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 ألاصــفــشكىوشيرجى 
 
1 

 أصفٌر يل التجأْ 
 وتوضأ يب

 أصفٌر كامٌل شامخٌ 
 ينتهي

 كل ما بسواه ابتدأْ 
 
2 

 وأطفأت السراَج لعّل نوماً 
 يباركو وينصفو احتسااب

 وأغمضُت الفضاَء على جفوين
 فهّب اللوُف يصطخب اصطخااب

 ودّوف ما ىجسُت بو خفاءً 
 وما ابحت بو العُُت ارتقااب

 أملىومّهَد ٍب شّدد ٍب 
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 ؛ ىذا الكتاابكتابَوعلّي  
 
3 

وثُِر ا١تؤثُِّر 
ُ
 ىو ا١تثَت ا١ت

 ا١تستعلي خشوعاً وا١تستذؿُّ رٛتةً 
 ىو الثجاُج ا١تتنامي بال ماٍء 

 ماُء القصيدِة 
رَتضى الّرضا

ُ
 ىو الرضيُّ ا١ت

 اآلمل ا١تؤمُِّل األملُ 
 ا١تشتهى الشهيُّ الػُمشّهي

 ا١تربّأ الربُّ الطاىر ا١تطهَّرُ 
 لك البئر آخُر الشاربُتَ ىو ما

 جرُس العصافَتِ 
 حارُس النـو واٟتلمِ 

 عنواُف الشمِس وتوقيعها على السماءِ 
 معصم البحرِ  وسوارُ 

 الدؼء الكفءُ 
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 ا١تطبوع وا١تتبوعُ 
 ىو ما أردُت وما أريد وما سأريدُ 

 ىو ا١تستعجُل ا١تتأين ا١تعجلُ 
 :لذاكُر ا١تذكُِّر اٟتذر احملّذرُ القائل ا

 الرأس تؤ١تافِ ضربتاف يف 
  

  ٬تيء من نضوج القمح والشعَتِ 
 ومن بشرى اٟتصادِ 
 وفرح الطَت والنملِ 

 مائالً ٦تيالً  و٬تيء راقصاً 
 انزال  كالشآبيب من الكرابيل والغرابيلِ 

 ومن استعداد الصوامع ٟتفظ األمانةِ 
 ومن ٤تاقن ا١تعاصر والبدوِد 

 ومن ا١تلتوت والكحل والًتايؽِ 
 الكمنجات يف ا١تهرجافِ ومن اصطهاج 

 ومن صرب اٞتماؿ على صربىا
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و٬تيء من فرح البنت ونشوهتا حُت تقيد بو معصميها 
 وأصابعها وجيدىا وأذنيها 

على أعلى رؼٍّ يف قليب  -ومن وردِة بريٍة الصحراُء مزىريتها
 تعلمو أسرارىا وتعلمو فك الرموز واإلشارات ا١تبهمة.

 ومن القرآف ٬تيء: 
 صفراءُ فاقٌع لوهنا تسّر الناظريَن { } إهنا بقرةٌ 
 :ومن ىدير أيب ٘تاـٍ 

 }أبقت بٍت األصفر ا١تمراض كاٝتهمُ 
 صفَر الوجوه وجّلْت أوجو العرِب {               

 ومن ذاكرة شيخ ا١تعرِة 
  ويل ٬تيءُ 

 يف أوؿ يـو يف ا١تدرسِة 
 يف رائحة أوؿ ما ارتديُت من اٞتديدِ 

 يف زىوي وسعادٌب وخيالئي 
و٬تيء من  صوت أخي األكرب ٭تفظ لالمتحاف، وينسى ما 
تعلَم. وأحفظ انسيًا ما جهلُت ، ويبقى االمتحاف والكتاُب 

 األصفُر :
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 قطري بن الفجاءة -آِع { … آعِ … آِع … } َشعاعاً 
 أقوؿ ٢تا وقد طارت شعاعاً  
 من األبطاؿ ، و٭تِك ! لن تراعي 
 فصرباً يف ٣تاؿ ا١توت صرباً  
 ا٠تلود ٔتستطاِع فما نيل   

 البوصَتي –}الصبُّ . الليُل { 
 اي ليُل : الصبُّ مىت غده    أقياـ الساعِة موعده؟! 

 ابن الرومي يف العنب الرازقي –}٥تّصَف ا٠تصوِر { 
 شوقي –} مكتيب . أحببػي { 

 أال حبذا صحبة ا١تكتِب     وأحبْب أبايمو أحبِب     
 :حدود الزمن١تتنيب أيتيٍت ملغياً ومن حكمة ا

 } تغّرب ال مستعظماً غَت نفسو   
 وال قابالً إال ٠تالقو حكما {  

 و٬تيء يل من عبق التاريخ والكتب القدٯتةِ 
و٬تيء من كف أمي، وىي ٘تسح شعري وأحس أف يف 

 .ها كهرابًء انعمًة راضيًة مرضيةً يدي
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ومن حكاايِت أيب إذ أتقمُص أحد األبطاؿ وأذىب إىل 
 والبطولِة....النـو 

 ومن ذكرى بكائي الصامت يف الفرح وعيوين ابسرةٌ 
 والدموع رمٌل على الرملِ 

 و٦تا سيجيء فرحاً يف البكاء والعيوف انضرٌة 
 والدموع ٧توـٌ 

 ومن ورقٍة ٤تفوظٍة تنتظر الكتابَة، منذ عشرين عاماً، ومل تقنْط  
* 

 اي قميَص يوسفي 
 اي زائري الذي ال ٯتلّ 

 َة اكتشايفاي عذيري ودىش
 اي حارؽ اليأس يف قصيدي

 اي ٟتٍَت السريَع ا٢تادئ ا١تطمئنّ 
 اي دموع الِبيانو على العاطفةِ 

 :وا١تشتاؽ، دائماً …اي أيها الرباؽ والرقراُؽ والذواؽ واٟتراؽ
 !    واخجلياآلف اكتشفتَك!

 واكتشفُت أين نسيُت أف أىديَك إىل زوجي.
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 قبٌر من هـىس 
 

قربَؾ من نور. وىذا الصباَح، ربيَتُو كطفل ابرٍّ ينقر العتمَة، 
ويسحب من فوقي الغطاَء، ويلقي التحية. وىذا الصباَح، 
سحبُت غطائي بيدّي وألفيُتو على النافذة، وألقيُت عليو 

كأنو يقوؿ:   -العميقالتحية، وعيناه تكشفاف أسرار صمتو 
 سحْب غطائي.! ومل تنقْر عتميت، ومل تأتخرَت!  أتخرتَ 

  
الزمن والفكرة يف ٟتظات ىذا الصباح، ٘تر اٞتغرافيا و 

: األوىل، يف عيٍَت اليمنػى، والثانية، يف واإلنساف، قافلتُت
 -عليو السالـ -عيٍت اليسرى. األوىل: ىابيل، و٭تِت

والفاروؽ، وٝتية،  وزيد بن علي، وأٛتد بن حنبل، 
، وخطاب، وسليم خاف يندر ابييف، وأحػمد ايسُت

من قضى، ومن غسػاف كنفاين، وا١توسوي...وقرقماز، و 
، لوراثة، وتتنوع وتتطور ابلوراثةينتظر. والثانية: حربة تنتقل اب

وٕتيد الرسم وا٠تطابة، وٖتًتؼ مهنة السراب. وعلى كل 
األجناس أف تصطبغ بلوٍف واحٍد، وعلى كل اللغات أف 
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يل تنصهر  يف صوت واحٍد، ولو كاف صأصأَة جرٍذ، أو صه
ٛتار. وعلى اللوف الواحد، والصوت الواحد أف يعًتفا، بكل 

أف الرائحة ا١تنبعثة يف كل مكاف، ىي رائحة عصَت   -رضا:
 التفاح، وليست رائحَة البيض الفاسد.

  
 للمومياء الراثْء 

 والراثء إىاب الفناْء 
 وا١تديح إانء السراْب.

 أأرثيو. أـ أمدحْو؟
 ولو ىامُة الكربايءْ 

 يستعَت ا٠تلوُد البقاءْ ومن دمو 
  

، طبعاً، التغَت، سأقيس اٞتغرافيا ابلزمن وألف األمكنة بطيئة
: يـو  ليس بسرعة الضوء، وال ابلقروف، بل بصباح ىذا اليـو

. وألف الزمن بطيء التغَت،   { 2004  -آذار  -22االثنُت }
سأقيس الفكرة ابإلنساف؛ اإلنساف الذي أخذ مكاف 

 الشمس، ىذا الصباح.
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اٞتالؿ والعظمة، يهبطاف اليـو من السماء. ىي فرصتك اليت 
لن تتكرر يف الزمن ا١تنظوِر. حدْؽ بكل عينيَك. أصِغ بكل 
أذنيَك. وليمأْل قلبك ا٠تشوُع، والرىبُة، و٘تنَّ  لو أف لك 
ألف عٍُت، وألف أذف، وألف قلٍب فهي فرصتك اليت لن 

 تتكرَر يف الزمن ا١تنظوْر.
  

 شلٌل يف اليدينِ 
 ربُع عُتِ 

 نصُف أذِف 
 فلماذا، إذاً 

 فوقو تقف الطائرْة؟
  

اآلنية وا١تزىرايت وحدائق البيوت والقصور، ليست جديرًة 
بورودي وأشجاري. لن أزرعها ىنا أو ىناؾ، ولن يكفيها أف 

 مرًة يف الشهر أو األسبوع. –يف ساعات الراحة  –ُتسقى
 ال بد من ماء دائمٍ 
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لسة ىذه ىي طريقو السىذا ىو ٣تراه ومنحدره.   -
 .السهلة. ال بد أف ٯتر من ىنا

 
مل يساورين شٌك، وال ارتياب. وىا ىي ورودي وأشجاري 

 اينعة ٥تضرة على ضفتيو.
  

سجا الليل. وخفيًة، تسللت الطيور واٞتذور إىل سريري، 
حاملًة أحالَمها وأسرارىا، كأطفاٍؿ ينتظروف الوالدة على 

 اجيَح األشجار.ٗتـو الغيب. وظل القمر يهز أر 
 ؟مل تنمْ  -
 ا موعد نومي! ارجعي أيتها الطيورليس ىذ -

واٞتذوُر أما أان فإنٍت أنتظر أطفااًل  ينتظروف 
 الوالدة، على ٗتـو الغيب.

  
 من يدخل ٦تلكة النار، ومعمدانيتها؟!
 من يدخل ٦تلكة النور، ومعمدانيتو؟!

 قليب ٦تتلئ اب١تاِء 
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 ذاكرٌب طوفاف نوٍح 
 والسفينُة، ليست أخشاهبا إال من ا١تاِء 

 
أيتها الناُر: بِك أصقل السيَف. بك أنضج ا٠تبَز. بِك 

 أداوي اٞتروَح. بِك أعرب، وأ٧تو من اٞتليِد.
أيها النور: بَك أستولد اٟتق من ا١تستحيِل. بك تتنفس 
رئتاي. بك أعرب الصحراَء. بك لن أْتث عن راحٍة. بك 

أغربل الرمَل. بك سأٖتد ال اب١تاء، وال أغربل التاريخ، كما 
 ابلنار.
  

 األماـ نفْق 
 والوراء نفْق 

 وصفارة البدء دّقْت 
قد أجدَت السباحة يف ا١تاِء. واألرض ماءٌ  -

 ثقيٌل 
 أٗتشى الغرْؽ؟!
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 وموالي أٛتُد يطوي الغسْق 
  

خذوا ٝتك القرش يف البحِر. ما تبصر العُت بعد الفناِء. 
طبيعِة ٍب امزجوه أبحرفكم. ٍب صبوه خذوا كل ذرات رمل ال

 يف قالب اٟتقِد، واٗتذوه ذخائر لألسلحْة 
  
 اي أيب. اي أيب: كل من ولدوا البارحْة  -

 ابٝتو قد تسموا 
واٝتو ال ٭تّط وال ٖتتويو السراديب  -

 واألضرحْة 
 ابٝتو ٝتٍت  -

    
 مطر منهمٌر  

 من ٮتاؼ ا١تطَر 
 فليفتْح 
 مظلتوُ 

 أو 
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 السماءِ فليغلْق أبواَب 
  

 ابٝتَك اكتشفُت طاقيت وأمواجي 
 أستطيع أف أٖترَؾ 

 أف أسرع. وأف أبطئ.
  
 قطاْؼ!  -
 ٙتٌر انضٌج  -
 وبعد النضوج؟ -
 قطاٌؼ وزىو ضفاْؼ  -

 وإما السقوْط 
  
 قمر طازٌج ! قمر انضٌج! -
 وبعد النضوْج؟ -
 قطاٌؼ هبٌي  -

 وإما العروجْ    
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 قصفوَؾ، وٯتناَي تسأؿ يسراَي: من ماَت؟
 ؟تسأُؿ: من ماتَ عيناي 

 قاؿ أىايل البلْد:
 ا١توُت ماَت! وىذا الصباْح 
 الشيُخ! ىذا الصباح انولدْ 

  
 منذ الصغْر 
 لبس الكفْن 
 منذ الصغْر 

 واآلف، يعرج يف السماء، وال كفْن 
 قمٌر أضاء الغيَب ال خوٌؼ عليو، وال حزْف 

  
 يف الطريق إىل القمة العربيِة قاؿ: فهمَت اللغْة؟

 قلت: ال. إهنا أجنبيْة! 
قاؿ: سْر، حافياً، يف ا١تعارِؾ. واركْب إذا ما استطعَت شراء 

 الفرسْ 
 قلت: ال! لن نقارف غزة والقدَس ابألندلْس. 
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زرقاء اليمامة أسلمتو عينيها واستبدلتهما ّتوىرتُت، وسليك 
بن السلكة أسلمو قدميو واستبد٢تما أبعجاز النخل. لكن 

٢تدااي، وقاؿ: حسيب. حسيب! ) وىو موالي اعتذر ورد ا
 يشَت إىل كنزه الثمُت ( 

  
 ولتلتفْت  –اي سيدي –وْلتلتفتْ 

 وانظْر دمْك 
 قد ىّب من ىذا الًتاب ليلحقْك 

  
 ْترٍب من نوٍر 
 بقلٍم من نوٍر 

 يف كتاٍب من نوٍر 
أقرأ وأكتب، وأانـ، وأهتجُد، وأكرر. وأتنور. وأأتمُل يف 

   .قرب من نورٍ ، ىي شارٌة على عبارةٍ 
"" ىل استطاعت البندقيُة، ومن قبلها السيوُؼ، أف تدجن 

 اٟتريَة، وأف تسمى الصليل ابسم اٟتفيف؟ ""
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 عشقىذ          
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 :اإلهداء
 

 إىل الشاعرة كالرا خانيس
 

  
 تعريف

إال تُرى عشقند: مدينة ال أسوار ٢تا وال منازؿ فيها، وال 
 ابلعشق.
  

 املقدمة 
 
 أيها اٟترُّ  

 أيها السجُت: 
 إف من يسجنك، ال يعرؼ اٟتريَة أبدا.

 ا١تريد
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 من أعشقها 
 كل مساٍء       أبنيها 

 وصباحاً       تنهدـُ 
 

 من أعشقها 
 كل صباٍح     تطفئٍت 
 ومساًء         أضطرـُ 

  
 وضع بيمناي الدرىَم 

 والقدحا 
 واستل من اليسرى؛ 

 من غساف القلب يقيٍت 
 والفرحا 

 
 وظللُت أعيد إىل حلمي ما 

 طرحا 
 وأسائل من حلّ ، ومْن 
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 نزحا 
 ىل كاف حبييب صنماً أو 

 شبحا؟
  

 نتكاسر ابلعينُْت: 
 من أين سنبدأ رحلتنا؟

 وسننهيها أيْن؟
  

 عيٍت يف عينيها:
 ال ليل ٌ يرفع عن مسرى 

 النجمة مًتاسا 
 

 يف عيٍّت:عيناىا 
 ال نوٌر ُيسرج للنشوِة أفراسا

  
 اي عينينا: 

 بينا كانت عيناَي ٖتاوُؿ 
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 فكَّ ِطَلْسِم العينُِت األزرْؽ 
 كانت عيناىا 

 تبتكر طلسَم األٛتِر وا١تطلقْ 
  

 نقطُة ضوٍء 
 ٗتلع معطَفها 

 تدخل يف البذرْة 
 وتغٍت 

 
 وأان قطرةْ 

 تتوسد ٚترْة 
 وأغٍت: قليب قيثاُر ٤تبْة 

  
 أحنِ  مل

 لذلك حاصرين األلػػمُ 
 

 ٖتٍت 
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 ولذلك حاصرىا 
 يف سورةِ  غضيب الندـُ 

  
 إف مل تسِع العاشَق 
 نفُس ا١تعشوؽِ 

 فلن يسَع البيْت.
  

 
 من ٬ُتْلس نفَسْو 

 فوؽ النَتاْف 
 ويسبُّ األشجارْ 
 من يطحن رأَسْو 
 كي ٮترج بؤَسْو 

 من يضع العشَق ّترّْة 
 ويهاجر يف ذرّْة 

 خسرافْ خسراٌف      
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 تنحٍت السنبلْة 
 عندما تكتمْل 
 وتسنُّ ا١تناجْل 

 وأان عندما أكتمْل 
 ينحٍت ا١توتُ 

 والطرُؽ ا١تقفلْة 
  

 وضعوا مشنقيت قرَب عيوين 
... 

 إّف العمر قصَْت  
... 

 ومضتْ 
 عشرات األحقاْب.

  
 يدخُل 

 يف عينيْو 
 تتوالد أشجاُر النارُنْج 
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 ٗترجُ 

 يف عينيها 
 اٟتورْ تتواءد أشجاُر 

  
 صويٌف جاء وزنديقُ 

 ما خطبكما؟.  -
 ما العشُق؟  -
 ليس العشُق بصويفٍّ  -

 ) فابتهج الثاين ( 
 ويقوؿ اٟتّق: وليس بزنديِق.

  
 أنفيها 

 ال أذرؼُ 
 أنفيها 

 وأؤوب إىل شرفة عطري وخريري 
 أستلقي فوؽ سريري.
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ـٍ   وكأين زغلوُؿ ٛتا
 وتدوي كلُّ منافيها يف عّشي:

 . أنت ا١تنفي ا١تمحيُّ وعيناىا اإلثباتُ  
  
 تطريف!

 ما شئِت أف تطريف 
 وْلتنطَِلْق أعواُمك العشروف يف األبدْ 

 وخففي عن العيوِف ما تراه يف اٞتسْد 
 

 تطريف!
 ما ظل يف ىياكلي رأٌس 

 وال ارتعاُش أصبعٍ 
 وال انتظار غْد 

 
 ىنا األبْد 

 يناـ يف أعوامها العشريْن 
 غور يف اٞتسْد وضوءُ ٧تمٍة ي
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 وعشقنا يُراُؽ دـْ 
 على شوارع الندـْ 

 فاخلْع فؤادؾ الدفُْت 
 وقْل لعينك اليت رأْت 

 اي عُُت ال تكفكفي، بل اذريف 
 وقْل تطريف 

 ما شئت أف تطريف  
  

 اي موَجُو، تتابْع 
 اي موجو ، تدافْع 

 حىت إذا انكسرْت 
 على أظافر األصابْع 

 
 اي موجو، واٛتْل لو ا٢تدااي 

 وىْب لو العطااي 
 حىت إذا احًتقْت 

 على شواطئ السالمْة 
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 اي موجو، يف ساعة الندامْة 

 ظّلْلو كالغمامْة 
 وال تسْل عما فعْل 

 فإننا، طوراً، نلمع ا١ترااي 
 واترًة،  ٨تطم ا١ترااي 

  
 اي أوؿ من وردا 

 إْف مل تشرْب أوؿ كأْس 
 ال تشرْب! 

 ال تشرْب أبدا 
 حىت إف وضعوا 

 ديك الشمْس.بُت ي
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كنُت مستيقظاً، وال أرى أحداً، وكل من مّر يب، وضع 
جواىره بُت يدي، فاستحالت إىل دخاٍف، ومل أفرْح، ومل 

 أحزْف.
وعندما غلبٍت التعب واالنتظاُر، ٪تت، ومّر يب. وعندما 

 استيقظت وجدت الكوَف كلو جوىرًة بُت يدي.
وتلهفي إف فرحي وسعادٌب هبا لتتضاءؿ أماـ حزين، 

 ١تشاىدتو، والتعرؼ عليو.
إف كل ندـٍ ، يف ىذه اٟتياة، انقضى أو سيجيء، ال يعدؿ 

 اثنيةً  واحدةً  من ندمي على تلك الغفوة.
  

اعتزؿ، وانتبذ مكااًن قصياً، وأطفأ نور ا١تصباح، ليهب 
 دمعتو، يف الظلمة، حريتها.

 
 ٫تس يف أذنيو، و١تس جسدهُ 

 
  فتح النافذَة، ومل يَر شيئاً 

 خرج إىل الشرفِة 
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 وكاف القمر ٯتأل صفحَة السماء.
  

 اي َلألملْ!
 اي أل١تي!

مصباحي الذي أشعلتو ْتزين العف، ضد نظرات السخرية 
والتشفي، ال أستطيع أف أضعو على عتبة اببَك، وال على 

 سور حديقتك! 
  

 للشجر أف يطلب ا١تطَر 
 ولليل أف يطلب القمَر 

 والشراَب ...وللمعدة أف تطلب الطعاـ 
أما أ١تي، وألنو ٮتصٍت وحدي، فال يطلب شهرًة، وال غٌت، 

 وال أجرة.
  

 فرحي ابئُد 
 أ١تي خالُد 
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 فرحي ٚترٌة يف الشتاءِ 
 أ١تي ٚترٌة يف اٟتذاءِ 

 

 جديٌر أان ابلفرِح 
 وجديٌر أان ابألملْ 

 

إف تكْن مشس الضحى تزىو بفرحي، فإف أ١تي ٧توـٌ يزداف هبا 
 مفرؽ الليل.

  
أيها العشُق: لقد ١تست جناَحك بروحي. فمىت تلمس 

 جناحي بروحك؟
أيها العشُق: لقد كتبت عنك ما أعرفو بلغيت. فمىت تكتب 

 عٍت ما تعرفو بلغتك؟
  

 العشُق الذي ال أمَر، وال هنَي لو بطيخٌة بيضاءُ.
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 العشُق! 
 من ٬تهلو، يتخذه ثوابً؛ كلما اتسخ استبدلو.

 العشُق!
 يفرط ابلصدؼ.من يعرفو، ال 

 العشُق! 
 من مل يبدأه، ال ينهيْو.

  
ما العاشق ا١تريد إال حرٌؼ واحٌد يف دائرة ا١تعارؼ، بل يف  

 كل ما ُكِتَب وما سيكتب.
  

٦تا ال شك فيو، أنك لست العاشَق الوحيد، و٦تا ال شك 
 فيو، أف لك صورًة فريدًة. 

  
إف استيقنَت أف حياتك ستنتهي بعد ٟتظاٍت، فال أتَس، 

 نك مل تستطْع أف تدرؾ كنو العشق.أل
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 ما ال أراه بقليب، ال حاجَة لعيٍت أف تراه.
  

إف آ١تك عشُقَك، وكثَتًا ما يؤمل، فليكْن عزاؤؾ أنو أسعد 
 آخرين كثَتين. 

  
إف العشق ٭تتم علّي أف أُْسدي إليَك ىذه النصيحة: ال 

ـْ إىل من عشقَت،  ْتق، وردًا وال درّاً، وال تنتظْر من و تقد
 ذلك.
  

يف ٤تراب العشق، إف مل ٕتْد كلماٍت تعرب هبا، فالزـِ 
 الصمَت، فإف بالغَة البلغاء وحكمَة اٟتكماء، مل ترَؽ إليو. 

  
إذا أرسلُت إليك، أغلى وأٚتل ما عندي، ومل تضْعُو يف 
ا١تكاف ا١تناسب، فمن اٟتق، أال أغضب ألف العشق، 

 يقتضي أف أٛتل ما أقدمو إليك بنفسي.
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كثَتاً، وكأين مل أقْل شيئاً، وقالوا كثَتًا وكأهنم مل يقولوا قلُت  
شيئاً، وذلك ألف كأس العشق ال ٘تتلئ وال تنضب، ولِيأخَذ 

 من سيجيء  من بعدان مكانو ونصيبو.
  

كنت أرى البعيَد، واآلف، ال أستطيع أف أرى   -مرآة العُت:
 القريَب.

 ما كنت أراه قريباً، صرُت ال أراه يف البعيِد.   -مرآة القلب:
  

ال أنظر إىل ا٢تدااي اليت تقدـ إيّل، وال إىل اليد اليت تقدـ، وال 
إىل الكلمات ا١تكتوبة وا١تسموعة ا١تصاحبة ٢تا. ما يهمٍت ىو 

 ما وراء ىذه األشياء. 
  

النجمُة اليت ظهرت، فجأًة ، يف عتمة ليلِك، آخذٌة يف 
 اإلنطفاء، وبعد قليل، ستناديِك الطريُق. 

  
كل ٧تٍم يشّع خارج البيت ال نستطيع أف ندعي أنو ملٌك 

 لنا.
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، وْليبَق الغيب غيباً  لن أنفي ولن أثبت، ولن أمدح ولن ألـو

 حىت ٭تُت موعد الكشِف. 
  

لػن أَِعَد ٔتواصلة السَت، وال كل شيء قابٌل للتغَت، لذلك 
 ابلتوقف، ولن أجـز أمراً، حىت ال يثبت يوماً ما أين كذبُت.

  
 أعًتُؼ 

 أعًتُؼ: 
 ليس ٔتقدوري أف أغَت ما مضى، وال أف أقرر ما سيجيء.
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؟
َ

 ملارا جضوحت

 
 ألين مل أجْد أميناً أستأمنو على األمانْة  -
ألف أمي عندما كانت تسند رأسي وتقّبل جبيٍت، كانت  -

 اللمسات والقبل تقوؿ: مىت أبصْر أبناءؾ؟ 
ألين  عندما ْتُت بعشقي، تشكلِت الصحراُء، وابتلعِت  -

الكوَف، فكاف لزامًا علّي أف أفجر أهناراً، تروي كل ىذا 
 الظمأ الكوين.  

 ١تاذا تزوجَت؟ -
 إل٧تاب. ألثبت للناس أين قادر على ا -
ألف بكاء طفٍل، ال يعرؼ معٌت البكاء، يقلقٍت، طوؿ  -

 الليل، أهبى وأجل ألف مرٍة من مصارع العاشقُت.
 ألف هللا واحٌد أحٌد، مل يتخْذ صاحبًة وال شريكا.  -
 ألين عندما أكوف قادراً ال أتظاىر ابلعجز. -
 ١تاذا؟ -
 ألين خشيت أف ألقى هللا حاماًل إحدى صفاتو اليت ال -

 تنبغي إال لو.
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ألنو عيٌب علّي ومٍت أف أسَت، ٖتت الشمس، يف رابعة  -
 النهار، وأان أٛتل مشعًة منطفئة.

 مل تعشقٍت؟ -
 عشقُتِك حىت سرؽ الناُي صوٌب والغراُب حكميت  -
 مل تصرْب على فراقي؟ -
، ومل تطفِئ الريح شعاعًا واحدًا من  - مرَّ أربعة آالؼ يوـٍ

مشسي. ونبعي ورد عليو اآلالؼ، ومل ينضْب. وسَتدوف، 
 وكلما ورد وارٌد ازداد عمقاً وفيضاان. 

 خنتٍت؟ -
 ال يوافقِك احملاؽ، وال الصرصار ا١تخبوُؿ  -
 تفسَتؾ ١تا حدث؟ -
ومل تبَق إال  كل ما حدث أف النار أحرقْت ميثاؽ ا٠تيانة،  -

 حروؼ النار.
 كذبت علّي!  -
 انتبهي! ابتعدي!. حاذري! -

 إف السماء تسقط على األرض، واألرض تلقي ما فيها. 
 ىل تتزوجٍت؟ -
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 إذا بعثِتها من مرقدىا وواريِت اليت تسألٍت. -
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 الكلماث 
 
 زمن ال يُػَعّد ابلثواين، ومكاٌف ١تن ال مكاف لو.   -
 النبوة، ومسكها، وحناؤىا اجملبوؿ.عُت  -
 عيسى كلمة. -
 رأٌس كل البشر أرجٌل لو.  -
 وحدي ورقة، وهبا غابة.  -
 أٝتى صفاٌب وأجالىا، وآثرىا عندي. -

....... 
  

الرصاصة أُطلقْت ٨توه . وكاف، من قبل، قد قاؿ  
كل ما يستطيع قولو، والرصاصُة وحدىا استطاعت 

 يقْلها.أف تسمع الكلمات اليت مل 
  

 علمتنيها! 
 وافرحتاه! 

 إين أعرفَك!
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 من يستأجرين ألبٍت لو بيتاً؟

 من يستقرئٍت؟ 
 من يستكتبٍت؟

 أان من أحرؽ بكلماتو بيتو 
مل يبق يل، وليس أمامي إال أف أصرَّ انري، وأٛتَلها على 
رأسي، وأرحَل إىل دنيا أخرى، أو أف أستغيث ٔتن ٯتلك 

 ا١تاء.
  

 ماذا أكتب عنو؟
 َد، ومل أعْد أٝتعو ابتع

 وابتعَد، ومل أعْد أتبينو 
 وابتعَد، ومل أعْد أٗتيلو 

 وابتعد، ومل أعْد أستذكره.
  

 ماذا يكتب عٍت؟
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 أنتظر بلهفٍة اللحظَة اليت ألقى فيها شعراًء خرسا.
  

 أستطيع أف أختصر اللغَة، كل اللغةِ  يف ضدين:
 الصرخة        

 الصمتة.
  

 زرع كلماٍت؛ ]" وأذِّْف يف الناس ابٟتج "[ 
 وىا ىي غاابت تًتى، ليس للتصحر إليها من سبيل.

  
يف ...بقلبَك  ولسانك وعينيك ويديك تكلْم! تكلمْ 

. يف فرحك وحزنَك. يف سرؾ صحتك ومرضكَ 
تظهر ....تكلْم! تكلْم ألنك حُت تصمت وعلنكَ 

 ..لك أنياٌب وقروٌف وذيوؿ.
  

 داببًة وال رجال وال امرأًة....  وال ً ليس ا١تستقبل قصرا
 ا١تستقبل كلمات.
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 ما نبنيْو 
 نتحرؾ فيْو 
 والكلماْت 

 تبنينا. تتحرؾ فينا
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خ قت لتبصش التاٍس  طٍش

 
 جسمي يكرب، ويكرُب ...
 مل يعْد رحم أمي يتسع يل 

 لذلك خرجت مبكراً  قبل إ٘تاـ مدة اٟتملِ 
 العملية القيصرية الناجحة.ألُف شكٍر للطبيب الذي أجرى 

 
 فهمُت معٌت صرخيت األوىل 

 وكانت قاميت أعلى من السحاِب 
 واٞتباُؿ يف عيٍّت كاٟتصى 

 ىكذا كنت ٟتظة ا١تيالد. -
 

مع مرور الوقت، وتوايل السنوف، أخذْت قاميت تقصر يوماً 
، ولغيت تتالشى.   بعد يـو

سن النضج واالكتماؿ، أصبحت  –عندما بلغت األربعُت
طفاًل  ال أستطيع ٛتل اٟتصى،  بل ال أستطيع أف أتبُت 

 صالبتها، وال تتحرؾ شفتاي ْترٍؼ واحد.
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 لست جهوالً!

 أعرؼ أف اللغة، والطوَؿ يكسباف شيئاً فشيئا. 
 ما حصل معي مل يكن شيئا غريباً 
 كانت تلك طريقًة لتبصُِّر التاريخ.
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ذ لقائي  ال ًٍش

 
 األرواح ترجع من مستقرىا. والذرات تتجمع، ويُػْبٌت اٞتسُد. 

على األرض، وأيكلوف،  ا١توتى يعودوف مرًة أخرى: ٯتشوف
ويدخلوف يف األرحاـ، ويعودوف نطفًا يف و٭تلموف...

األصالب، ويدخلوف يف القرآف: ")ىل أتى على اإلنساف 
 حُت من الدىر مل يكن شيئاً مذكورا (" 

، يرجع من الغابة، ٯتحو الصور واألفكار زايد عبد ا١تعطي
اليت راودتو وراودىا، قبل أف ٮُتْرَج روحو َعْنوة. أسرعُت إليو 
مبتهجاً، ومهلاًل، ألحييو، وألستنبئ عن الرحلة األخَتة. 
لكنو أنكرين، وأيقنت أنو ال يريد لقائي يف ىذه اللحظات، 

 وأنو يريد أف ألقاه يف اللحظة اليت تفارقنا فيها.
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 هزا هى السش

 
الربج منتصٌب وسط ا١تدينة، كأنو عروس وسط اٞتمع. الكل 
يعرفو ٘تاماً، ولكن ال ٬ترؤ أحد على االقًتاب. "من يقًتْب 

 يهلْك"، ىكذا تقوؿ األسطورة.
يف قمة الربج ٭تفظ سرُّ األسرار؛ ما كاف وما ىو كائن وما 

 سوؼ يكوف.
اٞتلل. فعلي بدأ سكاف ا١تدينة ٕتمعوا ١تشاىدة اٟتدث 

صعود الدرج إىل القمة.  يف ىذه اللحظات، بدأ سعيد 
ينػزؿ. والدرج ضيق ال يتسع إال لشخص واحد. ًب اللقاء يف 

 ا١تنتصف. علي الصاعد يتصبب عرقاً، وسعيٌد النازؿ.
الصاعد يريد الصعوَد، والنازؿ يريد النػزوَؿ. وامتد الغسق، 

قًة بيضاَء، وألقتها من وٛتامٌة ارتدت قوس قزح، وأمسكْت ور 
قمة الربج، وحركت جناحيها بسرعة، وىي تصرخ: ىذا ىو 

 السر!. أنُج علي. أنج سعيد!، قبل أف ينفجر الربج.
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 أها  أولكم   

 
الدمع ينحدر من اٞتفن، والشمػس تتفتت، وتتناثر كتالً 

 سوداَء، والسماءُ الزرقاُء تبتلع النجوـَ.
 

 دمع األـ يسيل على ا٠تديِن 

 ٭تًتؽ اٞتبُل 
 ٖتًتؽ الصحراءُ 

 ٭تًتؽ البحرُ 
 

 حامُل اٞترِس 
 ٦تسُك الطَِت    

 ا١تنذوُر منذ بدء ا٠تليقِة 
 ا١تنتصب على قمة اٞتبل، وحيداً 

 يستقبل إشارات البدء:
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ال تدعوا الدمع ا١تقدس؛ دمَع األـ، يالمس الثرى، وإال حل 
 –أانبكم غضُب وبطش اٞتبار القاىر. ال تدعوه أبداً، وى

 أقدـ روحي وجسدي! –أولكم
 ىيا        

 ىيا       
 !أسرعوا  

  
 دمع 

 األـ 
 يتهيأ 

 للسقوط.
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 لسان حالي

 
مساًء،  يف طريقها إىل اٟتافلة األخَتة، كانت النسمات ما 
إف تالمس نسمٌة شعَرىا األسوَد ا١تنثوَر على الكتفُت، 

وصلٍت، فيتطايَر، تتحوؿ إىل طفل. الطفل األوؿ الذي 
أصبح فّو اللساف، ولكنو رغم البحة والصوت األجش، 
استطاع أف يقوؿ يل: حاولُت أف آتيك ٓتصلة ىديًة 
وتذكارا. الطفل الثاين، سقط يف منتصف الطريق، وابلكاد 
استطاع أف ٬تثو على ركبتيو. أسرعُت إليو وعندما احتضنتو، 
 وضممتو إىل صدري، اغرورقْت عيناه، بدموع زرقاء، ومل

 ينطْق ْترؼ واحد.
 اٟتافلة ٖتركت، وغادرت ا١تكاف، ومل يولْد أطفاؿ آخروف. 

ويف صباح اليـو التايل، عند مروري ابحملطة نفسها، ٝتعت 
 سائقاً  يقوؿ: كاف النػزيف شديداً!

 وشاىدُت مكاف اٟتافلة آاثَر دـٍ أخضَر ودموٍع زرقاء.
األطفاؿ، وكاف لساف حايل:  اي رٛتن اي غفار، ارحم ىؤالء 

 واغفر ٢تم.
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 سيحضش الجىت    

 
من شرفة غرفيت ا١تطلة على اٞتهة الغربية، يف الطابق السابع،  
كانت إطالليت األوىل. شاىدت رجاًل مهيبًا يتصبب عرقاً. 
يهز األشجار بيديو حيناً، وحينًا آخر يدؽ اٞترس، ويقذؼ 

 األغصاَف العاليَة ابٟتصى، حيناً اثلثا.
ية عصراً، ومن على السطح، شاىدُت الرجَل يف إطالليت الثان

نفسو، يف اٞتهة الشرقية، يتصبب عرقاً، يتسلق األشجار، 
ويضع اٟتبوَب على األوراؽ، ٍب ينػزؿ وينثر الكثََت منها على 

 األرض، ٍب ٬تلس ٖتت شجرة وارفة الظل  ويبدأ ابلعزؼ.
 سألت النادؿ: ما الذي يفعلو ىذا الرجل؟

يعملو منذ سنُت، طيلة النهار.  إنو مسكُت، ىذا ما -
يف اٞتهة الغربية، يريد الطيور أف تطَت، ويف الشرقية 

 يناديها للهبوط.
 قلت: وماذا يفعل يف الليل؟

 قاؿ: رٔتا ٭تصي الطيور اليت طارت  واليت ىبطت. 
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أاثر ا١تشهد اىتمامي. وعندما جاء ا١ترشد، سألتو: ىل ٯتكن 
 .ا١تسكُت هبذا العمل؟! ىذا الرجل أف توضح يل؛ ١تاذا يقـو

قلت ىذه الكلمات، وكأف قنبلة انفجرت يف عينيو، وقاؿ 
. إنو شاعر ا٢تند هجة حادة، مؤنبو، عاتبة: مسكُت؟!بل

 العظيم.
ُسقط يف يدي. ولتدارِؾ ا١توقف، قلت: إنٍت، كما تعلم، 

 غريب. ولو كنت أعرفو، حقاً، ما سألت.
ا٠تالد الكامل. . الطَتاف يعٍت اإلنساف حسنا! حسنا! -

 وا٢تبوُط يعٍت اإلنساف الفاين.
أحس أف األمر التبس يف ذىٍت. فقاؿ موضحاً: يوجد فوؽ 
القمر طٌَت عمالؽ. ولكنو غَت مكتمٍل وكل طَت يصل إليو 

يتحد معو، فيزيده قدرًا من الكماؿ. وعندما يكتمل ىذا  
 الطَت، سيهبط إىل األرض، وسيحملها، والناَس إىل اٞتنة.

وقلت: وإف  –أعٍت النفس األمارة ابلسوء –صدري ضربت
 مل يستطع!

 قاؿ: سيذىب. وسيحضر اٞتنة إىل األرض. 
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 من هم   

 
 تنكسر قشور البيض الطينيُة 

 ٮترجوف مهرولَُت 
 يف النهر ا١تقدس يغتسلوف ثالث مراٍت 

 يصعدوف اٞتبَل 
 على القمة القزحية، يصنعوف أجنحتهم، ويطَتوَف... 

القمِر منهم من يواصل الطَتاَف، ومنهم من عند حدود 
يذىب إىل البحِر، ومنهم من يذىب إىل الصحراِء، ومنهم 
من ينقلب، ويعود إىل األرِض ينقب و٭تفر، وصواًل إىل 

 األعماؽ.
كل عملهم، يف ىذا الطَتاف، وكل أملهم، رغم اختالؼ 
 ألسنتهم وألواهنم، أف يبدعوا ٝتاًء خضراَء، وأرضًا زرقاء. من

أجل ذلك يزرعوف البذور والفسائل، ويتولوهنا برعاية فائقٍة، 
حىت ٗتضر، ٍب ٭تملوف ا٠تضرة، ويطَتوف إىل السماء،  ومن 
ىناؾ يعودوف ٔتا يستطيعوف ٛتلو من القماش األزرؽ إىل 

 األرِض ..... وىكذا.
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ال ٮتتلفوف يف عدـ قدرة البغل على اإل٧تاب. ال يزينوف 
  -بكل أسى –ب واألوٝتة. يعًتفوفأكتافهم وصدورىم، ابلرت

 أهنم لن يكتشفوا عالجاً ١ترض اإليدز.
 كل ما يريدونو، إبداع ٝتاٍء خضراء، وأرٍض زرقاء.

مع ذلك، فهم ليسوا ٣تانُت، وليسوا بسطاء إىل درجة 
السذاجة. إهنم يطَتوف، ويشَتوف إىل الطرؽ األقل خطراً من 

ك، ويرفضوف كل الطرؽ ا١تألوفة. وال يطلبوف أجرًا على ذل
 ا٢تبات، وا١تنح.

بػإمكاهنم أف يلبسوا الدمقس، ويناموا على ريش النعاـ، 
لكنهم يكتفوف ٔتا يسًت السوءة، وبثالث ٘ترات وبكأس ماء، 

 يف اليـو الواحد. 
ال يفرضوف ذبح قرابُت يف معابدىم. ال يطلبوف أف يتبعهم 

 أحد.
 من ىؤالء؟ -
 ىل ىم القديسوف؟ -
 ال! -
 ؟ىل ىم األنبياء -
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 ال! -
 ىل ىم أنصاؼ آ٢تة؟ -
 ال! -
 ىل ىم آ٢تة كاملة؟ -
 ال! -
 من ىم . إذف؟ -
ىم من يريدوف إبداع ٝتاء خضراء، وأرض  -

 زرقاء.
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 كلمتي ألاخيرة  

 
 الشعرات البيض يتوارين يف السود، وال يكدف يبّ 

 وبصوت راعٍش 
 بقلب راعٍف 

 بػإٯتاف نيبٍّ 
 وقفُت يف ٤تراهبا، وْتُت بسر ا١تاء.

 
 يسمعٍت حفيُف األشجار، وال خرير األهنارِ  مل

 مل يسمعٍت الشهوُد 
 ومل تسمع مياه البحِر 

 وزعردة الطَت مل تسمْع 
 وسلمى! 

كاف دبيب بوؽ إسرافيل، يف أذنيها، كدبيب النمل على 
صخرة بعيدٍة، وكنت كمن يلقي حبَة خردٍؿ يف ْتر ساكن، 

 ال ٖترؾ أمواَجو أعىت األعاصَت.
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سػر، على رأسي، كالطَت ينقر عيٍت وأذين، أصبح ىذا ال
 ويقوؿ: ُبْح! ُبْح. حىت أكوف الكلمة األخَتة.    

 
 لو هتدأ أمواج البحِر 

 لو يتوقف  ىديُر ا١تصانع والقطارات والسياراِت 
 لو يتوقف نزوؿ ا١تطر على الصفيِح 

 لو تتوقف األرُض عن الدوراِف 
 لو تتوقف حركة الكوِف 

 
 ٜتس دقائق تكفي

 دقيقٌة واحدة تكفي 
 الزمن الالـز لقوؿ كلمة. –تكفيٍت برىة

 
الشعرات السود يتوارين يف البيض، وال يكدف يّب. وبيٍت 

 وبُت موعدي ا١تضروِب خطواتف اثنتاف، وكلمتاف اثنتاف.
أٝتع من خلفي وقَع خطى سلمى. أٝتع ٢تاثها ا١تتقطَع . 

 أحس حرارة دموعها.
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لن أستديَر، وأنظر إليها، فالزمن ا١تتبقي قصَت جدا. لن أقوؿ 
٢تا كلميت األخَتة. ولكٍت سأقوؿ ٢تا الكلمة قبل األخَتة.  

بكل أتكيد، ستكوف ١تن علمٍت اللغة،  –كلميت األخَتة
 وأصغى لكلماٌب يف كل األحواؿ  واألوقات. 
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 الطفل املعجضة    

 
ابلسوائل ا١تتجمدة والدـ ُسّدت ٚتيع قنوات اٞتسم، 

ا١تتخثر، وثالثة أطباء من ذوي االختصاص، وقعوا شهادة 
 الوفاة.

 القرية، عن بكرة أبيها، خرجت يف تشييع اٞتنازة.
عند ا١تفًتؽ، ا١تميز بزيتوانتو الثالث، يف الثلث األخَت من 
 ا١تسافة، وقف الطفل فوؽ النعش السائر، وبدأ يقرأ وصيتو: 

 يف جنازٌب من كاف جنبا "  " ... وأال يسَت
 وتراجع النصف.

 " ومن شهد الشهر ، ومل يصمو "
 وتراجع النصُف. 

 " ومن عرؼ القراءة ومل يقرأ " 
....    .... 

عند بوابة ا١تقربة ا٠تضراء، وضع حاملو النعِش األربعُة 
النعَش، وانقلبوا على أعقاهبم، ومل يبَق إال والُد الطفل 
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ور حوؿ النعش، يلوح بيديو، ويلطم األبكُم، األصمُّ، يد
 وجهو، ويشق ثيابو.

ا٨تٌت عليو الطفل، وقّبل جبينو، وأشػار إىل آخر ٚتلة يف 
 الوصية، فابتسم الوالد، ورفع يديو إىل السماء. 

 وعاد الطفل، ليكمل نومو يف سريره األبيض.
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 بئمكاهكم  أن جشثىا البيت     

 "إىل رًن الرايشي"     
 

بال موعد، أف ابب البيت مفتوٌح  –تفاجأان  ٨تن، القادمُت
 على مصراعيو.

 شاىبندر التجار، أحرؽ ما لديو من رـز النقد.
الفقيو، ا١تفيت، عند بلوغو منتصف الدرج، تذكر أنو قد فقد 

 عمامتو.
الرجل العسكري، ا١تمػتشق، عند أسفل الدرج، نزع األوٝتػة 

قى هبا، بكل ىدوء، يف والنياشُت عن صدره وكتفيو، وأل
 حاوية القمامة.

توقعُت مثل ىذا اللقاء السريع، ومن أجل اإلطالة حشوُت 
القصيدة ابلصور والكلمات الغريبة، ظنًا مٍت أهنا ستسأؿ 

 عنها، فأطيل اللقاء ابلشرح.
دخلُت. كل شيء يف مكانو ا١تناسب. كل شيء يعمل:  

، والكتاب اٟتاسوب، وشبكة ا١تعلومات، والنور، والثالجة
 ا١تفتوح، والصورة على اٞتدار  تطل من النافذة .... 
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أجل فهمت: عادت الغزالة إىل موطنها األصلي ، اتركًة ىذا 
 البيت العصري. 

 كمن سبقوين.  –مسرعاً  –وخرجتُ 
 عند البوابة ا٠تارجية، ْتثت عن مكاف للقصيدة. 

الشمس غربت، وانبعث الغسق. ورأيت الغزالة، بقفزٍة واحدة 
.  ٕتتاز النجـو

ومن الغسق، انبجس أطفاؿ، يذرعوف األفق. ويكتبوف 
 الرسائل إلينا، على قطع من الغيم.

  -جاء يف الرسالة اليت وصلتٍت:
 " القفزة األوىل، نقلتها إىل موطنها األصلي.

 والقفزة الثانية، نقلتها إىل موطنها ا٠تالِد   
 أف ترثوا البيت ".   –اآلف –بػإمكانكم  
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 أبي ًىادًني    

 
 أسَت يف الشارِع 

 أٛتل ٣تموعًة من الكتِب 
 أ٘تتم ٟتَن أغنية قدٯتٍة 

 أنفث دخاَف لفافيت يف ا٢تواءِ 
 أشعل واحدًة من أختها 

 وأنفث يف ا٢تواء.
 
: 
 مات الرجل! مات الرجل! -
 صرخُت: ال! ال! -

 أال تروف أين أسَُت 
 أٛتل كتباً 
 أ٘تتم ٟتناً 

 أنفث الدخاَف 
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 ا١تقربة، أخذ الناس يقبلونٍت قبل الوداع.أماـ 
 وكنت أصرخ.  ومل يصدقٍت أحد.

 وواروين. وعادوا.
 

بنت السنوات ا٠تمس، بنيت، خرجْت مسرعًة من 
الروضة اجملاورة، دوف استئذاف، وعندما سألْتها ا١تربيُة أف 

 تتوقف، أجابتها دوف أف تلتفَت إليها:    
 أيب يناديٍت!    

 أيب يناديٍت!
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حكى                 ًُ 

 
 ٭تكى: ١تا فاجأه الغوؿ، ليالً، شقَّ صدرَه، وقدَّمو إليو. 

 و١تا التهم الغوؿ القلَب، ُمسخ بذرة.
ىو اآلخر  –٭تكى: الرجل وضع البذرة مكاف قلبو، فمسخ

 بذرة.
٭تكى: البذرة، ُزرعت يف البستاف، فصارت شجرًة، فاقت  

الشجرة، ُعملت مائة ابقة كل األشجار األخرى، ومن ىذه 
 ورد.

 ٭تكى: يف عيد اٟتب، بيعت كل الورود قبل حلوؿ ا١تساء. 
و٭تكى: صباح يـو العيد، عاد كل من اشػًتى ابقة ورد من 

 تلك الشجرة، حانقاً، وغاضبا. 
و٭تكى: أجابوا كلهم، عندما سئلوا عن سبب اٟتنق 

 والغضب: ليس للورود عطور! وبيوتنا امتألت ابلغيالف.
 و٭تكى: مل يكن لتلك الشجرة جذور وال بذور.
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 املطش قادم    

 
 أيتها  األشجار: فكي ضفائرِؾ 
 أيتها الطيور: افردي أجنحتِك 

 اي أكواَخ الصفيح: شدي أواترِؾ!
 

 ا١تطر قادـ!
 

 كل يـو ينػزؿ ا١تطر وال أبتّل 
 سألت طفال: ١تاذا ال أبتل؟

 اذىْب. وارـِ نفسك يف البحر.  -
رجاًل وسيماً، ٯتشي ابتزاٍف فمسح ا١تاَء عن وجهو سألت 

 وعينيو، وواصل سَته.
سألت فتاًة خارجًة من اٞتامعة، هتطل السماء عليها، وىي 
هتطل على األرض. فمدت يدىا  وأخذْت مظليت. ووضعتها 

 على رأسها. ومل ٕتْب. 
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، ومل أبتّل، ولن أأيس من  موالي: ينػزؿ ا١تطر كل يـو
يكف قليب عن الدعاء. موالي: إنٍت أتوسل االنتظار، ولن 

إليك، أف تتغمدين بقطرة واحدٍة من مطر رٛتتك الواسعة، 
 يـو ألقاؾ. 
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 وطاشت الشصاصت      

 
 ورثت عن أيب مسدساً قدٯتاً ورصاصًة وحيدًة 

 
 قهوُة الصباِح  / مل تلمْسها يداِؾ 

 قهوُة الظهَتِة   / الشمس دثرْتِك ابٞتليِد 
 وبيننا ستائٌر من الغيـو الداكنةِ 
 قهوة ا١تساِء     / الناي فّر من يدي إىل الشجرِ 

 سيد ا٠تالصِ  –قهوة ا٢تزيع األخَِت / يدي على الزاند
 والفوىة يف الرأسِ      
 وأرعشتٍت إقامة الصالةِ 

 وطاشت الرصاصةُ 
 واندلق الكأُس 
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ل الحلم      جأٍو

 
 كل ما بيننا  

 حلٌم عابُر 
 حلٌم انفُر 

 ومل أعزْؼ ٟتناً على أواترِؾ ا١تشدودةِ 
 مل أذْؽ عسل الشفاهِ 

 مل أستظل بظل لياليكِ 
 

 كل ما بيننا 
 حلم عابُر  

 حلم انفرُ 
ونوارس أصابعِك قادتٍت إىل آابر خربٍة، حُت شربت حصاىا 

 أحسست ابللهب يف حلقي، وأمعائي. 
 

 كل ما بيننا 
 حلٌم عابرُ 
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 حلٌم انفرُ 
فاعذريٍت إْف سألت: ما ابؿ ىؤالء األطفاؿ، يقفوف يف 
الشارع، ويلقوف حقائبهم ا١تدرسية على األرض، وبيننا، 

 وبشكل دائري، يهتفوف بدىشٍة وتلهف: 
 أنِت أمُّنا 

 أنَت أبوان  
 ما ابؿ ىؤالء األطفاؿ؟!

 ماذا دىاىم؟
 إهنم أوَّلوا حلَمنا. -
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 ًبث في عيىوي

 
 ٦تدداً على الفراِش: 

 السقُف طاَر 
 والتخُت غارَ 

 واٞتدراُف األربعُة طارت إىل اٞتهات األربعِ 
 وا١تطُر يتساقط بغزارةٍ  

 وبقيت اثبتاً، ومعلقاً يف مكاين 
 ال أرًُن!

 وجهاز التلفاز وحده يبث مشهد العراؽِ 
 يف عيوين

 ويف كماين
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 الفكشة كما هي    

 
يف ماء النهر ألقى ماَء جرتو قطرًة قطرًة، ٍب ألقاىا، وبدأ 

 يلقي أعضاءه عضواً عضواً حىت نفد. 
ألنو مل يعْد ٯتتلُك وسيلًة لتفتيتها، فقد ظلِت الفكرُة كما 

 ىي؛ ال يرقعها ليٌل، وال تثقبها مشس. 
دار ا١تفتاح يف القفل، وانفتح مائُة ابب. كل ابب يطل على 

البيوت يف كل ىذه ا١تدف، عالمات  مائة مدينة . كل
 تعجب: 

 بذؿ كل شيء ومل ٭تصْل على شيء.
ما بذؿ ألجلو كل شيء بُت يديو، اآلف، وبال ٙتٍن، وىو 

 فيو من الزاىدين.
 والفكرة ظلت كما ىي: ال الليل ٭تجبها وال الشمس ٕتليها.
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 في خشج الشاحلت 

 
 الربيُع!  الربيع مرةً  أخرى!
 لو نظر إىل بدايتو وهنايتِو 

 ما الذي أشبهو فيو؟
 

 إنو ال ينظر إال إىل  ٟتظتو وهنايُتُو فيها 
 وال أيبو وال ٭تفل ٔتا ٭تيط بو 

 وال يستأذف الطائرات وال الصواريخ. 
 

 أان!    
 أان مرةً  أخرى! 

 لو نظرُت إىل ٟتظيت 
 ما الذي يشبهو الربيع فػّي؟
 فيها  ال أنظر إىل ٟتظيت وبداييت

 ال أحفل وال آبو إال  ٔتا ٭تيط يب
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كنت وإايه يف خرج الراحلِة، وٝتعنا زغاريَد وعوياًل، ومل 
٩تتلْف على مصدرىا، ومل أنتلْف على أسباهبا، وال على 

 إمكانية تبادؿ ا١تواقع.
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 وصل الحضن إلى كماله 

 
 أحزنتٍت حىت صارت روحي رصاصاً، وجسدي دخاانً 

 أحزنتٍت وانغمس جسدِؾ األبيُض يف ْتَتة روحِك الزرقاِء 
 أحزنتٍت ولدّي كلماٌت كا٠تراؼ، إف قلتها سأوصف اب١تسِّ 

وما  أحزنتٍت ورسائلي ذاكرٌة النتظاِر ما فات دوف أف أراه،
دوف أف أ٘تناه. وعنواهنا؛ ليس لدي نيٌة حاٝتٌة  أف  ءسيجي

أفتح ما مضى، وال أف أغلق ما سيجيء. وبياُضها ٯتكن أف 
أحلل ٣تازه كما يلي: ذىب اٟتزف إىل أبعد ٦تا توقعت 

وطلبت، ووصل إىل كمالو الذي ال رجوع عنو. منك   ولك   
وعليك   سالمي  وسالـُ ثالثة أجنحٍة ٖتلق يب وتُػنسيٍت 
ذاٌب، ٍب ٖتلق يب يف فضاء اٟترية فال أجد غضاضةً  إف 

 استذكرت أايـ عبودييت.                              
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 بمارا سيحلم

  
كثر ا١تنشدوف، واستعصمْت بصمٍت من حديد، 

عن  –كالسمكة  -والبكاُء والغضب ٢تا وىي تبحث
 مائها يف جداٍر بلي طالؤه.
 لغتو.أجراٌس كثَتٌة ولكِل جرسٍ  

وإهنا لتتأمل من ا٢تواء الذي يقلم أظافرىا، وحُت تُػْنتزع  
الشوكُة من جسدىا، يُػْقلقها ثوُب الزفاؼ، وىي ال 

 تدري من أية جهٍة سيأتيها اٟتذُر ا١تبشر ابلسكينة. 
 قرع مفرد؛

مل تنقِض إال أايـٌ قليلٌة من الشتاء، وا١تتعبوف يسًت٭توف 
 من التعب، وىي تتعب من الراحِة.

ارتفع اٞتوع كاٟتشيش اليابس، وسوَّره الظمُأ ابلغمِّ 
ألف ما  -اآلف  –والنعاِس، فتيقنْت أف صيامها سيبدأ

 فات يستوجب اإلعادة والرد كما يُرّد الفعل إىل مصدره.
 قرع اثف؛
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يبدأ حيث ينتهي األوؿ، وال يستعَت منو شيئاً: السؤاؿ 
ٞتباؿ، قدًٌن، وأطوؿ من هنر النيل، وحروفو أضخػم من ا

 ومكشوٌؼ، ومل يُعلْق على ستاٍر مقدس.
ذىبت الكائنات إىل نومها وفق اٞتدوؿ الزمٍت احملدد، 
فأاتحت الفرصَة لظهور ضباٍع يف ا١تشهد تكتفي ٔتا 

 تلقاه يف طريقها.
 اٞترس األوؿ: حقاً كانت تناـ  وىي صغَتة؟

 اٞترس األخَت: من النـو يبدأ السهر ومل ٘تْت ٘تاماً. 
ألدىن: انمت يف رحم األـ، ومل يكن ما يدؿ اٞترس ا

 على بداايت التساؤؿ.
اٞترس األقصى: لن تناـ ولن تطلب النوـَ. ستناـ 
صاحيًة. لن تسمح للعاصفة أف تقرأ معاٚتها على 

 مسمعيها.
اٞترس األوسط: كأهنا تبعث من جديٍد، والناُس عراة، 

 ومالبسها غَت شفافٍة.
جراِس، فالنياـ اٞترس ا٠تفيُّ: فلتصمْت كل األ

 سيحلموف.
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ؤتاذا سيحلم من كانت وسادتو نباَح الكالب ا٢تاربة 
 من الرصاص؟                                   
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 املشكض 

 
من ا١تركز إىل احمليِط، ومن احمليط إىل ا١تركِز، كمن 
يسَت يف اليابسة إىل آخرىا، فانشْد اي قلُب، ما ال 
تستطيع إليو وصوال، واحفْظ ما بُت يديك من 

 تغَتات الطقِس. 
 

 أٝتع الصوَت األوؿ للناي، وىا ىي البكارات تتدفق تياىًة.
 ـٍ ملكي.أٝتع صوَت الناي ٮتفُت، والتاريخ ُيكتب ٔترسو 

أٝتع صوَت الناي يتبدد يف السكوِف، ولك، اآلف، اي قلب 
أف تقوؿ: طوىب ١تن يبحثوف للصمت عن كلماٍت، وطوىب 
١تن يبحثوف للكلمات عن آذاٍف ليست كالصدؼ والصدفة، 
ولك أف تعلن على ا١تأل كل اترٮتك، فليس فيو ما ٮتدش 

جملهوؿ اٟتياء. ِسْر اي قلب، إىل ما ال تتمناه، وْليكِن ا
بدايتك، واجعِل الربَؽ مرآتك اليت ال تصدأ، واصغ قليال، 
وال تسأؿ عن الناي، فقد  كثرت اآلالت واختلطت األهنار. 
قْف اي قلب، قليال واستعرْض معرضَك، وانظْر  خلفك 
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يستقم أمامك. وال ٖتفْل بتحديد ا١توقع، وقْل: تربطنا ثالث 
لرابعة سألقيها صوٍر. ثالث معلقاٍت.  ثالث جدارايٍت، وا
 يف ٣تمع األهنار ليعرؼ كل نبٍع ٣تراه ومصبو:

يف رأسي طنُُت ذابٍب، ويف ا٠تارج عاصفٌة تتهيأ  -1
للراحة، والكثباف تنتقل ابستمرار، واألحداث كلها 

 مثبتٌة ابلصورة والصوت.
كما ينػزؿ ا١تطر يف الصيف، يرتّد دمعي إىل عيٍّت    -2

بال صهيٍل، وعيناي يقًتب جفنا٫تا فتتسع دوائر 
 وآفاُؽ رؤايي.

كلميت جبٌل. أىن يل القدرة ألنقلها إىل أذنيك؟    -3
يف الوقت الذي يسعدين كل  وكلميت جبل ماٍس.

السعادة أف أنقلها إليك يؤ١تٍت كل األمل اإلحساُس 
 .بفقدىا وخسارهتا

والصورة الرابعة حُت أهنيها لن أكوف مضطرًا لتوقيعها 
 ابٝتك.
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ليس لك اي قلب، ما جٌت سواَؾ: تربطها بَك صوُرَؾ 
الثالُث، وصورهتا الرابعة، حُت تفرغ منها فهي ليسْت 

 مضطرًة لتوقيعها بغَت اٝتَك.   
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 ثمت من فني 

 
 -أخاؼ منَك، وبَك أطمئن

 صفٌة ليست إال لَك.
 

 خويف واطمئناين جسٌر وواحٌة 
 أعرب وارتوي 

 وأرتوي وأعرُب. 
 

 ال ينقص خويف عن اطمئناين 
 واطمئناين ال يزيد عن خويف 

كل ٔتقداٍر، ومن جاء بعملة ذات وجٍو واحٍد َسُهَل 
 اكتشاؼ زيفها.

 
 خويف يبتعد واطمئناين 
 والزمن خارج اٟتساِب 

 وا١تكاف رُِتَق 
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 ال خوٌؼ وال اطمئناٌف     
 ورضاؾ تراٌب جديٌد وٝتاء جديدٌة 

 والزمن زبٌد على الشاطِئ 
 وا١تكاف موقٌد يصل اٟتطَب ابلرماِد 

 
 عربت وارتويُت 

 وارتويت وعربت إىل حيث ال عبوَر 
 وال ارتواء بعده.

 وٙتة من فٍت  
 ومن يتمٌت الفناَء.  
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 عليىا هحن البسطاء 

 
خيوٌؿ بيضاء وصفراء، تدخل جا٤تة ، وٗترج يف الكهف، 

. البيضاُء صفراَء، والصفراُء بيضاَء، والكهف يغَت دائخة 
 مكانو وسكانو كيف شاء.

األطفاؿ ا٠تدج، أُنيط هبم تسيَت أمور ا١تعمورة، والعبو 
 عمياف. الشطرنج 

الكهف، يغَت مكانو وسكانو، وعلى ا١تفكرين اخًتاع 
حاضنات للخدج، وعلى ا١تبصرين إقناع الالعبُت بلعبٍة 

 –أخرى ٘تنحهم اإلحساَس ابلنصِر أو ا٢تزٯتة. وعلينا ٨تن
أف نؤخر الغروَب قليال،  –البسطاَء ا١تبسوطُت ملء البسيطة

 .                                                              ونعدَّ ألواانً تليق ابلغسق والشروؽ اٞتديدين
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 املطاسد         

 
: اصنِع  أيها ا١تتلوُؿ، أيها اٞتنوف الرشيُد، أيها الربكاف البارُّ

 الفلَك، واسخْر كما يسخروف.
 

مطارٌد  أنت من كل األلواِف، و٦تن يسرب ويستخفي، ومن 
لذي تتنفس خائن العينُِت. ماء وضوئك مطارٌد، وىواؤؾ ا

ومن اٞتغرافيا، واقتصاد السوؽ وتصدير النفِط، ومن ىدير 
السائل ا١تنوي، ومن ا١تأروضُت على رقعة الشطرنج والزاندقة 

 وا١ترتزقة والصوافُت، ومن يستبدلوف السالح ابلتب.
مطارٌد تتقلُب وتًتقُب، ووجهك فراغ القوس من السهِم، 

اريَب، وال أرض وال ٝتاء لك إال  وعيناؾ مسجداف وسبعُة ٤ت
كلماتَك، وسالحك الرجاءُ، أنت ا١ترصود وا١توصوؼ ٔتا يف 

 راصديك وواصفيك.
، ٔتقدار ارتفاع الشمس  مطارٌد. وْلًتتفْع اٞتائزة يومًا بعد يوـٍ
عن الفحيِح، ؤتقدار ىطوؿ الليل على أواتر األعصاب 

 ا١تشدودة.
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وغياابت اٞتّب، واٟتذَر، مطارٌد، وآَمُن عليك لعاب الذيباف 
وآمن عليك الليَل الباكي ٧توماً، والغيَب ا١تستقرَّ يف غربتَك، 
اي من جيُشو ما أبقِت األرضُة.  اي من حُت ٗتتتم ىذه 
الدورُة ابلشمع األٛتِر، ويشتد السراب يف الطُت والناِر، 

 تباركك مالئكة النور.
ػُم، وال أتىب مطارٌد لك وعنَك الرصاصة اليت تتجو ٨توؾ  تتأل

االنطالؽ إليَك، واٟتفرُة اليت تنتظرؾ تتأمل وال أتىب اال٨تفار، 
 والقيُد يتأمل وال أيىب التمعدَف.

 أٝتع الرصاصَة تصرخ : اطلقوين! 
 واٟتديَد : اصهروين! 
 واٟتفرَة : احفروين! 

 وٙتة من يتأمل لك وعليَك 
 السيوؼ عليَك  سحقاً! 

 القلوب معكَ  وتباً! 
 والدموُع    

 دمعة توبة، ودمعة لعنة.
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طوىب لك أيها ا١تتلوُؿ. أيها اٞتنوف الرشيُد. أيها الربكاف البارُّ 
على أسنة الرماح أعُُت  –إف انمت –طوىب لك، وْلتنمْ 

 اٞتبناء.
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 مع أحفادي 

 
طريقي إليهم تضيُق. وطرقهم مع أحفادي وأحفادي معي. 

 إىل سواي تتسُع ....
معهم، وىم معي . أذكر حُت عربُت جسَر جدي أين  
خلعت نعلي، ومل أتفحصهما. لعل اٞتسر أيمرىم بعكس ما 

 فعلُت. 
معهم، وىم معي وكنت لعبتهم. وحُت ١تع الربؽ أغمضوا 
عيوهنم. وحُت قصف الرعد  رموين وعادوا. وعندما ألفوين 

 استحيوا وطأطأوا ٍب افرنقعوا ضحكا. أمامهم
حكيُت ٢تم، فعّظموين وعند قصة أبيهم وٚتُت، وبعدما 

 رويُت عَتوين ْتياٌب. 
يومًا بعد يوـٍ أفتح أقفا٢تم وأبواهبم وأحطم أغال٢تم. وىا ىم 

 يفعلوف ما فعلُت.
أشعاري! منهم من قرأىا مرًة واحدًة، ومنهم من حفظها، 

ا، ومنهم من مل يُِعْرىا أدىن اىتماـٍ ومنهم من انتقدىا وجّرحه
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....وصغَتىم كاف ٭تلم ٔتا ال أستطيع أف أٗتيلو، أو أف 
 أفسره. 

، وال درىم يل، وصييت إليهم كلمات  -ضوف أو يغضبوفَ ير 
 وال علّي.

أحفادي! هبم ابتليُت ٔتخترب الكلماِت، وابتليِت الكلماُت 
  ) ما أغلى من الولد إال ولد الولد ( -ٔتختربي

ألبسُتهم األبيَض فأضاءوا ما ىو عكس عدمي وحاضري 
 وأُلْػِبْسُت ما أَْلَبْسػُتهم فلم تستطِع الكهرابءُ أف تضيء غرفيت. 

 كما٢تم عندي أف تفعل كلماهتم وأف تتكلم أفعا٢تم. 
وأبو جدي مسح على رأس أيب وقاؿ: فْليعْنَك هللا على 

وفعلُت ما  وقتَك. وفعل أيب ما فعل جدُّه، وقاؿ ما قاؿ.
 فعال وقلُت ما قاال. 
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 وطني

 
وطٍت مهجري، ومهجري قصيدٌب اليت كتبتها قبل عشرين 

 عاماً  واليت سوؼ أكتبها، بعد عشرين عاما.
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 ساًت

 
ىزٯتٌة ألنٍت بعد اليـو لن أُوصَم بعاٍر، ولن تفّت يف عضدي 
 انتصرُت انتصاراً واحداً على شخص واحٍد ىو أان.
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 حسبي

 
حسيب أف تبقى يل أذف تسمُع. حسيب أف أظل أردد: اٟتب 

اللحن ومبدعو وعازفو، وا١تاء وا٢تواء والرغيف والكساء  
 أواتر، واٟتياة قيثارة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



99 

 

 سيرجان 

 
 كتَب سَتتو ابلدخافِ 

 وكتبْت ىي سَتهتا ابلرماِد 
 

 ىو وىي 
 شرر وندى ا١تاِء والناِر 

 
 أُعجب القراءُ 

 وأٚتع النقاد: ال ٗتتلف السَتاتف إال يف لوف اٟترب.

 

 

 

 

 



111 

 

 أكاد أبىح

 
فوؽ السطح أٛتلو على كتفّي، وأشاىد ىالؿ العيِد، وأمسح 
بيدّي، ما تقوؿ العيوُف، وأكاد أبوح إليو: لست جديرًا أف 

أابؾ. وكاف ىو، دوف أف أدري، ٯتد يديو، عالياً، وٯتأل أكوف 
.  قليب ابلنجـو
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 مىعذ 

 
 ىذا ىو موعدَؾ وإايَي 

 وحواسي أهنْت كل مهامها 
 وخلدْت إىل الراحة واالنتظار. 

 
 ىذا ىو موعدَؾ 
 وىذه ىي خاميت 

 تنتظر إبداعَك.                                          
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 ولى على عجل

  
 زرين!  

 ولو على عجٍل، وال تكًتْث 
 أو بوحشيت. –بعدؾَ  –أبنسي بكَ 

 زرين! 
 وال تكًتْث 

 وإف ظل جسدي يتنقل أمامَك  
 أو ظل يتوزع على البحَتات.
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 بذوهك 

 
بدونك، ال تعادَؿ. فاٞتسد ينحدر كالشالِؿ، والروح 
٘تضي كالنهر األخرس. ىكذا ٯتتزجاِف وال يتعادالف 
بدونَك. لذلك أستحلفَك، وأستجَت بَك، وأضرع 
إليك: خْذ كل حواسي وال ٖترمٍت حاستك السابعَة اليت 

    كما كانت بُت يديك.                           –صافيةً  –وىبَت، وأبقها يل
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 دمىع 

 
 هبيٌة! 
 هبيٌة!

 الدموع اليت ٮتصبها النور، وتلد يف العتمة.
 

 مدنسٌة! 
 مدنسة !

 الدموع اليت ٗتصبها العتمة، وتلد يف النور.                                                          
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 صهىس 

 
 الزىوُر!    

الزىور اليت ال تسقى إال ٔتاٍء آسٍن، وال يفوح منها إال 
حُت تسقط يُػَعّد ٢تا بساٌط من   –مدى العمر –العطن

 الطهارة. 
فتعجْب أيها العجب، وتفجْر أعنف من خياؿ الشعراء،    

 وٖتجْر كاٞتلمود!. 
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 وحذتها 

 
 وجدهتا!   

  -وجدهتا!
 الريح اليت تكتبٍت 

 ٘تحوين 
 نفسها اليت ٕتلوينوىي 
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بقى السؤال  ٍو

 
1 

 الثلُج عن ٯتيٍت 
 يُِعدُّ قهوة الصباْح 
 والناُر عن مشايل 

 رمْت ثياهبا على األقاْح 
 وغيمُة اٟتنُت يف جبيٍَت ا١تباْح 

 
2 

 ماذا تبقى سيدي  من السؤاِؿ، والسؤاْؿ 
 بقيٌة من النهْر 

 على جناح ٪تلٍة  فقَتْة 
 مرْت، ومل تًتْؾ أثْر 

 
 ماذا تبقى سيدي 

، أيها ا١تالْؾ؟   والنجم يف ذراَؾ، يستقرُّ
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3 

 سألُت قبل دمعتُْت 
 سألُت بعد رعشة اليديْن 

 واكتشفت أف قيصراً ٯتوْت 
 على ِفراشو ٯتوْت 

 كما ٯتوُت، يف الصباح، العنكبوْت 
   
4 
 مىت ستكتمْل؟ -

 : انتظْر أوؿ الشهر.قاؿ األعمى
 ٞتنُت يف رحم أمو:وقاؿ ا

 حينما ٭تُت موعد الوالدة.         
 سأسأؿ جدي. –واٞتندي قاؿ: إذا عدُت سا١تاً 

 وزير الدفاع: ال أعرُؼ.
 وزير ا١تاؿ: ىذا ٤تاٌؿ! 

 العاشق اليائس: ال تنتظْر أحداً.
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 مىت ستكتمُل؟ -
 يف طريقها إىل ا١تطحنِة:  –قالت سنبلةٌ 

. وُكْل واشرْب على نمْ ه كل ليلة وكل ىنيهٍة، وال تانتظرْ 
 عجٍل. 

 وقاؿ ا٢تدىد: ٝتعت أنو اكتمَل  أثناء عودٌب من سبأ.
 
5 
قتو ، والسنبلَة...    َصدَّ

 يف اْلليلة األوىل من اكتمالو 
 ُأصيبت ابنيت ابٟترارْة 

 ويف الثانية: ماتت جدٌب 
 ويف الثالثة: احتجْزُت يف النظارْة 

 واستأصلوا ا١ترارْة 
 والزائدَة الدوديْة 

 ْتثاً عن األّتديْة 
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6 
 مىت ستكتمْل؟ -
 يف ا١توعد القادـ يف الليايل الثالِث.  -
 لكنٍت أخاؼ ما أخاُؼ!    -

 أخاؼ أف ٘توت أمي 
 وأف يصيب ابنيت الصرْع 

 ويف النظارْة 
 أخاؼ أف يستأصلوا األّتديْة 

 ويزرعوا ا١ترارْة 
 والزائدة الدوديْة 

 
7 

 مىت ستكتمُل ؟ -
 وصاحيب 

 )" بكى صاحيب ١تا رأى الدرب دونو 
 وأيقن أنػا  الحقاف بقيصرا "(                    
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 عىذ مىتهى البصش

 
 كأين اٞتندي الوحيُد يف ىذا ا١تعرِض 

 قلت: فألستعرِض العاملَ 
فإذا يب على شاطئ احمليِط. قدـٌ يف ا١تاء، وقدـٌ على اليابسِة. 

 بينهما.وعيناي تنظر إىل اٟتد الفاصل 
عند هناية مدى البصػِر، كانػت الكعبػة ْتلتهػا ا٠تضػراء، وكػاف 

 مليئاً أبطفاؿ العامل. –عليو السالـ –حجر إٝتاعيل
يف تلك اللحظات اكتشفُت أف يل ثػالث أايٍد: األوىل ٖتمػل 

 الدواء. والثانيُة كسرَة خبٍز. والثالثُة االسَم. 
سػػػػالـ، عليػػػػو ال –يف حجػػػػر إٝتاعيػػػػل –وأطفػػػػاؿ العػػػػامل ىنػػػػاؾ
 ينتظروف ثالثة أشياء.

ن الػػػػػنجم: انتظػػػػػْر. قػػػػػْف. ال ، انداين صػػػػػوت أبعػػػػػد مػػػػػفجػػػػػأة
 !تتحرؾْ 

وىػػػبط ا١تلػػػك مرتػػػدايً حلػػػة بيضػػػاَء، وٯتتشػػػق سػػػيفاً، ٯتتػػػد مػػػن 
 األرض إىل السماء .

   ، فاخًْت .قاؿ: مأمور أف اقطع اثنتُت
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ليذىب الدواء إىل اٟتيتاف وأٝتاؾ القرِش، وليذىِب ا٠تبػُز إىل 
مشػس التعػػارؼ وا١تعرفػة، فػػال  –الثعالػب واألفػاعي، أمػػا االسػم

عليػو السػالـ،  –بّد أف أىبػو ألطفػاؿ العػامل يف حجػر إٝتاعيػل
 عند منتهى البصر.
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 ال ًجيذان السباحت

 
وقػػػػف علػػػػي علػػػػى ضػػػػفة النهػػػػر ليلقػػػػي سػػػػفينتو الورقيػػػػة. علػػػػى 

كهمػػا  الضػػفة األخػػرى،  دىل سػػعيٌد رجليػػو يف ا١تػػاء، وأخػػذ ٭تر 
 كالدوالب.

خريػػػر ا١تػػػاء، كػػػاف يغػػػٍت: أمػػػس، كنػػػا مشعػػػًة، أطػػػػفأهتا الػػػربوؽ، 
التقيػػػػا فجػػػػأة، قبػػػػل ٟتظػػػػة اإلعػػػػداـ.  –وأطفػػػػأان لقػػػػاء حبيبػػػػُت

تنا القبػػػػوُر أمػػػػس، كنػػػػا مشعتػػػػُت، واليػػػػـو صػػػػران واحػػػػدًة، أشػػػػعل
 ...البعيدة والقَتواف

أمػسك علي عن إلقاء السفينة. ورفع سعيد رجليػو مػػن ا١تػاء، 
ال النظػػػػػرات: كأهنمػػػػػا يلتقيػػػػػاف أوؿ مػػػػػرة، ومل يكػػػػػن أي وتبػػػػػاد

 منهمػا، ٬تيد السباحة. 
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 على ًقين جام

 
كػػػػل مػػػػا يقػػػػع عليػػػػو البصػػػػر، يف ىػػػػذه ا١تعمػػػػورة، ال يػػػػدفع إىل 
اإلغضػػػاء واإلغمػػػاض، فحسػػػب، بػػػل يضػػػطر إىل إلغػػػاء ىػػػذه 
اٟتاسػػػة. وحاسػػػة السػػػمع، وىػػػي ا١تفضػػػلة عنػػػدي، ال يتنػػػاىى 

علػػػى إلغائهػػػا. أمػػػا حاسػػػة التخيػػػل الػػػيت إليهػػػا، إال مػػػا ٬تػػػربين 
 اىتممت هبا كثَتاً، فلم تعْد ٢تا أية فائدة.

قػػػػدمي اليسػػػػرى علػػػػى آخػػػػر درجػػػػة يف سػػػػػلم اٟتيػػػػاة، والقػػػػدـ 
 أرض الغيب. –بعدُ  –اليمٌت، رفعتها، ولكنها مل تطأْ 

أيػػة قػػوة تلمػػس رأسػػي وتربػػت علػػى كتفػػي؟. إين أبصػػر مػػا ال 
فػوؽ البصػر، ومػا ٖتػت يبصر، وأٝتع مػا ال يسػمع. أبصػر مػا 

 البصر، وأٝتع ما ٖتت السمع، وما فوقو.
 تقدست اي سيد ا٠تلود! 

 
 ا١تؤ٘تر حاشد، وا١تكاف متسٌع 

 الوادي امتأل  ثلثاه 
 يف الثلث العلوي، أماكُن تنتظر.
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زايد ابػػػػن أبيػػػػو، واٟتجػػػػاج، وىتلػػػػر، وفػػػػػرعوف وكثػػػػَتوف أجهػػػػل 

ال أٝتػػػػػػاءىم، وأشػػػػػػكا٢تم ...ومػػػػػػن اٞتػػػػػػنس اللطيػػػػػػف، عػػػػػػدد 
 يستهاف بو. 

ىػػػؤالء واقفػػػوف؛ أعيػػػػنهم سػػػقطت عنػػػد أقػػػػدامهم، وأمػػػاـ كػػػػل 
واحػػػػػػػٍد ٬تػػػػػػػثم ثعبػػػػػػػاٌف، يشػػػػػػػهق انراً، ويزفػػػػػػػر انراً، والصػػػػػػػمت، 

 والسكوف سيدا ا١توقف. 
 

بعػػػد أف أطلػػػُت النظػػػر إىل األمػػػاكن ا٠تاليػػػة يف القمػػػة، انداين 
 صوت من األعلى:

 " ستمتلئ. ستمتلئ! "
 

ٝتعػػُت. ولسػػت أدري إف كنػػت أجػػل. ىػػذا مػػا أبصػػرُت، ومػػا 
سأسػػػتطيع أف أبلغكػػػم بػػػو أـ ال؟ ولكنػػػٍت علػػػى يقػػػُت اتـ، أف  
كل واحد مػنكم حينمػا يبلػغ آخػر درجػة يف السػلم، سيسػمع 

 وسيبصر ىذا. وأكثر وأكثر.
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 ًا عشاق العالم  

 
يف العػػػػرس أكػػػػل النػػػػاس حػػػػىت التخمػػػػة، وشػػػػربوا مػػػػن األصػػػػفر 

أطبػػػػػاؽ اٟتػػػػػػلوى واألٛتػػػػر حػػػػػىت الثمالػػػػػة، ويف ا٠تتػػػػػاـ، كانػػػػػت 
تػػػػدور، وعلػػػػى سػػػػطحها تػػػػدب اٟتشػػػػرات والصراصػػػػَُت، وكػػػػل 
واحػػػػػٍد ينظػػػػػر يف وجػػػػػو صػػػػػاحبو. وكػػػػػاف السػػػػػؤاؿ يف العيػػػػػوف،  

 كاٞتمر:
 .  " ما الذي يقصده؟ "" ما الذي يقصده؟"

 
الرائحػػػػة ا١تنتنػػػػة ٘تػػػػأل أرجػػػػاء البسػػػػتاف. والبسػػػػتاين الػػػػذي تػػػػواله 

شػػػعل أربعػػػُت عامػػػاً، سػػػدَّ كػػػل فتحػػػات جسػػػمو ابلرصػػػاص، وأ
 الناَر، وغاب مسرعاً يف ْتر الضباب.

 
اي عشػػػاؽ العػػػامل يف كػػػل مكػػػاف وزمػػػاف؛ اي مػػػن المػػػس النػػػور 
قلػػػوَبكم، فأبصػػػرًب ا١تلكػػػوت: حػػػُت رجحػػػْت كفػػػيت أوؿ مػػػرة، 
قلػػػت: ال تثريػػػب. ويف الثانيػػػة: يغفػػػر هللا. ويف الثالثػػػة، انقطػػػع 
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تدفق الشالؿ، وٖتوؿ الذىُب إىل عصٍف ٖتت أقداـ الثَتاف، 
 ُة اٟتلوى، وصورة البستاين، ٘تثالف أماـ انظري.وصور 

 
لػػو أملػػك قلػػب فرعػػوف. لػػو أملػػك بطػػش التتػػار. لكنػػٍت، أيهػػا 
العشاؽ، ألقيُت نظرٌب األخَتة، وانصرفُت، وأعلػم أف الػدرَب 

 الذي أسلكو مليٌء اب١تفاجآت. 
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 ودفترك ال ًباع  

 
والقهػػػػػوة، عزمػػػػػُت السػػػػػفر وسػػػػػأبيع كػػػػػل ٦تتلكػػػػػاٌب: الزبيػػػػػب، 

 ...قة، وا١تذايع، والتخت، واألريكةوماكينة اٟتال
وجادلػػػُت نفسػػػي طػػػوياًل، يف دفػػػًت مػػػذكراٌب الػػػذي رافقػػػٍت يف 

 سرائي  وضرائي، خالؿ السنوات العشر ا١تاضية: 
 . تبعو! انتفع بثمنو! احتفْظ بو!بعو! ال

 سيضيع يف السفر. استأمنو عند جارؾ.
ة، كػػاف معروضػػاً للبيػػع، مػػع يف صػػباح اليػػـو التػػايل، يػػـو اٞتمعػػ

٦تتلكاٌب األخرى، وألين ال أجيد مهنة التجارة، فقد وضػعت 
 فوؽ كل غرض سعره.

خػػػالؿ فػػػًتة قصػػػَتة بعػػػت كػػػل مػػػا عرضػػػُت، إال الػػػدفًت، فلػػػم 
يتصػػػػفْحو، ومل يلمْسػػػػو، ومل يسػػػػألٍت عنػػػػو، ومل يسػػػػاومٍت عليػػػػو 

 أحد، ابلرغم من ساعات عرضو الطواؿ.
جيػػػيب، ودخلػػػت ا١تسػػػجد، قبػػػل  طويػػػت الػػػدفًت ، ووضػػػعتو يف

 األذاف بعشر دقائق، واٗتذت مكاين.
 أذكر أف ا٠تطيب قاؿ يف خطبتو:
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 إف هللا اشًتى من ا١تؤمنُت أنفسهم وأموا٢تم. -
 ىل أدلكم على ٕتارة. -

إذا نػػػػودي للصػػػػالة مػػػػن يػػػػـو اٞتمعػػػػة، فاسػػػػعوا إىل  -    
 ذكر هللا، وذروا  البيع .

 هما كاف الثمن.أشياُء كثَتٌة ال تباع، م -   
 الدين ال يباع، الشرؼ ال يباع، األمانة ال تباعُ  -   
 الوطن ال يباع .....  -  

كػػاف ا٠تطيػػب يقػػوؿ ذلػػك، وكانػػت يػػدي تتسػػلل إىل جيػػيب، 
و٘تسك الػدفًت، وكنػت يف كػل ٟتظػة أتوقػع أف ينظػر ا٠تطيػب 

 بعينيو إيّل، ويشَت إبصبعو، ويقوؿ: 
 " ودفًتؾ، اي بٍت، ال يباع "

 ت أغرؽ يف ْتر من الدىشة، واٟتَتة، وأقوؿ: وكن
 .باً! مل يلمسو أحد! مل يسمو أحد!عجباً! عج
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 أًتها القذٌست       

 
 قادـ إليك أيتها القديسُة: 

 من جليد العدـ قادـٌ . قادـ من أقصى األرضِ 
 ألشاىد أنوار عينيك الساحرتُت، وابتسامتك الفتانة. 

 لتحل علّي الربكات والسعادة مدى اٟتياة.     
 

 أيتها القديسة: قادـ إليِك 
 فقدت قدمّي يف حرب التحريِر، وسأجتاز الصحراء.

 ال أجيد السباحة، وسأعرب البحَر  
 إليِك، إليِك!.

 ألضع وردٌب الزرقاء، ٖتت قدميك.
 

سػػػأعًتؼ، فػػػاغفري أو عػػػاقيب، أيتهػػػا القديسػػػة : عنػػػدما 
يطاف، وَأْخطَػػػػػَر يف ابيل أف أُقبػػػػػل جبينػػػػػك سػػػػػوَّؿ يل الشػػػػػ

الوىاَج، حكمُت على نفػػسي أف تسػجن عشػرة أايـ  يف 
 أعماؽ البحر ا١تظلم.
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أيتػػػػها  –إين علػػػى مشػػػارؼ ا١تدينػػػة. "ال تغلقػػػي األبػػػواب"

"إين علػػى أعتػػاب أبوابػػك. ال تغلقػػي النوافػػذ.  –القديسػػة
 ال تسديل الستائر. ال تطفئي األنوار!. "

 
انتظرتػػِك ثالثػػة أعػػواـ، وذبلػػت وردٌب، ويبسػػْت وأىػػديتها 

، درىػػػػػم واحػػػػػٌد! –اآلف  –يبػػػػػق يف جيػػػػػيبإىل النهػػػػػر، ومل 
 وأكاد أمّد يدي.

أسػػػئلة مػػػراقيب  –مػػػن قبػػػل –كػػػم يػػػؤ١تٍت ىػػػذا! وكػػػم آ١تتػػػٍت
اٟتػػػػػدود التافهػػػػػة ونظػػػػػراُت السػػػػػائقُت الزائغػػػػػة وقهقهػػػػػاُت 

 األطفاؿ الساخرة! 
 

علػػػػى قارعػػػػة الطريػػػػق   –أيتهػػػػا القديسػػػػة –مػػػػن ألقػػػػى بػػػػك
 كا١تتسولُت؟  

 أين معابُد عينيك؟ ووىُج جبينك؟ وابتسامتك الفتانة؟
 خداؾ متورماف! قدماؾ  دامياف! من فعل بك ىذا؟!

 ...؟شيطاف؟ أي وغد؟ أي ٤تتاؿ؟ أي لص أي
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أسػػػتحلفك، قػػػويل مػػػن فعػػػل ىػػػذا؟ سأشػػػن عليػػػو حػػػرابً ال 
. تبقي ، وال تذر. سأىلك حرثو، وسأقطع خلفػو وسػلفو

سأصلبو على سور ا١تدينة حياً. سأقطع ٟتمو، وألقيػو إىل 
 الذائِب. أستحلفِك، قويل!.

 
أيها القديس: عندما أسدلُت الستائر، وأطفػأُت األنػواَر، 
وجدتػػو قػػد مػػأل غػػرفيت ّتػػواىر الػػذىب وا١تػػاس واليػػاقوت 
... وأشػػػػار إىل قصػػػػره فػػػػػوؽ السػػػػحاب. وانتظرتػػػػو ثالثػػػػػة 

الػػػػػريح إليػػػػػو. وعنػػػػػدما أعػػػػػواـ، ومل يعػػػػػْد، وركبػػػػػت بسػػػػػاط 
وصلت، احتضن صندوؽ جواىره، ومل يكلمٍت، ومل ينظر 

 إيّل. وسكنت الريح.
 

أيهػػػػػا القػػػػػديس: أف ميػػػػػاه األرض ٚتيعػػػػػاً، لػػػػػن  –أعػػػػػرؼ 
 تطهرين أبداً. لن تطهرين إال النار. إال النار.

 
 أيتها القديسة: ىاء ردائي.
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 ألاغصان الخضشاء

 
 اٞتناح ا١تشابو ٭تملٍت.جسدي أبيُض. واألثَت أبيُض. وذو 

 قاؿ: انظْر! ماذا ترى؟!
 قلت: وىج ضوء أخضر.

 قاؿ: سأٛتلك إليو.
 وبدأ يهبط.

عنػػد بوابػػة البسػػتاف، أخػػرج ا١تفتػػاح، وقػػاؿ: ىػػو لػػك، بشػػرط. 
قلػػػػػت: مػػػػػا ىػػػػػو . قػػػػػاؿ: أف أتٌب كػػػػػل يػػػػػـو ٓتمسػػػػػة أغصػػػػػاف 

 خضراء، إىل ىذا ا١تكاف.
ومل أكػػػػن مل أكػػػػن مػػػػن قبػػػػل، جربػػػػت اٟتمػػػػل، وأمل ا١تخػػػػاض، 

أعػػرؼ لػػوف الػػدـ. عرفػػت كػػل ىػػذا عنػػدما شػػق حلقػػومي مػػن 
مػو مػن رئػيت، يسكن داخلػي، وخػرج مػن أمعػائي، واسػتل أقدا

. أمػػػػػا أان، فنظػػػػػرت داخػػػػػل وىكػػػػػذا خػػػػػرج صػػػػػارخا: ال!  ال!
البسػػػػػتاف، مػػػػػن خػػػػػالؿ الثقػػػػػوب وقلػػػػػت: موافػػػػػق. وعػػػػػدان إىل 
االٖتػػػاد، مػػػرة أخػػػرى، وغػػػاب ذو اٞتنػػػاح األبػػػيض، يف األثػػػَت 

 .األبيض
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. والتفػػػػت، ورأيتػػػػو كػػػػب!نوديػػػػُت: ىيػػػػا ار  –علػػػػى حػػػػُت غفلػػػػة
 منتصباً عند البوابة. 

 ىيا اركْب! -
 ! مهال!مهالً  -

 البقراُت مل تدخل اٟتظَتَة 
 القهوُة على الناِر 
 الكتاُب مفتوٌح 
 نسيُت نظارٌب 
 سأخرب األوالَد 

وٛتلٍت، وطار يف األثَت، ومل أعػْد أرى البسػتاف، وال وىػج 
وبياض جسدي يتوارى يف زٛتة األلػواف  الضوء األخضر.

 األخرى.
أمػػػاـ شػػػق يف جػػػدار، ال حػػػدود لػػػو، أنػػػزلٍت، وأعطػػػاين كتػػػاابً، 

 وقاؿ: ُمْر من خالؿ الشق. واختفى.
. كيػػػف أعػػػرب مػػػن ثقػػػب اإلبػػػرة، مسػػػتحيل! ال سػػػبيل! -

 وإىل أين؟



125 

 

ثاين . الاليـو األوؿ، ٜتسة أغصاف خضراء وفُِتَح الكتاب: يف
 .!ناف ايبسػػاف. غصػحػد. ال شػػيء. ال شػيءأربعػة. الثالػث وا

 ٤تاولة مل تتم.
 

 اي ذا اٞتناح األبيض: 
أعػػػدين سػػػاعًة واحػػػدًة، وسػػػأٛتل كػػػل األغصػػػاف ا٠تضػػػراء  

 إىل ا١تكاف احملدد.
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 سبما ًحملهم شعشهم

 
ركػػب األطفػػاؿ، والنسػػاء والرجػػاؿ، والفالحػػوف، وا١تهندسػػوف، 
واألطبػػػاء، وعمػػػاؿ ا١تصػػػانع، و٥تػػػًتع القنبلػػػة الذريػػػة ...وامػػػتأل 

 القطاراف ا١تسافراف، إىل اليقُت: 
 " النعيم              اٞتحيم  "

 سأؿ طفل أمو: 
 ١تاذا مل يركب ىؤالء؟

فكيػػػػف فقالػػػػت: أال تػػػػرى!  إهنػػػػم فقػػػػدوا أعيػػػػنهم، وأرجَلهػػػػم، 
 يركبوف؟ 
 أان األعمى، الكسيح:  من ىؤالء؟! –تساءلت

 فقاؿ الدخاف ا١تنبعث من مدخنة القطار:
 إهنم الشعراء والفالسفة.

 قلت: إذا مل يركبوا، فمن سيحملهم؟
قاؿ الدخاف ا١تنبعث من القطار الثاين والذي بدأ يتالشى يف 

 األعايل: رٔتا    رٔتا      ٭تملهم شعرىم، وفلسفتهم. 
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 كل أمىيتي    

 
احملكـو ابإلعداـ شنقاً. كل أمنيػيت علػى ىػذا  –كل أمنييت أان

الشػػػرِؽ، ويف ىػػػذا الشػػػرِؽ أف ٬تػػػدؿ حبػػػُل مشػػػنقيت مػػػن ٟتػػػن 
 أغنييت وا١تاء األزرؽ. 
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 أقشأ كلماجك

 
 !كلماتكَ 

أقػػػرأ  كلماتػػػك إبصػػػبعي بلغػػػة صػػػحيحة مائػػػة اب١تائػػػة، وعيػػػوين 
الراحلػػػػة، واألشػػػػجار تنػػػػػزع جػػػػذورىا، ىػػػػودج احملبوبػػػػة، وقلػػػػيب 

 وهتاجر إليَك تشكوين وتًتؾ يف طريقي اٟتفر.
 !كلماتكَ 

أقػػػرأ  كلماتػػػك إبصػػػبعي وعيػػػٍت بلغػػػة صػػػحيحة مائػػػة اب١تائػػػة، 
وقلػػػيب يتنقػػػل مػػػن الثالجػػػة إىل التنػػػور، وا٠تريػػػُف ٭تتػػػل الربيػػػَع، 

 واألوراؽ ا٠تضراء تصفر، وتسقط على األرض.
 كلماتَك!  

صػػبعي وعيػػٍت، وقلػػيب بلغػػة صػػحيحة، ولكػػٍت أقػػرأ  كلماتػػك إب
أضػػطر يف كثػػَت مػػن األحيػػاف، لتهجيػػة  اٟتػػروؼ. واألشػػجار 

تلتصػػػػػػق ابألغصػػػػػػاف، تغػػػػػػرس جػػػػػػذورىا يف الػػػػػػًتاب، واألوراؽ 
 !وٗتضر.  واٞتبلُ 

 اٞتبل ينحٍت والكهوؼ تضيء.
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 حكمت البىمت

 
بسػعر ٥تتلػػف، اشػػًتيت مائػػة بػػذرة، مػػن ٜتسػػة حوانيػػت، مػػن  

 بذرة. كل حانوت، عشرين
، والغػريب، القمة، والسفح، والسهل، والشػرقي ٗتَتت ا١تكاف:

وٗتَتت الًتبة ا٠تصبة؛ اٟتمراء، والسوداء، والبيضػاء  وزرعػت 
 بذوري.
 اٟتصاد!

لتػػػُت، والعنػػػب، والتفػػػاح، سػػػأمأل سػػػاليل بُثُمػػػٍر ٥تتلفػػػة، مػػػن ا
 ...والرماف
 

أشػػػجاري: بنػػػاٌب! مػػػا دىػػػاؾ اي أشػػػجاري؟. مػػػا طػػػاؼ بػػػك؟ 
 ثُػُمُرِؾ واحدة ال ٗتتلف؟١تاذا 

 لقد اشًتيت البذور من ٜتسة حوانيت.
 وبسعر ٥تتلف!

 
 تصيح البومة على آخر شجرٍة 
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السػػالـ عليػػِك. أرجػػوؾ ال تطػػَتي. وخربيػػٍت  -
 ما الذي حل أبشجاري؟

بػػػػػذور اٞتػػػػػنس الواحػػػػػد، تعطػػػػػي شػػػػػجراً واحػػػػػداً، وٙتػػػػػراً  -
 واحداً.

اشًتيت البذور من ٜتسػة حوانيػت، وبسػعر  -
ومػػا أردت إال أف أحصػػل علػػى ٙتػػر  ٥تتلػػف،
 ٥تتلفة.

اخػػتالؼ السػػعر، ال يعػػٍت اخػػتالؼ البػػذور،  -
 وال الثمر. 

 أردت ذلك! -
كػػػاف عليػػػك أف تػػػزرع بػػػذورؾ يف أرض غػػػَت  -

 ىذه األرض ، وتسقيها ٔتاء غَت ىذا ا١تاء.
تػػػػذكرت صػػػػورهتا علػػػػى مػػػػداخل ا١تػػػػدف القدٯتػػػػة وعلػػػػى القطػػػػع 

 النقدية. 
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 وعلى شفا حشف 

 
جرٍؼ هناٌر مشمٌس صاحٍ ، كأحضاف احملبِّ وعلى شفا 

دلفُت فيو إىل معانيو، فذرّفِت القصيدُة. كنت دمعاً 
للقصيدِة. صرُت حربًا للطيوِر. وصرت شكاًل للشعوِر 
تشّققْت عنو الصخوُر.  فأدركْت عيٍت هنارًا مشمساً 
صحواً، كأحضاف اٟتبيب دلفُت فيو إىل معانيها، 

للجريدِة: سرُت يف  فذرّفت القصيدُة. صرُت ظالً 
األسواؽ، مشتاقاً. وبيعْت واستقرْت يف اٟتقيبِة. صرت 
ظاًل للحقيبِة.  سارت الدنيا وسرُت. وحُت صارت بُت  
كفيها، تساقط من نوافذىا الظالـُ، وكنُت فيِو، فذبُت 

 فيِو. وَأشعلْت مصباَحها ا١تسحوْر 
 وعلى اٟتدود؛ على شفا جرٍؼ / قبوٍر 

 رين الضيا، ويلمٍت الد٬توْر                                  كنت منتظراً يبعث
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 صاٍح  أها

 
 صاٍح  أان.

واألربعاُء اليوـُ، وابٍت طاىٌر وأيب حسٌُت. والنهار معلٌق مثل 
 ا١تالبس يف ا٠تزانْة 

وسحابٌة بيضاُء قربي اثبٌت فيها. وال ريٌح ٖتركها. وال قٌط 
يغاز٢تا. وال سخٌط ٯتزقها. ومن عيٍتَّ ينحدر السؤاؿ إىل 

 الشفاِه كدفقة الربكاْف 
 

 صاٍح  أان 
 ِظلُّ الفراشة يف اٟتديقة أسوُد 

 ظل السحابة أسوُد 
 ظلي أان 

 ظل ا٠ترافة، والعباءة أسوُد 
 يف كل آٍف، أو مكاْف 
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ال على رأسي فظل الظل أبيُض. واٟتقيقُة ظلها، كسحابيت إ
البيضاِء. ال ريٌح ٖتركها. وال قٌط يغاز٢تا. وال سخٌط ٯتزقها. 

ـْ ٫تا ظالْف؟!   تػُرى رأسي اٟتقيقُة  أ
 

  ييف صحوٌب، أغف
 وال أجد األمَتَة، واإلمارَة، واٟتصاْف 

 
 يف غفوٌب، أصحو وأسأُؿ:

 من رآين، واليمامَة، سائراً  أو طائراً؟! 
 من قاؿ: ٨تن التوأماْف؟! 

 
 صاٍح  أان 

من تدوين أ٧تمػِها وما يبقى،  –اآلف –والعمُر مكتبٌة فرغتُ 
 على شباؾ أغنييت، سيكتبو على األغصاف، بعدي، الًتٚتاْف 

ىو صحوٌة أخرى، ومرآٌة تقابل ظلي الثاين، وال نوٌر سوى 
 األوىل يرجح كفة ا١تيزاْف.نور ا٠تطى 
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 وأماـ عيٍت أرنبافْ 
األرنب البلدّي، والربّي. ٮتتلفاِف. يصطرعاِف: يف فصل  

الربيع على ا١تسافِة بُت عيٍّت الزرافِة. يف ا٠تريف على بقية ما 
 تبقى من بٍت عثماْف. 

 
غراًب أدير الوجَو: غرَب الغرب، ٧تماٌب مكدسٌة. وشرَؽ 

. وال يضيء الليُل إال ابلدماِء ا١تستباحة، الشرِؽ ينػزاح الستارُ 
 كردستاْف   –وا١تراقِة يف أعايل الناي

 
 صاٍح أان  
  -انداْف: –يف شفاه ٯتامة، ىدلْت على شباكنا –وكأّف هنراً 

اٟتبُّ اي ولدي اٟتبيَب، اٟتبُّ ذاكرة ا٠تليقة كلها  
 حسيب، وحسبك صوراتْف 

 
 وكشفُت صدري، فاندىْش. 

 فارتعش ْ وسكبُت مائي. 
 ونثرُت قليب يف الطريِق 
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 فصاَح: ما ىذا العطْش؟ 
 اٟتب اي ولدي اٟتبيَب، اٟتب: ال ملٌك وال شيطاْف 
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 هزا وشيذي كامٌل 

  
 شكراً لسهم طائشٍ 
 قد أخطأ العصفورْة 

 . وأصاب خاصرٌب
 

 شكراً لسهٍم صائٍب 
 حٌت مزامََت الرؤى 

 . وأضاء عاصميت
 

 بريء السرِّ والصورةْ  شكراً ١تتهمٍ 
والريح تنثره على الطرقات ملحًا شاحبًا ىجر الرغيَف، وابح 

 للغيمات أسراَر التمائْم.
 

 شكراً إلٯتاٍف يذكرين 



137 

 

ْتضوره. ويقلم األظفاَر حىت ال ٖتكَّ الشكَّ إذ أمشي 
وخلفي إْرُث أجدادي ٬تادلٍت ويغزلٍت، عباءاٍت مطهرًة، 

 ويزجيٍت إىل شجري غمائْم.
 

 شكراً إلٯتاٍف تُؤبّنٍت 
 وتدفنٍت بقافييت 

 يف آخر ا١تطرِ 
 يف أوؿ السهرِ 

 
 اي أوؿ الكلمات؛ اي مسكاً سيخضّر الصباح على أانمِلِو:

 شكراً لغاابٌب األبيْة 
 ...فلتمطري؛ اي غابًة ألفْت رحيَق الضوء يف شفيت 

 فلتمطري 
 طعمْت يداي الكارثةْ 

 أكفاين:وْلتخلعي أضغاث هتيامي، وصيحي ملء 
 أان اٟتريُة ا٠تضراُء، والباقي سواد الرببريْة. 
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لو كانت األشجار أقالمي ألرخت اٟتكايَة: ال خرافُة جدٌب  
كذٌب. وال أملي ىنا حطٌب، وال التاريُخ مهماٌز على عنق 

 ا١تطيْة. 
وأجرت مرًَن ساعةَ  ا١تيالِد من أمل ا١تخاِض، وجذِع ٩تلتها، 

زفْت، وبرأُت القيامَة من براىُت وتّوجت الوليَد بطهِر ما ن
 الربيةْ 

 
 شكراً  لكم 

 سبأٌ ىنا 
 واٞترذ إقليُد القضيْة 

 
 اي أوَؿ الكلماِت؛ اي مرآة ذاكرٌب إىل غدىا

 أضْئ أجساَدان، وٝتاَءان
 واْبل الرويةَ  ابلبليْة 

 ٖتبْل صحارينا ٔتا فينا
 وتنكشِف الطويْة.
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 ألوبتنااي أوؿ الكلمات؛ اي ٖتناف غربتنا 
 ىذا نشيدي كامٌل:

 إين أرى هنراً  
 أقاـ جسورَُه  

 فتأبط الشهداءُ فردوَس اٟتياِة، ودشنوا عرَس ا٢تويةْ 
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 وكشفت سشي 

 
 أيقظتٍت، 

 وسكبَت تيَهك يف فناجيٍت 
 ويف هنري 
 

 أيقظتٍت. ال نوـَ يف كتيب 
 وال ومٌض بعُت الليل واٟتجرِ 
 بال أثرِ  وتركتٍت ظالً  على الذكرى ،

 
 أيقظتٍت، 

 فكشفُت سري يف التجلي: 
 صرُت ينبوعاً 

 وأشجاراً  
 وىذا الكوُف من صوري، 

 ومن ٙتري.
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 الحلم                

 
 يتجوؿ يف ٦تلكة ا١توْت 

 ال ضوضاَء. وال يسبقو الضوءُ 
 وال يتبعو الصوْت 

 ٯتسك يف يده مطرقَة  القاضي 
 وعلى مفرقو اتج اٟتكْم 

 
 يف عشر ثواْف 

 ٬تعلٍت أثقل من حكمِة نَتوْف 
 أغٌت من قاروْف 

 أدىى من حاٍو مغبوْف 
 

 يف عشر ثواْف 
ـْ   ٭تييٍت، ويقر اإلعدا

 يف عشر ثواْف 
 يلبسٍت التاجَ 
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 ويرميٍت فوؽ الصخر زجاْج  
 

 عشر ثواْف 
 زمٌن ينجب أزماْف 
 بلٌد ينجب بلداْف 

 
 أخرج من ٦تلكة ا١توْت 

 يرتّد إيّل الصوْت 
 ملحاً 

 وعلى رأسي ينهار البيْت 
 

 أخرج من ٦تلكة ا١توْت 
 وكما رحُت إليها 

 منها جئْت 
 قليب قرْب 

 ويدي قفْر 
 ونصييب منها جرُة شعْر 
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 واٞتوُع إىل الصمتْ 
    

 أرمي
ـْ فَتوغ بعيداً   ، ويدمد

 فيسيل النوُر من اٞترْح 
 ويقهقو كالليْل:

 ال! ال تفعْل! 
 هتزأ مٍت؟  -
 ال! -

 جئتك ضيْف 
 .. .لكن ما

 
 يطرح أرديَة ا٠توْؼ 

 ٕتري يف دِمو مشس الصيْف 
 ٯتسح دمعْة 
 يطفئ مشعْة 

 : يصغي، ويتمتمْ 
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 اي سيَد ىذا الكوْف 
 . جئتَك ضيفْ 

 ... لكْن ما
 وأصبَت اٞتبهَة مٍت، وا١تعصْم 

 
 أمسح دمعْة 
 أطفئ مشعْة 
 اي طيْف! 

 ، والنقمْة اي ملَك الرٛتةِ 
 العطَف! العطْف! 

 والعذَر! العذْر! 
 فالقهوة ُمرّْة 

 يف شفة النجمْة 
 ُعْد يل 
 لو مرْة!  –عْد يل

 
 :يقهقو، اثنيًة، يف حضٍت كاٞتمرةْ و 
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 اغمْض  عينيْك       
 سأعيد الكرْة         

 والصوُت دخاْف 
 

 اٟتلم جباْف 
 ال ُيْشرى يف السوؽ بقشرة ٘ترْة 
 وكنوُز الدنيا ال تكشف سًتْه 

 ال تعدؿ سرهْ 
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 أها وصـذًقي والـحـب 

 
 الزمن األوْؿ 

 وأان وصديقي ٩تتار اٟتْب 
 ىو يف حبة خردْؿ 
 وأان يف حبة زيتوْف 

 
 ىو واٟتْب 

 يف حبة خردْؿ 
 ترقص، ويرقصها الطبلْ 

  
 والنجُم، 

 وٝتار الليِل 
 وساحاُت ا٠تيْل... 

 
 حبُة خردْؿ 

 يُرجعها للحقْل 
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 حبلى ابآلماْؿ 
 ا١تنجُل إف زؿْ 

 وسيوُر الغرابْؿ 
 

 وأان  واٟتْب 
 يف حبِة زيتوْف 

 يف معصرة الزيْت 
 نوغل يف حّد السكُْت 

 ... ودخلنا مدرسَة النحِت 
 وجامعة العصْر 

 ... خرج الزيت من األنبوب األٯتْن 
 وانشرح البوْؽ 

 واجتمع كباُر السوْؽ 
 والذىُب األصفُر صنُو الزيِت األصفْر 

 وأان واٞتفْت 
 نُطرح يف األنبوب األيسْر 

 ٩ترُج 
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ـْ   نتدافع ٖتت األقدا
 يف ظلمات العنرْب 

 
 زيٌت وسراْج 

 وحبيباف التقيا 
 واٖتدا جسديِن وروحُِت 
 وذااب، وامتزجا يف ا١تعراْج 

 والشرشُف والوردُة 
 والظلمُة ظلت هتتاجْ 

  
 ومضت عشروْف 

 يف الصبح شدا الصابوْف 
 وازدانت ابلكحل عيوْف 
 وارتفعت شاراُت النصْر:

 ترايٌؽ!  ترايْؽ! 
 لشفاء ا١ترضى 

 ولتنظيم الفوضى 
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 وأان واٞتفْت 

 يف ٣تمرة الوقْت 
 تطردان األحداْؽ 

 نتصاعد يف اآلفاْؽ 
 تبغاً يف غليوف ا١توْت 

 
 ذات مساْء 

 يف سطْر 
 يف تلِة أوراْؽ 

 قرأْت أسراُب النمْل 
 ما كتب ا١تشتاْؽ 

 اب٠تط الصويف ا١تنػزْؿ:
 أيظل دخاف ابْؽ 

 ؟ بعد العشرينْ 
 

 الزمن اآلخْر 
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 وأان وصديقي اخًتان اٟتْب 
 ىو يف حبة زيتوفْ 

 وأان يف حبة خردْؿ 
 

 وتالقينا 
 ىو يسألٍت، وأان أساْؿ: 

 ماذا كنا نفعْل؟  -
 ، فقْط، كنا نصنع أزرارْ ال شيءَ  -

 أزراراً للمجوْؿ 
 ومىت نكمْل؟  -
 يف اٞتمعة  نبدأْ  -

 و٪توت  السبْت 
 أي تتبادلنا األدواْر 
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 التبادل الذاخلي   

 
 يفتح ابيّب الكهْف 

 يُلفيٍت حارَسو؛ أحرص منو عليْو 
 يصحو 

 بيدي، أفرُؾ عينيْو 
 

 ٮترج للُغْسِل، ويغسل وجهي بيديْو 
 وأرّتب شعرْه 
 أضع النظارةَ 

 يلكزين ٖتت اإلبِط 
 وأغمزه ابلعُْت 

 فنجاَف القهوْة!  -
 يف الشرفْة  -
 

 ٭ُتِْضُر صحَف اليوـْ 
  -يقرأ ابلصوت العايل:
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 عشروف شهيدا 
 تسعوف جر٭تا

 روما أعلنت اإلفالْس 
 واغتيل اٟتاكُم يف ىندوراْس 

 
 لوال طٌَت اته عن السرِب 

 وحّط على قدمي 
 وبكى حسرْة 

 لشهقُت ىواَء األرض ٚتيعاً 
 وصرخُت : اْغرْب عٍت 

 
 أنزؿ درَج البيْت 

 يسبقٍت 
 يفتح ابَب السيارْة 

 ٭تٍت الرأْس 
 ويصارحٍت : فأُس اليأْس 

 فارْة 
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 أقلقِت اٟتارْة 
 

 لوال إطاللُة زوجي 
 لصرخُت: اغرْب عٍت 

 
 يذرع أروقَة ا١تشفى 

 منذ مىت؟ و١تاذا؟
 ويدندُف: ما عاد ا١تنفيُّ 

 وعاد ا١تنفى 
 

 لوال أين أبصرُت يديْو 
 ُٗترج رئتيْو 
 من أذنيْو 

 لصرخُت : اغرْب عٍت 
 

 من أنفي يسحبٍت 
 أْسرِْع!    أسرْع!
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 ىلك الزرْع 
 

 لوال رعُد الدمْع 
 بعيوف اٞتمْع 

 لصرخت : اغرْب عٍت 
 

 يف موعد إفطاري 
 ٭تتل مكاين وزماين 

 وقبالَة عيٍت 
 ٬تلس يف ركٍت 

 وٯتّرُر أصبعو بُت اٟتاجب واٟتاجْب 
 " سبعْة   7يرسم " 

 لوال خويف، وفضيحُة أسراري 
 لصرخُت بو: 

 اي كاذبْ      
 تتأمل عٍت؟   

 اغرْب! 
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 يلقي الدفًْت 

 ويغادر سجٍت 
 أفتُحُو 

 فإذا ابٟتافْر 
 شّج جبيٍت 

 
 نرجع، اثنيًة، والظلمة تلتفْ 

 أفعى حوؿ ا٠تصْر 
 قاؿ ٟتارسو: أشعْل ىذا الليْل!

 قاؿ: فؤادي ابلغيمِة مبتْل 
 ومفاتيحي عيداُف ثقاْب     

 
 أبقاين خلف الباْب 

 قاَؿ: اْحرسٍت من نفسي 
 وتسّلَل مٍت للداخْل 

 لوال حرجي، لصرخْت: 
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 سيناـ على ٗتيت 
 وسينهج هنجي  
 ويلي!  ويلي!  
 ويضاجع زوجي  

 مثلي!  مثلي! 
 

 عند الظهْر 
 خرجْت زوجي تنعاه إيلّْ 

 وصغَتي يدخُل ، 
 ينعى الشمَس إليْو 

 
 معذرًة! 
 معذرًة! 

 ضربُة مشْس 
 ضربْت قدمي ، والرأْس 

 
 معذرًة! 
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 يوـَ األمْس 
 أخطأُت طريَق الرمْس 
 واليوـَ فقدُت الصوتَ 
 وصرُت أرى ابللمْس 
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 خمـس وسـاء 

  
 ٜتس نساٍء بُػهْل 

 ىاجرف من البصرْة 
 ٬تلسن على صخرةْ 

 ٯتضغن اٟترْب 
 ويذرين النهرْ 

 
 ٜتس نساء ٝترْ 
 يدخلن الكوفْة 

 ويطفن على األسوارْ 
 ويزججن األسرارْ 
 اب١ترود والكحلْ 
 ويزققن التجارْ 

 اب١تعوؿ والػُمخلْ 
 

 ٜتس نساٍء شقرْ 
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 يطبخن األكباَد ا١تنغوفْة 
 و٬تمعن ٓتار القدر على صوفْة 

 ٯتسحن هبا األحجار ا١ترصوفةْ 
 يف كتب التاريخ / ا١توصوفْة 

 ابجملد، ويقرأف األقداْر  
 

 أيتها البصرةْ 
 أيتها الكوفةْ 

 ما ىذا زمَن النحوْ 
 ما ىذا زمَن الكحلْ 

 ىذا زمن احملْو 
 زمن ا١تهلْ      
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 لن أسأل

 
 الليُل 
 ...النهرُ 

 ...الكل تغَت
 وا٠تيُل الربية ترقص يف دار األبرا 

 
 ذاؾ ا١تولوْد! 

 ىل يشبهٍت؟ 
 ىل أشبهُو؟ 

 كاف الواعَد، كنُت ا١توعوْد. 
 

 واآلٌب! 
 مٍت 

 يف الزمن اآلٌب! 
 ىل يشبهٍت؟ 

 ىل أشبُهُو؟
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 فاذىْب! 

 لن أسأؿ عن خيٍل 
 ما زالت تصهل يف حلمي 
 ىل ىي بيٌض  أو سوْد؟ 
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  السـكيـنعـلـى 

 
" على السكُت؛ اي ِبطّيُخ "، اندى ابئٌع. ورأيُت لُػّبًا أٛتراً. 
وٕتمع الراءوف  والشاروَف. والسكُت، يقطر برقها عساًل: ىنا 

 اجتمعت بوضاٍح حبيبُتُو.
 

وضيفي لن يناـ على سريري ليلةً  أخرى. وٮترج، ٍب يكتب 
 يف مسودة الوصيِة غاضباً. قلت: اٗتذين ظلَّك ا١ترئيَّ  

 : نسيُت أوالدي! قاؿ 
 اٗتذين  ظلك ا١تنسيَّ!  -

 : و٨تن عنقوداِف ال طلٌل يفرقنا قاؿَ 
 : ألن تناـ على السريِر؟ وقلتُ 

ـَ. -  ولن تنا
  

: يف بالدي النقد ثوٌب وصرُت أكتب يف مسودة القصيدةِ 
للمعّزي يف الصباِح ويف ا١تسا ثوُب العروِس. يشّخص ا١توَت 
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ـَ ّتسو ابلكعِب، ال ابٟتدِس. يف مرآتو خوُؼ الصغاِر  الزؤا
 من الغيوـِ ورأُسو يف ذيلو ا١تنفوْخ  

 
 واندى ابئٌع يف السوْؽ: 

 لقد مات ا٠تليفُة!. قلُت: ىيا أسرعوا! 
 وْلتكسروا الصندوْؽ!
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 الىفي

 
 َخْطوْة 
 َخْطوْة 

 ما بُت ا٠تطوِة  وا٠تطوْة 
 تنتحر الغبطْة 

 والديُك األٛتر يُْذَبُح، والبطْة 
 

 بعصاه على طاولة ا١تخفر دؽَّ 
 وقاَؿ: الوطُن  القانوُف 

 وقلُت: الوطن اٟتْق.
 

 من خلف جدار الزنزانِة 
 قاؿ ا١تأموْر:

 قد كنَت ٛتاْر  
 لِػَم لَػْم تُػْنجْز شرطْو 
 كي تدرأَ سخطْو؟
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 قلت: ىنا ال يوجد فرْؽ 
 بُت الثعلب والناطوْر 

 
 مدخل قرييت النائيِة األوحُد مسدوْد 

 ٭ترسو صبَح مساْء 
 رىُط جنوْد 

 
 ومساًء ....

 وٗتّيلُت ا١تلعَب والصفارْة 
 لكّن رصاصاً دّوى بغزارْة 
 وتفتت حويل صدُر الريْح 

 ي، تعدو وتصيْح:وجنوٌد ٨تو 
 أنت ٛتاْر! 

 ال تسمْع!
  

 وابٍت 
 . أسرْع!ينهرين: أْسرِْع!
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 واعرْب يب البحْر 
 واقطْف يل البدْر 

 . اباب: أنت سفيٍت اباب
 وٛتاري!             

 
 يف غرفة نومي 

 أسدلُت األستاْر 
 أطفأُت األنواْر 

 وأماـ ا١ترآة وقفْت 
 ويدي الوجلى 

 يوجد ذيْل!٘تتدُّ إىل عجزي: ال 
 ال فوَؽ، وال ٖتَت الظهْر.  

 
 عفوَؾ اي رىَب ا١توْت 

 اي زغب العطْر        
 اي ورؽ الغصن بال طَْت       
 صوٌب ال يشبو صوتْ      
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 ليس  نقيقاً  
 ليس نعيقاً 
 ليس هنيقاً 

 وأان      
 لستْ 
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ـذ  دمـه عىىان بٍش

 
 -يسأؿ عنو الناُس الناسْ 
 مل يزرْع بذرْة! 

 من أين أتتو الغاابْت؟
 من أين أتتو ا٠تضرْة؟ 

 
  -يسأؿ عنو اٞتنُّ الناسْ 

 ١تدائنو أقواْس! 
 ولو، صبَح مساَء، مالئُك حراْس! 

 ومالئك ُجالْس! 
 من أين أتتو القدرْة؟

 
 -يسأؿ عنو الناُس اٞتنْ 
 من يكشف سرّْه؟
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 ؟منْ 
 ؟ منْ 

 
 دمو عنواُف بريْد 

 يف أوؿ أايـ العيْد 
 كاف شهيْد 
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 هقصان

 
 أفقد أشجار الزيتوْف  فجراً   
 أفقد عطر الليموْف  ظهراً   
 ٖتًتؽ ْتلقومي األوراؽُ  عصراً  

 و٭تًتؽ اٟتمأ ا١تسنوْف 
 ومساًء  أ٘تشى يف السوْؽ 

 ابٞتسد الفاره، وا١تمشوْؽ    
 وعيوُف السياراِت وأعمدُة النوِر وضوضاءُ الباعِة 

  ....والفوضى
 تفصل ظلي عٍت 

 ٗتطفو مٍت 
 وىو يناديٍت: 

 !اي جسدي
 اي عهٍت! 

 
 يف ا١تقهى 
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 أتكور فوؽ ا١تقعِد كالقنفِد 
 والنادُؿ يسألٍت: من أنَت؟

 ابعْد!  -
 ال تلمْس ظٍت!

 إْف توقْف ىذا اٞترايفْ 
 النقصافْ  يكتملِ 
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 الـقبـس

 
 من ُحقَّ ٢تا 

 تلمسٍت بيديها 
 ٖتسبٍت ٘ترا 

 وتولوؿ ٦تا فاجأىا: 
 جسدَؾ، اي حيب، مشتعٌل ٚترا

 والرغبُة أىزوجةْ 
 يف قليب ابلقهر، وابٟتنظِل ٦تزوجْة 

 أْجلسٍت. اْحضٍت!
 خْذين، اي حيب  

 بُت يديَك. وإْف شئَت اقتلٍت صربا 
 

 موالٌب! 
 بعد قليٍل ستصَت الفكرْة 

 فلكاً 
 والذرْة 
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 عشباً ٯتتدُّ إىل الغيِم 
 ليعرَب يف سجداٌب 

 
 موالٌب: 

 إين أُدرُؾ ابٟتدس وال أدرؾ ابللمْس 
 إين قبٌس 

 يتمناه، ويغبطو ضوء الشمْس  
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 أهـا املـىفـي

 
 طلبُت ا٠تلَد حىت صرت أفعى

 مرقطًة. وأدركٍت السباُت      
 وجاء الصيُف يطلبٍت حثيثاً 

 فأيقظٍت. وقاؿ لك  الفالُة     
 وما فرحت يب الفئراُف يوماً 

 وال غنػى أغايّن الرعاةُ         
 أان ا١تنفي يف ُخْلدي وموٌب 

 جهنم تربيت، ودمي الفراُت      
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 املقعـذ ألاول 

 
 وىا ىو مقعدي األوْؿ 

 يفتش يّف عن ماٍض ومستقبلْ 
 ويلمح يّف إغراقا 
 وأ١تح فيو إشفاقا 

 
 أمْل ٕتلْس؟ -
 ومن ٬تلْس، سوى ا١تثقْل  -
 وأنَت؟  -
 أان ربيٌع أحرث ا١تعوؿْ  -
 وىل أٙترَت؟ -
مألت خزائٍت وصوامعي. ومألت . يل ٙترٌ  -

 خرجي، 
 وسرُت على الًتاب كأنو يف النار موجي

 ! و١تا ُجْعتَ  -
 .كاف رغيُف خبزي ىالَة الدّملْ  -
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 سسـالتـهـا 

 
 رسالُتها! 

 مىت تصل الرسالْة؟
 

 سهرُت الليل أوَلو وآخرَُه 
 وأولُو متاُه 

  -وآخرُه متاُه:
تُرى َسِهرْت؟ ترى انمْت؟ ترى حلمْت؟ ترى انطفأت 

 بعينيها مشوُس مشوخها العايل النبيِل؟ 
 ترى ضمت يداُه 

 يديها ؟ وا٤تْت صوري 
 من الدنيا وصار البدر يلعن من رآُه؟

 
 رسالتها! 

 مىت تصل الرسالْة؟



177 

 

 
 أرجوىاصباحاً، كنُت 

 ولكّن الغيوـَ تكاثفت فوقي 
 فساح الشمع يف هنري 

 وغسلٍت سؤايل  واّمػحى 
 أثُر الغزالْة  
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 جـئـن الـضـاد 

 
ألتمس ا١تفتاَح فيعلو يب، ويشّرِؽ ٍب يغّرُب. ٍب يعيد الَكرَّة، 

 اثنيًة، و٬تّرب أواتري 
 وتراً 

 وترا 
 

 وأرّدُد ما قاَؿ. فيخرج من 
 متحفِو. يلقي بشروٍد 

 :من عينيو على كتفي. فتئّن الضادُ 
 إف ا١تلك رماُد   
 

 وا١تتنيب يبنيٍت بشروٍد  
 وأان أىدمُو 

 حجراً  
 حجرا 
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 مشي 

 
 ُمّري!

 على خيل األمَِت فلن يصاب أبي سوْء 
 مري!

عليو وادخلي الصرح ا١تشيَد، فلن يدور برأسو ثقُل 
ابتهاُج اٟتاضريَن، ولن يغيب  الشراِب وال ا١تكاُف وال 

 كحلمو ذاؾ احملاصر ابلسحاب ووصفِو.
 مري!

ستبقى األرض ايبسًة، كما كانت، ولن يتغَت القمُر 
ا١تناىض للكتابِة. لن ٬تيء اٟتظ من رسم ا٠ترائِط 

 واعًتاؼ ا١تنجنيْق 
 !مري

 فليس سوى اٟتريْق 
 يلهو، ويعبث ابٞتديد وابلعتيْق 

 مري!
 ن يصاب أبي سوْء على ما تشتهَُت فل
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إال انكسار الريش يف جنح القصيدِة. واعربي عشرين 
 ترتيالً 

 عقيقاً 
 يستفيض من العقيْق 

 مري!
 فلن يرث الشقيَق سوى الشقيْق 

 أما الزفَُت، فخاف توأُمو الشهيْق                                                  
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 كان هصيبي

 
 أ٘تمُت ا١تيقاْت 
 زىداً وطهاراْت 

 وعرجُت،... 
 ىنالك ُملئْت كاساْت 
 كاف نصييب منها كأْس 

 كأساً 
 طافحةً  
 ابلقدْس  
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 ولي  ،لها

 
 ٢تا رٝتها واْٝتها

 ٢تا، و١تن عشقْت 
 و١تن سوؼ تعشْق 

 ويل أثر الظل يف ا١تاِء 
 .والشارِع ا١تزدحمْ 
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 اللغض

 
 منتصباً 

 كظالؿ الضوء ا١تمطورةِ 
 يف شباؾ البيْت 

 ال تلجئو الريح إيلَّ 
 وال عٍت يقصيو ا١توْت 
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 للقلب ْب َه 

 
 _ أغار منَك؟  ال أغاْر!

 
 ، وقْل: ُىبَّ 

 طوقتها. ضممُتها 
 قبلتها تسعُت ألْف 

 وما ارتويْت 
 وما خبا اللهْب 

 
 اي أيها النسيم: ُىّب يف الربيعْ 

 يف الصيف، يف الشتاْء 
 يف قهوة الصباْح 
 يف ىدأة ا١تساْء 

 يف الضيق، والسعْة 
 يف أحرؼ القصيدة  ا١تبعثرْة 

 على الوسادة البيضاْء 
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 وانفْخ 
 أغانيك القصاَر ا١تًتعةْ 

 ابلورد والغيمات واللظى  
 واألشرعْة 

 
 ُىبَّ وَىْب 

 للقلب  قلْب 
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 وسيان

 
 عاريًة من الضجيِج واللغْة 
 مكسوًة، ٔتا يشابو الَفراَش 

 حوؿ انره الشفيفْة 
 تلك اليت نسيت ابٝتها 

 الرغيَف، والوظيفْة 
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ْ

 ًىم أبحشث

 
 ويـو أْترْت 

 تصبب العرْؽ 
 على معايَن  اٟتروؼ والورْؽ 

 وامتّد فوقو الغسْق 
 إليَك، أيها الغسْق 

 قرابننا ا١تدىوف ابلشموْع 
 وساحة الرقِص وواحة األرْؽ 

 تلك اليت أتٌب، وال تروْح 
 تلك اليت تبوْح 

 ٔتا وراء صمتنا ا١تسفوْح 
 وظلنا ا١تمسوحْ 
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ح  أًتها الٍش

 
  -أيتها الريْح:

 ما حاجيت، ألف أكوف كا١تسيْح؟
 ما حاجيت ٞتنٍة على غصوهنا 

 ٯتوت، كل ساعٍة، ويولد الضريْح؟
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