اف ل َها
ا ْرتِ َب ٌ
اكات ...ال َح َو َّ
وسيم الكردي
ِريَاح
َسحب الضو َء من بني براثنِ الفجرِ ،وتسكُبها يف طريقِ الري ِح عند
جموح أَ ْحالمي ٌ
أفراس جامح ُة ت ُ
املساء
ضغينة أيتها الريح؛ فتِّتي ضَ غي َنتي وانرثيها ،إنَّها تُ َعط ُِّل قَلْبي
ِحي َنام يُ ِ
ؤاخذُين األصدقا ُء أَعر ُِف بأنَّهم يُريدو َن للري ِح أ ْن ت َُساب َِق ِظلَّها
ظل
قلب

القلب حيثُ ال ُمسافرو َن هناك
كانت عىل حاف ِة
ِ
الريح هي تلك التي ْ
آخ ُر محط ٍة َعربتها ُ

ُ
سأذهب بالري ِح يو َم غَد"
السؤال الذي مل أستط ْع اإلجاب َة علي ِه هذا املساء ه َو" :إىل أين
غد
ُ
بعض ِ
ريحهم ألعرب بها إ َّيل
عابرون العابرو َن مل يَرتكوا يل َ

ِ
وسائدهم كأنَّها شَ خريهم
رأسها عىل
الريح أ ْن تَض َع َ
وسادة الذي َن ال يَستطيعو َن النو َم ،ت َستطي ُع ُ
الغياب عن ِ
روحها ،مل ت َ ُع ْد رياحي إ َّيل إىل اآلن
الرياح مل َن رافقتُها َعلَّها ت َ ْنف ُُض غُبا َر
ِ
إعارة أَ َع ْرتُ
َ
فارس

ناك عىل ِ
ُه َ
فارس م ْن غُبار
فرس الري ِح ٌ

أمانة

الغُربا ُء يسافرو َن ويف طري ِقهم يرتكو َن األمان َة َم َع م ْن ال يُشبهونَهم

مت ُّرغ

القلب إىل ِ
البيت مسا ًءَ ،
الريح تمُ َ ِّر ُغ وجه َها عىل قارع ِة الطريق
حينام عا َد
ترك َ
ُ

َعصف بذكرياتِه بل بِجدرانِ سكين ِته
الرياح التي تع ُرب
سكينة
القلب ال ت ُ
ُ
َ
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يركض ورا َء ُه
فعل
الريح ال تُساب ُِق ظلَّها كام يَ ُ
ركض
القلب ح َني ُ
ُ
ُ
أمس عىل وقعِ خ ِ
ِ
الريح مسا َء ِ
ُطاك ،التَ َفتَ ْت قَليالً ثم َعاودتْ نَو َمها رغ َم أ َّن
خُطى
استيقظت ُ
خ ِ
ُطاك ملْ تَتَ َّوق َْف

الريح من عليائها كعروس يكون معظم البرش قد بذّروا آخ َر ضحكاتِهم يف
عروس حينام تهب ُط ُ
ِ
بيت عزا ٍء ال ميّ َت فيه

الريح للمر ِة ِ
َ
اآللف عىل َوقْعِ صم ِتها
أحب
اإلرساف يف َ
الصمت ،أي َقظَتني ُ
إرساف ألنني ال ُ
شهوة

ن ُ
نصمت ح َني تأخذُنا إىل ما قد نَشتهي
الريح ،وال
ُ
ُرسف يف الحديثَ  ،حني ننتظ ُر َ

ريح

ِ
ضورك ،ويف غياب ِِك
ليس يل إلاَّ ِك ،يف ُح
أيتها ُ
الريحَ ،
ليس يل إال أ ْن أح ّبك أكرث ،يكْ أِتِ ِح َّر َر ِم ْن ِك
أيتها ُ
الريحَ ،

رسف يف توجي ِه ِ
الحق قد يكو ُن مالكاً إذا كا َن املتح ِّدث شَ يطاناً يُ ُ
رياحه نح َو
شيطان
ُ
الساكت عن ِّ
الحقيقة
تحرر
علة

والروح عاصفتانِ يتوس ُط كالً منهام حرف علة
الريح
ُ
ُ

انتفاضة يف رام الله ،ال يَحلو للري ِح أ ْن ت ُج ِّدد رو َحها إال يف جذ ِع شجر ِة صنوبر تُخبئ ما ال يحىص
من ِ
الغرام يف أو ِج انتفاض ٍة
قصص
ِ
ِ
الريح غ َري عابئ ٍة مب َؤذِّنٍ يَلهو بامل َدى
مئذنة عىل ِمئذن ِة
الوقت تغفو ُ

الريح أحياناً برؤوس أصابعِ أقدا ِمهم ح َني يكونو َن يف
تلعب ُ
أقدام النامئو َن يف أحضانِ السكين ِة ُ
فراشهم َو ِ
ِ
حيدين
الريح تأ ُخذُين إىل ما أشتهي ،ومع َ
ذلك ،فهي تُربّ ُت عىل كَتفي كُلَّام رأتْ
حواف أنا الذي مل تَ ُع ِد ُ
ِ
حواف كلاميت ...فيغد َو ِح َرب اشتهايئ
يسيل عىل
ُحزناً ُ
أقل ،والذاهباتُ إىل غَده َّن
الذاهبو َن إىل غ َِدهم بثق ٍة أك َرب يستطيعو َن توجي َه ري َحهم بثق ٍة ُّ
ثقة
بثق ٍة أقل يستطع َن توجي َه ري َح ُه َّن بثق ٍة أكرب
كوابيس الغائرو َن يف ري ِح أحال ِمهم بأملٍ أقل ،ال يَلتفتو َن إىل ري ِح كوابيِسهم بتو ّج ٍس أكرب

ِ
تلك الليلةََ ،و َم َع ذلك مل ُ
جهات مل أن ْم َ
النوم التي يَحلو
الريح ُجهدا ً يف إخباري ع ْن
جهات ِ
تأل ُ
ِ
َروح إليها
للفراشات أ ْن ت َ
سفر
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نساف ُر كري ٍح تساف ُر فينا
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والدة
يابسة
أمس
خيب ِتنا

الريح إال الريح
ال تَلِ ُد ُ

الريح كأنّها ت َلتقي باليابس ِة آلخ ِر مرة
عن َد حاف ِة املوج ِة
ُ
ترتاقص ُ

الريح التي ت َأخذنا إىل ِ
َ
غدنا ُدو َن أ ْن ندري بأ َّن أمسنا ال زال يتشبثُ بأذيا ِل
تلك هي ُ

ِ
لحظات رحلتها
كل
ُعانق السكو َن يف ِّ
الريح ينبغي لها أ ْن ت َ
لحظات يك تس َري ُ
ابتالع

الريح بأ َّن َصوت َها يبتل ُع صمتَها ،أ ّما َصمتُها فال يَبتل ُع ِسواه
أخ َربتني ُ

كأنها

الريح َوحدها هي التي " ...
"كَأنَّها ُ ....

قَل ٌَق – قَلِ ٌق

عىل قلق ،كأ ّن الريح تحتي

أوجهها مييناً أو شامال

عىل قلق ،كأ ّن الريح تحتي تو ِّجهني مييناً أو شامال
(املتنبي)
شظايا
َوكَماَ أَ َّن ُه َن َاك َع ْد ٌل َح ٌّيُ ...ه َن َاك َع ْد ٌل َميِّ ٌت
عدل
غياب (قَصائِدي)َ ،وأَنَا لَ ْن
َ
عدالة يف َه ِذ ِه ال َحال ِة هناك َما يَ ْك ِفي ِم َن ال َع َدالَ ِة؛ فَ ْه َي لَ ْن تَ ْخسرَ َ
أَك َْس َب ُحضُ و َر (شَ تَائمِ َها)"
كربياء لِ َم ْن يَص ِم ُت الكربيا ُء؟!

 يَ ْص ِم ُت فق ْط َِلتلك اآلتي ِة ِم ْن َورا ِء ال َحا ِج ِز ال َعسكري َحا ِملَ ًة أيقون َة الرفع ِة بَينْ َ َج َوانِ ِحهاُ ،ه َن َاك
السكو ُن ضرَ ورياً لِ َّج ِس نّ ْب ِض َجاللِ َها
فق ْط َس َيكُو ُن ُ
القبعة يف ال َحالَتني؛ ال َرأْ َس تَ ْح َت ال ُق َّبعة
نزف

السفَّا ُحون
الغَا ِرقُو َن يف ال َّدم ،لَ ْي ُسوا فق ْط ال َنازف َني بل ه ْم أيضاً َ

انتعال لِتَ ُعو َد ِم ْن ِر ْحلَ ِة شَ قَائِ َك َما َع َ
ليك ِسوى أ ْن تَ ْنتَ ِع َل قَلْ َب َك
ِيب أَ ْح ُر ِف (األَلَمِ )
أ ،ل ،م (األَ َم ُل) ُه َو ُم َج َّر ُد َخطَأٍ يف تَ ْرت ِ
رام الله َرا َم الل َه ِه َي َمدينةٌ ،كَ ُم ُدنٍ أُ ْخ َرى كثري ٍة خَار َِج بِال ِدنا ،ال تَلْ َهثَ َورا َء ِغ َواي ِة ُز َّورِاها ،إنَّ ُه ْم
َجا ِهزو َن لِ َذلِ َك قَبْ َل أن يَطَأوها ِب َخيَاالتِهِم
طفيليات ال َحقْيق ُة َه َي ال َح ِدي َق ُة ُدو َن أَ ْز َهار ،رُبمَ َا بَ ُع ُض طُ َف ْيلِ ّيات
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عودة أ ْن ت َعو َد َسالِماَ ً يَ ْعني أَن ََّك لَ ْم ت َ ْذ َه ْب إىل ال َح ْر ِب
قول ِفيها :لَ ْن أُكَ ِّر َر َما فَ َعل ُْت ،أَ ِج ُدين أَق ُ
تكرار يف ك ُِّل َم َّر ٍة أَ ُ
ُول َم َّر ًة أُ ْخ َرى :لَ ْن أُكَ ِّر َر َما فَ َعل ْْت ،أل َّن
ال شيَ َء يَتَكَر ُر أَ ْصالً
ِحي َنام أ ْم َن ُح َصديقاً ِفكر ًة يَكو ُن قَ ْد َم َن َحني ضُ و َء َها
ضوء
مقابلة كُلَّماَ َعانَ ْقتُ َها ...تَ َذكَّ ْرت ُها
اب ال َخلْ ِف ِّي
اب
فرار
األمامي أ َّما ال َر ُج ُل فَ َي ِف ُّر ِم َن ال َب ِ
تَ ْه ُر ُب امل َرأَ ُة ِم َن ال َب ِ
ِّ
الص َداقَ ُة ال َو ْص َف لها
صداقة
َ

مشنقة املَل َُل َمشْ َن َق ُة ال ُح ّب
ُول لَ َن ِ
حاجة كان َْت ِب َحا َج ٍة إىل أَ ْن يَق َ
فس ِه َما قَالَ ُه لَ َها
َأويل َما كُ ْن ُت أَ ُّ
شك يف َم ْع ِرفَ ِت ِه ،فَتَأيت ال ِكتَابَ ُة لِتُب ِّد َد اليَق َني تمَ َا َماً
ِع ْند َما أَكْتُ ُب أُ َحاو ُِل ت َ
يقني
هي خَامت ُة ال ِق َّص ُة
خامتة َآ ِخ ُر َص ْف َح ٍة يف الرِواي ِة لَ ْي ِس ْت َ

نهاية
ماء
زمن

هي بداي ٌة لِ ِق َص ٍة َجديدة
ُّ
كل نِ َهاي ٍة َ

لكل َعابِري ِه خاص ًة َ
أولئك الذي َن يَظُ ُّنو َن أَ َّن امل َا َء شَ ف ٌ
َّاف
ال َن ْه ُر ال يَك ِْش ُف َما َؤ ُه ِّ
الس ُف ُن التي تُبْ ِح ُر يف ال َوق ِْت ال تَ ْعر ُِف بِأ َّن ال َز َم َن يَترَ َبَّ ُص ِب َها
ُ

بَكرة ال ِفيل ُم الذي َسأُشَ ا ِه ُد ُه َهذا امل ََسا َء ِّ
ألول َم َّر ٍة َدا َرتْ بَ َك َرت ُ ُه قَ ْب َل َذلِ َك يف َرأيس
الس َجنا ُء بمِ َ َها ِج ِع ِه ْم ال يَ ْحلُ ُمو َن ِب ِن َسائِهِم
سجناء حينام يَلُ ُو ُذ ُ
ِ
أقل تَخْريباً ِم ْن نُ َزالِئ ِه أحياناً
الس ْج ُن ُّ
نزالء
الس ْجنِ أَ ْن ت ِ
هي َرغب ٌة عارم ٌة يف ِ
بكأس ِم ْن ُز َجاج
زجاج
َرش َف امل َا َء ٍّ
َ
بشاعة أ ْن يَجو َد َع َ
ليك َس َّجان َُك بِاب ِت َسا َم ٍة؛ فَهذا أبْشَ ُع ال َق ْمع
جرمية
قتيل
حوم
اكتفاء
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القَاتِ ُل ِب َن ٍّص ُم ْج ِر ٌم بِالتَأويِل
َتيل َو ِ
اح ٌد ال أَكْث
ال َجريمِ َ ُة يَ ْك ِفيها لِتَ ْكتَ ِم َل أَ ْركَانُها ق ٌ
امل َ ْوتُ يَ ُحو ُم يف بِال ِدنَاَ ،ونَ ْح ُن نَ ُحو ُم يف أَكْفَانِ َنا

" َويَبْقَى َو ْج ُه َربِّ َك" َ ...و َهذَا يَ ْك ِفي

وسيم الكردي

عدوان ال َح ْر ُب لَها ُم َع ْس َك َرانِ ؛ أ ّما َما يَ ْجري يِف بِال ِدنَا ُم ْن ُذ أكثرَ َ ِم ْن ِمئَ ِة َع ٍام ُه َو َم ْح ُض ا ْع ِت َداء
اتت تَستَ ْملِ ُح ال ُج ُحور أ ّما ال ِف َرئانُ ،فَ َق ْد بَات َْت تَ ْحلُ ُم بِالطَيرَ ان
جحور ال َع َصا ِف ُري بَ ْ
فأر
ادعاء
قت
ال َو ُ
رحلة
حب

َما يَدعي ُه الفَأ ُر َدائمِ اً بَأ َّن َغريمَ َ ُه ُه َو نمَ ِّ ُر لَ ُه َهيْئ ُة ِق ٍّط
َآ ِخ ُر ال َكلماَ ِت تَتَضَ َّم ُن َدامئاً ا ِد َعا ًء بأ َّن َما لَ ْم يُق ََل بَ ْع ُد ه َو األَكْثرَ ُ أَ َهم َّيةً ،لَ ِك ْن ملْ يُس ِع ْف ُه

َسأ ْخ ُر ُج ِم ّني إ َّيل يِف ِر ْحل ٍة لَ ْن تَ ْقصرُ َ أ ْو تَط َ
ُول
حب باملقلوب
الكراهي ُة هي ٌّ

معركة ال ُح ُّب ُه َو َح ْر ُب بِال َم ْع َركَ ٍة

وحدة الوِحد ُة ال ت َعني أن ََّك َوحدك
ِحي َنام أَ ْخ ُر ُج ِم َن البَيت َصبَا َحاً تَترَ اءى أَ َما َم ن َِاظ َر َي شَ يَ ِاط ُني أَ ْم ِس َر ْغ َم أَنَ َّني ِح َني أَ ْدلِ ُف
ت َراين
َم َساء إىل ال َب ْي ِت تَترَ ا َءى يل َمالئِ َك ُة الغَد
لعنة أَقْسىَ الل َع َن ِ
هي تِ َلك التي لَ ْم يُطَا ِو ِع األ َّم قَلبُ َها كيَ تَق ِْذفَها يف َو ْج ِه اب ِنها
ات َ
إدانة ال َقتْ ُل يُ َدا ُن ال َيو َم ِبأَ َد َواتِ ِه ال بِال َقتْلىَ !

رام الله َرا َم الل َه ِه َي َمدينةٌ ،كَغريها من ُم ُدنٍ لَيْ َس ْت كَثرية؛ ال تَلْ َهثُ َورا َء ِغ َواي ِة ُز َّوا ِر َها ،إنَّ ُه ْم
َجا ِهزو َن لِ َذلِ َك؛ فَه ْم يَطَأونَها ِبخَياالته ْم قَ ْب َل أ ْن يَطَأ ُو َها بِأقْ َدا ِم ِه ْم
خطوات تَتَبَ َّد ُد ال َخيَاالتُ بِأقْ َد ِام أَ ْص َحابِها كَماَ تَتَبَ َّد ُد ال ُخطُ َواتُ ِب َخيَ ِ
االت أَ ْص َحا ِب َها؛ احتامالنِ
ُمتكَا ِفئانِ
ائش َو ْح ِشيَّ ٍة
حشائش ال َحقْيق ُة َه َي ال َح ِدي َق ُة ُدو َن أَ ْز َهار ،رُبمَ َا ِببَ ُع ُض َحشَ َ
َمس ٍة لَ ْم يَئنِ ْ أَ َوانُ ُها أو ال أَ َوا َن لَها
أوان ال شيَ َء أَشَ ُّد َوطْأ ٍة ِم ْن ل َ
إذاعة

إفشاء
نهاية
حرية
َم َع َك

لِك ُِّل َر ُجلٍ (تقريباً) سرِ ُّ ُمذاعٌَ ،ولِك ُِّل ا ْم َرأَ ٍة (تقريباً) إِذَا َع ٌة سرِ ِّ يَّ ٌة
كان َْت ِب َحا َج ٍة إىل أَ ْن يُسرِ َّ ألُ ُذنِ ِه َما أفْشىَ لَ َها
هي بداي ٌة
ُّ
كل نِ َهاي ٍة َ

ال ُحريَّ ٌة يف ِ
السج َنا ِء َصبَا َحاً قَ ْد َر بُ ْر َه ِة تَأَ ُّملٍ تَ ْقط ُُف ِفي َها لَحظَ ًة
الس ْج ْن أ ْن تَستي ِق َظ قَبْ َل ُ
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الس َجناء ق َِصيدت ََك فإنه ْم يَلتَ ِه ُمون ََك بَأ ْعيُنهم أل َّن لُعب َة ال ُدومينو لَ ْم تَتَ َح َر ْر
التهام
ِحي َنام ت َقرأُ َعىل ُ
بَ ْع ُد لِتَ ْغ ُد َو بَينْ َ أيْ ِديه ْم
اح ال يأيت َو ِحيْ َدا ً ،بَ ْل يَ ُنو ُء ِب ُج ْعبَ ٍة َملِيئَ ٍة بٍأ ْحال ِمنا التي نَ ْنفُضُ ها يف ح ْج ِرنِا
صباح
َ
الصبَ ُ
أدركت مر ًة أُخرى بأنَّ" :الرياضةَ" لعينةٌ؛ حيثُ ال يمُ ك ُن
رياضة خالل رياض ِة امليش هذا املساء،
ُ
التَوق ُُّف عنِ التفكريِ "فيها"
غَضَ ب
الغضب" ِحلْ ٌم غ ُري معترَ َ ٍف به عند " ُمتَّ ِزنِني"
اعرتاف
ُ

عادي

لَ ْو ك ِ
ُنت َعادي ًة لكا َن غَضَ بي َعا ِديّاً

عطر

شتائم

الغضب هو َ
الصمت الذي يَف ِْص ُل رشَّ ِة ِعط ٍر عن تَهشيمِ ُز َجا َج ِت ِه
ذلك
ٌ
ُ
مت"
الص َ
غضب املر ُء يعني أ ْن يُ َعل َِّق شتائمِ َه عىل مش َنق ِة َ
"أ ْن يَ َ

مالذ

َضب يعني أن ال ت َ ِج َد الضغين ُة مالذا ً لها فيه
الغ ُ

الغضب هو الحال ُة الوحيد ُة املطلق ُة ملا يُس َّمى" :صرَ احة"
رصاحة
ُ
موىس ت َخ َّيلوا مجرى التاري ِخ لو ملْ
يغضب ُموىس عىل قو ِم ِه
ْ
ِميزا ُن ال َعدال ِة غَض ُبها ،اسألوا ِ
الحلْ َم ك ْم ِم َن الظُلمِ َر َد َع
ردع

كوابيس ِحل ِم َك يف أَنها ِر ُحل ِم َك ،وتنام
الغضب يعني أ ْن ت َْسك َُب
كوابيس
َ
َ
فَ َراشَ ات

شأن

شكل
ضوء

أحالم
للفراش ِة شأ ٌن آخر غري ما تُخبئه أَج ِن َحتُها ِم ْن ٍ
شكل الفراش ِة ح َني ت َفي َء إىل بارئِها
للرو ِح ُ

أصل َم ٌ
شكوك بأم ِر ِه
تلو ُذ الفراش ُة بالضو ِء ...فيحرقُها؛ هذ ِه رِواي ٌة لها ٌ

أبيض
ُ
الفراش ُة سودا ُء
ليل
والليل ُ
للفراشات ِم ْن َحيَ ٍ
ِ
وات عابرة
حيوات ملْ يَ ُع ْد يل َما

حرير يف شرَ نَقَتها ...ال ت َرى غ َري حريرِها
ْمل ت ُ َحذرين الفراش ُة من أ َّن واحد َة من ِ
قت عىل ِ
ِ
الشمس الذي اخترَ َقتُه
خيط
إدانة
بيوضها َعلِ ْ
قبل َمغيبها غ َري آب ٍه مبا َعلق به ،وم َع َ
ذلك أعرتف ،بأ ْن ال إدان َة إال يل
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جناحان عىل َج ِ
ِ
أقل من
وكوابيسهاَ ،ونع ُربها يف ِّ
أحالم حياتنا
كل
نحمل َّ
َ
ناحي فراش ٍة ميك ْن أ ْن
ِ
أسبوع
دودة

ِ
األيام ِ
وكانت الدود ُة فراش ُة
كانت الفراش ُة دودة،
يوم من ِ
يف ٍ

ذاتها

هناك م ْن ُ
َ
أليست هي ذات ُها؟!
يقول" :الريق ُة للعملِ والفَراش ُة تلتق ُط األضواء" ولك ْن
ْ

أحتاج لق َد َم َّي ،ال ألس َري بهام فقط ،بل ألتَذ َ
ت َ َذ ُّوق كام الفراشة
َوق طع َم الطريقِ
ُ
ِ
حرارتك يك أحل َِّق كفراش ٍة ال ميكنها أن تط َري برب ِدها
احتاج إىل
تحليق كم
ُ
نظر

ِ
البعيد لَوناً واحدا ً
أفضل م ْن أ ْن ت َرى يف
أ ْن ت َرى األلوا َن ومتيزها كفراش ٍة قصرية النظر ُ

نهايات
انتهاء

ٍ
و"ماض"
حينام ينتهي "األمر"!!! لن يكو َن أمامك سوى "حارض"

كأحالم أيضاًَ ...عفوا ً كأفالم!
الكوابيس يمُ ك ُن مونتا ُجها
مونتاج
ٍ
ُ
ذاكرة

تنهش أحالمي واحدا ً واحدا ً
استذأبت ،إنها ُ
ذاكريت
ْ

تقليم األحال ُم ت ُقلِّ ُم أظاف َرها ب َني ٍ
وقت وآخ َر
كتاب
الجنة
الطريق إىل الج ّنة َحافل ٌة مبا مل يَ ِر ْد يف ٍ
ُ
صلت عىل شهاد ِة ُحسن سرية وسلوك من ِ
تشك َ
ثالث َعماَ مات ،فال َّ
بأنك ستضم ُن
حجيم إذا َح َ
لك مقعدا ً يف الجحيم
َ
كل ِشتاء
مالبسك الصيفي َة مطل َع ِّ
تخزين لتبد َو أكرثَ ت َع ُّقالً ينبغي أ ْن ت ُ َخ ِّز َن جنونَك كام تخ ّزن

أعوج من ِ
نقاط شَ ٍّك ُمتصلة
اعوجاج اليق ُني هو خ ٌط ُ
َت ِ
فهل َ
هناك م ْن يَقط ُع ُه؟!
بخيط ُم َدلىَّ ِم َن السامءْ ،
كربياء أل َّن كربياءها ال يطأُ َ
األرض َعلِق ْ
ٍ
نفايات
للحب أ ْن يكو َن نَظيفاً يف سل ِة
نظافة ميك ُن ِّ
حلم
قسوة
رنني
ضوء

ما ظَ َننتُ ُه ُحلْامً كا َن كابوساً

ينبغي لأل ِمل أ ْن يُ ِ
ؤنس َننا ،أ ّما يف الحقيق ِة فإنّ ُه يُ َح ِّو ُل أكثرَ َنا إىل ق َُساة
لَ َعليِّ َ أَ ِز ُن الضُ و َء َورني َن ُه يَوماً ما
هل ينبغي يل أن أَ ِز َن الضو َء؟!
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نافذة

ِ
أثقل م ْن أ ْن أَت َ َح َّملَها
الخ ّف ُة ُ
ال َعتْم ُة أش ُّد ِخ َّف ًة ِم ْن قَلَقي الذي يَ ْح ِملُها
لَ ْم يَ ُع ْد الق ُ
َول نافذ ًة أصيل ًة ت ُِط ُّل عىل ال َو ْجد

ادعاء

اليق ُني ه َو ُّ
الشك لحظ َة غُرو ِر ِه أو ادعائِه

دعاء

وقت يف ال ُدنيا لهذا الشَ ِّك ،إذن ،ا ْرتَ ِك ِب اليَق َني كأَّ ِّي ِق ِّد ٍ
يس يَظُ ُّن ُد َعا َءه ُسلَّ َم ُه للسامء!
ال َ

ثقل
خفة

والدة اليو ُم ه َو َر ْح ُم غ َِد ِه ،وسيأيت أيضاً بقابل ٍة َو َد ٍم َوأ ٍمل وَصرُ اخ َو. ...
الوقت ِ
ِ
ِ
نفس ِه،
أنت ،يف
لسان كا َن ميك ُن للص َّنار ِة أ ْن تصيدين يف
كانت ت ُهيِّؤك لتكو َن َ
الوقت الذي ْ
َصي َدها أيضاً" .حينها لن يكو َن ُممكناً لكلينا أ ْن يتذر َع بالغباء ،حتى السمك ُة ستم ُّد لنا لسانَها وقتَها
ضجر الضَ ج ُر َولاّ د ُة االنشغا ِل
آثار	يمَ ُ ُّر َعابِرا ً فَ َيترْ ُ ُك آثا َر ُه ال َدائمِ َ ُة
كذب

يَفترَ شُ و َن كِذبَتهم بمِ َ ِّد َحصريِ نَ ْه ِش ِه ْم عىل َعتَ ِ
بات روحي

َأي َر ُجلٍ ؛ أهذا ما ِ
كنت تريدي َن ُه؟! هذا ما مل أك ْن ِأطي ُق ُه
َأي امرأ ٍةَ ،وأ ْن أكُو َن ك ِّ
إرادتان أ ْن تَكُوين ك ِّ
أبدا ً
ُوج بِشَ ِّك َها
رحلة يف نها ٍر كهذا تَتَسرَ َ ُب اآلله ُة ِم ْن أَنوارِهاَ ،وتَر ُو ُح يف رِحل ٍة داكن ٍة تمَ ُ

أحجية عدمي ُة ال َجدوى َ
ُ
الناس ال
تلك األُحجي ُة الواقف ُة عن َد بواب ِة ال ُروح ،فهي ال
تعرف بأ َّن َ
يذهبو َن إىل َمرا ِفئهم دو َن ألغا ٍز

إيقاع
قلق
كف
رمل

ال ُعرا ُة يَفضحو َن الحقيق َة بإيقا ِع فَضيل ِتها ،واملتدث ِّرو َن يَسرتو َن وه َمها بإيقا ِع َرذيل ِتها

سال ٌم لك أيتها ال ُروح ال َقلِ َق ُة

ليست مرسوم ًة يف أَك ُِّف زبائ ِنهن
الكف ه َّن الوحيداتُ اللوايت يعرف َن بأ َّن الحقيق َة
قارئاتُ ِّ
ْ
يف الساحلِ
نيت يف الرملِ قصيد ًة جديد ًة ألَلَ ِقها
الرشقي لقصيديت بَ ُ
ِّ

لسبب
نفيس عىل قراءتِها
يعقوب الليل ُة األخري ُة
ٍ
تنقلب َم َع الصفح ِة األخري ِة م ْن رواي ٍة أجربتُ
ُ
َ
ليس يف ِ
يعقوب
نفس
ٍ
َ

جليلية األغني ُة التي غادرتْ َم َع شاملي ٍة عادتْ بلكن ٍة جليلي ٍة َرق ََّص ْت خُطويت التي كادتْ تفي ُء إىل
بارئِها
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طيبة لِط ِيبَ ِتها َدمي
الناي ِم ْن ِح ٍ
كايات يف طَريقِ َعودتِ ِه إىل غرب ِت ِه
تجميع أُ ّج ّم ُع ،يف هذا الصبا ِح ،ما أَفْل ََت ُّ
بكاء
عودة

ألنَّ ُه َر ُج ٌل بَك
َسأ ْعو ُد يل

الدرب من طرقٍ
طرق ال غرب ًة غ َري ما يف
ِ
سج بِها ،اآلنَِ ،سجاد َة َصال ٍة
صالة نُلَ ْملِ ُم نُثَا َر أَ َحاديثَ أَ ْعوا ِمنا الغَارقَ ِة يف امل َايض ،نُ َج ِّدلُها َ ،ونَ ْن ُ
تَتَّ ْس ُع الثنني غدا ً
نقصان زَا َد بها ،فَ َنق ََص ْت ِب ِه

ِ
ِ
اكتملت الشجرةُ ...قَضَ ت ،إذا
موت إذا
اكتملت الحياةَُ ...ذ َوتْ
اكتامل ت َ ْكتَ ِمل َني ِبذَاتِ ِك ،وأَكْتَ ِم ُل ِ
بك
ِيق ماؤه يف نه ِر نقصانِه
حب إذا َ
الحب ...أُر َ
اكتمل ُّ

ليس ٍ
ريق َم ْو ِعظَة  ...كُلُّنا كُ َّنا ُه َ
ناك يف مجا ِل ضُ وئِها
ألحد أ ْن يُ َ
موعظة
هيل َعلينا بَ َ
َ

َخ ِجالً مِماَّ َس َي يِأت
خجل
ال َخ ِجالً مِماَّ َمض
َس ْأستَحي مِماَّ َس َيأيت
حياء
أل َّن َما َمضىَ ال يَ ُر ُو ُق لَ ُه ال َخ َجل
ظل

ال ت ُعانِ ُق الشجر ُة ِظلَّ َها

كفن

ضج كَ َف ُن الثمر ِة
ال ُن ُ

فراغ

دم َوأ َّو ُل الفَراغ
املرأ ُة آخر ُة ال َع ِ

رائحة

للري ِح رائح ُة الغربة

ِ
ليست ُجحورا ً؟!
أعشاشها؟ أل َّن بيوتَها
َختبئ العصاف ُري يف
ْ
أعشاش ملاذا ال ت ُ
السام ُة أيضاً
قناديل لل ِّرب قناديلُه َّ

هندسة ُم ْولَ ٌع بِالخَراب ،هذا الذي يُ َه ْن ِد ُس ال َعام َر يف رام الله
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غواية

صور ٌة واحد ٌة تَكفي لِتمي َط َع ّنا لِثا َم ال ِغواي ِة

ارتباك

مل ب َني يَديـ(ـــــها)
كت ِب َنق ِْصها ،ألنَّها ملْ ت َكتَ ْ
القصيد ُة األخري ُة ارتَبَ َ
كانت ب َني يَدي ِه
الدجاج ُة ال ُ
تبيض بَيضاً فاسدا ً ،اسألوا َم ْن ْ

خيوط الغَارقو َن يف أحال ِمهم يُج ِّدلُونَها ِبخ ِ
ُيوط الكَوابيس
بيض
حبّة

ِميزا ُن العدال ِة قد يَستوي بِحبَّ ِة قمح

جناح

ال ُحري ُة يمُ ْ ِك ُن ُمقَايَضَ تُها ِب َجنا ِح بَ ُعوضَ ٍة أَح َياناً

رتق

ال يُ ْرت َُق القَمي ُِص ِبيَ ِد َحائِ ِك ِه
اب ق ْد يَنو ُء ِب ِغال ِف ِه
ال ِكتَ ُ

ِكل َما لَديهم ،حيث ال يشء
اج إىل ُعشّ اق كُساىل بل إىل يَائس َني يُغا ِمرو َن ب ِّ
كسل
الحب ال يَ ْحتَ ُ
ُّ
لديهم يخرسونَ ُه ِسوا ُه
السام ُء ال تمُ ِْط ُر أسفاً
أسف
َ
غالف
يقظة
أفق

عىل َحاف ِة ال ُحلُمِ تستيق ُظ أَفَا ٍع
الشمس َم ْخ َد َعها ،وقد طَوتْ خُيوطَها ،وخ َّبأتها يف رص ِة األفق
َدخل
املغيب ،ت ُ
ِعند
ِ
ُ

غري

ِ
الرصيفَ ،
هناك غ ُري خُطى ال َعابرين
عىل

كل

كل نَشو ٍة غُبا ُرها
لكل َر ْعشَ ٍة ت ُرابُهاَ ،ولِ ِّ
ِّ

عبور

 -م ْن ُهنا َسأ ْع ُرب...

ِ
الرياضيات؛ فهي تمَ نح ُهم امل َعنى ،أما العاشقو َن فال ت ُ
معنى املساف ُة يَتُ ُ
َروق لهم؛
وق لها علام ُء
فبها يتالىش املعنى
ِ
هي ُّ
أول الطريقِ ِم ْن َآ ِخ ِر ِه
آخر
الرحل ُة َ

 تمَ َ َّه ْل! َسأفق ُد الرفيق! َستك َْس ُب الطريق!........................... -
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 ...........................أشياء

استيقظت عصفورةٌ،
ُهنا
ْ

ٍ
وطافت قُبَّعة
هامش م ْن بكاء ،رسى نه ٌر ،واستيق َظ قل ٌم،
وعىل
ْ

فضاء

ُمب َه ُم هذا الفضاء

تنكُّر

األمس ُمتنكرا ً
الغ ُد هو
ُ

ماض

النوم
ُ
املايض ه َو
املستقبل ِ
بثياب ِ
األمل ،يف ِ
بعض األحيانِ  ،هو أفيو ُن الخائبني
ُ

خيبة

املستقبل هو املايض ُمرت َدياً َوه َم ُه
ُ
مستقبل
عري

املستقبل ه َو املايض َعارياً من أوها ِم ِه
ُ

أمس
فقد

الغ ُد هو أمس ُمقشرَّ ا ً من أ ْحال ِمه
بتالبيب ِ
ال َغ ُد ال َ
زال متش ِّبثاً
أمس ِه!
ِ
بعض ِ
الفقد إث ٌم"
"إ َّن َ

ظن
ارتواء

بعض التَ َّيقُنِ إثم
إ َّن َ
َر َوتْ  ...فارت َ َوتْ

بقاء

بمِ ا تَبقَّى ال يش َء يَ ْبقَى

غد

خيال

ُوح يف األفق
لوح يف الخيا ِل ال يَل ُ
ما يَ ُ

يقني

ُّ
يقيني الوحيد
أشك فيام َسيأيت ...لك ّن ُه
َ

ينبوع

َرحل الورد ُة إىل ينابيعِ بكائِهاَ ...
هناك تنا ُم لتحل َم
ت ُ
الليلِ ،ببَاق ٍة ِم َن ال َعتمة
َسأضيئ (شَ اهدي) ،حني يَح ُني ُ

نحن

هل ك َّنا نح ُن حي َنام افرتق َنا أ ْم ك َّنا غ َرينا؟!
ْ

لحظتان اليق ُني هو لحظ ٌة عابر ٌة بني شكَّنيُّ .
ليس لحظ ًة ب َني يَقينني
الشك َ
رحل الجمي ُع
أُنس ملْ أ ُع ْد وحيدا ً؛ فهي ملْ ت َ ُع ْد َمعي ،ملْ أَ ُع ْد وحيدا ً؛ فَ َق ْد َ
قرب

قصيدة ملْ ِ
تعد القصيد ُة وحيدةً ،فقد ر َحل َْت إيقاعات ُها
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فراق
غفوة

ُ
الفراق ملْ نك ْن نح ُن
ِحينام مل َّنا
تلك الورد ُة التي مل تَغ ُْف يف َحديق ِتها َ
املساف ُة الفاصل ُة بني ِفراقني؛ هي َ
تلك الليلة
َ

قيد

ما بيننا هو قَ ِي ُد أحجي ٍة

فيض

فيض عليل أيضاً ...كَ َقل ِ
ْبك
والسام ٌ

رحيل

ليس أكرثَ م ْن ( َحدوتة) رحيلٍ
ال ْع ُ
شق َ

نوارس

نوارس عن َد الشَّ ط
ال
َ

قدر

وصوف ٌة كَقَدر
ل ْن ت َعودي أيَّتُها الريح؛ َدربُ ِك َم ُ

نقاء	بمِ ا تَبقَّى ...ال شَ َّك أنْقَى
ظل
غيبة
نسغ
جرح

لَ ْيتَ ُه ِ
الظ ُّل كا َن َوح َد ُه عن َد الظهري ِة
كَأَن ّني ُدونَنيُ ...م ْولَ ٌع ِب َغيْبَ ِتي

والريح يف ال ّد ِم
الناي يف النسغِ...
ُ
ُ
ك ْم ِم َن ال َن ِ
رحي يل
زف ...يك يعو َد ُج َ

صورة

لِصورتِك ...صوتُ النو ِر

غربة

الدرب من طرقٍ "
ال غرب ًة غ َري ما يف
ِ

بقايا
يشء
تبديد

مبا يَ ُروح ...ال يش ِء يَلُ ْوح

لَيْتَ ُه األملْ ...يُبَ ِّد ُد ال َند ْم،

سارب العد ْم
كب ما مىض يف َم ِ
َويَ ْس ُ
الريح َع ّني
متَ ٍّن
ال ت َ ُر ّدي َ

الريح التَ َم ِّني
إنمَّ َا ُ

"َ ...و يِلَ ...ستَترْ ُكِينني؟
ترك
َاي" إذنْ!
ستُ ْن ِهكُني "أَن َ

رجوع
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فكأ َّن يف التي ِه ال ُرجو ْع

لَ ْم نَ ُك ْن َغ َري َزبَ ْد
زبد
َسائلٍ ِع ْن َد َحافَّ ٍة لأِ َ َم ْد
لَ ْم نَ ُك ْن ِسوى (ال أَ َح ْد)
كَ َو ْه ِم َنا يف ارتِ ِ
شاف األب ْد
تشفّي

وحيدا ً ...لَ ْي َس يل َغيرْ َ أَ ْن أَتَلّ َهى...

ِب ُحزنٍ َرا ِع ٍف يَتَشَ فَّى

اجتياح يَ ْجتَا ُح ِني َما لَ ْي َس يُ ْنس
ُم ْب ِحرا ً  ...دو َن َم ْرس

خطوات ألنني ال أَ َرى...

َخطَوتُ يف املدى
إيغال ُم ْو ِغ ٌل يف الختا ْم

شف الغام ْم
أَ ْر ُ
صوت هو اآل َن َس ْال،
ت َ ِن ُّز ُه ِ
الظ ْ
الل

يض َصوتُ ُه
يَ ِف ُ

ْ
الجالل
بِصو َر ِة
قطة

كَقطَّ ِة ِ
الس ْ
الل

تمَ ُو ُء يف ِ
الظ ْ
الل

ليب
تَجِيئُها بال َح ْ
ت َ ِّف ُر م ْن يديك،

ْ
املجال
وترتك
أَ َّو ُل ِ -
آخ ُر

أَ َّو ُل الطَريقِ نِ َهايَتُ ُهِ ،
آخ ُر الطَريقِ ِب َدايَتُ ُه
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