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اخليال املتأرجح
لحظات وما أدراك ما تلك اللحظات؟ قبل رؤية محبوب القلو ومهوبي
الروح ومزنل قمر األشباق ،أخذ الخيال تعصف رياحه بقلبي من أول ساعات
الليل الذي غربت فيه شمس النهار ،ورأيت طلبع شمس الفؤاد ،وبينما تطلو
هذه الشمس ،وتطل وتطل وتطل  ،نعم ،تطل ويطل معها نجم الخيال ليوذر
األنس يف قلبي هشيما وقاعا صفصفا ،كأن لم ير أريحية قبل منذ خلق.
وجعلت أطال هذه الشمس وأطال  ،ال أمل من مطالعتها ،ومشاهدة حسن
إشعاع جمالها؛ الجتماع عني قلبي المثقل كاهله بحمبالت الشبق الكبرية.
ولكنني أتجاهول األلوم؛ لموا أطعوم مون لوذااات النظو ر المغتصو مون بوني
الحراس والبشاة وما ألذ النظر المغتص !!!
وأراين وأنا أصارع جيبش األنظار من حبلي وإعالم وقنبات الخبف تزيود
يف الرتعيو والرتهي و والتخبيووف والتخووذيل؛ ألهنووا تغووار موون الشوومس التووي
تحتج من وراء جدران هي أح الجدران إلو ي؛ ألهنوا تضوم روةوة الفوؤاد،
حقا ،إن تقبيلها يجل حسنات مضاعفة من إطفواء لهيو الشوبق كموا يفعول
شهر رمضان م انب العصاة.
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حسنا حسنا يا هذا...
حاولت يف الليل أميش يف صحاري خيال بعيدة م أنني بني جودران تحوي
بي ومن ورائهوا بيوت القصويد .صوحي المسوافة قليلوة بوني الجودران ،ولكنوي
أقصد مسوافات الخيوال الالمتنواهي ،التوي هوي مقيموة بكول موا تحملوه داخول
فؤادي.
بل أحيانا أكبن واقفا وأنا أمشوي ،كيف هذا؟! ...نعم ،تمشوي أقدام قلبوي
ال أقدام قالبي...
ومىض الك الليل الطبيل...
نعم ،إنه الطبيل حينما يكر على الشبق بجيبشوه ،والقصوري حوني أهويم يف
خيالي فأنتقل إلى محبببي ...وهكذا أعيش بني شبق كرار وخيال فرار...
مكررر ر مفررر ر مقبررر ر مررر ر

كجلمود صخ حطه السي من ع

معررر ر

ومضيت وأميض وامض
هكذا مضيت يف أشباقي
وأميض يف خيالي
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وامض يا قل إلى محبببك البعيد ،البعيد جدا جدا ،وبينوك وبينوه جودار
لطيووف ،لووب أن نظوورات العووني كانووت رصاصووا لحطمتووه حتووى صووار ترابووا مثلمووا
يتمنى كافر األلم بعد قيامة الذكريات.
وهنا أتبقوف لحظوات ألزود مركبوي بوزفري وشوهيق؛ ألن الطاقوة الجسودية
بدأت تتالشى ،هكذا تتالشى تتالشى ،وتنظر لجسوم الوروح يمضو وي وحوده يف
غفبات ،يرى نفسه يدخل من با ويقفل اآلخور علوى سوفينة الرعو وزورق
الخبف.
وهكذا ظل الليل الجميل الذي ينتظره صب وأليس الصب بقري ؟!!
وكثريا ما تمر بالقل ليال يكبن بني حناياها غرية عظمى فائقوة مون صوب
تكحوول بإثموود األنووس ،وتووزين بووذه البصوول ،وانتس و ثببووه بحريوور اللقوواء،
وطرزت أستاره بخيبط الفضة.
ولما تثاقل الليل وتطواول ،ونواء بكلكلوه ،وجعول المحو يناديوه بموا قوال
امرؤ القيس:
صررب وم ر اإلصررب من ر

أال أهير ر اللير ر الطوير ر أال انجر ر

ناداه ر األنس من فبق سماوات الشبق:
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أمث ر

فرر وراء السرررا مرر يبعرر األسرر

أال أهيرر ر القلرر ر العليرر ر تصرر ر ا

مهال أهيا القل المتعرث يف هذه الصوحراء المرتاميوة األطوراف ،مهوال مهوال،
أرجبك أهيا القل :
هل لوك أن تقلو ناظريوك يف سوماء الهوبى؛ لتسوتهدي بنجوبم جمالهوا يف
مسريك بوني أشوباك الطريوق ،ولتكوبن لوك مصوابي تنوري دربوك؛ در العشوق
الذي ال زال أصوم وأبكوم لوم ينطوق لسوانه ولوم تبصور عينواه ،ولورتجم بشوهبها
شياطني البشاة والحساد؟؟؟
وهكذا هي السماء...
نعووم هكووذا السووماء التووي هووي قبلووة المحبووني ،يرفعووبن إليهووا أكووف الشووبق
المبسبطة ،ويشخصبن إليها بأبصار األسف المحرق الذي لم يبق من الجسد
والقلو إال موون فيووه ،ويجووأرون بأصووبات محملووة بأعبوواء األلووم تكوواد حروفهو ا
تتفجر من شودة االموتالء ،ويوذرفبن دموبع اآلاااااااه الحوارة جودا علوى خود قود
اسبد من كرثة الص .
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وبعدما تع داعي الهوبى مون رفو كفوه وشوخب

بصوره وشوح صوبته

وتقطعت أوتاره ،رج ليأخوذ زفوريا وشوهيقا يعيود لنفسوه بوه الطاقوة التوي قود
تالشت مما فعلت.
حسنا حسنا ،خذ نفسا تستعيد به نفسك ،وهل النفس إال بأنفاسها؟!!
تراج القهقرى قليال؛ ليرتك مبةوعه لوداع مون دعواة الهوبى؛ فوإن المكوان
مزدحم جدا جدا ،وكم هم مقتبلب الهبى وةحايا الشبق.
ومووا المبجووبدون الووذين ظهووروا يف شاشووة القبلووة الباسووعة الفيحوواء إال موون
باحبا واعرتفبا بذن الكتمان.
وأما أربا الصمت وأولبا الكتمان ،فهم ال زالبا يسبحبن بحمود األسوى،
ويقدسبن اات اللهي الالف  ،مرميني على أرصفة الهيام يقتاتبن اكرى أيام
سلفت وأحبال مضت.
نعم نعم إهنم مقهبرون نعم...
وهكذا ،بدأت خياالته تستعيد اكريات ليالي الصمت وظلمات الكتمان.
وكيووف كووان يموور الليوول الطبيوول واآلهووات تخوورتق أةووالعه وتشووبي قلبووه
المتألم واآلاااااح ينفذ من كبده الدامي..
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كيف كان يتحمل هذا كله ونفسه عدوة نفسه
وفؤاده عدو فؤاده؟؟
وكم شهداء سقطبا يف معارك الكتم وسرايا الصمت؟
وكم مجروح فيها لم تنقذه عقاقري الط وال أدوية الصيدليات؟
ولم يرق له قري أو صديق حميم وهب يتلظى بنواره غوري أناتوه التوي تبكوي
عليه وتبكيه.
حوواول أن يصوورف الخوواطر عوون اكريووات هتووي الحووزن وتشووعل األسووف بووني
جبان لطالما سفك عليها دم كثري من الليالي المبايض والسواعات الخوبالي،
وحاول شيئا فشيئا يستل مون بوني الجمو الوذين ينصوتبن لخطيو الوذكريات
المفبه.
ليذه بعيدا بعيدا ،نعم بعيدا ،حتى ال تصول إلوى مسومعه تلوك الحوروف
األليمة.
ثم دخل يف خيمته يدعب ربه أن يخفف عونهم سوبرة العوذا وغوي الكوتم
ولهي الصمت الصامت؛ فلعول دعوبة تخورتق الحجو لتكوبن سوببا لسوعادة
قلب ظلت مأسبرة ردحًا من الزمن وبرهة من الدهر وحقبة من البقت ،قد
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وهن فيها العظم وةعف فيها الجسم وبانت فيها الحقائق.
ولم يكفه ااك ،بل زاد أن تلمس ممن تبسم فيهم مخايول الفوالح ودواعوي
النجاح أن يصفبا األكف بجان األكف كالبنيان المرصب

 ،فلعل أنه دعوبة

تخرق أسبار القدر؛ لتصل حيث تنفك عقد الصامتني وآهات الكاتمني.
وهكووذا يتوودانى وقووت السووحر لتصو عد فيووه األنووات واآلهووات واألصووبات
المجروحوة ،هتموس يف أان السوماء التوي أخوذت تفارقهوا نجبمهوا؛ فهوي أيضوا
مكلبمووة؛ فأصووبحت شووكبى مكلووبم لمكلووبم ،ومجووروح لمجووروح ،ومووا ألووذ
المقام عندما يحكي المتألمبن فيه آالمو ا بألسونة أفئودة فنوااح غموى الصودور
وبرحاء الغم والهم!!! وما ألذ القلب العاشقة عندما تقبم يف محرا الهوبى
تقرأ سبر الذكريات ،وتتلب آيات الغرام مرتلة!!!
وهكذا بعد لي وطوي ،وأخوذ ورد ،وفورح وحوزن ،وشوبق وخيوال ،وآهوات
واسووتغاثات؛ جلووس المحبووبن يف مجووالس اكووراهم ،واشووتغل كوول موونهم بووبرد
آهاته؛ لينشرح صدره ،وهيدأ صرير همه وغمه ،وترحول عنوه مظواهرات األلوم،
وتنطفأ ثبرات الغرام القديم.
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وظلووبا عوواكفني علووى هووذا حتووى طلوو الفجوور المنتظوور منووذ زموون طبيوول
بحسابات أوقات المحبني ،نعم ،طبيل طبيل طبيل جدا جدا جدا.
وأخذ بعض حداهتم ومنشدهيم ينشد ويلحن بصبت مطر قبل بعضهم:
وأول الغير ر قطر ر ثر ر ينسرررك

وك ذب الفجر يبر و قبر صر دقه

رر لم

فمثرر ذلرر ود الع شرررقن هرررو

يبرر و و إلدمرر يلتهرر

وجاء الك الفجر الجميل ،نعم ،الجميل الرائ الذي يحمل بعده بشارات
المحبب

التي لطالما ولطالما تمناها المح

وتمنى لحظاهتا العسلية التي

استثنيت من جنة الفردوس ،وهكذا كانت لتكبن تذكرة األخرى يف األولى
واكرى األولى يف األخرى ،وهكذا األزمان تتقارض كما يتقارض الناس
األمبال فيما بينهم ،ولكن الجبد بالمحبب ال يبجد يف عرف المحبني.
وجاء بعدها مؤان فجر الهبى ليبق السكارى بخمرة الشبق الذين لم
يعبدوا مدركني األوقات نفسها فصار وقتهم ال وقت له...
ونادى فيهم أن أفيقبا من سكرة الشبق لتنالبا مشبقاتكم...

يم
القد ي
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