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قصائد
ما الذي ٌمكنُ أن أقول ُه فً قصٌد ٍة
أفكر فً قصٌدة
تسقط كورقة حرة من شجرة الحٌاة
وال جاذبٌة لسطح األرض
ال جاذبٌة
أفكر فً قصٌدة
لٌس بها أعصاب
قصٌدة من لحم بشري
ممدود فً عربة إسعاف
كحب ِة طماطم فاسدة.
ما الذي ٌمكنُ أن أقول ُه فً قصٌد ٍة
عندما تنكس ُر خطوةٌ فً حٌاتً ؟
أهكذا:
األلوان فً اللوح ِة ٌخسر.
 رهانُِ
نحن نخس ُر عٌوننا،
أجمل حفر ٍة فً الحٌاة عٌو ُننا،
مع خطوا ٍ
ت بسٌط ٍة فً الشارع !!
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لم ْ
َ
الشروق الجمٌل،
أعد أرى
ُ
نصف عروقً،
فقدت
هل
َ
هل هذا السائ ُل نزفٌ ؟
شً ٌء ما انطفؤ فً جبٌنً
ما الذي ٌمكنُ أن أقول ُه فً قصٌد ٍة !
اللمع ُة الوحٌدة التً أحبّها
اللٌل
النٌل ألعمد ِة اإلنار ِة فً
ضحك ُة
ِ
ِ
مٌالنُ الما ِء على الما ِء،
ُ
قطرات خلو ٍد ٌموجها مركبٌ صغٌ ٌر
عصفوران
علٌه
ِ
لم ٌشعرا بتلوٌح ِه من زلزل ِة الحبِّ !!
ما الذي ٌمكنُ أن أقول ُه فً قصٌد ٍة
غٌر خطو ٍة خاسر ٍة !
َ
**
ت
أنا أسٌ ُر قبضتٌن للمو ِ
واحدةٌ على رقبتً
وأخرى تس ُّد أحالمً.
أحالمً! أوووه كٌف أصفُها؟
ٌ
دعامة لقلبً
حلم !
كانت َ
أكبر ٍ
ال أرٌ ُد أن أرى،
أطمئن !
أرٌ ُد أن
َ
مجهداً أفتح الحائط
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ك اإلنار ِة فً
أحبُّ التكل َم عن الكتابة الردٌئة تلك التً تشب ُه أسال َ
األفراح،
حبال الضغطِ العالً
أتكل ُم عنها ألنً أحبُّ صٌ َد العصافٌر من فوق
ِ
بعٌداً وسط الحقول ..
ال أج ُد ما أكتب،
ال مالئك َة فً الحًِّ  ،ال أبواب
نصفُ خشب البٌوت هاجر مع البرٌد
ت
واستدار الباقً كالثدٌٌا ِ
المع
نسل
أمالً فً ٍ
ٍ
..
ب
ك الخش ِ
ال مالئكة تبارك عرا َ
ال أبواب تحبس فرقعة األلواح.
أنا مطحونٌ فعالً
ال ّ
شغ ُل ٌؤك ُل فًَّ ال ّس َقط والعظم
للوح ٍة فً مجلة
من نشرة األخبار
بٌن الرادٌو وقفّ ُة الكتب
ٌ
مسافة مضبوطة لغسل جثة.
ُ
بلعت عظمة
ْ
سقطت من كتا ٍ
ب عن الموت
تع ّ
ٌت وكؤنها ٌ
ش ُ
ساق بلحم
أرٌ ُد أنْ أكون شرٌّراً
تفقدان زٌتهُما ك َّل ساعة -
 عٌنايِ
وطاعنا ً فً الشرِّ
أفت ُح شف َة ورٌ ٍد
وأسنُّ س ّكٌنا ً من الدرج للكتابة !
ٌ
صوت ألح ٍد على مُهرة :
تم ّهلْ،
اعد ْل ٌاقة القمٌص،
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اخلعْ النظارة،
عطشانٌ ؟ ، ..
اتركْ
جنب النظارة ما تقولُه ألمِّك،
َ
ك على صفٌحة الغسل،
ُم ّد رجل َ
بالضبط  /اآلن  /حاالً
..
أنا تماما ً جاه ٌز للقنص.
***
َّ
ك ،رم ْتها الرٌح على حائطِ مسج ٍد
جث ُت َ
ك
وفً انتبا ِه َ
ٌمرُّ الكوكبُ به ٌّا ً بٌن بإبإٌن.
العٌن جه َة النجوم
ك
مشلوالً أحر ُ
َ
تعد ُل رأسها
ٌ
سحابة
غضبى من أول الشارع
قلبها اسو َّد من الرعو ِد واألدرٌنالٌن.
بدن:
تجم ُع ما بقً من ٍ
إلى المجاري !
ُ
الدفن
تبٌت فً غرف ِة
ك
ك ُّل أنفاس َ
ِ
ُ
الخٌوط  /دهن ال َّشعر  /ف ّخا ٌر لؤلمعاء و ُك ْلٌتان  /مٌاهٌ معدنٌة  /عو ُد
ثقاب واحد
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َ
كنت المعا ً ..
واضحا ً كرسْ مة فً ركن خرٌطة
سوداء
النٌل .
قرب
صاحٌا ً كعمو ِد كهرباء
َ
ِ
***
علًَّ أن أطور أنفاسً فً الكتابة
سؤبدأ الجري فً الشوارع
مجهداً،
أفت ُح الحائط
ُ
الطرٌق كالنافذة !
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مهنة هوميروس
النحاس أغرق دفتر المراكب
ك ّنا اثنٌن
والمدٌنة آخر المشهد.
رغو البحر ٌدور كدخان قدٌم
حتى األفق
ظلل الموج بالدفاتر.
سهونا،
وارتمى أح ُدنا
ُ
ٌبسط الذراع لغرقى،
والوالدة كانت فى مواسم المد
مذ خرجنا من رحم اإلسفلت
والهجرة دا ٌر.
مراكب «الهدسون»
جرّت من ٌقتل فى برِّ الزٌت
الفٌزٌاءُ،
القانون والنحاس
لٌل
توسّدوا ذات ٍ
الخاصرة
وتبرقشوا بالغرٌزة.
لرأسى
مالمح جلد البسطار،
مبتورة
تتوزع على عتبات الحصى،
ثوب حسٌن الحفٌد
وتلوّ ن
َ
بدم له ذكرى.
ٍ
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..
قال الراوي:
كان الب ّر طرٌقا ً سهالً
وقُتل نعْ ث ٌل فى سبٌله
وقال:
هم رجا ٌل
ونحن رجا ٌل ٌا مداد الخلٌفة.
تجلسُ التربة الشرٌفة
بٌن كفى أمً
لتسمع:
تجسّر الكاكى على مطبخها
وبكا َء عٌالها
نحاس
من ماسور ِة
ٍ
ُتمٌ ُل أباهم إلى حفرة الدفن.
..
ك ّنا نقرض من التارٌخ بٌوتا ً
ننحتها بذراع الزهد.
نرس ُم على الجدران فراشات
نلوّ نها بالحناء والجروح،
والكوكبُ الخافت
ٌنث ُر الضوء على ركام من األسلحة.
ُ
مشٌت
فى عروق المدٌنة،
ُ
فتشت عن حانوت..
ُ
قلت:
مغسول بطمى الترع
أقاٌضُ بعثً /بجل ٍد
ٍ
ألتواتر فى رواٌات الموسٌقٌٌن.
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ُ
يبحث عن مهنة
شاع ٌر
تحت بناٌات الطرٌق
تتكو ُم مخلوقتً
تفترش الوجع،
ب الزمان
وتصلّى لر ِ
وكما ٌتؤخر الزب ُد عن شطآنه
أتوس ُد قِبلتها
تماما ً كخلٌف ٍة فى سرٌر المُلك،
والشرفات
ُ
قصب الرجولة وأقواسها.
تشحذ
َ
هذا زفٌري:
حوضٌ من ال َغًّ
ٌتكس ُر على باب التمائم.
هذا زفٌري:
أسما ٌل من الورد
الهثة فى حقولها،
وأنا الساح ُر التائه
الجئٌ فى رئتًّ
أحالمى لم تجئ.
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عظا ُم رقبة بنكهة النحاس
ثت نب ٌّا ً
ح ّد ُ
ٌسٌ ُر وحده فى فال ٍة
أرهقها التعب وحاصرها الجوع
سٌؤتٌك النجارون
ُخ ْذ منهم أهازٌج اللٌل
وقهرمان بضاعتهم
مصفا َة الغناء وآالت الحالقة
لبحر
وأهْ دها
ٍ
َ
غرق فى رمل ِه األهل والولد،
واعل ْم
بالخشب المعروق ..ستطفو.
كلقاح بابل
الحجارة كالرٌح،
ِ
تتوز ُع على مالء ِة الجُند،
الزهر
وتكشف أثدا َء
ِ
بالوخز.
هكذا..
بعد عشرٌن عاما ً من التنفس
الدبابات ظ ٌّل لظلً
الدبابات تمشى فى غرفِ النوم!
امرأةٌ تجلس فى الباص
الرم ُل هذٌانٌ ٌُبطنُ الحكمة،
وهذا السرابُ محضُ إشارة،
والعابرون فى المدٌن ِة
هُم أهلً
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رمل بارد
ٌمشون على
ٍ
هذا س ْف ُر أهلى فى دكرنس*.
بالدي
شكل فراش ٍة بال أجنحة
على
ِ
شكل فراش ٍة بال عٌون
على
ِ
تسن ُد ظهرها
ب
لخش ِ
ومالء ِة السجن.
..
ُ
وقفت..
الباص ،كعادتً
أمام
ِ
للناس رائح ُة غبار بال رائحة
الكرهُ ٌستفح ُل فى القلب
ٌصٌ ُر عمارة
بال روافد للن َفس
القلب المسكٌن بال دعامات وال ٌعرفُ نجا ًة
غٌر الباص.
َ
ُ
دخلت الباص
حٌن
قدم ترح ُل جه َة الضوء
آخ ُر ٍ
ساقً
تجرُّ قرنا ً
من هوا ٍء مٌت.
ض َمرا
الجناحان َ
ُ
خٌط صٌد!
وتعلّق فى الرئ ِة
ـ سٌدتً
هل ت ُم ّدٌن ٌدك إلى؟
هل ت ُم ّدٌن؟
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وجهى؟
أترٌن
َ
ِ
ال أفكر فى شًء
فاض
رأسى ٍ
أخفُّ من حزم ِة جرجٌر
الصبح على الرصٌف
حالها :من
ِ
تم ّنت مع ضرب ِة شمس؛
أنْ ُتصبح فكرة ذات جدوى..
المسافات التى بٌننا،
السّهر،
المزا ُج المعدول،
واألحالم
من ٌسؤ ُل هذى المدٌنة
عن أحالمنا،
رغٌف ال ُجبْن لؤلوالد؟!
ك
من سٌمس ُ
َ
..
وجهى؟
أترٌن
َ
ِ
بٌنى وبٌن الشمس
رصٌفٌ ونٌل
ُ
وددت لو َ
نبت على لسانً
صبا ُح الخٌر..
الرئ ُة مآلنة بالحكى!
كان لى قم ٌر
ٌجلسُ تحت طاول ِة لٌلً
ٌبٌت حزٌنا ً
ُ
أكمام قصائ ٍد حرّة سقطت من جٌوبً.
فى
ِ
نحوهُ جس ٌد
ٌزحفُ َ
كرمل المدافن
ش َّق ُه رم ٌل مشعش ٌع
ِ
ُ
فصحت
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نهر مٌت
كفضا ٍء ٌُلقى على ٍ
ُ
صحت:
هذا اللٌ ُل
ما ٌء للتعبد
هذا اللٌ ُل ..طعا ُم لمُحبٌّن.
أتكئُ على سجاد ٍة
ل َد َغها صوفًٌّ
ٌعرفُ أحوا َل العاشقٌن
وأنا
أرقبُ أعضائً
َ
الوقت
ُتق ِّش ُر
ببط ٍء
ببط ٍء.
فى مساح ٍة من الشهوة
أجم ُع لحمً
ورق أبٌض
على
ٍ
سطح ج ّنتً
أرتبُ أنفاسى على
ِ
كنقش
ٍ
ٌُداهم ُه البح ُر نهاراً.
أركضُ
ك ٌا لٌ ُل
نحو َ
ألمسُ ُ
ك بٌديّ
ظلمت َ
ك!
شراٌٌنى اآلن فى شراٌٌن َ
..
الصبا ُح أسو ٌد
مث ُل عٌنٌكِ
خرطوش فى الشارع
مث ُل ما بقى من
ٍ
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وفى عٌنًّ .
الصبا ُح غائ ٌر
بحجم حفر ٍة غرستها ماسورةُ شرطىٍّ
رحم الرأس.
فى
ِ
افتحى الشباك،
حرّكى الرأس قلٌال
كى ترى البرع َم صاخبا على االسفلت
ال تنظرى جنب السور
ال تلمحى الكتان األبٌض،
ُ
الجثث كمدا على الرصٌف
كى ال تنفلت
ال أرٌ ُد من وجهى إال العٌن
أللمح الهواء والخرطوش
ال أرٌد إال الفم؛
كى تخرج الحنجرة فرحانة
إلى هللا
 سٌدتًأشكوكِ لسحاب ٍة
مرّت على سطح جامع
لٌس هكذا تقام الصالة بال امرأة فى البال
ٌتنفس عمركِ مرات ومرات،
هل تقُولٌن شٌئاً؟
ولو صباح الخٌر
هل تقُولٌن؟!
*مدٌنة دكرنس تابعة لمحافظة الدقهلٌة – مصر
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خدمات مجلة أنهآر األدبية
تدقيق دواوين الشعر الشعبي
تدقيق دواوين الشعر الفصيح
تدقيق ومراجعة اإلصدارات األدبية
دروس الوزن والقافية صوتيا ً عبر الهاتف
خدمة االستشارات الشعرية والمساعدة على الواتس أب
مساحة إعالنية إلصدارك األدبي
نشر ديوان أو كتاب إلكتروني في أنهآر

للتفاصيل اضغط هنا
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أنهآر للنشر اإللكترونً
نً
ال تتحمل أي مسإولٌة أدبٌة أو فكرٌة أو قانو ة
عن محتوى الكتب المنشورة
و المواد المنشورة تعبر عن رأي كاتبٌها فقط
كما نحذر من إعادة نشر هذا الكتاب إلكترونٌا أو بؤي وسٌلة أخرى
من دون الحصول على كتاب موافقة موقع
من المدٌر العام للناشر اإللكترونً د.شوق العبدهللا أو من ٌنوب عنها
الناشر اإللكترونً ©
anhaar.com
نشرت هذه المادة إلكترونٌا وفقا لشروط مسابقة الناشر للشعر العربً2015
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