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 وهلل

 أفكارٌ 

 أخرى
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  -على ذمة الشعر -والدُة اإلنسان 

 

 عليِك أف تعريف: افَّ ما لنا ليَس علينا،

 وما علينا مل يُك ساعًة لنا. 

 جئنا من ظبلـٍ وعتمة، ىكذا يقولوف.

 كانت مصادفةً 

 رادوا ادلتعة،اآلباُء أ

 فابتكروا اجلنسَ. 

 بعدىا صارت األمهاُت 

 يفتحن سيقاهنن،

 ويُطلْقَن أصواتًا تأيت
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 بصغار اجلَتاف؛ يتفرجوف ويضحكوف لسقوطنا،

 كنا غََت آهبُت، 

 ال ندرُؾ خيبَة السقوط؛

 رمبا كانت الضحكاتُ 

 نبوءاٍت ساخرة

 دفعت مقدماً عربوف سخرية 

 دلا رمن عليو اآلف! 

 يفتْحَن السيقاف، األمهات

 ويصرْخَن عالًيا

 اخلاالُت والقريباُت يزغرْدفَ 
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 بأصوات تشدُّ القاببلت، 

 والنيبُّ يشبُع لكثرة الصبلة عليو! 

  يف الساعة ادلليئِة بالصيحاتِ 

 والزغاريد والصلوات واألدعية

 دتتدُّ يُد القابلة

 تسحبنا بقوةٍ 

 حللكٍة أخرى أشّد من األوىل.

 ساُف باحلياة.ىكذا يرتطُم اإلن
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 سؤاٌل تكسرهُ األجوبة 

 

 

 اذا ما انكسرتِ  األشياء 

 طرحت الكثَت من األسئلة 

 األسئلُة ايًضا كما األشياء 

 تنكسُر اذا ما اقرتْ  بضراوةِ األجوبة 

 واألجوبُة ما مل تنزلقْ  بوعي تشتتَ ضوؤىا 

 كما لو انو سؤاٌؿ عن اجلنِس 

 . لرجلٍ  فاتُو اف يتعلمَ طرائَقها

 اخليبُة : ىي األخرى كما األشياء؛ 
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منكسر-  شيء ٌ

 او رمبا، كانْت كمسماٍر  - 

 اذا ما اجتّث ولدَ اوجاعاً خلفوُ 

 اخليبُة ال دتحى،  

  .واألوجاُع مثلنا؛ تولُد أيًضا

 أذكر اف مسمارًا تلّبس يف جدارِنا 

كنا صغارًا وحىت االف-   -مذ ْ

  كاف والدي ينعتُو: بالثابِت او الباقي

 طادلا حثّنا : أْف كونوا مثَلُو 

 !وكنا ال نفقُو معٌت: اف نكوَف مثل مسماٍر 
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  ! كربنا وأدرْكنا : اف ادلسامََت عينٌة دلن ضربتُو احلياة ومل يسقطْ  

 فالبقاُء، ايًضا كما األشياء 

 !حترجو األسئلة: دلاذا صاَر البقاُء بقاًء؟
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 القتلُ عن طريقِ الكلماِت 

 

 

 حبياٍة شاىقِة األوجاع  نعيشُ  

  -عينةً عنها -جرب 

  "صديٌق قدًٌن مذ كنا نرتدي "الدشداشة

  . وندخلها يف البنطاؿ

 يف عادلنا القدًن، 

 رمبا اآلف ايضاً 

 ليس معيباً اف تكوَف فراغاً؛  

 اْف استعضَت عن ادلعرفِة بثوب الئق، 
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 ستشغل حيزًا كبَتًا من العيوف، 

 جرب يفعلها ايًضا 

  !ال يشغل حىت فراشو لكنو

 ولسوء حظو؛ يصاحبونُو: 

 جرب، ال شيء تستحقُو سوى اف تكوف يف قرب 

 الكلمات، مواٌد خطرة؛ تقتُل أحيانًا 

مؤقتٌة   لو فهمنا أف احلياَة صفعة ٌ

مؤجلة،   أو غفوة ٌ

 ألحبنا الكثَت من الشتائم، 

 ! ونسينا اف الكلماِت مواُد خطرة تقتُل أحياناً 
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 لذات حقها طفولٌة تفي ل

 

 

 أنا منزعٌج يا حبيبيت 

 أصدقائي ادلعتقوَف يف السهر والنساِء  

 صاروا يناموَف مبكراً 

 أصدقائي الذين يتزلفوَف باخلمر للقصيدة  

 صاروا يناموَف مبكًرا

  -ةذات مر  -اجلندُي الذي استلفُت منو  

  :ذتن الوصوؿ للبيت، البارحة أخربتوُ 

 صار يناـ مبكرًا اين سأيف ما بذميت اال انُو 
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 !فنسَي دينو

 كّل الذين صميدوَف السهر والشعر والغزؿ، 

 وخلع الثياب وفعل أشياء أخرى 

  .صاروا يناموف مبكًرا

 الشارُع الذي كنا نشغل رأسُو كثَتًا، 

 نزعجُو بِضحكاتنا الساخرة، زمنقُو بالدخاف ،

 وأحياناً نلقي عليو مسؤولية حفظ ُعلب السجائر وإخفائها؛  

 لئبل يفتضح اآلباء أمرنا 

 قبل أياـ من اآلف 

  ة!سقطَ رأسو بعبوٍة صديق
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 فتناثرت الذكريات والصور على ىيئة إناٍث دمزقةٍ 

 أذكر صورة: ارتدي فيها بنطاالً عريًضا 

 !يفيُض من الصورة 

 وقميًصا اسود اللوف ، 

 كثَتًا ما ُيشبُو ىذه احلياة، 

 بَع اليد الواحدة؛ وأضُع شارباً ال تتجاوز شعراتُو أصا

 ال افقُو معٌت اف تكوَف صغَتًا 

 وحتاوؿ تسّلَق شجرِة العمر 

 لتكرَب بأقصى سرعٍة دمكنٍة 

 رمبا،
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 ادلوقُف الكبَُت يف الطفولة ظمنحَك قدـ ثباتٍ  

 لتحقيق الذاِت فيما بعد! 

 ما يهمٍت اآلف،

ـُ مبكرًا   الشارع ىذا، صار مثلهم ينا

 ال عليِك،  

 ما ناـ اجلميعُ  ليس مهًما إذا

 .ادلهم، من طملد يف احلياة مبكرًا 
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 سطح المعنى..!   

 

 

 يسكُن يف رأسَك شارع السعدوف، 

 .وكومة أطفاؿ 

 يف الشارِع ىذا نساٌء، 

 ال مناصَ من اف يسكن فيَك  

 أزتلْ رأسَك، وارجع للدرابُت الػيت مرسّتكَ 

 .على مغازلِة الطيباِت باحلاجِب او الرمشِ فقط 

 فظو جيداً؛ كيما يتلفّ اح

 احفظو بعيداً عن متناوؿ االىتماـِ  
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 َدرّبُو على التغايب؛ 

 .يف التغايب قفٌز يلوح ما أطاَح باألذكياء وادلنتبهُت

 رأسَك صار ضممُل الكثََت  

 من ادلدذلّمات وادلتلفاِت 

 شارٌع معتٌق باخلمرةِ واالطباِء 

 نساٌء رتيبلت، شعراٌء تافهوف، 

 فقهوَف من الشعِر غاووَف ال ي

 سوى ما طفا على سطِح ادلعٌت

 -ال ضمتسوفَ سوى ادلنتوج احمللي-ُسكارى حمافظوَف  

 :وأفكاٌر تستفّز اآلخر 
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 النساُء الوائداُت ألثدائهنَّ  

 فكرة تستفز قارئي األجساد  

 وعميقاُت الرؤى، ذواُت الصدوِر ادلباشرة، 

 فكرٌة اخرى تستفّز احملافظَُت، 

 رة طعنة للقرويُت، مثلما اخلم

 التائهَُت يف األسواؽ، 

 ي!والضالَُت يف ادلقاى

 عليَك اف حتفظَ رأسك جيداً؛  

 !فهناؾ الكثَت من سراِؽ الرؤوس

 وأحفظ قلبَك إذا ما كشفَت عنو؛  
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 .فطابور الشعر مكتٌظ بالسراؽ

 عليَك اف تسََت مسرًعا؛  

 عّلك تصطدـ بامرأة يضيُق الشارع هبا..

 َف الصطدامك الصغَت عسى أف يكو  

من الوصوؿ  .باألشياء الكبَتِة حظ ٌ
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على مذىبِ الشعر   فلسفة ٌ

 

 

 ما يفعلوُ الذكاءُ بالصربِ والتأين  

 يفوؽُ ما يقطفُو اجلهدُ ببل ذكاء.

 التفكَتُ باألشياء حدّ الغوص هبا  

  رث.يزيحُ ما يعلق بالذىنِ من يقُتٍ متوا

ُعّد ذلدـِ اإل   خ.رث الراسفالتبصرُ معوؿ ٌ

منزاحاً من اإلنساف لشيء اخر،   عندما يكوفُ ادلرء ُ

 وتسلَق ظهَر ادلبهماِت دوف اتّقاء،

 صار ارتقاًء ىابطاً  
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 صدقيٍت،  

 اف يرى ادلرُء ربًا غائبا، 

 بعينُِت واسعتُت، او شامةٍ غراء،

 او حانةٍ ىادئة،  

 !لقاء دمتنع ال يتعُب الكفُِت بالقنوت

 اف تفقهي  حبيبيت، كاف عليكِ 

 ما يراه ادلنطُق وتلوكوُ الفلسفة؛ 

 ،لتعريف

 .أف ما تضمرُه األياـُ تفضحُو التجربة 
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مؤقت   المسيرُ بال رأس، وصل ٌ

 

 

 أفرغَ ما يف جيبوِ من نقود 

  -كاف خائًفا اف ينساه اهلل -

 أفرغَ من األفكار رأسو، من األصواتِ أذنيو، 

  من النساء عينيِو وانثى رسختْ بقلبو؛

 !فالراسخاتُ يظهرفَ مىت ما لوحتَ للتنقيب

 أطرؽ خجبًل من السقف  

 نسي عنده نظرتُت أو أكثر 

 فالنظرةُ احلادة تستفزُ اذا ما سألت 
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 رمبا كانت أداةً خلنق األجوبة

 سريًعا أهنى صبلتُو 

 مل يدِر اف الصبلةَ دوف معرفة الضياع و اجلدوى،

 تشبو كثَتًا اف تلتصق بامرأة  

 وأنَت ببل رأٍس. "عابرَ لذةكانت "
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... سقوط ٌ دامغ رثٌّ  ارتكاز ٌ

 

 أصدقائي السطحيوَف 

 واضحوف،

 ال ضمفروفَ يف الباطن  

 .بذريعة: التحليق عالياً حليفُ الغوصِ باألعماؽ

 ال يهمهم اْف سقطَ العقُل ضحيةَ قلب مغـر 

  ع!او عضو ُمندف ٍ 

 ال يفقهوفَ سوى الدومينو،

 نائزِ الغرباء؛ والبكاِء على ج 
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 يقرنوفَ األشياءَ بأنفسهم 

 قبل أف يسَتوا أو يتحدثوا أو يبكوا؛ 

رأيتهم داخلها   فكلما مرتْ جنازة ٌ

 او رأيتهم

َ أليتاـ   !يتبلقفوهنا كما لو اهنا قرصُ رغيفٍ ُدس ّ

 صميدوَف الوقوؼَ طويبًل، 

 والصرَب على عثراتِ الرزؽ، وطوابَِت أفرافِ الصموف.

 من خيبامهم،  َ ال يستاؤوف

  .أو حبيبامهم احلائضاتِ دوماً 

دامغ  يفهموفَ أف االرتكازَ على األشياء الرثِة سقوط ٌ
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 يُعرّفوف الرفعَة: ال بأس، أف تواجو احلياَة بثوب باؿٍ  !

 لكن، ال بد من موقفٍ 

من االياـ   .ال دتزقوُ العابرات ُ
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  -دعوُ يسأل واستمع ْ  -الهواءُ فيلسوفًا 

 

 

 يقوُؿ اذلواُء ماذا 

 لو أغلقت األبواُب أو الشبابيُك بوجهِو؟ 

 كيَف ُيصبُح لونُُو عند اخلجِل؟

 لو جترأَ قليبًل، لو صارَ شاعراً  

 كيفَ يتغزُؿ اذلواُء الذي يفتُح باباً ما او يغلقُو 

زملًة أقصى احلديقِة؟   باذلواءِ الذي يداعب ُ

 تنورِة الشاعرة؟ لو اف اذلواَء شاعٌر ماذا يقوُؿ لفتحٍة أدىن

 ماذا يقوُؿ لعباءٍة أقصى ادلقربِة  
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 او جلنازة لُفت بغطاٍء قدًن؟!

 ماذا يقوُؿ اذلواءُ 

 !ادلنتفُض لرايٍة منكسرة؟ 
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 الحياُة كما أراىا 

 

 

 احلياُة عادًة تبدأ من السقوطِ 

  !من أف مهبَط كثَتًا لتعلو مرًة واحدة 

 لتويةِ شيًئا؛ ال يفقُو من الطرؽِ ادل :أما ادلوتُ 

  ! ىو الوحيُد الذي ال يسّوؼ اذا ما اختذ قرارًا

عن ادلوتِ   سؤاؿ ٌ

  -كٌل حسب رأسو ِ -ال تغفلُو الرؤوس أو تغفلو؛  

 ملَ صميء ادلوتُ دفعةً واحدًة 

 بينما الكوُف غزيٌر باألسباب ادلقنعة



33 
 

 لتقسيطِو على ىيئة دفٍع خمتلفة ؟! 

 أريد أف أعيشَ بطريقةٍ عبثيةٍ 

 بقايا انفجار ما، ك  

 او مثل َشعر متناثٍر، ضّل صاحبوُ طريَق ادلشطِ وادلرآة؛ 

 مذ رافقَ العكاز!

كبقايا انوثٍة    أريد أف أعيش َ

 حجزتِ اخلمسيناتِ مقعًدا بعمرىا 

 أريد أف أعيشَ بطريقة ال يدركها أحدٌ  

 .كلغةٍ أفسدتْ رزَتها القواميسُ   

 أريد أف أعيش ولو لساعة ٍ 

 ! را ال تتوقفُ عن ضخ األملكحبِة فياغ
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 مناٌم ويوسف آخر 

 

 

 يف ادلناـ 

 مل اَر نصَف كوكبٍ وىبلٍؿ حىت،

 مل التِق بذئب قطُّ  

شيءٍ عن البئِر   ال اعرؼ كل َّ

عميٌق،  ما اعرفُو: صندوؽ ٌ  كل ُّ

  .يضُع ادلرُء فيو اسرارَ االخرين

 مل يتزوجْ والدي غََت امي قطُّ 

 !اال اين سقطت يف البئر 
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  -فواكتب منها اال-

 َمنْ ألقى يّب ىنا؟ 
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 حينما ُيصبُح العقلُ سنًنا 

 

 

 قبلَ بلوغِ سنِّ الوجعِ 

  !قبل أف يضحَي العقلُ بسمعتِو وُيصبَح سناً  

 كانتْ جديت 

  :ختيُفنا كّلما سرْقنا نوـَ الظهرِ من عينيها

البطانية   " إف ما سكُتم تأخذكم ادلرأةُ " أـ ُّ

بالبارودِ والعقائِد. تقوُؿ: وجهُ   ها حمروؽ ٌ

 كربْنا وملْ نسكْت، 

!  سرقْت ادلرأةُ أخويت ملفوفُّتَ بالبطانياِت واألعبلـِ
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 الرؤوُس البشريةُ ىنا 

 أرخصُ بكثَتٍ من رؤوسِ األغناـِ 

 يف " باچة احلايت " مثبًل،

 يضرُب ادلتشرُد على رأسِو 

  !بينما ضمتفى برأسِ اخلروؼِ مصحوباً بالليموف

 ىنا كلُ شيءٍ خمتلف

 إف وقعنا ننهُض متكئَُت على كتفِ ادلاضي 

 إف مرضنا، سمسحُ أفواَىنا بكتب التاريخ  

 ىنا كلُ شيء خمتلف

  ا.اجلدُة، تديننا بأحقيةِ خرافته



38 
 

 أسود وجوُ احلرب 

 بينما ناصعٌة أحذيُة اجلنوِد 

 !كأهنا تقوُؿ: االستبلـُ لغةُ األحذيِة او ذلجةُ الكفن
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  -يعرفو ُأَويس الَقرني-جاٌل آخر س

 

 

 كاف والدي ضمدُثٍت عن الوفاء، والساؽ ِ 

 اليت تقطُع فُيصبُح صاحُبها كلقلق ٍ 

 ال يسخرُ من ادلاءِ 

من الوقفِ بتلك اذليئةِ !   ال طمجل ُ

 عن الصّدقاتِ ادلمنهجِة 

 وكيفَ يكوفُ ادلرءُ فيضاً ألرض ماتْت 

 ضمنُ  فيو بقاءُ الرؤوس، وعن االلتزاـِ بادلوعِد الذي ال يُ 

 عن أَُويس الَقريّن مثبًل 
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 حسبَ موعدهِ ضبطتْ ادلروءُة وقَتها  :أنبأين 

 وعن األصابعِ اليت ال تأخُذىا باإلشارة للصدؽ 

 رجفٌة او ارتعاشٌة، طادلا ذكرتو احلقائق ُ بأيب ذر

 أخربين مرًة : اف ابَن السويداء شتيمة  

 نعم، 

 الطريق  بعض الشتائِم خطوة ختتزؿ

 دتنحك وعًيا مِبقياس ارتفاعِ الضَّبلؿ 

 وازمفاضِ احلقِ وندرتوِ  

 مث طمًتقٍت سؤاٌؿ ساخٌر جلديتو:

 بعظمة اخرى لكلب القبيلة" "لو أف سركوف بولص لوََّح 
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 -ادلدين –ىل يسعى كلب بوكوفسكي  " لػكلب من اجلحيم " 

 ليصبح كلباً قبلياً؟ 

 ىل طمضع لعاداِت القبيلة؟
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 بعيًدا عن الفرحِ قريًبا من مظّفرِ  النّواب

 

 

 ادلدمنوفَ على جرعِ النّواِب فهموا الشعَر بيتاً للفقراِء  • 

 وماكنةَ ىدـٍ لقصرِ احلاكم

 الذين فهموا، صراخَ الريلِ يوقظُ السمراواتِ  •

صيحاتِ القهِر    أيقنوا أف َّ

 غطاء إلمراٍة مل تسًتْ مشاعَرىا بشيٍء من اجلديةِ 

 الذين آمنوا بػ "ستكُت شاي وخبيزة وراحة باؿ"  •

 تكفي للعيش بسبلـٍ 

 ! أدركوا أف الزواَج من احلورياِت يورث اإليدز
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 فرويد رضيًعا 

 

 

 لآلف، 

 ما أحدودب الظهر

 لآلَف، مل تعثرْ األقداـُ بأشياء  

كاملةً    ! ال دتنحُ السقوطَ رغبة ً

 ادلؤّجلوَف عن الوضوِح صاروا 

  . ةً بضاعةً مهمل

 رمن، وأنتم، وىْم 

معطلٌة أو معٌت طمشى البوَح   فكرة ٌ
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 وجوُىنا السمُر أعيُننا الواسعُة أجساُمنا اذلشُة 

للحربِ   ال تصلح ُ

 رمبا،  

مهما كبُػَر يرى نفَسُو طفبًل    .اإلنساف ُ

 ال نزاؿُ صغارًا ال نتعاطى اجلدية َ 

  !إال يف البكاءِ او السخرية ِ 

 ثَتاً، يسخروَف النزاؿ صغاراً نلعُب ك

 أتلعبوَف ؟  –

 األلعاُب ال تليقُ بقاماٍت، قلُمها احلزُف 

 ىكذا يُنظّر فبلسفةُ ادلقاىي 
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 نلعبُ بأصابِعنا بشعرنا، 

 وأذقانِنا اليت صارتْ بأحجاِمنا 

 فنشتُم فرويد. 

 نلهو بأيادينا او رؤوسنا 

 فنشتم فرويد؛ 

 ياً !لتصنيفوِ اللعبَ  بأعضاءِ  اجلسمِ  مرضاً نفس

ىنا   .رمبا، نسيَ أفْ  ال شيءَ مباح ٌ

 مل نكربْ بعد..

 فلماذا تسرقنا من احلياِة حكمةُ النضوجِ مبكراً؟
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بين وديع سعادة وعباس بيضون   وقفة ٌ

 

 

 كنَت صائًبا 

  ليس للمساءِ أخوة" يا وديع"

  "خريف الرباءة"وكنت على حٍق 

 أفرغ الرباءة من أوراقها

 يا بيضوف 

ىذا قبلَ ليلةٍ   من النص ِّ

 كاف الشعُر يُغٍت ُمربًكا برأسي

 فأتعاطى األفكاَر على أهّنا جرٌع إضافيٌة  
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 تزيل توتَر النصوص 

 كّنا نسَتُ بطريقٍ ال رمسُبها صوابًا، 

 زمتصُر احلياةَ مثرثرين: 

 اف اإلنساَف يولُد ليموت، 

 فاحلياةُ بُت ادليتَُت موٌت آخر 

  ال يفرُؽ كثَتًا عن ىواءٍ عذبٍ 

 !صمري بأنفِ رجلٍ  ميتٍ  باالختناؽ

 كنا رماوؿ خلق مبلمح لقصائدنا؛ 

القصيدةَ مثُلنا   أدركنا اف َّ

 خُتلق ايًضا 
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 ذلا أىٌل، ليس ذلا أبناٌء،

 ترُث وال تورث 

 تقتبُس ما يفعل صاحبها دتاًما،

 تضحكُ بصوتوِ  

 تبكي بدمعو 

 .فما ظلم النصّ  الذي شابََو أباه
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 طى سبابٌة أو وس

 

 

 التشبثُ باألشياءِ التالفِة 

 باٌب للتوسِخ،

 والتجارُب حكمٌة صاحلة لبلقتداِء 

  ىكذا أخربمهم.

 االنطفاُء ألوِؿ مرٍة 

 ال يعٍت عدـَ التوىج ثانيةً 

كيفَ ما شئَت    أنطفئ ْ

 .ولكنْ ليسَ على سبيلِ الرسوخِ يف الظبلـِ 
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  م.ىكذا أخربمه

 تعتق بوعي إذا ما رفعَت إصبعيَك؛ 

 بعض االنتصاراتِ 

 ى!!!ُتطيح بالسبابِة وتُبقي الوسط 

 ىكذا أخربتوُ  

 ، صّدقوين

 ال فرؽَ بُت عبلمةِ نصرٍ وانكساٍر 

بساقيها؛  ترفعها عاىرة ٌ

 .ما دامت احلقيقُة يف ضبلؿٍ مبُت
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 إبليس يهبُو قبلة 

 

 

  ي:أُمّ 

 أتذكريَن صديقَي اليتيَم، والَد الطفلتُِت،

 ا، الذي ّزوجتو أمُو مبكرً 

 صاحَب الوجنِة السمراِء والبدِف اذلزيل؟ 

 ليلَة البارحِة، مسعُت انو 

  ! ترَؾ اخلوذَة على األرِض ومعها رأسوُ 

 رأسُو ساملٌ إال من أثِر ثقٍب واسٍع 

 يشبُو أثر قبلًة يًتكها إبليس 

 .على خِد نيب ْاف ذمَح بارتكاب خطٍأ ما
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 معتقٌة بآالمِ المفاصل 

 

 

كثَتاً، ملْ  َتكن مدرسيت   تبعد ُ

كعجوٍز عمياَء طميفٍت الدربُ   وكنت ُ

 اذا ما سرُت وحيداً أخاُؼ من الشارِع؛ 

 وحيد مثلي، يا إذلي: 

بالكثَِت باالستفزازِ مثبًل،   انا مصاب ٌ

ذكي   جهاز ٌ  واالعتقاِد بانّو ُ

على قراءِة ما يف الصدوِر    قادر ٌ

كعبلمةٍ للرفِض   وبالسكوت ِ
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 ادلرُء مع االشياِء بادلقلوبِ من اجليد أفْ يتعامل َ 

 ليفهمَ ما ىو االجدُر بالثباِت  

 الشارعُ  كافَ  مثلي؛ 

 مصاباً بتنهيداتِ الذين ركدتْ بضائُعهم 

 والذيَن يفّكروَف يف بطوهِنم

 وأّف نساَءىم ستتأّخُر جبلبِ الغداِء. 

كثَتاً،   مدرسيت ال تبعد ُ

 طادلا أستعنتُ بأمي؛ 

 لتخّطي ما ىو خميفٌ 

 األّمهاُت وطن ٌ ف 
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 معّتٌق باألمافِ  وآالـِ  ادلفاصِل!

 أذكُر مرة ً 

 -كافَ حبجمِ الوصوؿِ -ناولتٍت أصغَر أصابِعها 

 ... فاألشياُء الصغَتُة دتنُحَك الوصوؿَ  فيما بعدُ 

 

 

 

 

 



55 
 

  عندما تشيخُ السقوُف!

 

 

 سقُفنا الذي بانتِ  الشيخوخُة على وجهوِ 

 وأكلْتُو التجاعيُد  

 لشتاءِ يصبحُ يف ا

  . أكثرَ حزناً من أي فصلٍ  آخرَ  

 عندما دتطُر السماُء 

 وتصرخُ بصوتٍ خميفٍ  

 يبكي السقُف 

  بطريقةٍ  مرعبٍة  لدرجة اف يُغرَؽ البيَت بدموعِو!
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 ىكذا الّسقوُؼ يف العراِؽ 

 حتاوُؿ أف حتزف َ 

 ! بطريقٍة خمتلفةٍ 
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 تراتيُل لمدينة الثورة 

 

 

  .... لىَثكْ : الوجعُ األوؿُ 

 حتمُل رأساً بعُتٍ واحدٍة، 

 ساقاً بإصبعُت، 

 وكفاً بوسطى، 

  ! تبحثُ عن ربٍّ يُعيُد ترميَم اجلثِة من جديد

 :الوجعُ الثاين

 ُجرٌح ينزُؼ ضحايا، 

 الضحايا تنزؼُ ربّاً عزؼَ عن السمعِ ؛ 
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 لوجعِ الرسائلِ الواردةِ اليو.

  الوجعُ الثالُث: 

 مساء أنِت، مدينة متخمة باأل

 ليس لِك اسٌم 

ُجْرـٌ ال يليقُ بأرملٍة مثلكِ   .االسم ُ

  ع:الوجعُ الراب 

وعناٍء  كد ٍّ  رتهورية ُ

 كافَ اجلوعُ فيها حاكماً 

 والفرُد وزيراً على "چنربه!"

  س:الوجعُ اخلام
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 أكتفي بالقليِل من أوجاعها يف القصيدة ىذه؛ 

 أكثُر من بائعي ادلبلبِس القدظمةِ  : أوجاُعها

 ازقتها،  يف 

 .وادلقاىي الضاحكةِ بوجوهٍ حزينة
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 ماتَ غيري، لكّنُو ُيشبهني 

 

 

 لنْ ظموتَ سوايَ 

 لنْ تثكلَ غَتُ أّمي  

 رمّبا ظموتُ غَتي لكّنُو ُيشبهٍت 

 رمبا، ال ُيشبهٍت 

 ال عليَك، 

 سيموتُ أحُدنا حتماً؛ 

 فالتناصُ يف حزف اجلنوبياِت 

 ُيشبُو كثَتًا أحاديَث القبور،
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 لن ظموتَ غَتُنا، 

 فاحلربُ فٌم، 

 ال يتذوؽُ سوى االشياءِ  الطيبِة.
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 مدائن منزويٌة 

 

 

 ماذا تعرؼُ عن احلياِة؟ 

 أعرؼ أيّن ردْدُت الصفعَة ألسامَة 
جبهيت صفعَتُو   الذي حتفظ ُ

م -
 ذ كّنا يف األوِؿ االبتدائي.

 أعرُؼ أفّ  والدي يرفضُ التعكزَ على شيٍء،  
 ا...وأعرُؼ أيضً 

 ليسَ من الصحيح ِ  
 أف يبحثَ ادلرءُ عن جذٍر 

 فاإلنسافُ أمسى من أف يكوفَ حياً مغموراً يف طُت،
 أعرؼ أيضاً أف النساَء يف ادلدف ادلنزوية ِ  
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  !تعتمُد بصاؽَ السيِد عبلجاً لؤلمراض
 وأعرُؼ أيًضا 

 أف القصبَ  رأسُ  ماؿِ ادلخادعَُت 
  ا.قٍ موالناَي تأنيب ٌ لضمَتِ دمعةِ عاش

 أعرُؼ أيًضا 
 أف العثرةَ األوىل أوؿُ األبواِب للصواِب 

  . والشكَّ باب ٌ يُدخلَك احلقيقَة دوفَ خواءٍ 
 ماذا تعرُؼ عن الشعر؟

 ذنٌب ال يغتفِر  -
أكتاٍؼ  -  مسح ُ
 خزائنُ تتخُم بامسك  -
 وحائط ٌ يلبسُ  األسوَد بعدَ موتكَ  -
 اما يف احلياة:  
 لعنة ٌ  

 .ابداً  ال تسقطُ عنك
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 ماذا تعرؼُ عن النساء؟
جداً  -  .أعرؼ أمي فهي أـ  

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

في مكاٍن مقدٍس   عبث ٌ

 

 

 لدّي الكثَُت من األمنياتِ 

 أفْ اخوَنِك مثبًل؛  

  ي!أَلحمَو اخلياناتِ من داخل

 وافْ تذىيب لؤلماكِن ادلقدسِة 

 تطلبُتَ أف أُرزؽَ 

 بالكثَِت من النساِء 

 عر البلئي يؤمّن أف قلب الشا

 !يستوعبُ ألفَ امرأةٍ 
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 ماذا ضمدُث 

  :لو وضعنا األشياَء بغَِت موضِعها مثبلً 

  !! أفْ  نضعَ الُقبلَة يف األماكن ادلرفوضةِ 

 أو نشعلَ الضوءَ يف النهاِر 

 ونُغلق عيَنو يف الليِل 

 واشتاقِك جداً وال أتصل بكِ 

 ماذا لو حتتويٍت أكثَر  

 كما لو أيّن قميصِك 

 اءِ فبعُض االحتو 

أماٍف يُقيد اخلذالفَ   ! صك ُّ
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 ال فرَق بينَ خسارتيِن 
 

  

 االّتكاُء على قصبٍة 
 تصفعها الريُح فتهتز  

 ى..خسارة ٌ أخر 
 اخلساراُت، ال ختتلُف عن بعِضها

 أفْ طميبَ ظنُّكَ  مثبًل،  
 أو ظموت اعتقادؾَ  مبا وراء العُت، 

 أو تدخلَ دمراتٍ  واسعة 
 !أضاعتْ طريقَ اخلروج 

 نا ظُمحى الفرُؽ دتاماً؛ ى
 . وُتصبُح اخلسارات واحدة
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 .ماَت مرةً أخرى

 الشهيِد فالح حسن الحميداوي  ى/إل

 

 ؛ 7102مل َيُصْم رمضاف َ 

 أجربَُه احلزفُ 

 أالّ يرميَ السيجارةَ من فمِو  

 ادلوظفوفَ يف مرأبِ النهضة 

 ضمفظوفَ ِسيماُه 

 وغطاء رأسو ادلثقوب 

 ُو زمبلؤُه يعرفوفَ أقدامَ 
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 اليت ال تعرؼُ الضغطَ على مكبِح التوقف 

  !!! يسَُت لؤلماـِ رغم اصطدامِو مبطباِت احلياة

  - الراسخ يف اخليباتِ  -ابُنُو 

 مذ دخلَ احلربَ حىت خروجِو بعَلمٍ قدًن ٍ 

 مل يؤِذ أحداً سوى 

 " دوشيش " الدومينو  

 !!! قتلوُ خطأً بيده ِ 
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 على مقاس قصيدة النثر

 

 

 مكانَك أفْ  ُتصبَح غنًيا كاف بإ

 وأفْ  دتحوَ من رأِسكَ  الدّواَر الذي ختلفو ُ قصيدُة النثر 

 كاف مبقدورَؾ أفْ  تسَتَ مع ادلوجِ وال تغرؽَ 

 أفْ  تنقاَد لتعلَو، 

 مث تصفع أرداؼَ غيمة، 

 لتخربَ من نزلوا كيفَ يتحرش احمللقوفَ  بالغيم 

 كاف بإمكانَك اف تنقاَد لتسمو 

 ! تقودَ وراءَ حجابٍ وأنتَ سافل ْ وترفض أف
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 إسراٌف في القبور

 

 

 استعَتُ من زَمْليت 

مسافيت   صربًا عظيًما بو أقطع ُ

 استعَُت ميبًل عاطبًل 

  أُبدلوُ لساعيت كخدعةٍ  ما.

 أستعَته:

 من ساعةِ  يدٍ مبتورةٍ لرجل، أكلْتوُ الشظايا،   

 ُدِفَنْت معو ذراٌع وساؽ،

 اؽ الذراُع ال ُتشبُو الس 
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  وال الساُؽ ُتشبُو اجلثةَ والذراَع،

 ليسَ فيها من الغرابةِ شيء؛ 

العديلِّ   معجزاتُ الطب ِّ

 تفوُؽ ما يصنعو األنبياُء 

 َمنْ  يدري؟

 رمبا، العلم يكرُه  

 اإلسراؼَ يف القبور

 أ استوعبَت ىذا احلزف؟ 

 أتعرؼ ما الوجع الذي ينتاب

 أبًا ال يعرؼ جثة ابنو 

 .لغَته الفاحتة؟-امتوشمً -ويقرأ  
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 حالقُة الرأس المقطوع 

 

 

 ال أحدَ ضمزفُ دلويت 

 سوى الشجرِة اليت تُقطع؛ 

 جبريرةِ أف َّ التوابيتَ من سبللةِ الشجرِ 

 أوصيُت:  

 أْف أخلقَ  يل تابوتًا فاخرًا؛ 

 فأحبلـُ الشعراءِ ال تتعّدى أكثرَ من ذلك

كافَ متمرًدا؛    اال َمن ْ

  .مَ الوجعِ يف قصيدتوِ يطلبُ قربًا يطابُق حج
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 ال أحَد ضمزفُ إْف سقَط رأسي 

 سوى احلبلؽ 

 . الذي كاف رأسي من روادِ أصابعو
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 نتانة من التاريخ

 

 

  ١٢أعرؼ أنِك أطفأِت الػػ 

 بنفخةٍ صغَتةٍ  

 دوف أف تعريف أنِك أطفأِت عمراً كامبًل، 

  ! -ال ُيشِبُو ىذا-عليِك إيقاد عمرٍ آخر 

 ، ١٢أف احَتفَل بدخوِلكِ  الػػ كافَ بوّدي 

  ! لكٍت أُدرُؾ جيداً أف األوجاعَ ال ضُمتفى هبا

ء أفْ  ضمتفيَ  اإلنساُف بكثرةِ اإلخفاقات.  ومن السيِّ

  أعرؼ ُ أيضاً.
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  كلما أكلِت سنةً  لتستعدي ألكلِ األخرى ازددِت خيبة!

 أدخلي السنَُت دوف أف تلتفيت للوراء ،

 جداد وادلاضَُت الوراء يسردُ نتانةَ األ

  على أهنا فضيلة!

 مثلما تقوُؿ مصابة ٌ باإليدز 

لزوجها،   : إف الزوجَة ملك ٌ

 !! وال بُّدَ أف تكوَف واجهةُ الزوجِ بيضاء
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 أحاديُث من الرصاِص 

 

 

 يا صديقي، 

اجلنوَد الذيَن يقبلهم الرصاص   إف َّ

 غدا، 

  ! سيقبلهم اهلل يف ادلوضِع نفسو

 يا صديقي، 

 مرْرَت جبندي أكلْت اخلوذُة أطراؼ جبهتِو،  إف ْ 

 تذّكر، أفَّ ثقَلها كاف يزعج تفكَتي

 فاخلعها أحيانا مث أخلُع تفكَتي  
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  يا صديقي

 أنٍت أُجيد التصويب 

 وأحسُبُو غباوًة ابتكرىا األغبياُء 

 .لذا أمقُت الصيادَ ويقظتو

 رمن األوفياء 

 الذين دخْلنا احلربَ من أجل مسوِ أوطاننا 

 كنا يف اجلبهة ِ 

 كربِّنا ال تأخُذ ضمائَرنا سنٌة وال نـو

  : دعوين أقوُؿ لكم شيئا

 رفقاً باجلنوِد الذيَن ال صميدوفَ احلديثَ بلغةٍ مهذبٍة 
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 ىم مشغولوفَ باحلديثِ عن ادلوتِ والشهادة، 

 دتّرسوا على حفظِ أحاديَث من الرصاص 

 . قبل أفْ ضمفظوا حكمةً حلكيمٍ ما
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 ين واعًيا الحس

 

 

 ال يفهم أحدىم كيف أحبك؟

 سطحيُة اإلدراؾِ تقلق رأَس احلقيقِة وتطمرُ وجوَ الفهم، 

 يظنوف أنفَسهم 

معرفة وأكثر وعياً بك مٍت   أشد ّ

ركتوُ اخليوؿ   جّل ما يفقهونُو أنك إماـ ٌ

 مل يعرؼ أحدىم أنك رّب كنت يف كرببلء 

 تقسم  اليتمَ  بالعدؿ أنصفتَ  ذويك بَك 

كربى يا   !ذلا من حصة ٍ
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 ال يدرؾ أحدىم لوالؾ 

 دلا دلَع وجوُ اهلل 

 مرآتُُو كنتَ يف األرِض 

 !ويف السماء كاف اهللُ لك مرآة

 أعرؼ اف التواؽَ ليكوفَ معَك 

  يريد أف يقتَلكَ ال ينصرؾ!

 ُىمْ يظلموَنَك، مّزؽْ  رسائَلهم 

 كفاؾ عطفاً 

من ادلصلُِّتَ مرتُتِ    .وأدريَك ال تُػْلدَغ ُ
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 يبدأ من اآلخر لينتهي في المقدمة

 

 

 نعم 

 أبدأُ من اآلخر

 مثل آخِر دراجةٍ يف ادلاراثوف  

 حتفظُ مبلمحَ الفوز! 

 أتكاثرُ يف مكاين، أنشطُر؛ 

 الوجودُ متفسٌخ؛ 

  ضمق لئلنساف أفْ يكوفَ بكًتيا.

 كثَتًا ما اكرر كتابة األشياء ذامها 
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  .التأنيب الكثَت عودة للذات

 ال تسأؿْ 

 عليك السكوت  

 األياـُ اليت ُيصَت هبا الفرُد رباً 

  !يُنعت السؤاؿ بالذنب 

 كنُت صامًتا طواؿَ جلوسي، 

 احلاضروَف أفرغوا ما يف ادلائدِة، 

 .و مؤلوا الصحوف والكؤوس باذلذياف والثرثرة

 أنا متهٌم ومفضوٌح؛  

 السكوتُ فضيحة؛ 

 .إذا ما كاف أثرى من األصوات
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 (الفهرس)

 7  -ػهّ ذمح انشؼس-اإلوعان َالدج 

 01  ظؤال ذكعسي األجُتح

 01  انمرم ػه طسٔك انكهماخ

 01  طفُنح ذفٓ نهراخ دمٍا

 01  ظطخ انمؼىّ

 31  فهعفح ػهّ مرٌة انشؼس

 31  انمعٕس تال زأض، َصم مؤلد

 37  ازذكاش زز.. ظمُط دامغ

 11  -دػً ٔعؤل َاظرمرغ-انٍُاء فٕهعُفا 

 13  اٌاانذٕاج كما أز

 13  مىاو َُٔظف آخس

 13  دٕىما ٔصثخ انؼمم ظىىا

 11  -ٔؼسفً أَٔط انمسوٓ-ظجال آخس 

 33  تؼٕدا ػه انفسح لسٔثا مه مظفس انىُاب

 31  فسَٔد زضٕؼا

 33  َلفح تٕه َدٔغ ظؼادج َػثاض تٕضُن

 31  ظثاتح أَ َظطّ

 10  إتهٕط ٍٔثً لثهح

 13  مؼرمح تآالو انمفاصم

 11  ذشٕخ انعمُفػىدما 

 17  ذساذٕم نمدٔىح انثُزج

 31  ماخ غٕسْ، نكىً ٔشثٍىٓ
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 33  مدائه مىصَٔح

 31  ػثس فٓ مكان ممدض

 37  ال فسق تٕه خعازذٕه

 36  ماخ مسج أخسِ

 71  ػهّ مماض لصٕدج انىثس

 70  إظساف فٓ انمثُز

 71  داللح انسأض انممطُع

 71  وراوح مه انرازٔخ

 77  انسصاصأدادٔس مه 

 61  انذعٕه َاػٕا

 63  ٔثدأ مه اٖخس نٕىرٍٓ فٓ انممدمح

 

 

 

 


