
 ال �أ�ستطيع �أن �أ�ساعدك، 

ال ت�ستطيع �أن ت�ساعدين

 ال �أحد ي�ستطيع �أن ي�ساعد

 �أحد� 

ال ندري 

 متى تاأتي �ل�رضبة

 وال من �أين 

كتــاب

م
قل

س 
�

ي
م

خ
 

 
 

 
 

ة
ي
ال

ع
ة 

ج
و
م

ا 
ه

ّن
�إ

خمي�س قلم

�إّنها موجة عالية

ة
ي
عال

ة 
ج

و
م

ها 
ّن
�إ



    ي�صدر عن:

م�ؤ�ص�صة ُعمان لل�صحافة 

والن�صر واالعالن

رئي�س جمل�س االدارة

د. عبداملنعم بن من�ص�ر احل�صني

رئي�س التحرير

�صيف الرحبي

مدير التحرير

طالب املعمري

من�صقة التحرير

هدى حمد

الإ�رشاف الفني والإخراج

خلف العربي

الإ�صدار ال�صابع والأربعون- يوليو 2020م

املوافق ذو القعدة 1441هـ

عنوان املرا�صلة

�س.ب: 855، الرمز الربيدي 117 

مان 
ُ
الوادي الكبري، �صلطنة ع

هاتف: 24601608 )00968(

 فاك�س:24694254)00968(

 www.nizwa.com :موقع املجلة

mail: nizwa99@nizwa.com

كتاب



4



5

 

�إّنها موجة عالية

 كتابة حّرة

خمي�س قلم



6



7

اإنها م�جة عالية

 ل اأ�صتطيع اأن اأ�صاعدك، ل ت�صتطيع اأن ت�صاعدين

 ل اأحد ي�صتطيع اأن ي�صاعد اأحدا 

ل ندري 

 متى تاأتي ال�رشبة

 ول من اأين 
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الّتاجّي

 ها اأنت ترتبع على عر�س الوقت

 تن�رش جيو�صك يف دماء اجلهات

 تفر�س على امل�صافات حظرا  

 واإقامة جربية للحريات

 النا�صجة اإذ تفِتك بالعجائز.
َ
 َتْفَتّك الثمار

َلد امل�صابني. 
َ

 ومتتحن ج

تها متوغاًل يف خماوفنا؟!   
ْ
 خطة ر�صم

ّ
اأي

لتختار �صحاياك

 اأم اإّنه خبط الع�صواء وخيط العماء، وخلط اأوراق الأ�صماء.  

ح�صدنا عليك الأ�صوات وال�صور ملكافحة غزوك الغام�س

 حاربناك باأ�صلحة معّطرة 

 من معقمات و�صوابني

 واحتمينا متلثمني خلف الكمامات

دنا يف رف�صنا مللكوتك 
ّ

 توح

وانتف�صنا على جربوتك. 
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نعم 

مل نعد نت�صافح

 لكنك جعلت قلوبنا تن�صهر يف تّنورك. 

نا! 
ّ
ف�صعدا لك يا عدو

اأيها »الفريو�س«  
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بروٌق لليل خم�صّل

اأخاف اأن متر�صني هذه الن�صمة الرقيقة

لكن

ل اأ�صتطيع اأن اأتركها وحدها يف اخلارج

 على خارٍج ل�صُت فيه 
ّ
اأن تهب

الليل: قمر ونبيذ ونباح

ليل؛ ل يلوثه �صوى نباح كالب عابرة 

؛ ل غيمٌة حتجبه كنّظارتي املفقودة 
ّ
قمر �صاح

داخلي  يف  النباح  جاعاًل  والروح  العظم  يف  ي�صت�رشي  نبيذ؛ 

والغ�صاوة يف املعنى... 

منزل متتلكه ولي�س ملكك 

حو�صه داخٌل خارج؛

داخٌل عن عيون اخلارجني 

 على ال�صقف اإّل ال�صماء
ٌ
خارج

واأنت فيه الن�صمة والليل والقمر والنباح والنبيذ  

 



11

حاولت األ اأح�صد الذين يتقيوؤون

لكّن ال�صحو مزر  

احمليني اإىل املكان الأخر�س يا كرمة الليل

خبئيني بني عروقك لعلي اأغيب قلياًل عن العيون احلارقة؛ عن 

ال�صم�س البلهاء  

 الرغبة والرهبة ركابان اأتقلقل فوقهما 

كما يليق بفار�ٍس ظهريته على ظهره

ر اجتاهاته  
ّ
ج الظالم تزو

َ
وعلى �رش

وحتى حني ل ياأتي الأرق

 اأت�صّنعه

ي نف�صي حتت جنمٍة 
ّ
لأ�صج

ب�صمُتها تربق 

ك�صيٍف يف ق�صيدٍة ع�صماء. 

 



12

االأب

 

يحمل اأبو معدين »معدين« على كتفيه. »معدين« خفيف الوزن؛ 

كتفيه  وعلى   - معدين  اأبو  يتجه  الأربع.  �صنينه  ذلك  يف  تدعمه 

»معدين«، تتدىل �صاقاه على �صدر اأبيه - اإىل النهر.  

يحب »معدين« املاء. وكاأن املاء حلوى. يغط�س فيه. ول يعرف 

قر�صة  ومن  النهر  متا�صيح  من  عليه  يخ�صى  اأباه  اأّن  »معدين« 

الأخرى  الهالك  موارد  ومن  الطينية  الجنرافات  ومن  البعو�صة 

اأبو معدين تراتيل هندو�صية ليبقى »معدين«  التي حتيط به. يتلو 

دائمًا بخري. 

�صيكرب »معدين«. �صيكون ثقياًل على كاهل اأبيه. لن يتمكن اأبوه 

املهالك.  من  ليطهره  النهر  اإىل  ي�صطحبه  �صيظّل  لكنه  حمله  من 

�صيدخل »معدين« اجلامعة. �صيكون كهربائيًا. �صيتزوج. �صيذهب اإىل 

مان. �صيكرب والده. �صي�صيخ. �صيمر�س. �صيحتاج اإىل مال لعالجه. 
ُ
ع

امل�صت�صفى.  اإىل  املالية  ومدخالته  مّدخراته  كّل  معدين  �صري�صل 

�صيلومه اأقرباوؤه »اأبوك طاعن يف ال�صن. يف غيبوبة. ول ميكن اأن 

يعي�س اإّل بالأجهزة الطبية، اأنت تبّذر اأموالك...« 

مل يكونوا يعلمون اأن »معدين« ل يريد اأن ينزل عن عاتق اأبيه. 

 اأبداً اإىل النهر. 
ٌ
واأّن اأباه يف غيبوبته ذاهب
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ك�الج للدروي�صيني

ق�صدناه

ركبنا خيول الكالم اإليه

قراأناه 

 معانيه
ُ

اأ�صاءت دورب

اأعماقنا

فحفظناه

حفظناه يف �صوت »مار�صيل«

ٍّ
يخجل دروي�ُس من دمع اأم

�صتبكيه

»و اأع�صق عمري لأين اإذا مت اأخجل من دمع اأمي «

هو الآن يف بطنها

 عاد فيها جنينًا جليال

يحّن اإىل خبزها و املقاهي و اأقالِمه

 احلياة اإذا ما ا�صتطاع اإليها �صبيال
ّ
و يحب
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     ر�صمناه

حلما جمياًل  و قلبًا اأ�صيال

ًة خّلدت �صعره امل�صتحيال
ّ
جداري

ا على املوت:
ّ
ع�صي

»يا موت ! ياظلِّي الذي

�صيقوُدين ، يا ثالَث الثنني ، يا

ِد ،
َ

ج
ْ
ر

َ
ب د والزَّ

ُّ
ر

ُ
د يف الُزم َن الرتدُّ

ْ
َلو

 قلب
َ

 الطاوو�س، يا َقنَّا�س
َ
يا َدم

ْ
�س اخليال ! اجل�س

َ
ر

َ
الذئب، يا م

دواِت �صيدَك  اأَ
ْ
ع  ! �صَ

ّ
على الكر�صي

حتت نافذتي . وعلِّْق فوق باب البيت

دِّْق �صل�صلَة املفاتيح الثقيلَة ! ل حُتَ

َد ُنْقَطَة
ُ

 اإىل �رشاييني لرت�ص
ُّ

يا قوي

ال�صعف الأَخريَة . اأَنَت اأَقوى من

 . اأَقوى من جهاز
ّ
نظام الطب

،
ّ

ِل القوي
َ
�ص

َ
�صي . اأَقوى من الع َتَنفُّ

�صي .
َ
ر

َ
َت حمتاجًا - لتقتلني - اإىل م

ْ
وَل�ص

ْن
َ
ى من احل�رشات . ُكْن م

َ
م

ْ
فُكْن اأَ�ص

افًا بريداً وا�صحًا للغيب. اأَنَت ، �صفَّ

 عا�صفًة على �صجر ، ول
ِّ
كن كاحُلب

اذ اأو جابي
َّ
جتل�س على العتبات كال�صح

ٍ يف
ْ

ري
َ
 �ص

ّ
ال�رشائِب . ل تكن �رُشطي

 عنك اأَقنعَة
ْ
 الفولذ ، واخَلع

َ
ًا ، نا�صع

ّ
ال�صوارع . كن قوي
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الثعالب . ُكْن

فرو�صيًا ، بهيًا ، كامل ال�رشبات«

يا موت يا موت ماذا جنيت؟

تنازله اأعزًل يف الفرا�ِس

وُترديه غدراً قتيال؟! 

�صمعناه

يف اأغنيات الرعاة

غجر ذاهبون اإىل الأندل�س

 عائدون من الأندل�س
ٌ

عرب

 الكمنجات  تبكي على الراحلني

ق�صبة الناي تن�صج للقادمني

وبينهما �صفتان

وطٌن لن يعود

عّد القيود
ُ
و زمان ي

�صمعناه

ة لفتاة
ّ
يف �رشخة حر

 الغياب«
ّ
ى على ظّله يف مهب

ّ
تنادي اأباها »امل�صج
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فقد ق�صفت بارجاُت الطغاة

 لياًل
ّ
�صاًة على �صاطئ احلب

ُ
م

 و »بيتًا بنافذتني وباب«  

ظنناه

يرثي اأباه: 

  »يا اأبي هل غابة الزيتون حتمينا اإذا جاء املطر

وهل الأ�صجار تغنينا عن النار

وهل �صوء القمر

 الثلج اأو يطرد اأ�صباح الليايل
ُ
�صيذيب

اإنني اأ�صاأل مليون �صوؤال

وبعينيك اأرى �صمت احلجر

فاأجبني يا اأبي اأنت اأبي

اأم تراين �رشت ابنًا لل�صليب الأحمر«  

ظنناه يرثي اأباه

ولكنه كان يهجو خنوع الأباة.

�صممناه

يف وردٍة نبتت يف جدار

دٍة مّلها النتظار
ّ
يف عطر �صي

يف قهوٍة، هالها �صاهٌل يف املدى

رغم اأنف احل�صار. 
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بحثنا عن اهلل

وجدناه 

وجدناه يف �صعره م�رشقًا مورقًا

نا�صحًا نا�صعًا كال�صالة

املحبة ديني

وقلبي يقيني

يتي عني نور الإله
ّ
وحر

    مل�صناه

مل�صناه يف اأثٍر للفرا�صة

رى
ُ
لي�س يزول ولي�س ي

و �صذاه �رشى

مدداً حا�رشاً يف مقام الغياب

اأنن�صى ُخطاه؟ 

كاأّنا تعبنا من النحناء على حزنه

حيث نقفو ونقفر اآثاره يف املراثي

ة ما كان اأو �صيكون
ّ
له اأن يرى يف الهوي

له اأن يرى يف املنا�صل ما حان اأو �صيحني
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 »واأنا اأعرفه يف الأربعنْي

، وحزيْن
ّ
وطوياًل كن�صيٍد �صاحلي

كان ياأتينا ك�صيف من نبيٍذ. 

ْ
كان مي�صي كنهايات �صاله

تو«
ْ
 يف مطعم »خري�ص

ُ
ه

َ
ر

ْ
كان يرمي �ِصع

وعكا كلها ت�صحو من النوِم

ومت�صي يف املياه

ْ
كان اأُ�صبوعًا من الأر�س، ويومًا للغزاه

ي اأن تقول الآن : اآه
ّ
ولأم

  

...

ابن فاّلحني من �صلع فل�صطني

ُّ
جنوبي

ٍّ
 مثل دوري

ُّ
�صقي

ّ
قوي

فاحُت ال�صوِت

كبري القدمني

 كفرا�صْه
ٌ
. فقري  الكفِّ

ُ
وا�صع

 حتى التداعي
ٌ
اأ�صمر

وعري�س املنكبني
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ويرى اأبعَد من بوابة ال�صجن

يرى اأقرب من اأطروحة الفن

ّ
يرى الغيمة يف خوذة جندي

يرانا، ويرى كرت الأعا�صْه

وب�صيط .. يف املقاهي واللغْه

ويحب الناي والبريَة

مل ياأخذ من الألفاظ اإّل اأب�صط الألفاظ

�صهال كان كاملاء

ب�صيطًا.. كع�صاء الفقراء«  

    كمثل م�صيٍح تبعناه

تبعناه من اأول احلزن واحللم

-نبحث عن ذاتنا يف ق�صائده-

و�صنم�صي

 اإىل منتهاه
ً
�صنم�صي وفاء
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�صّباك اجلنة      

                                   اإىل ح�سني النّجار 

اك اجلنة مو�صوعًا 
ّ
يف �صحن البيت، قرب البحرية، راأيت طبق �صب

و�صلطات  عنب  وورق  تبولة  اأخرى:  اأطباق  �صمن  طاولة  على 

اك اجلنة.  ل اأحد يجيد 
ّ
رث لعابي �صوى �صب

ُ
وحلويات اأخرى لكن مل ي

اإعداد ذلك احللو مثل زوجة عمي.   

نت 
ّ
متع ماألوفة،  يل  بدت  وجوهًا  الطعام  طاولة  حول  راأيت 

اأ�رشة عمي، حوله بناته واأولده وزوجته، تظهر عليهم  اإنها  بها؛ 

�صيماء البهجة وهم يتناولون الطعام والكالم بينهم، �صيء غام�س 

انتابني. وما اإن تتبعت م�صدر الغرابة يف هيئتهم حتى ملعت يف 

ذهني خاطرة خميفة: 

ي عادوا من �صتاتهم هل انتهت 
ّ
وجوههم اأكرث اإ�رشاقًا، اأبناء عم

اإحداهّن  وقرب  حتّفظ  دون  باأريحية  يجل�صن  وبناته  احلرب؟! 

ي مات ب�رشطان الرئة! اأين اأنا يا ربي؟ 
ّ
اأرجيلة.. اأرجيلة! يا ربي عم

اك اجلنة؟! 
ّ
هل اأنا اأحلم؟ اأو اأنا اأطّل عليهم من �صب
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اجُلدُجد

اإىل يو�سف الزدجايل         

د معك
ُ

ما الذي يفعله اجُلدج

ة ال�صكينة.  
َّ ُ
ة الظالم ويلهو ب�رش

ّ
اإنه �صاهدك و�صهيدك. يفّك �رش

يدوزن �صفراته على اإيقاع كلماتك حتى ميالأ ب�رشيره جّل الدنيا، 

ولي�س يف ذلك من مبالغة؛ اأمل ي�صل عزفه املنفرد اإىل اأ�صقاع �صتى 

يف املب�صوطة؟ امل�صنعة، بركاء، نزوى، املعبيلة، الر�صتاق، �صحار، 

اأبوظبي، راأ�س اخليمة،  الربميي، �صنا�س، الكامل، احلمراء، عربي، 

الكويت، القطيف، لندن،برلني ... واعذر �صوء ذاكرتي. 

لة يف رفوف 
ّ
د ل يّدخر لل�صتاءات �صوى اأغانيه امل�صج

ُ
وهذا اجُلدج

�صوى قلوبنا،  لها  بقلبك، و ل مكان  دتها 
ّ
�صي التي  القاعة  القاعة؛ 

حري�صًا اأن تخفق فيها اأ�صواُتنا اإىل اأبٍد غري معلوم. 

د مفتاح �صولك وجولك يف ليايل املعاين، هو املاي�صرتو 
ُ

اجُلدج

قمي�س  على  ال�صاهد  هو  مم. 
ّ

لل�ص املكافحة  ل�صمفونيتك  امل�صمر 

الثقافة املنهو�س من كّل جهاته..

يحاول  �رشٍه  �صفدع   
ّ

لأي  - الكون  نب�صات  نحن   - نغفر  لن 

د 
ُ

 ثعبان يلتّف حول حلمنا الذي يظّل اجُلدج
ّ

دنا ولأي
ُ

دج
ُ

ابتالع ج

د به حني تغلق القاعة.
ّ
يغر
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طبائع

لأنك ل ت�صعر بالربد

ل يعني اأن الدفء ا�صتد.

غريك قد ي�صعر بالَقر

يف عّز احلر.
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حرية العائدين/الباقني

مل يعودوا متامًا 

بقي �صيء منهم هناك: 

ب�صالتهم امل�صرتجعة

ذعرهم وقد جتاوزوا حاّفته

�رشيخ الدماء، ومالمح ال�صحايا اجلالدين

جثث الرفاق والذباب الغازي

اخلراب الباين لنت�صارهم

وجوه حبيباتهم املعاديات

حنينهم املعاك�س

....

مل يفهموا: 

 »ملاذا اأخذونا اإىل هناك

ملاذا اأرجعونا من هنا«؟! 
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جرحى معركة

هو اأحوج مني اإليه

فا�صقه املاء. 

جرحه غائر

والأنني نداء. 

واأنا طعنتي نعمة

باركتها ال�صماء 

كي اأعي�س واأتلو لكم

ق�صة للوفاء. 
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النفثالني

 مل تعد كرات النفثالني البي�صاء كما هي

 ومل تعد رائحتها كما يبدو هي هي

 »اأ�صارت �صفراء اأم خ�رشاء اأم وردية؟«

 تت�صاءل واأنت تدحرجها ب�صائلك يف املبولة 

يحت�صد فيك الليل والعزلة؛ فتدرك عيناك ب�صعوبة اختالل اللون

ك املختلة فال تقب�س الرائحة
ّ
 اأما حوا�ص
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الرحلة

 حني ل تكون �صائقا لل�صيارة ت�صتمع باملنظر اجلانبي: 

الأ�صجار ال�صائرة اإىل اخللف

ات املوز امل�صيء
َ
م

َ
 اأج

 وغابات املاجنو املعتمة

 ط�صا�س قطرات املطر يف الربك ال�صغرية وكاأنها تثور 

وحني ل تثور تعك�س مراياها ال�صماء والأ�صياء  

ت�صتمع يا الذي ل تقود

 بانعكا�س �صورتك وخيالتك يف مرايا نافذة املركبة

 بالتل�ص�س على البيوت احلا�صنة لأ�رشارها

 باأ�صماء املحالت امل�صحكة

 بطيور حائرة يف الأ�صالك

 باملاآذن املند�صة بني النخيل

 بجبال الزرقة البعيدة

 وبحزوز الألوان يف ال�صخور امل�صقوقة

 ت�صتمع كذلك بندف الغيوم امل�صافرة

 حماولة اأن ت�صبهك اأو تت�صابه معك... 

ت�صتمتع بتفا�صيل ل تر�صدها الكامريا مثل:

  احل�رشات املرتاكبة على حنبل الغاف. 
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اأما ال�صائق فيزرع عينيه يف خطوط الطريق

 البي�صاء وال�صفراء

... املت�صلة واملنف�صلة

 متوج�صا من العابرين/امل�صاة الغزاة 

ومن قّطاع الطرق اجلدد/ �رشطة املرور 

د الرادارات املرتب�صة 
ّ
لي�س له من حيلة �صوى ت�صي

 املطبات املت�صلطة 
ّ

وتب�رش

ن اأخطاء الآخرين 
ّ
وتكه

يتفادى اأي موت خمبوء يف امل�صافات 

ويحذر من األغام الظالم 

اإّنه: حني تكون قائدا تفوتك الرحلة
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حرية

 اأريد اأن اأكرب.. ل اأريد اأن اأكرب

ل اأريد اأن اأكرب.. اأريد اأن اأكرب

  واأعلم اأن العامل �صي�صيق اأكرث

رغمًا عن حجمي.
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وردة حمراء يف يد روزا ل�ك�صمربغ 

اإىل: �س . ف         

ما معنى اجلهات بدونك 

كيف تكون النيبال نباًل للحب، و اأ�صطنبول دّفًا اإيقاعه الع�صق 

ال�صويف، و م�صقط م�صقطًا للرغبات، و القاهرة مقهورًة بالليل، و 

تون�س موؤن�صًة للمباهج...  

 كيف للمالذات اأن تكون لذائذ بدونك؟!

ة اأنت وقلبك احلياة.  
ّ
  مدينة حي

اأنت النا�س و دموعهم 

 و هل من �رشف للريح اإل اأن جتعل رايتك احلمراء مرفرفة؟! 

املتحّدية  ابت�صامُتك  �صتني 
ّ
حر حني  امل�صافة  من  �صِخرت‹ 

للزمن...  

الني يف اجلمارك كالأحمرة، على ظهورهم ب�صائع 
ّ
�صاهدت احلم

يقطعون بها حدود حاجاتهم  

ا اأنا فجئتك زحفًا.  
ّ
اأم
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يف فمي ب�صقة ثخينة اأّدخرها للواقع لول خجلي من تقززك. 

يف  تكونني  هكذا  وق�صطته  ع�صله  وبرتقالته،  ال�صباح  وردة 

ر�صائل ال�صباح التي اأخجل اأن اأزحمك بها. 

�س يف الآفات.. ومعك 
ّ
ال�صمو يف احلزن والتفر بك عرفت معنى 

لنا خبزهم املنتظر. 
ّ
اأح�صيت اجلياع وتخي

ولك فقط خفق القلب مبو�صيقاه الثائرة.  

عّلمتني الليايل معنى ال�صالل وال�صواد واليتم

يف غيابك. 

ولن األوم اأحداً فق�صيتنا منذورة للم�صانق

ونحن اأكرب من الحتمالت ال�صيقة. 

تبقني اأعظم ما طراأ يف تاريخي.
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حنجرة اخلل�د

من اأين تاأتي الأغنية؟

احلنجرة ل تكفي ل�صياغة الأغنية. الأوتار و التجويفات النفخية 

و الطبول و املعادن ال�صوتية هي كذلك ل تكفي..

 الأغنية حتتاج اإىل قلب.

وعبداحلليم حافظ ل يغني �صوى بقلبه.. 

اإىل اأين تذهب الأغنية؟

بالأغنية  يذهب  الدافئ  احلنون  النرب  و  الدافق  احلزين  ال�صوت 

العاطفية اإىل اأق�صى ارتعا�صات اجل�صد و منتهى اختالجات الروح؛ 

ما  و  الهيام  و  احلنني  و  باللتياع  بالأ�صى  باحلب   غامر  �صعور 

�صئت من بنات امل�صاعر الفائرة بني الع�صاق.. م�صاعر ل ي�صارعها 

�صوى وجد ال�صويف و تدله املجذوب؛ و ل يفعل بك كل ذلك �صوى 

�صوت ع�صي و نقي ك�صوت عبداحلليم حافظ؛  مطوحا مبن ي�صمعه 

اإىل موج الأحا�صي�س امل�صطربة..

اأيها الأ�صمراين

اأيها ال�صواح يف املعاين
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ُلم
ُ

يا ح

األي�س  القلب؛ كيف نحرمك من �صحر عينيها؛  كيف نلومك على 

الهوى هواك.. و احللو حياتك.. و اأنت ت�صامرها على �صي القناديل 

و تناديها وقد ذوبك احلنني: 

اأي  التوبة..  نار..  حبك  طول..  على  لك  اأنا  قلبي..  اأنت  »اأهواك.. 

دمعة حزن ل.. بال�س عتاب.. بحلم بيك...«

مي�صي العا�صقون وي�صتمر احلب.. تنفد الكلمات ويبقى املعنى.. 

تذهب الأحلان ويظل اأثرها.. يغادر ال�صوت وياأتي ال�صدى الذي ل 

يذبل. 

اأنه العندليب  اأثبت عبداحلليم حافظ باإخال�صه لتجربته الفنية 

الذي �صيبقى �صداحه ميالأ �صجرة الفن اخلالدة. 
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نفخة يف ال�صاب�ن

يا لفرحة الطفل الراك�س خلف الفقاعة!

ويا ملاأ�صاته!
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ملكية

متتلك مفاحت املكان

ة! 
ّ
يا لها من قو

اأنت تتحكم باجلدران:  

الإ�صمنت واحلديد/ اجللد والعظام

ال�صقف لك

الطوابيق خاليا ملكوتك

البالط الإ�صباين والهندي يهتف باأحقيتك له

املغا�صل واملراحي�س اأتتك مغلولة من اإيطاليا 

ومن ال�صني انتخبت حجر الزخرفة لعيون املارة 

ة!   
ّ
يا لها من قو

امتالك املفاحت اأو املفاتيح

الأقوى اأن ترتك املكان مفتوحا

ليمرر عليه املالئكة وال�صياطني

بينما تتاأمل معنى الق�صور والقبور

واأنت تتمرغ يف اجلن�س واجلنا�س 
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 عقيدة اجلندي

لكي ل اأموت اأقاتل

اأقاتل حتى اأموت 
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مكائد

 انتبهوا.. انتبهوا

 حيث ت�صعون اأقدامكم

 الثقوب ال�صوداء لي�صت فقط يف مرامي التل�صكوبات
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عبداهلل حبيب املراوغ

يكتب عبداهلل حبيب يف كتابه »كما البحر ميحو « )  وهو  عنوان 

كب�صولته  اإحدى  يف  يكتب   ، اأخرى(  مرة  عنده  نتوقف  اأن  جدير 

ال�صعرية يف ن�س »�صلع ثالث ملجز ال�صغرى« ) كما يجب الوقوف 

عند مزاوجة الن�س بال�صذرات فهو هنا ل يكتب وحدة مو�صوعية 

الن�س يف �صذرات مرتبطة و  اإمنا ينظم عقد  اأو كب�صولة  يف �صذرة 

منف�صلة يف اآن وهذا له مبحث م�صتقل( يكتب:

   »اأنتظرك 

 كما ينتظر ال�رشير الليل«  

حني قراأت الكب�صولة ال�صعرية هاته مل يظهر يل اأن عبداهلل حبيب 

قال �صيئا، فقد ا�صتعار املثل ال�صعبي »كما عور يرتجى ال�صبح « 

واملق�صود بالأعور الأعمى لكن �رشير عبداهلل حبيب ينتظر الليل 

ولي�س النهار وهنا مكمن املفارقة واملراوغة؛ األي�س الأعمى يعي�س 

يف مدلهم الظالم؟ األي�س الليل واقعه فكيف ينتظره؟!

اأعلم من متابعتي لتجربة حبيب اأنه ي�صدر من روؤية �صعرية لكن 

هذا ل ي�صفع له اأمام ق�صطا�س الذائقة.  

غلب  �صاعرنا  اأّن  اإما  اأمران:  نف�صي  ويف  الكب�صولة  لقراءة  عدت 

عليه التكنيك فا�صتخدم الليل بدل النهار لك�رش املتوقع ومل يفقه ملا 
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�صيحدثه ذلك من ا�صطراب يف املتلقي اأو اأنني مل اأح�صن ا�صتقبال 

الن�س مبا يليق به.. وكنت لالأمر الآخر اأميل. 

مبا  ال�صعرية  الكب�صولة  قراءة  يف  وثقتي  ووقتي  ذهني  اأعملت 

يليق بها ووجدت اأن عبداهلل حبيب يغو�س و يغور يف جت�صيد حالة 

�رشير  كاأنه  هو  و  للمحبوب  املحب  انتظار  يف  املتمثلة  الهيام 

ينتظر الليل.  

مل  اإن  يفقهه  لن  اأنه  اإل  فيه  ظلمته  كانت  واإن  لل�رشير  والليل 

يدرك معنى  ال�رشير يف ظالمه ل  والنهار..  ال�صبح  يعرف معنى 

الليل لأنه مل يب�رش النهار.. �صيظل الليل اإذن متتظرا لالأعمى فهو 

الزمن و�صيظل املحب يف  والنهار وجهان لعملة اجلهل بتجليات 

عماه منتظرا يف ب�صريته. 

لي�صت  عميقة  وفل�صفة   ) الأ�صداد  تف�صري   ( ذكية  التقاطة    اإنها 

عبداهلل،  اللغة  جماليات  يف  املراوغ  و  املخادع  هذا  على  غريبة 

حبيبنا.
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اأوالد اأحمد

»اأمورنا وا�صحة«

حني التقيت بك التقيت فيك ذاتي

 هتكنا الأ�رشار كلها منذ الظهرية 

�صتكون  بنتا  جاءت  واإن  »قلم«   �صاأ�صميه  ولدا  كان  اإن   حلفت 

»كلمات « و كانت الكلمات. 

قبل اأن تاأتي الظهرية اإلينا اأح�رشتها اأنت

  »ما زال بكري «- 

   »نقولك حل كعبة «- 

احلانات  ملك  فهو  اأحمد  اأولد  اأوامر  يع�صي  اأن  للنادل  لي�س 

ن�صري  و  بالكلمات،  البوؤ�س  قاهر  ال�صعر،  اأباطرة  وريث  والليل، 

النا�س. 

  »�صنيه حتب تاكل؟« يهم�س يل

»�صمعت عن عجة باملرجاز �صو معناها «

  »عا�س خويا اجلب ل�صيفنا عجة مرجاز « يرفع عقريته للنادل 

بف�صاحة متهكمة

»منطيبوها�س لهنا «

 »نقولك �صيف من عمان من اأقا�صي الأر�س«

 »تو ندبرها «
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كان طعمها يختزل كرم الطائي و مروءات العرب كلهم. 

هل كنا اأ�صدقاء يف حياة فارطة؟

 هكذا بدا الأمر حني التقينا 

 كنت متوترا: كيف �صاأبداأ حديثي معه؟

 يف ) اللونيفري( بادرين بالكالم و كاأننا �صديقان عتيقان 

 يبدو اأن هذا �صلوكه مع الب�رش جميعا

 وحني قراأت عليه ن�س »نحن « عرفني اأكرث

 يف كل مرة األتقي فيها اأ�صدقاءه اأن اأقراأه
ّ
 واأخذ ي�رش

 وكان ينت�صي بالكلمات اأكرث من اأي �صيء اآخر. 

الكفتاجي...  امل�صلي،  الراأ�س  الكمونية،   » »اللبالبي  ق�صعة 

اأخربته عن مغامرتي البطنية ومالب�صاتها وقهقهنا ونحن نتذكر 

اأ�صالفنا وحتولتهم املكانية واأثرها على البطون. 

 »نحبك تذوق حوت«

 »بعيد ال�رش حوت بكربه! «

 »ما تقلق�س حوتنا �صغري«

ممتلئني  منا  جزءا  �صارت  التي  ال�صغرية  الأ�صماك   ونه�صنا 

ب�صخب ال�صيا�صة وطعم »الروزيه« 

مل اأع كيف امتدت طاولتنا فجاأة و�صارت م�صمارا �صاركتنا فيه 

وجوه تردد »نحن .. نحن«  

مل يكن ليجال�س �صوى القرو�س اجلبارة؛ قرو�س ل تقر، تن�صاب 
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ول  احلياة  تفرت�س  قرو�س  الأمل،  زعانفها  الإن�صانية،  حميط  يف 

تقر؛ فالقرار موتها. 

 »علي اأن اأغادرك الآن يا �صديقي؛ لقد طعّنا الوقت يف خا�رشته، 

و انت�رشنا قليال على الزمن«

 »اذهب اإىل اأقا�صيك واأمورك وا�صحة«
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عني ال�صقر

 نقطتني اأراكما من على جبلي

 بي�صاء و�صوداء/ د�صدا�صة وعباءة

 �صريا ما ا�صتطعتما واإن تعرثمتا باحلنظل

 �صريا �صريا حثيثا

ا عن مرمى ب�رشي
ّ
 و جربا اأن تفر

 يا نقطتان

 جدار اجلبال طوقكما

 �صريا

 ل�صت مهتما بتالم�صكما

 وهم�س عيونكما

 وخمادعة الريح والظالل بذكراكما ال�صاذجة

 �صريا

 ل�صت مهتما مب�صاريعكما املهزوزة

 واأنفا�صكما الالهثة

 ل�صت مهتما حتى بعدم اكرتاثكما بب�صريتي الثاقبة
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 لدي ما ميالأين وي�صغلني عن طرائدي

 لدي قلبي 

 اأهتم بطبوله الراعدة... 

ل�صت مهتما

 لكنها الغريزة. 
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ال�صينما اخلالدة

خامتة الفيلم لي�صت نهاية حياة. 

اإىل  الواقع �صتنتهي بدفع عجلتهم  اأبطاله يف  اأن حياة     ل�صك 

حفرة احلزن اإمنا �صيبقون عالقني يف عامل مواز؛ حيث ليبدو اأنهم 

رون حياتهم حتى ال�صجر. 
ّ
�صينتهون اإىل اأي حفرة؛ �صيكر

رمبا املوت هو ما يجعل للحياة معنى. معنى غري مفهوم رمبا
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متازج

والندم  ال�صهوة  اللحظة  نف�س  يف  تر�صد  اأن  الأحمر   كالكربيت 

مرتاكبني كذبابتني يف مزبلة اأو ك�صفدعني يف واد خ�صيب: 

  كان يعلوها لهثا بينما هي تن�صج على بكارتها املهدرة.
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ف�صع

 لي�س بني )هاندو ( املاء املحمول بخفر و راأ�س الأم الكادحة �صوى 

) دريجة ( توازن الزمن و متت�س الأمل. 

ين امل�صافة بالنمائم يف طريق عودتهن من الفلج
ّ
اأمهاتنا يرو

 هام�س

 الف�صع : ما يورثه الثقل من اأمل يف ال�صدر اأو الظهر

 الهاندو: ماعون معدين ميالأ باملاء

 الدريجة: م�صند دائري يو�صع على الراأ�س حلمل الأ�صياء الثقيلة و موازنتها
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 ي�صبح ال�طن رخي�صا ) �صجرة مهج�رة(  

حني يتحر�س �صارب العقيد بالكلمات الرقيقة ) امل�صكني ال�صاعر(

جميلة   ( الأباطيل  مرحا�س  على  الإعالم  وردة  تو�صع  حني 

معطرة (

حني ترمى الأفكار احلرة يف النفايات ) كتب مغدورة (

حني ت�رشد املعاين ) ملدوغٌة الأمانة (

ة (
ّ

حني ت�رشب احلانات الوقت املقد�س ) املكان غ�ص

حني ل متتلك الراأ�س مفا�صل اجلهات ) بو�صلة مه�ّصمة (

حني يربّد امل�صتقبل ) ي�صطع املا�صي (

حني القوة ل�صان احلكمة ) الثكنات كالبثور (

حني القلب م�صيق ) املنايف تت�صع (

حني ت�صطو الأ�صياء ) الإن�صان  اأرخ�س(
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اأمث�لة ال�صدرة

خمي�س  ا�صماعيل  ر�صاقة  لول  يتخلق  اأن  الن�س  لهذا  يكن  ) مل   

يف ت�صلقه ل�صدرة ال�صباح ناف�صا ركنة عامرة بثمار النبق.. ولول 

�رشخة طالل مرزوق حني وقعت على اإبهام قدمه اليمنى ح�صاة 

رماها عابر لي�صقط الثمار باأ�صهل الطرق واأخطرها  (

اأخذ اأطفال احلارة يت�صلقون ال�صدرة اأول ال�صباح 

اإىل  للو�صول  امل�صتبكة  اأغ�صانها  بني  ناوروا  قطط  بر�صاقة 

النبق/ ثمار ال�صدر 

و  الوقت املكتنزة مبذاق حلو  وكقرود رق�صوا قا�صمني فاكهة 

»حلك«  

مل يعباأوا كثريا بالأ�صواك التي تخد�س جلودهم اإذ يتفكهون بني 

ركنة واأخرى وفنن واآخر 

ة! 
ّ
يا لل�صجرة املدهام

اأوراقها املتكاتلة حجبت ق�صوة ال�صم�س يف �صطوة ظهريتها

لقد لهو عن املا حتت و هم يرتا�صقون باملجرار/ بذار النبق 

 و ما ذّكرهم بالأر�س -اإذ يقفزون اإىل الأعايل - �صوى �صقطة 

املفاجاأة: 

املرتطمة  �رشخته  جافلني  �صمعوا  واقعا؛  اأحدهم   
ّ
خر حني 

بالرتاب 
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انتبهوا اأخريا لغياب النهار واأوان عودتهم اإىل منازلهم

بداأوا ينزلون رويدا رويدا؛ منهم من اآثر اأن ي�رشع يف الهوي اإىل 

اجلذور ورمبا انزلق من فرط عجلته. 

 مالمح الهابطني خمتلطة: 

 اأ�صى على فراق الغالل اليانعة، و�صغف ملعرفة ما حل برفاقهم 

املرتدين من �صواهق اخل�رشة.. وعط�س ملاء احلكمة املد�صو�س يف 

اأ�صفل �صافلني...  

اآخرين  �صغارا  املنتج  الفحل  الليل  لإرادة  م�صت�صلمني  انحدروا 

ل�صباحات ال�صدرة 

ثمارا  ملحوا  و�صولهم،  املنتظر  للرتاب  طريقهم  يف   ملحوا 

متحللة ووجوه عجائز مرتهلة قذفتها غفلة الزمن.. وجوه الرفاق 

املت�صلقني
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�صك�ى ال�صباح 

الذي ل يعجبني  اأو م�صكلتك معي. ما  �صاأخربك مب�صكلتي معك 

فيك اأو ل يعجبني منك 

لكن مباذا اأناديك؟

يا ب�صكارة.. �صغالة.. عاملة.. معاونة.. م�صتخدمة.. ناين.. و باخة 

وغ�صالة وكواية ومنبه و... 

�صاأناديك مبا هو مكتوب يف بطاقة  العمل »خادمة«

فيا خادمة �صاأخربك بامل�صكلة، باخلطاأ الذي اقرتفته 

اأنفك  وم�صحك ملخاط  الع�صفور،   قبل  ا�صتيقاظك  اأن  تظني  ول 

ال�صائل من اأثر دموع بائتة اأو زكام برد؛ �صي�صفع لك 

اأنذرك الآن حتى ل تتكرر فعلتك 
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ولن اأقبل اأعذارا من قبيل ان�صغلت ب�صفط الغبار وكن�س الأر�صية 

م�صح  و  وجوههم  بغ�صل  للمدار�س  الأولد  اإعداد  اأو  البالط  وم�صح 

اأنوفهم و تبيي�س اأ�صنانهم و اإلبا�صهم و و�صع علب ال�صندويت�صات 

يف حقائبهم و الرك�س وراء البا�س الزاعق للحاق به...

اأو  و املالعق واملقالة   والأكواب  ال�صحون  لي�س مربرا غ�صل  و 

تنظيف املرحا�س اأو رمي القمامة اأو ن�رش الغ�صيل اأو... 

اأو  اإطعامه  اأو  حتميمه  اأو  ال�صغري  حفاظ  بتغيري  حججك  اأما 

تنوميه فكلها حجج واهية... 

اأنا مل اأطلب منك �صيئا يف هذا ال�صباح �صوى بي�صتني مغليتني.. 

اأن  اإذا وجدتهما �صلبتني.. كيف لك  اأخرى  اأبدا مرة  اأت�صامح  و لن 

تبالغي يف طهي البي�س.. األ تعلمني اأين اأحب البي�س ن�صف م�صتو؟
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حرّية

 هذه الكاآبة ل تعني اأحداً غريي

ينبغي اأّل اأت�صاركها مع �صواي

دعوين

اأم�صي مثقاًل بواجباتي

باملا�صي الذي ل ينقطع

وبالغد البهيم
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قذى

كيف ل تعتاد عليك الأوبئة وتزحمك ال�رشطانات وكّل �صيء حولك 

ملوث

املاء الغذاء الهواء وحتى الأفكار م�صممة 

امل�صاوير  ميالأون  الطرق  قطاع  و  الهلع  حالت  تنتابك  ل  كيف 

بوجوه  دمك  اإىل  يحدقون  مفرتق   كل  يف  يرتب�صون  ال�صغرية 

ناعمة و اأحذية �صقيلة
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امل�غل يف اجلمال

 اإىل اأ�سدقاء حمادي الها�سمي        

اأ�صدقائه  �صمائر  يف  الها�صمي  حمادي  يخطر  اأن  غريبا   لي�س 

يف عمان و الإمارات ويف هذا الوقت بالذات؛ فهذا مو�صم هجرته 

لدفئه الذي هو بردنا.. ) ما زلت اأف�صل و�صفه ب�صمكة مهاجرة بدل 

الف�صائية..  الع�صالت  و  اجلهد  تتطلب  ل  املاء  يف  احلركة  طائر.. 

هو ان�صيابي اإذن؛ �صمكة ف�صيحة تناق�س يف الرب و البحر و اجلو .. 

�صمكة من تلك الأ�صماك الطيارة.. تناق�س الأعماق و الآفاق( 

حمادي الها�صمي فنان ت�صكيلي اعتاد اأن يذيب �صقيع بروك�صل 

مع  يقيم  فنيا؛  معر�صا  خاللها  يقيم  لأ�صهر  متتد  للخليج  بزيارة 

اأ�صدقائه الذين اأودع لهم ومعهم خمطوطاته ال�صعرية؛ خمطوطات 

توثق لعالقته اجلمالية باملكان والإن�صان؛ احلجر والب�رش وال�صجر؛ 

يا لل�صجع!

حمادي كتلة من الأحا�صي�س؛ تن�صط حوا�صه يف الطبيعة؛ كم قد 

راأيته يت�صحط بهجة اأمام منظر جبال حم�صة؛ وي�صف �صجرياتها 

الزاعق  الليل  طائر  للع�صوية/  قدي�س  بوقار  ي�صيخ  منتبهة،  بعني 

حماول اأن يدرك ما وراء ال�رشيخ.. و يرى الع�صبق �صجرية م�صيئة.  
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بال�صمرة   - يبدو  فهو  قدره؛  تبخ�صه  حمادي  هيئة  ترى  حني 

مكرتث  غري  �صخ�س   اأنه  يبدو   - ك�صته  اأعني  راأ�صه  على  النافرة 

ب�صيء؛ غري اأن املظهر غري املخرب؛ فحمادي اإن�صان منظم؛ يعرف 

كيف يدير وقته؛ وي�صتثمر حميطه لالإنتاج الفني و الأدبي؛ ل مير 

اأو يكتب م�صاعره  اأن يتمرن على تخطيطات فنية  يوم عليه دون 

نرثا و �صعرا ف�صال عن متابعاته لل�صاحة ال�صيا�صية و اأحوال العامل 

اأوقفونا  احلدود  عمال  اأن  كذلك  ل�صت  وهي  املفارقة  والإن�صان.. 

مرة وبالغوا يف مترير اأياديهم علينا وعلى اأ�صيائنا.. واأعذرهم لأن 

هيئة حمادي ت�صجع على ال�صك فيه..ههه. وقد كتبت ن�س »املفت�س 

« من�صور يف كرنفال الكتابة تخليدا لذلك املوقف. 

الباروك لرثوت  النه�صة/  اأقلب مو�صوعة ع�رش  قبل قليل كنت 

تعليقات  اإنها  ر�صا�س؛  بقلم  كتبت  بهوام�س  تفاجاأت  عكا�صة؛ 

حمادي العظيم؛ وقد كان اأخربين مبالحظاته على بع�س معلومات 

متحف  يف  موجودة  اإيكارو�س  �صقوط  لوحة  مثال  املو�صوعة 

التاريخة  كت�صويباته  و  الكاتب  اأورد  كما  فيينا  ولي�س  بروك�صل 

بقرنني.. الباروك  ع�رش  قبل  الفالمانيون  »البدائيون  مثال  يعلق 

هناك خطاأ يف الرتتيب الزمني«  ف�صال عن اقرتاحاته يف ترجمة 

الأ�صماء مثال يقرتح بوركنديا بدل عن برجنديا... ل�صت يف مزاج 

عر�س مالحظاته و ل اأدري هل هو حمق فيها اأو ل.. ما يعنيني 

اأن هذا الراحل املاثل اأمامي الآن يلقنني در�صا يف ا�صثمار الوقت 

و الإيغال يف اجلمال. 
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تالم�س الراحتني

هل يبدو العنوان رقيقا؟

لكنه يختزن عنفا

 كامل�صارعة
ّ
احلب

لبّد من طريح.
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حادث

يف ال�صباح الباكر

على طريق ال�صاحنات

ّ
 بعيني

َ
�صدمُت ال�صم�س

فت�صظت امل�صافة

وتعّطل الوقت.
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