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 من هناك؟

 إىل هنا؟

 !)وبالعكس(

1980-2009 

 :قبل النص

وترجح البندول ما بـني مدنيـة 1980آان ذلك أيضا سنة  
 حافلة آفلة، وبدائية سافلة غافلة،

آنت قد انتقلت من باريس إىل الطائف لظروف مـا، مـرورا
مث وجه الشبه األعمق، بالقاهرة ليوم واحد فشعرت باملفارقة،
 .وآأنه تعددت التجليات، والعدم واحد

حضرىن اليوم تقابل جديد وأنا أتابع تصريح ممثل االحتـاد 
األورىب أن هذا الدم الذى جيرى ىف غزة هو دفاع اسـرائيل عـن

شرآاء فيما جيرى، لكنىن انتبهت –هكذا  –نفسها، شعرت بأم 
بثا من آثري مـن رؤسـائناأم قد ال يكونون أآثر إجراما وع

أن الذى جيـرى: وملوآنا حني يصرحون بثقة مفرطة، ويقني بالغ
 ".سيئ خالص"، ألنه "هو ال يصح أبدا جدا"ىف غزة 

شعرت من هذه املقابلة األخرية آيف يتساوى القاتل ختّليـا،
 .مع القاتل شلال

 .حضرتىن املقابلة القدمية، وإن آان ُقْبحها أقل

 :مايلى فاقتطفت منها

**** 

 :بادئة

 األعمى   الوقواق   طار

  - احلرية   النور   َبْهر   من  - 

 األملس   الوجه   فارتطم
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 املصمت   الوهم   جبدار

**** 

 :من هناك

 تظهر   مل     مشس   وتورات

 ُيْحَفْر   مل   نفٍق ىف 

 ْاجلذع   اجلسدين السياُف    فصل

 طاْر . .   طارْت

 ظاهْر   نزٍف   بال   السكني     فنزعت

   .   احلسرْه   ُسمِّ   مرارِة   رغم

  هنا   من 

 الَفيَلْه   ترآُبَها   وبالٌد

 ُتَساْق     والناس

 الواْق   الواْق   أقطاُر

 الدَّبَقْه    النائمة   اخلائفُة

 األوراق على    الوهم   النقُش

 الرتياْق   املنزوُل

 باخلري   أبشْر

 بالشر   أبشْر

 اجلمعْه   السبت   األحد   اليوم   فرق   ال

 "السُّمعْه "  والرجل   سواسية   والناس

 والفتوْى   السيد   والقرش 

 الصفوْه   والدين

 التجهيْز   سابقة   والثورة

  ] مشروطْه   ُتستورُد [ 

 األوجاع   آل ُتِشفى 

 االستمتاع   ولزوجة   الرؤية   آالم

 الرؤيه   ْهبر   يعّتم   والنظم

      آالم أىِّ  ىف  املعَنى    بقايا   بدسِّ   التفكري   عن    التكفري   عصر ىف 

 :من هناك 
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 االسماجملهولحضنىفاملرأةإرمتت

 السم   آأس   غيبوبة   فاختلطت

 الدم   العرق   بدخان

 املطروَحْه   وتأوهت

 استئذان   دون   اللعبة   فانتهت

 احللوه   باريس   غادة   يدها   مدت

 النشوة   بنفس   املشوار   أآملت

 "الذاتى   االستكفاء   حييا"

............. 

............. 

 املدفونة   اآلمال   جيوب   متشيط

  هدى    غري ىف    يضرب

 الهْث   رعٌب

 : هنا   من 

 السُّذَّْج   األطفاِل   عقل    بكارَة   الشيخ   فّض

 :   عرجاأل   العصر   لغة :  فأعادوا   َأْقَرَأُهْم

  ألزْج،   األشطُر :  واألْسَوْد   األصفر   الذهب   املوت   باسم [ 

  الناْس،   َساَس   أو خْطَفْه،    حيذق   ملن   والقرُش أغنْج،    واألحوُج

  ....]  واصْبر   فاشْكر تكُفْر،    لك     يظهر   إن شىٍء    عن   تسأل   ال

............ 

 يقتسُم   القسمة   حضر   من

 يبتسُم    الصرة   أخذ   من

 املصقوْل   القول   صدق

 الَغلبْه؟   فعالَم

........... 

 خامتة

 العتىب   وإليك رىب    غفرانك

  !! أرضى ... ترضى    لو
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