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مدخل

بني الحدود عىل الوقوف إىل تطمح تجريبية، كتابية ممارسة النصوصباعتبارها هذه تأتي
ضمن األقل عىل البعض، بعضها عن مستقلة أنها عنها ُعرف كأجناس واألدب، الفلسفة
النظرية هذه أقامتها التي الحدود عبور إىل تهدف كتابة إنها الكالسيكية. النقدية النظرية
والداللة الحارضة الداللة والغموض، الوضوح والجمال، الحقيقة واالستعارة، املفهوم بني
فلسفية، بطريقة مكتوب أدب إنها تركيبي. بشكل االشتغال تحاول فهي لذلك املؤجلة؛
كممارسة النصوص هذه نفسها تقدم أخرى بطريقة أو أدبية، بطريقة مكتوبة وفلسفة
املفهوم، عن جماليٍّا أعرب أن حاولت لقد الكتابية. للممارسة جديد وكإبداع للفلسفة، جديدة

الفكرة. درجة إىل الجمال أرفع وأن
املفهوم من يمتح املركبة، الكتابة مفهوم بأن نقول أن يمكن النظرية الناحية من
La املركب بالفكر يُعرف ما حْول الفلسفية، الدراسات مجال يف موران إدغار بلوره الذي
يتجاوز أن — معروف هو كما — صاحبُه له أراد الذي الفكر وهو .pensées complexe
معرفة كل أن مدعيًا املعارف، بني فاصلة وجدرانًا حدوًدا، يضع الذي التبسيطي الفكر
والنظام الوضوح قيمة من اإلعالء هنا من الثابتة. وبمقوالتها الخاصة بُهويتها تتميز
تلعبه الذي الكبري الدور عىل يؤكد ذلك، من العكس عىل املركَّب الفكر بينما واألصل،
هذا إال هو ما املركب فالفكر املعرفة. طبيعة تشكيل يف والالاستقرار والتحول دفة الصُّ

البرشية.1 للمعارف والالنهائي املستمر والتفاعل الدائم الحوار

دار الحجوجي، ومنري القصوار أحمد ترجمة املركب، الفكر إىل مدخل واملستقبل، الفكر موران، إدغار 1
٢٠٠٤م. األوىل، الطبعة للنرش، تبقال



القمر تحت يعوي ذئب مثل

املركبة الكتابة عن أيًضا نتحدث ال فلماذا الفلسفة، يف يحدث األمر هذا كان إذا
هو وهذا آخر، إىل خطاٍب من ترَحُل املفاهيم إن اإلبداع. مجال يف L’écriture complexe
ومن تسافر، املفاهيم «إن موران: إدغار قال وكما وتطورها، املعرفة انفتاح يضمن ما
رسي.»2 بشكل تسافر أال لها األفضل من تسافر. أنها علمها مع تسافر أن لها األفضل
من الظاهرة هذه لتناول سباًقا كان الذي وهو األمر، هذا عن بعيًدا األدب يظلُّ إذن ملاذا
من وغريها النص، وراء وما البنية، وتكسري كالتناص شهرية، اآلن أصبحت مفاهيم خالل
املايض. يف منه مستبعدة كانت ضفاف نحو به والدفع النص، فتِح إىل تهدف التي املفاهيم
التنوع عىل املفتوح التعددي د بالرسَّ أيًضا نسميه أن يُمكن ما أو املركبة، الكتابة
إذ األدبية؛ لألجناس الكالسيكي التصنيف تجاوز تحاول التي الكتابة من نوع والتعدد،
العلم وحتى بل والدين، واألسطورة والشعر والفلسفة والفن األدب بني حدود ثمة ليس
والتبادل والتداخل La complexité التعقيد تعكس املركبة فالكتابة واإلبيستمولوجيا،

األجناس. هذه بني املوجود
فهذه ،Les Meta récits الكربى والرسديات الكبري، الرسد بني نخلط أال علينا ذلك مع
الخطابات مجموع إنها ليوطار. فرونسوا جان نقد عليها انصبَّ معروف هو كما األخرية
الكبري الرسد أما والحداثة. امليتافيزيقا مثل والحقيقة للمعنى امتالكها تدعي التي املغلقة
رسد إال هي ما نفسها الحياة إن إذ الحياة، لتعدد املعانقة املفتوحة، الكتابة من نوع فهو
مرويات شكل عىل نعيشه ونحن هذا، يوِمنا إىل مستمرٍّا زال وما التاريخ، فجر منذ بدأ كبري،

بموتنا. وتنتهي بميالدنا تبدأ صغرى
تكسري عىل العمل خالل من الحداثة؛ بعد ما أدب خاَضه الذي املرشوع هو هذا كان
الثابتة، الرسد وبنية العمل، وحدة عىل القائمة الحداثة، من املوروثة الجمالية القوالب
للرسد يعد لم الحديث. األدب ميَّزت التي الثوابت من غريها إىل للسارد، املطلقة والهيمنة
رسد إنه الكالسيكي. الرسد ميز الذي السعيد الوصفي بالطابع عالقة أية حداثي بعد املا
تجاوز يف الرغبة نفهم هنا من الحداثة. أنتجتها التي القيم يف باستمرار يشكك متقطع قلٌق
The والزبينغ والتناص الومضية، والعبارات الشذرية، الكتابة واستثمار الجاهزة، البالغة
حداثي. بعد املا األدب بها عرف التي التقنيات من غريها إىل واللعب، والتشتت ،ZAPPING

ص١١٦. السابق، املرجع نفس 2
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مدخل

أكثر. بها العناية تتطلَّب بذور إال هي ما القصرية، املقدمة هذه يف الواردة األفكار إن
ملوقعة رضورية مؤرشات تقديم فقط بل موسعة، تنظريات يف الدخول الهدف يكن لم
الرشعية كامل للقارئ وتبقى فيها. تتحكم التي األساسية القناعات عن والتعبري التجربة،
الفلسفي». «الرسد هذا خلف الثاوية واملعاني الدالالت طبيعة واكتشاف والنقد، التأويل يف
الرسد يفرتض هنا من وإرادته. الكاتب لحدس تنصاع ال قد إبداعية، كممارسة فالكتابة
نبيًها، قارئًا النصوص هذه تصادف أن هو األمل وكل متعددة، قراءات بالرضورة املتعدد
من اليوم السائدة املوضة هذه عليها يمارس أو العابرة، االنطباعات مجرد عند يتوقف ال

فيها. جمالية ولذة بحلم يغوص قارئًا وإنما الجاهز، األخالقي النقد
السوداء والقهوة واألَرق، ِللَّيل الطويلة، النت لساعات الكتاب هذا إنجاِز يف مدين أنا
ظلوا الذين واالفرتاضيني، الواقعيني األصدقاء كل أشكر كما زوجتي. تعدها كانت التي
وأخصبالذكر الوجود. إىل العمل هذا إخراج برضورة وتشجيعاتهم بتعليقاتهم يسعدونني
اللغوي، والتدقيق باملراجعة ل تفضَّ الذي الزفري الحميد عبد الفاضل األستاذ السياق هذا يف

واالمتنان. الشكر كل فله

املغرب الكبري، القرص
٣١ / ٥ / ٢٠١٤م
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األول الفصل

أنوات

لقد سقراط. به أوىص شامل دمار سالح من َله يا بنفسك. نفسك اعرف اإلنسان أيها
داخيل، يتحدث الذي الشخص هذا من دوًما، أتساءل ذاتي، أعماق إىل النزول مراًرا جربت
تفكري، أي عىل أعثر لم تماًما، منهم العكس عىل لكنني األنا؟ هذه ما الفالسفة: قال كما أو
يطلُّ كمن كبري بُرعب أشعر باندورا، علبة أمامي تنفتح السؤال طرح بمجرد بالعكس بل

ذهني. من السؤال هذا آثار محو محاوًال الوراء إىل رسيًعا فأعود العدم، حافة عىل
بأعماقي الجرثومة هذه نسيان خالل من إال الحياة يف أستمر أن أستطيع ال أنني يبدو
ا، حدٍّ لها أضع كيف أعرف ال داخيل تتصاعد كثرية أصوات هناك أحيانًا «األنا». اسمها التي
أدري ال أخرى أصوات وثمة شك، بدون حيوانية اآلخر وبعضها برشية، طبيعة من بعضها

أصنفها. كيف حتى
إىل تخرس سوف آنذاك مماتي، لحظَة إال األصوات هذه عىل أنترص لن أنني أعرف
كي األسود الثقب هذا من االقرتاب بعدم ك أتمسَّ فأنا اآلن أما عليها. وسأرقصمنتًرصا األبد
مثًال منها نفيس، عىل بها أتحايل التي الخطط بعض لدي األمر عيل يثقل وحني يبتلعني، ال
وجهتها عن السائق أسأل ال مسريتها، وتنتهي تشاء حيث إىل معها والذهاب حافلة ركوب

الطريق. نصف نقطع أن بعد إال
ِقطٍّ مثل هكذا وجهي، تلفح الشمس وأترك ظهري، عىل أستلقي أن أيًضا يمكنني أو
الذي الوحيد اليشء أحاسيس، أو أفكار دون الفراغ يف أحدِّق وساعات لساعات أظل كسول
أو آخر، كوكب يف أخرى حياة يف ُولدت أتخيلني نعم التخيل، هو بممارسته لنفيس أسمح
أو ضخًما، عنكبوتًا أو بحر، أسَد أو ضفدًعا، مثًال أُوَلُد قد الكينونة، لهذه مغايرة كينونة يف
أراٍض يف شامانيٍّا كاهنًا أو خان، جنكيز جنود ضمن محاربًا أيًضا ربما أو معمرة، شجرة

أعرفها. ال مجهولة
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معقوفة، حديدية ويد واحدة بعني قرصانًا أو ملًكا، أو سفاًحا، ولدت قد كنت لو وماذا
هي اآلن عليها أوجد التي الحالة هذه بأن بالتشبُّث نفيس أعزي ترعبني، الوجود احتماالت

يل؟ فعله القدر جعبة يف ما أفضل هذا ربما يدري من العوالم». «أحسن
ما باطني، من تتصاعد وبخور طبول أي داخيل، تتحدَّث التي األقوام هذه ما ربي! يا
ولن أولد، أن قبل وجه أي أملك أكن لم كال عليها. أنا التي أبًدا املتطابقة غري الهوية هذه

أنوات. أنا ديكارت، ر املوقَّ أيها اعذرني أموت، أن بعد وجه بأي أيًضا أحتفظ
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الثاني الفصل

نفسالكالم

كما يبدو الجو كان مهيب، بشكل الرتاب فوق تتمرغ الصباح هذا تهطل شديدة أمطار
هذا أن لو كما الكتابة يف قوية رغبة لديَّ أن أحسست مسبوق، غري مناخي حدٌث أنه لو
لُغوي شكل له آخر فيض يماثله، ما يجد أن عليه خارًجا يجري الذي املائي الفيض
أية عىل أعثر لم ما يشء كتابة وحاولت أعماقي دخلت حينما أنني غري ومجازي، تعبريي
طفيف، اختالف مع نفسه، اليشء إال أقول ال أنني يل بدا عنها. التعبري تستحق أفكار
نهاية إىل حتى أو أخرى، سنة ألف بعد أو اليوم عشت سواء دوًما. يتكرر الكالم نفس

اآلن. أكتبه الذي ذاته الكالم هذا فيه بما سيقال امَلُقول نفس فإن الزمان،
غاية يف يل بدْت وواضحة، جلية الفكرة أن رغم البحار، فوق دليله النجم يجعل كمن
فيها ونموت نخرسها أننا رغم فيديو، لعبة يشبه األمر إذن؟ الجديد ما والغرابة. الغموض

نهاية. ال ما إىل إعادتها يمكننا باستمرار،
ذاته، اليشء لكن ذاته، اليشء نقول أننا نخفي حتى نتكلم ته، برمَّ الوجود يل بدا هكذا

كالمنا. يف جديد من ينتصب لكي يعود
وتكراًرا، مراًرا سقط أن له سبق لقد يسقط الذي املطر هذا إذن؟ االختالف هو ما
أعرفه ال الذي الجد ذلك عىل أرشقت لقد ربما، غٍد بعد أو غًدا سترشق التي الشمس هذه
السهول يف التائهة الجدة تلك عىل أو ،OMO Erectus إيريكتوس األومو الزمان غابر يف
الحفيد ذلك عىل أيًضا، ستمطر أو غًدا سترشق كما لويس. األفريقي، للخفر الواسعة

البعيد. املستقبل يف يعرفني ال الذي البعيد
كل قديم، لكتاب جديدة طبعة مثل برمتها حياتي هذا؟ من أكثر ذهني صفاء أي
هامش كل هو هذا ربَّما. منقحة أو قليًال مزيدة جديدة حلة يف يكون أن هو أتمنَّاه ما
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الكلمات استعمال يل جاز إذا الخاصة، حياتي مرشوع به، أُحلم أن يمكن الذي الحرية
اإلضافة. هذه التنقيح، هذا عىل فقط العثور سارتر. عىل العزيزة

يف حياتي تتحدثني، لغتي يل، ليسْت أفكاري قديمة، لعبارٍة جديدة نسخة أنا، هكذا
بحر فوق األشواق رياح مثل أنا والالنهاية. مت الصَّ بني الفاصلة املساحة يف تمتد مجملها

األحزان.
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الثالث الفصل

اخلطيئة تفاحة

من الحياة ستكون كانت ماذا أولد، لم لو ماذا أتساءل الفضول حب بدافع فقط أحيانًا
هل العام؟ للوجود الخاص وجودي يحمله الذي ما ما، تغيري سيحدث كان هل دوني،

رضورية؟ اآلن عليها أنا التي هذه امليالد صدفة كانت
بحياتي ما شيئًا أصنع أن فألحاول العالم؛ هذا إىل جئت قد دمت ما عيلَّ، ال ولكن
ذلك مع نفيس أمنع لن ولكنني يقودني، حيُث إىل النور هذا أتبع أن فقط يكفي البائسة.
إال، ليس ذهنية رياضة مجرد هو يل بالنسبة التفكري أن لو كما التفكري، لعبة ممارسة من
املمكنة. االحتماالت عىل الوقوف بغرض للنرد رمي اللعب، أوراق خلط أشكال من شكٌل

الواعي. الهذَيان من نوٌع لنقل أو
كان هل البرشي، الوجود تاريخ صنعت التي التفاحة هذه قصة عن مثًال أتساءل
املطلع القدير، العيل هللا كان إذا عنه منعها يتم وملاذا آدم؟ أبينا عىل منعها الرضوري من
من كان هل بل عنها؟ نفسه منع يستطيع لن آدم أن جيًدا يعرف األمور خبايا كل عىل
إبليُس يفعل كان وماذا إليها؟ يده يمد حتى هناك الشجرة هذه توجد أن أصًال الرضوري

منه؟ املطرود وهو الفردوس يف هذا، اللعني
ها والغبش، البلور تفاحة الرب؟ بأنفاس املصقولة العجيبة التفاحة هذه ما ولكن
هذه األبدية، نيوتن أحالم فوق سماوية، كدمعة تسقط لكي جديد؛ من تعود ذي هي
األجدر من يكن ألم الصغري، طفيل ويأكلها آكلها التي الفاكهة نفسها هي ذلك مع التفاحة
جديد؛ من التفاحة هذه عادت لقد هذه؟ الرمزية بقصتها للتذكري فقط تحريمها األقل عىل

هناك. الشجرة تزال ال حيث األوىل، جنَِّتنا نحو تجذبنا لكي
يمكن كما البيضاء االستعارة أو املبارشة، امليتافيزيقا هذه مع أذهب أن أحيانًا أحب
العالم يف حتى أبًدا منه خالص ال َرشك ورطة، الوجود أن أعرف أنا البعض. يسميها أن
طبيعتي. هو رس وأكرب األرسار تحب طبيعتي الورطة، بهذه سعيد ذلك مع ولكنني اآلخر،





الرابع الفصل

احلقيقة

داخيل. الكائن أيها أنا؟ يا أنت من
عني؟ يبتعد أن يريد ال الذي الغريب أيها

يف أحيانًا أتصور جوانبه. بني يحمله رسٍّ أكربَ لكن األرسار، عن اإلنسان يبحث
الذي ما سياطها، حاملة البرئ من الحقيقة تخرج أن وبعد للزمان، القصوى النهايات
الصوت ذلك الظلمات؟ سينري ضوء أي أخريًا، سينكشف رس أي للبرشية، تقوله أن يمكن

به؟ يخربني أن يمكن الذي ما الخفية، العوالم وراء من القادم البعيد
وستستيقظ البرشية، تنامها طويلة واحدة ليلة أنها لو كما أحيانًا الحياة يل تبدو
دائًما لكنها البرشي، الجنس عن منيعة الحقيقة زرقة. داخل يف زرقة آخر، حلم يف
القليل لكن الحقيقة، يف للتعمق التفكري من الكثري أحتاج مفتوحة. بجفون إلينا تحدِّق
عىل الحياة ل أفضِّ أنني هو أسايس هو وما أسايس، هو ما قول عىل قادرة الكلمات من

الغيوم. فهم عىل بالغيوم اإلحساس ل أفضِّ الفكر، عىل الوجود أفضل الحقيقة،
رحمة من أنه أعتقد الحقيقة. رفض بالحياة، التشبُّث يعني يل بالنسبة التأجيل
ملواجهة الدائم التأجيل النسيان، عىل القدرة التيه، النعمة: هذه منََحنا أنه بنا القدير

الحقيقة.
املنزل، عن الثانوية يَفصل الذي الطويل الشارع يف الخفيف املطر تحت أميض هكذا
عن تتوقف ال محطة يشبه رأيس أن لو كما ذهني، يف األفكار تزدحم هناك إىل هنا من
الحياة ملعنى الالإنساني الضمور يف الحياة، سطحية يف العابرة الوجوه تؤملني الحركة.
هي هذه األلفية البالدة قومي. طابٌع لها أصبح الالمباالة أن هو مؤسف هو ما املعارصة.

الحرجة. الكينونة زمن هو هذا األخري. البرشي االنحطاط عالمات أوىل



القمر تحت يعوي ذئب مثل

لألشياء، الباطني العمق يف الحزن، بركة يف أندسُّ املزرعة، يف أكون عندما املساء يف
كان الذي ما بني، يتعقَّ الذي الكلب الكالم. من فعًال تمكنت لو تقوله ما لها األشياء كل
بكل هناك املنتصبة التني أشجار تأمالته، يف الغارق القط وجوده؟ عن عربَّ لو سيقوله
محرومة كلها الطبيعة به. خاصة لغة يتكلم العالم هذا يف يشء كل أن يل يظهر بهاء.
منها تخرج التي املدهشة البرئ هي واللغة اللغة. من محرومة ليست لكنها التعبري، من
اإلحساس، جرعات يف تتمثل يل بالنسبة السعادة العالم. هذا يف السماء عطاء إنها املعاني،
األفكار تلك من قريبًا ذاتي، من قريبًا أكون بواطني يف وانغمست التفكري عن توقفت كلما
يف التني شجرة تحت لساعات أجلس الشعور. مصدرها بل الفكر، مصدرها ليس التي
أن الكالم، يف فرصتها تأخذ األشياء أترك أن أريد نفيس. وبني بيني حتى كيلِّ صمت
املمدَّد القط لهذا العميقة التأمالت أستبطن أن الخاص، ِشْعرها عن الشجرة هذه تفصح
مفكرة، «أنا» بدون فلسفة الخاصة، فلسفتها تنشد العصافري أترك أن املنزل، بهو يف

منطقية. حجج أو مفاهيم بدون
ذلك مع لكنني مشكلة، أية هناك كانت ملا الزوال إىل تها برمَّ ستئُول حياتي كانت لو
النعومة عنه، الالُمعربَّ الصباح هدوء وجهي. يُداعب الذي الخفيف املطر هذا تحت هنا،
وأجمل الوجود، إىل أبًدا تظهر لن فلسفة أعظم أن يل يبدو كلمات. إىل نقلها يمكن ال التي
معربَّ غري جمال غائب، معنى هناك دائًما سيظل كتابتها. من شاعر أي يتمكن لن قصيدة
إىل أبًدا أصل لن أنني هي النهائية الحقيقة البرش. من امرأة أية عليه تطلع لن عنه،

الحقيقة.
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الخامس الفصل

والرضورة الصدفة

نفكر أن يمكننا ال للتفكري، قابل غري هو فيما الحياة، مصادفات يف أفكر أن يمكنني كيف
من نهائية ال سلسلة برمتها حياتي متوقع. غري يشء صدفة، ألنها بالضبط؛ الصدفة يف
الرسيع القطار يركب أن استطاع والذي ُكنتُه، الذي املنوي الحيوان ذلك من بدءًا الصدف
الداكنة الربك تلك كل أعرب جعلتني التي الصدفة إىل تنتظرني، الحياة كانت حيث هناك إىل

الوحدة. ويرقانات وامللح بالفقر املليئة لطفولتي،
لو ماذا املساء؟ ذلك أركب لم لو ماذا بزوجتي، جمعني آخر قطار صدفة وأخريًا

رأيس؟ فوق العصفوران هذان سيحلق كان هل املوعد؟ وفوَّت تأخرت قد كنت
يف يتكرر الذي الوحيد اليشء لكن رضورة، أصبحت تكررت إذا الصدفة إن يقال
صدفة انتظار يف أعيش الليل، عمق أناشيد من نشيد حياتي واألَرق، السهاد هو حياتي
والدواجن الحيوانات بني أو األصدقاء، بني أو الكتب، بني أجدها قد يانصيب ورقة أخرى،

مزرعتي. يف تكرب التي
يريد ال التي الرضورة منها، بدَّ ال التي الصدفة املرة، هذه أزرق آخر، قطار ربما أو

األبدية. نحو املظلم النفق بها، االعرتاف أحد
كل يف تميض وهي للقطارات ألوح هنالك، واقًفا أعيش، وبالحلم أحلم، بالحواس

االتجاهات.





السادس الفصل

القادمة الصحاري

وجهي. أَر لم ولكنني الربكة، يف نظرت لقد
هنالك. غارقة كانت التي هي روحي بل

الصحراء؟ يف ضائعة جنازٍة مثل هكذا، أميض أنا أين إىل
املرتنحة السماء كما والظالم، النور بني يتأرجح ذهني يجعل اليوم املتقلب الطقس
روح تذهب. أين إىل وال تأتي أين من أعرف ال التي املفاجئة، األمطار ات وزخَّ اإلرشاق بني
روحي تعتم الشمس، تعتمُّ حينما الطبيعة. نور ومع السماء ضوء مع تتفاعل اإلنسان

داخيل. آخر إقمار يحدث الليل، يف إقمار هنالك يكون وحينما كذلك.
األشياء كل النظام. مآل والفوىضهي الفوىض، حركة هو النظام إذن، األمر هو هكذا

محتومة. انهيارات أو ممكنة، انتظامات عن تبحث وكأنها األمام، نحو تجري
هي تجري والجداول األنهار التحلل، يطالها ما رسعان األرض ابتسامات الورود،
ما رمال، يشء كل رمال الغد. نحو تسبقني بدورها أنفايس مرئية، ال ضفاف نحو كذلك
نعم أثًرا؟ يرتك أن يمكنه يشء ال حيث الكونية الصحراء هذه غري النهاية يف سيتبقى الذي

جميل. هو ما لكل الجميل التحلل الشواش، الالأثر، هي الحقيقة
لكنني الجنة، من أزرق لطائر تعود التي األورجوانية البيضة تلك أيًضا أنا أحببت لقد
هذا يف. يفكر أحد وال أحد ال يف أفكر الريح، عبق وأتنفس البحر، زبد يف أخطو وحيد، اآلن
القمر. تحت كدودة وينتهي وارفة، بأجنحة كمالك يبدأ ولهان، عاشق كل الحب، قدر هو
صديقتي يا أرجوك اإلنسانية، أيتها اسمعيني آه صغريتي، يا أنت فيك أفكر كال،
ستصري الريح الثالثة. األلفية يف العالم عليه سيكون الذي ما بصدٍق أقول أن أمكنني لو
مالحظة مجرد سوى تكون لن برمتها املعرفة نار، من رذاذًا ستصبح والرمال رماًال،

الحياة. وخز من به شعرنا الذي الخَدر فهو الحب أما الحقيقة، صحراء يف عابرة



القمر تحت يعوي ذئب مثل

عىل كان ملاذا أيًضا؟ هي تحب وأن تحلم، أن األرض، تبتسم أن ينبغي كان ملاذا
واعدة؟ تكون أن الحقيقة عىل ملاذا وارًفا؟ يكون أن الحب عىل جميًال؟ يكون أن الغروب
أمعنت لقد السماء. طرقات يف الهائمة اإلنسانية أيتها العناء؟ يستحق هذا كل كان هل
عىل يشء، كل عىل اآلمال وعقدت والهوامات، الرباغيث يف حتى يشء كل يف التفكري
الدين والطفولة، الفلسفة والضوضاء، السياسة والغموض، البهجة عىل واملوسيقى، األلم
لتلك الحزين الصدى غري اآلن لك تبقى الذي ما ولكن … املمكنة والفرص العلم والحرسة،

الحياة؟ اسمها التي الكتومة الحفلة
أخرى مالئكة أية وسادتي؟ تحت يجري غامض نهر أي األفق؟ يف ما أحد هنالك هل
انهار النسيان، يف ضاع حققناه ما أن هو نعرفه الذي الوحيد اليشء السماء؟ من ستسقط
قول من ما اللحظة. جمال يف هنالك ينتظرنا فهو نحققه لم ما أما الحياة، فوىض داخل
هناك، الصامت لإلله كلمات، بدون إذن صالة لتكن األمر. هذا يف التفكري ينهي أن يمكن
الواقع ضجيج الفانية! أختي يا اإلنسانية، أيتها آه القادمة. للصحاري املرتجفة، لإلنسانية

الحياة. معنى يعلمنا املقابر صمت وحده يُحتَمل، ال
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السابع الفصل

الثالثة الروح

البرش الثاني، آدم يولد اآلن هنا. ها يتقاطر الجميل الرش األربع، الجهات يف القادم الرش
الصمت، يف أسقط كالشمع. ويصري الحليب لون يتغري الفوالذ. مجد وراء من اآلتون الجدد
أطرق أن أريد املوت. رفض بل املوت ليس اآلن يخيفني ما للصمت. الواسع املدى يف أسقط
القرزبيل1 لغة بعُد، أُذن تسمعها لم التي اللغة أتحدث أن أحد، يطرقه لم الذي الباب
لغة هو الشعر هذا، تعرفون الجحيم. يف يقال ملا السمع أسرتق أن األبيض. الحور فوق

الجحيم. مالك هو والشاعر املالئكة،
لن اإلمرباطوري النرس أيًضا؟ هذا أقول هل أُذني، يف الريح أيتها توشوشني ماذا
الحزين املآل ولكنه صنيعي، وليس صنيعكم هذا السبع،2 التالل مدينة فوق مجدًدا يحلق
تحزن نحن، نقلق وال البحر يقلق قلق. أو رعشة بدون نبض، بدون اآلن اإلنسانية للروح.
التي األرض إىل الحديد فوق اإلنسانية تميض الحجر، يتأمل حجر نحن. نحزن وال الريح

قبل. من إله بها يُعد لم
الشيهم، مع أسري أن والسهول؟ الحقول يف الراوند مع وأستكني ضعفي أقبل ال ملاذا

والتنوب. القيقب أشجار تحت
داخل أيًضا هذا أحسب أن يمكنني كيف األفق، أفق هو والشعر األفق، هو الفكر
وهل الظالم، حلول وعىل الشمس، رشوق عىل أعرتض أن يمكنني كيف ومعادالت؟ أرقام
هو هكذا ألنه األمر؛ هو هكذا النبي. فرس وداعة أو السمندل لغرابة ال أقول أن بإمكاني

الطيور. من نوع 1

لروما. قديم لقب 2



القمر تحت يعوي ذئب مثل

يظل أن يمكن هل والغموض الحرية عن البعيد يتألم، وال يشقى ال الذي اإلنسان األمر.
إنسانًا؟

الحديد. وزفري الورد شهقة بني اليوم مشطورة الحياة مكان، كل يف األشباه
التجارب برئ أدخل لم كال املادة، برزايا املحملة الطنابري هذه من أرشب لم كالَّ
مولدي يوم يا القديم، العالم نخب يا أنت أرفعك، ولكنني أفضل، بحسنات تطلع ال التي
الُعقاب راية تحت جالسني القادمة، املوت أناشيد يكتبون للذين الدائمة، آالمي وزهرة
الصفر ساعة من سواًدا أشد سنوات تحت اآلخر، العالم رسائل يستقبلون والذين األكرب،
اآلالت. أحشاء يف يولد املستقبل وحده يحرض، الحارض وال يميض، املايض ال الكونية،

النهار. كبد يف يصفر املوت بينما السيليكون، رقائق يف محشورة نفسها والروح
من الصدفة منع يف والرغبة التناقض، عدم مبدأ بسبب كانت قديمة مناخس إنها
البحر ومثابرتها. تركيزها يف صارمة لكنها ومتغايرة، فقرية األشياء كل املنصة. اعتالء
الطبيعة تحقق ثوبها. تسقط ال لكنها وفقرية بسيطة الريح ذاته، حد يف لغز لكنه بسيط

الزمان. يف الدائم بالنقص فرحة كمالها
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الثامن الفصل

لو ماذا

كبرية. محنة التفكري
اإلنسان. بعد وفيما اإلنسان قدر يف أنظر عندما

القمر. تحت يعوي ذئب مثل أصري
أدور طيبة، لطيفة ريح أنغام عىل حلم1 املليون مدينة يف أرقص، أن أيًضا يمكنني
تحت الحبَّ يلقط والحمام دموعي، من ترتوي الفراشات الضوء، يخرتقه كموشور وأتمايل
العالم وال العالم، يف ذاتي وال العالم، وال ذاتي ال اآلن؟ أملكه أو أدركه الذي ما قدمي.
الناس يظن ما هو يل بالنسبة مجهول أكرب البرشي. الفهم عدم من كتلة أنا ذاتي. يف
يختلط األمر بينما والحي، الجامد بني يفرقون مثًال الناس املعرفة. حق يعرفونه أنهم
تأمل عىل القدرة هي عندي حكمة أعظم حي. يشء كل يل يبدو جامد، من ما إذ عيل،
ذواتهم، يعرفون أنهم يظنون أيًضا اآلخرون حي. هو فيما واملوت ميت، هو فيما الحياة
ثم جرَّة؟ يف البحر نضع أن يمكُن كيف الروح، هذه نحمل أن من أكرب غرابة أية ولكن
مقيم؟ أنه يدعي أن يستطيع الذي هذا من نظري يف هنا. ها أسياٌد أنهم يرون الناس إن
أسعد الحيوانات تبدو جديد. من نذهب لكي جئنا الحياة. هجري يف عابرون مرشدون كلنا
كائن فهو اإلنسان أما الطبيعة، يف العيش أجل من خلقت كائنات هي األقل عىل منا، حظٍّا
الطبيعة، يف يعيش اإلنسان إن الحقيقي. موطنه يف ليس أنه لو كما يظهر عنها، غريب
الذي هو وإنما إنسانًا، يكون لكي اإلنسان يخلق لم تماًما. طبيعية غري بطريقة ولكن

ذلك. يقرر

فيينا. عىل يطلق لقب 1
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جميل هو ما كل أن أيًضا تعرف أنت هذا؟ من أكثر به أبوح أن مني تطلب ماذا
العدم. جوف ما يوًما سيبتلعه جميل هو ما كل ومخيًفا. بشًعا ما يوًما سيصبح

عليها. نتحايل كيف الزمان مر عرب تعلمنا وقد صديقي، يا معروفة مسألة ولكنها
وهي وجوهنا أمام السماء ترميها التي الحقيقة عىل التفاف إال هي ما تها بُرمَّ الحضارة
فانية، كائنات أننا ننىس حتى ونكتب نفكر نحن الزمان، عىل تحايُل أيًضا الكتابة املوت.
ونفكر، نخرتع الحضارة، نبني عابًرا. كان ولو ألنفسنا الخلود نصنع كي ذلك نفعل
فيه نغمد أن يمكن آخر لُجٍّ أي إذ املوت، حقيقة من نختبئ أن نريد ألننا الشعر ونقول

أرواحنا؟
املوت، حقيقة إدراك خالل من أنه يعتقد الذي املسكني أيها الرأس أشعث يا ولكن،
عىل تقوى ال قد لك سأقوله ما ألن جلستك؛ يف اآلن استقم الحياة. حقيقة يدرك أن يمكن
تمكن لو ماذا لو، ماذا كلمتني: يف تتلخص برمتها املشكلة لجمجمتك. اللينة العظام حمله
بتدخل أخرى حياة يف أو العلم، بمساعدة سواء الخلود، إدراك من األيام من يوم يف اإلنسان
الذي األريض بالخلود ستنتهي، البرشي الجنس معاناة كل أن سنعترب هل اإللهية؟ املشيئة

هللا؟ به يبرشنا الذي السماوي بالخلود أو العلم، به يعدنا
حياة يف أو الحياة هذه يف سواء املر، يف إال تعطانا ال النَِّعم أن تعرف أن عليك
فلماذا هذا، يعرف الدرب هذا عرب من كل األمر، هذا معرفة دون حكماء نكون لن أخرى.
الحديدي، والعرص الربونزي، العرص هناك أختاه! يا معادن العصور الالنهاية؟ عىل البكاء
يميِّزه؛ به خاص معدن يوجد ال الذي الوحيد فهو هذا عرصنا أما … الذهبي والعرص
عرص فسأقول بها؛ يُعَرف أخرى مادة له أختار أن أمكنني وإذا الفراغ، عرص ندعوه لذلك
يف كدمامل تسافر هللا غيوم بينما الروح، قفار وسط تستحم البرشية واإلسمنت. القار
ما مع أنا الالنهاية. حول الواسع دورانها عرجاء تواصل باألحزان، املثقلة واألرض السماء،
البرشية لعني يُرى، ال ما ومع يُرى ما مع السماء. وتحت املاء فوق يُقال، ال ما ومع يقال
القمر. فوق قرد عقَل يشبه الذي اإلنسان لعقل يُدَرك ال ما ومع يُدَرك، ما مع الواهنة.

من القادم العواء هذا صوت اسمع ينقدك؟ ما هو يستبعدك ما يكون أن يمكن كيف
يرضب وهو الغاضب للبحر الواسعة، بحدقتها م تتجهَّ وهي للسماء اسمع الجبال، وراء
يف ُولِدنا النور، سكارى القدر، إخوة الليل، غرقى نحن أختاه! يا الشاطئ. عىل قبضته
ُسوًدا مالئكة سرتى األفق يف عميًقا انظر انظر، السابعة. النجمة أطفال الظالم، رسير

السماء. لِقباب األخري اللوح ويحملون سخام، من ثيابًا يرتدون

26



لو ماذا

أنه تعرف الهياتم داخل الفضية الدودة األرسار؟ غري البرش رءُوس فوق يوجد ماذا
الذي أنت استعاراتي؟ وراء ستتبعني هل الهاوية. يف تسقط حتى تطري أن عليها ليس
املظلم اللج هذا يف نفسك ستجد مًعا، الحلم ومن الواقع من تخاف حياتك طوال عشت
موتهم؛ ترسيع هو فعله لهؤالء يتبقى ما كل األحياء، األموات يحكم فعندما األسود. للملح
يدي. يف للرياع سوى الرأس أطأطئ أو أستسلم لن ولكنني أسيادهم. بملكوت يلتحقوا كي

املنحدر؟ يف صخرة أم السامقة، للجبال ظالًال تكونوا أن تفضلون؟ ماذا
عىل اإللهي الثمن وستقبض اإلنساني، رشطك من ستتخلص أنك إذن تعتقد أنت
يكون ولربما أفضل بطريقة أنفسنا عىل سنتعرف وأننا العليني، يف هناك ومعاناتك آالمك
ماذا املرعب: السؤال بذلك أذكرك أن يل اسمح ناظرينا. أمام انجىل قد ته برمَّ الوجود رس
بال الوجود هي الجنة األوىل؟ من أفظع أخرى بخطيئة مثًال اإلنسان قام لو ماذا لو؟
ال التي املهمة هي هذه الحقيقة؟ هذه وراء فيما يوجد ماذا ممكن، هذا هل ولكن خطيئة،
ميلءٌ اإلنسان قلب إن إذ األمر؛ هذا جرَّبنا أن سبق لقد وفخه، الوجود ك َرشَ هو هذا تنتهي،
الذئاب الضالل، هذا تعرف ال الحيوانات حتى انظر جميًعا. نعرفه يشء إنه بالضالل،
للذئب، حتى ذئبًا يكون أن يمكن الذي اإلنسان وحده البعض، بعضها مع طيبة مثًال

قيل. كما اإلنسان ألخيه فقط وليس
دماًرا وأحدث األرضية، بالكرة فيس2 أبو اصطدم بالضبط اللحظة هذه يف لو ماذا
يف لو ماذا اآلبار؟ أعماق يف تغيل املياه جعل إىل وأدَّى الجبار، نيميسيس3 ظهر أو هائًال؟
وقد يل هذا يحدث أن يف املانع ما قلبي؟ نبُض توقف أو رأيس، يف عرق انفجر اللحظة هذه
فلم العميقة، بأناي يربطني الذي الخفي املؤرش ذلك تحرَّك لو ماذا لغريي؟ مراًرا حدث
أستعيد عساي خدي ألطم وأنا االتجاهات، كل يف أجري أخذت ثم نفيس، عىل أتعرف أعد
مكانها؟ يف قائمة ستظل بيتي أساسات وأن الشمس، سترشق غًدا أن يل يضمن من أناي؟

اصطدامه العلماء توقع ٢٠٠٤م، سنة اكتشف طن مليون عرشون وزنه يبلغ نيزك Apophisفيس أبو 2
والقمر، األرض بني ما يمرَّ أن يمكن إنه تقول أخرى تقديرية حسابات أن غري ٢٠٢٩م سنة باألرض
األرض من قربه أن العلماء يرى الحالة هذه يف حتى لكن بالنهار، واضح بشكل رؤيته يمكن بحيث
األرض ليصدم جديد من يعود كي فيس أبو سيذهب وبالتايل مساِره، تغيري عىل تؤثر جاذبيتها سيجعل

٢٠٣٦م. سنة
كبريًا خرابًا وسيُحِدث األرض من سيقرتب أنه يعتقد فلكيٍّا، عنه البحث يتم مخيف كوكب نيميسيس 3

القرآن. يف املذكور الطارق النجم أنه عىل املسلمون يؤوِّله القيامة. يوم نذير إنه فيها،
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القمر تحت يعوي ذئب مثل

إىل القمر تراجع أو أمامه؟ عاجزًة البرشية وقفت صغري قميء فريوس ظهر لو وماذا
الشعراء؟ إليه يحج رضيح من هنالك سيبقى هل ليالينا،4 من نهائيٍّا واختفى الوراء
والرجاء. الرعب هما رفيعني، خيَطنْي إىل مشدود عنكبوت، ببيت شبيهة الحياة

أختاه!
تحت املدينة هذه وباطلة الليل، هذا باطل يدرك. أو يقال أن يمكن ما منتهى هو هذا
بالرباءة البرشية بدأت منفرًدا، لحنًا تدق طبول بعيد، من قادمة طبول الحديد، صفرة
املاء. مع الرمل يتقاطع حيث الخفيَّة الزوايا ويف املنحدر فوق بكائيات بالرباءة. وستنتهي
إذن هكذا نموت. أرحام بال أجنة كنا لو كما نموت، الزهرة تذبل اليد ويف نموت، هنالك

إنجاز. بدون ستظل العظيمة اإلنجازات أملي يا

الكون. د تمدُّ نتيجة سنة كل سنتيمرتات ثالثة األرض عن يبتعد القمر أن الفلك علماء يقدر 4
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البدء لغة

إذن؟ الكالم جدوى ما بالصمت. وسينتهي بالصمت الكون بدأ
يحلم أن لإلنسان يمكن كيف كابوس؟ وسط حلم أم حلم، وسط كابوس هو هل
كي الرسير؛ بي انقلب وقد نفيس أرى اآلن، وإىل طفولتي منذ الزمان؟ مر عىل الحلم نفس
عىل سقوط مجرد أمسكه، أو به أتشبث أن يمكن يشء ال حيث له، قرار ال عمق يف أغوص
واملكان. الزمان خارج السفر أشكال من شكل سقوط. شكل عىل تحليق أو تحليق، شكل

الحلم. يف واستيقظت الحياة، يف نمت لقد
أية تكلمني ولم ماء، فوق أِرسْ لم بمعجزات، وال بكرامات ال يتعلق ال األمر كال،
حدث ما هو هذا نعم املحسوس. ومن الواقع من حقيقة أكثر بحقيقة بل حوريات،
تخرج الكلمات اللغة، يف تحكمي فقدت نفيس وجدت لكنني أتكلم، أن أردت بالفعل،
تخرج بكلمة النطق أردت كلما الخاص. وميالدها وجودها عن تعلن وكأنها حر، بشكٍل

فيها؟ نفيس أوقعت جديدة ورطة أي يحدث، الذي هذا ما أخرى. كلمة
تحجب الكلمة بدونها. أموت لن حال أي عىل فأنا اللغة؟ لهذه حاجتي ما ولكن
موجودة األشجار فوق الطيور العالم. حقيقة وبني بيننا جدار هي الكلمة اليشء، حقيقة
هذه هل ولكن القطط. ومواء الحيتان، غناء وكذلك كلمات، دون تنشد وهي األَزل، منذ
ومن أصوات؟ من تصدره ما خالل من ذاتها عن تعرب هل بذاتها؟ واعية الحيوانات

بََرشي. غريَ وعيًا بها، ا خاصٍّ وعيًا تملك ربما أنا أدراني
حدود تتجاوز اللغة فحدود موجودة، غري أشياء عن أتحدَّث أنني أدرك بدأت ثم
هو كالم كل أخرى. لغة يف ولكن بلساني، دائًما أقوله أقوله ما اللغة، مكر هو هذا الكون،
أي يف أتحكم ال لغوي، بسيالن أُصبت غائب. ومعنى مفقودة لغة نحو األمام، نحو هروب

وزفريي. شهيقي أراقب بالكاد يشء،



القمر تحت يعوي ذئب مثل

ذلك مع ولكن ال، هو أعتقد ما عىل الجواب يشء؟ كل تقول أن للغة يمكن هل
كي الكلمات؛ تطويع أجل من حياته طيلة يصارع إنه للشاعر، املستحيلة املهمة هي هذه
البعض املحاولة، رشف وله الطريق منتصف يف يقيض البعض يشء. كل قول من يتمكن
وهي الباقية القلة أما جدوى. دون ولكن بعناد، ويستمر األمر يف بعيًدا يذهب اآلخر
إليه، وتشري تقرتب األقل عىل أو الكل، هذا تالمس فهي األصابع، رءُوس عىل معدودة
الصمت. إال لها يتبقَّ ولم منها، نفدت قد الكلمات كل تكون أن بعد ذلك تفعل ولكنها

مهمة كل تكون قد الحيتان؟ وغمغمة الطري لغة أعرف سليمان مثل كنت لو وماذا
السابقة اللغة الطبيعة، بها تتحدث التي البدئية اللغة هذه عن الحجاب كشف هي الفكر
نفس جميًعا سنعيش الجنة، يف الكالم من ستتمكن الحيوانات كل إن يقال اللغة. عىل
تكونه أن يمكن الذي ما ترى النور. يف للوالدة الكوني الوعي نفس بالحياة، اإلحساس
االنتظار قاعة الفسيحة، القاعة هذه يف اآلن ولكن والهواء. املاء كالم هاته؟ الجنة لغة
من ميِّت جانب الحيوانات، كل عىل ترسي األلم من صريورة هناك الحياة، اسمها التي
وحرمت ُمسخت أنها لو كما يظهر الكائنات، هذه مسكينة هي لكم تعيشها. التي الحياة
تعاني أنها هو الصحيح وإنما تتكلم، ال إنها نقول أن ينبغي ال الكالم. عىل القدرة من
سأتابع وعندها الكلمات، تنفد أن إىل أتكلم إذن سأظل .L’aphasie النطق يف الحبسة من
بنقيق فأواصل تماًما، الفكر يتوقف أن إىل سأفكر الريح. مع ترحل وهي الطيور، بزقزقة
رمال فوق تقف كبرية، كسحلية العالم بتأمل أكتفي أو العميق، الشتاء ليايل يف الضفادع

املستحيالت.
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اجلنة

فيه. أفكر ملا طيٍف مجرد إال ليس أكتبه ما
تذكُّره. يستحيل عميق لحلم بعيد انعكاٌس فيه أفكر ما

وإذالل بخجل تقوله ما يشء البوح، من نوًعا يكون أن بدَّ ال الحقيقي التفكري
يكون أن قبل نفسها تجاَه الذات من اعرتاف كأنه للروح، الداخيل الشفق يف ميتافيزيقي
فيما أفكر للمنطق، مضادة ليست ذلك مع لكنها منطقية، ال بطريقة أفكر اآلخرين. تجاَه
فيها يختلط التي النقطة يف العاطفة عىل سابق بإحساس كذلك أحب الفكر. قبل يوجد
املعلقة الخشبية الجسور فوق تعرب كي الكلمات فيالق أدفع دائًما الحزن. مع الشَجن
رصختني، بني يعيش من مثل هذا، كل يف وأنا منظورتني. غري جزيرتني امتداد عىل عاليًا،

النهاية. تُخفيه ملا منجذب البداية، قبل يوجد ملا مشدود
معدودات، زيتونات بضع إال السنة هذه تطرح لم التي املباركة الشجرة تحت اليوم
حدود تجاوز يف مأزومة برغبة فقط كالم بدون كوحي املفاجئ، اإللهام ذلك عيل نزل
أحيانًا يصبح أن يمكن يل، يبدو ما عىل العقل أن ذلك العقل. علينا يفرضه الذي الذكاء

الحقيقة. أمام حاجًزا
اللحظة هذه كوداعة وديع حمام األشجار، فوق ويحط يطري الحمام بعض هناك كان
إال هو ما تصدره الذي الهديل كل البوح، يف ورغبتها األرض روح هو الحمام الباردة.
بي عابئة غري قدمي من تقرتب حمامة ثمة ما. أفكار وراءها تختفي أحاسيس عن تعبري
أن تعمدت شجرة. أو آخر، نوع من حمامة أنني لو كما إيلَّ نظرت ربما إنسانًا، باعتباري
املعدودة أيامها تميض أن بعد التي املسكينة الحمامة هذه أزعجها، ال حتى هادئًا أبقى
غري الوديعة الكائنات بهذه يليق آخر مكان يوجد ال إذ الجنة؛ إىل ستذهب األرض عىل
الفرئان وضع أتفهم قد حمام؟ بدون جنة الجنة تكون أن يمكن كيف ثم الفردوس.



القمر تحت يعوي ذئب مثل

أن سوى الجنة يف الفأر يفعله أن يمكن الذي فما والذئاب، التماسيح وحتى بل واألفاعي،
سعادتي؟ عيل يفسد

مصري يل: يظهر ما عىل ولكن الدقيقة، األمور هذه مثل يف تخونني اللغوية فصاحتي
جهنم. يف والفرئان الجنة، يف الَحَمام واضح؛ الكائنات كل

لها، هللا سيغفر طيبة، فرئان هناك تكون أن يمكن هل العكس، تعتقدون أنكم أم
النار؟ إىل يرسله خبيث وحمام

التي الذئبية العناكب حتى الكائنات، كل معاناة عَدم يف لرغبت يل يعود األمر كان لو
حل، هنالك يكون ربما بالغوريالت؟ خاصة جنة يف أفكر ال لم رؤيتها. مجرد من أرتعب
يصيبنا أن بعد واألخرى، الفينة بني ومرة العوالم. تعدد نظرية تقول كما كثرية العوالم
أن يمكن ال إذ النفس؛ عن الرتويح باب من القطط جنة لزيارة نذهب جنتنا من السأم
وراء يوجد عما البحث يف تكمن األوىل والحرية أحراًرا، كنا إذا إال الجنة يف سعداء نكون

الجنة.
اآلن جيًدا. آدم جربه يشءٌ هذا اآلخر، العالم يف حتى للصريورة نهاية هناك ليست
إذا — هناك سنبعث عندما غًدا لكن الوجود، لغَز باعتباره الفردوس يف اإلنسان بنو يفكر

عشناها. التي الحياة هذه هو كان األكرب اللغز أن سنكتشف — ذلك األقدار شاءت
الكائنات فهذه جنتها؛ بزيارة أطالب ولن والرصاصري، الذباب مطلًقا أفتقد لن
ثلجيٍّا قطبًا الجنة تضم لم إن كبري بأًىس سأصاب ولكنني شخيص، بشكل تزعجني
تعيش الحياة هذه يف األكثرية الدالفني. ضفافه عىل وتسبح البطريق، طيور فوقه تتزحلق
تنزع الحياة أن ا حقٍّ يعرف من الناس من القليل مدريس، واجب بإنجاز تقوم أنها لو كما
الكربى املشكلة الحلم. ويف الهذيان يف الحق يل أنفسنا. وبني بيننا حاجز إنها الحياة، منا

الجنة؟ يف سيكون عندما اإلنسان يحلم أن يمكن بماذا هي يل بالنسبة
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اخلامس الفصل

بال ما سماء؟ بال تحلق أن للطيور يمكن هل طيور، بال تعيش أن لألشجار يمكن هل
رشاع دون البعيدة، للبحار تحمله سفينة دون إنسانًا يكون أن يمكنه هل إذن، اإلنسان

شفتيه؟ يبلل مطر أو الليل، يف به يغرق
الحياة وتصبح غموضه الليل يفقد الطيور، من السماء وأقفرت األشجار زالت وإذا
يقرتب الجدار العليلة؟ واألسماك الشاحبة الرياح يتحمل أن لإلنسان يمكن هل كالهجرية،
كنت لو كما أركض، ماء. يعد لم الذي املاء يرتفع إحساس أي من فارًغا يوم، عن يوًما
عن الباردة، الصخرة خلف البارد الهواء عن باحثًا الدوغون،1 قبيلة من حكيًما شيًخا
تماًما، عارية وسخاًما، صديًدا تقطر السماء بينما الدوار، الكوكب وراء املنيس النجم
الجلبة هذه كل وراء هذا؟ الحياة سريك عىل أبكي أم أضحك هل أغطيتها. كل من عارية

الثالث. النفري عند انتهت لكنها السنني، آالف دامت التي
للورد أعتذر أن يل كان لو الطريق. عىل الطيار2 الثعلب أيها نهايتي نهايتك يف
للوعول العشب فوق مرات سبع جاثيًا أركع وأن خيانتي، عن وللفراشات رعونتي، عن
قرود مع جنب إىل جنبًا أسري الطيبني. مع وأصري ذلك كل عن ألكفر كنت هل والخيول،
الخامس، للفصل متجهمني للشمس، جميًعا نغني الطينية، املستنقعات وضفادع املكاك
نهر يف الكائنات رحلة الدموية. القرابة نفس تجمعنا واحدة، عائلة كنا لو كما جميًعا

الحياة.

بدائيتها. رغم الدقيقة الفلكية بمعرفتها اشتهرت أفريقية قبيلة 1

الضخم. الخفاش يشبه منقرض حيوان 2



القمر تحت يعوي ذئب مثل

البحار يف األزرق الحوت أيها العم ابن يا وأنت، املجلجلة، األفعى أيتها سامحينا
املقدسة، جبهتك أقبِّل البعيدة أمنا يا الزرافة أيتها وأنت حلمك. نحلم فقط اآلن املنسية،
الرياضيات خطأ كان هل أعرف ال البسيطة. فوق هللا صنيع يا كلكم، جباهكم أقبل
صامتني نقف الليل، رصير يرتفع اآلن الحديد؟ لصخب العسرية الوالدة أم املتعجرفة،
لست أنت األرض أيتها آه، الشائخة. القديمة األرض فوق يتثاءب وهو الفجر نرقب هنالك
أيًضا ولكننا لنا، ملًكا ليست املطر تحت الجامحة الخيول ذلك، نعلم ال ولكننا لنا ملًكا
حشائش تعلوها ما رسعان تراٍب كومة يف نمل بقرية شبيهة تها برمَّ اإلنسانية نعلم. ال

الزمان.
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الرصاخ

الكون يف الالنهائي الكون هذا اللغة، اسمه الذي العجيب الكائن هذا من دائًما أستغرب
اآلن؟! عليه هي ما أصبحت حتى تطورت وكيف اللغة؟ هذه وجدت كيف الالنهائي،

األسالف هؤالء إىل التاريخ، وراء ملا الكثيفة السحب وراء بعيًدا خيايل بي يسبح
شك بدون البعض؟ بعضهم مع ويتكلمون يتواصلون كانوا كيف منهم، انحدرنا الذين
أن علينا كان لو للمأساة يا القردة، تفعل كما صدورهم ويرضبون يرصخون كانوا إنهم
يفعل كما وتكراًرا، مراًرا رأيس ألطم أن عيلَّ كان إذا والحرسة لأللم يا اليوم، مثلهم نفعل
باطنية. فكرة عن أو ما رغبة عن أعرب حتى بعد، الكالم يتعلم لم الذي الصغري الطفل

وأظل شجرة نفيسيف سأعلق هل اإلعجاب؟ أو الحب عن أعرب أن مثًال يمكننني كيف
وأعانق أختفي أن إىل بعيًدا اليم يف أسبح أم كله؟! الليل منكرس كغصن منها متدليًا هناك

األفق؟
الرشيان أشق هل لغة، بدون أيًضا هو أقوله أن يمكنني كيف وامللل، والقرف
يف للتفكري السبيل ما بالناس. غفري عيد وسط أمي ولدتني كما عاريًا أقف أم السباتي،
لنفيس أصنع أن سوى أخرى طريقة يل تكون ال قد اللغة؟ غياب يف عنها والتعبري الحرية

مسنونة. حجارة أو غليظة هراوة حامًال الوحيش، بمطاردة وأكتفي الربية، يف كوًخا
األنوار كل االستغراب؟ وملاذا السماء، من نزل نور أو نعمة، اللغة أن لو كما يبدو
يتكلم أن اإلنسان عىل يجب السماء. وكذلك نهاية أو بداية للغة ليس السماء. من تنزل
عىل يحافظ أن يريد الذي ذلك كمثل داخله، النور هذا ينطفئ ال حتى باستمرار؛ ويتكلم

الحطب. من باملزيد دائًما يذكيها أن عليه مشتعلة، نار جذوة



القمر تحت يعوي ذئب مثل

اللغة خلقت مجملها، يف املسألة هي هكذا صدورنا. يف يشتعل لهب اللغة، هي هذه
املشاعر أما — السحب يف هناك معلقة دائًما رءُوسنا — الهواء من واألفكار النور، من

بينهما. يجري الذي املاء فهي والعواطف
هي اللغة العمق يف ولكن ورءُوسنا، صدورنا نلطم وال نرصخ، ال حتى نتكلم نحن
نحن للبرشية، البهيم الليل يف أسالفنا يطلقها كان التي ذاتها الرصخة رصخة، كذلك
وننادي نستغيث اللغة، بواسطة نرصخ أخرى، بطريقة كان وإن نرصخ، بدورنا زلنا ما

بالكلمات. األعماق
أنني، والُجمل الكلماترصخات باللغة، ندعوه الذي اليشء هذا ما عرفت اآلن إلهي، يا

املديد. الزمان عرب مديدة رصخة اللغة عرش. االثنى األضلع بني مشتعلة جذوة الكالم
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الكبري الرسد

مثل أنا أسميه. كيف وال أصفه، كيف بتاتًا أعرف لم حياتي، طوال زمني ال شعور هناك
ال ككل، الطبيعي املشهد رأى إذا إال الطريدة يرى أن يستطيع ال الذي السهول»1 «حوام
من حساء يل بالنسبة الحياة البعض، بعضها عن األشياء أفصل أو أجزِّئ، أن أستطيع
الحياة مكونات كل تبينها، الصعب من عنكبوتية بخيوط واملرتابطة املتمايزة غري املكونات

أخالط. إال هي ما
أي وضع عىل قادر غري دمت ما الكانطي، املستوى عىل فاشل الناحية هذه من أنا
والليل السماء أرى أن دون النجوم أرى أن يمكنني كيف والكيانات. الخطابات بني حدود
اآلخرين الناس أدرك أن دون نفيس أدرك أن يمكنني كيف جنب؟ إىل جنبًا واألبدية والبحر
البرشية؟ حدود وراء وما البرشية حدود إىل أصل أن إىل أعرفهم ال والذين أعرفهم، الذين
عن عبارة الحياة الرتابطات، من نهائية ال سلسلة يف موضوعة العالم مكونات كل
الكلية هذه طبيعة إدراك سوى يكون فلن فلسفي؛ قلق من هناك كان وإذا كبري، رسد

مجمِله. يف الحساء لهذا شاملة وصفة تقديم الرسدية،
طوال تعلمتها التي الحكمة مجمل أن أعترب يزيد، أو العمر منتصف يف وأنا اآلن
تجاور لألشياء، معمم اختالط شكل عىل عنها التعبري يمكن الحياة أن هي السنني، هذه
داخلها يف ألن تصنيفها؛ اآلخرين عىل يصعب متون بكتابة أحلم دائًما كنت للمعارف. كيل
األخرى. واملعارف الفنون وباقي والدين والفلسفة العلم من املكون الحساء هذا يتحرك
مع واملوسيقى العلم، مع والجمال الدين، مع الحكمة فيها تلتقي التي الحدود هذه يف

الضوء. كينونة مع التشكيلية والفنون الصمت،

النادرة. الطيور من نوع السهول حوام 1



القمر تحت يعوي ذئب مثل

كل «يربشم»2 الذي املتن الخارق، النص هذا ي أسمِّ أن يمكن ماذا بالضبط أعرف ال
واملطلق، بالكلية القديم الحلم هو هذا أن البعض يقول قد أعرف، اإلنسانية. املعارف
القدرة يدعي أن بإمكانه الذي هذا فمن نهائية، ال كلية ولكنها كلية الحياة تكون قد نعم،

العجيب؟! الرسد لهذا خاتمة وضع عىل
اليوم لدينا التخصصات، ميالد مع بدأ الحضاري االنحطاط بأن شعور لدي
وإذا لوقية، السَّ الكالب غاية وإىل النيوترونية النجوم من بدءًا يشء كل يف متخصصون
أبواب عىل يقفون وآخرون والعويل، البكاء يف حتى متخصصون هناك مأتم لديك كان

أحدهم. طلبهم متى للعمل جاهزون الزور، شهادات يف متخصصون املحاكم
الحياة، من مزق ضاعت، فقد ذاتها املعرفة أما املعرفة، من ِمَزق اليوم لدينا هكذا
هائل فيض لدينا الزمان، وليس تميض التي السنوات لدينا رت، تبخَّ فقد الحياة كلية أما

ذاته. الحب وليس الحب، خطابات يف كبري تراكم الحقيقة، وليس املعلومات يف
كمعامل عربي ابن أرضب أن أريد الحياة طرس املعريف، الطرس بهذا حلمت لطاملا
جالل موالنا رقائق من للمادة املغزيل الدوران أستخرج وأن رشوندنغر، معادلة يف أِيس
مستيقًظا أحلم أن وليلة، ليلة ألف طريقة عىل الهيجييل املطلق أرسد أن الرومي، الدين

ومجنونًا. نبيٍّا وشاعًرا، فيلسوًفا ومتصوًفا، عامًلا أكون أن جالًسا، وأميش

العربية اللغة يف أما البعض، بعضها يف الحياكة خيوط إدخال عىل يحيل «برشم» فعل املغربية الثقافة يف 2

األلم إظهار أو اليشء، يف ن والتمعُّ النظر، إطالة منها مختلفة؛ دالالٍت عىل يحيل «برشم» ففعل الفصحى؛
األلوان. مختلفة بنقط وتزويقه اليشء تنقيط كذلك أو والحزن،
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املنهجي الشك

كيف الديكارتية، العقالنية تناقضات أكرب من واحدة هذه يل بَدْت لطاملا املنهجي الشك
مراًرا، هذا جربت عقالنيٍّا؟ وأظل أشك كيف ومنظًما؟ منهجيٍّا وأكون أشك أن يمكنني
أن يمكنني التفكري بفعل أنه لو كما لدي، يجتمعان ال واملنهج الشكَّ أن وجدت لكنني
صحراء يف هائًما نفيس وأجد إال شككت أو فكرت ما العكس عىل أنا . الشكِّ عىل أسيطر

معرفية. ذهنية قضية يكون أن قبل روحية، معاناة هو الشك نجوم. بدون ليلية
بعيًدا يدفعني بل الخاص، بوجودي يربطني ال الشك عن املتولد التفكري أن أقصد
خريفية غابة يف الحزين» «مالك مثل أصري أمثله. الذي واملحدود الضيق الوجود هذا عن
ال صغرية. بركة حبيسة وظلت البحر مياه عنها انحرصت سمكة مثل أو األشجار، كثيفة
إىل ينفذ أن يريد ال الذي الفكر مأساة فكري، مأساة املأساة، وأكتشف إال أفكر أو أشك

أنا. ووجودي أنا حياتي الحياة،
كيف بل الفعل، هذا حققت إن سأصبح كيف للهول! يا منهجية، بطريقة أشك أن
يرفض قد نفسه السيبورغ الطريقة. بنفس ونشك نفكر كنا إن جميًعا حالنا عليه سيكون

إنسانية. من بقية فيه دام ما ذلك
مضبوطة، قواعد باتِّباع أحلم أو منهجية، بطريقة أحبَّ أن مثًال مني يطلب لو كما
بانتظام التثاؤب هو الحياة هذه يف منهجية بطريقة به أقوم أن يمكن الذي الوحيد اليشء

النوم. إىل الذهاب قبل
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كوكبآخر من

نهاراتي تنري التي الشمس أما والحكمة، والشعر، الحرية، بي: تحيط أقمار ثالثة هنالك
تحلم أشجار مثل أنا عوني، يف هللا فليكن واملتوترة، القلقة الروحانية الروحانية. فهي
الكلمات عىل بعد تعثُر لم التي االستعارة فنان، ريشة عن يبحث مطر مثل بالطيور،
فرنسيٍّا كنت ولو الناعس. الخريف يف الغامض الناي لكنت إسبانيٍّا كنت لو آه املناسبة.
كنت لو أما الشارع. ناصية عىل فلسفية نظرية حتى أو عطًرا، أكون أن لفضلت
عىل مفتوحة مدفأٍة قرَب الحب سمكة عىل يعطف دافئًا قلبًا سأكون فحتًما اسكندينافيٍّا

الشاطئ.
االخرضار العتيقة، األثاث قطعة يعلو الذي الشحوب لرصت مغربيٍّا؛ كنت لو وأخريًا
دكان يف جديد من يباع هو وها الحي، أطفال كل فيه تربَّى الذي املهد النحاس، آنية فوق

الصحراء. يف زوجها ضاع أرملة تملكها التي القديمة الخياطة آلة الخرداوات،
يف تعمل كانت منقرضة ساللة من بنغايل أو ياباني أمري أنني أعتقد ذلك مع لكن

عشتها؟ حياة من وكم ِمتُّها، ميتة من كم الزمان. عرب والسفر الخيمياء،
البعيدة. هللا بلدان إىل املسافر الحزن أنا هكذا

يحترض. لعصفور األخري الصفري
له. رسير ال الذي الحلم

املجهولة. القفار يف الضائعة الشمس
النجوم بني يوجد آخر كوكب من بل الكوكب، هذا من أكون أال املحتمل من أنه غري
مَدى عىل ممتد واحد بحر فقط بل يابسة، توجد ال حيث هنالك املسلسلة. للمرأة البعيدة
هناك إليه. القادمة بالحياة يحلم الذي الغيوم كوكب يف أكن، لم حينما كنت من البرص،



القمر تحت يعوي ذئب مثل

أضحك الوحيد. جوهري هي الحرية عليه، أنا ما غري عىل أكون كي اإلمكانات؛ من الكثري
اآلخرون. يفرح عندما وأبكي أحزن، إذ

للرضورة. إغفاءة مجرد إنني املجنَّح، الحصان فوق نركب أختاه، يا إذن، تعايل
املكان. وخارج املرئي خارج الزمان، خارج الحياة نجرب تعايل

الريح. مع ونجِر الشجر، بأوراق أنفسنا نغطِّ تعايل
خلف الريح وجع الفارغة، املدن هذه عىل نظرة ألِق الصغري، اإلنسان أيها تعال

املوصدة. األبواب
ينتظرون. زالوا ما الذين والفانني مضوا، الذين األموات أحببت لكم إلهي يا آه!

أفكر ما هو بالضبط هذا واحد، بنََفس وتُقال الحروف كل تضم طويلة جملة نعم،
األخرية. اللحظات يف يل كوصيٍة فيه
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كتاب

الشمس. حول تدور األرض
املجرة. حول تدور الشمس

هللا. حول تدور بدورها املجرة
الالنهاية. حول يدور فهو هللا أما

التعيس. الكوكب هذا مع وأدور الحياة، قبو أسكن الالنهاية، يف أفكر أنا
املضيئة. الشموس من وألف السماوات، من ألف مركز ال يف

أيها الحياة، عيد يف الذات أَلَق يا العظيم، الشعور أيها الكربى، اإلحساسات أيتها آه
تلك كمثل الحياة إىل دائًما نظرت لقد أعيشه. لن الذي والحب أدركه، لن الذي الفهم
اللحظة، هذه إدراك أجل من كله العمر يعيش حيث الصبار، نبات يف تتفتَّح التي الزهور
نضجت ثمرة هي الحياة نعم أخرى. مرة تتكرر لن والتي حياته، يف والوحيدة الفريدة
بلوغ أجل من للكون الطويل الوجع يف اعترص قد الظالم هذا كل كان وإذا الدهر، مع
وإن حتى الكون، فاكهة نحن ألننا فذلك العالية؛ القمم يف النور يتفتق أن الغاية: هذه
للكآبة. الجافة الوديان يف السقوط قبل تسقط بالعطن، تُصاب أحيانًا الفاكهة هذه كانت
بهائها يف رءُوسنا نقرع أن وتستحق تروى، أن وتستحق تعاش، أن تستحق الحياة ولكن
أفكر لم فيما وأوجد موجود، غري هو فيما أفكر هكذا اإلحساس. أو الفهم أجل من املطلق

قط. فيه
صنع الليل عمق يف الساطع الكوكب ذلك دمي، يف بذورها أحمل هناك النجمة تلك
السحيق الغور يف ُولدنا مني. والكون الكون هذا من إذن أنا ذهني. يف يلمع الذي الربيق
املمكن من كان إن يل يقول أن له من ولكن الزمان. وراء ما يوجد زمان يف للسماء
املاء ينبع أين من أو البعيدة، السماوات لضفاف املهاجر الشعاع لهذا األعىل املصري سرب



القمر تحت يعوي ذئب مثل

غمامة تشبه حياتي الخرضاء. السهول فوق والجميلة الباردة الغمامة تلك النُّجوم؟ بني
بحرسها يقوم شاردة، عصافري تسكنها منسية ضيعة يف حميمي ظل هللا، حلم يف تميض
القز لدودة الرسية «الحياة عنوانه: ضخًما كتابًا يقرأ اليوم طوال السن، يف طاعن حكيم

الكونية».
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الطبيعة

الجسد. يف العالقة الروح هذه أداري
الزمان. حبال يف العالق الجسد هذا أداري

الرمال. فوق مضطجعة عتيقة سفينة ومثل
الكون. تاريخ من املفزوعة الساعات هذه مع أيًضا أنا أضطجع

هذا كل قتل إىل دفعه الذي السبب عن ُسئل أن بعد مرة قال روسيٍّا سفاًحا أتذكر
البرشية.» الطبيعة أخطاء من خطأ «أنا األطفال: من العدد

نصبح كلنا األنشوطة. داخل رأسه يمد وهو األخرية، ساعاته يف فيلسوًفا كان هكذا
الشخص، هذا عىل بالشفقة نشعر قد فالسفة. ونموت فالسفة نولد املطاف، آخر يف فالسفة
ولكن الحياة. مصنع يف جيًدا تكتمل لم بضاعة مثل القاعدة، عن شذوذ إنه حيلتُه؟ ما
حالة يف يوميٍّا: ذلك تفعل إنها الطبيعة؟ أخطأت مرة كم الحر: التفكري باب من ترى يا
«اإلنسان الشذوذ. هو السواء ربما عادتها. هي هذه … والفيضانات والرباكني الزالزل
عمل نصلح الحياة، أجل من الحياة داخل نكافح إننا الطبيعة. من شذوذ هو الطبيعي»
يصلح كيف يعرف الحالق حتى لكن ومشارطه، بمباضعه بذلك يقوم الطبيب الطبيعة،

الحالقة. موىس طريق عن الطبيعة تفسده ما
يف أعمى مثل الطريق بتلمس أحيانًا، الرضبات بتقبل راِضني الحياة يف نميض هكذا
بني واقفني اآلخر، العالم بوابات عرب الرابع البعد من نزلوا غرباء أطفال مثل أو الصحراء،

جميًعا. به نسعد الذي املرض هي الحياة نعم الليل. وقلق النور حرية
كان وإذا ذلك، تفعل الطبيعة حتى خالصه، عن يبحث من فقط هو اإلنسان ليس
أسباب لها الطبيعة فإن واإلبداع، املعرفة عرب أو اإليمان عرب خالصه عن يبحث اإلنسان
الليل يسقط عندما الشعراء. غري يفهمه ال الذي أنينُها هو ذلك األمر. هذا لتحقيق أخرى
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األرايض أو البعيدة البحار يف هنالك الكربى صيحتها الريح تصيح عندما الغابة، فوق
متأملة بعذوبة، لكن حزينة األرض قرشة تحت من تتنهد وهي الخليقة تخرج الطرية،
يشء كل العذب، النُّعاس والنحيب، العواء املكتوم، األلم الهادئة، الضوضاء بصمت. لكن
وجود، محاولة هو وجود كل يوجد. وأن يستيقظ أن يحاول يشء كل الطبيعة، يف نعسان
برمتها األرض واهنة، الطيور ضعيفة، الريح يقال ما عكس عىل الطبيعة هي ضعيفة

السماوي. للدوران الشديد البطء يف توجد أن تحاول وهي مسكينة،
كلما اتساًعا تزداد املسافات لكن قوله، ينبغي ا عمَّ تَفصلني التي املسافات تلك أقطع
تحيط أن يمكنها لغة أية القول؟ يستنفد أن يمكنه هذا قول أي االقرتاب. عىل أوشكت
كي األرض رشبتها التي الكأس أعطوني البرشي، العزاء شجر يا الريح، صهوة يا باللغة؟
التي املوت وأناشيد والخريف، املطر وكتب الريح أحب لكم! آه للعشب. رسولة تصبح
واألطفال. والنجوم األشجار مثل ووحيدة، باردة العصافري حيث األنني، مع صاعدة تذهب

الصمت! هذا ثقيل هو لَكْم إلهي! يا آه
الليل! هذا عميق هو لَكْم إلهي! يا آه
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املوسيقى

بعض من إال فارغة شبه الشوارع املجاورة، السهول من املدينة عىل نزلت رطبة صبيحة
الناس يجعل من الربد إنه بازدحامها. املعروفة املدينة هذه يف عادية غري حالة املارة.
بمجملها الحياة اإلنسانية. الطبيعة ضد املفرطة والحرارة الشديد الربد بيوتهم، يُالزمون

الكوني. لالعتدال تدين
صغرية وجوه رؤيته؛ عىل أعتد لم ما برؤية أستمتع وأنا الشارع، طول عىل نزلت
تقف الزمان، أتعبها وقرويات قرويني وجوه مدارسها، إىل ذاهبة عذبة شابة وجوه نرضة،
الحياة علمتها حادة، معالم ذات أخرى وجوه تأتي، ال وقد تأتي قد عمل فرصة انتظار يف
تحت ورقية صناديق يف ُمكوَّمني زالوا ما وبَُلهاء حمقى وجوه الرش، مع التكيف طبائع

املباني. ورفوف املتاجر باحاِت
نهاية إىل مضيت املدينة. غمام فوق الناس أقدار فيه تجري الذي الصباح هذا ناعٌم
ويف الفكر، تجاويِف يف غارًقا أعيشها لن التي والحياة عشتها التي الحياة أتأمل الشارع
البلدي الثقايف املركز جدران وراء من قادم سماوي صوت املعنى. ومصري املصري معنى
عىل كالدموع تنزل حزينة بنقرات مصحوبًا حنونًا نسائيٍّا صوتًا كان اللذيذ. ُسباتي أيقظ
كعادتي أحسست العصور. وراء مما منفرد عزٌف أندلسية، موسيقى البيانو. آلة مفاتيح
األشجار تحت الروح بضباب ممزوجة وبدموع معدتي، يف بتقلُّصات الحاالت هذه يف

أنتظره. الذي الحب تظلل التي الضخمة الخرضاء
العتيقة الصالة غاية إىل الطويل البهو أعرب وأن الدرج، أصعد أن بإمكاني كان لو
من أصبع كل فوق الرقيقة ُقبالتي أضَع أن بإمكاني كان لو العتيق، البيانو يوجد حيث
بعد تعرْف لم ضائع لحن إىل أو قلبها، يف شمس إىل أتحول قد ربما السيدة، هذه أصابع

رسيرها. تحت ودوًدا هرٍّا أكون كي والرباري الصحارى كل أقطع منها. ضاع أنه
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يف البرشي. الوجود مأساة عىل السماء وأنني املالئكة بكاء هللا، عطر هي املوسيقى
الجرس هي يتكلم. أن قبل يرصخ اإلنسان يقال، كما الكلمة وليس املوسيقى كانت البدء
عند هدوئه عىل يحافظ أن يستطيع ال نفسه املجنون حتى السماء. نحو يحملنا الذي
إنها املوسيقى. بل الناس بني قسمة األعدل هو املشرتك الحس ليس الكمان. أننِي سماع
تؤنس والحباحب الطيور تغني، الباردة البحار يف الحيتان الكائنات، كل بني قسمة أعدل
يشء كل الوترية. الخيوط نظرية تقول كما يهتزُّ كله الكون الصيف. حقول يف وحدتها

ذاته. الصمت فيه بما صوت له
نحو الجميع تحمل التي اإللهية العربة إنها الناس. كل ميتافيزيقا هي املوسيقى
Igor سرتافينسكي إلغور يستمع أن ألفالطون أمكن لو القدر. التماعات نحو البعيد،
لجمهوريته آخر نظاًما لوضع األطلس، لنساء الحنونة للرصخات حتى أو stravinsky
الفادو ملغنية الدافئ بالصوت يستمتع أن ألرسطو أيًضا ُقدِّر لو عليه. نعرفها ما غري
فشلت القمر. تحت ما وعالم القمر فوق ما عالم بني يميز كيف عرف ملا رودريغيز؛ أماليا
يصبح إنسان كل ذلك. قت حقَّ فقد املوسيقى أما فالسفة، الناس كل تجعل أن يف الفلسفة
التي العليلة األرواح مملكة من القادمة األلحان يسمع عندما وبالفعل، بالقوة فيلسوًفا

.klaus schulze شولز كالوس بناها
التي البلدي الثقايف للمركز العلوية الصالة داخل من إيلَّ القادمة هذه الروح خمرة
دعيني الغيوم. هذه فوق وأسرتيح الدرج أصعد سيدتي دعيني الحب. أصابع من تقطر
الجزيرة نحو بك وأجدف القارب، عىل أحملك أن شفتيك، بني أختبئ كي كالعصافري أطري
بذلك أكون الناعمة. بأصابعك املاء نعومة وتداعبني أنت تجلسني بينما املنظورة، غري
أسفاه! وا ولكن وعاملك. أنت هو الذي الكون ويف البرشي، املصري شسوع يف تعمقت قد
التي الزمان سقطة ترتق أن يمكنها ال ذاتها املوسيقى حتى البيانو، خلف الجميلة أيتها

نعيشها.
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البحر ُأسود

الخريف. يف تسقط ال التي الكلمة تلك أقول أن أبًدا، يكفي ال يكفي، ال هذا آه!
ليست للحب. الضائعة األصداف عن باحثًا الطويل، الشاطئ يف بعيًدا بعيًدا أميض
الداخلية األضواء هي الحياة قديمة. شجرة تحت مهمل كريس حتى وال منسية، حديقة يل
أوراق تُهدهد التي الباردة الريح موجود. هو ما كل عتمة ويف األرض، باطن يف أحياها التي
والدجاجة الُخمِّ يف الضعيفة البيضة تحلم، وكأنها بهدوء تنضج التي الفاكهة الشجر،

دجاجة. أنها ناسية بحمايتها تقوم التي
الريقات من مستعمرة توجد حيث النهر، ضفاف من الحجارة تلك ترفع كما تماًما
التي األخرى الحياة فوجدت الكون، من املرئي الجزء رفعت كذلك حي، سباٍت يف غارقة

الكون. لقَدر عذب استسالٍم يف ترقد
يقوى ال الذي ذاته الحب البحر، ملح يف أذبته لقد الحبُّ به؟ أحلم أن يمكن ماذا
قربي، فوق ستوضع التي الباردة الحجارة أحببت الجمال، من منهك ألنه عليه؛ قلبي
َسمٍك ومثل وسادته، يحرك أن الليل هذا يريد عندما أبًدا، أعيشه لن الذي الحب أحببت
ومثلما االنتظار هو مثلما وغامض، طويل األمل ولكن باألمل، أيًضا أنا علقت بالشص علق

الظالم. يف غرقت لقد الليل، هو
فيما أفكر لكنني موجود أنا للتفكري، موضوًعا وجعله تمثُّله يستحيل فيه أفكر ما
باملحيط، البحر يربط الذي الطويل الشاطئ يف القدمني حايف أمر عندما موجود. غري هو
الليل يف تتجسد كلها الحقائق جغرافية. تكون أن قبل روحية، ملسافة هائل امتداد عىل
هذا يف إلهي يا أنا أكون من الحجارة. فوق مغلقة وصدفات بحري، نسيم شاكلة عىل
تلك يف يوجد ماذا ا حقٍّ يعرف كان من األبدية؟! حافة عىل خلقته الذي الفسيح الكون
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هذا عىل أبكي ذا أنا ها ثم شاهًقا؟ سريتفع جمال أي أو رعب أي السماوية؟ املخططات
الرطب بالسيالن أيًضا حزينة لكن وديعة، تزحف وهي البحر أُسود تبكي مثلما الشاطئ،
ثغاء عليه: سأكون ما فعًال أعرف لكنني إياه، كنت ما نسيت لقد فمها. من ينزل الذي
عندي، سيان وأضحك، وأبكي وأتخيل أعيش إنني البحر، ألُسود الضجرة القطعان هذه

البحر. أُسود قطيع وبني بيني دار الذي الحديث يف أرسار يشء كل أرسار، والكل
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احلدث

فاألشياء أسميه، أن أخاف ولكنني أعرف إنني أو بالضبط، أعرفه ال ما يشء حافة عىل أنا
ا حقٍّ أعرفه الذي الوحيد اليشء لها. تسميتِنا خالل من بالفعل موجودة تصبح ما عادة
ما أعرف ال القمة. إىل أم ْفح السَّ إىل سيقودني املنحدر هذا كان إذا ا ممَّ متأكد غري أنني
أم أنفايس فيها ستتبخر حب تجربة الزمان. لحافة األبدية الضفاف يف هناك ينتظرني

دماغي؟ من الباقية للخاليا تحلل
أن بوسعي ما كل هيهات. لكن تصوُغها، لغة عن لها بحثت لطاملا الكربى مأساتي
مع أدور وأنا سنة أربعني حوايل طويلة. ملدة الزمني الذي الجسد هذا أسكن إنني أقوله
املليارات بني من ملجرة اللبني املدى داخل صغري هامش يف الشمس، حول الكوكب هذا
يل يعيد خارق حدث ما، يشء يحدث أن وأنتظر الكون. هذا يضمها التي املجرات من
حربًا أقصد ال الفقدان. طريق يف هو وما ُفقد، ما حول األسايس السؤال جمعاء وللبرشية
طبيعة من حدثًا ولكن جديًدا. وحذاء بذلة أو إدارية ترقية حتى وال نوويٍّا، احرتاًقا أو
تجف عندما الصباح ويف انقطاع، دون كله الليل أبكي أن ربما بالضبط. أعرفها ال خاصة

هستريية. بضحكات أعوضها الدموع
أو نوسرتاداموس كنت لو أتمنى غامض، لكائٍن غامضة والدة انتظار يف كذلك أنا
الرحمات، يوزع ال القادم أن أعرف ولكنني الرس، هذا جليٍّا أستوضح كي آخر نبي أي
أريد ال األفق. يف يلوح ال اليمانية عرى الشِّ ونجم مزارعنا، يف يستقر أن يريد ال فالنحل
أجل من أنه أعرف بالنور. أومن أن الفجر يف أغرق أن أريد الكائن، هذا وجه يف النظر
نشيد يغنني الصيف بجعات ينتحبن، الحزين الوادي يف الحزينات القصبات الفجر، هذا
أخرى مرة النهار يمد النار أو الرماد من كبحر الغمام، يصعد الشمس رشوق ومع األىس،

البلح. أشجار آخر وتتحلل املراكب تحرتق الحزين الوادي خلف البعيد ويف مديته،
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بحار يجوب ضخم حوت جسد أو أسد، قلب سكنت أو فراشة، روح تقمصت وإن
الحدث هو هذا يكون هل اإلنسانية؟ نطاق غادرت قد بذلك أكون هل الباردة؟ الصني
ملتبسة؟ حيواني هو وما إنساني هو ما بني الحدود الفكرة هذه تجعل أال املنتظر؟
ندى ويف الحياة صدوع يف بعيد، هو وما قريب هو فيما مكان، كل يف حارضة األلوهية

النجوم.
الذباب أما والقمل، والربغوث البق هناك تُحتَمل، ال بَهَوامَّ يأتي الحرارة درجة ارتفاع
بممارسة نفسه يسيل الصباح هذا يف ذا هو ها الكوكب. هذا فوق مشاغبة حرشة أكرب فهو
َعنوة ويتقصد الفسيحة الغرف وكل الشقة، وبهو املطبخ يرتك رأيس. فوق البليد طنينه
من الجدوى ما أحيانًا أتساءل مجدًدا. يعود طردته مهما أذني، فوق سيمفونيته عزف
غابر يف الكارسة الوحوش هذه كل خلق إىل الدافع وما الكريهة؟ الحرشة هذه خلق
أن بإمكانها كان التي املحلقة، والتنانني والتريانوصورات الضخمة الديناصورات الزمان؟
اختفاء أدى لقد تلتهمه. كي الجبل رأس إىل به وتصعد بمخالبها، بكامله فيًال تقتنص
الطالع ساعَة أُبارك الذي النيزك ذلك ولوال اإلنسان، ظهور إىل العمالقة الكائنات هذه
التأمالت هذه يف مستغرًقا اآلن هنا كنت ملا األرض؛ كوكب فيها صَدم التي السعيدة

«الالميتافيزيقية».
وجودي رسَّ حتى أدرك لم وأنا وجوده، رس أدرك أن يل كيف أيًضا الذباب وهذا
يمكن أال الصباح. هذا يف النوم لذَة عيل يفسد أن سوى وجودي وجوده يفيد فيم الخاص؟
اإلنسان اختفاء يعقب أن يمكن كائن وأي أخرى؟ مخلوقات ظهور إىل اختفاؤه يؤدي أن

كذلك؟
هذا عذرية يف أغرق دعيني آخر. مكان يف طنينك انرشي الذبابة أيتها إليك أتوسل
الحياة، تستيقظ كما وأستيقظ األطفال، ينام كما أنام أن هو يل بالنسبة الحدث الحلم.

الشاطئ. عىل مشيمتها تضع وهي
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الرش

عيل. انقضاضها ترقب حالة يف دائًما أعيش األسود، تروض كما الحياة نوائب أروض

أذنابها. عىل ترقص كي واألحناش؛ لألفاعي الحاوي يعزُف كما واأليام الساعات أروض

التائهة. للمدنية األلف الزقاق منعطف عند أالقيه ال لعيل والنحس السيئ الحظ أروض
التفكري عىل يستعيص فيما بالتفكري أستعيدهما. أال أخىش لألفق مشريًا ذراعيَّ أمد عندما
ما برؤية أجازف قد اإلنسان، برص يطوله ال ما برؤية بدونه. وأعود هنالك ذهني أترك قد
ويظل روحي تغفو روحي، وتستيقظ جسدي ينام هكذا تراه. أن اإلنسان لعني ينبغي ال

هنالك. واقًفا جسدي
تجعلني الجو سخونة يفكر. كما يحلم وأن يحلم، كما اإلنسان يفكر أن الجميل من
هائمة بافرتاضات نفيس أسيل والتعب. بالكسل معجونة لحمية كتلة خمرة، بدون مخموًرا
بالجنون. اتهامنا مخافة ألنفسنا إال به نبوح ال الذي املرشوع، غري التفكري من كنوع
أقصد ال ما. يوًما به يحلم أن يمكن ما كل تفوق قوة اإلنسان امتلك لو أنه افرتضت هكذا
وال األرملة، العنكبوت تشبه التي واملرأة الوطواط الرجل األمريكية، السينما وحوش قوة
عالء مصباح أو السحرية والعصا اإلخفاء طاقية عن األساطري يف نجدها التي القوة حتى
يجعلنا فعل واألرض، السماء بحجم قدرة ذاتها، القوة من أكرب أخرى قوة ربما الدين،
يوجد، أن يمكن وفيما موجود هو فيما والصريورة، البدء يف والحركة، السكون يف نتحكم

الحياة. وقائع ترتيب تعيد زمان آلة
يف الثقاب عود أقدح أن العدم؟ أو الوجود الحياة؟ أو املوت سأختار هل إذن؟ ماذا
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يف ولكن مجدية. ال تخوم نحو تهرب أنها دام ما مجدية ال افرتاضات تكون قد
يمكن فعل أو قرار أول هو ما القوة؟ هذه قه تحقِّ أن يمكن الذي ما وحدها الحياة حارض
أبدأ هل الحكيم؟ صولجان أو سليمان خاتم القدرة؟ هذه مثل يل كان لو به أقوم أن
البيضاء األرض، عىل املوجودة األسلحة كافة أجمع كأن غريه، من أكثر استعجايل بيشء
أو األسود الثقب اإلنسان؟ يد تطوله ال بعيد مكان يف بها وأرمي والصفراء، والحمراء
اإلنسان ضالل أن ذلك جديدة؟ أسلحة بُصنع األرشار قام لو وماذا أندروميدا. مجرة
يدفع سالح أخطر يكون أن يمكن أال الزمان. قديم منذ معروفة مسألة تلكم ينتهي، ال
وسيصبحون األرض يف سيتمكنون أنهم منهم اعتقاًدا املال، هو االقتتال نحو اإلنسان
حينما املتوج غري النبي ذلك أراد كما أفعل أن عيلَّ يتوجب أال بواسطته؟ أكثر سعداء

الروح؟ جشع من املادة محرًرا األمصار عىل طاف
قلب أعماق تسكن املأساة كانت أموال. وبدون سالح بدون هنا كان الرش ولكن
ال ذاته الرش لكن غايته، لبلوغ الرش يستعملها وسائل مجرد هما واملال السالح اإلنسان،
يظهر أن بدون إليه، النظر يلفت أن بدون حتى األرض عىل ينترش كي وسيلة؛ تعوزه

كرش.
ذاتها. البرشية الطبيعة يف داخيل، هو فيما ولكن خارجي هو فيما ليست املشكلة
أبني كي املهدور الوقت وأجمع واحدة واحدة املقاهي طاوالت عىل املرور عيل يتوجب ربما
أو اليأس أو التعب معنى تعرف ال مغايرة، طبيعة من كائنات أخلق أو آخر، كونًا به

امللل.
البيضة يحمل وهو والنار، الجمر فوق القدمني يميشحايف رجًال أشبه أنا ذلك. أعرف
هنا القمر جهة أنظر البعيدة. املدائن أجراس يقرع شامان مثل أو البرشي، للفكر الشقية
فوق تمر بالحديد مثقًال الثالث الوجه أيها الليل، أيها أنت تكون من الليل، يتمزق حيث

املوت؟ لالمعنى األخرية العتبة نحو الحياة معنى بال تميض كي تكون من القلب؟
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