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كُ ِتبَ ْت هذه القَصائِ ُد بَيْ َن َعا َمي  2004و 2020ال بالضَّ ُر ْو َر ِة َعلى التَّ ْرتِيْ ِب الوار ِد أدناه.
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االنْ ِحيا ُز إلى ال ِملْح
9

َحظُّنا ِم َن ال َّتقَانَة
ال َي ُد ال ُم ْرتَ ِعشَ ُة

ت َُص ّو ُر
يَ ًدا ُم ْرتَ ِعشَ ًة
ت َْص ُرخَُ ،وأَقْدا ًما
ُربَّما كا َن َحظُّنا ِم َن التَّقانَ ِة
أ ْن ِبتْنا نَ ْعر ُِف أَ َّن أَيّا َم ال َو ْه ِج
ال تُضا ُء بال َق َب ِ
الصا ِر َمة
ضات َّ
ُلوب وا ِج َف ٍة
بَ ْل تَـتَقَضّ ى ِبق ٍ
َوأَطر ٍ
اف ُم ْرتَ ِعشَ ٍة

َون ٍ
ُفوس َجذْلى

ال يَطْلَ ُع ال َّنشي ُد ،بَ ْل
تُ ْز ِه ُر البَ ْه َج ُة في ال َقلْب
ُم َوشَّ َح ًة بال َخ ْوف
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الس ِ
اخ ِط
نَتَسا َم ُر بِاألَ َملِ ّ

الس ْخ ِريَّ ِة
َوتَ ْح ُر ُسنا أَ ْسنا ُن ُّ
ِم ْن شُ رو ِر أَنْف ُِسنا
نَ ْنظُـ ُر إلــى كَ ْنـ ِز كَثْ َر تِنا فَ َنطْ ُر ُد
االِ ْع ِتدا َد َونُطا ِر ُد َخيالَنا
ت َْسري ِع ْن َدئِ ٍذ َع ْدوانا
كَ ِغنا ٍء َخ ٍ
فيف َعلى الشَّ اشَ ِة ،أَ ْو كَ ُحل ٍْم بَ ِسيط
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َمسا ٌء إِ ْفري ِق ّي
فَ َّر َخ ال َّن ْه ُر َص ّيا َدي َن
َو َس َمكًا
عصا طَويلَ ًة بَ َد َل ال ِم ْجذاف
َو ً
ديل
َو ِق ْن ً
َحتّى يَلْ َم َع قَ َمرانِ في الماء
يُرا ِفقانِ ال َم ْرك ََب ال ُمتَهادي

في اللَّ ْيلِ الها ِدئِ
يَ ْعلو ِم َن ال َّز ْو َرقِ َص ْوتُ الراديو
ٍ
ِإيقاعات إفْري ِق َّي ٍة تَ ْج َم ُع
ب
ال َح َي ِويَّ َة بِالْ ُعذوبَة
زيج
يَ ْس ـ َح ُر َك هذا ال َم ُ
كَأَنَّ ُه خُضْ َر ٌة تَـتَ َرقْ َر ُق

أَ ْو كَأَ َّن هذا ال َمسا َء
ُم ْغتَ ِب ٌط بِا ْح ِتوائِنا في ِحضْ ِن ِه
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Oberkampf
ال َحرا َر ُة
في ال َج ِّو ،في األَ ْجسا ِد،
َم ْب َعثُها
ِ
الحانات واألَوِتا ِر
في
َوتَ ْهجينِ الل ِ
ُّغات واللَّ َهجات
ِس ـ
ـ ل ِك َّنني ِبأَ ْر ٍض َم ْجدو َر ٍة أَ ْهج ُ
كالضاءات
ضَ ْوضا ُء لَطي َف ٌة ْ
ِ
سامات
طام االبْ ِت
كا ْرتِ ِ
َعلى َر ِ
صيف ال َمقاهي
ِ
ِخ َّف ٌة تُ َرفْر ُِف كالْهِال ِل في لَيْلٍ
باريس ٍّي ُم َن َّجم
ال َح ُّي ُم ْنتَ ِع ٌش كَلَ ْف َح ٍة بْرازيلِيَّ ٍة
تاح أَ ْحالمي ـ
ـ ل ِك َّن ال َب ْد َر الطّا ِف َح يَ ْج ُ
لَ ْي َس ْت لي شُ ْرفَ ٌة ِلَ ْرق َُب ِم ْن َعلٍ
الضّ ِ
الساعي َن في أَطْر ِ
اف الشّ ا ِر ِع
احكي َن ّ
ِبك ُِّل األَلْوانِ وال ُّن ِ
قوش واألَ ْوشام
ذوب في فَ ْوضى َج ْم ِعهِم
أُسا ِر ُع ك َْي أَ َ
بي
ل ِك َّنني أَ ْح ِم ُل َص ْخ ًرا في َم ْن ِك ّ
َوبَ ْح ًرا يَتَ َو َّس ُط َع ْي َن َّي
صاصة
كَ َر َ
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باح عا ِد ٌّي
َص ٌ
ت َُس ُّح ُدمو ٌع َغ ْي ُر ُمتَ َوقَّ َع ٍة فيما أَقْ َرأُ
َع ْن ِعناقِ األَلْمانِ َذنْبَ ُه ُم التّ ِ
اريخ َّي واإلقْرا َر بِأ ْن ال ُغ ْفرا َن لَ ُه
كُ ْر ُه الذ ِ
ّات الّذي ُه َو شَ ْر ُط ال ُق َّو ِة
أَضْ َح ُك لِ ِط ْفلَ ٍة تَ ْحكيني ب ِْال ْسبانِ َّي ِة

بَيْ َنما بِجانِــبِها كائِ ٌن ِم ْن ُخدو ٍد ُمتَ ِ
الط َمـ ٍة َو َعيْ َنيْــنِ َصغي َرتَيْنِ
يُشي ُر إل ََّي ِبأَصا ِب َع َصغي َر ٍة َم ْربوطًا إلى َع َربَ ِت ِه
الشَّ ْم ُس تَشْ َر ُع في البُزو ِغ ِم ْن َورا ِء ال َغيْ ِم
َوت ُ ْد ِف ُئ نِ ْص َف َو ْجهي
وال َو َرقَ ُة في يَدي ت َشْ َر ُح َعنِ ال ُجرو ِح
االفْ ِتر ِاض َّي ِة في ِجلْدي
ال ُج ْر ُح دائِ ًما ُهنا يَ ْنتَ ِظ ُر ت َ َفتُّ َح ُه كَ َو ْر َد ِة ال َّربيع
لَ َق ْد فَ َقدْتُ يَقي َن الشِّ ْعر
أَ ْو ما يُ َس ّمى اآل َن ال ِكتابَة
ُربَّما َسأَكْتُ ُب ب ِْاس ِت ْمرا ٍر
َنيس ِت ِه
كَ ِق ِّس برغمان في ك َ
بِدونِ إيمانٍ
ل ِك ْن َعلى َرجا ِء إيمانِ اآل َخرين
يَ ْستَ ِم ُّر في َح َركاتِ ِه ال َج ِ
ليديَّ ِة في قا َع ٍة فا ِرغَة
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َوطَ ٌن َوال َسكَن
الس َف ُر ِحيلَتي ِلغْوا ِء ال َّنف ِْس بِالْ َع ْيش
َّ
زا ِع ًما تا َر ًة أَن َو ْعثا َء ُه ت َ ْغ ِف ُر ال َمق ِْصد
َوأُ ْخرى أ َّن َع ْر َض ال َّنف ِْس َعلى َالماكِنِ
ِم ْح َنتُها اللَّذيذَة
َوطَ ْو ًرا أَ َّن ال َمطارات

َحيْثُ ال َعيْ ُش
عا ِب ٌر كَ َهوائِها

َوطَ ٌن بِال َسكَن
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ال ُغ َربا ُء ال َمالئِكَة
1
كُلَّما ُر ْم ُت ا ْح ِتراقًا

َر َم ْي ُت نَفْسي في ِبئْرِها
َوأَ َهل ُْت غُبا َر األَيّ ِام فَ ْوقي
َوتَ َرك ُْت لِر ِ
ِياحها أَ ْن ت َ ْن ُف َخ
ِف َّي شَ َر ًرا

ِم ْن رو ٍح
كُلَّما ُر ْم ُت انْ ِتصا ًرا
َعلى نَفْسي
جا َهدْتُ نِسيْاني

َحتّى يَ ْنك َِس َر
ِم ْن أَل َِم ال ِّن ْسيان
كُلَّما ُر ْم ُت انْ ِفرا ًجا
فَتَ ْح ُت ث َ ْغ َر ًة
الص ْدر
في َّ
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2
ما ال َقل ُْب إِالّ ُغ ْرفَ ٌة فا ِرغَة
ال ُغ َربا ُء ال َمالئِ َك ُة ما عادوا

يَزورو َن َمضافَتَنا
وال ِق َص ُص ال تَ ْروي ِح ِ
كايات
ال َّناجي َن ِم َن ال َّرصاص
َويل
في َذلِ َك ال َفرا ِغ كا َن لِ ْلُ ْغ ِنيَ ِة أَ ْن تَ ِر َّن ط ً
لَ ْو جا َء ال ُم َغ ّني
أَ ْو ُع ِص َر ال ِع َن ُب
ما ال َقل ُْب إِ ّل ُغ ْرفَ ٌة فا ِر َغ ٌة
تَ ْنتَ ِظ ُر ال َّن ْه َر
َوتَأْتَلِ ُف ال َعتْ َم َة َرفيقًا
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ما ُع ْد ُت أَ ْذكُ ُر َب ْيتي
كَ ْي َف ا ْز َد َح َم ال َمطَ ُر
َهكَذا فَ ْجأَةً؟
لِ َم ال يَتَساقَ ُط
َر ْغ َم كَثافَ ِة ال ُّدخانِ في َرأْسي؟
واص ُل الثَّرث َ َر ُة
بَ ْي َنما تَتَ َ
ُه َ
ناك قُ ْر َب ال ُحدو ِد الطَّبيعيِّة
النْ ِتباهي

«ما ُعدْتُ أَ ْذكُ ُر بَ ْيتي ـ ت ُ
َقول ِط ْفلَ ٌة ـ
لَ ِك ّني َسأَعو ُد»...
أَنا أَيْضً ا ما ُعدْتُ أَ ْذكُ ُر بَ ْيتي

لَ ِك ّني أَ ْحلُ ُم ِب ِه كَثي ًرا
ُربَّما ما عادا َم ْوجو َديْنِ ،
بَ ْيتانا
لَ ِك ْن كَ ْي َف أُقْ ِن ُع ِط ْفلَ ًة ِبأَ ْن ت َ ْحلُ َم
ِلَ َّن ال ُحلْ َم َخيْ ٌر ِم َن األَ َمل؟
أَ ْو كَ ْي َف أُقْ ِن ُع نَفْسي؟
19

َع َد ٌد َي َت َقل َُّب َوال َي ْن َتهي
ال َّن ْم ُل َوال َّذ ّراتُ
َوال َكلَ ُم َوال َّن ْج ُم
ْفاس
َو ُّ
الصبْ ُح َواألَن ُ

َوالتَّشَ قُّقاتُ في ال ّرو ِح
َوما ُم ِح َي ِم َن ال َقل ِْب

َوما تَشَ َّربَتْ ُه ال َعيْ ُن
َوما شُ ِّب َه لَها
َوما ابْتَلَ َع ُه اللَّ ْي ُل
َولَ ْم يَ ْفتَ َّر َع ْن ُه ابْ ِتسا ٌم
َوما َس َق َط ِم ْن َمطَ ٍر
أَ ْو تَناث َ َر ِم ْن َع َبقِ األَ ْر ِض ال َّرطْ َب ِة
في األَغاني
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ف
لُطْ ٌ
ِم َن ال ّنا ِف َذ ِة َخلْفي َوالشَّ َج ِر الحار ِِس لَها
يَ ُم ُّر ضَ ْو ٌء عابِثٌ

يَتَراق َُص َعلى َو َرقَ ٍة
كُ ِت َب َعلَ ْيها ْاسمي.

اب َعلى َو ْج ِه ال َم ْوتى
َه ْل يَكو ُن التُّر ُ
في لُط ِْف َه ِذ ِه ال َّنا ِفذَة؟
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السما ِء ال َّن ِه َمة
ُعيونُ َّ
في ال َع ْينِ ال ُم َح ِّدقَ ِة ِف َّي
في ُموا َج َهتي
لَ ْم َع ُة ق َْس َو ٍة عا ِر َم ٍة
ال يَتَ َخلَّلُها َعط ٌْف َوال ِرقَّ ٌة
َوال َد ْهشَ ٌة َوال فُضول
السما ِء ال َّن ِه َم ِة ِإلى ال َغ ْرقى
كَ ُعيونِ َّ
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الجِ بال
َّريق أَيْضً ا َم ْس َر ٌح
الط ُ
لَ ْي َس ال َبشَ ُر َو ْح ُد ُه ْم َم ْن يَتَ َق َّمصو َن
الم
خوصا ِم ْن أَ ْح ٍ
شُ ً

لِ َي ْكتَ ِشفوا َم ْن ُهم
الج ُ
َّريق
ِبال أَيْضً ا ت َْستَ ِغ ُّل الط َ

َوالْ ِتفافاتِ ِه
ِ
السماء
َو
ساعات ال َّنها ِر َو َغ ْي َم َّ
خوصها ال ُمتَ َع ِّد َد َة َو ُوجو َهها الكَثي َر َة
لِتَ ْكتَ ِش َف شُ َ
َم ْن يُحي ُط بِها َجمي ًعا؟
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الشّ ا ِر َقة ـ باريس :أَ ْسطُ ُح ال َمدي َنة
الشّ ـــا ِرقَة

ـاج ال َمبانــي ال َمغْسـ ُ
ـس
ـ زُجـ ُ
ـول ،اللَ ّمــا ُع َد ْو ًمــاَ ،سـط ٌْح يَلْتَـ ُّـف َعلــى نَف ِْسـ ِه :لَ ْيـ َ
ِمـ ْرآ ًة لِلْ ّن ِاظريـ َن ،بَـ ْـل لِ َن ْر ِجـ ِ
ـس لَ ْم َع ِتـ ِه ال َّز ْرقــاء.
ـ لَ ْم يَ ُك ْن َم ْيسو ًرا لِ ِغ ِ
تاب أَ ْن يَصي َر شاشَ ةً.
الف ال ِك ِ
كا َن َم ْح ُو ال َكلِ ِ
مات ث َ َم ًنا با ِهظًا لِلْ َبياض.
ـت صــو َر ٍة ال تُبــا ِد ُل األُ ْخ َريـ ِ
ـات انْزِالقًــا،
لَ ِكـ ْن قَـ ْد أَ ْم َكـ َن ،بِال َيـ ِـد ال ُم ْن َه َكـ ِة ،تَثْبيـ ُ
َسـطْ ًحا لِ َسـطْ ٍحَ ،وظَ ْهـ ًرا لِظَ ْهــر.
ــص ِمــ ْن ث ُ ْقبِــ ِه ،فَيَ ْجلــو لَنــا بُــ ْؤ َر َة البَ َصــ ِر
يــاض الغالــي ِقف ً
كا َن البَ ُ
ْــا نَتَل ََّص ُ
َو ُع ْمقَــ ُه.
ـ ُمتْ َحـ ٌـف  :1تِلْـ َـك ال ُغـ َر ُف ال ُم ْع ِت َمـةُ ،تَ ِقـ ُـف َعلــى ال َّنقيـ ِ
ـض ِمـ ْن أُ ْخــرى با ِهـ َر ِة
ال َبيــاض .لَ ِئــ ْن كان ِ
َــت األولــى تَشْ ــ َه ُد بَثًّــا ال يَ ْنق َِطــ ُع ِمــ َن ال َمشــا ِه ِد فَــ ْو َق
ـام ال يَ ْمحوهــا
حيطــانٍ ال تُــرى ،فَ ـ ِإ َّن ال ُغ ـ َر َف البَيْضــا َء ال تَ ْعــدو ال ُحلُ ـ َم ِبأَفْـ ٍ
ـب َوال ُمل َْصقـ ِ
الص ُحــف .فــي
الضَّ ـ ْو ُء ،فَتُلَ ِّونُهــا بِال َخشَ ـ ِ
ـات ِم ـ ْن ُص ـ َو ِر العائِلَ ـ ِة َو ُّ
ُمــوازا ِة الشَّ ـكْلِ الثّا ِبـ ِ
ـت لِ ْلولــى ،وال ـذّي يَ ْبتَلِ ـ ُع ك َُّل مــا يُ َق ـ َّد ُم إِلَ ْي ـ ِه ،ت َ ِقـ ُـف
االِ ْس ـ ِتعا َد ُة فــي ال ُغ ـ َر ِف ال َب ْيضــا ِء ث ُ ْق ًبــا أَ ْس ـ َو َد ِب ـ َد ْورِه.
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الصـ َو ِر ال َم ْوهو َمـ ِة َو َسـ ْيلِها َغ ْيـ ِر ال ُم ْنق َِطـعِ يــوأَ ُد
ـس يَ ْغـ َر ُق فــي َدفْــقِ ُّ
ـ مــا لَ ْيـ َ
ُحلْ ًما .
ـ لَـ ْم يَ ُق ْدنــا إِ ْسـ َفل ُْت الطُّ ُرقـ ِ
ـات الطَّويلَـ ِة إِلــى أَ ِّي َص ْحـراء .فَ َقـ ْط أَ ْو َصلَنــا إِلــى
ـام ُم ْغبَـ َّر ٍة تَ ْنتَ ِظـ ُر نُطَـ َـف البَ ّنائيــن.
أَ ْرحـ ٍ
في االِنْ ِتظارِ ،لَيْ َس ِم ْن لَ ْحنٍ عا ِب ٍر أ ْهتَ ُّز ِم ْن ِ
باطني ِغالفًا لِ َصداه.
ـس كا ِف ًيــا أَ ْن يَضُ ـ َّم َم ْكتَ َبـ ًة أَ ْو يَـأْو َِي َحلَ َقـ َة نِقـ ٍ
ـاش لِلْ َمشْ ــهو ِد
ـ ُمتْ َحـ ٌـف  :2لَ ْيـ َ
ـي يَ ْخ ـ ُر َج َع ـ ْن َو ْص ِف ـ ِه ُم ْس ـتَ ْو َد َع ُمعا َهـ ِ
ـدات الثِّ َق ـ ِة َواألَمــانِ َو َمثْــوى
لَ ُه ـ ْم كَـ ْ
األَ ْعمــا ِل ال ُم َع َّق َمــة .كا َن ال بُـ َّد إِ َذ ْن ِمـ ْن تَقْديـ ِـم مــا يَ ِفـ ُّر ِم ْنـ ُه… مــا يَ ْح ِملُـ ُه
العا ِبــرو َن فــي حا ِفظاتِ ِه ـ ْم أَ ْو أَيْدي ِهــم… مــا يَ ْق ِف ـ ُز ِم ْن ـ ُه كَاآل ِملي ـ َن بِال َّنجــا ِة
ِم ـ ْن َســفي َن ٍة تَ ْغ ـ َرق…
ـس لَ ُهـ ْم إِالّ ِشـ ْب ُه
ـ َو ْحـ َد ُه مــا ال يُ َكلِّـ ُـف َح ْملُـ ُه ِع ْبئًــا يَ ْسـتَطي ُع َح ْملَـ ُه َمـ ْن لَ ْيـ َ
ـي يَ ْذ َرعونَ ـ ُه ِب ِإلْحــا ٍحَ ،و ُه ـ ْم فــي َمكانِ ِهــم ،كَ ُك ـر ٍ
ات تَ ْك ـ ُر ُج َعلــى
َوطَــنٍ لَ ْبنانـ ٍّ
َسـطْ ٍح َزلِــق.
باريس
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ـاج َمعا ِبرِهــا التِّجا ِريَّـ ِة القَدي َمـ ِة إلــى ِ
ضاح َيـ ِة
ـس أَ ْن طَـ َردَتْ زُجـ َ
ـ َسـ َب َق لِباريـ َ
رِجــا ِل األَ ْعمــا ِل ،أَ ْو َر َص َفتْــه َه َر ًمــا يُ ِ
حاصــ ُر ُه اللوفْــر .ل ِك َّنهــا اآل َن ت َْســتَ ِع ُّد
لِتَ ْسـتَ ْق ِبلَ ُه فــي قَلْبِهــا ،فــي ِم ْحـ َو ِر أَ ْســوا ِقها ،بِســاطًا يَقــي األشــجا َر وال َّرا ِقديـ َن

ـس ال َقـ ْرنِ الحــادي والْ ِعشْ ــري َن تَ ِع ُدنــا بِمــا
تَ ْحتَهــا مــا َء َّ
الســما ِء ال َّدا ِفــق .باريـ ُ
يُجــا ِو ُز َمرايانــاَ ،وتَ ْحلُ ـ ُم ب َِســما ٍء خَضْ ـراء.
الباريس ـ ّيو َن نَوا ِف َذ ُه ـ ْم ،أَ ْو يَ ْعرِضــو َن َد ِ
ِ
واخلَ ُهــم .ال ُعيــو َن
ـح
ـ نــا ِد ًرا مــا يَ ْفتَـ ُ
فــي ُج ـ ْدرانِ هـ ِـذ ِه ال َمدي َن ـ ِة الّتــي تَـ ُر ُّد إلَيْـ َـك كُ ـ َر َة أَ ْس ـرار َِك ب ِْاس ـ ِت ْمرار.
حاصــ َر ِة ِ
ــل جِــدا ِر طَري ِقهــا
داخ َ
ـ ب ِْاســ ِت ْمرارٍ ،تَتَ َو َّســ ُع ِمســا َح ُة
باريــس ال ُم َ
َ
ـت ،بَـ ْـل كَأَ ْخط ٍ
ال ّدائِـر ِِّي ال ُم ْق َفــل .ل ِك َّنهــا ال تَتَ َمـ َّد ُد كَ ُب ْق َعـ ِة َزيْـ ٍ
َبوط يَ ُمـ ُّد أَ ْذ ُر َع ُه،
شَ ـ َب ِ
الســريعِ ،لِ َيق ِْطـ َـف قُـ ًرى َو ُم ُدنًــا ر ِاسـ َخ ًة َعري َقــة .ك ُُّل
كات المتــرو وال ِقطــا ِر َّ
ـاق َوآمـ ٌ
ـح ال َغ ـ ْز َوةٌَ ،وك ُُّل ِقطــا ٍر يَ ْح ِمـ ُـل الغَني َم ـةَُ :عشّ ـ ٌ
ـال
َمق َْصـ ٍـد َجديـ ٍـد فَتْـ ٌ
َو ُع ّمـ ٌ
ـال َورِفــاق.
ِالصــو َر ِة ِ
القاط َعــ ِة طَا ِب َعهــا
الســي ِنما ِلَنَّهــا أَ َّو ُل َمــ ْن أَثْبَ َ
ــت ب ّ
ــي َمدي َنــ ُة ِّ
ـ ِه َ
ــل َوال ت َِصــل… ت َما ًمــا
الشَّ ــ َب ِح ّيَ .مدي َنــ ُة ال َمعابِــ ِر البانورا ِم َّيــ ِة ،التّــي ت َِص ُ
كَالْ َع ْيــن.
الســما ِء ِ
ـ يَشْ ـتَكي الكَثيــرو َن ُهنــا ِم ـ ْن َس ـق ِ
ـادي .يَ ْحتَ ِفلــو َن
الواطــئ ال َّرمـ ّ
ْف َّ
حيـ َن تَ ْختَ ِرقُـ ُه الشَّ ـ ْم ُس ِب ِنصالِهــا ،لِتَتَـ َـأْلَ َ َعلــى أَ ْمــوا ِج الســين .ال أَ َحـ َدَ ،علــى
ـاب األُفُــقِ َوالشَّ ـفَق.
َحـ ِّد ِعلْمــي ،يَأْســى لِ ِغيـ ِ
تو ِه ُمنــا ال َمدي َن ـةُ ،بِشَ ــوا ِر ِعها الطَّويلَ ـ ِة ،أَنَّنــا ال نَ ْحيــا فــي فُقّا َع ـ ٍة ،بَـ ْـل فــي
ال ُمغا َمــ َرة.
ـ يَ ْز ُعـ ُم ميرلــو ـ بونتــي أَ َّن كَـ ْو َن ال َج َسـ ِـد َم ْرئِ ًّيــا يَ ْم َن ُعنــي ِمـ َن ال َّنظَـ ِر أَمامــي
ـب
كَال َّنظَـ ِر إِلــى َمشْ ـ َه ٍد سـ
ـي فــي ُح ْســبانِ ِه .ال َع َجـ َ
ـينمائي .أَنــا ال ّرائــي ال َم ْرئـ ُّ
ّ
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ـت َم ْرئِ ًّيــاَ ،وال أَكا ُد أَرى
ـاب فــي ال ّريــف .هــا ُهنــا ،ل َْسـ ُ
ـب َهــذا ال ِكتـ َ
أَنَّ ـ ُه كَتَـ َ
لِ َكثْـ َر ِة مــا تَتَقا َذفُنــي ال ِعمــاراتُ ال َم ْرصوفَـ ُة ُمتَوالِيــات.
الصديـ ُـق َعـ ْن ُمـ ُدنٍ َمفْتونَـ ٍة بِشاشـ ِ
ـات البْالزْمــاِ ،فتْ َنـ َة قَبائِـ َـل قَدي َمـ ٍة
ـ يَـ ْروي َّ
الس ـ َم ِك أَ ْو ِم ـ َن ال َفراشـ ِ
ـات ،تَ ْج َم ـ ُع بَيْ ـ َن ال ِّرقَ ـ ِة َوال َع ـ ْر ِضِ ،مثْـ َـل
ِبأَنْــوا ٍع ِم ـ َن َّ
موســيقى شَ ـ ْر ِق َّي ٍة قَدي َمـ ٍة نَلْ َجـأُ إِلَ ْيهــا بَ ْحـ ًرا نَ ْغـ َر ُق فــي َحنانِـ ِه.
• كُ ِت َب هَذا ال َّن ُّص إِث ْ َر ال َع ْو َد ِة إِلى باريس ِم ْن ُمشا َركَ ٍة في بينالي الشّ ا ِرقَة لِلْفُنون.
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ات إِ ْسبانِيا
كاتِ ْدرائِ ّي ُ
ال يَ ْهتَ ُّم ا ِإل ْسبا ُن بِالها ْرموني ال َعميقِ  ،بَ ْل بِالْبَ َذ ِخ َو ْح َد ُه َواإللْصاق.
تــاج
ــجُ ،م ْختَلِطَــ ٌة لَ ِكــ ْن َعلــى َغ ْيــ ِر ِه ْج َنــ ٍةُ ،متَنا ِفــ َر ٌة دو َن َخ ْص ٍ
ــب ،نِ ُ
ال َّنتائِ ُ
َحـ ٍّظ عاثِـ ٍر فَريـ ٍـد َوضَ ـ َع األَكْثَـ َر ِدقَّـ ًة بَ ْيـ َن الفُنــونِ فــي يَــدي الشَّ ـ ْع ِب األَكْثَـ ِر
تَطَ ُّرفًــا فــي َذ ْو ِقــه.
ــف الكا ِرث َــة .مــا يَ ْســ ُك ُن شَ ــ َب ًحا لَ ْحــ َم إِ ْســبانِيا
فــي ك ُِّل ُخطْــ َو ٍة ،نَــرى َع ْس َ
ات َواالِن ِْح ِ
ــي لِلْ َخســار ِ
ــل ُم ُ
ــروق
طــاط ،بَ ْ
ــس الظ ُّ
ال َم ْوجــو َع لَيْ َ
ِّــل ال ُم ْخ َملِ ُّ
الص ْي ِ
ــف ،يَ ُ
قــول لــو ْركا،
كاتِ ْدرائِ ّياتِهــا ال ُم ْغتَ ِص َبــة .كَبيــ َر ٌة َوقاتِ َمــ ٌة َســما ُء َّ
َالســما ُء َوالْ َنْهــا ُر تَ ْحضُ ــ ُن ك َُّل يَــ ْو ٍم َهــذا ال ُم َ
ــري.
ــروق الجِيو ِمتْ ّ
ف َّ
ـش ال ت ُ ْخفــي أَ ْذ ُر ُع ـ ُه األَلْـ ُـف ِم ْن ـ ُه َجبي ًنــاَ ،وال ت َِصـ ُـل َح ـ َّد ال ُحــروقِ التّــي
َو ْحـ ٌ
تُشَ ـ ِّو ُه ال َو ْج َن ـةََ ،و َعيْ ُن ـ ُه ال ت ُْس ـ ِع ُف ُه َحتّــى بِالْبُــكاء.
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Cathédrale de Reims
كان ضَ رو ِريًّا أَ ْن تُ َد َّم َر
أَ ْن تُ َع ّرى
َوكَذا أَنْصابُها
ك َْي تَغْد َو تُ ْح َف ًة
فَ َق ْط

ك َْي ال يَ ْجتا َحنا فيها االِفْ ِتتان
ـ لِماذا نَ ْحيا؟
ـ لِ َن ْد ِف َن ال َم ْوتى؟
ـ لِ َم كُ ّنا أَ ْسرا ُه ْم؟

ـ ِلَنَّ ُه ْم ما عادوا يَ ْملِكو َن أَ ْن يُ َغ ِّيروا َم ْو ِقفًا،
أَ ْن يَ ْع ِدلوا َع ْن
ِف ْك َر ٍة ،أَ ْن يَ ْرتَ ِكبوا َخطَأً

آ َخ َر...

إكْتَ َم َل اليَقي ُن فيهِم
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ال َس َب َب لِلْق َْس َوة
في َحياتي
ال َس َب َب لِلْق َْس َوة
وا ِد َع ٌة ِه َي كَ ِقطَّ ٍة ُمتَ َكبِّ َرة
ال ت ُِط ُّل َعل ََّي ِإالّ لِما ًما
َوال أَيْأَ ُس ِم َن االِنْ ِتظار
ال َس َب َب لِلْق َْس َو ِة
َوال ُع ْذ َر ِلَ ْن أَكو َن جا ِر ًحا
أَ ْو أَ َّد ِع َي ال َو ْحشِّ يَ َة
ال َو ْحشَ ُة َس ِل َس ٌة كَ َن ْو ٍم ُمتَ َقطِّعٍ

بَ ْع َد ظُ ْه ِر َص ْي ٍف
ياب
ساب ِم ّني ان ِْس َ
َوإيقا ِع َي يَ ْن ُ
ال َّر ْملِ أَ ْو أَصا ِبعِ ال َم ْحبوبَة
يح التّي تَذْرو أَ ْور َاق َحياتي لَيْ َس ْت عاتِيَ ًة َص ْر َص ًرا
ال ّر ُ
َو َخسائِري َحتّى اآل َن ُمماثِلَ ٌة لِلْ َجميع
فَ َق ْط ذاكِ َرتي ال َعمي َقةُ ،ذاكِ َر ُة ال َج َس ِد َوال ّرو ِح َوال ِف ْك ِر
تَضْ ر ُِب ك َُّل لَ ْحظَ ٍة َم ْو ِع ًدا لِلْتَّ َذكُّ ِر ال َم ْسنون
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ال ُمبَ ِّر َر ِلَ ْص ُر َخ أَ ْو أَ ْغ ِر َز أَنْيابي في العابِرين
ياب َهذا األَل َِم ال ُمتَهادي كَال َّن ْه ِر
فَ ِغ ُ

َس َيكو ُن ا َشَ َّد إيال ًما َوت َ َو ُّحشً ا
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أَنا ُهنا
لَ ْم أَشْ َه ْد فَأَ ِصف
َرأَيْتُ ُه ْم يَ ْمتَلِكو َن ال َوق َْت
َويَ َّدعو َن ا ِإل ْه َ
مال
ث ُ َّم إِنّي ِع ْن َدما أَ ْستَ ْي ِق ُظ
أَ ِج ُد نَفْسي في الغالِ ِب
لِشَ ِّد ما َرأَ ِت ال َعيْنانِ
ال ُمتَّ َس َع لِ َخيا ٍل
تِل َْك شَ ْم ٌس ُم ْح ِرقَ ٌة
َو َ
ذاك غُبا ٌر
َوها ُهنا َع َرباتٌ ِ
فاخ َر ٌة
َوأَط ٌ
ْفال
األَط ُ
ْفال
كُلُّ ُه ْم ِ
ضاح ٌك ِب ْن ْص ِف أَ ْسنانِ ِه َو ٍ
باك ِبك ُِّل َمدا ِم ِع ِه
َعدا ِ
واح ٍد
ْياس َو ِغ ْربان
في ك ُِّل الشَّ وا ِر ِع كِ ٌ
الب َوأَك ٌ
بَ ْعضُ ها يَ ْن ُق ُد بَقايا البا ِذنْجانِ َوبَ ْعضُ ها يَ ْن ُق ُد أَصا ِب َع ال َموت
أَنا ُهنا َو ُه َ
ناك َو ُهنالِ َك
اآل َن َوفي ك ُِّل أَوانٍ َوإِلى َد ْه ِر ال َمذْعورين
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أَنْحا ُز إِلى ال ِملْح
أَيْ َن يَ ْس ُق ُط َ
ذاك ال َّد ُم؟
في تِل َْك األَ ْر ِض ِ
قاحلَ ًة ال ت َ ْرت َوي؟
بَيْ َن ال َّد ِم َوالما ِء يَلْ َز ُمنا أَ ْن نَ ْنحا َز
ِإلى المالِ ِح ال َج ِّم ال َعميم
ال ِميا ُه ،آ َن َستَ ُ
طوف،
قَ ْد تَ ْمحو عا َرنا ،أَ ْو تَ ْم َس ُح الغَي َرةَ،

إِ ْذ َم ْهما َذ َرفْنا فيها َد َمنا،
ُدمو َعنا ،أَ ْو ابْ ِتساماتِنا الها ِربَ َة
ال تَتَ َغيَّ ُر ُز ْرقَتُها
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ُج ْه ُد ال َحشْ َر َجة
ال َكلَ ُم يَتَ َقطَّ ُر ُمثَلَّثًا
في أَنابيقِ ال ُع ْزلَة
ك َِطفْلٍ
تاج أَشْ ُه ًرا قَبْ َل أَ ْن أَ ْص ُر َخ
أَ ْح ُ
بِال َكلِ َم ِة األولى
ث ُ َّم تَ ُك ُّر
ِم ْن ُع ْمقِ الذّاكِ َرة
ك َِطفْلٍ
يَ ْستَك ِْش ُف
َخبايا َمكَنونِ ِه
أُ َعبِّ ُئ ِرئَتَ َّي ِب َهوا ٍء
با ِر ٍد
ك َْي ت َْص ِفرا كَ ِم ْزما ٍر
يُحاو ُِل نَ ْغ َم ًة
دو َن طاقَ ِت ِه
َه ِذ ِه ال َحشْ َر َج ُة
َمطْلَعي ال َف ْخ ُم
َوبَلي ُغ ِخطابي
34

َه ْول
ِلَ َّن َه َ
ول الماضي تَ َحق ََّق
لَ ْم يَ ُع ْد ُمخيفًا
ال ُم ْستَ ْقبَ ُل ال يَز ُال َمهولً

35

ل َْم يَأْ َم ْن أَ َحد
إِلــى ياسيـن

ِم ْن أَ َس ٍف أنَّ ُك ْم ما ُو ِج ْدتُ ْم
في َغ ْي ِر اآل َن
ال كَال َم يُ َغطّي ِب َمعانٍ ِ
فاخ َر ٍة
ُع ْر َي أَكْتا ِف ُك ْم
َوال قا ِف َي َة ت َ ِر ُّن ك َُس ِ
قوط لُ ْع َب ٍة
ِم ْن يَ ِد ِطفْلٍ

َمذْعو ٍر
لَ ْن أَكْتُ َب َملْ َح َمتَ ُك ْم
َم ْن أَنا ِلَ ْح ِم َل ِعظا َم ُك ْم كُلَّها
َوأَطْ َح َنها ِمدا ًدا
َولَ ْن ِي ْكتُ َبها أَ َح ٌد
َولَ ْن ت َ ْكتُبوها َولَ ْن تَ ْنشُ روها
الص ْم ِت َس ْو َف تَظ َُّل
في َّ
ُم َعلَّ َق ًة
َص َرخاتُ ال َخ ْو ِف
ُموا ُء ال ِقط َِط ال ُمصابَة
نِداءاتُ اللَّيْلِ َوأَ ْورا ُد ُه
ويل الو ِ
ِالدات ال ُمتَ َم ِّز ُق
َو َع ُ
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ٍ
سافات َمتَ َقطِّ َعة
في َم
آهاتٌ َم ْسروقَ ٌة في ال َعتْ ِم
السق ِ
ْف
َوالما ُء يُ َن ِّق ُط ِم َن َّ
الص ْم ِت َس ْو َف تَظ َُّل
في َّ
فا ِغ َر ًة
أَفْوا ٌه كَثي َر ٌة
َوبُطو ٌن
اح
َو ِجر ٌ
َو ُعيو ٌن فا ِر َغ ٌة ِم َن ال َّر ْغ َب ِة
َو ِم َن ال َّر ِ
فيف
لَ ْن يُ ْن ِش َدها لَ ُك ْم أَ َح ٌد
لِتَ ْغفُوا
الص ْم َت
لَ ِك َّن َّ
َس ُيخالِ ُط ك َُّل َح ْن َج َر ٍة
ك َُّل كَلِ َم ٍة
َوك َُّل َوتَ ٍر
َو َس َي ِق ُف فَرا ُغ ُه في ك ُِّل أُ ْغ ِن َي ٍة شا ِه َد ًة
َعلى قَ ْب ٍر لَ ْم يُ ْح َف ْر
َولَ ْم يَأَ َم ْن في ِه أَ َح ٌد ِم ْن َخ ْوف

ال َي ُد ال ّتي لَ َّو َح ْت لَنا
شَ َهقاتٌ َعمي َق ٌة كَغَريق
َد َخل َْت ك ُُّل ُج ِ
يوش العال َِم
ال ّنا َر
في ظَ ْه ِر ِقطَّ ٍة
َوأَ ْد َخلَتْنا
ال َي ُد التَي لَ َّو َح ْت لَنا
لَ ْم تَ ُك ْن ت ُ َو ِّد ُعنا
بَ ْل تُف ِْس ُح َد ْر َب ِ
الحجا َر ِة
لِلْقا ِدمي َن ال ُج ُدد
الصغا ِر ال ُج ُدد
ِلَ ْوصا ِل ِّ
يَأْتو َن ُمضَ غًا ُمضَ غا
ها يَ ٌد ،ها َرأْ ٌس،
ها يَأْ ٌس ،ها َر ٌّد،
ها أَيْ ٌر ،ها فَ ْر ٌج َم ْسدو ٌد
ها َح ْو ُض َذكَ ٍر لَ ْم يَتَشَ َّه
ها ُد ْميَ ُة ِط ْفلَ ٍة ،ها ِه َّر ٌة ُحبْلى
ها َعيْ ٌن تَ ْد َم ُع َد ًما
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ضاب
َوشَ َف ٌة بِال ُر ٍ
ها لَها ٌة َمفْتو َح ٌة
َفوح ِم ْنها َمالئِ َك ٌة َعلى
ت ُ
األس َفل ِْت
ال ُج ْدرانِ َو َعلى ْ
نَ ًدى
ها يَ ٌد أُ ْخرى
َوقُلوب
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ال َي ُد التّي لَ َّو َح ْت لَنا
أَف َْس َح ِت ال َّد ْر َب لِلْ َجناز ِ
ات
َوال َقتْلى
ماتَ ال َم ْوتُ
مات َْت ضُ روبُ ُه
َوبَ ِق َي ال َقتْ ُل
يَ ِش ُم َو ْج َه ُه َعلى
ال ِّريا ِح ال َه ْوجاء
َعلى ال ِميا ِه الغَضْ بى
َعلى شَ ْم ِسنا
السما ِء التّي تَ ْفتَ ُح ُسدو َدها
َو َّ
ال ُمتَشَ ِّق َق َة
لِ ُدخو ِل أَشْ ال ِء أَ ْروا ٍح
َو ُجذا ِذ تَضَ ُّرعات

كام َم ْدفونَ ًة
ال َي ُد رايَ ُة ال ُّر ِ
روب ُم َس ًّجى
ال َج َس ُد َخريطَ ُة ال ُّد ِ
ال َّرأْ ُس َعمو ُد الحائِ ِط َمشْ قوفًا
ال ِقطَّ ُة َصال ٌة َخ ْرسا ُء َمثْقوبَ ٌة
ال َي ُد تِل َْك أَيْضً ا ج ِْس ُر
الصداقَ ِة
َّ
آالم َم ْن َخ ِس ْرنا ُهم
َم ْع ِ
نَلْتَ ِقفُها لِ َن ْح ِف َر ُربَّما
داب
ب ِِشفا ِر األَ ْه ِ
يَ ْو ًما آ َخ َر
بِشَ ْم ٍس َولي َد ٍة أُ ْخرى
ت َ ْرفَ ُع َغ ْي َم ال َب ْح ِر إِلى
قام الطُّ ْوفان
َم ِ
ضاب األَ ْر َض
َوت ُ
ُحيل ِخ َ
ِخ ْصبًا
َوأَشْ ال َء األَطْفا ِل
ن ُْسغًا في ُعروقِ أَشْ جا ٍر
ت ُ َغ ّني كُلَّما َه َّب ِم ْن َص ْو ِب
ال َب ْح ِر المالِح
نَسي ٌم مالِح
َوتَ ْد َم ُع في ك ُِّل َصبا ٍح
نَ ًدى
ُح ِّريَّة
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أَ ُّي ُج ْه ٍد لِ َيقو َم َم ْي ٌت وا ِحد؟
َوماذا َع ْن ك ُِّل أولَ ِئ َك الّذي َن
تَ ْح َت الق َْص ِف ال ُجنونِ ِّي
أَقاموا أَ ْعر ًاسا َخجولَ ًة
ريس خائِ ٌف َو َص ِب َّي ٌة َخ ْفراء
َح ْيثُ َع ٌ
يَ ْحلُمانِ ِبلَ ْيلَ ٍة َو َول ٍَد يُ َغ ِّيرانِ ِحفاضاتِ ِه
َويَ ْم َسحانِ ُمخا َط أَنْ ِف ِه
ِب َف ْخ ٍر أَ ْخ َرق

ِع ْن َح ْر ٍب ا ْختَ َرقْتُها
ك ََس ْه ٍم فا ِق ِد الذّا ِك َر ِة

َو ِب َع ْينٍ َعشْ واء

لَ ْم تَتَ َول َِّد االِ ْس ِتعاراتُ ال َحديديَّ ُة
َوال تَ َف َّج َرتْ َمفا ِج ُرها
ُربَّما ال تَز ُال ُه َ
ناك
في َر ِحمي
أَ ِج َّن ًة سا َّم ًة َعلى حافَّ ِة أَ ْن تَ ْذبَ َحني
41

الّذي ماتَ بَ ْع َد ال َح ْر ِب تِل َْك
َعلى الطّريقِ أَ ْو في ال َب ْحر

أَ ْو ب َِس َرطانٍ تا ِف ٍه أَ ْو َحتّى ِب َخطَأٍ َمطْبَ ِع ٍّي
ال ت َ ْذكُ ُر ُه يا ِفطاتُ الشُّ َهدا ِء َوأَ ْهلو ُه
َمضَ ْوا إِلى أَفْرا ٍح أُ ْخرى ُر ْغ َم ال َعفَنِ الّذي في ِ
روحهِم

طيق بَ ْعثَ ُه
ال أَ َح َد يُ ُ
نَ َج ْونا ِم َن ال َح ْر ِب ب ُِص ْدفَ ٍة وا ِع َي ٍة
َرت َّ َب ْت لَنا َس َن ٍ
وات يانِ َع ًة كَأَ ْح َد ِث الغابات

َولَف ٍ
ّات َعديد ًة لِلْ َك ْوك َِب َعلى ال َمسافَ ِة ال ِمثالِ َّي ِة
ِم َن ال َم ْو ِت َو ِم َن ال َحياة
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طرابلس ٢٠
١
ِ
ِ
ساءات ال ُمقي َم في ُرطوبَ ِة
يا َح َّر ال َم
الشاطئِ
يا ُز ْرقَ َة ال َّذ َه ِب َوتي َن الخُضْ َر ِة ال ُملَ َّو َن بِالشَّ ْمس
يا �ثَلْ َم الذّاكِ َر ِة ال َم ْكو َِّي بِال َّز َمن

َو َحصاها ال ُم َب ْعثَ َر َعلى ال َّد ْر ِب لِ َيتَ َعثَّ َر ِب ِه ال َّن ْب ُض
َعلى حينِ ِغ َّر ٍة
السما ِء قَبْ َل ال ُّرجوع
نِداءاتُ األَذانِ تُطْل َُق في َّ
اب ال َحمام
كَأَ ْسر ِ
َوال َمدي َن ُة تَنام
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٢
ال َم ْوتُ يَ ْخطُ ُر في الشَّ وا ِر ِع َوفي ال َبال
َوكُلَّما نَ َم ْت ِه َي
اح لِيَ ْس ُك َن في قَلْبِها فَ َكأَنَّها
انْز َ
تَ ْحنو َعلَ ْي ِه َوتَضُ ُّم ُه ِبأَ ْذ ُر ٍع أَل ٍْف قَ ِويَّ ٍة

ظام
َواآل َن كَ ِنما ٍل ها ِربَ ٍة لَ ِك ْن َعلى َغيْ ِر نِ ٍ
تَ ْه ُر ُب أَيّا ُم األُ ْسبوع
َو ِه َي ت َْص ِب ُر َعلى الجوع

كَ َيتيم
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٣
ليل َوجِدال
الشَّ وا ِر ُع َع ْي ُنها تَ ْد ٌ
تَتَعا َر ُض َوتَـتَشابَ ُك ِمث َْل ال ِّدما ِء ال ّنا ِزفَة
َوال َمدي َن ُة تَ ْنتَ ِظ ُر
َم ْن يَكْسو ِب َك ِل ٍ
مات َغ ْي َر َخلَقٍ حانِ َي ٍة

ُع ْريَها
طول كَطو ِل َص ْم ِت ِ
انْ ِتظا ُرها يَ ُ
الحجا َر ِة َوقَ َع ْت
الس ْف َرة
بَ ْع َد الق َْص ِف َعلى طا ِولِ ِة ُّ
أَ ْو كَطو ِل ال َب ْح ِر َوال ِه ْج َرة
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٤
لَ ْن يَ ْس َم َعني الطِّف ُْل الهار ُِب في شُ قوقِ األَ ِزقَّة
ال ُج ْدرا ُن أَيْضً ا َص ّما ُء لَ ِك َّنها ث َ ْرثا َر ٌة

ات القانِ ِ
كَما ك ُُّل ال َج ّد ِ
عات ِم َن ال ُّدنْيا بِالشَّ ْمس
كَ ِلماتُها ال ُم َفتَّتَ ُة ت َِش ُم َج َسدي

ال أَ ْعلَ ُم َمتى يَ ْن َدلِـ ُع ِف َّي كَ َّر ًة بَ ْع َد كَ َّرة
َمتى تُرا ُه انْها َر َس ُّد ال ِّذكْ َر ِ
يات فَانْ َه َم َرتْ
ْدي ال ُم ْص َمت؟
وبُ ّدل ُْت ُجلو ًدا كَثي َر ًة ِب ِجل َ

َحريقًا

ما ال َي ْق َب ُل لَ ْح ًنا َوال تَ ْر َج َمة
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ال َملِ ُك الضِّ لّيل
َغ ِن ًّيا ِب ُم ْع َجمي
أُ َعيِّ ُنني َملِكًا َعلى العالَم
أَ ُ
قول إِ َّن كِتاب َِي اآل َد ِم َّي
يَ ْح َف ُظ األَ ْسما َء كُلَّها
ِب َكلِ َم ٍة أَ ْو ِب ِث ْنتَينِ أَ ِص ُف شَ ْع ًبا
أَ ْو َجبَ ًل أَ ْو طُ ْربَ ًل
أَ ْو كَلَ ًحا أَ ْو األطْراب
أَ ْز ُع ُم قَ ْو َل ك ُِّل شَ ْي ٍء
السلْطَ ِة بِاألَ ْخبا ِر
َعالقَ ِة ُّ
َو َر ِ
غيف ال ُخبْ ِز بِالثُّوا ِر
َوال ُه ِّويَّ ِة بِالغائِ ِب َوالشُّ ِ
ِالسجان
باك ب َّ
ف َُّك ِش ْف َر ِة ال َك ْونِ ال يَ ْقتَضي ِم ّني
ٍ
جاسوس َعلى القاموس
أَكْـثَـ َر ِم ْن
َو ِس ُّر اللَّيالي ُه َ
ناك في ال َقل ِْب
َوا ِإلبْدال
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ال ُمحي ُط يَ ْم َن ُحني ا ِإلحاطَ َة
أَ ْعر ُِف َمدار َِج ال َهوى َوالشَّ غ ِ
َف َوال ُهيام
َوأُ َع ِّد ُد َد َر َك األَسى َوال َب َه ِت َوال ُوجوم
َوأَ ْح ُس ُب أَ ْرقا َم ال َك ْونِ َو َمناز َِل ال َق َم ِر َو َم َحط ِ
ّات الغَوايَة
ال َح َّد لِبَ َصري شَ َح َذتْ ُه ال َكلِماتُ
َوال الِ ْع ِتدادي ِب َف ْه ِم َع ِ
القات العالَم
َح ْذ ًوا ِب َن ْح ِو اللُّ َغ ِة ِف ْع ًل َوفا ِع ًل َو َمفْعولً
َرفْ ًعا َوضَ ًّما َو ُسكونًا
َغيْ َر أَ َّن العالَ َم يَ ْص َف ُعني
في ل ِ
ُغات ال َغ ْي ِر َمعانٍ أُ ْخ َريات
بَ ْل َعوالِ ُم أُ ْخرى
بَ ْل العالَ ُم يَ ْص َف ُعني
بِما ال يَ ْق َب ُل لَ ْح ًنا َوال تَ ْر َج َم ًة
كَيْ َف أَ ُ
قول ما َرأَيْ ُت
في ُعيونٍ نُ ْجلٍ ُح ْو ٍر ِبلَ ْيلَ ٍة َد ْهماء
أَ ْو ما َدهاني
ِم ْن لَ ْم َس ِتك
ِ
الخاطفَة
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أَ ْور ُاق الفوجير
إِلـــــى ر.

1
باب ُغ ْرفَتي ،كُلَّما َعبَ ْرت،
َعلى ِ
أَ ْور ُاق الفوجير
تُال ِم ُس ِب ِرفْقٍ ِذراعي
ت َْستَ ْو ِقفُني
فَ َقطْ ،ت َ ْم َن ُحني َحنانَها
في ُربْعِ ثانِيَ ٍة،
فيق
بِال َق ْد ِر الكافي ك َْي أَنا َم أَ ْو أَ َ
أَ ْو أَقْوى َعلى َمسا ٍء ُم ْستَ ْو ِحد.
كَأَنَّها أَنا ِمل ُِك ال َبعي َدة

2
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ِم ْن أَيْ َن أَ ْستَعي ُر لي لُ َغ ًة
ت َ ْغز ُِل كَلِماتُها لِ ُع ُن ِق ِك لَ ْم َس ًة
كَ َر ِّف ال ُه ْد ِب َعلَ ْيه
أَ ْو لِ َكف ِِّك َسال ًما

ك ِ
الص ْبح؟
َآخ ِر ال َّرق ِْص أَ ْو ن َْس َم ِة ُّ
َسأَ ُ
قول َع ْن أَنا ِملِ ِك إنَّها َمل ٌَك
ِبأَل ِْف ُج ْن ٍح ِم ْن نا ٍر كُلَّما َم َّستْني
في ُج ْن ِح ال ُحل ُِم
َو َع ْن َخ ْصر ِِك إنَّ ُه ،في َو ْهمي،
ُص َّر ُة ال َف ْو ِح الكَسي َرة
حي َن تَلْ َف ُحنا ب َِس ْو َر ِة نِدائِها
َو َع ْن لَ ْحظَ ْي ِك إنَّ ُهما ،في ظَ َمأِ ال ُمنى،
َح ُّظ ال َعصافير
في كِ ْس َر ٍة ِم ْن لَ ْحظَ ٍة
السما ِء َو ِم ْن َع ْز ِم ال َجناح
ِم َن َّ

3
َوأَ ُ
قول ل َِك إنّي أَ ْغر ُِف
ِم ْن ل ِ
ُغات ال ِعطْ ِر َوال َّز ْه ِر َواللَّيْل
َوالشُّ َج ْير ِ
ات َوال َغ ْي ِم َوالجِبال
في ِ
آخ ِر الشَّ وارِع
ك َْي أُغْني َعطَشي
كَما تُغْنيـ ِه أَ ْور ُاق فوج ْي َرتي

52

أَ ْر َبعون
إِلــــــــــى ش.

1
ْت األَ ْربَعين
أَ ّما َوقَ ْد بَلَغ َ
فَاكْتُ ْب ما يَرو ُع َك:
الص َن ْوبَر
ُمرو ُر ال ّري ِح في َو َرقِ َّ
َمث ًَل
الياسمين
َع َب ُق َ
أَ ْو طَ ْع ُم ا ِإل ِ
جاص ُم َن َّك ًها بِال َح َبق
الصغي ُر
َو ْج ُهها َّ
َو َعيْناها كَثيفَتا ال َح َدقِ
الس ُ
ؤال ال ُم َعل َُّق ،كَاألَل َِم،
ُّ
كَال َّنغ َِم،
َعنِ األَل َِمِ ،ملْحا ًحا كَ َب ْحر

2
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أكْتُ ْب أَيْضً ا
لَوائِ َح لِتَ ْح َس َب أَ ن ََّك ِعشْ َت
لِتَ ْح َس َب أَن ََّك َستَعيش

لَوائِ َح َعنِ الضَّ ِح ِك
َوالذُّهول
َوما تُرا ُه يَ ْن َف ُع َك ُربَّما
في َم ْقل ٍَب ثانٍ
ِم ْن َمقالِ ِب ال ُع ْمر
َوت َ َج َّن ِب ال ُخ ِ
الصات َوالذَّكاء
َو ِح َك َم الذّابِلِ ِم َن ال ّروزْنامات

٣
لَ ْن يَ ْع ِص َم َك ال َكلَ ُم ِم ْن أَ ْمر ِ
اض الج ِْسم
ات ِ
َوضَ رور ِ
الح ْم َي ِة
َوال ِم ْن َخ ْو ِف ال َّرف ِْض
َو ِ
الخذْالن
لَ ِك ْن أَ ِق ْم ِب ِه
في ف َْي ِء َمزار ِ
ات َم ْن َه َويْ َت َو َم ْن أَ ْحبَبْت
السفَر
ِب ِه ْم ت َْستَعي ُن َعلى بُ ْع ِد َّ
َوبَ ْر ِد ال َيقين
اآل َن
َوال َقلَ ُم يَ ْجري َوأَن َْت ـ لِ ُب ْر َه ٍة ـ
في ال ُخل ِْد َم َع ُه ْم
َحتّى ال َخ ْو ِف ال ُم ْقبِلِ يا فَتى
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عال ٌَم ال يَكونُ ا ْف َتقَر
طُ ُرقاتٌ لِ ْلَطْ ِع َم ِةَ ،ولِ ْلَفْكار
ْفيروسات ،لِلْ َك ِل ِ
ِ
مات
َمراتِ ُع لِل

آالتٌ ِإلنْتا ِج ال َحرا َر ِة َوالطّاقَ ِة َواألَ ْس ِئلَة
لَيْ َس ْت ذاتي َغيْ ُر َو ْه ٍم ،أَ َرقٍ  ،كِ ْذبَ ٍة
أَنا ل َْس ُت آ َخ َرَ ،ولَ ْي َس ُه َو شَ ْيئًا

َغ ْي َر قَناتَ ْينِ ُ ،ه َو َوأَنا...
أُ َم ِّز ُق رِدا َء ِجلْدي َوأَ َد َم َة ال َو ْهم
ث ُ َّم أَ ْرفَأُها بِخيطانٍ كَ َنسي ِج ال َعناكِ ِب َصالبَ ًة
ِم ْن َح ٍ
ديد ال يَ ُفلُّ ُه َغ ْي ُر ال َق ْبر
أَتَشَ بَّثُ ب ِِحبا ٍل َعوالِ َم

ُقوب أَ ْسط ُِحها
أَ ْس ُك ُنها َوأَ ُس ُّد ث َ
َوشُ رو َخ ُج ْدرانِها

بِذاكِ َر ٍة عا ِج َز ٍة َو ِو ٍّد ُم ْق َعد...
يَظ َُّل يَ ْم ُر ُق َهوا ٌء ُمثْ ِل ٌج حي ًنا ،أَ ْو ُم ْن ِع ٌش،
السق ِ
ْف َواألَ ْع ِم َدة
َوغُبا ٌر يَ ْق ُر ُض َعوار َِض َّ
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ِوإِطا َر لَ ْو َح ٍة لِفي ْرمير
تيني
َوأَصا ِب ُع العاز ِِف َعلى بانْدونْيونٍ أَ ْر َج ْن ّ
َوقَ َد ُم ال ّرا ِق َص ِة

َو َص ْد ُر العــو ِد و قَ َم َرتُه
َور ٌِّق ِم ْن ِجل ٍْد دا ِفئٍ ...
أُدا ِف ُع َع ْن ُك ْمِ ،ب ُع ْم ٍر ِم َن ال ُو ِّدَ ،و َج َس ٍد يَ ْحلُ ُم
ما أَنْشُ ُد ُه لَيْ َس يُ ُ
نال :عالَ ٌم ال يَكو ُن افْتَ َق َر ،حي َن أُغا ِدر...
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األَ ْر ُض ال َم ْجدو َرة
األَ ْر ُض ال َم ْجدو َر ُة تَأْوي
ِعشش َة طُيو ٍر نا ِد َر ٍة وأ ْخ ِيلَ ًة

فيها يَتَآخى
ُركا ُم الضَّ ْو ِء َو ُرفات ُك
األَ ْر ُض ال َم ْجدو َر ُة كَضَ َج ٍر ال يُ َر ّد
َه ِذ ِه األَ ْر ُض َمتْ َج ُر أَنْ ُج ٍم َوسيع
السوا ِد ال ُمتَ َب ِّق َية
ف ُُسحاتُ َّ

َمها ٍو لِلْ ُحل ِْم
السوا ِد ال َعميقِ تَ ْرت َ ُع ُمعادَالتُ اللُّحون
في َص ْم ِت َّ
ال أُ ُذ َن ت َْس َم ُع
ال يُ َع ْر ِق ُل ال َغ ْي ُمُ ،مثَلَّثَ ال َع ِ
ناصرِ،
جوم التّي تُـ ْكتُ ُب ِبك ُِّل أَ ْح ُر ِف العالَم ـ
ِقرا َء َة ال ُّن ِ
ِمثْلَما تَ ْه َج ُع في ال ِّدما ِغ ك ُُّل َمسار ِ
ات ال ِفكَر ـ
ِحكايَ َة ان ِْشــطا ِر ال َّنف ِْس ال َع ِل َز ِة َوال َّز َمنِ

الص َخ ِب ،بَ ْح ًرا ِ
شاس ًعا
َهذا حي َن ال يُعاكِ ُس ،دو َن َّ
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األَ ْر ُض ال َم ْجدو َرةُُ ،م َج َّد ًدا،
َالبيب ال َع ِ
ناصرِ،
تَ ْج َم ُع ت َ
ال تَ ْد َرأُ نَ ْز ًعا أَ ْو َحني ًنا أَ ْو ُح ْزنًا أَ ْو ُح ْرقَ ًة
حي َن يَ ْسقيها ال ُم ْز ُن ال يَغ ِْسلك
ِ
الموحل
لَ ِك َّن ُه يُ َع ِّم ُق ِحضْ َنها ال ُم َخ َّد َد
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الشَّ ها َدة
الشَّ ها َد ُة ُدعا ُء ال َغفْلِ أَي
ما لَ ْي َس بِا ِإل ْمكان،
َز ْع ُم قُ ْد َر ِة ال َم ْر ِء أَ ْن يَ ْغ ُد َو

َو ْج ًها
خالِ ًصا،
أَ ْو َم ْح َض لِسان.

َو َه ْل يَ َس ُع ال َم ْر ُء أَلّ يَ ْحلُ َم
َو َه ْل يَ َس ُع ُه أَلّ تُرا ِو َد ُه في نَف ِْس ِه الظُّنون
لَ َق ْد كا َن في بَني آ َد َم َم ْع ِق ٌد لِ ْلَ ْهوا ِء
الم
َولِ ْل ِ
أَ ْسماها اللِّسا ُن ِقيا ًما بِال َّنف ِْس
أَ ْو
ُح ِّريَّتَ ُه
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لَ ْي َس ِم ْن َدليل
في ال ِم ْرآ ِة أَرى

َر ُج ًل يَ ْه َر ُم
لَيْ َس ِم ْن َدليلٍ
أَنَّ ُه أَنا

أَت َ َق َّد ُم ُم ْقف ًَل ِمث َْل قُ ْنف ٍُذ

َص ْو َب شَ ْوقي

َز َمنــي ما تَ ُخطُّ ُه إِبَري
ِم ْن شُ قوقٍ في ال َهواء
َو َوطَني ما تَ ْقتَ ِل ُع ُه ال َمخالِ ُب
ِم ْن لِحا ِء العا َدة

ث َ ْغ َر ٌة في ال ّرو ِح
حي َن شَ فَتا ال ُج ْر ِح يَدانِ ضا ِر َعتانِ
ِإلى األَل َِم
كَأْ ٌس يَتْ َر ُعها شُ عاع األَل َِم
ِ
القاطع
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ال أَشْ ُ
تاق إِلَيْك قَ ْد َر اشْ ِتياقي إِلى طُ َمأْني َن ِة أَ ْن يَأْتِيَني ال َم ْوتُ بَيْ َن يَ َديْك.
ال ِفر ُاق يو ِقفُني ُموا ِج ًها يَقي َن ال َم ْو ِت اآلتي
ْحاح ال َو ْع ِي ِب ِه.
َوإِل َ
أَما َم َم ْسؤولِيَّتي َع ْن نَفْسي.
أَنْت أَنانِ َّيتي.
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ك َْم كَ َّرة
إِ ْن َص َّح ْت نَظَ ِريَّ ُة بورخيس
كَ ْم كَ َّر ًة كُ ّنا ذَواتَنا؟
ك َُّل َم َّر ٍة َغلَ َبتْنا فيها
شَ ْه َو ُة أَنْيابِنا إِلى لَ ْح ٍم َهزيلٍ
نَ ْختَب ُِئ في ِه ِم ْن غَوايَ ِة ال َّدم؟
أَ ْم في تَ ْوقِ أَيْدينا إِلى
ِعناقِ ال َمطايا ِع َ
ناق ُح ّمى؟
أَ ْم في َر ْه َب ِتنا ِم ْن ُوصو ِل ال َم ْو ِج
الص ْخ ِر
إِلى غايَ ٍة ِم َن َّ
كَأَيّا ِمنا؟
ما كُ ْن ُت إِ ّل الذّي كُ ْنت
قَسي َم نَ ْو ِم ِه
َوكُ ْنت
أَمي َن نَأْ ِي ِه َو َخ ْو ِف ِه
ما كُ ْن ُت إِ ّل الذّي كا َن
يُحاو ُِل في نَسي ِج ال ِجرا ِح َوالتَّ َع ِب
في نَسي ِج اللَّ ْح ِم َوال َح َج ِر َوال ّري ِح
ِغناء
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ُص ْبح
إِلــــى ه.

الص ْب ِح ال ُم ِش َّعة
تُ َد ْحرِجي َن َص ْخ َر َة ُّ

ُصعو ًدا

ك َُّل ُص ْب ٍح
نام
ِم ْن ُه َّو ِة ال َم ِ
أَ ْو قَرا َر ِة ال ُح ّب

ت َشُ ِّدي َن َعلى ال ِو ِّد ال َخ ِد ِر
ِبثَـ َن ِ
يات األَ ْجفانِ

حي َن تَضْ َح ُك
ِبأُ ْغ ِن َي ٍة تو ِقظي َن الشّ َ
غاف
َوت َ ْرخي َن َح ْب َل األُلْ َف ِة

َخطًّا لِ ْ ِل ْس ِتوا ِء
َولِلْ ُم ْنتَهى
إ ْن أَ َه ْبك كَلَ ًما أَ ْو ُع ْم ًرا
ئيل َحصادي
ضَ ٌ
السا ِب َغ ُة َعلَ ْيهِما
أَيَتُّها َّ
ضَ رو َر َة ُص ْدفَ ٍة
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َولَ َمعانَها

ُطيح بي َم ِ
عانيك الكَثيرة:
ت ُ
ِريْ َب ٌة َخفي َفةٌ،
لَ ْه َف ٌة َعلى ال َم ْصدوري َن ِم ْن أَث َ ِر ال َهواء
الص ْخ َر
يَتَأك ُّل َّ
أَ ْو تَعنيفُك لَ ُه ْم حي َن ت ُْستَ ْب َد ُل
ال ِجرا ُء بِاألَيْتام

َعلى األَ ْر ِصفَة
َو ِم ْن َم ِ
عانيك ال ُملِ َّح ِة ن ََس ْج ِت ُحلْ ًما
أَ ْس َميْ ِت ِه نو ًرا َولي ًنا ،أَ ْو قَ َم ًرا
َوأَ َحط ِْت ِب ِه َر ِح ًما ُم َن َّج ًما
هاب َوأُ ْم ِن َي ٌة فَتَ ْب ُر ُق
ك ُُّل ُه ْد ٍب ِش ٌ
ِم ّني ال َعيْنانِ َوتَتَ َلْألُ َج ْم َر ُة ال َقلْب
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األَ ْب َي ُض شَ ْي ُب ال َب َج َعة
َعلى شاشَ ٍة بَ ْيضا َء
تَ ْقطَ ُع الموسيقى
َو ت َــتْ ُر ُك أَصا ِب َعـ َـك تَطْبَ ُع:
«األَبْ َي ُض
شَ ْي ُب ال َب َج َعة»
ث ُ َّم تَ ْمحو َوتُعي ُد الطِّبا َعةَ:
«ال َب َج َع ُة ال تَغ ِْس ُل ال َّرما َد
َع ْن ِ
ريشها

لِيَلْ َم َع بَياضُ ها
فَ َق ْط تَتَ َق َّد ُم في ال ُع ْمر»
ث ُ َّم تَ ْمحو َوتَطْ َب ُع ُم َج َّد ًدا
َحتّى تَتَ َذكَّ َر أَ َّن في ُد ْرج َِك َو َرقَ ًة بَيْضا َء
َوقَلَ َم َر ٍ
صاص
َوأَ ْحال َم ِكتابَ ٍة َولَوائِ َح بِاألَفْكا ِر َوال ُكتُ ِب
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التّي لَ ْن تَ ْكتُبَها
ث ُ َّم تَ ْخ ُر ُج إِلى القَنا ِة
ِ
باحثًا َع ْن بَ َج َع ٍة في الماء
الس ْودا َويْنِ َعلى ال ُعشْ ِب ال َّن ِضر
أَ ْو تَ ْع ُر ُج ِب َق َد َميْها َّ

َعلى طا ِولَ ِت َك شاشَ ٌة ُمطْ َفأَ ٌة
َو َو َرقَ ٌة َعلَ ْيها آثا ُر َخ ْربَشَ ٍة تُشْ ِب ُه ِم ْنقا ًدا
َو ُربَّما تَكْوي َر َة َجناح
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يا ُع َذيْ َب ال َم ْرشَ ف
ِم ْن ِرقَّ ٍة
ال تُلْ َج ُم
أَ ْس ِئلَ ٌة
َوأَبْ َك ُم
أَلِلْ َب ْح ِر َهذا أَنْتَمي
أَ ْم لِما انْتَ َز َع ُه
ِم ْن َص ْخ ٍر َوشُ موس
َو َج َعلَ ُه ِفراشً ا
لَك؟
تِل َْك ال ِميا ُه تَ ْنتَ ِز ُع
نَ ِق َّي ًة َع ْذبَ ًة
السفْح
ُخدو َد َّ
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يا ُع َذيْ َب ال َم ْرشَ ِف
أَلَ ْم تَ َر أَ َّن اليَنابي َع ال َّن ِقيَّ َة ال
تُ ْنب ُِت رائِ َق النيلوفَر
َوأ َّن األَ ْر َض تُ ْخ ِص ُبها
ُجثَثٌ َوغائِط؟

وِسا َدة
كُلَّما اتَّكأَتْ َرأْسي َعلى الوِسا َد ِة
حاس ٌة غَريبَةٌ:
ْاستَيْ َقظ َْت َّ
شُ عو ٌر قُ َرو ٌِّي بِالتُّ ْربَ ِة َوالشِّ تا ِء

َوالشَّ ْم ِس َوال َهجي ِر َو َو ْخ َز ٍة ِم ْن ُعشْ ٍب
قار ٍِص
يا َس ِّيدي ال ِّرفاعي
لَ ْم أَ ْس َم ْع ِغنا ًء ها ُهنا
لِتَ ْرق َُص َعلَ ْي ِه ث َعابي ُن ال َح َس ِد َوالشَّ ك
كَ ْي َف ت َ ْح ُر ُسني ِم ْن َر ْغ َب ٍة شَ ِّي َق ٍة
في أَ ْن أَرى نَفْسي
الص ْدغِِ ،ب ْن ِص ِف َو ْج ٍه
ِم ْن شَ ِّق ُّ
َو ِك ْس َر ٍة ِم ْن َحياة؟

شَ قا َو ُة ال َبرا ِع ِم َس َّر ْحتُها،
ِمث َْل شُ عا ِع ال َب َصر،

َعلى َح ِّ
الصخر
واف ال َحقْلِ َو َّ
فَلَ ْم ت َ ْنق ُْش بِها شَ ْيئًا.
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( ُخرافَ ٌة كان َْتَ ،و َج َس ُدها الضَّ ْخ ُم ال ُمتَشَ ظّي

يَشُ ُّق طَري َق ُه شَ قًّا فَشَ قّا
َو َرقَ ًة فَ َو َرقَة
ِب ُق َّو ِة الشَّ ذا ،في ُم َؤ ِّخ َر ِة ال َّرأْ ِس
فيما تَ ْمتَ ُّد ُجذو ُرها في أَ ْع ِ
صاب ال َع ْينِ
عاب ال َعرانين).
َو ِش ِ
لَ ِك َّن األَ ْر َض َوأَخادي َدها
ـ َوإِ َّن ُم ْستَ ْو َد ًعا ،كاَل َّرأْ ِس ،لَ ُخ ْر َد ِة العالَم
ال َحمي َم ِة الجِوار ـ
تُعانِ ُق الضَّ ْو َء
فيما أَكْتَفي بِال ُبكا ِء أَما َم الشَّ ْمس
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واس
َعلــى ِغـ َّر ٍة ِمـ َن األَســى َوالغَضَ ـ ِ
ـبَ ،على ِغـ َّر ٍة ِمـ َن ال َح ّ
ُخيَال ُء ُمخاتِلَ ٌة حي َن،
في التّي ُه:
في ُع ْق ِر األَسى ،يَ ِد ُّب َّ
كَ ْي َف ال أَلْتَ ُّذ إِذا ما بَلَ َغ ال َق ْو ُل
أَناقَ َة ا ِإلقْنا ِع َوفَصا َح َة ال ُح ْسن؟
َعلى َذلِ َك ،لَ ْي َس ال َّد ْم ُع أَق ََّل ِص ْدقًا
حيب أَشْ فَق
َوال ال َّن ُ
ُمخاتِلَ ٌة ِه َي ال َّر ْغبَ ُة أَيْضً ا،
تَ ْن َس ُّل في ال ُعروقِ َوال َوبَ ِر َوال َمسا ّم
َعلى ِغ َّر ٍة ِم َن الغَضَ ِب ت َ ْن َه ُب ال َك َّف ْينِ َوالثَّغْر
ُربَّما تَلْ َب ُس َو ْج َه التَّ َح ّدي أَ ْو سيما َء ِ
الحقْد
لِتَ ْرق َُص فَ ْو َق نيرانِهِما دونَما قَ َب ٍس
َوتَ َم َّس َج َس ًدا غا ِف ًل َع ْن غَوايَ ِة ُح ْو ِر ِهما
ُمخاتِ ٌل َو َخ ّل ٌب ذا ال َخيال
شيح َع ْن ُه بَ َص ًرا
لَ ْي َس يَ َس ُع أَ ْن أَ َ
السا ِفر.
َوال أَ ْن أَ ْستَ ْقب َِل َو ْج َه ُه ّ
ال يَتَ َدلّى طَ ْر ًسا ِم ْن ُس ِ
قوف األَ ْز ِم َنة
تَكْفي ِه بِضْ ُع َخاليا ،ال َخبيثُ ،
واس
َوطَ ْر ُف ِعطْرٍ ،ك َْي يَ ْجتَثَّ فينا َمكائِ َد ال َح ّ
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ِسباق
أولِ ُم ِلَ َملي
كَشَ ّحا ٍذ

يُطْ ِع ُم ِجراء ُه التّي
بِها يَ ْستَ ِج ُّر َعط َْف العابِرين

أولِ ُم ِلَلَمي أَيْضً ا
كَشَ ّحا ٍذ
يُطْ ِع ُم ِجراء ُه...

قا َم ْرتُ ِبك ُِّل ما لَ َد َّي َعلى َه َذيْنِ
َولَ ْم يَ ْب َق في يَدي شَ ْي ٌء
ماذا لَ ْو أَتى ال ِّرضا أَ ْس َر َع ال ّراكِضين؟

71

ِمشْ َي ُة ال َم ْيت
أُشَ تِّ ُت قَطي ًعا ِم َن ال ِّرجال
ِب َنظْ َر ٍة شَ ْعثاء
َو َو ْج ٍه أَبْ َي َض
في ظَ ْهري تَتَ َج َّم ُع أَ ْسرابُ ُه ُم
تَـتَسا َء ُل َع ْن ِس ِّر َه ِذ ِه ال ِمشْ َية
ال َق َد ُم تَ ْن َغ ِر ُز في األَ ْرض
ِب َق ْد ِر ما يَتَ َخف َُّف ال َج َس ُد
ِم ْن قَلْ ِب ِه
َويَتَ َج َّوف
ال ُّن ْدبَ ُة الطَّويلَ ُة
أَ ْسف ََل أُذُني َحتّى ال َّن ْحر
ما عادَتْ تَبي ُن
لَ ِك َّنني عا ِج ٌز َع ْن ِطال ِء
ا ْرتِجافي
ِبلِ ْح َي ٍة،
كُلَّما ال َم ْس ُت شُ عا ًعا ِم ْن َحرا َر ِة َهذا المترو
أَ ْو َص َد َمتْني الضَّ ْوضا ُء
لَ ْن تُ ْق ِع َسني ال َمسافَ ُة الضَّ ئيلَ ُة
َوت ُْس ِقطَني ُم ْدقَ ًعا ب ِِخطابي
أَ ْو يُ ْع ِم َيني ال ّنو ُر َوالضَّ ِحكات
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أَوان
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بي
أَعو ُد إِلى ُح ّ
ُح ِّبك َوباريس
لِ َي ْز َر ْع ِف َّي َم ْن َسل ََب
ال ُج ْرأَ َة َعلى ال َو ْح َد ِة
ُس ْخ ِريَّ ًة َوفي َرةً ،لِلْ َع ْيش،
فَ َهذا أَوا ُن بِذارِها
تَأَشَّ َب ْت في ال َقل ِْب
ِش ُ
باك ال َخ ْو ِف َوال َهوى
َو َخسائِ ُر بَشَ ِريَّ ٍة تَ ْنتَ ِظ ُر ال ِّرثاء
الص ْم ِت تَ ْخ ُر ُج
ِم ْن ِب ْذ َر ِة َّ
ُمتَ ِ
عاش ٍ
قات
ْواج ُمبَلْبَلَةٌ:
أَز ٌ
ال ُعذ ُوبَة َوالق َْس َوة،
ال َم َو َّد ُة َواألَلَ ُم ،ال َحي َر ُة َواألُلْ َفةُ،
االِنْ ِكسا ُر َوال ِفتْ َنةُ،
ال َّر ْو َع ُة َوال َغ َر ُق...
تُ َع ِّر ُش ن َِديَّ ًة
َعلى ال َب ِ
ياض
الذّي يُ َم ِّي ُز
أَناقَ َة
ال ُّروح

ال حا َجة
ال حا َج َة لِلْ َخيال
أُن ِْص ُت فَ َق ْط
إِلى ا ْرتِ ِ
عاش نَف َِسك
فَ ُي ْف ِع ُمني
َالص ْب ِح
قَلَقي يَتَ َج َّد ُد ك ُّ
كَأَطْر ِ
اف أَصابِعي
كَال َّن ْه ِر الجاري
ال حا َج َة لِلْماضي
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َملْ َع ٌب لِل ّذا ِك َرة
َّس
َه ْل ت َ ْعلَمي َن أَ َّن الذّاكِ َر َة تَتَ َنف ُ
َوتَتَ َمطّى
َصي ِم ْن أَ ْركانِ ُغ ْرفَ ِتها ال ُم ْع ِت َمة
تَ ُم ُّد أَ ْذ ُر َعها إِلى الق ّ
َوتَتَ َعثَّ ُرِ ،م ْن آنٍ ِلنٍ ِ ،ب َد ْم َع ٍة
أَ ْو ِب َم ْق َع ٍد بَ ْحر ٍِّي
أَ ْو ِب َن ْج َمة

الذّاكِ َر ُة نَف ُْسها ال تَتَ َذكَّ ُر أَ ْرشيفَها
ِم ْن تَفاصيلِ ال ِّذكْ َريات
هاش
فَه َِي ان ِْد ٌ
بَيْ َن طَ ْع ِم ال َج ْو ِز
الذّي لَ ْم آكُلْ ُه
َو َملْ َم ِس ال ُخ ْب ِز
َوفُتاتِ ِه َعلى ِم ْف َر ِش الطّا ِولَ ِة ال ّريفيَّ ِة
َو َص ْو ِت ال َّن ْبعِ َوان ِْحدا ِر الطَّريق
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َو ِ
الظ ِّل َواللَّ ْم َس ِة َوالضِّ ِحكات
بَيْ َن ما كا َن َولَ ْم أُ ْد ِركْ ُه

َوبَ ْي َن ما انْطَ َب َع في ال َّرأْ ِس ِم ْن َخياالت
الصباح
َسيح لَها كُلَّما َوشَّ َحها َّ
َملْ َع ٌب ف ٌ

يَدي لَ ْي َس ْت ُم ْع ِج َزتي
قَلْبي أَبْ َي ُض ِم ْن دونِ سو ٍء
األَلَ ُم َع َملِّيَ ٌة ُمتَّ ِس َخ ٌة
الشِّ ْع ُر أَفْضَ ُل ما فينا .الباقي تُراب...
السما َء أَقْ َرب
ِع ْن َدما قَ َّر ْرتُ اقْ ِتال َع َع ْيني كُ ْن ُت أَ ْح َس ُب َّ
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ُرقانا
ال َّنـ َد ُم يَــتَ َح َّر ُك َو ْسـ َط َع ِ
الص ْدر
ضالت َّ
َح َركَ َة ِص ٍّل خا ِف ِت ال َق ْرقَ َعة
السا َع ِة أَ ْع َد ْدنا ،جا ِهلي َن
لِ ِمثْلِ َه ِذ ِه ّ
أُ ْخذاتِنا َو ُرقانا
نَ ْق َرأُها فَتَ ْح ِملُنا
نُتَ ْم ِت ُمها فَتَ ْح ُر ُس َسرائِ َرنا

نُ َم ْس ِر ُحهاَ ،م َّرةً ،فَتُ ْبكينا
نَ ْكتَ ِش ُف لِلْقَصائِ ِد ُحدو ًدا كَثي َر ًة
َغيْ َر َح َد ِّي األَل َِم َوالطَّ َرب
َمغْموري َن ت َْس َح ُبنا
َو ُربَّما ن َِصل
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ُخلّب
يح
أَسي ُر أَنّى أَلْق ْ
َت ب َِي ال ّر ُ
ال ُم َع ِّجلَ ُة
ِإلى َحيْــثُ أَ ظْفا ُر ِك تَأْبى
َغ ْي َر روحي ِم ْب َر ًدا
أَسي ُر إِلى َح ْيثُ يَق ِْذفُني

ال َّزيْ ُت َوال ّنا ُر
إِلى قَل ِْب نَفْسي
ِإرا َد ًة َوأَ ْهواء
ت َ ْخلُبي َن
كَ ِقطَّ ٍة َع ْميا َء
َم ْوجو َع ٍة

ِذرا َع َّي َو َص ْدري
ِإ ْن َه َم ْم ُت بِا ْح ِتضانِ
أَلَ ِم ِك َو�ثَلْج ِِك

بَ ْع َد أَ ْن َرشَ ف ِْت ِم ْن كَف ََّي ال َّريْ َب َوال ُح ّب
ها نَ ْح ُنِ ،م ْن َج ٍ
ديد
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نَ ْرفَ ُع ِمث َْل أُ ٍّم َص ْخ َر َة ال ُع ْم ِر َعن
ساقِ ال َم َحبَّ ِة ال َمبْتو َر ِة
ها نَ ْح ُنِ ،م ْن َج ٍ
ديد

نَتَ َد ْح َر ُج
كَال ّنو ِر َعلى ُخ ُصالتِ ِك
نَ ْح َو َو َجعٍ أَ ْصلِ ٍّي
ما َم َّس ُه َدن ٌَس

في قَل ِْب ك ٍُّل ِم ّنا
َذ َر ْونا َسناب َِل
أَل ٍَم َو َرجاء

قَلْبانا ْاس ٌم ِ
واح ٌد،
َمكْتو ٌم،
لِلْ َهوى

ْاس ٌم آ َخ ُر
لِلْ َحياة
79

باريسي
باح
َص ٌ
ّ
باريسي بِما يَكْفي
باح
َهذا َّ
الص ُ
ٌّ
ك َْي أَ ْج َر َع ال َق ْه َو َة ُم ْنتَ ِظ ًرا

َمسا َء الحانَة
تيب العالَم
طا ِولَ ُة ال َمشْ َر ِب تُعي ُد تَ ْر َ
يَ ِ
السماء
داك أَ َّولً لِضَ ِّم َّ
َوقَلْبُ ِك لِلْتَّ ْحلِيَة
باح
َوئي ًدا َهذا َّ
الص ُ
يَ ُص ُّبني
الساكِن
اإلس ِم ْن ِت ّ
في قال َِب ْ
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َي ِ
داك في ال ّذا ِك َرة
ال َب ْح ُر
في الذّاكِ َر ِة
َص ْخر ُِّي ال َوطْأَ ِة
فوح ِم ْنها ال ِمل ُْح
بِال ُسيولَ ٍة يَ ُ
َوال تَ َم ْر ُج ٍح
ديق
الص ُ
َّ
في الذّاكِ َر ِة
َس َب َق َم ْوتَ ُه
شَ َب ًحا تَ َخشَّ َب ْت أَ ْح ُر ُف كَلِماتِ ِه
كَاألَ ْمثا ِل
يَ ِ
داك
في الذّاكِ َر ِة
َماثيل را ِق ٍ
خام
ت ُ
صات ِم ْن ُر ٍ
َو ِم ْن َم ْر َم ٍر َصقي ِع ِّي اللَّ ْون
َو ْح َدها لَ ْم َستُ ِك
ال تَز ُال تُ ْحر ُِق
َص ْدري َو َخ ّد َي
َوتَ ْح ِف ُر في ال ِعظام
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تَ َم ُّيز
ْتوح كَ ُج ْر ٍح حا ٍّر
َو ْج ُه ِك ال َمف ُ
َو ْجهي ال ُمتَشَ ق ُِّق ك ََسطْ ِح بُ َح ْي َر ٍة تَ ْختَ ِرقُ ُه ال ُّندوب
يَ ُد ِك ال ُملْ ِه َم ُة كَ َغ ْي َم ٍة جا ِريَ ٍة
يَدي ال َّن ِه َم ُة كَلَ ْحنٍ يَ ْن َس ِكب
َص ْد ُر ِك ال َعب ُِق ب ِمزا ٍج ق َّل ٍب
ري ال ُمتَآكِ ُل بَ ْي َن ا ِإلشْ فاقِ َوالتَّ ْن ِ
هيد الطَّويل
َص ْد َ
َت في غ ُْصنٍ
بوب ال ُم ْرتَج ُِف كَرِسالَ ٍة َعلِق ْ
فَ ْر ُج ِك ال َمشْ ُ
ِالسكي ِنة...
فَرجي الحا ِم ُل بِاألَ ْس ِئلَ ِة إِلَ ْي ِكَ ،وب َ
هاب ت ُقيمي َن،
إِال َم أُ َع ِّد ُدَ ،ومابَ ْي َن ال َّنظَ ِر َوا ِإل ِ
في ما يُ َف ِّرقُني؟
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هذا ا ْب ِتسا ُم ِك
هذا ابْ ِتسا ُم ِك
ِصلَ ًة َونَ ًدى
َوابْ ِتسامي ال َعي ُِّي
كَذي ثِ َق ٍة أَ َّن َرفيقًا
َس َيتَلَ َّق ُف ُه
فيما يَ ْهوي في ال َفراغ
هذا ابْ ِتسا ُم ِك
بَ ْر َز ًخا
بَيْ َن الذ ِ
ّات َوالذّات
يَ ْب ُز ُغ فيهِما
كَ َب ْرقٍ ُم َّد َخ ٍر
أَ ْو َخ ْم َر ٍة ُم َعتَّ َق ٍة في ِحضْ نِ
ال َعناقيد
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أَنّى لي ال َّز ْع ُم
أَ َّن ابْ ِتسا َم ِك ِف َّي
َولَم يُ ِضئْني؟
كَفى بي ذُبولً أَنَّني
بَ ْي َن ابْ ِتسا َم ْينِ أُشْ ر ُِق
ِذكْ ًرى َو َو ْعد

سا َع ٌة كا ِملَة
ما زال َْت أَمامي سا َع ٌة
ِلَقْ َرأَ ِك فيها

تي ال ّراج ِ
ِف
ب َِص ْو َ

َو َع ْي َن َّي ال َّن ِه َمتَين
كا ِم ٌل ُجنو ُن ِم ْنديلِ ِك
يُ ِ
باب ال َقلْب
حاص ُر َ
يَف ُُّل األَ ْح َم َر بِاألَ ْح َم ِر

يَ ْفتَر ُِس ال َه َمسات
كا ِم ٌل ُحلْ ُم ِك

َّليل أَ َر ُّق ِم ْن
حي َن ال ُه ْد ُب الظ ُ
َخمائِلِ ال َّنا َرنْج
َح ِّر التَّأَ ْر ُجح
كا ِملَ ٌة َجري َم ُة أَنا ِملِ ِك
كَأَ ْوتا ِر العو ِد

ُمشْ َه َر ًة َعلى َص ْد ٍر عا ٍر
كَ َعشْ ِر َحبائِ َل
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الص ِطيا ِد ال َّز َمن
ْ
َهذا ال َجبي ُن
كَتَبَ ْت َعلَيْ ِه األَ ْعيُ ُن
آالف ال َم ِ
َ
تاهات َوا َّم َح ْت فيها
كَشَ ّل ِ
الت ال َجدائِلِ في كَف ِِّك
َو َه ِذ ِه أُ ْذن ُِك
ال تَصي ُخ َس ْم ًعا لِ ُصراخي

ُم ْف َع ًما ِب َدمي الطَا َز ِج
ِمث َْل ما ِء األَماسي

ما زال َْت أَمامي سا َع ٌة
قَ ْب َل أَ ْن ت َ ْن َف َد أُ ْم ِنياتُ ال َم ْو ِت
َوتَ ْخ ُنقَني ال ِّر ُ
مال التّي
َويل ِم ْن بَ ْينِ أَنا ِملي
ت ََس َّربَ ْت ط ً
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َولَه
شَ ْم ٌس لَ ْي َس ْت تُني ُر َج ْوفي
َونَ ْج ٌم ل َْس ُت أَ ْستَ ْهدي ِب ِه

في تي ِه ال َحشا ال ُمتَ َوث ِِّب
تِل َْك حالي

َوذانِ َك َم ْب ِس ُم ِك َواللَّ ْحظ
كَيْ َف لِلْبَ َدنِ أَ ْن يَ ْفلَ َغ ُه شُ عا ُع ِك
َولَ ّما ت َ ْرمي َن ِبأَصا ِب ِع ِك ال َعشْ ِر

في ها ِويَ ِة فَمي؟

تَ َر َّمدْتُ ُم ْنتَ ِظ ًرا ما بَ ْي َن التَّ ْرقُ َو ِة َوال ُع ُنقِ ِم ْن ِك ا ْرتِجافَ ًة
ِه َي َحريقي
ِإهابي والِ ٌه لِ َندى لِسانِ ِك
ِمث َْل األَ ْر ِض التّي ت َ ْنتَ ِظ ُرني
قَ ِر َم ًة

ُم َن َّو َر ًة
َعظي َم َة
األَناة
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شَ ّق
الص ْد ِر َمشْ رو ٍح
ال أَت َ َق َّد ُم نَ ْح َو ِك إِ ّل ِم ْن شَ ٍّق في َّ
ال أَتَلَ َّم ُس ِك إِ ّل حي َن
أَصابِعي تَ ْمتَ ُّد ِم ْن ِ
داخلِ ت َجاوي ِف ِه
لِتَ ْقب َِض َعلى كَف ِِّك
فَ َق ْط َعبْ َر ُه نَ ُم ُّد قَنا ًة َغيْ َر ُم َس َّن َن ٍة
نَتَجا َذبُها َم ْج ًرى لِلْ َكل َِم
قَطْ َر ُة ال َّد ِم ال تُ ْب ِح ُر بَعي ًدا

َع ْن َم ْس ِق ِطها

ال يُ َح ِّركُني َدمي ال ّراكِ ُد شَ ْوقًا
ِدامات ال ّد ِ
ُم َح ِّركي طاقَ ُة اٱلنْه ِ
اخلِ َّية
َو ِحدا ٌء ِم ْن أَنين

ال َب ْو ُح بِال ُح ِّب َو ْع ٌد بِالبِعاد
لَ ِئ ْن كا َن ذا
كَيْ َف أَن ِْص ُب ِم ْن َص ْدري ِشرا ًعا
َوأَيْ َن أَ ْغر ُِس صا ِريَه؟
87

َمشا ِه ُد لَ ْيلِ َّية
1
طَريـ ٌـق تُراب ٌِّي ِم َن ال ُّن ُز ِل إِلى ق َْص ِر ال َق ْريَ ِة
ُمضا ًء بِالشُّ موع
رائِ َح ُة َر ْو ِث ال َخيْلِ تَأْتي خا ِفتَ ًة
السو ِر
ِم ْن قُ ْر ِب ّ
تَ ْحلُمي َن ِب ِإما َر ٍة ِم ْن قُرونِ أوروبّا ال َوسيطَ ِة
َورِدا ٍء طَويلٍ ِم َن ال َحري ِر ال ُمطَ ّرز
السهول
أَ ُم ُّد َع ْي َن َّي إِلى التِّال ِل َو ُّ

َح ْيثُ َس َقط ُْت
آالفًا ِم َن ال َم ّرات
ِفدا َء َخيالِ ِك.
َلومينني أَن َّي بَ ْربَ ِريُّ ِك،
ت
َ
الص ْمت،
َو َمفْتو ُن َّ
َويَفوت ُِك أَنَّني في ال ِم ْرآ ِة
ما ُعدْتُ أَ ْعثُ ُر َعلى َوجه
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2
ِم َن ال ّد ِ
السرير
وش إِلى َّ
ت َِصلي َن ُم َغلَّ َف ًة بِال َّندى
باح َّي ٍة ِ
كَ َه ِديَّ ٍة َص ِ
فاخ َر ٍة
َطيف
ِمزا ُج ِك طَيِّ ٌب ل ٌ
أَ ْمضي إِلى الما ِء ِب َد ْوري
أَ ْسأَلُ ُه بَ ْر َد ال َيقين
يَ ّساقَ ُط َعلى َرأْسي َو َجبيني.
لَنا ال ّرائِ َح ُة نَف ُْسها
اآل َن
نَنا ُم ُمتَعانِ َقيْنِ
( َعلى بُ ْق َع ٍة ِس ِّريَّ ٍة ِم ْن ظَ ْهر ِِك
بَ ِق َّي ُة ِعطْ ٍر َم َس ْستُ ِك ِب ِه
ِب َيدي باكِ ًرا...
أَلْ ِث ُم ُه في ال َهوا ِء يَنوس)

3
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باح
َذلِ َك َّ
الص ُ
أَ ْغ َب ُر

ُعيو ُن ال َمسا ِء
أَ ْغ َمضَ ْت

أُ ْذن ُِك دانِ َي ٌة ِم ْن لُهاثي
َوروحي بَيْ َن ِس َّنيْنِ

عالِ َق ٌة كَ ِك ْس َر ٍة ياب َِسة
عيق في ُحلْمي
لَ ْن يو ِقظ َِك ال َّز ُ
ُر ْغ َم أَنّي في ِه

أُنا ِز ُع ال َم ْوتَ َج َس َد ِك ال ُم َحطَّم.
أُ َم ِّس ُد شَ ـ ْع َر ِك بِال َي ِد ال َم ْسحوقَ ِة بِال َّذنْب
فَأَ ْس َم ُع ِك تُ َه ْمهِمي َن:
«يَ َد َك»

َوتَضَ عي َنها َعلى قَلْبِك
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ياض ِغيا ُب ِك َوال ُحضور
َب ٌ
ب ُِس ْر َع ٍة ُم َد ِّو َخ ٍة
كَال َق َم ِر
أَدو ُر َح ْول َِك
أَقَ ُع َوأَبْتَ ِع ُد
تَضُ ّمي َن َوتَ ْن ُفرِين
ما بَ ْي َننا
َمسافَ ٌة فَلَ ِك َّي ٌة
كَالبَياض
يَ ْن ِظ ُم األَ ْح ُر َف أَ ْو
تَتَداعى
ما بَ ْي َننا
ِع ُ
ناق َوري َديْن
في ُع ُنقٍ َمطْو ٍِّي
تَ َر ُّد ُد َزفْ َرتَــ ْينِ  :ســا ِب َق ٍة
ت َْسلي َم ال ّرو ِح َوتالِ َي ٍة

91

ب ُِس ْر َع ٍة نورانِ َّية
َح ْولي
ت َـبْ ُزغي َن َوت َـتَوا َري َن
كَآ ِل الظَّ ْمآنِ في
قَ ْف ٍر َم ٍ
ديد كَ َخ ِّد ال َك ْوكَب

َع ْي ُن ال َّربيع
تَ َوق َّْف.
الْ ُفظْ:
تَ َو ُّر ْد
ان ِْط ْق ب ِْاس ِم َز ْه َر ٍة
َمث ًَل
تَ ْم ُر ِح َّن ٍة
ا ْغ ِم ْض َعيْ َنيْ َك
لِتَ ْس َك َر
ِبطَ ْع ِمها في فَ ِم َك
َواشْ ُع ْر ِب َد ِم َخ َّديْ َك
يُ ْز ِهر
ـس َح ْن َج َرتَــ َـك
تَ َح َّسـ ْ
َد ْع شَ ْو َك األَ ْسما ِء يَ ِخ ُز َحلْق ََك
ُمتوئ ًدا
كَ ِإبَ ٍر صي ِنيَّ ٍة
َد ْع ُه يَ ْهتَ ُّز
َوان ِْص ْت إِلَيْ ِه
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لِتَطْ َر َب
قيم
ِب ِعطْ ٍر ُم ٍ
ُه َو أَيْضً ا
بَ ْي َن الذّاكِ َر ِة
َوالتَّ َو ُهم
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إِنَّها
َعلى ِحجا َر ِة ال َمعاب ِِد التّ ِ
اريخيَّ ِة
تُ ْز ِه ُر
الص ْخ ِر َوشُ قوقِ األَ ْوراقِ
في شُ قوقِ َّ
التّي َو َج ْدتَها في فَ ِم َك
َو َعلى ُص ْد َغ ْي َك
حي َن َص َر ْخ َت ِلَ َّو ِل َم َّر ٍة َوفَتَ ْح َت َع ْي َن ْي َك
إِنَّها
أَيْضً ا
تُ ْز ِهر.
َعيْ ُن ال َّربيعِ التّي ت َْستَشْ ِع ُر بَ ْر َدها
َعلى َجبي ِن َك،
كُلَّما َخطَ َرتْ ل ََك،
تَ َوق َّْف.

ال َقل ُْب ُمحيط
َم َح ُّل التِّيه
ِسني ًنا
ِلَشْ با ٍح كَثي َر ٍة تَهي ُم في ِه
َغيْ َر أَنَّها تُ َر ِّص ُع ُه ،نَ ْجماتُ البَ ْح ِر
كاس ال َق َمر
َوانْ ِع ُ
ال َقل ُْب َج َب ٌل أَقْ َرع
ن ََّص َّع ُد في ِه ال ِهثي َن
ب َِص ْد ٍر َح ِر ٍج
َوال نَ ْدري لِماذا
ناك أَ ْعلى ِم ْن ُر ِ
َغيْ َر أَنَّها تَظ َُّل ُه َ
ؤوسنا
بِضْ ُع أَشْ جا ٍر ِبأَيْ ٍد كَثي َر ٍة َم ْرفو َعة
ال َقل ُْب أَيْضً ا ِحوا ٌر َمدي ٌد
بَ ْي َن ال َّد ِم َوال َعضَ لِ
ك ِ
َشاطئٍ نَ ْج َه ُل أَيْ َن يَبْ َدأ
ك ََسما ٍء نَ ْج َه ُل أَيْ َن تَبْ َدأ
كَ َم ْع َب ٍد َهر ٍِم
كَ َع ْينٍ تَغْفو
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نَ ْهـ ُر ِك الجاري ِف َّي
كُلَّما أَ ْم َر ْرتُ لِساني َعلى شَ َفتَي ال ُج ْر ِح
ل ََس َعتْني َمرا َرتي
أَ ْم أَنَّها ما َج َم ْعتُه ِم ْن َرحي ِق ِك لَ ْم يُ َص َّف

َع ْن يَ َديْ ِك َوال َو ْج ِه َوال َّرسائِل؟
َويل ِمدى َر ْغ َب ِت ِك:
قَ ْد أَ ْع َمل ِْت ِف َّي ط ً
ِم ْن ُع ْمقِ َع ْيني ت ِ
ُناش ُدني صو َرت ُِك

َوفي َسحيقِ اللَّ ْح ِم ال َم ْصهو ِر اشْ ِت ُ
عال نِدائِ ِك لي:
« َه ْي َت لَك».
رائِ َحتُ ِك التّي ما َوضَ ْع ِت يَ ْو ًما
ِم ْل ُء شَ ّمي َوت َ ْرجي ُع َص ْوتِ ِك أُذُني

َدف ٌْق ُم ْنتَ ٍش عا ِر ٌم َر ْغ َبتُ ِك ِف َّيَ ،ر ْغ َبتي ِ
فيكَ ،ر ْغ َبتُ ِك في َر ْغ َبتي،
َر ْغ َبتي في َر ْغ َب ِت ِكَ ،ر ْغ َب ُة ك ٍُّل في ذاتِها،
نَ ْه ٌر طا ِف ٌح بِاللَّ َه ِبُ ،مشْ تَ ِع ٌل يُني ُر
السوا ِد التّي َز َر ْع ِتها في َوريدي
أَ ْر َض َّ

َه ْل يَ ْبقى ،إِث ْ َر َذلِ َكَ ،غ ْي ُر َحرائِ َق ُمتَ َف ِّرقَ ٍة
َو َرما ٍد َعلى ث َ ْغر َِي َوال ُجفون؟
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ليق
ما َي ُ
َع ْن ِك انْفُضي َص َخ َب ال َحياة
السكون
لِ ِمثْ ِل ِك ال يَ ُ
ليق ِسوى ُّ

في ال َجوا ِر ِح
َوا ِإلغْضا ِء
في الل ِ
ِّحاظ
َوال َج ِ
ليد

خامي
في َّ
الص ْد ِر ال ُّر ِّ
ليق ِسوى ال َم ْوت
لِ ِمثْلِ ِك ال يَ ُ
الذّي تَ ْح ِملي َن بَيْ َن ال ُجفون
َوبَ ْي َن الشِّ فاه
َوتَ ْرت َِشفي َن َم ْع ك ُِّل قَ ْه َو ٍة
َوتَشْ تَهي َن َم ْع ك ُِّل ِطفْل

الس ِي َد
َعلِّقي َذلِ َك َّ
ِم ْن َحيْثُما ق َِدم
ِب ِق ْر ٍط أَ ْس َو َد يَتَأَ ْر َج ُح كَما الموسيقى
أَ ْو في َخات ٍَم ِم ْن َع ْن َب ٍر َع َسلِ ٍّي

َحيْثُ تَ ْح َفظُ ُه ال ُّفقَّاعاتُ
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ُم َح َّنطًا
ِإلى األَبَد

في ك ُِّل فُقَّا َع ٍة َح ْولَ ُه
أَبَ ٌد َو ِخ َّف ٌة
ث ُ َّم ا ْرمي َحلْ َي ِك

في قَ ْع ِر المترو
أَ ْو قُبَّ َع ِة شَ ّحا ٍذ َمقْلوبة

ِبأَصا ِب ِع ِك الطَّ ِريَّ ِة اطْ ُردي
اب األَ ْر ِض الحانِيَ ِةَ ،وت َشَ َّوقي
تُر َ
ِإلى َهوا ٍء بَ ٍ
عيد ال يُطاق
الصريح
شا ِم ٌس َو ْج ُه ِك َّ
َخ ِفيَّ ٌة كَلِمات ُِك كَال َّنبْ ِض
أَ ْو كَال َحريقِ في ال ِّدماء

ليق ِسوى َس ٍ
ماوات ِم ْن ال َز َو ْرد
لِ ِمثْلِ ِك ال يَ ُ
َوك ََسلٍ
كُ ْح ٌل بَ َنف َْسج ٌِّي َو َد ْم َع ٌة
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َوحي َدةٌ ،لَ ِز َجة
كَبَشَ َر ِة ال َّندى ال ُمتَ َك ِّو َرة
أَ ْو كَشَ ْف َر ِة ال َم ِن ِّي الباتِ َرة

َص ْو ٌت كَلَ ْيل
1
َع ْن َص ْو ٍت كَلَ ْيلٍ
أَيْ َن ال ُم ْنتَأى؟
َص ْوت ُِك ال ّداجي ال َمك ُ
ْحول
ِبأَ ًسى َوسيعٍ
َمكْنو ٍز
كَ َعتَ َم ِة ال َقلْب

2
ال ُم َوشّ ى ِبلَ ْم ٍ
عات كَتي َمة
في فَيْ ِئ ِه
َس َم ٌر َوإِنْشا ٌد
حيق بِنا
ِظ ُّل الظ ِِّّل يُ ُ
ُه َو ،كَ َح َدقَ ٍة َح ْورا َء ال تَ ْغ َم ُض
َوال ُه َو يَ ِق ُّر
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3
لِ َغ ْورِها يَ ْس ِب ُر ِبأَنا ٍة
َح ْن َج َر ًة قانِ َي ًة تَتَ َغ ْر َغ ُر ِب َو ْع ٍد
تَتَضَ َّر ُج ِبأَ ْو ِر َد ٍة شَ َف ِقيَّ ٍة

يَتَ َقل َُّب كَ َب ْر َز ٍخ َر ْجرا ٍج
بَ ْي َن ال ُحلوقِ الظَّ ْمأى َواآلذانِ ال ُم ْستَ ْغ ِرقَة
في َمتاهاتِها الغا ِم َرة
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ُمغا َد َرة
1
ِب َخ َف ٍر ت َ ْم َسحي َن َع ْن أَ ْوراقِ األو ْر ِ
كيديا الخُضْ ِر

غُبا َر ال ِّن ْسيان
ِب ِرفْقٍ  ،كَأَنَّما ط ََّي الغُبا ِر بَ َصماتُ ُح ٍّب
ت َْسقي َنها .موسيقى.
َالم يَغْدو بَليغًا َعلى ِغ َّر ٍة.
ك ُُّل ك ٍ
تُ ْدرِكي َن إِذًا أَ َّن أَ ْج َم َل أَيّ ِام ال ُع ْم ِر
كا َن أَ ْمس
َوأَنَّني ب ُِّت ُجثَّ ًة َج ْوفا َء كَ ُقبَّ ِة لَيْلٍ
صابيح َوال ظُلْ َمة.
دو َن َم َ
ال ُح ُّب َم َّر ِم ْن ُهنا
ِ
عاصفًا
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2
َبوت ن ِ
َعلى حافَّ ِة كَ ْرتونَ ٍة ،أَ ْر ُج ُل َع ْنك ٍ
ُحاسيَّ ٌة كَ ِإلَ ٍه
دَفينٍ
تَتَشَ َّبثُ
ِب َخيْ ٍط ِم ْن ِذكْرى

كَال ُم َه ِّر ِج نَ ْبكي
حي َن نُغا ِد ُر ال ُبيوتَ نَ ْف َه ُم
َعيش أَطْ َو َل ِم َن ال َملَذّات
أَ َّن األَ ْحال َم ال ت ُ
َوال خار َِج أَ ِس َّرتِها

َوأَ َّن طُ ْوفانَها يَتْ ُركُنا َجمي ًعا أَ ْسرى َم ْوتِنا
َو ْح َدها األَ ْعيُ ُن ال تَز ُال تَر ُِّف
ذَبي َح ًة ِب َح ِّد ال َخوا ِءُ ،م ْف َر َغ ًة ِم ْن مائِها.
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إِنْ كُ ْن ِت ِم ّني
ما ُع ْدنا غَري َب ْين
إِ ْن كُ ْن ِت ِم ّني
كَ َوتَ ٍر في ال َح ْن َج َرة
كَيْ َف أُ ِ
خاطبُ ِك
أَ ْو كَ ُه ُد ٍب
كَ ْي َف أَر ِ
اك
َوأَشْ تَهي؟
تِل َْك ال َمسافَ ُة
ما َعلَ ْي ِه يَ ْن َبغي
أَ ْن نَ ْنطَوي
حي َن نَصي ُر َخيْ َم ًة
لَ ْي َس لي ِم ْن ِك ما يَشفين
الص ّناع،
كَال َّر ِ
سام ال َعجوزِ ،أَ ْحذَقِ ُّ
ال يَ ْملِ ُك ما يُ ِ
شاط ُر ُه
ِسوى ال ِمزاج
َو ِه َي ال َم َو َّد ُة ما يَأْبى َعلى ال َوق ِْت ُم ِض َّي ُه
ما يَ ْم َن ُع ال ُح َّب أَ ْن يَكو َن تَ ْز ِجيَ ًة لِلْ َوقْت
تَ ْنقَضي
ما يَ ْم َن ُع ال ِّذكْرى أَ ْن تَكو َن َسحي َق ًة
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أَ ْو ِ
ساحقَة
ال ِعشْ ُق تَ ْه ِجئَ ُة ال َمسافَ ِة
بَ ْي َن ال َع ْينِ َوالشَّ فَة
الص ْد ِر َواألَصابِع
بَيْ َن َّ
بَيْنِ ال َّنف َِس َوال َّنفَس
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االنْ ِتظا ُر ال َم ْص َد ُر ال َحقي ِق ُّي
لِلْشِّ ْعر
يَشْ َح ُنني االِنْ ِتظار
َو ُ
إخال ِض ْحكَك
نَأْيًا
بَ ْي َن ال َقلَقِ َوال َّر ْه َب ِة
حاص ًرا
أُقي ُم ُم َ
بِشَ ِ
هوات ال ُع ْن ِف
َوال َّر ْغ َب ِة
َواالِ ْس ِت ْسالم
كَ ْي َف أَ ْحلُ ُم ِب َي َديْ ِك َو ُهما
أَ ْج َم ُل ِم ْن ت ِ
َالفيف ِدماغي
َو ِم ْن قُ ْد َر ِة َع ْي َن َّي َعلى ا ْح ِتما ِل ال ّنور
كَ ْي َف تَصي ُر ال ُّركْ َب ُة َم ْن َه ًل َوال َحلَ َم ُة
شُ عا ًعا َوال َك ِت ُف َص ْح ًبا
ث ُ َّم كَ ْي َف يَ ْحبو ك ُُّل َ
ذاك في َدمي؟

الص ْمت
نَ ْح ُت َّ
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ِ
الصــدى يَتَ ـ َر َّد ُد بَ ْي ـ َن نُ ْقطَتَ ْيــنِ َ ،و ِلَ َّن ال َمشــا ِع َر تَأْتــي أَزْوا ًجــا ،كَاألَلَـ ِـم
«لَ َّن َّ
َوال َمـ َو َّد ِة ،كَاألَســى َوال ِّرقَّـ ِة ،أَ ْو كَال َحنينِ َوالق َْسـ َو ِة ،ا ْز َد َو َج ْت أَ ْوتــا ُر العو ِد أَيْضً ا»
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بو ْرتريه لِب ْيكون
ِم ْن زا ِويَ ِة ال َع ْين
سيل َسوا ُدها
يَ ُ
لِيَ ْمألَ ال َعتَ َمة
ال ّزائِ ُر
يَتَ َق َّد ُم
يَكا ُد ال يَرى ِسوى شاشَ ِت ِه
في لَ ْحظَ ٍة نا ِد َر ٍة تَلْ ِفتُ ُه لَ ْو َح ٌة
بو ْرتريه لِب ْيكون
فَيَ ْدنو ما ًّدا يَ َد ُه
لَ ِك ْن يَ ْذ َع ُر ُه ظُهو ُره
ُمضا َعفًا
كاس ُه في ِحف ِْظ ال ُّزجاج
َعلى الشّ اشَ ِة انْ ِع ُ
َواألَضْ وا ُء الكَثي َر ُة ت َ ْنتَ ِظ ُم َخلْ َف ُه قَف ًَصا
الصو َر ِة
َو ُه َو ت َما ًما في َو َس ِط ّ
َعلَ ْي ِه إِذًا أَ ْن يَ ْدنُ َو أَكْثَ َر َوأَكْثَ َر
لِتَ ْد ِفـ َن ُه األَلْوا ُن َوخَياالتُ ال ُّزوا ِر
في ُع ْمقِ اللَّ ْو َحة
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الص ْمت
نَ ْح ُت َّ
الص ْمت
َعلى ِغ َّر ٍة يَ ْغ ُم ُرني َّ
كَغَريقٍ يَعو ُد ِإلى ال َهواء
يَ ُع ُّب ِم ْن ُه َعبًّا
الص ْم ُت يَ ْن َح ُت
َّ
كَ ْم ب ِ
ِداخلي ِم ْن َص ْمت
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َمقا ُم ال َّز َمن
إِلى حازم شاهين

ل َْس ُت أَ ْدري َم ْن ذا الذّي يَ ْخل ُُق
فَر ِ
اغات األَ ْز ِم َنة
بَ ْي َن فُ ُر ِ
جات األَصابِع
أَ ْو كَيْ َف ت َْستَ ِر ُّدها
ِبطَ َر ِف ال َي ِد األُ ْخرى
كَ َم ْن يَطْوي ِس ْح ًرا
الصبْح
أَ ْو يُطْلِـ ُع ُّ
تِل َْك األَنْغا ُم تَز ُِّف
ِإلى حافَّ ِة ال َغيْ ِب
ُمتَ ِ
عاشقات
كَأَ ْن لَم ت َ ْقتَلِ ْعها ِم ْن َغيْ َه ٍب
أَ ْو كَأَنَّها ِوث ْ ُر َغ ْف َو ٍة
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َم َّه ْدتَ ُه
طيب ال ُمقام
لِيَ َ

ما ُء عو ِد َك أَبْل َُج
كَك ُِّل نَ ْه ٍر
ال نَـ ْن ِزلُ ُه ذاتَ ُه َم َّرتَيْنِ
َوال ّريشَ ُة

ُع ْصفو ٌر ِم ْن لَ َه ٍب
في نَ َّو ِة ا ِإل ْس َك ْن َد ِريَّة
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َجميالنِ نَ ْح ُن
الصالَ ُة ال ُمطْ َفأَ ُة األَنْوار
ّ
لَ ْي ٌل تُني ُر ُه
ُح ِ
باح ُب ال َهواتِ ِف
ال َم ْحمولَة

خوص تَظْ َه ُر
الشّ ُ
َعلى ال ُّزجا ِج ال ُمتَك َِّسر
خوص َم ْن َخطَف َِت الكاميرا أَ ْروا َح ُهم
شُ ُ
َجميالنِ
السي ِنما ت ِ
ُالحقُنا
كَأَ َّن كاميرا ّ
راكِضَ يْنِ في أَ ِزقَّ ِة المترو
أَ ْو َم ْحشو َريْنِ َعلى كَ َن َب ِة ِقطار
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َغ ْرقى
ال َّن َغ ُم ما ُء َر ِح ٍم
يَ ْس َح ُبنا إِلَ ْي ِه
ِب ِرقَّ ٍة َو َم َحبَّ ٍة فَ َنتَ َك َّو ُر
كَ َن ْملَ ٍة َغ ْرقى...
ك ََسبّاحي َن َم َه َر ٍة ال نَ ْخشى طَ ْم َس ال َّرأْ ِس فيه
أَ ْو بَ ْي َن األَك ِ
ْتاف

َوانْبِها َر األَنْفاس
لَ ِك ّنا نَ ْخشى غَوايَ َة الحو ِريّات

َ
ذاك األَلَ ُم ال ُمقي ُم يَ ْغ ُم ُر ُه َم ٌّد عا ِب ٌر
ال نَ ْف َر ُح بِال َّنجا ِة
بَ ْل بِالتَّ َعب
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تانغو
ُمتَ َر ِّد َد ًة
كَاألَثي ِر

اب َوأَث َر
بَيْ َن َسر ٍ
ُ
ساق ال ّرا ِق َص ِة تَ ْن َه ِمر

كَصا ِع َق ٍة ُمتَ َم ِّهلَة
ك ِ
َسوط كَمانٍ في لَ ْحنٍ

َم ْن ِس ٍّي
َو ُم ْفتَقَد

ِه َي لَ ْحظَ ُة ِخ َفتِّها
تَ َمطّي ال ُكتْلَ ِة في َس ِ
السلِ األَ ْر ِض
طَ َر ُب تَأْخي ٍر ُم ْعتَرِض
َسينكوب
ك
ٍ
لَ ْي َس ْت ُخلَّ ًبا
َو ِإ ْن أَنْتُ ِظ ُر َخلْبَها
ِمث َْل َز ْه َر ٍة َمقْطوفَ ٍة ،ث َوانٍ
َوت َ ْرسو ُم ْن َغ ِر َز ًة في الثَّرى
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ُم ْع ِضلَ ُة اللَّ ْيل
1
تُرى َم ْن ذا الذّي يُسائِ ُل
لِ َم اللَّ ْي ُل ُم ْع ِضلَ ٌة
أَ ْخال ِقيَّة
تِل َْك اللَّ ْيلَ ُة لَ ْم نَ ْختَ ِب ْر ُح ُن َّوها
لِ َم نُبَ ِّد ُدها؟
ِم ْن دونِ َعط ِْف اللَّ ْيل

الص ْب ِح با ِر ٌد كَثَلْج
َو ْه ُج ُّ

2
َولِماذا كا َن ال َّن َغ ُم أَيْضً ا
ُم ْع ِضلَ ًة َع ِص َّية؟
األَغاني التّي نَتَبا َدلُها تَل ُُّف العالَم
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تَدو ُر َح ْولَ ُه َو ِب ِه
َوفي ا ْخ ِتال ِفها أَعاصي ُر َونَسائِ ُم
َوتَ ّياراتٌ َد ّوا َم ٌة
َو َص ْوتٌ يَلْ َم ُع كَشُ عا ٍع ُم ْن َع ِك ٍس
َعلى الثَّلْج
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تَ ْرميم
1
جيل َمريضً ا
نُعالِ ُج ت َْس ً
ِب َزمانِ ِه ُمتَ َص ِّدعا
كَ ْي َف يَجو ُز لِلْموسيقى أَ ْن تُشْ ِب َه َم ْب ًنى
ِم ْن زُجا ٍج أَخْضَ َر أَ ْو أَ ْز َر َق
يَكْفي أَ ْن نَغ ِْسلَ ُه لِيُ ِش َّع ُم َج َّد ًدا؟
لَ ِئ ْن ِشئْنا َر َّم األَ ْصلِ فَأَ ُّي اال ُْسط ِ
ُوانات ُه َو؟
الماتريكس نَف ُْسها تَأْتي ثانِ َي ًة
َو َحقي َق ُة كُ ْن ِه اللَّ ْحنِ األَ ْصلِ ِّي
ال يَ ْعلَ ُمها أَ َح ٌد َحتّى ال ُمط ّيباتِ َّي ُة َوال ُم َغ ّنون

2
في األَ ِ
خاديد ال َم ْحفو َر ِة في ال ِّزف ِْت َو ُخ ِ
دوشها
غُبا ُر َز َمنٍ يَتَناث َ ُر َعلَ ْينا إِذا ِشئْنا
ما كا َن في ال َهوا ِء يَعو ُد إِلى ال َهواء
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أَيْ َن تَ ْذ َه ُب ال َخشْ َخشَ ـ ُة بَ ْع َد ال َم َر َّمة؟
َوأَ ُّي ضَ غ ٍْط كَال َّد ْمعِ َعلى ال َح ْن َج َر ِة ِم ْن َذلِ َك ا ِإلبْطاء
َو َعلى كَلِ َم ِة «ﷲ» ال َم ْحشو َر ِة في َز ْوري؟
يَعودو َن اآل َن َرمي ًما ِ
ناص َع ال َبياض
نَقا ُؤ ُه ْم بِال رائِ َحةَ ،ص ْمتُ ُه ْم َخ ٌ
جول َمقْمو ُع ال َّر ْغ َب ِة
كَرا ِق ٍ
صات بِال َخالخيل

3
األوروبي يَلْتَ ِق ُط بِآلَ ِت ِه طَ ْيفًا
كا َن ال ُم َه ْن ِد ُس
ّ
فَ ُكلَّما نَظَ ّْفنا ُه تَالشى َوكُلَّما ْاستَ َع ْدنا ُه ت َالشى
َويل ،ث ُ َّم شَ َر ْعنا ِر َم ًما
أَلْ َز ْمنا ُه ُم قَما ِق َم ُه ْم ط ً
نَ ْنبُ ُش في فَضائِ ِه ْم َع ْن ُجذو ٍر َسما ِويَّ ٍة بَديلَ ٍة
لِ َن ُم َّص أَنْساغَها ِبأَ ْسنانٍ ِ
قاس َية
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كَما دائِ ًما لُ َغ ُة ال َع َر ِب أَ ْعلَ ُم ِم ّنا
فَال ِّر َم ُة ال ِعظا ُم البالِ َي ُة َو ِ
الح ُ
بال ال ُم ْهتَ ِرئَ ُة َوياب ُِس ال َحشائِ ِش
الح
َوال َر ُّم األَك ُْل فال َم َر َّم ُة شَ َف ُة ا ِإلنْسانِ َوال َر ُّم ا ِإل ْص ُ
َوأَ َر َّم ال َق ْو ُم َوتَ َر ْم َرموا َسكَتوا َو َح َّركوا ِشفا َه ُه ْم َولَ ْم يَتَ َكلَّموا

انْ ِتظار
ِمث َْل نَظْ َر ِة ُم َغ ّني الفْالمنكو
ِمث َْل تَ ْوقِ َم ْع ًنى
ال يَ ِصل
كَال َّن ِ
بيذ ،يَتَ َذ َّو ُق ال ُم َغ ّني َص ْوت َ ُه
ال َمكْتوم،
قَ ْب َل أَ ْن يُ ْر ِسلَ ُه
ِ
باحثًا َع ْن َصدا ُه...
َولَ ِك ْنَ ،ع َّم يَ ْب َحثُ الغيتار؟
ُج َم ُل ال ّرا ِقصي َن الطَّويلَة
ت َْستَثي ُر الطَّ َرب
لِماذا يُ ْذ ِهلُنا ال َو ْر ُد
َع ْن نِدا ِء ال َم ْوت
َوحي َن يَ ْذبُ ُل ال نَ ْعتَني
ِب َدفْ ِن ِه
كَ َج ْر ِو العائِلَة؟
120

موسيقى لِ ُحل ِْم ِ
العاشقين
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أَ ْن يَكو َن ما بَ ْي َننا موسيقى
كَال ٌم بِال َم ْوضو ٍع َوال كَلِمات
كَأَنَّما تَوافُقاتُ ُه اكْتَ َمل َْت
َسحيقًا في الماضي
َولَ ْم نَ ْف َع ْل ِسوى اكْ ِتشا ِفها
الص ْخر ِِّي
كَ َمحا ِر الشّ ِاطئِ َّ
أَ ْن يَكو َن ما بَ ْي َننا موسيقى
ا ْه ِتزازاتٌ بَ ْحتَ ٌة
ويل ُمفاج ٌِئ لِلْ َّر َع ِ
شات
تَ ْح ٌ
نَ ْح َو َرنينٍ آ َخ َر يَتَ َس َّر ُب
في ِخ َّف ِة الما ِء ال َج ْو ِف ِّي الذّي يَ ْسقي
َمدا ِم َعنا
أَ ْن يَكو َن ما بَ ْي َننا موسيقى
ان ِْضما ُم الشِّ فا ِه َواألَصا ِبعِ َوال َّنفَس
اإليقا ُع ال ُمتَلَ ّوي كَثُ ْعبانَ ْينِ في ِعناق
ان ِْش ُ
قاق ال ِجل ِْد كَ َق َم ٍر في ِم ْرآ ِة ال َم ْوج
الس َم ُك يُطا ِر ُد ال َفر ِ
اشات في بَطْنِ اللَّيْل
َّ
َو ُعيو ٌن ُم ْغ َمضَ ٌة ال تَرى ِم َن اللَّ ْونِ ِسوى تَ َر ُّدداتِ ِه
أَ ْن يَكو َن ما بَ ْي َننا موسيقى
لَ ْي ٌل َو َع ْي ٌن َوآ ٌه َوأَمان

بِال ِحر َاس ِة ال ُّزجاج
1
أولَ ُد ِلَ َّن اآل َخري َن يَموتون.
الكَآبَ ُة كَل ٌْب ِفضِّ ٌّي
لَ ِك ْن
إِذا أَ َردْتَ ال َم ْوتَ
الص َور
الْ َع ْب َم َع ُّ

2
ُرنْوارُ ،رنْوار ،ما فَ َعل َْت بي؟
ال ِم ْج ُ
ِياش
ذاف َوال َم ْو ُج ر ٌ
َج َسدي صا َر َحشيش ًّيا
َوال َّن ْه ُر في َع ْي َن َّي يَفيض
في شَ ْع ِر الفَتا ِة فاكِ َه ٌة
السلَّ ِة ق ٌَّش َم ْن قَشَّ ها
َواألَصا ِب ُع َح ْو َل َّ
َح ْيثُما تَ َول َّْت َع ْيني شَ ّل ٌل
ِم ْن َهنا ِء اللَّ ْونِ ...
122

َعلى َم ْق ُربَ ٍة لَ ْو َحتان
ِ
واح َد ٌة يَ ْح ُر ُسها لَ َمعا ُن ال ُّزجاج
َّس َهذا ال َهواء
َواألُ ْخرى ِمثْلَنا تَتَ َنف ُ
يَ ْر ُس ُم فيها شُ قوقًا بَ ْيضا َء تُشْ ِب ُه ِرئَـتَ َّي
ال َهوا ُء الذّي يُ َفتِّ ُت اللَّ ْو َن يُعي ُد
السطْح
بَ َ
ياض القُماشَ ِة إِلى َّ
ياض ال ّريشَ ِة بَها ًء
يُنا ِف ُس بَ َ
َو َه ِذ ِه اللَّ ْو َح ُة ال َحبيبَ ُة ت َ ْحيا ِمثْلَنا َوت َشيخ

3
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ياض لَ ْي َس َص ْمتًا
ال َب ُ
َم ْي َس ُم ال َوق ِْت يُ َح ِّر ُرنا ِم ْن أَ ْص ِب َغ ِة ال َو ْهم
خام القَدي َمة
نَ ْح ُس ُد ت َ
َماثيل ال ُّر ِ
حي َن َسيَتَ َفتَّ ُت َو ْجهي
ياض البا ِق َي في ال َح َدق؟
َه ْل َستَلْ ِثمي َن البَ َ

ال ِتحام
كُلَّما لَ َم َع ْت كَلِ َم ُة َموتِي
أَشْ تاق ُِك

أَشْ ُ
تاق لِ َنف َِس ِك َعلى َخ ّدي
لِ َي ِد ِك َعلى َجبيني

لِسا ِق ِك َعلى ساقي
أَشْ ُ
تاق لِموسيقى تَلْ ُح ُمنا
كَ ِت ْمثا ٍل
َح ٍّي
لِلْموسيقى

الهِبــــــات
125

بسام
ِه ُ
بات ّ
1
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كَلِ َم ًة كَلِ َمة
يَ ّساقَ ُط ال َّندى َوال ُه ْد ُب
َعلى نَ ْبتَ ِة ال َو ْحشَ ة.
بسام ،أَقَ ْم َت
كَ ْي َف ،يا ّ
في ما ال يَتَ َج َّد ُد ِم َن ال َخسارات
َحتّى َج َعلْتَها لَنا َمزا ًرا؟
ذاك ال َم َم ُّر الذّي ْاستَ َ
َ
طال َع ْن ُه ال َحديث
أَكا َن في َم ْن ِز ٍل أَ ْم كان ال َم ْنز َِل؟
َوتِل َْك األَط ُ
ْيافِ ،م ْن أُلْ َف ٍة َو ُحزن،
ت َسي ُر بِال أَيْ ٍد في ال َعتْ ِم ال َحبيب
ـ ِلَنَّ ُه ُمقيم ـ
في ال َعتْ ِم الباقي،
فَاألَيْدي ِهبَ ُة ال َم َحبَّ ِة ال َّرفيقَة
ُّس ِه َب ُة الق َْس َوة
ِمثْلَما التَّ َنف ُ
ِمثْلَما ال ُع ْزالتُ ِه َب ُة الغَوايَة
ِمثْلَما األَط ُ
ْياف ِه َب ُة الكَالم،
أَلَ ْي َس ذا نَ ْف ُع الكَالم ،أَيُّها ال ُمفار ُِق لِلْ َحفّارين؟

2
كَلِ َم ًة كَلِ َمة
يَتَّ ِس ُع ال َقل ُْب لِعالَ َميْنِ َولِلْ ُغ ْربَة
لساعات
َولِ ّ
الس ُ
ؤال نَشي ًدا َحتّى ذُرى الشَّ َجر.
َويَتَّ ِس ُع ُّ
بَ ْي َن كَلِ َمتَ ْينِ تَضَ ُع َص ْمتًا ،أَ ْو ت َ َع ًبا،
فيما اآل َخرو َن ُخ ْر ٌس،
الص ْم َت َم ْمهو ًرا كَالبَيْ ِت بِالتَّداعي
تَ ْختا ُر َّ
ناس ُل بَ ْعضُ ُه ِم ْن بَ ْع ٍض
فَ َيتَ َ
كَشَ ْرشَ ٍف ِم ْن بَ ٍ
ياض
قوش ،ب ِ
َعلَ ْي ِه ُز ْرقَ ُة ال ُّن ِ
ِالح ْبر،
ِفتْ َن ُة ال ّراضي َن َوال ُعشّ اق.

3
ن ََس ْج َت ِم َن ال ُح ْزنِ ُروا ًء
َو ِم َن األَل َِم رِوايَ َة ال َوداعات
ريق أَلْغا ِز ال َمعاج ِِم
َوأَ ْو َد ْعتَنا تَ ْح َ
ال َح َد َق َواألَشْ واق
فَال يُفْضي تَق َّص َيك فينا ِإلى َغ ْي ِر ال َمتا َهة.
ُربَّما كا َن َ
الس َّر:
ذاك ِّ
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أَ ْن تَضَ َع َمتا َه ًة في قَلْب َِكَ ،وشُ رو ًدا في ال َعين
َعسى ت َُس ُّح ال َكلِماتُ ِس ْح ًرا ُم ْن َه ِم ًل
قيكِ ،
َو َعسى ت َْس َ
آخ َر ال َّن ْهرِ ،كَأَ َس ال ِّن ْسيان
يَ ٌد َرفيقَة.
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ال َوجي ُز في ال َحيا ِة ،ال َوجي ُز في ال َممات
إِ ْحدى َعشْ َر َة كَلِ َمة

إِلى م .بَ .وإِلى ج.

اج ِرقَّ ٍة،
َريُّ ِك ِمز ُ
ُ
اآلل َولي َمتي .آمين.

َص ْدري ُرفاتُ َص ْد ٍع
ِجلْ ُد ِك يَل َْس ُع ال َجميع

الس ِّر الكَليلَة
ك َُّف ِّ
طَ ُّيها بَلَ ُد الط ِ
َّريد.
شَ ذا ِلُ ْغ ِنيَ ٍة شَ ْوهاء
ُح ُن ّوي .أَن ِْت ُح ْرقَتي

َرطي ًبا نِ ْم ُت ِر َّم ًة
ال ِعشْ ُق شَ لَّ ُه ال ِعشْ ُق
َوحي ًداَ ،و َو ْر َدة
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ثَ ُ
الث َقصائِ َد إِلى َع ّباس
َع ْن ُح ْف َر ِة َج َسدي

1
لَ ْي َس ال َف َر ُح سائِ ًل
طوب بِالشَّ ظايا
فَيَ ْخ ُر َج ِم َن الج ِْس ِم ال َم ْع ِ
لَ ِك ْن إِذا ما ا ْعتَ َص ْرتِني ِب ُق َّو ٍة
ُربَّما يَ ْس ُق ُط في يَ ِدك
الس ُ
ميك الحا ِم ِض ُّي
ِقشْ ُر ُه َّ
قَ ْد كُ ْن ُت أَ َّد ِخ ُر ُه في شُ قوقِ ال َم ِ
فاصلِ
َوفُ ُر ِ
جات اللَّ ْح ِم َوال ُحلْقوم
لِ ِمثْلِ َهذا اليَ ْوم
حي َن تَأْبي َن ك َُّل شَ فا َع ٍة
َحتّى ا ْخ ِت َ
ناق ال ُعيونِ بِاال ْم ِتنان
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حي َن تَعانَقْنا ما أَ ْه َديْ ُت إِلَيْ ِك
كا َن َج َس ًدا لَ ْم أَ ْمتَلِ ْك

َونَ ْزقًا لَ ْم يَ ْختَ ِرقْني
أَ ْو ُجنونًا لَ ْم يَ ْصطَ ِفني
لَ ْم يَ َم َّس َذلِ َك نَوا َة قَلْب ِِك
التّي بَ ِقيَ ْت كَري َم ًة كَشَ َج َر ٍة
فيض َع ْن ُح ْف َر ِة َج َسدي
تَجو ُد بِما يَ ُ
ف ُي ْدر َِس أَث َ َرها.

نوطَ ٌة في ُج ْم ُج َمة

1
َس َيكو ُن َخطي ًرا بِالطَّ ْبع
أَ ْن نَ ْنسى نوطَ ًة في ُج ْم ُجمة
بي
أَ ْو قَلَ َم ِح ْب ٍر في ُد ْر ٍج َخشَ ّ
واف األَ ْصدا ِغ أَ ْو ال َم ِ
فاصلِ
ما يَ ْنشَ ُع َعلى َح ِّ
في من جديد
من أنينٍ مستأن ٍَف قد يوقظ َّ
السور ِ
ات أَ ْو الطَّ َرب
قُ َّو َة ّ

2
الغَضَ ُب حانٍ ِب َح َد ِب الطُّيو ِر َعلى أَبْنائِها
َالس َّن ْورِ ،أَظْفا ًرا
فيما ال َح َس ُد يَبْري ،ك ِّ
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يُ َج ِّربُها في ال َجسد
َواميس ال تَتَ َه َّيأُ
َو ْح َدها الق ُ
َوتَ ْقتَ ِص ُر َع ْدواها َعلى أَث َ ِر الغُبار
بَ ْع َد أَ ْن تَالشى إِنْشا ُدها َو َخفَت.
احات َغ ْي ُر شَ َجنِ ال َمالئِ ِك وبَ ْر ِد أَن ِ
الس ِ
ْفاسها
لَ ْي َس في ّ

3
َ ...ويَقي ًنا لَ ْو أَ َّن لِلْشَّ ْم ِس ِهاللً
أَ ْغ َز َر ُحضو ًرا ِبقَليلٍ
لَ َن َص ْبنا ِم ْن َو ْس ِ
واس التَّ َرق ُِّب
َه َر ًما َمقْلوبًا ُم ْن َغ ِرزًا في اليافوخ
َغيْ َر أَ َّن لِلْبِشار ِ
ات أَفْالكًا
تَدو ُر كَطائِر ٍ
ات َو َر ِقيَّ ٍة
يَشُ ُّدها َويَطي ُر بِها َخ ْي ٌط َم ْربو ٌط ِب ُه ْد ِب الطِّفْل.

أَ ْع ُي ٌن َغ ْي ُر ُم ْس َت ْع َملَة
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القَصائِ ُد كَال ِقط َِط ال َولي َدة
تَ ْج َه ُل أَ َّن لَ َديْها
أَ ْع ُي ًنا َغ ْي َر ُم ْستَ ْع َملَة

َويل،
الص ْم ُت ،ك َُّل َم َّر ٍة ،ط ً
َّ
ك َْي أَبْلُ َغ ال ِّن ْسيا َن ـ أَ ْن أَنْسى أَنّي أَبْ َحثُ َع ْن ُه ـ
الص ْم ُت ك َْي أُعا ِو َد تَ َح ُّس َس فَضائي بِاألَصابِع
َّ
َوتَلَ ُّم َس َج َسدي بِاألَصا ِبعِ َوال َكلِمات
َذلِ َك ال َع ُّي يَ ْسبُ ُر ِف َقر ِ
ات ال ُع ُنقِ َوالظّهر
فَتولَ ُد ِقطَّ ٌة ِم َن األضْ الع
أَ ْو ُر ْز َم ٌة ِم َن ِ
الخط َِط ال َجهيضَ ِة ِم ْن ِس ٍّن َمقْلوعة
العالَ ُم يَلْ َب ُس ِم ْعط ََف ال َخفاء
َغ ْي َر أَ َّن لِ َب ْع ِض ال َكلِ ِ
مات ال ُم َس َّن َن ِة أَ ْن تَتَنات ََش قُماشَ تَ ُه
أَث َ َر لَ ْونٍ ها ُهنا ،أَ ْو شَ كْلٍ ُه َ
ناك
قَ ْد يَدومانِ ِعشْ ري َن قَ ْرنًا
تاج لِسانًا أَ ْس َو َد ِلَ ُد َّل َعلَ ْيهِما
َوأَ ْح ُ
َوأفْتَ َح أَ ْهدابَ ُهما ال ُم َقذّاة
تاج ُح ْرقَ َة ُج ْر ٍح ِب َو َرقَ ٍة أَ ْو َر ْو َع ًة ِ
قاط َعة
أَ ْح ُ
َعل ََّي أَ ْن أَ ْع َم َل ِب ِه ِّم ٍة َخ ْرسا َء ك َْي أَن ِْس َج شَ َب َك َة ال َع ْين
َوأَ ْرميَها َعلى العالَم.
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حاف ال َّت َع ِب الغَريب
لِ ُ
إِلـــى أ.

فَ ْجأَ ًة َح َّل بي تَ َع ٌب غَريب
لَ ْم أَ ْعتَ ْد ِم ْن قَ ْب ُل أَ ْن أُن ِْص َت إِلى ج ِْسمي
السـ ُن؟ َحتّــى فــي ال ِج ْنـ ِ
ـام َو ُمتْ َعـ ٍة
ـت إِلــى َج َسـ ِـد اآل َخـ ِر بِا ْه ِتمـ ٍ
ـس أُن ِْصـ ُ
أَ ُهـ َو ِّ
ـات ال ُمتَ ِ
ـح لِ َنفســي لَ ْحظَـ َة تَ َخـ ٍّـل َعـ ْن َهــذا ا ِإلنْصـ ِ
واصــل.
َوال أَبيـ ُ
ـت إِلــى لُغَتــي أَيْضً ــا .التَّلَ ُّم ـ ُظ
ـب؟ لَ ـ ْم أَ ْعتَ ـ ْد ِم ـ ْن قَبْـ ُـل أَ ْن أُن ِْصـ َ
أَ ُه ـ َو التَّ َعـ ُ
بِال ُحـ ِ
ـروف ال َم ْنطوقَـ ِة يَ ِتـ ُّم فَ َقـ ْط فــي َخيالــي َحيْــثُ الموســيقى أَيْضً ــا تَــدو ُر
الصـ ْو ِت الـذّي يَتَ َكـ َّر ُر َم ْع ِدنِ ًّيــا
ِبــا انْ ِقطــا ٍع َو ِبــا تَفــا ُو ٍت فــي ال َّن ْبـ َر ِة أَ ْو خا َمـ ِة َّ
ُمتَســا ِويًا.
ُربَّمــا يَكــو ُن شَ ـك ُْل ال ُحـ ِ
ـروف حيـ َن أَ ْح َفظُهــا َم ْدعــا ًة أَ ْعلــى لِلْ َفـ َر ِح بِهــاَ ،و ِإ ْن
كا َن تَفْكيـ ُـك ِش ـ ْف َرتِها َو ُرموزِهــا ِ
الح ًقــا ُمضْ ِن ًيــا ُملْ ِغ ـ ًزا أَ ْحيانًــا.
أَ ُه ـ َو الطَّ ـ َر ُب؟ تِلْـ َـك ِخ َّف ـ ٌة ال أَ َّدعيهــا إِ ْذ إِنَّنــي أَ ْح ِمـ ُـل ب ِْاس ـ ِت ْمرا ٍر ثانِ ًيــا فــي
ِ
ـب ،يُشَ ـ ِّج ُع ،يُ َص ِّفـ ُـق أَ ْحيانًــا لِـ ُردو ِد ِف ْعلــي َو َمشــا ِعري َو َد ْمعــي
داخلــي ،يُرا ِقـ ُ
ـت غَزي ـ ًرا حي ـ َن َح َّدثَتْنــي َصديقَتــي َع ـ ْن َج َّدتِهــا َو ِعنايَ ِتهــا
َوابْ ِتســامي .بَ َك ْيـ ُ
ـخاص َوال َكلِمـ ِ
البالِ َغ ـ ِة ِب َز ْوجِهــا حي ـ َن فَ َق ـ َد ذاكِ ـ َر َة األَشْ ـ ِ
ـاتَ .ولَ ـ ْم ت َ ْف َه ـ ْم ِلَ ِّي
ـس تِلْـ َـك ال ُّدمــوع.
َس ـ َب ٍب تَ ْن َب ِجـ ُ
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وح ِمـ ْن ِشـ َّد ِة
ـس فــي ال ّروسـ ّي ِة ُمـرا ِد ٌف لِلطَّـ َر ِب ،لِل ِّخ َفـ ِة التّــي تَ ْعتَــري الـ ّر َ
لَ ْيـ َ

ال ِّرقَّـ ِة أَما َمهــا .لَـ ْم تُـ ْدر ِْك أَنَّنــي لَـ ْم أَكُـ ْن أَ ْعلَـ ُم ِب َد ْمعــي َوأَنَّهــا حيـ َن َسـأَلَتْني
ـب ُم ْج َفلَ ـ ًة قَ ـ ْد أَ ْج َفلَتْنــيَ ،وأَ َّن مــا تَــا ِم ـ ْن َد ْم ـعٍ كا َن ت َْصفيـ َـق
َع ـ ْن ال َخطْـ ِ
ـوش لِــرو ٍح ُم َحلِّ َقـ ٍةَ ،وكا َن ث َقيـ ًـا َعلــى ال َّن ْفـ ِ
ال ُّرمـ ِ
ـسَ ،وأَ ًســى فــي ال ُحلْقــوم ،إِ ْذ
ـب َو ُم ْن َهــك.
أَعــي أَنَّنــي أَعــي أَنَّنــي ت َ ِعـ ٌ
ـاس ِب َمعاييـ ِر
ـي ال َّر ْغ َبـةُ؟ أَ ُهـ َو إِ ْجهــا ُد ال َّر ْغ َبـ ِة ال قَ ْعـ َر لَهــا فــي َجمــا ٍل ال يُقـ ُ
أَ ِهـ َ
الصــو َر ِة َوال يَ ْن َح ِصـ ُر فــي ُحــدو ِد كا ِدرِهــا .فــي َجمــا ٍل يَ ْن َفلِـ ُـق ك َُسـ َّر ٍة ُم ْف َع َمـ ٍة،
ُّ
ـس َعتَ َمـ َة ال َج ْفــنِ َو ْج ًهــا أَ ْسـ َو َد بَطي ًنــا؟
َويَتَلبَّـ ُ
أَ ْم ُه ـ َو إِ ْجهــا ُد ال َّر ْغبَ ـ ِة فــي َر ْغبَ ـ ٍة ال يُثْ ِقلُهــا خــار ٌِج ،خالِ َص ـ ٍة ِم ـ ْن ك ُِّل َوزْنٍ ،
ُمتَ َخ ِّففَــ ٍة ِمــ ْن ك ُِّل آت؟
ـبِ ،ط ّيــاتٌ ِط ّيــاتٌ ِمثْـ َـل لِحـ ٍ
ـاف يَلْتَـ ُّـف
ـب الغَريـ ِ
ـي ِء َذلِـ َـك التَّ َعـ ِ
ال َّنـ ْو ُم ،فــي فَـ ْ
ـي طَلَ ًبــا لِلـ ِّد ْفء.
َعلــى قَ َد َمـ َّ

136

َس ْب ُع َهدايا ِم ْن ُرلى
ـك ال ُحلْـ َو َة ت َ ْنتَ ِش ـ ُر َعلــى َو ْج ِهـ ِ
ـت يــا ُرلــى كَأَ َّن رو َحـ ِ
ـ َجميلَـ ٌة أَنْـ ِ
وح،
ـكَ ،وال ـ ّر ُ
كَمــا نَ ْحلُـ ُم صا ِغري ـ َن ،خالِـ َدةٌ.
ـ «أَغانــي ال َيهــو ِد ال َع ـ َرب» ال ـذّي أَ ْه َديْ ِتنــي كا َن فاتِ َح ـ َة َعالقَتــي بِموســيقى
ـت ،أَنْـ ِ
روب ال ُم ْستَ ْو ِحشَ ـ ِة َوكُ ْنـ ِ
ال َّن ْهضَ ــة .بَ َعثْـ ِ
ـت ال ُمحاطَ ُة
ـت بــي فــي تِلْـ َـك الـ ُّد ِ
ـت ،شَ ــري َك َة ال ُعـ ْز ِ
بِالـ ِو ِّد الكَثيـ ِر طيلَـ َة ال َوقْـ ِ
الت َوفَراشَ ـتَها ال ُم ْغ ِويَــة.
ـب .فــي المينــا ،فــي
ـ َحيْثُمــا الْتَ َقيْنــا شَ ـ َقق ِْت فــي قَلْبــي َسـ ً
ـبيل إِلــى ال ُحـ ِّ
باريــس ،فــي لُ ْنــ ُدن .فــي بُيوتِ ِ
ــب
بَ ْيــروتَ  ،فــي
َ
ــك الكَثيــ َر ِة ت ُ َوزِّعيــ َن ال ُح َّ
كَال َحلْــوى َوت َ ْخلُقيـ َن ُمناخـ ِ
ـات ال َبـ ْوحَ .ر ْغـ َم َذلِـ َـك تَقوليـ َن بِلـ ْو ِم الـ َّدال ِل« :مــا
أَ ْح َب ْبتَنــي كِفايَ ـةً» ،قَ ْبـ َـل ِه ْج َرتــي ِب َي ـ ْو ٍم...أَ ْم كا َن ُحلْ ًمــا؟
الس ـبَب ،أَ ْجــرى فــي
ـ َدلَـ ـلْتُ ِك َعلــى صانِ ـعِ عو َديْنــا ال ـذّي ،دو َن أَ ْن يَ ْع ـر َِف َّ
ـت ُدمو َعـ ِ
ـك إِ ّل ِع ْن َدمــا
عــو ِد ِك َسـيْ َل ال َحنــانِ َوفــي عــودي ال َحنيــنَ ...هـ ْـل َرأَيْـ ُ
تَضْ َحكيــن؟
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ـك فــي ِم ـ ْرآ ِة ذاتِـ ِ
ـت ،كَأَنَّـ ِ
ـ ُم ْن َف ِت َح ـ ٌة لَ ِك ـ ْن ُم ْز َد ِو َج ـ ٌة أَنْـ ِ
ـك َغ ْي ـ ُر ِك ِ .ض ْح َكتُــك،
الســمي َك ِة ،طاقَتُـ ِ
افْ ِتتانُـ ِ
ـك ال َه ـ ّدارة ك َِط ْفــلٍ  ،لنــدن التّــي
ـك بِاللُّ َغ ـ ِة َوال ُكتُـ ِ
ـب ّ
الص ْمـ ِ
ـت َوهــاالتُ ال ُّدخــان .كُلُّهــا
ا ْمتَلَ ْك ِتهــا ِبأَ ْريَ ِحيَّـ ِة الوا ِهـ ِ
ـب الكَريـ ِـمَ ،دوائِـ ُر َّ
ِ
الخاط َفـةَُ ،غ ْو ُص ِك
ـت ُم ْز َد ِو َجـةًِ :ض ْح َكـ ُة ال َفـ ِـم ال ُمتَ َف ِّجـ َر ُة َو ِض ْح َكـ ُة ال َع ْيــنِ
كانَـ ْ

ـيُ ،جمو ُحـ ِ
فــي القامـ ِ
ـك ال َّدفـ ُ
ـي كا ِملَ ـ ًة َعلــى
ـوس َعلــى ال ـك ِ
ـاق لَيالِـ َ
َالم ال َيومـ ّ
خاصتُ ِ
ــك ال َم ْعزولَــ ُة
الصفَّــ ِة َمــ ْع الموســيقى َواألَفْــكا ِر َوال َحماســات ،لنــدن َّ
ُ
ــب الذّيــ َن نَ ْرجِــ ُع ِمــ ْن ِرفْ َق ِتهِــ ْم َمرِحيــ َن كَال َحزانــى،
كَ ُبــ ْر ٍج َو َملْ َجــأٍَّ ،
الص ْح ُ
ــل لِ ُمخاتَلَــ ِة ا ألَ لَــمَ .وال ِغنــا ُء أَيْضً ــا
ــق ،ال ُمتْ َعــةً ،بَ ْ
َوال ُّدخــا ُن الــذّي يَتَال َح ُ
الســتَ « .حبيــب قَلْبــي»
لِ ُمخاتَلَ ـ ِة األَلَــم؟ كَ ـ ْم َم ـ َّر ًة اشْ ـتَ َغلْنا َعلــى « ُحلْـ ِـم» ِّ
ـك يــا ُرلــىِ ،لَنَّـ ِ
ـب َعلَ ْيـ ِ
ـك َحتّــى اآل َن لَـ ْم ت ُوافيني
ت َقوليـ َن َوت ُعيديــن ...أَنــا عاتِـ ٌ
ـب يَ ْرقُــص؟
فــي الميعــا ِد َولَ ـ ْم تَــزوري هولنــدا كَمــا َو َع ـ ْد ِت ،فَ َمتــى ال َقلْـ ُ
َالســ َرطانِ مــا يَ ْن َهشُ ــنا ِمــ َن ال ّد ِ
ـ َعزي َمتُ ِ
ــك ُم ْع ِديَــةٌَ .رأَيْ ِ
اخــلِ
ــت ال ِفتْ َنــ َة ك َّ
َوا ْحتَ َفيْـ ِ
اب أَكْثَـ ُر لِ ِال ْح ِتفــا ِل
ـت فَـ ْو ًرا بِال َّن ْصـ ِر اآلتــي بِال َعزي َمــة .لَ َديْنــا اآل َن أَسـبْ ٌ
حي َنهــا فَال َم ـ َر ُض يَ ْق َه ـ ُر ال َج َس ـ َد ال الضِّ ْح َكــة .انْ ِتصــا ُر الضِّ ْح َك ـ ِة ال َعني ـ َد ِة ٍ
آت
ِب ُق ـ َّو ِة إيمانِـ ِ
ـك ِب ـ ِه.
ـ فَ َقـ ْط حيـ َن َسـأَل ُْت زيــادَ « :ويْــن ُرلــى؟»َ ،سـ َم َح ال َّد ْمـ ُع .ال قَ ْبـ َـلَ ،وال بَ ْعـ َد.
ـوت الكَثي ـ َر ِة ،أَيْ َنـ ِ
أَ ْس ـأَ ُل َع ـ ْن َمكانِـ ِ
ـكِ ،م ـ ْن بَيْــنِ البُيـ ِ
ـك؟ ُربَّمــا ِلنّــي حي ـ َن
أَ ْســأَ ُل أَيْ َن ِ
ــيَ ،خفيفَــ ًة َوقَ ِويَّــ َة
ــك ،أَ ْســأَ ُل أَيْــ َن يُ ْم ِكــ ُن أَ ْن آ ُخــذ َِك بَيْــ َن ِذرا َع َّ
ال ِعنــاق .لَ ِك َّنـ ِ
ـوح ِم ْنـ ُه ال ُمـ ُد ُن
ـك ،تَ ْرتَميـ َن فــي ال ُمتَ َو ِّســط ،فــي بَ ْحرِنــا الـذّي تَلـ ُ
ـال وا ِد َعـ ًة َو ُح َم ْيـراء .لَـ ْم أَكُـ ْن أَ ْعلَـ ُم ِمـ ْن قَ ْبـ ُـل أَ َّن ال َوصايــا ال ُمتَ ِ
َوالتِّـ ُ
قاط َعـ َة
ـبيل لِ ِعنــاقٍ طَويــلٍ قــا ِدمَ .س ـ َنلْتَقي َ ...علــى طــو ِل الشَّ ـ ْوق.
َسـ ٌ
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ِظ ُّل ِغيابِك
إِلـــى ه.

تَ ْنمــو شُ ـ َج ْي َرتا ن
تَتَ َح َّس ُس أَغْصانُها طَريقًا
إِلى ال ّنور
َماس
فَتَتَشابَكانِ دو َن ت ٍّ
تَفا َديانِ َوتَـأْتَـلِفان
إِ ْذ تَلْتَ ُّف أَطْرافُ ُهما
كَأَنَّما تَتَراقَصان
ّاب انْتَ َز َع شُ َجيْ َر ًة
حي َن ال َحط ُ
َح َملَتْها األُ ْخرى في ال َهوا ِء الذّي يَ ُم ّر
في ال ّنو ِر الذّي يَ ْع ُب ُر
َت
في ال َّرق َْص ِة التّي تَ َوقَّف ْ
في األَغْصانِ التّي ت َ ْر ُس ُم
في فَ َجواتِها
ِظ َّل الشُّ َجيْ َر ِة التّي َمضَ ْت
أَنا أَيْضً ا
ِظ ُّل ِغياب ِِك
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ما َي َس ُع الشِّ ْع ُر َق ْولَه
ِغنا ُء ال َّر ْغ َب ِة
نِدا ُء األَسى َوال ِّرقَّ ِة
َشيج األَ ْعضاء
ن ُ

تَجاعي ُد ما َوقَ َر في الذّاكِرة
أُ ِح ُّب ِك

نَسي ٌم يُخاتِ ُل غَدائِ َر ِك
افْ ِترا ُر األُفُقِ َع ْن بَ ْس َم ٍة أَ ْو إِغْماضُ ه
َعلى انْ ِكسا ٍر
َع ْن شا ِهقٍ أَن َْسلِ ُخ أَ ْو
َخ َد ٍر يَ ْسري كَنيلٍ بِال انْ ِقطاع
ما يَ َس ُع الشِّ ْع ُر قَ ْولَ ُه
أَنا نا ِق ًصا العالَم
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ما ال َي َس ُع الشِّ ْع ُر َق ْولَه
تِل َْك األَنا ِم ُل ال َّذبّا َح ُة
ال َف ْر ُق بَ ْي َن نَدا َو ِة شَ َفتَ ْي ِك أَ ْم ِس َواللَّ ْيلة
تَ َخلُّ ُع ابْ ِتسا َم ِة ِطفْلٍ
َملْ َم ُس ِإبْ ِط ِك َعلى ُحلَ ْي ِ
مات لِساني
َسيج األُلْفَة
أَذى ال َب ْح ِث َع ْن كَ ِل َم ٍة تَ ْبتُ ُر ن َ

األَلَ ُم البائِ ُت
َع َر ٌق بَ ْي َن بَطَ َن ْينا َو َوبْ ٌر أَ ْس َو ُد
ِب َم يَ ْحلُ ُم َولي ٌد في لَ ْيلَ ِت ِه األولى؟
رائِ َح ُة تِل َْك ال َّزيْتونَ ِة ال ُمبا َركَ ِة قَبْ َل ال ِقطاف
ُدنُ ُّو ما ال َريْ َب في ِه ،أَ ْو ال َه ْج ِر غا ِم ًرا

ما ال يَ َس ُع الشِّ ْع ُر قَ ْولَ ُه
العالَ ُم نا ِق ًصا أَنا
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ِطاقات ُح ٍّب
ُ
ب
إِلــى تشــي
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َمعاً كَ َم ْو َجتَ ْي َص ْو ٍت في ال َهواء
إِلى األَبَ ِدُ ،ربَّما
الص ْوت
يَ ْخ ِف ُت ُعلُ ُّو َّ
ال ُع ْن ُف االِ ْرتِطام
َوال تَ َوت ُّ ُر ال َم ْوج
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لَ ْم يَ ْص َن ْع لَنا اللَّ ْي ُل َس ْيفًا
لِ َن ْقطَ َع ِب ِه َسيْ َل ال َّز َمنِ ال ُم ْن َه ِمر
الص ْب ُح ُس ُف ًنا
لَ ْم يَ ْص َن ْع لَنا ُّ
لِ ُن ْب ِح َر َعك ِْس ت َ ّيا ِر ال َوق ِْت ال َعنيف
لَ ْم ت َْص َن ْع لَنا الشَّ ْم ُس َخيالً
َمفْتو ًحا َعلى أَ ْر ٍض ُمغا ِي َرة
بيل
لَ ْم يَ ْص َن ْع لَنا ال َغ ْي ُم َس ً
لِ َن ْس ِق َي أَ ْحال َم األَطْفال
ما َه َّم؟
لَنا أَ ْذ ُر ٌع ُمتَ ِ
قاط َع ٌة َو ِشفا ٌه
ت ُ
َقول َذلِ َك كُلَّ ُه
َوت َْص َن ُع ُه في ك ُِّل قُ ْبلَ ٍة
َوابْ ِتسام

في أَ ْز ِم َن ِة التَّغْيير
نَ ْختَ ِر ُع التَّقاليد
في فَتَر ِ
ات ال َخ ْوف
نَ ْختَ ِر ُع اآللِ َهة
في ُعهو ِد األَ َمل
نَ ْختَ ِر ُع ال ُم ْستَ ْق َبل
َوفي لَ َح ِ
السعا َد ِة
ظات َّ
..؟
اليَما ُم
الذّي يُ َحل ُِّق عالِ ًيا
يَعو ُد ك َُّل َم َّر ٍة
إِلى ِ
عاش ِق ِه
ـ َم ْن ِم ْن ُهما الغاوي؟ ـ
َوفي ِم ْنقا ِر ِه كِ ْس َر ُة شَ ْمس
كَذا تَعو ُد ابْ ِتسا َمتُ ِك
لِسان ُِك ُحلْ ٌو كَ َع َسلٍ ِم ْن َحقْلِ ال ُخزامى
َوأَنْف ُِك َع ِط ٌر كَال َّربيع
َخ ّد ِ
اك طَ ِريّانِ كَ َن ْو ٍم َه ِن ٍّي
الصباح
َوشَ ـ ْع ُر ِك َغ ْي ٌم َذ َهب ٌِّي َعلى َج َبلِ َّ
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كَالتّ ِ
وت األَشْ َق ِر َحلَ َمتا أُ ُذنَ ْي ِك
الصيْ ِف ِظ ُّل أَ ْو ِر َدتِ ِك
َوكَاليَ ْنبو ِع ال َّرقيقِ في َّ
في ُع ُن ِق ِك كَ ْن ُز ال َّر ْغ َب ِة
َوفي كَ ِت َف ْي ِك تَتَساقَ ُط الشُّ ُهب
ُم ّري ِبأَصا ِب ِع ِك َعلى َو ْجهي لِتَ ْحفَظي ِه ِم ْن ك ُِّل سو ٍء
َو َعلى َع ْي َن َّي ك َْي أُ ْغ ِمضَ ُهما
َو َعلى شَ َفتَ َّي ِلَ ْص ُم َت
السنونواتُ إِلَيْ ِه طَريقًا
َوٱ ْم ِسكي كَفّي َوافْرِدي َه ك َْي تَ ْعر َِف ُّ
الس َنواتُ كَ ْي َف تَ ْق َرأُه
َوك َْي ت َ ْعر َِف َّ
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ال َعيْنا ُن تَ ْك ِفيانِ
السماء
لِ َز ْخ ِرفَ ِة َّ
ِب ُز ْرقَ ِة ال ِزلّي ِج َوبَ ِ
ياض الثَّلْج
ال َعيْنا ُن أَيْضً ا تَ ْروِيانِ
في ال َمسايا ِح ٍ
كايات
ِم ْن ُس ْك ٍر َو ِفتْ َن ٍة
تَ ْن َه ِم ُر كَ ُحبَيْ ِ
بات ال َّن َم ِش
َعلى األَكْتاف
أَ ْو كَتَهاف ُِت األَطْفا ِل َص ْو َب ال َب ْحر
َو ِه َي ُمقي َم ٌة في البَ ْح ِر َواألُ ْم ِسيات
َو ُمقي َم ٌة في ال َعين
َو ِه َي ت َ ْختَب ُِئ َخل َْف ُخ ُصالتِها

َو َخلْف ضَ ِحكاتِها
كَأَمي َر ٍة تَ ْختَب ُِئ في ال َحكايا
كُلَّما تَ َرقْ َرق َْت َد ْم َع ٌة
في َعيْ ِنها
تَأَ َّج َج ِمل ُْح ال َحكاوي
َوانْ َبث ََق بَ ْح ٌر َجدي ٌد
في قَل ِْب القا ّرات
َوكُلَّما َم َس َحتْها
بَ َز َغ قَ ْو ُس قُ َزح
لِيَلْ َع َب األَط ُ
ْفال َح ْولَ ُه
يَ ْنتَمي الج ِْس ُر إِلى َعرائِ ِس الماء
كَما يَ ْنتَمي الضَّ ْو ُء إِلى ال ُعيون
كَما يَ ْنتَمي ال ُع ُن ُق إِلى اللَّ ْم َس ِة
أَ ْو اللَّ ْي ُل إِلى الضَّ ِحكات
ذوب الج ِْس ُر في الخُضْ َر ِة
َوكَما يَ ُ
أَ ْو ال َك ِت ُف في ال َك ِت ِف
ذوب في إِغْفا َء ٍة
أَ ُ
كَيَ ٍد َعلى ج ِْسر
ال َم ْعصو َرةُ:
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ال َحيا ُة َسليطَ ُة اللِّسان
إِذا َع َج َز ِت اللُّ َغ ُة َعنِ الْ ِت ِ
قاط َدقائِ ِقها
أَ ْه َملَتْها
نَ ْح ُن ُهناِ ،م ْن بوسطن،
ن َُسلِّ ُط ال ِع َ
ناق َعلى الكَالم
َواللَّ ْه َف َة َعلى ال َمعاني
َونَقول ُ ِب ُق َّو ٍة ما تُ َك ِّر ُر ُه األَيْدي
َونَ ْح ُر ُس بَيْ َن قُبْلَتَيْنِ
َمسي َر َة اللُّغَة
رائِ َق ٌة أَن ِْت
ك َِطفْلٍ
تَتَ َرقْ َر ُق صو َرتُ ُه
في ِميا ِه َعيْ َنيْ ِك
فيما شَ ف ِ
َتاك
تُ َقطِّرانِ َجسدي إِلى
أَقْصى نداه
انْتَ َب ْه ُت أَنّي ُم َس ًّجى
السري ِر َوتَ َم َّن ْي ُت
َعلى َّ
َم ْوتًا دو َن ُورود
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تَأَ َّخ َر الشِّ تا ُء ُمقي ًما َهذا العام

لَ ِك َّن قَلْ َب ِك
دا ِف ٌئ
الص ْبح
األَ ْصواتُ نَسي ُم ُّ
أَلَ ْي َس بَ ْيتُ ِك
َّس؟
يَتَ َنف ُ
ُعيو ٌن كَثي َر ٌة َسعي َد ٌة
شَ تْلَ ٌة تَ ِع ُد ِب ُزهو ٍر كَبي َر ٍة
تَتَ َفتَّ ُح
ال ُق َّب َع ُة ال ُم ْس َدلَ ُة َعلى ال َو ْج ِه
تُ ْخفي العيُو َن ال ال َّنظْ َر َة
ال ُجفو ُن ال ُم ْس َبلَ ُة إِلى قَ َرنْفُلِ الثَّ ْو ِب ال َّز ْهر ِِّي
تَظ َُّل ت َ َرى
َعيْنانا َمرايا ُمتَقا ِبلَة
واج ال ُم ِ
حيط أَنَّها ت ُ ْغ ِرقُها
َحتّى َوإِ ْن ظَ َّن ْت أَ ْم ُ
ِه َي ال ت َ ْعر ُِف أَنَّنا نَ ْع ِرفُها
كاس َسما ٍء ِ
واح َد ٍة
َونَ ْعر ُِف أَنَّها انْ ِع ُ
َولَ َديْنا كَواكِ ُب بُ ِّن َّي ٌة
َو َم َج ّراتٌ زرقا ُء ِب َحل ٍ
َقات ِبلَّ ْو ِريَّ ٍة
غا ِمضَ ة
السعا َد ِة تَـتَال َح ُق
ْفاس َّ
أَن ُ
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بَطيئَ ًة
تَ ْنبَثُّ فينا
اب آلِ َه ِة األَزتيك ال ُمذاب
كَشَ ر ِ
نَتَ َذ َّوقُ ُه َعلى َم َهلٍ
فَتَ ْسري ال َّنشَ واتُ َحتّى أَطْر ِ
اف األَصا ِبعِ
كَال َمشي في شَ ْم ِس الشِّ ما ِل اللَّطي َف ِة
دو َن ق َْص ٍد
الصو َر ِة
ل َْس ِت ت ُ َقلِّدي َن ال ّرا ِق َص َة في ّ
َوإِ ْن كَ ْن ُت طَلَ ْب ُت َذلِ َك ِم ْن ِك
َو ِبيَدي األَيْفون
را ِق َص ُة الفْالمنكو
في ال َعتَ َم ِة تَك ِْس ُر ِقطَ َع اللَّ ْيل
ِب ُع ْن ٍف َوشُ موخ،
يَ ُد ِك ،ال َح َركَ ُة ذاتُها،
ت ُال ِم ُس ِض ْح َك َة الضَّ ْوء
تُ َم ِّس ُد ِفرا َء ال َّنهار َوتَشُ ُّد ُه إِلى اللَّ ْو َحة
فَ َي ْستَ ْي ِق ُظ ال َّنبي ُذ َعلى الطّاوِالت
َوتَ ْن َد ِغ ُم أَ ْصواتُ الغيتار ِ
ات َم َع الما ِء الذّي يَ ِخ ّر
السعي َدة
كَال ِه َر َر ِة َّ
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ال َوق ُْت الذّي َح َّو َل ال ِع َن َب َخ ْم ًرا

َج َعل َِك ُم ْس ِك َر ًة
َوأَث ْ َملَني ب ِِك
ذوب في ُعروقِ ال َك ْر َم ِة
ال ّنو ُر الذّي يَ ُ
زا َد ِك لَ ْال ًء
َوأَ ْذ َهلَني ب ِِك
الما ُء الذّي يَ ْن َس ِك ُب َويُ ْحيي
اصطَفى َسما َء َع ْي َن ْي ِك
ْ
َوأَظْ َمأَني
ُه َوذا َملي ُك ُك ْم
قُل ِْت لي َع ْن ِق ٍّط
مالِ ِك ال َوق ِْت َونَب ِِّي التَّشا ُو ِف
ال ّن ِاس ِك الال ِعقِ أَ ْحيانًا دو َن دا ٍع يَدي كَأَنَّما
ال َم ُ
الك الموك َُل بِال َمطَ ِر فَ ْو َق األَ ْر ِض ال َعطْشى
ُه َوذا َملي ُككُم
ت َ ْرفَ ُع ُه األَيادي َويَتَ َمل َُّص
في اللَّيْلِ كَهارو َن ال َّر ِ
شيد ِم َن األَبواب
الم كَثي َر ٍة َو ُمغا َمرات
لِ َي ْس َر َح َورا َء أَ ْح ٍ
الس ِ
ت ُعي ُد ُه أَغْنى ب ِ
كايات يَ ْكتُ ُمها َوال َّنظَر ِ
ِالح ِ
اخ َرة
ات ّ
َملِ ُك االِكْ ِتفا ِء بِالذّات
ِمام بِالذّات
َواالِنْه ِ
َوبَ ِ
سيط اللَّذات
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َم ٌ
ليك لَ ْيتَ ُه َص َّو َرنا
َعلى صو َرتِ ِه َو ِمثالِ ِه
َوأَ ْر ِ
الس ْب َعة
واح ِه َّ
الضِّ ِح ُك تَكَشُّ ُف ال َم ْخبوء
ال الثَّ ْغ ِر َواألَ ْسنانِ فَ َق ْط
ِض ْح َكتُ ِك تَكَشُّ ُف ال ّرو ِح
الس ِاط َعة
َع ْن كُنوزِها ّ
ال َفراشَ ُة كان َْت تَدو ُر في فَ َر ٍح
َح ْو َل زُهو ٍر قَ ِويَّ ِة األَلْوان
لصو َر ِة أَ ْن تَلْتَ ِق َط ُوقوفَها
يُ ْم ِك ُن لِ ّ
في ال َهوا ِء أَ ْو َعلى ال َّز ْه َر ِة
الصو َر ُة أَ ْن تَلْتَ ِق َط تَ ْحليقَها
ال يَ َس ُع ّ
ليق قَلْبي
الصو َر ُة تَ ْح َ
ال يَ َس ُع ّ
َم َعها
َح ْول َِك
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الشَّ ْم ُس َم َّر ًة أُ ْخرى
تَسي ُر َعلى ال ُّر ِ
ؤوس ُمتَ َم ِّهلَ ًة
تَ ْر ُس ُم إِ ْمضا َءها َعلى ال ُوجوه
ت ُ َح ِّد ُد لَنا أَ ْوقاتَ ال ِعناقِ َوأَ ْوقاتَ ال ُّدموع
الصباح
ِض ْح َك ٌة في َّ

َغ ْم َر ٌة في ال َمغيب
َد ْم َع ٌة بُ َعيْ َد انْ ِت ِ
صاف ال َّنهار
َو ِع ْن َدما ت َ ْختَفي
تَتْـ ُر ُك ابْ ِتســا َم ِك لَنا َع ْه ًدا قَري ًبا
نو ٌر
يَتَساقَ ُط َعلى ال َقل ِْب كَ َمطَ ٍر َخ ٍ
فيف
نو ٌر نا ِع ٌم ُمتَأَ ٍّن
يَ ْم َس ُح ِب ِعنايَ ٍة شَ َ
غاف ال َقل ِْب ِم َن ال ُح ْزن
الصبا ِح َوفي ال َمساء
نو ٌر يَضْ َح ُك في َّ
فَأُبْ ِص ُر بِشُ عا ِع ِض ْح َك ِت ِه
َوأَ ْمشي في ث َنايا ِدفْ ِئ ِه
نَ ْح َو األَنا ِملِ ال َحنونَ ِة
التّي تَ ْج َم ُعني إِنْسانًا
ال َّن َم ُش أَيْضً ا ُع ْم ُر ُه ِم ْن ُع ْم ِر ال َعجائِ ِب
الس ْر َم ِديَّ ِة
َرذا ُذ الشُّ ُه ِب َّ
َت لَ ْ َل َءها في ِ
ناظ َريْ ِك
التّي أَلْق ْ
لي ِبهِما
حي َن تَ ْرني َن إِ َّ
الصبو ُر َعلَيْنا
يَتَ َج َّم ُد ال َّز َم ُن َّ
نَلْتَقي َع ْب َر طَ َب ِ
قات ِغالالتِ ِه
الصوا ِع ِد َوال َهواب ِِط
ِمث َْل لِقا ِء َّ
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في ُم ْنتَهى ال ِّدقَ ِة
َوال ِّرقَة
تَ ْروي َن ظَ َمأَ ال َبشَ َرة
ناك لَيْ ٌل ِ
َعيْ ِ
باس ٌم
شَ ف ِ
روح ال َّن ْعنا ِع الطَّلْق
َتاك ُ
َربي ٌع يُ َز ْغ ِر ُد فــي َح ْن َج َرتي
َغيْ َمتا قُ َز ٍح تُضيئانِ في َص ْدر ِِك
السما ِء َو ِ
آخ ُر ال َّنفَس
َوأَصا ِب ُع ِك ما ُء َّ
َو ُس َّرت ُِك ِطف ٌْل يُ َقل ُِّب ال ِه ًيا
روحي بَيْ َن َم ْو ٍت َو َحياة
روح لِ ْلَشْ ياء
ال َ
َالسيْ ِف
َغيْ َر أَ َّن ما ًء ك َّ
يَتَ َرقْ َر ُق
في َزنْ َديْ ِك...
ل َِك َربيعانِ
في اللَّ ْح ِظ َوال ِّرئَتَ ْينِ
في فَ ْو ٍح ِم َن ال َعبَث
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قال َْت طائِ َف ٌة إِ َّن ما يَ ْبدو

في ال ِم ْرآ ِة
يَ ْخلُ ُق ُه الله لِ َعيْنِ ال ّن ِاظ ِر
َوقال َْت طائِ َف ٌة
ِبأَكْوانٍ ال تُ َع ُّد َح ْص ًرا
لَ َع َّل الله كُلَّما تَ َم ْرأَيْ ِت
موسا ال تُ ْحصى
يَ ْخل ُُق شُ ً
في تِل َْك األَكْوان
ال ّنو ُر أَيْضً ا
يَتَ َقطَّ ُر
َعبْ َر أَ ْجيا ٍل كَثي َر ٍة
لِ َي ْص ُف َو
َع ْي ًنا هانِئَ ًة
أَ ْو ابْ ِتسا َمة
انْ ِعكاساتٌ :
اب
نَ َع َس ال ُغر ُ
َعلى غ ُْصنٍ فَ ْو َق ال َج ْد َول
الس َم َك ُة ت َْس َب ُح
َه ْل كان َِت َّ
في الما ِء أَ ْم في ُحلْ ِم ِه
َو َم ْن ذا صا َدها؟
ِع ْن َدما َه َج َم ِت ال ِه َّر ُة َعلى ال ِم ْرآ ِة
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ُم َه ْسه َِس ًة
ضَ ِح َك ِطف ٌْل يَ ْكتَ ِش ُف
في َد ْهشَ ٍة
أَصا ِب َع قَ َد َم ْيه.
الصا ِفيَتَيْنِ
في َعيْ َنيْ ِك ّ
َرأَيْ ُت َو َجهي
َه ِذ ِه َمال ِمحي إِذًا
ِع ْن َدما ت ِ
ُحاص ُرني نُجو ٌم
بِال َح ْصر
يا َحبَّ َة ال َقلْب
َدعي العالَ َم يَأَتي إِل ََّي
ال يَ ْنمو ُحبّي إِلّ
َعلى ك َْس ٍر في
جِداري
ت َكا ُد الضِّ ْح َك ُة ِم ْن ِك تُ ْنسيني
كَ ْم ق ِ
َواط ُع ُه َّن أَ ْسنان ُِك
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َم ْن يَ ْستَ ْدعي ال ِّذكْ َريات
كَ َم ْن يَتَلَقّى قُلوبًا كَثي َر ًة

في َرسائِ َل قَصي َر ٍة
يَ ْج َه ُل تَ َج ُّه َم َو ْج ِه ُم ْر ِسلِها
كَ ْي َف أَقْشُ ُر ك َُّل ُص َور ِِك ِ
الماض َي ِة الشّ ابَّ ِة
ال َمبْذولَ ِة غَزي َر ًة أَمامي
ني َو َع ْن َو ْجه ِِك
َع ْن َع ْي ّ
ك َْي أَرا ُه
ُم ْكتَ ِهالً بِال ُح ِّب
ُم َخ َّد ًدا بِالضَّ ِح ِ
كات َوا ألَ لَم
ُمتَغ َِض ًنا بِال َع ْو ِ
دات ال ُمتَك َِّس َر ِة لِلْ َخريف
ِلَ َ
قول
َهذا َو ْج ُه ُح ّبي
أَ ْغ ِبط ُِك نِ ْع َم َة ِغبْطَ ِت ِك ال ّدائِ َمة
َوأُقي ُم في التَّ َم ُّزقِ بَ ْي َن ما أُ ِح ُّب
َو َم َن أُ ِح ُّب
بَيْ َن َعيْني َونَظَري
بَ ْي َن ث َ ْرث َ َرتي َو َص ْوتي
بَ ْي َن ال َمسافَ ِة إِلَ ْي ِك َوال َمسافَ ِة إِل ََّي
الص ْم ُت َع ّدا ُء ال َمسافات
َّ
يَمو ُر َويَطْف َُح َع ًّيا َمدي ًدا
السعا َدة
ضوح َّ
أَ ْغ ِبط ُِك ُو َ

158

اآل َن َوبَ ْع َد أَ ْن
يت اللُّ َغ َة
ن َِس ُ
ُربَّما
أَبْ َدأُ قَ ْولي
إِ َّن ال َع َر َق مالِ ٌح
َوال َّد َم مالِ ٌح
َوال َّد ْم َع َعذ ٌْب مالِ ٌح
َوال َي َّم مالِ ٌح
َوماءانا بَ ْرزَخانِ بَ ْيني َوبَ ْي َن ِك
إِ َّن ال َج ْف َن لِ ْلَل َِم
الس َن لِ ْلَل َِم
َو ِّ
َوال َقل َْب َخ ْف ُقـ ُه لِ ْلَ ل َِم
َوالطَّ َر َب لِ ْلَ لَم
فَال َي ُد التّي تَ ْعز ُِف تَتَلَ َّم ُس َع ْمياء
تَ ْن َح ِس ُر اللُّ َغ ُة َع ْن ُه ْم
كَبُ َحيْ َر ٍة جافَّ ٍة
ِب َق ْع ٍر َم ْزرو ٍع ِبفَقا ِر الحيتانِ ال ِع ْمالقَة
َو َرسائِ َل َغ ْرقى
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(ُ .)33ج ْهـ ُد ال َحشْ ـ َر َجة (َ .)34هـ ْول ( .)35لَـ ْم يَأْ َمـ ْن أَ َحــد ( .)36ال َيـ ُد التّــي لَ َّو َحـ ْ
ـت ِ
واحــد؟ ( .)41طرابلــس .)43( ٢٠
لِ َيقــو َم َم ْيـ ٌ

ما ال يَ ْق َب ُل لَ ْح ًنا َوال تَ ْر َج َمة
ال َملِـ ُـك الضِّ ليــل ( .)49أَ ْور ُاق الفوجيــر ( .)51أَ ْربَعــون ( .)53عالَـ ٌم ال يَكــو ُن افْتَ َقــر ( .)55األَ ْر ُض ال َم ْجــدو َرة
ـض شَ ـ ْي ُب ال َب َج َعــة (.)65
ـس ِمـ ْن دَليــل ( .)60كَـ ْم كَـ َّرة (ُ .)62ص ْبــح ( .)63األَبْ ِيـ ُ
( .)57الشَّ ــهادَة ( .)59لَ ْيـ َ
ـواس
ـب ال َم ْرشَ ــف ( .)67وِســادَة (َ .)68علــى ِغ ـ ّر ٍة ِم ـ َن األَســى َوالغَضَ ــبَ ،علــى ِغ ـ َّر ٍة ِم ـ َن ال َحـ ّ
يــا َعذيـ َ
ـب لِلذّاكِـ َرة (ُ .)75رقانــا (.)77
(ِ .)70ســباق (ِ .)71مشْ ـ َي ُة ال َم ْيــت ( .)72أَوان ( .)73ال حا َجــة (َ .)74ملْ َعـ ٌ
ـي ( .)80يَـ ِ
ـداك فــي الذّاكِـ َرة ( .)81ت َ َم ُّيــز (َ .)82هــذا ابْ ِتســا ُمك ( .)83ســا َع ٌة
ُخلَّــب (َ .)78صبـ ٌ
ـاح باريسـ ّ
ـاض ِغيابُـ ِ
ـك َوال ُحضــور (َ .)91ع ْي ـ ُن ال َّربيــع
كا ِملَــة (َ .)84ولَــه (ِ .)86شـ ّـق (َ .)87مشــا ِه ُد لَ ْيلِ َّيــة ( .)88بَيـ ُ
ــي ( .)95مــا يَليــق (َ .)96صــ ْوتٌ كَلَ ْيــل (ُ .)98مغــا َد َرة
( .)92ال َقل ُ
ْــب ُمحيــط ( .)94نَ ْهــ ُر ِك الجــاري ِف ّ
( .)100إِ ْن كُ ْنـ ِ
ـت ِم ّنــي (.)102

الص ْمت
نَ ْح ُت َّ
الص ْمــت (َ .)108مقــا ُم ال َّز َمــن (َ .)109جميــانِ نَ ْحــن (َ .)111غ ْرقــى
بورتريــه لبيكــون ( .)107نَ ْح ُ
ــت َّ
ِ
العاشــقين
( .)112تانْغــو (ُ .)113م ْع ِضلَـ ُة اللَّ ْيــل ( .)114تَ ْرميــم ( .)116انْ ِتظــار ( .)118موســيقى لِ ُحلْــمِ
(ِ .)119بــا ِحر َاس ـ ِة ال ُّزجــاج ( .)120الْ ِتحــام (.)122

الهِبات
بســام ( .)125ال َوجي ـ ُز فــي ال َحيــاة ،ال َوجي ـ ُز فــي ال َممــات :إِ ْحــدى َعشْ ـ َر َة كَلِ َمــة ( .)128ثَــاثُ
ِهبــاتُ ّ
قَصائِ ـ َد إِلــى عبّــاسَ :ع ـ ْن ُح ْف ـ َر ِة َج َســدي ( .)129نوطَ ـ ٌة فــي ُج ْم ُج َمــة ( .)130أَ ْعيُ ـ ٌن َغيْ ـ ُر ُم ْس ـتَ ْع َملَة
( .)132لِحـ ُ
ـب الغَريــب (َ .)133س ـبْ ُع هَدايــا ِم ـ ْن ُرلــى (ِ .)135ظـ ُّـل ِغيا ِبــك ( .)137مــا يَ َس ـ ُع
ـاف التَّ َعـ ِ
الشِّ ـ ْع ُر قَ ْولَــه ( .)138مــا ال يَ َس ـ ُع الشِّ ـ ِع ُر قَ ْولَــه ()139
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