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 7  رحلة العشرين عاًما 
 

 

 
 

 إهداء

 

ىل من علم  ين حروف اللغة و أ جبدية احلياة ا 

 ..أ س تاذي ال ول 

يجّد   



 8  رحلة العشرين عاًما 
 

  



 9  رحلة العشرين عاًما 
 

 ارتقب طائر احلسون

 

 .. يف حزيران خلقت أ حاليم 

 ..و ها يه الشمس ال خرية تعد رسيرها لنوم معيق 

 تريد  فانتظرين ل حقق ما.. سأ عود بعد عام : و تقول يل 

 .. مجيةل ال فق لّوحت بشعاعها ال محر من بعيد 

 ..سأ بعث هبدية كل .. ارتقب أ خيت غدا  : و مهست 

 !و انمت 

 " أ لن حتّن يل أ يضا  ؟؟ "  -

  ( هبذه اللكامت أ لقى القمر حتيته املس تعجةل) 

 !بىل ورّب احلب سأ ش تاق كل  -

 ..ابق و لو ليةل أ خرى و ال تكن مثل الشمس 

فالسامء كتبتين أ ايما  ..  صغريي لن أ س تطيع اي -

و ما اكنت الشمس .. و ها أ ان أ لفظ أ خر أ نفايس .. معدودة 

 لتمترد عىل السامء و ال أ ان 



 11  رحلة العشرين عاًما 
 

و سأ ويص النجوم .. لياليك حزيرانيّة و لكن حاول أ ن تعيش 

 أ ن تقّص عليك بضع احلاكاي فتؤنسك قليال  

 !مترد قليال  و أ خربين عن تكل الهدية  -

 : كعادته مث ردد مجةل واحدة  مصت كثريا  

ىل كوخنا .. ارتقب طائر احلسون يف الصباح "  س تدكّل تغريداته ا 

 " أ ان و الشمس  –الصغري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11  رحلة العشرين عاًما 
 

 هو ليس يل

 

 ..يف هذي ادلنيا لكنا س يلتقي بشخص ال تنساه اذلاكرة 

 ..و العجيب أ نه لن يكون لنا 

 ..نقشها قلبك لعقكل س تكون به مجيع املواصفات اليت قد .. س تعجب به 

 ..س يكون أ نت يف ماكن أ خر 

 ..لن تقدر أ ن تقرتب و ال أ ن تبتعد .. س تعيش معه حياة خمتلفة 

 ..هو مرة عش يقا  و مرة صديقا  و مرة أ خرى غريبا  

 ..و متيض ال ايم 

 !و لن جتد .. تمتىن أ ن جتد سببا  لتكرهه 

 ..و أ نت فعلت حقا  .. ختىش التعلق به 

 ..ظنه كل أ حياان  س ت 

 " هو ليس يل : " لكنك س تقبض عىل روحك بتهنيدة صامتة و تقول 

 



 12  رحلة العشرين عاًما 
 

 نصيبك يف حياتك من حبيب
 

 

 ..ال تعاند قلبك فينقلب عليك يوما  ما " 

 ..فليعش حرا  كام يريد 

 ..اكرس أ قفال احلرسة مبفتاح ال مل 

 "فأ نت ال متكل احلق بأ ن ميوت و أ نت عىل قيد احلياة 

 ..مث دخلت .. ب املدينة هكذا قرأ ت عىل اب

الكثري من .. ضوء املصابيح خافت .. لك نوافذها مغلقة .. غريبة اكنت 

 ..الظالل 

 .. الضباب يقبّل الساحات 

 !اللك نيام و أ ان وحدي هنا 

 .. مرت ادلقائق ثقيةل بعض اليشء 

ذ هبمس من ورايئ   .. و ا 

 ماذا تفعل هنا ؟ -



 13  رحلة العشرين عاًما 
 

هتا الطفةل ما أ خرجك يف أ نت أ ي! أ نت .. ! كنت .. ال ! أ ان  -

 هذا الليل وحدك ؟

 !!أ ان حارسة املدينة  -

ن .. مزاحا  اي صغرية  كفاك - أ َو ختربينين عن رس مدينتمك ا 

 كنِت حارس هتا ؟

ال من هو يف ( .. ابلكثري من اجلدية )  - ال يسكن املدينة ا 

 عرشينات العمر 

 ..مثقلون ابهلموم .. ال خيرجون مهنا أ بدا  

ال النحيب يف املساء يغلقو  ن عىل أ نفسهم فال تسمع ا 

روب الشمس بقليل حىت ما قبل غ.. مون و يف الصباح ينا

 ..فرتامه عىل سفح اجلبل يراقبون امحرار البحر 

 !د أ غرب منمك قط مل أ ج! أ ي طقوس هذه تتبعوهنا ؟ -

و يف منتصف ال س بوع يلبسون ال سود مث ! و لن ترى  -

 .. جيمتعون يف هذه الساحة 

 ( احلب )  و يش متون

ال التعاسة   ال يضحكون فهيا أ بدا  .. لن ترى هنا ا 

 تعجبه الك بة اليت خلقها لنفسه فيعيشها .. و ادلاخل ال خيرج 

 أ و لن أ خرج أ ان أ يضا  ؟؟ -

 ..س تخرج فقد دخلت من الباب الصحيح  -



 14  رحلة العشرين عاًما 
 

 أ هناك ابب أ خر ؟ -

.. نصيبك يف حياتك من حبيب .. " مكتوب عليه .. نعم  -

 "من خيال نصيبك يف منامك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15  رحلة العشرين عاًما 
 

 جدي مل ميت

 

 سقطت دمعة اجلد .. عىل عتبة الباب يف ايفا 

 يه ال ن قطرة ندى عىل عرش وردة يف القدس

 لكن مل يس تطيعوا أ ن يرمغوا روحه عىل اذلهاب معه .. مت هتجري اجلد 

 بقيت ترفرف عىل حطام البيت

 سريى حفيده قطرة الندى.. يوما  ما 

 ئة بذكرايت اكنت قد رمست عىل شاطئ البحرس هتديه لوحة ملي 

ىل ذاك البيت   س تقوده غمية ا 

 

 متسلحا  بتكل الروح 

 " كذب من قال أ ن جدي مات " سريمس لوحة حبريّة مكتوب علهيا 

 

 



 16  رحلة العشرين عاًما 
 

 حر أ نت
 

 

 حر أ نت عندما تعيش لك يوم ك نه ال ول كل يف ادلنيا

  من حوكل ىستن.. تكرس قيود غريك ذلاتك 

 !ك فقط حتيا لرتيض نفس

 ..ال تأ به بصغائر الكم من حييطونك 

.. هبام ستسلب عواطف اللك .. متكل ساليح القلب و العقل 

 س يحاولون تقليدك .. ال ول هلم  س تكون احملرك.. س تأ رس مكنوانهتم 

ليك   ..أ نت سامؤمه و مه عصافري يطريون ا 

فكن نس امي  حىت تسمع موس يقامه و ال تكن عاصفة تلقي هبم بعيدا  

 ..نك ع 

ليه الناس .. حدق كثريا   تكل الثنااي اخملفية س تقودك .. انتبه ملا ال ينتبه ا 

 .. لتحمك ال خرين 

 ..كن بصريا  ال مبرصا  

ال أ نت .. دقق طويال    ..سرتى عوامل ال يراها ا 



 17  رحلة العشرين عاًما 
 

 ففي العيون خريطة مس تقبل 

 هكذا سرتى النور ال النار .. انظر لهاةل الشمس ال لبؤرهتا 

 .مفن ال يتلكم ال يكذب .. صغاء للصامت قبل الناطق أ حسن اال  

 

ما عليك سوى أ ن تغمض عينيك .. لك ال ش ياء حوكل حتدثك بلغهتا 

لهيا  و تلقي بسمعك ا 

 س تقص عليك أ رسارا  مل تكن ابحلس بان 

ىل صدرها   و عندها اعمل أ ن الطبيعة قد مّضتك ا 

 . معها  ت هادئا  و هكذا س تظل ترعاك ما دم.. أ نت طفلها املدلل 

 

 

 

 



 18  رحلة العشرين عاًما 
 

 فوىض اخلريف

 

ىل الزهمرير   ..ل نه فصل الانتقال من اللهيب ا 

ىل عمتة اكنون   ..من ضياء أ ب ا 

 (الرتدد ) حقا  عليه أ ن حيمل يف طياته عنوان 

 !بل حىت مزاجات البرش تصاب ابلصداع .. ليس كونيا  حفسب 

امئ فقدان امحل.. احنسار الشمس .. رمادية الغيوم .. حشوب السامء 

 ..لهديلها 

.. س هتزم أ مام الرايح الهوجاء .. أ عىت أ وراق الشجر س تعلن سقوطها 

 ..و تفقد عرشها بني قريناهتا 

ىل حضين اي صغرييت .. لينادهيا أ دمي ال رض   تعايل ا 

ىل ال رض .. تنكرس  تودع جرياهنا .. تس متر يف رحلهتا من السامء ا 

 .. تتأ رحج بني نفحات الهواء املارة.. الطيور 

 ..هذه الثواين القليةل يه ال صعب 

ىل ما اكنت عليه .. حتترض و تريث نفسها   ..ال يشء يعيدها ا 



 19  رحلة العشرين عاًما 
 

 !فاستسلمت .. عرفت مصريها 

ذا وصلت اكن الرتاب قربها  فنامت طويال  عىل تفّرشات .. حىت ا 

 فال يشء يؤنس الطفل احلزين غري ملسة أ مه.. اجلذور 

 

يال  ..ما  أ ما خريف ال رواح فهو أ شد ا 

 العيون تدمع حىت العطش و احلناجر ترصخ حىت البمك 

 ..أ يلول و ترشين ال يرحامن 

 ال هيامتن بنحيب القلوب و ال اضطراب اخلواطر 

 ..ستشعر كثريا  أ نك مفارق للحياة كتكل الورقة 

ىل وسادتك ليال    أ تراين مصاحبك غدا  ؟.. تسائلها .. متيل ا 

ىل سقف غرفتك   ..تفكر فامي حصل و فامي س يأ يت .. تلقي بنظرة ا 

 ..تتسلل ادلموع عىل وجنتيك .. رويدا  رويدا  

ذا غلبك النعاس   .. ت عليك سكينة الليل نزل.. حىت ا 

 :ذنك لهتمس يف أ  

 "كن قواي  أ مام هذه الفوىض .. ال تقتل أ حالمك هنا .. من هبدوء " 



 21  رحلة العشرين عاًما 
 

 ..سرتى عصفورا  جيمع القش لبناء مأ وى لصغاره .. يف الصباح 

 !ال تعجب 

 ..ربيع يزهو  يف اخلريف مثة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21  رحلة العشرين عاًما 
 

 كن مطرا  

 

 كن مطرا  

 ..متواضعا  يرتك السامء 

 .. لريوي عطش احلاملني 

 ؟!و هل أ نقى من املطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22  رحلة العشرين عاًما 
 

 صداقة
 

فقد .. أ مسى ما فكر به صاحبنا يف تكل الليةل اخلريفية .. نيل صداقهتا 

 ..ه و ستبقى كذكل مرفوضة يف قلب( حب ) اكنت فكرة 

ال أ ن تلقي التحية عىل مشس الصباح  قابلته امجليةل .. أ بت عيناه ا 

فهو شاب غارق يف أ حالم رسعان ما .. اذلهبية اببتسامة مل يفهمها 

 ..تتناثر اكلعادة 

نذار .. انطلق ابحثا  عهنا يف شوارع املدينة  .. و من دون سابق ا 

الومهية حىت ) اكنت صديقته  فقد.. تعلقت روحه بتكل الشجرة الرهةل 

 ..تس تظل حتت أ فناهنا احلانية ( اللحظة 

كتااب  .. لفت انتباهه شدة احتضاهنا ليشء اعتاد عىل رؤيته كثريا  

 ..سلب مهنا عقلها فتناست ماكن تواجدها حىت املارين حذاها 

ىل غرفته  ليتين ذكل : مهس لنفسه .. اختلس نظرة و عاد مرسعا  ا 

 أ طلق قهقهة ساخرةمث .. الكتاب 

 .. الرس يف الكتاب : مث رصخ .. توقف جفأ ة عن هزهل 

 .. حبث عن صندوق قدمي اكن حيوي كتااب  هدية من جده 

 ..ال أ صدق أ ن جلدي تكل الفائدة : خسر جمددا  



 23  رحلة العشرين عاًما 
 

فظهرا عىل وهجه مالمح الامشزئاز من راحئة و قدم .. نفض الغبار عنه 

 (ب ابلكت هيزأ  هكذا اكن ) تكل الصخرة 

ليه مر أ ماهما ممساك  ذكل .. يف اليوم التايل   و لكن .. الغريب ابلنس بة ا 

ليه مرسعة مث الحت بوهجها بعيدا    ..نظرت ا 

و النتيجة ابتسامة ساخرة أ و نظرة مرمقة أ و .. حاول طيةل ثالثة أ ايم 

 !ال يشء 

و احلزن أ مىس املتس يد .. و عاد سدمي الليل حيوم حول خميلته الربيئة 

  جدران غرفته عىل

مث قبض عىل خصيالت شعره يريد انزتاعها .. أ مسك رأ سه انداب  حظه 

من رمس أ هبىى لوحة بريشة ال حالم .. فهوت عىل ذكل الغريب املاكر 

 ..مث سكب الكحل ال سود فأ معى جاملها 

 ..ك ن يده قادته ل ن ينقض عىل الكتاب و يفتحه للمرة ال وىل 

ال أ ن تلقي الت  لكن ش تان بني .. حية عىل مشس الصباح أ بت عيناه ا 

 ..هذه الليةل و تكل 

ىل حكمي يعي ما يقول و ما  ال ن ينتقل من شاب راكض وراء أ هوائه ا 

 ..يفعل 



 24  رحلة العشرين عاًما 
 

الوحيد املهمت .. فقد اكن جده هو  احلاضن هبديته لقلبه .. دمعت عيناه 

انرة دربه   ..اب 

 .. دخلت أ شعة امجليةل اذلهبية .. بدون حياء 

 ..لهيا التفت ا  

 ..ال ن فهم ابتسامهتا القدمية 

 لريوي لها قصته .. أ رسع ليلتقي بتكل اجملهوةل 

 ..عامل ميلء ابلعوامل .. ليشكرها عىل مفتاح امرباطورية جديدة 

ىل سامء الواقع  نقاذه من أ خدود ال حالم ا   .. ليشكرها عىل ا 

 ..مل يكن يتخيل أ ن تودده لها س مينحه هذه احلياة 

ىل ال  يناس .. شجرة من بعيد نظر ا  عرف ال ن أ هنا اكنت تعيش من ا 

 ..الكتب لها 

ىل املاكن املنشود  ن وصل ا   ..و ما ا 

 !مل جيد تكل الصديقة 

 



 25  رحلة العشرين عاًما 
 

 بني نعم و ال
 

 

 يمكن احلل يف كون القلب قاضيا  .. عندما حيتار العقل يف اال جابة 

 هو من ميكل القرار الصائب.. هو من يشعر و ينبض ابحلياة 

 اقع املس تقبيل من منظور صادقيرى الو 

ذا اس تغرق العقل ساعات ابلتفكري   فالقلب س يحتاج هنهية فقط .. فا 

ليه ل نك لن تتحمك به  رادتنا س يكون .. احتمك ا  و ما هو خارج عن ا 

 مقدرا  ل ن يكون 

 !و القدر ال خيطئ أ بدا  

 تتغري احلياة يف احلياة .. بني نعم و ال 

 تكون أ مام طريقني س  .. تتخذ منعطفا  مغايرا  

 أ حدهام مفروش ابلورود و ال خر تكسوه ال شواك

 عقكل بدهيىي س يختار امجلال بفطرته

 و لكن ال تنس أ ن الكثري من الورود حتمل يف أ عناقها أ الم الشوك 



 26  رحلة العشرين عاًما 
 

ىل ال مام   قبل أ ن ختطو أ ي خطوة ا 

 شاور قلبك 

ليك برساةل   سيبعث ا 

 .. سامء س تلمس روحك عنان ال .. انتظر حلول الفجر " 

 " من هناك سرتى خمبأ  الشمس يف هناية أ حدهام 

لهيا  ال ن.. و همام اكن املضمون اتبعه   ! فاجلواب أ صبح ا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27  رحلة العشرين عاًما 
 

ىل حواء  مهسة ا 

 

 ..أ شفق عىل ال نىث عندما تعشق رجال  عاشقا  لغريها 

 ..أ شفق عىل ال نىث ل هنا ال متكل ذكل القانون ال ديم بأ ن تصارح حهبا 

ال نىث عندما تغار فتكمت غضهبا و حتوم يف خمّيلهتا أ الف أ شفق عىل 

 ..احلاكاي الومهية 

 

 ..لك أ نىث تمتىن حبيبا  ك حد أ بطال الرواايت املشهورة 

 ..فاحلب ليس أ منية ! عذرا  

 ..ال تغريِك املظاهر اخلداعة 

 ..مفا خيتئب عظمي كفاية لطمس الزخرف الكذاب 

اعيه فينال منك هواء الهوى يف لك ال ترتيك الباب مفتوحا  عىل مرص 

غالقه فتدمرك زوبعة الغرام   ..حني و ال حتمكي ا 

ن خدشت ذات مرة   فال حتزين.. و ا 

 ..أ جنتك من جرح معيق ال يربأ  .. رمحة السامء اكنت قريبة منك 



 28  رحلة العشرين عاًما 
 

 

 أ خر العاشقني مل يغادر احلياة 

 ال رض تعج هبم و لكن عليك تويخ احلذر

 !فقد كفر ..  و من يؤمن بأ ن احلب مات

 ..و ل ين ال أ حمك جنس النساء فلن أ قول لكّن ال تعشقن 

 بل قبل أ ن تردن ينبوع احلب تأ كدن أ ن قلب أ دم خاٍل منكنّ 

 و كّن الصفحة ال وىل يف حياته 

 فهو لن ينىس من زعزعت كيانه يف الوهةل ال وىل 

ن تظاهر بذكل فال تصدقن   ..و ا 

 يس حبيبه القمر تزبغ فيظن أ نه قد ن.. كتكل الشمس 

 ..و بعد حني 

 . و يبقى القمر ماكثا  يف سامئه.. تودعه الشمس 

 

 



 29  رحلة العشرين عاًما 
 

 هروب

 

ىل خياالتنا املليئة ابحلياة  و ال ن هنرب من الوقع ا 

 ال فرق بيهنام.. هناران ليل 

ىل  نا أ يضا  فالشمس توجع .. مقر و رسير لنحمل  مل نعد حباجة ا 

 !ك ن حياتنا أ صبحت أ حالما  فقط 

 ..ل ال شواك يف بس تان ال حالم ما أ مج  

 !ما أ تعس الورود يف حصراء الواقع 

 

 

 

 

 

 



 31  رحلة العشرين عاًما 
 

 سوف تكون

 

 .. هيبنا الرب عرشات الس نني لنحيا 

خالل هذا املقدار تتودل الكثري من ال حالم اليت متوت قبل أ وان 

 قطافها

 !و السبب أ نت 

 ..أ نت من قتلهتا خبنجر خماوفك مث اهتمت القدر جبرميتك 

 عىل نفسك بيديك  لقد جنيت

أ تريد أ ن تكون حيا  يذكره الناس بعد موته ؟ أ م .. سائل نفسك 

نساان  عاداي  يدفن نفسه يف رصيف الالحياة   !ترىض بأ ن تكون ا 

مهنم ما زال احلارضون يذكروهنم رمغ فراقهم ل الف .. هؤالء قبكل 

 ..و مهنم مل يبق أ حد هنا يعمل هبم .. الس نني 

بل يبدأ  عندما يتفكر اثنان .. وب يف روحك معرك ليس ذكل املكت

 .. مبجيئك و ينهتىي عندما يندثر أ خر العارفني بك 

 !فكن حريصا  أ ن يطول قدر املس تطاع 



 31  رحلة العشرين عاًما 
 

.. توقع دامئا  أ صعب العقبات قابعة أ مامك .. أ ثناء سريك يف طريق احلمل 

 ك هنا خلقت لتكون ضدك وحدك

ىل حيث ال حتمل و قد تريم ب.. قد تعيدك مخسني خطوة للوراء   ..ك ا 

بساليح القلب و العقل يرخض كل أ قىس ال عداء و .. انطلق جمددا  

 أ مكرمه   

 : اصعد جبال  و خذ نفسا  معيقا  و ارصخ .. أ نت لست ضعيفا  

 ..أ ان اس تثناء .. أ ان معجزة 

 ..جتاوزت يف ماضيك لك املس تحيالت .. نعم أ نت كذكل 

.. مرة تلو ال خرى .. عداك لتخطو حاول وادلاك أ ن يسا.. كنت طفال  

 أ نت حققت معجزة امليش 

 ..و لكن .. كرست لك القيود .. نطقك اكن معجزة أ خرى 

 !عندما كنت طفال  فقط 

 ..تذكر ذاتك الصغرية املرحة احلاملة 

 اس تطعت ل نك أ ردت .. تأ به ابلسقوط  قدميا  تسلقت جشرة و مل

 ها واقعا  أ ي فكرة أ سطورية مل تكن تتواىن يف تصيري 



 32  رحلة العشرين عاًما 
 

 !لكنك كنت مؤمنا  بنفسك فأ بدعت .. رمغ املأ زق املتشعبة 

 

 ..انر التحدي ختمدها بلك بساطة .. ال ن 

 ..حتايك أ وهام ادلىج فتنىس طموحاتك مع الرشوق 

 ..فقط ختيل أ ن أ حد أ مانيك قد أ حضى واقعا  لغريك 

 ..سيتكرر املشهد .. و ما دمت ختاف من خوفك 

 ..هنا ل نك لست الوحيد 

 مفا مقت به جمرد ختّيل.. ال تندم 

 ..فللك جمهتد نصيب .. ابتسم و احمل و اسع 

 ازرعه يف وجدانك ليمنو .. حلمك بذرة 

احرص عىل أ ن يكون مس تقبكل ال ن .. حارضك ال ن ماضيك غدا  

 ..حارضك غدا  

 ..ارجع ملاضيك قبل عام و اسرتجع أ حالمك وقهتا 

ن النظر فهيا و تقل أ هّيا اس تطعت حتقيقه و ال متع.. اكتهبا عىل ورقة 

 ..أ هّيا ال 



 33  رحلة العشرين عاًما 
 

 ..بل اقسمها لنصفني 

 ..ال وىل تكل السخافات اليت متنيهتا و قد علمت حقائقها بعد عام 

 ..و الثانية تكل اليت ما تزال مصمام  لتحقيقها 

أ نك سوف تكون قادرا  .. أ منت هبا ملدة عام اكمل .. هذه ال حالم 

 .. لتحويلها لواقع

 حلمي يصري واقعا  أ مايم : قف بوجه العامل متحداي  و قل 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 5) أ مل 

 



 34  رحلة العشرين عاًما 
 

 

 قوس قزح يزيّن السامء بعد عاصفة 

 طفل يودل بعد عرش س نني من الانتظار

 نرجسة حتيا عىل تراب قرب 

 أ ال يكفي هذا لقليل من ال مل ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فنجان قهوة
 



 35  رحلة العشرين عاًما 
 

 

 ية ها هو فنجان قهويت يتس يد طاوليت اخلشب 

 حئته بصفحات كتيبايأ ىب أ ن متر حلظة دون امزتاج عبق ر 

 ..ساءلته عن رس وجوده ادلامئ عىل ذكل العرش املتواضع 

 !أ ان أ عشقها : مهس يل 

و لكن رسعان ما كشفت تكل ال وراق .. حسبته جمنوان  .. يف البداية 

 عن مغوضها 

ال بوجود حبيهبا  صديقيت تمترد عيّل و ترفض تقليهبا ا 

 س شياا  من دفاه و تس تنشق قليال  من عطره تلمت

 ..أ حدهام يذكرين ابل خر .. و أ ان الهامئ رخضت للواقع الغريب 

 .فال هو بدوهنا و ال يه بدونه 

 

 احلياةموكب 

 



 36  رحلة العشرين عاًما 
 

 ..يف موكب احلياة رست مس تقصيا  أ اثر السائرين أ مايم 

جالال  هلم   .. أ ولئك اذلين احنىن التارخي ا 

ال أ ن يسمع ا  ..ملرشق و املغرب صدى أ رواهحم أ بوا ا 

لكيل اجملد فارتقت هبم ال رض ليعانقوا السامء   ..لبسوا ا 

 ..مضارعني شعشعة النجوم بكياهنم 

 ..رأ يت يف الشمس ارتعاشة زيتونة أ مام نس مي ربيعي 

 .. ك هنا وجلت قليال  من رقهّيم 

د مما فهىي عىل يقني أ هنا صعبة املنال و أ بع.. و لكهنا عادت اببتسامة 

ليه   يصبون ا 

 ..مث هتب رايح املوت فهترص ال غصان اليابسة 

جيادمه   ..كذكل الفاة الكثرية ممن حاولت ا 

 ..اختبؤوا يف كهوف أ فاكرمه املظلمة 

 ..مل يأ هبوا ببصيص ال مل يف الهناية 

ارة جعلوا مهنا جدارا  يغّيب عن أ عيهنم نور عرثاهتم حبجارة اخلس

 .. الشمس 



 37  رحلة العشرين عاًما 
 

 "الاليشء " ن فركنوا ينتظرو

 .. أ قنعوا أ نفسهم ابس تحاةل حتقيق مرادمه .. هؤالء ال حياء ال موات 

 ..فضمهم أ دمي ال رض غاضبا  

نسان مل يعش   !اكتبا  هناية ا 

 

 

 

 

 

 

 

 س يديت

 



 38  رحلة العشرين عاًما 
 

ن أ خربت أ ورايق أ ن نس ميّية العينني يه اليت سأ حاكهيا بلكاميت  .. ما ا 

ىل عرشها الصغري   .. حىت تسابقت احلروف ا 

 .. يريد أ ن ينال شياا  منك لك 

 يه ذات العينني السوداوين تفكّها  و ها.. هنا اكنت مأ سورة بتعويذة ك  

 ..هباء .. لكمة .. اكن احلب فكرة .. قبكل 

 مىت سأ حيا ابحلب ؟.. و اكن السؤال 

.. ظل السؤال عالقا  يف حنجريت اترة و مرفوضا  من عقيل  اترة أ خرى 

 !أ ن ال وجود هل . .حىت كدت أ ن أ كفر ابحلب 

 ..حبثت يف قاموس ال ساطري عن وجوده 

زهرة نرجس انصعة ..  نقاء رويح.. ن احلب بديع الكون ا  قيل 

تغازلها أ شعة مقر .. البياض ترتقي سفح جبل يكتيس وشاحا  ثلجيا  

 .. فضّية 

 أ ين هذا املس تحيل ؟.. و زادت حرييت 

 : كتب .. و يف أ خر صفحة من كتاب ال سطورة 

دى مجةل تدهّل  " ىل هنا هيه أ مغض عينيك و امسع .. لك من يصل ا 

 "صدى قلبك س يخربك 



 39  رحلة العشرين عاًما 
 

ال العمتة يف عييّن .. و هكذا فعلت  برصت بنقطة مضيئة يف .. مل أ حد ا 

مث جاء الصوت قادما  .. ملعاهنا لكمعان احلب يف ال سطورة .. املنتصف 

 :من بعيد 

 "ناع حتت ضوء القمر سأ زورك فارتقب جمييئ بعد أ ن يرتاقص النع " 

 ..حىت التقت عيناي فيِك .. تالحقت ال ايم و ليالهيا 

 أ نِت و فقط أ نتِ .. لك يشء يدل عليِك 

 ..هذا اللقاء مؤجل منذ أ ن كتبت السامء امسينا يف قامئة العشاق 

 نلتقي ليال  يف حمل وردي ..  و يف لك مرة ال أ راك.. أ رى غريك مل أ عد 

 ..ما أ س متع لضحاكتك خشوع ينال من قليب عند

 !أ عيش ما بني ذكرى و حمل .. ال ن 

 ..أ نت أ مرية النساء 

 عروس تامتيل وحدها أ مام انظريّ .. أ نت مشس ال رض 

 ك مة السكريّة عندما رأ يت سواد عينيلن أ نىس تكل الابتسا

 غارت الورود من لون وجنتيك و ذبلت بسحر رموشك 

 !اجلنة حورية عني من .. و لو مسح يل لقلت عنك 



 41  رحلة العشرين عاًما 
 

 ..س يديت 

 .. فذكل اخملتئب يف يساري .. ال تقلقي 

ف    متمّي ابمسك .. بك وحدك  لَكِ

 ..و مبا أ ن البحر ال ينام 

 ..ما  فيوما  

 س تلمث أ مواجه شواطئ مدينة احلب 

 و تسلب روحينا من صندوق املنااي فزتفّهام أ مريا تكل املدينة

 ..س يديت 

 ..لبك فقط و معك عشت بق .. قبكل عشت بدون قلب 

 أ حبك أ كرث.. غداّ 

ال بعد أ ن يصيّل يف حمراب عينيك .. غداّ   ..س يأ ىب قلمي الكتابة ا 

 ..س يديت 

 ..سأ فعل للعامل لك املس تطاع و كل املس تحيل فقط 

 .. الوة للكتابة غري هذه املرة مل أ جد ح



 41  رحلة العشرين عاًما 
 

ال كل   ..و لن حتلو الكتابة ا 

 ..س يديت 

ين أ حبك .. ورّب احلب   ..ا 

  



 42  رحلة العشرين عاًما 
 

 مصاحفة

 

 ..تصاحف خشصا  سعيدا  .. أ حياان  

 ..و يف داخكل براكن حزن 

 ..و لن تنال منك .. انظر كيف أ ن السعادة تصاحفك 

ليك   !ليهتا مرض لتنتقل ا 

 ..و لن ينال منه .. مث انظر كيف أ ن احلزن يصاحفه 

 !مفا أ بعد هذا القرب 

 

 

 

 

 



 43  رحلة العشرين عاًما 
 

 لك يغين عىل لياله

 
  .. نرجسة ترفع جبيهنا بلك كربايء

  ظن أ هنا س يدة الورودت

  يف لك مساء تسائل مرأ هتا عن ال مجل

  فتجد صورهتا أ ماهما

  و اي ليهتا تعمل أ ن مرأ هتا كبايق املرااي

  و ليست حسرية كتكل اخلزعبةل القدمية

 

  من ال رض حنو السامء

 هناك جند الشمس تتخذ من الغيوم عرشا  لها

  و حتسب أ ن تكل الرنجسة واقفة احرتاما  لها

  و أ ن ال خرية ترجوها يك ال تذيب حرارهتا جاملها

 

  مثة نس مي عابر

  يداعب صديقتنا البيضاء

 ينال شياا  من عطرها الرنجيس

ذا حل املساء   حىت ا 

 عاد من ذات الطريق

  فراقصها

  فتورط يف حب ليىل

 فاكن جمنوهنا اجملنون



 44  رحلة العشرين عاًما 
 

 

 راعي الغمن يف اجلوار

  انيهخيال تراقص الرنجسة متايال  لنغامت 

 هو احلايم لها

 من حماوةل مواش يه الاقرتاب مهنا

قناع ذاته يف أ هنا تغازهل  ! ليس متر يف ا 

 

  و ما بني نرجسة و مشس و نس مي و اني

  مييس الش تاء جبربوته

 .  فال ابٍق مما مل يكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45  رحلة العشرين عاًما 
 

 همنة الصمت
 

ال لكامت ساكنة  بني .. يف هدوهئا عاصفة جتتاح الكيان .. ما الصمت ا 

 ..اايها مغوض يطوي ماات احلاكاي ثن

ما ابتسامة أ و تهنيدة .. يتلو لك حلظة مصت  و بني ال وىل و الثانية  –ا 

نسان يقبع يف اذلاكرة يغلق أ بواب الالكم ..   ..ا 

اتركة أ رساب البرش .. حتدها يف رشود العينني .. يف الصمت حياة 

 تتخيل طيف غائب عهنا .. أ ماهما 

جيا   نلجأ  لهذا الصديق .. ار قلوبنا د من يصغي ل رس و عندما نفشل يف ا 

ال قلوبنا .. لك جسدان يصمت بال حراك .. عندها  تبعث برساةل .. ا 

ىل عقولنا ال جبارها عىل التفكري بشخص واحد   ..ا 

 !و هل تعيص اذلاكرة أ مرا  من القلوب 

 .. نصارح ال خرين فيغضبون 

 ..يقا  لنا أ ماهمم خنتار الصمت رف .. و ل هنم ساكنون يف قلوبنا 

   ..فيحزنون .. يسأ لون و جناوهبم ابلعفوية 

 خنتار الصمت رفيقا  لنا أ ماهمم .. و ل ننا نكره عيوننا عندما نرى دموعهم 



 46  رحلة العشرين عاًما 
 

 ينفجر رصاخ ميزق احلناجر .. مت و أ حياان  بعد حوار طويل مع الص

ىل .. تقشعر أ وراق الشجر .. تصحو الطيور من غفوهتا  و بعدها نعود ا 

 !ذكل الصمت جمددا  

ذا قيل ال يعود   ..هكذا لن خنطئ.. تيئ مصتا  ال ن فلرن .. و ل ن الالكم ا 

 براءة و ابتسامة رقيقة .. يف مصت الطفل 

 و حارض يفكر ابملس تقبل.. طموح و حياة حاملة .. يف مصت الشاب 

 و حارض يفكر ابحلارض .. مهوم و حياة مرهقة .. يف مصت الرجل 

 و حارض يفكر ابملايض.. ذكرايت و حياة اتفهة .. يف مصت الكهل 

 حنني و دمعتني .. يف مصت ال نىث 

 سؤال و جوابني .. يف مصت العاشقني 

تسمع أ اّنت الطبيعة .. به تلكم ذاتك اخلفية .. الصمت أ مسى اللغات 

ىل الوراء .. تتوقف عن رؤية الواقع .. حوكل  .. تعود عقارب الساعة ا 

ال سبيل .. مث تعيش مشهدا  قدميا  .. ة أ رواق التقومي املزنوعة الصق

 لنس يانه 

.. كفاك ثرثرة و دعك من مغازةل احلروف .. ن يتاجر ابلالكم ملأ قول 

 !س متهتن الصمت.. و بعد ساعة .. ق و جرب لعبة الصمت مخس دقائ



 47  رحلة العشرين عاًما 
 

 رحةل العرشين عاما  

 

 "ّم و انيم اي أ يم جتاوزت العرشين فدعي اهل: " قالها درويش 

مضيين بني ذراعيك فقد تعبت من رحليت و غدا  تبدأ  الرحةل .. اي أ ماه 

 ال صعب

 امسعيين عرشين نصيحة و أ تبعهيا بنصيحة عند الوداع

 !قبليين مث انيم هبدوء 

 مل أ خرت أ ن أ كون هنا يف هذه ادلنيا

 مل أ خرت بداية احلاكية و ال املدينة و ال أ هيل

 و جفأ ة لن أ كون هنا

 لن أ ختار الهناية و ال املدينة أ يضا  و 

 و ما بني الشمس ال وىل و ال خرية

 سأ كون ما أ ريد أ ان

 سأ ختار أ مقاري و أ اييم و انيس



 48  رحلة العشرين عاًما 
 

 !يه مرة واحدة فقط .. أ ان هنا و هنا ال تتكرر 

 : و بني نصب عييّن نصيحة نفيس لنفيس 

 النادمة( لو ) احلاملة و انس ( َس ) أ كرث من 

 امت و كيفام شئت و عش أ يامن و وق

ال الـ  ىلن تلق( مهه ) و عندما يسرّيك .. يه حياتك أ نت   ( مهَّ )ا 

 ابلتحدايتأ يقنا أ ن الطريق ميلء .. منذ النظرة ال وىل للحياة 

ىل حيث .. بكينا مرارا  .. يف تكل اللحظة  و مل تسعفنا ادلموع للعودة ا 

 الالوجود 

بد قبل .. ة الواقع طفل مل يقَو عىل مواهج.. عىل الرسير ال خر  فنام لل 

 أ ن يصحو

و لكنه مل يدر أ نه أ ورث حزان  قد .. س يعيش فرحا  يف احلياة ال خرى 

 يكون دامئا ل ههل 

 نفض عباءة املشقة عن ظهره و أ لبسها لغريه .. ذكيا  اكن 

و مه س تأ يت اللحظة .. و سيبقى هو يف اجلنة رغيدا  .. س متر ال ايم 

 اليت ال يذكرونه فهيا

 و لو اكن بيهنم س هيدونه قليال  من أ عباهئم 



 49  رحلة العشرين عاًما 
 

فقد خلق ليكون .. فليحمل لك منمك عبأ ه : ال ن ينادي من ال عىل 

 .وسعه و لن يزيد 

 .. تناىس ادلموع ال وىل .. كرب طفل أ خر و شاء أ ن يعيش 

 حفضن أ مه و ملسة أ بيه كفيالن لطرح أ شد ال الم وجعا  

أ مواج البحر الهادئة عىل  اكنت مثل.. بدأ  ختطي العقبات حبوا  

 الساحل

ىل الغد .. هكذا خدعته احلياة بقبةل   و أ جلت الصفعة ا 

 لكنه اكن مؤمنا  بتحقيقها .. اكن حيمل ابلكثري من اخلياالت 

 بدأ ت ابلبون عىل حقيقهتا املؤملة.. بدأ ت ال ايم ابلتكشري عن أ نياهبا 

 و كشفت عن املدفون.. أ زالت قناع البساطة و الرغد 

ىل مرحةل البحث عن ال حالم  ازداد عداد ال ايم و انتقل ا 

 الطبيعة اخلالبة .. ال هنر ..  رمس مبخيلته الصغرية الكثري من الشموس

 اللون ال خرض اكن حبوزته دامئا  

 فاحلياة سرتت عيوهبا و كشفت حماس هنا.. ال أ عيبه 

 فرأ ها متصنعة للجامل
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 صّدقها فقد .. و ل نه مل يكشف عن أ رسارها بعد 

 و يف حلظة أ صيبت احلياة ابلقشعريرة 

 !!صديقنا الصغري رىم قمل ال لوان اخلش يب ال بيض جانبا  

 هل حقا  عمل أ ن ال بيض ال وجود هل يّف ؟: مث تساءلت 

 عندما ترك مساحة فارغة يف لوحته البيضاء .. بعد قليل اطمأ نت قليال  

لّونه : و قال   !الغمي أ بيض فال داعي ل 

 :كت حضكهتا اخلبيثة و مهست مث حض

 بعد شهرين   اي صغريي أ ن الغمي س يصري أ سودمل تعمل

 غابت الشمس و أ طبق الظالم مرصاعيه 

ال السواد   !ما حارض يف تكل الليةل ا 

 !أ ين القمر و رفيقاته ؟ هكذا تساءل 

 أ ىّن اختفى الضياء هكذا ؟

 و كيف اختبأ  لك هذا احلزن خلف ابتسامة الهنار ؟

نسامئ الربيع و اصفرت وريقات الشجر و اختفت كسوهتا انمت 

 اخلرضاء 
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 الغمي ال سود يثري الرعب يف قلبه 

 أ ين مسعت هذه اللكمة قبل ال ن ؟!!! أ سود ؟

 حفريته ال ن مسحت املايض .. مل تسعفه اذلاكرة 

 أ مغض عينيه بقوة و فتحهام ليصحو من هذا الاكبوس 

  اكنت مل يتغري يشء و ما تزال ادلنيا كام

ىل بؤس  ىل يأ س .. يف حلظة تبدل احلال من سعادة ا  من .. من أ مل ا 

ىل أ سود  ىل موت .. أ بيض ا   !من حياة ا 

.. وهجها املشؤوم ذو التجاعيد املرعبة .. ابنت ادلنيا عىل حقيقهتا 

 !مالبسها الرثة .. حضكهتا الساخرة .. عيوهنا اللئمية 

بل اكن مغمضا  و ال ن .. يف الواقع مل تنعكس ال ية يف رمشة عني 

 !كشف الس تار عن عينيه 

و لكن ليس كام يشاء هو بل .. وجب عليه أ ن يتكيف معها ليعيش 

 .. كام تشاء ادلنيا 

و هو عبد ريض ابلهوان لينال .. يه الس يدة املطاعة .. يه من تقرر 

 الكرسة

 و نيس أ نه ميت يف احلياة .. يبحث عن املوت ليسرتحي 
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 !بحت أ ن يعيش أ قىص أ حالمه أ ص 

تسامره ادلمعة تلو ! و حيدا  و أ حزانه .. ختىل عنه القريب قبل البعيد 

 حىت يغفو من التعب .. ادلمعة 

ليه أ صداء ! مث ما يلبث أ ن يستيقظ عىل رصاخ ضائع  و أ حياان  هييؤ ا 

 وامهة يرمسها لنفسه 

 !رربيت ليتدفأ  به فأ طفأ ه نس مي عابحفر نفقا  يف الظلامت و أ شعل عود ك

 ..تشاهبت الساعات .. الشهور و أ ايهما .. توالت الس نون و فصولها 

 !فالليل شبيه الهنار يف العناء و الهنار شبيه الليل يف الوحشة 

فتلقى رضبة .. اختار أ ن يفكر قليال  .. و ما بني اللحظات الضائعة 

 اجمتعت فهيا أ الم املايض مجعاء 

فاكن احلال .. رة أ خرى أ ن يفكر اختار م.. مل يعد يطيق الاحامتل أ كرث 

 !كسابقه 

 ..و ل ول مرة قرر أ ن يشاء .. فأ مل أ خر لن يرض .. مصم  عىل المترد 

 عن ذاك الطفل احلامل ابخلياالت .. بدأ  رحةل البحث عن ذاته املفقودة 

 اختذ مسلاك  جديدا  .. يف طريقه حنو املايض 
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ء به دربه ليذيب أ مهل تعاسة احمليط به و جعل من عينيه نورا  ييض

 تكل اهلموم املرتامكة 

ىل الوراء  يكتشف أ نه اكن أ مام اختيارات كثرية .. و يف لك خطوة ا 

 ضائعة 

 !عمل أ يضا  أ ن ماضيه اكن روتينا  من القرارات املصطنعة من غريه 

 !!مل جيد خمبأ ه القدمي .. و بعد مسرية ساعات حس هبا أ عواما  

 دقت الساعة معلنة عن يوم جديد مث .. اكن الليل يوشك أ ن ينتصف 

ىل تأ رخي اليوم فأ صابته رعشة غريبة   !و عىل غري عادته أ لقى نظرة ا 

 !!أ ي صدفة تكل 

 اكن قد أ برص الشمس ل ول مرة ..  يف مثل هذا اليوم قبل عرشين عاما  

 اكن فرحا  عىل عكس ادلموع السابقة .. ذرف دموعا  من نوع مغاير 

 : صوت من روحه يناديه 

 ن طفال  و اخرت حياتك من جديد ك

 و اصنع رغيفك بنفسك .. جترّب و ال ترض ابلكرسة 

 كن سدا  أ مام تيار ادلنيا لكيال جترفك يف شالل اخلضوع
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ن أ جربت .. كن قواي  اكلس نداين و ال تقبل أ ن تكون عود كربيت  و ا 

 أ ن تكون هكذا فاحرق بنارك من جياهبك 

 تحيا الساعاتمتكل من اليوم الثواين الاكفية ل 

 كن أ نت ابئعها بال مقابل .. ال تنتظر هدية السعادة من أ حد 

ن أ خطأ ت أ لف مرة   فأ نت يف هذه احلال.. اخرت حياتك و ال بأ س ا 

 تعلمت أ لف طريقة تبعدك عن اخلطأ  

 !كن أ نت   
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 نوحيدا

 

 ..كنت ( وحيدا  .. ) ليةل املنتصف يف ديسمرب 

 ..أ حزاين ارتقت للسامء 

 ..كرت أ نيسها و هناك تذ

لؤها   ..وجه ميضء يشع يف دموعي تل 

 صديق يسمع حاكاييت دون لكل

 ..ابتسمت لربهة 

 ( الوحيد ) سافرت عيناي قاصدة ذكل 

 ..حاولت العثور عليه بني أ قوام الغيوم الغاضبة 

 ..و بعد ساعات 

 ..وجدت كوخه القمري 

 ..مل تس تطيع طرق اببه فقد اكن مكسورا  و قد نقش عليه 

 "مقرك أ سري هذه الليةل " 
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 ..كام كنا ( وحيدين ) و هكذا أ مسينا 

 ننتظر بشوق ليةل مسر جديدة 
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 احلب أ معى

 

 !غريبة أ نت اي مشس 

 كيف لطليق مثكل يس بح يف عنان السامء 

 أ ن يغوص يف ال فق ؟

 كيف لعروس متيس وحدها يف ال عايل 

 أ ن يس متيلها ملعان ذهب زائف ؟

 ي أ ن خلف البحر مل تعلم

 جضيج صامت ينرش رداء ضبابيا  

 يهذهب دفأ ك زهمريرا  

 مل تعلمي أ ن ذكل اللمعان 

 هو انعاكس وهجك اذلهيب عىل لوحة من سكون البحر

ال أ ن أ ردد   "احلب أ معى : " مل أ جد ا 

 جربوت هذا الاكئن اخلفّي 
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 قد وارى أ شواكه ادلامية بورود أ هبىى من قوس قزح 

 .  و احلجرفأ معى بصائر البرش
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 ش ياطني بلباس مالئيك

 

يهتم ال خرين جبرحه .. متنكرا  بقناع الرباءة .. الكثري ينادي بطيبة قلبه 

 ..و أ هنم أ ذوه بش ىت مسميات العذاب النفيس املصطنع 

 !اي للشفقة .. هو املصيب و مه اخملطئون 

ذا اكنوا هكذا مجيعا   يرتكب لك هذه  مفن اجلارح اي ترى ؟ و من.. ا 

 اجلرامئ الشاعرية ؟

ذا حمك عىل ادلني فأ ين خيتئب .. ن حفامت  هناكل الضدا.. ا ابلزوجية و ا 

 الضد ال سود ؟

يطرب مبوس يقاه الناعسة .. فالسكني ما زالت يف يد القاتل .. عذرا  

خفاء سالحه   ..فيس تغل غفوة قلوهبم ليمكل هممته يف ا 

و ما خفي .. يتجملون ابلبياض الاكذب فقط .. أ مثاهل ليسوا ابملساكني 

 !أ عظم 

و عندما جينح الليل .. يف الشمس ترامه بأ م عينيك .. اكلظالل مه 

 ..ش ياطني خيلعون لباس املالئكة .. يتكدسون ابلظالم 

ال عواء ذئاب صامتة   ..لكامهتم املهذبة النقية ليست ا 
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خيبات  ال تسأ ل ذكل املنطوي يف عزلته مل التوحد ؟ فقد انل من

 .. الظن المّك الاكيف ليكون هكذا 

كب احلرب ال سود عىل أ خر أ وراق قلبه .. تلقي الصدمة تلو ال خرى  سه

 ..فمل يعد يثق بأ حد .. البيضاء 

 اخلري املنبعث من أ خر كهف الرش ما زال مؤمنا  ببصيص .. رمغ ذكل 

 ..عىل يقني بأ ن نورا  ينتظره من وراء العمتة 

 قد جتد العكس متاما  .. متعن بعمق .. نسان ليس لك من حوكل ا  

ال .. هئا يف قلبك أ كوام أ رسارك اخلاصة خب.. ال تثق كثريا  .. كن حذرا  

 !ملكك فقط  يه.. تصدح هبا 

 ..فال تكرث .. الكثري من ال صدقاء يرض 

 ..و ارحج الكفة قليال  .. عىل قدر ما ترخ اش تد .. كن متوازان  

فعقارب الساعة .. واين هبم ثو ال تضيع ال .. ال تهل نفسك ابلسفهاء 

 ..تك من زمان اس تدلغك يف أ خر املشوار عىل ما ف
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ن اس تطعت أ ن تنال يف لك مرحةل مهنا صديقني و .. يف هذي ادلنيا  ا 

غامض عينيك .. روحا  تسكهنا و تسكنك  س تعيش ملاك  ملا بعد ا 

 .ال خري 
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 احلب املتسلل

 

ليك  أ حياان  جتد احلب  قد تسلل ا 

 س يكرب فيك رويدا  رويدا  

 س تعيش حاةل من الفوىض 

 عرشات ال س ئةل 

 :و اجلواب 

 !حرية يف العقل و شعور غريب يف القلب 

 تعجز ال جبدية مجعاء عن ترتيب احلروف لوصفه 

 احلب ال زمان هل و ال ماكن

 يأ يت عىل حني غرة 

 ريدخيلع أ قفال القلوب بلك عنف و يزلزل كربايء من ي

 يقرتب منك لك ليةل 

 ينتظر أ ن تدق ساعة القمر
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 معلنة أ ن حان ال وان لكرس اخلوف 

 تناديك غمية أ ن انفجر 

 و عندما يكون القرار الكبري 

 س تجد ادلنيا قد تاكتفت ل جكل

 و تواطأ ت لك القوانني كل

 ك ن لك يشء حوكل يشد عىل قلبك

 ال ن أ نت طفل صغري و ادلنيا أ م حتتضنك

 ! هيّمه توابع الالكم و الطفل ال

ن نطقت هبا.. عش مغامرة الالكم قليال    فلن ترضك احلروف ا 

 أ و ارتقب احتضار حبك بصمت .. تلكم ال ن 
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 بني فرح و حزن

 

 عندما نفرح نظن أ نه ال هناية لفرحنا

 و عندما حنزن نظن أ نه ال هناية حلزننا كذكل

 و بني حلظة كهذه و حلظة كتكل 

 ..فلنكن قنوعني 

 ..تكفينا بضع سعادة لنحمل 

 !تكفينا بضع ك بة لنعيش الواقع 
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 ال تبحث عن احلب
 

 ..ال تبحث عن احلب 

 هو أ تيك شئت أ م أ بيت 

ىل الاجتاه الصحيح بعد   لك ما هناكل أ ن بوصةل قلبك مل ترش ا 

 ستس متر يف التيه و التشتت 

 ..س تضّل معها .. أ حياان  س تقودك عيناك 

 ك مل تزتحزح و ل ن بوصةل قلب

 أ دراجك رسيعا   دو س تع

ىل أ ن تستيقظ عصفورة القدر  ا 

 ..وقهتا 

ىل أ حد  س يقودك قلبك و لن تلتفت ا 

 سينحرس الضباب من أ مام انظريك

 ..هناك ضوء ما 

 صوت من داخكل ينادي أ ن اس متر
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 يف بعض ال حيان لن تبرص شياا  

 و لكن للقلب أ عني خفية تبرص 

ىل أ ن تس تقر تكل البوصةل   ا 

 أ ن هذا اللقاء مل يعد يطيق الانتظار.. فهتمس كل 

 ..هذا القلب أ مامك هو ِقْبلتك 
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 ( 4) أ مل 

 

 ..اتئه يف حصراء احلياة 

ال رمال  عقامي  .. ميينا  أ لتفت مث يسارا    .. و ال أ جد ا 

 ..يبعث برسائل املوت 

ىل أ فق الال حياة .. اختذت من العوجس وسادة   ..و رميت برصي ا 

 .. مللت من غىن احلزن و فقر السعادة .. اّنت قليب رصخت أ  

ىل العامل ال خر ؟  أ مل حين الوقت للرحيل ا 

 ..دقائق الساعة متيش الهوينا .. حلظات بال نبض 

 ..قطرة ماء ابردة داعبت مفي 

ال أ مال  ! كفى عيناي   !مل أ عطش ا 

 ..فاحتفظي بتكل ادلموع فلن أ حتاهجا 

 ..أ قوايل حّدقت عيناي تستنكران 

 ..فهام ذاويتان من لهيب الصحراء و ال ما يف جعبهتام 
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 !فأ ىّن أ تت تكل القطرة 

 .. مطر عرمرم .. سارعت السامء ابال جابة 

 ..مسعت صوت الطبيعة ينادي 

 مترد عىل نفسك اي بيّن 

 ..ال تأ به مبن حوكل 

 .. بل دع القمر طموحك و اجعل من النجوم أ ترااب  كل 

 ..ن صامتا  كعادتك خاطبين و ال تك

 ..أ لق بوشاح اخلوف بعيدا  

 .. اس تجمعت قواي و نطقت 

 !اي أ ماه 

 ..بل ال أ ذان لتسمعين ..  أ مصت مل

 ..و بقليب صبابة للفرح 

 ..و تأ ىب لكويم أ ن تربأ  

 ..فساعديين عىل سلوان املايض 
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 :فقالت .. توقف املطر 

ن شاء .. ابتسم "  ن أ قناملرؤ حييا ا   "أ مل ع نفسه ابلالهو و ميوت ا 
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 ما وراء الكواليس

 

 الغرية الكثري من الاس تفسارات  تدور يف خمّيلتك.. عندما أ خفي أ مرا  

 .. مل ؟ هل ؟ ما ؟ قد أ خفي اجلواب و قد أ علنه 

 ..أ ود دامئا  أ ن أ خربك بلك يشء 

ال أ وجاعي   ..فهىي زائةل مع مرور الوقت .. ا 

 !زن ال يليق بك فاحل.. لهذا لن أ خربك هبا 

 أ تدرين ما الكواليس ؟

 ..فهيا يكون اليشء ال صعب ال ظهار املشهد بأ هبىى صورة 

 ..من الكواليس و لقليب ال حرص لها  بعضو لقلوبنا 

 !علقام  يه بعض اليشء لتنايل مين البلسم 

ال حتتاجني .. تلعبينه بدقة متناهية .. تأ خذين يف قليب دور البطوةل 

 .. لتواجد خمرج يقميّ 

 .. ترقصني عىل صدري ك نك عىل مرسح خش يب 
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 ..تامتيلني بلك رشاقة 

 أ نت احلياة أ هديت يل.. أ نت لست هدييت من احلياة 

 ..تنامني و يعّم الهدوء أ رجاء املاكن 

.. القمر و النجوم و ال جشار و العصافري و لك من حوكل .. فها مه 

 ..يرتقبون ال مرية النامئة 

 ! و عندها أ حصو أ ان

 ما السبيل ال رضاهئا ؟.. تنشب احلرب يف كياين 

 أ ترى هذا ال مر يزجعها ؟

ذن .. أ عتقد ذكل   ..فلنحذف هذا املشهد .. ا 

 ..ما ضري هذا ؟ قد يضايقها قليال  

 "فلنمكل يدون هذا أ يضا  .. " يصيح القلب من وراء الس تارة 

 ..و هكذا 

 ما يزال املد و اجلزر يّف 

 ..يتك يك و حر ل بني حريص ع 

 ! بني الكواليس و املشهد 
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 سامر جعوزا  

 

 سامر كبري السن 

 تعلّمها .. مفع لك جتعيدة جتد حمكة خمبأ ة 

 يدفعك لتنىس لك مهومك .. يف لك ابتسامة جتد أ مال  

 يف لك تهنيدة تشعر بوجع احلياة

 نصاحئه الكثرية.. جتاربه السالفة .. حاكايته .. شاركه حضاكته 

نسا  ان  حاملا  ابملس تقبلهو يرى فيك ا 

 يراك ماضيه اذلي تركه من زمن غابر 

ىل كهوف اخلطأ   ليك بوابل من اخملاوف لكيال تنقاد ا   س يقذف ا 

ل  بعينه  ذا رأ يت دمعة تتل   حىت ا 

 انس لك ما حوكل و أ حسن اال صغاء

 قبهّل و ارمتي يف حضنه 

 امسح عىل يديه و املس عروقه حبنان
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 يشاهد رشيطا  من أ المه . . فهو ال ن يتذكر ماضيا  أ سود

 تعمّل الصمت يف تكل اللحظة .. ارتقب شفتاه 

 فهو سينطق بأ حد أ رسار احلياة
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 يف احلب حياة

 

 .. يف قطار احلب سافرت 

 ..الشمس تأ ىب البون من خلف الغيوم 

فال وجود يل بوجود لك تكل .. مشس ذاك القطار أ قوى مين : هتمس 

 !الروعة 

و من جحرة ملثيلهتا تنقلت حبثا  عن قصص .. خرى من مقطورة ل  

 احلب اخلفية 

 ..الكثري من الهدوء ..كبار و صغار مجموعون هنا 

 ..بديعة يه .. غريبة اكنت حاكايهتم 

 ..ك هنم أ ساتذة حب ينطقون جبوهرة احلياة 

ذا مررت بذكل املقعد الوحيد يف أ خر القطار   ..حىت ا 

 ..ك اخلتام امزتجت لك احلاكاي لتكّون مس

 ..واضعة رأ سها عىل كتفه .. متسك بيديه .. كهل و زوجته العجوز 
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يلكّمك اترخي حلظة معرها  ..و ما بني بياض شعره و جتاعيد وهجها 

 !مخسون عاما  

 لكنه ميكل قوة احلب اجلبارة لذلود عن معشوقته .. ضعيف هو 

 ..فسه لكهنا متكل زوجا  و أ اب  و أ خا  يف الوقت ن .. يتمية يه 

 ..تكل الابتسامة املرسومة علهيام 

 فهيا وجع املايض املهزوم أ مام جربوت احلب بيهنام 

ثباات  ملقوةل   "يف احلب حياة " تعطيك ا 
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 قلبان

 

 ..عاشقان يف زمن الالعشق 

 ..و عيوهنام ال تكّف عن النبض عند التقاهئام .. صامتان 

 ..يبتعدان 

ال أ ن جتمع   ..بيهنام يف الهنار فتأ ىب الصدفة ا 

 ..يلتقيان يف حمل وردّي .. و ليال  

 ..ينتظران 

 ..و الكهام صادق حببه 

 .. جتيء عصفورة الزمن 

 ..و تقول جلارهتا 

 ..مك هو بريء ذكل احلب بيهنام 

 ..فلنؤخر حلظة انكسار مصهتام 

 ..لتنىس همّمهتا .. و نسامر دقائق الساعة 
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 ..و نرقب هذين الصغريين 

 !سيمتردان عىل الزمن كيف 
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 ال حتمل كثريا  

 

 ..يف خضم معارك احلياة تتواجه ال حالم مع الواقع 

نرى امجلال يف اخلارج و ال منكل .. نعيش داخل عامل حمدود اكلبالون 

 ..الوس يةل ل ن ننفجر 

و ال ندري أ متطر السامء أ م تفاجانا .. نعلّق أ مالنا عىل حسابة املس تقبل 

 !ابلصواعق 

جعلت عقولنا .. خيبات املايض قد تركت يف نفوس نا أ اثرا  ال متحى لعل 

 تتبىّن فكرة اللون ال سود

ىل بعض ال مل املنشود يف الغد   ..مث ما نلبث أ ن نعود ا 

 ..بل ملا خيفيه عندما يوّدعنا .. مل نعد خناف الليل لظلمته 

 ..مث نرجو قدومه بعد صدمات الهنار 

 ..ا من واقعنا قليال  عّل وحدتنا فيه تقرب أ حالمن

ال ذكرايت املايض حبلوها و مرها   .. فنحن ال منكل من معران ا 
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و واقع اليوم و أ حالما  زمرديّة ممزوجة بقليل من الوجس هيمس يف 

 :داخل لك منا 

 " لكيال يؤملك الضباب وراء الرساب .. ال حتمل كثريا  " 
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 احلب بديع الكون

 

 نقاء رويحّ .. كون اكن احلب بديع ال

 كزهرة نرجس انصعة البياض ترتقي سفح جبل يكتيس وشاحا  ثلجيا  

 تغازلها أ شعة القمر الفضية 

ىل أ ن أ مىس أ بناء أ دم  من أ معيت ضامئر قلوهبم و أ سكرهتم مذلات  –ا 

يتغنون بأ عذب ال نغام املمزوجة ابللكامت املعسوةل ابلكذب و  –احلياة 

يف  متوت تكل احلالوة و تنقلب علقام   ..خلف ابتسامهتم املصطنعة 

 ..مكنوانهتم السوداء 

 د أ ن اكنت يف قدمي الزمان تيجاهنمعواء فرائسهم بحفأ صبحت 

ال بعد أ ن وجدت نفسها عصفورة مكسورة  و مل تس تفق من س باهتا ا 

 ساكبة دموع الندم عىل وجنتهيا .. تتأ وه من لوعة الفراق .. اجلناح 

 ..ء حواء و يف ظل حضاكت أ دم و باك

 تغضب الطبيعة و  ترسل جنودها 

 فتنال من تكل الزهرة و تقذفها بعيدا  عن عرشها ال بيض 

 و خيدل القمر يف نوم رسمديّ 
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 هؤالء الصغار من ركضوا وراء أ هواهئم

 فصرّيوه لعبة بني أ ايدهيم" .. احلب " عبثوا برائع احلياة 

 من جّمد هذا الناموس.. أ ما بعض أ دم ال خر 

 ى أ ن تظل تكل اللكمة ساكنة يف أ رسارمه فارتأ  

 . حىت تنبت بذور تكل الزهرة من جديد
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 حاجز الصمت

 

 ..قرر أ ن يكرس حاجز الصمت و يطلق العنان للكامته احلبيسة 

 .. اقرتب من قلمه و يداه ترجتفان 

 أ لكامت احلب خميفة هكذا ؟: تساءل القمل 

 !هذا احلبيب ال تدري ما ابل !! مسكني أ هيا القمل 

 مل يس تطع .. فهو الوحيد العامل مبا يف رأ س صاحبنا .. حاول قلبه المترد 

خطت أ انمهل الصغرية مرمغة تكل اللكامت و دموع .. و يف هفوة منه 

 تزنف عىل وجنتيه 

 !اكنت لكامت من حروف الفراق .. نعم أ هيا السادة 

شقه قبل أ ن يبدأ  أ نهتىى ع .. مل يتوقع يف يوم أ ن يكتب مثل هذا الالكم 

 ؟

 !ال ن بدأ ت احلاكية .. أ يه الهناية ؟ ابلتأ كيد ال .. أ رسلها 

 .. بدأ  الندم يرسي يف عروقه 

 ملاذا فعلت هذا ؟ و كيف ؟
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 .. تلعمثت ال س ئةل يف خميلته 

 !هكذا قال " .. لقد خانين قليب " 

 !استنكر قلبه و لكن ما يف اليد حيةل 

 سكينة ؟ماذا حل ابملعشوقة امل ! صربا  

ظنت يف حلظة أ هنا ملكت ادلنيا و ما .. انتظرت رسالته بفارغ الصرب 

 فهيا و أ هنا أ سعد امرأ ة يف الكون 

 و تبعرثت أ حالهما الوردية.. حتطمت تكل ال مال 

 ال يدري بأ هنا مش تاقة.. هو 

 يه ال تدري بأ نه اندم

 يريدها و تريده و لك مهنام ياكبر 

 قان الصغريانيلتقي العاش.. و بعد أ ايم 

 مثة أ متار بيهنام تتناقص برسعة هائةل

 عيوهنام تتوقف عن النبض 

 تلمتسان شياا  من احلب املكسور

 أ ؤكد أ ن شعورهام يف تكل اللحظة لن يتكرر أ بدا  
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 !فاحلب مرة يف احلياة و الباقيات نسخ زائفات 

 العاشق الصامت مل يس تطع كرس حاجز اخلوف .. مل حيدث جديد 

 .. رشقية لن ترىض بأ ن تبدأ  ابلالكم و يه أ نىث

 .. نعم ياكبران 

 و ينتظر احلبيبان مرة أ خرى

 عىس أ ن جتمع عصفورة القدر بيهنام عىل جناح الصدفة

 فهل سريىض القدر بأ ن يبوح بتكل اللكمة السحرية 

 !كن فيكون 
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 ابئع مفلس

 

 مل أ ر جتارة أ سهل من بيع ال حالم و لو اكنت مس تحيةل

 ..لكنا ابرعون فهيا .. يه جمانية 

 ..و الغريب أ نه عندما يسائل الواحد فينا نفسه حلام  

فالس نا   !نعلن ا 
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 أ حبك

 

  !أ حبـك ليست لكمة عىل اال طالق 

 .. يه أ بعد من ذكل بكثري 

  !!فهيا جتاورت احلروف فكّونت معىن أ سطوريـا   

املفصلية يف معر ستبقى اللكمة .. منذ أ دم ال ول و حىت هناية احلياة 

 اال نسان 

اللكمة اليت حتجز حياتني يف خشص واحد و تربط خشصني يف حياة 

 واحدة 

 

  يه العظمة بذاهتا تودلت فسّطرت القمر يف سامء اللغة 

 .. قبل أ ن تنطق هبـا س تختنق مرارا  و تكرارا  

  ..تبحث عن فرصة هنا و هناك 

ليك بلك  ! مة أ حبك تقرتب من نصفك ال خر تريد أ ن تضمه ا 

  !تفشل مث تفشل مث تفشل 

 .. قلبك ينبض هبا يف سكونك 

 .. يعزف أ غنية احلب .. قة د و ما بني دقة و

 .. خترج اللكمة من الباب الواسع يف قلبك 

 .. مث تنقبض يف حنجرتك .. تتسلق رشايني دمك 

 ! و لكن شياا  مينعك .. حتاول النطق هبا 
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ليك النصف ال خر و يقول ي    ما رس اللمعة يف عينيك ؟ :كلنظر ا 

 .. ستبتسم رمغ الساككني اجلارحة يف صدرك 

  !يه كذكل ل هنا تراك .. ال يشء .. أ ان .. أ ان : و جتيب 

ىل نفسك وتسائلها   .. تعود ا 

 ! ما ابل لك اللكامت أ نطق هبا بلك بساطة 

 و ما الرس يف ترابط هذه احلروف 

 .. ان حتيط بك وحيدا  مع وسادتك و جدر .. ويف ليكل 

 .. تفتش يف مكنونك عن ذاك الاضطراب اذلي ينتابك 

  مث تصيح و تشد من أ زرك بأ ن غدا  سوف أ قولها

  ..و النتيجة واحدة .. يأ يت الغد و بعده و تتواىل ال ايم 

ال أ حبك    ..لك اللكامت تنطقها ا 

  !جتاوزت لك احلواجز و فشلت يف حتريك شفتيك .. جعيبة 

ذن    ؟ما الرس ا 

 

 .. لكمة أ حبك يه حبد ذاهتا معجزة 

ذا اكنت خترج من قلب دائف صاٍف    ..معجزة فقط ا 

 .. تنساب بلك سالسة يف داخكل 

  !و ختّر مستسلمة عند الرمق ال خري 

 .. نقاء اللكمة حمكت عىل اللسان الكذاب أ ن يصمت 

 فبقي ساكنا  ال يتحرك .. سطورة فمل تسمح هل أ ن يتدخل يف صنع ال  
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  ..ليست يف قاموس اللكامت " احبك " الرس أ ن 

  ..ليست لكمة .. أ حبك 

 !أ حبك يه القرار الهنايئ لبداية احلاكية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89  رحلة العشرين عاًما 
 

 أ سامء

 

 .. خلف ال سامء حاكايت وجع 

 ..فكنت اي ابنة  حامةل المسها .. فذكل تركته معشوقته 

 ..لكام جّن الليل انداك 

 ..ع صوت خطاك ال يريد شياا  منك و ال سام

 ..لك ما يف ال مر 

 !أ ن القلب يزنف شوقا  
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 صورة

 

 ..مع قهويت املسائية املعتادة 

 ..و أ ربع جدران حتيط يب 

 .. أ حدها يبكيك

 .. ساعة احلائط ختفق ابنتظام 

 ك ين أ مسع تاّكهتا للمرة  ال وىل

ال صورتني كِل   ..ال يشء يشغل تفكريي ا 

 .. و لك ما حيوم يف خمّيليت

ذا نزعت تكل الصورة من عىل ذاك اجلدار    ..أ نه ا 

 ..فلن تزنع ال خرى من أ لبوم ذاكريت 
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 حوار مع ليىل

 

ىل أ عىل .. أ جعبت بك فأ حببتك مث عشقتك  - و هكذا وصلنا ا 

 ..مراتب الهوى اي س يدي 

ىل العظمة املطلقة  -  !و لكن مل نصل ا 

 أ هناك ما هو أ مسى من العشق ؟ -

 " التوحد .. " أ جل  -

تشعرين يب قبل أ ن أ تأ مل و تفهمني .. أ ن نكون روحا  واحدة 

 اخملتئب يف نفيس قبل أ ن أ تلكم 

 

 أ حبك  -

 أ ان أ حبك أ كرث  -

 ال أ ان أ حبك أ كرث -

ذن فلتسمحي يل اي حل -  ويت أ ن أ ؤكد كل بأ ين أ حبك أ كرث ا 

 و كيف هذا ؟ -

 ..أ حبك احلب اخلادل يف ادلنيا  -

 و ما هو ؟ -

ي يغفر اخلطااي الكبرية قبل ذكل احلب اذل.. حب اال هل لعبده  -

ليه  الصغرية مبجرد أ ن تعودين ا 
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 " ..غرية " ختنقين هبذا املسمى  -

ال أ ن أ غار  - و غرييت تش به .. يسء املزاج أ ان .. ال أ س تطيع ا 

 غضب طفل رسقت منه قطعة احللوى املفضةل قرسا  

 أ ال ترى أ ن غريتك زائدة عن حدها ؟ -

رجة اليت أ بيح لنفيس أ َو ال ترين أ ن جامكل زائد عن حده لدل -

 ..أ ن أ غار هكذا 
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 نصوص

 

  ن عشقت ال نىث يعين أ ن فارسها و السعادة صديقان .. ا 

بد  لل 

 

 ما أ تعس من يلحق وراء ومه أ نىث و يرتك قلبا  به يتنفس 

 

  قد تكون اجملهوةل أ نت أ يهتا القريبة جدا  و لكن لن أ س تعجل

 القدر

 

  حيل و أ نت حتدد الفائز بيهنام ال مل هو العدو ال ول للمس ت 

 

   للقلب أ عني خفية أ يضا 

 

  أ لف ابتسامة توقفها دمعة 

 

 أ شعلت الشموع و رتبت الطاوةل لكرس يني و جلست أ نتظر 
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  أ نمت أ طباء أ نفسمك و لك احللول تمكن ما .. ال طبيب للهوى

 بني نبضة و لكمة

 

   معك مل أ حيا احلب واقعا  بل مصتا  فكنت وهام 

 

  ابتسامتك و غريك خيلق دمعتك أ نت تصنع 

 

  أ نه يأ يت يف .. أ سوأ  ما فيه .. قليل احلياء .. احلب مزايج هو

 غري موعده

 

   مقدار أ عامران بعدد أ حالمنا و لكام حتقق أ حدها نكرب حلام

 جديدا  

 

  وقامت .. مل نودل لنكون عىل مقعد الاحتياط يف حياة ال خرين

فلن يفيدك البقاء  ..انسحب هبدوء .. تشعر بذكل مع أ حدمه 

 و لن يرضه أ ن ترتكه 

 

 

  فتكل النظرات لن .. أ عشق العيون ل هنا ليست مزاجية

 تتغري همام اختلف ساكن القلوب
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  فلسطني لن تنهتىي حىت منوت مجيعا  و الرب ما زال خيئب

 الفلسطيين ال خري بعيدا  عن أ عني املوت 

 

 ة عىل رشعية أ حالمنا تبدأ  عندما تتحقق ال منية احملفور

جدران السجن و تكل ال خرى املنقوشة عىل مقاش اخلمية 

 املمزقة

 

  يه أ رواحنا تلتقي ليال  يف سهرة مع .. ال صدفة يف حياتنا

 حمددة ماكن اللقاء الغريب .. القمر لتتواعد هنارا  

 

  فهيا و أ ان أ يضا   فأ نمت.. ال تسأ لوا أ ين مدينة الغياب .. 

 طة اللقاءيه ال حزان ترامكت فأ ضعنا خري
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