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 بقلم:

  صالح الشايجي 

 الضعفاء يتوهمون: إن لم تسق 
لـك أقـدارك عـدوًا فاصنعه

سياط  إلى  تتّحول  إما   األقالم 
تجلد النساء أو ماء ورد  وعطور 
تنسـكب علـى أجسـادهن

رجل  بيد  جريمة  وقعت   كلما 
المـرأة» عن  «فّتـش  قالـوا: 

العمر  مغـرب  يعيشـون   الذين 
يتحلقون حول أماسيّ ال أصيل لها 

 العيـن تبصـر فقط حسـب 
مـا يعطيها العقل مـن أوامر

 البحـث عـن الحقيقـة غير 
مجد غيـر  ألنـه  مطلـوب.. 

 حياتك.. فيلم يشـاهده اآلخرون وال تراه.. أنت
  

  ضحى العمر
  كلما دنا العمر من املغيب.. وأخذت شمسه في األفول

  تربعت الذكريات.. على عرش الزمن القصّي.. وراحت تتراوح 
وتتراقص

  وترتدي أثواب زينتها.. وترقص رقصة «سالومي» الغانية.. ُتضل 
ذا الرشد حتى يخلع رشده.. ويتسرب الى حضن الشيطان.

< < <  
  ذكريات العمر.. ال عمر لها..

  لم تولد في زمن.. ولم متت في آخر..

  تتناسل.. حالال.. على فراش شرعي..
  وقد تكون.. بغيا فارشة األرض لبغيها..

  أو متوت في مهد الوالدة.. أو تعّمر حتى بعد موت حاملها..
< < <  

  من ليســـت له ذكريات.. أو ال حتفظ ذاكرته حادثات الزمن 
املرئي أو املخفي..

  فإن عليه.. أن يبتكرها.. ابتكارا.. حتى تكون له سندا في مغرب 
العمر.. وملجأ يلجأ إليه حني تقصف في سمعه قاصفات الفراغ.. 

وتدّوي في رأسه راجمات اخلواء وترعبه وحشة الوحدة..
  أكثر الذين يكونون في ضحى العمر.. يشقون السماء لتقطر 

عليهم إشعاعا يحيي جذوة الذكريات..
  أما الذين يعيشـــون مغربه.. فهم يتـــكأكأون حول بقايا نار 

منطفئة.. ويتحلقون حول أماسّي ال أصيل لها..
  إذا ملكت احلقيقة.. فأظهر نصفها..

  واستبطن النصف اآلخر..
  اصنع عدّوك

  إن لم تسق لك أقدارك.. عدوا.. فاصنعه أنت.. توهمه.. اجعله 
شبحا يطاردك في صحوك.. ومنامك.. وعلى جنبك األمين.. ثم 

األيسر.. ومن فوقك.. ومن حتتك..
  تخيلـــه.. حدد صفاته.. الصق صورتـــه في بؤبؤ عينك.. ال 

يغادرك حلظة من نهار أو ليل..
  ووزعه في كل املناطق.. وحيثما حتل.. وأينما ارحتلت..

< < <  
  البد أن يكون لك عدو.. حتى حتس بقيمتك..
  حتى.. يكون لك اعتبار أمام من ال يعتبرك..

  حتى.. توهم اآلخرين بعظمتك.. وأهميتك.. وجاللة 
قدرك وعظمة مكانتك..

  فلوال.. هذا العدو الشرس القاسي الذي ال 
يخاف اهللا وال يرحم عبيده.. لكنت أنت 

األول في كل شيء.. في القيمة.. واملقام.. 
الكعب..  والفهم.. واإلدراك.. وعلو 

واملهابة واملنزلة الرفيعة..
  ولكـــن.. قاتـــل اهللا.. هـــذا 

العدو..
الـــذي.. حاربـــك..    هـــو 
وأقصاك.. وحّط من قدرك.. 
وســـلبك حصانتك.. وعقر 
بعيرك.. وأجلم حصانك.. 

وهّد حصونك..
  ُيصاب الكثير من الناس 
الضعفاء.. الواهنة نفوسهم 
الفاقدين  املرجتة عقولهم 
الثقة بذواتهـــم مبثل هذا 
املرض، وهو مرض يتلخص 
باختراع أعداء وهميني لسد 

نقص في أنفسهم وللتعويض 
عن الدونية وقلة القيمة وتدني 

املستوى التي يحس بها اُملصاب 
بهذا املرض.

  لذلـــك فهـــو يلجأ إلـــى هذا 
االختـــراع ويصنع لنفســـه أعداء 

وهميني ويتعامل على أســـاس أنهم 
أعداء حقيقيون بشخوصهم وأسمائهم 

ومواقعهم، رغم أن هؤالء األشخاص املصنفني 
على أنهم أعداء لهذا املريض ال يعرفونه ولم 

يدر اســـمه على ألسنتهم قط، وال يعرفون موقعه 
في الكرة األرضية وما إذا كان موجودا على ظهر البسيطة 

أم أنه لم يولد بعد.
  ويتعاظم هذا املرض ليســـتبد بصاحبه ويوقعه في شـــراك 
ال تخلص منهـــا حني يبدأ املصاب به مبحاولة توســـيع دائرة 
العداوة واخلصومة لتشـــمل املقربني منه.. والذين يفترضهم ـ 
أيضـــا ـ ضحايا لذلك املرض.. ليبدأ يتلبس دور الفدائي املدافع 
عن هؤالء «الضحايا املساكني» القريبني منه والذين لفتهم دائرة 

العداوة بسبب قربهم منه.
< < <  

  غالبا ما يكون هذا املرض.. مرضا نفسيا مزمنا.. ال ُيرجى 
برؤه.. وال ُيتوقع الشفاء منه.. ويالزم صاحبه حتى املمات، 
ألنه مرض خطير.. وتكمـــن خطورته في أن املصاب به.. ال 

يريد أن يبرأ منه.. وذلك لوقوعه حتت إحســـاس.. أن برءه 
وشفاءه من هذا املرض.. يجعالنه يعيش حقيقته ويتعرف 
على ضحالته وضعفه وقلة إمكاناته وتدني مستواه.. لذلك 
يلجأ إلى إبقاء هذا املرض.. وال يحاول التخلص منه، حتى ال 

ينكشف له واقعه املزري املرير.
  املصاب بهذا املرض.. مثل ذي الوجه القبيح الذي ال يريد 

أن ينصب املرآة.. فتكشف له دمامة وجهه.

  حبر في قلم ثرثار
  ما من قلم.. مّر على محبرة.. وانغمس فيها.. وسكب حروفه 
فوق الورق.. إال وكتب عن النســـاء.. فإما أن يلســـع ظهورهن 
بسياط ملتهبات حّراقات.. أو أن يحيل حبره.. ماء ورد ورشوشا 
وعطورا يسكبها على أجسادهن.. ويدّلك بها مواقع التوّجع في 

تلك األجساد املتعطشة لشفاء عاجل.. من ألم مقيم.
  النساء.. لعبة من ال لعبة له

  وهدف.. ملن ال هدف له..
  ونار يلقى فيها الظامئون..

  فإما حترقهم فيســـتحيلون رمـــادا.. وأثرا بعد عني 
مبصرة..

  أو.. تكون عليهم نارا مهفهفة بردا.. وُمدنية 
سالما.. سعيرها يذكي أجسادهم بالورود 

والبخور.. فيتمنون املكوث فيها.
< < <  

  اجلمال.. امرأة..
  والعذاب.. امرأة..

  النار.. امرأة
  واجلنة.. امرأة

  الراحة بني يديها..
  والشقاء حتت راحتيها.

< < <  
  هـــي احلانيـــة.. وهي 

اجلانية..
  هـــي النـــار املســـّورة 
بالثلـــج.. وهـــي الـــوردة 
التي تتعشقها األمسيات.. 
وترشف نداها الصباحي.. 

عيون العشاق..
  هي احللم الذي يتسلل في 
املنام.. وينسل دون أن يكمل 

املهمة..
  هي خمرة الصباح.. وتفاحة 

الليل..
  آهة النهار.. وشـــهقة املســـاء 

املتسربل ظالما..
  يراها الظمآن فيحسبها ماء.. ويراها 

املرتوي فيحسبها جحيما..
< < <  

  املـــرأة.. هي التـــي تدفع الثمن.. عاشـــقة أو 
معشوقة..

  إن َعِشقت.. أقاموا عليها حد العشق..
  وان ُعِشَقت.. أقاموا عليها حد الغواية..

  كلما وقعت جرمية بيد رجل.. قالوا: فتش عن املرأة..
  ألبسوها اخلمار األسود.. فقال قائلهم:

ــار األســـود ــم ــي اخل ف للمليحة  ــل    ق
  مــــــاذا فــعــلــت بـــنـــاســـك مــتــعــبــد

  قـــد كــــان شــمــر لــلــصــالة ثــيــابــه
ـــه بـــبـــاب املــســجــد ــى وقـــفـــت ل ــت   ح

  وملا ألبسوها اخلمار األحمر.. قال قائلهم:
األحــمــر ــار  ــم اخل ــي  ف للمليحة  ــل    ق

ــري ــســت بــدمــائــنــا وت   ال جتـــهـــري 
  

< < <  
  حّجبوها.. قتال لفتنتها..

  فبدت.. كالبدر بني غيوم وردية..
  وخّمروها.. فبدت شمسا تراكمت عليها الغيوم تسد عينها.. 

ولكن لم متنع نورها..
  حاروا.. ماذا يفعلون بها.. وبأي حبس يحبســـونها.. وبأي 

سوط يجلدونها.. وبأي قبر يئدونها..
  ومازالـــت احلرب قائمة.. ومازالت املـــرأة مثلما هي.. تفاحة 

اجلائع.. أو حبرا في قلم ثرثار.
  احلقيقة املؤكدة.. هي ما تراه عيناك.. فقط

  الحقيقة.. أشالء مبعثرة
  هل ـ حقا ـ ان ما تراه العني.. هو احلقيقة املؤكدة.. كما تقول 

العبارة العلوية..؟!
  ام انها.. محل شـــك ايضا؟! ألن العني تبصر حسبما يعطيها 
العقل من اوامر.. وهي في هـــذه احلالة.. منفذة لرغبات العقل 

واوامره.. وال تتحرك مثلما تشتهي هي او تريد..
  والعني ايضا خداعة.. قد تبصر ما هو ليس واقعا.. او ما لم 
يحدث.. قد تلتبس االمور عليها.. وتترجم ما تراه خطأ.. او ما 

يوحي لها به العقل الذي تخدم في مملكته..
< < <  

  املوقف من احلقيقة.. موقف مرتبك.. ملتبس.. متلون.. متغير.. 
وقد يكون متناقضا..

  كل يـــرى احلقيقة.. مـــن خالل منظاره هـــو.. ومبا يتطابق 
ومصلحته.. وما يوصله الى ما يريد..

  ثمة اناس.. يتحدثون بحقائق لم يروها بأعينهم.. ولم يعيشوها.. 
ولم يسمعوها بآذانهم.. ولم تلمسها اياديهم، ويلزمونك بتصديقها 
ومينعونك من التشكيك فيها.. وقد تتحول تلك التوهمات.. الى 

طرائق ملزمة للحياة.. البد من االلتزام بها..
  يستعبدون اخللق.. ويذلونهم باسم احلقيقة املتوهمة..

< < <  
  احلقيقة.. صناعة بشرية خاصة بكل انسان..

  وكل انســـان يصنع حقيقته.. وليس من حقيقة عامة مسلم 
بها.. تشمل الناس جميعا..

  وكذب الذين قالوا: ان البشـــرية تبحث عـــن احلقيقة، وان 
الفالسفة والعلماء واحلكماء.. في جهد دؤوب ومتواصل.. وفي 

حالة اعتكاف دائم للتوصل الى احلقيقة.
  حتى الفالسفة والعلماء واحلكــــــماء.. وحتت اي عمــــامة 
كانت رؤوســـهم.. امنا هم في مهمة «أكل عيش».. يبحثون عن 

لقمتهم فيما يفعلون.. وليسوا في وارد البحـــث عن حقيقة.
< < <  

  ان البحث عن احلقيقة.. غير مطلوب.. النه غير مجد..
  فماذا لو توصل الناس الى احلقيقة.. هل سيقرون بها جميعا 

ويسلمون؟!
  ام ان كل فريق سيفسرها كما يشاء له هواه.. وتشتهي بغيته.. 

ويحقق مآربه..؟!
  قد تكون احلقيقة.. عدة حقائـــق.. ال واحدة وال ألفا.. ولكن 
هـــذا الفريق ال يريد االعتراف بأي من احلقائق التي تعترف بها 

الفرق األخرى..
< < <  

  احلقائق.. مثل عيال األرصفة.. وأوالد الشوارع..
  كثيرون ومزعجون..

  وكذلك احلقائق.. كثيرة ومزعجة.
  واحلقيقة.. ليست اخت احلق.. وال تسبح معه في نهر واحد.. 
وال تأكل معه مـــن الرغيف ذاته.. رغم االشـــتقاق الواضح في 

احلروف.. والنحت في الكلمة..
  احلق.. شيء واحد واضح.. وكل مكتمل.. بينما احلقيقة اشياء 

مبعثرة.. وجسد متمزق اشالء وأشالء..
  فمن يجمع اشالء احلقيقة.. واشياءها املبعثرة.. ليصرخ في 

الناس: وجدتها.. وجدتها؟! 


