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تقدمي
احتفظت الق�شيدة العربية العمودية مبكانتها على مّر الع�شور، 
ويف بداية القرن الع�شرين اأخذت الق�شيدة اأ�شكاًل متعددة بهدف 
التجديد، لكن العمودية ظلت حمتفظة مبكانتها يف النف�س العربية، 
ق�شيدة  �شوى  وقتذاك  ا�شتحدثت  التي  الأ�شكال  من  يتبّق  ومل 
القافية   مو�شيقاها وحتررها من  كان حفاظها على  التي  التفعيلة 

من اأهم اأ�شباب ا�شتمرارها.
الق�شيدة  بني  توفيق  ح�شن  ال�شاعر  مزج  الديوان  هذا  ويف 
العمودية وق�شيدة التفعيلة، تاركًا لهاج�شه ال�شعري اختيار ال�شكل 
الق�شيدة  يجعل  هذا  ولعل  تكلف،  دون  الق�شيدة  به  تظهر  الذي 

معّبة تعبريًا  اأكرث  دقة عّما يجول يف نف�س ال�شاعر.
وانطالقًا من حر�شها  العربية،  الثقافة  ال�شعر يف  ونظرًا ملكانة 
البحوث  اإدارة  ارتاأت  وتن�شرها،  تطبعها  التي  الكتب  تنوع  على 
والدرا�شات الثقافية بوزارة الثقافة والفنون والرتاث طباعة ون�شر 
ما  ال�شعر   عن  الباحث  القارئ  فيه  يجد  اأن  اآملني  الديوان،  هذا 

ير�شي �شغفه.

                                               د. حمد بن عبدالعزيز الكواري
                                                    وزير الثقافة والفنون والرتاث
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مقدمة
ال�صعر والغراب... والأر�ض اخلراب

منذ اأن قال امروؤ القي�س يف مطلع معلقته ال�شهرية »قفا نبك من 
ذكرى حبيب ومنزل«، ظل ال�شعراء العرب القدامى يحذون حذوه 
من  الأر�س  فتبدو  الأطالل،  على  بالبكاء  ق�شائدهم  وي�شتهلون 
لكي  عنها  يبتعد  اأن  اإل  الإن�شان  اأمام  مفر  ل  يبابًا  خرابًا  حولهم 
يبحث عن اأر�س جديدة، وحني لحظ اأبو نوا�س ما كان يقوله الذين 
�شبقوه من ال�شعراء �شاء اأن يتهكم عليهم، مطالبًا اإياهم باجللو�س 

بدًل من اأن يظلوا يبكون اأثناء وقوفهم وهم يتاأملون اخلراب:
قل لـمن يبكي على ر�شم در�س  
واقفًا.. ما �شر لو كان جل�س! 

وعلى اأي حال، فاإن الأر�س اخلراب قد ارتبطت يف اأذهان هوؤلء 
نفو�شهم  يف  احلاد  نعيقه  يثري  الذي  بالغراب  القدامى  ال�شعراء 
ما يثري من حزن وقلق واإح�شا�س بال�شياع وبالفقد، ومما لحظه 
هوؤلء اأن الغراب يظل قامت اللون و�شديد ال�شواد طوال حياته وكاأنه 
ل ي�شيب اأبدًا، وعلى �شوء تلك املالحظة فاإن هوؤلء  كانوا يقولون 
عما ل ميكن حتقيقه من اأمنيات اأو مطالب اإنه �شيتحقق اإذا �شاب 

الغراب!.
العجيب اأنني قد اأحببت »الأر�س اخلراب« حبًا بغري حدود منذ اأن 
تفتحت عيناي على مراآها، اإىل جانب اأن يل عالقة روحية عميقة 
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مع »الغراب«، لكن هذا الذي يبدو عجيبًا لن يكون كذلك اإذا قلت 
كتبها  وقد  عاملية،  ق�شيدة  اأ�شهر  عنوان  هي  اخلراب  الأر�س  اإن 
مبدعها ال�شاعر الأمريكي ال�شهري ت. �س. اإليوت �شنة 1922، اأي 
يف اأعقاب احلرب العاملية الأوىل التي خلفت ما خلفت من خراب 
يف قلب اأوروبا، وكذلك حال »الغراب«، فهو عنوان ق�شيدة ذائعة 
ال�شيت لل�شاعر الأمريكي املده�س اإدجار اآلن بو، وقد كتبها بعد 
�شابة يف  تزال  يع�شقها بجنون وهي ل  كان  التي  اأن ماتت حبيبته 

مقتبل عمرها.
الأر�س  بق�شيدة  احلر  ال�شعر  حركة  رواد  من  كثريون  تاأثر 
اخلراب، واأذكر هنا على وجه التحديد بدر �شاكر ال�شياب و�شالح 
وقد حظيت  وبلند احليدري،  البياتي  الوهاب  وعبد  ال�شبور  عبد 
الق�شيدة برتجمات عديدة اإىل كل اللغات العاملية، وترجمها اإىل 
لغتنا العربية اجلميلة لوي�س عو�س وعبد الواحد لوؤلوؤة وفايق متى 
على  ح�شلت  اأنني  حظي  من  وكان  واآخرون،  فريد  �شفيق  وماهر 
لوي�س عو�س  ا�شتعنت برتجمة  ثم  الإجنليزية،  باللغة  ن�شخة منها 
لها منذ اأن كنت طالبًا جامعيًا، اأما ق�شيدة الغراب فقد ترجمها 
اجلميل  كتابه  ثنايا  يف  مندور  حممد  الدكتور  الكبري  الراحل 
الق�شيدة  تلك  اإىل  نظري  لفتت  التي  لكن  ومذاهبه«،  »الأدب 
اأدين لها بالف�شل،  اأ�شتاذتي الدكتورة �شهري القلماوي التي  كانت 
اأتذكر  وهنا  الكرميتني،  يديها  على  العلم  تلقوا  و�شواي، ممن  اأنا 
ت�شجيعًا يل على  بو  اآلن  اإدجار  اأنها ا�شرتت يل ن�شخة من ديوان 
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تذوق ق�شائد ذلك ال�شاعر الأمريكي الكبري، وكنت اأ�شتمتع بقراءة 
»الغراب« من خالل الن�س الأ�شلي باللغة الإجنليزية، ولكن بعد 
ترجمة  خالل  من  العربية  بلغتنا  مرة   من  اأكرث  قراءته  اأعيد  اأن 
ومع م�شاعر  الق�شيدة  اأتفاعل مع  الدكتور حممد مندور، وظللت 
مبدعها اإدجار اآلن بو، خ�شو�شًا حني كان يتو�شل اإىل الغراب اأن 
يرحل من حيث اأتى لكي يرتكه وحيدًا مع ذكرى اإلينور – احلبيبة 
والطماأنينة،  بالأمان  ال�شعور  نعمة  فقدانها  مع  وفقد  فقدها  التي 

فظل  يحاول اأن ي�شتعيدها من عامل املوت ولكن هيهات: 
 اأيها الر�شول.. ر�شول ال�شر..

 طائرًا كنت اأم �شيطانًا رجيمًا..

�شواء اأ�شاقتك اإيّل اأرواح الغواية اأم حملتك اإيّل قوة العوا�شف.. 
 اأيها الطائر احلزين بوحدته واإن مل يفقد باأ�شه...

 عد اإىل العا�شفة يف عامل املوت املظلم..
ل ترتك اأي ري�شة من ري�شك الأ�شود تذكارًا ملا فاهت به روحك 

 من كذب...
 اترك وحدتي غري معتدى عليها..

 غادر التمثال من اأعلى بابي...
 انزع منقارك من �شدري  وَنّح عني �شبحك املخيف..

ف�شاح الغراب: هيهات .
»الأر�س اخلراب«  اأتذكر كاًل من  ولكن ما الذي دفعني الآن لأن 

و»الغراب«؟!
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اإنه التقدم التكنولوجي املذهل، فهو وحده الذي اأتاح يل اأن اأعيد 
قراءة هاتني الق�شيدتني الرائعتني، بل اأتاح يل ل جمرد القراءة 
العامل  الإنرتنت، وهو  اإليهما عن طريق  اأ�شتمع  اأن  واإمنا  فح�شب، 
الذي كنت اأرف�س التعامل معه  اإىل اأن اكت�شفت اأين كنت يف �شالل 

مبني.
بال�شتماع  ي�شتمتعوا  اأن  قلتهم  رغم  بال�شعر  املهتمون  ي�شتطيع 
ب�شوته،  »الأر�س اخلراب«  يلقي  – وهو  – �شخ�شيًا  اإليوت  اإىل 
األفريد   . ج  العا�شق  اأغنية   « يلقي ق�شيدته اجلميلة  وهو  وكذلك 
برفروك «، اأما ق�شيدة »الغراب« فاإن ممثلني عامليني قد تناف�شوا 
اإل  ال�شطور بطبيعة احلال  اأكتب هذه  واأنا مل  واأدائها،  اإلقائها  يف 
واأنا  حت�شرت  قد  كنت  واإن  اإليه،  ا�شتمعت  مبا  ا�شتمتعت  اأن  بعد 
اأقول لنف�شي: ليت ال�شعراء العرب القدامى يحظون ولو بواحد يف 
وفنانيها  واأدبائها  ب�شعرائها  املتقدمة  ال�شعوب  اهتمام  من  املائة 

ومفكريها!.
مب�شقة  عنه  اأبحث  كنت  ما  – اأن  ثانية  ناحية  – من  يعني  هذا 
يل  ومتاحًا  مي�شورًا  اأ�شبح  قد  الكبار،  من  وبت�شجيع  و�شعوبة، 
لكنني  اجلديدة،  العربية  الأجيال  اأبناء  من  خ�شو�شًا  ول�شواي، 
من  ينهلوا  باأن  يهتمون  ل  اجلدد  ال�شعراء  من  كثريين  اأن  اأعتقد 
ينابيع الق�شائد الرائعة – عربية كانت اأو غري عربية -  بقدر ما 
القتداء  يحاولوا  لكي  الغربية  النقدية  التنظريات  بقراءة  اهتموا 
بها يف مناذجهم التي يكتبونها، وهو اأمر يحولهم من مبدعني اإىل 
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متذوقي  ابتعاد  اأ�شباب  من  �شببًا  يكون  قد  نف�شه  وهذا  منظرين، 
ال�شعر العربي عن هذا ال�شعر، وهنا اأود اأن اأ�شري اإىل ما ميكن اأن 

ن�شميه بانهيار اجل�شور بني ال�شعراء واجلمهور.
* * *

العربي  ال�شعر  يكن  مل  الإ�شالم،  قبل  املبكرة  روائعه  اإطاللة  منذ 
حكرًا على من ن�شميهم الآن النخبة اأو ال�شفوة، فقد كان ال�شاعر 
هذه  تتباهى  مثلما  متامًا  اإليها،  ينتمي  التي  للقبيلة  فخر  م�شدر 
�شواها  غارات  من  ويحميها  عنها  يدافع  الذي  بالفار�س  القبيلة 
عليها، ومل يفقد هذا ال�شعر الأ�شيل واجلميل مكانته الجتماعية 
املماليك  هيمنة  اأثناء  والنحطاط  الرتدي  ع�شور  خالل  اإل 
ال�شعر  عاد  احلديثة  الأدبية  النه�شة  انطلقت  وحني  والعثمانيني، 
البارودي  اأيدي  على  الرفيعة  مكانته  له  وعادت  عهده  �شابق  اإىل 
واأحمد �شوقي وغريهما من رواد جتديد الروح و�شخ دماء جديدة 
يف ال�شكل العمودي املتوارث، ثم انطلقت تيارات التجديد ب�شورها 

واأمناطها املتنوعة عب مدر�شة الديوان وجماعتي املهجر واأبولو.
رواد  اهتمام  من  كبريًا  حيزًا  العامة  اجلماعية  الق�شايا  �شغلت 
النه�شة الأدبية احلديثة، فقد ت�شدى �شوقي – مثاًل – ل�شراعات 
– وهذي ال�شجة  »اإلم اخللف بينكُم اإلما  الأحزاب فيما بينها: 
الكبى عالما«، كما حتدث خليل مطران عن ال�شعوب التي ت�شتكني 
وت�شت�شلم اأمام ما تواجهه من ظلم وا�شطهاد دون اأن ت�شعى للتغيري 
– قي�شر  »كل قوم خالقو نريونهم  به:  تنوء  الذي يزيح عنها ما 
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اهتمام اجلرائد  �شر  لنا  يف�شر  ما  قيل ك�شرى«، وهذا  اأم  له  قيل 
�شفحاتها  �شدر  يف  و�شواها  الق�شائد  تلك  بن�شر  وقتها  اليومية 
الأوىل، واإذا كان ال�شعراء الرومان�شيون قد اهتموا مبا ي�شغلهم من 
ق�شايا ذاتية، فاإن ال�شعر احلر على اأيدي رواده الكبار قد حر�س 
على اأن ميزج بني ما هو عام جماعي وما هو خا�س وذاتي، ويكفي 
للحبيبة  ع�شقه  بني  ال�شياب  �شاكر  بدر  مزج  كيف  هنا  نتذكر  اأن 

وا�شتياقه للوطن عندما كان بعيدًا عنه دون اإرادته:
 لو جئت يف البلد الغريب اإيّل ما كمل اللقاء

 امللتقى بك والعراق على يدّي هو اللقاء
 �شوق يخ�س دمي اإليه كاأن كل دمي ا�شتهاء
 جوع اإليه كجوع كل دم الغريق اإىل الهواء

ظلت ج�شور التالقي قوية ووطيدة بني �شعرائنا العرب واجلمهور 
»ق�شيدة النرث« واأطل  اأطلت ما ي�شمونها  اأن  اإىل  لل�شعر،  املتذوق 
معها الغمو�س الكثيف الذي جعل كتابات كثريين ممن  يكتبونها 
على  التعايل  اأن  هوؤلء  ت�شور  وقد  والألغاز،  الفوازير  مثل  تبدو 
الواقع والغرتاب املتعمد عن الروح العربية يتيح لهم اأن ي�شبحوا 
�شعراء عامليني م�شهورين، ف�شار الواحد منهم يتباهى باأنه مدعو 
للم�شاركة يف موؤمتر لل�شعر العاملي يف هولندا اأو يف اأ�شرتاليا اأو حتى 
يف كوكب املريخ، ولكنهم حني يعقدون اأو ينظمون اأم�شيات �شعرية 
اأية دولة عربية يكت�شفون دون اأن ي�شعروا باخلجل واحلرج اأن  يف 
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القاعات خالية اإل من بع�س اأ�شدقائهم الذين ح�شروا للمجاملة 
اأو للت�شلي، وقد يتبجح بع�س هوؤلء قائلني اإنهم ل يكتبون للجمهور 
اجلاهل وال�شاذج بل يكتبون للنخبة ولل�شفوة، ويرى اآخرون منهم 
اأنهم يكتبون لالأجيال القادمة، لأنهم �شعراء خالدون وعظماء لكن 

النا�س اجلهالء يف زمانهم ل يفهمونهم!. 
ال�شعر  روائع  قراءة  يح�شنون  ل  يكتبون  الذين  هوؤلء  اأن  دام  ما 
اأنهم  بدعوى  الإمالء  قواعد  يف  يخطئون  اأنهم  ومادام  العربي، 
لخرتاعها، اأحد  ي�شبقهم  مل  جديدة  لغة  يبتكروا  اأن   يريدون 
وما دام اأنهم يتباهون باأنهم بعيدون كل البعد عن ق�شايا اأر�شهم 
العربية يف خمتلف امليادين واملجالت، فاإن ظاهرة انهيار اجل�شور 
بينهم وبني اجلمهور �شتظل قائمة وقامتة، ملقية بظاللها اخلاوية 
على ال�شاحة الأدبية يف كل دولة عربية، واإذا كان هوؤلء قد جنحوا 
يف �شيء فاإنهم جنحوا يف تذكرينا بع�شور الرتدي والنحطاط اأيام 

املماليك والعثمانيني.
* * *

با�شتثناء ق�شيدتني، هما من �شرفة عينيك وكلهم ناموا يا قد�س، 
فاإن ق�شائد هذا الديوان كتبت جميعها على امتداد اأربع �شنوات 
متتالية، من 2006 حتى 2009، كما اأن  جميع هذه الق�شائد كتبت 
يف مكان واحد حمدد هو مدينة الدوحة عا�شمة قطر، اأما ملاذا؟ 
فذلك لأنني ظللت اأقيم يف قطر منذ يوم ال�شاد�س من اأبريل 1979 
حتى 5 يوليو 2009، وهنا اأود اأن اأتوقف لالإ�شارة اإىل اأمر كان ول 
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يزال يحريين، وهو اأمر يتعلق مبدى تاأثري املكان يف الإن�شان، ذلك 
اإقامتي يف قطر  �شنوات  اأوىل  اأكتب خالل  اأنني مل  لأنني لحظت 
ال�شعر  ينبوع  بداأ  ال�شنة  تلك  انق�شاء  وبعد  واحدة،  �شوى ق�شيدة 
عندي يرتقرق من جديد، وحني عدت اإىل م�شر ظللت على امتداد 
�شنة كاملة غري قادر على كتابة ق�شيدة جديدة، واإن كنت اأتوقع اأو 
اأرجو اأن يرتقرق الينبوع بعد طول غياب. هل هذا راجع اإىل عدم 
اأدري،  ل  املكان؟  يتغري  الإن�شان حني  اأعماق  يجتاح  الذي  التاأقلم 
امل�شافرون عندما  به  ي�شعر  الذي  نف�شه  هو  ال�شعور  كان هذا  واإن 

ينامون ليلتهم اأو لياليهم الأوىل يف املكان الذي �شافروا اإليه.
�شداقات  تعمقت  ثم  انبثقت  قطر،  يف  �شنة  ثالثني  امتداد  على 
– �شداقات �شرعان  – بطبيعة احلال  �شادقة، كما كانت هناك 
ما اكت�شفت اأنها زائفة، فف�شلت اأن اأبتعد عن اأ�شحابها بكل هدوء 
�شعر  لبيت جميل من  با�شتثناء ترديدي  لأية �شجة،  افتعال  ودون 

العبقري العربي املتنبي:
وما اخليل  اإل كـال�شديق قليلـة
واإن كرثت يف عني من ل يـجرب

ول بد هنا اأن اأوؤكد اأن اأ�شدقائي ال�شادقني يف كل من م�شر وقطر 
ودول عربية اأخرى هم ثروتي الغالية التي اأعتز بها كل العتزاز، 
اأرواحهم،  الذين �شدئت  اأولئك  الذي ل يعرف قيمته  وهم كنزي 
اأ�شدقائي  اإىل  اجلارف  باحلنني  اأ�شعر  كنت  اأنني  غريبًا  ولي�س 
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الذين ل اأتوا�شل معهم عن قرب اإل خالل �شهر اإجازتي ال�شنوية، 
وهم من اأبناء م�شر واأبناء العروبة املقيمني على اأر�شها، وهاهو 
احلنني يتحول اإىل حنني معاك�س لأ�شدقائي يف قطر منذ اأن عدت 
ثنايا  يف  ال�شعور  هذا  جتلى  وقد  القاهرة،  اإىل   غياب  طول  بعد 
بدرجات  �شبقه  وفيما  الديوان  هذا  ق�شائد  من  عديدة  ق�شائد 
القامتة  الظالل  فاإن  ال�شادقة  ال�شداقات  تتجلى  وكما  متنوعة، 
احلب  ق�شائد  ت�شري  كما  متامًا  كذلك،  تبدو  الزائفة  لل�شداقات 
اإىل مناذج خمتلفة من الن�شاء، وعلى �شبيل املثال ميكننا اأن نرى 
يف  يتفتح  »حلم  ق�شيدة  يف  الإن�شان   – للمراأة  �شاطعًا  منوذجًا 
�شخر« التي يحمل الديوان عنوانها، كما ميكننا اأن نر�شد منوذجًا 
اآخر هو منوذج املراأة املت�شلقة يف ق�شيدة »اأكاذيب �شاهدة«، واأود 
اأن الق�شائد الثالث الأخرية يف هذا الديوان  اإىل  اأي�شًا  اأ�شري  اأن 
كنت  وطن  على  عميق  حزن  من  وعقلي  قلبي  يختزنه  ما  تنفث 
لديواين  امتدادًا  ت�شكل  الق�شائد  فكاأن هذه  العراق،  وهو  اأع�شقه 
»بغداد خانتني«، اأما اأوجاعي امل�شرية اإذا جاز هذا التعبري فهي 

تظهر رمبا ب�شورة اأ�شا�شية يف ق�شيدة »هنا القاهرة«.
الذي �شدرت طبعته  »الدم يف احلدائق«،  الأول  ديواين  تت�شدر 
ال�شاعر  اأ�شتاذي  كتبها  وحانية  رقيقة  كلمة   ،1969 �شنة  الأوىل 
�شعر  يف  »ي�شتوقفك  يقول:  وفيها  ال�شبور،  عبد  �شالح  العظيم 
غمائم  كاأنها  احلزن،  من  ال�شفافة  امل�شحة  هذه  توفيق  ح�شن 
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اخلريف الرمادية، وقد يبق يف ثناياها جنم اأو جنمان �شاحبان. 
وي�شتوقفك فيه اأنك حت�س باأن �شعره ينبعث من قلبه، ل يتدفق تدفق 
احرتاقه  زاد  فاإذا  الغدير،  ماء  ت�شل�شل  يت�شل�شل  ولكنه  ال�شالل، 
تقطر ندى �شاخنًا. ومو�شيقى ح�شن توفيق من اأحلى النغمات التي 
التقفية  �شمعتها، مو�شيقى متوارثة وم�شتحدثة، فبقدر براعته يف 
اأحيانًا، اأجد فيه مقدرة موفورة على املو�شيقى الداخلية، من حيث 
اهتمامها بالألفاظ وحر�شها على �شبك اجلملة وكمالها ال�شحري 
اإليه من باب  اأن تدخل  ت�شتطيع  املو�شيقي ككل  الق�شيدة  بناء  يف 

التجريد، بعد اأن ترتك املعنى وراءك«.
واحلق اأن كثريين قد كتبوا بعد �شالح عبد ال�شبور عن اهتمامي 
باملو�شيقى يف ق�شائدي، ومن هوؤلء اأ�شتاذي الراحل الكبري الدكتور 
�شكري حممد عياد الذي اأ�شار اإىل تاأثري ببدر �شاكر ال�شياب فيما 
اأكرث من  يتعلق بتنويع التفعيالت العرو�شية، ف�شاًل عن ا�شتغالل 
اأ�شاد  ال�شاعر الفنان  اأكتبه، بينما  تفعيلة يف املعمار املو�شيقي ملا 
الراحل كمال النجمي مبا �شماه ثراء املو�شيقى فيما كان قد قراأه 

يل.

ال�شبور  عبد  �شالح  كتبه  ما  اإىل  اإ�شارتي  من  الهدف  اأن  اأظن 
عن  للحديث  اأت�شلل  اأن  هو  النجمي  وكمال  عياد  حممد  و�شكري 
ال�شعر  ق�شائد  فيه  تتجاور  الذي  الديوان،  هذا  ق�شائد  مو�شيقى 
احلر مع الق�شائد املكتوبة وفقًا للمعمار املو�شيقي املتوارث، واأظن 
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اأن هذا الهدف م�شروع!. 

ي�شم هذا الديوان اأربعني ق�شيدة تتوزع مو�شيقيًا اأو عرو�شيًا على 
النحو التايل:

y .شت ق�شائد من تفعيلة املتدارك – فعلن�  
y .اأربع ق�شائد من الرمل –  فاعالتن  
y .ت�شع ق�شائد من املتقارب –  فعولن  
y .ق�شيدتان من الوافر -  مفاعلنت مفاعلنت فعولن  
y .ثماين ق�شائد من الكامل – متفاعلن  
y .اأربع ق�شائد من ال�شريع – م�شتفعلن م�شتفعلن فاعلن  
y  م�شتفعلن فاعلن  – م�شتفعلن  الب�شيط  بحر  من  ق�شيدتان    

فاعلن.
y  فاعلن م�شتفعلن   – الب�شيط  جمزوء  من  واحدة  ق�شيدة    

فعولن.
y  ق�شيدة واحدة قلبت فيها ترتيب تفعيلتي بحر الب�شيط لكي 

وهي  فاعلن«،  »م�شتفعلن  من  بدًل  م�شتفعلن«  »فاعلن  ت�شبحا 
ق�شيدة »كلهم ناموا يا قد�س«، التي قلت يف اأ�شطرها الأوىل:

ما لهذا البحر ل ي�شتثري الأ�شرعة
وجهه بادي ال�شقم

�شطحه م�شتنقع موح�س
تطفو عليه اخلطايا والرمم
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وعلى طول املدى
 تطلق الفو�شى علينا وحو�شًا مفزعة 

•  ثالث ق�شائد من بحر املن�شرح – م�شتفعلن فاعلن مفاعلنت. 	
ول بد اأن اأعرتف هنا باأين كنت اأتخوف من كتابة اأية ق�شيدة 
على اإيقاع هذا البحر الذي يندر اأن ي�شتخدمه ال�شعراء، وعلى 
امتداد �شنوات كنت اأقراأ باإعجاب، بل بانبهار، ق�شيدة املتنبي 
وهي  فل�شطني،  يف  العربية  طبية  بحرية  و�شف  يف  العبقري 
من املن�شرح، وفيها ير�شم لوحة ناطقة ورائعة لالأمواج والرياح 
بد من منت�شر  ول  اأنها جي�شان متقاتالن  تخيله  اأ�شا�س  على 

ومن منهزم يف خامتة املطاف:
كاأنها والريح ت�شربها -  جي�شا وغى هازم ومنهزم

اإبراهيم  الدكتور  اأع�شقه،  الذي  ل�شاعري  الوحيدة  الق�شيدة  اأما 
ناجي، التي كتبها على وزن املن�شرح، فهي من روائعه، بل من روائع 

�شعرنا العربي، وفيها يقول:
تبتعد كيف  البعد  قا�شي  مــنــفــرديــا  ـــار  ـــدي ال غــريــب  اإين 
  واأيــــن مــنــي ومـــن لــقــاك غداإن خانني اليوم فيك قلت غدًا
ــا ــره ــاظ ــن ل هـــــوة  غـــــــدًا  ترتعداإن  ــون  ــظــن ال فــيــهــا  ــاد  ــك ت
اأ�ــشــائــلــهــا ـــداأطـــــل يف عــمــقــهــا  اأفـــيـــك  اأخــفــى خــيــالــه الأب

وذات ليلة كنت يف حالة �شرود وفجاأة وجدت نف�شي اأردد:
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قلبي على الريح ما لها �شكن
تاأوي له حني  يف�شد  الزمن

بحر  من  اأنه  تنبهت  حني  لكنني  فرحت،  البيت  هذا  رددت  حني 
تكتمل  اأن  ميكن  هل  نف�شي:  و�شاألت  ارتعدت،  بل  خفت،  املن�شرح 
من  اخلروج  من  بد  ل  وكان   ، النادر  البحر  هذا  من  ق�شيدة يل 
البيت – املكان  حتى اأتنا�شى البيت - ال�شعر الذي غزا روحي، اأو 
اإىل اأن تتوافد اأبيات تالية بها تكتمل الق�شيدة، وهذا ما كان، وبعد 
اأن اكتملت ق�شيدة »قلبي على الريح« كتبت من املن�شرح ق�شيدة 
ثانية هي »رحلة مع اخلوف«، ثم ق�شيدة ثالثة بعنوان »الفرا�شة«.
يبقى اأن اأقول اإنني  اإذا كنت قد بداأت هذه املقدمة باحلديث عن 
ل  فهذا  بو،  اآلن  لإدجار  و»الغراب«  لإليوت  اخلراب«  »الأر�س 
يعني اأين قد در�شت الأدب الإجنليزي اأو �شواه من الآداب الأوروبية 
درا�شة منهجية منظمة، فاأنا – يف الواقع – مدين لرتاثنا ال�شعري 
اأيدي  على  اأكادميية  درا�شة  در�شته  وقد  خا�شة،  ب�شفة  العربي 
�شعراء  لثالثة  عا�شقًا  زلت  ما  اأين  كما  عاملنا،  عن  غابوا  عمالقة 
اإبراهيم  وهم  ال�شعري،  تكويني  يف  جليًا  اإ�شهامًا  اأ�شهموا  عظماء 
ناجي وبدر �شاكر ال�شياب و�شالح عبد ال�شبور، اإىل جانب اآخرين 

من الكبار الرائعني.

                                ح�سن توفيق
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القصائـد
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من �صرفة عينيك

ِمـْن �شرفة عينيـِك تطل الأنهاُر املن�شية
فـي اأعمِق اأعماِق الغابات

اأتوغل فيها م�شتاقًا.. ودليلي احلّب
اأنهُل منها ع�شاًل اأو اأر�شف خمرًا تن�شيني ما فات

وتفي�س لكي حتجب عني اأ�شباَح اخلوف الليلية
فاأعود اإليك بخفة طرٍي يبني الع�سَّ برغم الرعْب

*  *  *

من �شرفة عينيك ترفُّ الن�شماُت امللتفة
بخيوط الفجر وعطر الفل

فاأحرر نف�شي من نف�شي واأ�شق ب�شوقي بحَر الليل
لأوايف �شم�َشـِك ت�شدُح يف اأجمل �شفة

اأدنـو فــرحًا من دفء ال�شم�ْس 
اأنف�س عني اأ�شـــباح الياأ�ْس

.. اأرى العامل اأروْع من �شرفة عينيك اأُطلُّ
واأراين اإن�شانًا يتجدْد

تتفـتح اأ�شواقي نحو بهاٍء يتورْد
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واأراك بقربي جوهرًة يتجلى فيها َمْن اأبدْع
واأرى الدنيا واحَة حبٍّ فيها اأغ�شاٌن تعتنُق

اأقطُف منها وردًا نهــديه ملن ع�شقوا.
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كلهم ناموا يا قد�ض
ما لهذا البحر ل ي�شتثري الأ�شرعة؟

وجهه بادي ال�شقْم 
�شطحه م�شتنقٌع موح�ٌس تطفو عليه اخلطايا والرمْم 

وعلى طول املدى تطلق الفو�شى علينا وحو�شًا مفزعة 
ت�شاأل النا�َس احلزانى: ملاذا اأورَق البوؤ�ُس يف اأر�س العرب 

بينما مت�شي لتخفي ح�شاد املزرعة
حيث ميتد اللهب 

*  *  *

لي�س فينا من يجيب الوحو�س املفزعة 
فلُنِدْر خدًا ملن يحجبون النور عنا، لئال ُيقبلوا باحلراب امل�شرعة 

ولننْم حتت الرتاب 
لعقني الأحذية 

�شائلني اهلل اأن يبتلينا بالعذاب 
كي نالقي جنة اخللد يوَم الآخرة 

فلتطْب للغا�شبني احلياة اخلا�شرة 
ولتطْب اأجواء كل املالهي امللهية 

*  *  *

ها هو الوح�س التتاري يف ودياننا يذبُح الإن�شاَن مّنا على مراأى 
من الأعنِي امل�شتنكرة 

فا�شاألوه املغفرة 
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اإنه الربُّ اجلديد 
منذ اأن �شارت خطاكم خطى امل�شت�شعفني 

منذ اأن دا�شت عليكم خيول الغا�شبني 
منذ اأن �شرمت عبيْد 

والعنوا اأقداركم حينما تلهو بكم
واذكروا - يف خيبٍة - كم جتادلتم طوياًل واأ�شعلتم �شباْب 

وانطفْت نريانه.. فانطلقتم للعتاب 
ثم عدمت لل�شباب 

والتقيتم يف ارتياب 
فال�شبُّ اأعرق تاريخًا من الكتِب

يَغ ن�شُر الُعْرِب باخُلَطِب يف موجه �شِ
*  *  *

ا�شاألوا �شيخوخة املجد عن �شطاآِن خرٍي اأهينت �شم�ُشَها 
والعنوا اأقداركم حينما تلهو بكم.. وان�شقوا ريح العفن 

اإنها ريح الوطن 
فا�س منها بوؤ�ُشَها 

وارمتت فيها خطى خيبة ل تنتهي.. مذ تداعى باأ�ُشَها 
وا�شتقرت جيفًة قرب اأوهام الوثن 

*  *  *

اأَنباأونا اأّن اأعتى الذئاب اليوم قد غرّيت اأ�شماءها وا�شتهت منا 
ابت�شامة 
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اأنباأونا اأنها خباأت اأنيابها حتت اأزهى اأقنعة 
زينتها الزوبعة 

اأ�شبح الذئُب  -  احلمامة 
اأ�شبح الذئُب  -  احَلَمْل 

نحن قلنا: غابُة الزور األغْت اأ�شلها.. عندما النور اختباأ 
يف متاهات العمى وا�شرتاحات الدجل 

نحن �شدقنا النباأ 
 فالُتِهْمنا كلنا.. واحدًا يف اإثر اآخر.. اآه.. احلق ل ينطق، القد�س

 ال�شريُف ا�شتبيَح، الدمُع يف اأعني الباكني نام
كلهم ناموا.. )فل�شطني يف القلب(

 ال�شعارات  - منذ البدء  - ت�شطاف يف �شط الغرام
وال�شيف نام �ُشَدى 

ال�شيف قد همَدا 
ال�شيف اأَبعُد م�شوارًا عن القد�سِ 

يف غمده النوُم بني البوؤ�ِس والرج�سِ 
*  *  *

هكذا راح ال�شباح الذي يرجو انبثاقًا على اأر�س العرب 
هكذا لَقى م�شريه 

عندما.. ريُح اخلال�س التي تبغي انطالقًا على وقع الغ�شب 
اأ�شبحت ذكرى ك�شرية

فالعنوا اأقداركم بعد اأن تلهو بكم وان�شقوا ريح العفن 
اإنها ريح الوَهْن 
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اعرتافات متفرج

مل اأكن األـمح اإل ظــلَّ اإن�شان واأوراَق خريف تتبعثـر
كانـــت الأر�س خرابًا وهو مي�شي مغم�شًا حتى يرى ما لي�س يظهر

وعـلى الـراأ�س من الأ�شـواك اإكليـٌل مفخــخ
وعلـى جلبـابه اآثـاُر تعذيـٍب ولْفحاُت جحيٍمٍ من �شياط

وعلى الركـبة جـرٌح نازٌف دون رباط
وهو مي�شي مطمئنًا وعلى اجلفنني اإ�شراُق يقنٍي يرت�شـخ

كانــت الأر�س خرابـــًا وجنودًا وحــرابا
حيـــن نـاَدى �شارَد الروح: ملاذا قد تخليَت عن النا�س وعني

وتركـَت احلق يزداد اغرتابا؟
وملاذا غبَت عـني تاركًا لـي نب�َس حزين؟
وملاذا - يـا حبيـبي - قد ن�شيَت التع�شـاء

وتركت اخلري م�شلوبًا وماَء النهر م�شمومًا على اأيدي اجلناة؟
وملــاذا ُتغرق الأر�َس بطوفان الطغاة؟
وملـاذا تتـرك الغربــان حتتـل ال�شماء؟
*  *  *
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لـم اأكن اأملـح اإل ظلَّ اإن�شـان م�شّفد
اأَْهـَو اإخناتـون يخطو يف دهالـيز الأزمنـة
باحثـًا عن نهر حب كاَن ُيحيي موطنـه؟
اأهي ع�شتار اأطلـت جنب اأطالٍل ملعبد؟

اأهو بوذا عـــاد لالأر�س فاأخفى دمعه عن كل عني مب�شرة؟
اأهو عي�شى عاد يجتــاز دروب املجزرة؟
اأهـو حزن يتم�شى فى �شرايني حممد؟

د ل�شـُت - فـي العتمة - اأدري فاأنا كنت م�شهَّ
مل اأكن اأملح اإل ظـلَّ اإن�شاٍن يتدحرج

ل�شت اأدري.. كل ما اأدريه اأين كنت يف ال�شرفة - لياًل - اأتفرج!

23 مايو 2006

*  *  *
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الريح والغابة والوردة

كانت مت�شي يف الغابة جاحمَة اخلطوات
حتت عباءتها تتخفى ريٌح  تتفجر بالأهواء وبالرغبات

وبعينيها اأ�شباُح ظالل
�شوٌر لوجوه تتبدل اأو يجرفها طي�س الزلزال

�شفن تر�شو.. اأخرى تتحطم يف �شدر امراأٍة اأ�شناها ع�شُق الرتحال
وِديانا - عا�شقُة ال�شيد - تالحقها يف كل الطرقات

هي ل تعرف وجَه ديانا
ودياَنا يف الغابة تتبخرت مزهوة

بر�شاقتها.. وفراُء النمر
يلتف على خ�شٍر يرتقرق اأحلاَنا

فتدندن.. تهم�س يف ن�شوة
»ما اأوفَر هذا ال�شيَد اليوم

لكني ل اأقنع ما دام بكفّي �شهم..«
واملراأة ظَلّْت يف الغابة

ظلت حتى حا�شرها غيُم الأوهاِم بليِل كاآبة
دمعْت عيناها فانفلتْت تبحث عن روٍح تهواها

عادت لظالٍل كانت حت�شن �شكواها
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قالت اإن العامل يف اخلارج منهاٌر والأر�س موات
فو�شى وزحاُم اأكاذيَب ت�شد الطرقات
قال: العامل منهاٌر.. فلي�شلْحه احلب

اأغفت حلظات
َد من اأعماق القلب وتنَهّ

ملا اأغفت بنعومِة َمْن تخ�شى اأن تلم�شها الن�شمات
وتفتحت الوردُة.. من ف�شلك ل تخد�ْس اأوراَق الغ�شن

يتحدر من اأوراق الغ�شن ندى اأهداه بهاُء احل�شن
عطر الوردة حني توؤرجحها ريُح الن�شوة فوق الع�شب

والع�شب طريٌّ يوؤن�شه نبع �شكران
ما بني الغفوة وال�شحوة

يت�شرنق اإيقاُع ال�شحكات برائحة املا�شي احللوة
ياأتلف الكون

وتظل تفك جدائَلَها الأغ�شاُن ويعتنق النهران
يتوحد كلٌّ يف الآخر.. ين�شجم اللحن

يدنو الإن�شان من الإن�شان
يتغَنّى باحلّب الإن�شاُن وَتقهر ِغنوُته الأحزان.
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حتت �صماء الأ�صواق

عندما اأف�شْت جراحي بع�َس اأ�شرار الق�شيدة
ي وتوارى يف متاهات بعيدة قبل اأن ُتولد.. فَرّ اللحن منِّ

ليتني كنُت انتظرت
ليتني كنت متهلُت ومل اأف�شح نهاري قبل اأن ُي�شرق بيت

ليتني داريت �شوقي.. ليتني ما كنت بحت
لي�س جُتدي الآن "ليت!" 

*    *   *

عندما قلُت حلبي اإن اأ�شواقي عميقة
�شادر الزيُف �شمائي

�شلب اجلنُد كتاباتي و�شاح الزور عند احلكم فلتحيا احلقيقة
وتدىَلّ احلب م�شنوقًا على اأر�ٍس اأُهينت واكتوى فيها اإبائي 

لن يظل احللم عبدًا للطواغيت العتاة
يوَم ن�شتاق لأر�ٍس كلُّ ما فيها حياة

اك�شفي اأوراَق اأيامي وقويل ما ارتكبت
هل �شبكُت ال�شعر مدحًا لوجوٍه م�شتعارة

هل تغنيُت بزوٍر وبفو�شى اأو اإثارة
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هل تقدمُت �شفوفًا �شرُت فيها فارتبكت
اأم نزفُت ال�شعر اأ�شواقًا لإ�شراق بهائك

وزرعُت القلب وردًا قانيًا حتت �شمائك؟
*   *   *

عندما �شرُت وحيدًا مل َيُدْم �شمتي طوياًل
فتغنيُت بحب يزرع الأر�س مواويَل وقمحًا ونخيال

وراأيت ال�شهداء
يعزفون احلَبّ اأحلانًا على وجه ال�شماء
فاأ�شاء الروَح نوٌر واحت�شنُت الكبياء

مل اأعْد وحدي وما عادت ليايل القهر اأطالَل عويٍل وبكاء.
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حلم يتفتح يف �صخر!
ياَما عط�شْت عيناَي اإىل عينيِك.. وما كنِت بعدِت

ياَما كنت اأداري عنِك كثريًا.. خويف
خويف من اأن اأهم�س وحدي ذات م�شاٍء: كنُت.. وكنِت

كنا كونًا من ن�شوته ُتخلُق اأكواْن
كنا زمنًا اأخ�شَر خارج كل الأزماْن

كانت مو�شيقى الروح ت�شعُّ اإذا اأنِت �شحكِت
*  *  *

اأيامي الآْن
�شفٌن متخبطٌة.. تتقاذفها الأحزاْن

اأياٌم موح�شُة الق�شمات.. وتائهٌة.. ما من معنى
ل اأملك اأن اأحلم فيها اأو اأمتنى

كلُّ اجلدران اأراها تبدو من حويل ق�شباَن �شجوْن
تلتفُّ على حلم مطعوْن

واحللم �شبيٌّ مرتع�ٌس يتعرث يف ليٍل من �شخْر
وتعربُد فيه - بال �شوٍت - اأ�شباُح ظنوْن

ماذا يتمنى اإن�شاٌن يتلقى ِطي�َس �شياِط القهْر؟
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ومباذا يحلم َمْن يخ�شى اأن ي�شقط مرتبكًا يف بئر؟
يا غاليتي.. كم كنُت اأخاف

اأن تدفعني اجلنُة للنار واأن يطعَن حلمي اإع�شار
كم كنت اأخاف

اأن يبعدين عنِك التيار
واأنا اأعرف اأين كنت اأُداري خويف عن عينيِك

كنت اأ�شمُّ - بلهفة عط�شاٍن - كفيِك
واأحاول دومًا اأن اأُلقي اأحزاين حطبًا للن�شيان

لن�شوَغ - ونحن معًا - كونًا من ن�شوته ُتخلُق اأكوان
*    *   *

تعط�س عيناي الآن اإليِك
تعط�س عيناي الآن لأزهاٍر ترق�س يف كلماتْك

تعط�س كفّي حلريِر يديِك
تعط�س اأذناي الآن ملو�شيقى ت�شرق من نظراتْك

ل�شدى حلِو الإيقاع - اإذا �شرنا - ُيولد من خطواِتْك
كنا ن�شرع حينًا اأو ُنبطئ كي نح�شَن كل الأ�شياء

تعط�س عيناي الآن اإليِك.. لكّل بهاء
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تعط�س روحي لب�شا�شِة وجه النهر العا�شق واملع�شوْق
لل�شجر العاري واملم�شوْق

لغروب ال�شم�س على مهٍل، وُخَطى الع�شاق على اجل�شِر
ملالمح اأوجههم وت�شابك اأيديهم َعْبَ الطرقاْت

لنَدى اأحالٍم هائمة و�شَدى اأحلاٍن من ُقبالْت
تعط�س روحي لك يا كَلّ كنوز ال�شحِر

يا وردًا من نور يتفتح يف عمري

12 مايو 2006
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هنا القاهرة...
اأزوري�ُس غاب ومل يبَق منه �شوى الإ�شم يف متحف الذاكرة

ومل تبَق اإل ظالُل احلراب التي مزقْتُه

واإل القلوُب التي خذلْتُه

واأحزان ناٍي مع الليل ت�شري فتخر�شها القب�شة املاكرة

ويف الوحِل مت�شي ح�شود اجلياع.. طوابري مطحونًة حائرة

واأغربٌة بالنعيق تباهي نقيق ال�شفادع

ومن كل ملهى وباٍر ومن �شدِر كَلّ خُمادع

تطري لت�شعد فوق املعابد.. فوق املاآذن.. فوق الروؤو�س

ويف قبة البملان تنام.. وحني تفيق تدار الكوؤو�س

فتهذي من ال�شكر باللغو مزهوًة باخلراب: هنا القاهرة!

*  *  *

اأزوري�ُس اأين؟.. وكيف عن النهر والأر�س غاب؟

اأغامت روؤاه ف�شَلّ الطريَق وتاهت خطاه فخارت قواه؟
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اأاأخفاه �ِشتُّ - اأخوه اللعني - بكهف الذئاب؟

وهل ي�شهد النهر �شد اجلناة؟

َق بالذّل نور اجلباه اأم اخلوُف اأخر�َس هم�س ال�شفاه وطَوّ

واأقنَع اأغربًة بالنعيق لت�شبَع اأفواهها اخلاطفة

وبارَك "جلموَد �شخٍر" باأكذوبة داعرة؟

اأزوري�س غاب و"اإيزي�ُس" يف الليل تبكي ولكنها خائفة

فقد ت�شهد الأر�س �شد البكاء الذي يف�شح الفرحَة الزائفة

اإذا اأقبل ال�شائحون فقيل لهم بالدموع: هنا القاهرة!

*   *   *

 من القلب ينبع نهُر الدموع وي�شقي حقوَل املنى ال�شابرة

ومن كَلّ حقل يطل اأزوري�س يف الفجر.. لكننا ل نراه

واإيزي�س تهم�س: اإين اأح�س بوقِع خطاه

واأملح طلعَته الباهرة

واأ�شمع نايًا جريحًا يفي�س باأنهار اأ�شواِقه الهادرة
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الطاهرة ال�شعلَة  يوقد  اأن  يومًا.." فالبَدّ  ال�شعب  "اإذا 

ا ارفعوا ما انحنى من جباه وت�شرخ اإيزي�س: هَيّ

تعالوا نزحزح "جلموَد �شخر" ونكن�س اأغربًة خا�شرة

اأزوري�س اآٍت.. من الأر�س ي�شعد والنهر ي�شهد: حتيا احلياة

.. هنا القاهرة .. هنا ما اأحبُّ هنا َمْن اأُحبُّ

يونيو 2006
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اللوؤلوؤ امل�صافر

اإذا ال�شوُق �شتَت غيَم النعا�س ي�شافر بي �شوُتك اللوؤلوؤّيْ
نقّيًا.. كما يولد النوُر يف عمق بحر الف�شاء

عميقًا.. كما ي�شكن احلب يف عمق قلبي ال�شجّيْ
وحّرًا.. كما ي�شعد الن�شر نحو ذرى الكبياء بغري انتهاء

هو ال�شوت ي�شري وتلتف حويل خيوُط �شداه
باأجنحٍة ل اأراها.. يرفرف يف اأفٍق.. ل اأعي �شكَلُه 

ول�شت اأراه .. ول�شت اأرى يف امتداد الف�شاء َوَلْو ِظَلُّه
باأجنحة احللم.. يحملني يف هدوء مالئكة ناعمة

ويحمل حتى حرائَق �شوقي اإليك وروح الندى الهائمة
ويوؤن�شني يف الظالم بب�شرى لقائك عند اكتمال القمر

وحني يزيح امل�شافر عنه عناء ال�شفر
هو ال�شوت.. �شوتِك.. ي�شقي �شفاه املنى ال�شائمة

ويفتح نافذًة للربيع الذي يبهر الروَح قبل الب�شر
 كاأن ل�شوتِك �شرًا خفّيًا بعمق احلياة

ول�شُت اأرى ما حواه ول�شُت اأعي مبتداه ول منتهاه



-  41  -

اأاأنِت هنا يف جواري اأم ال�شوُت يحملني يف هدوٍء اإليك
يوحد قلبي بقلبك يف متتمات �شالة

ويف كل قلب يحب �شواه
ويف اأغنياٍت ترفرف حينًا على �شفتيِك

 ويف كَلّ هذا اجلمال الذي ن�شتهي اأن نراه؟
اأظل اأمتتم وال�شوت يدنو ويناأى: تبارَك هذا اجلمال

ويحملني �شوتك اللوؤلوؤّيْ
ليطلقني طائرًا هائمًا بني عطر ال�شدى واخ�شرار اخليال

كاأين ع�شقتك قبل لقانا وع�شتِك حلمًا بهَيّ الظالل

َد - منذ جت�شد - يف وجهك ال�شاعرّيْ جَت�َشّ
كاأن الطريق اإليك �شماٌء مر�شعة ببهاء النجوم

واأنت اأ�شعُتها امل�شتجمُة فوق و�شائَد من ب�شريات
تهدهد �شوقي وجتلو الغيوم

وتغمر روحي بفي�س �شخي من الأمنيات.
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اإيقاعات يف الليل

ليٌل.. يت�شّرُب من كفيه اأننُي الناْي
يف هذا الليل.. ملحُت اأ�شاْي
ينه�س من �شقطته يف بئر

فيطلُّ حنيني عمالقًا ُيخفي اأجنَم ليلي ال�شهرانة
�شامرُت اأ�شاي وبحُت له بخفايا ال�شر

ل�شُت بخري.. فاأنا - دومًا - روح عط�شانة
ترتقب اأن يرويها ال�شعر

لكَنّ ال�شعر يراوغ اإذ ُيخفي عنوانه
ويظل يراوغ اإن غاب الأحباُب طويال

ليطل الليل علَيّ ثقيال
واأنا ُملقى يف �شجن ال�شب

اأتاأمل تذكاراتِك.. اأ�شتجلي زمنًا كم كان جميال
واأحاول اأن اأبقيه قليال

كي ُيبعد عني ل�شَع اجلمر
يف عاملها النائي ت�شحو - يف احللم – »حياتي«.. ملتّفة
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بن�شيِم الليل.. وروِح العطر.. وفي�ِس احُل�شْن
تبدو اأبهى من اأبهى حلْن

اأتخيلها قربي.. واأحّنّْ
تغزوين يف الليل اللهفة

اأ�شاأل عنها اأ�شراَب الطري و�شفَو النبع ووجَه الريح
ويعود �شوؤايل وْهو جريح

اأبحث عنها يف اأبيات رفاقي ال�شعراء
لكن ال�شعر يراوغ اإن غاب الأحباب

اأبحث عنها يف قلبي فاأراها طيفًا اأبدعه ال�شوْق
واأفا�س احلب عليه بهاًء فوق بهاء

اأبحث عنها فاأراها يف روحي العط�شى اأحلاَن �شماء
فاأقول لها فِرحًا: ج�شُد املراأة مو�شيقى مرئية

ل ي�شمعها َمْن ل يب�شر اأو يتعمْق
ل يعزفها َمْن مل يع�شْق

فيِك ومنِك انبثقْت روُح العطر املتناغمُة الإيقاع
فيِك ومنِك اكتملْت يف الليل ق�شيدُة حبي اخلمرية.
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مواجهة مع ال�صمت

اأ�شنق �شمتي يف قلِب �شوارَع مزدحمة
يف �شجة نا�ٍس مي�شون ويلهون ويبكون

يف بحِر مظاهرة تهتف �شد هواء املا�شي املعتّلْ
حني يحاول مرتبَك اخلطوِة واأَد جنني امل�شتقبل

اأ�شنق �شمتي..
يف اأغ�شاِن املو�شيقى امل�شهورِة حزنًا واملبت�شمة

يف اآهاِت �شكارى اأو اأوجاِع حيارى هاموا يف الليل
يف خطوِة طفٍل �شَلّ فظَلّ ي�شري بخوف

يف موج حواٍر وهميٍّ بني الأ�شواء املن�شجمة
اأ�شنق �شمتي يف �شرخة جائع

اأو طقطقة اللهب العط�شان وثرثرة الن�شوة يف ال�شوق
اأو يف زهرات اجلردينيا وبيا�س الفل

اأ�شنق �شمتي.. اأتاأكد من اإحكام احلبل
لكني حني اأعود لداري وحدي

اأنظر حويل.. فيواجهني ال�شمت امل�شنوق
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اأ�شرخ: اأَو مل اأ�شنقك بنف�شي منذ قليل؟
فاأراه يوؤكد يل دون كالٍم يجدي اأو ل يجدي:

ل تتعجب.. فاأنا مل اأُ�شنق
مل اأُ�شنق اإل يف �شاحة اأوهاِمَك اأنت

ها اأنت تراين حّيًا اأُرزق
... ت�شتعل النار

ت�شتعل النار باأعماقي
واأراها بعد قليل تتال�شى حتى تخبو.. تخمد

واأراين اأجل�س يف املقعد كي اأمتدد
وبحد�ِس الروح.. اأح�سُّ النار

تت�شرَنُق كي تخرج - ثانية - يف هيئة باقة اأ�شعار
وهنا.. اأنظر با�شتهزاٍء لهباء ال�شمت

يندلع ال�شوت
ا�شتن�شق في�س روائح خ�شب

فاأغّني للنا�س وللحب
واأنا اأحت�شُن بقلبي الفل.
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الأطـــــالل
عقــــلي الكـــون  ف�شــــاء  يف   يرفـــــرف 

جهلي عمــــق  مـــن  �ــشــاخــرًا   ويرجـــع 
كـــــوٍن اأ�ــشـــــراَر  اأعــــــي  اأن   اأحــــــــاول 

قبلي النــــا�س  عقـــــوُل  تــــــاهْت   وقــــــد 
كتـــوٍم ليـــــٍل  �شــــوى  اأ�شهــــْد   ولـــم 

حـــويل يلتـــفُّ  خــــــــــــــداِعــه   بفــــــــخِّ 
 ويختــــــطف ال�شبـــــاح ُخَطـــــى الليــــايل

ليــــــِل األـُف  املجـــــاهِل  فــــــي   فيـــــــولد 
يقــــا�شي ج�شـــٍد  �شـــوى  اأعــــرْف   ولـــــــم 

يغلـــــي ال�شحـــــراِء  علــــى  ظــــــلٌّ   لــــه 
مت�شــــــي تظـــــــل  لل�شيــــــاع   قوافـــــــُل 

 ويدفعهـــــــــــــا ا�شتيــــــــــــــــاٌق للتجـــــــــــلي
 وتعبــــر فــــــوق نـــــــاِر الرمــــــِل غ�شبــــــا

َطـــــــــلِّ قطـــــــراُت  ولـــــــــو  مطـــــــــٌر   ول 

بعيـــــــٍد مــــــــن  اأطلـــــْت   واأطــــــــــالٌل 
ويـــــــِل اأ�شبـــــاُح  اأنقا�شـهــــــــــــا   وفــــــــــي 

 وكـــــــانت – حيــــن كـــــــانت- ناب�شـــــــاٍت
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ُفـــــــلِّ نفحـــــــــــاُت  اأجـــــوائهــــا   وفــــــي 

اأم ظـــــــــالٌل اأنـــــــــا�ٌس   اأكـــــــــان هنـــــــــا 
؟ امل�شمحلِّ الزمـــــــان  ج�شـــــِد   علـــــــــى 

بريــــــٌق لهـــــا  الطريـــــــق   بدايـــــــــاُت 
 وفـــــــي ال�شحــــــراء �شمـــــ�ٌس ل ُتــــــــــويل

رحــــــاهـــا دائـــــــرًة  الأر�ُس   وتبقـــــــــى 
! حـــــــــــــلِّ دوَن  لغــــــــٌز  الــدوراِن   وفــــي 

20 نوفمب 2007
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غياب

ال�شـــــــــراُب بطلعتـــــــِه   يخـــــادعنـــــــي 
ال�شحــــــاُب ر�شـــائَلُه  يكتــــْب   ولـــــــــم 

ـــــي يغنِّ اأو  يزغــــرُد  �شجـــــــٌر   فـــــــال 
اله�شــــــــاُب تدحرجــــــــُه  مطــــــــٌر   ول 

املــاآ�شــــي تنق�شـــه  الأر�ــسِ   ووجـــــــــُه 
 وفــــي الأعمـــــاق مـــا ُيخفـــي التــــــراُب

 هـــــــي ال�شحـــــــراُء اأوهـــــــاُم انتظـــــاٍر
جــــــــواُب ول  ال�شــــــــوؤاُل   يـوؤرجحهــــــا 

تبـــــــــــايل ول  بالوعـــــــود   ومتطــــــــُر 
�شـــــــــــراُب دومــــــــًا  وعوَدَهـــــــا   لأن 

 فريحـــــــــل عـن ثراهــــــا من اأطـاعــــوا
 مطاحَمهـــــــم ومــــــــــا مُيلــي ال�شبـــــاُب

�شوقــــــًا يندفعـــــوَن  الأمــــــــواج   علــى 

لأحـــــــــالٍمٍ تلـــــــــوح كَمــــــــا ال�شهــــــاُب
 فيحتفــــــــــل الظـــــــــالُم بفـــــوِج موَتـــــى

العبـــــاُب يلهـو  بهــــــــم  كفــــــــــٍن   بـــال 



-  49  -

 واأرجــــــُع من �شحــارى احلزن وحـــــدي
ارتيــاُب ُطُرقـــي  مــدى  فــي   ُيو�شــِو�ُس 

اأنــــادي حزنـــي  مـــن  اأفــرُّ   وحيـــــن 
وال�شحــــــــــاُب الأحبــــــــُة   فيـــــــاأتلُف 

الليــــــايل اأجنحـــــــة  بيـــــــن   وتومـــــ�س 
الغيـــــــاُب منهـــــا  يَنــــــْل  مل   وجــــــوٌه 

فتبــــــدو اأنـــــاجيهــــــا  اأن   واأو�ِشـــــــُك 
 خيــــــــوُط الفـجــــــــِر ين�شجهـــــا �شبـــــاُب
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لن اأخــون الــ�صـجـــر  

ح�شاٌن من النار ي�شهُل.. هذا اأوان الفراق
وداعًا لأر�ٍس تطارُد كَلّ بنيها الوحو�س

وما من اأماٍن ولو للنعو�س
وداعًا لكل طريٍق قطعُت.. لكل زقاق

وداعًا لكل جماٍل َعَبْ
وداعًا برغمي فال احللم �شاَع ول القلب �شاق

وداعًا.. وداعًا.. تركُت الأحبة دون عناق
ولكنني لن اأخون ال�شَجْر

*   *   *

اأفارُق اأهلي واأرحُل وحدي ويف الليِل اأ�شمُع �شكوى الغ�شون
تبوح الغ�شوُن باأوجاعها لل�شماِء البعيدة
اأنوء بحمل ثماري.. ويخطفها ال�شارقون

لينزعها منهم الناهبون
وت�شلبني ال�شم�س لكنني اأمنح الأر�َس اأندى ظاليل املديدة

وع�شتاُر تهذي: اأهذا هو احلقل؟ اأين احل�شاد؟ واأين العنب؟
َزَرْعنا ومل جنِن غري املاآ�شي وغري التعب
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وظَلّ ال�شغاُر عطا�شى وناموا وهم جائعون
ورحنا.. وراحت فلول العرب

وراح احل�شاد ملن قد نهب
*   *   *

برغم ت�شظي امل�شافات بيني وبينك اأوقُن اأنك قربي
اأكاد اأ�شم روائح عطرِك عب الهواء

واأر�شف َنْباِت �شوتك حني يطل امل�شاء
ر قلُبك.. قلبي وحني ينوِّ

يدندن قلبي واأدرك اأيَنّ ما زلُت اأحيا
فاأغم�س عيني لتلتف حويل طيوٌف من الأوجه البابلية

اأراها تغني وتخلق يف البعد دنيا بهية
ا ا اإىل احلب هَيّ وتهم�س: هَيّ

*   *   *

لأن حدائق بابَل منذورٌة لحتدام جحيم احلرائق
ولكنها دائمًا ت�شتعيد بهاء �شباها

لأين افتقدتك منذ افرتقنا ولكنني دائمًا نب�ُس عا�شق
اأظل اأهدهد روحي بذكرى فتطوي اأ�شاها
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اأقول لها هام�شًا: لو رجعنا �شاأ�شاأل نف�شي ملاذا ارحتلت؟
فتلذعني باجلواب: لتهرَب ممن ع�شقت!

ملاذا اأ�شعَت اجتاهك.. خباأَت وجهك بال�شحف الكاذبة
ملاذا احتملَت ليايل ال�شتات

لتلهَث خلف بقايا من ال�شحب ال�شاحبة
كاأنك ما ذقَت قطرَة ُحبٍّ من النيل اأو من دموع الفرات!

11 اأكتوبر 2007
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الكهف
تتجمد ال�شرخاُت هامدًة على الطرقات، والطرقاُت تختنُق

فو�شى.. دخاٌن.. اأوجٌه متخ�شباٌت.. اأعني يلهو بها القلُق
ب النظراِت للطرقاِت.. َمْروّيْة وت�شوِّ

بدٍم لأطفاٍل واأحزاٍن بال جدوى على جثث ال�شنابل والغ�شون
ْة وعلى مدى الطرقات وح�ٌس جائٌع متجمٌل بقناِع حرَيّ

حرية ال�شجناء يف زنزانٍة.. جدراُنها انطبقْت على الأفق الك�شيح
ر الليَل الذي يف موجه تطفو الظنون لت�شمِّ

�شوداَء كالغربان تنقر وردة الزمن ال�شحيح
*   *   *

ماذا يرى املت�شلقون على جماجمنا اإىل دور البغايا واملجون؟
ماذا يرى املتح�شنون وراء اأحجار الن�شو�س؟

لٍة تناَهَبها الل�شو�س مل يب�شروا غري الدم اجلاري على اأر�ٍس مكَبّ
لكنهم ل يجراأون على ال�شهادة يف زماٍن م�شتباٍح للجنون!

يا اأيها اجلبناء يا َمْن مل متوتوا بعُد.. ل ترتقبوا اأن ُتب�شروا
فعلى العيون غ�شاوٌة.. وُخطاكم العرجاُء ل ُتف�شي لغري جهنم

ل �شيَء ي�شرتكم هنا.. والوح�س ل يتقهقُر
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حتى واإْن ِلنتم وِملتم اأو بكيتم وانزلقتم للطريق املظلِم
فِباأِيّ وجٍه تلتقون؟

بروائح اخلزي التي يف�شي عفونَتها اخلراب؟!
ِل للذئاب؟! اأم بالتو�شُّ

ولأّي كهٍف تلجاأون وكلُّ ما ُتخفون يب�شره الذين لهم عيون؟!
*   *   *

قلنا لكم.. لو ت�شمعون
ل تنب�شوا اأعماقنا.. فاحلزن يعرف َمن نكون

ل تبحثوا عن زينٍة حلوائط البيت الذي ينهار فوق الأمنيات
ل تبحثوا.. فالوقت فات

*   *   *

ِع�شتم على دمنا كما احل�شرات يطلقها وباء
و�شجنتم الأحالَم يف قف�سٍ وقلتم ل نريد الندفاَع بال دليل

اأَن�شاكم اخلوُف الذليُل و�شوَح �شم�س الكبياء
اأَنكرمت ال�شوَق امل�شَعّ وكيف ي�شعى العا�شقون اإىل اأقا�شي امل�شتحيل

الكهُف يف اأعماقكم واإليه مي�شي اخلائرون
ل فوق جباهكم والعاُر اأو�شمة بها تتبخرتون وتفخرون والذُّ
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وال�شحكُة البلهاُء يف�شُحها خواُء الروح.. فالآن ارحلوا..
َنَزَل ال�شتار

يا اأيها اجلبناء يا َمن مل متوتوا بعُد..
موتوا.. كي نرى وجَه النهار

1 نوفمب 2007
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اأ�صواق ال�صندباد
�شوقًا اإىل املجهول يهرب من خواء الروِح فيمن حوله ومن الزحام

ال�شوق يف عينيه يلفحه ويدفعه لأن يناأى ويناأى عن بيوت
تك�شو حوائَطها خرائُط من خيوط العنكبوت

مت�شلحًا بال�شوق لالإبحار يرحُل حيث يبحر يف متاهات الظالم
ال�شندباد يظل يطمع اأن يعي لغَة العجائِب والغرائب يف البعيد 

ال�شندباد ي�شم رائحَة النداِء امل�شتبد بقلبه املتوثِب
فيظل يبحث عن جديد

وي�شائل الأمواَج عن اأ�شراِر رحلتها على ج�شِد الزمان الأ�شيب
ويعود ي�شاأل باعتداد

هل ي�شتطيع البحُر اأن ُيلغي وجوَد الكائناِت بعمقه املتقلِب؟
واإذا ا�شتطاَع فهل يظل البحر بحرًا اأم هباًء دون نب�ٍس كالرماد؟ 

البحر بحر الكائناِت بخريها وب�شرها.. هذا هتاف ال�شندباد

*   *   *

ِمْن �شوقها للخ�شِب، للميالِد، للخ�شرة
تتجرد الأغ�شاُن من اأوراقها املت�شققة

وحتطم ال�شجَن الفرا�شُة يف احلديقة حني ُتفلُت من قيود ال�شرنقة
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وترفُّ – يف �شوٍق – على الأنداء يف زهرة
تتحرر الأفعى من اجللد القدمي لكي يجددها اجلديُد.. 

كما تريد
وتراوغ احلرباُء، تلعب لعبَة الألوان، ينت�شر الغمو�ُس على الو�شوح

فتظل باللون اجلديد
من ماأزٍق تنجو اإىل خ�شٍم ي�شلله الغمو�ُس مبا يبوح ول يبوح
والنور�س البحريُّ يلقي ظله عب الهواء على �شواري املركِب

وب�شوته الف�شي يوؤن�س قلبه رغم اجلراح
ولأنه قلب وحيد يف زحام املوكِب

قًا حتى ال�شباح يطوي اجلناح على اجلراح موؤَرّ
وال�شندباد يرى الذي يجري َفُت�شكره احلياة

ويرى الذي ي�شري فيجرفه ا�شتياٌق للفرح
ويرى ربيعًا يف اخليال وجنمًة ت�شري به لف�شائها يف كل ليْل

ويعود من اأبهى روؤاه
ليحَنّ لالأر�ِس التي يف القلِب يحملها.. نخياًل �شائمــًا 

ووجوَه اأهْل
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فريى مدينَته على خوٍف تنام ول تفيق
وبكلِّ زاويٍة.. �شبح

القاتُل – املقتوُل َيقُتل ثم يقتله عدوٌّ اأو �شديٌق اأو �شقيق!

*   *   *

بًا فينا ونحن نكرُر اخلطواِت فيه َر ظلُّه، متخ�شِّ زمٌن ت�شَمّ
يف عامٍل ل ي�شرتيح ول يزيح �شوى وجوه اخلائفني من الهواء
القانعني مبا لديهم من طقو�ٍس يف قوامي�ِس التو�شل والرياء

زمٌن.. تفرُّ ال�شم�ُس منه ومن فراٍغ يحتويه
والليُل ظلمُة ظامٍل ُيلقي لظاه على جراِح النا�س يف مدٍن.. مكائد

تك�شو �شوارَعها خرائُط من خيوِط العنكبوت
اٍد وقائد والنا�س طاَل رقاُدهم ما بني َقَوّ

لكّن �شوَت الريح والطوفان يرف�س اأن ميوت
َفْلتكن�ِس الريُح املدينَة.. يغ�شِل املطُر املدينة

َوْلتبحِر الآَن ال�شفينة.

17 نوفمب 2007



-  59  -

اللوحة اكتملت

الريُح ُتولد – يف غياِب الأ�شدقاء – على زجاِج نوافذ ال�شجِن
الريح ُتولد فجاأة.. فتم�ّس روحي �شوكٌة اأو وردٌة اأو �شنبلْة

اأو جثٌة مف�شولٌة عن راأ�شها باملق�شلْة
فو�شى توؤرقني فاأقراأ �شورة املحِن

لغُة الدموع ت�شفُّ عن �شجن يطوقني
تتوافُد الأنغام كالأطياف يف الأجواء اأدعوها فتحملني

تناأى عن ال�شحراِء.. عن جبوتها الوح�شّيْ

عن حار�ٍس ليلّيْ
متاأهب بال�شوط يجلد عا�شقًا قد اأَب�شَرا
يا ويله.. يف هذه ال�شحراء ل عنٌي َترى

ل جنمة ُتهدي ال�شياء ملن ي�شري بال اهتداء
يف هذه ال�شحراء اأ�شباٌح يحركها طغاْة

وبقلبها احلجرّي تدفُن بالأكاذيب الهواء

وب�شيفها الوثنّي تذبح فرحة الأنهاِر كي تلغي احلياة من احلياْة!
*   *   *
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اللوحة اختلجْت: مواويُل العناء ت�شفُّ عن طول اغرتاب
والبوُم حتر�س ظَلّه اأ�شواُر �شجٍن �شاهقْة

ووجوُه من ع�شقوا ومن يتعذبون ومن تنا�شوا الع�شق من هول العذاب
يرتقبون الآن ميالد الرعود ال�شاعقْة

اللوحُة احتدمْت: خيوُل النار ت�شهل يف املدى والنار ت�شرب موعدا
ل بد من ريح تدمدُم.. تكن�س الأر�َس اخلراب

ل بد من مطر.. فقد طاَل الت�شوُق والغياب
ل بد من �شجر يوؤ�ش�ُس حلَمه رغم املعاول واملطارق واملَُدى

ومع ال�شباِب على زجاج نوافِذ ال�شجِن
مل تكتب الريُح الق�شيدَة رغم ما يف القلب من �شوٍق اإىل جني الثمار

لكنها – بغمو�شها وو�شوحها – تت�شكُل
لتزيح مملكة الغبار

وت�شيح: فلتكتْب ق�شيدَتَك التي تهفو لها وتهلُل
ت�شطو الطواوي�ُس املزخرفُة الثياِب على قوامي�ِس ال�شماء

لكنها تخ�شى من الناي الذي يبدو اأ�شاه مر�شعًا بالكبياء
اللوحُة اكتملْت.. وفا�شت اأغنياُت اخل�شِب بالألوان متتِزُج
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لتطري من اأر�ٍس اإىل اأخرى ومن زمٍن اإىل زمِن
فلرتحل الفو�شى التي كادت تزلزلني
ولت�شرق الروح التي بال�شفو ت�شكرين

الآَن.. ينه�ُس عا�شٌق والقلُب مبتهُج

25 نوفمب 2007
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بطاقات دموع
)1(

.. وجوٌه م�شرعاٌت خائفْة مطر خريفيٌّ
جتري على الطرقات، تطمع بالو�شول اإىل الديار

وحتثُّ اأرجَلها لتنجو من فحيح العا�شفْة
وظالُلها تعدو على اأر�ٍس خم�شبة بدم

يف حلظٍة.. يطَغى انفجار
مل يبَق من هذي الوجوه �شوى ظالٍل للعدم

)2(
املوج ي�شرخ هائَج الُقطعاِن يجرُف ما اأمامه

اإَلّ حمامْة
فطَنْت ِلـَما ينوي فطارت للبعيد

واجتاحها فرُح احلياة فرفرفْت ترجو املزيد
كادت حتط على حدود الع�س اإْذ حتلو الإقامْة
لكنها �شقطْت على اأر�ٍس تخا�شمها ال�شالمْة

)3(
واأغو�س يف بحر العيون
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اأ�شطاد من اأعماقه يف كل غو�ٍس لوؤلوؤْة
لكنها يف الليل ُتفلُت من يدي لتنام يف البحر العميق

يبقى بقلبي من مالم�شتي لها بع�ُس البيق
فاأظل قرب املدفاأْة

مت�شائاًل عن �شر غيبتها وعّمن ل ي�شون.. وَمن ي�شون؟
)4(

تن�شاُب مو�شيقى من الأفق املطرز بالنجوم الهائمْة
تتجمع الأنغاُم حويل اأَنهرًا مرتقرقْة

فيم�شني فرُح احلياة واأُطِلُق الع�شفوَر من قف�سِ ال�شلوع
واأنام مبتهجًا لأ�شحو بعد كابو�ٍس يطوقني بحبل امل�شنقْة

ال�شبح يولد ميتًا.. ما من �شراخ اأو دموع
الطائرات ت�شبُّ �شيَل جنونها فوق البيوت النائمْة

)5(
ما بني لهفتها وحريِة طفلها �شبٌح يحاول اأن يعود

خوفًا على الطفل ا�شتهْت اأن تهجر الأر�َس الغنَيّة باجلثث
النهر يبكي.. والنخيل يحاول الإفالت من اأيدي اجلنود

ا قد حدث يت�شاءل احلكماء عَمّ
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وكاأنهم ل يب�شرون دمًا على اأر�س تطالبها القنابُل بال�شجود
اأمٌّ وطفٌل.. ي�شقطان على احلدود ومل يعد لهما وجود

)6(
يغفو الَفرا�ُس على ِفرا�س الورد حينًا ثم يحمله الهواء

ورفيُف اأجنحٍة ملونٍة بنوِر الروح اإن �شَطَع الأمل
والنحل ير�شف من كوؤو�س الزهر ُت�شكره الُقبل

لكَنّ عيني ت�شتفيق على موائَد من دماء
فوراء كل غزالٍة.. تعدو الذئاُب بال انتهاء

والأر�س تن�شُت للعواء!
)7(
لالأر�س جاء الأنبياء من ال�شماء

جاءوا باأحالٍم منورٍة واأ�شواٍق اإىل لغٍة بها يتنف�شون
ويفوُح من هالِتَها عطُر املحبة والنقاء

لكَنّ من يتجبون تو�شاأوا بالزور واندفعوا ِلـَما يت�شيدون
غابت وجوه الأنبياء

والأر�س عادت غابًة حمراَء تك�شوها الدماء!.
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وجوه واأطياف
هو الليل كوٌن ف�شيح وفيه يطيب اللقاء مع الأغنيات

وفيه يفي�س من القلب نوٌر يزيُح العناء
ويقبل وجٌه ووجه.. وجوه.. خطى اأ�شدقاء

.. طيوف تظل تطل وتدنو
تعانقني دون �شوت وتبقى لت�شرق من �شرفة الذكريات

يطيب اللقاء مع الأغنيات ومن ي�شمعون 
وميتزج الكل قلبًا و�شوتًا واأ�شواَق ليٍل واإ�شراق ما�شة

وي�شتعل ال�شدُر ناَر حما�شة
ومن نب�شات الت�شوق.. من طرقات الظنون

يجيء الذي ل يجيء، يكون الذي ل يكون

*   *   *

اأرى قمرًا �شاحبًا ي�شتعيد لياقته كي يذيب جتهم وجه الظالم
اأرى ورقًا ياب�شًا يف حديقة

اأرى ورقًا هام�شًا يف الغ�شون التي ل تنام
اأرى وجَه روٍح �شديقة
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اأرى الأر�س حتتي واأ�شمع وقع خطى الأمنيات
اأرى �شاعرًا �شاردًا يف الفراغ يحاول ن�شج خيوط ق�شيدة

اأرى �شاعرًا �شاهرًا يف منايف الديار البعيدة
يكاد يذيب جليد الف�شاء

باأغلى نداء:
احلياة" ي�شتحق  ما  الأر�س  "على 

*   *   *

تغيب وجوه فتاأتي �شواها بغري انتهاء
واأ�شهد كيف تطل الليايل وكيف تروح

واأ�شمع نب�س خطى التع�شاء
واأ�شهد كيف يزاح طغاة ليحتل بعدهم الأر�س اأعتى طغاة
واأب�شر حزين من النار يخرج اأ�شفى لي�شخر ممن اأ�شاء

ولكنني رغم عمق اجلروح
اأظل اأ�شيح بكل اإباء:

نعم يا �شديقي.. على الأر�س ما ي�شتحق احلياة.

17 دي�شمب 2008
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الوردة الوحيدة 

الزمــــــــــــــــْن يعبـــــــــــــر   مطـــــــــــَارٌد 
وحيـــــــــــــدة وردٌة   وقلبـــــــــــــــــه 

ال�شجــــْن وح�شة  مــن   يفــــــــــــــر 
ق�شيـــــــدة فـــــــــي  الآه   ويطلـــــــــــق 

*  *  *

جنمــة ال�شمـــاُء  اإليـــــه   اأهــــــــدت 
 لكنهــــــــــــا �شيعـــــــــــْت �شيـاهــــــــــــــا

و�شّمـــه املـــدى  �شـمَّ   والليـــل 
لقاهــا يرجتــي  يعـــــد   فلــــم 

*  *  *

خطــاهــــــا دنـــــــت  فجــــــر   وذات 
باملـــــــــــودة الــــــــروح   وفـــــــاحــــــــت 

�شفـــاهـــــــا بالنـــــــدى   واأ�شكـــــرت 
وردة حلــــــَن  الغ�شـــــــُن   فدنــــــــدن 

*  *  *

واخليـــــــاِل ال�شحـــــــِر  جنمـة   يـــــــــا 
 ل تبخلــــــــــــي بالــــــــــــذي لديــــــــــِك
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زوال اإلــــــــى  الليــــــــايل   كـــــــــل 
يديـــــــِك فـــــي  ظــــــــلََّ  الـــــــذي   اإل 

ينـــــــــادي عا�شقــــــًا  تتــــــــــركي   ل 
املحــــــــــــْن يجــــــــــــرع   و�شوتــــــــــــه 

بالدي يـــــــــــــــا  اأنـــــــــِت   اأهـــــــــــذه 
هـــــــــــــا الوهـــــــــــْن  اأم قلعـــــــــــــٌة هدَّ

*  *  *

الزمــــــــــــْن يعبـــــــــــــــــر   مطـــــــــــارد 
وحيـــــــــــــــــــدة وردة   وقلبـــــــــــــــــــه 

ال�شجـــــْن وح�شـــــــة  مــــــــن   يفـــــــــر 
ق�شيدة فــــــــــــــي  الآَه   ويطلـــــــــــق 
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قلبي على الريح

 قلبـــــــي علـــــى الريـــح ما لها �َشَكـــــُن
 تـــــاأوي لــــه حيــــن يف�شــــُد الزمـــــــُن

 ليـــــــ�س لهـــــــا غيــــر �شوِق اأجنحـــــٍة
 ت�شــــــق اأجـواءهــــــــــــا ول  تهــــــــــــــُن

هواج�شـها عـــــن  العــبء   وحتمـــــــل 
تختـــزُن ال�شمـوخ  ف�شـــــاء   ومـــــــن 

م�شافـــــرًة �شعيــــــها  فــــــي   تظـــــــل 
 و�شوتهـــــــــــا احلـــــرُّ مــــا بــــه وهـــن

 تعلــــــو علــى الأر�س اإن هي امُتهَنْت
مُنَتَهــُن الأر�س حيــــن  اأ�شيــــَق   مــــا 

 يـــــــا ريــــح كـــم ِمْن فتى نـاأْت يــــده
 عـــــــــن حلمـــــه لـــــــم يعــد له وطــــُن

 كـــــم عا�شـــــق �شائـــــم جــــرى دمــــه
ميتحــــــــُن يظــــــل  حــــــبٍّ   فــــــداَء 

 يحـــــــــاول النــــــــاأي عـــــن جبابـــــــرٍة
�شجـــــــُن بهـــــــــا  تفاحـــــــٌة   والقلــــب 
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اأفقــــــًا لــه  فلتفتحـــــي  ريـــــــُح   يـــــــا 

عفــــــــُن بوحلهــــــا  يلهــــــو   فــالأر�س 
 ونـــــا�ُشـَها اأ�شـــلـــــٌع قــــــد اختبـــــــاأْت

 فيهـــــــا �شيـــــــوٌل ت�شبهـــــــا الفتـــــــُن
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رحلة مع اخلوف

�شبـــــُح ليلـــة  كــــل  فـــــي   للخـــــــوف 
فننبطــــــــــُح وجهـــــه   ي�شلنـــــــــا 

لـــه نتوق  الــــذي  و�شـــــــاع   خفنــــــا 
والفـــــرح ال�شفـــــــاء  منـــــــا   وفــــــر 

تنتــظر البـــــرق كيــــف   يــــا طائــــــر 
�شجــــــــــر ول  تعتلــــــــى  قمــــــــــة   ل 

 لــــم يبـــــــق مــــن اأم�شنــا �شــــوى لغـــة
تندثــــــر الرمــــــال  فــــــــي   غريقــــــة 

*  *  *

اأحــــــــدا يــــــرى  ول  ب�شيـــــٌر   كلٌّ 
منفــــردا النجـــــــاة  يريــــــــد   كـــــــلٌّ 

غــــووا الذيــــن  يرحــــم  ل   واملــــــوج 
فقــــدا ملـــن  الهـــــدى  يعيــــــد   ول 

*  *  *

لنجدتـنـــــا جــاهــــــز  مرفــــــــاأ   ل 
األفتنــــا خيـــوط  قطعنـــــــا   منـــــــذ 
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قرا�شنـــــة املـــــدى  خ�شـــــم   وفـــــي 
لفرقتنـــــــــــا �شفقــــــــــوا   وكلهــــــــم 

*  *  *

املحِن فـــي  البكــاء  ا�شتطبنــــا   منــذ 
الزمـــِن اإلـى  مركـــٌب  ينطلــق   لـــم 

ان�شحقـــْت قــــد  طاحونــة   والأر�س 
وطنــــي يـا  النفــو�س  اأمانـــي   فيهــــا 
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الفرا�صة

تبتـــــــــــرُد باللهيــــــــــب   فرا�شــــــــٌة 
اأحـــــُد لهــــــا  يعـــــْد  لــــم   كاأمنـــــــا 

�شابــــرة اجلـــــراَح  تخفـــــي   تظــــــلُّ 
تبتعـــــُد الظـــــالل  فــــــراغ   وعــــــن 

ـــــــا لــــــوحــــــٌة مـــعـــلـــقـــٌة ـــــــَه  اأحـــــــزاُن

تتقـــُد والظنــوُن  روحهـــــــــا   فــــــي 
انبثقــــــــْت اإذا  تنت�شـــــي   لكنهـــــا 

َيِعــــــــُد بالـذي  احللـــــم   اإ�شراقـــــــــُة 
انتثــــــــــرْت قـــــــــد  وردٌة   وقربهــــــــــا 

حتت�شـــــــــُد والريـــــــــاح   اأوراُقَهــــــــــا 
لغـــــٌة لــه  قلبهــــا  مـــــن   والعطــــــر 

الأبـــــد لنب�شهـــا  ي�شغــي   بي�شــــــاُء 
موكبـــه الَفــرا�س  ي�شتعيـــــد   هـــــل 

ي�شتنـــــُد بالهــــواء  الــــــذي   َوْهـــــــــَو 
ِتـــــه ِبرقَّ النــــدى  ي�شتطيــــع   هـــــل 

الـــــورَد حيــــــن يرتعــــُد ينعـــــ�س   اأن 
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لـــه نتـــوق  الــذي  للجمـــــال   هــل 
ال�شنــُد نـاأى  اإن  القبــَح  يحجــب   اأن 

باأفئـــــدٍة التقــْت  الوجــــوِه   كـــــلُّ 
البهـــاِء منفـــــرُد ـــــــــــى ووجـــــــُه   �شتَّ

2 فباير 2009
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الأ�صطورة والأقنعة

بالنـــــــــدى تكحـلــــــــــــت   كــــــــوردٍة 
يعبـــــُق ذاتهـــا  مـــــــن   وعطرهـــــــا 

واثقــــــــًا رائقـــــًا  بهـــــــــاء   جئــــــت 

ينطـــــــُق ول  يوحـــــــــى   جوهـــــــره 
�شخـــرة فـــي  املـــاء  فغنــى   جئــت 

تــــــــــــورُق ول  حتيـــــا  ل   خر�شـــاء 
عهدهـــــا علـــــى  الدنيـــــا   وكانـــــــت 

يغـــــــرُق الذي  الزور  علــى   تطفـــــــو 
باأبنائهــــــــــا الأر�س   و�شـــــــــــاقـــت 

ت�شتغـــــرُق الغـــ�س  فـــــي   باأوجــــــٍه 
�شــــــارٌب طي�شـــه  مـــــن   وكلهــــم 

 اأو هــــارٌب ِمــْن �شــدِق َمــْن ي�شــدُق
ُزْخِرَفـــــْت زاهيـــــٌة   اأقنعـــــٌة 

حمـرُق لظى  النف�س  فــــي   والقبـــــح 
اأ�شطـــورًة ال�شمـــاء  مـــن   جئــــــِت 

يع�شـــــُق َمـــْن  خيـــاُل  لهــــا   يهفــــو 
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دورة فـــــي  فالأر�س  حتــــــزين   ل 
منطــــــــُق لهــــــا  دورٍة   وكـــــــــــل 

الــــذرى تـــدا�س  دورٍة  كـــــــل   فـــــــي 
ــــُق يِّ �شَ مـــــدى  الأر�َس   وي�شجـــــــن 

عـــــامل وليحتــــرق  بنــــــــا   هيـــــــا 
ُمطــــرُق راهـــــٌب  فيــــه   ال�شــدق 

النـــدى بروح  روحي  على   جـــــودي 
ي�شــــرُق مـــــــا  باحللـــم   ولنختـــرْع 

27 مايو 2006
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تفاحتان على غ�صن

 مــــــع الن�شيــــــم فــــي ربــــى �شادحـــة
الهـــــوى �شابحـــــة اأ�شاطيــــــر   وفــــي 

باحتـــــــا للنـــــدى   تفاحتــــــــان 
 ب�شـــــــرِّ مـــــا ي�شـــــدح مـــــن رائحــــــة

م�شكــــرا جـــــرى  نبـــــع   حتتهمـــــــا 
جاحمــــــة بن�شـــــــــــــوٍة   اأع�شاَبـــــــــه 

عنـدمـــا يخفيهمــا  قـــــد   والغ�شــن 
 يـــرى طيـــــورًا فــــي ال�شمــا جارحــة

ي�شتـهــي َمْن  طي�س  ِمـْن   حمـاذرًا 
�شــانحـــــــــــة حلظـــــــــة  راآهـــــــا   اإذا 

هائـــــــم بينهمـــــــــا  مـــــــا   والعطـــــر 
�شارحــــــــــة حولهمـــــــــــــا   ولهفتــــــي 

الــــذي بالبهــــــاء  عينــي   متعـــُت 
ال�شادحــــــة بروحــــــــه   اأ�شكرهــــــا 

 قبلــــُت خــــدِّ الغ�شــــن فـــــي ن�شــــوة
الرابحــــــــة اأنـــا  الــــروح   وقالـــــت 
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قانـــعًا ن�شـوتـي  بعـــــــد   وعـــــدُت 

�شائحــــــــة حالـمــــــــــــة   بنظــــــــــرة 
تختبــــــئ ولـــم  اأ�شواقـــــي   خبـــــاأت 

الالفحـــــــة ال�شاخبـــــــة   رياُحَهـــــا 
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وردة الــروح

َتـــــَرى اأن  جنمــٌة  ت�شتطيــــع   هـــل 
الثـــرى فوق  ينب�س  الـذي   بعـ�َس 

بيننـــــــــــا �شوئيـــــــــــة    م�شافــــــــــــٌة  
اأخ�شـــرا يـــــزل  لـــم  قلبـــــي   لكــــنَّ 

َحـــْت َفتَّ وردٌة  روحــــي  عمــق   فــي 
تب�شـرا كـــي  عينيــِك   فاأغم�شــــي 

�شحــرهــــا اأهديتهــــا  التـــي   اأنــــِت 
ن�شـــــرا ومـــن  �شقـــى  مـــن   واأنـِت 

ت�شـم لـم  التـي  الـروح   فلت�شـاألــــي 
مقمــرا �َشـــَرى  الـذي  �شوقهــا   عــن 

بنــور الر�شـــا النـــدى  ـ�َس  َف�شَّ  مـــن 
اأ�شكــــرا الـــذي  الغ�شـــن   واأبــدع 

باأنفا�شهـــــــــا اأحيــــــا  وردة   يــــــــا 
يـــــــرى ل  مبـــــــا  الــــروح   وتبهـــر 

غفـــــا �شــر  الـوردة  فـــــي   العطـــــر 
 وال�شــــــر ل يف�شـــــح عمـــــا جـــــرى
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غ�شنهــا من  الوردَة  نقطـف   قــــد 
را ُكـــــــــرِّ اإن  القطــــَف   ون�شتطيــــب 

ن�شتهــي كما  الــورد  ن�شتـــري  قـــد 
ُت�شَتـــــرى ل  العطر  روَح   لكـــــنَّ 
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النـــــدى والنـــار

 ح�شنـــــك فـــــــي بهائــــــــه املتــــــــــرِف
تن�شفــــي مل  واإن  قلبي  لــه   يهـفـــو 

باأنــــــــواره القـــرب  فــــي   يفـــوح 
يختـفـــي ل  البعـــــد  ليالـــــي   وفـــــي 

عا�شقـــًا اأكن  مل  لو  همنـــــي   مـا 

ت�شرفــــي اأو  باحلـــب  تبخلــــــي   اأن 
جنــــــــة تقبلــــــي  اأن  همنـــــــي   مــــا 

 اأو ت�شلمـــــــي ال�شـــــوق اإلــــــى متحِف
ربــــوة علـــى  الـــــورد  ي�شحـــــك   اأن 

باخلائــــــِف اخلـــــوف  ي�شتبــــد   اأو 
باأحالمنــــــــا الأر�س  حتتفـــــــي   اأن 

الأجــــــــوِف بطبلهـــــــا  تكتفــــــــي   اأو 
 ما همنــــــي اأن اأ�شتعيـــــــد ال�شـــــدى

الـــوارِف �شوتك  اخ�شـرار   �شــــدى 
الر�شـــا يخفــي  املقمــــــر   ووجهـــــك 

باملعطـــِف امللتــف  غ�شنـــك   عـــــن 
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�شرينـــــا فــــي  الهائـــــــم   وظلـــك 
خفــــي ب�شحـــــٍر  للنهــــر   يبــــــوح 

النـــدى وكنــــــا  اأنــــت   اإ�شراقتـــــــي 
يفــــي ل  مالــٍح  لفــــٍح  وجـــــِه   فـــــي 

وح�شـــــة مــن  األــــــوذ  اأنــا   هـــذا 
تنطفـــــــي ل  والنــــــار   بوح�شـــــة 

عاملـــي فــــي  عينيك  عـــن   اأبحــــث 
املرهــــــِف العا�شـــِق  خيـــــال   وفـــــي 
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العـــــودة

يف غابٍة.. اأ�شجارها الأ�شمنُت، والأغ�شاُن من غ�سٍّ ومـن مقِت
مل ينجرف �شوتي برغم ملوحة ال�شمت الذي يعلو ليجرفني

مل ينجرف �شوتي
�شوتي هو ال�شقر الذي حفظ الطريق وما ارت�شيت

 اأبــدًا يظل معي ويوؤن�شني
ومعي على طول املدى وجه من املا�شي ينورين وياأخذين

من وح�شة الليل الثقيل اإىل روؤى وطني
وطني الذي اأدمنته مل ين�شني.. لكنني عنه اغرتبت

يوم اغرتبت حملت اأحالمي اإىل دنيا لها قلب ال�شخور
مل اأنتبه اأين ان�شطرت

مل اأنتبه اأين ابتعدت عن ال�شفاف اإىل �شحارى خائفْة
من اأم�شها.. من يومها.. ومن الغد الآتي.. ومن ريح تثور

مل اأنتبه اأن الأغاين بعرثتها عا�شفْة
اأيظل يف الروح اندفاع للمحبة واجلمال

وبعمق اأعينهم رماٌل راح ي�شكنها �شالل؟
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ل َمْيَل يف قلبي لزخرفة جموفة يعزز زيَفها �شخٌر عقيم 
ال�شوق يف قلبي لوجه احلّب ذي القلب الرحيم

ال�شوق يف قلبي لأ�شحابي الذين تناثروا وحتملوا �شلف الرمال
ال�شوق للفقراء من اأهلي ومن لهم انتميت
يا ح�شرتا.. اأحببته وطني.. ولكني هربت

من حزنه.. من �شبه.. من نيله يوم ارحتلت 
�شاأعود كي األقاه.. لن اأبكي.. واإن كنت اكتويت

يا حّب يا نب�َس احلياْة
�شامْح خطاي.. فاإن قلبي قد تلعثم يوم تاه!.
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ال�صاهد الغريب
مل ي�شت�شغ اأن ي�شرتيح

وهو الذي مي�شي غريبًا �شاهدًا اأو �شاردًا وبقلبه نغٌم جريح
وهو الذي ل ي�شتطيب الفرحة البلهاء.. ل ير�شى بنوٍر زائٍف..

وعلى امتداد زمانه املتقلِب
تت�شاعد النريان.. ل اأحد يراها يف الزحاِم املجدِب

تتكرر الأهوال.. ل اأحد يحاول اأن يراها...
هل يرى املتزاحمون على كنوز الوهم نهرًا �شاعدًا..

نحو اجلبال املاردة؟!
تتقدم الأ�شجار نحو م�شريها وعلى جباه ال�شخِر ريٌح هامدة

مل يكتمل م�شواُرَها فتناثرْت اأ�شالوؤها من�شيًة فوق الرمال
وال�شاهُد املتاأمُل

مل ي�شت�شغ اأن ي�شرتيح اإىل النعومة يف الظالل
مل ي�شت�شغ اإلقاء اأو تروي�س ما يتحمل

مل ي�شت�شغ اأن ي�شتهي ما ي�شتهيه احلاملون املرتفون
النائمون على و�شائد من حرير
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فبقلبه.. َب�َشٌر �شواهم مل يناموا – ليلًة – م�شتب�شرين
ل نوَر يف اأحالمهم.. و�شباُحُهْم دومًا �شنني

مي�شون فيه من الهجري اإىل الهجري.. ول جمري
واملح�شنون لهم عيون

املح�شنون احلاملون املرتفون لهم عيون 
لكنهم ل يح�شنون �شوى التدافع والت�شارع يف الزحام

و�شوى التمتع بالن�شاء وما يزخرفه املجون
ل يح�شنون �شوى الكالم

عن �شفقٍة معقودٍة اأو �شفقٍة تتاأجُل
وال�شاهُد املتاأمُل

يدري مبا يجري.. ويدري اأنه بزحامهم ل يحفُل
فلكّل وجٍه منهُم ..

عينان طافيتان تلتمعان فـي موج الزحام
ولكل وجه منهم.. �شفة بها »يعطيك من طرف الل�شان حالوة«

ويفر منك اإىل كنوز الوهم.. والدنيا حطام!.
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القرا�صنة وال�صم�ض

َخبيء بقلبك ما تلَقى من الكمِد
وانه�ْس بال �شنِد

الريح دوارة.. والأر�س يف مدن البغ�شاء تنزلُق
اأ�شباحها جيٌف حم�شوٌة عطنًا ت�شَقى به الريُح

وهم واإن كبوا فهم قرا�شنٌة.. يف كذبهم �شدقوا
وفـي �شمائرهم تخبو امل�شابيُح

فاحذر مكائدهم وانف�س عن الروح ما د�شوا وما خرقوا
»اأعدى عدوك اأدنى من وثقت« بهم.. فالغ�س مذهبهم

والزيف يطربهم وال�شدق قد ن�شبا
يا اأيها احللُم يا طريًا اأطل على ال�شحراء ي�شخو بحب اأخجل ال�شحبا

لولك لحرتقوا
فلتم�ِس مبتهجًا.. اأو فابَق مكتئبا

�ِشّيان.. فال�شم�س ل تبكي على اأحد
والنا�س – يف ُعرفها – اأَ�ْشَرى بال عدِد.
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اخلليج.. وال�صبي الذي كان
)مهداة لل�صاعر الرائع حممد بن خليفة العطية(

غا�شت ال�شم�س غارقًة يف مياه اخلليج الديفء
الغ�شون عيون.. اأطلت تطالعها اأو ت�شيعها باحلفيف

والطيور م�شت نحو اأع�شا�شها يف انتظام رهيف
وعلى ال�شط َرّف جناٌح �شفيف

حاماًل نور�شًا حائرًا.. لي�س مي�شي ولي�س يجيء
النهار انتهى ها هنا.. والنهار هناك ي�شيء

*   *   *

ها هي الدوحة الآَن جوهرٌة نورْت يف هدوء امل�شاء الرقيق
ها هي اجلوهرة

ت�شتحم بنور امل�شابيح.. اأو ت�شتجم انتظارًا لنور القمر
وال�شماء التي انعك�شْت فوق �شطح املياه اكت�شت باجلالل العميق

ال�شماء اكت�شت ف�شة مزهرة
ف�شة برعمت اأجنمًا حلوة النب�س.. لكنما لي�س فيها ب�شر

ليلة هادئة
الوجوه تالقت على ال�شط يف ظلها هانئة
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اإمنا - فجاأًة - �شقها �شوت �شيارة لهية
فا�شتحال ال�شكوُن دوائَر دوامٍة قا�شية

*   *   *

اخلليج اختالج ب�شر القلوب التي ل تبني، و�شر ال�شنني
حتت �شطح املياه

�شمك خائف بات يرجو النجاة
�شمك يخ�شُر العمر والبحر اإذ ي�شقط اليوَم اأو يف غٍد فــي كمني

واحل�شى يف القرار يجي�س مبا يف القرار الدفني
احل�شى يف القرار اأج�س الرنني

اأيها املوج.. يا من تعانق �شط اخلليج الديفء
كم َترى هنا من �شبي بريء

ي�شمع الآن اأق�شو�شة حلوة اأو يفت�س عن لعبة �شائعة
ي�شاأل الآن عن ربعه الغائبني

يده�س الآن من م�شيتي الوادعة
يف وقار حزين..

*   *   *
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ال�شبي البيء
كنُتُه ذات يوم وكان الندى يف �شفاه الزهور يالم�س قلبي

كنته يوَم كنت طليقًا بدربي
كنته يوَم ع�شت زمانًا بنور املحبة - يف ليله - اأ�شت�شيء

ال�شبي البيء
خنُته دون ق�شد وخنُت الندى يف �شفاه الزهور

خنته حني بال�شخر حا�شرُت قلبي واأقمار حبي
خنته حينما انطلقْت �شرخٌة مل اأُعْرَها اهتمامًا.. وما من معني

وارت�شيُت امل�شري بثلج الفتور
ذابحًا خطوتي بالوقار احلزين

*   *   *

ال�شبي البيء
كنتُه حينما القلب كان ثريًا بدنياه.. لكنني خنته

خنته حني ع�شت الزماَن الرديء
خنته حني قلت ملن اأدمنوا النب�س يف عاملي اإنني ِعْفُتُه

وارت�شى الكل بالزور ما ُقلُتُه
فقتلُت ال�شبّي الذي ُكْنُتُه..
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اأغنية امل�صافر

ي�شري امل�شافر لياًل ويهم�س: اإين امتداد لأ�شواِق ناي
وهذا الطريق طويل ولبد اأن اأقطعه

�شاأم�شي عليه ومت�شي خطاي
اإىل اأين؟ لي�س يجيب ومت�شي خطاه بقرب اخلطى امل�شرعة

 خطى غرباء يئنون.. يْجنون �شوك الذي قد م�شى من �شنني
وُيلقوَن وردًا ك�شاه الذبول

ومن كل وجٍه يطل انك�شار ويبدو حنني
لكلٍّ  طريٌق، وكلٌّ يريد اإليه الو�شول

ي�شري امل�شافر لياًل وتناأى روؤاه عن الأوجه اجلاحدة
ويتبعه الرمل تذروه ريح تهب على مدن بائدة

ويتعبه بالت�شابه بني ال�شراب وبني خيوط الأمل
وبني الذي تاه قبل الو�شول وذاك الذي �شار حتى و�شل

ي�شري امل�شافر.. ينفث حزنًا: حتجرُت حني اغرتبُت طويال
فكيف اأحرر نف�شي من اللغة الراكدة؟

وكيف اأ�شافح بعد احرتاقي نهارًا جميال
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وهذا الفحيح من الرمل ي�شعد ير�شد كل اخلطى ال�شاردة؟
يقول امل�شافر لياًل: طريقي طويل ولكنني �شرت فيه
لأعرف �شر الت�شابه بني ال�شراب وبني خيوط الأمل

واأبحث عما اأراه ع�شيًا بعيدًا ولكن بغري �شبيه
فاأنف�س عني رماد امللل

�شاأبقى اأحاول األ اأبوح بكْلمِة حبٍّ لأي امراأْة
اإذا مل تكْن من حدائق قلبي

واأم�شي لألقي الذي م�شى يف فم املدفاأْة
ومن حزِن ناي عميق اجلذور �شيولد حبي

�شاأبقى اأحاول األ اأكرر قوًل ولو كان حلو املذاق
واأغ�شل اأْذين من املفرداِت املعادِة.. ِمْن رملها الالذِع

�شاأبعد عيني عما ت�شمر دهرًا من امل�شهِد اخلادِع
واأرجع لل�شم�س – �شم�س املحبة – حتى واإن كان فيها احرتاق.
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اأغنية للهواء
�شماٌء واأر�ٌس تدور وبني امل�شافات يحيا الهواء وحتيــا بـه الكائنات

ول فرَق بني فرا�س يرفُّ على الغ�شِن اأو اأفعواٍن حتفز
ول فرق بني ثري يباهي وبني �شقي تعي�س تطوقه احل�شرات

ول بني اأُْفٍق مع الليل بالنجم يبدو مطرْز
وبني �شباح يظل يطل على النا�س �شيفًا األيفًا واإن �شاء �شيفًا  ثقيال

يطل فيخدعهم حني يقنعهم بامل�شري اإىل كل غاية
ويحيا الهواء ليهجرهم – فجاأًة – يف النهاية

وياأتي �شواهم في�شحبهم يف خطاهم جريئًا جلياًل جميال
�شماء واأر�س.. وهذا الهواء الذي ي�شتخف بنا اأجمعني

.. هو الراهُب .. هو الولُد الفو�شويُّ هو الكائُن ال�شاعريُّ
هو النب�س فيما يبني ان�شجامًا.. غرامًا.. طموحًا.. وما ل يبني

.. هو الغا�شُب هو الراق�س امل�شتخفُّ
هو الريح تبكي وت�شرخ حينًا.. وحينًا هو الن�شمة الرائقة

هو اخل�شالت تطي�س مرارًا على وجِه جمنونٍة عا�شقة
وحني اأ�شري اأراه معي.. يف جواري.. وحويل
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اأراه يهيئني للج�شارة.. ي�شكرين بنبيذ املحبة
فاأهم�س: اأهاًل اأيا خرَي �شحبة

اأح�شك طيفًا لطيف املالمح يوؤن�شني يف �شباحي وليلي
واأ�شمع غريي يقولون هم�شًا ودون اتفاق وهم �شائرون

يعي�ُس الهواء املهيب الذي مينح الروَح يف البحر لالأ�شرعة
يعي�ُس الهواء الذي ل يهون

هو امل�شتبد.. ولكننا ن�شتطيب جنون احلياة معه
واإِْذ اأ�شتحثُّ خطاي ا�شتياقًا لأر�س بعيدة

نق�شُت مالحمها فى خيايل املعذب منذ اغرتبُت و�شعت
اأراه يطل ويدنو ليفتح �شدري باإ�شراِق روٍح جديدة

يقول: تقدْم.. ول دخَل يل بالطريق فهذا طريقك اأنت
ولكنني �شاأظل معك

ولن اأخدعك
فاأنت املب�شر بالن�شوة الغ�شة املطلقة

 وحينئذ.. �شاأكون معك
 واأنت املهدد بامل�شنقة
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وحينئذ.. لن اأكون معك
.. و�شار الهواء املحب املغامر.. �شار على املاء ثم ا�شتدار

كمن �شار قباًل على املاء.. �شار
وطار لأعلى �شماء ليقطف اأحلى ثمار

وعاد يغني وعيناه ملوؤهما ن�شوٌة وانت�شار
وحني راأيت الذي قد راأيت

ذهلت.. ارتع�شت.. تنبهُت اأيَنَ ما زلت اأم�شي مبا قــد حملت
تنبهُت اأن الطريَق طويٌل واأن الهواء معي يف الطريق

فقلُت بفرحِة طفٍل وحكمِة نهٍر عتيق
يعي�ُس الهواء على الأر�س حرًا.. ليحيا الهواء

يعي�ُس الهواء الطروب يدندُن للعا�شقني بغري انتهاء.

28 مار�س 2009
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اأكاذيب �صاهدة

تقولني اإنك تهِت وكان الطريق خميفًا.. وها قد رجعِت
ني كيف ا�شتطعِت النجاة من الوح�ِس، كيف هربِت.. ورحت تق�شّ

وكيف احلرائق قد لحقتك بنريان اأح�شائها احلاقدة.
وكيف احتملِت اإىل اأن جنوِت

وها قد رجعِت.. لكي تر�شمي لوحَة ال�شاهدة
ورحِت تذوبني حبًا وتخرتعني هيامًا بال فائدة

لأين اكت�شفت خيانة قلبك حتى لقلبك منذ كذبِت
مت�شكنِت حتى متكنِت.. لذِت بزيف ففزِت

ولكنه الفوز دون مذاق
كاأي مذاق لكل عناق باأر�س النفاق

وليمُة ج�شمك كانت ع�شاَء ال�شيوف الذين اأتوا فانتع�شِت
واأعجبك اللهو.. اآمنِت باللعبة اخلطرة

ت�شلقِت عريانًة والأكّف ت�شفُق كي تقطفي ثمرة
لهوِت كثريًا اإىل اأن ُطِردِت

وها قد رجعِت
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وحّن اخلريف اإليك ف�شّد يديك واألقاِك منك�شرة
فماذا تريدين اأن اأفعل الآن يا عائدة؟

اأمّل الفتاَت من املائدة؟!
وهل اأُعلُن احلب – بالزور – لالأوجه اخلادعات

لوجهِك حني ير�ّس الأكاذيب م�شفوعًة بالبكاء
للوحاِت غدرِك معرو�شة علنًا فوق اأر�شفة الطرقات

لتاريخِك الفو�شوّي املو�ّشى مبا �شّمه من فنون الرياء؟
اأراهن اأنِك نهٌر.. ولكنه مثقٌل دائما بالوباء 

فال يحمل اخلرَي للنا�س.. بل يح�شُن احل�شرات

الثنني 4 مايو 2009
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كاأنك حلم..

لقبلتك احللوة امل�شكرة
ف�شاء عميق يخدرين بالبهاء فاأم�شي على �شاطئيك

اأ�شريًا ي�شرُي بقيٍد.. ولكنه ل يحاول اأن يك�شره
لأن الندى يف �شفاه الزهور جتمع �شهدًا على �شفتيِك

*   *   *

كاأنك روح لأحلى حديقة
فمن �شفتيك اأطل الربيع علي و�شافر يَفّ وغّنى

ومن عطرك القمري ت�شللت بال�شوق نحو الغ�شون الرقيقة
لأقطف منها الذي اأمتّنى

*   *   *

اأغار من الكاأ�س حني تفي�س برفٍق على الكرزة املرتعة
واأعرف اأنك ل تعرفني

من الع�شق يف الليل اإل ندى اللحظة امل�شرعة
لأنك ل ت�شمعني ال�شهيَل اخلفَيّ ول نب�شاِت احلنني

*   *   *
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تفتحِت لياًل كاأنك حلم وغبِت كاأنك كنِت خيال
اأاأقبلت حقًا؟ اأم الطيف زار وفى ال�شبح ذاب؟

اأ�شاحرة اأنت اأ�شفت على الروح �شحرًا واأهدت اإليها جمال 
اأم الروح غنت لوهم تال�شى بغري اإياب؟

كتبتك حرفًا فحرفًا و�شطرت بالع�شق ح�شنِك �شطـرًا ف�شطرا
وحني قراأت ال�شطور اكت�شفت باأين اكتويت

وباح اللظى بالذي قد جنيت
باأين تركت يدي لإيقاع �شحر يديك فما عدت حرا

ر�شمتك لوحة حب واإن كنت وهمًا اأطل ووىل �شريعا
وعدت اأ�شامر يف الليل نب�س غ�شون ال�شجر

واأبحث عمن اأطلت واأهدت لقلبي ربيعا 
ومل يبق منه �شوى عطرك القمري.. اأحاوره يف ال�شحر.
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الطيف

بعينيك اإيقاُع موٍج يراوغ.. لي�س يبوح مبا يف القرار
ويندفع املد نحو ال�شواطىء.. يعرتف الليل بال�شاهرين

وفيه اأهيم، ويحلو التنهد للعا�شقني
وفيه ين�شق �شوُتِك اأزهاره قبل قطف األذ الثمار

وين�شج طيُفِك نورًا يظل بقربي اإىل اأن يطل النهار
فيعتذر الليل للعا�شقني ويرتكهم فرحني

وحني اأمد اإليك اليدا
اأح�س كاأين اأحاول اإم�شاَك فقاعٍة اأو�شكْت اأن ت�شيع

اأح�س بغربِة ورٍد تفتح بعد الربيع
اأح�شك حلمًا ي�شق الطريق ولكنه مل يزل �شاردا

وميتزج احللم بالوهم.. يختلط النهر بالبحر دون انتهاء
فاأرفع كاأ�شي واأ�شرب نخب الق�شيدة لكن بغري ارتواء
وما بني موٍج بعينيك يبقى يراوغ كال�شحر اأغفو قليال

واأ�شحو لأطفو على غيمة من خيوط الغناء
ولكنها ل تغّني ول ت�شتقر طويال
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وترتكني فجاأًة �شاردًا تائهًا يف الف�شاء
كاأين ان�شطرُت �شظايا وفارقُت حلمًا جميال
ول اأر�َس حتتي ول �شيء.. ل �شيء اإل الهباء

ومن بني موٍج بعينيك اأهوي ول�شت اأرى اأبدًا اأحدا
�شوى الهاربني من الأمنيات التي ل جتيب

اإىل ذكريات َغَفْت يف كهوف اخليال العجيب
فاأ�شرخ حتى ي�شري ال�شدى �شبحًا جمهدا

واأدرك اأن النهار �شيقبل عما قريب
واأنك قد جئت طيفًا.. ومل ُتْقبلي ج�شدا.
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القطة يف الليل

قطة يف الليل ت�شحو.. ثم تدنو يف هدوء
وعلى قبعتي جتل�س حينًا.. ومتوء

فاأناجيها بكفيِّ واأج�سُّ الفروَة البي�شاء م�شحورًا بف�شة
اإمنا فيها حياة 

متتماٌت من �شفاه.. وابتهالُت �شالة
وا�شتياٌق لذٌع اأن يح�شن العا�شُق اأر�شه

قطة تدنو.. اأغطيها بقلبي.. وت�شب النار يف قلبي فجاأة
ن�شوة تغمر اأر�شي اإذ يبث البُق وم�شه

قطة... بل امراأة
توقظ ال�شوق لآمال غفْت فوق الرمال

فمها الن�شواُن كاأ�ٌس من نبيذ يتم�شى يف �شراييني الظمية
يدها تبدع اإيقاعًا حريريًا يناديني اإىل الرق�س: تعال

وعلى الربوة عنقودان مم�شو�شان بال�شحر على ناٍر خفية
اأَغلِق الباَب على احلزن.. متتْع باجلمال

*   *   *
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قطتي.. ل�شُت حزينًا اإمنا ال�شوُك يغطي كل اأر�س العا�شقني
فعلى الهم�شة �شوٌك وعلى النظرة �شوٌك والأذى لي�س يبني

اللقاءات ج�شوٌر لبتهاٍج باحل�شور
اإمنا فيها جحيم يت�شظى بالتفاتات عيون را�شدة

والفوؤو�ُس احلاقدة
تقطع الأ�شجار جهرًا ثم جتتث اجلذور

قطتي.. ل�شت حزينًا فاأنا اأ�شهد ميالدًا لأ�شجاٍر جديدة
قطتي.. ل�شُت حزينًا طاملا اأنِت �شعيدة.
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الراق�صون على اللهيب

 اأدري .. ملــــــــــاذا يولـــــــــــُد القلــــــــــُق
 ويظـــــــل �شــــوك ال�شــــــــكِّ ينطلــــــــُق

اأغنيتـــــي للحــــزن  تنزلـــْق   لـــم 
تنزلــــــــــــق الأحــــــــــــالم   لكنمــــــــا 

نـــدى الرقيـق  الـورد  فــي  عـاد   مـا 
الـُحـــــَرُق اأوراَقــــــــه  جففــــت   مـــــذ 

�شـدى احلنـون  للنغــــم  عــــاد   مـــا 
غرقـــوا �شو�شائهـم  فــي   والنـــــا�س 

هواج�شهــــم �شـــــوى  ي�شمعــــون   ل 
الطـــرُق بهــا  �شلــْت  بور�شـــــٍة   فـــي 

نهمـــــًا مــــــاردًا  يعلـــــو   الزيـــف 

ي�شتبــــــــُق لالأطمــــــــــاِع   والكــــــــــلُّ 
�شقطــــْت جثــــٌة  املحبـــة   �شـــــوُت 

حتتــــرُق البغــ�س  لهيــــِب   وعلـــــى 
لهــْم اللهيـِب  علـــــى   والراق�شـــون 

�شرقـــــوا مـــا  يح�شـــوَن  بهـــا   لغــة 
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مبهرجــــًة دنــيــاهـــــــــــــــــم   وتــظـــــــــــل 

�شدقــوا ع�شقهم  فـي  َمـْن   وي�شيــع 
اأبــــــــدًا �شاهــــــدًا  قلبـــــــي   ويظــــــل 

القلــــــُق يولـــــــــُد  ملــــــــاذا   يــــــدري 
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احلذاء الطائر..
ق�صيدة مهداة اإىل منتظر الزيدي

احلرا�شـة خفافيـ�س  غافلـَت  كيف 
مـا�شة يـــعـــِدُل  طـــائـــرًا  ــذاء  ـــ حـــ يـــــا 

كنـت فــي الأر�س حــذاء دون �شــاأن
النجا�شـة ت�شطـاد  طــرَت  فلماذا 

ـــقـــَت �ــشــجــاعــا ـــل ـــكـــلِّ اأُط واأمــــــام ال
التعا�شـة وت�شقيـه  الباغـي  ت�شفـع 

ـــراءى نــعــلـــــك الــ�ــشــاعــي اإلــيــــــــه ــــ وت
وحما�شة عزمًا  فــا�س  �شهــم  مثـل 

فانحنـى رعـبــًا  الوحـ�َس  اأذقــَت  اإذ 
انتكا�شة فـي  ذلياًل  الوجــه  �شاحـَب 

ــًا غــبــيــــــــًا يــتــــــــراءى ـــ ــش ــان طــاوو� ـــ ك
ال�شيا�شـة ــال  اأوحـــ بــني  مــا  عالقـًا 

ا�شتطالــت اأكـــاذيَب  مــوُج  وجهه 
الرئا�شــة بيت  ُذَرى  اأن غطـْت  منـذ 

يتباهـى ــٍد  حــقـــ مــ�ــشــتــنــقــــــــَع  ــان  ـــ ك
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اخل�شا�شـــة يخفـي  زائــف  بقنـاٍع 
وي�شحو اللـيــل  فـي  الأطفــاَل  يقتــل 

لبا�شـه ــوًا  زهـــ يــرتـــــدي  مطمئنـــًا 
ــذاًء ــان لــكـــــنَّ حـــ ـــــان يــــــــا مـــــا كـــ كـــ

ودا�شـــه ـــّراه  وعــــ ــَف  ـــ ــزي ال ــزل  ـــ زل

16 دي�شمب 2008
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هكذا يعوي الوح�ض

تنـزُف وال�شحايـــا  يدنـدُن   وحـ�ٌس 

متاأ�شـُف �شقوطهــا:  بعـــد   ويقـول 
تفـوح جرائمـي اأن  اأق�شد  كنـت   مــا 

ـــــزة يــجــرُف ــان الــغــريـــ ـــ  لــكــن طــوف

نذالــة اأفيـ�س  اأن  اأنـــــوي  كنـت   مــا 
 لــكــنــه الــ�ــشــيــطــان حــيـــــن يــزخـــــرُف

وحدهـا ُبــعــدي  َبــْعــَد  فتاتـي   كانــت 
ت�شـرُف ليلــي  وظنـوُن  هنـــا   واأنــا 

وح�شيــٌة ــٌة  ـــ غــاب غــريــــــــب  ــو  ـــ ـــ ـــ  واأب

يــنــ�ــشـــــُف ل  دٌم  زاويـــــــــٍة  ــل  ـــ ـــ ــك  وب
ون�شيُتهــا اإنــ�ــشــانــيــتـــــي   فــخــلــعــُت 

 و�شعقُت َمــْن بقيــوِد �شجٍن ير�شـــُف
ـــدار جمــنــدًل  عــلــقــتــــــــه عــنـــــد اجلــــ

 والـــكـــهـــربـــاء بــجــ�ــشــمـــــه تــتــ�ــشــرُف

ونذيقـه طغى  مــن  لن�شحـَق   جئنا 
نــتــعــ�ــشـــــُف ل  فــنــحــن  اأذاق  ــا   ممـــ



-  109  -

كرامـة كــــلَّ  ن�شـون  كيــف   �شتـــروَن 
جنفــُف كيـــف  الإرهــــــــاِب   ومنابـع 

جنـوَده البنتجــوُن  ا�شتحـث   واإذا 
يتخلـــف؟ مــن  هنــاك  اأن   اأتظـن 

*  *  *

اأتعـرُف الدنـيء  الوحــ�س  اأيهــا   يـا 

ياأنـُف قـد  ترت�شـي  ممـا   الذئــُب 
تــــــــراه مقيدًا مـــــن  واأحـــــــرْق  ــزْق   مـــ

يو�شُف ل  ــوٍد  ـــ ــش اأ� ــجــرٍم  ب  وافــخــْر 
بهــا تزهـو  التـي  ب�شورتـك   وافـرح 

اأجــوُف طبـٌل  اجلبناء   ف�شجاعُة 

ـــٌة دمـــويــــ ـــٌة  ــــ دمـــي اإل  اأنـــــــَت  ـــا   مــــ

ـــٌه مــتــعــجــــــــرُف ـــاأل ـــــو بــهــا مـــت  يــلــهـــ

مــفــ�ــشــوحـــــٌة كـــذبـــٌة  اإل  اأنـــــــَت   مـــا 

زيفــوا ــا  م بهــا  جــبــابــــــــرٌة   يعلـى 
ح�شـارٍة رداِء  فـي  التطرف   اأنــت 

تطـرف منـه  وافـــاك  اإذا   فاخر�ْس 
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 كـم من �شحايـا اأُخمــدْت اأنفا�شهــم

تخـرُف ــَت  رحـــ التحريـر   وبــكــذبــة 

لكـم �شيقـت  حـــــرة  ــاٍة  فــت مــن   كـــــم 
تتعفــُف لهـــا  ِكلتـْم  مــا  ِذكـــِر   عـن 

دن�شتَها التـي  الأر�ــس  عـن   فارحـْل 
ـــٌة مبـــــا ل تــعــرُف ــــ ـــي اآت  فــالــريـــــح 

عظمـًة لــيــ�ــشـــــْت  الإنـــ�ـــشـــان   حـــريـــُة 

ي�شتعطــُف ــٍع  جــائـــ لــكــلــٍب   ُتــلــَقــــــــى 
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هذا هو العراق

ــٌة.. لهـُب ـــ كــتـــــٌب مــرمــي ــذا دمــــي..  هـــ
وال�شرخـة اختنقـْت والأر�س ُتغت�شــــُب

مزدحٌم الأبــواِب  علـــى  الذئــاِب  ح�شـُد 
مكتئـُب الــغــيــالِن  ج�شع  مـــــن  ــق  واحلـــ

جيٌف وهــم  ــاٌد  اأوغـــ العطَر  ين�شـق  هــل 
ــًا والـــغـــ�ـــس يــنــ�ــشــكــُب ــوخــٌة عــطــن ــف ــن م

لـــــم يــعــتـــــرْف اأحــــٌد بــاحلــب فـــــي زمــٍن
ــرَّ مــنــهــا الـــطـــرُي يــغــتـــــرُب ـــ اآفـــاقـــــــه فـــ

ـوا د�شائ�شهـم هـل يعرف احلب من �شبَّ
�شربـوا اأوكارهـم  فـي  الزور  ِمـَن  وَمــْن 

دمهـم فـي  الإن�شان  لغة  اأخر�شوا  هم 
ــوا ــــم طــربـــ ــمــا �ــشــدئــْت اأرواحــــه ــل وك

ُذبحـوا اأو  الأطــفــال  ــَل  ــِت ُق همهـم  مــا 
ينت�شــُب الكر�شـّي  على  كـــــلٌََّ  دام  مـا 

يجلدهـا القهـر  �شيـاط  حتـت  الأر�ــس 
ينتحُب العط�شاِن  دجلَة  فـي  والنخـل 
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منعقــٌد الــــــــزوِر  �شهـود  مـن  وجمل�ٌس 
جُتتلــُب بــاحلــقـــــد  جــيـــــٌف  بـــــه  تــعـــــوي 

يحركهم عـــــاٍت  غــا�ــشــٌب  بــهـــــم  يــلــهــو 
نحــو احل�شي�س الذي ُيغري به الذهـُب

الــنــهـــــُب غايتهم يــظــل  ــوم  يـــ كـــــل  فـــــي 
العجُب فليبطـِل  اأو  احلـق  فليخـر�س 

اأعــيــَنــُهــْم الــبــلــهــاُء  الــفــرحــُة  ت�شكـر  ل 
نهبـــوا مـا  يح�شــوَن  اندفعوا  اإذا  اإل 

تدفعهـم الأطــــمــــاع  ــى  عــل ــون  ــتــقـــ ويــل
َغــَلــبـــــوا اإن  الأطـــفـــال  َدَم  ويــ�ــشــربـــــون 

يبـــدون عنـد ال�شالة الطهَر اإن ظهروا
والرجــ�س ي�شكنهـم دومــًا اإذا احتجبـوا

لهـٍب بـــــال  �شمـ�س  عــنــدهــُم  فــاحلـــــق 
ُت�شتلـُب ــوِر  الــنـــ رغـــــم  وبــاخلــفــافــيــ�ــس 

فقئـْت قــد  اخليـر  عـــراق  ــعــراُق  ال هـو 
ارتكبـوا وما  �شاغوا  ما  بئـ�َس  يا  عيناه 

ــدٍن ــم الإخـــــوُة الأعــــــداُء فـــــي م ــاه وه



-  113  -

اخُلَطـُب اأر�شهـا  فـي  هطلْت  مقهورٍة 
مزقًا ارمتـــى  واحلـــب  للحـب  يــدعـــــون 

والكذُب الطيـ�ُس  ليحيا  ال�شحايـا  بيـن 
ا�شتتـروا بهـا  باأ�شمـاٍء  طهـرًا  ُيْبــدون 

هربوا قد  القـد�ِس  ــوِع  دم ِمـْن  وكلهـم 
مقد�شــٍة اأر�ــــسٍ  فـي  ــَة  الأمــانـــ خــانـــــوا 

وا�شت�شلمـوا خلطـى ال�شيطان فاحرتبوا
�شائعًة التيـه  �شحـارى  فـي  �شرخـًة  يا 

ما اأخيـَب احلق اإن مل يغ�شـب الغ�شـُب
ــُه اأمـــــٌل ـــ ـــهـــارًا بــعــيـــــدًا.. وجــه ويـــــا ن

لهـُب مــرمــيـــــٌة..  كتـٌب  ــي..  ـــ دم هــذا 

   
21 دي�شمب 2006
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