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شعر

قلبي على البحر الطويل

قاسم حداد
غب َرا َء ال ُي ْن ِك ُرو َن ِني»
َ
«رأ ْي ُت َب ِني ْ

طرفة بن العبد

باب الغرائز

ْ
أيقظ غرائزك
الغيو ُم بعيدة،
ُ
مزاج املوج
والرمل أقسى من ِ
والبحارة انقلبوا على ربانّهم عند ارتفاع املدّ ،
ضائع
قلبك ٌ
أطلق غرائزك
ْ
َ
وتصقل سرجك،
اخليا ُم خديع ٌة ،والشعر أن تهذي
قاسم حداد ،شاعر من البحرين.
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األسفا ُر بيتك
والنبوء ُة أن ترى في الغيم خطوتك اندالع ًا نافراً
والبحر أبعد ما يكون.
تأمن مكان ًا
رمل وال ْ
ال تضع حجراً على ٍ
َ
يفقدوك
َدع لهم أن
املهب مغام ٌر يهذي
فأنت في تيه ّ
ُ
الدليل
غرائزك
ْ
غيمك غام ٌر
اترك لهم حرية التأويل
َ
رحيلك
واسكن
أطلق جلامك هائم ًا
ْ
ْ
لم تعد هذي اخليام خبيئة املذعور
َ
واذهب نافراً
يسألون املاء
دعهم
ْ
أطلق غرائزك
ْ
والبحر يقرأ س َّرك املكنون،
الغيو ُم وحيدة
يكتبك الرحيل.
***
البحر الطويل

قلبي على البحر الطويل
هودج،
شموخه في ٍ
وميوج أكثر خف ًة من ريشة التذهيب
ُ
يسري كالنبيذ ويصقل البلور
وشم في ٍيد،
ٌ
لغ ٌة
ورشاق ٌة
كأن اهلل َ
لشاعر ما ًء على البحر الطويل.
صاغ
ٍ
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عرب
ٌ
ُحدا ٌة ميدحون َ
اإلبل
يحتكمون في احلانات
ينتخبون بحراً ثالث ًا
لوال الفتى
لوال تع ّففه وحكمته الكرمية وانتحارات الرواة
لوال نحا ٌة ينحتون البحر
لم نسمع نحيب رحيله السكران
يذهب في الترنح
ثماالت مذهبةٍ على البحر الطويل
في
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
فاعل
فعول
فعل
واحد
ثالث ٌة في ٍ
والبحر أطول من رمادٍ باردٍ ُّ ،
موت
وأقل من ٍ
لشاعر سراً على البحر الطويل.
كأن اهلل قال
ٍ
شئت حـَ َّن ُ
اإلبل
إن َ
ُ
حناجر في ورد ِة الفوال ِذ
تسع
أو أرخى
ٍ
رجال البحر َ
عاشق
غبار ٍ
أكثر خ ّفة وأشدّ خوف ًا من ٍ
شئت
إن َ
باب على البحر الطويل
مجنح بئ ٌر وكل سفينةٍ ٌ
كل ٍ
شئت
إن َ
هذا ُ
الرمل حب ُر صحيفةٍ تُطوى لنا قبل الرحيل.
***
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عفة الفيزياء

تضرعت للفيزياء،
ُ
ألسمائها،
وهي تهدي ا ُخلطى في سدمي النجوم
كأن التخوم التي تفصل البيت عن آل ِه
يا بالد الغيوم
اكسري َسي َفهم
أيتها البدوية في املوج،
في صمتها عن بالدٍ توزع أبناءها في الدماء
تضرعت
ُ
ُصدّ ي عن القلب نيرا َنهم
يقتلون دمي
ميوج،
يشهرون على الشعر لي ًال ُ
فينتابني
قبيل انحسار املساء
وارأفي أيتها الفيزياء
ٌ
عفيف هو الد ّم،
هاتي،
افتحي للنشيد الشريد انتماءاته.
***
نهاية األرب

َ
صوت
مثل ٍ
أسبق األخبار
ُ
جئت محمو ًال على ليل املراثي ُ
ُ
قرآن الغبار قرينتي

قلبي على البحر الطويل | 101

واملعجزات صحيف ٌة تُتلى
وكنت بداية القتلى
ُ
تداعت أ ّم ٌة،
ْ
أ ْر َخ ْت َ
رباط خيو ِلها للرو ِم
َّ
غض ْت طرفها عن سيرة األسرى
وس َّمتني شهيداً فائض ًا
َ
َر َج َع ْت تَعدُّ املعجزات وتكشف األسرار
متحوني لتنسى،
أم ٌة ثكلى
هنا،
في منحنى األشياء،
كنا في اندالع البحر عند جزيرة العرب،
فقدت أبي
ُ
وكان قرينة أخرى على أسطورة الكذب،
على أن الغبار حقيقة تخفي نصوص املوت في الكتب.
هنا،
املوت وهو ذريع ُة األحياء
عبث ًا َن ُر ُّد َ
مثل املاء،
ِ
األرب.
وهي نهاي ُة
مثل بداية الصحراء
***
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آية الرمل
سمي ُتك َ
وكنت أعرفك حب ًة حبة أكاد أحصيك وأميزك في التراب فالرمل
الرمل،
ُ
يصغي ويحنو نعومة ّ
تشف عن زجاج وشيك أقداح قدمية تفيض باخلمرة اجلديدة
وحتسست وقعك الهش فوق اخلباء وقع
سمعت انثيالك،
ريح
ُ
ُ
وكنت إذا اختلجت ٌ
قدمي
حباتك املضطربات مثل حفيف ال َفراش ينزل على درج وكنت إذا وضعت
ّ
ٌ
غامض
غيم
العاريتني في لي ِلك َس َر ْت برودتك الطر ّية في العظم املتعب واعتراني ٌ
شعرت بعطشك ساعة الظهيرة ،وهرعت أتضرع إلى السماء
كلما سمعت برق ًا ينادي
ُ
أن تسكب مطرها موج ًة موج ًة ّ
تبل نسغك وترويك أجلس ،أصغي لنشيش حباتك
عت مسا ّمي كاملة
وهي تسكر ،فإذا ما انتابك
غضب وجلدت الصحراء بالغبار ،ش ّر ُ
ٌ
لكي أتنفسك مثل طفل يكتشف احللمة والثدي وحنان الصدر و ُأ َّم ًا شاهقة في
األناشيد

لن تصدق ما يحدث لي وأنا أحدق في سرابك
ٌ
برق مثل امرأة توقظ اآللهة لكي ترأف باألرض
التراب ال يفعل ذلك
أسميك الرمل
لست رمالً.
وأعرف أنك َ
***
رداء الرعشة
I

َ
ْ
رداءك
ابسط
هؤالء تهيأوا ،بدأوا مديحك،
سموك يوم ًا نرجس ًا في املاء
رمبا ّ
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َش ُّقوا نزه ًة في وحدة الصحراء
وانثالوا طرائدَ
مسرعات خلف ظلك
ٍ
ْ
وارتعش
َدع رداءك
تسمع زفي َر النرجس املغرور يتلو في قميصك آية
ْ
كأنك خارج التقومي
تنسى،
ْ
أبسط للصعاليك الفضا َء
ُ
الوحش يستهدي بهم
يوارون الفضيحة
وازج ْر ضحاياهم
تبدأ الفوضى وهم يحصون أخطاء الطبيعة
تسع ٌة في منحنى النيران
خمس ُة ضائعني
سقطن من الهوادج وهي تلهج بالرحيل
ثالث طفالت
َ
ْ
أبسط رداءك في ضياعهم الطويل
II

ميدحن جرحك
نسو ٌة
َ
قلوبهن
أنت في مرمى انتخاب
َّ
قميصك املقدود من ُق ُب ٍل
منتحر
لهن شجاع ٌة في قلب
ٍ
َ
َ
مستمر
فرار
كأن مديحك الباقي جنا ٌة من ٍ
ٍ
َد ْع رداءك
ْ
بهن
سبيلهن
هؤالء يرين فيك
ارأف َّ
َّ
مستغرق في الفقد
فارس
ٍ
إفتح قميصك مثل خيمة ٍ
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إمنح هؤالء ذريع ًة أو جوق ًة
َ
قميصك ،تصرخ املستذئبات
َح ِّر ْر
إفتح لنا جرح ًا جديداً في عذابك
ْ
***
احلب
قبل ّ

متت قبل اندالع احلب في قلب اجلزيرة
ال ْ
ال تغادر هذه الغابات َ
قبل النار
انتهت في وقتها،
إن كانت قصيدتُك
ْ
ْ
فاترك لها أحال َمها
ْ
واترك لنا وقت ًا لنقرأها
انتهت ؟
قصيدتـُك
ْ
ُ
النيران في قمصاننا
فلتبدأ
َ
وعليك أن تصغي لنا قبل الرحيل
سيبدأ اجلرحى وجم ُر النوم
واجلغرافيا تبقى لتحرس صبرنا
ٌ
ُ
واخلوف في أخبارنا
جامح
واجنراف
جرح اجلزيرة
ٌ
ُ
نحن في األسرى
فانظر إلينا
ْ
سافرت أو أهملتنا متنا انتحاراً
فإن
َ
ْ
فاكترث
نصحو قلي ًال
متت قبل اندالع احلب
ال ْ
***
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نخب «خولة»

سهرتي كأسان
واحد ٌة لـخولة وهي تفتح جنم ًة في خيمة النسيان،
ّ
وتغض طرف ًا عن بكاء قصيدتي
كي متحو دم ًا
يدُ ها النحيلة جنم ٌة في الليل في نهر الزجاج
حترس عرسها
ُ
مزيجها عط ُر ال َبهار وجن ُة الرمان ُ
غنوا خلولة في هزيع الليل
لي كأسان
كأس َف ُّصها في خامت التيجان،
ٌ
تشفي علة في القلب
كامن في احلان
واألخرى ٍ
ملوت ٍ
أو في دفتر السجان.
***
يقظة املعنى

ْ
واستعن بالناي
أيقظ حصانك
ْ
انتهت
رحلتك
ْ
ٌ
غامض
غيم
فابدأ بكأسك ريثما يرويك ٌ
ْ
رؤى وشقائق النعمان
أيقظ حصانك
نخبك التالي ً
لص َ
لبك قبل صوت الطير
ممالك،
سع ٍ
ومدائن تسعى برمتها َ
ٌ
ِت ُ
ْ
امللكي
أيقظ سرجك
ّ
هذا الغيم بح ٌر من مجاز املكر في باب الغموض
ْ
أيقظ حصانك وانه ْر املعنى
قصيدتك الطويلة أقص ُر اخلطوات نحو املوت ال ْ
تغفل
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لديهم ما ُّ
يشف عن القرائن
وامتحانُك في كتاب الطيش يكفي الستثارتهم
طريقك تنتهي
فلتبتكر سفراً،
لتستثني املمالك حيث يحتربون
فلتوقظ حصانك ولتدع للناي أجنحة الغناء
َ
غموض موسيقاك
إيقاع التهدج واحتمال الفقد
َدع للناي أن يرقى بأحالم البراق
الصلب والفتوى
يتوهمون
و َدع لهم
َ
لتصعدَ في قصيدتك األخيرة بارئ ًا
ْ
واستعن بالناي.
أيقظ حصانك
ْ
***
سؤال املوت

ُ
الرمال
إذا متنا مع ًا مات اخلزامى في تع ِّري ِه وغطتنا
انتهى ُ
صاخب
إذا متنا
سيل اجلنائز عن غناءٍ
ٍ
َ
ُ
ُ
شمال
النعش فينا يا
إيقاع وصاح
وانهال ٌ
إذا متنا مع ًا
ماذا سيبقى للقبائل كي تباهي في انتصاف الليل
ُ
السؤال
رح
ما املعنى الذي حتظى به األشعا ُر إن ُط َ
َ
عشب
إذا متنا
استحال رحي ُلهم سفراً بال ماءٍ وال ٍ
إذا متنا إذن
ُ
أجمل األقداح
ندم وتُكس ْر
فليسقط الندما ُء في ٍ
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ُ
محال
ال خم ٌر غداً يجري وال أسطور ٌة إال
سنبقى وحدنا في املوت
ال تفتح ملن يأتي إلينا
وحدنا متنا مع ًا
ُ
الرجال
كي ننقذ القتلى وكي تسعى إلى املاء
تلك حياتنا
مع ًا في املوت
وشم وفقدٌ غاد ٌر مثل انتحارات مؤجلةٍ
ٌ
إذا متنا مع ًا متنا
لنا شع ٌر يؤلفه
ُ
اخليال.
وميحوه
***
كأس شقراء

علي
كأسك شقراء ،وجندك يقسون ّ
كأسك تصخب وتعربد
كأسك سيد ٌة في الغربة
كأسك تكتب أحالمي
ليتك تفتح قنديل اخلطوات فجندك فوق كتابي
ليتك تكسر بابي،
ينهال عليك الشع ُر،
فتصحو من غفوتك العطشى،
وحدي
أنتظر َ
الليل الالهي والكأس الشقراء أمامي.
***
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شهوة اخليل

ْ
أيقظ حصانك
ُ
دت على أعقابها حذراً،
اشتهت
رمبا
اخليول الغز َو أو َر ْ
ْ
فبعض احلرب إهليجي ٌة
ُ
ُ
وتكشف األعداء
تخفي اخلصو َم
ٌ
غامض
أخطا ٌء مفخخ ٌة ونص ٌر للهزمية وانتحار
واخليل في الشهوات
الصديق يحوم قبل الطير
واملوت
ُ
ُ
ْ
أيقظ ريشك املغدور وامنحنا جناح ًا في حصانك
ْ
قل لبعض احلرب أن تصغي لهندسة احلياة
فرمبا كان املش ّقر غرفة للغدر
حصونهم مالذاً للوقيعة
أو كانت
ُ
األرض الوسيعة
ضاقت بك
رمبا
ُ
ْ
َ
مكانك عندما توقظ حصانك
كن
ْ
حرب تقاوم نفسها
وانه ْر القتلى وهم يهذون في ٍ
رمبا يكبو حصانك
كن في مكانك
ْ
بعض هذي احلرب طائش ٌة عن املعنى
ُ
سعي في الغبار
وكل فهارس الصحراء ٌ
ْ
واسعف العطشى
فخذ مكانك
وفس ْر للسراب داللة األسرى
ّ
يناقض نفسه
ُ
ُفهم حسرى على ماءٍ
اهم ْز حصانك
َ
ْ
شكل القصيدة وهي في غيبوبة القاموس
واتخذ
وضع الكتابة،
خُ ْذ َ
ُ
يقاتل نفسه،
واغف ْر األخطاء في جيش
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ْ
صديق يصقل األعدا َء
واسأل حصانك عن
ٍ
كي تسأل ثالثاً شمعة الفانوس.
***
بوصلة

كلما َهـ َّب ْت شما ًال عابس ًا
إذهب جنوب ًا
ْ
قلب في جنوب األرض بيتك
كل ٍ
*
ْ
أيقظ «الرقالء»
واخرج من تهامة
ْ
إذهب هبوباً.
صنعا اليمن
عندما
ْ
***
نظام الكالم

ليس هذا كتاب ًا
إنه لغ ٌة تشغف كلما ح َّرك اهلل فيها كالما
كلما غ َّير إيقاعه في الطبيعة
لغة كالوشيعة تنهال ألوانها،
كلما نام ُ
خيط الضباب بها،
كلما َّ
اختل فيها نظا ٌم
كل هذا كال ٌم من اهلل
يخرج عبر حدود الكتاب.
***
*

الرقالء ،ناقة طرفة بن الوردة
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ضاع
تاج ُم ٌ
ٌ

انتصفت
الليلة
ْ
ُ
ونصف زجاج أشعاري يالعب خولة
كي َّ
تكف عن الذرائع وهي متحو كاسرات الضوء في ريف
القصائد
ُ
نصف أشعاري يؤانسها
ٌ
مديح الوشم يغزل شعرها
ونصف في ٍ
وخولة في هيامي
لتهب عاصفة
ّ
كتبت أشعاري لها
ُ
ضارع حتى انتصاف الليل
منذ الظهيرة في ٍ
نشيد ٍ
وهي تخالني شبح ًا فتقرأني ومتحو كاسرات املوج
بحراً طائش ًا في لوعة الشطآن
ُّ
ويغض طرف ًا عن ضياعي تائها
يسمع صوتها،
مضاع في هياج املوج
تاج
ٌ
ٌ
ٌ
مستحيل سوف يسمعها وينساني،
بح ٌر
وخولة في خيامي.
***
على جرحي

َم ّروا على جرحي يرون نزيفه،
ويؤلفون نشيدهم من عزفه
َ
املعادن حول حزني قبل أن أبكي ويسقون احلديدَ
مروا يوارون
نشيجهم ُ
ريش الغريب على َح َمام البيت
ُ
مروا
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انتشيت
كلما مروا على جرحي
ُ
متنح ُصدفة األحياء
كأنهم ُ
مرض احملار ِة وهي ُ
ذاكرة اجلواهر
نسيت املوت
كلما مروا
ُ
عط ٌر في غموض الصوت
أجنح ُة املالك ونزه ُة املنفى وشع ٌر شار ٌد
ورأيتهم مروا
رأيت رفي َفهم
ُ
ورأيت ريف ًا وارف ًا يحنو على جرحي ويرسم راي ًة
ورأيتهم يسقون جرحي زعفران اهلل
ينتخبون أقداح ًا على حزني
إذا مروا
يرون قصيدتي تبكي ،فيدخرون َ
بعض نبيذهم
قتلى قضوا حب ًا وال يتأخرون عن الزيارة
كلما جاءوا إلى سجن املشقر
يسألون اهلل عن أسمائهم
مروا ِخفاف ًا عند جرحي يستعيدون النشيدْ .
***
قنديل األخطاء

فتى في حكمة السبعني
ً
وطقس كالذبيحة
متوج به
صحرا ٌء ُ
ٌ
هذه األخطاء قنديل العذارى
أعطافهن
يبتهجن وتنتشي
ّ
شفيفة تهذي
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ملن هذي القرابني؟
اشتهتني وردة تبكي
سألت املاء
َ
صحرا ٌء تصلي للملوك وللحجارة
أخطائي
حكمتي بيضاء
أرى مستقب ًال ينثال مثل الرمل واألحجار سيدة
ويأتي من يؤسس للسراب على الكتاب
انتابني ٌ
شك بأن املذبح التالي من النص القدمي جنائ ٌز
(ويكون أن يأتي /إذا جا َء)
ٌ
ُ
يستشرف األخطاء
جارف
انتحاب
ٌ
ناسك
حكم ُة ٍ
وسالل ٌة ترث احلجار َة كي تُعيدَ
الذبح والقربان
َ
(أن يأتي /إذا جا َء)
الفتى في نزوة السبعني واألشعار تقتله
يبكي
فتى يبكي لنا،
غامت مالمحه
العذارى ينتشني به إذا
ْ
ٌ
صهيل في كتاب الليل.
سد ٌمي أو
***
وردة النساء

هل تلدني ورد ٌة كي أستعي َر حزا َمها في وحشة التذكار
أعمدَ بالنبيذ شهيق شهوتها
دمي املضاع لكي ّ
هل حتنو على َ
وكم ستثكل ورد ٌة أحفا َدها
فكم تلدُ النسا ُء
وقائع تُروى لقتلي
مرات
أثالث ٍ
ُ
ولدت ،وضاع لي قب ٌر ،و ِت ُ
سع ٍ
نبي الناس
َ
كنت مثلي يا َّ
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أمك ٌ
َ
جميعهن
األمهات
صليت سراً وا َّدع ْت َك
ثاكل
َ
ُ
َ
ربطن سرك في حزام الرضع يوماً،
َ
وانتهت أسطورة التأويل في دار الوالية
ْ
في سراب املاء واألسماء في الدول اخلفية
كنت َ
مثلك
ُ
الوحشي
وامللوك ميجدون قصو َرهم بقصيدة من ِشعري
ّ
يا أمي حزا ُم ِك شدَّ ني في خيبة الرايات
ِ
خيطك احملمي بالنايات
وانهارت فت ّو ُة ساعدي في
ُ
ِ
الغابات
أجمل
انتهت ،لوال حزا ُم ِك،
يا أمي
ْ
تسع
ٌ
صليب قيل أطرافي مقطع ٌة
َض َّمني قب ٌر وقيل على
ٍ
وقالوا إن َف ْصد الدم أنهاني وقالوا شدَّ ني خيط النجاة
وأيقظت روحي ذبالتها
ْ
الشمس ،مثل خطيئة النارجن وهو يصوغ صفرته
رأيتك تغزلني
َ
النفس وحدك سر قافلة القبيلة
رأيتك تزجرين
َ
تفضحني لطائم التجار
شبق،
جامح َيـ ْنـزو و َي ُ
وهي تائهة ب ٍ
ِخيل ٍ
تضيع
وهي غافلة وتخس ُر أو
ُ
رأيت في غيم الوالدة
كنت في فيض املخاض وتكتمني الطلق
َشدُّ ِ
وك على وهم الساللة
شدني ُ
خيط الداللة
كلما في يوم ميالدي تأكد مقتلي
واشتدَّ ُ
نزف الطلق وامتدَّ احلزا ُم
فغادرتني شهوة النسيان
وانبثق الكال ُم.
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يا أمي،
حزا ُم ِك ح َّزني في ال َّنح ِر
كنت النهاي َة في البداية؟
هل ُ
َح َّزني ُح ْزني على موت املرقش قبل أن ميحو حجارته
ويبكي
ضاعت جنتي في آخر الفتوى،
أوشكت
كلما
ْ
ُ
وضاءت في األقاصي كي أموت مبكراً
ْ
قال النبي قبيل أن يهذي بنا
تلت
تسع ًا ُق ُ
قلت القصيد َة كي َ
أبالغ في ابتكار العشق
ومر ًة ُ
أذهب في الشغاف
ُ
تلت على الضفاف
ومرة أخرى ُق ُ
ُ
أخاف،
ومرة أخرى
ومرة أخرى.
***
وطن يخشى الفتى
على ٍ

هذي بال ٌد ال أم ِّي ُزها
ٌ
دخان أم يدٌ مغلولة أم فكرة تهوي؟
بال ٌد،
فاستحالت حاضراً
كانت الصحراء متضي
مستقب ًال
أسمي خيمة في الرمل
من أين لي ماذا ّ
ال ما ٌء وال غج ٌر
الغيم حني تقول
وال يصغي إليك ُ
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منضي لألفول

فكيف لي،
عابر
كنا على وشك احلديقة ،مثل حلم ٍ
الكابوس
فاستيقظ
ُ
واختلط اليتامى بالثكالى
ُ
عرش
وح َّل
دارت الفتوى
ْ
َ
النعش في ٍ
حيا ٌة أم متوت
بال ٌد ال أميزها
هي انتحا ٌر صار ٌم
يا ليت لي
ومت
كنت مقتوال ُّ
«هل ُ
وعدت»
سفر
ُ
أم ُ
كنت في ٍ
لم يعد لي،
هذه الصحراء تفقدني،
وكل تراثي املنهوب ميحوني،
وصوتي وحده في هذه األرجاء يسمعني.
***
أشالء

َص َن َع الشع ُر بي
الريح بالرمل
مثلما تفعل ُ
َبـدَّ َد أشال َء روحي
تهلكات
مضى بي إلى
ٍ
وأغرى بي النا َر
ِ
الغائب.
أودعني وحشة

***
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الدرس

صعب على الشعر أن ينتهي
ٌ
مثل أسطورةٍ في البكا ِء النحيل
ذريعة خولة في خيمة الليل
بكاء يخيط الظالم
هذا هو الدرس
َ
أن تستعيدَ
غيابك،
كلما ينساك قو ٌم ،سوف يقتتلون،
كي تنسى ساللتك البعيدة
كلما في وشم خولة،
كلما تطوي عباءتها وتبكي مثل ثاكلة الظالم
الدرس
حفظت
هل
َ
َ
ٌ
ٌ
خارق
مستحيل،
صعب،
ٌ
واملوت أن تبكي وتبكي كي تخيط الليل بالدمع الطويل
ُ
درسها
دع خلولة َ
واستعن باملستحيل.
واقرأ كتابك
ْ
***
الطفل في اخلوف
وصرت مائي ًا
تخطيت الغبا َر
ُ
ُ
سحاب في الهوادج
جتلى لي
ٌ
وهي تهتف بالسماء لكي تسيل
قلبي عليها قبل أن ترتد روحي في جروحي
بيت
لم يعد لي في رماد الغيم ٌ
صار بيتي جنة التذكار
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أعطتني يداً أبكي عليها
مثل خوف الطفل في ليل الغريب.

***

تاج املوج

متوج
ْ
جاءت ُ
جت ُّر كوكب ًة من األعراس من ماء املرايا
سوف تستثني طبيعتها لترقى أن تكون ذريعة للرمل
بحر َّ
شط في ماء الضحايا
حتنو مثل ٍ
توقظ األسرى
وصوتها في راية الذكرى
متوج
هذه أسطورة أخرى
تغني
ستبدو بعدها الصحراء نائية عن الشعراء
تبدو مست َقراً للرحيل ونزهة للماء
مبحتمل،
كي حتظى
ٍ
احلراس
وتخدع
متوج
ُ
َ
ُ
يقتتلون في غيم املسافة
سادر ال ينتهي
ورمل ٍ
بني زرقتها ٍ
يا غيم دعها تنتمي
دع خولة الفرسان تصغي مر ًة أخرى لوقع خطاك
ْ
َ
دليلك نحوها
تفقد جنم ًة كانت
وتضيع في تي ِه القبيلة كالقتيلة
ُ
أيهذا الغيم دعها ورد ًة في الكأس،
ومتوج.
تسبق خطوها
ْ
***
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خمسون ما ًء

كبت لك خمسني ما ًء لتغتسلي بغير الصهد
َس ُ
حيث األنهار الصغيرة تزخرف جسدك تداعبه وتوقظ فيه الفتنة
خمسون ماء تتحدر من أعطاف الطبيعة متموجة ُّ
حتف مبركبك اللطيف ومتنحه
نعمة األجنحة لكأن هذا اجلسد املتوهج بفعل الوشم وصليل الذهب يبحر بالشهوة
املكبوتة نحو سدمي الشغف
خمسون
ال يكفيك
وال يطفئ لك ناراً
وال يلجم دورة الدم املجنون في األروقة.
***
شهالء

تفتح شرف ًة وتقول لي هذا سريرك ،عرشك اجلسدي
خذني قبل هذي الكأس ،قبل رحيلك التالي
فلي خم ٌر لديك أريده ألريقَ عطري في كيانك
شهالء فاحتة النعيم تس ُّر لي
شهالء شهوة ِ
شاخ ِصني إلى اجلحيم
ترد لي َن ْر َد املغامرة القصية
ُّ
مدت يداً
أرخيت أعضائي لها،
كلما ْ
ُ
عرشي ينالك
لتقول لي
تاج يسير إلى مكانك
وانتعاشة جنتي ٌ
ماذا يريد الشعر أكثر من ٍيد ممدودةٍ وثالث جنيات،
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وشاهد ينسى
أخطاء مل ّفقة ومغفرة احلنان
ٍ
وشهالء الشهية زهرة في عنفوانك.
***
فرسي إليك

َف َر ِسي ِ
إلي
إليك ُّ
تخب ،فارويها بعطرك وهي عائدة ّ
وحمليها ما ُ
يقال عن القصيدة وهي تسمو
ّ
فسوف يغفر سيدٌ للعبد
واشفعي للغافلني
وحدي في انتظارك،
جللي فرسي مطهم ًة
نادر من جنةٍ في آخر الصحراء
مباءٍ ٍ
وحدي
ُ
والرسائل ذاهبات مثل قافلةٍ بال معنى
بال أسطورة
مثل انتظاري ْأن أموت.
تأتيك أخبار املراثي وهي خائبة
ْ
فإن جاءت إليك اخليل عارية،
خذي ثوب القتيل وجللي خيلي
ِ
موسمه.
كأن قرينة تكفي لكي أبدو قتي ًال قبل
«فصل األناشيد» من كتاب (طرفة بن الوردة) قيد النشر

