
  مقدمة للصمت

  
  عبد القادر الحصني

   في الظالِم كثيٍفجٍرالبد من شَ
بيتٌ في البعيِدليكون   

كفٌ من الحناِءسراجه   
   ، نافذٍة خلفَتخفقُ

  ساوِرتشرد في مدارات األ
  ما تراكم من تفاصيل النهاِر

  إلى المداِم
   في الظالِم كثيٍفٍرجالبد من شَ

أمشاطٌ من األلماِسليغيب   
   القصيدة،عِرفي شَ

  أو عروقٌ من حياء الورِد
  .فل الرخامفي ِط

  :البد من شَجٍر كثيٍف
   الناي  مثَلر األشياءأنتَ ال تتذكّ

   الشفاِهبالت محترقَال تمضي إلى القُ
   نفسكوال تموت بقرب
  من تهوى،ال تعيش بقرب 

ت الخيام من الخياِمنَإذا د.  
  ،يعتريكالبد من شَجٍر كثيٍف 

   الحلم وتقرا مفرداِت، الرؤياتعبرل
  .. النساء الغائباِتفي الصوِر



في البنفسِج أجراس الكنائِسرنين ،  
  وقِتواختالط مشاعِر العطاِر حول ال

   الزيزفوِنأسلمه خريفٌ من نحاِس
  إلى السقاِم

  البد من شَجٍر كثيٍف في الظالِم 
  اًتظلَّ شيء من بهاء الصمت مبهويل

  .كالِمعلى طرف ال
  أنا ال أسمي كل شيٍء باسمه إال قليال

  والحاضرون بقول ما ينقال،
  هم فحوى ضاللي في الوجود،بثُّأسوف 
  عددتُ لي ولهمأوألنني 

  ولآلتين أيضاً، بعدنا،
  تيهاً جميال

سوف أقنعهاحتى القصائد   
  ىأبأن لها من الغابات ما ين

  وأدفعها إليه
  حتى إذا وجدت سراباً،

  لديِهلم تجد أحداً 
وجت صداها وردةًد،زرقاء   

عتها الرياح،ر  
داِدوبعثرتها في الب.  

  : في الريحذي بقايا عريهاه
  أزرقها تماهى، ثم شفَّ،

،وحال نحو األبيض الفضي  
  .أو هذا رمادي

   شيٍء باسمِهأنا ال أسمي كلَّ



  فله األسامي 
  وله الحدود الراسخاتُ

  ، اصلهوله ف
   على الحراِمفال يلج الحالُل

  :الحمد لألرض الجميلِة
   الزمن الجميِلمغزُل

   الشواطئ والنساِءأناط عاداِت
  ، الملوِنبدورة القمِر

  واستفاض على الحقائِق
  بالشقائق من دمي،

،ثم استدار  
رت كفاهفكوقب تهةََ البهي  

  .فوق شيٍء من حطامي
نوحاً*  الجميلة  لألرِضالحمد إنكان في هم *  

  *ءوغيض الما* وأزواجاً من الحيوان في ملٍل
   لذيذٌ  في بينما طمي* رٍفج السفينةُ فوق واستوِت

  * خفيفٌ من نثار الشمس األرض باشرهشقوِق
  د للتنفس في هدوٍءلأخ
  "اهبطوا منها" ـ 

  .ـ هبطنا
  *هيسبح رب* إن نوحاً كان في شغٍل

هدلت حمامةًأخذ الحبور   
وثوراً خار،   

  ت ضفدعقَّنَ
،صاح ديك  

واستفاضاآلخرون، فما تمي ،ز  



  ..إنهم فرحون
  "ما هذا القطيع من الضجيج؟: رانوح أيها النج" ـ 

  تت تهرول من غيابة كوخها،أ
في السفح سيدة عجوز.  

   و أوالدي، نائمةٌكنتُ" ـ 
  فأيقظنا قطيعك،

  طر خفيفٌ،مها والمؤونةُ بلَّ
  ،كلو تثوب إلى رشاِد

  "إن رهطك مزعجون، وأنت من لُد الخطاِم
  ين كانت هذه الشمطاء ؟أ:  نوح ماغن

  ت من الطوفاِن؟جيف نَك
  ما معنى النبوِة

  والنجارِة
  والمالحِة
   الغراِب وفي عظامي؟ الشيب في ريِشواشتعاُل

   األرض ريا،اغتم نوح، بينما كانت شقوقُ
  والسماء تفلِّج الشفتين

  اِمتسعن طيف اب
   الغماِملَلَُ طُت وجههطّحتى اهللا غَ... واهللا 

من شجٍر كثيٍفورأى بأن في الظالِم البد   
  


