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خريج لغة عربية، وشريعة، 
كاتب صحفي منذ زمن بعيد!

له عدة مؤلفات وثائقية عن القضية الفلسطينية، وديوانا شعر 
منشوران، وآخر مفقود!

بينه وبني الستني سنة واحدة فقط، ينتظر أن تنتهي “على خير” 
كي يبدأ تلك احلياة املوعودة، على رأي من قال، أن احلياة تبدأ بعد 

الستني!
شغوف باحلياة، وكما يؤمن باحلياة بعد املوت، يؤمن باحلياة قبله!

سرقت الصحافة جل ما مضى من سنوات عمره، ويأمل أن يستعيد 
فيما بقي من هذا العمر، بعض ما فاته.

أجنز كتابة سيناريو ملسلسل تلفزيوني، يحمل اسم “عشب أسود” 
وهو سيرة غير ذاتية لفتى عاش أول االحتالل الصهيوني، الجئا في 
وطنه فلسطني، كان قاب قوسني أو أدنى من اخلروج إلى الشاشة 

الفضية، إال أن  ثورات “الربيع العربي” أعادته إلى األدراج، وهو ينتظر 
من يحنو عليه، ويعيد له فرصة احلياة من جديد!

يعكف على اإلعداد إلصدار كتاب حول “امُلباحية اجلنسية في 
اإلسالم” وهو مشروع كبير، أخذ من وقته سنوات طويلة، ويرجو أن 

يرى النور قريبا جدا..
ثمة مخططات إلعادة نشر بعض من مقاالته التي نشرها في 

عشرات املواقع والصحف العربية، على مدار سنوات طويلة، تناهز 
ثالثة عقود، خاصة تلك التي ال حتمل سمة احلدث السيار التي متوت 

مبوته!
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كلمة “اللويبدة ”

كتاب “اللويبدة ” الثامن، هو: أسفار”، لألستاذ 
حلمي األسمر، ولن يجد فيه القارئ حلظة من امللل، 
فما إن يدخل في جّو ساحر، يستدعي منه التأّمل، 
حتى ُيفاجئه طقس آسر سيجعله يستحضر حياته 
كّلها، لتباغته فورًا سباحة في سماء البحر، أو في بحر 
السماء.
ُلغة األستاذ حلمي زرقاء صافية، ولعّل جينات 
مفرداته أتت من البحر املتوسط، ومدينته يافا، وتعّمقت 
في معتزله اجلميل على أطراف البادية األردنية حيث ال 
سكون أجمل، وال سماء صافية أكثر.
هذا، ليس كتابًا، يحمل هوية نّص معنّي، فستحتارون 
باعتباره ديوان شعر، أو مجموعة قصصية، أو رواية، 
ونظّن أنه كّل ذلك معًا...

هو كتاب ميكن أن ُيقرأ من أية صفحة تفتحونها، ولن 
متلكوا سوى احليرة في العودة إلى البداية أو االستمرار 
حتى النهاية، وفي احلالني فأنتم الرابحون.

حلمي األسمرحلمي األسمر أسفارأسفار

مقدمة الكاتب

“إمنا هذه األسفار كلها قناطر وجسور
 نعبر عليها إلى ذواتنا وأنفسنا..”
إبن عربي

بسم اهلل الرحمن الرحيم

بصدق، ترّددُت كثيراً في نشر هذه األسفار في كتاب، لكّن 
إحلاح بعض األصدقاء، لقي هوى في نفسي، وأكرمني 
صديقي العزيز الكاتب املبدع باسم سكجها بعرض 

سخي، لنشرها ضمن هذا اإلصدار إلكتروني، فكان عامالً 
مرّجحاً، سعدت به، وكانت النتيجة هذا العمل، علماً بأن 

كّل ما ضّم نُشر على “حائط” موقع “فيسبوك” ..
إنها محاولة متواضعة، إلعادة اكتشاف الذات، والكتابة، 

بصوت عال!
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َهدّية:

إليها، على وجه التحديد،

إلى ندى...

حلمي
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1
نتسامح مع َمْن نحبهم، ونعتذر منهم، 

ليس ألنَّهم يُخطئون بحقنا فقط، 
بل ألننا أوصلناهم ملرحلة أْن يُغِضبونا.

 2
َمْن كان منكم باِل “حائط” فليتخذ حائًطا ليكتب عليه، ما 

يريد البوح به، 
وَمْن كان منكم باِل مالذ فليتخذ لنفسه مالذًا،

وَمْن كان منكم باِل قديس، فليتخذ قديسة أو كاهناً لالعتراف 
أمامه، 

فلُيِعْد  وتأمل،  وسكينة  صفاٍء  حلظات  باِل  منكم  كان  ومن 
النظر بإنسانيته!

املئة األولى
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كل صباح ال يبدأ بك... 

ال يُعوَّل عليه! 
4

سآتي ال شك في ذلك، 
حينما أنتهي من مطاردة ذلك احلرف، 

الذي يُكمل تلك الكلمة التي... لم أجدها بعد! 
5

سألتني: كم ُعمرًا نحتاج حتى نعيش فعاًل؟!
فقلت: بعضنا يعيش عمره، 

وبعضنا يعيش بعضه، أو بعض بعضه، 
ة،  وبعضنا يعيش أعمارًا ِعدَّ

وبعضنا ال يعيش أبًدا!
6

ننتظر كثيرًا، 
بعضنا ينتظر أحًدا، 

وبعضنا حلًما، أو حدثًا ما... 
وكثيرون، ينتظرون إطاللة من ينتظرهم!

7
في الصفحة البيضاء، 

لم أقرأ سوى سطريْن... 
لم يُكتبا، 

كان الكالم بال كالْم! 
كانا حفيًفا، عابرًا، 

تركا وراءهما... سالْم!

8
ما  السماء،  في  يلمع  جنم  من  فكم  هو...  هو  تراه  ما  ليس 
تراه منه إال بقايا ضوء، ما أْن يصل إليك، بعد أْن يقطع سنواته 

الضوئية، إال وقد تالشى وتناثرت أشالؤه في السدمي الكوني!

9
متى نركُب السحاب، 

ونُسرج الريح، 
ومنخر ُعباب السماء، 

ونتنقل بني كهف في الغيم، 
وكهوف القلب السرية، 

لنلتقي »هناك«! 
على جناح نورس!؟

10
هي ليست هي، 

وأنا لست أنا... 
فلكم حبكم... 

ولي حّبي! 

11
حتى أنَت تنساَك، 
فال ترغُب برؤيتِك، 

ألنَّك مشغوٌل بَك عنَك!
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17
كثير من “صداقات” الفيسبوك وشبكات التواصل االجتماعي، 
حني  مفعولها  ينتهي  الطائرة،  إلى  الصعود  بطاقة  تشبه 

الوصول، وتتحول إلى... ذكرى!!
18

كانت ُتُِب أْن تترك على املقعد شيًئا منها، 
فقط لتعذيبه مبضِغ َمرارِة انتظارها!

19
الذين “يُغلقوَن” قلوبَهم دُوَن َمْن يُحّبون، يَْنسون أنَّها بال أبواب!

20
القصص اجلميلة، ال تنتهي، ولو انتهت!

21
ونتحرش باحلياة، إذا ما استطعنا إليها سبياًل!

22
في  براعتنا  نُظهر  كي  نُحُب،  من  نقتل  أْن  علينا  يتعني  هل 

الرثاء؟ 
أو هل يتعني علينا أْن نرحل عنهم، كي جُنرب طعم اللوعة؟ 
وهل علينا أْن جنرحهم كي نستعرض قدراتنا على املواساة؟ 

23
كّل صباح، حينما أستيقظ من النوم، 

أشعر بحاجة ماسة لالعتذار، 
ا لم أفعل! ا فعلت... بل عمَّ ليس عمَّ

24
أبحث عن مصباح  وأنا  دَُخان”...  من  امرأة  “أنا  لي:  قالت  منذ 

عالء الدين؛ ألجمعها فيه!

12
يا صديقي...

 العالقة التي رأس مالها “كليك” ال تأَس عليها!
13

ُمَسّجًى، على »جاِعِد« الّذْكرَياِت، 
يَْغفو قلياًل، وَيْصحو... 

كمن يََتأرجح ما بنَْيَ َجزْرٍ وََمْد! 
يُعاِقُر ما يََتبّقى ِمَن الَقْهوِة البارِدَة، 

وَيرُْسُم َفْوَق الَفراِغ َشواِطىَء ِمْن الزَوَرْدْ!
14

أيَْن َخّبأَت الّنجوٓم التي ٓجٓمْعناها مًعا، 
والّشُهب التي لََسَعْت ِشفاَه األْمنياِت، 

وََطْمَي الليل، 
واحلكاياِت التي لم تُرْوَ بَْعد؟

15
تََوّكأ َعلّي، وأْسِنْد ذِراَعْيَك لي، 

وَأْطلِْق َفراَش الَقصيدِة للّنور، َكْي يأتَلِْق، 
وَخلِّ الّتواُصَل بَْيني وبَْينَك، َصْمًتا َشفيًفا... 

َكْي ال تَذوب احلِكايَُة َفْوَق الّشفاه 
َفَنْذوي َسِويًّا وال نَْحَترِْق! 

16
ولم يَْبـَق منك ِسواَي، 

ولم يَْبـَق مّني... ِسواْك! 
فكيف تراني، وكيف أراَك؟
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25
لْو كانْت سحابًة النتظرُت ُهطولها، 

ولو كانْت زهرًة النتظرُت َعبيرها، 
ولو كانْت ثمرًة النتظرُت نُضوجها، 
ولو كانْت قصيدًة النتظرُت َتامها، 

ولو كانْت غيابًا النتظرُت َعودته، 
ولكنَّها كلَّ هذه األشياء... وال شيَء ِمنها!

26
حينما يعتصُرك الشوق، أَطفىء الشغف، 

وامألها  جديدًة،  صفحًة  وافتح  الذكريات،  صفحة  وأغلق 
بالضجر!

27
يا إلهي...! 

كم تُخفي تلك االبتسامات اجلميلة، قلوبًا متشققة، ورمادَ 
معارك طاحنة، 

َة جثة تقيم داخل هذا اجلسد اجلميل، واحليوية التي  كأّن ثمَّ
تثير اإلعجاب، 

وكأنَّ تلك العينني »اجلميلتني« مجرد زجاجتني بال حياة، 
وذلك اجلسد املتناسق الذي يضج باجلمال، ليس غير »عروس« 

من البالستيك!
28

نصحني عابث مرة، بأْن أخرج من ذاتي كلما شعرت بالضجر 
أو احلزن، 

وقال لي: »جرِّب أْن تكوَن لسَت أنَت، قد يُساعدك هذا األكروبات 
النفسي في صناعة بهجة ما«...

حينما جربت هذه احليلة، اكتشفُت أنني أنا لسُت أنا، بل تلك 
، لم  الشخصية التي خرجت إليها، وحينما حاولت أْن أعودَ إليَّ

أجدني، ولم أستطع أْن أكوَن تلك الشخصية!
29

مخافة أْن ال ينكسر قلبك ال ُتِب، 
ومخافة أْن ُتِب، لَِتُكْن بال قلب، 

ومخافة أْن ال يكون لك قلٌب، من األفضل أْن ال تكون موجودًا 
أصاًل... 

أْن  بُدَّ من  دُْمَت موجودًا رغًما عنك، ولك قلٌب... فال  ولكن ما 
ُتِب!
30

الثمار غير الناضجة... كالعواطف التي لم تكتمل، 
قطافها يُذِهب “حالوتها”.

تَذّرع بالصبر؛ لتفوز بالطعم اللذيذ!
31

لم أِجْدها... لَتِجَدني!
32

يثمُل الكأس إذا ما... 
مسَّ منها الشفتني!

33
رُبَّ كأٍس َشرِبَنا... 

َحّتى ارْتََوى!
34

سأكتُب حرفني؛ 
حرف لصحوي، 
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وَحرف إذا ِمتُّ َقْبلي، 
بَكاني!

35
أنت ال تستطيع “تصوير” الشمس... إال إذا “مالت”!!

36
هي ال تعرف... كم هي ليست هي... 

رمبا ألنني أنا لسُت أنا مبا يكفي!
37

شكرًا...  الرد:  يأتيك  حني  وتدهش  عنوان؛  بال  رسالة  ترسل 
وصلت رسالتك! 

أما تلك الرسائل املعنونة فال تصل!
38

فلم  فيسبوك-...  -على  أصدقائي  قائمة  في  عني  بحثت 
أجدني!

39
قال لها: اهلل يسامحك! 

قالت: على ماذا!؟ هل عملُت لك شيًئا!؟ 
فقال: ألنَّك لم تعملي شيًئا!

40
حينما قرأُت ما َكـَتـْبُت... 

لْم أتَعّرف عليه، لم أكْن أنا، كْنُت أنِْت!
41

بداية الليل، نهاية النهار،
ال تأَس على حكاية تنتهي،

أو أخرى تبدأ، فكل بداية هي نهاية!

42
تعّطرْ، على سبيل االحتياط، وسّرح شْعرك، ودْع معطفك في 

متناول يدك، فال تدري من ينتظرك تت الوسادة!
43

لوال بعض اجلنون... جلننت! 
قال العاقل!

44
لم تكن تُْؤنُِسُه... غير وحشته!

45
الرَّْشفُة األولى... تَْشرَبَُك... 

ْن يَْشرَبُها... َمَعك! والّثانَِيُة... تُديُر رأَسها؛ باِحَثًة َعمَّ
46

ُقْبلًَة َكانَْت،
وَلَِكْن... دُوَن َفْم!

47
في محترف احلب... 

نُرمم قلوبنا، ونُعيد زراعة نبٍض طازٍج لم يُستعمل بعد!
48

في محترف احلب... 
نُطفىء احلرائق املشتعلة في دمنا بدمنا!

49
في محترف احلب... 

نُهيل التراب على امللفات السوداء؛
القلب؛  ُشرفات  في  املهجورة  املقاعد  عن  الغبار  وننفُض 

الستقبال القادمني اجلدد!
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50
أين تذهب بكل ما ُكِتب، 

بعد أْن ذبلت احلروف، 
ونََبَت على َحواِفها ُعشٌب بَريٌّ يابس؟

51
ُل  يَُعوَّ ال  بــ”اختفاء”،  وتنتهي  بــ”إعجاب”،  تبدأ  التي  احلياة 

عليها!
52

َة قهوة ترفع نسبة احلنني في الدم! وثمَّ
53

ِعقاباً لي.. َسأْحرُِمِك ِمّني!
54

دون  بحياتك،  تر  التي  العابرة،  العالقة  تلك  ممتعة  هي  كم 
أسئلة!

تترك  ألنَّها  فجأة،  بدأت  كما  فجأة،  تنتهي  أْن  ممتع  هو  وكم 
ذكرى عابرة، ال تلبث أْن تختفي هي أيًضا، فجأة!

55
أعجن خبز املساء، مباء الندى، 

وأُشِعُل جمر احلنني، لينضج -مثلي- على مهله!
56

ُر النّساء! إْن كان الَكِذُب ِملَْح الرجال... فهو ُسكَّ
57

يكون  أْن  يأبى  أكثر!(  )ورمبا  دائًما،  موجود  ما  شخص  َة  ثمَّ
كاآلخرين.

يقرأ بصمٍت، لكنه يضحُك معك، ويحزن، هو حاضر أبًدا، 

في... فضائك  إال  يظهر  ال  لكنه  له،  احلديث  ُجلَّ  أو  ورمبا كلَّ 
فقط!
58

وحده كان هناك، 
وحده كان هنا، 

وحده كان... معي، 
وحده، من دونه، كنا معا!

59
الصباح الذي ال يبدأ باسم اهلل أبتر، 

القلب  وتدليك  الذكرى،  لواعِج  من  يخلو  الذي  والنهار 
بالشغف، نهار كسول خامل،

واحلائط الذي ال يتزين باسمك باهٌت شاحٌب!
60

خذوا كلَّ الكرة األرضية، 
واجملرَّات، وزهر اللوز، 

وربيع آذار، ودفاتر الطفولة، 
وأسفاري، وما بقي من تِبٍغ في دمي، 

ولكن دعوا لي مكانًا بحجم وردة، 
ألُقيَم عليه صالتي األخيرة!

61
حينما جتد مالذك املُشَتهى، 

إخلع نعليك، 
ادخله على رؤوس أصابعك، 

متوضًئا بالرحيق، 
وقبِّل األرض بني يديه!

1617

حلمي األسمرحلمي األسمر أسفارأسفار



 

62
سأنام... على “اجلنب” الذي يُريحك!

63
لَّفْت وِشاَحها على رََقَبِتها... فاْخَتَنْقُت!

64
أثث صباحك مبا بقي منك؛ السترجاع ما فقدت!

65
سأخلُد للنوم... حتى أراك!

66
كان كثير النسيان، 

حتى أنَّه... نسيني في... قلبه! 
67

قالت: أنتظرك... 
فقال: وأنا... 

ولم يزاال في انتظار االنتظار!
68

ليسِت السنني، هي ما تُشِعرَك بالهرم، 
فجأة تشعر أنَّك كبرت، 

َة دقاته املألوفة، ويتعثُر بِدقٍة غريبة! حينما ينسى القلب نغمَّ
69

أحاول منذ سنني بعيدة، أْن أبتني داخلي واحة للتأمل،
أو شاطًئا من خيال، 

ألهرب منِك إليِك، ولكن... محاٌل محاْل 
ألنَّ بالدي طريدة، 

وأنِْت تظلني محَض احتماْل!

70
ال تبحث عن نفسك في “قلوب” اآلخرين، 

دعهم يبحثون عن أنفسهم في قلبك!
71

على ُشرْفة في الفؤادِ تُِطلُّ َعلْينا... 
َجلَْسـنا... َشرِبْنا... انَْشرَبْنا... 

وغاَب الِغـياُب وَِغْبنا!
72

أراها بَِعْينْي ُحروفي، 
أراها، “تُلوِّن” فوق بياض الورق، 

تداعب “َضّمْة” 
وتقرُص خّد “السكون”، 

وتقفُز تكتب... بني السطور،
كقفز سنونو على وقع حلِن الّنشورْ!

73
كل صباح، أصنع فنجانني من القهوة، 

واحد لي، واآلخر لي أيًضا!
74

وَْسنى على ِحْجرِ الَقَمرْ... 
هاَهْت تُنادي باْسِمِه 

َفَتثاَءبَْت َغّمازَتاِن... وَنَادَتا جَنَْمنْيِ...
وَانَْهَمرَ املََطرْ!

75
ال أحد يستحق بْوَحك،

فُبْح للخشب،
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رمبا يُصبح سريرًا،
أو نافذة، تُِطلُّ عليك،
أو منحوتة تشبهك،

أو إطارًا لصورة أحببتها ذات يوم!
76

ال تبحث عن النور... 
قبل أْن يحل الظالم!

77
نلتقي إذ ننحني...

اخلطوط املستقيمة ال تلتقي!
78

قال انتظرني... 
! ريثما آوي إليَّ

79
حتى االستقامة، تُصِبُح رذيلًة والسقوُط فضيلًة! 

ماذا يجري لو استقام مجرى النهر؟ 
ولو لم يسقط املطر؟

80
ِكينُة، تتحول إلى ِسّكني تَْقَطُع َحْبَل أْفكارَِك،  السَّ

حنَي يُحاول أْن يلتّف َحْول رقبتك!
81

نسيَت، وأنَت تشدُّ الرِحال لرؤيتهم، أْن تصحب نفسك، 
حينما وصلت،

لم يكن هناك أحد، 
سوى الغياب، ينتظر حضوره!

82
للخشب... رائحُة حنني ُمعتق، 

لكوخ كسول، 
يُدلك قدميه، بزبِد البحر...!

83
ومن التوليب... ما قتل! 

من اْسَتعار ُحْمرََة اخلََجل... أنِْت أْم ُهو؟
84

في نهاية اإلبحار، 
على ضفاف األزرق، 
تمل ألوانك كلها، 

وتعيدها، إلى لونها األول، 
قبل انكسارها، من: األبيض!

85
سأتلو عليك، 

كتاب الَصبابة، 
قبل الشروق، 

وبعد ارتشاِف رحيق النهار؛ 
ى الليالي،  لعّلَي أطرد ُحمَّ

وأسقيَك مني، 
كؤوس الكالم الشفيف!

86
الصغيرة،  املصادفات  من  يصنعون  كاألطفال،  العشاق، 
حينما  منها،  يسخرون   ، ثمَّ أواًل،  يُصدقونها  وخرافاٍت،  أساطيرَ، 

يَفيقُون من أوهامهم!
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87
ال شيء يدعو للنوم، 

إال الوعُد بذلك احللم املنتظر!
88

في املوقد، تترق الذكريات،
تلفُح وجهَك نيراُن شجرٍة،

جلستما في ظلها يوًما!
89

هي: هل َصحوَت حًقا؟ 
هو: ليس قبل أْن ألَُف ُحلمي بورق هدايا، كي تفتحيه لياًل!

90
كلما فتحت صفحة جديدة، 

ُعدُت إلى الصفحة األولى، 
والسطر األول، 

والكلمة األولى، 
واحلرف األول من اسمك.

91
ال يُطفىُء األشواق، غير التوهج جمرًا!

92
أتدرين... جزٌء من غيبتي، 

أنني لسُت معي، بل َمَعِك!
93

ما لم نقله بعد، )ورمبا لن نقوله!( هو الدليل األوضح... على أنَّ 
لدينا احتياطًيا من احلياة، لم يتفجر بعد!

94
أيَْقَظِني ُحلُمي... فلَْم أدْرِ أيُّهما أنا!

95
إْن لم ينزل املطر، عليك أْن تصعد إلى الغيمة!

96
احلرباوات يتلوَّن بلوِن ُمحيطهن،

نحن كذلك، نأخُذ من محيطنا ِمزاَجُه، فاخترْ لوَن ِمزاِجْك!
97

وما من أنثى ُمْعِتَمة إال وكانت جريرة فشل ُمبدعها! 
قالت العرافة!

98
حينما تسافر... ال تأخذُك معَك، 
خذ بعضُك الذي لم تعرفه بعد!

99
بعض األماكن تُنسيك ُعبوسَك... 

َة أماكن أخرى تُنسيَك بَسمتَك، ورمبا اسمك! وثمَّ
100

اَقط ثمار االنتظار الفاسدة،  كلما َهزَزُْت ِجْذِعي لَِتسَّ
تََبرَْعَمْت على َحوافِّ َشَفَتّي، 

رُؤوس انتظارات أْخرى، 
لزََمٍن يَرْتعُش بِوعودٍ ُمَتسكعة... 

َكَمْوٍج يَتالَشى َعلى رَْمِل الّشاِطىء!
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101
ويحدث أْن تلم أنَّك تلُم؛ 

لتكتشف أنَّك أصاًل لم تنم، 
ولم تكن في أرض األحالم، 

َة من أحد لتحلم معه! وليس ثمَّ
102

ال تتعلق بأحٍد كثيرًا؛ لئال تتذوق َمرارة َفقده، أو ِغيابه، فكلنا 
راحلون، ولو بعد حني!

103
سأهطُل... كرذاذٍ مخملي... 

فقط ال تملي املِظلة!
104

أغمضي عينيك فقط... وسنختبىُء في حضن غيمة!

105
رائحة العطر، تأل رأسي، حينما أستمع لصوتك!

106
أنَّ  لك  أقول  أْن  حالك”. كدت  على  بالك  “دير  لي:  قلت  كلما 

حالي معك، وأنَّك أنت أقدر مني على أْن “تديري بالك عليه”!
107

احلرية ليست أْن تفعل ما تريد فقط.. 
بل أْن ال تفعل ما ال تريد... أيًضا!

108
نبع الشوق!

جتتهد، فتغلق هذا النبع بكل ما أوتيت من قوة، وسعة حيلة، 
تصب عليه كتاًل من النسيان، وتهيل عليه تراب الالمباالة، وتسده 
بحجارة اإلهمال، والقسوة، فيغافلك، وينفجر في وجهك شالاًل 

من حنني... كلما أنَّ حّسون، أو هدلت ميامة، أو غرد وتر!
109

ليت لي مسكًنا في السحاب!
110

يوًما ما سأوقظ ُحلمي من رقدته، ومنضي إليك!
111

عندما تغمض عينيها... أنام!
112

في محترف احلب... نهدهد شهداءنا قبل أْن يناموا؛ ليوقظونا 
من رقدتنا!

113
يُقال أنَّ احلب أعمى...
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والصحيح أنَّ احملبني ليس لديهم قصر نظر، لذا فهم يَرَوْن ما 
ال يراه َمْن لم تعرف قلوبهم غير الكراهية!

114
يا إلهي...! 

كيف استطاع ذلك الزغب اخململي، الشفيف، أْن يحجب ضوء 
الشمس؟

115
قال: أنتظر جنمة تقودني في هذا الليل... 

فقالت: فتش عنها جيًدا، قد تكون في قلبك!
116

أناديك باسمك حيًنا، 
وباسمي بقية األحايني!

117
َة حب ال يُغتفر، كأي طاعة في الوقت اخلاطىء! ثمَّ

118
ما ُقلِْته في آخر لقاء لنا لم يَِتْم، ظّل حبيس “الصندوق األْسود” 
الذي لم أْعثر عليِه بَْعد حني تطمت مركبتنا قبل أْن نصنعها!

119
مساٌء خاٍل من العابرين، ُمزدِحٌم بك!

120
َة فرق كبير... بني أْن تكتب على احلائط... أو “تدخل” فيه! ثمَّ

121
كما لعبة نارية ُمبهرة، أطلْت، 

أضاءت كهوفي، 
ـُني جالًسا في انتظاري! فأبَْصرْت

122
قليل من البرد قليل من الشمس...

قليل من املطر قليل منِك وكثير مني...
فقليلُِك يكفي كثيري!

123
حينما جتلس تت دالية، لم تُورِق بعد، عليك أْن تتحلى بكثير 

من الصبر، في انتظار الظل!
124

في مرحلة اخلطوبة، حفرا اسميهما على جذع الشجرة، 
حني تزوجا، يبست، 

وجاء احلطابون، وحولوها إلى فحم لألراجيل!
125

بِكأَسنْيِ ذابا على َشَفَتْينا...
ابْتَدأنا... بكأٍس أذاَب ِكالنَا ِكلَْينا... 

وذُبْنا... انَْتَهْينا!
126

أنا ُمرْتٍَو ُمْكَتِف،
مِبَْن يََتَمّطى على أرُْفِفي!

127
بقلب يطيُر باِل أجنحة، 

أُحلُِق داخل فنجانها، 
وأشرُب من قهوٍة... ماحلة!

128
هي: كيف َحالُك؟ 

هو: كيف َحالَُك ملَّا تكوَن “حِلَالِك”؟ 
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137
هي احلكاية... نفس احلكاية. 
ما يختلف تفاصيُل صغيرة، 

كميالد رعشٍة فجائية، 
تسري في اجلسد... فيحيى!

138
أكتبَك... ألتلعثم... وأتعثُر بالكنايات!

139
َة أكثر من سبٍب للفرح... أنَت مثاًل! ثمَّ

140
نتنفس حروًفا لئال نختنق؛ 
ولنبَق على قيد ما تيسر... 

من شغف باحلياة!
141

أحد،  عليه  يَطلَِع  ال  الذي  الِسري،  ُحزنك  هو  الكبير...  احلزن 
باستثناء شريكك فيه!

142
تقول األسطورة؛ أيًضا، أنَّ الفتى، كان يثُمُل بالنبيذ، الذي كان 

ُمحتِبًسا في كروم العنب، ولم يُعصر بعد!
143

وكان  بشر،  ونصف  إلٍه  نصف  كانت  أنَّها  األسطورة؛  تقول 
النصفني، خاصة حينما يختصمان  الكهل، يعشق كال  الفتى 

عليه وبسببه!
144

سأسير وحدي، فأنا كثير بي، ولن أنتظر أحًدا سواي!

129
كمن “يستريح!” على وِسادة محشوة باألضرحة!

130
كلما حلَّ املساء... 

جاءني حزٌن... ودمٌع... دون بُكاء.
131

جاءوا جميًعا، كّلهم كانوا هنا، ولم يحضر أحد!
132

- هل مللتني؟ 
- بل مألتني!

133
على حائطي؛ كتبُت حرفني، 

نبَت لهما َجناحان، فطارا، 
وعادا غيمًة، مثقلًة، بالرحيق!

134
وثمَّ كالم... يُقال كثيرًا... بغيرِ كالم!

135
على “باب اهلل”!! 

كم تنيُت أْن أستمَع للنقرِ على ذلك الباب،
كلما قصدته، كاَن مفتوًحا!!

136
..وَلَدّي َقلٌب ُمْثقٌل َصبٌّ ثَِمْل؛ 

ميْشي على نارِ احلُروِف... وَينتقْل، 
ُمَترّنًحا ما بنْيَ قافيٍة وأْخرى... 
باِحًثا َعّمن يقوُل له اْشَتِعْل!
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145
القمة باردة، وموحشة، الصعود إليها مغامرة خطرة، إْن لم 
بك  زلت  إذا  بسالم،  الهبوط  على  تُعينك  “أجنحة”  لديك  يكن 

القدم!
146

حني تستمع لصوتك، تسأل: صوت َمْن هذا!؟ 
كأنك تستمع إليه للمرة األولى، كأنَّك لسَت أنَت، وال هو، وال 

أحد، وأي أحد!
147

عن  يبحث  إنَّه  حتى  والسكينة،  بالسعادة،  ُمتخٌم  بعضنا 
بعض النكد؛ لكسر رتابة الفراغ!

148
على مقعدين، خشبيني، كنا سنجلس عليهما، تركنا قصة 

قصيرة جًدا، كانت ستبدأ، بكلمة: أنتظرك!
149

من نافذة أيلول،
أُِطلُّ على معاطَف تنتظر احتضان الدفء،

ومطر يتهيأُ لتنظيم فوضى العرق!
150

َة سبًبا للكآبة، ليس ثمَّ
َة كآبة وفيرة... ثمَّ
تبحث عن سبب!

151 
في انتظار الالشيء...

تتفي بأّي شيء،
3031

ريثما يَتَشّيأ الالشيء...
لتصل إلى شيئَك املنَتَظر!

152
عندما عدُت من سفري الطويل، 

لم أجد في انتظاري غير فاتورة ماء لم تصلني منذ أشهر، 
وكوٍخ خشبي لم يُْبَ بعد، 

وغبارٍ حميٍم، احتضن معطفي الشتوي! 
153

َسأعودُ لي...
ِحيَنما جَتُِدنِي!

154
فتحنا  كلما  فقط،  معنا  نرحل  كنا  ولو  حتى  السفر،  في 
حقائبنا، أطلْت تلك الوجوه التي نُحبها، إنَّها تسافر معنا، حتى 

ولو كانت بعيدة عنا آالف األميال! 
155

َمْن هو احلبيب؟ 
هو َمْن يستطيع أْن يُعّرفك على أحلى ما فيك، 

لذا نحتاج غالًبا، لشخٍص ما... كي نعرَِف أنفسنا َمْن نكون!
156

بعض املشاعر كالشموع... تختفي في الــ”نور”!
157

علق  مما  العشوائية”،  “الذاكرة  يغسل  ما  األصوات  من  َة  وثمَّ
بها من ملفات املهمالت وغبار الضجر!

158
منتصف النهار، 
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166
الِظالل ال ِظلَّ لها؛ من أين جاءت كل هذه الِظالُل لِِظّلي؟

167
وكلما مددَت يدَك إلى فنجانك... أشعُر أنَّك تشدين أذني!

168
كان يغافل الصباح؛ ويسرق ما َعلَِق بفنجان القهوة من رحيق 

الليل!
169

قهوة الصباح اخلالية من نكهة شغف الليل؛ ال طعم لها!
170

ال تنكسر... حتى ولو كسروك، 
بل... اكسر كسورك، وانتصر!

171
ُكّلَما َصْحَصْحُت...

ِغْبُت!
172

كفى باملرء بؤًسا، 
حني يتحول َمْن يُحب إلى “كلمة ِسٍر” جلهاز الهاتف، 

وحني يتحول الوطن إلى خارطة تُلَْبُس بِِقالدِة ُعنق!
173

ما أوسع األفق، والسماء، واخليال، فلَِم نُِصرُّ على رؤية كل هذه 
“اإلتساعات” من ثقب ضيق؟

174
أتدرين؟ 

كلما حاولت أْن أغيِّر مسار احلكاية، شعرت بأنَّ قراري ميشي 
3233

يُفجر شوًقا دفيًنا، 
حلالة “تلعثم” مفاجئة، 

وتَعّرق، واْحمرار أذُننْي، 
وقلٍب يَْهوي بني الَقَدمنْي!

159
البكاء احلارق، أْن تبكي بال دموع!

160
الغياب احلقيقي واملُر... 

حني يحضرون بال حضور!
161

...وكم يبقى من الفنجان في القهوة...!؟
162

رُبَّ كلمة قالت لصاحبها... ُقلني!
163

َسأَْقِسُم لَْيلَِي لَْيلنَْيِ؛ لَْيٌل لَِتأثيِث نَْومي،
ولْيٌل لَتأنيِث يَْومي!

164
تتمطى الغيمة في فراشها بكسل، 

سآتيَك بقبٍس من برٍق، 
وباقٍة من ريح؛ 

لتمطري على مهلك!
165

ال تفكر كثيرًا، حني تتعب، غيِّر مسار احلكاية!
وحني يتغيُر ُمسار احلكاية... افتح صفحًة جديدة!

احلكايات التي ال تتغير مساراتها توت! 
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على قدم واحدة.
هل ميكن أْن تُعيرينني قدًما أخرى، ولو على سبيل التجربة؟

175
يتحدثون كثيرًا عن احلياة بعد املوت... 

ماذا عن احلياة قبل املوت، واملوت قبل احلياة؟؟
176

القلب لي، بغرفه السرية، ومفاتيحه وأقفاله، وأشيائه  هذا 
املبعثرة، ليتني أعثُر عليَّ فيه!

177
بالنيران  املوت  فرصة  تزداد  القلب،  من  “احملررة”  املناطق  في 

“الصديقة”!
178

سأحجز لي مكانًا في ذاكرة الغياب، قبل أْن يرحَل الغائبون، 
فال أَُجُدني!

179
َة مكان لالمكان، سأكوُن هناك،  َة مكان لي، ومكان لِك، وثمَّ ثمَّ

كي ال نلتقي!
180

رجل ُمطفأ... وامرأة، 
ُمْطفأة، 

من أين تأتي كل هذه احلرائق؟
181

الكلمات احلقيقية،
غالًبا ما تتحوُل إلى لُعاب 

يذوُب على ِشفاهنا!

182
أحيانًا، وعن سابق إصرار وترصد، 

نترك أشرعتنا نهًبا للريح، لتأخذنا إلى حيث تريد.
كم هو جميل، أْن جندها، وقد أوصلتنا إلى ما نريد!

183
على الطاولة: كأسان فارغان، 

وبقايا أصابع، وظلٍّ لعناق، 
وكتاب مفتوح على الصفحة األولى! 

184
أنا وأنت، ُمثقالن، بفهم بعضنا، أكثر مما ينبغي!

185
الذين نتحدث عن غيابهم هم األكثر حضورًا.

هؤالء حتى لو دفناهم في كهوف النسيان، 
سنجدهم في انتظارنا، حينما نعود من جنازاتهم!

186
كأنَّ الشفاه مقبرة، 

تنتصب فيها شواهد قبور...
لكلمات وأدناها، خنًقا، 

فأبت أْن يبتلعها العدم، 
وظلت تزورنا أشباحها، 

حينما تلفنا ضوضاء الصمت!
187

ُسئلت: ُحلم من أنت يا حلمي؟ 
فقلت: أنا حلم من يَحلُم بي، ......... ويحلُـُمني، 

.......... ويَـحِملُني!
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188
قالت الغيمة: لَِنَتجادَْل! 

فقال الرعد: َجّدليني بِِك! 
لنتجادْل ونغدو َجديلٍة واحدة!

189
على الذين يحترفون “االنتظار”، 

أْن يتحركوا فورًا؛ لصناعة مفاجأة، تليق بلهفتهم، 
فال شيء يأتي وفق توقعات قارئة الفنجان!

190
بني معركة وأخرى، 

هزمية وانتصار، 
طعنة وشهقة، 

نقتطع وقًتا لرشة عطر، 
أو ارتواء من رَذاذٍ... 

تلك هي حياتنا!
191

معظم الساسة، وَمْن يهتم بترهاتهم، يذهبون -على األغلب- 
إلى مزابل التاريخ؛ ليأتي املبدعون لتحويل هذه املزابل إلى حدائق 

تتنزه فيها العقول!
192

الغيمة التي تأبى أْن ُتْطر، اْسَتْمِطرْها داِخلَك!
193

نقطًة نقطًة... 
أسيُل في مجرى الدمع،

عائًدا إلى حالتي الذائبة،

في فنجان قهوة الصباح!
194

أخيرًا... تَِعبُت من الِتْجَوال بني اجملرات،
سأحُل ضيًفا علّي،

مرتديًا مالبسي القدمية،
مضمًخا بعطر الطفولة،

ورائحة أمي! 
195

تلك األسفار، منحتني أكثر مما منحتها، 
سافرت بي حيث ال أكون عادة!

196
عندما ترتوي، ال ترتوي، دع ُفسحًة للشغف!

197
ذاُت فجٍر كنُت هناك؛ 

وحني غادرُت، نسيُت نفسي، 
! على مقعد يُِطلُّ عليَّ

198
بعض املواعيد تتأخر كثيرًا؛ وحني تأتي، ال جَتُِدنا!

199
املساء الذي ال يُؤثُث بالدهشة... ال يُعوَّل عليه!

200
وحده لم يَزَْل، 

ساكًنا في زوايا املكان، رغم أنَّ املكان، لم يَعد في املكان... 
بعدما مللَم الذكريات والدموع التي بقيت في املُـقْل... 

وارْتل!
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بالقْطر، فرمبا يكون الغيم أكثر شوًقا منها إلِروائِها!
206

حلمل  أو  املاء،  وجود  في  للتيمم  تضطر  حني  بك...  فكيف 
مصباح في وََضِح النهار!؟

207
ما سّر الليل؟؟ حينما يأتي، يوقظ كثيرًا من املشاعر النائمة، 

بداًل من أْن يُلْقي بها في بئر الُنعاس؟
208

نحن ال منوت فجأة، 
أول مراحل املوت، حني يخبو الشغف، 

وتنطفىُء الرَّغبة!
209

هي: هل عدت من غيبوبتك؟
هو: بلى، إلى غيبوبتك!

210
أنضوك، حني أدخل جنتي،

كي ال يصرعني جماالن،
في آن واحد!

211
تعلمُت أْن أبحث في أي مشهد عن زاوية رؤية أخرى، بحًثا عن 
شيء ما، له ِسَمٌة ولو ضئيلة جًدا من اإليجابية؛ ألبقى على قيد 

الرغبة في... الدهشة وخيانة الهزمية!
212

- اتصلت بك باخلطأ، معذرة... 
- ال بأس من اتصال آخر باخلطأ، وسأردُ أنا باخلطأ أيًضا!

201
أوراقه في  أيامه، وبدأ يرمي  جلس أمام املوقد، أمسك بدفتر 
النار، ورقًة ورقًة، حتى وصل الورقة األخيرة، حيث اسمه وسنة 
براحة  فشعر  هو،  من  يعرف  يعد  فلم  النار،  في  رماها  ميالده، 

غريبة!
202

الَفرُح ال يُؤّجل... بل يَُعّجل!
203

َة داخُل لِسانَُك لِساٌن؛ إتَْبْعه! وثمَّ
204

حدثت  لو  وحتى  بعد!  يتحقق  لم  ولكنه  حلم...  لدي  كان 
املعجزة، وتقق، فأنا بحاجة حللم آخر، أعيش من أجله!

205
وال تدري األرض العطشى بأنَّها ليسْت أكثر حاجة ممن ميطرها 
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213
سأحمل ُقبعة الليل، 

وشال املساء املُعطر بالهجر، 
ومعطف حب يناهز دهرًا مضى، 

لم يزل معلًقا على مشجب الريح، 
وأمضي ألقرب فزاعة في حقول اليباب، 

ألبعث فيها احلياة، 
وأنفُض عنها... التراب!

214
لم أستطْع أْن أنتقي مّني، شرابًا سائًغا، أو برتقااًل نابًضا، أو 

سوسنْة، لتليق باحلزن الذي ينثال من... تلك الدموع املزمنة!
215

سأْمضي إلى آِخري ألجمعه إلى أّولي؛ لعّلي أُعيُد اكتشافي، 
ومنْضي سويًا إليك!

216
بكوبني فارغني، غرقنا، و”تشاربنا”... حتى امتأل الكأُس... بِنا!

217
َة من أسٍف، فهو عدم القدرة على إشعار من يهتم  إن كان ثمَّ

بك، بأنَّه أهم واحد بالدنيا!
218

ساعديك  ويزرع  اعتيادك،  عن  الرَّتابة  “يَهُش”  َمْن  جتد  حني 
َة ما يستحق احلياة! ببعض البراعم، تُدرِك جيًدا، أنَّ ثمَّ

219
كلما تعمقت أكثر في نفوس أهل الشرق، اكتشفت كم هم 
“مدمرين” كأنَّ تلك األجسام التي تبدو متماسكة، ليست سوى 

شظايا، أو بقايا، مت إلصاقها بالوهم، وسرعان ما تتبعثر لدى أول 
همسة بَْوح!

220
بني لهثة ولهفة،

أرتشُف ما تيسر من... رحيِق وردٍة،
مرسومة بإتقان على طرف القميص!

221
كم َعقني قلبي، فكان ًمِحًقا... وكم َعققته فكنُت ُمصيًبا!

222
الِغوايات الصغيرة تُغري بالزهد!

223
كلما استبد بي العطش، َشربُت من َظمئك؛ فازددُت َعطًشا 

لهذا الظمأ!
224

ا حينما يعشقوننا،  نحن نُحُب أنفسنا أكثر، إذا أحبنا أحبابُنا، أمَّ
فننافس نرسيس في ِعشقنا لذاتنا، كم نصبُح أجمَل، عندما 

نَعشق ونُعشق!
225

وما احلياة... إال ارتواٌء وظمأٌ؛ وما بينهما ذكريات!
226

تراهنا من يصبُر أكثر على الفراق، ثم... َضِحكا، طوياًل، مبرارة، 
وقاال: لنؤجل الرهان، بعد أْن نلتقي!

227
حني يَجنُّ الليل، يتحول »جنوننا« اخملتبئ تت طبقات سميكة 
من الوقار، إلى شقاواٍت رعناَء، تتقافُز مبرٍح، وال يُسِكُتها إال ُخلودنا 
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للنوم؛ علَّها تزورنا ذات ُحلم!
228

اتفقنا أْن “نتكاتب”... أحُدنا يكتُب اآلخرَ، وحينما قرأنا ما ُكتب، 
لم جند غير شهقة!

229
بُحيرة...........  على  يُِطلُّ  غابة،  وسط  صغير،  كوخ  َة  ثمَّ كان 

وكالعادة، لم نكن هناك!
230

املاَلُك الذي يَْحُرُس االْشتهاْء، 
يَْشَتهي... أْن يكوْن

“ِخلْسًة” في الُعيوْن، 
كْي... يَخوْن، 

َشْهوَة االبتالْء!
231

تُْثقل  وراءه سحابة من عطر،  يترك  املرور اخلفي هنا،  حفيف 
“احلائط” بهذيان... يشفي حروف العلة من عّلتها!

232
فَمْن  ومني،  ومنه،  منهم،  اخململ،  سطوة  أحرُس  أنذا  وها 

يحرسني من الوقوع في براثن نعومته!؟
233

على املقعد احلجري، 
تت ضوء الشارع املظلم... 

ظالن، ينتظران!
234

في حياة كل منا، حكاية لم تبدأ، وأخرى تأبى أْن تنتهي!

235
َمـّسه طائٌف من َشـَغْف... 

فارْتَـجْف... 
ثُـّم... َعــْف!

236
إْملَِئيني بِك!

237
للحبر االفتراضي،

رائحة عطر افتراضي أيًضا،
للقاء افتراضي، 

على “مسينجر” يرتعش لفرط الواقعية!
238

شربت قهوتك، 
وشربت قهوتي، 

وشرب الغياب قهوتينا مًعا!
239

ويحدث أْن تنام فال تنام، 
بل ترتقي نحو الغمام،
 كمن يطير مع احلمام!

240
أنت تَْعدو بأسرع مما وََجب: 

اآلن وقد بِّت ُمْتَعًبا، 
َسعادتُك تَلحق بِك!

241
حينما يحرقك نزق الورد، 

4243

حلمي األسمرحلمي األسمر أسفارأسفار



 

252
سأغلق بابي دوني، وأبقيني في اخلارج؛ ألرتاح مني!

253
ال تنم، قبل أْن تُطفىء األحالم!

254
يسألونني َمْن هي؟

وهي تقيم بني دفتي كتاب،
لم يُكتب بعد!

255
حينما تشعر باالختناق، تنفْس من قلبك!

256
اآلالم،  مسكنات  عن  خطرها  يَِقلُّ  ال  العاطفية،  املُسكنات 

فهي تُخفي األلم وال تُزيله!
257

البيت األول، كاحلب األول، حنني بال نهاية، 
مجرى  في  دمعٌة  سالْت  به،  مررت  أو  خاطرك،  في  مرَّ  كلما 

الدم!
258

َعلى َشَفا شَفٍة... لْو ِقيَل، لفاَض النَّْهُر بالّطْمي!
259

ال يحلو لرِف احلمام.. أْن ينام إال في رأسي!
260

األقنية  في  أو  البحار،  أعالي  في  تصطاد  أْن  بني  كبير  فرق 
واألودية الصغيرة!

ال تطفىء نيرانك، 
اجعلها ِمْدَفأتك!

242
إنَّ القلب الذي تاول االتصال به... مغلق أو خارج اخلدمة!

243
االحتراق الداخلي، ميدك بطاقة؛ وقودها من شرايينك!

244
لم يكن ظلي ولكن... كان بعضي يقتفي أثري... وتاه!

245
“ تصبح على خير”... قالت،

وظللت مستيقًظا، مخافة أْن يأتي الصباح، وال يجدني اخلير 
في انتظاره!

246
ليس الندم على ما فات؛ بل على ما لم يأِت بعد!

247
ال جتازف بالبوح؛ قبل أْن تُؤثَِث َمالذك بالغيوم!

248
رائحة املساء مألت رأسي بحنني غامض، 

ملطاردة غيمة استراحت باسترخاٍء على ذلك الشال!
249

تلك احلروف التي تخونني معَك، سأرُشها مباء الورد حتى تغرق!
250

! من أين لي مبَْن يقودني إليَّ
251

الريح التي ال تفتح األبواب، ال يُعوَّل عليها! 
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271
لم أعد صاحلًا للحنني!

272
أْن تطلب االستقامة املطلقة، ممَْن ميتلك جسًدا  أليس الفًتا 
استقامة  مستقيم  عضو  أي  لديه  وليس  منحنيات،  كله 

حقيقية؟!
273

الوهم... أْن تعيش “الواقع” باعتباره حقيقًيا!
274

من  أرخبيل  كأنَّه  والوحيدات...  بالوحيدين  املكان  يكتُظ  كم 
اجلُزرِ املعزولة عن بعضها!

275
فاطمأن،  مكانه،  فوجده  رأسه  تسس  استيقظ،  عندما 
يجدهما، كان  لم  عينيه  يده على مكان  راحة  مرر  ولكنه حني 
َة سطح أملس، بسرعة تفقد أذنيه، وأنفه، لم يجد شيًئا، لم  ثمَّ

يبق له غير فمه... فبدأ بالصراخ، ولكنه لم يسمع صوته!
276

الوحدة،  أدمن  أْن  أخشى  ولكنني،  ذراعي،  أتوسد  أْن  بوسعي 
ألنني اعتدت أْن آخذ مكانك األثير!

277
 ، سأْخُرُج ِمّني، وأفَتُح بابًا إِليَّ

كْي ال يِصلْني ِسواَي، 
وأرُْقُب كيَف أكوُن وحيًدا معي، 

أعانق نفسي،  أصّفي حسابي القدمي... 
وأقفُل باَب التمّني!

261
وها أنذا أستعني عليَّ بك!

262
ما ال يُرى منا؛ مرئي أكثر، وتُدركه احلواس الذكية!

263
أكثر  تكون  لعّلَك  الغياب؛  تدخل في  أْن  ترغب من حني آلخر 

حضورًا!
264

إْمُحني، ثم دعني أختفي بني السطور!
265

وما َضرُّ اخلرافة أْن تصير حكاية ذات مستحيل؟
266

كم تعب الليل، وهو يركض الهًثا وراء حلم مستحيل، فترك 
حبيبات من عرقه على زجاج النافذة!

267
من شرفة في القلب؛ ينمو على حوافها ُعشب احلنني، َهَدلَْت 

مَيامٌة؛ شوًقا إلى ُعش تناثر في السحاب!
268

الليل،  طيلة  طاردتها  التي  الكلمة  تلك  أنَّ  تسب،  وكنت 
كانت مبللة مباء املطر.. لتكتشف كم كان ذلك املاء ماحلًا!

269
ِغْب َقلياًل... َتُْضر َكثيرًا!

270
يتسع  صغير،  لفراغ  فسحة،  أتركي  بِك،  مليئٌة  أنِت  كم 

للحياة!
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278
فقط  واحًدا  أنَّ  وحيًدا،  قهوة  فنجان  يرى  حني  يظن  البعض 

يشربه، 
َة قصة كبيرة!  وحني يرى فنجانني يحسب أنَّ ثمَّ

نسي هؤالء أنَّ اثنني ميكن أْن يشربا من فنجان واحد، 
وحينذاك؛ تكون القصة أكبر!!

279
فتحترق،  مني  تقترب  ال  حتفه،  حول  يحوم  إذ  للفراش  أقول 

وأحترق!
280

سأختفي،
في معطفي، 

وأغلق األزرار دوننا، ونحتفي... 
بوحشة الطريق، ثم... نختفي!

281
لم تعطني... غيري، ولكني... بالي!

282
حينما أكون وحيًدا... أكون كثيرًا!

283
أتراك تهذي... تتكلم...

فال تسمع سوى صوتها؟!
284

سأحرس َسهوك، كي ال أفيق!
285

حينما نعاقب َمْن نُِحب... ننتقم منا!

286
سحاٌب  السراب،  املاء.  شكل  تُنسينا  “السراب”  رؤية  كثرة 

صيفي عابر!
287

كلما ازدادت خيبات أملنا، ازددنا ِحكمة!
288

أنا حصتي، وأنَت حصتك، وكالهما لهم، وهم ليسوا لنا وال 
لهم!

289
النهاري لليل؟ َمْن سيضيء العتم؟ كأنَّه...  ماذا أبقى القمر 

يهدر مشاعر ال محل لها!
290

قمت... حقا قمت! 
أمدُّ يدي إلى األزرق، الالزوردي؛ ألجمع قبضة غْيــٍم، وفلٍّ 

وأنثر ِعطرَ الرحيق املَُصّفــى، على شاهد قبري، 
ألدرك أنَّي رقدت هنا، 

قبل موتي، طوياًل طوياًل،  
وأنَّ عليَّ بأْن ال أظلَّ أُصارع ِظلي!

291
تخفيض سقف التوقعات، استسالم مبكر ملعركة لم تُخض 

بعد!
292

أهم أحياء حقا؟ أال ترى أنَّهم يحملون جثثهم، وميضون بخطى 
ثقيلة... إلى الالمكان؟

293
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301
أحيانًا... تتحول دقات القلب إلى “تكاِت” قنبلٍة موقوتة!

302
ال تَْعَتبي، 

هذا املَُعّنى سادِرٌ في وَْحَشٍة ال تَنُضِب، 
ِمْن ألِف لَْيلٍة ولَْيلٍة، 

لْم يَْسَتِمْع إال لَِصْمِت ُفؤادِه، 
بنَْيَ اْحِتراِق َتَلُْمٍل وَتَـَقـلُِّب، 

ال تَْعَتبي!
303

ال تَْعَبثي بَِبراِعِم الّطلِْع النَّضيْد، 
ال تُْتِعبي َعْيَننْيِ وَْسَنى بِالَْوِعيْد! 

ال تَْقَطِعي... َحْبَل الَوريْد!

وسط الضجيج، ال مُيكن أْن تستمع للحفيف!
294

أرق النهار! نهار من... عبق وشبق، وحبق، ونزق، وأرق!
295

الدفء الداجن صقيٌع، متنكٌر برداِء النار!
296

تصنعها  التي  تلك  غير  نكهة  لها  لك،  تُصنع  التي  القهوة 
بيديك!
297

كنُت هناَك، وكانوا، وُكْنِت، رحلوا جميًعا، وبقيُت... 
أجمع ما بقي من حفيف الوردة، 

ورائحة الكالم!
298

ماذا تبقى من صبابات املساء؟ 
بعض من بقايا األصدقاء: 

ظلٌّ على الكرسّي، 
نافذة تُِطلٌّ على الالشيء، 

أغنية بال معنى، 
وكأس فارغ، 

وقصيدة مملوءة بالوعد،  وبعض الكستناء!
299

ِظّلي طويٌل، ساِمٌق، لم أستطْع أْن أُنْزِلْه، َفَصَعْدتُّ لَْه!
300

تهرب من  بل  لتسكنه،  وطٍن  تبحث عن  ال  املهاجرة،  الطيور 
وطٍن ال يسكنها!
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304
إمّنا يَْكِفي ابِْتـهاْل، في حضرة... أُنْثى الُبرْتقاْل!

305
لم يكن ِظّلي، ولكن َطْيُفها!

306
رُّب َمْقهى يَرْتَوي ِمْن َقْهَوتَْينا!

307
تذوب العقارب في راحتي، 

وتنمو الدقائق مثل األفاعي، 
على جسد االنتظار!

308
أثث نهارك بالوثير من األمل، 

فلعل أمنية تضل طريقها؛ فتجيء لك!
309

ونسرق من عمرنا منا... لنا؛ قبل أْن يسرقنا! 
310

ما يَْكُتُبُه الكاتِب؛ للِقراءة، ال لإِلدانَة واملُساَءلة!
311

للحب عيدان؛ يوم مولده، ويوم مقتله!
312

بقايا... بقايا... وما نحن إال بقايا؛ تعيد بناء البقايا!
313

دثريني بنا، وافتحي بابنا للصقيع!
314

حيَنما ُقْمت... تَرَْكُتني على املَْقعد!

315
رَْشَفًة... رَْشَفًة... واْشَتَعَل الرأُْس زَنَْبًقا!

316
أسوأ ما يفعله النسيان... أننا نتذكره تديًدا، ونحن نحاول أْن 

ننساه!
317

كمن يقيم على حافة رمش... إذا ما عانق الرمش اآلخر... هوى!
318

ذهبت إلى خلوتي، أطلب بعض السكينة؛ فوجدتهم كلهم 
هناك، باستثنائي!

319
نبحث عن أنفسنا أحيانًا، بعيًدا عنا، بعيًدا جًدا، لنلتقينا!

320
ذلك الكوخ احللم؛ مدَّ ساقني إلى املاء، وهشَّ بيده رف عصافير، 

داعبت خصلة من شعرك!
321

يسيل الوقت من بني أصابعي، كلما أعدت قراءة ما لم أكتبه 
بعد.

كيف لي أْن أجمع كل هذا الضوء بعينني مغمضتني عليك؟
322

وكيف يعيش في الظل، من يصنع الِظالل؟
323

سأقضي بقية ما بقي من ليلي؛ ألجمع لك ما تيسر من لْيلَك!
324

وكيف تهنأ بنوم على البر، وهدير البحر ميأل رأسك، والنوارس 
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مبا  ُملهم  أنَّه  تشعر  حياتك،  في  ما  “شخص”  وجود  مجرد 
يكفي كي يكون ُمبدًعا، قمة اإلبداع أْن يكون موجودًا فقط!

333
أمللمها،  بدفئي،  وأغتسل  بي،  أتدّثر  العاصفة،  تهب  حينما 

وأغرقها في الفنجان، وأشرب قهوتي على مهل!
334

إلى  يأوي  أْن  قبل  البارحة،  ليلة  عبث  َمْن  مع  النوم،  علم  لو 
فراشه، ألصابه األرق!

335
حينما أغيب ُمرغًما، يبقى غيابي، ليحرس دفء املكان؛ تسًبا 

حلضور مفاجىء!
336

لَك  ونصف  لَك،  نصف  قسمني؛  يقسمني  الليل،  انتصاف 
أيًضا، أما أنا فأبقى مع نصفي الثالث!

337
املعطف يتسع الثنني:

أنا والبرد!
338

- أَبَِك شيء؟
- ما بي من شيء ِسواَك!

339
ليت لي بَْعضني، بَْعٌض يَْستريح، وبَْعِضَي الثاني يُريح!

340
سأصعُد لي؛ ألراَك هناَك!

تتزاوج في دمك!؟
325

لها،  تشتاق  التي  املدينة  أنَّها  وشعرت  ما،  يوًما  هناك  كنت 
قبل أْن تغادرها!

326
- ليتني أسترد بعضي... منك! 

- سأردها بشرط؛ أْن ترد لي بعًضا مني أيًضا!
327

لنا حني  تلَك “الَبِقيَّة” ِمْن َحديٍث... ِهَي ما يَْبَقى ِمّنا، كأنَنا نَُؤجِّ
لُه! نَُؤجِّ
328

وََضِح  في  إال  احللم،  بذلك  لْن ُتسك  تنْم...  لم  أم  منَت  سواء 
النهار!
329

َمـْدَخـِل  على  تَـَدّلى  زَيْـٍت،  َكـِقـْنديـِل  وَتــْخبو...  تُــضيُء 
! الَقـلِْب، حيًنا، يَـذوُب، وحيًنا يَـِشـبُّ

330
باِح َقْهوته، في الهزيع األخير من الليل، وقبل أْن  َسأُِعدُّ للصَّ

أخلد إلى الّنْوم فَقْد يصحو قبلي!
331

حني يتحول احلب إلى عقد “حق انتفاع حصري”، فمن األولى 
تسجيله في دائرة األراضي والشهر العقاري، ال في ديوان شعر!

332
َة إبداع ليس نصًيا، أو ُمْنَتًجا. ثمَّ
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في جيبي السحاب!
351

الضوء اخلافت، يترفق بالعتم، ويرانا أوضح!
352

وكيف أناْم.. وداخل صدرَي يَْهِدُل رَّف َحماْم!؟
353

حينما أصنع لي تثااًل من اجلوع؛ آكلني!
354

رمُّبا آتي َغًدا! ... جاءْت؛ ولْم يأِت الَغد!
355

قوس  على  متزجلًة  حضني؛  في  سقطت  غمامة،  الوشاح... 
ُقزح! 

356
احللوى... تذوب في فمي... حني تأكلينها!

357
املقاعد اخلالية، جتلس في انتظار احلكاية!

358
كم تدهشك تلك القهوة، إذ تستمع إلى غليانها في دمك، 

قبل أْن تضعها على النار!
359

أْن  قبل  يسمعك،  احلكاية،  صدى  اخلرافة،  حارس  الصوت، 
تستمع إليه!

360
فنجان واحد من القهوة، يكفي اثنني!

341
وال شيَء ثَمَّ ِسوانا، 
نُؤّثُث هذا الَعدْم... 

بِقنديِل زيٍْت... 
وََفْم!
342

احلرف الذي يسبقك، اتبعه!
343

“ُكْن بَِخْير”... فـَُكْنُت!
344

حارس “املول” احلزين؛ يحرس فقره، وثَراء اآلخرين!
345

عندما نترك مقاعدنا؛ تلحق بنا ذكريات لم نعشها!
346

أو كمن يطارد ِظلَّه... في ليٍل شديِد العتمة!
347

وَحيديْن كانا... وِحيديِْن َصارا! 
348

وأجمل ما بي، أنَت!
349

رمبا عليك أْن تتحلى بقدر غير قليل من البالهة؛ لتحتمل كل 
هذا الذكاء الذي يغرق فيه سكان الفيسبوك!

350
سأقولها، دون انتظار للجواب، هي حلظة لو عشتها، جلمعُت 
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361
أِهَي ِهَي؟ بَلى، وَلِكْن بُِدونِي، تَِصيُر باِلها!

362
قطرة قطرة... أنساُب، تت ِجلِد احلكاية، لتبدأ!

363
أنفاسه،  “يحبُس”  شهيق،  كل  مع  كان  أنَّه  اخلرافة،  وتقول 

مخافَة أْن يخرج مع الزفير شيء منها!
364

سأعلق االنتظار على احلائط؛ كي يعلوه الغبار!
365

الغيمة التي ال ُتطر، تزيد العطش، كسحاِب صيف، يتسكُع 
في ِعزِّ الشتاء!

366
َة القرب ِحجاب... احتجْب تقترْب! وألنَّ ِشدَّ

367
العصافير  تنقر  متى  أعلم  فال  الفطور،  أُِعدَّ  أْن  قبل  أنام  لن 

زجاج النافذة!
368

ال أريد أْن أفقد ارتباكي وأنا أكتب؛ لئال أقع في فخ الرتابة!
369

َة كالم ال تتسع له األبجدية التي اخترعها البشر... لهذا  ثمَّ
ُخلقت العيون!

370
بعضنا  نَكرَه  لن  نحن،  نحن  نصبح  نحن، حينما  لسنا  نحن 

أبًدا، سنشبه بعضنا؛ ونُِحُبنا!

371
ال أحد... يجد نفسه، ثم يُديُر ظهره لها!

372
حينما يأتي املساء؛ 

أنفُض ما َعلَِق باحلروف من ُغبار النهار، 
أمُلُِعها جيًدا، 

وأُخِبُئها تت الِوسادة؛ 
للحلم املوعود!

373
ال تعجبي... إْن أتيتُك بدوني!

374
كم تبدو مثيرًا للشفقة وأنَت ُتاول أْن “تتنكر”، أو تختفي وراء 

القناع أمام َمْن يفهمك أكثر منك!
375

كل ليلة، أحاوُل أْن أمللم نثارَ نفسي؛ ألزين مزهرية صباحك!
376

... أحيانًا...!! كم جميل... أْن نُسيَء الظنَّ
377

، نحو َمْن يغيبون عنا؛ ألننا نترك في “ذمتهم”  يشدنا حبل ُسريٌّ
بعضنا أو أكثرنا “وديعة” لديهم!

378
َة قرارات تتخذك؛ ال تتخذها!  ثمَّ

379
كأنَّي أقيم في ذلك الفنجان، وتتسيني، رشفًة رشفًة!
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389
كانت سهامه كلها طائشة، السهم الوحيد الذي وصل إلى 

هدفه، استقر في قلبه!
390

الشعور  من  إفالته  ته،  لذَّ ِمعيار  يكون  أْن  شقاء،  باملرء  كفى 
باأللم!
391

املظالم التي تراكمت على قلوبنا منذ أكثر من مائة عام، 
ال يلزمها مائة عام أخرى من الصبر والقهر،

تتاج مائة رجل فقط!
392

هل تعرفني ما معنى الكآبة؟ 
الكآبة أْن ال تعرفي مم أنِت ُمكتئبة!

393
كل ما قيل، وما لم يُقل بعد، ال يساوي نشوة الصهيل!

394
ال تترك الفوضى تخرج من رأسك، دعها تنظم نفسها، قبل 

أْن تطلقها خارًجا، لئال تتركه أشالء!
395

سألتني: ألم تكتبني بعد؟ 
فقلت: امنحيني وقًتا ألنحت لك أبجدية، تليق بنا!

396
كم وحيًدا ينتظر وحيدته، وكم وحيدة تنتظر وحيدها، وهما 

على بُْعِد فاصلة، أو عالمة تعجب، أو تنهيدة!

380
فنجان القهوة املؤجل، نخُب وطٍن غائب، تتسلل رائحته تت 

اجللد، و”تنمنم” الروح!
381

الغيمة،  قالت  أبًدا...!  نسكنها  لم  تسكننا  مدن  هناك 
وأمطرت، داخلي، وبللتني باحلنني!

382
السماء العارية، تزداُن باجلمال، عندما تتجب بالغيوم!

383
تت  املفاجآت  زِراعة  عن  ي  ُكفِّ أرهقتني؛  األسفار...  أيتها 

وِسادتي!
384

، وأُحدُث نفسي... حينما تتكلمني! كأنني أستمع إليَّ
385

األولى  للمرة  املرآة،  أمام  الوقوف  يُطل  لم  طويل،  وقت  منذ 
اكتشَف، أّنه يرى صورة أخرى، طاملا انتظرها!

386
في  وأسفاري،  وأنِت،  قهوتي،  فنجان  نسهر:  نتسامر،  جنلس، 

انتظار أْن... أنضمَّ إليكم!
387

جيًدا  لتستمع  مرعب،  وضجيٍج  عارمة،  فوضى  من  بُدَّ  ال 
لصوتك الداخلي، فضجيح الصمت يغطي كل ضجيج!

388
يَكفَّ  أْن  بعد  شك،  ال  سيجدونها  السكينة،  عن  الباحثون 

الصمت عن الصراخ!
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397
حينما يفقد القلم “الدواة”... يبدأ كتابته باحلبر السري!

398
الزمن وفق أينشتاين نسبي،... 

الزمان واملكان، نسبيان، اليوم، وخفقات القلوب كذلك، 
ورُبَّ تنهيدة في زمن النت َعبرْت القارات اخلمس... في حلظات!

399
كلما شعرُت بشيء من النجاح، ازدادْت حاجتي لالعتذار أكثر!

400
في غيابِك، بوسعي أْن... أُعيَد تذكري من جديد!

401
أنا... وفنجان قهوتي أجترني، أشربني، وأتوق لي، فيما أبحث 

عن ذكريات جميلة ذابت في رغوة الفنجان!
402

كم تثقل ظهرك، ذكرياٌت لم تَعشها، وكنَت تُريد ِصناعتها 
مع َمْن أحببتهم، لكنهم رحلوا، قبل أْن... تعيشها معهم!

403
أخاف من رنَّة الهاتف، حتى أنني رننت على رقمي من هاتف 

آخر، فدق قلبي بعنف، كم نحن مسكونني باخلوف، حتى منا!
404

تصحو من النوم، وتتمنى لو جتد أحًدا يتحرش بك، و”يناغشك”، 
وحينما يحضر هذا الـ “أحد” ال جتد نفسك!

405
في  وإلقائِك  منَك،  للهروب  ماسة  بحاجة  تشعر  أْن  ويحدث 
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ِخضم فوضى، أو حلقة نقاش يتحدث فيها اجلميع وال يستمع 
فيها أحد ألحد!

406
قبل  باتت معي،  ببهجة مؤجلة  املساء  زر  أَفُك  إذ  أنا؛  كأنني 

ذبول الشغف!
407

كم أنت مثخن بحنني، حللم، ال جترؤ على البوح به، إال وأنَت في 
كامل غيبوبتك!

408
جبيننا  نَِحُك  األولى،  للمرة  نراهم  عندما  أشخاص،  هناك 

لنتذكر أين “رأيناهم”؟ 
واحلقيقة إننا لم نرهم من قبل، بل كانوا فينا!

409
كان لي، وكنت له، ثم... كنا لسوانا!

410
أْن يتواصلوا مع بعضهم  على هذه األرض، كثيرون ينتظرون 
بالطرف اآلخر. كم  البعض، وال يعرف كال الطرفني عن شغفه 

يخسرون، فقط ألنَّ أحًدا منهم لم يبادر!
411

قيل: للغائبني بقايا ال ترحل! 
وأقول: َمْن قال أنَّهم “يرحلون”، حتى ولو غابوا؟ 

بعضهم يرحلون، ويأخذوننا معهم!
412

َة ثمار يانعة وشهية،  وأنت جتمع الثمار... غّير زاوية الرؤية، فثمَّ
متوارية وراء األوراق!

413
من الصعب جًدا أْن تنسى بعض الوجوه والعينني، ولو رأيتها 

عرًضا، في الزحام، ألنَّها تذكرَك بَِك! 
414

إليها، إلى َمْن تراءت إلّي خالل الّسحاْب... 
وظلَّْت هناك، وراء حجاْب... 

وحني استبدت بي األمنيات، 
وحاولت أْن ألتقي طيُفها، 
بدت لي حقيقة، وكنُت... 

السراْب!
415

“أحبَك”... قالْت، ومالْت! 
فلم أحتمْل، ........... 

ـُريد من املستحيْل  فقالْت: تّن.. جتد ما ت
ُث طيًفا،  فأدركُت أّني، أُحدِّ

وما ثمَّ غير التمني! 
وما ثّم غير خيالي القتيْل!

416
وأكُتبِك، بني السطور،  وآخر السطر،  أول السطر،  سأكتبني 

ألقرأَك وحدي!
417

لم أعد أتذكر، متى نسيتُك آخر مرَّة!
418

في أعماقنا، خطوط إنتاج للفرح، إذا أعتدنا على إهمالها، لن 
تعود صاحلة للعمل!
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419
- من ضلٍع ُخلقْت “حّواء”، ماذا سيفعل “آدم” ببقية األضالع 

الـ 23 ...؟؟ 
“يصنع” من كل  أْن  له  بل سيروق  “يشبع”  لن  أنَّه  لي  يبدو   -

ضلع حواء جديدة!
420

نحن ال نختار في العيش َمْن نرتاح معهم... 
بل نختار َمْن ال نستطيع العيش بدونهم، 

وال نستطيع أْن نعيش معهم!
421

أمللم بقاياي عن األريكة، وأَسّجيني، وأنام قربي!
422

نقضي نصف عمرنا في البحث عن الذات. 
ونقضي النصف اآلخر، في محاولة التصالح معها!

423
حني تفشل املرأة في عالقة حب أو زواج، تصبُّ غضبها على 

“جنس” الرجال، وتكرههم كلهم.. 
وحني يفشل الرجل، يبدأ بالبحث عن امرأة أخرى!

424
ميكنك  كيف  ولكن  ألبومك،  من  ما  صورة  تذف  أْن  ميكنك 

حذفها من الذاكرة!؟
425

وََجْدُت نَْفسي حينما وََجْدتَُك...   -  
أنا وَجْدتُِك، وأضعُتني!  -  

426
أْن  ما، يخشى  وفي حلظة  يحب،  الذي  تثاله  ينحت  منا  كل 

تدبَّ فيه احلياة!
427

الَبرْد يهذي... ِغوايًة، تريًضا على الِعناِق، والشغف بالدفء!
428

إنسانيتنا، وال  نرتكبها أحيانًا تؤكد  التي  احلماقات الصغيرة 
“تَُشْيِطُننا”... 

هي عبث الطفل الكامن فينا الذي يأبى أْن يكُبر!
429

ال دفء كزمهرير رعشة أول خفقة!
430

منُت، وَظلَّ القمر ُمِطاًل من الشباك، يحرُس أحالمي!
431

والشمس تزرع السماء ببذارِ الغيم؛ لعله ينبت حصادًا عاصًفا 
من مطر!

432
اللقاء بقي  اللقاء. ذلك  أعترف أنني كذبت حينما قلت: إلى 

ملتصًقا بي، فلم يغادرني كي أذهب إليه!
433

ِحنَي تُصاُب اللغُة باحلُّمى؛ يَْنمو على َجَسِدها َطَفُح اخلُراَفِة، 
مائِر املُْسَتِترة! وتَْهذي باالْستعارات امَلْكنّية، والضَّ

434
َماِء! وَنَْصَنُع ِمْن بََقايَانَا َساَللَِم لِلسَّ
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435
وَتَرَكُت احللم، الذي يزاحمني في فراشي، منذ بضع لياٍل، ظل 
معلًقا بأهداب العينني، كلما أغمضتهما، فتح عينيه! بَْعِضَي 

ِفي الِفرَاِش أِلَنَِّني أَْخَشى إِذَا اْستْيقظُت ُكلِّي أَْن أَُموت!
436

ذات ليلة، رََسما على زُجاج النافذة، بُِبخار فيَهْيِهما َسحابًَة، 
ُسرْعاَن ما أْمَطرت، وبللتهما!

437
فنجاني فارغ... ال ميأله إال أنَت!

438
يُبلل  من صوت حميم؛  ينبجُس  الغامض، حني  الرحيق  ذلك 

أطراف الشفاه بالشغف!
439

تَرْكُت شَفَتيَّ على َطرَِف الِفْنجان، على أَمل..!
440

الفقد مؤلم على كل حال، لكن أشده إيالًما حني تشعر أنَّك 
تفقد كل يوم بعًضا منك!

441
وفجأة وعلى حني ضجر؛ 

تراك معلًقا على صفحة الغيم،
وحولك رف النوارس تثغو، 

وفي آخر النص حرف يفتش عنك،
خبأه النحاة مدغًما في فؤادك!

442
من احلروف ما يكتب وال يلفظ؛ 

ومنها ما يلفظ وال يكتب، 
ومنها ما ال يكتب وال يلفظ، ولكنه مستتر كالنهار!

443
كمْن يحمل األقحوان، وميضي، إلى أقرب أفق بعيْد 

تطل  نافذة،  إلى  رفيًعا،  خيًطا  ميتد  الفراشات،  خيل  ليسرج 
على شرفة في الوريد!

444
َمْن ذا يُسامر مثقاًل باالنتظار... 

َمْن ذا لديه الصبر، 
كي يعدو بال قدمني، 

كي يغفو ... ويحلم بالنهار... 
متوسًدا ِظلَّ انتصار؟

445
حزم حقائبه للسفر، وأعدَّ كل شيء... 

قالت املوظفة: لدي مقعد خال لك، في الطائرة! 
قال: متى تفتحون قائمة اإلنتظار؟ 

قالت: ليس قبل امتالء مقاعد الطائرة! 
في  آخر  أجد مقعًدا  لعلَّي  املقاعد،  امتالء  إذن سأنتظر  قال: 

قائمة االنتظار!
446

تعاطي احملبوب أكثر فاعلية من تعاطي حبوب الضغط!
447

ال يلتقي السراج والعتمة، إال في قلب العاشق!
448

إلى َمْن ال يهمه األمر... ال شيء يهم!
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449
قالت: ما أقساك! 

هناك،  وترْكِتني  إليه،  أرسلِتني  الذي  الغيم  كقسوة  فقال: 
ألعق رَذاذ العطش!

450
عادي،  أْن ال شيء  يعني  فهذا  عاديًا،  يصير كل شيء  عندما 

أصاًل!
451

ُمْتَعٌب... كُغْصِن شجرة؛ تتقافز على َظْهرِه الَعصافير! 
452

وأغلقا  هناَك  َجلَسا  نظرٍة،  ألّول  األولى،  الصورِة  َحواّف  على 
ِسْفر الّزَمْن! 

453
بعضنا يستيقظ، ويحتسي قهوته الصباحية، لكنه ينسى 

أْن يُوِقُظ قلبه!
454

أْن تتمطى في سريرها اخململي  تأت بعد، حسًنا، لها  رمبا لم 
في  نلتقي  فقد  قزح،  قوس  متسلًقا  أصلها  أْن  ولي  السحابي، 

انتصاف املسافة ذات حلم!
455

إيذان  أنَّه  به، كنت أحسب  الرأس  الذي اشتعل  الشيب  هذا 
بدنو املوت، لكن تبني لي أنَّه من عالمات التشبث باحلياة!

456
ال تَْسألي عّني، فأنا ال أحبُّ األغنياِت إال... حينما... تغفو على 

كتف املَُغّني!

457
خبأتها، 

ماْء،  ما بنَي بَْيني والسَّ
وَحَملُْتها، 

شغًفا على َشَغفي، 
َكتًفا على َكْتفي، 

ِسّرا بَِحْجِم الِكْبرياْء!
458

العظماء فقط هم َمْن يستطيعون:
االستمتاع بشرب فنجان قهوة بهدوء، 

أو مالعبة طفل، 
أو ممارسة احلب، 

قبل أْن ميضوا إلى معركة فاصلة!
459

الوقت الذي تصرفه في “القلق” وانتظار “اجللطة”... 
يكفي للتفكير في إيجاد حل ملشكلتك!

460
فرق كبير بني أْن تنتظر حدوث “معجزة”...

وبني أْن تنتظر نضوج ثمرة زرعت أنت شجرتها!
461

ق َمْن يقولون أنَّ الوعد بأكل “طبخة” ألذُّ من أكلها،  ال تصدِّ
هؤالء “يغمسون خارج الصحن”!

462
قيل: كلما فتشت عن نفسي وجدت اآلخرين!
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463
سأعيد تأثيث مخدعي، 

مبا تيسر من غبار الطلع، 
وبقايا أسفار مخبأة في دفاتر الذكرى، 

وشهقات مصادَرة، 
لنحتفل بغيابنا!

464
بالسكينة،  الهاذية  أسفارك  تكتب  كيف  عجًبا،  لي:  قال 

وسط كل هذا الضجيج؟ 
فقلت: هي محاولة لقهر رتابة الفوضى، 

      وإعادة اكتشاف الضجر،
      و”تدوير” مشاعر متكسرة على حواف الشغف!

465
أجمل العالقات اإلنسانية، ما ال يوجد توصيف معلب لها... 
عالقة، ال توصيف لها، كلقاء بني حدسني داخليني، مبهمني!

466
بعد،  ونهرب منها، سنكتشف فيما  نقاومها،  التي  املشاعر 

كم كانت ضرورية خلالصنا!
467

الصوت فقه النشوة، كشواظ من الزورد!
468

إذا لم جتيئي إلى موعدي، 
سأطوي الشوارع َطيَّ اجلريدْة، 
وأحملها تت إبطي وأمضي... 

إلى مقعدي ألنتف َشْعرَ القصيدة...!
469

َة مواعيد... نفرح كثيرًا، حينما تفوتنا رغًما عن إرادتنا! ثمَّ
470

كل ليلة، قبل أْن يَْخلد للنوم، كان يقرأ لوسادتِه ِسْفرًا جديًدا 
من أْسفار احلكاية؛ لَيْطُردَ أرََقها املُزِْمَن، وَتَنام!

471
في ِمْعَطِفي... شاٌل يَلُوذُ... وَيَْخَتفي!

472
اجمَلاز؛  دَْفــن  َمـراِسَم  احلُــروُف  تُـِقيُم  َقــلْبي...  َسْفِح  َعلى 

وتُْعلُن... ُحّبي!
473

كل صباح، حينما أستيقظ، أشعر برغبة عميقة باالعتذار، 
وأتساءل: كيف جترأُت على... أال أحلم بِك؟

474
فتلك  يُقال،  أْن  قبل  يُقال،  ما  مرحلة فهم  إلى  نصل  حينما 

بداية احلكاية!
475

مضى  بللك  الذي  فاملاء  مرتني،  النهر  إلى  تنزل  ال  أنت  قيل: 
بعيًدا، 

ونقول: ليس بوسعك أْن تعيش احلكاية، مرتني!
476

بعضنا يُصاب بالتسمم لكثرة النظافة.
مقاومته  بناء  للجسم  تتيح  ال  املعقمة،  الغرف  في  احلياة 
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الذاتية!
477

ْق ُكلَّ ما ال يُقال! َصدِّ
478

أحيانًا... تدور الكرة األرضية دورتها كاملة، فتعيش الفصول 
األربعة... في ليلة واحدة!

479
كل ما ليس هنا... كل ما هو غائب عني... يُذكرني بك!

480
وهل يبكي البحر؟ 

حني يفتقد تراتيل الصيادين الصباحية، 
أو تهجره نوارسه، 

أو ال يواتيه احلماس على الهدير، 
أو حينما يفقد قدرته على إنتاج الزبد واألمواج؟ 

ما شكل دمعه؟ هل دمعه مالح أيًضا؟ 
ماذا بشأن الشطآن حني يفقد شهوة الوصول إليها؟

481
جفنان، مثقالن بالوهج املصفى، 

ناما، فوق البريق، 
والنوم، يصرخ: ال... ال ال أريد النوم، 

والعينان جتتهدان في فتح النوافذ للنهار، 
والليل يطلق شهقة، في عتمٍة وْسنى، 

تضيء: أنا الغريُق أنا الغريق!

482
كعادتي كل ليلة... أظل ساهرًا؛ 

ألطمئن أنَّ الشمس جاءت في موعدها، 
وأنَّ العصافير لم تتأخر، 

والنجوم دخلت مخادعها، 
والعشاق توسدوا أذرع حبيباتهم، 

ثم آوي إلّي!
483

الساقان الباردتان، تُدّفىء إحداهما األخرى!
484

أتصّيد اللحظة السانحة، 
وأعانقها حتى الثمالة، 

فقد ال تعود، 
وقد تعود... وال جتدني!

485
أثَمَة بَْعُد... 

َحديٌث يُقاْل؟ 
وفي َحْضرَة الغائِبنَي، 

بُكاٌء لِقْنديِل زَيٍْت، 
يُضيُء بََغْير ِاْشِتعاْل! 

486
قالت له: سأعفيك من ألم الفراق. 

فقال: كيف؟ 
قالت:... لن نلتقي أبًدا، كي ال نفترق!
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487
“هناك”  أنَّ  اكتشفُت  ثم  هناك،  كنُت  أنني  حسبت  لوهلة، 

يُقيم معي، سواء كنُت “هنا” أو هناك!
488

كم بنينا من سواتر ودفاعات؛ استباًقا ألي “اجتياح”، لنكتشف 
أنَّ َمْن “يُهاجموننا” يقيمون فينا، فأيُّ دفاعات تنفع أمامهم؟

489
كضوء الشارع، أهشُّ الوحدة، عن قلوب العابرين!

490
نرسم أبوابًا للهرب من أطياف َمْن نُحب؛

أماًل في أْن نقع في أحضانهم!
491

نُبّددُ فائَِض هذا الَبهاء، 
بَِبْعض الّضَجرْ؛ 

كْي ال يَذوب املساُء على َشفتْينا... 
ونَْخِتم ِسْفر الّسَهرْ!

492
ذكرى  تبقى  رماد؛  إلى  تتحول  حني  حتى  تنطفىء،  ال  النار 

وهجها تدفىء القلب!
493

قالت: من املؤكد أنَّك ستنساني! 
فقال: نعم مؤكد، سأنساِك كل يوم، في مثل هذا املوعد!

494
وَتَخالَقا،  َفَتناَحتا،  وَتَغارَقا،  وَتَعارَقا،  َفَتعالَقا،  وتَباَعدا،  تَقارَبا، 

وَتعاَشقا، وَتراوَيا.. ....... وَتعارَكا، وَتناَكدا.. وَتَواَغدا، وتفارقا!

495
َمْن يُـِظلك.. أو تُظلل َمْن.. إذا كنَت ظال؟

496
أحبُّ املشي تت املطر، ولكنني أحتار في اختيار خطواتي، لئال 

تطأ قدماي، دموع السماء! 
497

ُفتات  أنَس  ولن  أينما كنت،  ال مناص... سأحمل بحري معي، 
اخلبز، ألنثره أمام النوارس!

498
الشغف : إّتقاد ؛ إْحساس ؛ إنِْفعال ؛ َحرَارَة ؛ َحَماَسة ؛ َحِمّية 
؛ ُحّب ؛ ُحَمّيا ؛ خاجِلَة ؛ َشجاً ؛ َشَغف ؛ ُشُعور ؛ َصَبابَة ؛ ِعْشق ؛ 
عاِطَفة ؛ َغرَام ؛ َغَضب ؛ َكلَف ؛ َمْوِجَدة ؛ َمْيل ؛ َهوًى ؛ ُهَيام ؛ وَْجد 

؛ ُولُوع!
499

على َمْن يريد الهروب، أال ينظر للخلف... وال ملواطئ قدميه، 
فقط هروب لألمام، انزالق سحيق... يهوي لألعلى، باجتاه الغيم!

500
سـ “أطلطل” حيًنا بعد حني، 

أسترق الرذاذ، 
والليلك، 

وأقرص َخدَّ األقحوان!
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501
ذلك املالذ املستحيل املمكن،

كلما اقترب نأى، 
كأنَّه الغيم املالمس لسطح األرض، 

قريب ميأل الفضاء، 
حتى إذا امتدت اليد لتقطفه 

تالشى في الالمكان، 
وعادت باله!

502
تعرفي عليَّ ألعرفني! 

وَمْن يدلني علّي ِسواك...؟
503

ال ميكن أْن يكون اإلحساس باجلمال خطيئة، وإْن كانت، فهي 

من جنس اخلطايا التي تستمطر الغفران، وال غفران بال خطيئة!
504

“سماره”  من  أُخفف  أْن  أحاول  فقْط  “ُحلُِمي”،  عن  أدافع  لن 
قلياًل!

505
من “فقه القهوة”، أنَّها ال تُعطي ِسرَّها، إال ملن اعتاد أْن يحتسي 

فنجانه األخير، قبل أْن يذهب للفراش بقليل!
506

أطارد نهاري... بأسفار الليل، وأجمع ما بقي مني لياًل، ألسفار 
النهار!
507

صباٌح كسول، 
يتمطى ُمْثقاًل بلذاذات وكوابيس الشغف املسائي، 

يَْفرك عينيه، ويُسّرح شعره املبلول، 
حّمام الليل، كان منعًشا وصاخًبا، 

لم تزل حبات املطر تَْنُقط من أطراِف أحالمه!
508

منتصف  إلى  يصل  حذاًء  وينتعل  ثقياًل،  يرتدي معطًفا  كان 
عنقه، قبل أْن يذهب إلى فراشه، على سبيل االستعداد لألحالم 

املُوِحلة!
509

ِعْند انْتصاِف الليل، يُغمُض الّسهُر َعْينيه، وَيَتمّنى... 
ويبدأ الشاعر بِـنـَْتِف قوافي القصيدة... قافية قافية: تبني، 

ال تبني! 
الّنّص،  قاع  في  ومنه  منها  بقي  ما  يَْجَمُع  ينتهي،  وحينما 
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ويحتسيه، 
تارًكا تلك الثمالة، النتصاف ليل جديد!

510
تبهت األسماء، واحلكايات، وتتحلل »جثثها« قلياًل قلياًل، 

بعضنا يُِصرُّ على »تنيطها«، والبعض اآلخر يسارع بدفنها، 
هناك أسماء وحكايات، ال تُدفن إال معنا!

511
عيوننا،  أما  بأرواحنا!  ونسمعها  بآذاننا،  نراها  األحبة  وجوه 

فنستعملها الحتضانهم!
512

أجمل ما نفعل، ما ال نفعله عادة!
513

َة ُحب، ُمزمن، كاألمراض املزمنة، يفرض عليك تعاطي دواء  ثمَّ
لبقية حياتك، ليس للشفاء منه، بل للسيطرة على أعراضه!

514
على بُـْعِد َسْطر، من مطلع القصيدة، 

يسقط الشاعر، مضرًجا، باحلبر، 
فيزحُف ُمـّتـكًئا على “صدر” بَْيِت ِشْعٍر... ينتظر عودة “َعُجزِه”!

515
رمبا يتمتع ما يُقال ببعض احلقيقة، لكن احلقيقة كلها... فيما 

ال يُقال!
516

الصباح يكفينا جميًعا القتسامه، بعضنا يزهد في حصته، 
وما  “البايت”،  الليل  أكل  من  يقتات  أْن  على  ويُِصرُّ  يأخذها،  فال 

حمل من كوابيس أو أحالم!

517
قالت الوردة: سأمنع عنك رائحتي... 

فقال: وما قيمة هذه الرائحة، إْن لم جتد من يُشمها!
518

أنا أجزم، أنَّ ذلك السيد الذي يهابه الناس، يهابهم أكثر بكثير 
مما يهابونه!

519
ليلة سعيدة! تلك العبارة البالستيكية ال تعني شيًئا، غير 
القرف، خاصة إذا قيلت في ربع الساعة األخير من الليل، حيث 

لم يبق متسع للسعادة!
520

ما فائدة االنتظار في حضور الغياب؟
521

لُْذ بَِك 
بَعيًدا عن الَقطيِع 

لَِتْنجو مبا تََبّقى ِمْنك!
522

أكثر األوقات جدية في حياتك، حينما تأخذ األمور اجلدية، بال 
جدية!
523

وها ثَلُْج روحي يُزّهُر َجْمرًا يُدّفُئ َقلْبي، 
فينبُض باْسِم الّصبايا املالِح، 

ويَْجمُع َحْولي بقايا مساٍء شغوٍف، 
ورَّشِة ِعْطر الّصباح!
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524
لم يبق في كأسي... سواي، وبعض الثمالة!

525
منذ سطرين، وبضع دقائق، كدهر، 

أبحث عما يهزُّ احلكاية، 
ليساقط اللهاث، وتستريح احلروف!

526
كم نبتعد، كثيرًا، لنكون أقرب!

527
حني أكتبك، تتبرعم أصابعي، وتزهر، وتثمر، في حلظات!

528
يقال أنَّ آخر كلمتني تفوه بهما أينشتاين للممرضة قبل أْن 
األملانية،  تفهم  تكن  لم  املمرضة  األملانية.  باللغة  كانتا  ميوت... 

ولم يعرف أحد ماذا قال! 
كم من كالمنا يشبه ما قاله أينشتاين!

529
الرأس احملشو باخملاوف، ال يتسع لألحالم...!!

530
وأنا  الشمس،  إليك  تسبقني  أْن  قبل  الصباح،  تية  سألقي 

نائم!
531

أتوق ألْن أنسحب إلى داخلي، وأصفق الباب ورائي!
532

كمن ميتطي نقطة ماء انزلقت من سحابة، هكذا كنُت، في 
آخر “تعسيلة” سرقـْتـني منك!!

533
َة ُكّوٌة ما يتسلل منها الّنور،  ثمَّ

ّماء،  في هذه اجلُدران الصَّ
هي تبحث عنك، 

فال تُِشْح بَِوْجِهَك َعْنها!
534

في طريقي إليك... انتعلت السحاب، 
أضاء البرق صدري؛ 

هبطت رذاذًا على رؤوس أصابعي!
535

مِنُْت خارجها،  لي،  تُْفتح  ولم  النوم،  مملكة  أبواب  حني طرقُت 
على رصيف الشغف!

536
كلما اشتد هطول املطر،

تنمو أنثى الكلمات، 
 ، يبرعم الّنصُّ

على ذراع الشغف!
537

األَْشَواُق الَِّتي يَُطوُل أََمُد اِْشِتَعالَِها، باَِل “إِْمَدادٍ”... 
َتُوُت وَتَْخلُُد إِلَى النِّْسَياِن... 
َكالنَّارِ الَِّتي تَْسَتِحيُل رََمادًا!

538
حينما نُحب، نضبط ساعاتنا على توقيت “احملبوب”! 

مواعديهم  يضبطون  مثاًل،  اخلمس  الصلوات  بأداء  امللتزمون 
وفق مواعيد الصالة، فيقولون: نلتقي قبل الصالة، أو بعد الصالة!
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539
الدفء في  إلى بطن أمه؛ بحًثا عن  الوليد  أْن يعود  هل ميكن 

ليلة صقيعية ناشفة؟
540

احلروف التي ماتت سريريًا؛ بُعثْت من رقدتها في غيبوبة حرف!
541

لم أعد أنتظر، ... أيقنُت أننا نحن من نصنع االنتظار، انتظارًا 
ملفاجأة سارة، نحن فقط َمْن نستطيع أْن نصنعها!

542
الشوق كالسيل، نفتح له الطريق ليجرفنا؛ ويأخذنا معه!

543
يجلس على احلافة... أماًل في السقوط!

544
عن  فداحة  يقل  ال  الرومانسيون،  فيه  يغرق  الذي  “الهبل” 

“اخلبث” الذي يتخبط به “الواقعيون”!
545

أخشى إْن رّتبت هذه الفوضى اللذيذة، أْن أقع في ضجر الرتابة!
546

ح  يُوضِّ جًدا،  كثيره  كثيره،  العني،  يُغشي  الضباب،  من  قليل 
الصورة!
547

إلى  ورمبا  فعبادة،  عادة  إلى  تتحول  ما  سرعان  صدفة،  احلب 
“كفر”!
548

كان يعدو كوعٍل؛ ليلتحق بقطيع، يعدو وراءه!

549
أنا لست ظلي، فكيف أكون ظاًل؟ أو كيف أمنحه ألحد؟

550
بال  قافية مستعصية،  تبحث عن  ِقبّلة مؤجلة،  احلرف،  زفرة 

شفتني!
551

شهيق الكاتب وزفيره، مقروء على صفحة بيضاء، 
حني ال يتنفس على تلك الصفحة، يختنق!

552
الكآبة... أْن تشعر أنَّ قلمك مزدحم باحلروف؛ 

ولكنها تأبى أْن ترتسم على الورق!
553

َعلى حاّفِة عاٍم مَيْضي، وآخر يَِجيُء؛ 
سأصنع من خيبات املاضي فتيلًة تُضيء َعْتم املستقبل!

554
سألتني: يا كثير األسفار... ماذا جنيت منها؟

يتملكني،  غامض  إحساس  َة  ثمَّ ولكن  أجبت،  مباذا  أقول  لن 
أشعر أنني قطعت آالف األميال... ولكن على جهاز املشي! 

يا إلهي... أية خيبة هذه؟!
555

احلب... “حالة مرضية”، نحتاجها بشدة، حني نشعر أنَّ صحتنا 
تسنت أكثر مما يجب!

556
حائط  على  نكتب  أننا  متأخرين،  ندرك  حينما  البوح،  يتعبنا 

من ماء! 
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557
أْن  تريد  وكنت  تعشها،  لم  التي  تلك  إيالًما،  الذكريات  أكثر 
تعيشها  أْن  قبل  رحلوا،  لكنهم  أحببتهم،  َمْن  مع  تُشاركها 

معهم!
558

َقْبل أْن يَِصال اْفَترَقا... ِخْشيَة الُوُصوِل رمُّبا، أوْ لََعّله االْسِتْمتاع 
رِيق! ة الطَّ بِلذَّ

559
وهل يُصلح الطبيُب ما أْفَسَد الَعّطار؟

560
أنتظر بفارغ الصبر... أْن يَْفرغ صبري!

561
الشوارع اخلالية في الهزيع األخير من الليل... مألى بخطوات 

العابرين...!
562

ال تَلُْم كأَس املاِء الذي تَْشرَبُه، إذْ يََتحّول إلى َعرٍَق ننت الرائَِحة، 
فبعُضه يَِجُد طريقه إلى الَعنْيِ، ليتَحوَّل إلى دُموِع َفرَح!

563
أيتها الشمس... أغربي... عن وجهي!

564
ما حك جلدك... مثل قلمك!

565
حينما تصل “احملطة األخيرة “ يبدأ السفر!

566
عندما أعد قهوتي،

ال أشربها وحدي، حتى لو كنت وحيًدا، 
وال وحدِك، حتى لو كنِت وحيدًة، 

بل نشربها وحدنا!
567

يا إلهي... كيف يحضر كل ما فيك... إالك؟
568

مطر على الشباك، 
يهطل في دمي، 

وعلى شفاه ذابلة... 
وغيٌم ناشٌف، 

يَحزُّ رقاب الصبابة، 
ويصعد بي إلى الهاوية!

569
صفق الباب، ومضى، كأنَّه اختفى...! 

هل أدرك أنَّه أخذني معه... 
ولم يترك وراءه... ِسواه؟

570
- كل ما في األمر أنَّ نواياي لم تكن سليمة منذ البداية! 

- بلى أعلم، ولو كانت سليمة ملا أعرتُك أي اهتمام!!
571

في انتصاف املسافة 
ما بني صحو ونوم، 
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وصحو وصحو، 
ونوم ونوم، 

و»كوما« و»كاما«* 
يُجّدف في الدّم صوت الصهيل، 

ويقذفني األقحوان إلى شاطىء ال نوارس فيه، 
وال أمنيات، وال بحر، 

ال ثّم غيري، ُمسّجى، 
كقنديل زيت،

بغير فتيل!
572

أتأرجح على حافة ما، 
كما تقف شفتان على حافة الكأس، 

أأشرُب؟ 
أهرُب...؟ صعودًا 

إلى قعر هاوية ال قرار لها!؟
573

أهز جذع القصيدة 
لعل القوافي تتساقط علّي... 

هل فاتتني مواسم اإلنشاد 
وطوى راهب العرسال كتاب التراتيل، 

وغادر زغب السنونو معّرشات الياسمني؟؟
574

تنقلني تلك الكلمات الشفيفة إلى ضفاف بعيدة، 
تسكن في سويداء غرفة سرية، تتل رُكًنا قصًيا في القلب، 

بيداء  في  ألقيته  أو  مفتاحها،  مني  وضاع  أُغلقت،  لكأنها 

مجهولة؛ 
أمال في االستمتاع بالبحث عنه، 

أو رمبا جتده يد مجهولة، تتد به إليَّ في حلظة يأس؛ 
لتنتشلني، وتنقلني إلى قمة سحابية باردة، 

أو تُلقي بي أمام ِمدفأة، محاطة بهمسات مسائية، 
تتطاير حولي بأجنحة مالئكية!

575
كم أشعر بالفقر والفاقة حني يكف قلبي عن اخلفقان! 

حني... أنسى إيقاع لهاثي!
576

“مؤسسة  في  أو موظف  وكأنَّه مستخدم  احملبوب  تعامل  ال 
احلب”!
577

أْن  أْن يحبنا كما يحب هو، ال  أْن نسمح للمحبوب  إنَّ علينا 
نفرض عليه طريقتنا في احلب!

578
مجتمع  سيدات  مالبس  يرتدين  ونساء  أنيقون،  رجال  َة  ثمَّ

باذخة، 
يقومون بأدوار “كمبارس” في األفالم... 

واحلياة أيًضا!
579

أشمٌس هي أم هو قمر؟ بداية صباح أم مساء...؟ 
ال يهم... 

ما يهم... 
القدرة على أْن تتذوق جمال اللحظة وأْن تعيشها!
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580
كم يبدو املشهد واضًحا، حينما تبتعد كثيرًا عنه!

581
فأنت  حياتك،  في  الوحيدة  احلقيقة  هو  الشك،  يصبح  حني 

على أعتاب اجتراح، أو اقتراف، فعل كبير!
582

في كل حلظة: لوحة، 
سماء األيام األخيرة من اخلريف، 

تأمل بال حدود، 
وبحث دائم عن سكينة ما وسط ضجيج الكون!

583
الليل منبه... كلما منت، أيقظني!

584
وَبِي َشْوٌق، إلى بَْعِضي... 

وَبَْعِضي بَْعُضُه...
مَيِْضي... إلى َحْتٍف... 
إذا أْحَيْيَته... يَْقِضي!

585
َعَبرَْت َعلى َسْهِو احلُروِف؛ 

َفأزَْهـرَْت كلماتُها... تَْترَى َقواِفَي، 
ألَْهـَبْت أْشعارَها!

586
 ، يََهَتزُّ احلَرُْف َكَوتٍَر بَّريٍّ

َفَترْتَِعُش الِكناياُت، 

وَتَـْنَدسُّ في ِفراِش الَقصيَدِة، 
باِحَثًة َعْن دِْفء!

587
َة منا،  نحن، كلنا، في رحلة دائمة، للهروب، إلى مالذ ما، وثمَّ

من يهرب من مالذه! 
588

طوبى ملن الذَ مبن/ ما يُحب، وال يَدري حنَي يُرَّبُت على َكْتٍف ما، 
أُهو َكْتفه أو َكْتف احلَبيب!

589
أْمِسُك بَِتالبيِب احلَرِْف ألكُتبه... َفَيْكِتُبني!

590
إلى ِظلِّ ِظّلي... َمَضْيُت، بُِدونِي!

591
ِغوايَُة الِكنايَِة، تُْثِقُل رأَس احلَرْف!

592
حني تفقد وطًنا، فأنَت بحاجة المرأة بحجم وطن!

593
أهدهد الصباح، أالطفه، وأسأله أْن ال يرحل، دون أْن يترك وعًدا 

بدفء ما!
594

كلما َهرَبُْت إلّي، وََجْدتُك َقْبلي ُهناك!
595

احلروف احملتقنة، 
تنفجر في وجهي كنايات غامضة، 
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تتلوى قهرًا، 
وتختفي داخل كلمات باحلبر السري!

596
يصرخ الرجل القديس متلويًا بألم: 

أريد شيئا من النذالة، واخلسة، ألعرف طعم الفروسية!
597

حتى األوكسجني، يخنق، حني “يحاصرنا”... و”نتسمم” بفرط 
النظافة، 

ألنَّ احلياة في غرفة معقمة، تيل املناعة إلى التقاعد!
598

كثرة العتاب... تقتل الشوق!
599

ذلك احلرف... معلق بني همزتني وسحابة!
600

كأنَّنا ُخلِْقنا لَنخاف!

601
البوُح الّصامت... أْن تَْثمل بذلك النبيذ الذي لم يُْعصر بَْعد؛ 

ولْم يَزل ُمْخـَتـزَنًا في ُكروم الِعَنب.
602

من  لينطلق  الهدوء؛  من  عاصفة  إلى  يحتاج  احلرف؛  ذلك 
شرنقته!

603
يزداد البرد توحًشا حني “ينفرد” بنا!

604
! ليت لي قلٌب كقلبك، لئال أقسو عليَّ

605
كمن يُذيب ابتسامة في كأٍس فارٍغ!

606
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على  ساهرًا  الليل  وترك  مبكرًا،  نام  بالنعاس،  املُثقل  املساء 
شباك االنتظار!

607
لم أكن يوًما وحيًدا، قبل أْن ألقاك قبلي!

608
ليس لي بعدي... ِسواك!

609
َقْبل أْن آوي إلّي، أُدَفِّىُء بْعضي بََبْعضي!

610
وأذكر أنَّي... غداة التقينا، تبددُت بيني وبيني!

611
كتبوا فقرأنا... ونكتب، وال يقرؤون!

612
نحن ال نكُتب عنهم... فقد ُكِتبوا علينا!

613
للنوم، فيما  لتخلد  السرير  إلى  أْن تذهب متثاقاًل  ما أصعب 

تترك نفسك ُملقى على األريكة!
614

إْسِبقني إلّي... َقْبلي!
615

أخاف إْن منت؛ أْن يطلع الصباح سريًعا!
616

حني تشعر أنَّ سقف العالم ينهار على رأسك، 
فهذا يعني أنَّ لك رأًسا شديد االحتمال!

617
سأحدث الليل بألف قصة وقصة، لئال ينام؛ ويتركني ساهرًا!

618
سأَهْدِهُد الّصباح، وأوصيه أْن يُْشرَِق ُمَتَمّهـاًل، حتى ال تتبّخر 

لذاذات الليل دفعة واحدة.
619

املساء املشبع بالرذاذ... 
يرش الذكريات بحنني غامض، 

ويحيل الشفق إلى رداء من دفء!
620

االعتذار... أْن تقول ملن ُتب: 
أنا آسف ألنني تسببُت بأْن أوصلكم ألْن تُخطئوا معي! 

ببساطة... نحن نعتذرُ عن أخطاِء أحبابنا!
621

كثير من األشياء اجلميلة املبهرة في منظرها... باِل طعم!
622

الالمكان هو املكان الوحيد الذي جتدُك فيه، حني تفتقدك!
623

بإمكانك أْن ُتسك بها... إْن أردَت!
624

يصحو البسطاء والفقراء وهم يفكرون في كسب رزقهم، 
البحث عما  والكتاب، وهم منشغلون في  ويصحو الشعراء 

يضيء عتم الطريق،
ويصحو “الزعماء” وخفافيش الظالم، وهم يفكرون في كيفية 
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في  أُضيئت  شمعة  أي  على  والنفخ  واألحالم،  األرزاق  مصادرة 
غفلة عن عيونهم!

625
وممارسة  اخليال،  لتنشيط  غامضة  مساحة  تُبقي  أْن  عليك 

الذكاء.
لو رأينا اهلل بأعيننا، ملا آمنا به!

626
دع حرفك في غيبوبته اللذيذة، دعه يهذي ليصفو!

627
في مسامات اجلسد، تختفي أسرارنا، حتى إذا تعرقنا، فاحت 

روائح َمْن نحب!
628

تت  خبأته  ما  مختلفة  يجعلها  ما  الصباحات؛  تتشابه 
الوسادة لياًل!

629
في  تسيل  التي  تلك  سخونة...  وأكثرها  الدموع  أقسى 

الداخل... في مجرى الدم!
630

حني جتد السراب واحة فعاًل، تعيد النظر في املقوالت املعلبة!
631

سأمللم ما بقي من الشمس، ألدخره لليل الطويل!
632

املوت صديقنا، “يعيش” معنا، وحينما منوت، يصحو ليوقظنا!
633

أهيلوا علّي التراب،
قبيل وفاتي، 

ألحمل وِزْري... 
إلى حيث ال وِزْر غيري!

634
في مقبرة األسفار 

ضريح مفتوح، باِل شواهد، 
ترقد فيه مِمحاة، وبقايا قلم بال “ُفَطع” 

ينتظر البعث!
635

املغني “شهوة” كاخلال،  نبتت على جسد  املطر،  تت شباك 
في َخدِّ القمر!

636
أحاول أْن أنام... 

ولكنني ال أجد رأسي!
637

الليلة تديًدا 
سأغافل األحالم، 

وأنام قبل أْن تصحو!
638

كيف لم أنتبه من قبل، إلى كل هذه الكلمات في لغتي؟
639

ليتني أستطيع تأثيث هذا السكون... بقليل من الصخب!
640
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غيبوبة تضي على ساقني من وهن، 
فتوقظ سهوتي؛ 

لتنام ما بيني وبني كناية ومجاز!
641

في املزهرية، يجلسان... 
حرفان من دفلى، ومن زهر تسلق ظله كاألفعوان، 

وشذى من موعد، ذبلت نهايته قبل األوان!
642

بني ثلجني.. ونار، 
يكتوي قلب املغني، بانشطار

نصفه ثلج، ونصف، بعضه نار، ونار!
643

أعطني بعضي، وخذني، علني أحميك مني!
644

حني تَْخـَتـلي بك، تَـْفـتـَِقْدك...!
645

حني يخلد النوم للفراش، 
تغافله الوسائد، 

وتضي إلى أحالمها اخملبأة!
646

نكتوي... لنرتوي!
647

أحيانًا تود لو “يقرص” الزمن عقارب الساعة، و”يشل” حركتها!
648

يسبقنا شوقنا، فنلهث وراءه، وما نحن مبدركيه!

649
“سقطت”... وبقيت ياسمينة!

650
سهو احلرف... صحو!

651
ينحرف احلرف في سهو وصحو والتفات، فال يرى غير الكناية!

652
تنام احلروف، باحثة عن اجملاز، على حني حلم!

653
إْن كان ال بُدَّ من السقوط... فليكن لألعلى!

654
قالت الغيمة، وأمطرت، داخلي، وبللتني باحلنني! 

655
يا حلُْمقنا 

حني نُغّيب َمْن نُحّب ُعْنوًة؛ 
لنتلّذذ بألم الفراق، 

أو لنختبر صبرنا!
656

قال لها: نامي ملء جفوني، 
فطار النوم!

657
أو كمن يتنسم عبير الفجر في الهزيع األخير من الليل، فال 

َة إشراق مبكر، استعجل البزوغ، فأضاء قبة السماء! يدري أثمَّ
658

مجرى  في  وتتلوى  اجللد،  تت  تتسلل  ودأبه،  النمل  كدبيب 
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الدم... تلك احلروف!
659

أتأملها، كَمْن يبحث عن نفسه في مرآة!
660

قال لي: أنا غاضب من تلك اليمامة، أنا أحب أْن أراها “مبطوحة” 
في سدر املسّخن، وهي تصر أْن تشجيني بهديلها!

661
ال تتوسد ذراًعا ال يتوّسدك!

662
هي َسْهَوُة الُغزالن إذ نَـَفـرت إلى ِحضٍن أثيٍر، 

تستقي، وتثورُ، 
تُبارك َسْهوها، تضي إليه... 

تغفو لتكمل حلمها، 
كي توقظ الشفتني من صمت عميق!

663
كان يبحث عن عينني ليختبىء فيهما من وحشة هذا الكون!

664
كان يخبىء تلك اخلفقات في زق مثقوب!

665
ة” الذعة! ذلك احلزن النبيل، يحمل “لذَّ

666
َة غضب يبعث على االرتياح؛ خاصة في أعقاب اكتشاف  ثمَّ

خديعة ما!
667

تلك  بعد  كتابته،  أنوي  كنت  ما  كل  أمسح  أْن  بودي  كان 

الرسالة القصيرة، التي لم تصلني بعد!
668

بوسعنا أْن نقص الزمن، ونوقفه، وندخل في استراحة من كل 
شيء، ثم نوصله من جديد... لنستأنفنا!

669
تتزاحم األجوبة على باب سؤال واحد!

670
حرفان هما؛ حني يلتقيان، يصبحان قصيدة!

671
احلرف، ال يعرف كيف يستقيم، إال بعد انحراف!

672
احلرف املتمرد، يستقيل من اللغة الكسولة، ويتعلق بأرجوحة 

عابثة!
673

ـُؤكل ساخنة، حتى ولو حرقت األصابع! الكستناء ت
674

كلما ابتعدت عنهم، اقتربت مني!
675

القهوة في الفنجان، تبرد وتغلي، حّمى احلرف!
676

يتهجأ حرفه حرفها، ويُسرَّان بسوء الفهم!
677

حني جتتمع غيبوبتان... نصحو!
678

كلما َهذا بَشغفه احمَلْموم... َكـّرت َحّبات احلُب!
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679
يدفن املساء رأسه في ثنايا احلروف، ويغفو...

680
أثث »خلوتك« مبَْن ومبا تب!

681
سأْكـُتب  الِكتابة،  على  تْقوى  تُعْد  لم  تشنََّجْت،  أَصابِعي 

بَشـَفـَتّي!
682

بوسعك أنَّ تُغير العالم، وأنت جتلس على أريكتك، فقط قرر 
أْن تتغير!

683
أنا والليل، نقرأ كف النهار، ونَِعَدُه بالفرج!

684
كلما أزلت الزغب عن جسد القصيدة... منا وأينع!

685
تكتشف حينما تنام، أنَّهم كلهم ساهرون!

686
حينما ينفض السامرون، تبدأ احلكايات!

687
تت جلد احلكاية، يعشوشب الليل!

688
ملوسم  عواطفنا،  انفجارات  نؤجل  الشغف،  مخزن  في 

القطاف!
689

لن تشعر بالسيكنة، إْن لم تُساكن نفسك!

690
ا... ال يحتملك! ال تمل همًّ

691
الفرق بني السائس واملُساس:

أنَّ األول ليس لديه الوقت للتفكير بالثاني، 
فيما الثاني يفكر -طيلة الوقت- باألول!

692
كان ميكنك أْن تكون ما تب، فقط لو أحببت َمْن تكون!

693
ميكنك أْن تأكل 

مثاًل
وعيناك تترقرقان بالدموع!

694
املنقطعون عن الواقع، 

يترفعون عن االعتراف بأنفسهم، 
بحجة اهتمامهم بـ “القضايا العامة”!

695
بعض القهوة بنكهة العيد، 

وبعضها بنكهة املوت، 
ألذها... بنكهتنا!

696
بعض بوحنا... يحتاج إلى بوح!

697
وداخل كل شهقة، صرخة ميالد!
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698
رذاذ تشرين... بللني باحلنني!

699
سأمضي، ذات يوم، إلى بحٍر بال مرافىء!

700
وحني يجن الليل، 

نقتات على ما يتناثر من حروف، 
عند عناق الكلمات!

701
والرذاذ يصفع أيًضا!

702
البْيُت الذي ال يُِطلُّ على َحديَقِة القلب... ال يُْسَكن!

703
أليس غريًبا أْن تقوى أبصارنا حينما جنلس في العتمة؟

نحن بحاجة لنورٍ خافت كي نرى جيًدا!
704

أدفع نصف عمري، وأشم رائحة ترابها املشبع بعرق السماء!
705

حني “تشعر” في أعماقك أنَّك جميل، 
ستبدو في عيون اآلخرين جمياًل!

706
تخيَّل، أنَّك سجلت كل ما قلت ذلك اليوم، 
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ثم استمع إلى التسجيل، 
كم ستحذف من كالم زائد، 
نّكد عليك، وعلى َمْن حولك!

707
حتى حني تشعر أنَّك بال حول وال قوة، 
َة طاقة كامنة داخلك،  ستجد أنَّ ثمَّ

تكفي حلرق كآبتك، 
فقط استدِعها!

708
عند انتصاف الليل، يخلد النعاس للنوم!

709
رمبا عليَّ أْن أعدَّ ما يكفي من أسفارٍ لياًل؛ 

لتناولها مع إفطار الصباح!
710

اجلروح التي يبدو أنَّها اندملت، 
مؤملة أكثر بكثيٍر من تلك النازفة للتو!

711
لم يْبَق غيري هنا، فقط... أنا... وبقاياي!

712
حينما يشتد برد الليل، أتدّفأ على جمر الشوق!

713
وأنَت تتناول قهوة الصباح، 

تذّكر أْن تُذيب في فنجانك بقايا هواجس الليل وخربشاته!
714

حينما سألتني: لم أنت حزين؟ 

تذكرت أْن أحزن!
715

حينما يذهب النوم إلى الفراش، 
أتسلل على رؤوس أصابعي، 

كي ال أوقظه!
716

ال تْنَس وأنت راحل، 
ـُرّتْبني جيًدا في حقيبة سفرك! أْن ت

717
احلاجبان الكاذبان، ظالن، من غبارٍ دَبِق!

718
على احلافة، يحفني الشغف!

719
البياض الذي غزا مفرقي، غزا خافقي!

720
رأسي ليس لي، حينما تعبرين!

721
ُكونِي َكـْوني، ألكونك!

722
كي تشعر مبتعة األلم؛ 

عليك أْن ال تستمتع بآالم اآلخرين!
723

كي تشعر بروعة إيقاع الرتابة، 
عليك أْن تنعم ببعض الفوضى!
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724
أقصر الطرق للسعادة، 

أْن تعيشها، 
ال أْن تبحث عنها!

725
حني أعجز عن “تضير أرواح” َمْن أُحب، 

أغط في نومي، 
علَّي أراهم... حني حلم!

726
موعد  يحني  حتى  باستمتاع،  العشب  تضغ  وحدها،  األبقار 

ذبحها!
727

يقيم هناك وحيًدا وسط جبال الغيم، 
، كمن يبحث عمن يُؤنس وحدته..  يُطل علينا من َعلٍّ

كم هي القمة موحشة وباردة!
728

من اجلنون أْن تبقى عاقاًل وسط عالم يُعاني من فرط العقالنية!
729

خذوا ما تشاؤون مني، 
ولكن دعوا لي إصبًعا واحًدا؛ 

لينقر على لوحة املفاتيح!
730

كن ما تريد، لتريد ما تكون!
731

نحن ما نهوى، وما يبقى تفاصيل مملة!

732
ليس لي مني... سواِك!

733
أو  ينفد،  حني  الشغف،  لشحن  ذكية«  »بطاقة  َة  ثمَّ هل 

تنخفض فاعليته؟
734

شراعك... ذراعك .!
735

لَْيَس ِفي َجْيِبي... ِسَواي!
736

أَِعّني... أِلَْصُحَو ِمْن ُحلِمَي املُْسَتِحيْل... 
أِعّني... أِلَرِْجَع ِمنِّي؛ مِبَا َظلَّ ِمنِّي، 
وََما َظلَّ ِمْن بَْعِض بَْعِضي قليْل!

737
لَة...  بَِبْسَمٍة ُمَؤجَّ
لَة...  وَدَْمَعٍة ُمَعجَّ

أَِسيُر نَْحَو اجلَلَْجلَة!
738

البطولة... حني تعتقد أنك لست بطاًل!
739

في محترف احلب... ننتظر الشتاء، لننفض الغبار عن املعاطف، 
لترتدينا!

740
َمْن ِظلُّ َمـْن... 

أنا أْم ِظـّلي؟
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741
يسكن  وطن،  يتراءى  ومنفى،  منفى  بني  احلب...  محترف  في 

هاتني العينني!
742

في محترف احلب... نؤنسن اخلرافات، ونحتفي باحلياة... بوداع 
شهدائنا بالزغاريد!

743
بني طعنة وأخرى، 

َة فرصة حلياة وحب أيًضا،  ثمَّ
إمعانًا في قهر أعداء الفرح... 

نحن ننشغل بتحضير أرواحنا،
التي توم حول من نحب في البالد البعيدة!

744
في محترف احلب... ال فضل حملب على محب آخر إال... بالدفء!

745
سأدُْخل طقسي األثير، 

وأْفِسح لليل وقًتا ليغفو، 
ليحلم، مثلي، 

ببحر كبير، وصيد وفير، 
وأنثى تَُهْدِهُد َسْهِوَي، حتى أطير، 

إلى حيث ال ليل يغفو، 
وال بدر يخبو، 

وال تستقيم السطور!
746

أيقظي كستناء الشغف، 

بني جمر وجمر، 
تستطيل الدوائر!

747
َجلـَْسُت، إلّي... 

أسائل روحي: متى أستريح؟ 
فقالت: ستركب ريًحا تسابق ريًحا... 

وتعدو وتعدو... 
كما الليل يلهث خلف النهار... 

فأيقنت أني أسابق ظلي، 
وأنَّ انتظاري احتضار!

748
سأدخل في حجرة االنتظار، 

على مدخل القلب، 
أفرش أرض احلنني حنينا جديًدا، 

أؤثث كل رواية حب، بحب جديد، 
لعلي... أثّور هذا الصباح الرتيب!

749
سيمضون كل إلى غايته... 

وأمضي، 
ألجمع بعض السكينة... 

مما يَُصبُّ َغريٌب على غربته!
750

على ضفة ابتسامة جذلى، 
ينبجس ينبوع من رحيق، 

على الضفة األخرى... 
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تنمو أيكة من زغب، 
وعلى بعد شهقة، من مالذ عصي، 

أمللم ما لم يتناثر من احللم، 
أعدو كوعل، أللتحق بقطيع، يعدو ورائي!

751
في محترف احلب... نحن خرافة، تشي إلى حتفها... لتوقظ 

القيامة!
752

َحرُْفـِك يَـْحـترُف احلَْفـرَ على ُجْدران الّشغف،
كلما قرأتُه... وَقـَر بي! 

أنت َحرْفك... وَحرْفِك َحْفرك!
753

تلك التعويذة، التي تختبىء وراء أزرار األسرار... هي أنا!
754

غرقت بك، إياك أْن... تنقذيني!
755

ننشغل بتحضير أرواحنا، التي توم حول من نحب في البالد 
البعيدة!

756
خنجٌر... خنجراْن... يبدأ املهرجان!

757
بني طعنة، وطعنة، تنبجس حياة!

758
ولنا نصيب... من حجر!

759
زرعوا على قبر الكرامة... قيامة!

760
يولد املوت مع اللحظات األولى حلياتنا؛ 

الباقي تفاصيل: كاختيار طريقة املوت مثاًل!
761

إسرائيل أخذت من الفلسطيني، كل شيء تقريًبا: 
املاضي واحلاضر، األرض واملاء، والشواطئ والتالل، 

ولكنه اليوم... يأخذ منها الغد!
762

كْم هو ُمْثَقٌل هذا الصباُح باألَمل!
763

وفي اخلريف، أزهر ربيع فلسطني!
764

التفاؤل املفرط... ممل ومخيم لآلمال!
765

كم نحتاج من مطر... ليغسل هذا الركام!
766

الرصاصة أنثى... 
تختار أجمل الشباب؛ 

لتزفهم إلى اخللود!
767

دون  سعادتهم  يصنعوا  أْن  يستطيعون  من  هم  قليلون 
االستعانة برفيق، 

وكثيرون هم الرفاق الذين يبدعون في تويل حياة رفاقهم إلى 
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جحيم!
768

ال أَملُّ ُمراقبَة الُغروب...
كلما كان ذلك متاًحا لي... 

َة ُجزًءا ما يَْغُرُب داخلي؛  أشعر أنَّ ثمَّ
ويُضيُء ُجزٌء آخر!

769
ما أسعدهما... وهما في البيضة... ويوم يفقسان!

770
قمر كسول، 

أو ينتظر شيًئا ما، 
أو مصاب بالزهامير والنسيان، 

لم يرحل بعد، ليضيء لياًل آخر، 
فبقي متربًعا في كبد السماء، 

رغم انتهاء “دوامه”!
771

كم ستأسى على بحر، 
يًنادي عليك بتذلل ورجاء، 

أْن تُسعفه بُشربة ماء!
772

كلما أمعنت في “االنتشار” في الشأن العام،
اشتقت ألْن أتبعثر داخلي!

773
 ... ُمِقــاّل أُِطـلُّ

... َكـُفلٍّ
... َكـِظـلٍّ
... َكـَطلٍّ
 ... أِهــلُّ

وَلسُت أغيُب... 
! ولْسُت أَظــلُّ

774
قمر فادح... يا لفداحة قمر أيلول... الليلة!

775
غروب... 

ومع كل غروب... 
تذوب ليلة في كأس االنتظار!

776
ما أجمل أْن تكون “خارج التغطية”!

777
بِاملِدادِ املَُصّفى... 
ى...  بِالَكاَلِم املَُقفَّ

أَْغَتِسْل... 
ثُمَّ أَْمِضي... 

َغْيرَ أَنَّي... 
اَل أَِصْل!

778
ِحنَي يَْسَتِبدُّ بِي احلَِننُي؛ 

أتََوّسُدني، 
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وَأَنَاُم َعلَى َصْدرِي، 
وَأَلُوذُ بِي، 

َحتَّى أََمّلِني!
779

رَوِّْض َقلَْبَك... 
يَْتبعْك... 
ويُْتعبْك!

780
ال دِْفَء يَْعِدُل دِْفَء األْسرَِة وََسَكِنها!

781
خارًجا مّني... 

إلْي داخاًل بيني وبيني، 
باحًثا َعّني ...... 
َمالًكا أْم دَِعْي!

782
تَُذوُب الّشفاُه َقلياًل َقلياًل.. 

َعلى حافَِّة الَكأِْس؛ 
وتَْنساُب َمسياًل من ابِْتسام!

783
شتوية كاملة... تت معطف، وقامتني!

784
زغب الوردة، 

ينمو على صفحة الغيم، 
فتمطر... رحيًقا، وشغًفا!

785
على رؤوس أصابعها، 

تتسلل احلروف، 
إلى سرير الورق، 

كي ال تُْفزِع القصيدة!
786

على شرفة القلب... “قوارة” للورد، 
انزلقت إلى القاع؛ 

ناثرة ورًقا أحمر مغبرًا بالتراب...
787

حينما تشعر باالختناق؛ حاول أْن تختنق بسعادة!
788

َمْن لم يتصالح مع نفسه جسًدا وروًحا... 
من السهل عليه أْن يتصالح مع أي عدوان مبنتهى البالدة!

789
اشتقت ملعطفي؛ كي يدفئنا مًعا!

790
الذين ميسكون بأطراف اخليبات؛ 

يضيعون وقتهم في مضغ األلم؛ والتلذذ به!
791

ال تنم وحيًدا؛ لئال تفترسك األحالم!
792

حني انتبهُت من نومي، 
تََفّقْدتُني، واِحًدا واِحًدا، 

َة “أَحَدني” بقَي سابًِحا في َسدميِ احلُلم،  واكتشفُت أّن ثمَّ
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إلْتام مشروع ُقْبلة!
793

متسلاًل خلارجي... ألوذ... مبا بقي منَك بي!
794

على عكس ما هو شائع... 
الشيء الوحيد الذي ال يرغب أحد مبعرفته... احلقيقة!

795
احلزن يطلق نكهات احلياة؛ كما امللح يطلق نكهات الطعام!

796
القهوة تغلي... وأنا أتبخر...!

797
 ... َمْن َكاَن ِمْنُكْم باَِل أُمٍّ

ا، لُِيرِيَح رَأَْسُه َعلَى ِحرِْجَها )حجرها(. َفلَِيِجْد لَُه أَمَّ
798

َة املزيد من األسفار... والترحال! ثمَّ
799

للندى رائحة، 
بلون الفجر، 

وهو يتهيأ لالنبجاس، 
على وقع خطوات الليل، 

تخشخش على العشب املبلول، 
مديرًا ظهره للسهارى!

800
على األريكة بعضنا، وغبار... 
يعانق بقية من زغب الذكرى!

801
حني يسكن الكون حولك، 

تبدأ عقارب الساعة بالصراخ!ّ
802

من جتربتي اخلاصة... 
َمْن يبحثون عن أنفسهم؛ 

يجدونها عند آخر... أو آخرين!
803

باب خشبي؛ تعانقه لبالبة َشِبقة، 
ومطر رذاذي يُبلل شفتْي األرض، 

وطارق يدُق ُجدران القلب!
804

احلياة بالقطعة... موٌت بالتقسيط!
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805

اخلريف يأتي مبكرًا... 
حتى قبل أْن تغرب الشمس!

806
سأغفو على موجة عابثة... 

لعلي أصحو على شاطىء أرعن!
807

حينما أنتبه من النوم، أرتدي وجهي، 
وأمضي، ملنازلة جيش من املتجهمني!

808
عندما أتوقف عن احللم، 

أشعر بالهلع، وأرغب بالنوم؛
للبحث في دفتر “األحالم” -عني- املنسي!

809
لن تعرف ما تريد، إال عندما تعرف... ما ال تريد!

810
ال تَْنَس وأنت ذاِهٌب إلى الِفراش؛ 

أْن تأُخَذ ُحلًُما طازًجا َمعك؛ لْم يُْحلَْم ِمْن َقْبل؛ 
فاألْحالم املُْسَتْعَملة... كوابيس!

811
مسامرة النفس تفضي إلى... معرفة اآلخرين!

812
كان يشعر أنَه نخلٌة ذات جذٍع ضخٍم، 

ال يستطيع أحد أْن يهزه؛ 
ليتساقط رطبه اللذيذ، 

إلى أْن...!
813

ريَنني بالشغف...  تَُبهِّ
وَتَّساقُط احلُّمى من أْطراِف أصابِعي!

814
جنحت إليك... ألعتدل!

815
بدأت تهب بواكير أنفاس اخلريف...

تمل وعًدا بلون الشفق!
816

ال بُدَّ أْن تغيب... كي تضر!
817

تتاج ملزيد من الضجيج... لتنفرد بك!
818

على اجلدار ظل الثنني... وأنا وحدي!
819

كل ذلك “اجلمال”... تسحه دمعة؟
820

دائًما هناك وجه آخر، للمشهد، 
نصنعه، أو نهرب منه، 

ورمبا يلحق بنا، 
كما هو شأن النور األبيض، 

الذي يخفي في أعطافه عددًا غير قليل من األلوان الزاهية!
821

ما يقلب حياتنا جذريًا... 
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حب ُولِد، أو حب مات!

822
احملظوظون فعاًل، 

هم َمْن يعرفون طعم احلرمان، 
قبل أْن يتلذذوا بحرمانهم منه!

823
ال بًدَّ أْن تغمض عينيك، كي ترى جيًدا.

كم هو مخادع ذلك الضوء الباذخ!
824

في جوف الليل، حني ينام الناس، تصحو “قيلوالت” النهار!
825

الراحلون، ينسون دوًما أْن يأخذوا معهم أنفسهم، منا!
826

متعب كغيمة، ال جتد أرًضا، لتمطر عليها!
827

وللُحّمى لذتها أيًضا، 
فهي تَُؤنِْسُنَك، بعد طول تَْشييء، 

فتحولك إلى إنسان، بعد أْن تكون مجرد شيء، 
كما أنَّها تذكرك بهذيان العشاق، حني يضربهم الشوق!

828
كمن يقتفي أثرًا... ال أثر له!

829
مسافر وزاده اغتراب... كأنَّه سحابة... تخوض في ضباب!

830
وليَس لدّي ما يْكفي من الَوْقِت... 

ألدْفنني؛ وأْمضي... 
ُمْعلًِنا َمْوتي!

831
كم أنت محظوظ... ألنَّ احلظ يُديُر ظهره لك!

832
تعني  الِبداياِت، قد  تَْعني شيًئا في  ال  التي  العابِرُة  األَحاديُث 

كلَّ شيٍء في النهايات!
833

املنشغلون بإدارة “أحقادهم” كاحلساد؛ ترقهم نار حسدهم؛ 
وفق قانون: والنار تأكل نفسها إْن لم جتد ما تأكله!

834
يهزموا  أْن  يستطيعون  الذين  هم  احلقيقيون،  األبطال 

أنفسهم، حينما تنتصر عليها املشاعر الشريرة!
835

من السهل عليك أْن تقطب بني حاجبيك؛ 
األسهل أْن ال تقطبهما!

836
ليس عليك أْن توت كي تعرف كيف توت؛ 
لكن عليك أْن ُتب... كي تعرف كيف ُتب!

837
كل ليلة... 

أنتظُر الَهزيَع األخيرَ من اللْيل، 
ألَذْرَِف دَْمَعَتنْي، 

وأْقَترِف بَْسَمتنْي، 
وََهَمسَتْي ابْتهال، 



 

ورَْشَفَتْي َحنني!
838

وتلك دمعة... 
ترقرقت في املآقي؛ 

حنيًنا لغائبني؛ 
فاتضحت الرؤية، 

لكأنَّ تلك القطرات، 
َجلَْت صدأ القلب، 

ورفعْت عنه احلجاب!
839

وفي التأويل متسع للوهم... واملواساة!
840

وأنت راحل سريًعا... نسيت أْن تأخذَك ِمني!
841

حينما تأخذ إجازة، ال تنَس أْن تترك نفسَك بعيًدا عنك!
842

العابرون سريًعا... 
أحيانًا يتركون أثرًا...

ندبة أو قبلة أو قنبلة...
أكثر أثرًا وتأثيرًا ممن يقيمون فينا!

843
في  خبأتها  صامتة؛  شهقة  بيدي  علقت  تصافحنا،  حينما 

جيبي!

844
على األطراف واحلواف، يتعانق اخلطر والشغف!

845
الغربة... تسافر معك في حقيبة السفر؛ 

إْن لم تكن وجهتك، ذلك الشاطىء املوحش بدونك!
846

تلك الَوْحشُة املاحلة في اخلاطر؛ 
يُزيلها طيٌف عابر، 

إْن لم يجىء طواعية، 
اْسُتْحِضر ُعْنَوًة!

847
جتلس... في الهزيع األخير من الليل، 

تضع ساًقا على ساق... 
الساق األولى لك... والثانية؟

848
صحوت على موعد السحور...!! 

كأنَّي كنت أجمع تلك القناديل الفسفورية؛ 
على شاطئ مهجور! 

أهو حلم؟ أم علم؟ 
أم هواجس بحر يتوق إليك؟

849
في كل مرة أهرب فيها من كلِّ شيء... 

أجدني أجلس على تلك “الصوفا” اللعينة؛ 
منتظرًا ذلك الشريك الغائب!
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850
تبحث عن “الصاعق” حني “يضوج” رأسك؛ فتجده مخبأً تت 

وسادتها!
851

مخالطة  على  قدرة  أكثر  لنكون  ننعزل؛  أْن  كثيرًا  نحتاج 
اآلخرين!
852

من حسن حظك
أنني لم أفهمك يوًما؛ 

ولو فعلت، 
ملا بقينا مًعا!

853
وهكذا انتهى بنا األمر يا عزيزتي، 

أْن نتحول إلى “فخ”،
نتربص بلحظة فرح الصطيادها!

854
أتدرين يا فاطمة؟ 

لو كنت أدري... 
ملا بقي شيء أعيش من أجله!

855
“املقاومة” أحيانًا هي أْن تسلب عدوك لذة االنتصار!

856
احلب... 

هو الكذبة التي نُحب أْن نُصدقها جميًعا؛ ونسعد بها، 

ونحن على يقني أنَّها ستنتهي بخيبة!
857

أتدرين يا فاطمة؟ 
أنا لم أعد أدري!

858
لم يبق من مباهج الدنيا شيء... إال أْن ال تشعر باأللم!

859
قريب من العني لكن بعيد... 

 ... كما َحطَّ قربي سنونو وأنشد ثمَّ
توارى وراء النشيد!

860
َة منطقة ما،  ثمَّ

لي وحدي، 
ال أُشرُِك بها غير َمْن آنس بهم، 

وغالًبا ال يكون فيها ِسواي!
861

حني تُلقي بنفسك وسط الزحام؛ 
طلًبا للوحدة والسكينة، 

فأنَت تهرب ِمنَك إليَك!
862

نتناول  ألننا  غيرها،  من  أكثر  بها  نستمتع  املأكوالت  بعض 
معها ذكريات، عشناها مع أحبة رحلوا، وتركوا لنا ذكراهم!

863
إْن لم تستطع أْن ُتسك بالقمر، 
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فاحمله على طرف إصبعك، 
وإيَّاك أْن يقع منك... فينكسر!

864
الطبول... للحرب، والطرب، والسحور...

أشدها قرًعا... 
الطبول التي تدق داخل رأسك!

865
اختر حني تصحو... 

مزاج الوردة، 
أو مزاج شوكها!

866
كل ما حولك صامت... 

إال الصمت!
867

ُعْذرًا...
َسأْشرب ِحّصتي ِمْن ماِء الَبْحر، 

كي ال يَضيع َحّقي ذات سحابة، ُتْطُر بَعيًدا َعّني!
868

كل ذلك البوح اجملنون، 
كتبه على رمل الشاطىء، 
ولم تقرأه إال موجة رعناء!

869
ُمَسّجى كما الَوْقِت... 

أْعدو مكاني؛ 

أجوُب الفضاء... 
وَِسْجني... زَماني!

870
حلياة  زلفى  أيقونة  معشوقته  من  يصنع  الهرم...  العاشق 

أخرى!
871

قال العاشق الهرم: 
َقلِيلُِك، َكاملِلْح، يُطلق نَْكهات الطعام، 

وَكِثيُرِك، يرفع الضغط!
872

قال العاشق الَهرِم: 
َقَدَمْي، كانت  املرة األخيرة التي تدحرج فيها قلبي، ووقع بني 
يَُعد لي، ليتدحرج مرة  في القرن املاضي، ومنذ ذلك الوقت، لم 

أخرى!
873

حبة الكرز احلمراء، 
سال دمها فرًحا، 

حينما انفجرت ضاحكة في فمي!
874

أعتقد أنَّ “اخلطأ” الذي نُصرُّ على ارتكابه...
 ليس خطأً؛ بَْل ِجِبّلة، 

ورمبا هو شيء بني اخلطأ والصواب؛ وأكبر منهما!
875

في اخللوة... محاولة الصطياد حلظة “راحة بال”!
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876
كان وحيًدا؛ وكنت وحيًدا؛ وكنا مًعا، وحيدين!

877
وَما  َصْدري  َعرََفْت،  َفلَعلَّها  تََخِف،  وَلَْم  َكِتفي،  َعلى  َهَدلَْت 

يُْخفي!
878

َمّر بي، ولَْم يُْبِق ِمّني، سواه!
879

ننام مًعا في فراش واحد... أنا... واملوت!
880

نفترق... أو نحترق!
881

ُموِحٌل دربنا، 
ُموِحٌل كوننا، 

ُموِحٌل بحرنا، برنا، جونا، حلمنا، صحونا، نومنا... 
ُموِحٌل وْحلنا!

882
وكل بداية... نهاية!

883
الرياضُة  تَُفرَِّقُهُم  أْن  َّْن َجَمَعُهْم اخلُذالُن والُكرُْه...  مِم تَْعَجْب  ال 

والُكرَُة!
884

كعادتي، أجمع في ملف”خيبات األمل”، 
األصدقاء  من  تصدر  التي  املؤملة،)خاصة  املواقف  تلك  كل 

احلميمني!( 
أزّينها، وأملّعها، وأعيد ترتيبها، 

وأحذف منها “خيبات” ملقًيا بها في سلَّة املهمالت، 
وأبقي على “األمل”!

885
ال تَْنَتِظرْ...ني! 

َسأَِجيُء... 
حنَي أِجْد...ني!

886
ُمْخَتِبئ... 

َتَْت ِظلِّ اِبِْتَساَمة... 
َفاه! ِفي اِنِْتَظارِ اِنِْفرَاِج الشِّ

887
َعلَى َشَفَتيَّ مَيُوُت الَكاَلْم... 

إِذَا َما الَْتَقْيَنا... 
وَلَْو ِفي َمَناْم! 

888
كمن يقوم بتدوير املواد التالفة، ويعيد استعمالها، 

أمللم بقايا األحالم احملطمة، 
وأحاول أْن أصنع منها قناديل، 

تضيء عتم الطريق، 
وتنصب أقواس قزح، وفرح، 

في مواجهة كل هذا اخلراب!

130131

حلمي األسمرحلمي األسمر أسفارأسفار



 

132133

حلمي األسمرحلمي األسمر أسفارأسفار

889
؛  فتْحت جهازي؛ أِلَْكُتَب َمَقالِي الَيْوِميَّ

قرأت األَْخَبار وَالتَّْحلِياَلت، 
امتنعت نَْفِسي، 
وأغلقت اجلهاز، 

ألنَّ ما يَِجب أْن أْكتبه
ال يَْحتِمل نَْشرَه أَحد!

890
“ستائر النسيان؛ نزلت بقالها زمان...” 

لكنها اهترأت؛ واهترأ النسيان، 
وبقيت أشباح احلنني تصرخ في فضاء الذكريات!

891
غابوا ولم تغِب... 

لم ترتل، بل كلهم... رحلوا... 
تعبوا... ولم... لم تتعِب!

892
ظلموك إذ كتبوا على طرف الضريح... رحل. 

هي رحلة نحو احلقيقة، واألزل!
893

رَاِب َسَحابًَة،  رََسَمْت َعلَى َخدِّ السَّ
ْحرَاُء...  َفاْخَضرَّت الصَّ

َفاَضْت بِاملََطرْ...!
894

يَُقاُل واََل يَْسَتِقيْل... 

ا زَِعيًما...  َفإِمَّ
ا َقِتيْل! وَإِمَّ

895
َسأبدأ حيث انتهيَت، 
ليبدأ حيث انتهيُت... 

فال َفرَْق بني ابتداء وبني انتهاء!
896

وَلََعلََّك ِفي ُمْنَتَصِف النِّْصِف الثَّانِي ِمْن ُعْمٍر... 
يَزَْحُف لِلَقْبر... 

فَتَهّيأ لِرَِحيٍل َقْد يَأْتي في ساَعِة ِصْفر!
897

أذُْكريني...
ِعْنَدما أنْسى لََعّلي... 
ِعْنَدَما أنْسى أِحبُّْك!

898
انَْتِظرْني... 

ِعْندما يَْغلي املَساء، 
رْ! وجُنوُم اللْيل ُسكَّ

899
اَل تَْنَتِظرْ... َمْن يحَتضر!

900
َهرِ! النَّْوُم ِقْنِديُل السَّ
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901
وَتَرَكُت بَْعِضَي ِفي الِفرَاِش؛ 

أِلَنَِّني أَْخَشى إِذَا اْستْيقظُت ُكلِّي...
أَْن أَُموت!

902
قبل أْن يغلبني النعاس، 

نام في فراشي، 
وبدأ بالشخير!

903
قال لي النَّْوُم: 

َنْ أنَْت، وَسأْسَهُر أنا، 
وحني يَْغلُِبني النُّعاُس، َسأُشاِغلُه بُِحلُم!

904
يا لُسْخريِة الَقْهوة! 

كلما َشرِبْـناها... 
َشرِبَـْتنا!

905
كنُت َقْبَل قليٍل؛ 

أْجَمُع احلُروَف، 
حنَي َسَقَط َسْهًوا َحرُْف َجرٍّ، 

َجّرني إلى ثُمالَِة الِفْنجاْن!
906

حينما أجلس وحدي... ال أكون وحيًدا!
907

في املقهى املغلق، 
حينما غادر الرواد مقاعدهم، 

وأوَوْا إلى أِسّرتهم، 
بدأت الكلمات العالقة بزجاج النوافذ... 

بالعناق!
908

مع الرشفة األخيرة... 
انهمر الرذاذ، 

واضطرمت الفصول األربعة، بني قوسني!
909

على حافة الكأس، 
تركْت كلمة، 

علقت بشفتّي، 
فابَْتَسْمُت!

املئة العاشرة 



910
متعلق بفم سحابة، 
تخشى أْن تبتسم... 

فتنزلق على قوس قزح!
911

تْنُشُد الّسكينَة... 
تَطلُُبها حثيثاً... 

وال تنُشُدك!
912

لم تكن همسة عابرة، 
بل عبورًا إلى حكاية!

913
ُمْنهٌك كقلٍب ُمَعّلق بِـَنـْسَمِة ُمترددة، 

بني َصباٍح َكسوٍل، 
ومساء َعجول!

914
كذبة  لعل  اخلُـرافة؛  رُْقعِة  في  أْمنيٍة  نَـرْدَ  نُـلْقي  لو  َضرَّ  ما 

بَيضاَء تُـلَّون أْمنياتنا!!
قالت العّرافة

915
ُمَعلٌَّق َقلْبي بِِقْنديِل شارٍِع ُمْعِتٍم، 

يُضيُء ُكلَّما َهّبت رِياُح احلَنني؛ 
أوْ مرَّ َطْيٌف َحزين!

916

ال َتَلُّ األْمواج 
-في ارتالها األبدي- 

َعِن الُوقوِع في َغراِم الشاطىء، 
حتى ولو تالشْت على رماله!

917
املوتى املوتى... 

الذين دفناهم تت التراب... 
أحياء عند أحبتهم. 

لكن املوتى احلقيقيون...
هم الذين ندفنهم وهم أحياء!

918
يَُعجُّ الّشاِطىُء بامُلْصطافني... 

وَُقبورٍ ألْمواٍج بال َشواِهد!
919

أنثى الغيم أحبت قوس قزح، 
وكلما بكت لفراقه، 

جففت الشمس دموعها، 
فعاد!

920
َقْبَل أْن أْحَتسي قهوتي، 

َمرَرُْت علّي، 
تََفّقّدتُني 

فما وََجْدُت ِسواك، 
ورْجع َصَدى لِبقايا َهِدير!
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921
تَْصحو...

وفيَك ألُف َقتيٍل؛ 
وَبِْضَعُة أْحياٍء، 

يُصارِعوَن املْوَت، 
وَيَرِْسموَن على َجَسِدَك ظاًل النِْتصار!

922
قالَْت: ما لَْوُن الَفرَح؟ 

قال: ما يَْبقى ِمَن املَْوَجِة إذ... تََتالَشى َعلى الرِّمال!
923

لْيَتني أْسَتِقيْل... 
هيْل! ِمْن َضجيِج الصَّ

924
أْخشى إذا ابْـَتـَسـَمْت... 

يَــْحـَمـّر َخــّد النَّــرْجِس الَبــّرّي، 
ـحاْب،  أوْ يَـْهــمي السَّ

نَــْدفـًا من الالَفــْنــَدرِ الهاذي، 
بأوْهاِم الّسراْب!

925
لَْم أَُعْد ُمْغرًما أْن أراني ُهناَك... 

َفة! ُمَعّلًقا بارْتعاِش الشِّ
926

نُّواح املآمت هم... ما أكثرهم، 
يطيب لهم النعيق والزعيق، 

حتى غناء النوارس يفسرونه، 
وكأنَّه بكاء وعويل على فراق األحبة!

927
َحّبُة الَكرَزِ تََدْحرََجْت... ِمْن َفِم الّنْورَِس، 

لَِتذوَب على شاِطىٍء َهاذٍ بُِزرَقٍة وَرْدّية!
928

يهتزُّ وتر، مع كل رمشة عني، 
وينام... ُمطلًِقا رَفَّ َحمام!

929
ُمْتَعٌب َكشَجرٍَة... 

اِطىِء...  طاَل ُوقوُفها َعلى الشَّ
ُمْثَقلًَة بِالَعصاِفير...!

930
فاتني... ذاَت بَْحر

أْن أْجَمَع أْصواَت النَّوارَِس في زِقِّ احلَنني!
931

البحر... “زير” املوجات!
932

قد “تُوِمض” في وَْجِهك َمّرًة في الُعْمر، 
ال تََدْعها َتُر، 

َكْي ال تَْنَدم بَِقّية الُعْمر!
933

نَْفَتِقُدنا ُكلََّما اْقَترَبْنا أْكَثر...!
934
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في مقتبل الشباب، نحلم بأْن نُغيِّر العالم؛ 
تسريحة  وشكل  مالبسنا؛  بتغيير  ننشغل  الشباب،  وأثناء 

الشعر، 
وفي مرحلة الكهولة، نبدأ بتغيير أنواع األدوية التي نتناولها!

935
في ذكرى لقائهما األول... نسيها!

936
بعض األشخاص يظهرون في حياتك، كالسندريال، فجأة، 

وحينما ينتصف الليل أو النهار ال فرق، يختفون. 
هم ال يتركون ذكرى فقط، بل يتركونك أنَت... ذكرى!

937
قالت: أنَت نرجسي! 

فقال: أنِت لسِت نرجسية، أنِت النرجس!
938

حيَنما تَْقِطُف الَورْدََة... 
تَذبُُل...
َتوُت... 

وَتََتَحّوُل إلى ذِْكرى!
939

؛ فهو يَِقينــي! يَِقيني... يَِقينيٌّ
940

ال تنتظر أحدا يقيلك من عثارك، 
توسد ذراعك، واتكىء عليك، 

وقل: يا وحدي!

941
أَسّرُح َشْعرَ الّنـهار،

هر، وأْمَسُح َعْنه بَقايا السَّ
لَنْصحو سويًّا

ومََنْضي لشّق الطريِق
وَرَدِْم احلَُفر!

942
بَْعَدما  بالرُّموِش  يَْعلُق  ما  إال  الرَّحيِل،  بَْعَد  ِمْنَك  يَْبقى  وال 

ُموع! تَْغَتسل بِالدُّ
943

ُمْطَفأ كِمْدَفأٍة، أُريَقْت َعلَْيها َشْمٌس كاِملَة، َفاْحَترََقْت بِالرَّماد!
944

على ُشّباِكي، 
أزَْهرَْت وَرْدَتان، 

لْن أْسَمَح لهن أْن تذباُل!
945

تطوي اخلراب تت إبطيك كجريدة قدمية، 
تنتصب واقًفا بعد كل غبار، 

تعانق ساقيك، 
وتتكىء على عنفوان قلبك، 

وتضي!
946

مَيامٌة َحّطْت على َكتِف الّصباِح، 
َسْتني بِـَهديِل باٍك،  تََنفَّ
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وََمَضْت بي بعيًدا عن عيوني!
947

حنَي يَْشرَُب املساُء َقْهَوتي... 
يُساِهُرني، وال يَناُم... 

يَظلُّ يَِقًظا... 
حّتى َمْشرِِق الّشْمس!

948
ِديُق الَِّذي يَُعّد َعلَْيَك أَنَْفاَسَك...  الصَّ

لَْيَس َصِديًقا. َهَذا َعّداد كهرباء!
949

قهوة “أهاًل وسهاًل”، وقهوة “مع السالمة” لْيَسْت بُنًّا، 
هي مسحوق بُّني بنكهة النفاق واجمُلاملة!

950
الَقْهَوُة أنْثى...!

951
كيَف تْشرُب َقْهَوتَْك؟ 

ـــ أَسَتْنِشُقها... ثُّم أْشَهُقها!
952

ما َقْهَوتُْك؟ 
ــ بَِنْكَهتْك!

953
ثَّمَة َقْهوٌة للَمْوِت... 

وَأُْخرى للَمزاج...
وََقْهَوٌة للُمجاَملة... 

أّما َقْهَوتي َفلِلَْقْهوة َفَقْط!
954

َقْهَوُة الّصباِح للّصْحِو... 
وََقْهَوُة املَساِء للنَّوِم... 

وَقْهَوُة الّظهيرِة...!؟
955

وأَنَْت تُِعّد َقْهَوتََك... 
تتار... أيهما يَْغلي أْكَثر... 

أنَْت... أْم... الُبْ؟!
956

في الرُّْكِن اخلاِفِت من املقهى املَسائِّي، 
ِظلٌّ الثَْننْي... 

وبقايا ِفْنجان!
957

وما يبقى ِمْن أثَر الّشفاِه على َطرَِف الِفْنجاِن... 
بَْصَمُة املَزاِج... 

تَْهذي بالّشَغف!
958

تُْشرَُب الَقْهَوُة بِاألنِْف أّوالً... 
فاه! وَتَُشمُّ بِالشِّ

959
دَْمَعَتاِن ِفي َجْوِف اللَّْيِل... 

اَل جَتْلَُواِن َصَدأَ الَقلِْب َفَقْط؛ 
بَْل تُْغرَِقاِن الَكْوَكَب بالهذيان!
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960
كيف لك أْن تخسر كل املعارك، 

ثم تقنع نفسك أنَّك فزت باحلرب؟!
961

َعّضني الّشـَغُف... 
َفساَل دَُم احلَنني! )وانبجست اثنتا عشرة وردة بأشواكها(

962
ال مواعيد تستحق... 

حينما تكون على موعد َمَعَك!
963

ال تبتئس على ما فات، 
بل اقتنص ما لم يفت!

964
ما أكثر األدباء... 

وأقلَّ األدب!
965

فوجئُت، كما هي العادة، 
بعدم وجود أيَّ مفاجأة!

966
بعد انتصاف الصفحة األولى، 

أغادر غفوتي، 
ألنام ِملَء قصيدة، 

لم تنكتب!
967

كان ينام قرير احلروف، 
ويسهر ِملَء اجلفون، 

وحني يودع ليله، 
يُسلَِمُه للنهار... 

وميضي إلى أقرب فنجان قهوة!
968

بعيًدا َعْن ُعيوِن اخلَلْق...  
أبْـكي، وتَْبكي معي... 

دَْمعتي! )قالت الثكلى(
969

كم هي واسعة هذه الدنيا... 
وكثيرون منا ال يستخدمون منها غير أمتار معدودة، 

قد تزيد عن القبر قلياًل!
970

زيادة العقل... 
تُفضي إلى اجلنون! 

)قليل من اجلنون يحرس العقل!(
971

على صفحة املاء... 
ِظٌل لعصفور، ابتلعته سمكة؛ 

فُغصْت به... وماتْت!
972

َة غيم بال مطر،  ثمَّ
ومطر بال غيم، 
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ينهمر كاحلُّمى، 
بني زمهرير وانصهار!

973
َة تدين ذكي يُرَّغب الناس بالدين،  ثمَّ

وتدين غبي، يُنّفر الناس، 
ويعني الوسواس اخلناس!

974
طوبى مِلَْن وََجـَد نَـْفَسـه... فأنْـَكرَتْـه!

975
حينما يصبح أوَلَُك كآِخرَِك... 

فقد دخلت حالة موت سريري، وأنَت تشي على األرض!
976

حيَنما َمَددُْت يَـدي ألْطِفىء الّنـور؛ 
أبْرََقْت... وأضـاَءْت وأْمَطرَْت!

977
ثلثا احلَياِة وَْهم... 

وثُلُُثها َحقائِق غير ُمْكتِملة... 
أّما اليقني والسكينة... 

ففي الثلث الّرابع!
978

أول الصبر أول قضمة...!
979

ُة الُقرِب... َخرَاب! ِشدَّ
980

اللَُّغُة... كبسولة هواء نَِقّي ألوذ بَِها؛ ألتنفسك!
981

َخِشيُت أَْن يََقَع الَقَمُر َعلَى األَرِْض... 
َفَيْبَتلُّ بِالنََّدى،ْ فأْمَسكُت بِِه!

982
َسَقَط... وَبَِقَي ِظّلــه... واِقًفا!

983
د! وَْجُه الرَِّغيِف... ِحيَنَما يَْنَضُج... يََتَجعَّ

984
ُكّل ما في األَْمر... 

أّن أولي األمر... 
لم يَُعْد لهم أَْمر!

985
املهندس ميوت... والطبيب ميوت... واحلمال ميوت... 

وَمْن ال ميوت... ميوت... وَمْن مات... ميوت.... 
واملوت... ميوت... 

لكن احلياة... ال توت!
986

الَوسائد خالَِيٌة، 
نَحشوها بَِخْيباِت األَمل، 
فال تعود صاحِلًَة للّنْوم...!

987
ال رَسائَِل بَـْعَد الَيــْوم، 
بَعـَْد أْن َعرَْفت الُعْنوان!
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988
َخريُف الَقلِْب في ربيع الُعـــْمر... 

ربيُع القلِب في خريِف الُعـــْمر!
989

ِهَي وَْمَضٌة َقْد تُضيء بَِقّية الـُعْمر!
990

ال يُقاوَم... 
َة مقاومة! إن كان ثمَّ

991
هل حًقا رََحلْت وَحيَدًة؟ 

ملاذا إذًا لْم أُعْد أراني؟
992

الوقت... قنديل زيت... 
يضيء... ونحترق!

993
كل ليلة، 

حينما أضع رأسي على الوسادة ألنام؛ 
تتحول وسادتي إلى بساط ريح، 

يأخذني إلينا!
994

القرب والبعد نسبيان كالزمن، 
لكن الفرق بينهما؛ 

أنَّ الزمن فيهما ليس نسبًيا!
995

َة “إشعارات”... تصل قبل أْن تصل! ثمَّ
996

نشتاق ملن لم نرهم بعيوننا، 
ليس ألننا رأيناهم بقلوبنا فقط، 

بل ألنَّهم سكنوها أيًضا!
997

بعض األحالم، ذكريات ُمْشتهاة، لم تصل بعد!
998

عندما عاد مساًء، 
لم يَُعد منه غير طيف، 

وبقايا ُحلُم، وحفيف!
999

كان يستعجل حلول الليل... ليصحو!
1000

كان ينام مبكرًا، 
كي يصحو مبكرًا، 

ليشرب قهوة الصباح!
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1001
كانت الشجرة وحيدة، 

حط عليها عصفور وبكى، 
فأصبحا... وحيًدا ووحيدة!

1002
 ... سأخلد هذا املساء إليَّ

 ... وأمضي إليَّ
أُنّحي »املقالة« خارَج نـَّصي، 

وأجمع نصفي املكابر... 
لنصفي املسافر... 

فما ثمَّ غيري... 
وما غْير »ثَّمي« ِسواي!

1003
للبحر هيبته، حتى حينما تكون في عمق البادية، ونبتل برذاذ 

الذكرى!
1004

النيران التي تشتعل بني الضلوع، 
قد تُطِفُئها كلمة، 
ويُشِعلُها الصمت!

1005
الرسائل التي تصل متأخرة جًدا، 

قد ال جتد من يستلمها، 
فال يستلمها أحد!

1006
لطاملا كتب األحياء عن املوت... 
ماذا لو كتب األموات عن احلياة!

1007
الشكاؤون البكاؤون في الرَّخاء، 

ة! لن يجدوا أحًدا يسمعهم في الِشدَّ
1008

لم أستطع أْن أنام، 
قبل أْن أفرِّغ وسادتي، 

من أي أحالم محتملة، 
إال من حلم واحد: 

أال أحلم!
1009

أنتظر رحيلي بفارغ الصبر، 
لالحتفاء بي!

املئة احلادية عشرة
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1010

احلقيقة أحيانًا أجمل بكثير من األحالم، 
لكن ينقصها أْن نعيشها!

1011
- ماذا حدث لك؟ 

- أنت... ما حدث لي!
1012

في الهواء الطلق...
بحًثا عن دفء مفقود!

1013
انتظر عاًما كاماًل؛ 

كي يقول لها أحبك!
1014

أمضى ليلته ينتظر الصباح، 
وحينما أشرقت الشمس، هّده النعاس، فنام، 

فال عاش ليله، 
وال استمتع بصباحه... 

تلك هي احلكاية!
1015

يستفزني كثيرًا سؤال: ماذا تقصد بـِ..! 
ر...  الكالم ال يَُفسَّ

بل يَُشّم ويَُحّس ويُْشَعُر به!
1016

تِـلَك الرائحة...!! 
حينما يستحّم التراب بَعرِق السماء!

1017
كي يُصبح العادي ُمْحتماًل... 

نحتاج ما هو غير العادي!
1018

الغيمة الرعناء، الشقية، املتمردة، 
تصنع املطر، وُتيُل الكسل إلى عنفوان، ولو في نيسان!

1019
ليس حًبا، وال رومانسية، 

بل أنَت حينما تكون إنسانًا!
1020

لم تُقْل لي غداَة التقينا، أّنني أْشبهها، 
لكنني حني نظرُت في املرآة... ورأيتها، 

عرفُت ِسرًّ تلك النظرة!
1021

على حافة احلرف، 
متسع لالسترخاء، 

والسقوط إلى أعلى!
1022

ما فائدة لبس النظارة... في الظالم الدامس!؟
1023

سأطفئ النور قبل النوم؛ 
ألرى األحالم على حقيقتها!

1024
الشعوب العاجزة عن احلب... 

عاجزة عن احلرب!



1025
بعض الهزائم بطعم االنتصار، 

حينما يحتل أرضنا، 
ـُهم لكامل ترابنا الوطني! من يَـُسّرنا احتالل

1026
علو املزاج كرقصة التانغو... 

وشرب القهوة... 
يحتاج الثنني!

1027
أوهام السماء، 

ال تقل كارثية عن أوهام األرض، 
نحن أبناء األرض، أواًل!

1028
االحتالل ليس على األرض، 

الروح هي احملتلة، 
ترير الروح أواًل!

1029
ال أحب االنتظار، 

لست صبورًا، 
وليس لدي ترف ترقب الشروق، 

أسافر إلى الشمس، 
وأشدها من شعرها! 

1030
ذهبت األرض... 

وبقي يومها بغد مؤجل!
1031

قهوة رديئة... 
حينما تشربها أو تقرأها... وحدك!

1032
وجه بال مالمح، 

يختفي في الظالم، 
يا لدهشتك... 

حينما يقع عليه النور، 
فتراك!
1033

َة طرق ال تفضي إال إليك،  ثمَّ
أسلكها، 

لكن ال تطل املكوث!
1034

العودة الى البحر األصفر... 
ولكن بال نوارس!

1035
أكثر ما يعيث فسادًا في حياتك الشخصية، 

إبقاء ملفات مفتوحة، بال حسم.
اغلق امللفات املزعجة، 
وامض نحو االسترخاء!

1036
البتر مريح، وال بديل له، 
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حتى لعضو حميم، 

لئال تنتشر الغرغرينا!
1037

ال تبحث عن اإلشراق، 
هو ينبع من مكان ما... 

في القلب!
1038

ترُّ كبرق، 
تضيء اجلوانح، 
ثم يدخل احملاق، 

وتبقى الومضة، 
تدير الرأس!

1039
كلما اعترف الرجل بالطفل الكامن في أعماقه، 

كلما احترم رجولته! 
ألم يقولوا؛ قليل من اجلنون يحرس العقل!؟

1040
ليس حًبا، وال كراهية، 

بل هي الرغبة، في الرفض فقط.. 
هكذا يحقق سنفور مشاكس ذاته!

1041
اذهب حيث شئت... 

أما أنا فاجلحيم مكان رائع بالنسبة لي بدونك! 
هكذا قالت الفراشة، 

ومنذ ذلك اليوم، 

لم يتوقف عن احلب!
1042

أتُْرْك ُمّتسعا لرأٍس مثقل بك، على وسادتك!
1043

ال تؤجل أحالم اليوم إلى ليالي الغد!!
1044

ال تنس أْن تُعّرج على َمْن ينتظرون زيارتك... ذات حلم!
1045

ال تنْم قبل أْن تنام، لتعلَم مِبَـْن تَـْحلُم!
1046

ال تذهب إلى فراشك، 
قبل أْن ينام ثلثاك، أو أكثر من نصفك على األقل؛

كي ال تُـْتِعب َمْن يَـْسحبك إلى سريرك السابح في الغيم!
1047

تدثر بك، 
وتوسد ذراعك؛ 
واتكئ عليك، 

واختر ما شئت منك!
1048

ضع دلة القهوة على النار؛ 
فقد تتاح فنجان قهوتك، 

في ذروة حلم!
1049

ال تنم قبل أْن تطبع قبلتني على خد الوسادة، 
وتغلق نوافذ الشغف، 
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وتفتح دفتر األحالم على مصراعيه!
1050

كرعشة حياة، 
تسحبك من بئر الضجر، 

وتلقي بَك بني فّكْي لهاٍث نابٍِض بثمالِة دَْهشٍة طازجة!
1051

أما آن للمنتظرين على شبابيك احلنني، 
أْن يجففوا وسائدهم املبللة بالشوق، 
ويصنعوا أفراحهم من بقايا الشغف؟

1052
بني شهيق وزفير، 
أكاد أختنق بهما، 

أحاول أْن أصنع “كبسولة” هواء نقي؛ 
ألتنفس بحرية، وفرح، 

أجنح حيًنا، وأخفق في كثير من األحيان، 
لكنني ال أستسلم!

1053
ذات بادية، 

شارع وحيد، 
وبساط أخضر... 

وأفق... 
أيًضا يفضي إليك!

1054
ذات بحر، 

ونورس وحيد، 
وأفق... يفضي إليك!

1055
ثالثتهم... وحيدون.. 

مثلي، أنا والليل، والصمت!
1056

تلك الدمعة التي ترقرقت في عني الشمس، 
كسفتها، وأحرقتني!

1057
قهوتي هذا الصباح، 

أشد مرارة من ذي قبل، كلما ازداد سكرها... 
الُسّكُر ال يستجيب!!

1058
أتدرين َمْن اليتيم يا فاطمة؟ 

اليتيم يا فاطمة... يتيم الوطن!
1059

احلب كاخلروب... 
درهم حالوة وقنطار خشب!

1060
هي لم تكن هنا كي تغيب، 

كيف يغيب َمْن لم يحضر أصاًل؟!
1061

تنتبه من نومك الهانئ، 
لتجد تت رأسك ُجْملًة تقض مضجعك، 
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لم تَُقلْها بعد، 
وتأبى أْن تُقال!

1062
ال تتسبب لنفسك بأّي ألم، 

إّن أحًدا لن يحمل عنك 
ولو أّنًة واحدة!!

1063
كأس الليل مترعة، 
لن أشربها وحدي، 

سأترك للصباح ما يروي عطشه! 
1064

كان يَـْمشي... 
بِـِظـّلـْيـِن... 

هي وهو!
1065

ذات خفقان، تدحرج القلب، 
حلقت به؛ لم أجده حتى اآلن!

1066
ال أحد... 

ال أحد غيري؛ 
ولهاثي، يطلبني حثيًثا!

1067
وَْمضٌة تؤنـُس... ِخلْسًة.. 

َتتفي ِخلْسًة... تَْخـتفي، 
عابًدا يهمُس!

1068
لم تكن هي... 

كان طيًفا... يشبهني! 
لم أكْن أنا... كنُت طيًفا يشبهها!

1069
َهـْمَسٌة واثنتاْن... 
ِمرَْجٌل... واْسَتكاْن!

1070
وحدها تستطيع... 

أْن تقود القطيع!
1071

أفضل أْن اقتلع ذراعي، وأرقص معها حتى املوت”! 
على أْن أسأل أحًدا مسألة ليس أهاًل لها.

هكذا قالت الغريبة
1072

ننشق عن أنفسنا، 
حينما ندرك –متأخرين- أنَّ اآلخرين يستحقون التضحية، 

فيما هم يضحون بنا، عند أول منعطف، 
فنعود لنا، فال جندهم، وال جندنا!

1073
هذه األسفار، تسافر بي إلّي، 

وكلما ظننت أنني اقتربت مني... ابْـَتـَعـْدت!
1074

كلما وضع رأسه على الوسادة، 
أجرى حوارًا طوياًل مع النوم، 



 

ثم يكتشف من بعد، 
أنَّ النوم طار... دون حسم احلوار!

1075
أصعب عمليات البحث، 

أْن تبحث عن شيء ال تعرف عنه شيًئا!
1076

وحينما استيقظ، 
اكتشف أنه لم ينم، 

بل كان يحلم... أنَّه نائم!
1077

قال: أتدرين ما الندم؟! 
قالت: ما!؟ 

لم  إذ  أنفسنا  ُخـّنا  أننا  األوان،  فوات  بعد  نكتشف  أْن  قال: 
نستمع حلدسنا الداخلي!

1078
كان يبحث عنها مبنتهى اإلخالص، 

وحني وجدها، 
لم يكن هو موجودًا!

1079
عندما كان طفاًل كان يخاف العتمة، 

وعندما كبر صار يخاف من اجملهول، 
وعندما كبر أكثر، لم يعد يخاف شيًئا، 

باستثناء خوفه من اخلوف!
1080

وفي آخر الليل... 

يغلق عينيه، 
ويحلم بالنوم!

1081
كان يريد أْن يقول لها “أحبك”، 

حينما غصَّ حلقه بها، فابتلعها، ومات اختناًقا؛ 
وعندما أيقظته من نومه؛ ليشربا قهوة الصباح... 

لم يجرؤ أْن يحدثها باحللم، 
وال أْن يقول لها: أحبك!

1082
قال لها: أعطيك نصف عمري، لتقبلي بي زوًجا.

وبعد الزواح..
قالت له: أعطيك نصف عمري لتطلقني.

ومنذ ذلك احلني، يحتار في أي “نصف عمر” يعيش!
1083

اعتاد كل يوم، قبل أْن ينام، 
قراءة دعاء السفر!

1084
حينما أمطرت، كما اشتهى،

بحث عن معطفه، فلم يجده، 
وحينما وجده، توقف املطر، 

وبدا أنَّ عليه أْن ينتظر عاًما كاماًل، 
ممسًكا باملعطف، 

انتظارًا لشتوة قادمة!
1085

كان يحب أمه والبحر والسمك وقهوة الصباح؛
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أمه ماتت، 

والبحر سافر بعيًدا، 
والسمك “جتمد” وُقطعت رأسه، 

ا القهوة، فلم يعد يرتوي منها، بعد أْن أُصيب بارتفاع ضغط  أمَّ
الدم!

1086
على رمل الشاطئ كتب اسمني، 

ورسم “قلب حب” يخترقه سهم، 
كأي عاشق مراهق، 

ثم مسح كل شيء بباطن قدمه!
1087

رغب بالبكاء، 
فأمطرت غيمة، 

وبللت أوراقه، 
وَمَحت كل أْسفاره!

1088
لم ينس، بحكم العادة، في الصباح 

أْن يطبع قبلة على فنجان قهوته، 
لكنه نسي شفتيه على طرف الفنجان، 

لذا، أمضى بقية يومه صامًتا بال شفتني، 
وكان يوًما حافاًل بنقاش “مقنع”!

1089
إذا بَـكْيَت فابْـِك وحدك، 

وإذا ضحكَت فاْضحك وحدك أيًضا، 
فلست بحاجة جملاملة سخيفة بضحكة صفراء!

1090
أحيانًا... 

من األفضل أْن ال نحلم... 
كي نحقق كل ما ال نصبو إليه!

1091
حكاياتنا بال بداية وال نهاية... 

وحتى بال مالمح خاصة... 
كأننا شخص )أو وطن!( َعلَِق في مصعد!

1092
حينما دّس يده تت الوسادة، 

وجد رزمة من األحالم، 
وآنذاك فقط... 

عرف سبب األرق!
1093

هي ليست هي، 
وال هو... هو، 

وال الزمان وال املكان، 
وال شيء... 

ال شيء على اإلطالق...
هو... هو!

1094
حينما كانت ترُّ بخاطره، 

كانت تأخذه معها، 
ويبقى هو مع خاطره املكسور؛ 

إلعداد اجلبيرة!
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1095

كلما وصلنا “حضيًضا”، قلنا أنَّه احلضيض، 
َة حضيًضا آخر ينتظرنا! لنكتشف أنَّ ثمَّ

1096
أهي إطاللة سخرية... 

أم غضب، 
أم محاولة للتحرش بشغف بليد... 

أو إلهام خامل!؟
1097

حينما تشعر باخلذالن، 
حاول أْن “تستمتع!” به؛ 
تسًبا لزيارته مرة أخرى!

1098
حتى تعتاد على “تقليع” شوكك بيديك، 

درِّب نفسك في أوقات الرخاء...
على زرع الشوك بنفسك، وتقليعه!

1099
ال تنتظر...

حينما تتألم أْن يشعر معك أحد، 
لذا... اجتهد أْن ال تتألم، وإْن تأملت!

1100
للمرة األولى... 

سأفتح عيني على اتساعهما، 
كي ال أرى... 

ما في داخلي!

1101
َة فرق جوهري،  ثمَّ

بني أْن “تتلك” إنسانًا... 
وبني أْن تبه!

1102
أغلب نساء هذا العصر، ال يُرِدْن زوًجا وحبيًبا وعشيقا فقط، 

بل يردن أيًضا “عبًدا”، يُّسبُِّح باسمهن، 
ويقدم لهن حياته كلها؛ قربانًا لرضاهن ورفاهيتهن!

1103
وَبــْعـد؟ كلما أغلقُت َعـْيـنّي... اْستـَْيـقـَْظـت!

1104
آذار... كما هي العادة، ال يتخلف عن موعده منذ األزل، 

نحن الذين ال نراه، أو ال نكون هناك... أحيانًا!

املئة الثانية عشرة
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1105

نكتب بشهية أكثر، 
َة َمْن ينتظر...  حني نعلم أنَّ ثمَّ

أْن يُعيد كتابتنا، 
بقراءة خبيثة!

1106
ُدني... لَـَعّلي أنام...! أتَــَوسَّ

1107
َخّبأُْت َتَْت وِسادَتي... 

َقـْبـَل أْن أنـام، 
ِحكايًة لْم تكتمْل... 

قد تكتمل... 
ذاَت ُحـلُم!

1108
ال أشبهها... 

وال أْشِبُهني... 
وفنجاني فارغ..!!

1109
نار الغضب الذي يشعله الظلم والقهر واإلذالل، 

ال تكفي لــــ”غلي” ماء؛ لعمل فنجان قهوة...!
1110

لست وحدي... 
وال أحد معي!

1111
َشرِبوا فارْتـََويْــنا... 

وَنَـْشـرَُب َفَيــرْتَــوون!
1112

أبلغ ما يقال... 
حني تكون الرسالة فارغة!

1113
ومما يُْؤنُِس الغريب أْن ينظر إلى املرآة، 

فيرى وجه ذلك الغريب الذي يشبهه!
1114

كأنني... أشبهني!
1115

انتظر طوياًل... 
وملا لْم يَْبَق َشيء لينتظره، 

بدأ يَْنتظر االنتظار!
1116

نهرب منا، 
إلى ما نحب أْن نكون، 

فال نحن هنا، وال هناك، 
َة نصف ثالث؟ هل ثمَّ

1117
أيها الغرباء... ال تََتعارَفوا!

1118
جمال النار أْن تراها في املوقد فقط... 

ككثير من األشياء اجلميلة... 
التي تس بروعتها، ويحظر عليك ملسها!
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1119

تلك الزبدة التي يّدهن بها كالم الليل... لم أعد أقتنيها!
1120

في جوف الليل، 
الهامسة  األصوات  لتلك  بانتباه  لتصغي  الفرصة؛  تتهيأ 

داخلك، 
التي عادة ما تضيع وسط ضجيج النهار!

1121
وحدي،  لي  محررة،  أرض  هي  نومي،  جمهورية  رئيس  أزل  لم 
لكنني على استعداد للتسامح... مع أي إصابة من نيران صديقة!

1122
أترين كل هذا الركام من األرواح املعذبة، 

واخلراب املشتعل في دمنا، أتدرين؟! 
في  ألذَّ  وال  دفء،  إلى  يتحول  إذ  احلطب  باحتراق  يذكرني  إنَّه 

ليالي الشتاء، 
إنَّه الوعد بابتسامة تبحر وسط بحر غارق بالدموع!

1123
أْقصى درجات الَعْجز، 

ورمبا أحالها وأكثرها َمرارًة، يا فاطمة، 
حني يُْصبح املرء عاِجزًا حّتى عن اخلِيانَة!

1124
ثُمَّ تََوّد لْو تُعانِق هذا الّزمهرير الدافئ... 

َهرَبًا ِمْن َصقيِع البشر!
1125

وها أنَْت ذا تَْنُظُر في املرآة... 

َفَترى َمْن ال تَْعرُفه!
1126

َكْم أخاُف ِمّني... َعلَّي...!
1127

من كان منكم بال ُحلم فلَيَنْم... 
لعله يَجد ُحلمه!

1128
احلزن املفاجئ... ال يُصيب إال املتخمني بالفرح!

1129
مرَّ عام كامل أو يزيد... 

لم تطرق مناقير النوارس نافذتي، 
كأنني لم أستيقظ بعد منذ عام!

1130
سيزهر الصبر أخيرًا ال محالة،

وإْن لم... 
نِلنا شرف االنتظار... 

وأيُّ شرف...!!!
1131

تدد فوق املائدة: 
رشة من ملح، وأخرى من َهذيان، 

ثم بدأ بالتهام نفسه!
1132

وإذ يضيق العالم كله عليك، فال يتسع لك، 
بوسعك أْن تصنع عاملك الصغير، 

ثم تثور عليه، فتركله بقدمك، وتبكي أو تضحك... سيان!



 

1133
البعض ال يُحب “الهيل” في فنجان القهوة، 

أنا على العكس من هذا، 
أشعر أنَّ طعم الهيل فيها، كرائحة الشغف في احلياة!

1134
أما علمِت يا فاطمة ماذا َحلَّ بعد رحيلك!؟ 

خْيٌر لك أْن ال تعلمي... لئال توتي مرتني!
1135

حزين جًدا على وداعه... 
ورؤيته يذوب كأحالم الطفولة... 

لهذا األبيض القطني صوت يوقظ الشغف املعتق في املهج!
1136

لْو لَْم يَْبَق لدى الَبشر بقايا من احلُّب... 
خلسف اهلل ما بقي من األرض مبا بقي منا!

1137
... لي! أِحنُّ

1138
املطر دمع السماء... والثلج؟! 

كأنه َحِشّيات وسائِِد الُعّشاق... 
تتقاذفه أرواُحهم فرًحا بني أيدي الربيع!

1139
ماذا عن “الهدوء” الذي يتلو العاصفة؟

1140
العاصفة التي ترحل... تأخذ معها بعًضا مني، 

وتترك وراءها حلًما بعاصفة أخرى؛ 

تأخذني معها كلي، أو ما بقي مني، إلى هناك!
1141

األبيض... ميثلني!
1142

ونزرع الثلج بالقواوير... 
لعله يزهر شغًفا وهذيانًا!!

1143
تطل علّي من الشباك... 
كمن يبحث عن الدفء... 

كأّنِك أخطأِت العنوان يا ميامتي...!!
1144

الثلج يسترخي على املقعد... 
مستمتًعا بالشمس... 
بعد ليلة تعب طويلة...

وّزع فيها بياضه على اخلَلْق!!
1145

صفحة الثلج العذراء؛ قبل أْن “تلوثها” اخلطوات، ماذا ستكتب 
عليها؟! 

غير  من  بيضاء  عنوان،  بال  رسالة  كأي  هكذا،  ستبقيها  أم 
سوء؟!

1146
ليلة هادئة، تشتعل بالثلج!

1147
- ليتك تستطيع أْن تبني كما تكتبني! 

- وليتك تكتبينني كما أحبك!
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1148

شـــهيق وزفيــــر... 
كانت مرَّة تَــْشَهـُقـه، ويَـزِْفـُرها، 
ومرَّة أخرى، يَــْشَهـُقها، وتَــزِْفـُره!

1149
آخر الليل، 

يذهب الناس إلى فراشهم، 
وأذهب أنا ألفتش عن بقاياي، 

ألجمعها عن األريكة، 
وأنثرها على السرير!

1150
أحسب أنَّ الراحلني إلى األبدية... 

صاروا يشفقون علينا ويترحمون علينا، 
ألننا بقينا بعدهم، 

نتجرع كؤوس الفقد واأللم، 
ومكابدة كل هذه اآلالم التي يحفل بها هذا العالم!

1151
حينما ينام الناس يستيقظ الليل... 

ليوزع األحالم على السهارى!
1152

الذين يرحلون، يبقون معنا لألبد!
1153

نحن نحب احلياة أكثر بكثير مما تبنا... 
رمبا علينا أْن نكرهها قلياًل، 
كي نستفزها وتبنا قلياًل!

1154
أحيانًا ليس عليك أْن تفهم ما يحصل، 

فقط دعه يحصل...!
1155

باستثنائنا... كل شيء فينا جميل!
1156

كسولة  نصوص  تقرأها...  وأنت  “تقرأك”،  ال  التي  النصوص 
بلهاء!

1157
الويل للكوكب حينما يكون التوحش “إنسانًيا”!

1158
الصفيق، هو من يُصّفق، 

ملن يَْصُفق الباَب في وجهه!
1159

ما ُهَو َغْير مَتَوقَّع، 
أْن نتوقع، ... 

ما ُهَو َغْير مَتَوقَّع!
1160

ما أسخف العمر الذي يقضيه املرء في االنتظار، أي انتظار!!
1161

أْن تكون أبلَه في غابة من األذكياء، 
أرحم بكثير من أْن تكون ذكًيا وسط غابة من البلهاء!

1162
الصوت... سوط، أو صمت، 

أو رذاذ من رحيق!
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1163

حاول أْن يجعل الصباح مبهًجا، 
ببعض التبرج، ورشة ذكرى من مساء جذل، 

وحني رنَّ جرس الهاتف، 
ذابت املساحيق، وتبخرت الذكرى!

1164
أعذب احلب أكذبه؛ هكذا تدث العاشق احملبط!

1165
طريق كأسفاري... أبيض وأسود، يَُحّفه بياٌض أبْلَه!

1166
من األفضل لبعض اجلميالت أْن ال يتكلْمن، 

حتى يَُظّن أنَّهّن ذكيات، وعميقات!
1167

اجلائع يرى القمر رغيًفا، 
واملتخم، ال يرى!

1168
حينما رأى جثته مسجاة، وال أحد يبكيه، أو يُعزي به، 

نحو  واالنطالق  دفنها،  مبراسم  ليبدأ  فوره،  من  يقوم  أْن  قرر 
الشمس!
1169

لم يبق غيري والضجيج؛ لننعم بالهدوء!
1170

في مصّب الشغف؛ غرقُت بي، وانتشيت مبوتي..
1171

ال شيء، 

فقط املزيد من الالشيء؛ 
إلخفاء كل شيء، بأي شيء!

1172
الصمت ذهب؛ حينما ذهب العقل!

1173
َة لوحة كبيرة للفراغ تفترش احلائط،  ثمَّ

ونافذة تطل على نص روائي لم يتم، 
بقصد  هارب  بذكر  يلحق  النحل  من  رٌف  اجملاور  الشارع  وفي 

التزاوج، 
وعلى السرير جثة تخطط لالنتحار، 

وبعيًدا عن كل هذه التفاصيل اململة، 
وطن يركب دراجة هوائية بال فرامل!

1174
حتى ذلك العطر األثير لديِك... 

لم يزل يدور في رأسي، 
كأنني أودعته حاسة الشم، 

فلم أعد أشم غيره!
1175

كل رسالة أرسلها لك هي الرسالة األخيرة، 
وهي األولى طبًعا، أتدرين ملاذا؟ 

ألنَّك كالنهر اجلاري الذي ال ننزل إليه مرتنْي، 
ألنَّه يجدد ماءه باستمرار!

1176
أحيانًا، حينما تَْصحو ال تَْصحو... 

وحينما تنام تصحو! 



 

عينيه  أغمض  من  وال كل  عينيه صحا،  فتح  من  )ليس كل 
نام!!(

1177
الكبير ال يغفر أخطاء الصغار... 

فقط... بل ال يراها أصاًل!
1178

ال تّدق في “الشمس”... 
كي ال تُصاب بالعمى، 

يكفي أْن تشعر بـ”دفئها”!
1179

اعتاد كل ليلة قبل أْن ينام، أْن يطفئ النور، 
تلك الليلة عندما أغلق زر الكهرباء، وساد الظالم، 

أصبح يرى األشياء بُِوضوٍح ُمْبِهر، 
ومنذ ذلك احلني صار ينتظر الليل كي يحل، 

ليرى ما يخفيه ضوء النهار، 
وما تخبئه الشمس وراء ظهرها!

1180
سأترك الليل وحيًدا، 

ال أريد أْن أْشغله عن جولته اليومية، 
على أِسّرِة األرِقني!

1181
هذا الليل طويل، سأَقّصره وأنام...!

1182
على غير العادة، 

تبدو قهوة ما قبل النوم أكثر مرارة مما هو معتاد، 

آمل أْن تكون قهوة الصباح، أكثر صدًقا!
1183

مرَّت به، وتوارت، 
حلق بها، انشغل بالبحث عنها، 
وحينما وجدها، لم يجد نفسه!

1184
كان ينتظرها كل يوم، 
وحينما قررت أْن تأتي، 

قرر أْن يغيب، 
اكتشف أنَّه يستمتع باالنتظار فقط!

1185
تلك العاصفة الشقية، تتسكع، في دمي!

1186
عرْفـــُتني أول الّسْطــر، 

 ... وحينما تَــَوّغلُت في الّنــصِّ
ِصــرْتُــِك، وِصــرْتِِنـي، 

في َصـْيرورٍة هاذية!
1187

اشتقت للهذيان، 
لعلي أشبهني وأعرفني!

1188
ُق في الالشيء،  حينما أَُحدِّ

أرى أكثر!
1189

ذلك الشال، لم يزل ملفوًفا بورق الهدايا، 
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منزويًا في صقيع النسيان!
1190

أحب الثلج، ليس ألنَّه يستر عيوب “املرج”... 
بل ألنَّه يذوب، ويتحول إلى دموع غزيرة... تبكي العطش!

1191
كان مجرد صوت؛ لكن رائحته عطرت املكان!

1192
أهو هو؟ 

ال... ليس بعد؟ 
لم تصل العاصفة، 

ولم جتر العصارة في البراعم!
1193

كان ينتظر لسع الدهشة، 
وحينما ضربته الصاعقة، 

لم يكن هناك!
1194

الثلج في طريقه إلينا؛ 
سأعد له معطف الشغف، 

وشال الفصول األربعة، 
وكستناء اللهفة، 

ودفء الذكريات!
1195

تَــْشَهـُقـه، ويَـزِْفـُرها، 
فـَيــْشَهـُقها، وتَــزِْفـُره! 

كأنَّه احلُب، بني شهيق وزفير!

1196
قرر أْن يثور على اخلنوع، 
ويعلن ترده على الذل، 

تلفت حوله، وسأل نفسه: مبَْن أبدأ؟ 
ُهرع إلى املرآة، نظر إليها، وبصق!

1197
وكيف بك حني تكون... 

على كف َمْن ال كف له!
1198

على وسادته الباردة؛ رسم دفًئا ونام!
1199

سأنام اآلن، 
وأخبئ تت وسادتي وردة حمراء، 

ًبا حلُلٍم مفاجئ! َتَسُّ
1200

يوم للُحب... 
وبقية األيام للَحرب!
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1201
كلما اتسع الطريق، 

نستدعي “عنق الزجاجة”؛ 
كي نحاول اخلروج عبره!

1202
على قارعة الشغف، 

تركت بعضي ينتظر بعضها؛ 
لعلنا نلتقي ذات تيه!

1203
لم ينتبه من انتظر هطول الثلج، 

أنَّه نزل بكثافة غير مسبوقة،
وتراكم، ولكن... في داخلنا!

1204

احلب الذي ينهار أمام أول اختبار بسيط، 
ليس ُحبًّا، 

بل هو نزوة عابرة، 
أو مصلحة مؤقتة، 

أو مجرد “َغَبرة” على حذاء!
1205

املواعيد التي تُؤّجل عادًة، 
لم تكن مواعيد، 

بل هي ثرثرة أو ُسعال!
1206

ال تغطيني يا فاطمة، 
أخشى إْن منت أْن أحلم باحلرية... 

فيالحقني قانون مكافحة اإلرهاب!
1207

ترتشف قهوتك على مهل... 
وبني رشفة وأخرى... 
رشفة من ذكريات... 

وأخرى حلنني غامض لسرير في الغيم!
1208

أمام املدفأة؛ وتتار... أين تشتعل النار!؟
1209

ليس بوسعي أْن أقول لك كل شيء،
َة أشياء ال تتسع لها األبجدية املعروفة،  ثمَّ
هناك حروف لم تدخل هذه األبجدية بعد، 

إنَّها في مكان ما داخل الالمكان، 
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تُنحت بتلذذ وألم وكثير من النبض!
1210

أصعب أنواع املوت... حني ميوت الناس حولك، وهم أحياء!
1211

أِهَي ِصلُة األرواح... حينما تشرب من ألم واحد!!؟
1212

من املؤسف، حني يكون الشيء الوحيد الذي يدفعني للبكاء... 
هو البصل فقط!

1213
أين هي القشعريرة؟ 

لم أعد أشعر بها، 
َة إال... قشعريرة البرد! ليس ثمَّ

1214
ما اجلمال والقبح يا فاطمة؟! 

أتدرين أنَّ تلك األخاديد والتجعدات التي حفرها الزمن في وجه 
أمي، تضاهي أجمل وجوه النساء قاطبة!؟ 

وتبعث في صدري شغًفا متفجرًا باحلياة والبكاء ُحًبا وعشًقا!؟
1215

فاطمة أتدرين؟! 
لقد فقدت مهارتي في النوم، 

وال أريد أْن أقول أنني نسيت كيف أنام سريًعا، 
وقد كنت يا فاطمة أنام فور أْن أضع رأسي على الوسادة!

1216
ومن أصعب ما مر عليَّ يا فاطمة، 

حني طرقت أبواب مملكة النوم، 

فلم أجدك هناك، 
فعدت أجرجر أذيال األرق!

1217
أتدرين ما القهر يا فاطمة؟

القهر يا عزيزتي، 
هو رؤية أشباه الرجال، 

بل أشباه الذكور، 
وهم يعربدون، 

وال تستطيعني أْن تدوسي رؤوسهم بالنعال!
1218

حتى حينما أشعر برغبة عارمة بالبكاء، 
وممارسة كامل ضعفي، 

كأي مخلوق، 
أتذكر أنَّ علّي أْن أعّض على جرحي، 

وأبتلع دموعي، 
فال يليق بـ “الرجال” أْن تسيل دموعهم إال سرًا، 

أو جراء تقشير بصلة!
1219

يا هلل... كم خشيت أْن تردي على رسائلي! 
أفضل ما في احلكاية، 

أنني لم أتلق حتى اآلن ولو ردًا واحًدا على رسائلي، 
كم أخشى أْن تنتهي احلكاية

 أو على األقل أْن يتغير مسارها... مع أول رد!
1220

كيف فتشوا جيوبي بحًثا عنِك؟ 
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صلبوني على احلاجز نصف نهار، 
وحينما يئسوا من العثور عليِك، أطلقوني، 

وكنِت حينها، تدين لي قوس قزح، 
ألصلك، تسلقت عليه، 

إال أنَّ همتي خاتنتني في منتصف املسافة، 
فوقعت في منتصف احللم!

1221
االنتصارات الوهمية... أسوأ بكثير من الهزائم احلقيقية!

1222
كل يوم، يشحن الهاتف، وينتظر تلك الرنة، ينتهي الشحن، 

وال يرن، ثم يشحن من جديد، حتى انتهى شحنه هو!
1223

تلك الفتحة الصغيرة في األعلى، كانت تفضي إلّي!
1224

احلنني الذي يشرخ الروح، هو احلنني للحنني!
1225

حينما تصبح نسبة التصالح مع الذات 100 في املائة، 
يقترب اإلنسان من حلظة املوت!

1226
تركُتني “ُهناك”... وجئُت إلى “هنا”، 

وددت أْن أكون مرًة ُكّلي هنا أو هناك!
1227

أجمل الروائح، ما ال رائحة له، كالهواء النقي مثاًل!
1228

أطهر أنواع احلب: 

أْن تب شخًصا، وأنت تعلم أنَّه لن يكون لك، وال من نصيبك... 
ولكنك تظل تبه... وتب أْن تراه سعيًدا، فقط ألنَّك “تبه”...

1229
قهوة بنكهة الشمس!

1230
حني تُدير ظهرك ملا يجري على “شاشة” احلياة، 

ال يعني أْن ال شيء يجري خلفك...!
1231

كنت طيلة سنوات أحسب أنني “ِحلمي”.
اكتشفت أخيرًا أنَّك أنت... “ُحلمي”!

1232
كل هذا النور الذي يضيء السماء، وال شمس، 

كأنَّه احلب، حني ميأل جوارحنا، وال نراه!
1233

ينتصف اليوم، أو يكاد، وال شمس بعد، كأنَّها تنتظر النهار؟
1234

صباح مختلف... رف احلمام، ينتظر الشروق، وسط الضباب، 
تستحم  عارية،  وسيقان  املوقد،  في  ونار  شمس،  حّمام  ألخذ 

بالندى!
1235

أتراني لم أزل نائًما؟! 
َمْن اختلس الرشفة األولى من قهوتي الصباحية، 

وترك على حافة الفنجان بقايا من شفاه!؟
1236

ة النعاس، وإغراء الصحو،  بني لذَّ
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أحاول أْن أعود للنوم، 
ألمللم بقايا حلم... انتظرته طوياًل؛

كي ال يهرب متعلًقا بضوء الشمس!
1237

أحيانًا... حينما أضع رأسي على الوسادة ألنام... أستيقظ!
1238

ذلك  في  اإلعالنية،  االستراحة  الصبر  بفارغ  تنتظر  كانت 
الفيلم اململ؛ 

كي تتبادل معه بعض الكلمات، 
بذريعة  فيلم،  أي  على  التلفاز  جهاز  يدير  أْن  يتعمد  وكان 

عشقه للسينما!
1239

ذلك املقعد الذي يتسع الثنني، ملاذا لم يتسع لك؟
1240

في الشارع اخلالي من املارة، 
َة معطف يتحرك وحيًدا،  كان ثمَّ

َة رأس واحدة تعلوه؛  وكان ثمَّ
وفي األسفل أربع أقدام!

1241
الكفار يُكّفرون أيًضا، التكفير ال دين له!

1242
كنت بصدد “ازدراد” قصيدة، حني علقت قافية مفتعلة ببوابة 

القلب، فكادت تخنقني!
1243

رغم أنَّه “حسبها صح”، كما هي العادة، 

إال أنَّ نتائج احلسابات كانت مغايرة، كما هي العادة!
1244

ما يحدث لي، دون سائر الناس، 
هو في احلقيقة، يحدث لسائر الناس، 

وعلى األغلب يحدث لي أيًضا، 
ولكن لكل منا إحساسه اخلاص مبا يحدث، 

والذي يختلف عن إحساس سائر الناس!
1245

بوسعك أْن تغلق الهاتف، هروبًا من الناس... 
فكيف تنع هاتفك الداخلي من الرنني... هروبًا منك؟

1246
مفتاح السعادة؛ أْن تشعر بالسعادة حينما تُْسِعد اآلخرين!

1247
أوجاع  ترى  وأنت  بالوجع،  تشعر  ال  أْن  هو  احلقيقي،  الوجع 

اآلخرين!
1248

سئل أبو حكيم: ما الفقر؟! 
أْن  وتشتهي  الناس،  يشتهي  ما  كل  لديك  يكون  أْن  فقال: 

تشتهيه!
1249

حني تعجز الشفتان عن الكالم، واألصابع عن الكتابة، 
أبجديتها وهي في طور  تبتدع  أخرى  لغة  َة  ثمَّ أنَّ  يعني  هذا 

التبرُعم!
1250

الِغواية كالّشرْك اخلَِفّي، 
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لها دَبيٌب ساحر كالنمنمة تت اجللد، 
تُْغوي صاحبتها أواًل ثم...!

1251
سأصحو -إْن صحوت- من موتي املؤقت، 

وأنا أكثر عشًقا للحياة، ولو كره أعداؤها!
1252

قال لها: أعشق صوتك. 
فقالت: وأنا!

1253
ال شيء يَعِدل املزاج، مثل عدم وجود مزاج أصاًل!

1254
قيل: َمْن عرف غرف، 

ونقول: َمْن لم يعرف َهرَف! )والهرف: الهذيان!(
1255

قهوة الصباح ال تعطي سرها ملن يشربها فقط، 
بل ملَْن “يتشاربا” هو وفنجانه؛ 

فال تدري َمْن يشرب َمْن!
1256

حني أغرق باحلزن، 
أزور أمي في سريرها احلجري، 

ونقرأ سويًا على روَحْينا الفاتة، 
ومُيّدني موتُها بحياة أخرى!

1257
تنام متأخرًا وتصحو مبكرًا... 

وبينهما... تلم، مبا فعلت ومبا لم تفعل بعد، 

وترتب لرحيل ما، قريب أو بعيد، 
في انتظار ذوبان الصقيع؛ 

على أكثر من صعيد، أو صقيع!
1258

وحدي أنا وصبابتي،
نغفو، على سرر احلنني، ونقتفي أثري، 

لنحمل جثتي، نلقي بها في الريح، 
كي تنمو على جسد البالغة، 

قبلة، من أقحوان!
1259

كان يحاول استعادة تلك األجواء الصاخبة،
التي سادت رأسه بعد انتصاف الليل بقليل، 

لهذا، بعد شروق الشمس بقليل،
أغلق عينيه، وأطفأ دماغه، 

واصطنع لياًل شبيًها، 
الستعادة بعض ذلك الصخب، 

ولكنه حينما غط في النوم، 
حلم بضوء النهار!

1260
أهي دموع الشغف... 

كلما اغرورقت عيناي بالثلوج!؟
1261

سأنام... 
ولكن َمْن يحرس الندف، 

كي ال يفيض من الشريان!؟
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1262
إنِْدفي، إنِْدفي ال تتوقفي... 
كم أحتاج ملزيد من الدفء!

1263
وكيف أنام، 

ووسادتي محشوة بالثلج؟
1264

هذا الثلُج النزق، 
يُـَؤّثـُث قلبي بالّشغْف!

1265
َة غيمة، أْمَطرَْت داخلي،  كان ثمَّ

وحينما ندفت ثلًجا، كالَفراش املُتـَرَّنح، 
َهَذا الّصهيُل في دَمي!

1266
كلما أمعن الثلج في الهطول... 

سقطت في شرفة القلب جمرة جديدة!
1267

الليلة... سأنام معي في فراش واحد، 
سأحتفل بي، كأنني عرفتني أخيرًا، 

يا أبي هابيل!
1268

يا أيها “اإلنسان”... 
كأنك تنسى!! 
جدك األعلى... 

أين أبناء قابيل؟ 

أين أبناء القتيل...؟!
1269

كم أتعبني اخليال، 
لم أعد أحتمل كل هذا احلضور االفتراضي، 

فقد غرقت في الالشيء!
1270

لم أكن أعرف من قبل، أنَّ درجة االنصهار رمبا تكون عند َحدِّ 
الصفر املئوي!

1271
من أين تأتي كل هذه احلرارة، مع هذا الكريستال املتجمد؟

1272
في الصقيع امللتهب؛ َمْن أذاب َمْن!؟

1273
يا إلهي... كم يلزم من “حرارة”؛ لتدفئة كل هذا الصقيع؟

1274
تتبرج األرض، تزين وجهها برذاذ أبيض، 

حتى إذا َجنَّ الليل، اكتست بكريستال المع،
 لعل القلوب املتجمدة تستشعر... مغزى الدفء!

1275
قال لي: أريد قبرًا في القدس. 

قلت له: أنا أريد بيًتا!
1276

في غياب “األسفار”، 
أشعر بغربة عني، 

أفتش عني، 
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فأجدني، 
معلًقا بقنديل الشارع، 

وقد تراكمت علي الثلوج!
1277

كم كان وحيًدا هذا الثلج، 
حينما تدثر بالشغف، 

فذاب، 
واشتعل!

1278
حينما تكون سجني نفسك، 

فلن يحررك أحد أبًدا!
1279

هي والنوم، تصاحلا... وخاصماني!
1280

احلب كوجع األسنان، ال موعد له!
1281

ما أشد غباء النوم... لو علم َمْن يُـجافي، ومبن يزهد؛ 
حلثا على رأسه التراب، وملا زار أحًدا قط!

1282
قالت: تصبح على خير! 

فقال: أصبحت!
1283

كالنا، أنا واحلنني، ننّقب عنا،
ونركض خلف الثلوج؛ 

لنبحث عن ذكريات الطفولة، 
بني اخليام، وبني بيوت الصفيح!

1284
كمن يختنق بالكالم، 

يُـحاوُل أْن يتنفس َحرًْفا َفـَحرًْفا، 
فتعلق في احللق بضع حروف، 

تأبى اخلروج، 
لتبقى قريًبا من القلب، 

تدثره بالدفء، وترس نبضه!
1285

هناك جمال طازج وبري، وعفوي، 
وجمال مصنوع، ومستهلك، ومنهك، 

واإلحساس باجلمال، قد يفوق اجلمال نفسه!
1286

ذلك اللون اخلَــْمرّي، 
يسيل في دم الشاعر، 

فتخرج القصيدة مترنحة، 
كامرأة من دخان!

1287
سأقيم هناك، أنا وِظّلي، تت ِظلٍّ ال ِظلَّ له ِسواي!

1288
كنا أنا وأنَت، وحيديْن، بِـالنا، حينما التقْينا بنا!

1289
ذلك املُــْنَحـنى، املَُوّشى بِــُغـبارِ الّطلِْع، 
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يُفّجر َخــْفـقة موقوتة، كقْدح زنادٍ ووْمضة برق، 
فيضيء الشغف، ويعدو بصخٍب، وفوضى، تت اجللد!

1290
في اخلريف، تصفّر األسفار، تسقط، كأْصفار، إلى يسار القلب، 

وحينما يأتي الربيع، تُـزِْهـُر كلمات!
1291

حني ينام الليل، أصحو، 
أهدهد الشمس، أشدُّ شعرها، 

أوقظها من غفوتها، أمشط جديلتها، 
وأطلقها، في دمي!

1292
ضمن مساحة، قد ال تزيد عن سنتيمترات هنا، أو هناك، 

قد تصنع نافذة، تفضي إلى قبرة، أو مقبرة!
1293

بشيء من رحيق احلبْق وبعض األرْق... 
يُضيء الفراغ، ويُورق ليل نـَزِْق!

1294
الزغب املشمشي الذي يدغدغ شغفنا؛ 

يتحول أحيانًا إلى شوك سام، 
يُرِسلنا إلى حدود الهوس!

1295
هذا الشوق الذي يداهمنا للتمطي على سرير في الغيم؛ 

يؤكد حاجتنا جلنون فجائي؛ 
حلماية عقولنا من االنهيار!

1296
احتياطي احلياة في هوامشنا، 

يكفي حليوات كثيرة، 
لكننا ال نتقن البعث، 
نحتاج ألكثر من جرأة، 

وأقل من تهور، 
الجتراح شغف!

1297
أجزاء  أو  جلزء،  بصمت،  يوم  كل  نقيمها  يومية،  دفن  مراسم 

منا، بال بكاء وال بيوت عزاء.
1298

أول  من  وأبدأ  الصفحة،  أقلب  نقطة؛  أضع  أملني،  حينما 
السطر!
1299

هناك أحالم يجب أْن تبقى كذلك، ألنَّها إْن تققت، تولت إلى 
كابوس!
1300

هم في انتظارها، أما أنا، فال أنتظرها، ألنَّ العاصفة، تصْهل 
ُفي دمي!
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1301
أحالم يقظة! 

كاجلواب الذي يصلك قبل السؤال، 
واخلبز الذي ينضج قبل حصاد القمح، 

وكاملطر الذي يأخذك إلى غيمته... 
ثم تعود إلى فراشك الدافىء متزجلًا على قوس قزح!

1302
تَِعَب العازف، 

ما بني أوتار حباله الصوتية، ودقات القلب، 
فسقطْت مغشيًة عليه!

1303
حينما تهز الريح شجرة احلياة تتساقط الثمار، 

منا َمْن يقنع بحصته، 

ومنا َمْن يريد الشجرة وَمْن وما عليها!
1304

خان،  ال تُْتِعْب قلبك في مطاردة خيوط الدُّ
ما ليس لك، ليس لك، 

إنتبه ملا بني يديْك، وقل: هْيَت لْك!
1305

قال لي إنَّه قرر إحالة قلبه إلى... التقاعد املبكر!
1306

كم من “أسفار” كنا سنعيشها، لكننا ترددنا... 
وحني أردناها، لم جتدنا!

1307
دثار الالزورد، متشًحا برذاذ الياسمني، 

إذ يتنكر على هيئة سحب... 
وشبه ُحْمرة من خجل!

1308
كلما لّوثَـْتُه ثرثرة األرْصفة، 

واختنق بلعاب الشكوى، 
يُهرع لالغتسال مباء االنزواء، 
ويتطّهر بضجيج الصمت، 

متلفًعا بدثار الكلمات... 
التي ال تُكَتب وال تُْنَطق!

1309
َة “ُقـْبلَـُة َحياة” تنقذ احمُلْـَتـِضر،  ثمَّ
َة “ُقـْبلَـُة موت” تُـْحيي املوت...  وثمَّ

وتخنق املريض!
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1310
هذه الكنايات اللعينة، 

ال جتيد إخفاء الشهقات املُْضَغَمة، 
والتشبيهات املُراوِغة، 

فتقضح الشاعر، 
ويَْحَمّر َخدُّ الَقصيدة!

1311
قطعة احللوى التي تَـرَْكِتـها ُقرَْب األريكة، 

كانَْت َمـمزوَجًة ببقايا ابْـِتسامة، ونكهِة شغف، 
تَـَحّولْت، حيَنما أكلُتها، إلى ِضْحكٍة بحْجِم َقْوِس ُقزَْح!

1312
أحاوُل أْن أتَـكـّورُ... كما قطرٍة شفيفة، 

لَعّلي أختبىء داخل رَحيِق الَصباح الَندّي، 
، فينُثـرَني كالّرذاذِ احلَيّي على الزَْهرٍَة الذابلة! لعل نَسيًما يهبُّ

1313
نأكل لنعيش، 

ونعيش لنكتب، 
ونكتب، لئال نكتئب.

1314
لدي رئتان، وقلب واحد... 

كي أحب... وال أختنق!
1315

ننتظر هطول الثلج... 
بفارغ احلُّمى!

1316
عندما أنزلُق عن سطح الهاوية، 

أتسك جيًدا بي، 
ألسقط إلى األْعلى!

1317
لم يعد بوسعي أْن أظل بعيًدا عن املُْنَحَدر، 

ليس ألنني أتتع باحلذر الكافي للنجاة، 
ال، بل ألنَّي أنا املُْنَحَدر!

1318
كمن يتسكع على حافة نهر بال ماء، وال قاع، وال حواف أيًضا... 

ويخشى السقوط إلى قمة الهاوية!
1319

َعذاباِن ُهما؛ ُقرْبًا وَبُْعًدا، هل ثَّمَة ُمْنَتَصٌف، بني ُهنا وَُهناك؟ 
للّنهرِ ِضّفتاِن كالُهما لي، والثالثُة لي أيًْضا!

1320
جمع أسلحته “الفتاكة”: 
احلناجر املضادة للطائرات، 

واألدعية املوجهة بحرارة “اإلميان”، 
والكلمات احملشوة بالبارود، 

ومضى للنزال!
1321

من بقايا احلفيف، 
وأصداء أصوات، علقت بالثياب، 

وشيء من ذكريات رائحة، وصهيل باهت، 
يصنع شاعر التفعيلة تثااًل للغياب، 
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ويزينه بالكلمات امللونة، 
يضع رأسه على كتفه وينام؛ ليحلم بالقصيدة!

1322
حينما “تهترىء” املشاعر، 

ال ينفعها تدليك القلب... 
وال تييها “قبلة احلياة”!

1323
َة أحزان ممتعة،  ثمَّ

أكثر بكثير من بعض األفراح!
1324

الضوء الذي ميأل دواخلنا، 
ال يخبو، 

ولكنه قد يتوهج أكثر مما هو محتمل... 
فيحرقنا!

1325
الشبابيك املضاءة لياًل، 

تخفي حياة، 
والكثير من املوت!

1326
لْن أنام، قبل أْن أِعّد الِفراَش الوثيرَ للقصيدة، 

لتغفو على كتِف الشاعر، 
ثم أمضي على رؤوس أصابعي، 

ألعد لها قهوة الصباح!
1327

ليتني أَقّطرَني، 

َعْصرًة بعد أْخرى، 
ألبّلَل ِشفاَه الّشَغِف الّذابِلة!

1328
كثرة الفجائع أفقدتنا الدهشة، 

نحتاج فجيعة كبرى تليق ببالدتنا، 
لتزلزلنا!

1329
قبل رحيلها بقليل، 

أهزُّ جذع السنة، لتساقط منها دموع اخليبات، 
أمللمها وأودعها ضريح النسيان!

1330
تلك اليمامة، ويحها... 

تركت هديلها يهدر بي، 
ومضْت!

1331
نَّورْت أشرقْت، أبهرْت، أْحرقت، أطفأت، ......... 

حينما “أْسفرْت”!
1332

مضت سَنة من زمان... 
في  كثمالة  شهقة،  كرذاذ  صهيل،  كبقايا  ابتسامة،  كِظلِّ 

آخر الدهشة، 
أكانت َسنًة... أْم ِسَنة من نَْوم!؟

1333
َمــرَّ بي، ُمْسرًعا، فلْم أِجْدني!
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1334
أشتهي، أْن... قبل أْن... ينتهي!

1335
أو  يُرادُ،  أو  نريُد،  ما  إال  فرَق،  أّوٌل كآخٍر.. ال  أّولي كآِخُرْك!،،،، هو 

تُريْد، هل من مزيْد؟ حسًنا.. سنبدأ من جديْد!
1336

الليلة، سأْسهُر معي، َسأساِهُرني، وأتُركني ساِهرًا، وأنام، 
كما يَرْحل عاُم ويأتي عام، أنا ال أحّب مشاهَد الوداع!

1337
املواعيد التي تنتظرها، دون أْن تتحقق، 

تَـْبلى، وتَـَتـَحّلل، وتقتلها، مواعيد أخرى فجائية، فوضوية، 
لكنها تعيد “تدليك” الشغف اخلامل!

1338
- أين أنت...؟ 

- هنا، لم أزل على ظهر كوكبكم، األرض! 
- عجيب، ألم يزل يتسع لك؟

1339
من “الصبر”... تشرق الشمس!

1340
رحيل مفجع... وأغصان عارية تنتظر الشغف!!

1341
سنعفي الليل من السهر، 

ومننحه سريرًا، وحكاية، لينام، 
وندور على البيوت املضاءة بقناديل الشغف؛ 

لنحرس هذيان اخلرافات!

1342
- شبعت؟ ارتويت؟! 

- بلى... حني تشبع األرض من املطر!
1343

في  يصحو  أْن  أو  تأتي،  ال  أْن  مخافة  النوم...  يخشى  كان 
منتصف احللم!

1344
َسأنْضو رِداَءْك... ألْسُترَ ُعرْيي..!

1345
صباح خاٍل من العابرين، ُمزدِحٌم بك!

1346
كما يتعّنب الزبيب، 

ويتحول الشيب إلى رذاذ من ياسمني، 
ويسبح السلمون عكس التيار صاعًدا اجلبل إلى منبع النهر، 

آن لك أْن “تعود” إليك!
1347

فنجان القهوة، كالذكرى، 
نرتشفه الهوينى أحيانًا، طيلة ساعات، 

ومع كل رشفة، حتى ولو كانت “باردة” تنثال الصور، واملواقف، 
وتذوب في الفم، كما تذوب قطعة الشوكوال!

1348
قبل أْن أنام، سأوقظ األحالم، وأدفع بها بعيًدا عن فراشي، 

أريد أْن أنام كما لو كنت مستيقًظا، بال أحالم!
1349

فيما بعد؟؟! 
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َة بعد الُبعد... بَْعد؟ وهل ثمَّ
1350

أخاف مّني... علّي!
1351

املدمن، يعود ملا يدمن، ولو بعد حني، 
الصهيل ال يغيب عن مجرى الدم، وإْن صمت برهة!

1352
احلب ال ميوت... إال كما “ توت “ حبة القمح، في رحم التراب!

1353
من الصعب عليك أْن تتحول إلى قديس، 

قبل أْن تتعمد في نهر اخلطيئة!
1354

سأنام، فقط، لئال أبَق مستيقًظا!
1355

تنيت أْن ال أتنى!
1356

تعبُت من اخليال، كما يتعُب الفقير من رائحة الشواء!
1357

وكيف بك... حني تهفو روحك للحظة انصهار... بوتقة الغيم!
1358

وها شاب شعري، 
وما زلت صبًيا أعدو، 

أطارد تكبيرة عيد، 
متعلًقا بذيل ثوب أمي!

1359
قال لها: أال تتعبني من حمل كل هذا اجلمال؟ 

فقالت: بل يحملني، ال أحمله!
1360

كان يكفي أْن تمل األشياء بعًضا من مالمحها، أو اسمها، أو 
رائحة حفيف ظلها، حتى يعشقها!

1361
ألم تعلمي أنَّهم يعرفونني مما علق بي منك، 

وأنِت ترمني بالفل والياسمني على أسفاري؟
1362

أتعلم من هذا ال “ ال أحد “ الذي يسامرني كل ليلة، 
وأتوسد ذراعه، وأهمس بأذنه بأسراري، 

وأخاصمه ويخاصمني، 
وإذا ضجرت أدرت له ظهري... 

وإذا ملَّني عانقني!؟
1363

كم هم بؤساء أؤلئك الذين يبحث عنهم احلب، 
وحني يعثر عليهم، يهربون منه!

1364
سأصغي إلى حفيف مالبس الفجر، 

وهو يجر أذيال الرحيل، 
على وقع تكبيرات العيد... 

انتظارًا لصالة...!
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1365
َة برًقا، أضاء ما بني فرقدي صدري،  كأنَّ ثمَّ

وأنا أصيخ السمع لدقات قلب، 
متمتًما بتكبيرات عيد قام من بعيد!

1366
كان يبحث في “الرماد”... 

عن بقايا نََفٍس.. وِظلٍّ ألَْحَمرِ شفاه، 
حينما وََجَد بَْعًضا منه يَْحترِق!

1367
لو تكلم العام الراحل؛ لشد آذاننا، وألقى علينا نظرة عتاب 

وأقسم أْن ال يعود أبًدا!
1368

أترانا، لم نكن غير خرافة، كنا نرويها لنا، قبل النوم، هربًا من 
كوابيس النهار؟

1369
ليس هناك نصف يبحث عن نصفه اآلخر، 

تلك أسطورة، اخترعها مدرس رياضيات فاشل!
1370

نحن دائًما على »موعد« مع َمْن نحب، 
كثيرون منا يخطئون تقدير الوقت الالزم للوصول، 

أو يربكهم »فرق التوقيت« بني حفقة قلب وآخر!
1371

أحيانًا، تنتقي من الكالم أعذبه، 
ومن املشاعر أروعها، 

ومن اخلفقات أكثرها إطرابًا، 

ومن الهمسات ما يثير القشعريرة في القلب، 
ولكنك لألسف ال جتد َمْن »جتود« بها عليه، أو ملَْن تهديها!

1372
بني احتراق واحتراق، 
متسع حلياة أخرى، 

تت درجة الصفر... بقبلة!
1373

َة مقعد، نحتته الطبيعة في الصخر،  كان ثمَّ
كان يأوي إليه الفتى حني يهّده شقاء اليوم، 

ذلك املقعد، تول، حني شاخ الفتى إلى سرير حجري، 
ضم رُفاة أحالمه!

1374
وال تدري كيف يهبط عليك حزن مبهم فجأة، 

فترحل بعيًدا، 
لسعتك  التي  اجلذوة  وميض  من  بعًضا  تستعيد  أْن  محاواًل 

فجرًا، 
حينما جاءك ذلك الهاتف السماوي، 

فأضاءت جوانب صدرك!
1375

هل جربت أْن تعود للنوم؛ كي تستكمل اجلزء الثاني من حلم، 
قطعته يقظة ما قبل الغياب األبدي بقليل؟؟

1376
يحاول أْن يُخفف صوت اخلفقان،
كي ال يُْجفل القرنفل الساهي، 
ويوقظ الشغف من “تعسيلته”!
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1377
ما حاجتنا للمغفرة في غياب الذنوب!

1378
أحيانًا يترك الربان الذكي أشرعته للريح،

تعبث بقاربه، ليرى أين ترسو!
1379

هي في انتصاِف النبض، 
ما بيني وبني رعونتي،

لو أبصرْت عينّي تختلسان منها رشفة، 
لتجمد الشفق الذي يكسو حفيف عبورها!

1380
وحنَي يُعانُِق نَّصَي نَصَّ القرنفل، 

مُنْسي نُصوًصا، بال أْجنَحْة، 
تطيُر، َكرَفِّ الَفراِش الذي يَْشتهي َمْوته، 

ليدفن في الضوء... 
دون مراسَم أوْ أْضرِحْة!

1381
ُمْخمٌل ُمهمٌل في إناِء الّشَغْب... 

نّورْت روُحه... فوق خّد التعْب!
1382

َة مكان! قالت: عند غيابك يضيق املكان! ولم يكن ثمَّ
1383

قبل أْن ميضي، 
كتب على حائطها: سنلتقي هنا. 

فردت: بانتظارك! 
ثم عطال حسابيهما!

1384
أجمل ما في الكأس، 
ال ليس ما في قعره، 

وال الرشفة األولى، 
وال نصفه املمتلىء 

بل في أْن تأله حني تراه فارًغا!
1385

حضروا جميًعا، وغبت! 
لم  طازجة،  وذاكرة  جديد،  بقلب  أخرى،  مرة  ولدُت...  كأنني 

تلوثها الذكريات!
1386

مطر على الشباك... 
وآخر في دمي!

1387
كان يحلو لها أْن تناديه أيها “الوغد اجلميل”. 

مع مرور األيام سقطت كلمة “اجلميل”!
1388

ال تقل كل شيء، 
دع شيًئا لالشيء، 

ليمتلىء بأي شيء أو بشيء ما!
1389

كلما ابتعدَت عنك، 
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فهمَت نفسك أكثر، 
ة القرب حجاب! لهذا قيل: ِشدُّ

1390
كان يخاف جرس الهاتف، 

كلما رن، سقط قلبه بني قدميه، 
حتى أنَّه طلب رقمه الشخصي، ورن، 

فأصيب بالذعر، وخشي أْن يرد؛ 
كي ال يستمع إلى خبر سيء!

1391
َة مكان خال، إلى جانبك، على الدوام، إذا لم تأله  أال ترى: ثمَّ

بك، أو بهم، أو بها، لن تكونا وحيديْن، ستكون حتى بدونك!
1392

بشرائح  الدخان  يعلق  كما  بي،  عالقة  تزل  لم  األمس،  ليلة 
اللحم املقدد!

1393
ال شيء ينقصني... سواي!

1394
كنت أنوي أْن أكلم “أحًدا” هربًا من الوحشة، 

طلبت رقًما، هاتفُت “ال أحد” ... 
جاءني على الطرف اآلخر صوتي، 

قال لي: “ال أحد” موجود، 
لكنه ليس هنا اآلن، 

إبحث عنه في أرقام هاتفك!
1395

- أنا معك... 
- ولكنني لسُت معي، لعلك تخونني معي!

1396
كان يبحث عن غيبوبة، هربًا منه، 

وحني دخلها، وجده في انتظاره!
1397

في غيبتهم... 
أحّضر أرواحهم، 

ولكنني ال أجدني!
1398

حضروا جميًعا، وغبِت،... 
لم يحضر أحد، لم ينجح أحد!

1399
نبني قصورًا من َحَبب الشغف، 

وحني جنوع، نشربها، وال نرتوي!
1400

قهوة واحدة، رشفة واحدة، وأربعة شفاه!
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1401
َهرَبْت مني، وهربُت منها، 

ثم اكتشفنا أننا... هربنا إلينا!
1402

ظالن، في قهوتني الصباحية، 
أحدهما لي، واآلخر يشبهني ويشربني!

1403
ُهما كلمتاْن، ال يُنطقان، ال يُكتبان، 

يُتنفسان، ويُْشَعران، يتقاربان، يتباعدان 
أحقا ُهما... كلمتان؟ أم شهقتان...؟ ...

ُكّنا، وما ما زلنا،... وكاْن!
1404

حينما نبدأ بالكتابة عن الوجوه التي نحبها، 

هذا يعني أننا بدأنا نحوِّلها إلى ذكرى!
1405

أستخلص من وسط الركام، ورائحة والبارود، وضباب الكراهية، 
مساحة صغيرة؛

ألصنع »كبسولة« وأملؤها بأنفاسك، 
على  شارفت  كلما  التنفس،  كجهاز  فمي  على  أضعها 

االختناق!
1406

أتدرين؟ أول مرَّة رأيتُك فيها، شعرت بأنني أراني للمرة األولى!
1407

هناك، حيث ترقدين، تركُتني ونسيت، 
ومذ ذاك، أبحث عني فأجدِك وال أجدني!

1408
قالت: احجز لي مكانًا في حلمك... ككل ليلة...! 

.. ومنذ ذلك اليوم لم يحلم!
1409

- ألم أقل لك من قبل إننا سنلتقي ولو على ظهر غيمة؟ 
- حسًنا، ألم تالحظي أنَّ السماء خلت من الغيوم؟

1410
كم نتفوق على إنسانيتنا... 

حينما نشم بأيدينا، 
ونرى بأصابعنا، 

ونتلمس بنظراتنا، 
ونتحدث بلهفاتنا، 

ويتحول صمتنا إلى كالم ُملِهم!
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1411
قال: أنا أوْلى بشفتيَك من فنجان القهوة، 

فقال: ال أشرب القهوة، هي تشربني، 
فقالت: أعرني إذاً شفتيك ألشربني!

1412
وال  أشهر،  منذ  بالتحية،  يلقي  كان  ومساًء  يوم، صباًحا  كل 

يتلّقى أي رد! 
سألته: أال تيأس؟ 

فقال: ال، ليس هذا ما أخشاه، هل تصدق، أخشى أْن أتلقى ردًا!
1413

ثَمَّ  إذا كان  الوسادْة حلني نضوج احلكاية،  ُحلمَي تت  أخبىء 
حكاية!
1414

ما الشيء غير العادي، 
عندما ال يكون أّي شيء “عادي”؟ 

َة شيء عادي أصاًل؟ هل ثمَّ
1415

احلوار املليء باإلمياءات، والغموض “اإليجابي”.. 
يتيح فرصة ذهبية لسوء فهم، ُمَخّطط له جيًدا!

1416
أسفار منتصف الليل عند انتصاف الليل، 

بَرْدٍ  ورَْعَشُة  األقالم،  تُذيُب  سخونة  القشعريرة:  تلك  تبدأ 
زمهريرية، 

فتخرج القصيدة ُمَترَّنَحة باحلُّمى، متكئة على ذراع الشاعر!

1417
هل يليق بي أْن أنام، 

قبل أْن أُِعدَّ لها ما تيسر من األسفار، 
لتذيبها في فنجان قهوتها الصباحي؟

1418
هذه األسفار... أحتارُ فيها، 

فال أدْري أتَْكُتُبني أْم أْكُتُبها، 
َمْن يَْكُتُب َمْن؟!

1419
كما تعود دمعة إلى سريرها الوثير في العني.... 

أُعيُد كتابة سيرة الهذيان!
1420

أرَْفُع طرَف الَقصيدة، 
وأنظُر... أُهَو دَُم الكالم، 

أْم رحيق احلنني، إذْ يَِنزُّ من شفاه الّشغف؟
1421

َسأبْقى هناَك، 
على مدخل القلِب، 

أْحُرُس نَبـَْع الّشغْف!
1422

الرحيل... لنرحل إذاً... سويًا... إلينا!
1423

كحوار شفيف مرهف، 
على مدخل القلب، 
ال ينتهي، إال ليبدأ!
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1424
تتاج قلوبنا لتدليك عاطفي، كلما شعرت باخلمول!

1425
- ليتني قرأت ما مسحته! 
- ليتني اقرأ ما لم تكتب!

1426
جميل أْن تكتب، لكنَّ األجمل أْن “تَـْنـَكـِتب”!

1427
كنت تريدين مني أْن أضحي بكل شيء، كي )أفوز( بك، 

في حني أنَّك لم تكوني مستعدة إال أْن تضحي بي لتفوزي بي! 
ولو قيض لك أْن تري مبقبرة األحياء، ستجدين قبرًا بشاهدين: 

الشاهد األول لك، والثاني لي!
1428

تلك القشعريرة التي تسري في الروح قبل اجلسد، ال ميكن أْن 
تكون خديعة، 

اتبع حدسك، نداءك الداخلي، وامض ولو إلى »حتفك«!
كم هم بؤساء من يجدون “مالذًا”، ويُْحِجمون عن الدخول إليه!

1429
إلى  وتولت  فتبخرت،  ُحّمى،  أصابتها  ماء،  نقطة  َة  ثمَّ كان 

غيمة!
1430

بعض الوجوه، حني تراها، تتذكر: يُْسَتْسقى الَغماُم بَِوْجِهِه...!
1431

التفكير خارج الصندوق ُمجهد، 
لكنه يهدي للخروج من الصندوق!

1432
قليلون جًدا من ُخلقوا ليلعبوا دور البطولة، 

وكثيرون سعيدون بلعب أدوار الكومبارس!
1433

القرب والبعد، أحمقان، 
أنفاسه  ولفحتنا  قلبه،  لدقات  استمعنا  لطاملا  بعيد،  َة  ثمَّ

احلّرى، 
وقريب، تفصلنا عنه صحارٍ وقفار!

1434
تلك السحابة، خبأتها في جيبي، لذات َمْحل!

1435
َة مساحة ما في حياة بعضنا،  ثمَّ

كقطعة أرض مهجورة، يزهد بها أصحابها، 
لكنها تلو في أعينهم، حينما يزرعها غيرهم، وتطرح ثمرًا 

شهًيا!
1436

كما نقطة املاء، قد تتبخر، حينما تسخن، 
لكنها ال تفنى، قد تتحول إلى غيمة، تروي، وترتوي!

1437
عند انتصاف الليل، 

يَْعَتصر الشاعر جبهته، 
فتّساقط القوافي، في ِحرِْج الّنّص، 

فيلملمها، ويجمع بعضها إلى بعضه، 
ويشعل بها قنديل السهر!
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1438
عند انتصاف الليل، 

يشتعل الصهيل في دم الشاعر، 
ويعدو، كوعل جائع في برية قاحلة، 

فيبدأ مبغازلة البالغة، ويستجدي االستعارات، 
وحينما يخونه التعبير، وتوت الكلمات على أعتاب النص، 

تقطير  في  الذريع  وفشله  هذيانه،  مسؤولية  الليل  يحّمل 
شغفه، وتويله إلى قصيدة!

1439
بعض املشروبات، نحتسيها، ونحتمل لسعتها، 

ألنها ال تُشرب إال... ساخنة جًدا!
1440

أجلس في مدخل القلب، 
وأطل من شرفة... تطل علّي...

1441
أكثر  واقع  من  للهرب  مالذًا،  الكوابيس  تكون  أْن  بؤًسا  كفى 

فظاعة!
1442

هم كثيرون... ولكن ال أحد!
1443

أنصاف احللول، شهيق بال زفير! )كحب من طرف واحد!(
1444

قبل أْن ينام، 
يُخرُج قائمة أحالم اليوم من تت الوسادة، 

ويشطب تلك األحالم التي لم تتحقق، 

ويضع مكانها قائمة أخرى بأحالم... لم تتحقق بعد!
1445

يثُقل الشوُق لياًل، 
لدفء ُمْشتهى، 

بني شْتوٍة وأخرى، 
يلتقط الّشغُف أنفاَسه، 

وتطلُق الغيمُة ساقيها للريح، 
وتعدو في دمي!

1446
عزفه  أوركسترا  مستحضرًا  ألنام،  يهدهني؛  يهذي،  املطر... 

املنفرد على سقف “الزينكو”... ذات مخيم!
1447

أحد مستيقظ؟ 
هكذا سأل... ثم نام قبل أْن ينتظر اجلواب!

1448
كان ينفخ مبنتهى العنفوان، 
باحًثا عن جمرة تت الرماد، 

حني اكتشف بعد أْن انقطع نََفُسه، 
َة ال نار وال رماد وال جمر،  أنَّه لم يكن ثمَّ

فقط مجرد رسم غير متقن، للوحة بائسة، ملا يُشبه املوقد! 
توقف عن النفخ فجأة، 

وأشعل النار باللوحة!
1449

كم يحاول دون جدوى، 
أْن يعّلق فوق اجلدار، 
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غبارًا، 
ليستمتع مبسحه!

1450
إذا لم تكن قادرًا على أْن “تب” أحًدا، 

أو يُحبك أحد، 
فال تسخر من احمُلبني، 
بل إبِْك على نفسك!

1451
تلك الغيمة، الشاردة... 

كانت سخية، 
أمطرت... في دمي!

1452
هذيان احلُّمى! 

بني حلظتني،
رمشة عني وأخرى، 
لفحة من صقيع 

أو هبة من جمر!
1453

ال تتعب نفسك، 
لن جتد ذراًعا تتوسدها كذراعك، 

فأي ُغفران يُرجْتى... 
بعد كل هذا التعب؟

1454
كم نتمنى أحيانًا أْن يُساء فهمنا... 

وأْن نستمتع بسوء الظن!

1455
كثيرًا ما أنام... ألصحو، 

عّلني أجد حلًما مخبأً تت وسادتي!
1456

ُسِئل َخّرمي: هل يهذي الُب؟ 
فقال: بلى، ويثمل، ويحلم أيًضا!

1457
ة شوكها! رِقة الورد... تهزم في كثير من األحيان... ِحدَّ

1458
أُحّط على َطرِف الّشْهقة احلاملة، 

وأكُمن، أْحبُس أنفاسي، 
كي ال أثيرَ ذُْعرَ نَْبَضٍة هاذيٍة بي!

1459
الليل شهيق، “نزفره” في النهار!

1460
الهذيان الصامت، بركان، يحلم بالثورة!

1461
أسير بقلبني: 
أحدهما لي، 

والثاني لي أيًضا.
1462

كم هو جميل أْن تمل معك حيثما اجتهت قلًبا آخر، 
ينبض معك وبك، يرعى عنفوانك، ومُيّدك مبا يلزم من شغٍف 

وغفراٍن؛ 
ملواجهة خيانات الغواية!
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1463
سأقطف زهرة النهار، بدفئها، وعنفوانها، 

وأدخرها لليل بارد، وفوضوي، وهاذٍ باحلنني!
1464

من احمُلزن أْن ال يشعر َمْن يُْفنَتُ الكوكب بُحسنه وبهائه، 
مبثل ما يشعر املُفَتتنون به!

1465
قيل، ولم يزل يُقال: قليل من اجلنون، ينقذ العقل!

1466
هو البوح، 

إذ ينبجس كالنبع من بطن األرض، 
بال استئذان، 

كصهيل فاض من الدم!
1467

ليس كل َمْن أوقد الشموع أضاءت فيه أنوار التجلي! 
رمبا أدرك األنوار وزهد بها!

1468
أّنى جلذوة الشغف التي تنام تت الوسادة لياًل، 

أْن تخبو، حينما يطلع النهار؟
1469

ال يشتد “الطنني” إال في حضرة الصمت املطبق... 
أي سكينة ترجتى إذًا؟

1470
أيُعقل أْن ال أكون هناك، 

ألْمسَح دمع الغياب، 

وأجثو على ركبّي، 
ألقرص خد الشغف؟ 

يا لألسْف!
1471

في  رحاه  تدور  الذي  الضجيج  تهدئة  بالتأمل، على  نستعني 
الرأس، 

وصناعة السكينة، َمْن ُحرم السكينة، ُحرم لذة احلياة!
1472

منوت ونترك أثرًا ما في نفوس الناس، 
حسًنا أو سيًئا، حسب ما نكون، 

لكن ليس من حق أحد أْن يصنف الراحلني؛ 
هذا إلى اجلنة وهذا إلى النار!

1473
إذا لم تستطع تغيير العالم، 

فابِْن عاملًا لك، وفّصله مبواصفاتك أنت، 
ولُْذ به كلما شعرت باالغتراب عّمن حولك!

1474
عندما يَجنُّ الليل؛ وينام اخللق، 
َة ما يستيقظ في النفس،  ثمَّ

وما يلبث أْن ينام حينما يطلع النهار! 
أي مفارقة هذه؟

1475
أكذب الكتب هي كتب التاريخ؛ 

إذا أردت معرفة تاريخ بالدك؛ 
جتده على شفاه الشهود، 
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خاصة َمْن مات منهم!
1476

معيار إنسانية أي إنسان مدى قدرته على احلب؛ 
َمْن ال يعرفون احلب، ال يُؤَتَنون على شيء!

1477
افتح لي الطريق، كي تر!

1478
كلما عشت “خارج النص” أكثر، 

كلما زادت معرفتك بــ” النص” أكثر!
1479

احلب السهل، 
اخلالي من العواصف،

ورجفة احلمى، 
والوصول إلى حواف الهاوية، 

حب ممل، ومضجر!
1480

حينما أشتاق لها، 
أقول لي: 

ال أريد أْن أراك هنا، 
اذهب إلى حيث جتدها، 

وحينما تعود، 
سأكون في انتظاركما، 

ألعد لكما سريرًا في السحاب!
1481

احتفظ مبقعد خال، على الدوام، 

في حافلة حياتك، “لشخص غريب” ومقطوع، مثلك، 
ينتظر مرور احلافلة!

1482
استمع إلى حفيف َمْن ميرون هنا، يقرأون، 

وميضون بصمت، 
وأحيانًا يتركون سحابة من عطر دون أْن ينتبهوا!

1483
حينما تنتبه من نومك، 

تتفقدك، عضًوا عضًوا، روًحا روًحا، سفرًا سفرًا، 
وتكتشف أنَّهم كلهم موجودون، باستثنائك، 

لم تزل تدور، في سماء سدميية، باحًثا عن مجرتك!
1484

مسافة األمان ليست ضرورية في قيادة السيارات فقط، 
بل في كل عالقاتنا مع البشر، 

كي ال يحصل االصطدام عند التوقف املفاجىء!
1485

هؤالء الذين يطلبون منك أْن تعتذر عنك، 
عن أنَّك أنت أنت، 

عن فرحك الطفولي باملطر، 
واسترخائك على طرف فنجان قهوة، 

أو وضع حفيف ثوب حبيبتك في محفظتك، 
أو االحتفاظ بصوتها في جيب قميصك، 

يريدون لك أْن تعيش معهم في أضرحتهم!
1486

حني يشف احلرف، أراك خلفه، تلوحني بقصيدة!
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1487
ال تُبق مني غير ما يحتاج يومك، من عطر وحبر!

1488
 ، سآوي إليَّ

أّقبل وجنة شعري، 
!” ثم أقول لي : “ تصبح عليَّ

1489
- ما بك؟ 

- ما بي سواك!
1490

املوت هو الدليل األكثر إيالًما... 
على أننا لم نزل أحياء!

1491
على جسد القصيدة تنمو الكلمات،

وكلما أثمر حرف، طار بعيًدا... 
وفكَّ رمزًا من رموز احلكاية!

1492
وهكذا تضي حياتنا، 

نُشيع املوتى اجلدد إلى مثوانا املؤجل، 
ونُخرج القدامى، 

ونُسجيهم على أسرة الذكريات!
1493

كتب وما كذب: تنفصم الُعرى، حني يفتر ثغر العروة األولى!
1494

َة نظرة كضوء، في بداية النفق! وثمَّ

1495
هي: َمْن أنَت؟ 

هو: أنا كل هؤالء، وال أحد!
1496

أيها املتحمسون... 
ال تصدقوا كل ما ترون؛ 

ما يبدو من جبل اجلليد، 
ليس هو اجلبل بالتأكيد!

1497
كلما “عرفت” أكثر... اشتقت للبالهة، واجلهل!

1498
عن  وتاه  خطاه،  تاهت  أغبر،  أشعث  اإلعياء،  غاية  في  كان 
طريقه، في بيداء بال نهاية، وفجأة، بدا له باب مزركش، جميل، 
كم  الباب،  دخل  وحينما  باخلالص،  وأيقن  فابتهج،  بالفرج،  يعد 

كانت خيبته! 
كان مجرد باب فقط، يفضي إلى البيداء... نفس البيداء!

1499
حينما أنظر إلى الالشيء... أكون أكثر تركيزًا!

1500
الفوضى على املكتب ُملِْهَمة؛ 

املبالغة بالترتيب تبعث على الكآبة، 
كما ترتيب املشاعر مبعادالت هندسية صارمة!
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1501
تلك الغيمة؛ خدعتني، ظللت أنتظر هطولها طيلة الليل، 

وحني غلبني النوم، غافلتتي، وهطلت!
1502

سأملني في آخر الليل، 
وأجمعني في أصص املطر، 

وأزرعني على شرفات أحبتي، 
كي أُجدد هواءهم...

حني يخنقهم حنني غامض للغيب!
1503

كم أحب املشي تت املطر، 
ولكنني أحتار في اختيار خطواتي، 

كي ال تطأ قدماي، 

دموع السماء!
1504

الليل  وتترك  تنام،  أْن  عليك  ويَُعزُّ  النعاس،  ِة  ِشدَّ في  تكون 
سهرانًا وحده!

1505
كم هي سيئة غيوم تشرين، 

حينما ترعد وتبرق هنا... 
وتطر هناك!

1506
في الهزيع األخير من الليل؛ 

تستذكر كل ما مرَّ بَك طيلة اليوم، 
ويستوقفك فقط أولئك الذين يشكلون إضافة نوعية حلياتك، 

ال أولئك الذين يشكلون عبًئا عليها!
1507

كَمساٍء ُمَحّلى...، 
بَِقْهَوِة ُمّرِة باِل ُسّكر...!

1508
كان عابًثا، عبثًيا، هاذيًا، 

لكنه ضلَّ طريقه فدخل املسجد، 
وعندما أراد اخلروج منه، 

َة طريق! لم يكن ثمَّ
1509

بعض املأكوالت، يستغرق إعدادها ساعات، ونلتهمها بدقائق! 
تاًما كالعالقات العابرة، التي تصنعها املصالح!
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1510
ال تهدر عمرك في االنتظار أمام أبواب ال تُفتح، 

أطرق غيرها فورًا!
1511

- أتدرين ملاذا يحب الرومانسيون الطيبون هطول املطر؟ 
- بلى، كأنني أدري! رمبا ألنَّه يتسبب بـ “هطول داخلي”، فتبتل 

أرواحهم، ويرتوي شغفهم!
1512

أهو يهذي؟ أم به مّس من شغف معتق، إّدخره لُصدفٍة ُمؤّجلة؟ 
تُرى، أم تادى في أمانيه املستحيلة؟

1513
الوعي كالثراء، 

يأتي غالًبا متأخرًا...
بعد فوات األوان!

1514
وتشعر حينها برغبة جامحة في معانقة ذاتك، 

وأْن تلتف عليها، حينها تشعر بوحدة ال مثيل لها، 
وال ينفعك آنذاك إال حضن كحضن أمك،

كطفل ساهم فاجأه نباح كلب في ليل عاصف!
1515

العواصف في “اخلارج” اآلن، كم هي هادئة، ووديعة، 
نسبة للعواصف التي تهب في “الداخل”!

1516
“خاصة”  حياة  ببناء  الواقع،  بؤس  على  “يحتالون”  األذكياء 
موازية، “مالذ” يأوون إليه، كلما أرادوا ممارسة إنسانية مهدورة في 

الطرقات!
1517

من أسوأ ما يحصل ألحدنا... 
أْن يلتقي الشخص الصح، في الوقت اخلطأ!

1518
وحدي أساِهُرني، 

أستحضر األرواح واملوتى... 
أخاِصُمني، 

أصاحلُني، 
أناكفني، 

ويُْشِعُل وْحدتي َصْمٌت،
ال يشبه الصمت!

1519
ما يأتي عادة ال يُنتظر، 

نحن ننتظر ما ال يأتي عادة!
1520

َمرَّة في إثْرِ أُْخرى، 
لْيَس ِمْن َشْيٍء َجديْد، 

إال... َمزيًدا ِمْن دٍَم، 
يُْفضي إلى... َهْل ِمْن َمزيْد؟

1521
دبيب الوقت! 

ها أنذا وحدي، 
أقلم أظافر االنتظار، 

وأمشط جديلة الوقت، 

 

232233

حلمي األسمرحلمي األسمر أسفارأسفار



وأصنع للحروف أصابع من براعم، 
أُزيُِّن اللحظات بالتمني، 

وأغزل من الصور التي تنثال في الذاكرة، 
سيناريو لقصة لم تقع أحداثها بعد!

1522
حينما تصحو على وقع حلم راودك، 

وأنت تضع رأسك على الوسادة...
تدرك أنَّك لم تزل على قيد األمل!

1523
كم هو قاس حينما تستمع إلى ندائك الداخلي، 

إذ يصرخ بك، ويصارحك 
بكل ما ال جترؤ على الهرب منه، أو البوح به!

1524
حينما نتوقف عن انتقاء الكلمات بعناية، 

والتمهل في اإلجابات، 
والتلعثم أمام “الكاميرا” 

ومخاطبة طرف آخر نفترض أنَّه يراقبنا، 
ويَُعدُّ علينا أنفاسنا، 

نعلم أنَّ أرواحنا تررت ممن يحتلها!
1525

ليس لدينا أرض محتلة، 
وال أوطان مستلبة، منهوبة، 

لدينا أرواح محتلة، 
حينما نحرر أرواحنا، 

سنحرر أرضنا، 
ونبني أوطانًا جميلة!

1526
املرأة التي تبادرك بالقول بأنَّها “ال تهمها املظاهر كثيرًا!” 

هي أكثر النساء عناية بـ “املظهر” ال “احملضر”!
1527

كالطعام  التجربة،  تُنضجها  ال  التي  و”احلَِكم”  “املواعظ” 
املعلب، 

رمبا يفيد، لكنه ليس بروعة الطعام الطازج الشهي!
1528

املعلمون يعلمون التالميذ “القواعد”... 
لكن الناجحني َمْن يطبقونها!

1529
حينما نكف عن “االنتظار”... 

فقد وضعنا حًدا ألي “دهشة” محتملة في حياتنا!
1530

منتظرًا  الالشيء،  إلى  يُفضي  أنَّه  تدرك  طريق  في  تِض  ال 
حدوث “معجزة”!

1531
ال يوجد سعادة لننتظرها، السعادة هي اللحظة الراهنة!

1532
ال تناقض أبًدا بني أْن تكون... 

رومانسًيا... رقيًقا... حاملًا، 
ومقاتاًل شرًسا أو ثائرًا عنيًدا!
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1533
َمْن لم يجد ساعًة يخلو لنفسه فيها، 

لن يكون قادرًا على أْن يعرف ذاته، 
فكيف باآلخرين؟

1534
معيار كونك “إنسانًا” بحق 

هو أْن تفرح حينما تُسعد أحًدا، ال أْن تبتهج بإيذائه!
1535

لن ُتِب غيرك، إْن لم ُتِب نفسك، 
وحبُّ النفس ليست أنانية، 

بل أْن تب أْن تظهر بأبهى صورة، لك، وملن تب!
1536

ما أشبه احلب بوجع األسنان... 
كالهما ال تعلم متى يثوران!

1537
نَْقرٌَة واثَْنـتان، ثم يَْهمي الندى، 

فوَق زَْهرِ احلُروْف يستحيل املدى... 
لهفة من ضباب شفيف، 

ورؤى من أقحوان!
1538

ال تَُقـْل إال... 
ما لَْم يَُقـْل!

1539
َسأبوُح لْك: ما أْجَملْك، ما أقربك، ما أبَْعَدْك، 

لكّنني... ال أستطيع أْن أقوَل: َهْيَت لَْك!

1540
ماذا تبّقى بعد رحيل الشغف؟ 

بَْعضي يُلَْملُم بَْعَضك!
1541

شالها! أين معطفي؟ 
براعم جديدة خارجة للتو من رحم الغيب! 

إنَّه إعالن عن ميالد طازج، 
بألوان شال جميل... 

كم أنِت عظيمة يا “خروبتي”!!
1542

كم هو سيء أْن تهرب من واقعك، 
وتبدأ باجترار ذكريات مرت بك، 

ألنَّ ما تعيشه حينها، 
ال يصلح حتى أْن يكون من الذكريات!

1543
في خلوتي، أصحح خلل األبجدية، 

وأرسم انتصارًا فوق اجلدار، 
َة جدار وال انتصار! ولو لم يكن ثمَّ

1544
اللعنة! كم تثير حنقي تلك الفراشة... التي تهرب من النور!

1545
سألني: قهوتك بالهيل؟ 
قلت: ال بنكهة الشغف!

1546
“ال تعتذر عما فعلت”!! 
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البعض يعتذر للطغاة عما لم يفعل، 
أو ... عما فعله غيره!!

1547
أحسن”،  هي  “التي  قراءة...  سبب  هو  فقط  القلب  عمى 

وكأنَّها... “التي هي ألعن!”
1548

ليتني، ال أرى “ليتني” في سياق الكالْم!
1549

جلسا على مقعدين، قريبني جًدا، إلى حد التصاق... ظهريْهما!
1550

كما هناك كالم كاذب، 
هناك صمت كاذب، 

يفضحه صراخ األصابع!
1551

كم أخشى مما أراه... 
حينما أغمض عينّي!

1552
كلما َمّر بي، 

َحّز قلَب الكالم، 
ثُّم صاَح: اْشرَِب!

1553
عضلة القلب... تنبض بإرادة مْن... كونها ال إرادية؟

1554
الذي يستمر معك طوال حياتك هو  الوحيد  قيل: الشخص 

أنت. 

له ما اليطيق من الَهم واحلُزن! فال ُتمِّ
1555

ليس لي، ما ليس لي!
1556

هنيئا ملن وجد نفسه!
1557

إلهي، مالذي... 
وَتَـْنـثاُل فوقي اخلطايا، 

فأهرب مّني إليك، 
وتلتّف حولي ِحباُل الذنوب، 

ألوب كأني ذُبالة َضْوٍء ضعيف، 
تُصارع ريًحا جموًحا، 

جُتاهد أال تذوب!
1558

ال ُقدس إال الُقدس، 
وَإْن قّسموك، 
وَإْن أْحرقوك، 
وَإْن دنسوك، 

وَإْن أدخلوك إلى السجن والعزل، 
وَإْن قتلوك، 

وَإْن قتلونا جميًعا، 
وصرنا عظاًما 
وصاروا ثَـرى... 

ستبقني في قلبنا َجمرة، 
وفي قلبهم... 
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َخْنـجرًا!
1559

وكيف بك حني تذوب املسافة بني كاتب وقارىء...
فال تدري حني تقرأ ما تقرأ.. 

أأنت كتبت أم هي!
1560

ولم يَْبـَق منك ولم يَْبـَق مّني، إال... الّتَمّني!
1561

تَـزَّيـى بِزِّي الَفراِش، 
وســارَ اْخــتيااًل، 

وبَـْعَثــر ُحبًّا وِعْشًقا، 
على كّل َمْن يَـلتقيِه، 

يَـميًنا ِشمااًل، 
وكْم ماَت وْجًدا، 

وكْم ذاَب شــْوًقا، 
وكم “صّدقته!” جموع النساء،

وكم أْغرَقته اْحتيااًل!
1562

َعلى َمْدَخِل الَقلِْب، 
بنَيَ الّضلوِع 

وَبنَْيَ ارْتعاِش الَوتَرْ، 
تُقيُم ..ْ.، 

وَحنَي تناُم اخلَليَقُة، 
تقفُز كالّنبِض، 

 ، تَْهمي، كما الّطلِّ
حنَي يَِعّز املََطرْ!

1563
ال حْضَن... ال َمكاْن!

1564
كأنَّا ظالل... مجرد ظالل!

1565
قصص احلب الفاشلة، هي من خلدها التاريخ!

1566
إذا َحّدثكْم نُزاَلُء الفيسبوك، فاَل تَُصّدُقوُهْم، واَل تَُكّذبوُهم!

1567
ال تبتئْس، 

َخّفْف ِمَن األحْلان... 
إذ تشجيك، أو تنجيك، أو جتلو القوافي، 

واختلْس... ِمْن ثَْغرِها، َعْذَب الَكالِم باِل َكالْم! 
لَِتْنَهض... َكَمْن يََتَعّثر بِاحلَرِْف، أوْ َقْطرٍَة ِمْن َحناْن! 

أو َغْيَمٍة زارَِت األرَْض فجأة، 
وفي حلْظِة كاد يَْسُقط أرًضا، 

كما الطفل فيما تَُؤرِْجُحُه َهْمسٌة أّوَل املَْشي، 
َتُّد له ذِراًعا، أو... ِشراًعا، أو يَراًعا.. َفُيْبِحُر فيها،

وَيَْنجو بِآالِء َفْجٍر تََفّجرَ بِاألْقُحواْن!
1568

كانت وحيدة، 
تقف وسط حطام من األغصان، 
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زهرة تقاوم العطش، 
ياسمينة متغربة في بادية بعيدة، 

وعلى مقربة، كان غروب، 
يلملم أطراف النهار، 
وكنت بينهما، حائرًا، 

تارة أشم رائحة الشفق، 
وأخرى أتأمل غروب الياسمني!

1569
خيانة الُب، الشغف، وَطْمُي الليل! 

أعناق  حول  يلتف  الذي  األفعواني  الشعور  ذلك  الشغف، 
الكلمات؛ فال تكاد تبوح!

1570
هل تتحول حياة كاملة في غفلة من القلب،

لكومة ذكريات، “يكنسها” العناد واإلنكار إلى بئر النسيان؟ 
ما أفدح اخلسائر، عندما نكون نحن جزًءا من الركام!

1571
حينما نغمض أعيننا، نرى كل ما ال نريد رؤيته!

1572
هي تنتظره وهو ينتظرها، واالنتظار ال ينتظر أحًدا!

1573
ال لْيس لي، وال لها، لسنا لنا، بَْل لالنتظار املُرِّ 
واحلََبِب الذي يبقى بقعر الكأس إذ يْغدو َهباء!

1574
يا لفنجان قهوتها اللعني... 

كلما غسلته، عاد أحمر شفاهها طازجا كأنَّها رشفته اآلن!
1575

إال في  تُقام عادًة  التي ال  “اخلاصة” هي فقط تلك  املناسبات 
غرف الذكريات!

1576
ال تقع في حب امرأة... تستطيع الوصول إليها! 

أو... تستطيع الوصول إليك!
1577

وهل تعود ليالي زمان؟! 
تعود الليالي ولكن بال زمانها! 

كمن يقف على َطلٍَل يتحّسُس ما بقي من وَْشم في ظاهرِ 
الَيِد!

1578
ذات مساء مضى إلى مقعده اخلالي؛ لكنه لم يكن خالًيا!

1579
متى يتعطل النسيان؟ 

حينما نتقصد النسيان، ننسى أْن... ننسى!
1580

حلما ذات يوم، مبطر، 
وشارع خاٍل من املارة، 

ومعطف واحد يضمهما، 
وحينما جاء املطر، 

لم يكونا موجوديْن 
ال هما، وال الشارع، وال املعطف! 

َة مطر، يبلل األرض،  فقط كان ثمَّ
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ويحول التراب واألماني إلى وحل!
1581

كمن اشترى معطًفا في الصيف، وانتظر الشتاء، 
َة معطف،  وحينما هطل املطر، لم يعد ثمَّ

وثيقة  أكلت  كما  األبيض(  “األرََضة”)النمل  قرضته  فقد 
مقاطعة قريش لبني هاشم في ِشْعب أبي طالب!

1582
كتحرش القصيدة بشاعر مبتدىء، 
تتحرش بي ُمعّلقة لم تُكتب بعد، 

أتنّفسها، أقرؤها، 
أستمع لغواية حروفها وهي تتقافز على سطح نص منسدل 

على قوس قزح، 
أو على نافذة تطل على شريان منتفض!

1583
ِمْن ُهنا َمرَّ نََفْس، 
أْعرُِفه، ِمْن لْونِِه، 

املَُعّطرِ بالَفراشاِت والّشهيِق، 
وإيقاِعه، الذي يَْضبُط دّقاِت الَقلِْب، 

ويوِقُف ألَم األْسناْن!
1584

ذاك املطر، 
كأنه يهطل داخلي، 

فُيوًضا من دموع، 
جترف معها مخلفات ذكريات، 

وبقايا حنني، 
وأشالء حب ومعطف!

1585
ال َشيء يشغلني، 

سوى ما يُشغل احلادي، 
إذا ما العيُس أطربها سواْه! 

ال شيء يُشغلني، 
سوى ما يُْشِغُل املِْصباَح 

حني يَْحرقُه َسناْه!
1586

لن ترى نفسك إال في املرآة، 
ولن تعرفها إال عبر اآلخرين، 

نحن لسنا كما نعرفنا،
نحن ما يرانا اآلخرون!

1587
على املرأة قبل أْن تصرخ من ظلم الرجل، 

أْن ترفض تشييئها وامتهانها وتسليعها، 
1588

بعض العشاق “يدفنون” حبيباتهم في تراب النسيان، 
كي يستمتعوا بالذكريات!

1589
بعض العشاق في أساطير احلب، 
يغسلون قدمْي احلبيبة مباء الورد، 

ويحفظون املاء في “زق” خاص، 
كي يبللوا شفاههم منه حني يظمأون، 

244245

حلمي األسمرحلمي األسمر أسفارأسفار



 

وتلك حكاية... تكتبها النوارس مبناقيرها، 
ومبداد الرذاذ، في لوح محفوظ، في كهف في الغيم!

1590
في املنتصْف، ال خطوة للخلف تأخذني، 

وال قفزة إلى خط النهاية واألمان، 
في املنتصف، أبدأ أراوح في مكان الالمكان، 

هل أعترْف؟ َمْن يعترْف؟
1591

أنا والصمت، والفنجان يشربني، وعلى األريكة... 
ما يبقى من الذكرى إذا عبرت سريًعا كالسحاب، 

سألت: متى آوي إلى تلك السكينة؟ 
، متى نأوي سويًا للغياب؟ متى تأوي السكينة إليَّ

1592
أجمل املفاجآت، 

حينما جند في غرفنا السرية املغلقة، التي أضعنا مفاتيحها، 
َمْن لم نكن نتوقع أو نحلم في أْن نراه!

1593
كم تثقل كاهلي أواني احلنني، 

كلما أفرغتها... امتألت بالذكريات!!
1594

ال شيء ينقصنا... إال... وطن!
1595

أعشق اللونني: األبيض واألسود، 
أما تلك األلوان امللتبسة بينهما... فتثير حيرتي وتيهي!

1596
شهوة الكتابة ال تدانيها شهوة إال شهوة القراءة، 

َمْن حرم أحدهما فقد حرم من إحدى أهم لذائذ الدنيا!
1597

لو لم يخلق الوهم، لكنا خلقناه! 
نحن نُحب عادة أْن نلوذ بالوهم؛

لنبرر ألنفسنا بعض ما نعتقد أنَّه حقائق ومسلمات!
1598

ال تقع في حب امرأة تب الشعر )فهؤالء أخطر النساء(، 
امرأة تقف أمام لوحة فنية ساعة، 

وال تعرف العيش دون املوسيقى. 
ال تقع في حب امرأة مهتمة بالسياسة ومتمّردة، 

امرأة تس بالرعب عندما يغيب العدل!
1599

قال لها: أنا وأنت و... 
فأكملت: والفيسبوك ثالثنا!

1600
ال تنتظر أحًدا؛ 
كي ال يخذلك، 

وال يأتي!
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1601
الوقت قنديل كسول، يتمطى بضجر، 

وعلى اجلدار ظشلٌّ لي، ال يشبهني، 
تدب احلياة به... حينما تطفىء الريح القنديل!

1602
أقل الناس سعادة، هم َمْن يبحثون عنها، 

ال لشيء إال ألنَّها شيء ال يُبحث عنه، 
ألنَّها ببساطة اللحظة املاثلة اآلن!

1603
ويحدث كما في قصص اخليال العلمي، 

من  كثة  كتلة  مكانهما  نبتت  بل  يديك،  جتد  فال  تستيقظ 
األعشاب، 

وتتفقد قدميك، وإذ بهما محض خشبتني بال مالمح، 

َة فم،  أما فمك فقد اختفى تاًما، ولم يعد ثمَّ
وما بقي ليس إال ندبة تمل ذكرى جرح! 

لقد أبقوا لديك عينني تدوران في محجريهما برعب، 
وأذنني تسمعان طنني العذاب!

1604
كم هو متعب، وُمعّذب أْن تشهد نفسك، 

وأنت “تهوي” وتتدحرج من عٍل... 
قلياًل قلياًل، وبالتصوير البطيء!

1605
قال لي، وهو ميسك رأسه بكلتا كفيه: 

أعاني من “صداع نصفي اآلخر”! مب تنصحني؟ 
قلت له: أعطها نصفك الثاني، واسترح!

1606
كما تتساقط أوراق اخلريف في تشرين، 

تتساقط أحالم الطفولة، 
لتنمو مكانها ندوب، وشواهد لقبور...
تضم رفات سذاجتنا، وخيالنا اجملنح!

1607
تصحو متأخرًا، تتصفح الشاشات، 

وتبحث عنك وعنهم، فال جتدهم، 
من هنا مروا... 

وتركوا لك حفيفهم!
1608

مسامرة الليل الصامتة، التي تتد أحيانًا حتى مطلع الفجر، 
وتلهم  الذهن،  وتصفي  القلب،  وترقق  النهار،  ضجيج  تزيل 
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القلم!
1609

التفاؤل في اإلرادة... والتشاؤم في التفكير.
1610

خذلتني الشتوة األولى، وتسللت خلسة لياًل، 
فلم أستطع أْن أحتفي بها كما يليق بزائر عزيز، 

ولم أنتبه إال وهي ترحل على عجل!
1611

أنت لسِت لي، 
أنا لسُت لي، 

والوطن ليس لنا... 
نحن ملَْن؟ 

ماذا ننتظر؟
1612

ُحسن الظن... يقتل أحيانًا... أكثر ألف مرة ... من سوء الظن! 
كم يغيظني أْن أقع ضحية حلسن الظن!

1613
كثير منا يعمدون إلى العبث بعقارب الساعة؛ 

ليوهموا أنفسهم أنَّ الزمن ميرُّ... من أمام منازلهم!
1614

أرتق ثقوب الكلمات، 
وأرمم تلف احلروف، 

وأرش الضجر على املفرطني باالبتسام، 
ثم... أنصرف عاشًقا!

1615
هل نتعمد أحيانًا أْن نفقد األشياء... 

كي نستمتع باستعادتها؟
1616

أتاول أْن تبعث احلياة، بوردة قطفها غيرك!
1617

حينما نلتقي نرمم عزلة الكون... ونرممنا!
1618

كأنَّك تسللت إلى تت جلدي! 
َة مننمة ودبيب، يسري في جسدي،  ثمَّ

يبعثرني ويجمعني ويذريني! 
......... ما أفعل؟ 

وأنا تت تأثير غيبوبة عدت منها للتو، 
ها أنذا أحاول إستعادة نغمات صوتك، 

أجمعها من الفضاء، 
وأُعّتقها في خابية القلب... 

لتدفئه في الليالي الباردة!
1619

ليت الراحلني يرحلون “كلهم”...
ويأخذون معهم بعضنا... 

وليتهم ال يتركون وراءهم بعضهم!
1620

ملَْن تترك هذا الليل الشقي البهي الندي... وتنام؟
1621

كم ننقص وحدنا،
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لكننا... نكتمل مبَْن نحب!
1622

أرواحنا؛ لنسّدد  ننحر  الكبار مضجرة،  أعياد  الريح:  قالت لي 
فاتورة  كأنها  الطفولة،  أعياد  إلينا  دفعته  الذي  الفرح  فاتورة 

مؤجلة، أو دَيٌن َحلَّ موعد سداده!
1623

على حائط الذكريات التي نسيتها؛ قرأت: “هنا يرقد الغائبون 
وكلما التقوا تذروهم رياح الذكرى، كأوراق اخلريف”!

1624
حينما أشعر أنَّ العمر يوشك على الرحيل؛ 

يتملكني إحساس باخلجل من مقابلة جدي في ديار اخللود، 
فلم أفرغ بعد من تقيق ما أِملَُه مني!

1625
الدفء ما يخرج من أعماقنا. 

ال دفء لقلٍب مدفوٍن في كهٍف جليدٍي!
1626

ِشْبه شتاء، شبه بَرْد، شبه غيم، شبه ُجَمْل... ألشباه رجال؟؟!
1627

أسوأ ما في األمر أْن تأتي الشتوة األولى لياًل، 
حيث ال نستطيع استقبالها كما يجب، 

لن منشي تت املطر، 
ولن نعانق رائحة األرض الطازجة.

كثير من األحداث اجلميلة تصل في غيابنا، وفي توقيت سيء.
ال  التي  املواعيد  تأتي  أْن  للمرء،  يحصل  أْن  ميكن  ما  أجمل 

ينتظرها!
1628

ال مثيل لرائحة األرض بعد الشتوة األولى، 
أنتظرها من عام لعام، 

أيلول قارب على الرحيل، 
و”ذَنَُبه”لم يبتل بعد!

1629
في ليلة )َجلوتِها( غنت بخشوع وعذاْب 

أهدتني )مريوال( أخضر وكتاْب
قالت: موعدنا )الُبرْش( وجلسات االستجواْب

وانطلقْت فتساقطت األقمار اجلذلى في احلِرِْج 
وغنت ُقبرٌة بالباْب!

1630
حينما أكون معي في “صحبتي” ميضي الوقت سريًعا، 

ولكنني ال أجدني حني أحتاجني، 
خاصة وسط الزحام!

1631
هي: هل ستكتبني؟ هل ستكتبنا؟ 

هو: بل سأنكتب بك!
1632

أفراح صغيرة جتدها هنا، بنفس احتفالي مبالغ فيه، 
بحث حارق عن أي مناسبة ولو كانت مفتعلة؛ لكسر الرتابة 

والكآبة! 
ما أصغر أحالم البؤساء!
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1633
ما قيمة البحر بال نوارس؛ وال موج؟ 

وسماء بال غيم؟ 
فقط ماء لزج مشبع باحلر يلتصق بجسدك وروحك؛ 

وأبنية شاهقة 
وعشب كالح؟

1634
طوبى لي... طوبى للغرباء!

1635
يحسب البعض أنَّ اخللود إلى النفس، 

ومسامرة العزلة ضربًا من النكد والكآبة، 
هؤالء غير متصاحلني مع أنفسهم لدرجة االنفراد بها!

1636
كم اشتقت لي،... لوحدتي، 

كم أفتقدني وسط الضجيج، 
كم مضى من وقت لم أنفرد بي!!

1637
االختناق بالدفء 

كما االختناق بالزمهرير؛ 
كالهما اختناق!

1638
َة مقعد في القلب؛  ثمَّ

يبقى خالًيا ال يشغله إال صاحبه، 
مع كثرة الناس والزحام!

1639
قال لها: ال فائدة يا فاطمة، مهما “غطيتني” لن أشعر بالدفء، 

فبردي ال تدفئه األغطية الثقيلة!
1640

تعلم منذ سني حياته األولى في زقاق إسمنتي ضيق، 
أْن يكره أواًل، 

ثم يبحث عن احلب!
1641

سألني: ضحيت؟ 
ابتسمت، وسألت: مبَْن؟ مبَْن ضحوا بي؟ 

قال: باخلروف! 
قلت: سأضحي حينما أتوقف عن كوني خروًفا! 

إنني أخجل أْن أذبحني!
1642

نصف رغيف في اليوم يكفي، 
فليس باخلبز وحده يعيش اإلنسان، 

من  حقاًل  القمح  حبة  يجعالن  توفرا  إْن  والكرامة  احلرية 
سنابل!! 

اجلوع كافر، نعم،
فكيف إذا اجتمع اجلوعان: للخبز وللحرية؟

1643
من فوائد السفر؛ أنَّك تتوقف عن احلنني، ألنَّك تنشغل بصناعة 

ذكريات بائسة، سرعان ما تتحول إلى مادة حلنني مؤجل!
1644

أحملني  أظل  الدنيا؛  آخر  إلى  سافرت  لو  حتى  أنني  الغريب 
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معي!
1645

الشعور بالوحدة يعيش داخلنا؛ نحمله حيث اجتهنا!
1646

عن املدن أيًضا... 
َة مدن ماحلة،  ثمَّ

وأخرى مفرطة في حالوتها، 
ومدن تستمتع، وأنت تاول اكتشاف طعمها، 

ومدن بال طعم!
1647

جناح لشخصني... أحدهما غائب، واآلخر أيًضا!
1648

املدن كائن حي، 
بعضها يحبك، وبعضها يكرهك؛ وبعضها محايد بال قلب، 

َة من املدن َمْن تشتاق إليك، وإْن لم تزرها بعد! وثمَّ
1649

َمْن ال يجد في حياته “حصة” ملمارسة التأمل، والهدوء واحلب 
أيًضا، 

عليه أْن يراجع إنسانيته، فهو كائن يحتاج إلى “أنَْسنة”!
1650

أسمى درجات احلب... “اعتناق” احملبوب، واإلميان به!
1651

عناق... فانعتاق... واعتناق!
1652

َمْن ذا يسامر مثقاًل باالنتظار... 

َمْن ذا لديه الصبر، كي يعدو بال قدمني، 
كي يغفو... وبحلم بالنهار... 

متوسًدا ظل انتصار؟
1653

نسافر ويسافرون... 
نودعهم ويودعوننا... 

بانتظار سفرة في البال، 
سفرة مؤجلة نتوق لها، 

متى ندير محرك السيارة، ونتجه إلى يافا؟
1654

أواخر آب؛ 
يهيأ لك أنَّ رائحة البحر تتسلل إلى أنفك؛ 

وأنت على حواف البادية، 
هل جاءك البحر خلسة؟

1655
يقال أنَّ األنوف التي أدمنت استنشاق العفن، 

ليس بوسعها تنسم عبير الورد! 
رمبا تختنق!

1656
حني يكون احلاضر الوحيد هو الغياب فقط، 

تشعر أنَّ الالمكان هو املكان األثير لديك!
1657

اللهاث... ُقطعت أنفاسنا ونحن جنري،
كمن يجري على “قشاط” اجلري اآللي، 

مسافات طويلة يقطعها حسابًيا، 
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لكنه ال يغادر مكانه!
1658

كم كنا نحتفل بأذان املغرب في رمضان! 
أشعر بالتضامن مع األذان اآلن؛ 

واستشعر غربته ووحدته؛ 
هكذا نحن البشر... سرعان ما ننسى َمْن كنا نحب!

1659
انتصار  أي  تسجيل  عن  العاجز  الشخص  ذلك  ليس  املهزوم 

فقط، 
بل إنَّه أيًضا يحمل الشهيد املسؤولية عن مقتله!

1660
حتى لو كان غودو كذبة، فانتظاره ليس خطيئة. هكذا تدثت 

الغيمة!
1661

كم من غيمة محتبسة باملطر، تتاج لصعقة برق... لتهمي!
1662

بني إغفاءة عابرة وِسَنٍة من نوم، 
ينشق األفق عن ثغر باتساع الغياب... 

فأمضي إلى أقرب متكأ، 
وألمُّ َشْعثي وأْجَمعني في أقحوانة، 

وأغسل وجهي بقطرات الندى، 
على أمل أْن أفيق... 
فيفتر ثغر السماء، 

وتملني نسمة إلى غيمة شاردة...
فأترك للريح روحي، 

لتهمي على نرجسة... 
تتمطى على وقع رشة عطر صباحية...!

1663
أنا ابنك أيتها الريح املشبعة بغبار الطلع، 

املترعة ببتالت الزمان، 
بفنجان قهوة، 

مبطلع قصيدة جاهلية، 
ببيت َشَعر، مليء بنار الِقرى، 

وجاعد تغفو عليه ربابة، وآثار عازف!. 
أنا ابنك أيتها األم التي ولدتني للمرة الثانية، 

ولم تشأ أْن تقطع حْبلَي الّسري، 
لنبقى واحًدا، متصلنْي على املدى، 

فيلتف حولي، فال أتنفس إال برئتيها، 
وال ينبض قلبي إال بقلبها، 

وال يتدفق دمي إال عبر شريانها...!
1664

َة في العمق شوق إلى شجرة وحيدة،  ثمَّ
تقف وسط غابة محترقة، 

أو جزيرة صغيرة منسية في بحر ناٍء، 
أو بيت ِشْعر لم يُكتب بعد، 

أو قافية هجينة حطت في قصيدة شاعر تفعيلة مبتدىء!.
1665

سأمضي إلى أقرب أفق، 
وأسند ظهري إليه، 

وأطوي تت إبطي ضمة من غيوم، 
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ألعتصرها وأنثر قطر احلياة فوق عني الزمان لتبكي.. 
إلى أين تضي بي هذه املوجة املتمردة؟ 

أأترك للريح َقَدري إلى حيث تبغي؟ 
أألم شراعي، وأسلم للموج روحي، 

لترسو على شاطىء أرعن؟ 
هل تستبد بي اللحظة الشاردة، 

لتحملني حيث الالمكان والالزمان والالوعي؟ 
هل أستقيل من دفاتري وخربشاتي، 

وأترك للريشة أْن ترسمني على أوراق الشجر اخلريفي املتطاير؟ 
 ، هل أخرج مني، ألعود إليَّ

أخطائه  كل  مع  القراءة،  كتاب  في  يتسكع  رصيف،  إلى  أو 
اإلمالئية؟ 

هل أستعيد مواضيع إنشائي الطفولية، 
لتحتل صفحة مقاالتي، وأشعاري اإلبتدائية؟

1666
الفرق بني ُمبدٍع ومّدٍع، 
أنَّ األول ينتج األفكار، 

والثاني يستهلكها!
1667

َة فصوال أربعة،  هل تدرك تلك الغيمة النزقة أنَّ ثمَّ
عليها أْن تتأقلم على التعايش معها، 

كي ال تتحول إلى محض ِطالء على جدار احلنني؟؟!
1668

حينما ال نذهب إلى البحر، نأتي به! 
نستحضره، نستمع إلى ذكرياتنا، 

ممزوجة بشغب النوارس، وسهو املوجة!
1669

ميكن أْن تكون الكلمة... وردة، أو رشة عطر، 
وميكن أيًضا... أْن تكون طلقة، ال تقتل على األغلب، 

لكنها ُتدث ندبة، أو تُدخلنا في غيبوبة!
1670

فجأة يصبح الكالم بال معنى، 
كأنَّ الشمس أُطفئت، وحل عتم تام، 

حينذاك، يتغير مسار احلكاية، وتضيء األصابع!
1671

حني وصلت، كان املطار فارًغا، 
وكان املسافرون يحّدقون بي ويْجرون سريًعا.
لم أالحظ أنني بال حقائب وال تذاكر سفر، 

حتى أنني لم أكن أنا، 
لم أكن أحلم بالتأكيد، 

كنت أنوي اللحاق بقافية
ألكمل قصيدة... لم أكتبها بعد!!

1672
نقطة وأول السطر... وال شيء غير النقط!

1673
حتى اآلن لم تتسع األرض لكل اللقاءات املؤجلة، 

لقد امتأل دفتر مواعيد السماء!!
1674

هل يتعني عليك أْن تنام؛ كي تلم!؟
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1675
قمر وحيد مثل قنديل يهذي بليل فارغ!!

1676
كمن يجمع الشمس، في إناء!

1677
كشعاع اللون األبيض، 

إذ يتحلل إلى األلوان السبعة، 
واللونني الالمرئيني، 

في قطرة مطر!
1678

يعرفوا  لم  الذات،  والتصالح مع  “السكينة”  يفتقدون  الذين 
طعم احلياة بعد!

1679
ال ترتوي، قالت لي األنواء، كْي... ال ترعوي!

1680
سبب الكذب... هو أهم من الكذبة نفسها!

1681
البعض ال ينام إال بعد ساعات من التقلب، 

والبعض يحتاج حلبة منوم، 
والبعض ينام كطفل، بكبسة زر! 

وبني هذا وذاك، 
َة نوم عميق، وآخر متقطع، ونوم حالم، هادىء، وآخر مليء  ثمَّ

بالكوابيس.. 
قل لي كيف تنام، أقول لك، أي نوع من البشر أنت!

1682
سر صغير... كفيل بحل نصف ما يعانيه البشر على األقل، 

فك “شيفرة” من نحب! 
النصف الثاني من املعاناة، 

متعلق بوجود “شيفرة” أصاًل عند هؤالء!
1683

الشيء  هذا  ارتسم  قهوة  فنجان  أعددت  كلما  لم  أدري  ال 
برغوته! 

للمرة الثالثة خالل فترة وجيزة...
1684

نقطة في بحر، بحر في نقطة!! 
هل يغرق البحر في نقطة؟

1685
َمْن يُقنع الليل املسجى في دمي، 

ليغسل وجهه، 
يصحو، ليلحق بالنهار. 
طارت فراشات السراج، 

توضأت بالطل، 
وانشق احملار، 

واستيقظ احلجل الشقي، 
وأودع منقريه في فمي!

1686
في حلظة جنون عاقلة، 

يقرر الربان، أْن يُرخي أشرعته للريح، 
لتعبث بها األمواج كيفما تشاء، 
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ولتبحر بقاربه أنَّى شاءت، 
ويا لدهشته، حينما وجد أنَّها رست به على شاطىء آمن!

1687
! كم حلمت، بباب، بال جدران، يفضي إليَّ

1688
من أين آتي مبا يلزم، 
إلعداد حلم جميل، 

ال تشوبه كوابيس وأشباح يقظة؟
1689

كل ليلة أنام، وأنا أشعر باألسى، واإلشفاق، 
ألنني أنام، وأترك الليل وحده!

1690
سئل أبو حكيم: كم عمرك؟ 

داٍم،  وربيع  انتصار،  وشبه  ونكسة،  حروب؛  خمسة  فقال: 
وانتظار!
1691

في غيبة احلضور... 
نستحضرنا... 

ونتعذب بنا!
1692

أولئك، القتلة، الذين يسرقون أحالمنا، ويصادرون بسماتنا عن 
الشفاه، 

نقاومهم، مبا صادروا، وال ننَس نصيبنا من الدنيا!
1693

كم هو مريح، أْن يكون املرء باطنه، كظاهره!

1694
بعـــيٌد قرب حبل الوريد، 

وقريب بُعد سحابة! 
قالت لي الغيمة!

1695
يتوق األصحاء، في حلظة حقيقة، 
إلى الدخول في عيبوبة إختيارية، 

ينسحبون فيها إلى عالم مواز، 
لكسر أيقاع الرتابة، 

و”الصحو” من غيبوبتهم الدائمة، 
إذ يذهلون عن أنفسهم، 

وهم يلهثون وراء الرغيف، 
أو في التربص الصطياد حلم ما!

1696
َمـْن مّر ِمـْن، حتى يخلف كل هذا الرذاذ املعطر بالفراش؟

1697
غيمة الالزورد! 

كجديلة تتدلى لتربط بني نهار مؤجل، 
وليل معجل، 
وتغزُل حبلنْي: 

حبل املودة، وحبل الوريد!
1698

أحاول أْن أنام، في منتصف احللم، 
ألصحو، قبل النهاية، 
ألنَّي ال أحب النهايات!
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1699
حينما تعدين لي فنجان القهوة، 

تبدأ العاصفة، 
أعد أجهزة اإلنقاذ، 

كي ال أغرق فيه!
1700

ال يدرك كثيرون، إنَّ بوسعهم... 
أْن يختاروا مصائرهم بأنفسهم! 

وأْن يشقوا طرقهم مبعاولهم، 
فقط يحتاجون القدرة على اتخاذ القرار، 

والقليل من اجلنون!
1701

هي كلمات قليلة 
لو انتبهنا لها تُسعد قلوب أحبابنا لو نقولها 

وال تُكلفنا غير بضعة حروف 
وترفعهم إلى حواف الغيم!

1702
كل صباح أمللم أشالء الليل، 

وأعثر... كل صباح 
على جثة حلم... لم يتحقق بعد!!

1703
سألتحق باحللم سريًعا، 

قبل أْن يبدأ، 
سأهدهدني، 

وأهز سريري... 
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وأروي لي حكاية ما قبل النوم،
 ثم... أتوسدني!

1704
مرة أخرى... 

بعيًدا عن الضوضاء... 
على حدود البادية، 
أنا ووحدتي والليل!

1705
ونحن في عجلة من أمرنا، 

ندوس على قلوب أحبتنا، )دون أْن ندري رمبا!( 
بتصرف أرعن، 

أو نزوة نزقة!
1706

هي أشياء صغيرة، 
رمبا تُرى بصعوبة بالغة، 

كرأس دبوس مثاًل، 
لكنها تترك ندوبًا في الروح، 

حني تنغرس بقسوة!
1707

القلب الذي ال يجد الغفران طريًقا إليه، 
ا هو هارب من قبيلة البشر،  كأمنَّ

ألنَّ الذنوب خلقت لُترتكب، 
ولُيغفر ألصحابها! ... 
احلب والغفران توأمان، 

والقلب الذي ال يتسع للغفران 

ال يتسع للحب!
1708

الذكرى اجلميلة، كاأللم الكبير، 
غالًبا ما يكون عمرها قصيرًا جًدا، 

ورمبا حلظات، 
أو مجرد تنهيدة أو شهقة، 

لكننا “جنترها” و”نعيشها” زمًنا طوياًل، 
ورمبا تصاحبنا بقية العمر!

1709
في غياب الذين ال يغيبون، 

تتعقب أثر احلروف، 
ونقوش اخلطى، 

وتلملم أنفاسهم من فضاء املكان، 
وتغفو على حلم من لقاء لن يتم!

1710
حني يرتسم الغروب، على جناحْي نورس!

1711
لم يعد بوسعي أْن ألُمَّ انهمار العبق! 

واألرق والشفق واحلبق!
1712

وحني جتد َمْن يَرش الّرحيق على أمسيات الغواية!
1713

فرق كبير... أْن تصحو على صوت النوارس تنقر زجاج شرفتك، 
أو أْن... تقرع رأسك أصوات بائع “الغاز”!
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1714
تية  بجماليون  ألقى  )هكذا   ......... قهوتي، ألشربك!  أعددت 

الصباح على جاالتيا...!(
1715

ة القرب حجاب... وعذاب!! ِشدَّ
1716

يبحث الرجل عن املرأة... التي تعيده إلى حضن أمه!
1717

حني ينهار سقف الغيم، 
يغرق املاء، 

وتهاجر النوارس، إلى التراب!
1718

من  غابة  وسط  “احلقيقي”  أنَّك  تكتشف  حني  تفعل  ماذا 
األوهام؟
1719

بعض “احلقائق” نكتشف أنَّها لم تكن غير أحالم، 
كل ما في األمر -كما يبدو رمبا- أننا كنا نحلم أننا ال نحلم!

1720
أْسرجي لي شهقة من رحيق معتق، 

فهذا الليل... ليلك!
1721

ليلُك... ليلَْك...!
1722

!! أخشى عليك مني، وأخشى منك عليَّ

1723
في املدينة... التي توقظك النوارس باكرًا... 

لتشاركها شقاوتها على صفحة املاء، والسماء، 
وتستدعي معطف الشتاء، وقبعاته، 

ترتل إلى... هناك!
1724

من ألف ألف عام أنتظر، 
منذ آخر إغفاءة على فخذ أمي، 

مما قبل التاريخ!
1725

دفء الكلمات يبعث في األطراف الباردة كالثلج حرارة تسري 
بلذة، 

واحمرار  بالعرق،  مفعمة  أجواء  إلى  القارص  البرد  فتحيل 
اخلدين!

1726
ما أجمل الصباحات، التي لم تزل مضّمخة بلذاذات الليل، 

والبرْد، وقسوة  أيًضا، حينما تمل بثور احلرمان،  وقاسية هي 
الصمت!
1727

َة َمْن إذا غاب، افتقدنا حضوره!  ثمَّ
وَمْن إذا حضر افتقدنا غيابه!

1728
أطرافك،  في  تسري  التي  املمتعة  القشعريرة  تلك  ألذَّ  ما 

و”تنمنمها”... 
ترتشفه  أْن  تنتظر  كنت  ما...  اسم  على  نظرك  يقع  حني 

270271

حلمي األسمرحلمي األسمر أسفارأسفار



 

عيناك!
1729

من الطبيعي أْن جتد أسئلة بال أجوبة، 
لكن، ما يسبب التيه والصداع واحلنق أيًضا، 

حني جتد لدى البعض... أجوبة )معلبة!( ألسئلة غير موجودة 
أصاًل!

1730
قهوة بنكهة الغياب واالنتظار، والقلق، 

َمْن يشرب َمْن؟ 
أنا أم الفنجان؟

1731
جثث اخليبات واخليانات واإلخفاقات واخلذالن، حني ندفنها، 

نحسب أنَّها تتحلل في مثواها األخير، وتذوي، 
ثم نكتشف أنَّ “أشباحها” تزورنا متشحة باألقنعة، 

فتبعث في أنفسنا كآبة، ال ندري كنهها... على وجه التحديد!
1732

َة أضواء كاذبة... قيل: الضوء يُقرأ من أول وميض ثمَّ
كاملصابيح الكاشفة تاًما... تذوي إذا فقدت مصدر طاقتها 

املؤقت! 
ونقول: نحن في احلوارات الشفيفة، ننقال وننكتب، أكثر مما 

نقول ونكتب!
1733

ماذا يبقى مما نكتبه على صفحة الرمال؟
1734

تفاجئنا األيام بلقاء أناس مدهشني، 

ونشعر أحيانًا أننا التقيناهم في الزمان واملكان غير املناسبنْي، 
ولن أقول اخلطأ!

1735
ُة البعد حجاب!! ُة القرب حجاب... وِشدَّ ِشدَّ

1736
من اجلميل والعادل أنَّك حينما تظن أنَّ احلياة قد اعتمت 

يأتي ضوء بعيد إلنقاذك من جهة غير متوقعة!!
1737

أنا والغياب، وأنت، ثالثنا!
1738

تفتش في دفاتر احلوار القدمية، 
عن حروف يانعة، 

أنضجتها األشواق، 
واالنتظار، 

وتعتصرها، 
وتشرب، 

ولكن بغير ارتواء!
1739

لم  التي  الطريق  إلى  تدلف  “ال  أْن  شريطة  الصداقة...  تدوم 
يعد منها أحد!!!” 

كما قالت الريح ذات مساء!
1740

وجهة  على  تدلنا  “كي  املساء،  خلوات  في  وحدنا،  جنالسنا، 
نائية في الروح تسافر فيك نحو أقاصيك”... 

هكذا حدثتك اليمامة!
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1741
الظمأ للماء قابل لإلرواء بسهولة، 

لكن أنَّى لظمأ الروح أْن يُروى!
1742

بعض احلكايات تنتهي قبل أْن تبدأ!
وبعض احلكايات تنتهي في مرحلة “البروفات” األولى!

وأجمل احلكايات، تلك التي ال تنتهي، إال لكي نبدأها من جديد!
وأجمل احلكايات على اإلطالق، تلك التي لم تبدأ بعد، ورمبا لن 

تبدأ أبًدا!
1743

للرتابة؛  مناٍف  ما  فعل  القتراف  وآخر  حني  بني  بحاجة  نحن 
ما  مراقبة  من  وملَّت  كلَّت  لنفوس  البهجة  من  شيء  إلدخال 

يجري على مسرح احلياة العربي!
1744

كم من حلم... يحسبه الظمآن ماًء!
1745

االعتذار غالًبا هو لنا أواًل وليس لآلخرين، 
ألنَّ األخطاء التي توجب االعتذار نرتكبها غالًبا بحقنا!!

1746
بعض املشاعر لها عمر الوردة... 

وبعضها يبقى حتى بعد أْن توت!!
1747

ما أشد حزن الكلمات على من يقتلها ويسخر من دموعها 
الساخنة!!

1748
... ويكون أْن يأتي املًساء مبكرًا، فلعلنا نستدرك األحالم التي 

لم نستطع إمساكها!!
1749

وسط  طريقها  تشق  التي  تلك  ليست  األروع،  االبتسامة 
الدموع، 

بل تلك االبتسامة التي ترتسم عنوة... 
أعيننا على حرف مختبىء داخل كلمة غامضة  حينما تقع 

ُملهمة، أفلتت ممن نُِحب!
1750

ها...  أطول األحاديث وأغناها وألذُّ
تلك التي الكلمات املتقاطعة، 

التي تتساقط من أطراف األصابع!
1751

الكالم الدبق، ال تزيله االبتسامات الناعمة!
1752

كم تسعفنا “زالت اللسان” في التعبير عما نريد فعاًل!
1753

اجلوع... أْن تأكل ما ال تريد... وال تشتهي!
1754

يا هلل، 
نُقرر أْن تتوقف قلوبنا عن اخلفقان، 

ولكن عضلة القلب الالإرادية... 
تخذلنا... وتستمر في العمل!
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1755
حينما تصحو تتذكر جيًدا، 

َة أحالًما فاتتك،  أْن ثمَّ
وبوسعك أْن تولها إلى أجندة نهارية!

1756
كم هو واسع ذلك األفق، 

ولكنه ليس باتساع، فتحة ذلك القميص اخململي!
1757

نفتش وسط ركام الكالم، 
عن طرف حرف شارد، 

فرَّ من قصيدة يائسة، 
لعله يكون مفتتًحا... 

البتسامة، أو خفقة، أو رجفة منتظرة!
1758

إْن لم تُضف... كنت إضافة!
1759

خطوط إنتاج الهم والغم، 
هي نفسها َمْن تستطيع إنتاج النقيض... 

مع تعديل طفيف باخلامات املستعملة!
1760

بوسعي، في غفلة من عيون احلرس، والعسس، 
أْن أقطف وردة، بل... وأنتشي برائحتها!

1761
كيف أقنع املتقاعدين من الفرح، 

َة متسًعا لصناعة مساحة خالية من غبار النكد؟ بأنَّ ثمَّ
1762

بوسعنا أْن نستعير رذاذ الندى، 
لننثره فوق العروق التي تيبست، 

لعلها تبرعم!
1763

للنضال أيًضا خردواته التي يتاجر بها العاطلون عن القتال، 
ليوهموا أنفسهم واآلخرين... بأنَّهم على قيد النزال!

1764
كلما مددت يدي ألقطف فاكهة الكالم، 

أتلكأ انتظارًا لنضوج أكثر، 
ومع كل انتظار... 
تتساقط الثمار... 
في حالة احتضار!

1765
ماذا تفعل رشة عطر باردة... في يوم قائظ؟

1766
احلرية... أْن تتنازل عن حريتك؛ 

طلًبا حلرية بال حدود!!
1767

كم هو جميل لو لم نبق أصدقاء... فقط!
1768

السهام الطائشة... تصيب الهدف!!
1769

لم أقلها بعد، رغم أنَّها قالتني مرارًا...
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متى آوي إلى ذلك املرفأ البعيد؟
1770

ال فائدة... 
كلما حاولت أْن أنسحب... 
أجدني في مسارات دائرية!!

1771
املوانئ التي نبنيها في “الذاكرة االفتراضية” 

نلتقي فيها مبن نحتاج إليهم من كائنات افتراضية، 
نصنع معهم ذكريات افتراضية، 

ويا لدهشتنا حينما نلقاهم وجًها لوجه!!
1772

أين أجدني...؟ 
من يراني حًقا؟

 ... أو يتعرف عليَّ
ليته يخبرني!

1773
العالم االفتراضي... هو العالم احلقيقي لنا.. 

ا ذلك العالم “الواقعي!”  أمَّ
فهو عالم “وهمي”، زاخر باألقنعة و... التمويه!

1774
تصحو... تنتبه من نومك... وال تصحو...! 
َة صوت داخلي بعيد، تصيخ السمع،  ثمَّ

كم هو دافىء... ليتك تعرف مصدره!
1775

لو أدرك األشرار مقدار السعادة التي سيشعرون بها حينما 

يسعدون اآلخرين، 
ملا مارسوا نذالتهم وخستهم وخيانتهم أبًدا!

1776
األشخاص الذين ال يشعرون بلذة العطاء، 

وسعادة إدخال الفرح إلى قلوب اآلخرين، 
لم يعرفوا ِسرَّ السعادة قط!

1777
األسماء واألشياء التي تبعث الفرح في قلوبنا، 

ال نكتبها، وال نحفرها، وال نغزلها، 
فهي تضيء عتم قلوبنا، كلما خطرت ببالنا!

1778
ما أتعس أولئك الذين ال يتذكرون أنَّ لديهم أحبابًا، أو أعضاء 

مفيدة، 
إال... حينما يفقدونهم!

1779
بعض األخطاء التي نقع فيها، 

ال نتعلم منها، 
ألنَّها جزء من شخصيتنا، 

وألننا مستعدون للوقوع فيها مرات ومرات، 
ولعلنا نشعر بالسعادة الرتكابها!

1780
الذين يعجزون عن صناعة احلياة، 

هم أنفسهم من يعجزون عن صناعة الفرح، 
بنفس مقدار قدرتهم على صناعة التعاسة لهم ولآلخرين!
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1781
طوبى ملن لم تزل قلوبهم قادرة على الرجفة، 

وعيونهم على اللهفة، 
وسيقانهم... على الوقفة!

1782
رغم أنني ذهبت إلى النوم مبكرًا، 

إال أنني وجدت األحالم كلها ‘محجوزة’ 
ومنذ ذلك احلني، 

كففت عن طلب األحالم، 
وعشت واقعي!!

1783
كأنَّه... ال كتابة بال كآبة؟

1784
الطيبون ليس بوسعهم أْن يتصرفوا بخبث، 

حتى لو تعرضوا للخيانة مرات ومرات!
1785

ليتني... لم أقل ليتني!
1786

أحيانًا، تشرق الشمس، من خلف فاصلة، تتوسد ذراع كلمة!
1787

أعذب الكالم، 
ما تتحدث به أصابعنا، 

حينما تعزف حلن اللهفة!
1788

أحيانًا... في وحدتنا، 

نستحضر الغائبني، 
وعندما يحضرون، نشعر بالوحدة!

1789
ال تصدقوا َمْن يقول أنَّ بوسعه أْن يصنع فرًحا وحده، 

ة من فرح منفرد! مشاركة اآلخرين حتى ولو بأحزانهم، أكثر لذَّ
1790

ألُم النار حينما تكون مشتعلة، 
ال يساوي أملها حني تنطفىء ُشعلتها، 

وتتحول إلى دخان خانق!
1791

هل جفت األسفار، وابتلع الوقار صبابتي؟ وغدا مسائي قاحاًل؟
ال دهشة تذكي احلنني، وال فجرًا يبشر بالنهار؟

1792
قيل أنَّ الكآبة ليست عارًضا سيًئا بالضرورة... 

ألنَّها صوت الضمير!
1793

الكسور التي تصيب عظامنا تلتئم، 
ولكنها مع قليل من “البرد” تؤملنا كثيرًا، 

وكذلك كسور الروح، 
سرعان ما يهيج أملها، كلما أصابتها رياح احلنني!

1794
نصحني صديقي أْن ال أكتب عن “احلب”، 

حسًنا يا صديقي، نحن نكتب عما نفتقد!
1795

كثيرًا ما نغمض أعيننا... كي نرى جيًدا!
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1796
كم هو سهل علينا أْن نتحول إلى فالسفة ومنظرين، ملواساة 
َمْن يشعرون بالكآبة، وحينما جنرب تطبيق نصائحنا لهم على 
أنفسنا، نكتشف أنَّ معرفة وصفة أكلة ما، ال تعني القدرة على 

إتقان طبخها!
1797

الذكريات...! هل تُشترى، أو تُصنع؟ 
بعضنا يقصد “سوق اجلمعة” لشراء خردة قدمية... 

شاخت ذكريات أصحابها السابقني، وتهدلت على أطرافها!
1798

تنيت... أْن أتوقف تاًما عن اجتراح األماني، 
ال وقت النتظار جديد، 

وال انتظار ملا ال يأتي، 
وال يأتي َمْن ال تنتظره!

1799
حني يرِنُّ الهاتف...! 

أشعر بصرير باب خشبي هرم، 
يوشك أْن يفتح علّي عاصفة من الهواجس، 

وطرقات القدر!
1800

ال شوق وال انتظار، 
بل خوف من احتضار اللهفة، 

ورحيل الترقب إلى غياهب الالمباالة، 
وذبول عقارب الساعة!

1801
قبل أْن نتصالح مع أجسادنا، 

أال يتعني علينا أْن نعرفها أواًل؟ 
أال يتعني علينا أال نعتذر عنها؟

1802
الذين يستمتعون باجلوع، 

أولئك الذين ال يجدون فرصة، 
بني شبع وشبع آخر!

1803
يشتعل القلب عشًقا، حني تتحول احملبوبة إلى... أسطورة!

1804
صوتنا  إلى  لنستمع  الضجيج؛  من  لكثير  أحيانًا  نحتاج 

الداخلي!
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1805
َة منطقة ما في هذا اجلسد املنهك،  ثمَّ

تأبى... إال أْن تبقى تصرخ بصمت!
1806

سأمحو كل ما كتبت، 
وأبدأ من جديد، 

لعلي... أقول ما لم أستطع قوله!
1807

َة قرارات كثيرة نتخذها،  ثمَّ
أهم تلك القرارات، 

القرار بعدم تنفيذ شيء من تلك القرارات!
1808

ما يدهشني حًقا، 
عدم قدرتي على أْن... أندهش!

1809
ما أعذب الكالم، الذي ال نقوله!

1810
قال: أنا أفضل أْن ال نلتقي أبًدا. 

سألت: ملاذا؟ 
فقال: كي ال نشعر بألم الفراق!

1811
الطريقة املثلى للتغلب على األلم، 

حني يداهمنا ألم أكبر!
1812

“.. أو كمن يجمع عن مخدته املبللة بالشوق، 

تنهيدات، وزفرات، وأحالم لم تتم،
لُيريقها بني يدْي مْن ينتظر عودته، 

من سفر طال كثيرًا...”!
1813

ونحن  بعيًدا،  بنا  تذهب  التي  أسفارك،  تنتهي  أال  لي:  قالوا 
ثابتون في أمكنتنا؟ 

فقلت: أحاول أْن “أصنع” واحة وسط هذه الصحراء، 
هي محاولة متواضعة جًدا لتحدي اخلراب، 

أو اكتشاف أبجدية أخرى، بسيطة، مباشرة، 
ال تنز حروفها كراهيًة، وقلًقا، وتصفية حسابات!

1814
في غياب “اخملرج” أو دقائق الــ”أوف ريكورد” 

نبتدع أبجديتنا اخلاصة، 
ونتكلم، كما نتنفس! 

هل نعيش حالة اختناق دائمة، 
فنحسب أننا أحياء، 

ونحن رهن إشارة “اخملرج” اللعني؟
1815

حوار ال ينتهي! 
فيك شيء محبوس داخلك شيء مبتور! 

هل هو شيء واحد؟ 
نحن أحيانًا، أشالء كأننا حروف تبحث عن كلمات! 

إطلق لها العنان... 
أم ما زلت جتمع حروفها... 

رمبا أبجدية ما...! 
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أية أبجدية تتسع لكل هذا احلنني؟
1816

يقولون لي: ال تنتظر! 
ترى، ماذا أفعل بكل تلك اللهفة؟

1817
سأحجز لي مكانًا في “احللم القادم” 

إْن بقي ما يكفي من خيال، 
حللم جديد!

1818
نختار مبحض إرادتنا أْن نعيش التصحر، 

واملاء يحيط بنا من كل جانب! 
رمبا ألننا نستمتع بـــ...ــاحلرمان!

1819
كنت أنتظر الفجر، 

لم أنتبه إلى خيوطه التي بدأت تشرق فجأة، 
كان يطل علي من خلف الكلمات، 

فقط.. ألنني كتبت اسمها!
1820

كلما »رضع« الطفل ما يكفي من أمومة، 
كلما زادت فرصته في أْن يكون رجاًل حقيقًيا، مكتمل الرجولة، 
غير  املمزقون،  القلقون،  املضطربون،  القساة،  الرجال  أما 

املستقرين، 
فهم أولئك الذين لم تتح لهم الفرصة للقول مبلء الفم: كان 

لدي أم!

1821
َة »أمهات«...  في حياة الرجل ِعدَّ

األولى أمه التي ولدته، 
والثانية شقيقته الكبرى التي تنو عليه، 

والثالثة زوجته، أو قل أمه التي لم تلده، التي تداوي جراحه، 
ويا لتعاسة الرجل الذي ُحرم حنان هذا الثالوث املقدس!

1822
منذ أْن فقدت أمي، 

أعني حني شعرت باليتم احلقيقي، 
تولت إلى باحث عن األمومة، 

حيثما وجدت: 
في الطبيعة، 

في رسومات الفنانني، 
وعناق أغصان الشجر لبعضها، 

وفي لهفات القطة على صغارها، 
وبحثت عن األمومة في كل النساء اللواتي عرفتهن، 

وأدركت أنَّ األنثى تزداد أنوثة وفتنة، 
كلما زادت »جرعة« األمومة في كيانيتها، 

وكلما قلت، تولت إلى »ذكر« ولكن بال رجولة!
1823

األشخاص الذين نأنس بوجودهم، 
واألماكن... التي نحبها، 

يغيبون عنا، 
أو نغادرهم،

 لكنهم ال يغادروننا!
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1824
ما أصعب أْن تعود من “خلوة” مع الذات... ملكابدة الناس!

1825
ما أعدل السماء! 

غضبت من صور الكذبة والنصابني 
وآكلي املال احلرام، 

وشعاراتهم املضللة، الكاذبة، 
فمزقتها برياحها، 

وألقت بها تت األقدام، 
وعجالت السيارات، 

كي أدوسها، 
وتلقي بها بعيًدا!

1826
كان لدي أم!

أتتم بها كثيرًا، 
خاصة حني أفتقد تلك اليد اخلشنة، 
التي كانت تتضن جبيني املقطب، 

كلما شعرت برغبة حارقة في أْن أكون طفاًل،
يرخي جدائل حزنه على صدر حنون!

1827
نحن على استعداد لبذل مجهود ضخم في العراك، والنزال، 

فيما نبخل في بذل جزء بسيط من هذا اجملهود،
يكفي لرسم ابتسامة بسيطة على وجوهنا!

1828
حينما تعترف بالفشل، 

وتعتذر عنه، ولو سرًا، 
هذا يعني ببساطة... 

أنك بدأت رحلة النجاح!
1829 

كم مرة مددت يدك لُتمسك بـ... شيء ما، فلم تسك به، 
أيُّ لعنة تلُّ عندما تريد أْن تدَّ يدك إلى يدك.. 

فال جتدها!
1830 

حسنا، سأخفض من “سقف” توقعاتي، 
هذا يعني ببساطة أْن... أتول إلى... 

إنسان “ميشي” زحًفا على بطنه!
1831 

بعضنا قلقون بشأن “ماذا سيرتدي غًدا” 
وكثيرون... قلقون من “الغد”!

1832 
أْن تعرف ما حصل ويحصل، 

فأنت تعيش حالة من “شقاء الوعي” 
تصور حينما “تشم” رائحة اخلطر،

و... “تعرف” ماذا سيحصل!
1833 

هل جربت أْن تقيم على حافة الهاوية؟ 
تخيَّل... حينما تتحول إقامتك الدائمة هنااااااك!

1834 
كم تتاج أْن تخرج منَك، 

وتكُث ولو قلياًل في الالمكان، 
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لتستعيد بعض التوازن، 
وتشعر ببعض السكينة!

1835 
لم تُهزم أمتنا من ضعف أبًدا، 

ال قدميًا وال حديًثا، 
بل باخليانة واخلذالن، 

فال تيأسوا، 
وابحثوا عن اخلبث في صفوفكم! )بأسكم بينكم شديد!(

1836 
لوهلة، تشعر أنَّك ال تستطيع أْن تقف على قدميك، 

منهك، أم حطام أنَت، 
تنتظر َمْن يلّم نثارك، 

ويجمع شعثك، 
وفجأة، تصرخ: 
نعم أستطيع، 

فينفجر شالل احلياة في قلبك، 
نعم تستطيع!

1837 
فجأة، يبدد الظلمة نور ساطع، 

ويرتسم قوس قزح في األفق، 
من أين يأتي كل هذا البهاء؟ ... 
َة نور يسطع في القلب! كان ثمَّ

1838
أو... كمن يبحث عن قطرة ما، سقطت في بحيرة!

1839
وأنَّى ملن لم يتصالح مع جسده وروحه، أْن يجد السكينة؟

1840
حني يهرم اخليال، 

أنفض الغبار عن الذكريات!
1841

للمرة األخيرة، 
أقول: كل ما قيل، وما لم يُقل بعد، 

ال يساوي نشوة الصهيل!
1842

كم قلت أنَّي ال أستطيع، 
وفي كل مرة، أجنح، 

و”أستطيع” أْن أكف عن احملاولة!
1843

أحاول، وأظل أحاول، 
أْن أبتني مالذًا لي، 

ولو على ظهر غيمة!
1844

ماذا يقولون؟ حسًنا، هل من جديد؟ 
سأنتظر ما لم يُقل بعد، 

ألنَّه لن يُقال، وال يُقال!
1845

كنت أعرف منذ البداية، 
أنَّها النهاية، 

ألننا حني “نبدأ” ننتهي!
290291

حلمي األسمرحلمي األسمر أسفارأسفار



 

1846
يا اهلل، كم هرمَت وهرمْت قدرتك على التخيل، وأنت تنتظر، 
تِنُّ  َمْن  صورة  يرسم  أْن  يحاول  وهو  تَِعَب،  اخليال  هذا  إنَّ  حتى 
، فلم يعد قادرًا على استحضار َمْن ُتب،  إليهم، فكأنَّه كلَّ وملَّ
وهو يستقل سريرًا في الغيم، تتوقع أْن يأتيك أو يأخذك معه إلى 

غياهب اجملهول!
1847

كلمات... كلمات، 
حينما ينبث للكلمات مناقير، تزقزق بها، 

وتزهر بالبراعم، 
و”تتولدن” على أعتاب الرجولة!.

1848
يعاتبني... 

ألنني أعيد تشكيل الكلمات الصماء، 
فأمشط جديلتها، 

وأنبُت لها براعم، 
وأرسم حواجبها بعناية، 

وأزّوج احلروف ملن تب من فواصل، 
وعالمات تنوين، 

ورفع و”ضم”، 
يعاتبني، 

حسًنا يا صديقي، 
قبلت عتابك، 

فهل تقبله الكلمات، 
حني أتركها تتلوى شوًقا، 

وحيدة...
في وحشة الصفحات البيضاء الباردة؟

1849 
إذا التقينا... مباذا سأمأل أحالمي، 

وماذا أفعل بكل تلك اللهفات التي عّتقتها في جرار االنتظار، 
وأين أضع كل هذا احلنني؟

1850 
حني أنتبه من نومي،

أتفقد أصابعي، 
وخفقات القلب، 

وقشعريرة ادخرتها لذات لقاء، 
وأضحك في سري، 

فقد سبقوني إليك، 
وتركوا رسالة على هاتف الذكريات 

تقول: ننتظرك هناك!
1851 

عفًوا.. لم أردْ أْن أوقظ احلنني من غفوته، 
أردُت أْن أبقيه مشتعاًل فقط!

1852 
يعجبون! حينما أكتب لك، 

هم ال يعرفون، أنني ال أكتبك، 
بل أنا الذي أنْكـَِتْب 

وحينما أتوقف، 
تنبت احلروف على أصابعي، 

وتتعلق برقبتي!
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1853 
َة بكاء معتق مؤجل،  ثمَّ

سأريقه هنا،
كلمات، 

تبلل رمشيك بالندى!
1854 

أتدرين؟ سأقول لك، 
ما يشتهي أْن يقولونه جميًعا حلبيباتهم، 

َة كالًما محتبًسا في أرواحهم،  أنا أعرف أنَّ ثمَّ
سـ “أضحي!” من أجلهم... وأقول! 
َمْن كان منكم بال قلب... فليلمني!

1855 
دعيني أتنّفسِك... فقد اختنقت!

1856 
سأعترف، حينما أبدأ بالكتابة، 

أستحضرك، وأجتاذب أطراف الصمت معك،
أشعر أنني أصنع “كبسولة” معزولة، 

مليئة بالهواء البكر الذي لم يتنفسه أحد بعد!
1857 

ال هذا ليس ترًفا، أو خيااًل مجنًحا، وال هروبًا، 
سميه كما تشائني، 

أحاول فقط أْن أبقى على قيد احلب، 
وسط رفِّ الغربان الذي يغطي األفق، 

وينعُق في رأسي!

1858 
أول مرَّة رأيُتِك فيها، شعرت بأنني أراني للمرة األولى!

1859 
أتسلق جدران القلب، 

أتعلق بخفقة، 
أقطف شهقة شاردة، 

وأحلم، 
مستذكرا تلك السكينة املستحيلة!

1860 
ال أعرف معنى التفاؤل، وال التشاؤم، 

أعرف أنَّ اإلجناز يحتاج إلى عمل، 
والعمل يحتاج إلى إرادة، 
واإلرادة تتاج إلى حرية، 

واحلرية تُؤخذ وال ُتنح!
1861 

كل شيء أو ال شيء... 
هل هي معادلة صحيحة، 

في احلب واحلرب؟
1862 

كيف تكتب عَمْن تشتاق إليه، وهو يسكنك؟
1863 

أحاول من دون جدوى، أْن أختلي بي، ولكن باِل فائدة!
1864 

ناي يواسي العود... 
َمْن يواسي الناي؟
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1865 
املعذرة، لم أعد أستطيع أْن أحلم، 

يبدو أنني استنفدت كل “مخصصاتي” من األحالم!
1866 

اآلن وقد نام اخللق، 
هل تأذنني لي سيدتي، شهرزاد... 

أْن أروي لك حكاية هذه الليلة، 
قبل أْن يصيح ديك الصباح؟

1867 
ال تقلقي... لقد أعددت كل شيء، 
مبا في ذلك... مواعيد دقات قلبك!!

1868 
ال... ال تنتظريني، 

أنا لن أغادر!
1869 

قالت: أال تنام؟ 
فقال: فمن يُِعدُّ لك أحالمك؟

1870 
كل ليلة... قبل أْن يذهب إلى النوم، 

كان يُِعدُّ فنجان قهوة، 
ويضعه قرب وسادته، 

َمْن يدري... فرمبا تزوره في احللم! ... )باملناسبة.. هي ال تشرب 
القهوة، ولكنها تعشق رائحتها!(

1871 
حينما يَـْثـقُل الرأس، 

وتذبُل النظرات، 
ويْبتل الصدر بتنهيدة مكتومة، 

تُؤذن السماء بانهمار ُغبار الطلع، 
وانبجاس بُرعم يتمطى بكسل، 

ُمعانًقا ُحْمرة شمس ذهبية أفاقت للتو، 
لتضيء حجرة القلب!

1872
ال... ليس األمر كذلك، 

هي محاولة صغيرة لبناء مالذ “افتراضي”؛ 
خالًصا، أو هربًا من كل هذا اخلراب! 

ورمبا... مقاومة له!
1873 

الندى  يهبط  حينما  األرض،  كقشعريرة  قشعريرته،  وللحب 
عليها في الهزيع األخير من الليل!

1874 
َمْن يُطاردُ َمـْن... 
أنت أم أحالمك؟

1875 
ارتدى أجمل ما لديه من مالبس، وتعطر، وَسرَّح شعره بشكل 

أنيق. 
وضع صورته على فيسبوك.

ثم... بدأ يعد “الاليكات”!
1876 

قال: سأغيِّر واقعي، 
ثم ذهب للنوم!
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1877 
حينما أنتبه من نومي، 

أتفقد “جثث” الليلة السابقة، 
بعضها أدفنه على الفور، 

وبعضها أحنطه، وأحاول االحتفاظ به في الذاكرة، 
والبعض اآلخر “أركنه” على الرف، فملفه لم يزل مفتوًحا، 

َة من آثار تلك الليلة، أحياء لم يتحولوا بعد،  وثمَّ
هؤالء سيرافقونني إلى ما بقي من ليال!

1878 
تزداد املرأة أنوثة، كلما ازداد منسوب األمومة فيها!

1879
العتاب... ذلك الشيء الذي يفتح شهيتنا للنهش!

1880 
بوسعك أْن تقولي ما تشائني، 

لكنني، حينما قررت أْن أكون... لم تكوني!
1881 

حسًنا، كان قرارك بالهروب، هل أدركت حينها، 
أنني كنت أمتطي الغيمة التي تظلك؟

1882 
حينما يأتي الصباح وال أراك، 

أكون موقًنا، أنَّ الشمس لم تشرق بعد، 
وأنها لم تزل تتمطى في فراشها!

1883 
َة ما يُقال؛  دائًما ثمَّ

لكن أسوأ ما يُقال، 
حني يُقال ما يجب أْن يُْفَعْل!!

1884 
النهايات... 

ذلك الوقت الذي “نبدأ” فيه نسج بدايات جديدة، 
نختم فيها ما لم نبدأه بعد! 

..... إلى لقاء.. 
أو نهاية أخرى!

1885 
لغة  فيها  ثقيل، في حلظة تسود  إلى عبٍء  يتحول  الكالم... 

اجلسد!
1886 

بعض املواعيد نضربها فقط كي نُؤِجلها، 
ألننا نستمتع أكثر في انتظار أْن يحني وقتها، 

ألنَّها عندما تني، تفقد بهجتها!
1887 

هل عدت لذلك احلنني األبدي؟ 
حسًنا... ولكن حاذر... 

فقد تستهلك كل مخزونك من الشوق املبلل باللهفة!
1888 

لو استطعت... 
جلمعت اللهفات في كأس واحدة، 

ألشربها مرة واحدة!
1889 

كم تتحول “عقارب” الساعة... إلى عقارب!
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1890 
ذلك اللقاء املؤجل، 

من األفضل أْن يظل كذلك، 
على أْن يتحول احتفااًل بالوداع!

1891 
قالت: سأرحل، إعنِت بنفسك جيًدا. 

وحينما رحلْت، لم أِجْدني! 
كم شعرُت باألسى؛

ألنني لم أْحِسْن تنفيذ وصيتها!
1892 

كم أشعر بأسى عميق هذا الصباح، 
ألنني أْجبرتِك على رؤية وجهك في املرآة!

1893 
الذين ال يعرفون معنى احلرية، 

كَمْن يستسلمون ملَْن يُجبرهم أْن يحفروا قبورهم بأيديهم، 
ثم... تكون مستقرًا جلثثهم، 

ليأتي عبد آخر ليهيل عليهم التراب!
1894 

ال أعلم أي “دفٍء” تستمتع به تلك السيدة الفارهة، 
وهي تعلم أنَّ الفراء الذي تتباهى به، 

ُسلخ من جثة دٍب أسير، ُقتل ِغيلة!
1895 

كم نستمتع بشدو العصافير، 
وهي في أسر أقفاصنا، 

ونحن ال نعلم أنَّ ما نتخيله غناء... 

ا هو حسرة وقهراً وبكاء! إمنَّ
1896 

هي كذلك، 
بوسعك أْن تتعامل معها وتغيرها، 

أو تستسلم لها... فُتغيرك!
1897 

األمهات ال يرحلن، 
األمهات حني مينت؛ 

يتحولن إلى فيوٍض من اللهفة التي توم حولنا، 
ويحرسننا من حماقاتنا، 

أال نهتف بـ “مية” كلما ألمَّ بنا وجع أو حيرة؟ 
كم بدت لي عينا أمي معاتبة!!

1898 
كم ستكون فجيعتك كبيرة، 

حينما تكتشف أنَّ كل ما تعيشه، 
ليس أكثر من... 

فيلم سيء النص واإلخراج والتمثيل!
1899 

تلم كثيرًا،  وحينما تستيقظ، 
تكتشف أنَّك لم تكن نائًما، 

بل كنت تبني قصورًا في الهواء!
1900 

كم أنَت عابث حينما تطارد فكرة، 
وعندما تصلها، 
تدير ظهرك لها!
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1901 
حينما تشعر بالرضى، وأنت تنظر إلى نفسك باملرآة، 

فتيقن أنَّ بوسعك أْن تنام خالل دقائق من وضع رأسك على 
الوسادة!
1902 

هناك دائًما... شخص ما يتلهف أْن تلقاه، 
وهناك أيًضا، َمْن تتمنى أْن يصادفك في وقت ما ومكان ما، 

.... هكذا تضي احلياة!
1903

اللحظات التي نعيشها، ونحن ننتظر الطعام، 
أكثر ُمتعًة بكثير من حلظة التهامه!

1904 
أليس مؤسًفا أنَّ أطنانًا من الكالم اجلميل، والعواطف اجلياشة، 

ال ميكن أْن تشتري بها رغيف خبز!
1905 

 ... يحكى أنَّ
َة رجل تنى طيلة حياته أْن يتفرغ للكتابة،  ثمَّ

وكانت األفكار تتزاحم في رأسه، 
وهو يركض في دروب احلياة، 

وحينما تفرغ، 
لم يجد ما يكتبه!

1906
ممتعة تلك اللحظات التي تطرق فيها أبواب مملكة النوم، 

لو  تتمنى  برزخية،  منطقة  في  قصيرة  لوهلة  تكث  حيث 
تطول، 

فال أنت في حالة صحو، 
وال في حالة نوم، ................ 

بعضنا يعيشون حياتهم على هذا النحو!
1907 

السراب... حلم يصنعه شوقنا الدفني، 
بعضنا يصنع “سرابه” وهو حالة وعي كامل، 

ثم يبدأ في البحث عنه، وأنَّى له أْن يصله!
1908 

من أصعب اللحظات في احلياة أْن تشعر بالفراغ التام، 
فال تدري من أين وال إلى أين!! 

هي حلظات خاطفة، قد ال تستغرق غير ثوان معدودة، 
اإلنسان على  األسرار غموًضا في حياة  أكثر  لكنها تختصر 

هذه األرض!
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1909
مبحض الصدفة، ومن غير قصد،

رسمت رغوة القهوة قلًبا، 
شعرت أنها تييني، 

وتريثت كثيرًا قبل أْن أشربها، 
و”أبعثر” صورة القلب!

1910
األم، مهما كانت درجة تعاطيها مع احلب، 

هي أجمل النساء، وأروعهن، 
ولهذا، رمبا، نبحث في شخصيات بناتنا وزوجاتنا، عن األمومة، 

لنستظل بها، 
باحثني عن سكينة َطيَّرها الُيتم، حتى ولو جاء على كَبر، 

ففقدان األم حتى ولو كنا كهواًل، هو تيتم من نوع ما!
1911

يد واحدة ال تصفق، لكنها تصفع! 
حقيقة بسيطة ننساها أحيانًا!

1912
ال أجمل من االستمتاع بالسكينة، 

تت أشعة شمس الشتاء، وهوائه اللطيف!
1913

بعض األحالم تنتهي قبل أْن تبدأ، ... 
رمبا ألنَّها أحالم يقظة!

1914
وحني يجنُّ الليل، 

تأوي إليك، 

إلى خلوتك، 
تسامرها، 
وتسامرك!

1915
فضاء، وسماء، وبحث عن السكينة، وسط اخلالء!

1916
منتهى اجلمال... أْن ال تتجمل!

1917
اجلمال... أْن تكون أنت، بدون أقنعة!

1918
ال ترتفع كثيرًا...  لئال يكون السقوط مدويًا، ومؤذيًا، ومدمرًا!!

1919
َة حقيقة! لوال األحالم... ملا كان ثمَّ

1920
ما الفائدة... حينما يحضر اآلخرون... وتغيب أنت؟ 

وما فائدة أْن تكون وسط الزحام، وال أحد يشعر بك؟
1921

بعض العيون تتحاشى النظر إليها مباشرة، 
أواًل ألنَّك تبدو أمامها عاريًا، يعني تكشفك فورًا، 

فتشيح  أمامها،  الصمود  على  تقدر  ال  بغواية  تشعر  وثانًيا 
ببصرك قبل أْن تقع!

1922
في اخللوة فوائد جمة! 

ال ميكن أْن تعرف نفسك على نحو جيد، 
إذا لم تتح لك الفرصة ألْن تخلو بنفسك لساعات قليلة ولو 
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كل أسبوع أو حتى شهر!
1923

قلت مرة: معظم الرجال، إْن لم يكن كلهم، كاألطفال، حينما 
وراءها،  ويلهثون  عليها،  للحصول  يبكون  “لعبة!” جميلة،  يرون 

حتى إذا امتلكوها، هشموها! 
َة من يستمتعن بالقيام بدور الضحية، أعني  وأقول اليوم: ثمَّ

“اللعبة”، ويدفعن “الطفل” دفًعا لتحطيم “لعبته”! 
1924

الذين يكثرون من الكتابة عن احلب، مثاًل، 
يعانون من عدم استقرار عاطفي، 

كالبلد الذي يكثف حديثه عن وحدة وطنية يفتقدها!
1925

لزوم التفاؤل، ملن يؤمنون بالتفاؤل والتشاؤم! 
كثير من حاالت الفشل في احلياة، كانت ألشخاص لم يدركوا 
كم كانوا قريبني من النجاح، عندما أقدموا على االستسالم، فال 

تيأس!
1926

هؤالء الذين يتوقون ملا في أيدي اآلخرين، 
ال يدركون قيمة ما في أيديهم، 

ألنَّ آخرين يتوقون لها!
1927

لن تفقدني أصاًل... فلعلك ال تعثر علي!؟
1928

بعض العيون تأخذك إلى البعيد، مبجرد أْن تنظر إليها، فهي 
األوركسترالي،  والعزف  واللهاث،  والنبض،  الغروب  من  خليط 

والكستناء، وزهر اللوز!
1929

األفكار توت، وتولد، 
في زوايا النفس، جثث ألفكار ماتت، 

ولكننا نأبى أْن ندفنها، 
على أمل أْن تُبعث من جديد!

1930
كمية  عن  أعمارنا  في  تر  التي  السعادة  حلظات  تزيد  ال  رمبا 

امللح في الطعام، 
كمية قليلة صحيح، لكن ال طعم لألكل بدونه، ولو زاد ألفسد 

الطبخة!
1931

قهوة “ُمدّخــنة” برائحة احلنني، والعزلة!
1932

على سيرة رائحة املدن، ورائحة املنافي، 
ملاذا تَشمُّ رائحَة املنافي حيثما تكون؟ 

لعلَّ تلك الرائحُة ُملتصقة بأنفك!
1933

كم هو سعيٌد َمْن يجد نفسه! 
1934

إْن أردْت التغلب على مصاعب احلياة، فعليك التعامل معها 
وحاول  مشابهة،  أو  متعلقة،  قطعة  أي  عن  ومبعزٍل  بالقطعة، 
ملا  باال  تلقي  أْن  دون  وأخرى،  قطعة  بني  ما  بوقتك  االستمتاع 

فيهما!
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1935
لسُت أدري...

 كلُّ ما أدريه أنَّي... 
لسُت أدري!

1936
يفتقد  التي  املشاعر  أجمل  من  السيطرة”  “فقدان  أنَّ  يُقال 

الكثيرون اجتراحها!
1937

لكل منا خيُط دُخانِه الذي يُطارده!
1938

أشدُّ األمراض فتًكا باإلنسان... حينما يتوقف عن احللم!
1939

هناك دمٌع ُمختزن في مآقينا، ينتظر مناسبًة ما... لينهمر!
1940

حاوية  في  طعام  بقايا  عن  يبحث  كمن  الفرح،  عن  نبحث 
قمامة!

1941
من السهل أْن تبعَث الدفَء في أطرافك حينما يشعر جسدك 
حني  ومشاعرك،  قلبك  في  الدفء  بعث  في  املشكلة  بالبرد. 

يصيبهما الصقيع!
1942

ال تنتظرني، ال، لن أجيء 
ألنني لو جئُت، ال لن أكون كما َعهدتني، 

ال تنتظر، أو فانتظر، 
هذا يخصك أنَت وحدَك، 

كلُّ احملطات التي عبرْت دمي، 
ماتْت، أو تتضرْ!

1943
وحدي أتيُت، في ِظلِّ خيمٍة، 

وحدي جترعُت الكؤوس جميعها، 
! وحدي سأرحُل سابًحا، أو سائًحا، أو سارًحا في ظهر غيمْةّ

1944
ال تستهْن مبظاهر الرقة، فبعضها له بطٌش ُمفرط. 

أوراق اخلس الرقيقة تقهر الصقيع، وتقاوم الثلج، وتبقى على 
قيد احلياة!

1945
قالت: إيَّاك وأْن تعشق امرأة ُمستحيلة. 

فقال: أال تعلمني أنَّ عضلة “القلب” ال إرادية؟
1946

في كل مساحة للصداقة احلميمة، كهٌف ِسّري ال يدخله إال 
َمْن ميتلُك كلمة الِسّر!!

1947
في حياة كل منا مساحٌة فارغة، ال تلؤها إال صداقٌة حميمة!

1948
وا أواني الذكريات، لنمألها باحلنني! أيها األصدقاء، أعدِّ

1949
صباح أبيض، صباح ُمعطر بوعٍد ربيعي ُملِهم، 

رؤوسنا  على  تناثرت  التي  القطنية  الثلج  حبيبات  أشبه  ما 
بزهر اللوز، 

ذلكم هو الوجه اآلخر للعاصفة!
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1950 
يبدو أننا احترفنا االنتظار، 

وإْن لم جند ما ننتظر، 
انتظرنا االنتظار!

1951 
سأنتظر، 

كي تبدأ احلكاية! 
َة حكاية أصاًل؟ هل ثمَّ

1952 
قال: عند غيابك يضيق املكان! 

َة مكان! ولم يكن ثمَّ
1953 

ال بُدَّ أْن تبتعد قلياًل... كي أراك!
1954 

ال تنتظرني، 
أنا لم أغب،  كل ما هنالك 

أنني لم أعد ال هنا وال هناك،
فقط... أنا في الضفة الثالثة من النهر!

1955
كلماٌت... كلمــــــات، 

وهل أنت إال كلــــــماْت؟ 
كــلٌّ مـــاْت ... 

وبقي الذين قالـــوا... كلمــــات!
1956 

العالم سيبدو أحلى بكثير، 

حني نحاول أْن نرى أنفسنا، كما يرانا اآلخرون!
1957

ـُْل؟ كم سيمر من زمن، وأنَت تاول أْن تقول، ما لم تق
1958 

أتنفسه ويتنفسني، 
أينا سيختنق باآلخر، 

حني يأخذ نََفًسا، وال يُعيده؟
1959 

أتنفُس كلماٍت وُحروًفا، 
وكم يضيق النفس، وأختنق، 

حني تَْعلَُق فاصلة، 
أو كلمة ملتبسة، 

أو سطٌر باهت، 
في شرياني!

1960 
بعض الصور، توت وتبهت حني مير الزمن، 

وأْخرى، تشع، وتكبرْ، وتفترش الذاكرة، وتُْبَعُث فيها احلياة، 
ـُْصِبَح نحن الصورْ! لن

1961 
بعض املرور هنا ُملِْهم... وبعضه... ُمْؤلِم!

1962 
ة عطر واحدة،  كم وردة ُسحقت... لصناعة رشَّ

تُرى... كم يلزمنا من الشهداء... لنتنسم عبير احلرية؟
1963 

أنَّه لن يأتي! وكم  أسوأ االنتظار... انتظارنا ملَْن نحن موقنون 
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ننتظر...؟!
1964 

قهوة بنكهة الغياب واالنتظار، والقلق، 
َمْن يشرب َمْن؟ 
أنا أم الفنجان؟

1965 
ما دمت تلم، فليكن حلمك كبيرًا!

1966 
نحن نحتاُج ألعدائنا أكثر من حاجتنا ألصدقائنا، 

ٍة ليس لها عدو!  الويُل ألمَّ
األمم احليَّة تصنع عدوًا، حتى لو كان وهمًيا!

1967 
كلما اقتربُت أكثر، أدركُت كم أنا بعيد... بعيد جًدا!

1968 
نحن نكتُب، لنعرف أنفسنا أكثر، 

ال ليقرأ اآلخرون ما نكتُب فقط!
1969 

فتشت بني السطور، املكتوبة، 
وتلك التي لم تُكتب بعد، 
ألعثر على ما أبحُث عنه، 

فلم أجْد غير... أجوبٍة عن أسئلة لم تُسأل بعد!
1970 

َمْن لم يجْد سعادته مع نفسه، 
لن يجدها مع أحد. 

حني نتصالح مع ذواتنا، 

ميكننا أْن نتصالح مع اآلخرين!
1971 

ة مطر،  كما تغتسُل األشياء بأول رشَّ
يغتسُل القلب، 

وميضي باحًثا عَمْن أشاع كلَّ هذا البهاء في األجواء!
1972 

كم جتولُت في بستان األفكار، 
باحًثا عن مزيد من املاء ألُطفىء هذا العطش األزلي... 

لم أنتبه أخيرا أنَّ “النبع” كان يختبىُء داخلي!
1973 

“احلب: هو أْن ُتِب، هو تلك املعادلة الصعبة السهلة، 
احلاء: حرارة، ، والباء: برودة، 

عندما يلتقيان... تشعر بتلك الصدمة، أو ذلك احلب”
1974

أحلم منذ زمن بعيد، في أْن أكفَّ عن احللم، ألنني... حلمي!
1975 

في داخل منا حنني مبهم، لشيء ما، 
َمْن ال ميلك مثل هذا الشعور، 

ا ُمتخٌم بالشبع،  إمَّ
أو لديه جوع كوني لكلِّ شيء، 

فال يدري ملَْن... يَحّن!
1976 

القناعة كنز يفنى، إْن لم نستخدمه، خالًفا لكلِّ كنوز الدنيا!
1977 

ماذا سيحصل لو كنا بصدق وشفافية، ما نقول، ونحن في 
312313

حلمي األسمرحلمي األسمر أسفارأسفار



 

غيبوبة “احلُّمى”!
1978 

بعض الصباحات تمل نكهة ليلية! 
كأنَّها امتداد لتلك الليلة! 

وكأنَّ حركة الشمس لم تكن إال وهًما! 
فاإلشراق والغروب في داخلنا!

1979 
ممَْن  يصدرُ  حني  ُملتهبة،  براكني  إلى  يتحول  العادي،  الكالم 

نُِحب! 
والكالم امللتهب... يَلسُعنا بصقيعه، حني يخرج من فم كاذب!

1980 
كنت، وأنا طفل صغير، أخاف العتمة والليل، 

حينما كبرت، صرت أخشى النهار، وآنس بالليل!
1981 

الباحثون عن احلب عادة ما يفشلون فيه، 
ألنَّهم يُحبون “حالة احلب” أكثر من احملبوب، 

من اخلطأ أْن نبحث عن احلب، 
احلب ال يُبحُث عنه، ألنَّه هو َمْن يبحث عنا!

1982 
كم أخشى... لو أطفأُت تلك األنوار، 

أْن ال أستطيع إضاءتها مرَّة أخرى! 
بعض النيران يجب أْن تبقى ُمتقدة، حتى ولو أحرقتنا!

1983 
ال تكن كاألثرياء الذين يبنون القصور، ليسكنها ورثتهم!

1984 

تعلم أْن تستمتع بك!
1985 

في أعماق كل منا ينابيع من النشوة. 
هل جربتم كيف تستمتعون بأنفسكم، 

ة؟ وتستثمرون مخزوناتكم من اللذَّ
1986 

ونحن في قمة النشوة، 
نحتاج لقليل من الشقاء، 

لنستلذ بحالوة اللقاء!
1987 

كل منا ميتلك “ثروة” ثمينة، 
ليته يعرف، كيف يستثمرها، 
ويَسعد بها، ويُسعد اآلخرين، 

وليته يعرف أيًضا، 
أنَّ كثيرين يتمنونها!

1988 
بعض الكالم يحتاج قراءة ثانية وثالثة، 

ا الصمُت... فهو الذي يقرؤنا،  أمَّ
ألنَّ ما يقوله، أكثر بكثير ممّا ال يقوله!

1989 
كم يخسر أولئك الذين ترُّ بهم حلظَة فرٍح عابرة، 

وال يعطونها تأشيرة “إقامة دائمة”!
1990 

اكتشفُت أخيرًا... 
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أنَّ هناك الكثير مما لم أعرفه عني، 
فكيف أطمُع في أْن أعرف... 

كلَّ شيء عن اآلخرين؟
1991 

حتى ولو جاءنا ما نشتهي، 
َة ما نشتهي ما لم يجىء! فثمَّ

1992 
في غيابك، بوسعي أْن... أُعيَد رسمك جيًدا!

1993 
علينا أْن نبتعد قلياًل؛ كي نرى جيًدا!

1994 
وأجمل الكالم، 

ذلك الذي يقوله اآلخرون، 
وكنا نتمنى أْن نقوله نحن!

1995 
موعدنا “غًدا”، ولكنَّ غًدا ال يأتي عادة، 

ألنَّه يترك مكانه... لـ “اليوم”! 
فغًدا هو شقيق األمس! 

وإْن جاءا نغيُب نحن!
1996 

في محطة “انتظار” ما، رأيتهم، 
كانوا ينتظرون... فقط ينتظرون، 

لوجه االنتظار!
1997 

َة حوارات تنتهي قبل أْن تبدأ،  ثمَّ

وحوارات، ال تنتهي أبدا، حتى وإْن لم تبدأ!
وأجمل احلوارات تلك التي ال تنتهي... ألنَّها ببساطة، لم تبدأ 

بعد!
1998 

قبل أْن تبدأ احلوار، 
تذكر... أنَّ عليك أْن تعرف كيف تنهيه!

1999 
سأخلد للنوم، وسأحاول أْن أحلم بك! 

أو باألحرى، سأحاول أال أحلم بك، إْن استطعت!
2000 

إذا كنُت ذنبَك، فأنَت توبتي!
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2001 
بعض الناس ُتب أْن تتذكرهم... 

ورمبا تب أْن يسكنوا في إحدى الغرف الِسّرية في قلبك، 
لكن ال تب أْن يكونوا في حياتك!

2002 
بوسعي... بوسع القصيدة 
أْن نستقيل ومنضي سريًعا 

كأّي صباِح جميل 
بوْسعي... بوسع القصيدة 

أْن ندخل املستحيل 
ولكن... ملَْن نترك الضجر الناحل..., 

وهذا... الفرح املُْسَترَقَّ القتيل...?

2003 
- بكم تُْقِطعوني فمي...? 

- بفم آخر... 
2004 

في احلب كما في احلرب، 
َة منتصٌر ومهزوٌم،  ثمَّ

إال أنَّ هزمية احلب... 
بطعم اإلنتصار!

2005 
الكرامة، والكبرياء واحلب أيًضا... أشياٌء ال تُشترى!

2006 
أال يعلم أولئك الطيبون الذين يحبوننا بصمت، كم يُسِعدوننا، 

حني يقولونها؟
2007 

أعجبني، لم يعجبني، سيان، ... 
املهم أنني موجود في مدى اهتمامك، هذا يكفيني!

2008 
سأخلد إلى النوم... فقط حينما أعجز عن... االنتظار!

2009 
كم هم أشقياء أولئك الذين ليس لديهم الوقت أو الصبر، 

أو اإلحساس مبتعة مراقبة...
موجة تائهة، 

أو غيمة شاردة، 
أو سنونو شقي، 
أو نحلة عاشقة،
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 أو وتر متمرد، 
هؤالء... ال يعرفون كم يخسرون من إنسانيتهم!

2010 
األحالم حينما تتكرر، حتى اجلميلة منها، تصبح كابوًسا!

2011 
قطفت ذات شفق

قبضة من غيم، ألقدمها هدية... 
لم أدرك حينها، أنني أمسك بقلبي!

2012 
من معتكفي أرقُب غيمة تتثاءب، بكسل، وسحر 

فعما قليل ترتدي َغاللة الليل، وتغفو، 
ة احللم بها، وتترك لعشاقها لذَّ
لعلها تزورهم ذات شفق قادم!

2013
إلى أين تهرُب... وأنَت تهرُب معك!؟

2014 
كلما زاد السكون حولك صمًتا، 
كلما... زاد الضجيج في رأسك!

2015 
أتوسدها!  التي  ذراعي  سوى...  لديَّ  ليس  معتكفي،  في 

وانتظاري!
2016

ليس مهًما أْن يكون َمْن نحب تت أنظارنا، 
مجرد إحساسنا أنَّه موجود في مكان ما قريًبا منا، 

يبعُث الدفَء في أوصالنا!

2017
في الشرق، نربي احلرمان، 

ونتعهده بالعناية، كما نربي أطفالنا،
ونُرِضعه من حليب الكبت، والقهر، 

وحني ينفجر في وجوهنا، 
نصرخ وننادي باالنتقام، 

غساًل للعار!
2018

سآوي إلّي 
فما ثمَّ غيري، 

يُضمد هذا الفضاء اجلريح، 
وما ثمَّ غير ذراعي، 

لكْي أستريح!
2019 

في الهزيع األخير من الليل، 
مضى موعد نومك، 

كم فاتك من أحالم؟ 
َة متسع من خيال، هل ثمَّ

ألحالم اليقظة؟
2020

تتار أحيانًا، وأنت تكتب شيًئا ما، مْن يكتب مْن؟ 
أتكتبه أم يكتبك!

2021
كثير ممّا ال يقال، نشعر به، وال تتسع العبارة له!
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2022 
بوسعنا دائًما أْن نُحِددَ شكل “البدايات” 

لكننا عادة ما يدهشنا مسار احلكاية، 
فنمضي معه، 

ونعجز عن تديد “النهايات”!
2023 

الباردة”  “البروفة  من  تُنقلك  قد  الفيسبوك،  حوارات  أحابيل 
إلى “التدريب بالذخيرة احليَّة” 

فتضطر إلى “تعطيل” احلساب!
2024 

بضع دقائق تفصلنا عن انتصاف الليل، 
كم انتصف ليلنا، 

ونحن نبحث عن نصف “آخر” 
ال يفصلنا عنه إال “بوست” على فيسبوك، 

أو تغريدة على تويتر!
2025 

كم كلمة “أحبك” محتبسة في حويصالت أبناء الشرق، 
تغصُّ بها حلوقهم، وال يقولونها.. 

إال بعد فوات األوان، 
فتنفجر... 

كما تنفجر الزائدة الدودية!
2026 

أجمل الكالم... 
ذلك الذي كنَت تريد أْن تقوله، وال تستطيع، 

فقاله َمْن تب!

2027 
أال يعلم “الفيسبوك” أنَّ بعض خربشاتنا على جدرانه... هي 

نقوٌش على جدران القلب؟
2028 

سأسرقني، مني ولو لبرهة، 
ألعرف كيف أكوُن، بدوني! 

أعني... بدونك!
2029 

متى تكفني عن الصمت بني كلمة وأخرى، الختيار الكلمات 
“املناسبة”؟ 

أال تعلمني بأنَّ أنسب الكالم، 
هو ما ينطلق بشكل عفوي، 

ـّتنا؟ ـُلي ثم نلحق به بك
2030 

هل عليَّ أْن أُغمَض عْينّي كلما أردُت أْن أراِك؟
2031 

ألم تكن حياتنا أحلى... 
باألبيض واألسود؟

2032 
إلى أين تضني؟ 

وقد حجزُت لك مقعًدا دائًما، في “الغرفة الِسّرية”؟
2033 

حيُث  إلى  راحٌل  أنني  علمْت،  وما  الرحيَل،  تستعجُل  كانت 
ترحُل!
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2034 
كم من أشواق مكبوتة تتحرق... 

كي تفيض، أو تنبجس، 
كما النبع من بني الصخور! 

وما علم َمْن ينتظرها، 
أنَّها أشدُّ شوًقا له... ِمنها!

2035
كي تتقي شرَّ املرأة، 

إياك أْن تقول لها احلقيقة، 
حتى لو أقسمْت لك أنَّها تُفضل الرجل الصادق، والصريح، 

فهي ال تتمل احلقائق، 
وتفضل الرجل الذي يكذب عليها، 

خاصة حني يتعلق األمر بجمالها، وُحسن هندامها، 
وعالقاتك النسائية قبل أْن تعرفها!

2036
َمْن قال أنَّ الغيرة دليل على احلب؟ 

الغيرة ضعٌف، وقلَّة ثقة بالنفس، وشعور بالنقص، وهستيريا 
َمرَضية، 

َة تغيرًا في مسار احلكاية! وحينما تشتعل أكثر، فاعلم أنَّ ثمَّ
2037

سعادتنا ال تكتمل إال إذا شاركنا بها أحبة يشبهوننا، 
ويشاركوننا عزف سمفونية احلياة، 

دون أْن “ينشزوا” أو يخرجوا عن النوتة. 
والغريب الغريب في هذه احلياة، 
َمْن ال يجد زوارًا لغرفته الِسّرية، 

ميتلكون مفاتيحها، وحق اإلقامة الدائمة فيها، 
أو على األقل زيارتها ولو “ في السنة مرة “!

2038
عطرها ميأل املكان، 

فتحت الشبابيك واألبواب؛
ليحمل الهواء رائحتها بعيًدا عني، 

وانتظرُت، 
بقي ِعْطُرها ميأل املكان، 

انتبهُت أخيرًا... 
أنَّ الرائحة كانت في دمي!

2039
قبيلة املرهفني احلاملني، 

الذين تشعر أنَّك قد تكون واحًدا منهم، 
تعرف أنَّهم غرباء، وسط هذا الضجيج، 
كم يخفق قلبك توًقا إلى شاطئ أرعن، 

تُغمُض عينيك على حلم، 
فيما تفتحهما، 

فتجده متحقًقا أمامك!!
2040

أحيانًا ال تكون هنا، 
وبالطبع ليس هناك، 

كأنَك تقيُم في النصف الثالث، 
أو الضفة الثالثة!

2041
اْغَتِصبها َمرَّة... وسنسمح لك باغتصابها لألبد!
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2042
كم نخسر حينما نُضيع حلظة ميالد نهار جديد!

2043
من الصعب أْن تنام، وأنت تشعر أنَّ فمك... مليء باملاء!

2044
شنقوه فلم ميت، 

يعاجلونه كي يشفى؛ 
ليشنقوه مرة أخرى! 

أيُّ قسوة هذه؟ 
وأيُّ وحشية أْن “ميوت” مرتني شنًقا؟

2045
لتدرك فداحة ما تفعله باآلخرين 

حاول أْن ترى نفسك من مقاعدهم!!
2046

كلما هطلت أمطار احلرمان، 
تكاثر اإلبداع، 

ونبت أيكه، 
والتفت أغصانه على سيقانه!

2047 
أول الكلمات كتبتها على ورق ُشجيرة برية، وأنا أتهجأ الكتابة، 

حينما نزل املطر، تساقطت احلروف، واحتضنها التراب، 
فبرعمت، وأورقت، وأزهرت، 

ولم أزل أنتظر ثمارها!
2048 

قبل أْن أنام، 

سأغافل الليل، 
وأختلس منه جنمة، 

سأسرح لها جديلتها حتى تنام، 
وأخبئها تت وسادتي، 

لعلها تغافلني، 
وتأخذني إلى مجرة أخرى!

2049 
حينما تشعر أنَّك مجرد مكاملة طارئة في هاتف احلياة، 

حاول أْن تبحث عن السبب في مدى كفاءة وجودة “اإلرسال” 
لديك!

2050 
أسوأ الرجال، َمْن يتعامل مع املرأة بعقلية “الصياد”، الذي يبدأ 

بتجهيز “شباكه” فور أْن يرى امرأة جميلة! 
“تعذيب”  لـ  جمااًل  منحها  اهلل  أنَّ  ترى  َمْن  النساء  وأسوأ 

الرجال!
2051 

في احملبس االختياري، 
جتد سكينتك أحلى من حريتك في فضاء فارغ... 

إال من الزحام!!
2052 

ال نعرف قيمة كثير من “األفعال”... 
إال... 

عندما نكون غير قادرين على “ارتكابها”!
2053 

أحيانًا ننام... بحًثا عن حلم جميل! 
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2054
قال لها: كم أكرهك! 
فقالت: اآلن أحببتك!

2055 
كم يفوتنا من خير، ونحن ال نستثمر ما في أيدينا!

2056 
فرق كبير.. 

بني أْن ننظر للحياة السعيدة، وبني أْن نعيشها! ... 
ببساطة نحن ننظر لها، ألننا ال نعيشها! 

حينما نكثر من احلديث عن الوحدة الوطنية.
مثاًل 

هذا يعني أننا نفتقدها! 
2057 

ال ميكن أْن تعرف نفسك جيًدا، 
إال من خالل “اآلخرين”... 

أو “آخر” معني تديًدا!
2058 

كم هو مرهق، 
حينما تختبىء اعترافاتنا... 

وراء الكلمات الغامضة، 
واإلمياءات الصامتة!

2059 
كم هو شقي... ذلك الذي ليس لديه “مالذ” يبكي بني يديه، 

ويعيش معه حلظات ضعفه، 

بدون أي تفظ ومبنتهى احلرية، 
وهو على يقني أنَّ هذه اللحظات لن تُستعمل البتزازه!

2060 
قيل الكثير عن... لغة اجلسد، ولغة العيون، ولغة الكالم.

أكثر اللغات بالغة... لغة الصمت!
2061 

كيف نلتقي... ونحن كاجلزر في احمليط؟
2062 

اخليانة احلقيقية... هي أْن ال نعرف ملاذا يخوننا اآلخرون!
2063 

ال يجدي نفًعا أْن نعترف دائًما بأننا طيبني، 
قبل أْن نختبر قدرتنا على التسامح!

2064 
الكالم املفهوم هو الذي ال نقوله!

2065
كانا يحبان بعضهما جًدا حًبا صامًتا، 

وحني قال لها “أحبك”... هجرته! 
2066

حينما يكوُن وسط الناس يشعر بوحدة شديدة، 
يصبح  وال  وحشته،  تتبددُ  وحيًدا،  بنفسه،  ينفرد  وحينما 

»وحيًدا«!
2067

كان يتوق للقائها، ويحلم بها، 
وحينما التقيا، 
شعر باختناق، 
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وشعر أنَّ “حلمه” لم يكن غير... 
كابوس!

2068 
إْن لم تستطع أْن تصنع الفرح لآلخرين، فال تكن... مصدر حزن 

لهم!
2069 

بيني وبينك فاصلة وسطر، لْم يُكتب بعد!!
2070 

أسوأ ما ميكن أْن يحصل، حينما يكون قلبك كَمْن قيل فيهم: 
“وأفئدتهم هواء”!

 2071 
العيد يأتي خلسة، وحني يضبطنا منلبسني بحالة “فرح”... 

نعتذر، ونقطب اجلبني، 
فيلملم أشياءه ويرحل، 

كأننا نعشق لطم اخلدود، وشق اجليوب، 
أيها العيد: كأنَّك غلطت –كعادتك- بالعنوان؟

2072 
في اللحظة التي نخلع فيها كل أقنعتنا، 

نبدأ رحلة األلف ميل نحو تقيق إنسانيتنا، 
األحوال  سجل  في  “وطنية”  أرقام  مجرد  كوننا  عن  ونكف 

املدنية!
2073 

قبل أْن تنام، هدهد ضميرك، 
وحاول أْن ال ينام معك، 

خشية أْن ال يصحو أبًدا!

2074 
احلظ أسطورة صنعها محبط، وصدقها فاشل!

2075 
تكتشف بعد طول التسكع على أرصفة السنني، 

أنَّ منبع الفرح الوحيد، املتاح دائًما، هو بني جنبيك!! 
من  فقط  ينزل  املطر  أنَّ  يعتقدون  الذين  أولئك  يشقى  كم 

السماء!!
2076 

أخيرًا... سألقي عصا ترحالي تت همزة وصل!!
2077 

أما آن لهذا الشوق الدفني لفنحان قهوتك اخلالية من القلق، 
أْن ينطفىء!؟

2078 
َة كالم كثير يقال. الكالم األهم، هو الذي ال يُقال! ثمَّ

2079 
احلياة باألبيض واألسود! 

أفضل بكثير من حياة مباليني األلوان، والوجوه!
2080 

إليها حيث تكون، وحيث عادة ال أكون!
2081 

كم تنينا أْن نكون “هناك”، ونحن “هنا”، 
فكنا... كمن يقيم في النصف الثالث!

2082 
أحيانًا، نحاول، ثم نحاول، 
وقبل أْن نصل بهنيهات، 
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ننصرف عن محاوالتنا، 
وحينما يأتي من نريد، 

ال يجدنا!
2083 

نشبث باحلياة، 
نصغي لدقات القلب، 
وسط ضجيج املوت، 

نحاول قهر اخلوف، 
بعد أْن حولتنا األحداث 
إلى حيوانات سياسية!

2084 
كم أضعنا من زمن، ونحن ننتظر ما ال يأتي!

2085 
امرأة  مع  رومانسيته  ميارس  الذي  العاشق  ذلك  يشقى  كم 

عابثة، 
وكم تشقى تلك العابثة، حني تكتشف أنَّها أضاعت كنزًا من 

السعادة، تكفيها بقية عمرها!
2086

سأْجلُِس في ظّل نْفسي، 
وأقطُف َحّباِت روحي، 
وأْعصُرها، حبًة حبًة، 

ثم أشرُب أشرُب حتى تغيبي، 
أللقى حبيبي!

2087
لدي رغبة حارقة في توسد قصيدة، 

حني تضيق العبارة، تشتاق لإلبحار في لغة الغيم!
2088

قيل: عندما نكبر... تصغر األشياء! 
ـُرى! ونقول: األشياء التي يراها الصغار كبيرة، ال ت

2089
بعض الناس يتصرفون كأبناء آلهة، 

ليتهم يعرفون أنَّ اإلله نفسه يحب املتواضعني!
2090

لدي رغبة جارفة بالهروب من كل شيء... بال استثناء!
2091

األلم الكبير... يُنتج إجنازًا كبيرًا!
2092

أشعر أحيانًا أنني ال أشبهني!
2093

”... منت عليه! كم هو مؤلم أْن تصحو على “همٍّ
2094

قيل: إذا خانك شخص مّرة فهذا ذنبه، 
أما إذا خانك مّرتني فهذا ذنبك أنت!

2095
وقت  لنا فسحة من  اتركي  بنا،  ترفقي  األيام،  أيتها  حنانيك 
أو ملء الصدر  أو مداعبة حبيبة،  قصير؛ الستنشاق ياسمينة، 
بأنفاس كستناءة نضجت للتو، ففاح عبيرها، دون أْن تنفجر في 

وجوهنا، وينتشر نثارها في الفضاء!
2096

كم شوهتنا األيام واألحداث، 
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وكم أخرجتنا من دائرة البشر، 
إلى كائنات تشي أحيانًا على أربع، 

وأحيانًا تزحف على بطونها، 
أو تطير بجناحني مكسورين، 

فال تكاد تعلو حتى...
تهوي في بئر عميقة بال قرار!

2097
كل نهار يطلع عليك، 

وأنت ال تتنسم هواء احلرية، 
هو نهار كاذب، 

ًة من ظالم سراديب العبودية،  ُحلْكته أكثر ِشدَّ
حتى ولو أضاءته كلُّ شموس الكون!

2098
حينما يطلع النهار، 

نكتشف أننا بددنا كثيرًا من الوقت، 
في انتظار غائب يأتي كل يوم!

2099
َمْن تعود على العبودية، والعيش تت بساطير العسكر.

ال تدثه عن احلرية، ألنَّه ال يعرف معناها!
2100

في حضرة الدهشة، 
ننسى كل امللفات العالقة، 

فقط نتمنى أْن نظل في حالة غياب كامل...
إال عمن يشغلنا بحضوره!

2101
ثم... أغمض عينيَك حتى تراني!

2102
كم من الوجوه ترُّ علينا باِل مالمح، فال نتذكرها؟ 

األخطر حينما تصبُح وجوهنا نحن باِل مالمح، فال نعرفها!
2103

أْن يتواصلوا مع بعضهم  على هذه األرض، كثيرون ينتظرون 
بالطرف اآلخر، كم  الطرفني عن شغفه  البعض، وال يعرف كال 

يخسرون، فقط ألنَّ أحًدا منهم لم يبادر!
2104

إذا لم ُتَِب نفسك، فلْن جتَد أحًدا يُِحَبَك!
2105

القلب املليُء باحلب، ال يُتقن الكراهية، 
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ما أتعَس أولئك الذين ال يجيدون احلب!
2106

عندما ُتُِب املرأة حالة احلب أكثرَ من احلبيِب نفسه، 
، هذا... إذا كان هناك ُحبٌّ أصاًل! فهذا يعني موَت احلُبِّ

2107
حني يتحول البني آدم إلى كائن سياسي، يفقد إنسانيته!

2108
كم هو مُمتع أْن تكون في تواصٍل دائم مع... نفسك!

2109
إدمان العبودية يشبه إدمان اخملدرات، يحتاج الشفاء منه فترة 

“حضانة”؛ ليتخلص العبد من ترسبات العبودية في دماغه!
2110

قبل انتصاف الليل بقليل، يحلو البوح، فالليل كرسي اعتراف، 
ولكننا في الشرق، حينما تشرق الشمس، ننكر كل ما قلناه، 
بزعم أْن »اعترافاتنا« الليلية أُِخذْت منا بقوة »احلنني«، وتعذيب 

القهر والكبت!
2111

َمْن ال ميلك جسده، ال ميكن أْن ميتلك وطنه!
2112

أجمل الوجوه تلك التي لم تتلوث باملساحيق بعد، 
وجتملت بنور داخلي، يشع سحرًا أينما حلَّت!

2113
بعض الناس ال يحتملون أْن يحبوا أحًدا؛ خشية أْن ‘يتسمموا’ 

بالطيبة!!

2114
كثيرًا ما نبحث عن السعادة حولنا، لكننا نكتشف متأخرين، 

أنَّها داخلنا!
2115

أنا لست لي... 
ولست لك، بالطبع!

2116
هل تعرفون شعور عامل محطة الوقود، الذي يحمل في جيبه 

آالف الدنانير، وال ميلك منها غير ما يُِسدُّ رمقه؟ 
كثيرون منا ميلكون أسبابًا كثيرة للسعادة، لكنهم يتعاملون 

معها كأنَّها ليست في حوزتهم، وليست لهم حتى!
2117

بعض احلِكم ال تُدرُِك معناها، إال حينما تصبح من “ضحاياها”!
2118

براءة األطفال في عينيه! 
كم كان كوننا سيكون جمياًل 

لو... لو امتلكنا براءة هذا القط املندهش من الالشيء!
البراءة... ماذا سيحصل في هذا  اإلنسان مثل هذه  لو حمل 

العالم؟؟
2119

بعض الناس ينسون احلكمة من خلق اإلنسان بعينني اثنتني، 
فال يستعملون إال عيًنا واحدة لرؤية املشهد!

2120
تنيُت مرَّة، بأْن أمتطي ظهر غيمة، 

وحني أفقت، 
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ماذا وجدْت؟ ... 
ولكنني لم أجدني!

2121
لو علم املرء قيمة ما ميلك، 

لكفَّ عن السؤال، واحلسد، وحتى الغبطة.
لهذا قيل: ال تعرف قيمة الشيء إال حني تفقده!

2122
كم نحن باخلوف، حتى منا!

2123
أعاد قراءة “الرسالة”، لم يصدق عينيه، جحظتا.. لكنَّ عقله 

َق،  صدَّ
لم يكن يعرف أنَّ مرجعية العينني... القلب، ال العقل!

2124
هناك فاكهة لذيذة، ومبهرة، ولكنها محرمة عليك، وُمَحللة 
لغيرك، والعكس صحيح! فلسفة الفاكهة احملرمة، اختبار أزلي 
باخلروج من  ومعاقبته  آدم”  “تفاحة  بدليل  فيه،  الوقوع  ينفي  ال 

اجلنة، كي يعود إليها! إنَّها “أنسنة” للخطيئة!
2125

غالًبا ما تنتهي اللحظات اجلميلة في حياتنا مبأساة،
لئال ننسى أنَّه في حياتنا الدنيوية، ال يكتمل فرح!

2126
بعض احلوارات العابرة، تؤسس حلالة دائمة من التفاهم، 

أكثر بكثير من حوارات دائمة، تسهم في اتساع هوة دائمة 
من التقارب امللتبس!

2127
أشتاق أْن أنام، 

علَّني أرى أحبة، 
مضْوا إلى السماء مسرعني، 

من قبل أْن... أْن يطرحوا السالم!
2128

ـُشعل هذا النهارَ،  تعالْي لن
نُسّرح جديلة الشمس، 

منضي إلى غدنا املستقيل، 
لنبدأ طقًسا جديًدا، 

وجنترح املستحيْل!
2129

سأرحْل، إلى حيث ال شيء 
ثمَّ ِسواْي سأرحُل نْحوي، 

لئال أرى ما أرى، 
وأبدأ ُحًبا مؤجاًل!

2130
أكثر الناس حكمة وذكاء، َمْن يعلمون اآلخرين كيف يتعرفون 
أخالقهم  عن  دواخلهم  في  يبحثون  وكيف  أنفسهم،  على 

احلسنة؛ كي يستعملوها، بعد طول إهمال!
2131

كم هم تعساء... أولئك الذين يعتقدون أنَّ قلوبهم مستودعات 
للكراهية، وال يخصصون فيها ولو ركًنا صغيرًا للحب!

2132
عندما يذهب الشهداء الى النوم، أصحو وأحرسهم من هواة 
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الّرثاء.
أقول لهم: تصبحون على وطن، من سحاٍب ومن شجٍر، من 

سراب وماء.
2133

وفي آخر الليل أجمع غبار أسفاري، 
وأصنع منها أيقونة، 

أكسرها ورائي... 
وأنام!
2134

كلما شربت قهوتها، 
تدفق الكافيني في دمي!

2135
آخر الليل، 

نوقظ الشهداء، 
وننام، 

ليحرسوا أحالمنا!
2136

يا لكثرة األضواء في املدينة، 
ليت لنا القليل منها في قلوبنا!

2137
ببعض الكالم الشفيف اللطيف، 

أدّجُن هذا اخلَطرْ، 
وأبني لكلِّ سنونو، 

مالذًا يُِطلُّ على منحدر!

2138
! ال يجمُع نَثارَ قلٍب، أو يكسره، إال... ُحبٌّ

2139
هي: كم أًما مكتئبة! 

إذاً ألقمت بكل سرور في مزهرية  باقة من فرح...  هو: ليتني 
قرب سريرك!

2140
تطيُل الغياَب، أطيُل احلضور، 
تطيُل احلضورَ، أطيُل الغياب! 

كأنَّ اللقاء غدا واحًة... 
واحًة من... سراب!

2141
لم يبق في فنجاني السادة، 

غير ما يكفي، 
ألْن نُلْقي... 

تيتنا األخيرة!
2142

أعطني بعضي... 
ألحمَل عنَك ُكلَك!

2143
يحتاج  الفرح،  من  استراتيجي  احتياطي  منا  كل  داخل  في 

فقط ملن يستخرجه!
2144

حينما تشتاُق للبحر، 
تبحُث عنَك، 
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حينما كنت هناك، 
ذات سفر، 

ثم تبلل طرفي شفتيك، 
بهواء رطب، 

وولدنة النوارس!
2145

كل ما في األمر أنَّي رحُت؛ كي أسمع عزًفا، 
غير أنَّي فجأة... صرت املغني!

2146
بيني وبينك...

خطوتان، 
وقبلتان، 
ووردتان، 
ومقبرة!

2147
في صدري قلبي محتجٌز، 

وأنا حّر داخل قلبي!
2148

َة أشياء ال تُطلب،  ثمَّ
وإن ُطلِبْت توت!

2149
على مقعد في املساء، 

جلسُت أسّرح شعر الفراغ، 
وأمأل كأسي... 

بذكرى لقاء!

2150
ينتابني شعور قوي، 

أنني أعيش بقوة، 
نكاية بصّناع املوت، 

االحتالل مثالً!
2151

حينما تعثرَت بي، وتناثرَت، 
وجدتَك... بني أشالئي!

2152
- ما عمرك؟ 

- منذ عرفتك!
2153

كلما قلُت سأصمت، 
فضحتني الكلمات 

وتّدْت شفتي، 
نطقْت من إصبعي!

2154
احلب، أْن تبتَل العروق، َحدَّ االرتواء... 

ويذهُب الظمأُ... بغير ماء!
2155

لتنجح في التصالح مع ذاتك، 
تتاج إلى شريك، يُعرُِفك بَِك، 

ويُخرُِج ِمنَك أحلى ما فيَك!
2156

إْن لم تستطْع أْن
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تسافر بعيًدا عنَك، 
سافر إليَك، 
وِغْب فيَك، 

بعيًدا عنَك!
2157

أطفئي نورِك... كي أنام!
2158

حني يداهمك احلزن، 
أعدَّ له الفراش، 

رّبت على ظهره، 
هدهده لينام ويحلم!

2159
القصيدة...  جسد  في   ى  احلُمَّ تبعُث  ما  احلروف،  من  َة  وثمَّ

فتهذي!
2160

ينفجُر احلرف في فمي... ويذوب كحبة الكرز!
2161

أو كمن يبحث عن وطن... 
بحجم حضن! 

أو حضن بدفء وطن...
2162

كبحر ظمآن... 
يتحرق... 

لرشفة ماء!

2163
متعٌب... 

كشجرة... 
أثقلتها الثمار الناضجة!

2164
حني تشتد العتمة... 

تعّقْب خطوات أصابعك، 
فهي تعرُف مصدر الضوء!

2165
نحن ال نختار َمْن نُِحب، 

وال يختتاروننا، 
كلُّ ما في األمر... 

أنَّ غيمة شاردة بللتنا بالرحيق!
2166

حبر وعطر، 
مأل رأسي، 

بتوابل األنوثة، 
وحنني حلصن... 

كحضن!
2167

جديلتان تتدليان... 
كحبل الضوء... 

تشنقان الصبابة!
2168

كلما رتبِت لي فوضاي، 
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فاضْت رغبتي... 
نحو ترتيِب فوضى جسدي!

2169
حينما يصُل... يصْل!

2170
الفضاء  فيمتلىء  حلَّْت،  حيثما  اجلوري،  تنزف  حروف  َة  ثمَّ

بالشهقات!
2171

قالت: يسعد قلبك... 
فقال: ما دمت فيه!

2172
كلما ناديتِك سمعُت حفيًفا... 

يُخشخش في جنبات اجملرة، 
ويُورُِق صوتي على شفتي احللم!

2173
ي ِسرَّك!  قالت له: اهلل يهدِّ

فقال: أنت ِسّري!
2174

كلمة تتضنك، 
وأخرى تخسُف بك األرض، 

وثالثة ترسلَُك إلى مجرة أخرى... 
ماذا تفعل بَك قصيدة؟ 

2175
حينما تصحو من النوم، 

وجتد باقة ورد في مزهريتك، 

حاول أْن تُلقي عليها تية الصباح، 
ال تنظر إليها شزراً، 

فالورد يرى ويسمع ويحس!
2176

هاِت يدك، ألزرعها بأصابعي... 
ونرسم على احلائط، ِظالً لعناق!

2177
عندما تفتقد وطنك... وأنت فيه، 
فأنت مضطر إلقامة وطن... فيك، 

تمله في قلبك، ... أينما اجتهت!
2178

ربَّ رميٍ...
أردْت صائدها، 

فعاد ُمضّرًجا بها!
2179

دون أْن يستأذنا املؤلف، خرجا من “الرواية” 
ا بالضوء،  ألقيا نفسيهما في الندى، استحمَّ

وعادا قّديسني في خرافة!
2180

كلما أسطرْتها... أنْستني!
2181

أحببتك حتى االرتواء... 
من واحة... 

في سراب الظمأ!
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2182
على ضفة الزغب اخململي، 
مددت يدّي ألقطف شامة، 

فعادت إليَّ بِِحضن، 
ويوم قيامة!

2183
كلما قلُت سأجفو... 

جفاني اجلفاُء...
وعدُت بخفْي ُحنني!

2184
وحيٌد على كفِّ كفي، 

 ... أُِطلُّ عليَّ
، إلى حيُث أنَت!! ألهوى إليَّ

2185
قبل انتصاف حوارنا، مبصافحة، ودعتني، 

وأخذت مني وردتني: أصابعي، حرفي، 
وما دونت من أسفار!

2186
تيينني...؟ 

قالها عابٌر خلياٍل جميل، 
فجاء اخليال واقعًيا، 

ومدَّ ذراًعا، دون أصابع!
2187

لها أْن تكون، 
خياُل املُغني، 

ونوتة ناي... 
ضباُب  الصباح املعطر بالليل، 

عود القصب، 
ولي ما تبقى من احللم، 

حني يَلِحُّ على النوم، 
في عنفوان التعب!

2188
أجيؤك خلسة، 

مترفًقا مثل الندى، 
وأودع في أذنيك ابتسامة وهمسة، 

وأمضي، على رؤوس أصابعي، 
كي ال أْجفل احللم!

2189
تنامني؟ 

قالت: أنام... إذا مِنَْت قبلي، انتظرني، 
لنحلم بالنوم، ثم نغافُل حلًما قدميًا، 
فيصحو، ونصحو، وتصحو اجملرة ِسرًا، 

ونهمس لليل: خذ نومنا، والعبا بالنجوم، 
وعودا إلينا صباًحا،

لنشرب قهوتنا في سالم!
2190

أيها الساهرون، 
خذوني إلى أقرب ُحلٍم، 

وأجلسوني في مقاعد النظارة، 
ألرقبه عن كثٍب، 

348349

حلمي األسمرحلمي األسمر أسفارأسفار



 

لعلي أجُد دوراً ما فيه، 
ولو كان دور كومبارس، مبتدىء!

2191
أهزُّ سرير الصباح، 

ليغفو قلياًل، 
لُيكمل رشَّ الندى... 

على ذكريات املساء اجلميلة!
2192

وحني يغيب املغني... 
أغني بال شفتني، ملستمعني باِل أذنني!

2193
كلُّ ما في األمر أّني... 

جئُت للدنيا... أغّني!
2194

في  وحدتي... 
ال يشاركني فيِك أحد!

2195
سأخرج من وحشة االحتضار، 

ألجلس في ِظلِّ ِظلي، 
 ، أنادي عليَّ

وأنزع من وردة الوقت، 
ما َظلَّ من ورق االنتظار!

2196
شامة تلك أم غمامة؟ 

أمطرت نبيًذا، 

تدحرج على اخلدِّ عنًبا!
2197

كذبُت على الوقت حني أفقُت، 
ولم يك ثَمَّ ِسواي، 

ميشط شعر احلكاية، 
وأدعو البداية، كي تستقيل... 

وتغدو... نهاية!
2198

كذبُت على الوقت حني انتظرتِك...
فال أنِت أنِت.... 

وال الوقُت وقتي!
فقد جاء... 

لكن بدونِك أنِت، وحتى بدوني، 
ولم يُك ثَمَّ ِسواه، وبعُض جنوني!

2199
وها أنت مثلي، 

تنامني بيني وما بني نومي، 
لنحرس نوًما ينام، 

ويتركنا ساهرين نعُد جنوم الصباح، 
ونُْطِعُم أحالمنا للحمام!

2200
َة كلمة وحيدة في اللغة العربية،  ثمَّ

إْن نُكّرت ُعّرفت، 
وإْن ُعّرفت نُكّرت! 

كم تشبهك!
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2201
! ، وأمضي بعيًدا... إليَّ سأُغلُِق قلبي عليَّ

2202
ابحْث عن  إليه،  لتصَل  النافذة.  األفق، شبُك  وبني هذا  بينك 

الباب!
2203

كاألواني املستطرقة، 
منتلىُء بِنا، 

حينما نتصل!
2204

اعترافاتنا تت احلب، 
تشبه اعترافاتنا تت التعذيب، 

عندما يزول تأثير املؤثر... 

نتراجع عنها!
2205

لن أنتظر... 
لئال ألوَب وأحتضر... 

لن أنتظر!
2206

احلب يا صديقي كنبع املاء العنيد، 
إذا أغلقته من هنا، 

انبجس أكثر قوة من هناك!
2207

على تلك الشرفة، تركا ِظّلنْي، ينتظراهما!
2208

منذ تعانقا، لم يفترقا، وظل اجلسر ينتظر!
2209

ال تْعتبي... فكلَّ أسفاري التي كتبتها، 
! ... ترَّدت... عليَّ أو ُكتبت عليَّ

2210
أمّرر كّفي على ُحلمها، فيغدو حياة!

2211
إذا داهمك الشوق، 

أرخ له العنان، 
دعه يصهل في دمك... 

وانصْب له خيمة في مدخل القلب!
2212

كم هم مساكني، 
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أؤلئك الذين ال يحاولون املشي على حافة النهر، والتحرش به، 
لعله يبلل مالبسهم األنيقة!

2213
كما شئِت كوني، ولكن ُمحال... بدوني!

2214
نحن لسنا نحن، بغير َمْن نُِحُب، 

هم ال يكملوننا فقط، 
بل ال نشبهنا بدونهم!

2215
نكتشف فجأة أننا على حافة الهاوية، 

ثم تأتي عاصفة نحسبها هوجاء عمياء، 
وإذ بها ترمي بنا بعيًدا عن السقوط!

2216
تنحنا األماكن التي نزورها، لونها، ومزاجها، ورائحتها، 

لهذا –رمبا- نَِحنُّ إلى أرحام أمهاتنا، 
ونتطلع للقاء نساء يُعدن والدتنا من جديد!

2217
سألوذ بي، 

سأصرخ في وجهي، 
ثم أكسر املرآة... 

فقد تعبت من انتظاري!
2218

أحيانًا نبحث عن سبب للبكاء، أّي سبب، 
رمبا لنغسل أرواحنا مما يعلق بها من خطايا أو آثام أو غبار! 

وقد يكون تعبيراً عن سعادة بحزن جميل!

2219
أسافر إلى َمْن أُحب... 

اًل بها،  محمَّ
ألنثرها أمام عينيها... 

لعلها تراها بقلبها!
2220

على مقعديْن... 
د ظّلي ونام،  تدِّ

لعّل اخلرافة تسعى إلّي... 
بال قدمني!

2221
أجلس في مدخل القلب، 

تارة أعدو في فضاء الشريان... 
وتارة أستريح أنتظر شروق الشمس!

2222
حينما ابتسمْت، لبسُت معطفي، 

خشيُت أْن تطرَ السماء، 
فقد أبرقْت وأرعدْت!

2223
ترّبعْت على عرش حرفي، 

قولي له: كْن، 
فيكون كما تشتهني، 

وما أشتهي!
2224

يحدث أْن تُصاب بــ”لفحة” هوى، فتهذي، 
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وتدرك بأنَّك... ما لست تدري!

2225
إلى  أنظر  أْن  دون  معك  ألبقى  يكفي...  مبا  مدهش  أنت  هي: 

الساعة! 
هو: ما معنى ساعة يا عزيزتي؟

2226
من أين آتي بالكالم؟؟ 

وأبجديته ذائبة في فنجان قهوتك!
2227

سأهديك ما بقي من سنوات العمر، 
على أْن آخذ منها فقط ما يكفي ألْن أحبك!

2228
ما أجمل أْن تستمع لصوتك... وهو صامت!

2229
أنت بي، وأنا بك، 

وكالنا في الضفة الثالثة من النهر!
2230

املساء ليس موحشاً بدونك، 
املساء ليس هنا، 

املساء رحل معك!
2231

ة االستغفار بعد اقتراف الذنوب،  أتدرين يا فاطمة؟ َمْن ُحرم لذَّ
لم يعرف بعد أنَّ الذنوب هي أيًضا من اجلنود اجملهولة، 

كر! تأتينا خلسة؛ لتتيح لنا فرصة الذَّ
2232

الصباح... 
نقطة التقاء القهوة، 

بشفتني وبينهما قبلة!
2233

حني يطرق الفرح باَب قلبك، 
ال تفتح له الباَب، 

بل سّلمُه املفاتيح!
2234

نحن ُمولعون بقراءة ما بني السطور... 
حتى حينما ال تكون أّي سطور!

2235
ال بُدَّ أْن تقطع صلتك بالعالم اخلارجي، بني حني وآخر؛ 

لتتصل بعاملك الداخلي، وتستمع ملا تقوله لك “أناك” األخرى،
التي ترقبك بصمت عن كثب!

2236
ألم تنس يوًما، 
حنينك ملقى، 
كشال كسول، 

على كتفها!
2237

كلُّ شيٍء صار كما هو ُمخطط له تاًما، 
لم يحصل شيء جديد، 

باستثناء ذبوِل باقة الُفل التي انُتزعت من حضن أّمها!
2238

ال بُدَّ أنَّ هناك طريقة ما للقيام بعملية إعادة ضبط املصنع 



التطبيقات  وكثرة  الفيروسات،  غزو  من  لتستريح  ألرواحنا؛ 
السيئة، التي تنقل احلركة، وتُلزمك بعملية إعادة تشغيل دائمة 

لك!
2239

عنبي وقهوتي ووحدتي... 
لم أغب طوياًل عني، 

عدت إلّي، 
فوجدتني وحيًدا، في انتظاري، 

كما هي العادة!
2240

ال تعشق امرأة عاقلة، 
وإْن كان ال بُدَّ 

فابحث عن امرأة نصُف عاقلٍة 
ونصُف مجنونة!

2241
كلُّ صباٍح ال يبدأُ بها، 
صباٌح مخاتٌل كاذب، 

الصباُح يبدأ فقط حينما تنتبه من نومها، 
ولو استيقظت عصراً!

2242
باألمس، انتظرُت حلظة إشراق قمر توز، بلهفة وترقب، 
لم أنتبه حينما أطلَّ بكسل، إنَّه كان مخبأً في صدري!

2243
بعض اجلروح التي تصيب الروح، 

ال تندمل، بل تبقى مفتوحة، 

تنز حزناً، حتى لو اندملت، 
تترك من الندوب ما يشوه إحساسنا باحلياة!

2244
ال تنتظر... 

ال تنتظر أحداً ِسواَك،
فما هناك ِسوى هناك، 

فاصنْع صباحَك ها هنا... 
واحمْل نهارك فوق ظهرك، 

لغٍد تراه 
وال يراَك!

2245
فر...  بني خوف ورجاء يخرج السِّ

فتارة يكتبني، 
وأخرى أكتبه، 

وأنا أشبه الواقف على حافة مثواه األخير!
2246

حني تصبح احلياة بالقطعة، 
ال تأَس إال على فرح لم ُتسن الشعور به،

أو رفقٍة طيبة فّرطَت بها!
2247

 ... كذبُت عليَّ
حينما زعمَت... 

بأنني أعرفني جيًدا!
2248

كلما قلت سآتي... 
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! جئتني قبلي إليَّ

2249
كلما أتمُت ِسفرًا... 

المني ِسْفٌر، أضاع طريقه إليك وجاءني!
2250

هو: أنِت أنثى أكثر مما يجب! 
هي: وأنَت رجل فائٌض عن االحتمال!

2251
أْن توَت على شاطىء بحرك، 

خيٌر من أْن تعيش وبحرَك مْيٌت فيَك!
2252

هي: ليت لي مثل قلبك ألقسو... 
هو: ليت لي مثل قلبك ألحبني!

2253
نومي خفيف، يوقظه ويحمله حفيف!

2254
مرارة الفقد ال ُتتمل، حني يكون الغائب حاضراً أمامك على 

الدوام!
2255

على باب قلبي، جلسُت أَعدُّ جنوم الظهر!
2256

أنام ليأتي الصباح سريًعا، 
ألقرص َخدَّ األمل، 

وألقي عليه التحية 
أمسح عنه غبار الكسل!

2257
ال أنام أحيانًا لكي ال أترك الليل وحده، 

ليس ألنَّه يخاف العتمة فقط، 
بل ألنني ال أحبُّ أْن أرى أحًدا وحيًدا!

2258
كم هو شقي َمْن يبحُث عن الفرح، 

وهو ال يعرُف ما معنى الفرح!
2259

من  نتخلص  وقد  جلديدها،  نفرح  كاملالبس،  احلكايات  بعض 
َة حكايات تلتصق بجلودنا كالشامات، وتصبح جزًءا  قدميها. وثمَّ
من “الصندوق األسود”، منوت وقد تبقى حيَّة في حكايات اآلخرين!

2260
- اهلل يسعدك! 

- استجاب للدعوة، قبل أْن تنم! 
– كيف؟!

- ألست هنا؟
2261

ليس مهماً أْن جتيء فقط، 
املهم أْن ُتِضرني معك!

2262
- أنت ملكي... 

- أنا لسُت ملكي، كيف أكوَن لك! 
- سأحررك منك، ثم أعيدَك لك، ثم آخذك! 
- ال سأبقى إذاً كما أنا، لسُت لي، وال ألحد!
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2263

سأحيى وحيًدا، 
كقنديل زيٍت، 

يُضيُء الليالي، 
وحني يجيء النهار، 

هارى بنفخ الهواء عليه؛ تبارى السَّ
كي يخلدوا للفراش!

2264
أنا ضدي أنا، 

إذ ال أكون معك!

2265
أنا كل “هؤالء” ولسُت واحًدا منهم،

وهم ليسوا أنا، ألنَّي أًِحُبِك!
2266

كلما كتبُتِك أكثر،
ازداد إحساسي بأنَّي قارىء نهم،

لم ال تكتبني؟!

2267
الرَّغبة بالكتابة، تشبه الشغف بتسلق غيمة، 

أو الركض بني سطور لم تُكتب بعد، 
أو اكتشاف حلٍن ملؤلف مجهول،

أو مغازلة مقعٍد وحيٍد في غابة!


