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واِقًفا ُعْمِرَي أفَنيُت

ِقفا

أُق��اِرف��ا أن ي��ن��ب��غ��ي ف��ي��م��ا أف��كِّ��ُر واِق��َف��ا ُع��م��رَي أف��ن��ي��ُت إن��ن��ي ِق��ف��ا
ُم��تَ��ج��اِن��َف��ا ف��اس��ت��دب��رتُ��ُه��ْم ال��ن��اِس إل��ى ق��ص��ي��دٍة أيِّ ع��ب��َر َم��س��ي��ري َح��َس��ب��ُت
ال��م��ع��اِط��ف��ا! يُ��ل��ق��ي األرِض ف��ي وث��ال��وثُ��ن��ا ِم��ع��َط��ف��ي ب��ع��ُد أخ��َل��َع��ْن ل��م أن��تُ��م��ا؟ ف��َم��ن
ذاِرَف��ا! ك��ن��ُت وم��ا دم��ع��ي ل��ي تَ��زي��ن��اِن ج��ئ��تُ��م��ا ال��ُح��زِن بَ��ثْ��ن��ِة ِم��ن ل��ع��لَّ��ُك��م��ا
آِن��َف��ا ك��اَن ب��م��ا َف��خ��ًرا تَ��بُ��ثَّ��اِن��ن��ي واق��ٍف أس��الِف ب��ع��ِض م��ن ل��ع��لَّ��ك��م��ا
ال��طَّ��واِئ��ف��ا؟! ال��م��ي��اَه أَه��ُج��و أن تُ��ري��داِن ال��ِع��َدى ��ِة لُ��جَّ ِم��ن ُروح��اِن انَّ��ُك��م��ا أَم
آِس��َف��ا ذل��ك ب��ع��َد وأب��ق��ى وه��اٍج وم��اِدٌح ف��خ��وٌر راٍث َغ��ِزٌل أن��ا
راِع��َف��ا ال��رِّي��َح ِت��ل��ُك��م��ا أن��ف��ي يُ��ك��اِب��ُد ف��م��ي ي��ق��ِذُف��ه��ا ح��ي��ن ُح��روف��ي ف��إنَّ
ُم��تَ��ض��اِع��َف��ا؟ ب��ي زاَل م��ا ال��ذي ِل��ُخ��س��ري ُم��تَ��داَرٌك أال ب��داي��ات��ي؟ ف��أي��َن
ن��اِق��َف��ا ل��س��ُت ح��ن��َظ��ل��ي م��ن ج��ي��وبَ��ك��م��ا ف��أف��ِرغ��ا ب��ِش��ع��ري َم��ْألى ُج��ي��وبُ��ُك��م��ا
ال��زَّخ��اِرف��ا وت��ل��َك األول��ى ِك��ن��اي��ات��َي نَ��َض��وتُ��م��ا ق��د م��ا ِط��يَّ��اِت ف��ي وأل��َم��ُح
س��اِل��َف��ا ال��ُع��م��ِر ف��ي ك��ن��ُت م��ا إل��ى ح��ن��ي��نً��ا ب��ي ف��إنَّ ع��ل��يَّ أدي��راه��ا ف��م��ه��ًال
��ح��اِئ��ف��ا ال��صَّ م��ن��ُه س��وَّدُت ال��ذي ب��ِش��ع��ري بَ��َغ��ت َح��واِف��ُره��ا ِس��ربً��ا ُح��ُم��ري أَرى
َح��راِش��َف��ا م��ع��نً��ى ك��لَّ ف��أْك��ُس��و ذُه��ول��ي ي��ق��وُدن��ي ع��ش��ٍر م��ن��ذُ أران��ي ك��أنِّ��ي
��واِئ��ف��ا ال��صَّ أَْص��َل��ى ح��ي��َن ��وات��ي ال��شَّ ق��ص��ي��َد ف��أرت��دي ال��وش��ي��ُك ال��م��وُت ويَ��ه��ِم��ُزن��ي
زاِئ��َف��ا ال��وع��ِد ك��اِذَب ذه��ب��يٍّ��ا َص��ًدى يَ��ُص��غ��نَ��ن��ي وال��ُم��ل��ِه��م��اُت أرى ك��أن��ي
َخ��واِل��َف��ا! ال��ُق��ُع��وَد ويَ��رَض��ي��َن يَ��ل��ي��ِه ال��ذي إل��ى َم��ُط��وٍل ُح��بٍّ ِم��ن ف��أق��ِف��ُز



واقًفا عمري أفنيُت

وه��اِت��َف��ا ِك��ت��ابً��ا إالَّ أَره��ا ول��م ف��ي��ِه��م��ا أش��ي��اءَ ُق��ل��ُت ف��ت��اٍة وَع��ي��نَ��ْي
ن��اِزَف��ا ال��ُج��رُح َش��ك��ا ح��تَّ��ى ت��ق��ت��ِرْب ول��م ق��ص��ي��دٍة ب��أل��ِف ل��ي ت��َص��دَّت وأُخ��َرى

∗∗∗
داِل��َف��ا أق��ب��َل وال��ل��ي��ُل أظ��َل��َم��ت ل��ق��د ال��ك��واِش��ف��ا؟! ال��بُ��روَق تَ��ش��ي��م��اِن ه��ل ِق��ف��ا
زاِح��َف��ا ف��اج��ت��زُت األغ��راُض ��يَ��ِت وُع��مِّ َم��وِق��ف��ي ح��ق��ي��ق��ِة م��ن ش��يءٌ يُ��َر ف��َل��م
خ��اِط��َف��ا ال��ب��رُق يَ��ك��ِش��ف ل��م م��ا ل��تَ��ك��ِش��َف وَع��رَش��ه��ا ُروح��ي ِب��ْل��ق��ي��َس خ��اِط��ٌف أن��ا
آِص��َف��ا! ف��أص��بَ��ح��ُت ُس��َل��ي��م��اٌن نَ��ِب��يٌّ ُه��دُه��ٌد ُع��م��رَي َزنْ��َد يُ��وِري ِب��تُّ ك��ذا
آِزَف��ا يُ��ع��ِل��ُن ال��م��ي��ق��اُت َف��ِت��ئَ وم��ا أُح��ثُّ��ُه ذات��ي ن��ح��َو َم��س��ي��ٌر َع��ل��يَّ
ع��اِص��َف��ا ال��َح��ُروِريُّ ال��وغ��ُد وع��اَل��ِم��َي َش��وَك��ُه يُ��ن��ِب��ُت ال��م��ض��م��اُر َف��ِت��ئَ وم��ا
خ��اِص��َف��ا ِل��نَ��ع��َل��يَّ ف��أج��ن��ي��ه��ا تَ��ل��وُح َج��نَّ��ت��ي أوراَق ل��ك��نَّ َوِح��ٌل َوٍج
راِج��َف��ا يَ��راِن��َي َم��ن ِل��يَ��ع��ُدو َج��ب��ي��ن��ي َدم��ي ِم��ن ��وُك ال��شَّ يُ��ْه��ري��ُق��ُه ب��م��ا وأَْط��ل��ي
ُم��خ��اِل��َف��ا ُح��ك��ًم��ا األش��ب��اَح ِج��ل��َدت��ي بَ��ن��ي ح��اِك��ًم��ا ألَث��بُ��َت أش��واًط��ا ت��َص��ْع��َل��ك��ُت

∗∗∗
ع��اِك��َف��ا َظ��لَّ ال��ذي ال��َع��ب��ِد ِذي ال��ل��ِه إل��ى ِق��ب��َل��ت��ي ف��ي��ِه ِوج��َه��ت��ي َم��س��ي��ٌر ع��ل��يَّ
واِرَف��ا َف��ي��ن��اَن ال��َوق��ِع َج��ل��ي��َل َم��ج��ي��ًدا ُم��ب��ه��ًرا أب��يَ��َض ال��َع��رِش ِظ��لَّ يُ��راِق��ُب
ج��اِرَف��ا س��اَل ق��د ال��ظِّ��لَّ أنَّ بَ��ي��َد َط��َغ��ى وم��ا ب��َص��ٍر ِم��ن أرس��ل��ُت م��ا زاَغ ف��م��ا
ع��اِرف��ا؟ ُق��دِس��َك ُش��ط��آِن إل��ى ُوص��وٌل نَ��ج��ا إذا ل��ي وه��ل ن��اٍج؟ زوَرق��ي ف��ه��ل
راِش��ف��ا! ِل��َي ف��ي��ا ُروح��ي، َش��ِرَق��ت ق��د ـ��ُت وان��ت��بَ��ْه��ـ َه��ي��م��اَن، ��يِّ ال��لُّ��جِّ ِم��ن َغ��َرف��ُت

∗∗∗
وط��اِرَف��ا تَ��ل��ي��ًدا نَ��ه��اَري��ُك��م نُ��َض��اَر ُم��ه��ِل��ًك��ا يَ��غ��ُرُب ال��ش��م��ِس ُق��رُص ك��اد ِق��ف��ا
خ��اِئ��َف��ا ف��أم��س��ي��ُت َص��ب��ًرا ب��ق��ت��ِل��ُك��م��ا وَه��دََّدت َوئ��ي��ًدا س��اَرت وغ��ي��م��تُ��ن��ا
واِج��َف��ا؟! ُوق��وِف��َي ِم��ن ل��ي َرح��م��ًة أال واِج��ٌف ف��ال��َق��ل��ُب ِن ال��ظِّ��الَّ أيُّ��ه��ا ِق��ف��ا
َم��ص��اِح��َف��ا ِذك��َري��ات��ي م��ن نَ��ص��ِل��ِه ع��ل��ى ألرَف��َع��ْن ُرم��ح��ي؟ أي��َن ب��ي ائ��تَ��َم��ُروا ق��د
«ِق��ف��ا»! أدع��وُه��م��ا: يَ��ح��ُم��وَم��ي��ِن ب��ِظ��لَّ��ي��ِن س��يُ��ِظ��لُّ��ن��ي ق��ادًم��ا نَ��ه��اًرا ل��ع��لَّ

االثنني
٢٦ / ٥ / ٢٠١٤م
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غِزٌل أنا

سالمة ألُف

للوقوف) التهيُّؤ (من

سالمْة ألُف
شامْة بألَفي الكوِن وجَه شذاها فيُض يغمُر من يا

عالمْة آالِف وثالثِة
َوسامْة دنياَي ومالمَح طربًا ِشعري زادت

ِسهاَمْه «كوبيُد» يُلِقَي أن أبًدا بخيايل يخطْر لم
امْة البسَّ بالرُّوِح ُسكارى القلِب أْشالءَ فيُبعِثَر
أمامْه مرَّ ُجْرِحِك َمْرأى ا َلمَّ َجَزًعا ِكياني طاَر
سالمْة» ألِف ألَفي «ألفا ليُغني: ُعْصفوًرا أرسَل

٢٠٠٤م أكتوبر

ْوداء السَّ النَّظَّارِة ذاِت إىل

للوقوف) التهيُّؤ (من

ال��رَُّق��ب��اءِ ع��ن ال��م��ع��ن��ى تَ��ح��ُج��ِب ل��م ال��س��وداءِ ال��ن��ظَّ��ارِة ِم��ن َع��َج��بً��ا
ح��م��ق��اءِ ب��ُس��ت��رٍة ت��ع��ب��آن ال ف��ي��ه��م��ا ع��اٍر ال��ُح��بِّ م��ع��ن��ى ع��ي��ن��ان



واقًفا عمري أفنيُت

ِب��َخ��ف��اءِ يَ��ع��ت��رْف ل��م رق��ى ف��إْن َن ال��ُع��ي��و ي��رق��ى أن ق��ب��ل خ��اٍف وال��ُح��بُّ
ب��رج��ائ��ي ��ٌل ُم��َح��مَّ ��غ��ي��ُر ال��صَّ ق��ل��ب��ي ب��ي ��ْع��ِر ال��شِّ إل��ه ي��ا ��ْق ت��رفَّ ق��ال��ت
«أس��م��اءِ» أو «ش��ي��م��اءَ» ف��ي ن��ف��َع ال َم��ق��َص��دي غ��اي��َة َل��ْس��ن ال��ع��ذارى ق��ل��ُت:

٢٠٠٤م نوفمرب

«الرسايا» مقهى عىل ُمَشوٌَّش ترتيٌل

�ورة �ت� �ب� م� �ُل �ي� �رات� ت�
وِم��زَوٌد م��وتَ��ى أش��ب��اَه ن��َع��وا وَم��وتَ��ى

��راي��ا: وال��سَّ ال��رِّض��ا وال��بَ��ْق��ُل ال��ُف��وُم ب��ِه
ُم��ق��رٍئ ص��وِت م��م��ك��ٍن: ب��خ��ي��ٍر تَ��ُع��جُّ

ال��بَ��راي��ا ه��ذي ب��ي��ِن م��ن ب��ي ��ُب يُ��َرحِّ
تُ��خ��ي��ُف��ن��ي ال��م��رك��ب��اُت ت��ل��َك وتَ��ه��ِزُم

ثَ��راي��ا ت��س��ت��ب��ي��ُح أرض��ي وتَ��ه��زُم
��وَرْة ب��ال��سُّ ال��ُح��ل��ِم ال��ُم��ق��رِئ ب��ري��ُق ف��يَ��خ��بُ��و
�ورْة �ت� �ب� م� �ُل �ي� �رات� ت�
َش��بَ��ْق ف��ي ت��رق��ُص ال��ع��رج��اءَ ُروِح��َي أرى
ال��َع��راي��ا ثُ��ِديُّ ل��ي ت��ب��دو ��ق��ِف ال��سَّ وف��ي

ف��أغ��رَق��ْت ِدم��اءً ��ت َس��حَّ ب��ه��ا نُ��دوٌب
�ْق أبَ� �ذي الَّ� �ي �اِن� �ي� ِك�

تُ��دَع��ى؟» م��ا أِج��ب��ِن��َي ه��ذا، «ي��ا وأه��ت��ُف: رق��ًص��ا، أُط��ارُدُه
يُ��ج��ي��بُ��ن��ي: يَ��دن��و، ثُ��مَّ َدم��ًع��ا ف��يَ��ب��ِس��ُم

�ْق»! �بَ� َس� �ا م� �لُّ ك� �ا «أن�
ال��َع��بَ��ْق! ه��اَل��ن��ي ل��ق��د

ِم��ئ��َزري وأوزاِر ن��ف��س��ي م��ن ت��ح��لَّ��ل��ُت
ال��زَّراي��ا ب��ال��زَّراي��ا س��أم��ح��و وق��ل��ُت

ف��اش��ت��َك��ْت ِف��ي��ِك م��ن اإلح��ل��ي��َل ذا وأخ��رج��ُت
ال��َم��راي��ا ُك��لُّ ��ن��ع��اءَ ال��شَّ أف��اِع��ي��ِل��َي
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غِزٌل أنا

ِس��م��نَ��ت��ي نُ��ح��ولُ��ِك تَ��ق��ب��ي��ح��ي، ُرواُؤِك
َك��س��تُ��وَره! يَ��ع��ب��ُد ال��م��س��تُ��وَر ص��دَرِك َدع��ي

�ورْة! �ت� �ب� م� �ُل �ي� �رات� ت�
��ن��ي تَ��ُخ��ضُّ ال��ُم��ِم��ضِّ م��اض��ي��ِك م��خ��اض��ُة

ذُراي��ا تَ��ُح��طُّ ِوْدي��ان��ي، ف��ت��رَف��ُع
ت��ق��اَط��َرت ح��تَّ��ى ف��ي��ِك ده��ًرا ت��َص��وَّف��ُت

َك��َراي��ا تُ��ِق��ضُّ أذك��اًرا دم��اِئ��َي
ن��اِظ��ًرا ب��م��اُخ��وَري��ِك/نَ��ه��َدي��ِك وُط��ف��ُت

ن��اِظ��َراي��ا خ��ان��ن��ي أن إل��ى إن��اِك
ف��إن��ن��ي ِح��ج��ري، ال��م��وتُ��وِر ع��ن ف��ُق��وم��ي

َم��وتُ��وَرْة؟! ِس��تُّ ي��ا تَ��بْ��دي��َن ِل��ْم َس��ئ��م��تُ��ِك،
م��ب��ت��ورْة؟! ت��رات��ي��ُل َوح��ي��ي م��ن أَِع��ن��َدِك
��راي��ا ال��سَّ ُس��ك��وَن ُروح��ي أزَه��َق��ت ل��ق��د

��ُه وح��قَّ ال��م��ك��اَن أُن��س��ي��ُت ذََك��رتُ��ِك،
ف��اِط��َراي��ا! ال��ه��وى ف��ي وَربِّ��ي ف��أن��ِت

ج��ال��ٌس ال��ح��ق��ي��ق��ِة َح��قَّ ي��ا خ��ي��الُ��ِك
ع��اِط��َراي��ا أو إبْ��ط��اَي ت��أبَّ��َط��ُه

ال ف��ق��ل��ُت: م��وٌت، ال��َه��ج��ُر ِق��ي��َل: أِح��بُّ��ِك،
ُع��َراي��ا. ِب��َف��ْص��ِم أح��ي��اه��ا ال��َه��ج��ُر ب��ل

١٣ / ٥ / ٢٠٠٦م ُظهًرا، السبت

ملتهبة رائيٌَّة

للوقوف) التهيُّؤ (من

ن��اَرا ل��ل��ق��ل��ِب ال��ه��وى ت��ُردِّي��َن ُح��بِّ��ي ق��ص��ي��َد تَ��َل��وُت إذا أخ��اُف
ال��ق��رارا ال��ع��ق��ِل م��ن ُم��س��ت��ِل��ٌب ـ��ُن وال��ُح��س��ـ ب��ال��ح��س��ِن، ُم��غ��َرٌم ف��ق��ل��ب��ي
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واقًفا عمري أفنيُت

ان��ك��س��اَرا يُ��غ��رُق��ن��ي ال��ص��م��ت ج��واُب ان��ِط��ْق أن ب��ي ي��ه��ت��ُف ال��ص��وِت ق��راُر
وان��ِح��داَرا ُص��ع��وًدا ده��ًرا ق��ض��ى ق��د وإرادت��ي إرادت��ي ص��راُع
اس��تَ��ط��اَرا ال��ش��وُق ح��ي��اِئ��َي ف��رغ��َم َع��ي��ن��ي ِس��ه��اُم َرَم��ت��ِك إن وُع��ذًرا
األُوارا؟! ِل��ل��بَ��ْرد أص��وُغ وك��ي��ف ُج��ن��ون��ي ع��ن َق��وٌم يُ��خ��ِب��ْرك أل��م
ال��ح��ص��ارا ي��أب��ى ال��ذي ال��َخ��ص��َر ِه��َل ال��ذَّا َخ��ص��َرِك ُق أَُط��وِّ ب��أح��الم��ي،
ِم��َراَرا َح��رَّى ُق��ب��ل��ًة وآخ��ذُ ِم��راًرا األع��ل��ى ِك خ��دَّ وأل��ِث��ُم
اخ��ت��ي��اَرا تَ��دَُع ال ِف��ي��ِك ��ُة ِدقَّ ـ��ِك، ِف��ي��ـ ِف��ي ال��ح��م��ق��اءَ رغ��ب��ت��ي أُق��اِوُم
ال��َوق��ارا ان��ت��ه��َك ب��ج��س��ٍم ك��ي��ف َح ال��رُّو ت��ش��ت��ه��ي ُروِح��َي ُروُح وح��ت��ى
وان��ش��ط��اَرا ان��دم��اًج��ا ون��ن��دِم��ُج ج��ن��وٍن ف��ي ص��درَي ن��ح��َو ��ِك أض��مُّ
اص��ط��ب��اَرا أرج��وِك ال��ح��بِّ ق��ص��ي��َد َم��ِل��ل��ن��ا ق��د أنَّ��ا اآلَن أظ��نُّ
أُس��اَرى ب��أف��ك��اٍر ف��ي��أت��ي��ن��ي وع��ق��ل��ي ِش��ع��ري آِس��ٌر ف��ِس��ح��ُرِك
اإلزارا تَ��م��ي��َم��ِت��ِك ع��ن وأه��ِت��ُك ف��ش��ي��ئً��ا ش��ي��ئً��ا أن��ا أَُح��رُِّره��ا
ِف��رارا يَ��بْ��غ��ي ال ��بِّ ال��صَّ ف��َق��ل��ُب ق��ل��ب��ي اس��ت��ح��َل��ل��ِت َم��ن ي��ا ف��رف��ًق��ا

٢٠٠٤م مايو

الخصوبة إلهُة

للوقوف) التهيؤ (من

ال��ُخ��ُص��وب��ْة ربَّ��اِت أُلُ��وِه��يَّ��اِت َس��َرَق��ت إنَّ��ه��ا «دي��ن��ا» ج��س��ِم ��ِة ب��ِدقَّ َق��َس��ًم��ا
نَ��ِص��ي��بَ��ْه وش��ك��ا ح��بِّ��ه��ا ف��ي ��ًال وت��وسُّ ب��ه��ا َش��َغ��ًف��ا ص��اح��ب��ي ل��ي ش��ك��ا ي��وًم��ا
تُ��ذي��بَ��ْه أن اس��ت��ط��اع��ت ك��ي��َف أن��ت��ب��ْه ل��م َوْه��َل��ٍة ِل ألوَّ ب��ه��ا ال��ت��ق��ي��ُت ��ا ل��مَّ
َم��ِع��ي��ب��ْة وأف��ك��اٌر ُس��ْخ��ٌف وك��الُم��ه��ا ال��ِح��َج��ا وت��اِف��َه��ُة س��اذََج��ٌة ح��م��ق��اءُ
األري��ب��ْة ون��ظ��رتِ��ه��ا ع��ي��نَ��ي��ه��ا َل��ْح��ِظ م��ن رج��ول��ت��ي ت��ق��ش��ع��رُّ ل��م��اذا م��ه��ًال
ال��م��ص��ي��ب��ْة ��َق��ت ت��ح��قَّ آٍه! وت��ه��يَّ��أْت ب��داخ��ل��ي ي��دوُر م��ا ��ت اس��ت��ش��فَّ ل��ق��د
��ري��ب��ْة ال��ضَّ َح��ْص��ِد ع��ل��ى ُم��ْق��ِب��َل��ٌة ، ِف��يَّ دِة اإلرا ص��ي��ِد ع��ل��ى ��َم��ٌة م��ص��مِّ دي��ن��ا
ع��ص��ي��ب��ْة وأيَّ��اٌم ج��س��دي ف��ي ي��ن��َص��بُّ ل��ًظ��ى ض��ري��ب��تُ��ه ي��وًم��ا ح��اَدث��تُ��ه��ا
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األدي��ب��ْة س��ذاج��ت��ه��ا أو «ِدي��ن��ا» ب��ِل��َح��اِظ ث��ان��يً��ا تُ��َم��زَّق أن ذات��ي ت��ش��ت��اُق
ُع��ذوب��ْة ف��ي ال��ُم��ثَ��ْرثِ��ِر ��ْخ��ِف ال��سُّ م��ذب��ِح ف��ي رائ��ًع��ا م��وتً��ا ت��ش��ت��اُق وب��الَغ��ت��ي
م��ري��ب��ْة ُم��ن��اورٍة ف��ي وع��ق��ًال َج��َس��ًدا ص��غ��ي��رًة ت��ك��ون أن تُ��م��ان��ْع ل��م ه��ي
غ��ري��ب��ْة وأس��راًرا رائ��ع��ٍة ِج��دَّ ث��ِة ل��ألن��و م��ع��ان��َي اك��ت��ش��َف��ت ل��ك��ن��ه��ا
ال��ق��ري��ب��ْة ل��ألن��ث��ى ف��اش��ت��اق ب��ج��واره��ا ج��ال��ٍس رج��ول��َة ح��َف��َزت ن��ظ��راتُ��ه��ا
ص��ع��وب��ْة ف��ي ال��طَّ��ب��ي��ع��ِة ق��ان��وِن ت��ح��ق��ي��ُق ��ه��ا ه��مُّ ول��ك��ْن َرُج��ًال ت��ش��ت��ه��ي ال
ع��ج��ي��ب��ْة ِب��نْ��ٌت ُح��بِّ��ِه َس��ِب��يَّ��َة ص��ارْت يَ��ُظ��نُّ��ه��ا َوْه��و ال��َم��ْغ��روُر اس��ت��س��ل��َم
ال��ُخ��ُص��وبَ��ْة رم��َز ُح��بِّ��ن��ا إل��َه��َة َم��ْرَح��ى نَ��ْخ��ب��ن��ا أَْش��َرُب اآلَن «دي��ن��ا» س��لَّ��م��ُت

٢٠٠٤م يونيو

«أنَّا» إىل

للوقوف) التهيُِّؤ (من

ت��ق��والِن: ف��ع��ي��ن��اه��ا أُْط��ِب��ق��ت��ا ��ف��ت��اِن ال��شَّ إذا
ُربَّ��ان��ي َص��ْح��َو أرج��و ِع اْل��ُم��ل��ت��ا م��رك��ب��ي ف��ي «أن��ا
ب��أك��ف��ان��ي ُم��ل��ت��ِح��ًف��ا ـ��ِه ��يْ��ـ ك��فَّ ع��ل��ى ل��ي��ح��م��َل��ن��ي
وأش��ج��ان��ي وآه��ات��ي ب��آالم��ي وُم��ل��ت��ح��ًم��ا
تَ��ن��اَس��ان��ي» وُربَّ��ان��ي نَ��ذُك��ُرُه وال��م��وُت أن��ا
ف��ان��ي ال��ه��وى ف��ي ب��أنِّ��ي ُم��َع��ذِّب��ت��ي ت��ع��ل��م ول��م
ع��ي��ن��اِن ��بِّ ل��ل��صَّ ب��ِه ب��اح��ت ب��م��ا ت��ع��ل��ْم ول��م

∗∗∗
تُ��ب��ي��ح��ان��ي ف��ع��ي��ن��اه��ا ن��ح��وي رنَ��ْت إن و«أنَّ��ا»
ال��ج��ان��ي ب��اْس��ِم��ه��ا يُ��َس��بِّ��ُح ح��ول��ي م��ن اْل��ُم��ْه��راُق دم��ي
ان��ي ال��دَّ م��ع وال��ق��اص��ي ءَ األح��ي��ا تُ��ْش��ِه��ُد و«أنَّ��ا»
ي��ون��ان��ي ال��ُح��ْس��َن وأنَّ ِم��ْص��رْي ال��ه��وى أنَّ ع��ل��ى
وأح��ي��ان��ي وف��رَّق��ن��ي م��زََّق��ن��ي ال��ِع��ش��َق وأنَّ
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ب��أل��ح��ان��ي أَُط��وِّق��ه��ا ت��ع��انَ��ْق��ن��ا إن وأنَّ��ا
ف��ت��ن��س��ان��ي ت��ن��أى أن َف خ��ْو ق��ل��ب��ي أنَّ و«أنَّ��ا»

∗∗∗
أل��ه��ان��ي ��ع��ِر ال��شِّ نَ��ْظ��ُم ِع، اإلق��ال س��اع��ُة وح��ان��ت
أْج��ف��ان��ي ��اِت ض��مَّ إل��ى ي��ْه��ف��و دم��ُع��ه��ا و«أنَّ��ا»
أح��ض��ان��ي ب��ي��َن ف��ن��ام��ي ف��اِت��نَ��ت��ي ال��رُّبَّ��اُن أن��ا

٢٠٠٤م ديسمرب

تعريض

تَ��رِب��ُض ب��ص��درَي ُرك��نً��ا الن��تَ��َح��ت إذَْن أَُع��رُِّض م��ا أدرَك��ت َم��ه��ات��ي انَّ ل��َو
وت��رُك��ُض ف��ي��ِه ت��رت��اُح وح��َده��ا ل��ه��ا خ��ال��ًص��ا ال��ُع��ش��ِب م��ن ب��ي��تً��ا ل��ه��ا ب��ن��ي��ُت
أب��يَ��ُض األص��ِل ف��ي ال��ُح��بَّ أنَّ رغ��ِم ع��ل��ى ْ أَش��أ إن وتَ��ح��َم��رُّ ش��اءَت إن وتَ��خ��َض��رُّ
وتَ��ن��ِب��ُض ت��ق��وُل راَح��ت إذا وأح��ي��ا ب��َص��م��ِت��ه��ا أم��وُت ق��ل��ب��ي ف��ي ال��طِّ��ف��ُل ِه��َي
يَ��ف��ِرُض ان��َف��كَّ ف��م��ا ِع��ش��ًق��ا َس��ج��َدت��ي رأى ب��لُ��ط��ِف��ِه ربِّ��ي أنَّ إالَّ ال��نَّ��ف��ُل ه��َي
أُغ��ِم��ُض ف��أه��تَ��زُّ س��اٍق ع��ن ويُ��ك��َش��ُف ُع��ذَره��ا ِل��َع��ي��ن��َي أس��تَ��بْ��ق��ي تَ��َس��تَّ��ُر
يَ��ن��ُق��ُض ب��ال��َغ��ْزِل َه��مَّ ل��و ل��ه��ا وَم��وت��ي دم��ُع��ه��ا ال��َوص��َل يَ��غ��ِزُل ل��و ل��ه��ا ح��ي��ات��ي
َرُض��وا ف��م��ا «َدُع��وه��ا» ع��ن��ه��ا: وراودتُ��ُه��ْم يَ��ْق��َظ��ت��ي ب��أح��الِم ُروح��ي َش��رََّف��ت َل��َك��م
س��أُق��بَ��ُض أو ب��ه��ا غ��ابَ��ت إذا أِرح��ن��ي َم��ِن��يَّ��ت��ي يَ��م��اَم ي��ا ِل��م��اًم��ا تَ��زوُر

∗∗∗
وأن��ُف��ُض م��ن��ام��ي ف��ي آَل��َم��ت��ن��ي ف��ق��د ُم��ت��أوًِّه��ا ال��َك��َرى َج��ف��ن��ي ع��ن وأن��ُف��ُض
ن��اِه��ُض ال��ي��وَم ذل��َك م��نِّ��ي َع��زَّ وق��د ِل��ح��اَج��ت��ي ِف��راش��ي م��ن نُ��ه��وًض��ا وأب��غ��ي
وتَ��رُف��ُض َق��بُ��وًال ��ي��ه��ا َك��فَّ أَُق��بِّ��ُل ألش��ف��َق��ت ب��ح��ال��ي ت��دري ل��و َم��ه��ات��َي
يُ��وِم��ُض ب��ال��َوص��ِل اُع ال��خ��دَّ األَم��ُل ب��دا َل��م��ا ل��ه��ا ع��ذاب��ي يَ��ح��لُ��و ي��ُك��ْن ل��م ول��و
يَ��ق��ِرُض وال��وه��ُم األش��ع��اُر أن��ا ك��أنِّ��ي ُروِح��ه��ا ب��َح��ض��رِة أوه��ام��ي ف��أق��ِرُض
وُم��ب��ِغ��ُض ُم��ِح��بٌّ ُدون��ي َم��ن ُك��لِّ ف��ف��ي ق��ري��رًة ل��ص��دري ت��أوي أن��ص��َف��ت ول��و
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يَ��ن��ُغ��ُض نَ��ح��وَي وال��رأُس «م��ت��ى؟» ف��ق��ال��ت: «ت��ذَكَّ��ِري» ق��ل��ُت: ثُ��مَّ َم��ه��ات��ي َض��َم��م��ُت
أَم��َخ��ُض زل��ُت وم��ا ِق��ْدًم��ا ب��ه��ا َح��ِب��ل��ُت ج��ن��ي��ن��ًة ت��زال��ي ل��م ق��ل��ب��ي اب��ن��َة أي��ا
أَُع��رُِّض» م��ا أدرَك��ت َم��ه��ات��ي انَّ «ل��َو ش��اِك��يً��ا: ق��ل��ُت ل��و َش��ك��واَي ت��س��َم��ع��ي ف��ل��ن

٢٩ / ٤ / ٢٠٠٦م الليل، منتصف

اسَمها أعرُف ال شاميٍَّة إىل

للوقوف) التهيؤ (من

ال��ش��آم��ا؟! س��ك��ن ق��د ال��ُح��س��ُن ل��م��اذا ال��َم��نَ��اَم��ا ي��ج��ت��اُح ب��ات س��ؤاٌل
اس��ت��ق��ام��ا؟! ُق��ِرَض إذا ش��آم��يٍّ ب��ِش��ْع��ٍر م��ره��وٌن ال��ُح��بُّ ل��م��اذا
ِف��ط��اَم��ا م��ن��ي ال��ه��وى ب��ل��غ إذا وج��ه��ي ال��ش��اِم أرِض َش��ْط��َر ��ُم أُي��مِّ
ِق��ي��اَم��ا َوَرٍع ف��ي ��اُق ال��ُع��شَّ يُ��َرى دوًم��ا ��اِم ب��ال��شَّ ال��ه��وى ب��ِم��ح��راِب
ال��َغ��م��ام��ا تَ��ْس��ق��ي يَ��ٍد ِم��ن ُم��َدلٍّ��ى ب��خ��ي��ٍط ُم��َع��لَّ��ق��ٌة ُق��ل��وبُ��ه��م��و

∗∗∗
ت��س��ام��ى ق��د ف��ي��ه��ا ال��ح��س��ِن ب��ي��اُض ن��داه��ا ِدَم��ش��ق��يٌّ ام��رأٍة ي��ُد
ِض��راَم��ا أش��واق��ي ن��اِر م��ن غ��دا ق��ل��ب��ي إنَّ ب��ق��ل��ب��ي؛ ح��ن��انَ��يْ��ه��ا
ان��ت��ق��اَم��ا ف��تُ��بْ��ك��ي��ن��ي ألُض��ِح��َك��ه��ا ب��روح��ي أُداع��بُ��ه��ا أص��اب��ُع��ه��ا
ُه��ي��ام��ا ف��ت��ق��ت��ل��ن��ي ألح��الم��ي ح��ي��اًة أرج��و ��ه��ا ك��فَّ وأل��َم��ُس
��الم��ا وال��سَّ اإلرادَة ل��ت��س��لُ��بَ��ن��ي َك��ون��ي ُع��م��ِق م��ن أت��ت ام��رأًة أي��ا
ن��ام��ا ��ع��َر ال��شِّ أَنَّ غ��ي��َر اْس��ِم��ِك ع��ِن ِم��راًرا ق��ب��ل��ي َم��ن ِش��ع��َر أُس��ائ��ُل
ال��ُخ��زام��ى ع��ط��ُر ب��نُ��ط��ِق��ِه يَ��ف��وَح ح��تَّ��ى ال��َم��ْك��ن��وِن ب��اس��ِم��ِك ف��بُ��وح��ي
وال��ُق��دام��ى وال��َم��َع��رِّي ن��زاٌر ال��ق��واف��ي م��ق��ال��ي��َد ل��ي ويُ��ْس��ِل��َم

ت��ع��اَل��ي ِم��نَّ��ا ح��ف��ل��ن��ا س��ن��ن��س��ُج
خ��م��ُر ��اِك َك��فَّ إذ نُّ ال��دَّ ي��داَي

٢٠٠٤م سبتمرب
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«سارة» بَُرشى

قمُر، أيا
ُمحاْق؟! يكوُن لو أتُدَهُش

قَدُر. َغٍد يف سيُوَلُد إذ يُوَلُد، أمِس يُوَلُد، اليوَم الخالديَن ضياءُ
َلُعوْب! الخالديَن ضياءُ

قمُر، أيا
تختمُر. النَُّفساءِ الدَّوحِة زهوُر

تقتِدُر. ، تهتزُّ بذاِتِه امُلِحبِّ الطفِل يُد
ِعناْق، يكوُن

ُقلوْب. الفضاءِ يف وتُرَسُم
وُطيوْب. أنجٌم الخليقِة اِت دفَّ بني وتَرسي

الغَضِب! َسْورَة ْل تأمَّ
ْق، الخالَّ املارِد جسِم َعَرصاِت يف ساَل ما إذا

َقُطوْب، ِجدُّ فْهَو َغْضبَى، ِدماُه تسيُل إذ يَُقطُِّب
، وتُبتََرسُ انحناءاٌت، عينَيِه بني وتُوَلُد
قمُر. يا األُْفِق يف الرِّضا بُِسَط إذا

ْل، األوَّ ِمزاَجُه الُجلُوَس يُنِيس َكي يحتاُل وقد
ويَعتَِذُر. يبُسُطها، يَُروُح ثُمَّ الرَّعناءَ ُه كفَّ فيَقِبُض
يُراْق، ثُمَّ النَفساءِ، الدَّوحِة طفِل مثَل ويضحُك

األشداْق. ِحَمى يف تحيا تَشيُخ، ، تَُشبُّ ألنغاٍم، ميالٌد الَغنَّاءِ أشداِقِه عىل
قمُر، يا امليالُد هو

ُمبتَكُر، الِفردوُس لحنُُه قديٌم
ُمحاْق! يكوُن لو وتُدَهُش ثَِمًال بعَدها وتأتي ِه، بأعُرصِ وتشهُدُه بجوَهِرِه، وتعرُفُه

القمُر، أيها تدلَّْل
ُعرُقوْب، عن وأبَنَت لنا ترٍف يف ِملَت ما إذا الدنيا يسحُر ضياؤَك

إسحاْق، يف بامليالِد ناَك «بَرشَّ وقاَل: الجالِل ذُو َل تََرسَّ قائمًة َضِحكِت وحنَي
يَعُقوْب!» يف وبامليالِد

١٠ / ٤ / ٢٠٠٦م
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أمنية

َمرَّة) َل أوَّ الوقوُف يل َعنَّ (حني

إس��ت��غ��ف��اْر ِن��يَّ��َة نَ��ف��ٍس، ُم��ن��ي��َة أو ُروٍح أم��ِن��يَّ��َة
اإلص��راْر ذن��ب��ي ع��ل��ى َغ��َل��َب ول��ك��ن ح��دَث م��ا ذن��ٍب م��ن
َج��بَّ��اْر ع��ق��ل��يٌّ ع��م��ٌل وج��ِه��ِك م��الم��ِح اس��ت��رج��اُع
ال��ن��ار يُ��دِخ��َل��ن��ي ل��ن ج��م��اَل��ِك ألنَّ — ال��ل��ِه م��ع��اذَ — ل��ي��س
ِس��ت��اْر يُ��زي��ُح ع��ي��نَ��ي��ِك ف��ي ��اذًا أخَّ س��ك��ونً��ا ل��ك��نَّ
األب��ص��اْر ف��وَق ف��أَُح��لِّ��ُق ُروٍح، م��ن َرح��ٍب ع��ال��ِم ع��ن
ط��يَّ��اْر ك��ل��ح��ٍن وأط��ي��ُر ب��ال��م��ادِة إح��س��اس��ي أف��ق��ُد

∗∗∗
َع��ْش��ت��اْر وَرَم��ت��ن��ي َق��ب��َل��ِك ب��ُوج��وٍه ِم��راًرا أُغ��ِرم��ُت
ي��ن��ه��اْر ل��ح��نً��ا ن��غ��ًم��ا، تُ��ع��ِج��بُ��ن��ي ف��ت��اٍة ك��ل ك��ان��ت
األط��ي��اْر أغ��ن��ي��ُة ه��ذي أش��واٍق، م��ن ن��اٍر ف��ي ب��ي
يَ��َغ��اْر َع��ِل��َم ل��و ح��ت��ًم��ا ق��ب��ل��ي، ب��ه��ا ه��اَم ق��د «ف��ي��ف��ال��دي»
ن��اْر ِم��ن ك��ان��ت أو م��ق��اًم��ا «نَ��َه��َونْ��َد» م��ن ك��ان��ت ه��ذي
األش��ع��اْر ُك��لِّ ِم��ن األب��ل��ُغ ال��ص��م��ُت ف��أن��ِت أن��ِت أم��ا

∗∗∗
األق��داْر أالع��ي��ِب َم��ح��ُض ِل��ق��ان��ا ب��أنَّ أش��كُّ ل��س��ُت
ل��ِف��راْر أس��ع��ى أو ِف��راًرا م��ن��ِك أم��ِل��ُك ال ل��ك��ن��ي
وإب��ح��اْر ب��ُدن��ي��اَي، ب��األم��ِس ُوج��وِدِك َف��وِت ِم��ن آٍه
��اْر َغ��فَّ ي��ا ل��ي ف��اغ��ِف��ر َص��م��ِت��ِك، إل��ى ت��ف��ت��ق��ُر دن��ي��ا ف��ي
ك��اإلع��ص��ار وَم��ُه��وًال ُم��ض��ط��ِربً��ا ِك��ي��ان��ي خ��ل��ق��َت أن��َت
اإلع��ص��اْر ه��ذا ي��س��ك��ُن ل��ح��ظ��اٍت، ي��س��ُك��َن ب��أن وَق��َدرَت
اإلع��ص��ار ع��اد أَس��َف��ى وا ل��ك��ن ع��ي��نَ��ي��ه��ا، ح��ض��رِة ف��ي

∗∗∗
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ِح��َوار ُدون ِم��ن ل��و ح��ت��ى رب��ي ُرؤيَ��تَ��ه��ا ل��ي ف��اك��تُ��ب
غ��ف��اْر ي��ا ق��ض��اءََك وأَرَض ال��ُع��م��ِر ُط��وَل ُش��ك��ًرا أس��ُج��ْد

٢٠٠٤م أبريل

غرور

للوقوف) التهيُِّؤ (من

ُم��غ��َرم��ْة ب��ي أن��ِك أع��رُف ِك، ش��ع��وِر ِم��ن واث��ٌق تُ��ح��بِّ��ي��ن��ن��ي،
م��ل��ح��م��ْة ِم��ن ت��ن��زَّل��ُت ك��أن��ي ُط��رٍّا ال��بُ��ط��ول��ِة ِخ��ص��اُل ف��ِف��يَّ
وال��ع��ازم��ْة ال��ق��وي��ُة وُروح��ي ص��وت��ي ون��ب��رُة وج��ه��ي ت��ف��اص��ي��ل
َم��ك��ُرَم��ة تَ��ُع��دِّي��نَ��ُه وُك��الٍّ ب��ي��ان��ي وِس��ح��ُر بَ��ي��ان��ي ف��ص��ي��ح
أع��َل��َم��ْه م��ا ت��ق��ول��ي��َن: أُب��ِدْع، ن��واف��ذُ ل��ل��ح��واِر ُف��ِت��َح��ت وإن
أَن��ُج��َم��ْه دائ��ًم��ا أن��ا أك��وُن يَ��وًم��ا ب��ُدن��ي��اِك ل��ي��ٌل َح��لَّ إذا

∗∗∗
وال��م��رح��َم��ْة ب��ال��ص��ب��ِر ت��واص��ي��ُت ن��ق��يٌّ ت��ق��يٌّ أن��ي تَ��ظ��نِّ��ي��َن
َم��غ��َرَم��ْه م��أثَ��م��ي يَ��ع��ُف��َوْن أن ُه وأرج��و اإلل��َه أُِح��بُّ ص��ح��ي��ٌح
ال��ُم��ح��َك��َم��ْة اآلي��ُة ه��َي وَص��ْف��وي وَج��ْف��وي ُق��رب��ي أح��واَل ول��ك��نَّ
ال��ع��اِل��َم��ْة أح��َس��بُ��ِك ذاِك إذ ـ��و، ُه��ـ م��ا ال��ُح��بِّ ع��ن ي��وًم��ا س��أل��تُ��ِك
��َم��ْة ال��سِّ ي��ص��ي��َر ح��ت��ى ق��ل��بَ��ي��ِن ـ��ُع ي��ج��َم��ـ ال��َوْج��ُد ُه��َو س��ؤال��ي: أج��ب��ِت
وال��نَّ��م��نَ��َم��ْة ال��َوْش��ِي ِم��ن وِخ��ْل��ٍو ب��ريءٍ ِل��ق��ل��ٍب ب��ريءٌ ج��واٌب
َدَم��ْه ت��ع��اط��ى ِج��س��ٌم ع��ق��الِن، ِن ُروح��ا ِك��ي��ان��اِن ُح��بِّ��ي ول��ك��نَّ
أك��َرَم��ْه ربُّ��ن��ا ُش��ِف��ي، وج��س��م��ي ط��ل��ي��ٌق ف��ُح��رٌّ ِك��ي��ان��ي ��ا ف��أمَّ
م��أت��َم��ْه يُ��ن��اِزُع��ُه وِج��س��م��ي ب��اب��ي ِع��ن��َد ُم��ن��تَ��ِح��ٌر ال��ج��ن��ُس أن��ا
ال��ُم��ل��ِه��م��ْة ع��ن دوًم��ا وت��ب��ح��ُث ال��ج��م��اِل ب��دن��ي��ا تَ��ه��ي��ُم وُروح��ي
ال��خ��اِت��َم��ْة ه��ي ت��ك��وُن ووع��ٌد ف��اس��َم��ع��ي��ن��ي غ��اض��ب��ًة ك��ن��ِت وإن
األََم��ْة ِج��س��َم ل��ي��س وِم��ف��ت��اُح��ُه ث��م��ي��ٌن َك��ن��ٌز ال��س��رُّ ع��ق��ل��َي أن��ا

٢٠٠٤م مايو
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الحفلة فتاُة

للوقوف) التهيُّؤ (من

ال��ن��ادي ف��ي ال��ح��ف��ل��ِة ي��وَم ��ا ح��قٍّ األج��م��َل ال��ب��ن��َت ك��نُ��ِت
ب��ال��ك��اِد غ��ي��َرِك وأََرى ُع��ي��ون��ي وم��لءَ ال��س��م��ِع م��لءَ
أورادي ج��م��اِل��ِك ُق��رَب أت��ل��و ُص��وِف��يٌّ وك��أن��ي

∗∗∗
ُس��ؤاْل اآلن ِل��ِف��ك��ري ع��نَّ ق��د … ل��ك��ن َم��والت��ي، ع��ف��ًوا
خ��ي��اْل َض��رِب ع��ق��ٍل، أع��ج��وب��ِة زم��ٍن، آل��ِة ع��ن أس��م��ُع
إس��ت��ع��م��اْل ل��ه��ا ج��رَّب��ِت ق��د ب��أن��ِك أظ��نُّ اآلن وأن��ا
ال��خ��اْل ذاُت ذَك��رتُ��ِك؛ آِه، ا، ِج��دٍّ أن��دلُ��ِس��يٌّ ��ِك ِح��سُّ
ال��خ��اْل ذاُت ألن��ِك ض��اع ق��د ب��أوروبَّ��ا ال��ع��رِب ُم��ل��ُك

∗∗∗
ل��ب��الدي ِذك��ًرا أُن��ُس��وا ح��ت��ى ب��ح��س��ِن��ِك ال��ك��لُّ ه��ام
األم��ج��اِد أب��ق��ى ه��و ع��ن��َدُه��ُم��و ب��ُق��رِب��ِك ال��ُم��ك��ُث ص��ار
ب��ف��ؤادي؟! م��اك��رٌة ي��ا ال��ف��ت��ن��ِة زم��ِن ِم��ن آت��ي��ٌة

∗∗∗
ال��ُح��ْب وأن��ِت أن��ِت، «إِل��ْج��ري��ك��و» ُم��ل��ِه��م��ُة إش��ب��ي��ل��ي��ُة
ال��ق��ل��ْب ش��غ��اَف م��ل��َك ب��َغ��ْرن��اط��َة، ال��ُم��ع��تَ��ِم��َد َم��َل��َك ُح��بٌّ
ِط��ْب! ل��ط��ال��ِب ب��األم��ِس ع��ادت ج��م��ي��ًع��ا األن��دل��ُس أن��ِت
ُع��ذِّْب ب��ك ق��ل��ب��ي ب��ق��ل��ب��ي، ق��رُط��ب��َة أم��ي��رَة ُرح��م��اِك
��ْب»! ال��صَّ ل��ي��ُل «ي��ا أُن��ِش��ُد أي��ام��ي أق��ض��ي رأي��تُ��ِك م��ن��ذُ

∗∗∗
ال��ه��ادي ذا َوج��ُه��ِك أم ذك��اُؤِك ��تُ��ِك، ِرقَّ ُل؟! أت��غ��زَّ ِب��َم
ب��ِح��ي��اِد يَ��ش��ه��ُد ُك��لٌّ ت��ق��اط��ي��ُع��ِك، ع��ي��ن��اِك، َش��ع��ُرِك،
ب��وادي! ال��ُح��س��ِن وَدِع��يَّ��اِت واٍد ف��ي ج��م��اَل��ِك أنَّ

٢٠٠٤م أبريل
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القاتلة عىل الُحكُم

للوقوف) التهيؤ (من

النَغْم، تدابرِي من ُعْطٌل َوْهَي «ماري»، تقبَُع ُمصَلٍت سيٍف تحَت
الَعَدْم، ُموسيقا الَخِرص حوَل تلتفُّ وال َلحٌن ثوبَها يَُويشِّ ال

لألَلْم، تَُغنَّى أراجيَز ال مديًدا، ال طويًال، ال
اإلزاِر. َجوِف يف الفتنَة يَسُرتُ قريٍض من إزاًرا ال

«ُموَىس»، نَظَرِة ِمن الَعيناِن تَستَحي
ُعبُوَسا. ُمَحيَّاُه يف فتَلَقى عِر، والشِّ الُحبِّ أموِر يف يَقِيض َوْهَو

َمأَوى، َعينيِه يف َعلَّ َدعَوى؛ صاحِب شاعٍر َعينَْي الَعيناِن تلتقي
نَجَوى، الشاعِر يف الَعنِي وُصموُت بَصمٍت؟ تلوذاِن ِلَعينَيِه ما عنها؟ يُعِرُض َلُه ما

«ُموَىس». حرضِة يف الشاعُر يَمثُُل
«ماري»؟ صاِحُب شاعَرنا يا أنَت «موىس»:

وثِماِر. وِظالٍل وُشهوْد، ِلُحضوٍر وُقيُوْد، حدوٍد من «ماري» ُمخِرُج أنا بل «الشاعر»:
امَلحَكَمْة. ِفناءِ يف امُللِهَمْة، موَت تطلُب شاعَرنا يا أنَت «موىس»:

َفناِر. ُكلِّ عىل ِمن الحياِة، إلظالِم َرمًزا باسِمها يُناَدى أن وأرجو بل «الشاعر»:
َعمَدا؟ لَك قصيٍد عن تواَرت هل انِطْق؛ إذَِن «موىس»:

َشهَدا. البيِت ِتلَو البيِت ُحَميَّا من ذاَقت اآلَن أراها قد «الشاعر»:
ناري. َفيِض بأُواِري؛ وِجسًما ُروًحا واْصَطَلت ُسْهَدا، الَجفننَِي عىل بأبياتي املعنى رْقَرَق

ا؟ وَصدَّ ِهجرانًا الويَل أَرتَْك هل هذا؟ بعَد تََردَّت هل ماذا؟ ثُمَّ «موىس»:
بُعَدا! ثُمَّ ُكفًرا ثُمَّ بلُُحوني ُكفًرا ثُمَّ بقصيدي ُكفًرا الويَل أَرتني بل «الشاعر»:

وُكْرَدا، بَياِتيٍّا ِصيَغ إن الَوهِم َجماَل تُدِرْك لم هَي
َكْمَدا، الوهُم ماَت الوهِم، جماِل عن بديًال األيدي تلمُس ما وارتَضت

َداِري. الَوهِم وَشظايا ِملٌك، للوهِم وأنا
َمجَدا. الوهَم ِشدَت أنت «موىس»:

وِدثاَرا. ِشعاًرا عَر والشِّ الُحلَم واتََّخذُت «الشاعر»:
وِدثاري. ِشعاري ِمنِّي أبَت إن تَبٍّا ُقلُت:
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ونُضاِر. لَُجنٍي من نَْهًرا، الكوَن يُحيَل أن ِشعًرا، للخالِق آَن «موىس»:
َساِري! التاريِخ يف عِر الشِّ صوَت إنَّ بالتََّغنِّي: غاِر، ُكلَّ َكهٍف، ُكلَّ يُغري الِودياَن يمألُ

َمهَدا. عُر الشِّ كان حيُث َجنينًا الكوُن ذا كان
«ماري»! ُسمَرُة َولتَُمْت ُخلَدا! ِشعُرَك فليَِعْش

٢٠٠٤م أكتوبر

َعُروس عن باحثًا

َه��ْس��َه��ْس ُق��رَط��ه��ا إنَّ األخ��رْس أيُّ��ه��ا َغ��نِّ
األق��َدْس؟ اس��َم��ه��ا تَ��ع��رُف إِذَْن ك��ي��َف بَ��ع��ُد؟ ل��ي��َس
األم��َل��ْس؟ ِت��ي��َه��ه��ا ـ��تَ��زَت اج��ـ َم��ن اس��َم تَ��ع��رُف ل��س��َت
ال��نَّ��وَرْس؟ ط��ي��رَة ِط��رَت وق��ْد ك��ي��َف تَ��ُج��ْزُه؟ َل��م
أَب��َل��ْس؟ ب��ع��َدم��ا ـ��ُح��ْل��ِم ال��ـ ذَُرى ُك��لَّ واع��ت��َل��ي��َت
َك��رَّْس؟ م��ا ُك��لُّ ِف��ي��َم َرُج��ًال َل��بُ��ؤِس��ِه ي��ا
َع��س��َع��ْس؟ ب��ه��ا َل��ي��لُ��ُه ق��اِف��يَ��ٍة ُك��لُّ ِف��ي��َم
أَوَج��ْس؟ ِخ��ي��َف��ٍة ك��لُّ َخ��ِط��ٍر؟ م��زل��ٍق ك��لُّ
يُ��ح��َدْس وال يُ��َرى ال ب��م��ا أَل��وذُ إنَّ��ن��ي
تُ��ط��َم��ْس أن ت��غ��ي��َب، أن ب��ه أع��وذُ إنَّ��ن��ي
تُ��ع��َرْس أن تُ��ِح��بُّ ال ف��ات��ن��ٍة ك��لُّ أن��ِت
تُ��ن��َف��ْس أن تُ��ِح��بُّ ال وإذَن تَ��َزوََّج��ْت أو
تُ��ل��َم��ْس ول��م أن��َج��بَ��ْت َه��ًوى ب��ن��ِت ك��لُّ أن��ِت
أَع��بَ��ْس ث��واِن��يً��ا ل��ي تَ��َدع��ي ال َع��نُ��وُد ي��ا
األن��َف��ْس َوج��ِه��َي غ��ي��ِر َرُج��ٍل إل��ى تَ��َرْي ال
األن��َح��ْس ِش��ب��ِره��ا ف��وَق َم��س��اءَتُ��ن��ا تَ��ُط��ْل ل��م
تُ��ن��بَ��ْس! ول��م ِك��ْل��م��ٌة، ب��ن��ا اس��ت��ب��دَّ ب��ع��َده��ا
تَ��ن��َع��ْس ِخ��ل��تُ��ه��ا ثُ��مَّ «أُِح��بُّ��ِك»/اس��تَ��َم��َع��ْت أْن:
أُن��َك��ْس ف��َل��م بَ��س��َم��ت��ي، اتَّ��َس��َع��ْت «أُِح��بُّ��ِك»، أن:
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«َم��ح��بَ��ْس» ل��ه��ا ِدب��َل��ٌة اب��ت��س��ام��ِت��ن��ا غ��اي��ُة
األخ��َرْس! أيُّ��ه��ا َغ��نِّ نَ��َغ��ٌم َم��ع��ي َف��ل��يَ��ُك��ن

٢٠ / ٥ / ٢٠١٣م االثنني،

الثَُّريَّا وصف يف

للوقوف) التهيؤ (من
جليَّا يل تبدَّى العشُق، هو بل عشًقا؟ ليس
األقدموْن يصْفُه لم يشءٌ هو عشًقا؛ ليس

الُعيوْن يف قويٍّا قبيل ِمن يَبُد لم ُربَّما
قويَّا كان عندما ُعْميًا عنه تناءَوا أو

مليَّا وتفكَّرُت
َسِميَّا أعرْف لم حرُت اسًما، أُوِجَد أن يف ِحْرُت
عراءْ؟ الشُّ الُفحوُل العالقاِت بأسماء اهتمَّ ومتى

براءْ العالقاِت أسماء تحديِد من عُر الشِّ امُلْمكناِت، فنُّ عِر الشِّ فنَّ إنَّ
أََزليَّا! تُراثًا زالت ما الَحرْيُة إنَّها

لحًما الهوى بحر من يخرَج أن بعد ولحمي وأفكاري روحي من أْهَي منِّي؟! أْهَي
َطريَّا؟!

يديَّا؟! يف ُخطوٍط من بعٌض أْهي
عليَّا: مرَّت فإذا جديًدا، ِصيَغ قد التَّاريُخ هي هل

نَِديَّا؟! صاَر قد الوغُد اللَّيايل َصمُت فإذا عبريٌ ينداُح وأفروديَت وفينوَس كيلوباترا ِمن
َغويَّا؟! أُْدعى أنا يها خدَّ قبَّلُت إذا هل

الثُّريَّا ِبْسُت قبَّلتُها إذا بل
الثريا؟ ما َجهٍد بعد عَرفتُم هل

امُلَقدَّْس الواِد يف كان رآها، إذ موىس حاَر فقبيل وحدي، أََحْر لم دهًرا، ِحرُت
طيَّا الحريَة َعَرَف ا، ِرسٍّ الحريَة عَرَف أتاها أن ا فلمَّ النَّاَر، كانت

رآها: إذ عيىس حار موىس، بعد
نبيَّا؟! كان أم كان أإلًها
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َلُدِنيَّا ِعلًما يِك خدَّ من األحالِم يف ذقُت إذ حريتي ضاعت ثُمَّ دهًرا، حرُت
اْسُمْك ما األحالِم يف قلِت

الثريَّا «ماري» ُمْلهمتي يا أنت
زكريَّا»! «ماري لسِت

٢٠٠٤م نوفمرب

1PRAHA براها

بُ��ش��راه��ا َره��ُن بُ��ش��َري��ات��ي َم��س��راه��ا بَ��ع��ُد يُ��َغ��رِّْد ل��م
ال��ِج��س��ِر ع��ل��ى ب��اٍق وال��ه��وى

أَض��َوى وم��ا َل��ي��ِل��ي س��اِه��ٌر
ُع��ض��َوا تَ��ال ُع��ض��ًوا ن��اِزٌف
َرض��َوى أَض��لُ��ع��ي ِم��ن ُم��ْط��ِل��ٌع

أَوَراه��ا ، ل��ل��رِّيِّ ِن��ي��لُ��ه��ا تَ��َح��رَّاه��ا إن ن��اٌر َوْه��َي
ُع��ْس��ِري أم��ِط��ِري ُغ��يُ��وثً��ا ي��ا

��اِه��ْد وال��شَّ ج��اه��دُت، إنَّ��ن��ي
ال��نَّ��اِه��ْد ع��ل��ى أظ��ف��اري َرس��ُم
زاِه��ْد َخ��ال، ف��ي��م��ا زاِه��ٌد

َج��رَّاه��ا ال��ُم��غ��ِف��ي��َن أُس��ِه��ُر ِألق��راه��ا ه��ذي ف��اك��تُ��ب��ي
نَ��ْس��ِري ي��ا ال��َح��رِف ف��وَق ُح��طَّ

ال��َق��ل��َع��ْة خ��اِرَج ُح��ِب��ْس��ن��ا ق��د
نَ��ْرَع��ْه َل��م ال��ل��ِه، ب��اِب ِع��ن��َد
وال��ِخ��ْل��َع��ْة؟! اإلذَن ن��ن��اُل ه��ل

و«ب��راه��ا» ��م��ُت، وال��صَّ َح��ْدُس��ه��ا وأدراه��ا َرض��َوى، أخ��بَ��َرْت
األَْس��ِر! ف��ي ُروَح��ي��ِن َح��يَّ��َرْت

١٨ / ٥ / ٢٠١٣م السبت،

«براغ». ب العربي اللسان يف املعروفة بالدهم، عاصمة عىل (البوهيميُّون) التشيكيُّون يُطِلُقه الذي االسُم 1

23



واقًفا عمري أفنيُت

أََرها لم التي «ماهي» إىل

للوقوف) التهيؤ (من

ال��نِّ��ق��اب��ا ع��ن��ه��ا يُ��زي��ُح خ��ي��ال��ي أو م��ن��ه��ا األُذَْن يُ��ص��ادُف ِش��ع��ري ل��ي��َت
ال��ج��واب��ا ن��ازَع��تْ��ن��ي ت��س��اءل��ُت إذ اع��ت��َص��َرت��ُه ق��د «م��اه��ي» ق��ل��ب��ي! وي��َح
اإلي��اب��ا أبَ��يْ��ُت َج��ن��ٍة ف��ي ـ��ت��اُب» و«م��اه��ي��ـ إن��ي ب��األم��ِس ح��دي��ث��ي ف��ي
ال��ص��واب��ا ف��أف��ق��َدتْ��ن��ي ه��دَم��ت��ه��ا ف��ي��ه��ا ب��ال��ُخ��ل��ِد ع��ل��يَّ ض��نَّ��ْت ثُ��مَّ
ت��اب��ا ال��ش��ه��ادة ع��ن ق��ل��ب��ي إنَّ ب��غ��ي��ٍب ي��ه��ي��َم أن ال��ق��ل��ِب ق��َدُر
ف��ط��اب��ا ل��ديَّ غ��ي��َرُه َل��ِح��َق��ْت ع��ي��وٍب ع��ن ُم��نَ��زٌَّه «م��اه��ي» وج��ُه
ب��ابَ��ا ع��زَّ َم��راُم��ه ُق��ْدٌس ف��ْه��و ف��ي��ه ال��ح��س��ِن َم��ع��اِل��َم أُش��اِه��ْد ل��م
غ��اب��ا ال��ق��دُس ووج��ُه��ه��ا غ��اب��ت ح��ي��ث درٍب ُك��لِّ ِم��ن األرج��اُس ح��اَص��َرت��ن��ي
ال��ث��واب��ا — ع��َط��ف��ِت إذا — ُح��ِرْم��ن��ا ال «م��اه��ي» ب��ال��غ��ي��ِب ع��ل��يَّ تَ��ِض��نِّ��ي ال

٢٠٠٤م يوليو

الواِدع الرِّداءِ ذاُت

للوقوف) التهيؤ (من

َمها «أين تساءلوا:
الواِدِع؟» الرِّداءِ ذاُت

َسها ُكلٌّ
ِعي وُمدَّ ُمدٍَّع بنَي الخياِل يف وتُهُت

خواِطري تبَخرتَْت
شاِعِر ِبقلِب َمزُهوٍّا وَقْفُت

النَُّهى أولو ينتَِبْه لم
«َمها» أنَّ

الواِدِع الرِّداءِ ذاَت
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َمِعي كانت
أَضلُِعي يف َخبَّأتُها

٤ / ٥ / ٢٠٠٥م

ُشهود أربٌع

امرأة) بلسان – للوقوف التهيؤ (من

ُوج��ودي يَ��م��ت��ط��ي أن َوح��ي��دي ِم��ن َرِض��ي��ُت
ُق��ع��وِد م��ن ن��ص��َف��ي��ِن اس��ت��وائ��ي ف��يَ��ش��ُط��َر
ُق��ي��ودي ع��ل��ى يَ��ْه��وي ال��َح��دي��ِد ب��س��ي��ِف��ِه
ُج��م��ودي ُم��َم��زًِّق��ا َع��ب��ي��ري ُم��بَ��ْع��ِث��ًرا
ال��ح��دي��ِد س��ي��ِف��ِه ع��ن ال��م��راي��ا ف��س��ائ��ل��وا
��ع��ي��ِد ال��سَّ ط��اَل��ع��ي ع��ن ال��ب��راي��ا وَخ��بِّ��روا
ل��ُع��ودي َوْح��دت��ي ف��ي أُغ��نِّ��ي أن س��ئ��م��ُت
وح��ي��دي َخ��ْل��وت��ي ف��ي ل��ي��ًال إل��يَّ أت��ى
ب��ج��ي��دي وع��اب��ثً��ا ل��ع��ودي م��غ��ن��يً��ا
��روِد ال��شُّ م��الم��ُح ِص��ب��اُه وف��ي أت��ى
ال��ُم��ري��ِد ب��ل��ه��ف��ِة ذراًع��ا ل��ي وم��دَّ
ع��ي��دي ي��وُم وال��ي��وَم ُروح��ي ع��ل��ي��ِه أنَّ��ت
ال��َم��ج��ي��ِد ل��ربِّ��َي ان��ت��ظ��اٍر ف��ي وِه��ئ��ُت
ُس��ج��ودي ب��ي َه��مَّ إذ ُخ��ش��وٍع ف��ي أط��ل��ُت
ال��م��دي��ِد ل��ص��درِه أُغ��نِّ��ي وب��ي��ن��م��ا
��ه��ي��ِد ال��شَّ ص��درَي ِم��ن ُزالًال وي��ح��ت��س��ي
ال��ع��ب��ي��ِد ك��ثَ��ورة ث��ارا ن��اه��داَي إذ
تَ��م��ي��دي ال ِرْدف��اَي: ب��خ��وٍف ب��ي وص��اَح
ك��ال��ج��ل��ي��ِد وذُب��ُت أُِط��ْع��ُه��ْم ل��م ف��ِم��دُت
بُ��روِد ف��ي ��م��ِت ب��ال��صَّ ي��ل��وذا إن ِردف��اَي
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ال��نُّ��ه��وِد م��ن َويْ��ل��ي نُ��ْط��ٌق ف��ن��اه��داَي
ُش��ه��وِد أرب��ٍع م��ن اتُّ��ِه��ْم��ن��ا إذا وي��ل��ي

٢٠٠٤م نوفمرب

األنشاد نشيُد

عاهرة) بلسان – للوقوف التهيؤ (من

منِّي جزءًا ماؤَك أصبح
ُروحي خالَط

ُجروحي آالَم ِلنَكَهِتِه واستعذبُت
كاملذبوِح اللذِة فرِط ِمن أُرصُخ إذ ُرصاخي واستعذبُت

املقروِح َجْفني ِمن وتضَحُك النوَم تمنُعني إذ ُسهادي واستعذبُت
مرْة أوَل راودتَُك إذ ِفراِشَك فوق يُحلق الخوَف وتذكَّرت

تفتنِّي ال بَجَسدي: ِصحَت
حبيبي سقَط الفتنِة يف ال،

ولهيبي بدموعي َ يتوضأ أن من تًُقى يمنعه لم
الرتهيِب أو بالرتغيِب أبًدا أردايف يربْح لم

َمشيِب بُقدوِم ْ يعبأ ولم الناِس بكالم يعبأ لم
وظنِّي الناس ظنَّ خالف الحائِط، ُعرَض بكلٍّ َرضب
∗∗∗
بالُعنَّْة مخلوًقا زوًجا تشكو دهًرا أختي ظلَّت
ُغنَّْة أو ا مدٍّ إقالبًا أصوًال: للجنس يعرُف ال

الُجنَّْة الصوم ومن حجابًا الحبِّ دون من فاتَّخذَت
الِجنَّة أفعاَل وأُطاوُل برجولته ألهو وأنا يلثمني، َرُجيل رأت ثم

الِجنِّ ُشَعب ِمن أنِّي أو ِجنٌّ حبيبَي أنَّ ظنَّت
∗∗∗
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ناري لرضاوة تفطن ولم شفتَيَّ يف ترقُص للفتنة تَفِطْن لم
إزاري بطرِف الدَّمَع جفَفِت شهوتَها، قتَلْت

عاري يَشهُد إثمي، يرُمُق الحجرِة ركِن يف ملًقى وإزاري
العاري َجَسدي ِمن يأكُل إثمي إىل املشدوُد والرَّجُل

الَفنِّ دنيا يف يلِفُظها وأردايف ، ثديَيَّ يأكل

٢٠٠٤م أغسطس

الثَّاني» «الَخلُق نورا

للوقوف) التهيؤ (من

ال��َك��ِذِب ح��يِّ��ِز ف��ي أو ��دِق ال��صِّ َح��يِّ��ِز ف��ي ل��ه��ا وج��وَد ال ف��ت��اٍة اس��ُم ه��و «ن��ورا»
ال��ع��رب��ي أص��ل��ِه ِم��ن ن��اف��ٍر ب��َل��ْق��ل��ٍق ُغ��رَّت��ه��ا اس��ت��ع��الءُ ش��ِه��َد ِم��ص��ريَّ��ٌة
األدِب رائ��ِع «إبْ��ِس��ْن» ُدم��ي��ِة ب��ي��ِت ِم��ن َش��ِك��ًس��ا ع��اب��ثً��ا اس��ًم��ا ال��َق��َدُر ت��خ��يَّ��َر
ب��ال��رََّه��ِب ال��ل��م��ي��اءُ ��ف��ُة ال��شَّ ِل��تَ��ك��ُف��َر ره��ب��ن��ٍة ف��ي��ُض ُم��ق��َل��تَ��ي��ه��ا م��ن ي��ن��س��اُب
ال��َع��َج��ِب م��ن ض��رٌب أت��ْت أو أدب��رْت إن ُخ��ْط��وتِ��ه��ا إزه��اِر ِم��ن ال��َم��رءَ يُ��َق��يِّ��ُد
ال��لَّ��َه��ِب ه��ائ��ِل َش��ْع��ٍر ُح��ْم��رِة ن��اِر ف��ي َخ��َج��ٍل زه��َرت��ا َوج��ن��ت��اه��ا ُح��م��رٍة م��ن
ب��ي وت��ف��ت��ُك تَ��ْف��ري��ن��ي ال��ُخ��ْل��ِد َط��ْرَف��ي م��ن تَ��َك��وُّن��ه��ا ف��ي ع��ق��ل��ي َح��يْ��َرُة ت��ظ��لُّ
َغ��ض��ب��ي ي��ن��ت��ابُ��ن��ي ب��ه��ا م��َررُت ول��و نَ��َزق��ي ط��ال��َع��ْت إن ُرْع��بُ��ه��ا ي��ن��ت��ابُ��ه��ا
َط��َرب��ي أل��ه��بَ��ت ف��ت��اٍة َغ��وِر َس��بْ��ِر ع��ن ُم��ن��َخ��ِذًال َع��يَّ ِش��ْع��ٍر ُك��لِّ ِم��ن غ��ض��ب��ُت
األرِب أش��رِف ِم��ن تَ��ذَوُُّق��ه��ا ـ��ت��ي الَّ��ـ ��َف��ِة ال��شَّ ِرْع��ش��ِة ف��ي ب��دا م��ن��ه��ا وال��رُّع��ُب
ال��ِق��َرِب نَ��ْغ��م��ِة م��ن َخ��ِج��ٌل ق��ي��ث��اُرُه َوتَ��ٍر ف��ي ال��لَّ��ح��ِن ج��ن��وَن تُ��ث��ي��ُر ��ْت ُزمَّ
َط��َل��ِب ب��ال ح��يَّ��اه��ا ال��ذَّرِّ ع��ال��ِم ف��ي َرُج��ًال ف��اس��ت��ذَك��َرت ن��َزق��ي راَع��ه��ا ق��د
أَدب��ي ُح��س��نَ��ه��ا يُ��َغ��نِّ��ي ل��و ي��ج��ت��اُح��ه��ا َع��ِرًم��ا ث��ان��يً��ا َخ��ل��ًق��ا ت��خ��ش��اُه واآلَن
َع��َط��ِب! ِم��ن َح��لَّ ِق��ْدًم��ا ال��ُح��س��ِن ب��ك��ع��ب��ِة م��ا س��أُْص��ل��ُح ي��وًم��ا إنَّ��ن��ي ت��ف��زع��ي ال

٢٠٠٤م يونيو
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األَْجَمل االْسِم ِعْشِق يف ياَسِمنْي،

للوقوف) التهيؤ (من

ياَسمنْي
الحزيْن اللَّيِل يف امَلْحفوُر اسُمِك

الَعاشقنْي ِشَفاِه يف التَّالقي وارتعاشاِت
السننْي ِعْطِر ِمن امَلْجدوُل اسُمِك
األننْي وِفْرَدْوُس الذِّْكَرى اسُمِك

يَْرتَمنْي َصْدري فوَق أنثى ألُف أنثى، ألَف يتشظَّى
يرتويْن دمائي من أنثى ألُف

الَحِصنْي والحصَن وَر السُّ يقتحمن أنثى ألُف أنثى، ألُف فاعالتن، «ياَسِمنٌي»،
يَلنْي ال بَعْزٍم بِذْكراِك يَْعبَثَْن ثُمَّ ليًال الرُّوَح يقتَِحْمَن

الحننْي أناشيَد ْدَن ويَُردِّ ُدُموعي يرِشْفن ثُمَّ
ياَسمنْي

للنَِّدا ياءٍ ُكلُّ غابْت حيُث
امَلَدى الُقْرِب يف فاَق وُحُضوٌر
ُمبْتََدا حاًال يحتاُج ال حيُث

الُهَدى ميثاُق ُخطَّ حرٍف خلَف َحرًفا حيُث
األِمنْي الرُّوِح بيِد ِلِعْشٍق مكتوٌب ُخطَّ

ياَسمنْي
اآلثمنْي نََجاَة الربيئنَي، عذابَاِت يا

يستبنْي أن أبى غيبًا يا الَغيِْب، ُحُضوَر يا
اللَِّعنْي الَفظِّ الَواِقِع بَْحِر َفوَق ْت ُمدَّ الُحْلِم ُجُسوَر يا

ِفنْي بالسَّ ماجْت ْعِر الشِّ بُُحوُر إذْ َسفيني، يا
ياَسِمنْي يوًما: ناديُت إذا َصْوتي َصَدى يا

ياَسمنْي
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َعِشْقتُْك إن تَلُوِمي ال
َرَمْقتُْك إن َظْمأى الَعنُي تبيَت أو ِمنِّي، ْمُع الدَّ يَِفرَّ أن َعنِّي، الُحْسَن َحَجبِْت إن تلومي ال

ذُقتُْك حيُث َدْهًرا الخمَر َجَفوُت إن تلومي ال
ِبُحبِّي والِجْسَم الرُّوَح أذبُت إن تلومي ال

َربِّي أَْمِر ِمن تعْد لْم روٌح، للِجْسِم يُعْد لم جسٌم، للرُّوِح يعْد لم
َجننْي ِطفٌل منهما َوُهيَاِمي َزَواٌج، االثننَِي َضمَّ

ياِسمنْي
إلْه ِنْصُف أَنَّني يوًما حُت َرصَّ إذا تلوميني ال
الِجباْه ِلَمرآَي يُْحنُوا أن النَّاَس أَمْرُت أو

َوَحياْه َفنَاءٍ بنَي رائٍع وجوٍد يف ذاتي إنَّ اعذريني،
َجبنْي ُكلِّ عىل ُخطَّ ما النَّاِس ُوُجوِه يف أتلُو ُت ِرصْ

اليَاَسِمنْي ِعْطَر َعيْنَاَي َرأَْت ُمذْ

٢٠٠٤م أغسطس

شاِعَرة إىل

للوقوف) التهيؤ (من

إذَْن؟ أَف��ك��اري َف��يْ��ِض ِم��ن ت��رى م��ا َظ��ْن ال��ن��ظ��رة وف��ي ن��ح��وي نَ��َظ��َرْت
ال��ِم��َح��ْن ِب��أع��اج��ي��ِب واب��ت��َل��تْ��ن��ي َدنَ��ْت إذ ت��دلَّ��ت ال��نَّ��ْش��وى ُروُح��ه��ا
َع��َدْن ب��ج��نَّ��اِت أش��واق��ي ن��اُر نَ��ِش��بَ��ت م��ن��ه��ا ��ْع��َر ال��شِّ َس��ِم��ْع��ُت ُم��ذْ
ال��َح��َس��ْن؟ ثَ��ْغ��ري ع��ل��ى ال��م��وَت تَ��ن��ُش��ُد أْم ��ْع��َر ال��شِّ تُ��ري��ُد ه��ل س��اءََل��تْ��ن��ي:
بَ��َدْن ال روٍح ِم��ْل��ِك ب��ل��ج��اٍم ُم��ْل��َج��ٌم ل��س��ان��ي إنَّ أُِج��ْب؛ ل��م
بَ��َط��ْن ق��د م��نِّ��ي اإلدراِك ع��ل��ى م��ا نَ��ْظ��َرتُ��ه��ا اس��ت��ن��ب��َط��ْت ك��ي��ف ِح��ْرُت
م��ًع��ا ذُب��ن��ا إذْ ��ْم��ُت ال��صَّ ف��ط��وان��ا ف��م��ي؟ َل��ثْ��َم ت��ب��ت��غ��ي ه��ل َك��رََّرت:
َوَوَه��ْن ُح��ْزٌن ال��َم��ْم��دوِد س��اِع��دي إل��ى َدبَّ وق��د وت��ص��اَف��ْح��ن��ا
ل��ل��زََّم��ْن ِح��ْص��ٍن آِخ��ُر وه��وى ال��ه��وى أس��راِر آِخ��َر َك��َش��َف��ْت
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َج��ْن ال��لَّ��ي��ُل ��ا َل��مَّ اإلب��داُع أق��َف��َر وق��ْد ��ْع��ِر ال��شِّ ربَّ��ُة خ��اص��َم��ت��ن��ي
َس��َج��ْن َم��ن تَ��ْه��وى ُ تَ��ْف��تَ��أ ال وْه��ي َدم��ي ف��ي ِش��ْع��ري أب��ي��اُت ُس��ِج��نَ��ْت
��َج��ْن ال��شَّ م��وس��ي��ق��ى ��ْع��ِر ال��شِّ ب��ل��ه��ي��ِب واْس��تُ��بْ��ِدَل��ت ب��ي ال��بُ��ْرك��اُن أُْخ��ِم��َد
َف��ْن أن��ق��اِض ع��ل��ى َف��نٌّ يَ��ُق��ْم ل��م َربَّ��ت��ي وِب��ِش��ْع��ري ب��ي اْرُف��ق��ي

٢٠٠٥م فرباير

تكعيبيٌَّة ُرؤيٌة ياَسِمني،

القصيدة) يف ُعْطٌل – للوقوف التهيؤ (من

الحبيبْة تُْدَعى َمن السِم طويًال غنَّى عاشٌق
ياَسمنْي

ألظَّا قد زماٍن ِمن ِرْدًحا العاشُق باسِمها
حبيبْة يوًما خالها أنثى ُكلُّ أُنثى، ألُف

القصيدْة لِبداياِت ُحننَْيٍ ْي ُخفَّ يف عاد ألٍْي بْعَد طويًال، دعاُهنَّ قد أُنثى ألُف
تُجيبَْه أن ألنثى عنَّ وال ، الِغرِّ العاشِق ِلصوِت األلِف من أنثى تَُرْع لم

ُمريَدْة األلِف من تَْدُن لم ثُمَّ يَديِه، بني جَرت وَكراماٌت
ياَسمنْي!

أَلظَّا قد َدْهًرا العاِشُق باْسِمها
الَقصيدْة بداياِت يَْستجدي عاَد

تتلظَّى! ناٌر القلِب، ِنياِط َطيَّاِت يحِرُق واْسُمها
أَلظَّا دوًما باْسِمها

ِشْعَرْه َ يَقَرأ أْن اِعُر الشَّ َقرََّر
القصيدْة فيِه يف الَك

َحظَّا اُه سمَّ ما يفهُم علَُّه قديًما؛ اللَّوِح يف َر ُقدِّ ما يفهُم َعلَُّه
ياَسمنْي!

ألظَّا قد دوًما العاشُق باْسِمها
الدَّفنْي ُّ الرسِّ إنَُّه

30



غِزٌل أنا

تتلظَّى ناٌر وْهي
َحظَّا! اُه َسمَّ الَّذي اآلَن يفهُم

ياَسمنْي،
األننْي وِفْرَدْوُس الذِّْكَرى اْسُمها
قاْل: حنَي رصيًعا ْعُر الشِّ سقَط
يتشظَّى! يتشظَّى، يتشظَّى،

٢٠٠٥م فرباير

َشقاَوة

للوقوف) التهيؤ (من

الحالَوْة؟! ِمن أم قاءِ الشَّ ِمن شِقيٌَّة
عاتيَْة ِعشٍق ريِح ِمن ٌة ُمشتقَّ أنَّها أم
يَْة ُمَدوِّ ِضْحَكٍة يف ُمْعَجٍب قلَب تجتاُح

اوْة الرضَّ من يشءٌ
قاَوْة الشَّ أعذَب ما صوتِها، يف ُمعرِبٌد

ُمَغنِّيَْة َوِضحَكٌة
َمساِميَْة يف تَْخِطُر

األنانيَْة من رضٌب قلِبها امتالِك ِفْكرَة أنَّ ِيفَّ الالوعَي وتُقِنُع
بالعداَوْة أفيُض

القاِسيَْة امُلحاوراِت ذي الالوعِي لذلك
ُمَغنِّيْة ِضْحكًة يا

باِقيَْة ُحسٍن آياِت مسامعي عىل تتلو
التِّالَوْة! َفضلِك ِمن تقَطعي ال

∗∗∗
العفاْف؟! من أم قاءِ الشَّ من شقيٌَّة

عاْف الضِّ وأنُفِس لُه الَعْطىش أعنُيِ عن ُحْسِنها بَحْجِب تَْشقى ها أُِحسُّ
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يَخاْف ال الُحْسُن صديقتي، أخَربتُها: لطاملا
كأْغِنيَْة أنا ملستُُه الذي كُحْسنِك بداوٍة ذا كاَن إن

البداوْة أقدَس ما صديقتي،
البداوْة تُحَفَة يا فلتضحكي

ُمَغنِّيَْة ِضحكًة يا
َمَعاِنيَْه ُحْسِنها ِمن أجتيل كي ِلُربَْهٍة َفت توقَّ

التِّالَوْة! َفْضلِك من تقطعي ال
∗∗∗

الِهيَْة حويل َقَفْزِت َشِقيَّتي،
َحْولِيَْه ِمن ُمَعْسِكًرا عاِبٌث ِعْطٌر ففاَح

قاَوْة الشَّ َربَِّة بجيِش ُمحاَرصٌ أنِّي َجَواِرحي فأدرَكْت
قاوْة الشَّ مليَكَة يا الِحصاَر أجمَل ما بي، تعبثنَي ِزْلِت ما

قاَوْة الشَّ إلهَة
راِنيَْة نَْحوي ِزْلِت ما
ُمَغنِّيَْة ِضْحَكًة يا

التَّاِليَْة الَجَماِل آيَِة الْسِتماِع اشتَْقُت
التِّالَوْة! َفْضِلِك ِمْن َفَواِصِيل

٢٠٠٥م مارس

الَعنْي! بعَد ليَس

َق��َل��يْ��ْن وَم��ْن وال��َه��اِج��راِت َس��ج��ى، ق��د ـ��ا ل��م��ـ وال��لَّ��ي��ِل َه��وى، َوَم��ن وال��ف��ات��ن��اِت
َع��يْ��ْن ت��ق��َربْ��ُه ل��م ال��ُج��بِّ ه��ذا وق��راُر ال��ُم��ب��تَ��ل��ى ه��واِك ف��ي يَ��ْه��وي زاَل م��ا
َش��يْ��ْن م��ق��اُم ي��ح��تَ��ِوي��ِه ذُلٍّ وَم��ق��اُم غ��ي��اب��ٍة ظ��الَم ت��ت��ل��و وَغ��ي��ابَ��ٌة
َط��َويْ��ْن ِم��نِّ��ي ولِ��لَّ��ذي َل��ُه��نَّ ت��بٍّ��ا ُح��ْزنَ��ُه ت��ط��وي األيَّ��اُم زال��ِت م��ا
َديْ��ْن بَ��ْع��ُض وال��تَّ��َم��نِّ��ي َدي��ٌن ف��ال��ِع��ْش��ُق وال��َح��ش��ا ِم ال��دَّ ِم��ن ُدُه أَُس��دِّ َديْ��ٌن
َل��ْح��َظ��تَ��يْ��ْن أو ل��ح��َظ��ًة ه��ذا َظ��ن��نْ��ُت ، ِب��ِس��ه��اِم��ِه��نَّ َرَم��ي��نَ��ن��ي األُْخ��َري��اُت
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َرَم��يْ��ْن وق��د َرَم��يْ��َن وم��ا ، وِس��ه��اَم��ُه��نَّ وُك��نْ��ِت��ن��ي ال��رَّاِم��ي��اِت أن��ِت ُك��ن��ِت ق��د
تَ��َريْ��ْن؟ ��ا َح��قٍّ ُص��ْغ��ِت��ن��ي؟! ق��د م��ا أت��ري��َن خ��اِل��ًص��ا ِش��ع��ًرا ِص��رُت ق��د أتَ��ري��ن��ن��ي؟
ال��ُح��َس��يْ��ْن ق��ب��ُر ك��م��ا ال��رُّؤي��ا ُق��ُدِس��يَّ��َة ب��نُ��وِره��ا يُ��ْس��تَ��ض��اءُ ُروًح��ا أص��بَ��ح��ُت
ان��َق��َض��يْ��ْن ق��د ِس��ن��ي��َن ِم��ن أه��وي ال��ُج��بِّ ف��ي ل��ك��نَّ��ن��ي م��ك��ان��ت��ي، ي��ع��ِرف��وَن ُه��ْم
ب��يْ��ْن ب��ي��َن أَح��بُ��وا وُه��ْم ��راُح، ال��صُّ ـ��ُح��بُّ ال��ـ إنَّ��ن��ي ُح��بِّ��ي، م��أس��اَة ي��ف��َه��ُم��وا َل��ْن
ال��لُّ��َج��يْ��ْن؟» ال��َق��ْل��ِب ص��اِح��َب أذَلَّ��ْت َم��ْن ـ��َل��ُة، ال��ُم��ْس��ت��ح��ي��ـ ت��ل��َك م��َل��َك��تْ��ُه، الَّ��ت��ي «أي��ن
أَيْ��ْن! ال��َع��يْ��ِن بَ��ْع��َد ل��ي��َس تَ��َرْوه��ا؛ َل��ْن ه��ا، تَ��َرْو َل��ْن َع��ي��ن��ي، َوْه��َي تَ��َرْوه��ا ل��م إن

٢٠٠٥م مارس

غاِضبَة؟! املهاُة هل

للوقوف) التهيؤ (من

املعذَّبْة كَمنْجتي
مقطِّبْة جلَست وَقبوٍل، رفٍض بني ما

الكالَم، اعتزالها يف حرُت قد
ُقرطبْة؟! بقلبي غَزت ملن جرى ما

غاضبُة؟ املهاُة هل

٢٠٠٥م

أختي) (إىل كتاٍب إهداءُ

عمتي) ابنِة «آمال» إىل – للوقوف التهيؤ (من

م��م��ات��ي ب��ع��د أن��ف��اس��ي ت��ب��ق��ى أن ف��ي «أََم��ٌل» أخ��ت��ي
اآلت��ي وال��زم��ن ب��ال��م��اض��ي ت��رب��ُط��ن��ي وج��ٍه ُس��ْم��رُة
ذات��ي يَ��وًم��ا ��ُق س��يُ��َح��قِّ ال��ح��اِض��َر أن م��ن وي��ق��ي��ٌن
ال��ع��ات��ي ب��ال��َك��ِذِب َم��ط��ل��يٍّ َك��وٍن ف��ي ِص��دٍق َدْف��ق��ُة
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ِل��َح��ي��ات��ي األج��م��ُل ��قُّ وال��شِّ ُوج��ودي ت��أن��ي��ُث أخ��ت��ي
ال��ص��ف��ح��اِت ت��ج��وُب وْه��ي دوًم��ا ت��ذُك��َرن��ي أن أرج��و

٢٠٠٤م يونيو

الَكعك صناعِة يف رسالٌة

الَغزال نسُف أو:

وال��َح��ب��َك��ْة ال��رُّوُح األس��ط��ورِة م��ن غ��زال��ي ِم��س��َك��ْه ق��ب��ِل��ِه م��ن األرِض ِم��س��ُك ��َس ت��ل��مَّ
ال��س��ف��ك��ْة أع��ذَب م��ا ال��م��س��ف��وُك دم��ي ف��ِم��س��ٌك ِم��س��َك��ُه ت��ل��ب��س��ُت ح��ت��ى ت��ع��لَّ��ق��تُ��ُه
ِب��رَك��ْة! غ��دا م��س��ك��ي إنَّ ِج��راح��ي ��د ف��ض��مِّ ب��ع��ش��ِق��ن��ا اع��ت��َرْف��ن��ا ال��ِب��ك��َر ِع��ي��َدن��ا أي��ا

ال��ثَّ��يِّ��ْب! ع��ي��َدن��ا أي��ا
األض��ح��ى ل��ي��ل��ِة وف��ي أن��ِط��ْق، ل��م ال��ِف��ط��ُر م��ض��ى
ال��طَّ��يِّ��ْب وال��دي أت��ى
نُ��ْس��َك��ْه أش��ارُك��ُه ِش��ع��ري يُ��ش��ارُك��ن��ي
َم��رَح��ى! ل��ن��ا: يَ��ُق��ل��َن ��ات��ي َع��مَّ ت��خ��يَّ��ل��ُت
��بْ��َك��ْة وال��شَّ ال��ب��ن��ِت ب��األس��ط��ورِة ويَ��ف��َرح��َن
َص��رَح��ا ب��ي ويَ��دُخ��ل��َن
َم��رَح��ى! ل��ي؛ ال��ب��ن��ُت األس��ط��ورُة ب��ِه تُ��َزفُّ

بْ��َك��ْة ال��دَّ ل��َي ف��ارُق��ْص س��اَق��ي��َك ع��اب��ٌد أن��ا ��ًة لُ��جَّ واح��َس��بْ��ُه ال��ث��وَب ع��ن��َك ان��ُض غ��زال��ي
ال��دبْ��َك��ْة؟! ن��رق��َص أل��ن

ال��ُح��ن��َك��ْة! واس��ت��ع��رَض ال��دي��ِن ُع��لُ��وَم وأح��ي��ا أم��اتَ��ن��ي ��ا ل��مَّ ال��وه��َم أم��اَت غ��زال��ي
َش��كَّ��ْه أن��ا زدُت ثُ��مَّ َش��كِّ��ي ف��أب��ط��َل ل��س��انُ��ُه «ُح��س��نَ��ى» ��تُّ وال��سِّ وج��ادَل��ن��ي
ال��ف��الِس��َف��ْة! ق��تَ��ل��ن��ا ت��ه��اَف��ت��ن��ا ��ا ف��ل��مَّ ��َف��ْه تَ��ع��سُّ أب��َدى ال��َخ��ص��ِر دق��ي��ُق غ��زال��ي
ِم��ل��َك��ْه! غ��َدت ُروٍح دوَن ج��س��م��ي وي��ع��ب��ُد ق��اس��يً��ا ال��ب��اط��ن��ي��َة يَ��ُردُّ غ��زال��ي

َس��م��َح��ا اق��ت��رْب غ��زال��ي َص��ف��َح��ا اتَّ��ِئ��ْد غ��زال��ي
إف��َك��ْه ل��ن��ا أب��دى اإلف��ِك ب��ي��وِم ك��ق��رٍد م��اش��يً��ا ال��ح��داث��ِة) ب��ع��َد (م��ا ج��اءَ ف��ق��د
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نُ��ص��َح��ا ي��دَِّخ��ر ول��م
ك��األي��َك��ْة ي��ل��ت��فُّ األرِض وط��وُب ق��روٌد ال��وَرى أع��يُ��ِن ف��ي ف��ال��ِغ��زالُن ت��ك��ل��َم
ألع��ِرَف��ْه ِص��ي��َغ ال��ِق��رَد أنَّ ألع��رَف أُك��ْن ل��م — ال��ح��داث��ِة ب��ع��َد م��ا — ول��والَك

ُم��ؤِس��َف��ْة! ال��ح��داث��ِة ب��ع��َد م��ا أح��ادي��ُث
�ردي! ِق� �ا أي� �ي، �زال� غ�
َف��رِد ج��وه��ٍر م��ن ال��رح��م��ُن ص��اَغ��ن��ي ل��ق��د

ِش��رَك��ْة ف��ي وج��وُدَك يَ��ْس��ري ام��رٌؤ وأن��َت واح��ٌد وج��ودَي ع��اف��ي ام��رٌؤ وإن��ي
َوردي ُع��رَوت��ي ف��ي ال��ن��صُّ وك��ان غ��زال��ي م��ح��ذًرا ق��ال ال��ورِد» ب��ُن «ُع��روُة ك��ذا
ألن��ِس��َف��ْه ق��ردي غ��ازل��ُت ألن��ِس��َف��ُه م��اِث��ٌل أم��ام��َي س��ط��ٍر ع��ل��ى غ��زال��ي
َوع��َك��ْة ف��ي وال��ج��س��ِم ال��رُّوِح م��زي��ُج م��ري��ٌض م��س��َك��ْه» ق��ب��ِل��ِه م��ن األرِض م��س��ُك ��َس «ت��ل��مَّ
ال��َك��ع��َك��ْة! تُ��ص��نَ��َع َك��ي ال��م��ط��ل��وُب م��ا ألش��رَح ق��ص��ي��دت��ي اب��ت��دأُت ال��ك��ع��ِك ل��ص��ان��ع��ِة

١٥ / ١ / ٢٠٠٦م
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راٍث

الرأس لغطاءِ مرثيٌَّة

اختََفْت؟ أيَن األِب راحُة
الُغالْم، رأَس تَُربُِّت أراها ال

ِبرَكِة ِمن َشدَّ ثالثينِِه يف رُجًال أرى كأنِّي سبَُقونا، َمن فضيلَة الطواقي نسُج كان
حاِنيَْة. يًَدا الذِّكرياِت

الفاِنيَْة. حارتَُه يَذَْرُع َوْهَو رأَسُه بِه يُحيُط ما َلمِسها ِمن ُل يَُفصِّ راَح ثُمَّ َلها وتأمَّ
الُعُمْر، َخطَّ َمدَّ

وأُمْر. ألبَُسها رأَونَِي ما إذا الُخلُوَد الشيوُخ سيَُغنِّي لطاِقيٍَّة استواءً ِليَكوَن
ُمْر. السَّ زرعُت الِعضاَه، جانبَيِه عىل وزرعُت

اِنيَْة. الدَّ ُقطوِفُكُم ِمن لكم يَرتاءَى ما وتوءُم الحياِة هذي ساعِة عقرُب وُك الشَّ يَفوتَنََّك ال
∗∗∗

الِعماَمْة، فاعتَمرُت
ثاِنيَْة. ساَدتي يا الِعمامَة واعتمرُت أشواَقُهْم، ِح بامُلَوشَّ َطرَُّزوا َمن أرواِح راحَة وتذكَّرُت

يَمامْة، حطَّت ثُمَّ
الجاِنيَْة! وأيَّاِمَي امُلشِفقاِت أياِمَي َمفِرِق عنَد
الكالْم. أُذُنَيَّ َسبَى ا َلمَّ الِعمامَة واعتَمرُت
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واِرِع، الشَّ صفحاِت عىل تُراُق حنَي املظاليِم كدماءِ قاِنيًا قاِهَرتي طربوُش كان
الزُّجاجاِت، أُنوِف رغَم الخواجاِت ُجيوِب يف أتى َرشاٍب مثَل النَّبيِذيُّ كان

َمالْم! الَحنَِفيِّ عىل ليس تََحنََّف، قد ِلَمن حالًال كان
أَفندي، يا ليَلُكم ساِهٌر إنَّني

َرنِْد. زهرُة هو هنا مكاٍن كلُّ أبدأُ؟ أيَن فِمن املكاِن، اختياِر يف َحريَتي إنَّما
هذي أصحاَب املليئِة، ُحوِن الصُّ شيوَخ الِكفاِح، ِرفاَق النهاِر نحَو أصَحُب سوَف

الحوانيِت،
بَزنِدي. تستِقلُّ وغانيًة والعاشقنَي،

الظَّالْم. ستُِيضءُ قاِهَرتي طرابيَش فإنَّ ليٌل َجنَّ فإذا
∗∗∗

ُمغِربَا. َمَىض فيما تََقبََّع َمن يَُكن لم
َمِرشِقيَّ شاِديًا يََزْل لم ولكنَُّه منها، الطريُ تأُكَل كي «لندن»/«باريَس» يَحِمُل كان ُربَّما

ُمطِربَا. الِغنا
الُقبََّعْة، إمرباُطوَرتي

رأِيس، جدائِل عن شمُسها تَِغْب لم
أتبََعْه. ِلَكي يََديَّ بنَي يرتاَقُص لها ُشعاٌع وَظلَّ تواَرْت ولكْن

∗∗∗
الرأُس، َعِرَي
والناُس:

َحالٌل، يزَدهيِهم وال كالٌم يَْستبيِهم وال سبُقوُهم، َمن فضاِئَل يستمِرئُوَن الناُس يَُعِد لم
ِلَطرْيْ. يأبَُهوَن وال

الرأُس، َعِرَي
ماءْ، السَّ تلَك ِلَهيبِة يلتفتوَن الناُس يَُعِد لم
رأِيس، ِملءَ أَذًى َصديقي يا ِبي أنَِّي بَيَد

الِغطاءْ؟! لُبِس َشعائِر يف ستُشاِرُكني فهل

١ / ٥ / ٢٠١٣م األربعاء،
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أبكي لسُت أنا

البُكاءْ؟ عالَم
اآلخريْن؟! عىل

اآلَخروْن؟! ُوِجَد متى وُمنذُ
اآلَخروْن، أنا إنِّي شئُت، إذا اآلخريَن أوِجُد أنا

والَحيَزبوْن، والطِّفُل الِبْكُر أنا
ُمجوْن؛ يكوُن أشاءُ وحيُث صالٌة، تكوُن أشاءُ وحيُث

يكوْن. أالَّ الَكوِن عىل فَحقٌّ امُلجوُن ا وأمَّ صالٌة، يوًما تَُك لم لذلك
ِخْرض، ُوجودَي أشاءُ، حيُث أنزُل الِخْرضُ أنا
وِبكْر! وِسجٌن ووحٌل وكلٌب طفٍل ألُف أنا

أنتِحْب»! كي بعُد يوجدوا «فلْم اآلخريَن، عىل أبكي لسُت أنا

٣ / ٥ / ٢٠٠٥م

الِفكر موِت إعالُن

صديق) إىل – للوقوف التهيؤ (من

أح��ذُرك��ا األف��ك��اِر، ف��ي ُع��ْم��ًق��ا ِم��نِّ��ي ��ْع ت��ت��َوقَّ ال
ُم��ع��تَ��رَك��ا ي��دخ��َل أالَّ وق��رََّر ال��ف��ك��َر َم��لَّ ع��ق��ل��َي
َش��َرَك��ا ��َك ل��ح��سِّ ف��ن��ص��ب��ُت َش��َرًك��ا ل��ق��ل��ب��ي ال��ِح��سُّ نَ��َص��َب
يُ��ح��رُِّرك��ا ال��ح��سَّ ع��لَّ ط��وي��ًال؛ ال��ف��ك��ُر اس��ت��ع��ب��دَك

∗∗∗
أُج��ب��َرك��ا ل��ن ع��ق��َل��َك، أو ِق��ي��اَدك ��ع��ِر ل��ل��شِّ تُ��س��ِل��ْم ال
ألُغ��يِّ��َرك��ا أي��اًم��ا ال��ف��رص��َة ف��ل��تَ��م��ن��ْح��ن��ي ل��ك��ن،
يُ��ش��ِع��ُرك��ا ِش��ع��ًرا ال��ح��رك��ِة ِب��َج��م��ال َم��ن أق��َدُر ف��أن��ا
يُ��َخ��بِّ��ُرك��ا ال��ك��وِن ف��ي ب��ال��م��وس��ي��ق��ى َم��ن أع��َل��ُم وأن��ا

∗∗∗

39



واقًفا عمري أفنيُت

َدَرك��ا ب��ي أح��ٌد ي��س��ِط��ْع ل��م ال��م��ت��دارَك» «ال��ب��ح��ر ُخ��ض��ُت
آُم��ُرك��ا ب��ح��رَي: أخ��اط��ُب ال��َح��ْدُس، ع��ص��اَي أن ذل��ك
أس��ت��غ��ف��ُرك��ا ب��ي: ي��ه��ت��ُف خ��ض��وًع��ا، ال��ب��ح��ُر ل��َي ي��ن��ش��قُّ
وي��ب��ه��ُرك��ا اآلن ال��ب��ح��ِر ُع��ب��اَب ع��ص��اَي َح��ْدُس ي��م��خ��ُر

∗∗∗
بَ��َرك��ا! ب��ب��اب��ي، ال��ِف��ك��ِريِّ ��َف��ِر ال��سَّ ُغ��ب��اَر ��ع��ُر ال��شِّ ن��ف��َض
ف��َرك��ا ال��ع��ات��ي ب��ال��ح��سِّ ال��م��ع��روق��َة وي��َدُه وارت��اَح،
اس��ت��ن��ف��َرك��ا: ، ي��َديَّ ب��ي��ن اآلت��ي ل��ل��زم��ِن َ وتَ��َه��يَّ��أ
ت��رك��ا: وق��د ال��ف��ك��ُر، وم��ات ، ي��ديَّ ب��ي��ن ت��ق��رأُه ك��ي
ف��ي��ب��ه��ُرك��ا ال��ي��وَم ِش��ع��ري أوِدُع��ُه ف��ي��اًض��ا ��ا ِح��سٍّ

٢٠٠٤م مايو

« ذَرٍّ «أبي عوَدُة

أخي مَع السَّ أَِصِخ
أِصِخ!

الُحفاْة أجساَد تأُكُل ال األرَض هذي إنَّ
اإللْه ِعطَر استنَشُقوا الذين

الفقريْ اإلبَن تأُكَل أن أبَْت األرُض نا أمُّ
ْظ! تَيَقَّ ذَرٍّ أبا يا

َقربَْك ُهزَّ
ِلسانَْك! يل أخِرْج ثمَّ إلينا، ُعْد

وصغريْ وحقريًا ضئيًال ليَس واِحٌد ِمنَّا ليَس
الَوَسِخ! هذا ة لُجَّ يف يَغَرُق ُكلُّنا

∗∗∗
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راٍث

َوحيَدا عاَش الذي هللاُ َرِحَم
ُمرٍّا الناِس أُكفِّ يف ماءً ذاَق

صديَدا بَل
َربِّْه ُروِح ِمن فارتََوى عنُهم، َعفَّ
َوحيَدا ِعْش َعنيًدا، ذَرٍّ أبا ِعِش

وحيَدا ماَت فقد ؛ ذَرٍّ أبا هللاُ َرِحَم
رشيَدا مطروًدا األهِل بنَي ماَت

ذَْر بأبي امُلَكنَّى هللاُ يرحُم
َوحيَدا َريَّاَن الَحِرش يوَم يُبَعُث الذي

وِظماءْ ُجموٌع والطَّواغيُت
ُحَقراءْ

ذَْر أمثاُل كلُُّهم
الَربَزِخ قبَل كان قد كلُُّهْم
بطنَْه يمألَ َكي عِب للشَّ آكًال

امُلنتَِفِخ! بَطِنِه يف َلحِمُكْم عن َفتِّشوا
∗∗∗

ُمسوْخ غريَ تََرى لن إلينا، ذرٍّ أبا ُعْد
َصمتَا ندعوُه َصنًَما َعبَدنا قد

ُرشوْخ أشباَه الَحقِّ ضمرِي يف ِمنَّا األوُجُه صاَرت
الظُّلِم؛ َرفُع استهواُه َمن يا
اعتداَال الدنيا يف الظُّلُم صاَر

ْ َمبَدأ صاِحَب فوَقنا ن ِممَّ تعرَف ولن شئَت، إذا وراِهنِّي ُعْد
ُمسوْخ َمحُض كلُُّهْم

َكبتَا واألحالَم الناَس يسوُم ليِربَايلٌّ
أفتى املاِل برأس واشرتاِكيٌّ

تَدوْخ! َكي أفاَقت قد وُشعوٌب
ُمسوْخ َمحُض ُكلُّنا
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واقًفا عمري أفنيُت

أَُخْر وأربابًا الصمَت نعبُد
امسخي قلنا إذ امَلسَخ فارتضينا َمَسَختنا،

أفواِهنا؛ يف امُللقاَة اللُّْقمَة وَعبَدنا
البَذَِخ! ِلَعيِش تَبٍّا
ِلقِربْك ذَرٍّ أبا ُعْد

للرُُّجوَلْة» «َوداًعا اُرصْخ: ِفيَك ِملءَ
اُرصخي َحويل ِمن أرُض يا اُرصخي

للرُّجولْة وداًعا يا
امُلرتَخي! اإللَه النَّاُس َعبََد

«أسَلْم»؟ أيَن «ِغفاٌر»؟ الناِس يف أيَن
وتََكلَّْم! أفِصْح الشعِب ُحطاَم يا

الرَّاِسِخ كوِت السُّ يف َسيَعلو صوٍت ِمن ليَس
وِضياءْ وَعدًال صوتًا تُِرْد إن

الُفَقَراءْ لُجُموِع َكريًما َعيًشا تُِرْد إن
أخي! « ذَرٍّ أبا «ُكْن

٢٠٠٥م مارس

داُود أخو

فجأْة، داُوَد أخو ماَت عندما
َجَلْد: يف َجدِّي قاَل
وَجْد»! ماَت َمن «إنَّ

َمَدْد! القِرب؛ َلُدِن ِمن أتْت العِرص نَْسمُة
∗∗∗
بُرأَْه، الِعشِق ُعضاِل من يَبْغي ليَس َعمٌّ داُوَد ألخي

املنتهى. عشِق يَزِة ُجمَّ تحَت
«َعَوْض»، النَّاَي نَحَت

املَرْض!» بئَس أال ي؟ َعمِّ دها قد «ماذا يستَعِجُب: داُوَد وأخو
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اشتَهى، الناَي رأى من
َرَغْد! فقٍر عىل ماَت «عوٌض»

أذانًا، الناَي ترَك
َعَوْض!» َحظَّ «يا داُوَد: أخي أُذْنَي يف َرنَّ

وانَقَرْض! ِشعًرا، كان
نشأْة. موَت يَنعي ، الرَّبُّ يقوُل األخرى» النشأُة «وعلينا

∗∗∗
فجأْة! ينساُب لُؤلٌؤ دمٌع داُوَد ألخي
الَعَدْد، ِسفِر إىل و«يس» «طَه» عابًرا

َصَمْد، يا
َعَمْد، دوِن من داُوَد أخي ُروُح ُرِفَعت

َهْدأْة، الفيحاءِ هريِة» «الضَّ يف العِرص لنسيِم
بَْدأَْه، اإلنساُن يَشهُد َسناها يف

َصْد؟! ذاَك أم أبي وجِه عىل يبدو الذي هذا غضٌب
َمَسْد، من حبًال ذنبَُك غدا «لو حروٍف: دوِن من قاَل

َحْمأَْة، ُروَحَك واعتَلت
أَحْد.» هللاُ هَو «ُقل َصمتًا ذاِتَك يف فاتُل

أحْد. هللاُ هو قل
َمَعْد.» األصُل إنما صغريي يا

ارتَعْد. والقربُ العِرص نسيِم يف فْرٍح دمعُة ملَعت
َرساْب؟ والناُس الناِس جموِع يف أحيا كيَف يل ُقل داُوَد أخا يا

حقيقْة، الناَس تجِد ودمًعا ِشعًرا «كن قاَل:
الشباْب، َرشِخ إىل شاَخ الذي الفْرَح أِعد

أَحْد، هللاُ هو قل وتذكَّر
مَعْد. األصُل إنما

َجَسْد؛ ال ُروًحا الُحبَّ يَُغنِّي كَمزموٍر ُكْن صغريي، يا
َموتي.» بعَد تبقى سوَف
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واقًفا عمري أفنيُت

هذا، قاَل
وَسَجْد.

٦ / ٩ / ٢٠٠٥م الثالثاء، عرص

مستجاب) رثاء (يف أصدقاِئه ابُن

بنفس قصيدٍة من باقتباساٍت مستوحاٌة – للوقوف التهيؤ (من
سليمان) محمد الكبري: للشاعر االسم

تاْب، ثُمَّ وتاَب
للوراءِ، وعاَد

امُلصاْب! َروعَة يا أال ِه، َجدِّ ِلَجدِّ
بانتهاءِ، العذاُب أَِذَن قد
العذاْب؟! ينتهي هل

الصداقْة! أهوَن ما ُصحبَتُُه، عذابُُه
«مستجاْب». يقوُل أصدقائي» ابُن «أنا

فاقْة: الصَّ فَردَّت
ِعلمي؟» دوَن بَننَي يل «َخَرقَت

بَهدِم. وآذَنَت
«مستجاْب»؛ فقاَل

واختناَقْه: الدموَع ليدفَع
الخفاءِ، عاَلِم يف قلوبُُكم «تالقَحت

َسمائي، وأنبتَْت
انِطالَقْة، وكانِت
هاْب.» الشِّ لُروِحَي
فاقْة: الصَّ فقالت
اللَّباقْة؛ «تخونَُك

ُغثاءِ، من السماءُ فهذه
ُعْقِم، من بُحريٍة من الغثاءُ وذلك
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ُحْلِم؟!» من ًة لُجَّ َللغباءِ يا — َحِسبتَها
لُْؤِم، يف ساِقها عن وكشَفت صفاقٌة وَضِحَكت

ِحنْي، بعَد الدموُع ت وجفَّ
اليَباْب! خرابَُه ومعلنًا مبًرشا ُغرابُُه وجاءُه
الرصنْي؛ امُلَهلهَل قاموَسُه يدِه يف وحامًال

الشباْب، كَجمرِة هائٌج الكالُم حيُث
الرََّفِث، يف وُموِغٌل

«ُمستَجاْب»، الكالَم فجاَمَع
للعبَِث، وأخَلدا

بانتهاءِ، العذاُب وآذَن
اْب: الرسَّ بلمعِة أتى ِه جدِّ وصوُت

باللَّوِم، يَدهُمُكم ذَكٌر إليكم ُصلبي من «يخرُج
باْب، ألَف الكالَم ويَفتَُح

الرساْب!» وطِن يف َجفِنِه ِملءَ يَموُت

٦ / ٨ / ٢٠٠٥م السبت، عرص

سِتالَّ رثاءُ

ال��ُك��ُح��وُل! يَ��ُزْرُه ��ا َل��مَّ ُح��زن��ي ح��ي��ُث َم��ن��ُح��وُل َم��ق��َط��ِع ِم��ن س��يَ��أت��ي م��ا
َم��وُح��وُل ض��وءُه��ا بَ��ي��ن��ا ِك��بْ��َره��ا، تَ��َولَّ��ت ال��َع��ج��وُز ال��ن��ج��م��ُة ِه��َي ه��ا
نُ��ُح��وُل! يُ��ِص��ب��ُه ف��ل��م ن��اٍج َع��وِن ال��ِف��ر بَ��َدُن ُزج��اج��ًة، ��ْر تُ��َك��سِّ ل��م
تَ��ُح��وُل! ل��ي��َس��ت ال��ظَّ��الِم آُي ه��َي ل��ك��ْن ال��نُّ��وِر، آي��َة َح��ِس��ب��ن��اه��ا ق��د
ال��ُف��ُح��وُل ل��َدي��ِه َخ��رَّت ب��ُش��ع��اٍع َص��دََّع��ت��ن��ا وط��ال��م��ا أن��زَف��ت��ن��ا
ال��زُُّح��وُل! وب��ئ��َس ع��اِب��ًس��ا، ُزَح��ًال ص��اَرت ثُ��مَّ … الَّ��ت��ي ال��ن��ج��م��َة ك��ان��ت
َم��ك��ُح��وُل! أن��ا وه��ا ُم��ق��بَ��راٍت، نُ��ج��وٍم ِل��َم��رأى َزوج��ت��ي َك��ِح��َل��ت

١٧ / ١٠ / ٢٠١٣م الخميس، ليل منتصف
الفيُّوم
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واقًفا عمري أفنيُت

زيناتصدقي

ا وال��لُّ��دَّ األه��ل��ي��َن ب��ِه وأس��ت��ع��ي��ُد ا ُردَّ إذا «َج��ه��ًم��ا» ل��ي س��يُ��ض��ِح��ُك ش��يءٌ
بُ��دَّا ال تَ��ج��ُف��وَك ب��ك��ارتَ��ه��ا ت��أب��ى ف��خ��اط��رٌة َده��ًرا ت��دبَّ��رتُ��ُه وم��ا
ا؟! ال��َع��دَّ ال��م��س��ت��وِح��ِش ع��ل��ى ق��ط��ع��ِت م��ت��ى خ��ل��وتَ��ُه؟ ال��م��ج��ن��وِن ع��ل��ى ق��َط��ع��ِت م��ت��ى
ا ��دَّ ال��ضِّ ي��س��ت��ق��ب��ُل أس��اري��ُرُه ت��وٍّا وان��ف��َرَج��ت األرق��اَم ط��وى رآِك ��ا ل��مَّ
ا ال��نِّ��دَّ ت��ل��ع��َن ك��ي َغ��ي��َرتِ��ِه ع��ي��وُن ف��ان��ب��ج��َس��ت ال��نِّ��دَّ ل��دي��ِه ذَك��رِت وإذْ
ا ��دَّ ال��صَّ تُ��ظ��ِه��ِر م��ن��ه��ا يَ��ْدُن وإْن ل��ه��ا ع��اط��ف��ٍة م��ك��ت��وِم ع��ن يُ��ف��ِص��ُح وراَح
ا ال��َخ��دَّ ي��ل��ث��ُم ق��د ف��ان��ت��ظ��ِري ي��غ��ش��اِك م��ب��ت��ك��ًرا ب��ال��ُغ��ن��ِج ع��ارًف��ا ُم��الِط��ًف��ا
ا ُم��ربَ��دَّ ال��وج��ُه ي��ب��ق��ى ش��ب��اب��ِك ع��ل��ى أَس��َف��ى وا أل��ُف آٍه أذْنَ��ِك ف��ُع��ضَّ
ا! َج��دَّ ب��ِه أق��ِب��ح ط��اَل��ِع��ن��ا! س��وءَ ي��ا إذَن؟! س��ف��ي��ُه ي��ا م��ن��ه��م ال��م��ج��ان��ي��ِن! اب��ن ي��ا

∗∗∗
ا اح��ت��دَّ ال��ذي ال��ل��ِه» «ح��َس��ِب م��ن غ��ض��ب��ِت إذ رأي��تُ��ِك أخ��رى ت��ح��ف��ًة ون��زل��ًة
ا؟! إِدَّ إذَن ش��ي��ئً��ا أت��ى ه��ل ��ُه َح��قُّ ذا وت��رت��ِره��ا ال��دن��ي��ا م��ن ال��زواَج ي��أب��ى
ا واش��تَ��دَّ َوْج��ن��اءُ ي��ا أغ��اَظ��ِك ِك��بْ��ًرا م��م��ت��ل��ئٌ ال��ف��نِّ َع��ْش��َر س��ادَس ل��ك��نَّ
ا ُم��ع��تَ��دَّ ال��ن��اِس ك��لُّ ال��ُح��بِّ ش��ارِع ف��ي ي��ع��رُف��ُه ن��ابُ��ل��َس أخ��و ال��نُّ��ح��اِس َربُّ
ا! ُم��دَّ ف��وق��ُه ِخ��وانً��ا ي��ا رأَس��ُه ي��ا يَ��دي ص��ن��ُع ال��خ��ض��راءُ ال��م��ل��وخ��ي��ُة ه��اَك
ا! ُودَّ ال��ُم��ش��ت��َرى ف��ي ل��ي ال��ل��ُه س��ي��ج��ع��ُل ت��ف��َج��ُع��ن��ي ل��س��َت ب��رخ��ي��ٍص؟ ِب��ع��تَ��ن��ي ق��د
ا ُس��دَّ ق��د ال��ص��ف��ِو وب��اُب ال��رج��اءِ ب��اُب وَج��ع��ي ي��ا ال��ب��اك��ي��َن؟ يُ��ض��ِح��ُك ب��َم��ن ل��ي َم��ن
ا َه��دَّ داف��ئٌ زم��اٌن وَخ��رَّ ع��ن��ه��ا ِع��َوٌض ال « «ال��بُ��نِّ��يُّ ك��ت��اك��ي��تُ��ِك َولَّ��ت
ا! واس��َودَّ واب��ي��ضَّ ُف��رش��اِت��ن��ا ِب��َك��س��ِر نُ��َل��وِّنُ��ُه بَ��ي��ن��ا ف��اَج��أَن��ا وال��ق��ل��ُب

٣١ / ٧ / ٢٠٠٧م الثالثاء،

كان ما رثاءُ

ال��لَّ��واِت��ي وَش��يَّ��بَ��ت��ُه َق��ل��ب��ي ش��اَب يُ��وات��ي ال َم��ه��ا ي��ا ال��ُح��بُّ أص��ب��َح
ال��َف��َل��واِت أق��َط��ُع ك��ن��ُت ط��اَل��م��ا بَ��ِع��ي��ري رأَس اآلَن ال��رأَس أق��ط��ُع
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راٍث

ال��رَُّواِة ِث��ق��اَت ي��ا ال��رَّْم��ُل إنَّ��ه َك��ث��ي��ٍب ِب��ُك��لِّ ��ت��ي ِق��صَّ ُح��ِف��َظ��ت
ال��ُح��واِة! ُج��يُ��وَب َواًه��ا ُم��ل��ِه��م��ات��ي إالَّ تَ��ح��ِو ل��م ال��ُح��واِة وُج��يُ��وُب
ال��َف��واِت؟! ب��ع��َض ال��تَّ��م��اِم ه��ذا ب��ع��َد أخ��َش��ى ِل��َي م��ا ال��َف��واِت تَ��م��اَم ي��ا
ال��ُه��واِة ل��ل��ُغ��واِة َه��ْديً��ا نَ��ظ��َرت��ي َف��َخ��لِّ��ي ال��وداِع نَ��ظ��رُة ِح��رَف��ت��ي
َم��َواِت ب��أرٍض َم��يْ��تَ��ًة بَ��ذَرًة ف��أل��َق��ى ف��اس��ت��ح��اَل ال��ُح��بُّ نَ��ِض��َج

ِرضِيس مرثِيَُّة

ألح��ِن��ثَ��ْه َح��َل��ف��ُت ق��د يَ��م��ي��ٍن وبَ��رُّ ألن��ُك��ثَ��ْه َوَع��دُت َوع��ًدا ص��ادٌق أن��ا
ُم��َدنَّ��َس��ْة! ال��ِك��ت��اِب ف��ي رث��اءٍ ب��ُك��لِّ أص��اِب��ع��ي ل��ك��ْن أرث��ي��َك» «َل��ن ُق��ل��ُت: وق��د
ال��لَّ��ثَ��ْة! تُ��ربَ��ِة ِم��ن ال��ِب��ي��َض ال��ُج��ذُوَر ن��َزع��َت بَ��ع��َدم��ا م��ك��انُ��َك أَْق��َوى أََل��ٍم أب��ا
ثَ��ْة ُم��َح��دَّ ن��ف��ٍس إي��م��اِن ِم��ن وتَ��ن��ُق��ُص ��ًة ِه��مَّ تُ��وِه��ُن َم��ل��ُع��وُن ي��ا ُك��ن��َت وق��د
ال��ُم��َخ��نَّ��ثَ��ْة! ال��َوُق��وِر ُروح��ي ع��ل��ى تَ��َع��ضُّ َم��رٍَّة ُك��لِّ ف��ي ال��دَّه��َر أَُس��بُّ ف��ك��ن��ُت
«َم��ْك��ِب��ثَ��ْه» يُ��وِق��ُد «ش��ي��ِك��ْس��ب��ي��َر» ك��لُّ ك��م��ا ن��اِره��ا بُ��رُع��َم أَْوَرتْ��َك َل��ثَ��ت��ي أَرى
ِل��يَ��ن��َف��ثَ��ْه! ل��ه��ي��ٍب ِم��ن خ��ي��ٌط يَ��ب��َق ول��م نَ��ف��ثُ��ُه األرَض َط��وى ِت��نِّ��ي��ٌن راَح وك��م

٢١ / ١٢ / ٢٠١٢م الجمعة، ليل
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َفُخوٌر

ميالدي ذكرى يف

للوقوف) التهيؤ (من

ب��ت��ش��ري��ِن ب��ق��ي��َن أي��اٍم ل��س��ت��ِة ع��ص��ِرِه ك��ث��ورات ��و ب��ي��ك��اسُّ ال��ك��ون أت��ى
تُ��َح��يِّ��ي��ن��ي ِذْك��رى م��رَّ وع��اٌم وق��رٌن ي��ق��وُدن��ي خ��ي��ال��ي ��و، ك��ب��ي��ك��اسُّ وج��ئ��ُت
ب��تَ��ْل��ح��ي��ِن ونَ��ْغ��ًم��ا وِف��ْرَدوًس��ا ون��اًرا وب��س��م��ًة دم��ًع��ا ال��ك��وِن ل��َص��وِغ أت��ي��ن��ا
ت��ك��وي��ن��ي ِس��ف��ر م��ن ��ْع��ِر ال��شِّ ِس��ْف��َر وَس��طَّ��ْرُت ُروَح��ُه وال��ِج��ْس��ِم األش��ك��اِل إل��ى ف��أه��دى
تُ��ح��ي��ي��ن��ي ل��ل��ق��ص��ائ��ِد روح��ي ف��أس��ل��م��ُت يَ��ْس��ب��ي��ن��ي ��ع��ِر وال��شِّ ال��ح��بِّ ج��ْرَس وأل��ف��ي��ُت

∗∗∗
ِص��نْ��واِن وال��ف��نَّ ال��ُح��بَّ إنَّ ل��ُح��بِّ��ك م��ن��ص��ٌف ص��دي��ُق��ك «ك��س��اج��ي��م��اْس»! ��ْل ت��م��هَّ
أش��ج��ان��ي ع��م��ِق م��ن ال��رُّوِح م��وَت ُر أُص��وِّ ق��ان��ٍط وأح��م��َر ُم��ل��ت��اٍث ب��أزرَق
أْض��وان��ي ��ْع��ُر ال��شِّ إذا ن��وًرا وظ��ل��م��اُؤه��ا ُس��ج��ونَ��ه��ا ال��ح��ي��اِة ف��رادي��ُس وت��غ��دو
أك��ف��اِن ق��ي��ِد ف��ي ال��ِع��ش��ِق َح��ك��اي��ا أس��ي��َر ال��رَّدى ل��دى أث��ي��ًرا «ك��س��اج��ي��م��اْس» وي��ب��ق��ى
ال��ح��اِن ف��ي ��ْع��َر وال��شِّ ال��خ��م��َر أُري��ُق َس��ه��رُت ف��أب��ك��ان��ي ت��ج��لَّ��ى «ك��س��اج��ي��م��اْس» ألنَّ

∗∗∗
ك��ال��طِّ��ي��ِب ال��لَّ��وُن ي��ْع��ب��َق ح��تَّ��ى ال��لَّ��وِن م��ن ب��ص��ارٍخ ن��ه��ي��ُم ��و وب��ي��ك��اسُّ وإن��ي
ل��ت��ع��ذي��ِب ش��وًق��ا ال��لَّ��وِن ُص��راُخ ف��ي��ع��ل��و َخ��تْ��ِم��ه��ا ف��ضَّ ي��ش��ت��ه��ي َدواًة يُ��ن��اج��ي
ال��تَّ��راك��ي��ِب َع��ذَب األل��واِن م��ن ب��راًح��ا تُ��ُخ��وُم��ُه ت��غ��دو ��ع��ر ال��شِّ ُح��دوَد وأم��ح��و



واقًفا عمري أفنيُت

ِغ��ي��ب��ي! إث��ِره��ا: ف��ي ��رَّْع��ُت اضَّ إذا ت��ل��وُح م��ش��ي��ئ��ت��ي ت��ع��ص��ي األف��ك��اُر ب��ِه ب��راًح��ا
ت��ك��ع��ي��ب��ي ع��ب��اءاِت ��و ب��ي��ك��اسُّ نَ��س��ِج وِم��ن ت��ج��ري��ب��ي أث��واَب ��ع��َر ال��شِّ أك��س��و زل��ُت وم��ا

∗∗∗
ُع��ذِْريَّ��ْة ال��ِب��ْك��ُر ال��م��ْج��دِل ف��ت��اُة أت��ت��ه��ا خ��ط��ي��ئ��ٌة ف��اس��ت��ح��ال��ْت ِش��ع��ري ال��ك��وَن أت��ى
وأم��ن��يَّ��ْة ُح��ل��ًم��ا ل��ل��ُح��بِّ ب��ه��ا ف��غ��نَّ��ى ك��لَّ��ه��ا ال��م��زام��ي��َر داوَد ��ن��ُت ول��قَّ
ن��اريَّ��ْة ال��ش��ع��َر تُ��ل��ِه��ُب أن��ث��ى ص��دِر إل��ى ��ٍة ل��ض��مَّ ش��وًق��ا إب��راه��ي��َم وأح��رق��ُت
ِب��ُح��رِّيَّ��ْة غ��نِّ��ي األب��ي��اِت ف��رح��َة ف��ي��ا ب��َم��ْق��ِدم��ي ب��ش��ي��ًرا ��و ب��ي��ك��اسُّ ال��ك��وَن أت��ى
أغ��ن��يَّ��ْة ط��ي��َب ي��ا ��ع��ِر ال��شِّ م��الُك أت��اه��م وم��رث��يَّ��ْة وُُع��وٌد وإح��س��اٌس ن��س��ي��ٌب

٢٠٠٤م أكتوبر

استغناء

ب��َق��ْزِم أك��ِرْم إذن َق��ْزًم��ا؛ ت��ُك��ْن وإالَّ اش��تَ��ِرِه ال��ع��اِذُل ي��ق��وُل
َج��زِم أداَة وك��ن��ُت ع��ن��ُه ب��ه��ا ُس��ُم��وٍّا أذن��ي أُع��ِط��ِه ل��م أن��ا
َح��زِم! الب��ِن ال��ح��م��ام��ِة َط��وُق م��ع��ي أنِّ��ي ال��م��ح��م��وِل ع��ن َس��يُ��غ��ن��ي��ن��ي

٢٦ / ٩ / ٢٠٠٥م االثنني، ِعشاء

الُقرصان قداسُة

للوقوف) التهيؤ (من

بَ��ح��ِرْه ف��ي ال��ق��ل��ِب م��وُج ي��ه��واُه خ��َط��ِرْه وم��ن ق��رص��اٌن ��ع��ُر ال��شِّ
ُدُس��ِرْه ع��ل��ى ي��أت��ي وبَ��غ��ت��ًة أك��م��َل��ُه ال��ُع��م��َر ع��نَّ��ا ي��غ��ي��ُب
أثَ��ِرْه ف��ي اإلح��س��اَس وي��ت��رُك يَ��ِدِه ف��ي األف��ك��اُر ف��تَ��س��ُق��ُط
ِح��ج��ِرْه ف��ي ال��ب��اك��ي��َن تُ��َه��دِه��ُد ق��س��وتَ��ُه ع��لَّ ف��نَ��ب��ك��ي ي��م��ض��ي

∗∗∗
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َفُخوٌر

َخ��َط��ِرْه ف��ي ال��ق��رص��اُن زاَرن��ي ُم��ذ رق��أَْت وم��ا س��ال��ت َم��دام��ِع��ي
ش��ج��ِرْه ف��ي ال��ق��رص��اُن أظ��لَّ��ن��ي َش��َج��ًرا غ��َدْت م��ن��ُه وأدُم��ع��ي
َق��ب��ِرْه! ف��ي ت��ن��ه��اُل وت��ارًة ُدَرًرا أص��وُغ��ه��ا ف��ت��ارًة
َح��ب��ِرْه أو ال��ق��ري��ِض راِه��ِب ـ��َل ِم��ث��ـ اع��ت��زل��تُ��ِك إذا تَ��ح��َزن��ي ال
َخ��بَ��ِرْه ع��ن دي��وان��َي س��أل��ُت َل��و ُج��ن��ون��َي م��ن تُ��راِع��ي وال
َص��دِرْه ن��دى ف��ي أه��ي��ُم ِت��ن��ي ف��َوَج��ْد ل��ي��ل��ًة أف��ق��ِت ول��و
بَ��َش��ِرْه م��ن ون��ح��ُن ٌج ُم��تَ��وَّ َم��ِل��ٌك إن��ُه تَ��غ��اِري ف��ال
نُ��ذُِرْه م��ن ف��ال��وي��ُل يَ��ِض��ْق وإن ِن��َع��ًم��ا ف��وَق��ن��ا يُ��غ��ِدْق يَ��رَض إن
ُس��َوِرْه م��ن أف��اءَ م��ا ق��ل��ُت ـ��ِك َس��بَ��َق��ت��ـ ِل��تُ��ح��َف��ٍة ل��ط��اَل��م��ا
َس��َح��ِرْه ف��ي ��ع��ُر ال��شِّ أف��اءَ ��ا م��مَّ أذُن��ي أط��ِربَ��ن ت��ق��ول��ي ف��ال
ُع��ُم��ِرْه ف��ي ُ يُ��ن��َس��أ ال ��ع��ُر ال��شِّ ـ��ِت، أن��ـ َش��م��ِس��ِك ُط��ل��وَع وْل��تَ��ن��ُظ��ري
َش��ِرْه أُغ��ِن��يَ��اُت ألخ��َرى ب��ِه ص��َدَح��ت الَّ��ذي أَُك��رَِّر وَل��ن
ُدبُ��ِرْه ف��ي ��ع��ِر ال��شِّ َف��نَّ أت��ي��ُت ف��َق��ْد ف��ع��ل��ُت إذا ألن��ن��ي

٤ / ٤ / ٢٠٠٥م

العيد

للوقوف) التهيؤ (من

ال��ُح��بِّ ع��ه��َد ب��ال��ُح��بِّ ًدا وُم��َج��دِّ ال��ُق��رِب ح��اِل ب��َع��ي��ِن ع��اَد ال��ع��ي��ُد
ال��ق��ل��ِب َص��م��ي��ِم م��ن أك��ب��ُر» «ال��ل��ُه نُ��وَره��ا ت��ت��ل��و ثُ��مَّ أك��ب��ُر» «ال��ل��ُه
ال��ُع��ْرِب ُح��لُ��وُق ��ُع��ُه تُ��َرجِّ وص��ًدى ن��ًدى ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ف��اَض��ت ن��ع��م��ًة ي��ا
ال��َك��رِب س��م��اءِ ف��ي ��َم تَ��بَ��سَّ ُص��ب��ٌح أف��واِه��ن��ا ف��ي ال��ع��ي��ِد ُص��ب��ِح بَ��َس��م��اُت
ال��َغ��رِب ت��ج��اِه م��ن َدبُ��وٌر ِري��ٌح ��ن��ا ص��فَّ ��ت وَش��قَّ ِف��تَ��ٌن ب��ن��ا ع��ص��َف��ت
ال��َح��رِب ُغ��ب��اِر ف��ي ��َد ت��ج��سَّ ش��ب��ٌح وال��ِب��َل��ى َق ت��م��زَّ ق��د ال��ُع��ُروب��ِة َج��َس��ُد
ُق��رب��ي أك��ب��ُر» «أل��ل��ُه َح��لَّ��َق��ْت إذ ُم��ق��َل��ت��ي داَع��َب ��م��ِل ال��شَّ َل��مَّ ل��ك��نَّ
ب��ي وثِ��ْق ب��ال��زم��اِن ِث��ْق ت��خ��َش��ُه ال ل��تَ��َف��رٍُّق ُق��م ال��م��رح��وَم ج��م��َع��ن��ا ي��ا
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واقًفا عمري أفنيُت

ال��ُم��ن��َص��بِّ ربِّ��ن��ا رح��م��ِة ب��ق��ري��ِب ردَّدتَ��ه��ا أح��ُرٌف أن��بَ��أَت��ن��ي ق��د
ِح��زِب» ب��أم��ثَ��ِل ِح��زبً��ا ب��ِه��م أزَرى وال��ِع��دا ُج��ن��ًدا أع��زَّ ال��ن��ب��يَّ «ن��ص��َر

∗∗∗
َص��وب��ي آلِل��ئَ م��ن نَ��ه��ٌر وان��س��اُب م��رح��بً��ا ت��ه��ت��ُف ال��دي��ِن» «ت��اِج أب��واُب
ال��دَّرِب: ف��ي ب��ه��ا أه��داب��ي ت��ل��ت��فُّ أل��ف��ي��تُ��ه��ا ال��ت��ي ال��نُّ��وِر وِغ��الل��ُة
ال��ُه��ْدِب؟! ُج��م��وَع ب��دأَت ف��ب��أيِّ��ُك��م أه��دابُ��ُه��م ب��ه��ا ��ت لُ��فَّ أل��ف��ي��تُ��ه��ا
َل��ل��َع��ذِب ي��ا ال��ع��ي��ِد؟ ب��يَ��وم ِع��ي��ٌد أنَّ��ه��ا أم ه��ذه ِف��ط��ٍر تَ��م��َراُت
َرط��ِب! ك��ي��اب��ِس ِم��رآت��ي: وت��ق��وُل ي��اب��ٌس َرْط��ٌب ال��ت��م��ِر: ه��ذا ب��ع��ُض أن��ا
��ح��ِب ال��صَّ ال��م��ت��رب��ص��ي��َن َس��ط��وِة م��ن ب��أض��لُ��ع��ي ع��ائ��ذاِن وِش��ع��ٌر دي��ٌن
نَ��خ��ب��ي ال��ُم��ع��اِق��ُر ال��رَّط��ُب واآلَخ��ُر ي��اب��ٌس ُع��ب��وٌس أيُّ��ه��م��ا أدِر َل��م

∗∗∗
��رِب وال��ضَّ ب��َع��ُروِض��ه��ا َدم��ي َش��ِربَ��ت وأس��ُط��ٍر وال��ُج��م��وِح ��ب��اب��ِة َل��ل��صَّ ي��ا
ال��رَّْه��ِب َج��ن��اَح َخ��ل��ف��ي َم��ن َض��مَّ إذ راغ��بً��ا ِش��ع��ِرَي َج��ن��اَح ض��م��م��ُت إن��ي
ال��ُم��تَ��نَ��بِّ��ي؟! يَ��ق��تَ��ف��ي ال الَّ��ذي ذا َم��ن راح��ٍل» ن��ج��ٍم خ��ط��َو «تَ��ق��ُف��و ِق��ي��َل: إن

١٤٢٦ه الِفطر عيد صباح
٣ / ١١ / ٢٠٠٥م

الَعُمود َفخُر

ال��َم��س��اِج��ْد أَس��ُق��ِف��ه��ا ف��وَق وتَ��ع��لُ��َو ال��ق��واِع��ْد ِل��تَ��ن��تَ��ِص��َف أق��اُم��ون��ا
ال��َم��ح��اِم��ْد ع��ل��ى ��م��اءَ ال��سَّ َرَف��َع ِل��َم��ن ال م��ا ل��إلن��س��اِن أنَّ ويُ��ع��َرَف
ال��َم��زاِوْد نَ��ُس��وا ثُ��مَّ ال��زَّاُد، وق��ال��وا: ��لُ��ون��ا وُح��مِّ ال��ِج��ي��اَع ��ْل��ن��ا تَ��َح��مَّ
ال��َم��واِج��ْد َص��ْح��راءِ ب��ق��ل��ِب ـ��َق��ص��ي��ِد ال��ـ ب��ي��ُت ف��ك��اَن ال��َق��ري��ُض وأُرِك��بَ��ن��ا
ك��اِغ��ْد َش��رَّ يَ��وًم��ا ال��ُع��رِب ِك��ت��اُب وأَض��َح��ى األي��دي ن��اَش��ِت أن إل��ى
ال��َم��واِئ��ْد ُك��لِّ ع��ل��ى وَق��ذًى َح��ًص��ى أََك��ل��ن��ا تَ��نَ��كَّ��ْرن��ا ول��ك��نَّ��ا
األواِب��ْد َق��ي��ِد ع��ل��ى ِزْل��ن��ا ف��م��ا ان��َق��َرْض��ن��ا أنَّ��ا يَ��رى َم��ن ْ ِل��يَ��خ��َس��أ

١٤ / ١٠ / ٢٠١٣م االثنني،
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َفُخوٌر

الَكْلبَة َفخُر

تَعاْل، امُلستَثاُر، الجائُع أيُّها
وتََرشْب، ُروحي َعربَخانِة يف تأكُل سوَف

الِجزاَرْة، بُيوَت تَُحجَّ َلم َكلبٌة إنَّني
أجَرْب. أشعُث الرشيدُة، َلحمي ِقطعُة الَجرِو، أبو َكلبي أنَت

النِّعاْل، بكلِّ الدُّروِب، بُكلِّ وبُكائي َلذَّتي أبا َسنُداُس
أجمُل، َصيِدَك كلبُة بنَفِسَك: وَقرِّْر تشاءُ َرضٍع أيَّ فارتِكْب
إزاَرْه؟! وتَُحلَّ تنتيش أن ُدوَن فالِقها رأَس ترى ال كلبٌة أم

ُسَعاْل. يف غرُقوا َحولِنا ِمن واآلَدِميُّوَن أنَت نابٌح
َغزاَرْة، ون والخاِرسُ أنَت راِبٌح

الَوِصيِد، بهذا أليَتَيَّ وِمن وعي ُرضُ ِمن لهم بَسطُت قد
ويَهَرْب! يَُجوَز أن َكِلٌب منُهُمو يستِطْع فلم

٢٠ / ٥ / ٢٠١٣م
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وماِدٌح

ار» الحجَّ «َعِيلٍّ إىل

بَ��ْس��َط��ْة ��ْوِت ال��صَّ َربُّ َح��بَ��اَك « «َع��ِل��يُّ يَ��ا ِب��َم��ْج��ِدَك أَْع��ِظ��ْم
َوِغ��بْ��َط��ْة نُ��وًرا ب��ه��ا َوُج��ْد ِن ِب��الُّ��ل��ُح��و ُس��ُم��وٍّا َف��اْزَدْد
ِق��طَّ��ْة ال��َخ��ْوِف ف��ي تَ��َخ��الُ��ُه َك َرآ إذا ال��ِغ��ن��اءِ َغ��ثُّ
َوِق��بْ��َط��ْه ُم��ْس��ِل��َم��ُه ِم��ْص��َر ِك��َن َس��ا ِب��األَنْ��َغ��اِم أَْم��تَ��ْع��َت
ُق��ْرَط��ْه ��ْوُت ال��صَّ ف��اس��تْ��َح��اَل تً��ا َص��ْو ��ْم��ِت ال��صَّ أُذَْن أَْه��َديْ��َت

٢٠٠٤م أغسطس

النادي» «يَحيى بِ الرتحيُب

يَ��رم��ي��ن��ا ش��راس��ٍة ب��ُك��لِّ ذئ��بً��ا «أث��ي��ن��ا» إه��اِب ف��ي ُم��ِط��لٌّ «ي��ح��ي��ى»
ت��أت��ي��ن��ا أن ق��ب��َل ص��دي��ًق��ا خ��نَ��ق��وا ب��ال��ِع��دا ت��ربَّ��ْص «ي��ح��ي��ى» ب��ن��ا ارُف��ْق
يَ��ق��ط��ي��ن��ا! أن��بَ��تُ��وا ِك��راًم��ا َص��ح��بً��ا ل��تَ��ب��ت��غ��ي ب��ال��ع��راءِ «ي��ح��ي��ى» نَ��بَ��ذُوَك

٣١ / ١٠ /٢٠٠٥م

خ الرشَّ مدُح

ال��نَّ��ْف��ْخ! ُق��بَ��ي��َل إن��س��اٍن أص��ِل ك��ِط��ي��ن��ٍة ��ْرْخ ال��شَّ ان��ت��ظ��اِر ف��ي َش��ب��اب��ي َش��رَخ أَض��ع��ُت



واقًفا عمري أفنيُت

َل��بْ��ْخ ِم��ن ُك��وَم��ًة ب��ب��ع��ِض��ي بَ��ع��ِض��ي أل��َص��ق��ِت َج��َس��ِدي ف��ي ال��َم��زُروِع األَل��ِم ُزب��َدَة ي��ا
ال��َك��ْرْخ! ِب��ِح��ْص��ِن يُ��وَل��ْد َل��م ال��َخ��ي��َل يَ��رَك��ب ل��م أن��ا َوْه��َو ال��َك��رِخ��يَّ ال��ف��اِرَس أغ��رَب م��ا
ال��َف��ْرْخ! ذَب��َح ال��َم��ذبُ��وِح َص��رَخ��ُة ق��اِع��ِه م��ن ان��ط��ل��َق��ت الَّ��ذي ال��ثُّ��ق��َب َرِك��َب ل��ك��نَّ��م��ا
ال��َف��ْش��ْخ! َرِويِّ ف��ي َش��ِق��يٍّ��ا يَ��ك��وَن أالَّ ع��َس��ى ال��ُح��ُص��وِن ب��ي��ِن ِم��ن ال��َك��ْرَخ اج��تَ��بَ��ى ثُ��مَّ
اْس��تَ��ْرْخ ثُ��مَّ األب��ي��اِت م��َن ب��َش��يءٍ تَ��ُف��ْه ال ال��نِّ��ه��اي��ِة ُق��رِب إل��ى وَص��ل��ُت ق��د ه��ا

٧ / ١٢ / ٢٠١٢م الجمعة، ليلة

الفنَّان

وأبكاني، فأضحَكني منِّي دنا
إنساِن، وابُن أكوٌل يُشابُهني:

وَريحاِن؛ َروٍح َمدى عن تََفتَُّح فِضْحكتُُه يل، يضحُك حني ولكن
يَضَحْك! أن األكواِن ُمنيَِة فغايُة

العاني، الهوى ينابيُع فأعينُنا أعيُنُنا تَفيُض وحني
يَضَحْك. مثلما فأضحُك أحزاني، الدمُع يَهيُج

أركاني، حُك الضِّ يُهزُّ
الثاني! َزندَي ليَقَدَح َزنْدي عن الضحُك يغيُب
َقْدَحْك، أخي واِصل أال أُناديِه: َضِحكي ويف

واشَطْح، وثِْب وأبكيني، وأضِحكني
شطَحْك.» أخي أخِمْد «اكرتْث، قال: بمن ْ تعبأ وال

الجاني؛ ُهَو
يَضَحْك، َشَطحاِتنا من هللاَ فإنَّ

يضَحْك! ما أدراَك وما
واربَْح، وثِْب وأبكيني فأضِحكني

القاني، دمي من ُدنُوٍّا
ِربَحْك، ذا كان بُقرِبَك َصىلَّ إذا دمي فإنَّ
داِعْر»، «يا ناَدوَك: وإن واشَطْح، فِثْب

القاني؛ الدَم َطلُّوا وإن
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وماِدٌح

شاِعْر، من امَلطلوُل الدُم َصىلَّ إذا
يَضَحْك! َعلياِئِه يف الرَّبَّ فإنَّ

يَضَحك؟ وما
يَضَحْك؟! ما أدراَك وما

القاني، الدَم َطلُّوا وإن وأبكيني فأضِحكني
تشَهْد، أرواَحهم ودع
َربَّاني. العبَد بأنَّ

٢٠٠٥م
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َوَهاٍج

«شوقي» إىل قصريٌة رسالٌة

للوقوف) التهيؤ (من

أب��اط��ي��ٌل ش��اع��ت إذا تَ��ْح��َزْن ال ��ْع��ِر ال��شِّ أم��ي��َر
وتَ��ك��ب��ي��ٌل ت��ق��ي��ي��ٌد ِر األش��ع��ا ف��ي ال��وزَن ب��أنَّ
وم��رذوٌل م��ك��روٌه ِن ال��وز ق��ي��َد ال��ل��ف��ظ وأنَّ
م��ق��ت��وٌل ال��وزُن َع��َراُه إْن ح��يٍّ��ا ال��ف��ك��َر وأنَّ
وت��ض��ل��ي��ٌل ـ��ِت��راءاٍت اْف��ـ َم��ْح��ُض ف��ارٌغ، ك��الٌم
أح��اب��ي��ٌل خ��ي��ان��تُ��ُه م��ي��ث��اٌق ��ع��ر ال��شِّ ف��وزن
م��أم��وٌل ��ع��ِر ال��شِّ وَص��ي��ُد ح��اَك��تْ��ه��ا األع��داءِ ي��ُد
أض��ال��ي��ٌل وتَ��ْح��دوه��م ��اٌل ُج��هَّ ��ع��ر ال��شِّ أع��ادي
ُغ��وٌل ووج��ُه��ه��ْم ـ��ح��ي��اِة ال��ـ م��وس��ي��ق��ى ق��ت��َل أرادوا
ق��اب��ي��ٌل ال��ق��ت��ِل ف��ي ه��م ال��ح��س اغ��ت��ي��ال ��ه��ُم وه��مُّ
م��ك��اي��ي��ٌل ال��دن��ي��ا: ف��ي ال��ل��ِه؟! ل��ع��دِل ي��رن��وا أل��م
ت��رات��ي��ٌل وت��ت��ب��ُع��ه م��ي��زاٌن ال��ب��ع��ِث وب��ع��َد
ت��ه��ل��ي��ٌل وال��ش��ع��راءُ ـ��ِن ال��رَّح��م��ـ م��ن وزٍن ع��ل��ى
م��ش��م��وٌل ال��ش��ع��ِر ف��وزُن رغ��ًدا ن��ْم ال��ش��ع��ِر أم��ي��َر
إك��ل��ي��ٌل ��ع��ُر ال��شِّ ح��ي��ث ءِ ال��ش��ع��را رج��اِل��ك ب��ح��ف��ظ



واقًفا عمري أفنيُت

وت��ج��م��ي��ٌل ُدرَّتُ��ُه ُن وال��وز رءوَس��ه��م ي��زي��ُن
«َم��َف��اِع��ي��لُ��ْن» ِم��ن ي��ن��ال��وا ل��ْن األف��اع��ي وأوالُد

٢٠٠٤م يوليو

األهيَف

َف��ْع��الءِ؟! أْف��َع��َل ال��تَّ��ف��ض��ي��ِل ص��ي��غ��ِة ع��ل��ى ال��م��ائ��ي اس��ُم��َك ِص��ي��َغ ف��ي��َك َج��م��اٍل أليِّ
وال��ح��اءِ! ال��الِم ذي «ال��لُّ��ح��ل��وِح» ف��ي ال��لَّ��جِّ ِم��ن يُ��رتَ��َج��ى ش��يءَ وال م��غ��ًزى، ب��ال أراُه
ال��َغ��اِئ��ي! ل��ل��َم��ن��ِط��ِق ن��رت��اُح وال ب��ُح��م��ٍق، ِص��غ��اَرن��ا نُ��ْس��ِم��ي — ال��ُج��وِع ع��ب��ي��َد — ف��ن��ح��ُن
ال��نَّ��اِئ��ي! ��َي َح��قِّ ع��ن األخ��ب��اَر ألس��تَ��ط��ِل��َع ل��ي��ل��ٍة ذاَت أس��واِق��ن��ا إل��ى نَ��َزل��ُت
ب��أع��ض��اِئ��ي َل��ِص��ي��ٌق نَ��ف��ِس��ي إل��ى َح��ب��ي��ٌب ُم��َق��دٌَّس ُج��ن��ي��ٌه ِس��روال��ي َج��ي��ِب ف��ف��ي
وأن��وائ��ي ال��ح��ي��اِة أن��واءَ تُ��َص��اِرُع ك��ث��ي��َرٍة ِع��ذاٍب ب��آم��اٍل ��ي ُم��َوشٍّ
ف��اِئ��ي! ِم��ع��ط��ف��ي ف��ي ال��َع��ط��ِف، ف��اءِ ب��ُس��رع��ِة تَ��َرى» ك��م��ا َض��ن��ٌك «ال��ح��اُل ال��تِّ��َج��اُر: ف��ق��ال
اءِ ال��دَّ ُم��ع��ِض��َل ف��ي��ا ِم��نَّ��ا، وأع��داؤن��ا ِب��ط��اَل��ٌة وأي��ًض��ا وتَ��س��ري��ٌح ُرك��وٌد
ل��ل��رَّاِئ��ي نُ��وَر ال ال��َج��ه��ِد ورغ��َم و«ُج��ن��ٍد»؛ يَ��ٍد، ِم��ن بُ��دَّ ال ال��يَ��وِم ُق��وَت ل��تَ��ك��ِس��َب
إرواءِ بُ��ْغ��يَ��َة ال��ف��ق��ِر م��اءَ ف��ت��ش��َرُب خ��اِن��ٌق وال��ل��ي��ُل «ال��ُج��ن��ُد» َع��ل��ي��َك يَ��ِج��نُّ
ب��إص��َغ��اءِ ُه��َراِئ��ي تُ��ك��ِرْم وال أق��وُل؛ ال��ذي ع��ن أع��ِرْض ال��ُع��م��الِت «أه��يَ��َف» ف��ي��ا
ال��ش��اءِ ع��ن ط��ال��وا ��اءِ ال��شَّ ُرع��اُة ف��ح��تَّ��ى ُم��ن��اِف��ٍس ِم��ن م��ا ْرِك ال��دَّ ُه��بُ��وَط وواِص��ْل
ب��أش��الِئ��ي اع��ب��ْث ب��ل ت��ع��بُ��ْر ال ش��ئ��َت وإن ِع��زَّت��ي أش��الءِ ف��وَق ف��اع��بُ��ْر ِش��ئ��َت وإن
«َه��ي��ف��اءِ»! ُغ��ن��ِج ِم��ن ال��ُغ��ن��ِج ذا ي��ا وُُع��وَدَك وأخ��ِل��َف��ْن َوذلِّ��ي خ��ي��االت��ي وداِع��ْب

٢٠٠٥م أغسطس

أعظَمْه ما وشاعٍر

الُحَطَمْة باَب يطرُق أعَظَمْه ما َوشاعٍر
ُمْلِهمْة يوٍم كلِّ يف نارها من وينتقي
ُمَلثَّمْة سافرًة، ُمْحتَِشمْة، عاريًة،

وَسَقَمْه بِه، شدا إن القريِض باءَة ِبِهنَّ التقى إذا يشكو

60



َوَهاٍج

ُحَرَمْه ُحْسِنِهنَّ انتهاَك يشكو
وَقرحِه لُجرِحِه رشِحِه طوِل وبعَد

آمَلْه قد ما يجهلَن
ُمْلِهمْة! كلِّ َحقُّ اإللِه فلعنُة أال

٢٠٠٤م أكتوبر

اِقيَة السَّ

ُم��خ��تَ��ِب��ئْ وال��ِج��دُّ ال��َه��زُل ف��ي��ه��ا ت��رق��رَق تَ��م��تَ��ِل��ئْ اآلَن ال��ف��ارِغ ال��ك��الِم ُك��ئ��وُس
يَ��ج��تَ��ِرئْ ��ع��ِر ال��شِّ ع��ل��ى ِن��ْك��ٍس ام��رٍئ ف��ُك��لُّ ��ًق��ا ُم��نَ��مَّ ه��ب��اءً رغ��م��ي ع��ل��ى ُس��ِق��ي��ُت
يَ��ن��َف��ِث��ئْ؟! ال��وغ��ِد ��اَع��ِة ال��ُف��قَّ َولِل… ج��ان��بً��ا ي��ن��زاُح لل… آَن أم��ا
َوِط��ئْ! م��ا ��ع��ُر وال��شِّ ع��ن��ُه رغ��ًم��ا ��ع��ِر ال��شِّ م��ن ج��ن��اب��ٌة ف��اَح��ت األش��ع��اِر ع��ل��ى ��ا أََل��حَّ
أتَّ��ِك��ئْ! ق��رَّرُت ال��ُح��م��َق َس��ِم��ع��ُت ��ا ف��َل��مَّ ِل��َف��نِّ��ُك��ْم ان��ت��ظ��اًرا ِب��ُك��رِس��يِّ��ي َل��ِص��ق��ُت
َف��ِت��ئْ؟! وم��ا تَ��زي��ُد أو ع��اًم��ا ل��ع��ش��ري��َن ُم��َك��رٍَّر ق��وٍل ت��ردي��ِد م��ن بُ��دَّ أال
ُم��ب��تَ��ِدئْ! وال��نَّ��ْظ��ُم اإلم��الِل ع��ِن وَم��لَّ��ت ُم��ن��تَ��ٍه وال��نَّ��ظ��ُم األس��م��اُع َم��لَّ��ت ل��ق��د
َص��ِدئْ»! «أس��ل��وبُ��ُك��ْم ال��ي��وَم: أق��وُل ول��ك��ن ق��اِئ��ًال ب��ال��تَّ��ن��اُس��ِخ َق��بْ��ًال أَُك ول��م
ُرِزئْ ق��د ب��ال��ِف��ك��ِر ال��ع��اِج��يِّ بُ��رِج��ِه وف��ي ِل��َوح��ِدِه ي��ح��ي��ا ال��ِف��ْك��ِر ذي ع��ن ي��ق��ول��ون
ِل��تَ��ه��تَ��ِرئْ زم��انً��ا داَرت ِل��س��اِق��يَ��ٍة أُْل��ِج��َم��ت ِث��ي��راُن اآلَن: أق��وُل وع��ن��ك��م
أن��َك��ِف��ئْ ��ع��ِر ال��شِّ ع��ل��ى ف��َخ��لُّ��ون��ي ِل��ُس��خ��ط��ي ً َم��ل��َج��أ ��ع��ِر ال��شِّ ِس��وى أب��غ��ي ال اآلَن أن��ا

الجمعة ليل منتصف
٩ / ٩ / ٢٠٠٥م

عر الشِّ نَتُف

(املنتدى)

ال��ك��َف��ْن غ��طَّ��اُه ف��ي��ه ش��ب��ٍر ك��لُّ َص��ْف��ص��ًف��ا ق��اًع��ا أص��ب��ح��ُت ب��ي��ن��ك��ْم
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ب��ال��زََّم��ْن ف��ي��ِه ُ أع��ب��أ ال ك��ن��ُت ب��س��م��ٌة زم��اٌن ث��غ��ري ِم��ن أي��َن
ال��وَس��ْن! أح��ل��ى م��ا ال��ي��ْق��َظ��َة ي��زدري َوَس��نً��ا أرض��ي ف��وَق َخ��ْط��وي ك��اَن
ال��َع��َف��ْن! ِف��ط��ُر ك��م��ا ال��ُخ��ب��َز َع��َل��ِت الَّ��ت��ي ب��أش��ع��اري ِف��ط��ريٍّ��ا ك��ن��ُت
وان��َدَف��ْن! م��وتً��ا اآلَن ض��اَع ثُ��مَّ بَ��دِئ��ِه ف��ي ب��ي��ن��ك��م ِع��ط��ِري ض��اَع
ال��يَ��َم��ْن أخ��ب��اَر ال��ش��اُم أن��ب��أَتْ��ُه َم��ن ف��رح��ِة ف��ي ��ع��َر ال��شِّ أت��ل��و ك��ن��ُت
ال��دَِّم��ْن َخ��ض��راءَ ال��ِخ��ط��ب��ُة ت��ك��َرُه ك��م��ا ال��ع��ذَب َم��ن��ط��ق��ي ف��َك��ِره��تُ��ْم
ال��ِم��َح��ْن ب��ي��َن ِم��ح��ن��ًة ِش��ع��ٍر ب��ي��َت ُص��غ��تُ��ُه ع��ن��ك��م ��ل��واُن ال��سُّ ه��اُك��ُم
��َف��ْن! ال��صَّ ك��ي��ِس م��ن ��ع��ِر ال��شَّ نَ��تْ��ِف م��ث��ُل ال��ُم��ن��ت��َدى ي��وَم ��ع��ِر ال��شِّ ق��رَض إنَّ

٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٥م الثالثاء، صباح

الحرباء

الخنرتيشة!

ال��َخ��ن��تَ��ري��ش��ْة م��ث��َل ال��غ��ام��ُض أيُّ��ه��ا
ري��َش��ْة م��ث��َل ِم��نَّ��ا األح��الُم ط��اَرِت

∗∗∗
��ا نَ��صٍّ ت��رف��ُع إذ ف��ي��َك ِس��رٍّ أيُّ
ُخ��دوَش��ْه؟! تَ��رُف��و س��اِق��ًط��ا ُخ��دوٍش ذا

∗∗∗
يَ��وًم��ا ل��ألخ��ف��ِش ال��دي��ن��اَر تَ��ض��رُب
نُ��ق��وَش��ْه؟! ت��م��ح��و ل��ي��ل��ًة ت��أت��ي ثُ��مَّ

∗∗∗
ِس��رِّي ال��م��س��رُح إن��م��ا رف��اق��ي ي��ا
أع��ي��َش��ْه َك��ي َدوٍر أل��ُف ي��وٍم ُك��لَّ

∗∗∗
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ُروًح��ا ِف��يَّ َح��لَّ��ْت ال��ِح��رب��اءِ ُم��ض��َغ��ُة
ُش��وَش��ْة»! …» ال��َوَرى ب��ي��َن َوص��ُف��ه��ا

٢٦ / ١١ / ٢٠٠٥م السبت،

كان ما هجاءُ

أزوَرْه! ل��ن ال ال��م��ك��اِن امِّ وِح��ُر ال��ذُُّك��وَرْة امِّ ِح��ُر ال��ذِّْك��َرى أُمِّ ِح��ُر
ال��َم��ك��ُروَرة ال��ق��ص��ائ��ِد امِّ َف��ِح��ُر ب��ِم��ث��ل��ي ال��ث��وان��ي ت��ل��ك ت��س��خ��و س��وف
أُِدي��َرْه أن وأش��تَ��ِه��ي ُس��خ��ِط��ي ك��أَس وأُس��َق��ى س��اق��ي ف��وِق س��اق��ي واِض��ٌع
َغ��ِدي��َرْه ��ح��اُب ال��سَّ ه��ذا ف��ْل��يُ��َل��ْم��ِل��ْم أم��َط��ُرون��ي ق��د ب��الَّ��ذي��َن ك��اِف��ٌر
ال��َق��ِدي��َرْة. ال��ُم��تُ��وُن تُ��خ��تَ��ُم ولِ��ذا يَ��بْ��َق��ى ِق��ي��َل الَّ��ذي ��ْع��ُر ال��شِّ يَ��ف��ن��ى س��وَف

٣١ / ١٠ / ٢٠١٣م الخميس، ليل

إيرانية يُفضلونها البعُض

يَخُدْم، اآلَن فاِح السِّ جيِش يف الخيَّاُم ُعَمُر
عاَرْة، الدَّ أبياَت يحرُس ساهٌر

ُجرُهْم! عهِد من معي ُخنثَى وال أنثى ال الصحراءِ، من آٍت وأنا
وقاَرْه، هزَّ الذي حايل راثيًا فَدعاني

. ْ تيرسَّ ما جنٍس رباعيِة من يتلو وْهو بِرفٍق الباَب فتَح
اإلثارْة، ُقدَس خلفُه يُواري الباُب فإذا

بُقرُطْم، مغطاًة كانت أن بعد تعرَّْت، شرياٍز سجادِة فوَق
يحلُْم، املأفوِن الواقِع رغَم السحريُّ وجُهها

، ْ تكرسَّ قد َعُرويض لكنَّ الُحلِم باقتباِس ِشعري همَّ
يميني. يف قلبي الُحلِم، نحَو ِطرُت

؟!» أعَرسْ «أنَت سأَلتْني:
أنُجْم، ِبضعُة فاختَفت عنها، الوجَه فأَشْحُت
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الَقراَرْة. حتى َلذَّتي منها أرشَب أن أقِدُر أنني نفيس راهنُت إنني
ِويَّْة؛ ِكْرسَ تبُدو الكأَس أنَّ بَيَد

، أخَرسْ سوَف ولهذا
يَزُعْم، الخيَّاُم وإذا َجناها، قطِف يف يُرساَي انتَشْت
الرَِّويَّْة، بعَض فاقٌد وأني اليَُرسى تَقبُل ال أنها

امُلَعطَّْر، الصدِر من أستَجيل ُرحُت
، ْ تَُفرسَّ ال رساٍب كهاناُت ِقيَل الذي ولكنَّ ِقيَل ما َحقَّ

تَرُجْم، فهَي ِدمائي، إالَّ وأبَت ، لذُيلِّ تأبَْه فلم عينَيها أستعطُف رحُت
يكتُْم؟! الوجَه انَّ أم ِحضني يف الدفءَ تُِحسُّ ال ا حقٍّ أْهَي

ُقمُقْم، َجوِف من قادٌم فإني أخِرجني الَخيَّاُم أيُّها
ْم، التَّيَمُّ يف ونجاتي حراٌم فاملاءُ الصحراءُ َي أمِّ
فاِرْس، أرَض ألُالِقي دَعتني األنثى نشوُة
اليُوَرنيوْم! بتخصيِب علٌم يل ليَس أنِّي غريَ

١٣ / ٨ / ٢٠٠٥م السبت، عرص

املنتَخب نبأ موجُز

للمنتخْب، استقَدموا
، أجنبّيْ خبريًا يوًما

، أبّيْ عندنا املبارياِت يف فالنُرص
، عّيصْ دائنا عالُج صار وبعدما
، والصبّيْ الشيخ فيه وحار

! أجنبّيْ خبريٌ إال مقدوِرنا يف عاد ما
، الفنّيْ مديُرنا
: دوّيْ يف يقول

. حرّيْ به أنا إصالُحه فريُقكم
، األملعّيْ املديُر قال مَضت، أشهٍر وبعد
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: الُكوِبّيْ سيجاَره مدخنًا
! غبّيْ فريُقكم

! بغّيْ تسلٌُّل، مصريُُه دوًما مهاجٌم
! نبّيْ بأنه زاعٌم ، ُجنَّ قد َجناُحكم

! حاتمّيْ كريٌم ِلَخصِمكم، دياَركم فاتٌح فهو الظهريُ أما
، ثانوّيْ ِكياٌن فريِقكم العبي تقدير يف الفوُز

! أجنبّيْ طبيٍب، عىل فريقكم تعرضوا أن نصيحتي
للمنتخْب، فاستقَدموا
، أجنبّيْ طبيبًا يوًما

إيلّْ! ادخلوا قال: حجرته، يف وغاب
. املهدّيْ الطبيِب إىل واِحٍد وراءَ واحًدا الفريِق العبو دخل

ساعتنْي، وبعد
، املهدّيْ الفتى قال
: الذكّيْ طبيبُنا

«! َخِيصّْ كلُّهم ففرًدا؛ فرًدا «فحصتُهم

٢٠٠٤م مايو
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التفاُهم ُسوءِ من

Sun of a Bitch! عاِهَرة َشمُس

ْل؛ فتَأوَّ ٌل أوَّ مشهٌد
قاْض! أنَت ما فاقِض انِقضاْض،

اللِّقاْح، ُحبوَب ناِوليني
نبَُلْة، السُّ من اللِّقاِح ُحبوَب ناِوليني

بُلبَُلْه، أطَربَْت َلَهٍب بأبي معي َمرَّْت حنَي
األقاْح! َشذاها من وانتَشْت

ْل، أتسوَّ ال َدمِعَي، آلِلئَ منِك ُل أتسوَّ
بالبَياْض. أتَِّشْح ولم أتبخَرتْ لم امُلتََلعِثِم، كوكِبِك بأنقاِض سَطعُت قد إنني

بَياًضا، فاتََّشْحِت امرأَتي يا األمُر اختمَر النَِّجَس، َمنِبتَِك ُروِحَي ِمرحاُض كان بينما
ْل! أتبَوَّ َكي ُل أتبوَّ رتِني، سخَّ تبَخَرتِت،

ْل! بأَوَّ — تَكتَِنْهُه إن — ليَس مشهٌد
ِسماْن، ُحوٍر َسبُع «برَطماْن»،

ْل! أتَحوَّ وأنا
ْل، ُمتََقوَّ عابٌث ثالٌث مشهٌد

«… الَهِنّيْ امَلِنيُّ الَغِنيُّ ِنيُّ «السِّ فُقلُت: خريٌ؟» املعاِدِن أيُّ ماُن، «يا ِقيَل:
، سوَسِنّيْ يا ماُن، «يا قيَل:

؟» ِنّيْ الدَّ — يسألُوَن َمن أْفِت — أيُّها
الِحياْض، ُكلُّ وتَرُكُد النساءُ تَحيُض حنَي الطبيعِة «ماءُ قلُت:
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امَلخاْض.» امَلحيَض يَتلُو ثُمَّ
ْل، فتََغوَّ قاِبٌع، رابٌع مشهٌد
ْل، تتَجوَّ ال ماُن «يا قيَل:

بَاْض.» ِديُكَك البَيِض، عىل فارُقْد َحناياَك، يف ُزِرَعت قد َربَِّك ألغاُم تلَك
غاْض. والَقوُل ماُن» «يا ِقيَل: أَُقْل. لم ال ُقلُت،

ْل. فتَأَوَّ عاِهَرٍة، شمُس مشهٌد، مشهٌد

٧ / ١٠ / ٢٠٠٩م

I’m a Big Fan! كبرية ِمرَوَحٌة أنا

ال��ُم��َس��طَّ��َح��ْة ال��غ��راِم أح��ادي��َث تَ��َل��وُت ِق��َح��ْة وف��ي ح��ن��اٍن ف��ي يَ��َدي��ه��ا ض��َغ��ط��ُت
ُم��َم��لَّ��َح��ْة! إَل��يَّ ع��ي��نَ��ي��ه��ا وأس��م��اُك م��اُؤه��ا يَ��ط��ُف��ُر ال��بَ��ح��ِر َع��ُروُس َع��ُروس��ي
ُم��َف��تَّ��َح��ْة! اش��ت��ه��ائ��ي وأب��واُب َم��زي��ًدا أب��تَ��غ��ي وآُك��ُل أَرَوى ال ف��أش��َرُب
ال��ُم��َس��لَّ��َح��ْة ��م��اءِ ال��سَّ َوْه��َم َع��َم��ٍد ب��ال َألَرَف��َع��ْن ال��ق��دي��ِم ��ع��ِر ال��شِّ إل��ى ه��َرب��ُت
��َح��ْة ُم��َص��فَّ ُدُروًع��ا َح��ول��ي ِم��ن وأرُس��ُم ويَ��ْق��َظ��ت��ي ُح��ل��م��ي ال��ُع��رِس ُدوَن س��أُغ��ِل��ُق
��َح��ْة ال��ُم��نَ��قَّ ال��ق��واف��ي وتَ��ْق��ل��ي��ن��ي إل��ي��ه��ا ��ن��ي يَ��ُزفُّ ال��َح��دي��ِد ِس��رب��اَل ول��ك��نَّ
َم��ش��َرَح��ْة! ُك��لِّ ف��ي ��ع��ِر ال��شِّ َل��ح��ُم َع تَ��َوزَّ ِن��ه��ايَ��ت��ي ه��ذي ال��رُّوِح ُح��ن��ُدبُ��وَس نَ��َع��ْم
ال��ُم��َش��لَّ��َح��ْة ال��ع��اَل��ِم��ي��َن ثُ��ِديَّ ��ى تَ��َق��صَّ وأنَّ��ُه ال��َق��ري��َض تَ��ْح��الب��ي َس��يُ��ذَك��ُر
إن��َف��َح��ْة أل��ُف َس��ي��َل��ُه تُ��َج��بِّ��ْن ل��م بَ��غ��ى َط��َغ��ى ل��ب��ٍن ِم��ن أرس��ل��ُت الَّ��ذي وأنَّ
��َح��ْه ُم��َوشَّ َق��ل��ب��ي ع��اَف َس��م��اًع��ا تَ��ُم��نِّ��ي ف��ال َل��ُه اك��تَ��َرث��ِت ح��ي��ن وَج��بَّ��ن��ِت��ِه
ِم��رَوَح��ْة! أن��ا ه��ا أَن��ُض��وُه وال َه��واِئ��ي أرتَ��دي — اآلَن ��َة قَّ ال��دِّ أَردِت إن — أن��ا
ال��ُم��َج��نَّ��َح��ْة ال��ُح��ُروَف تُ��ذِري ِب��ذُرِّيَّ��ٍة ًدا ُم��َه��دِّ أَُدوُر ُص��ْل��ب��ي َع��ِق��بَ��ْي ع��ل��ى
ِم��س��بَ��َح��ْة! ُك��لَّ ض��اِرٍب ب��ان��ف��راٍط ًدا ـ��دِّ ُم��َه��ـ ث��ان��يً��ا أَُدْر تَ��ه��دي��دي أُنْ��ِه وإْن
أف��َص��َح��ْه! ك��اَن م��ا ال��تَّ��ه��دي��َد أَف��َص��َح ف��م��ا ًدا ُم��َه��دِّ أَُدوُر ُروح��ي ي��ا ثَ��مَّ وِم��ن
ِألَف��َض��َح��ْه ف��ان��َف��َل��تُّ ُج��نُ��ون��ي َس��تَ��رِت ح��ب��ي��ب��ت��ي َه��وائ��ي أرتَ��دي/أن��ُض��و أن��ا

٣٠ / ٤ / ٢٠١٣م الثالثاء،
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الَعَدم إىل الحننُي

العالء) ألبي لحٍن عىل تنويعة – للوقوف التهيؤ (من

وال��م��س��اء ُص��ب��ِح��ه ف��ي م��ش��ي��ًرا ـ��ِل ال��َع��ْق��ـ س��وى إم��اَم ال ، ال��ظَّ��نُّ َك��ذََب
ال��ن��س��اءِ ف��ي يُ��ْرتَ��َج��ى ق��د خ��الًص��ا أو ِح��َس��اٌن وج��وًه��ا ال ال��ع��ق��ُل ك��ذََب
رج��اءِ م��ح��ُض الَّ��ل��ع��ي��ِن ��راِب ك��ال��سَّ ُروح��ي ب��ِق��ي��ع��ِة الَّ��ذي وال��رج��اءُ
ح��م��ق��اءِ ذل��ي��ل��ٍة ن��ف��وٍس م��ن أص��ي��ٍل ي��أٍس اس��ت��الُب ال��س��راُب
ِع��ش��ائ��ي ق��ض��ي��ُت أن ب��ع��َد ُخ��ض��تُ��ُه ط��ري��ٍق زح��اِم ف��ي ب��ال��ن��اس ِه��ْم��ُت
ال��دِّم��اءِ ف��ي ك��ُح��م��رٍة وَس��واٍد ق��دي��ٍر ال��وج��وِه ع��ل��ى وُع��ب��وٍس
ال��َع��م��اءِ َف��الِة ف��ي َق��ب��ُل يَ��لُ��ْح ل��م رم��ًزا ألل��ح��َق ال��ُخ��ط��ا وح��ثَ��ث��ُت
ورائ��ي ك��ال��س��راِب ال��رم��ُز وإذا أم��ام��ي س��راٌب ُخ��ط��َوت��ي ف��إذا
م��ائ��ي َع��مَّ ٌر تَ��َك��دُّ ووج��ودي ل��روح��ي ك��ال��دواءِ ال��ن��اس ع��دُم
ال��ك��ب��ري��اءِ ِذلَّ��ُة ت��رض��اُه ل��ي��َس ُوج��وًدا ارت��ض��ي��ُت إِذ َص��ف��وي ِب��ع��ُت
ال��ض��ي��اءِ ف��ي أَُرى أن أص��َررُت ح��ي��َن م��ج��ي��ًدا ال��ظ��الِم م��ن ده��ًرا ِب��ع��ُت
ب��ِش��راءِ أس��ت��ردَّه��ا أن َع��زَّ أع��َوَزت��ن��ي وإذ ُح��رِّيَّ��ت��ي ِب��ع��ُت
ِل��ل��َف��ن��اءِ وش��ه��َوت��ي ُم��غ��ي��ثً��ا ِت ال��م��و إل��ى َش��وق��ي ي��ل��وُح ط��ري��ق��ي ف��ي
ل��ق��ائ��ي يُ��راُد ال ال��م��وُت ف��أن��ا َس��َك��رات��ي ف��ي ��ح��اِب ال��صِّ ع��ق��ُل ح��اَر
ك��ال��َع��ْش��واءِ ال��خ��بْ��ِط ف��ي ووج��ودي وج��ودي م��ن آِب��ٌق ال��ع��ب��ُد وأن��ا

٢٠٠٤م يوليو



واقًفا عمري أفنيُت

طهو وقَت ُخذي

َش��ِذي! ب��ثُ��وٍم وُع��وِدي ُخ��ذي َط��ه��ٍو وق��َت ُخ��ذي
ب��ال��نَّ��اِج��ِذ! َع��َض��ْض��تُ��ِك رغ��بَ��ٌة أس��َف��َرْت َف��إن
يَ��ح��تَ��ِذي؟! َف��تً��ى ِم��ن َف��َه��ْل يُ��ْح��تَ��ذَى نَ��َس��ٌق أن��ا
ُغ��ِذي س��خ��ي��ٍف ِب��َع��ي��ٍش الم��ِرٍئ َم��ط��ع��ًم��ا أَِط��ْب
الَّ��ذي»! «ب��اس��ِم أَُس��بِّ��ُح تُ��ًق��ى ك��وَم ِص��رُت ل��ق��د

صديق) من الياَسمني زهرة قصة عىل (تعليًقا
٢٠٠٥م

املثقف صديقَي

للوقوف) التهيؤ (من

ُم��ْرَه��ْف م��ن��ُه ال��ح��سُّ ��ْف ال��م��ث��قَّ ص��دي��ق��َي
يُ��رَدْف ل��ي��َس ـ��َج��َم��اِل ال��ـ ِب��ع��اَل��ِم م��ق��ال��ه
��ْف تَ��َك��شَّ ال ال��ف��نِّ ف��ي ق��ض��اي��ا أش��ك��َل��ت إن
يُ��ج��َح��ْف ل��ي��س ـ��تُ��ش��ي��ر أس��ـ م��ا إذا ف��ف��ض��ل��ه
يُ��ع��َرْف ل��ي��س ف��ال��َح��لُّ َج��وابً��ا يُ��ِح��ر ل��م إن
تَ��َط��رَّْف وق��ولُ��ُه��م َص��ْح��ب��ي أََس��فَّ إذا
يُ��ق��ذَْف ِح��ي��َن ك��ال��نَّ��ج��ِم ت��ه��اَوى وِف��ك��ُرُه��ْم
ت��أف��ْف وق��د ـ��ُه��ُم��و ع��ن��ـ ي��ش��ي��ُح ب��وج��ه��ه
ت��ع��ج��رْف ل��ج��ه��ل��ه��م رف��اُق��ُه ي��ظ��ن��ه
ويُ��ع��َرْف ال��ف��ت��ى يُ��َرى أن رج��وُت م��ا َل��ش��دَّ
ُم��َف��ل��َس��ْف وي��أُس��ُه ان��ط��واءٌ ل��ك��ن��ه
��ْف ت��ع��فَّ ن��ف��ِس��ِه ع��ن دن��ي��ا راوَدت��ه إن
��ْف ت��وقَّ زم��انُ��ه ات��ص��اٌل ف��ح��الُ��ه
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َج��ف ع��ي��ِن��ِه ودم��ُع س��راٌب وِض��ْح��ُك��ُه
ال��م��ح��رَّْف ك��ونِ��ن��ا ِة َك��َم��ل��ه��ا م��أس��اتُ��ُه
تَ��َل��طَّ��ْف َربَّ��ن��ا ، ربِّ وب��ي ب��ِه ف��ارأَْف

٢٠٠٤م أغسطس

ُموىس عتاِب عىل يردُّ هاروُن

هللا، دوِن ِمن الِعْجَل عبدوا قوَمُه أنَّ َربُُّه أخربه بعدما أَِسًفا َغضباَن قوِمِه إىل موىس رجَع
هارون: َردَّ هذا وكان قوِمِه، يف خلفه الذي هاروَن أخاُه عاتَب وبالطبِع

ال��َف��ْص��ُل إنَّ��ه م��ق��ال��ي، واس��َم��ْع َع��ذُْل ب��دا إْن تَ��ْع��ِذَل��نَّ��ي ال
ض��لُّ��وا أنَّ��ُه��ْم ُم��ِق��رٌّ ف��أن��ا َج��ري��م��ِت��ِه��ْم ع��ن اع��ت��ذاًرا ل��ي��َس
ال��َع��ق��ُل! ألج��اَزُه ولُ��ح��وِم��ن��ا َدِم��ن��ا ِم��ن ال��ِع��ج��ُل ه��ذا ك��ان ل��و
ذَلُّ��وا ل��ُه ��ا َل��مَّ َغ��يِّ��ِه��ْم ف��ي ذََه��ب��وا وق��د ذَه��ٌب، ل��ِك��نَّ��ُه
ال��َج��ه��ُل؟! آس��اُس��ه��ا وُق��ل��وبُ��ُه��ْم نُ��ع��اِت��بُ��ُه��ْم م��ا أَِف��ْدن��ي: ل��ِك��ْن
ُع��ْط��ُل — أخ��ي — ِم��ن��ه��ا أج��س��اُدُه��ْم أب��ًدا أَْرواَح��ُه��ْم ي��ع��ِرف��وا َل��ْم
َح��بْ��ُل وُق��ْدِس��ه��ا ��م��اءِ ال��سَّ نَ��ْح��َو َل��ُه��ُم يُ��ْرتَ��َج��ى — م��وس��ى — ه��ي��ه��اَت
َق��ب��ُل م��ن ال��َك��وِن روُح ف��ال��ل��ُه ِب��ه��ا ي��س��ي��ُر ُروًح��ا ي��رى ال َم��ن
َع��ْدُل َل��ُه��ْم م��ق��اُم��ُه��م��و، ه��ذا ع��ب��دوا ِل��لَّ��ذي ُس��ج��وًدا ذَْرُه��ْم
ِط��ف��ُل ذا ال��ف��ك��َر إنَّ ال��ِف��ْك��ِر، ف��ي أب��ًدا ُم��راِب��ٌط ��اِم��ِريُّ ال��سَّ
ُق��ف��ُل ال��ُه��َدى أب��واِب ف��وَق ِه��َي ُص��وًرا َخ��َط��راِت��ن��ا وُم��َؤلِّ��ٌف
ال��َوص��ُل يُ��ج��َه��َض ك��ي ب��ب��راع��ٍة أْرُؤَس��ن��ا ي��دقُّ ��اِم��ِريُّ ال��سَّ
ال��ثُّ��ْك��ُل! أن��ا ول��ي ِل��ْل��ُع��ج��وِل ـ��ئً��ا ف��ه��ن��ي��ـ دل��ي��َل��ُه��ْم ارت��ض��وُه َوُه��ُم
ق��تْ��ُل! ي��ا ل��ل��نُّ��ْص��ِح، َض��ي��ع��ًة ي��ا ن��ص��ح��تُ��ُه��م��و أنِّ��ي أش��ه��دتُ��ُه��م
وال��َك��ْه��ُل ال��طِّ��ْف��ُل ص��وت��ي َع��قَّ ق��د ص��ن��ُع��وا ب��الَّ��ذي أْح��ِف��ُل ل��س��ُت ال،
ثُ��ق��ُل ِح��ْم��لُ��ه��ا ال��نُّ��بُ��وََّة إنَّ أخ��ي ن��ف��َس ثُ��مَّ نَ��ف��س��ي، واآلَن
ِع��ْج��ُل! أو ال��رَّح��م��ُن، يُ��ْع��بَ��ِد إْن َض��رٌر ال ح��ي��ُث ب��ذات��ي، أخ��ل��و

٢٠٠٥م مارس
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يَوم َحصاُد

ح��اِل��ْك ويَ��ق��ي��ٌن ُج��ذاٍم أط��راُف
ال��ه��اِل��ْك ل��ل��وج��ِه ن��ظ��اٍم وج��ِه ف��ي
«َم��س��اِل��ْك»! وُس��ؤاِل «ع��ظ��اٍم» ب��ُس��ؤاِل

∗∗∗
َع��ب��ي��َرا ت��ن��س��اُب ال��ثَّ��يِّ��ْب ال��ِب��ك��ُر
نُ��ُف��وَرا ف��يَ��زي��ُد ُم��تَ��َه��يِّ��ْب ِل��َش��ٍج
ِش��رِّي��َرا! يَ��ب��دو َط��يِّ��ْب وَص��دي��ٌق

∗∗∗
«م��اذا» ��ُب تَ��تَ��َرقَّ َع��مٍّ زوج��َة ي��ا
ُج��ذَاذَا وُج��ِع��ل��ُت ِب��َه��مٍّ أُف��ِع��م��ُت
ِل��واذَا! َع��ي��ن��يَّ ِم��ن «ال» ت��ت��س��لَّ��ُل

∗∗∗
س��اَع��ْة وَم��ن��اِم��َي ُص��داٍع ِم��ث��ق��اُب
َوداَع��ْه ي��ش��ت��اُق وداٍع وُط��ي��وُف
«ُخ��زاَع��ْة»! أدع��وُه ِب��داٍع ف��أُِه��ي��ُب

∗∗∗
ُم��ش��اِة ج��س��ِر م��ن ن��ه��ٌر يَ��ع��بُ��َر َل��ن
َدوات��ي تَ��ْق��ن��ي��ِه ِس��ح��ٌر ولِ��ذَل��ِك
ذَات��ي ِب��ُق��ص��وٍر ِش��ع��ٌر َف��يُ��ب��اَغ��ُت

١٠ / ١٢ / ٢٠٠٥م السبت،

72



آِسًفا ذلِك بعَد وأبقى

َحبيِبها إىل «ريتا» من

خليفة) مارسيل إىل (مهداٌة

تَ��ُم��وتَ��ا َل��ن ال��ش��وِق م��ن بُ��يُ��وتَ��ا ط��اِئ��ًف��ا أي��ا
َم��ب��ي��تَ��ا ل��ي��ل��ٍة ِس��َوى أرج��و ف��َل��س��ُت ��ْل، ت��َم��هَّ
ال��ثُّ��بُ��وتَ��ا وأن��ف��اُس��َك َش��كٍّ��ا يَ��ب��ي��ُت َس��ري��ري
ال��نُّ��ُع��وت��ا تُ��ط��ِل��ِق ف��ال ��ى وال��ُم��َس��مَّ االس��ُم أن��ا

∗∗∗
ال��َم��ق��ي��ت��ا ثَ��وب��َي َف��ُخ��ذْ ثَ��وب��ي ان��س��داَل َس��ِئ��م��ُت
ُه��دي��ت��ا ف��ق��د ِردائ��ي، ردائ��ي ي��ا ُك��ن��َت إذا
ُق��وتَ��ا ل��ل��ِج��ي��اِع ف��ُك��ن ِج��ي��اٌع ِص��بْ��ي��ٌة أن��ا
��ُك��وتَ��ا ال��سُّ ال��ه��وى ح��دي��ُث أن��ف��ي رغ��َم َج��بَّ ل��ق��د

∗∗∗
ُم��ِح��ي��تَ��ا؟! م��ت��ى أَِج��ب��ن��ي: ال��ل��ي��ال��ي آي��َة أي��ا
ِص��ي��تَ��ا ُك��ن��َت ��ح��ِر ول��ل��سِّ ِس��ح��ري أم��ُر ذاَع ل��ق��د
ال��ُم��ِق��ي��ت��ا ون��اُس��وتَ��ُه ��ى ال��ُم��َص��فَّ والُه��وتَ��ُه
َش��ِق��ي��ت��ا إذا س��أش��َق��ى نَ��ف��س��ي ِف��داَك أِج��ب��ن��ي،

∗∗∗
َرب��ي��تَ��ا ِب��ه��ا ب��ي��وُت أُب��ي��َح��ت ل��ق��د ُم��ري��دي،
ع��ن��ك��ب��وتَ��ا ��ب��ُت ت��رقَّ ع��ن��ك��ب��وٍت ن��س��ُج َه��َوى
يَ��ُم��وت��ا َل��ن ب��َق��ل��بَ��ي��ن ِس��رٍّ غ��ي��ُر يَ��ب��َق ف��ل��م
«ري��ت��ا»! وب��ي��َن وبَ��ي��ن��ي، ُروح��ي ب��ي��ن ال��ُح��بِّ ع��ن

٤ / ١٢ / ٢٠٠٥م األحد،
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الُحزن حاِرضُة

ة األِئمَّ جُرس أو:

ان��ط��َوى ل��م��ا ح��ن��انً��ا يَ��أت��ي ل��م��ا ح��ن��انً��ا ��َوى ال��شَّ نَ��زَّاع��ُة ب��غ��داُد ي��ا ح��ن��انَ��ي��ِك
ارت��َوى م��ا ال��ح��ق��ُد ل��ك��ِن ص��دي��ًدا ف��زاَدت ن��زي��َف��ه��ا اس��ت��ق��لَّ��ت م��ري��دي��ِك ُج��روُح
اس��ت��َوى ي��أُس��ِك إذ ال��ي��أِس َس��ف��ي��ُن ع��ل��ي��ه��ا واس��ت��َوْت أرُض��ِك ب��اآلِه َش��ِرَق��ت ل��ق��د
ال��ُك��َوى» ف��ي نُ��وَر «ال ال��ك��ابُ��وُس: ل��ِك ف��أف��تَ��ى ُك��وٍَّة أل��ِف م��ن ال��ُح��ل��ِم نُ��وَر ��م��ِت ت��ن��سَّ
َج��َوى م��ن وب��غ��داُد ش��وٍق م��ن ف��ب��غ��داُد م��ج��ِدن��ا ي��وِم م��ن ب��غ��داداِن ف��ي��ِك ل��ن��ا
َرَوى: َوج��ِدِه ف��ي وال��ت��اري��ُخ ب��ِك ب��ن��ى ك��م��ا ت��ب��ن��ي��نَ��ُه ال��م��ن��ص��وُر ��ِك ك��فِّ ع��ل��ى
وال��لِّ��َوى َح��ْوَم��َل ب��ي��َن ع��رب��يٍّ ح��ش��ا م��ك��انُ��ه��ا — ق��ل��ِب ظ��ه��ِر ع��ن — ُم��ع��لَّ��ق��ًة
ان��زَوى ُروِح��ِه ف��ي وال��ن��وُر ط��واع��ي��ًة ال��ِب��َل��ى ي��ن��ت��ظ��ُر ص��اَر ع��رب��يٍّ ح��ش��ا
ال��ه��َوى ع��ن ونُ��ط��ٌق ��اٍل ُج��هَّ ِف��ع��ُل ل��ه��ْم س��ف��اِس��ٌف ُرْس��ٌل ف��ي��ِك ُك��ث��ٌر أب��غ��داُد
ذََوى ص��دره��م ف��ي «ال��نُّ��ع��م��اِن» وال ال��ع��ق��ِل م��ن وح��ظُّ��ُه��م ُم��وَس��ى ِح��ل��ِم م��ن ح��ظَّ��ُه��م نَ��ُس��وا
َع��َوى ق��د وال��ُك��لُّ َض��لَّ وُك��لٌّ َف��ُردُّوا ُه��ًدى ورِده��م ف��ي ال��ن��اِس بُ��َس��ط��اءُ رج��ا
ال��ُق��َوى م��َن ال��ح��اق��دي��َن َض��ع��ي��ُف ِل��يَ��ب��دو ُح��زنُ��ه��ا ال��ُع��ُروب��ِة ق��ل��ِب ع��ل��ى ف��راَن

∗∗∗
ال��نَّ��َوى م��َن أع��َظ��ِم��يٌّ ش��ي��ٌخ وَح��ذََّر ُم��ن��ِذٌر ال��ك��اظ��م��يَّ��ِة ب��بَ��ط��ِن دع��ان��ا
ُم��ح��تَ��َوى ِل��لَّ��ف��ِظ نَ��دِر ل��م «س��ن��ق��ت��لُ��ن��ا» ُح��م��ُق��ن��ا: َض��جَّ ب��ل ل��ل��نُّ��ذِْر ن��ل��ت��ِف��ْت ف��ل��م
ارَع��َوى م��ا ال��ُح��م��ُق ل��ك��نَّ��ُه ن��اِف��ٌع ب��ن��ا ِل��ق��اءَن��ا ل��ع��لَّ ِج��س��ٌر ل��ن��ا َف��ُم��دَّ
َع��َوى ح��ت��ُف��ن��ا ل��و ال��ح��ت��ِف ن��ح��َو نُ��َه��رِوُل ُع��ن��َوًة ِل��نَ��ه��ِل��َك م��ن��ص��وبً��ا َف��ِخ��ْل��ن��اُه

∗∗∗
ح��َوى وم��ا ال��رَّص��اف��ي» «م��ع��روُف ال��ق��ل��ِب وف��ي وَع��ى م��ا ال��رأِس ف��ي ��يَّ��اِب ال��سَّ وارُث أن��ا
«ن��ي��نَ��َوى» ب��ع��َد ل��م��ا األق��ص��ى ال��م��غ��رِب م��ن ُح��دوَدُه��م تَ��َري��َن م��ث��ل��ي إخ��وٌة ول��ي
وال��تَ��َوى اع��َوجَّ م��ا ُدن��ي��اِك م��ن يُ��َق��وُِّم ط��ائ��ٌف ��ع��ُر ال��شِّ ب��ه��ا ب��غ��داًدا يُ��ري��دوَن
ُس��َوى! ب��ِه نَ��ش��تَ��ه��ي��ِك م��ك��اٍن ع��ن ل��ن��ا اب��ح��ث��ي ب��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا ال��ذِّك��َرى َض��نَّ��ت َف��إن

٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٥م الجمعة،
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مجدي» لهرمس«محمد قصائَد عىل ردوٌد

ال��ُم��ح��تَ��َض��ْر ال��َف��راِش ال��ن��اِس ب��اِع��ُث ُم��َض��ْر م��ن نَ��ِب��يٌّ وم��ص��ب��اح��ي ُق��ل:

∗∗∗
تَ��َس��وَّْك! ُق��ْم ِذك��ُره��ا َع��نَّ وإذا َع��َك��وَّْك ل��ُك��لِّ َرس��َم��ه��ا تُ��ِب��ن ال

∗∗∗
َس��ت��ُر ل��ي ج��اَز م��ا تُ��ًق��ى م��ن ص��اَغ��ن��ي ل��و ال��بَ��تْ��ُر ل��َك تَ��ك��ف��ي��ري َح��دَّ ش��ان��ئ��ي ي��ا
ال��َوت��ُر دن��ا ح��ت��ى َف��ج��ِرِه َرك��ع��تَ��ي م��ن ��َدن��ي ف��َع��مَّ ح��وٍض ف��ي ذَن��ب��َي غ��م��رُت
ال��ِم��ت��ُرو! ُش��رف��ِة م��ن راِك��ٌب يَ��َرى ك��م��ا س��اب��ح��ًة ال��ُع��م��ِر ل��ق��ط��اِت أرى إن��ي

٢١ / ٧ / ٢٠٠٦م

رحيم غفوٌر وهللاُ نكتٌة،

يُ��ونُ��ْس ِم��ث��ُل وأن��ن��ي ُح��وتً��ا ��َي َه��مِّ ظ��ن��ن��ُت
«تُ��ونُ��ْس»! ال��ل��ِه: إج��اب��ُة ف��ك��انَ��ت َربِّ��ي َدَع��وُت

٥ / ٨ / ٢٠٠٥م الجمعة،

و«ِمينا» وَخمٌر ُفصاِميٌّ

أُري��ُق��ه��ا وَج��ه��ًرا ِش��ع��ًرا، ف��أش��ربُ��ه��ا ُع��ق��وُق��ه��ا يَ��زَده��ي��ن��ي ل��ك��ن ال��بَ��رُّ أن��ا
يَ��ُروُق��ه��ا! ه��ذا أنَّ «م��ي��ن��ا» وتَ��ش��َه��ُد ح��اِئ��ٌر ف��ال��ُف��ص��اِم��يُّ َدأْب��ي، ك��ذل��َك

٢٠ / ١٢ / ٢٠٠٥م
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البَحر يف الَحرُث

باإلسكندرية عزلته يف البدري» «سليم لسان عىل

أع��الُه ف��ان��َش��قَّ أس��َف��ل��ي ارت��م��ى ��ا ل��مَّ أوَّاُه ال��ب��ح��ِر الَزَوْرِد م��ن أوَّاُه
َم��ْرآُه ال��ب��ح��ُر أران��ي ��ا َل��مَّ زرق��اءَ غ��َدت ثُ��مَّ ال��ِب��ي��ُض األم��ن��ي��اُت ل��َي ك��ان��ت
ف��اُه ف��اغ��ًرا اب��ت��الع��ي رغ��َم زاَل م��ا يُ��ط��اِرُدن��ي وح��ٌش — أب��ي م��اَل — ال��م��اُل
ِش��دق��اُه! ي��رع��اُه ال��ذي ال��م��ص��ي��ُر ب��ئ��َس أن��ُم��َل��ٍة ِق��ي��ُد ه��م ذُرِّيَّ��ت��ي واآلَن
ال��ل��ُه ب��ه��ا أزرى ُم��ق��َع��َدٌة وال��رُّوُح ان��خ��ف��َض��ت واألس��ه��ُم ارت��ف��َع��ت األس��ه��ُم
ت��اُه��وا َح��ظِّ��ِه ف��ي ال��ذي ِل��ُودِّ َخ��ط��بً��ا أتَ��وا وال��راه��ب��وَن اش��ت��َروا وال��راغ��بُ��وَن
أش��ق��اُه وال��ص��كُّ َص��كَّ��ه��ا ب��ح��ِرِه ف��ي م��ُدٍن ع��ن ال��ش��م��ُس ت��غ��ي��ُب ل��ي��س��ت وال��ُح��وُت
ب��يُ��م��ن��اُه يُ��ِه��دِه��ْده��ا ��ا ل��مَّ وال��ب��ح��ُر ُم��ت��َع��ب��ٌة ال��زُّرِق األم��ن��ي��اِت ن��اف��ورُة
ُم��َح��يَّ��اُه ف��ي وس��واٌد ب��دا ح��ت��ى أب��ًدا ي��ن��ك��ِش��ْف ل��م َع��ن��بَ��ري داخ��ل��ي ف��ي
ال��ج��اُه أيُّ��ه��ا ف��اذه��ْب ال��ُج��ن��ي��ه��اِت ِري��ُح ل��ُه ك��ان ب��ال��بَ��وِح ل��ُه أِذن��ُت ��ا ل��مَّ
أع��م��اُه ال��م��ي��راُث ال��ُم��ب��ِص��ُر وال��ك��ائ��ُن اه��ت��رأَْت ُروح��َي ب��ل َع��ِف��نَ��ت إراَدت��ي
َربَّ��اُه ال��ع��رج��اءِ ن��ف��س��َي ع��ن ف��اص��ِرْف��ُه ه��ًوى ال��م��ص��رف��يِّ ل��ل��َه��ب��اءِ ب��ي ع��اَد م��ا
ق��ل��ب��اُه! َح��رَّ وا ب��ه��ا ب��ع��ي��ًدا ف��ام��ُض��وا لُ��َع��ب��ي ب��ي��نَ��ُك��م م��ا ��َم��ت ُق��سِّ ق��د بَ��ِن��يَّ
ش��اُه��وا ِص��ب��ي��ٍة م��ن َدرُُّك��ُم��و ِل��ل��وح��ِش ُع��ُم��ري م��ن أه��درُت ال��ذي تُ��ك��رروَن
أَُم��نَّ��اُه ِل��ع��بً��ا أن��ا اخ��ت��رع��ُت ك��ن��ُت ب��ِه ُرِزئ��ُت ق��د م��اٌل ل��َي ي��ك��ن ل��م ل��و
الخ��ت��رع��ن��اُه»! ل��دي��ن��ا ن��ج��دُه ل��م ل��و ت��خ��يُّ��ِل��ن��ا م��ن «ب��ع��ٌض ال��ب��ح��ر ف��ي ف��ال��ح��رُث

٢٣ / ٩ / ٢٠٠٥م الجمعة، مغرب

الكفيف) املقرئ (نطق لحم من بيٌت

إدريس ليوسف االسم نفس تحمل التي القصرية القصة من مستوحاة

ال��ُف��َرْج نُ��وَر اس��ُددَن ف��ب��ال��ش��ه��وِة خ��َرْج م��ا ال��ذي ال��ظ��الُم أت��ان��ا
ب��ال��ُم��ن��َع��َرْج ��دِر ال��سِّ م��ن وش��يءٌ وأثْ��ٌل ص��م��ٌت ال��َخ��ْم��ُط األُُك��ُل ه��َي
وان��ب��َع��ْج وان��ث��ن��ى واس��ت��وى ه��وى َل��ْدنً��ا ال��خ��ط��ي��ئ��ِة أذاُن أت��ان��ا
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ال��ُم��َه��ْج وِم��لءَ األن��وِف ورغ��َم َع��ي��ن��ي رغ��َم ُم��غ��َم��ًض��ا ��ف��تُ��ُه ت��ل��قَّ
تُ��ن��تَ��َه��ْج ِش��رع��ٌة غ��ي��ُرُه ف��م��ا خ��اف��ٍق ف��ي ع��رب��َد ال��ش��وُق إذا
ال��َه��َزْج وص��وَت ص��ب��وتَ��ُه��نَّ ـ��ِم ال��خ��وات��ي��ـ ح��ام��الِت ع��ل��ى خ��ت��م��ُت
ال��َه��َم��ْج ي��ح��ي��ا ال��س��رِّ غ��ي��ه��ِب وف��ي أس��راِرن��ا ِس��رُّ ح��ض��ارتُ��ن��ا
َم��َرْج وَربٌّ أُج��اٌج وِم��ل��ٌح ع��ذٌب بَ��ح��راِن: ال��س��رِّ ��ِة لُ��جَّ وف��ي
ال��َوَه��ْج ب��أق��ص��ى ل��ح��ٍم ب��ي��ِت إل��ى ال��ظ��الِم ب��أق��ص��ى ب��ي��ٍت ل��ح��ِم ف��م��ن
َع��َرْج! م��ا ال��م��ن��ت��ه��ى وص��َل ف��إن ب��آم��اِل��ِه ��ري��ُر ال��ضَّ س��ي��س��ري
ف��اب��ت��َه��ْج ب��دا ��ا ل��مَّ ـ��ح��ق��ي��ق��ِة ال��ـ ب��ِج��ي��ِد ال��ع��اب��ث��ي��ن أوُل أن��ا
ف��ام��ت��َزْج! ��َدى ب��ال��سُّ ��َدى ال��سُّ م��زج��َت م��ا إذا ون��ط��ٌق ص��م��ٌت ف��ِس��يَّ��اِن
نَ��َض��ْج ل��ح��ٍم ب��ي��ِت ف��ي ف��ال��ل��ح��ُم ـ��َن ت��ع��اَل��ي��ـ ال��خ��ط��اي��ا ح��ام��الِت أي��ا
َش��َرْج! ف��ي أم ك��اَن ُق��بُ��ٍل ف��ي َق ف��ر وال ال��ن��ب��ي��ذَ ع��ل��ي��ِه نَ��ُص��بُّ
َح��َرْج! م��ن ال��م��ص��ط��ف��ى ع��ل��ى ول��ي��َس وح��دي ل��ل��خ��ط��ي��ئ��ِة ال��ُم��ص��َط��ف��ى أن��ا

١٢ / ١١ / ٢٠٠٥م السبت، فجر

ِشعًرا ُقل

ِم��راِس��ك��ا ش��دي��دي س��ت��ل��ق��اُه��م وإالَّ ِل��ن��اِس��ك��ا َغ��نِّ ال��ن��اِس ِم��راِس َش��دي��َد
نُ��ح��اِس��ك��ا ف��ي ي��ط��ع��ن��وا أن أوش��ك��وا ف��ق��د ��ٍة ِف��ضَّ إب��ري��ِق ُك��لَّ ��ْب وذَهِّ ْ ت��ه��يَّ��أ
ن��اِس��َك��ا ِل��تَ��ك��بُ��َر تُ��زَرْع ل��م ب��ذاِت��َك ُم��ك��تَ��ٍف اآلَن أن��َك ادِّع��اءً ك��ف��اَك
واف��ت��راِس��ك��ا ال��نُّ��َه��ى ب��ت��س��ف��ي��ِه تَ��ُه��مَّ ل��ه��ا تَ��س��تَ��ِن��ْم إن ال��ذاُت ف��ت��ل��َك وب��ع��ُد
نُ��ع��اِس��ك��ا ل��ط��رِد ِش��ع��ًرا وُق��ل ع��ل��ي��َك ط��غ��ى ال��ذي ال��نُّ��ع��اَس ال��ُغ��وَل وان��ُف��ِض ف��ُق��م

٢٧ / ٥ / ٢٠٠٧م االثنني،

ِجيم املقطُع

لهرمس) قصيدة عىل (رد

نُ��ج��وْم ف��ي��ه��ا َج��ع��ب��ت��ي ال��َج��ح��ي��ْم ب��داي��اِت ي��ا
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واقًفا عمري أفنيُت

ال��رَّح��ي��ْم ال��َخ��ل��ِق ذي ال��ل��ِه ل��خ��ل��ِق م��ن��ه��ا أج��ت��ب��ي
ال��ُم��ل��ي��ْم ال��ُح��بُّ وأن��ا نُ��ُج��وم��ي ف��يَ��ُردُّوَن
يَ��ُدوْم ش��يءَ ال ه��اِت: ب��اآل اآله��اِت أج��بُ��ُر
ق��دي��ْم ي��ا ف��اع��الت��ن ف��اع��الت��ن ف��اع��التُ��ن
ُه��م��وْم ف��اج��تُ��رَّْت رِة ال��ج��ا ع��ل��ى ال��ح��ب��ُل ��َط نَ��قَّ
َدم��ي��م» «ي��ا تُ��ع��اِت��ْب: ل��م ُج��رٌم» «ذاَك ب��ي: ت��ِص��ْح ل��م
ل��ل��ُج��ُس��وْم؟ ج��م��ٍع أيَّ ح��ش��ٍر؟ أيَّ ن��ش��ٍر؟ أيَّ
رج��ي��م ش��ي��ط��اٍن م��ث��َل أب��ك��ي ت��س��ك��ُت ج��ارت��ي
وت��ق��وْم ف��تَ��ْج��ف��و ل��ي ُق��و راك��ًع��ا: أج��ث��و ثُ��مَّ
ال��ج��س��ي��ْم؟ ذن��ب��ي تُ��رى م��ا ع��نِّ��ي ال��ج��اِح��َد اس��ألُ��وا
ال��ق��س��ي��ْم؟ ��ع��ُر ال��شِّ ـ��ب��اب��َي ِج��ل��ـ أم ال��ه��اج��ُس وج��ه��َي
ب��ال��ن��س��ي��ْم؟ ت��واَرت ـ��َل��ى ال��َخ��ج��ـ األن��ا ت��ج��اع��ي��ُد أم
ُم��س��تَ��دي��ْم ِس��رٌّ ـ��خ��م��َر ال��ج��م��ي��َل/ال��ـ تَ��ش��راب��ي إنَّ
ت��س��ت��ق��ي��ْم! ال م��ع��ي ُح وال��رَّا ال��َج��رَّاُح، ف��أن��ا
يَ��ُس��وْم ال��م��ج��ُد ب��ي��ن��م��ا ان��ك��س��اري أج��ت��اُح ك��ن��ُت
وت��ح��وْم ت��ك��ب��و ف��ْه��ي ع��ذابً��ا ��وءَ ال��ضَّ ُروِح��َي
ُح��ُس��وْم ف��أيَّ��ام��ي ـ��ِت ال��ب��ي��ـ ع��ن ال��ج��ي��ُم غ��اب��ت
ع��ق��ي��ْم م��ن��ه��وٌك ـ��ع��ُر ��ـ وال��شِّ وع��ُدُه أذْن��ي ش��قَّ
ِج��ي��ْم ال��م��ق��ط��ُع س��ك��َت ف��تَ��رَض��ى» يُ��ع��ط��ي��َك «س��وف

٧ / ٥ / ٢٠٠٦م

La Differànce ُمرِجئ اختالٌف

نايل) حسام د. وإىل دريدا، روح إىل (مهداٌة

ال��َج��وَه��ْر يَ��ظ��َه��ر ول��م ال��ثَّ��ان��ي َش��ط��ِره��ا وف��ي ِم��ْزَه��ْر ي��ا ال��ق��ص��ي��دِة بَ��دءِ ف��ي َدَق��ق��تُ��َك
يَ��ظ��َه��ْر َل��م ثُ��مَّ َل��ُه ال��لُّ��ونْ��غ��ا وأَوَرَق��ت ��ه��ا َك��فَّ وَوتَّ��رُت ُع��وًدا َغ��َدت ِذراع��ي
ال��ِم��ج��َه��ْر َل��ُه َش��َح��ذُت إنِّ��ي بَ��ل وَه��ي��ه��اَت َل��م��َح��ٍة أْج��ِل ِم��ن َع��ي��نَ��يَّ ل��ُه َش��َح��ذُت
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ال��م��ط��َه��ْر واج��ت��اَزن��ي ��م��ُت ال��صَّ َزم��ه��ري��َر أبُ��و ��ن��ي وَع��ضَّ ال��َك��الِم ن��اِر ف��ي تَ��َح��رَّق��ُت
األزَه��ْر َوج��ِه��َي ال��ُم��َدى ب��تَ��ْط��ع��اِن وغ��اَب ِل��س��انُ��ُه أي��ن ِق��ي��َل ح��تَّ��ى ف��َه��ْم��ه��م��ُت
األبْ��َه��ْر ق��اِط��َع ي��ا لُ��ْق��ي��اَك ب��ه��ا نَ��َوي��ُت َم��رٍَّة ُك��لِّ ف��ي «َل��ْس��َت» ي��ا َدِم��ي َس��َف��ْح��َت
أْش��َه��ْر ��ٌة ُح��جَّ أو ��رِّيُّ ال��سِّ ُك��ن��ُه��َك َس��َج��ى إذا ب��ِه أَلُ��وذُ رأٌي ل��ي ك��ان وم��ا
يُ��نْ��َه��ْر ِب��أَْن أُِج��ي��َب ِم��ث��ِل��ي س��اِئ��ٍل ف��ك��م يَ��َرْوا أن يَ��َودُّوَن ��ا م��مَّ آِي��ٌس أن��ا
أَم��َه��ْر ش��اِع��ٌر َح��ي��َرٍة م��ن أَرى م��ا ِس��َوى يَ��َرى ول��ن ب��َج��ه��ل��ي ب��ِع��رف��ان��ي َرِض��ي��ُت

٧ / ١ / ٢٠١٤م الثالثاء، ليلة
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