قال تعاىل " :ال َّ
ال�ش ْم ُ�س َين َب ِغي َل َها �أَن ُت ْد ِر َك ا ْل َق َم َر
َوال اللَّ ْي ُل َ�سا ِب ُق ال َّن َها ِر َو ُك ٌّل يِف َف َل ٍك َي ْ�س َب ُحونَ "

االهداء

�إىل عجلون ..بوابة الأر�ض �إىل ال�سماء
�إىل الدكتورة �أم البنني ال�سالوي  -املغرب
�إىل �أ�صدقاء الكلمة
"�سلطان الزغول� ,إياد عبود ,مي البوريني,
م�سيد املومني و�سناء خوري"
�إىل الأبن ْا والأحفاد
"�إ�سالم ,عباده ,علي ,عماد ,غ�سان ,اياد ,غيث
و ليليان "
�إىل الراحلني
" �أمي و�أبي "
"زياد البوريني وهاين ال�ساكت"
�إىل نف�سي الأمارة
"بال�سوء دائم ًا ,بالع�شق �أحيانً  ,باملحبة دائم ًا
واملغرتبة بني حني و�آخر"

حممد ال�صمادي
3
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تقدمي د� .أم البنني ال�سالوي
�شعرت ب�شرف كبري يغمرين حني اختار الأدي��ب
الكبري الأ�ستاذ حممد ال�صمادي لوحة من لوحاتي،
التي �أعتز بها ،لو�ضعها على غ�لاف كتابه القيم
"يوميات ميت على هام�ش احلياة" ...ال�سيما �أنها
ت�ستجيب لبوحه ال�شعري وقلمه ال�سردي الذي
يفي�ض بع�شق الوطن والتذمر على ا�ستالب �أحالم
�أينعت و�أخرى يف مهدها دمرت...
امل�ؤلف حممد ال�صمادي ا�ستطاع من خالل ر�ؤيته
الدقيقة مل�س البعد الكوين لق�ضايا الإن�سان املتناثرة
التي ت ��ؤول حكايات اجتماعية ثاقبة يف احللم
والبحث عن الأف�ضل ،تت�ضارب فيها الأماين م�شحونة
بعالمات ا�ستفهام بعد اختفاء مالمح الإن�سانية...
فرناه تارة ي�س�أل �إذا كان القرب يت�سع ل�شخ�ص �آخر
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وك��أن��ه يف�ضل ال�صحبة للعامل الأزيل بعد طلب
التوبة ال�صادقة ابتغاء يف ال�صفح اجلميل ...وتارة
�أخرى نراه ين�صح ولده غيث على نهج و�صايا لقمان
ب�سلوكيات مفعمة باحلكمة واملوعظة احل�سنة كي
يبتني عاملا مثاليا ،خال من بوادر ال�شر وال�ضغائن
تعمه املحبة والإخاء حمررا من الطغاة لل�صالة يف
مقد�ساته املبتورة ...يطلب منه ال�صمود من �أجل
احلق و�أهل احلق ورفع راية الإ�سالم بافتخار وحب
للوطن كي ينال ر�ضا اهلل واجلنة يف دعوة �أمه من
حبه لها ور�ضاها عنه ...لكن �سرعان ما يبدو على
حممد ال�صمادي ا�ستياء رهيب بوجع الوطن ال�ساكن
فيه؛ في�أبى �أن ي�صبح رقما فقط ،فيعمل على �إظهار
امل�ستور و�إب���راز االرتكا�س يف ال��وع��اء املحاك ثم
يح�ضر براح ال�سعي الكثيف �إىل مناجاة اهلل متعبدا
ومبتهال يف �صلواته لإ�ستجابة الدعاء ...يا رب من
�أجل الطفولة وحدها
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اف�ض بركات ال�سلم �شرقا وغربا...
هنيئا لنا بهذه البذرة الينيعة بنبتها اخل�صيب...
ع�شق الوطن والأهل احلبيب ...تهتز عزة باملر�أة
ومطمحا يف الرتبية على �أ�سا�س املحبة ال�سليمة
واملقا�صد ال�شريفة ...بوركت �أخي الكرمي حممد
ال�صمادي بربكة جميب الدعوات ...فحب الوطن
من حب اهلل

املغرب -نونرب2012 -
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تقدمي الدكتور اياد عبود
على بوابة اخلم�سني
َ
على �آخ��ر ّ
حمل نب�ضهُ وم�ضى �صوب
ال�شم�س،
باكورة َج َّدته العتيقة...
بباطن ال َك ِّف داعب طبقة ال ُغبار عن جتاعيد
غفلة َك ْم َ�شة
قلبه ،و َت� َ�ر َّف� َ�ق ،ك�أنّهُ ُيباغت على
ٍ
احلنني التي راودته يف املكانَ .
�سال احلنني على
حروف ال َه ِّم.
تقلَّ�ص يف الذاكرة،
وناخت دموعه على جانب الريح وداخت.
ليت ُهم يرجعون الغائبون!..
ليتهم يعودون ِم ْن م�ضى!..
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يا ليتهُ ما كان املوت ُ�سن ٌَّة ،وكانت احلياة اختيار!..
ورحلت..؟
تركت مفتاح البيت ها هنا
ملاذا
ِ
ِ
َ
أيت..؟
تركت
ملاذا
ال�صهيل ُهنا و َن� ِ
ِ
تركت ال ُغبار على العينني ينمو
ملاذا
ِ
وم�ضيت..؟
وكالغريب م�ضى
ِ
َج َّدتي...
كانت حُت ُّب ِك �أ ّمي ،وكنتُ �أح ّب ِك!..
هل حق ًا يلتقي الأحباب �إذا ما اف َ
رتقا..؟
باق ها ُهنا� ،أت�� ِأت �أم �أحمله
وع َّك ِ
ِ
ازك ٍ
رحلتُ ...
اليك..؟
على الريح و�آتي �أنا ِ
البيت من ُمت َّ�سع...
مل َي ُعد يل يف هذا
ِ
َ
إليك..؟
هل
هناك ما يحملني و�أم�ضي � ِ
عندك ما ي�أويني بعد الكثري من
هل يف املكان
ِ
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والغي..؟
القهر
ّْ
حلم حتّى ي َّت�س ُعني املكانُّ ،
وكل
ال �أحتاج ب�أكرث من ٍ
الأمكنة �إذا ما �أويتني ُهراء...
�أنا ابنُك البار...
بك...
وابن �أبن ُِك الذي َب َّر ِ
خريك على هذه ال ُ
أر�ض،
�أنا �آخر ال ُهداة من ن�سل
ِ
�أ�أحم ُلني و�أم�ضي �إليك..؟!
تعبتُ من ُ
احللم...
دونك الرتحال...
و�أرهقني ِ
ورحت على غري اهتداء..؟
تركت البيت خا ٍو
ملاذا
ِ
ِ
ُ
منذ الغياب و�أنا يف الإنتظار...
ُ
ومنذ ال�صالة و�أنا بعدك الإمام...
�أرهقني ِحملي يا حبيبة...
�أال ت�أتي فنتقا�سم ُلقمة املاء..؟
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ال�سماء...
جئ ُت ِك بال موعد ،فال ترحلي دون ّ
فيك،
�أنا ها ُهنا ِ
فال ترتكيني �أمار�س ال�شوق انتظار ًا...
َج َّدتي...
فيك �سماء...
ال�سماء ِ
كانت ّ
حتتك �إناء...
والأر�ض
ِ
أمرك وي�أتي
أمرت حتّى ُيل ّبى ل ِ
وكنتُ الريح �إذا ما � ِ
طوع ًا ُك ُّل ال َعناء...
هكذا قال يوم ًا يف ُحلمه –
حممد علي فالح ال�صمادي-
وهكذا ما مل َي ُقلهُ ،
ف�أين ُتريدين �أن �أقف �أ ّيها ال�صديق حتّى �أحمل
نب�ضك على رحيل املاء و�آتي � َ
َ
إليك..؟
َ
عرفتك و�أنتَ تنب�ش ال�صمت
�أين تريدين و�أنا مذ
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فتورق ب�ساتني الغناء..؟
َت َّبتْ اللغة التي ال تقول لك عن ُحلمها!..
ق�ص و�أن��تَ يف
َت َّبتْ احل��روف التي ال مُتار�س ال َّر َ
ُح�ضنها!..
َت َّبتْ �أغ��اين ا َ
حل�صاد التي ال ت�أتي يف موا�سمها،
والقهوة التي ال ُتدندن ُ
احل َّب ،واملو�سيقى التي ال
ُتفارق اللحن متى َ
نزل من ال�سماءِ �صوتها!..
ال تبتئ�س �أ ّيها ال�صديق...
فنحنُ من�ضي ،لكنّهُ ال�شوق فينا للحياة دوم� ًا
غريق.
�أت� ْ
�رك باكورة َج َّدتك يف املكان ،هو غيث� ،سوف
يحملها لمِ ا ي�أتي من الزمان.
حممد علي فالح ال�صمادي
ملاذا تركتَ ُ
احللم وحيد ًا
هو الولدُ يا �صديقي َم ْن ي�ؤ ِّثث الأحالم
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ملاذا تركتَ البيت دون املفتاح
هي الأبواب ال تعرتف يف الرحيل
وال مُتار�س يف احلياة الأوهام
هكذا نحنُ  -يا �صديق – ال نعرتف بالرحيل ،فال
تبتئ�س ّ
كل ما قلتهُ �سوف يولد فينا من جديد.

تقدمي م�سيد املومني
نف�سهُ وه َو م َت�أَ ِبط ًا
على
هام�ش ِ
ِ
املوت جميع ًا ،حدَّ َث َ
قريبة ك��ان ُ
َ
بع�ض
ملكتبة
لكت ِبه ِ ومتوجها
ين�شدُ
ٍ
ٍ
ال��ه��دوءِ
وال�سكينة ِ ،م���اذا ميكنُ � ْأن ي��ك��ونَ عنوانُ
َّ
املخطوطة؟؟!!
ِ
ت�س ْم بزه ٍو حتْما ً�س�أخْ تا ُر � ْإ�سما الئق ًا وم ْل ِفتا �شاملاِ ً ؛
�إ ْب ِ
يعبرِّ ُ عنْها ِّ
وق�ص�ص
من ق�صائدَ
بكل ما حتويه ْ
ٍ

ُ
�صديقي �أمين؟
إ�ست�شرت
ماذا لو �
َ
ٌ
فقد يقد ُم َ
م�شغول
يل �أفكار ًا جديد ًة لأكم َلها ،ولكنَّه
ْ
أوقف َّ
هذ ِه الأيام وهذا ما � َ
لطلب
توجه عندي
كل
ٍ
ِ
أحتاج للم�ساعد ِة منه !!
م�ساعد ِت ِه ،وملَّا ْ
قد � ُ
أوراق
ه� َو
أ�صبح معظم الأ�صدقاءِ ك��� ٍ
كتابي �أن��ا ،و� َ
َ
ُ
الورقة تل َو الأخرى .
ٍ
خريفية تتطاير ُ
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َ
املخطوطة
حافة
الكتب على
و�ض َع
ِ
ِ
َ
الطاولة وو�ضع َ
أمل َ
الكر�سي �أخ��ذ يت� ُ
�شكل ال��ط��اول� ِ�ة� ،أع��ا َد
ِّ
�أم��ام َ

َ
الم�س �
ترتي َبها،
نظر حو َله ليت�أكدَّ
أطراف ال ِ
َ
أوراقَ ،
َ
ليكمل ت� َ
من تو ُف ِر ُّ
أليف كتا ِب ِه:
املنا�سبة
روط
ِ
ال�ش ِ
ْ
بقي �أيام فقط تف�صلني عن تقدمي الكتاب للوزارة،
هكذا فكر .
وقت ُ
ٌ
إليه هو الوقتْ  ،الأفكا ُر ال�صو ُر
كل ما
احتاج � ِ
ُ
ٌ
ً
ُ
م�سببة
تت�سابق �إىل قلمي
أ�شعر بها
أ�سي � ُ
كاملة يف ر� َ
نومي؛
بوقتي وال حتى
يل �صداعا ال يرتكني �أهن�أ
َ
َ
ُ
فكري حتى � َ
أقف قريبا ً من
يزلزل
يق�ض ُّ م�ضجعي
َ

ُ
من �إحكا ِم �إغالقها
ق�صيدة
ٍ
أنتهي ْ
ت�سرقني �إىل � ْأن � َ
بالقفلة:
ني ،
" �أمي رحلتْ ُمنذ �سن ْ
ما زالتْ كل م�ساء...
تكتب لأبي امليتَ فيها...
ُ
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ق�صيد ُة �شعر...
خجلى...
جذىل...
على ورق التنيْ" ...
�شعري يو َم مو ِت ِك يا �أمي ،كم ْ �أمتنى لو
ال�شيب
غزا
َ
ُ
أ�سي َ
فوق �صد ِركٌ ،
رغم
ِ
ميت �أنا َ
كنت هنا الآن ل َ
أريح ر� َ
ٌ
أتلحف بها ٌ
ُ
ممزقة ،مهرتئة :
رثة،
احلياة التي �
"يا �أمي...
يت�سع القرب...
هل
ُ
آخر مثلي. " ...
ل ٍ
جل�س و� َ
و�ض َع نظار َته َ
م�سح
فوق
ِ
القلمَ ،
أم�سك َ
عينيهَ ،
أوراق الكتاب بلطف ،فال ُ
أوراق ك�صغريي غيث،
على � ِ
� ُ
أالطفه
و�ألقنُه و�صيتي:
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" يا ُ
غيث...
إياد قرة...
� ٌ
ني مث ِلك...
ع ٍ
وكذا
غ�سانُ
البيت...
عما ُد
ِ
عماد...
ٌ
وعلي
ٌ
غال...
ٍ
وعباد ُة...
َ
واكتمل العقدُ ب�إ�سالم...
فتذكر قويل...
ْ
�صبح...
َ
م�ساء"
م�ساء"...
ً
َ
يحفظك اهلل .
كم �أمتنى لو يكون ٌ
غيث �شاعرا .
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َ
و�ضحك
أوراق��ه
ال ْآن �س�أبد�أ
إنكب على � ِ
ِ
بالنهايةَّ � ،
�سره على عبار ِته " �س�أبد�أُ
َ
النهاية !!" كيف
يف ِّ
�س�أبد�أها؟؟!!
ُ
ُ
الرجل
العبارات" :
الكتاب ببع�ض
أختزل
نعم �س�
ِ
َ
واملر�أ ُة كالهما منعزل ٌعن الآخر ،ف�إذا لبثا على هذا

العزلة وهما يعي�شان معا� ،أ�صابنا ال�ضيا ُع،
احلال من
ِ
ِ
احلب على الآخر .
من يعلق اجلر�س؟ ومن يعلن
َ
َ
ُ
باملوروث
جل املتعلَّ ِق
يربط
َم ْن
اخليط املقطوع َبينْ َ ال َّر ِ
ِ
كل �أحوالها ؟
والعادات
َّهمة يف ِ
والتقاليد ،واملر�أ ِة املت ِ
ِ
ِ
!!
ٌ
حماولة لإلغاءِ ج��ذو ِر
الكتاب
هذا
اخل�صومة بينْ
ِ
ُ
آخر �أحفا ِده " .
اجلن�سينْ املمتدَّ ة منْذ �آد َم حتَّى � َ
ُ
الرجل من املر�أ ِة
الرتاث
يف
الكوري –قيل َ  ":يولدُ
ِ
ِّ
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متت�صه
كما يولدُ امللح ُ من املاءِ  ،فعندما
ُ
يقرتب منها ٌَ
ً
ُ
يحدث للملح ِ يف املاء "ْ .
هل ت�سمعنَ هذا
ثانية كما
ق�صائدي
�ات يف
يا زوج��ات� َ�ي
َ
ِ
الورقيات� ،أرب� ُ�ع زوج� ٍ
هن َ
فوق
يف خالف دائ� ٍ�م ،يدف ُعني خالف ُه ًَن و�شجا ًر َّ
املت�سلل من
املوت،
ِ
ري يف ِ
�أوراق��ي ويف ق�صائدي للتفك ِ
ميت على
نحو( :
ط َّيات
ِ
يوميات ٍ
ٍ
هواج�س تقودين ْ
هام�ش احلياة ) ِ.
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تقدمي �سناء خوري
ُ
خبز احل��ي��ا َة ...فالكلمة ال�صادقة حني
الكلمة
ٌ
القلب بكل
تدخل مبا�شرة �إىل
تخرج من القلب
ِ
ُ
ألق وح�ضو ِر.
ٍ
جمال و� ٍ
حممد �صمادي يف جمموعته  -يوميات ميت على
يتلم�س جراحات الأ�صدقاء والأهل
هام�ش احلياة -
ُ
والأح��ب��اب وجراحات الوطن..من خالل ر�سائلة
ير�سم
التي نرثها يف عيون ا�صدقائه وك�أنه بذلك
ُ
لنا بكلماته م�سرية �أع���وام من ال�صداقة وا ُّ
حل��ب
ُ
واحل� ِّ�ب
واالح�ت�رام ,م�سرية وط��ن مل�ؤها الكرامة
والت�ضحية.
كلمات خرجت بعفوية و�صدق لتتعدى �شرنقة اخلوف
و�صدور الآخرين واخلروج ب�صوته اخلا�ص على امللأ
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دون ت��ردد ,ف�أختلط قلمه بالر�ؤية االجتماعية
واملعاناة االن�سانية والعاطفية ال�سائدة والتي
ُ
يحلق فينا �إىل
جعلت من ن�صو�صه وق�صائدة عامل ًا
�أبعد الف�ضاءات يف عوامل من الده�شة .
فمن اعرتافاته ال�صادقة �إىل ر�سائل البوح التي
�أمتلأت عنفوان ًا و�صرخات ورغبة منه باحل�صول
على الغفران من حبيبة قد �أتعبها ال��ده��ر� ,إىل
ت�أمالته الداخلية التي عك�سها ب�صدق الإح�سا�س
عا�شق...
وع�شقه ل�تراب ه��ذا ال��وط��ن ...يوميات
ٍ
متعبد هلل يف
طاعن بالكربياء ...باذخ بالع�شق...
ٍ
ٍ
�صلواته اخلم�س ويف كل �صلواته ال ين�سى الدعاء
لروح �أمه التي ما فارقت روحها كلماته وذاكرته
�أبدا اذ ي�ؤكد �أنها �أول و�آخر الن�ساء و�أطهر الن�ساء
على وجه الأر�ض.
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ين�س الوطن يوما ...فيقر�أ يف
حممد ال�صمادي مل َ
ح�ضرة الوطن تراتيله وم��زام�يره ...ويعود يتلو
و�صاياه لولده يف حب وع�شق هذا الوطن ...و�صايا
ي�صبح معها العامل �أف�ضل ويت�سع للمحبة واحلق
بعيدا عن الكذب واخلداع والغ�ش...
يا غيث...
تع ّلم �أن ال�شر
يزول
ويعلو احلق
وينه�ض
بهمة الأوفياء..
هذا هو حممد ال�صمادي يف عنفوان بوحه بعيدٌ عن
ٌ
وعا�شق للكلمة وللحياة ...فهو دوما يرد ُد
الأنا...
على هذه الأر�ض ما ي�ستحق احلياة!...
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�إعتذار
" �إنني �أذنبت "
� ُ
وعظيم ذنبي
حجم خطيئتي
أدرك
َ
َ
فاغفري يل يا حياتي
زلة ً�ُ ...صغرى

�أو غلطة ً عفوية ً
�أو نزوة ً كانت
على جهل ٍ. ...

ما زلتُ � ُ
أع�شق
قو َلك املعجونَ
ب�صدق عواطفك
ِ
ري قلبك. ...
وكب ِ
مل �أكن فيما م�ضى
عابثا ً �أ وجمرما ً خطريا
معك
كانتْ ق�صتي دائم ًا ِ
23

متيم ...م�سكني
ٌ
فتقبلي عذرا
َ
�صادق
وتوبة
ٍ
واغفري ما كان منه
فاهلل يغفر ثم يعفو
ويقبل توبة عبده
.ويفرح
ع�شرا...
ُ
ُ
يخطئ عبدَ ه لينيب
حني
ٌ
عابدة له يف ِّ
يوم
و�أنت
كل ٍ
تقنتني يف �صالة
ليله
وقائمة ٌيف �أواخر كل ِ

تبتغني ر�ضاه

و�أنا �إليه �أدعو
ي�ستجيب دعائي
�أن
َ
ونعو َد َ
ذات ليل ٍ
عا�شقني
24

يف حماه
ونعو َد مثلما كنا
نبتغي يف ّ
كل ليل
�صفحهُ ور�ضاه
َ
ما � َ
ال�صفح
أجمل
َ
َ
اجلميل. ...
و�أرو َع العف َو
ني
الذي بعد متك ٍ
يكون. ...
قد قيل يف الأمثال
" العفو عند املقدرة"
لك بعد عف ِوك
بوح قل ِبك
�أن �أكونَ َ
وعو ِنك �إذا ق�ستْ احلياة
ُ
�صفحك
فجميل ِ
َ
جميل �أيام ٍم�ضتْ
يعيدُ
25

و�سعادة ً فقدت
ُ
ُ
ابتعدت. ...
منذ
مكرها ً� ...أو غا�ضبا ً� ...أو هارب ًا

�شغف احلياة
�إىل ِ
امللكات
يا �أ�صدق
ِ

"زعلي طول و�أنا وياك "
فتعبتُ  .....حزن ًا
وانك�سارا ً...
ُ
يطول
ليل
ما �أ�صعب ٍ
عنك
يف
البعد ِ
ِ
ُ
�ساعات
و�أق�سى منه
النهار
�أعي�شها فرد ًا
ت�صحرت �أيا ُمه
ف�أنا من دو ِنك عا�شق ٌ َّ
ال ور َد فيها
وال حياة.
26

هل يت�سع القرب لآخر مثلي
�إىل �أمي ….وقائمة املوجعني بحب الوطن
يا �أمي
هل يت�سع القرب
لآخر مثلي
الوجهني
َم َّل حياة َ
و�ضاق به الذرع
وجف ال�ضرع
وقائمة املوجعني
بوطن احلب
بحب الوطن
ت�ضيق بهم
وقائمة امل�سحوقني
ت�ضيق بهم
يزداد الأفاكني
27

بنف�س الن�سبة
للموجوعني
يا �أمي
هل يت�سع القرب
لآخر مثلي
يا �أمي
ما زلنا على عهد
ما زلنا ن�ؤمن باهلل
وبعي�سى..مبحمد
وكل �أنبياء اهلل
ما زلنا نقب�ض جمر الوطن
بنواجدنا
ُ
بالغايل وال�سامي
ما زلنا يا �أمي
ن�صلي خم�سا
ون�صوم ال�شهر
28

و�ستا من �شوال
ونبكي كل م�ساء
بذكرى النكبة
و النك�سة
�أو حتى حادث �سري
نبكي دوما
و�أحيانا نحتفل
بوطن قدما دوما
�شهداء
و�صفي التل �شهيدا
وبكرامتنا
بكرامة �أمتنا �أحيانا
يا �أمي ما زلنا
ن�صفق من وجع
ن�صفق من فرح
ما زلنا ن�صفق �إذا �أعجبنا
29

وجه امر�أة
�أو �أعجبنا
ال�شعر
ما زلنا يا �أمي
نبكي كالأطفال
بفرح
�أو حزن …
يا �أمي
هل يت�سع القرب
لآخر مثلي
�ضاق ال�صدر به
�أمي
حني بلغت
ثالثني ربيعا
جابت بيوت العرافات
تبحث �سر ال�ضجر
30

الدائم فيه
عن ثورته
منذ الفجر
�إىل �آخر �ساعات الليل
تقر�أ
�أحزان الطفل
اليافع
النا�سك
الكهل
احلزن املتجذر
فيه
نذرت �أمي �إن عافاه اهلل
من امل�س
�أن تذهب حافية القدمني
�إىل احلج
ماتت �أمي
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توف النذر
مل ِ
لي�صبح قدري النذر
�أجتاز اخلم�سني
وما �أوفى النذر
ما �أوفى ما نذرت
�أمه … .ما زال
كل م�ساء
كل �صالة
حني يقوم الليل
يدعو اهلل
�أن يكتب يف
�أفواج احلج …
يا �أمي
ما زلت كل م�ساء
أراك …
� ِ
يف ال�صحو
32

ويف احللم
تبكي
ما بالك �ضجرا
حمزونا
غابت �أمي
�سنوات
وبعد �سنني
من غيبة �أمي
وغياب احللم
ا�شتقت �إليها
ا�شتقت حللم
أنت فيه
� ِ
يا �أمي
وطن �أوجاع
يا �أمي
مل يظهر
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منذ رحلت
قمر
ي�شبه و�صفي
�أو ي�شبهني
يا �أمي
ما زلت
�أنظر من ثقب الباب
عفوا … ق�صدا
عادات تكرب مثلي
�أ�صبح يا �أمي
رقم املليون
من املوجوعني
ب�أوجاع الوطن
يزيد
و�أكرث من هذا الرقم
امللعون
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من امل�سحوقني
املعوزين
بال �سكن
�أو نار
املوجوعني
بحب الوطن تال�شوا
مل يظهر منذ �سنني فينا
و�صفي �أو هزاع
قائمة تظهر كل م�ساء
مل يظهر فيها ع�شاق الوطن املوجوعني
بحب اهلل ومن وااله
تف�شى فينا �سرطان الدنيا
ون�سينا كل �آيات اهلل
يا �أمي
هل يت�سع
القرب لآخر مثلي؟
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كلنا نكتب �شعرا
�أمي رحلتْ منذ �سنني
ما زالت ُك َّل م�ساءٍ
تكتب لأبي امليت فيها
ُ
ق�صيدة �شعر
خجلى. ...
جذىل. ...
ورق التني
على ِ
ُ
ال�شعر
يعرف نظم
�أخي الأكرب
ِ
بل َغ قبل �سنني �سن ال�ستني
نظم جلارتنا م�سبحة
َ
بخيط م�ستورد
قيل من ال�صني. ...
أق�سم �أن �شيخ ع�شريتنا
� ُ
ينظم �شعر ًا
ُ
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موزون ًا �أحيان ًا
بقافية املن�سف
و�أحيانا ينظم �شعر ًا يف ح�ضرة
�شيخ �آخر على بحر
املنقل. ...
ُ
�شواء
الكلمات
رائحة
فاحتْ
ِ
ً
و�ضاع َالوطنُ ال�ساكنُ فيه. ...
�ضيافه. ...

�أختي هي الأخرى تكتب �شعر ًا
�إن �أغ�ضبها الزوج
�سافر عنها
�أو
َ
�أحد منهم
تكتب �شعر ًا
ُ
على �أنغا ِم الإبرة
حني تخيط ُ لنا
ما ي�س ُ
رت عورتنا
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ويواري �سو�أتنا. ...
زوجاتي الأرب َع
يكت َ
ال�شعر
نب
َ
جنوى
وم�ساحيق املكياج. ...
بعباءتها
ِ
والثالثة الكربى
ب�شقاوتها
تكتب نرث ًا
ُ
ال�شعر
ال فرق بني
ِ
رث
وبني الن ِ
َ
قال حكيم الديرة
يف ت�صنيف النقاد
" الناقدُ  ...حاقد "
امر�أتي الثانية
امتلأت غرية. ...
كتبتْ يل
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على جدران ِالقلب � ُأح ّ
بك...
ُ
ينزف
وتر َكتْ قلبي
وبنظرة عني
قالتْ فيها. ...
أدرك � َ
� ُ
أنك لن ت�سم ْع
َب ْوحي. ...
لكنِّي مثل الزوجات
�أكتب ُيف ع�شقك َ�ش ِعر َا. ...
�أغ�ضبني� ...أو �أ�سعدين

�أفرحني �أو �أحزنني
أركب موج ال�ش ِعر ع ّلك تر�ضى
� ْ
�أما الأوىل كتبت يف ع�شقي
متيمة �أول ُح َب
كتبت يف �أول �سطر فيها
قالتَ فيك عرافة حارتنا
عنك ول�ستُ �أنا
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�أنقل ب�أمانة
� َ
أنك لو مت طوي ًال
�ستخرج يوم ًا
ُ
َ
قربك
من
ُ
تنزف ُحب ًا
المر� ٍأة �أخرى
اجلنة
يف
ِ
�أو يف النّا ِر
ال يهد ُ�أ َ
قلبك
يا زوجي. ...
قدري ...اخرت ُتك
و� ُ
أعرف � ّ
أنك خمتل خمتال
أدرك � َ
ر�ضيتك و� ُ
أنك م�شغول دوما. ...
ني. ...
بحن ٍ
لن �أر�ضى َ
عنك
�شوق
�إذا تبت ذات حياة عن ٍ
40

يحرق َ
ُ
قلبك. ...
لأنك تتعذب
�إذا مل
تع�شق يف ّ
كل م�ساء
امر�أة �أخرى
خد
قد �أو ّ
ر�شيقة ّ
مبحبتها ُجبلتْ طينتها
بفوح الورد
َ
عليك اللعنة
رغم م�آ�سيك
� ُأحبك �أكرث منهن
�ضعف َا �أو �ضعفني
يا ٌ
العمر
تتقلب مثل �سنني
رجل
ِ
ُ
فرح ًا حزنا ً�ضعفا ًك� َ
أنك
متر عليها ف�صول ال�سنة
ٌ
�شجر ُ
لت�صبح ذات ربيع �أجمل
َ
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وبعد �شتاء �أنظر
أدرك � َ
� ُ
تكذب يف ح�ضرتهن
أنك
َ
وتقول لكل منهن
أنت الأغلى والأجمل
� ِ
لكنِّي � ُ
أعرف �أ ّ
ين �أغلى منهن
جميع ًا
ين يف َ
و�أ ّ
قلبك �أفعل
تعجز ِّ
ُ
أر�ض
ما
كل ن�ساءِ ال ِ
فعل
قول �أو ٍ
من ٍ
�س�أبقى رغم ًا ّ
عنك الأوىل املنجبة
َ
ُ
ا�سمك
يحمل
ملن
وتقر به الأعني
ُ
فارج َع ما زلت يف قلبي
الأوحد
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و�صايا عبد ربه �إىل ابنه غيث
يا غيث.......
�أن�صحك الآتي والتايل
فاحفظ ...يحفظك اهلل
هذا زمن الأفاكني
اخلونة
الكاذبني
الفجرة
ياغيث....
�صعب واقعنا
فتنبه
ومتر�س
وا�صمد ّ
من �أجل احلق
و�أهل احلق
ياغيث....
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رغم القهر
وتكميم الأفواه
رغم اجلوع
ال تكذب �أبدا....
وا�صدق ت�سلم
ياغيث....
انه�ض واحمل
راية ر�سول احلق
حممد
ياغيث....
ارفع ر�أ�سك
ّ
وكذبهم
من قالوا....
"اخف�ض ر�أ�سك
فالر�أ�س املرفوعة
تتعب �صاحبها"...
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يا غيث....
تع ّلم �أن ال�شر
يزول
ويعلو احلق
وينه�ض
بهمة الأوفياء
الأ�صفياء
الربرة
ياغيث....
�إن �أتعبك ال�سري
متهل
وا�صرب
وانه�ض
حتى ت�صل القمة
ياغيث...
�أحبب وطنك
45

حتى ير�ضى عنك
اهلل
وتنال اجلنة....
وجنة ربك
يف دعوة
�أمك
ور�ضا �أمك
وحمبتها
قال الهادي
حممد
�أمك� ...أمك� ...أمك
والرابعة
�أبوك
فاحفظ يا غيث
الغايل وطن ًا نفديه
ثالث ًا ال يقبلها
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اهلل
وميقتها
�أن تكفر باهلل
والوطن الثاين
والثالث
�أن تغ�ضب �أمك
ياغيث
تع ّلم
ليل نهار
تع ّلم
�آي القر�آن
وتزود
بالعلم النافع
والقر�آن
يا غيث
غال
هذا وطن ٍ
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فاقب�ض بنواجذك
عليه
ال َ
تر�ض
ذ ًال
فيه
ياغيث....
�أد ُع
اهلل
�صباح م�ساء
�أن يحفظ
هذا الوطن
من
الأعداء
قال
َجدُ نبينا
الأعظم
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رب يحميها"
"للكعبة ٌ
والقد�س �صالح حررها
ويعود
�صالح فيها
حررها يا غيث
مع الأبطال
نحررها
ون�صلي فيها...
ياغيث
�أح�سن للفقراء
املحرومني
بالأف�ضل
والأح�سن
والأجمل
ال يتقبل
منا اهلل
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�إال
الأطيب
ياغيث....
ِّ
�صل خم�سا
تنج
ُ
واجلنة
تظفر
ياغيث....
بالفطرة
�آمنَّا باهلل
وحممد
هادينا
ِّ
زك املال
ياغيث
ما نق�ص مال
من �صدقة
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فعليك بها تظفر
و�ص ْم رم�ضان
ُ
وحج البيت
تغنم
ت�سلم
تنج
ُ
بنبع الكوثر
يف جنات
اهلل
الأعظم
ياغيث
أمر
�إن ُغ ّم ال َ
عليك
�إىل القر�آن فعد
و�سنة خري الأنام
حممد
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�صلى اهلل عليه و�سلم
ياغيث...
الذئب
ت�أكل من الغنم القا�صية
فاجمع ت�سلم
و�أحبب �إخوانك
تغنم
ياغيث
�إياد قرة
عني مثلك
وكذا
غ�سان
عماد البيت
عماد
غال
وعلي ٍ
وعباده
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و�أكتمل العقد
ب �إ�سالم
فتذكر قويل
�صبح م�ساء
يحفظك اهلل.

53

يوميات كاذب
ما زلتُ �صغري ًا
ني
مل �أجت�أو ْز منذ �سن ٍ
حدَّ اخلم�سني
كنتُ �سعيد ًا
أكذب
و�أنا � ُ
حني حتدثني امر� ٌأة
احلب ...طوع ًا �أو ُكره ًا
وقعتْ يف
ِّ
ني
حد ال�سك ْ
على ِّ
َ
القول
�أ�صدُ ُق ِك
العمر
ني
ِ
غم �سن ِ
ما زلتُ ُر َ
ُ
أنتظر ظهو َر ِك ُ
ولدت
منذ
� ُ
ري ِك
مل �أع�شقْ غ َ
�ضحكتْ قالتْ :
القول � َ
َ
تكذب
إنك
�أ�صدُ ُق َك
ُ
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لدي
ور�سائ ُل َك َّ
مي على "الفي�س بوك".؟؟
أتذكر مر َ
� ُ
�أتذكر فدوى على "تويرت".؟؟
يا م�سكني
�أنتَ الآن ول�ستُ �أنا
ني
حد ال�س ّك ْ
على ِّ
تكذب َ
ليل نها ْر
و�أنا يا من
ُ
امر�أ ٌة عا�شقة
ُ
ُ
ولدت
منذ
القلب �أبي
حبيب
�أ ّو ُلهم كانَ
ِ
ُ
و�أخي ...و�شيخ ع�شريتنا
امل�سجد
مام
ِ
و ِ�إ ُ
والقا�ضي العادل
وتاجر حارتنا ال�صادق
ُ
احلزب املنحاز
ورئي�س
ِ
ُ
نب�ض ال�شار ِع
�إىل ِ
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أمر....
وويل ُّ ال ِ

كانتْ � ُ
أ�صدق مني
�ضحكتْ قالتْ
يا م�سكني
�أمل تع�شقْ �أ َّمك؟
�أخ َتك..؟؟
َ
رف�ضتك
وامر�أ ًة
حياء�...أو خوف ًا من رب..؟
ً
�أمل تع�شقْ
جار َتك� ...أو َ
ابنة حار ِتك
ال�سمراء
رب عمرا
ال ُيعقل � ْأن تك َ
جتتا ُز ال�ستني
َ
مثقوب
وقلبك
ٌ
وال تع�شقْ
ُ
ترف�ض َك الآنُّ ....
أر�ض
كل ن�ساءِ ال ِ
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ل َ
تكذب
أنك
ُ
ف�أنا � ُ
رجل
أبحث عن ٍ
َ
و�صف َّ
َّ
و�شف
ع�شق كثري ًا
وتاب
أناب َ
و� َ
رجل �صهرتْهُ خطايا ُه
ٍ
لأكون له �آخر حب وحنني
َ
عليك اللعنة ...ف�أنا �أع�ش ُق َك ُ
منذ �سنني
ُّ
وكل ما عرفتَ من ن�ساءٍ
كنتُ �أنا يا م�سكني.
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ر�سالة �إىل �أمي
و�أحمد ح�سن الزعبي فقط
"من وحي مقالة الزعبي "211
ما زال الزعبي
يا �أمي
ي�صرح يف �أذان
الأفاكني
يكفي نهب
يكفي هب�ش
نحتاج
طاقات الوطن
لغد �أف�ضل
يا زعبي
منذ زمان
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مل يظهر فينا
و�صفي. ...
و�أنت مل يظهر ا�سمك
يف قائمة 211
�أر�صدة املوجوعني
من الوطن
تزداد
هم موجوعون
مثلك دوما
مل َ
ي�شف منهم وطنك
ت�صرخ
وتزداد بوجع الوطن
�أنت وحيدا
واملوجوعني
وذوي الياقات
�أ�صحاب الربطة والذوات
59

من معايل وعطوفة
و�سعادات
يزدادون
�أ�صفارا
هم يزدادون
ويا زعبي رقم واحد
�أنت
هم كالفطر
على �صوت الربق
يزدادون ...وينفجرون من التخمة
و�أنت وحيد
ت�صرخ
�أوجاع الوطن
ال�ساكن فيك
لن ت�صبح
رقما يف 211
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�أنا عميل
�إن ا�شرتيتُ قهوة
�أو جريدة
�أو علبة حليب مكتوب عليها
ب�أحرف �صغريه
مر�سوم ًا عليها هالل
�أو �صليب
حتى لو ا�شرتيتُ كل ذلك
من (مولهم)
�أنا عميل ...
حتى لو تربعتُ من �أجلهم
بن�صف راتبي ال�ضئيل
وبع�ض قوت �أطفايل
وعلبة ال�سجائر
وعلبة احلليب التي ا�شرتيتُ
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قبل عام من دكانهم
يف عرفهم �إن �ضحكتُ
�أو بكيت
ٌ
عميل
�أنا
�إن �صحت يف مظاهرة
�أو حملتُ حلم �أطفايل ال�صغار
�أنا عميل
ال �شيء ي�شفي غلهم
�إال �إذا كنا عبيد
ال نفكر �أو نثور
�أنا عميل
ال حق يل…
يف �صدور مر�سوم جديد
�أخرجوين من التنظيم
و كتبوا على بطاقتي ...عميل
�أنا عميل
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يف عرف زوجتي الأوىل
�إذا �أجنبت من غريها ق�صيده
�أو قر�أت يف جريدة
�أو ر�سمت…..
لوحة جديدة
يف كل حال �أنا
عميل ال حمال
�أق�سمت يف ح�ضرة الوطن
على كتاب اهلل
مليون مرة…..
و بعد كل تعديل
و تزوير
يعيدون احلكاية
و يقر�أون نعيي يف جريدة
و يقر�أون يف ح�ضرة الوطن
تراتيلهم
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مزامريهم
و ينكرون حقي يف
وطني املر�سوم
املحفور
امل�سكون
بالأوجاع
املجموع يف حقيبة
�أنا عميل
�إن ا�ستغرقت يف ال�صمت
�أو �أ�شعلت يف �أ�صابعي ق�صيدة
�أو حملت يف ثناء الروح
كب�سولة من ع�شق
�أو حبة من وجد
�أو رفة جلفن
�أو وطن بحجم القلب
�أو …رفعت �إ�صبعني
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من �أمل الكتابة
بعد وجد
�أو غ�سلتهم من حرب
الكالم يف جريدة
�أنا عميل
�إن رف�ضت
التوقيع على قرارهم
بن�سيان الق�ضية
�أو ب�ضمان حقي يف احلياه
�أو بحثت حني برد عن �صالة
�أو على جدار �صمتهم
بعكاز ر�سمت حي على اجلهاد
�أو ذات حلم “هلو�ست”
و قلت للإمام
�أقم ال�صالة
�أو بكيت
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بعد كل ثورة
بعيدة…قريبة
�أو �ضحكت من وجع �أ�سناين
عميل �أنا
لأن �أمي ماتت ذات حمل يف فالة
و �أختي ال�صغرى تاهت
يف جنون بعد �إغالق القناة
و خال �أوالدي
مزق يف بالد الغرب �سجاد ال�صالة
عميل �أنا
�إن �أخفيت �أو �أظهرت
على كال احلالني
عميل
�إن قر�أت يف كتاب اهلل
�أن النار …نار اهلل…
تعد من مليون عام….
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للع�صاة
�أنا عميل
ال �أدرك احلقيقة
م�ستهدف هو الوطن
من الأعداء
�أو الناعقني ب�أر�ضه
امل�سرفني
فيه بيع ًا و�شراء
عميل �أنا
لأنني �أخفي احلقيقة
تركوا لنا
يف حظرية الأغنام
(بعو�ضة تعي�ش …… .ذيل �أبقارهم)
يف عتمة القرار
�أنا عميل..
كاذب زنديق
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غريت لعبة ال�شطرجن
تركت جندهم يحر�سون
حظرية الأغنام والأبقار
حظرية النعام
حظرية اخلنازير
و املالهي واملقاهي
ونلت ب�ضربة وحيدة
عنق �صاحب ال�سعادة
الوزير ب�ضربة وحيدة
لذا �أنا...
عميل
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رحلة العمر
يِف ا ْل ِع ْ�ش ِر ْين ِمن ا ْل ُع ْمر
َكا َنت �أ ِمي
َو ُكل ِن َ�ساء الحْ َ ا َّرة
َوالجْ َ ا َرات َوالخْ َ الاَ ت
َو َب ْع�ض ا ْل َع َّمات
َو َب ْع�ض ِن َ�ساء الحْ َ ي ْال ِآخر
ِعنْد ُم ُر ْو ِري
َذات َح َياة
َين ُْظ ْرن َن ْحو ا ْل َّ�ش ْم�س َو َي ْ�ص ُرخّ ن
ِب َف َرح َو ُ�س ُر ْور
َما �أغْ ُرب �أن َيخْ ُلق َرب ا ْل َك ْون
َ�ش ْم َ�سينْ �َ ...ش ْم�س ا ْل ُّد ْن َيا
َو َر ُجل يِف ا ْل ِع ْ�ش ِر ْين ِمن ا ْل ُع ْمر
" َ�س ْعد �أ ِّمه "
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ُكنْت �أَ َنا َك َطا ُوو�س �أ َز ُهو
ِبا ْل َو ْ�صف َو�أ ْف َخر
َو� ِأ�سيرْ َع َلى ا ْل َّ�شا ِرع �أ َت َبخْ ترَ
يِف ا ْل ِع ْ�ش ِر ْين
�أ ِمي َكا َنتُ ...ت َنا ِد ْي ِني َر ُجل ا ْل َب ْيت
ُ
وبنات الحْ َ ي
الجْ َ ا َرات
َي ُق ْلن يِف َر ُجل ا ْل َب ْيت
َما ُيغ ِْري رج ًال يِف ا ْل ِع ْ�ش ِر ْين
َو َكبرُ َ " َ�س ْعدُ �أ ِّمه "
َو� ْأ�ص َبح َر ُجال
َمد ا ْل َب َ�صر َو َملء ا ْل َعينْ
ْ
اقترَ َ ب ا ْل َّط ْول ِمن المْ ْترَ ِ ْين
"�س ْعد ا ِّمه" الجْ َ ْي�ش
َد َخل َ
َو َو َ�ضع َع َلى َ�ص ْد ِره
ِن ْي َ�شا ِنني وعلى الكتف نجُ ُ وم
"�س ْعد �أ ِّمه"
َو� ْأ�ص َبح َ
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ُي َنادى َع ِر ْي�س ا ْل َّز ْين
َي َت َنا َف ْ�سن َع َل ْيه
َب َنات الحْ َ ي...
ِ�ص ِّد ْيقاَ ...ز ْوجا َو َح ْب َي َبا
"ع ِر ْي�س ا ْل َّز ْين"
َو َت َز َّوج َ
َب ْعد ِخ َيا َنة ِبنْت ا ْل َعم
َت َز َّوج
"ع ِر ْي�س ا ْل َّز ْين"
َ
اح َبة ا ْل َع ْي َنينْ ا َ
حلالمْ َ َتني
َ�ص ِ
َوا ْل َق ْلب الاْ ْب َي�ض
اجح
َوا ْل َعقْل ا ْل َّر ِ
َو� ْأ�ص َبح ُي ْع َرف ِف ْي َما َب ْعد
َ�ش ْيخ ا ْل ِّد ْي َرة
َو َر َز َقه اللْ هَّ ...
َبنِينْ َو َب َنات
"�س ْعد �أ ِّمه" َو ِع ِّري�س
ُثم َت َغ رَّيحال َ
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ا ْل َّز ْينَ ...و َ�ش ْيخ ا ْل ِّد ْي َرة". ...
َب ْعد الخْ َ ْم ِ�سينْ
ك"�س ْعد ا ِّمه"
�أ ْد ِر َ
" �أ َنّه َ�ضل ا ْل َّط ِر ْيق ِم َرا َرا"..
ِبدَ �أ ا ْل َك ْهل...
َ�ض ِج َراَ ...ن َز َقاَ ...ع َ�ص ِب َّيا
محُ ْ َتا َرا
يِف الحْ َ ا ِد َية َوا ْل ِع ْ�ش ِر ْين
َكان لاَ َي ْر َ�ضى ِب�أَي ا ْم َراة
َو يِف ا ْل َّثالثِينْ
َكان لاَ َي ْر َ�ضى ِب َ�أي ا ْم َر َ�أة
يِف الاْ ْر َبعِينْ
ِبدَ �أ ِن َ�ساء الحْ َ ي
َي ْ�ض َحكْن �إ َذا َمر
و َي ْه َم�سن �إ َذا َطل
"�س ْعد ا ِّمه"
لمَ ُي ْد ِرك َ
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�أن الحْ َ ال َت َغ رَّي
يِف ا ْل ُع َقد الخْ َ ا ِم�س
َب ْعد َق ِل ْيل
َتنُخْ ِف�ض َح َرا َرة َو ْجهه ُد ْون ا ْل ِّ�صفْر
وي�صبح �آخر من يعلم
َر ُجل ا ْل ُب ْو ِل َي�سَ ...يق ُْ�سو عليه ...و َي ْل َعن...
موظف ا ْل َب َل ِد َّيةَ ,و َحا ِر�س ا ْل ِع َما َرة
اخ َطة
ال�س ِ
َوا ُل ُز ْو َجة َ
ا�ض َية
َوالأخْ َرى َر ِ
الرا ِف َّ�ضة
َوال َثا ِل َثة َ
الرا ِب َعة َوا َ
خلا ِم َ�سة
َو َ
اج َرة
اع َت َذ ْرت َعن َل ْي َلة َف ِ
ال�سا ِد َ�سة ْ
َو َ
َو�أخْ َرى َعن َ�صدَ َ
اقة َعا ِب َثة
َمع الخْ َ ْم ِ�سينْ �أو ُب ْعد َق ِل ْيل ِبال َت ّْح ِد ْيد
َت ْبدُ و ِم ْثل ا ْل َّت ْي�س
َح ْج َما�َ ...ص ْو َتا...
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�إذ َت ْ�س ُقط يف لغة  ..الأ َر َقام
َو ُت ْد ِرك َب ْعد الخْ َ ْم ِ�سينْ
�أن ُكل َما َف َع ْل ُته يِف َح َيا ِتك
َح َم َ
اقات ُم َت َك ِّر َرة"...
َر ْب َطة ا ْل ُعنُق
َدفْترَ ا ْل َّ�ش ْي َكات
ِك َتا َبة ا ْل ِّ�ش ْعر
َر َ�سا ِئل المْ ُ ْع َج َبات
� ْأ�س َماء َو�أ ْر َقام ْال ْأ�ص ِدقاء
َر َ�سا ِئ ِلي
َغ ِر ّو ُري َو�أَ َكا ِذي ِبي َع َلى َنف ِْ�سي
� ِآخر ا ْم َر َ�أة َع ْن َها ُك ِت َبت
َو� َآخر ِق ْب َلة َع ْن َها حَ َ
ت َّد ْثت
" َر ُجل...
َ�ضل ا ْل َّط ِر ْيق ِ ...م َرا َر ًا
َف َو َ�صل �إىل"...
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ر�سالة �إىل رحيل
َ�سلاَ ٌم َع َل ْي ِك
ني
�إ ْذ َتغ َْ�ض ِب ْ
ني
�أ ْو َتغ َْ�ض ِب ْ
َ�سلاَ ٌم َع َل َى ُح ِّب ِك
وحينْ َ
يمَ ْ َن ُح ِن ِي المْ َ َط ْر ُك ُّل وقت ِ
َ�سلاَ ٌم َع َل َى ا ْل ِّر َ�ضا َوا ْل ُغف َْرانِ
َ�سلاَ
َ�سلاَ
َ�سلاَ ٌم َع َل َى ا ْل ِّظ ِّل
ا�س)
َ�سلاَ ٌم َع َل َى( َما َر ا ْل َي ُ
َ�سلاَ ٌم َع َل َى َ
(ق ْه َو ٍة ا ْل َفا ُر ْو ِقي )
(جف َْرا)
َ�سلاَ ٌم َع َل َى َ
ٌم َع َل َى( �أ ُب ْو ُم ْو َ�س ْى)
ٌم َع َل َى ا ْل َت ِّّل

َ�سلاَ ٌم َع َل ْي َنا
�إ ْذ َن ْت َع ُب
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َو�إ ْذ َت ْت َع ِب َ
ني
َ�سلاَ ٌم َع َل ْي َك
�إ ْذ َت ْر َح ِلينْ َ
لاَ َ�ش ْيءٍ ُي ِه ُّم ِني
ات َق ْل ِب َك
اح ِ
َل ْو �أ ْد َخلْتَ ا ْل َف َر ِح �إلىَ َّ َب َ
ُم ْث َخنٌ ِبالجْ ِ َراح َق ْل ِب ْي
َل ِك ِن ّْي َ�أ ْب ُذ ُل َما َو ِ�س َع ِني الجْ َ ْهدَ
اعة ا ْل َّ�س َعا َد ِة
ِ
لإ َ�ش َ
َيا ا َم َر َ�أ ًة ِم ْن َر ِح ِي ْل

ال�س ِّت
ُف ِتح َق ْل ِب ْي ِم ْن ِج َهاته ِّ
اء ُ
....كثرْ
ُ�أ ْل ِغ َيتْ ِن َ�س ْ
�أَ ْن َه ْيتُ ...
ُ�أ ْف ِر َغتْ ...

�ض َز ْه َر ْة
ُق ِط َفتْ َل َك مِنَ ُك ِّل َر ْو ٍ
َو َو َ�ض َع ْت َها يِ ْ
اج ٍة ِع ْط ُر ِك ِب َف َر ٍح
ف ُز َج َ
ا�س ُت ْب ِد َلتْ َخ ْو ِف َك ِب َخ ْو يِف َع َل ْي َك
ْ
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اء ا ِل َع ِ�شقْ َّطا ِئرا ِل َّ
َر َ�سم ُت ِك يِ ْ
ل�ش ّو َق
ف َف َ�ض ْ
اح ُ
ات َق ْل ِب َك ُك َّل َو ْق ٍت َو ِحينْ ٍ
َ�أ ُح ُّج الىَ َّ َب َ

ُ�أ َ�ص ِّل َي يِ ْ
ال�صلاَ َة
اب َع ْي َن ْي ِك َك ِطف ٍْل َي َت َع َّل ُم َّ
ف محِ ْ َر ِ
ات ا ْل ِف ْع ِل لإ ْب ِت َ�سا َم ًة ِر َ�ضا
�أَ ِل ُج َب َّوا َب ِ
َيا ا ْم َر�أ ًة ِم ْن َر ِح ْي ِل
َل ْ�ستُ َملاَ َكا َولاَ بني ًا
َل ِك ْن �أ َنا
َب ِ�س ْي ٌطُ ...م َغا ِم ٌرُ ...م َت َه ِّو ُرَ ...ن َز َق
ِح ْي َن َما ُي َرا ِو ُدنيِ ْ ا ْل َّ�ش ّك
�ض َح ِق ْي َقهْ
َو َ�أ ُج ْو ُع �إلىَ َّ َب ْع ٍ
�أَ ْن َت ِب ُذ َم َكانا َق ِ�صيا
َ�أ ْه َز �أ ْو َتار ا ْل ُّر ْو ِح

� ْأ�ص ُرخْ
لمِ َا َذا ا ْل َّر ِح ْي ُل ا ْل َّدا ِئ ُم؟
َ�أ َما َ�آنَ َ
ريك �أَ ْن َي ْ�س ُكنَ يِ ْ
ف ُع ِّ�ش ِه؟
لط ِ
لز ْه ّر ِك �أَ ْن َي ُف ْو َح يِ ْ
َو َ
ف �أ َف ِياءِ َح َيا ِت ْي؟
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لاَ َ�ش ْي َء َي ُه ُّم ِن ْي
َل ْو َن َز َفتْ َب ْع ُ
�ض ُج ُر ْو ِح ْي
َك َف ْى َر ِح ْيلاِ

�أ َن َها ُر َق ْل ِب ْي حَ ْ
اء ِك
ت َت ُ
اج َم َ
َوا ْل َّر ِح ْي ِل ُج ْر ٌح
( َوالجْ ُ ْر ُح
ِمن َْك نادر َكا ْل ِّ�ص ْد ِق
ىء َكالمْ َ َط ِر
م َف َ
اج ٌ
يِ ْ
ف َل ْي َل ِة َ�ص ْي ٍف
ُم َتدَ ِّف ٌق َكا ْل ِع ْ�ش ِق)...
َو َظالمِ ٌ َك َرحي ِل ِك
لاَ َتن ِْز ِعي ِخن َْجر ا ْل ِع ْ�ش ِق
ِب ِخن َْج ٍر ا ْل َّر ِح ْي ِل
يِ ْ
ف ُك ِّل َم َّر ٍة َت ْر َح ِلينْ َ
َي ْن َق ِط ُع ُجزْ ٌء ِم ْن َق ْل ِب ْي
ا ْم َن ِح ْي ِن ْي � َإقا َم ًة َدا ِئ َم ًة يِ ْ
ف َق ْل ِب َك
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َف َق ْد َمللتُ ا ْل َّر ِح ْي ِل
 �أبومو�سى  /مطعم و�سط البلد التل يف حدائق احل�سني ماراليا�س موقع �أثري يف عجلون قهوة الفاروقي يف عمان -جفرا كويف �شوب يف و�سط البلد
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مارق
َما ِرق
ِمن ُقر�أ َق ِ�ص ْيدَ ة
َولمَ َي ِع�ش فعلها
َما ِرق
اجع ا ْل َف َراغ
َمن َ�ض َ
َولمَ َي ْحمِل َر ْح َمة ِب َف َراغ
َما ِرق
َمن َل ِب�س ِق َناع ا ْل َّز ْيف
َو َخ َلع ِق َناع الحْ َ ِقي َقة
َما ِرق ِمن كتب ا ْل َق ِ�صيدَ ة
َولمَ َي ِع�ش لحَ ْ َظة ا ْل َّ�ض َياع
َما ِرق
ِمن ُقر�أ َق ِ�ص ْيدَ ة
َو َخ َرج ِمن َحا َلة ا ْل َّ�ص ْحو
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َما ِرق
ا�س َت َمع �إلىَ َتغ ِْر ْيد ا ْل ُّط ُي ْور
ِمن ْ
َولمَ َي ِع�ش لحَ ْ َظة َف َرح
َما ِرق

اع َ�صار
َمن َم َّرت ِبه ا ْم َر�أَة ْ
َولمَ يمُ ْ ِطرهَ ا ِبالحْ ُ ب
َما ِرق
ا�س َتل رُمحْ َ ه
ِمن ْ
َولمَ ُي َ�ض ِّر ُجه ِبا ْل ِّد َماء
ِن َكا َية
نمُ َ ا ِر�س ا ْل ِب َغاء َمع َذ َوا ِت َنا
ِل ُنن ِْجب ْال ْأ�ش َياء ا ْل َه ِز ِي َلة
َن ِع ْي�ش يف ا ْل َف َراغ
وهمنا ذوا ُتنا
ِن َكا َية ِب َنا
َما ِرق
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َمن َنام
َوا ْم َر�أة ِب َجا ِن ِبه
َت َق َّبل ا ْل َف َراغ .
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يوميات عبد ربه
ال�سبت

�أت�أمل هذا القادم نحوي رهط ن�ساء
تلب�سهن الأزياء...
�أخ�ضر
�أحمر
�أ�سود
عند الكرثة
ي�صعب متييز الأ�شياء...
وما زال رغم الثالثني ميار�س التورية واالختفاء
والكذب ...حتى ظن �أن احلياة كذبة كبرية...
وكانت �أخته معلمة اللغة العربية تر�شده وت�صحح
له كتاباته ( ،عليك بواحدة متنحها احلياة ومتنحك
اال�ستقرار...
فالن�ساء بوابة تعب القلب
وبع�ض اجلنون)
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الأحد

* �أدرك �أخريا �أن الدولة تخو�ض حروبا لتبعث فيها
احلياة من جديد وتتخل�ص من عالقات �أُجربت على
التعامل معها والر�ضا بها...
هي احلرب �إذن..؟؟؟؟
نبد�ؤها وتبقى نهايتها يف �أيدي الآخرين...
نربحها ونخ�سر �أنف�سنا
نخ�سرها ونربح التجربة اجلديدة ,منوت ونولد من
جديد...
" �إنه ال ميتلك بيتا "
بل ويتباهى ب�أنه بعد احل��رب العاملية الثانية ال
وطن له ،ال ب�أ�س فهو ميتلك خيمة ,ي�سكنها مع امر�أة
تبحث عن ال�سالم...
اخليمة التي ي�سكنها تدخلها ال�شم�س...
ويلعب على �أبوابها �صغا ٌر يتجرعون �أمل اخلالفات
الدائمة
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الإثنني
* ما زال رغم الأربعني...
يبحث عن وطن بحجم الدنيا
وامر�أة بحجم القلب املثخن باجلراح
و�أ�صدقاء بحجم عطائه
و�أخوة. ...حتى ولو كانوا ك�أخوة يو�سف

الثالثاء
* وما زال على بوابة اخلم�سني
يبحث عن ف�سحة �أمل بحجم القرب
ودم��ع��ة ع�ين ب��ح��ج��م ���ص��دق ام�����ر�أة ت��ب��ح��ث عن
اال�ستقرار...
ووردة بحجم �أخت تلغي جراحها لت�ضمد جراحه
مبلح احلياة...
لن يلومني �أحد حني �أمار�س املوت بع�ض الوقت
واحلياة ال ت�ستعيد روحها �إال بكب�ش عظيم
وم��ا زل��ت �أعتقد منذ اليوم الأول للحياة طامعا
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بخالفة يف الأر����ض وع��دين رب��ي بها وارت�ضيتها
لنف�سي ,ما زال رغم ال�سنوات التي انق�ضت يحافظ
على عادات قبيحة منها :النظر بني ال�سطور ,املعنى
الآخر للكلمات
النظر من الثقوب ال�صغرية ...وتذكر �أنه كان ينظر
�إىل �أج�ساد الن�ساء من ثقب الباب عندما كانت �أمه
تخيط للن�ساء املالب�س ...انتبذ عبد رب��ه مكانا
ق�صي ًا هزِّ �أوتار الذاكرة...
الأ���ص��دق��اء منذ �صغره وه��م ي ��أخ��ذون �أل��ع��اب��ه ال
بل يعطهم �إياها بعد �أن ميار�س اللعب بها بع�ضا
م��ن ال��وق��ت ...ث��م ي��ع��ودون يبيعونه �إي��اه��ا بثمن
باهظ ...مل يجد تف�سري ًا ل�سلوكه يف منح �أ�شيائه
لأ�صدقائه ...ومل يجد تف�سري ل�سلوكهم معه يف
بيعهم ما منحهم �إياه ...وتكرب معه العادة ,ومينح ما
هو �أكرب من الألعاب...
عمر من االجنازات. ...و�أيام من ال ًك ِّد والعطاء...
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ُربمَّ ا َم َن َح بيت ًا �أو �سيار ًة �أو ما ًال ...ملن �شاركه بع�ض ًا
من الوقت ...ورمبا تكون �ضريبة احلياة �أو امل�شاركة
ندفع بدل كل حلظة فرح ثمنا من العمر ومن �صحة
ومن وقت ...ها نحن منار�س نف�س الأفعال ,وندفع
نف�س الثمن ون�ستمر يف دف��ع الأث��م��ان م��ن ر�صيد
م�شاعرنا و�أوقاتنا وعمرنا...
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بعد االربعني
"عدت يا يوم مولدي
عدت يا �أيها ال�شقي
ال�صبا �ضاع من يدي
ال�شيب مفرقي "
وغزا
ُ
ال عليك �أيها اجلاين
�أمتمت الأربعني بكل وقار
ون�سيت �أن ت�أتي يف زهو عمرك �إ ّ
يل
�أمتمتها بكل �أنانية
جتيء الآن منهكا
و�أنا يف كامل جموح الأنوثة �أنتظرك
بعد الأربعني
"عليك �أن متار�س اجلنون
واملجون
لن ي�صدقك بعد هذا ال�سن
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�أنك الحتب
وال تخون
�سيان يف عرف �أهل الآر�ض
�أن تكون عاقال
�أو تكون..؟"
ما لك و�أنت تهذي ذنوب ع�شقك معرتفا
ومتاري
وتوا�صل االجرتاح
ويحك
ت�ستمرئ اجلنون� ...أما ت�ستعجل كبوة العمر
وغرور املع�شوقة؟
بعد الأربعني
"اليقول "ال"
�أو"نعم "
�إنه يقف كامليزان" ...
�س�ؤال..؟
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هل رغيف اخلبز �أ�صبح �أكرث �أهمية من الوطن...
و�أكرث جاذبية من الأ�صدقاء جميعهم..؟
بعد الأربعني
"ا�صنعوا جمد ًا جديد ًا ،وخلدوا احلب وال�صداقة
واجل���م���ال ...خ��ل��دوا ك��ل ���ش��يء ي�شعركم مبعنى
احلياة ...اليوجد �شيء ي�ستحق الندم ...فانت�شروا
بكل الأر�ض ،وعمقوا يف النا�س ر�سالة املحبة ،نحن
من ن�صنع احلب للآخرين لأهم من ي�صنعوه لأنف�سهم،
فو�صيتك (....و)...
ّ
تنظر ...وتو�صي
بكل حكمة ورزانة الأربعيني الأكرث وقار ًا
الآن
بعد �أربعينك هذا
�أقم م�أمتا ...ال اكتما ًال للر�شد دونه
�أقم م�أمتا ...لعذرائك التي
مل تتذكر
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لهفتها
لوردة ونظرة يقني مبجيء !!!!
بعد الأربعني
ً
حما�سة
"....الميين ًا وال ي�سار ًا وال
الممات ًا والحيا ًة
لي�س جدوى للكالم". ...
هكذا �أريدك تقيا
ورعا
قدي�سا ...للحب ...وللكلمة
بعد الأربعني
"�....أمد مالحمي �شفقا
دعيني �أمتطي الفلوات
�أركبها
لعل زماين املجني
ي�أخذين
يراودين على حلمي
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�أ�صلي عند حمرابك
و�أن�شد عند �أبوابك
جروحي جئت �أرتقها؟؟
ف�ضميني
ودليني على ن�سبي
�أنريي يل دربي
فقد تعبت
من التجوال �أ�سفاري"...
�أتيتك من حلمك فال ترتك ال�صحو املبهم
�أجيئك بكل املفردات
�أ�سكبها
�أمت�ص من �شفة القيثارة حلنا
لأهديك
ن�صفه...
ليكون �إيقاع رق�صتنا
وجمون لهفتنا
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يكون �سرنا املعلن
وخرقا لعباءة الغياب
فلماذا ت�أخرت ؟؟؟
ملاذا ؟؟؟
بعد �أن �أمتمت ف�صولك كلها
�أتيتني باخلريف؟؟؟
بعد الأربعني
"�إين �أ�سري وال ر�ؤيا ت�ؤهلني
من بعد ما �صرب االحرار� ...أو جبنوا
من بعد ما ر�سم الأقزام قامتنا
والناعقون ...هنا �شام ...هنا مين
�إين �أ�سري وحجب الليل ت�سرقني
وت�ستوي يف حذاء التائه املدن
بي مثل ما بك من قهري ومن كمدي
ع�شرون قيد ًا منا يف ِظ ِّلها الوهن"...
ال عليك...
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لن يجر�ؤ الليل على نهبك
ما دمت الآن
يل...
فكن يل� ...أنت...
لنكون نحن ...ونحن "هما
بعد الأربعني
"�إذا �أعلنا خ�صو�صيتنا علينا �أن ال نطالب الآخرين
بال�صمت اخل�صو�صية �إن �أعلنت عممت"..
بعد االربعني
"...غرباء نحن حدَ القاع
فقراء يخلق الواحد منا ليموت
ب�ؤ�ساء مل نخطر ببال "فكتور هيجو"..
تع�ساء ...نحن املولودون يف الزمن اخلط�أ"...
بعد الأربعني
"يا �صديقي:
ي�شتعل احلب بكربيت الن�ساء
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كيف نن�سى....؟
كان يحرقنا كحول الإ�شتهاء"..
بعد الأربعني
"خذ نخبك حزنك �سيدي
�ضيعت عمرك......
ال هديت وال اهتديت"..
بعد الأربعني
"�شيئان يف الدنيا
ي�ستحقان املنازعات الكبرية:
وطن حنون
و امر�أة رائعة
�أ َّم��ا بقية املنازعات الأخ���رى فهي من اخت�صا�ص
الديكة"..
بعد الأربعني
�أ�صبحت قادر ًا على �أن �أقول ب�صوت م�سموع...
" كانت والدتك والد ًة ُ�أ�سطورية ,ولقياك خرافة،
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ودخويل �إىل معبدك" ...
"فنجانك ال يقر�أ ...غام�ض �أنت
برجي هو برج الثور...
برج الرجال امل�شردين...
�أنا �أ�ؤمن باملعجزات والأ�ساطري واحلوا�س
ولكني ال �أ�ؤم���ن بالتنبوءات�،أ�سمع كلماتك التي
تتدفق بعمق من �أعماق ذاتك ...لأين دائما م�سكون
باحلديث معك و�سماع عذب كالمك..
متعة احل��ي��اة احل��دي��ث م��ع��ك� ،أح��ادث��ك م��رة تلو
الأخرى دون ملل"...
"حكاية حبي معاك ما ان�سها�ش"
عدت يا يوم مولدي........
يف عيدك تتفتح الأزاهري وتغرد الع�صافري
و تنتظم خيوط ال�سحر وو�شاح ال�شفق الأحمر يف
رق�صة احلب
حتى تبزغ �أ�شراقتك ويفوح عطر زهرك يف حديقة
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"هي �أيامي قلبي فيها عا�ش
فيها �أحالم قلتها وحققتها
و فيها �أحالم ل�سه �أنا ما قلتها�ش"
بعد الأربعني
"الكعكة الكبريه اليهم من ال�شوكالته الفراولة,
الكرمي ,ب�صورة ,بدون �صورة تبدو منا�سبة...
�أح��ب �أعياد امليالد متاما كما �أح��ب االحتفاالت،
يف طفولتي ...كان حفل عيد ميالدي هو احلدث
الأكرث دها�ش ًا
بالن�سبة يل عرب العام كله"...
احلياة
ك�أين �أرى عيون الأم ال��ر�ؤوم ترق�ص فرح ًا ومت�سح
ق�سمات وجه ذلك القادم من �أعماق الرحم
�سيدي
يف عيد ميالدك ...بد�أ ميالدي
�سيدي
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�إين لأ�سمع زغردة الأر�ض وف�ستانها الأخ�ضر
�إين لأرى القلعة ت�أخذها زينتها ال�ستقبال
القادم يف ال�ساد�س والع�شرون من ني�سان
ليجتمع �أطفال احلي بعد لهوهم �أمام بيت
الفالح ي�ستطلعون الفرح القادم واحللوى
�سيدي
كيف �أجزيك مب�ستوى هذا العطاء
�سيد اللوز والربتقال والليمون
كيف يت�سنى لك �أن ت�ستمد من الأر�ض عطاءها
ومن ال�شم�س ا�شراقتها من الليل �سكونه ومودته
ومن القلعة �صالبتها و�شموخها ومن نبع اجلود عمق
احلب وعطائه امل�ستمر
�سيدي
يعجز قلمي عن الكتابة .ولغتي عن التعبري ,لأنها
لي�ست بحجم روعتك
�ستبقى دائما �أول الرواية و�أول ال�سطر
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و املنت والذروة ولكنها رواية مفتوحة
ال �أقول هنالك نهاية لتمتد الق�صة ومتتد الف�صول
وتكرث الأحداث ال�سعيدة
ويكون �أ�صل احلكاية دائما رجل بحجم القلب
بطل القهوة والنب رجل احللم
رجل ما كان و�سيكون بطل ولج الرواية من جميع
اجلهات والف�صول والأبواب
دم��ت للرواية و�أبطالها �أع��وام � ًا و�أع��وام � ًا �سعيدة
قادمة
وكل عام و�أنت احلب.
"ذات حلم ويف ليلة ربيعية اجتمع ره��ط من
الأ���ص��دق��اء والأدب�����اء وك���ان احل����وار �أع��ل�اه بني
جمموعة من الأدب��اء(ع��م��اد الدين �أدي��ب ,فاروق
اجل��وي��دة,امل��رح��وم زي���اد ال��ب��وري��ن��ي,حم��م��د علي
�شم�س ال��دي��ن� ,شتائية,رحيل,د�.سناء ال�شعالن,
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حربي امل�صري ,عمار اجلنيدي� ,أمي��ن ال�صمادي,
د.اي��اد عبود ,ي�سار خ�صاونه ,حممد علي اجلراح,
و�آخرون"......
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يوميات عابر �سبيل
حني يراودين ال�شك و�أجوع �إىل بع�ض احلقيقة.....
�أنتبذ مكانا ق�صيا� ....أهز �أوت��ار ال� ّ�روح لتت�ساقط
�آث�أمي!!!....
�أمزق �ستائر الوهم و�أقنعة الزيف� ,أتفرج على كل
هذه الأرا�ضي بانبهار ,مثل طفل يتعلم الهجاء لأول
مرة.....
ف�إىل الكائن الذي يرك�ض يف دمي......
�إىل ال�شك!!.
و�إىل كل الذين �أ�شك فيهم� ...إليكم
�إىل املر�أه التي علمت احلروف الأوىل كيف ت�صحو
يف �أفواه الن�ساء...
�إىل احلائرات� ...إىل ال�صابرات ...والقا�صرات...
والثائرات حتى يتحقق احللم...
�إىل الأر���ض الثانيه فاطمة ...التي �أخرجت من
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حقولها وردا...ول�����وزا ...و�سكرا ...وج���دوال...
وبركانا.
�إىل املر�أة القريبة من قلبي ...امل�سكونه بالده�شة
والغرية والثورة وال�ضجر من قبل ومن بعد. ...
�إىل �أول امر�أة هبطت هبوطا ا�ضطراريا على هذه
الأر�ض
�إىل الروح الهائمة يف �أزقة الده�شة�...إىل �أي امر�أة
حتاول �أن تعي�ش دائما �أنثى...
�إىل نف�سي الباحثة دوما عن امر�أة بحجم القلب� ,إىل
املر�أة التي �أخرجتني �إىل الدنيا فتمردت عليها...
�إىل كل ن�ساء الأر�ض...
من �أجل كل الن�ساء ....ال�صادقات ...العا�شقات...
ال�صابرات. ...
"مازال على هذه الأر�ض ...ما ي�ستحق احلياة".
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ر�سائل �إىل �أ�صدقاء
ر�سائل �إىل �أ�صدقاء على �أبواب مرحلة جديدة
�إىل..
عمار اجلنيدي
من غرينا يدفع الثمن ؟
من غرينا تهز�أ الغيمات
مب�شاعره ؟
�إىل..
�أمين ال�صمادي
من �سيقر�أ علينا " تعاليم املقهورين" ؟
من �سيعلمنا " التفكري ب�صوت عال " ؟
من �سري�صد النا�س وهم يرثثرون
ويبتهجون ويحزنون ؟
ومن �سيذكرنا بنيت�شه كل �صباح :
103

" قل كلمتك وحتطم ،وما �أهميتك �أنت ،قل كلمتك
وحتطم" ؟
�إذن " املجد ملن يا �أمين القريب حد البعد ؟
حلنظله ...خلف الق�ضبان� ...أم لل�شيطان ؟
وداعا يا �أمين يا �سبار تكو�س
نحفظ الن�شيد عن �آخره،
�سنحني ر�ؤو�سنا جيد ًا
فهذا زمن ...التدجني" !! ...
�إىل..
رحيل
" �آه كم كنت غبيا حيث �سمحت لك بالرحيل
�آه كم �ستلهوين �أ�شباح الوحدة والظلمة ...اعتدت
وج����ودك مت��ام��ا ك��وج��ود ال��ق��ل��ب يف ه���ذا اجل�سد
املتعب...،

104

�إىل..
ي�سار خ�صاونة
�أمل تقل يف �أجنحة احلكمة
 الكتابة ممحاة لنف�س تتخل�ص من �أخطائها ما �أبلغ ال�صمت عندما تطرح الأ�شجار ثمارها اجلذور املحرتقة تعطيك دفئا �أكرث من فروعها لي�س قا�ضيا من يتج�أوز حد العقوية �أن تعمل باخلري وال تفكر به خري من �أن تفكربال�شر وال تعمل به
 لي�س العظيم من يبحث عن الأم��ة ,العظيم منيوجدها
 -ولي�س الناقد كال�صانع.
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ر�سائل �إىل عمار ...و�آخرين
1
منذ �أن غبت عن �إ�شراقة �شم�س يوم جديد ....ومل
حت�ضر حفلة غروب يوم م�ضى ...تتواىل �إ�شراقات
ال�شم�س وغروب حلظات جميله.
2
حتى ي�صري احلب كبريا
يا احلامل هموم العامل على قلبه
يا القادم من خلف غيابات الألق
�آن لك �أن تفرغ �شحنة االنفعاالت على هذه الورقة
العذراء و�أن ت�صرخ ب�صوت ن�صف م�سموع� :أيها الفرح
مر من هنا!...........
�أداعب �أوتار قيثارتي و�أعزف �أحلان البهجة ,كيما
106

تظل القلوب يف انتعا�ش دائم...
لالنت�صار بهجة �أخرى ...ولكن �أعظم االنت�صارات
قربا �إىل نف�سي هي �أن نظل معا .
3
�إنفعا ًال من قبل ومن بعد.....
ف�إنني مت�أثر جدا ,لأنني �أخفقت مثلك يف الو�صول
�إىل �صديق خمل�ص ,يعترب الت�ضحية م��ن �أج��ل
ال�صداقة وازعا داخليا ال يقبل امل�ساومة �أو حتى
امل�ساومة...
�إنني �أعلنها لك بكل �صراحه :لقد كرهت هذا العامل
احلقري املتعفن القذر...
ال�صداقة.. ...
عبث ,هراء ,وهم� ,أنانيه� ,صفقات م�شبوهه ,قيم غري
متزنه ,قيم مري�ضة....
نغفو على هذا الواقع القذر الذي نعي�ش...
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نغفو على كل القيم الفا�سدة..........
�شكرا لك لأنك مل تعد ت�سمعني بع�ضا من الوقت.
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�إعدام عبد ربه
�أيها اال�صدقاء
"�أيها امل��ارون من هنا كما �أنتم كنت �أنا ,وكما �أنا
�ستكونون �أنتم"
غالية هي الثالثون التي ق�ضيتها يف ه��ذا العمل
الأحب �إىل قلبي( ...العمل التوعي اخلريي )
�أتذكر البدايات. ...
�أتذكر..
غالية هي الدموع �إذ تت�ساقط من رحيق الكلمات
جفت الأبحر ال�سبع للم�آقي
واملزن جفت ...وقبلها على الأطالل �أ�شجان
ها هو �صوتك غ�صة تتقطر حلزن �سيدوم طوي ًال
وقلب ينفطر من جرح عميق
ها �أيتها احلبيبة الغالية مرهق ك�سنبلة لفحتها
�شم�س حزيران
109

�س�أم�ضي على غري هدى
�س�أم�ضي
بب�سالة من يحتمل �سوء حظهم
لأنتقي �أ�صدقاء
�أكرث �صدقا
�أكرث طيبا
و �أكرث تفهما
�إن ما �أ�صبح جزءا من حياتك
ال ميكن �أن ترتكه را�ضيا
هي دمعة �أوىل
خرجت من م�آقي العيون
و ابي�ضت بعدها من احلزن
ها �أنا
�أعزف حلنا حزينا ميزق نياط القلب
�أنت الوحيدة
التي �أحببت لأنك ح�سنة النية
110

�أم�سح الدمع
و�أمار�س احللم النه الجدوى للقول
بعد الذي حدث
كل الكلمات ملح
ال تورق بعدها �شجرة ،وال تزهر وردة
رمبا �أن �أموت �أهون من �أن �أترك �أحب الأعمال �إيل
�سقطت قبل موعد الو�صول
ودربي بعيدا ...عنك طويل و�شاق
وال موعد لعودة
وال موعد لو�صول لن يكون
�أحيط دموعك ب�سورة من القر�أن
و�أحدق يف مر�آة احلياة
انظربقايا �أهداب ا�سودت
من ظلم الأ�صدقاء وذوي القربى
�أيتها الغالية
بعيدا عنك�. ...أمار�س عجزي ليل نهار
111

�صغريا....كبريا
الأيام تفنيني. ...رويدا.....رويدا
يتناثر من بيداء عيونك الدمع
�أغ�سل بها حماقاتي وحزين
�أطرز ن�شيد الع�شق
يف حمراب �سمائك
و�أبوح..........
"من قتلوين عند �أول الدمع
خططوا ن�صف دهر ...لقتلي
مب�سد�س عجزي"...
"وقارين �إذا �شئت بني الذئاب
وبني الذين �أتوين من اخللف
فالذئب يبدو �أليفا� ،أنيق املخالب والروح"
بريء هو الذئب
فلتحملوا للذئاب اعتذاري
و ما �أكل الذئب يو�سف يوما
112

ولكن يو�سف يحتمي بالفرار "
ال ب�أ�س
ها �أنا �أموت
وحيدا......عاجزا
ُقد قمي�صي من قبل ومن دبر
بعد �أن ر�أودتني نف�سي
كل �صباح.. ...وكان ال�سجن
(�أحب مما تدعونني �إليه)
تعبت الأقدام من خطوات
م�شيتها يف طرقات موحلة
وو�صلت حمطات ال�سفر
على غري هدى
وكان قطارالعودة قد م�ضى
مل �أعد وحيدا
بعد الذي كان
ل�ست وحيدا
113

عجزي......دموعي...و معي اغرتابي
�أطوف بقايا الأيام بحزين
فلي�س هنالك حقيقة �أكرب
من �أن تخ�سر موقعا �أحبك �أو �أحببته
ٌ
مملوءة
كانت �سنوات...
بالنجاح........ا�شراقات....خيبات �صغرية
�أن �أترك هذا العمل
موت....خواء مفجع
�أترك املكان لكم و�أترك
رائحة حزين
و �أ�شكو �إىل اهلل
بثي وحزين.....
لي�س لدي خيارات
�أ�ضمد جرحي مبلح ال�صرب
و�أغم�ض عيني و�أنا �أغادر بواباتك
ال �أدير ظهري نحوك.....لأين ال
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�أترك مكانا جبلت طينه
بدموع العني
�أ�سد �أذين كي ال �أ�سمع
نحيب الأطفال. ...الأرامل...........
املر�ضى"و �أمنح جرحي لل�صابرين"
"واهلل �إنك �أحب بالد اهلل �إيل
ولوال �أن �أهلك �أخرجوين منك ما خرجت"
قبلت هذا الدور الذي �أريد يل
رفيقتي� ...صمت موهن،ووجع
كال�سرطان ينت�شر رويدا رويدا
و ذاكرة مثقوبة مل تعد قادرة على حتمل كل هذا
الظلم
ها �أنا ارت�ضيت �أن �أمار�س ال�صمت
فال خيارات يل
كل �شيء ذهب.
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�سبعة وثالثون ربيعا
تبخر الكالم
الذي جمعته منذ ت�سعني عام ًا
انفرط عقد الكلمات
وفاح من حروفك
بع�ض عطر...
يا امر�أة تختلط امل�شاعر
يف ح�ضورها والغياب
منذ �سبعني عام ًا
و�أنا بني وجد ووجد
�أكثف ماء الكلمات
بكيمياء ال�شوق...
منذ �ستني عام ًا
و�أنا �أعجن خويف
عليك ب�شوقي �إليك
116

منذ خم�سني عام ًا
و�أنا �أتهج�أ بوقار
�سادن الليل حروف ا�سمك
فت�أتيني ذات حلم
و�آتيك كل حلم
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�إىل م�سافرة
ِحينْ ُي َر�أ ِو ُدنيِ ا ْل َّ�شك َو�أج ّوع �إلىَ ب َع�ض َح ِق ْي َقة
ا ْن ُت ِبذ َم َكانا َق ِ�صيا �أَ ُهز �أَ ْو َتار ا ْل ُّر ْوح...
َو َ�أ ْ�ص ُرخ يِف َج َن َبات الاْ ْر�ض
لمِ َا َذا ا ْل َّر ِح ْيل ا ْل َّدا ِئم
�أ ّما َ�آن ِل ْل َّطيرْ َ�أن َي ْ�س ُكن ُع ِّ�شه
َو ِل ْل َّز ْهر َ�أن َي ُف ْوح يِف َقا ُر ْو َرة ِع ْط ُره
"لاَ َ�ش ْىء َي ُه ُّم ِني...
َلو َ�أ يِّن ا ْد َخ ْلت ا ْل َف َرح الىَ َق ْل ِبك َيا �أَ ْم َراة ِمن َع َذاب
ا َنا ِبالجْ ِ َراح ُم ْث َخن و َ�أ ِ�سيرْ
ال�ست
ُف ِت َحت َلك ا ْل َق ْلب ِمن ِج َها ِته ِّ
َغا َي ِتي ان تدَ ُّخ ِل َّية ِب َف َرح َو ِر َ�ضى,
ُ�أ ْل ِغ َيت...

َك ِثيرْ ًا ِمن َ�أ ْع َماليِ ا َل َّ�سا ِم َّيات
َو�أَ ْن َه ْيت � ْأع َما ًال َو َغا َيات َ أ
ل َتف ّْرغ لمْ ِىء ُكو� ِؤ�سك املف َْر ُغه
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َو ُحزْ ُنك المْ ُ ْم َتد ُمنْذ ثَلاَ ثِينْ َ�س َنة َو َي ِز ْيد...
ُق ِط َفت َلك ِمن ُكل َر ْو�ض َز ْه َره
اجة ِع ْطر
َو َ�ص َن ْعت ِم ْن َها �أ ْر َوع ُز َج َ
ِمن � ْأج ِلك ُن ِز َعت َ�س َن َوات ِمن ا ْل َ�ض َياع َو�أ ْل ْغ َّي ِت َها ِمن
َد َفا ِت ِري
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بع�ض ما نحتاج
عالق ِتي َم َعك َغ ِر ْي َبة
ُخ ْط َوة ِللأ َمام...
ثَلاَ ُث ْون ُخ ْط َوة ِل ْل َخ ْلف
َت َرى ...هَ ل َ�أ ْ�س َت ِط ْيع �أَن �أَ حَ َ
ت َّمل,
َت َع ُّدد اَلجْ ِ َهات ؟؟؟
َو ُط ْول َالأ ْو َقات؟
ا�ض ِط َراب الخْ ُ ُط َوات؟
َو ْ
َح َر َك َتي َم َعك لاَ ا َرا ّد ّية
كَثرُ ِف ْي َها َع َنا ِئي
َو َعز ِف ْي َها ِكبرْ ِ َيا ُ�ؤك
َل ِك ِنّي ُ�أ�ؤَ ِّمن� ...أن الحْ ُ ب
َي ْح َتاج ا ْل َك ِثيرْ
َكي َي َت َح َّمل ا ْل َك ِثيرْ
َو َي ْن َت ِهي ُت ُ�ش ِّر ُد َنا
120

"ما زلت انتظرك على هام�ش �أجمل و�أخطر
حافة يف احلياة ,احلب ...فقد كنت وما زلت �أيقونة
ح�بري البنف�سجي ,ول���وين امل�ستحيل ,وع��زائ��ي
الوحيد ملق�أومة يقني ال�ضحالة والقبح" ...

121

الطا�ؤو�س
حني ولدت
مل يخ�سف القمر
او تك�سف �شم�س
قال الكثريون قالو
انفجرت ليله مولدة
اثنتا ع�شرة عينا
قالت امي يا ولدي
�سبع �سنني
مل يفهم احد
�ضجرك
اطباء الكون قالو
لي�س الولد مري�ضا ع�ضويا
او نف�سيا
قالت عرافة حاراتنا
122

طا�ؤو�س هذا الولد
اوذو �ش�أن
و�شيخ احلاره
قام خطيبا يف م�سجد حارتنا
�سيكون هذا القادم من وجع الدنيا
قدي�سا او �شيخا
او �صاحب كلمه ال �أدري
كرب الطفل بال ا�سم
فرد �شعر الرا�س
وتعطر كل م�ساء
مي�شي
يتبخر
حتى بلغ الع�شرين
تغري حال الولد امل�سكني
مل يكمل تعليمه
تاه �سنني
123

يف ار�ض اهلل
مل يبقى من ري�ش الطا�ؤو�س
�سوى ري�شه يف �أعلى الر�أ�س
واخرى ال حاجه يف موقعها ان يذكر
وما زال الطا�ؤو�س يتبخر
وري�ش الطا�ؤو�س ي�سقط ر�ؤيا العني
واحده تلو االخرى
ما اغرب ان تبقى طا�ؤو�سا
بال ري�ش او عينني
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