا ضحايا جريمة القاتل مثل المقتول في محكمة الحب،
إن جرائم الحب أصبحت أكثر بشاعة في زمننا هذا .ال أعلم لماذا في هذا
الزمن بالذات؟
هل الهروب من سجن الوحدة هو السبب الرئيسي؟
أم أننا أصبحنا فقراء إلى االهتمام؟
أم أننا نرى باب الجنة في الحب فنسرع لفتح هذا الباب دون تفكير ،وننسى
أن الجنة ليست في هذه الحياة.
دعينا نناقش الموضوع ..اكتبي رسائل له لتعرفي لماذا وقعت في بئر الحب،
ولكن ال ترسليها له ،فقط اكتبيها كي ترممي نفسك داخليا..
ادخلي إلى أعماق نفسك لتفتحي باب الحقيقة لنا.
أغ قت الهاتف ومسكت ورقة بيضاء:
أوال :هل تركتني ألنك تخش موتي حقا؟ أم هي الحياة التي تآمرت ع ينا؟
أتفهم عندما سرقت بعض الك مات م ق بك لتصارحني وأنت تقول :أنت ال
تفهمي ما أمر ب  ،حاولت كثيرا أح أخدر األفكار التي تهاجمني ،خوفي م
فقدانك كاح أكثر ألما م فقدانك نفس
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إنني في حالة يرث لها ،فمنذ لقائنا األول سقمت في بئر مظ م داخل أعماق
نفسي ،تهت في ممرات  ،ولم أعد أستميع الخروج أو أح أرن الضوء ق بي
يؤلمني ،عندما تتألمي تأتي موجات تصدم ق بي فأزداد شوقا فوق اشتياقي
لقد أصبحت مجنونا بحبك
اقتربت م سرقة عق ي أيضا
أتذكر عندما سألني :هل ق بك هو الذي يرسل موجات عندما تحتاجني؟ أتذكر
عندما ضحكت وق ت :هل أنت مشغول لكي ال تستقبل موجاتي؟
ودغدغت فكرة الموجات عق ي فسافرت ب لرح ة في زم ليس ببعيد وتوقفت
في محمة تذكرت بها مر أبي وأنا ال أع م ،شعرت بضي وانقبا في
ق بي ،وأحسست باشتياق إلي غير طبيعي
هل يمك أح يكوح أبي قد أرسل لي موجات وأن يحتاج أح يراني؟ لقد سهبت
حينها وعندما رأيت أبي مريضا تساءلت في نفسي:
هل الق ب يراسل محبوب ب غة الموجات ونح ال نع م؟
أع م أح العاش يترك محبوبت خوفا م فقدانها إسا تغ ب الخوف ع ي بداخ ،
وأع م أح الحب معادلة غير عادلة في بعض األحياح ،ولكني ال أع م م يغذي
حبك في ق بي أم أن يتغذن ع الفراق أنا اآلح أقف في المحمة التي كنت
تخش المرور بها ،محمة الفراق ال يوجد بها قمار
لقد هجرت نفسي ألستيقظ في محمة مهجورة ،وسقمت اآلح في بئر
األحزاح أسمع هاتفا باسمك ،ال أع م م ينادي ع يك ،أو م أي يأتي هذا
الصوت ،ولك وضوح الصوت يزلزلني ويهزني م أعماقي
تساءلت في نفسي م هول الفزع :هل يمك أح يخرج الق ب ع صمت
فينادي ع يك؟ إنني أكاد أج م هذا الصوت الذي يشب الرعد في داخ ي
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كانت الك مات تخرج مني كأنها تتحرر م قيد عبودية الق ب ،وكنت فرحة
بتحريرها ع ورقة براءتها ،كانت ت تهم جروحي كأنها لم تتناول طعامها
قط كنت أحيانا أتوه في صفحات الذكريات كأنني ض ت المري ألتذكرك
ْ
بدأت السعادة تهجرني منذ فترة ،أنت السبب في هذا،
عندما ق ت لي :لقد
وكيف ال تكوني السبب وأنا أشعر بميفك وأنت تمري دوح أح أراك؟
أصبحت ظ ي الذي اختف عندما التقينا ،وجدتك تحت ي كل جوارحي مثل
فيروس مدمر ظهر في بدايت  ،وبدا ضعيفا حت هاجمني بشراسة ،أو مثل
محتل قال في بداية األمر إن معك إل أح احتل كل ما تم كي حت عق ي لم
تتركي  ،ن ت من إنني أدرك أنك لست السبب ،ولك عندما أفكر في الوقوف
في محمة االنتظار أشعر كأنني أنتظر شنقي هل تصارحينني؟ هل انتظار
الموت أصعب أم الموت نفس ؟
في كل لي ة تتحرر روحي لتتماير في آالمك ،وأع م أنك كنت مريضة أو
تمري بظروف صعبة
دعينا ننهي لقاءنا األول بشنقي أوال
إنني أصارع الموت في كل لحظة دعينا نزوره لع يكوح أرحم م أح
ننتظره ليصارعنا إنني أود أح أزوره بنفسي في هذه المرة
في ت ك ال ي ة كنت أستمع وأنا في طريقي ل شن مع  ،ياليت الموت حقا
يزورني ،سأستقب كأن شخص غال جدا عندي وأضيف كما لم أضيف أحدا
م قبل كانت ك مات تنفذ م ق بي كالخناجر
ولكني عندما أتذكر سلك اآلح أشعر كأنني جندي شجاع تس ل داخ ي لنزع ت ك
الخناجر التي ع قت بق بي وسممت
كانت الكتابة تأكل جروحي كأنها وجبة دسمة لم تتذوق حالوتها م قبل،
وكنت أشعر برض ألنني أسترد نفسي التي سرقت مني
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أخذت نفسا عميقا وكتبت :اآلح أنا ال أريدك ،لست جبانة مث ك ألخاف م
مصارعة الموت ،لقد صارعت نفسي اآلح وتغ بت ع يها
أنت ال تع م كيف يصارع اإلنساح نفس إنها حرب لم أكتشفها إال متأخرا إنها
حرب أقون م حرب المحتل ،ألنك ال تحارب إال نفسك ،وال تم ك فيها جنودا
يساعدونك ،إال إسا أزلت الغبار م داخ ك ليظهر لك جندي شجاع اسم
"اإلرادة" ،وجنود ل تكتشفهم إال عندما تفتح باب الحقيقة داخ ك لقد أوقفتني
الرسالة ع الكتابة لتظهر أمامي
"أال بذكر هللا تطمئن القلوب" هذه اآلية لم نسيتها؟ ضعيها على باب
حجرتك ،إنها مفتاح قلبك وعقلك لتدخلي وتنظفي كل ما علق بهما من
قاذورات"
أجل كيف نسيتها؟ كيف نسيت القرآح؟ منذ مت وأنا ال أقرأ؟ هل وص ت
لدرجة أال أتذكر منذ مت ال أقرأ القرآح؟ عاهدت نفسي في ت ك ال حظة أال
أترك القرآح ،وبدأت أسأل أصدقائي ع دار لحفظ القرآح ،ورحت أقرأ يوميا
وردا أحسست مع براحة ،ولكني أتساءل :لماسا انقمع ع إرسال الرسائل؟
منذ أسبوع وأنا أنتظر كل يوم ع أمل أح تصل لي رسالة من أحسست أنني
أدمنت رسائ  ،وفجأة ظهرت رسالة ،وعندها كدت أقفز م الفرح ،ولكني
تمالكت نفسي وفتحت الرسالة بسرعة البرق
"أيتها الفراشة المضيئة اسمحي لي أن أقول لك هذا..
ال تبحثي عمن أكون أنا؟ ابحثي من أنت؟ من تكونين؟
عار على اإلنسان أال يعرف من يكون هو ..اكتشفي نفسك.
توقفي عن معرفة كل األشياء التي ال تنفعك ..ال تقيدي عقلك بأفكار مشوهة
فتدمره لألبد ..وال تكوني مهندسا معماريا فاشال فتبني قلبك من مادة شفافة
سهلة الكسر ،تنفذ اليها األمواج الضارة التي يرسلها المراهقون ..كوني
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صلبة أطلقي سراح عقلك ليكتشف بنفسه هذا العالم ..ال تكوني وصية على
أعضائك ،فأنت ال تعلمين ما هو المفيد ،وما هو الضار عندما تقررين
مشاهدة فيلم ما.
لقد فرضت الوصاية على عينيك لتشاهدان ،ثم على عقلك ليتغذى على هذا
الفيلم ،ثم على قلبك ليتمنى أن يحصل على بطل الفيلم فيسهل اختراق أي
شاب إليه ،لقد فرضت الوصاية لتتحكمي بهم جميعا ..عيناك ليستا ملكا لك
لتتحكمي فيما يشاهدان؟ دعيهما يشاهدان ما يحلو لهما ..عقلك ليس عبدا
لك ،دعيه يرى كل األفكار ليبني هو بنفسه فكره واعتقاده"
أغ قت الهاتف وأط قت سراح فكري أحسست أنني كنت سجينة الحب
أنا أتخبط في األفكار الخاطئة صدقت أيها
شعرت أح عق ي مثل األر
المرسل لماسا أنا لست قوية؟؟ لماسا تفكيري محدود هكذا؟ لماسا أنا ضعيفة
هكذا؟
هل الضعفاء ال يعيشوح أحرارا؟ منذ أح أصبحت ضعيفة وتحكم في الحب
أصبحت سجينة باسم الحب ،ووجدت نفسي فارغة داخ يا ،كل األفكار التي
بنيتها ليس لها معن  ،توقفت داخل أعماقي وق ت :ل أستس م ،ول أكوح
ضعيفة ،ولك م أنت أيها المرسل؟
ينتابني الفضول م أنت؟ وكيف تعرفني؟ إنك تعرفني أكثر م نفسي لقد
ظهرت الرسالة مكتوب أعالها "الرسالة األخيرة" ،فتحتها بحزح وأمل
"إذا بحثت من أنا خارج عالمك فلن تلتقي بي.
ابحثي من أنا داخل أعماقك ..أنا صوت داخلك ،ال أرتدي اسما زاهيا ليلفت
انتباهك ،لقد ظهرت بشخصيتي ألطلق رصاصة كلمتي لك ..أنا الخير الناصح
دائما ،أحاول أن أتحدث ولكنك تقتلينني دون أن تعلمي أن مبادئك الرثة
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البالية مالبس تمجدينها وأنت عمياء ال تشاهدين كم هي قديمة وبها خروقات
ال تفيد حتى لمسح أرضية منزل.
وكنت أتفادى طعنتك تلك كل مرة ..لقد كنت أريد أن أخرج ليكون لي تمجيد
عندك ..أنا ال أطمع إال أن أكون مؤشرا لطريقك.
دعينا من العتاب فنحن أصدقاء منذ والدتك .هللا سبحانه وتعالى خلقك وأنا
بداخلك ألنصحك ،كنت ال تسمعينني إذا تكلمت ألنك ال تملكين أذنين داخليتين
أو عينين ،ولما تمنيت من هللا سبحان وتعالى التقرب منك ،ظهرتُ وارتفع
صوتي ،وأخذتْ الرسائل في هاتفك تظهر ،وسمعت أنت دقات هاتف ليس
بأذنيك هاتين ،بل إنك سمعتها في داخلك ،ورأيت هذه الرسائل داخلك.
أعرف أنه جنون بالنسبة لك ،ولكن الحقيقة أنك أزلت الغبار الداخلي حتى
ظهرت ألنصحك في وقت كنا فيه سنموت معا لألبد .إنها فعال الرسالة األخيرة
ألننا تصالحنا ،ولن أحتاج بعد اآلن أن أبعث رسائل ألننا سنتقابل دائما في
أعماقك ،وسأكون مؤشرا لطريقك".

شجار مع الضمير
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في لحظة اختفت روحي لتتوه في ظ مة الجسد ،حينما أعصر الذاكرة ال أتذكر
ماسا حدث؟ ال شيء غير أنني شعرت بدوار خفيف ،وفجأة سقمت في ظ مة
النفس ،س موني كهدية ل مستشف  ،يراقبوح جهازا طبيا ،وقد بدا ع يهم الق
أياد تحرك جسدي كأنهم تس موا ح الم كية ،أحيانا أصرخ بأح يوقفوا هذه
المسرحية ،ويعيدوا لي جسدي ،لك بال جدون ،إنهم ال يسمعوني ،لقد أدركت
أح صوتي ال يصدر سبذبات تنتقل إليهم لقد فزعت م منظري وأنا ممدد ع
فراش متصل باألسالك ،ورسمت ع وجوه م حولي لوحة تدل ع الفزع
والرعب ،إس كانت روحي تتأرجح في ممرات جسدي لتستعد إل الخروج
كيف تتركني بدوح إنذار ساب ؟ ألهذا أرس ت إشارات وأنا ال أفهمها؟
ألهذا وجع الصدر هو إشارة؟ ال ال
أشعر بأح روحي تنسحب م الجسد هل أنا حقا سأموت؟ ال
كنت في حياتي غبيا وأحم  ،ال أتصور كيف انتهت حياتي بت ك السرعة
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سارة ال تبكي يا حبيبتي هل تسمعينني
أتمن يا ابنتي الحبيبة أح تقرضني الحياة فرصة ألقتل الخوف
إنني خنت نفسي عندما سمحت ل بالدخول
يؤسفني يا عزيزتي أح أتعرن م كل ما ارتديت ولم أم ك إنني أحم ولست
شجاعا ،كيف أكوح شجاعا وعندما ظهر لي لم أواجه
هربت من مثل ال ص تماما
قاب ت كثيرا ،ال أتذكر مالمح  ،كاح يرتدي ثوب الشجاعة ،تمنيت أح أرتدي
ليوم واحد
إن الخوف يا ابنتي ي زمنا أح نعكس طريقنا
ي زمنا أح نقتل أنفسنا ال شيء غيره يرعبني إن آفة المجتمع
ال أع م مت قت ت نفسي؟ ألعيش حياتي مثل الميت
ال تستهيني بالخوف يا ابنتي إننا نتغذن ع ي حت أصبح يقودنا ،وأصبحنا
مع مثل الدمية تماما
ال أع م كيف أقتل الخوف؟ إن سم تأك معظم الشعوب لقد حاولت أال أسقيك
م هذا السم ال عي  ،ولك سامحيني ،إن المجتمع يسقينا من
ال أستميع أح أحميك من
كيف السبيل لهذا يا حبيبتي؟؟ إنني أتساءل
كيف السبيل ألح أحميك؟
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أشعر أنك جوهرة ،وال أريد أح تت وث ،أع م يا عزيزتي أنك إسا سمعتني
ستقولي إنني أبالغ بعض الشيء ،ولكنك ال تع مي خمر الخوف
أشعر أنني أغرق ،وال أستميع التنفس
كيف لي أح أتنفس وحياتي سوف تنتهي لألبد؟
حقا كنت غبيا وأحم في حياتي
صحيح لقد فتحت دفترك يا صغيرتي وقرأت مخاوفك عندما كتبت بيديك
الصغيرتي
أريد أح أكتشف نفسي بالكتابة ،وأح أفتح أبوابا مغ قة في نفسي إح ما يخيفني
حقا هو أح تهاجمني الحياة بفقداح أبي أو فقداح أمي وأكوح وحيدة
أفزعتني ك مة "أخاف" أكثر م موتي كيف أنزع منك هذا الخوف؟ كيف
السبيل لقت ؟ كيف تس ل إل ق بك الصغير؟ كيف يا حبيبتي؟
ابنتي العزيزة أع م ما كتبت
خبأت نفسي بي حروف الفرح ،وأتمن أح ينساني الشقاء ،وأال يمردني الفرح
م بيت لألبد
اعذريني يا صغيرتي عندما ضحكت م جم تك المفولية
عندما أتذكر سلك اآلح أشعر أنني كنت أحم وأنت م كاح ع

صواب

ولك الحياة هكذا ال يمك ل فرح أح يظل قائما في بيتك وال يمك كذلك
ل شقاء أال يزورك إنها معادلة ثابتة في الحياة
وأتذكر عندما قرأت في دفترك الصغير
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إح ضميري يؤنبني
إنني حزينة حقا
لماسا كل هذا الحزح موجود في ق بي؟
لقد احتل ق بي عندما ضحكت مع زمالئي ع

هشام

لماسا ضحكت؟ ال سنب ل في أح ينم بعض الحروف بشكل خاطئ
نظر لي نظرة قت تني
ما هو الضمير يا أبي؟
سؤالك هو الذي قت ني بالفعل يا صغيرتي
ما هو الضمير؟
كيف أجيب ع

سؤال أخشاه؟

أيعقل أح أقول إنني قت ت ضميري أو خدَّرت ؟
ال أخفي ع يك يا صغيرتي أنني سيئ ألقتل مالكا
أجل يا صغيرتي إح الضمير مثل المالك بداخ نا
سأجيب يا صغيرتي ع

سؤالك

سأقول مثال يناسب عق ك المفولي يا صغيرتي
إن مثل جرس المنب  ،عندما نخمئ يدق بأع صوت  ،وال يسمح لك بأح
تسمعي غير دقات  ،ويهاجم ق بك ليزرع في الحزح ،وإسا أوقفت منب الضمير
ببعض ك مات في داخ ك مثل قولك" :إنني ع صواب إنني كنت مجبرة
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ع أح أفعل هذا فإن يتوقف ،ولك عندما تأخذك الحياة في ممراتها
وتستيقظي ع خمأ أكبر يدق جرس الضمير بصوت منخفض ع الساب
كأنك بالفعل طعنت هذا المالك في ق ب  ،بل إن م الممك أح يموت بالفعل يا
صغيرتي ،ولك ببطء إن يحتاج بعض المعنات منك لكي يموت
إنني فع ت هذا يا صغيرتي إنني قاتل مجرم ال أستح أح أكوح أبا لمف ة
تتساءل ما هو الضمير ،في حي نجد أباها يقتل هذا الضمير دوح رحمة إنني
حقا قاتل مجرم سيئ ل غاية ،أحم وغبي ألقتل مالكا هكذا
ولك أيمك ل ندم أح يوقظ الضمير؟ أجل يا صغيرتي الندم عالج الضمير
الوحيد ،أو قولي إن غذاء الضمير الوحيد ،غذاء هذا المالك يا صغيرتي كاح
ندمك ع أنك ضحكت ع زمي ك ،هذا يعني أنك تغذي هذا المالك الميب،
إنني فخور بك يا حبيبتي
لقد استول الخوف يا ابنتي ع ق بي ،لقد جع ني حقا أس ك المري الخمأ،
وكاح ع ي في المقابل أح أضحي بالضمير وأقت بال رحمة عندما ظهر لي في
بداية المري لقد طعنت دوح رحمة ،إن خوفي م الفقر وخوفي ع يك يا
حبيبتي ماسا إسا مرضت؟ كيف أترك الحياة تتحكم بك؟ أوهمت نفسي بأن ال
بد م أح أس ك المري الخمأ ،وأنني ع صواب
يؤسفني يا حبيبتي أح أقول إح أباك كاح فقيرا ،ال لست فقيرا يا حبيبتي،
فالفقر هو أال نم ك شيئا ،ونح كنا نم ك منزال صغيرا ،ومع سلك كنت ال أم ك
أح أمد منزلنا دائما باألطعمة الشهية ،بل كنت أحيانا ال أم ك المال ألحضر
بعض األرغفة
كنت أرن تذمر زوجتي في بعض األحياح ،ال إنني أكذب ،إنها يا ابنتي
ليست السبب ،بل أنا م كنت أحاول أح أجع ها هي السبب ،ولكنها يا حبيبتي
كانت تقول دائما "الحمد هلل" ،ولكني رأيت الحزح يتدف في عينيها أجل يا
صغيرتي عندما شعرت أنها حامل فيك خيَّم ع يها الحزح ،خمفها الحزح مني،
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وكنت عاجزا ،أكره عجزي هذا ،ولك لم يرحمها الحزح ،ح َّم ها بأثقال الهم
كنت أسمع صوتها عندما تتساءل في نفسها :كيف سيولد هذا المفل؟ نح
نحتاج بعض المال لنذهب ل مشف  ،وعندما يكبر ماسا سيأكل؟ إننا ال نهتم إسا لم
نأكل لمدة يومي  ،ولك هو طفل ال يتحمل ،سي ق حتف حتما ال أع م هل كاح
هذا صوتها أم صوتي؟ لقد كنت عاجزا حقا
لقد أحضر لي القدر فرصة سهبية ال ،بل كانت امتحاح الحياة ،أجل يا
صغيرتي إنني دوح أح أفكر فش ت ،لك مالك الضمير ظهر ليوقفني،
تشاجرنا سويا ،ولكنني طعنت  ،كيف ال أطعن وأنا أكره عجزي ،هذا الفقر يا
حبيبتي هو الفيروس المدمر ل مجتمع ،هو اآلفة التي تحميم آمال المجتمع ،بل
هو مجرم يغتال عقل اإلنساح كيف ال يكوح مجرما وهو م يجرد اإلنساح
م عق عشت حياتي بال تفكير ،أحسست أنني سجي بال حرية ،ما هي
الحرية يا صغيرتي؟ هل م الممك أح تجيبيني؟
الحرية هي أال أكوح مقيدا ،وأنا بالفعل مقيد
أال أكوح سجينا ،وأنا بالفعل سجي نفسي
أال أح م بمستقبل أفضل ،وأنا بالفعل ال أستميع أح أح م ،غير أح اليوم
يسرقني ،إنني يا صغيرتي في سج نفسي
لقد تمنيت أح أخرج م هذا السج ال عي  ،أح أتحرر م نفسي ،وم أفكاري
المشوهة ،وم لص الفقر الذي يسرق حياتي
هل أخمأت عندما طعنت ضميري ألتحرر؟
لك يا حبيبتي أنا أعتقد -وهذه هي الحقيقة -أنني سجنت نفسي في شخص آخر
ال أعرف  ،شخص ال يم ك الضمير ،بل يم ك بعض المبادئ الرثة ليمع
الضمير بها
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لقد سجنت نفسي في شخص ال يع م ما هي الرحمة ،وما هو الحب ،وما هو
التقدير واالحترام ،وما هي السعادة
لقد تغيرت يا حبيبتي ،ولم أعد أباك الذي عرفت طوال حياتك
لقد اغتال الفقر والخوف ،تآمرا ع ي ليفقد حيات  ،في مقابل هذا كسبت حياة
أفضل ،وتنح الفقر عنك
عندما قرأت في دفترك الصغير قولك" :يا ليتني ال أم ك مثل هذا المنزل ،وال
مثل هذه الحياة ،وأم ك بدال من أبي الذي سرق مني المال" كنت سأج في
هذه ال حظة
ال ،لم يسرقني المال يا ابنتي ،إنما سرقني خوفي ع يك ،خوفي أح تكوني
سجين داخل أعماق نفسك ،وأال تتذوقي الحرية
كنت أريدك أح تخرجي م سج نفسك ،وتقت ي جنود الخوف والفقر إنهم
أخمر أنواع الجنود في تاريخ عبودية اإلنسانية
كف تذمرا يا ابنتي ،إنني ع

ح  ،لقد حررتك م العبودية ،وم نفسك

أتذكر عندما قرأت في دفترك قولك" :أبي ارتديت معمفا أسود حدادا ع يكَ ،
حدادا ع أفعالكَ  ،ع تصرفاتك ،حدادا ع خوفي ع يكَ  ،ال أع م لماسا خيَّم
الحزح ع ق بي وخمفني الصمت منك عندما سألتني :ماسا بك يا حبيبتي"
صمت ،وكاح الصمت يخدعني ،يسرق الحروف م فمي والك مات م عق ي،
كنت في حالة موت مؤقت أو غيبوبة ،ال أع م ما كنت ع ي  ،كنت مخدرة
جامدة أمامك كأنني لوح خشبي ينتظر منقذه ليحرك وفتحت باب عيني
ل دموع ففاضت
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ماسا أقول لك؟ ال شيء غير أنني أشتاق ألمي ،أمي التي ماتت قبل أعوام ،قبل
أيام ،قبل ساعات ،هكذا كانت حالتي ،أضح العام عندي مثل اليوم ،مثل
الساعة ،إنها الحقيقة التي أخفيتها عنك وع عيني ال تي تذرفاح الدموع ،وكل
قمرة تسيل منهما تنادي مستغيثة ،فم ينقذها غيرك يا أبي؟ فبك مة منك
تستميع أح تمحو سلك الحزح المستكي في ق بي
قل إنك بخير وأنك ل تبيع ضميرك أبدا أشعر أنك تغرق ،تصرفاتك مشتتة،
أحيانا تغضب وتصرخ م غير سبب واضح
أجل يا أبي لست عمياء كي ال أرن الحقيقة ،إنك تخوح نفسك عندما أنظر
إليك أرن الندم واإلصرار لماسا الندم؟ هل أخمأت؟ لماسا اإلصرار؟
ستكمل حياتك هكذا بدوح ضمير تظ صمتك يخدعني ،ال ،ال إن كاشف
الحقيقة تآمر ضدك يا أبي ليقول لي إنك لست بخير يا أبي ،وأرن الحزح
يالزم عينيك لماسا الحزح؟
صارحني يا أبي ،قل لي إنك بخير ،قل لي إح ضميرك بخير
ما أجم ك يا ابنتي ،إنك هدية هللا لي ،طوق نجاتي م نفسي ،رسالتك ت ك
كانت م رسائل القدر لي ،ولم أهتم ،كنت أحم حينذاك سأجيب ع
مخاوفك ،بل سأعترف بإجرامي بح أمك
إنني لست بخير يا حبيبتي ولماسا أكذب؟ إنني في حاوية الموت سأعترف لك
ألول مرة في حياتي ،أجل سأعترف ،سأنبش ساكرتي ألعترف لك بقذارتي
وإجرامي ،أنا الذي دفعت زوجتي بجنوني حت سقمت ع حافة السرير،
حرك يدي
واصمدم رأسها بقوة شيمانية لم أك أنا ،إن الشيماح ،تم َّكنيَّ ،
ليقذف بزوجتي البريئة الماهرة إل حاوية الموت المحتوم ،ولك القدر
سامحني ع إجرامي ،بل أعماني فرصة سهبية ف م تمت أمك حينذاك ،أجل
إنها لم تمت ،ولم أتوب ،ولم أندم ،كيف أندم وأحد أصدقائي رآها مع أختي
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ومعهما رجل غريب ،لقد ج جنوني عندما قال لي :زوجتك وأختك في السوق
ومعهما رجل
سرق عق ي الشيماح ،كنت غبيا وأحم  ،ال أع م كيف أتصرف؟ كيف أتحدث؟
كنت ال أسمع غير وساوس الشيماح ،وتساؤالت دمرت عق ي منذ مت
تخونني زوجتي؟ هل الرجل حبيب زوجتي أم أختي؟؟؟
سهبت ألسأل أختي ،إنها ال تكذب ع ي ولماسا تكذب؟ ال يوجد ما تخشاه ،أنا
أخوها ،سأتفهم األمر إسا كانت تحب لك زوجتي سيخمفها الخوف لتكذب
سهبت بعقل ميت ألسأل أختي الحبيبة لم تكذب ع ي؟ أجل لم تكذب؟
ردت بيقي :
أجل إن حبيب زوجتك القديم ،جاء خصيصا لها
نزل ردها ع أسني كالصاعقة ،بل لم أشعر بجسدي ،أحسست بأح الدنيا بدأت
تغيم في وجهي ،وق بي أخذ يتمزق م فرط األلم والحسرة

لم تزرني الغيرة بقدر ما مأل ق بي األلم والحسرة ،لم أفكر ،ولم أسأل ،بل
حرمت زوجتي م أقل حقوقها أح أسألها مزقت جسدها كما مزقت ق بي
حقدي ع يها كاح يدفعها ل موت ،ولك لم تمت ،ولم تسأل ما هو سنبي؟؟ بل
وقفت مذهولة ،أعتقد أنها كانت تظ نفسها في كابوس كانت صامتة
كالجبال صمتها أخافني أرعبني فتش في داخ ي ع شعاع الضمير الذي
مات ولم يوقظ
فجأة ظهرت مالمح األلم ع وجهها البريء الماهر ،ولكنني لم أهتم ،كنت
كالوحش الذي صاد فريست توا لينقض ع يها باألمر ال يوجد خروج م
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البيت بعد اآلح بعد اآلح ال توجد مكالمات في الهاتف بعد اآلح ال يوجد
بعد اآلح ال يوجد
بعد اآلح وإل األبد
مزقت نفسي ظنا أنني مزقت زوجتي ،دخ ت في باب معتم ومخيف داخل
نفسي ،وبدأت تتألم وتشكو ،وأنا في غرفة موحشة داخل أعماق نفسي ينهشني
األلم والحسرة
أصرت أح توضح األمر فراحت تقول بصوت مخنوق م يء بالحسرة واأللم:
أنا بريئة ،صدقني وكنت أصمت بسخرية تتبعها نظرات حادة تقت ها بدوح
سالح ،وبدأت صحتها تتدهور ،وراحت تشكو م عينيها وم صداع دائم
سهبت بها إل المبيب م أج ك يا حبيبتي ،كنت صغيرة حينذاك ،ليس م
أج ها ،فقد كانت تستح الموت
قال المبيب بصوت حاد يوج اتهام إلي ،ونظر إلي نظرة أخذ بها اعترافي
بدوح صوت ،وبدوح كالم ،كأح الصمت هو الذي تحدث هذه المرة
م فعل هذا؟؟

إن إجرام حقا سأخبر الشرطة

قاطعت زوجتي ،ولتقمع حبل نظرات لي قالت ل  :لقد وقعت ع
وحدي شعرت بدوار فجأة ،ثم سقمت

حافة السرير

قال المبيب :أنا ال أع م كيف وقعت بت ك القوة ،ولك المرة القادمة احذري
ستميتك هذه القوة الشيمانية
لقد أخذ اعترافي مني فكيف يصدقها؟ قال ب هجة حادة :سقوطك كاح قويا إل
حد أن أنزل مياها م رأسك إل عينيك فيجب عمل عم ية في عينيك
سأحولك لمستشف عيوح لتجري هذه العم ية
- 36 -

قالت بصوت حزي  :أي المال؟ إننا فقراء
نظرت إليها نظرة لتتوقف ع تسولها هذا لم يشفع لها أنها جردتني م
جريمتي أمام المبيب ،وكيف ال تجردني؟ إنها السبب وراء دفعي لفعل هذا
قال المبيب :ال تخافي ،إنها مجانا ،سيأخذ منك المبيب الذي سيجري العم ية
أجرا رمزيا فقط
تبسمت ابتسامة فيها ألم وحسرة ،لم أفهم هذه مغزن هذه االبتسامة ،كانت
بالنسبة لي لغزا محيرا
كيف أفهمها وأنا السبب؟
وكما توقعت ظهر خمأ األطباء في العم ية ،وخمف منها البسمة إل األبد
صمتت وهي ال تجيد غير الصمت ،ماسا تفعل وكل العالم تآمر ضدها؟ أختي
وأنا ،حت أطباء العيوح في هذه ال حظة أحسست أنها يتيمة ،وأنني مت
بالنسبة لها ،وكيف ال أموت وأنا لم آخذ حقها م األطباء؟ وكيف آخذ حقها م
األطباء وأنا لم آخذ حقها م نفسي أوال
كنت صامتا ،وماسا أقول؟ إنها إرادة الرب وهل تريد أح أعتر ع إرادة
الرب؟ وكانت هي أيضا صامتة ،حمدت هللا أنها ترن بالنظارة أع م أنها ال
ترن بوضوح ،ولكنها ترن ع أية حال وهذا يكفي
ال أع م كيف تحم ت أمك هذه المعاناة ك ها ولم تفكر في تركك؟!! عاشت
حياتها مثل الميتة ،وانمفأت البسمة في وجهها ،وانفرد بها األلم لتكوح فريست
لم أفكر أح أرجع البسمة لوجهها ،كنت أت ذس بألمها ،بالفعل جردت مني الرحمة
واإلنسانية ،هي لم تتجرد ،أنا الذي تخ يت عنها عندما تخ يت ع ضميري،
إنها معادلة الحياة
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الضمير يساوي كل المبادئ :الرحمة ،والميبة ،واإلنسانية
في وسط ركود حياتنا الميتة ظهر الرجل يريد التقدم لخمبة أختي ،ق ت
بذهول :ماسا؟؟ إنك حبيب زوجتي أيها النذل ،وتتقدم ألختي سأقت ك قال
بهدوء ،إنني لم أر زوجتك غير يوم واحد ،خرجنا أنا وحبيبتي وكانت ترافقنا
زوجتك ماسا؟؟ كنت سأج بالفعل!! ماسا تقول؟ أرجوك ال تقل إنني
أخذت المعنة م أختي ،صدقت كالمها كأن منزل م عند هللا سبحان
وتعال وماسا أفعل بها؟؟ إنها أختي؟ توقف عق ي ع التفكير وماسا أفعل؟؟
ظهر الضمير كأن وحش سيقت ني سهبت إل زوجتي البريئة وق ت لها :أنا
آسف ،سامحيني ،وصمتت كعادتها كأح الصمت لباسها الوحيد وماسا كنت
أعتقد؟ أح تقول سامحتك بعد كل آالمها هذه؟! هل سيرجع لها نظرها؟؟ اكتفت
بالصمت ،وراحت تنظر لي نظرة ساخرة ،كانت النظرة كدلو سكبت ع ي ب
كل آالمها وحزنها ،فأيقظت الضمير أكثر ،والزمني الحزح أكثر ،يا ليتني لم
أسهب ،ولم أقل لها إني آسف
عدت مثل الميت تماما ،لم أتحدث إل أحد ،كنت في صراع مع الضمير
حاولت أح أخدر الضمير ،إنها إرادة الرب؟ فال سنب لي إح أختي هي
ْ
خرجت مع أختي؟ سهبت ألسالها ،ولم يك
المخمئة وأيضا هي السبب ،لماسا
سؤاال ،بل كاح أتهاما ليرفع ع ضميري الذنب ،فقالت إنها أختك ،سهبت
ألصبح صديقتها ،ويا ليتني لم أسهب سهبت ألحافظ ع البيت ،ولم أع م أن
مقبرة األحياء إنني أتحمل العيش معك ألجل ابنتي ،ألجل ابنتي فقط
كانت أمك تغوص في أعماقي لتؤلمني ،كرهت حديثها وصمتها نظراتها
أصبحت دواء لضميري تنشم  ،وأصبحت مجرما ألهرب م سج صمتها
لم أم ك غير سالح الغضب ألدافع ب ع نفسي أمامها عندما كانت تشكو
كنت أصرخ فيها وأقول :تم كك المر وأنت استس مت ل  ،إن وهم أصبح
فيك ،توهمي نفسك كثيرا بالصداع ،وأنك مريضة ،أم تقصدي أنني السبب؟
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تريدي أح تقولي هذا ،أنني أنا السبب في مرضك ،نسيت أنها إرادة الرب ،أنا
ال أريد أح أسمع صوت شكواك إسا استس مت لمرضك فال أريدك أح تكوني
في منزلي ،اسهبي لمنزل أه ك ،أنت تمجدي الوهم الذي يذوب فيك،
وأصبحت تعبدين ونسيت هللا ،كيف ال تقولي "الحمد هلل"؟
اسهبي إل منزل أه ك واتركي ابنتي
كانت ك مة "اتركي ابنتي" تفزعها فتصمت حت أصبحت تخفي ألمها ،وكنت
فرحا بهذا اإلنجاز أع م أنني ظ مت أمك كثيرا ،ولك الضمير قادني أح أفعل
هذا أع م أح حديثي يؤلمها وينهش ق بها ،ولك ضميري أصبح يتغذن ع
ألمها ليتوهج وينهش ق بي ليحزنني كاح ال بد أح أطفئ ألمها وأح أخفي
كثيرا ،أرعبني الموت أكثر ،كنت
ليختفي ضميري مع أخافني المر
أستغرب أح أمك ال تخاف المر أو الموت بقدر ما تتألم!! أكاح ال بد أح
أتألم مثل أمك لكي أعتاد المر وال أخاف الموت؟؟ أم كاح ال بد أال أرتكب
كثيرا م الحماقات ألخدر ضميري؟؟ أفزعتني كتاباتك عندما قرأتها وأنت
تتساءلي :
ما هو السهم القاتل يا أبي؟
أبي لقد بدأت أخدر ضميري ،لكنها الحياة هي التي أجبرتني أجل يا أبي كيف
ال تجبرني وهي التي طعنتني بالسهم القاتل؟ كدت أموت لكني انتقمت أجل
انتقمت قالت زمي تي في الدراسة بصوت يدل ع السخرية:
اصمتي أنت ال تفهمي شيئا؟
صفعتني ك ماتها ت ك
قالت سلك وسط أصدقائنا ،أحسست أنها طعنت ق بي بخنجر مسموم ،لكني
أخذت المعنة في صمت موجع بألم موحش في ق بي كنت أريد أح أتحدث
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ببعض الك مات ألشعر أنني أشاركهم الحديث ولكنها ألبستني رداء الصمت
الموحش يا أبي
هل كانت تع م أنها ألحقت األسن واأللم بق بي؟
هل تقصد أح تهينني أمام أصدقائي؟
أم أنها تغار مني؟
أم أنني حقا ال أفهم شيئا؟
إح ثقتي في نفسي بدأت تنكمش
لماسا العالم سيئ هكذا يا أبي؟ إنني حقا مصدومة ،إن عالم سيئ ل غاية
ولكنني ل ارتدي الصمت ثانية ،سأنتقم ،أجل يا أبي سأنتقم
أشع ت شرارة غضبي ألخدر الضمير سأسقيها م نفس الكأس ،سأطعنها
بنفس السهم ،سأط رصاص ك ماتي ع يها لتتألم كما تألمت
أصبحت مقبرة لدف جثث الك مات التي ألحقت بي جروحا بالغة في العم
كنت أنزف داخ يا ،وال أحد يشعر بي ،كانت نفسي تحتضر يا أبي وأنا واقفة
صامتة كورقة تتماير ،وال تع م مت ستهوي ع األر طريحة كاألموات
قت ت يا أبي وأنا ع قيد الحياة ،تمزقت نفسيا ،كيف لهذا النوع م القتل أال
يعرف القانوح وال يعاقب ع ي ؟! إن يؤسي يا أبي ،ويؤلم ويقتل ،وأنت في
المقابل تصمت
هذا ليس عدال يا أبي ،قال رسول هللا ص هللا ع ي وس م "م كاح يؤم باهلل
واليوم اآلخر ،ف يقل خيرا أو ليصمت" رداء الصمت كاح يجب أح ترتدي هي
ال أنا
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كاح ق بي يحترق حقدا ع يها ،ال أتذكر ماسا حل بي في هذا اليوم ،كأح ساكرتي
اعتذرت ع العمل ،وسجنت نفسي داخل غرفتي يوما كامال وأنا أتألم جراء
الجروح النفسية
بعض الك مات تم ك سنوح السهام ،وحدَّة السكي في اليوم التالي كنت أشعر
بخوف وتردد أح أقاب ها ،ولكني أخذت القرار سأقت ها بالك مات كما فع ت،
سأقول لها يا غبية ،أجل ،إنها غبية ،سأقول لها يا غبية وسط زمالئنا ،ولكني
عندما قاب تها صمت كأح لم يحدث شيء ،كأح بركاح الغضب انفجر في ق بي،
ولم يتب شيء لينفجر في حديثي معها
كانت تنظر إلي نظرات لتستفزني ،وتغمز وتضحك وهي تنظر لصديقتها
فتضحك معها كنت أسمع ضحكاتها في غرفتي ،وفي منامي أشعر أنها
تحاصرني ،أصبحت كابوسا بالنسبة لي هل هدفها يا أبي أح أصبح مريضة
نفسيا؟
أم تريد أح تقتل ثقتي في نفسي؟
التعامل هو نصف عالج المر
سات

النفسي وهو أيضا سبب المر

النفسي

أتساءل :لماسا أصبحت هكذا؟؟ ل تصدق يا أبي فأحيانا أشف ع يها أتظ أح
أمها كانت تعام ها بقسوة أم أنها كانت تدل ها؟؟ يقول هللا تعال في كتاب الكريم:
ي َحميم"
س فَإسَا الَّذي بَ ْينَكَ َوبَ ْينَ َ
ي أَحْ َ
عدَ َاوة َكأَنَّ َول ٌّ
"ادْفَ ْع بالَّتي ه َ
أمرنا هللا سبحان وتعال بالتعامل الحس  ،فهو الذي يمتص الغصب ،وعندها
يصبح العدو صديقا ،لذلك سأعام ها كما أمرني هللا يا أبي ،ول أبيع ضميري،
سأتصالح مع نفسي ألح الغضب يقودني ألح أمر نفسيا ،وهو م صفات
إب يس والعياس باهلل
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يا ابنتي إنني فخور بك حقا كونك ابنتي لقد قرأت أيضا في دفترك صراعا في
عتمة النفس ،ال أع م لماسا كنت سعيدا وأنا أقرأ هذه القصة ،وال أع م هل هي
قصتك أم ال؟
ولكنني أع م أنني مممئ ع يك أرجوك ال تبكي يا حبيبتي ،جففي دموعك،
وكوني أنت لم يعد يفزعني جسدي وأنا أراه ممددا ومتصال باألسالك ،أنا
اآلح أراه حياتي أمام عيني كنت جبانا في حياتي أتماير فوقك يا حبيبتي،
وأسمع تفكيرك وأنت خائفة كونك وحيدة
ال تخافي يا حبيبتي ،لم تمت روحي إنني أراك وأسمع صوت بكائك ،فالذي
مات هو النفس التي تأمرني بالسوء
إنني غبي إس تغ بت ع ي النفس ،وأمرتني بالسوء ،وكنت مميعا لها ،عشت
حياتي في غباء تام ،أتذكر اآلح ،أتذكر يااااال هول ياهلل ياهلل ،أتذكر كل العهود
التي قمعتها أمام هللا قبل دخولي في الجسد ،إنني خاسر خاسر خااااااااااااسر
اضحكي يا ابنتي ع أبيك الغبي الخاسر الااااااا الاااااااااااااااااا ابكي اصرخي
إنني خااااسر أمام حرب النفس وحرب الشيماح

الخاتمة
وجدت نفسي أتساءل :لماسا أنا إنساح؟؟ لماسا لم أك حشرة أو طائرا أو حت
حيوانا؟
دعوني أتساءل بكل وضوح :لماسا أنا إنساح؟ أع م أنكم ال تمرحوح مثل هذه
األسئ ة ع أنفسكم أريد أح تخرج أرواحنا لنتحدث ق يال
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دعوني أفتح أبواب ق وبكم ألثرثر معها أع م أح هذا ليس حقا لي ،ولك م
حقي االستئذاح لماسا أنا إنساح؟
اإلنساح هو روح نقي ،وق ب صادق أتمن أح أجد نفسي إنسانا كما خ ق هللا،
ولك اإلنساح في هذا الزم يحتضر ،وتنكمش مع المبادئ واألخالق،
وتموت مع الرحمة واإلنسانية ،التي أتساءل عنها :لماسا أنا إنساح؟
يجذبني الضوء ،ويخيفني الظالم لقد أصبح الظالم يحتل اإلنسانية بسالح
الجهل ،وأصبحنا نستخدم سالح الجهل بجهل أكبر
وعندما نسيت أنني إنساح دمرت نفسي داخ يا ،واستخدمت سالح الجهل لتدمير
مدينتي وب دي ثم العالم لماسا ال نتوقف ع دمار أنفسنا؟
لماسا نسيت أنني إنساح ،وتظاهرت أنني حيواح آكل وأشرب فقط ،وطردت
مبادئي ،وقت ت الرحمة ،ووضعت في قاموسي" كن ذئبا قبل أن تأكلك
الذئاب"؟ لماسا أكوح حيوانا وهللا خ قني إنسانا؟ لماسا ال أكوح إنسانا وأزرع
الرحمة واإلنسانية والمبادئ التي انمفأت في لتضيء م جديد ،وأطرد الجهل
الذي مجدناه ،وأصبح يقودنا ،وأصبحنا م رعاياه؟ لماسا نستس م لم ك الجهل؟
لماسا ال نقت ونمرده م داخ نا؟ لماسا أصبحنا نمجده كأن هو الضوء بعين أم
أصبحنا ال نرن غير الظالم؟
جئت ألتحدث معكم ع اإلنساح قبل أح ت وث الحياة ،قبل أح يمع ضميره،
قبل أح تدمره الحياة ليقتل الرحمة وتنمفئ مبادئ
جئت ألمجد قيمة اإلنساح قبل أح يحتضر ما تبق من
جئت ألحتفظ بمعن اإلنساح في محفظة األدب ب ساح عربي ،وألقتل الس بيات
التي تحاصرنا

- 43 -

لم أك قات ة في يوم ما ،ولك ع متني الحياة أح القتل في بعض األحياح ليس
جريمة ،ولك الجريمة الحقيقية أننا ننس معن اإلنساح
جئت ألخت ي باإلنساح ،وأغوص في أعماق  ،وأفتش في دهاليزه ألستكشف
معن اإلنساح الحقيقي جئت ألس ط الضوء ع الضمير والنفس البشرية
جئت ألفهم ما معن اإلنساح ،ولك وأنا أقرأ معكم اغفروا لي تسرعي،
عنفواني ،ق ة خبرتي في فهم اإلنساح جئت ألتحدث ع نفسي وعنكم ،أجل
أيها القارئ ،عنكم ،اغفروا لي هذا أيضا جئت ألكتب ،ألصرخ ألتك م
ألصب غضبي ع الورق جئت ليسمعني ق مي ،ولتغفر لي ورقتي
تقصيري في كوح أنني إنساح يحتضر جئت ألنقذ ما تبق مني أع م أنني
فقيرة في فهم اإلنساح ،ولكنني جئت دوح تفكير ألنقذ المبادئ التي قت ت باسم
الشجاعة والرجولة والقوة جئت ألكوح إنسانا كما خ ق هللا

تمت بحمد هللا

أحسست أنني تحررت م نفسي ،ال أع م كيف ،ولكني تحررت م سج
نفسي
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لقد كتب بخط يده في الورقة البيضاء التي بأخر الكتاب:
"آسف ألنني سلمتك لهذا الكتاب بعض الوقت ،ولكن اعذريني فقد رأيت
نفسك وقد أصبحتْ تقودك ،واقتربتْ من التغلب عليك وليس لي ذنب.
لقد أردت أن أتدخل بطريقة غير مباشرة..
عموما كوني على استعداد يوم  19من هذا الشهر فسأكون في بيتكم
لخطبتك ،لقد اتفقت مع أبيك..
أحبك"..
بسرعة نظرت إل النتيجة إح اليوم هو يوم 19
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