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شوقه ..وحبه الذي ليس له نـهاية ابدا ..يقول لها
احـبـيـني احـبيـني .ويـسـالهـا هل انـني ال أسـتحق
عتادة (مليون وحدة احلب ..جتيبه بكل انوثتها ا
اذا هذا تتمناك) هو يتمـناها هي فلماذا النفور ? 
ــضي ســريــعــا اخلــوف من اجملــهــول فــالــعــمــر 
وااليـام حـبلى بـاحلـنـ ..هي تعـرف انـها بـحـاجة
لـهـذا احلب ..وهـو يـدرك ان ألشيء يـعـود غـيـابـها
اذا نتنازل عن كل حلظة ..الزمن له احكـامه ولكن 
حـنـينـا من اجل زمن مـر ال قـيـمـة له ..هي تدرك ان
من الـصــعـوبـة في هـذا الـزمـن ان جتـد حـبـا بـهـذا
مـزوج بـالوفـاء واجلنـون ..هي تدرك كم الصـدق ا
ـراة يـحــبـهــا هــذا الـعــاشق الـذي شــغــلـته هــذه ا
وجعـلته بقـمة السـعادة رغم غـيابهـا ..فهو يـكتفي
بــوجـودهــا عـبــر هـذا الــعـالم الــغـريب (الــتـواصل
االجـتـماعي ) يـشـكـر مارك ثـانـية حـ وفـر له هذا
الوقت ..لـيكـون قريـبا مـنهـا دائمـا ..يسـالها هل ال
أسـتـحق احلب ..تـكـرر نـفس الـكالم مـلـيـون امـرأة
ـاذا ال تكـوني اذا انـت  تـتـمـنـاك ..يـحـار كـثـيـرا و
مـعـي انت ..فـانت الـعــالم عـنـدي كــان يـتـحـدث في
سـره دائما ..يـكرر دائـما السـؤال هل حتبني ? هل
تشـتاق لي مثلمـا اغلي لرؤيتهـا كل حلظة ...حيرة
اخـرى يعيشهـا ...وغربة حقـيقية تمـاما لكنه يدرك
انـه البــديال االلــهـــا هي فــقـــد صــارت كل شيء في
حـياته ..ولكن حـيرته تكـمن هنا ..كـانت حتبه بكل
ــعــقـول ان يــنــتـهـي احلب ...هـو صـدق فــهل من ا
ـت وهــذه فــلــســفه يــدرك ان احلب الــصــادق لن 
ـاذا تتـردد   الذي يحـيره انه عـلى يق حقيـقة ..
ان قـلـبـهـا الـذي حـمل احلب يـومـا ال يـسـتطـيع ان
يـتـخـلى عن انــسـانـيـته في الـعـشق ..هـو يـدرك ان
هنـاك ترابط روحي بيـنهمـا ..ترابط قدره الله ..ان
يـكونا معا دائـما ..في احلقيقـة الكثير مـنا بحاجة
وغل بـالقهـر ...الكـثيـر منا للـحب في هذا الـزمن ا
بـحــاجـة ان يــكـون شــيــئـا اخــر ..وان يـشم روائح
الـفـرح من خالل نافـذته ..احلـديث يـطـول واللـهـفة
يــحـمــلـهــا بـ حلـظــة واخـرى لــرؤيـتــهـا ..يـاه كم
اشـتـاق لك ..كم يـتـمـنى رؤيـتـهـا عـلى بـعـد خـطوة
ليشم عطر قميصـها او ليسوح خصلة من شعرها
تهدلت  وهي مسـرعة للقائه   كم انا بحاجة اليك
ياانت ...يتحدث مع نـفسه كثيرا ..كم احبك ياانت
..متى سـتفـهمـ انك غيمـة بيـضاء انتـظر مـطرها
ـطر ليـروي ارضه القفار بـاشتيـاق كفالح ينـتظر ا
..متى سـتفـهمـ انك حبل روحي الـوت ...يـغرق
فـي خياله وفي احلـديث الذي دار بـينهـما ..يـتيقن
ان احلب يـتــنـفس في قــلـبـيــهـمـا ...فــاحلب دائـمـا

ستحيل. اقوى من ا

ــضي ســريـعــا   ســاعــاتـنــا شــوقــنـا كـل شيء 
ـؤجل   هـذا احلـنـ الـذي يـحـملـه قلـب نابض ا
بــكل شيء   يـسـتــيـقظ الـشـعــر كل يـوم صـبـاحـا
وهــو يــحــمل وردة من حــنــ لــهـا   يــقــول لــهـا
صـباح اخلـيـر ليـطمـئن انهـا بـخيـر فعال ..الـعالم
غامض يـكتم بعض من حـزنه بسبب الـغياب هذا
الــشـاعـر الـذي يــحـبـهـا بــجـنـون   وبـ الــفـيـنـة
ل هذا القمر ألنه بحاجة والفينة يشتاق لها وال
لـضـيـائـهـا هي .يـحـتـاج لـكل شي فـيـهـا صـوتـهـا
كالمـها الـذي يـسـقط كـمـا مـطـر في لـيل شـتائي 
وسرعـان مـا يـراها بـكـامل عذوبـتـهـا وانوثـتـها 

كـل صباح يحـلم بيـوم سياتي لـيروي من شفـتيها
ليـئة بالشـوق ..كانت تعرف صـحراءه القاحـلة ..ا
مأسـاته وكيف يـقضي ايـامه بهـذا الزمن اجلـحيم
..هي تـعــرف انـهـا االمـل الـوحـيــد ونـافــذة الـفـرح
الوحيدة له   يتـحدث معـها بشـغف احلب يترجم
حبـه لهـا بـالكـلـمات ..فـتـمأل الدنـيـا علـيه عـذوبة 
يــنـتـظـرهــا كل حلـظـة عـلــهـا تـمـر مـن هـذه الـقـنـاة
ارك ألنه الـتواصليـة الفيس بـوك ...يترحم كـثيرا 
جـعل هـذا الـفـضـاء لـنـا لـنـنـقل اشـواقـنـا وحـنـيـنا
االشتهـاء   دائمـا كان يـردد هذه الكـلمـة شكرا لك
مـارك ..عـلى هذا اجلـهـد والـتقـنـيـة الـتي منـحـتـها
لـقـلوب تـنـبض حـبـا واشـتيـاقـا ..تـكـلمـه بشي من
االنوثة وتصـدح بضحكاتهـا وصوتها الذي يشبه
غـنـاء بـلبل طـلـيق خارج الـقـفص ..كـان يسـتـهويه
هذا الصوت فيجد كل اجلمال احلقيقي بوجودها
هي ..فـهي لـيـسـت نـصف حـيـاته بل حـيـاته كـلـهـا
..كل يـوم تـعـود ان يـراهـا   يــزداد شـغـفه بـاحلب
ـرحلـة اجلـنون ـا وصل حـبه  يـوم بـعد اخـر ...ر
فالغــرابـة فــهي تــسـتــحق مـنـه هـذا احلب الالهث
دائما ..وبـعد لقاء جميل يـفكر بها ويتـجه للكتابة
النـها البـلسم الوحـيد له ..فالـشوق يغـلي في قلبه
وحــنـيـنه لــهـا لـيـس له انـتـهــاء ...الـسـاعــات تـمـر
طويـلة ..مـتى ستـاتي متـى سيكـحل عـينيـه برؤية
الك الــذي عــاش في قــلــبه وجتــاوز عــمــره هــذا ا
العام حتى صار طـفل يافع ..وتعلم القراءة وتعلم
الك الـعشق احلـن ..وتـعل كـيف يـشتـاق ..هـذا ا
الــذي يــخـزنه فـي دورته الـدمــويــة ..ان الـبــدايـات
تـبـدو جـمـيـلـة دائـمـا وبـدايـة احلب كـان لـهـا طـعم
الـشهـد ..كـانت حتـبه بـصـدق وتـشـتـاق له بـصدق
وحــنــيـــنــهــا له ال يـــوصف تــذكــر كـل الــلــحــظــات
والذكريات التي مرت فكانه يـنسج فلما سينمائيا
ـتــشـابـكـة ..النـهـايــة لـهـا من احلــوار واالحـداث ا
..تـذكـر هـذا فـي حلـظـات وهـو يـتـحـدث مـعـهـا عن
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الكوت 

في حارة ضيّقة مثل حمّالة صدركِ
تالقينا.

في مقهى مُكتظّ كخياالتي
تعارفنا.

في شارعٍ متقاعس مثل وطني
عشقنا بعض.

في حوشٍ مألى بالورود
زركش باألزاهير كثوبكِ البيضاء ا

قبّلنا بعض.
في غرفةٍ خضِلة 

مثل نظرة أوْن العصر إزاءَ الدار
استلقينا.

في حمّامٍ رطيب كجسدكِ أيّتها القائظة
حتمّمنا بعض.

إلى اآلنَ
أنا ووحدةٍ قصيّة وسامقة

أكثر وحدةً من عمودٍ بال كهرباء.
إلى اآلنَ

أنتِ ومجهولٍ فارع ومتنائي
أكـثـر غــيـبـاً من حــــجــرٍ في غـورِ مُـســتـنـقعِ مـاءٍ

آسن.
إلى اآلنَ

ال أدري هل تفكّرين مثلي بهذه الكلمات ?
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االحـبـاط .لـذا قـال : انه أمـر حـسـن أن يـكـون لدي

هدف ارنو الوصول اليه . 
وبـذا شـرع بـتـصـمـيم سـفـيـنـة فـضـاء . كـان بـنـاء
الـهــيـكل أمـراً مـتــيـسـراً  غـيـر أن مــا كـان يـجـلب
ـشــقـة هـو نــظـام الـدفـع  إذ كـان عـلــيه حتـقـيق ا
الي من مسافـات طويلة جدا تـقرب من  مئات ا

األميال . 
لذا قال : سأحتاج الى سرعة هائلة . 

صـمم  أول األمر محـركاً يعمل بـالطاقـة النووية
 اتـضح بــعــدئـذٍ عــدم قـدرتـه عـلى تــولــيـد طــاقـة

مناسبة . 
ـادة مظـلمة . لذا قـال : احتـاج الى ربط الطـاقة 
وهـو مـا فعـله  إذ صـمم وشـيّـد أول محـرك طـاقة
ومـــادة مــظـــلــمـــة في الــعـــالم عــلـى الــرغم من ان
اجنازه تطلب الكثير من الوقت واالنقطاعات  . 

قال : حسن . سيتحرك هذا بسرعة كافية .
 اخيـراً تـهـيـأت لسـفـيـنـته سبـلُ االنطالق  وضع

خوذته على رأسه واندفع الى الداخل . 
قال : حسن . ليس هناك من شيء . 

ضــغط عـلى زرٍ  أقـلع فـي هـبـةٍ من الـضـوء  راح
ينأى بعيداً خارج الغالف اجلوي . حترر من فلك
األرض  وبــأزيـزه جتــاوز الـقــمــر مـتــوهـجــاً مـرَّ

بالزهرة   مسرعاً نحو عطارد . 
هــنــاك يـجــلس عــلى كــرسي الــقـيــادة يــحـدق في

الشمس وهي تكبر أمامه  على الشاشة .
قـال : أنــا قـادم يـا شــمـسي اجلــمـيـلــة  هـا انـني

أخيراً اقترب منك بعد هذا الوقت الطويل .
بيد أن شـيئاً لـيس في احلسـبان أخذ يـتشكلُ  إذ

ازدادت درجة احلرارة داخل السفينة .
 تساءل : لِم غدت شديدة احلرارة ?

ـلك أي مــعـرفـة عن الـشـمس  هـا أنت تـرى  ال 
حتى انه يجهل ماهيتها  كانت دائما تمثل رمزاً
أل فـراغـاً في حـيـاته . حـتى   –تـمـثل  جتـريـداً 
انه حـتى هـذه الـلـحـظـة لم يـكـن يـحـسـبـهـا  كرةً
كـبيرةً من لـهبٍ  بيد أن احلـقيقـة اتضحت له اآلن

.
قال : سيقتلني ذلك الشيء .

أخـذ يـدفع بـالـكـوابح بــيـد ان الـسـفـيـنـة واصـلت
ــكـائـن عـلـى الـعــمل  بــطــريــقـة الـســيــر . حــمل ا
معـاكسـة لكـنـها جـأرت واحتـفظـت باقـترابـها من

الشمس. 
قال : لقد حكمتني جاذبية الشمس  . 

اجــرى بـعـض احلـســابـات وانــتـهى الى انـه فـقـد
ــا يـنـبـغي  وهـو الـسـبــيل  إذ رحل الى ابـعـد 
اآلن فوق احلـافة ولديه بضع سـاعات للبـقاء حياً

كائن الدفع .  رغم اجلهد الفائق 
وت حـدث ما وهـو يجـلس عـلى كرسـيه يـنتـظـر ا
هــو أســوء . أخــذ يـفــكــر ويــســتـرجـع األمـور عن

حياته . 
قال : آه  يا الهي !  حقاً كنت غبياً . 

اكـــتــــسـى  كل شيء  عــــلـى نــــحـــو مــــفــــاجيء 
ـؤلم . كل مـا قـام به وأجنـزه آل الى بـالـوضـوح ا

العدم .

هــدفه . لــكـنه بــعـد ان رأى في أحــد األيـام طــيـراً
يطير قال : 

أجنحة ! أحتاج أجنحةً ! 
شـرع يـصـنع لــنـفـسه جـنـاحـ  بـحث في مـواد
مــخـتـلـفــة األنـواع  اكـتــشف في سـفـيــنـة غـارقـة
ة  قرأ تـلك التي تتحدث عن بعض الكـتب القد

يتاليرجي و األيروساينس .  ا
وفي الـوقت احملدد صـنع لنفـسه بعض األجـنحة

من مادة خفيفة ذات متانة فائقة . 
قال : يبدو ان اجنحة كهذه مهيأة للطيران . 

ـاء  يــخـفق بــجـنــاحـيه ويــرتـفع ثم نطَّ خــارج ا
حتى ارتقى الغيوم . 

قال : انها تعمل . 
نظر عالياً نحو الشمس 

قال : ها أنا قادم  أنا قادم . 
بـيـد أن شيـئـاً ما حـدث عـلى نحـو غـير مـتوقع –
تـوقـفت اجــنـحـته عن الـعــمل  وفي تـلك األعـالي

كان الهواء خفيفا للغاية . 
تـأوه ثم شـرع في الـســقـوط . سـقط في الـبـحـر 
ومن حـسن حـظه انه لم يـصب بـشـيء فقـد سـبق
وأن حتـــسب لألمــر وجـــلب مــعه مـــظــلــة ومــواد

اخرى للطواريء . 
اء  اثر ذلك تـمزقت اجنحته غير انه اصـطدم با

عتاد .  . سخر منه احلبار اآلخرون كا
قالوا متى يتعلم الدرس هذا الغبي ?  

لكن أقوالهم لم تعد تضيره  . 
ها أنت تـرى  كـانت لـديه فـكرة  –تـكـونت طوال
فـتـرة حتـليـقه ثم وهـو يـحط عـلى حـدود الغالف

اجلوي  اخلارجية  –
قـال : كل مـا انا بـحـاجـة الـيه هـو سفـيـنـة فـضاء

جتوب الكواكب . 
انـتـهى تفـكـيره وألنه  فـي تلك الـلـحظـة بـالذات 
الى شيء مـا  فـقـد ادرك اخيـرا تـخطـيط الـنـظام
الـشــمــسي . قــبل ذلك كــان مـحــكــومـا بــبــدايـاته
ـعنية سـافات الشـاسعة ا األرضـية  ادرك اآلن ا

 .
من غـيـر ريب  كـان بـنـاء سـفـيـنـة مـثل هـذه أمراً
مــعـقــداً  هـو اكــثــر تـعــقـيــدا من صــنع أجـنــحـة

بسيطة .
بـيـد انه  عـدا كـونـه مـهـتـاجـاً لم يـنـله شيء من

    مرةً كـان هناك حـبار يحب الـشمس .  بيد انه
ذو شكل غير مألوف منذ الوالدة   –تشير احدى
عيـنيـه باجتـاه غريب كـما ان احـد انيـابه لم يكن
طـبيعيـا . ولكونه هـكذا كان يسـخر منه اقرانه  
يـطــلــقـون عــلــيه تــسـمــيــات عـدة : فــهــو األعـرج
والغـبي والكـسيح  وعـند جتـواله يقـذفون عـليه

احلبر وهم يسبحون مبتعدين ويضحكون . 
بـعـد وقت قــصـيـر تــخـلى عن صـحــبـتـهم وشـرع
بـالطـواف مـنـعزالً  يـسـبح قـرب السـطح مـحـدقاً

الى األعلى —آنذاك رأى الشمس . 
بدت له مثل كائن هائل في العالم . 

فكّر بانها جميلة جداً .
بسط ذراعيه محاوالً اإلمساك بها  
نال .  غير أنها كانت دائماً بعيدة ا

اآلخـرون يــقـولــون وهم يــرونه يـعــانق الــشـمس
هكذا : ما أنت صانعه ?

يقول : ال شيء  فقط أحاول اإلمساك بالشمس .
يقولون : رباه ! كم أنت غبي !

 يسألهم : لِمَ تقولون ذلك ? 
يـقــولـون : ألن الـشــمس في عـمق الــسـمـاء  ولن

تمسك بها أبداً .
يجيب : سأفعلها في يومٍ ما . 

ســخــر مــنه احلــبــار اآلخـرون لــكــنه واظب عــلى
احملاولـة . لم يثنه شيء- كـان يقتـرب  يتمدد ثم

يقترب . 
بعـدئـذٍ  في أحد األيـام  رأى سمـكة تـقفـز خارج

اء . قال : ينبغي أن أحاول القفز .  ا
لـذا شــرع  بــالــقـفــز لــلــوصـول الـى الـشــمس .لم
يستـطع أن يقفز عاليـا جدا في بداية األمر . كان
ــاء بــوهن ثم يــســقط  غــيــر انه يــقـفــز خــارج ا
مارس القـفز هـكذا كل يـوم ثم حل وقت اسـتطاع
فـيه أن يقفـز عالـيا قـدر ثمـانيـة أو تسـعة أقدام .
قـفـز قـفـزة كــبـيـرة من اجل تـكــوين بـعض الـقـوة

الدافعة . 
ا تـمثل لكن لم يـكن األمر كم حـقق من اجنـاز ا

بعدم قدرته على الوصول الى الشمس  . 
يــقــول اآلخــرون : أنت فـي الـواقـع حــبـار غــبي 

غفلتك في ازدياد دائم !
لم يـكـن يـدرك كـيف ان مــا يـقــوم به هـو نـوع من
الـغـفلـة عـلى الرغـم من حقـيـقة انه لم يـقـترب من

Í—u  sÐ

 w×OD³ « VŠUB « b³Ž : ترجمة

قال : أنا مغفل  . لقد أفسدت علي حياتي . 
قالت الـسفينـة : قولك هذا ليس بـالصحيح . أنت

صنعتني . 
تـأمل في مـا قالـته الـســــفـينـة  أدرك بـأنـهـا على

حقٍ.
 قال : لكنك أيضاً ستتعرض الى التدمير .

قالت : لكـنني أحـتفظ بجـهاز اإلرسـال  فإن نحن
كن احلصول عليه هو زدنا السرعة فأن أقل ما 
ـا نحـن عـليـه . لذلـك بدأ ـعـرفـة  احلـفـاظ عـلى ا
بــالـعـمل كـمــا لم يـعـمل مــثـله من قـبـل- بـانـفـعـال
وهــمــة شــديــدة  كــمـا لــو أنه ســقط عــلى ســطح
الـشمس  كتـب كل ما عنـده من معرفـة : معادالته
 نظـريـاته  توضـيح ما سـبق من اعـماله . أبـحر
في األقــاصي  الى انـحــاء اخـرى من الــتـفــكـيـر 
طاف عـوالم األحـياء والـنـفس واألخالق والطب 
كذلك العمران والفنون . قفز قفزات كبيرة  تغلب
على التخوم   أزاح قيود اجلهل  . كان مثله مثل
مَن اسـتـكــمل نـشـاط ذهــنه وأجنـز مـا لـم تـنـجـزه
اليــ من قـبــله . عـاد الى اخلــلف في جــلـسـته ا
قبل وقت قصير من تعرض  سفينته الى التدمير

و قبل أن يفنى على نحو كامل .
قال : ذلك كل ما حصلت عليه . 

بثت السفينة كل ذلك الى الفضاء الواسع . 
ابــحــرت مــعـرفــته مــخــتــرقــةً الــظالم  تــسـارعت
خطـاها عـائـدة الى األرض . وكالـعادة لم يـحصل
عـلـيـهـا االخـرون من احلـبـار عـنـد وصـولـهـا ذلك

انـهم اصـيبـوا بالـصـمم ولم تعـد لـهم القـدرة على
صنع اجهزة الراديو . 

ـوت احملزن للحبار وهو تنتهي احلـكاية هناك با
يـعيش وحيـداً . لكن  ومن حـسن الطالع اسـتمر
ســـيـــرُ تــــلك اإلشـــارات  ابــــتـــعـــدت عن األرض 
ـــشــــتـــري وحـــزام األجـــرام ـــريخ وا اجـــتــــازت ا
الــسـمــاويـة وكل تــلك الــكـواكب . بــعـدئــذٍ واكـبت
ــنــظــومــة الــشــمــســيــة  ســيــرهــا الى مــا وراء ا
اخـترقـت  مـدى باليـ الـسـنـ   ظالم الـفـضاء
الـفسـيح وعمق الـفراغ من خـالل اجملرات األخرى
بــعـد حـقبٍ ســاحـقـةٍ غـيــرِ مـعـلــومـةٍ  الـتـقــطـتـهـا
حــضــارة  غــريـبــة مــنــحـدرة مـن عـنــصــرٍ ضــئـيلٍ
مـتخـلفٍ يقـطن كوكبـاً ضئـيالً متـخلـفاً مـنعزالً في

اشد النهايات ظلمة من الفضاء . 
افــلح ابــنـــاء تــلك احلــضــارة فـي فك شــفــرة تــلك
عـارف  امـعنـوا الـنظـر فـيهـا ثم اسـتوعـبـوها . ا
انطلقوا يفكرون ويـقيمون البناء  وبهذا احدثوا

تغييراً في نظام احلياة . 
ــسـرات احلـيــاة  أقـامـوا شـيــدوا مـدنـاً تــطـفح 
مــســتـشــفـيــات ومــدارس وحـدائق  قــضــوا عـلى

األمراض وأوقفوا احلروب . 
بعدئذٍ تطلعوا نحو الفضاء . 

تمددوا في ثنايا الكون  يسعفون أياً كان . 
ســفنُ الـفــضـاء عـنــدهم ذهـبـيــةُ الـلـون  تــكـتـسي
مــرةً  عــبــر بــصــورة احلـــبــار الــذي خـــاطــبــهـم 

النجوم. 
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