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تقدمي
احتفظت الق�صيدة العربية العمودية مبكانتها على م ّر الع�صور،
ويف بداية القرن الع�شرين �أخذت الق�صيدة �أ�شكا ًال متعددة بهدف
التجديد ،لكن العمودية ظلت حمتفظة مبكانتها يف النف�س العربية،
ومل يتبقّ من الأ�شكال التي ا�ستحدثت وقتذاك �سوى ق�صيدة
التفعيلة التي كان حفاظها على مو�سيقاها وحتررها من القافية
من �أهم �أ�سباب ا�ستمرارها.
ويف هذا الديوان مزج ال�شاعر ح�سن توفيق بني الق�صيدة
العمودية وق�صيدة التفعيلة ،تارك ًا لهاج�سه ال�شعري اختيار ال�شكل
الذي تظهر به الق�صيدة دون تكلف ،ولعل هذا يجعل الق�صيدة
معبة تعبري ًا �أكرث دقة ع ّما يجول يف نف�س ال�شاعر.
رّ
ونظر ًا ملكانة ال�شعر يف الثقافة العربية ،وانطالق ًا من حر�صها
على تنوع الكتب التي تطبعها وتن�شرها ،ارت�أت �إدارة البحوث
والدرا�سات الثقافية بوزارة الثقافة والفنون والرتاث طباعة ون�شر
هذا الديوان� ،آملني �أن يجد فيه القارئ الباحث عن ال�شعر ما
ير�ضي �شغفه.

د .حمد بن عبدالعزيز الكواري
وزير الثقافة والفنون والرتاث
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مقدمة

ال�شعر والغراب ...والأر�ض اخلراب

منذ �أن قال امر�ؤ القي�س يف مطلع معلقته ال�شهرية «قفا نبك من
ذكرى حبيب ومنزل» ،ظل ال�شعراء العرب القدامى يحذون حذوه
وي�ستهلون ق�صائدهم بالبكاء على الأطالل ،فتبدو الأر�ض من
حولهم خراب ًا يباب ًا ال مفر �أمام الإن�سان �إال �أن يبتعد عنها لكي
يبحث عن �أر�ض جديدة ،وحني الحظ �أبو نوا�س ما كان يقوله الذين
�سبقوه من ال�شعراء �شاء �أن يتهكم عليهم ،مطالب ًا �إياهم باجللو�س
بد ًال من �أن يظلوا يبكون �أثناء وقوفهم وهم يت�أملون اخلراب:
قل لـمن يبكي على ر�سم در�س
واقف ًا ..ما �ضر لو كان جل�س!
وعلى �أي حال ،ف�إن الأر�ض اخلراب قد ارتبطت يف �أذهان ه�ؤالء
ال�شعراء القدامى بالغراب الذي يثري نعيقه احلاد يف نفو�سهم
ما يثري من حزن وقلق و�إح�سا�س بال�ضياع وبالفقد ،ومما الحظه
ه�ؤالء �أن الغراب يظل قامت اللون و�شديد ال�سواد طوال حياته وك�أنه
ال ي�شيب �أبد ًا ،وعلى �ضوء تلك املالحظة ف�إن ه�ؤالء كانوا يقولون
عما ال ميكن حتقيقه من �أمنيات �أو مطالب �إنه �سيتحقق �إذا �شاب
الغراب!.
العجيب �أنني قد �أحببت «الأر�ض اخلراب» حب ًا بغري حدود منذ �أن
تفتحت عيناي على مر�آها� ،إىل جانب �أن يل عالقة روحية عميقة
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مع «الغراب» ،لكن هذا الذي يبدو عجيب ًا لن يكون كذلك �إذا قلت
�إن الأر�ض اخلراب هي عنوان �أ�شهر ق�صيدة عاملية ،وقد كتبها
مبدعها ال�شاعر الأمريكي ال�شهري ت� .س� .إليوت �سنة � ،1922أي
يف �أعقاب احلرب العاملية الأوىل التي خلفت ما خلفت من خراب
يف قلب �أوروبا ،وكذلك حال «الغراب» ،فهو عنوان ق�صيدة ذائعة
ال�صيت لل�شاعر الأمريكي املده�ش �إدجار �آالن بو ،وقد كتبها بعد
�أن ماتت حبيبته التي كان يع�شقها بجنون وهي ال تزال �شابة يف
مقتبل عمرها.
ت�أثر كثريون من رواد حركة ال�شعر احلر بق�صيدة الأر�ض
اخلراب ،و�أذكر هنا على وجه التحديد بدر �شاكر ال�سياب و�صالح
عبد ال�صبور وعبد الوهاب البياتي وبلند احليدري ،وقد حظيت
الق�صيدة برتجمات عديدة �إىل كل اللغات العاملية ،وترجمها �إىل
لغتنا العربية اجلميلة لوي�س عو�ض وعبد الواحد ل�ؤل�ؤة وفايق متى
وماهر �شفيق فريد و�آخرون ،وكان من حظي �أنني ح�صلت على
ن�سخة منها باللغة الإجنليزية ،ثم ا�ستعنت برتجمة لوي�س عو�ض
لها منذ �أن كنت طالب ًا جامعي ًا� ،أما ق�صيدة الغراب فقد ترجمها
الراحل الكبري الدكتور حممد مندور يف ثنايا كتابه اجلميل
«الأدب ومذاهبه» ،لكن التي لفتت نظري �إىل تلك الق�صيدة
كانت �أ�ستاذتي الدكتورة �سهري القلماوي التي �أدين لها بالف�ضل،
�أنا و�سواي ،ممن تلقوا العلم على يديها الكرميتني ،وهنا �أتذكر
�أنها ا�شرتت يل ن�سخة من ديوان �إدجار �آالن بو ت�شجيع ًا يل على
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تذوق ق�صائد ذلك ال�شاعر الأمريكي الكبري ،وكنت �أ�ستمتع بقراءة
«الغراب» من خالل الن�ص الأ�صلي باللغة الإجنليزية ،ولكن بعد
�أن �أعيد قراءته �أكرث من مرة بلغتنا العربية من خالل ترجمة
الدكتور حممد مندور ،وظللت �أتفاعل مع الق�صيدة ومع م�شاعر
مبدعها �إدجار �آالن بو ،خ�صو�ص ًا حني كان يتو�سل �إىل الغراب �أن
يرحل من حيث �أتى لكي يرتكه وحيد ًا مع ذكرى �إلينور – احلبيبة
التي فقدها وفقد مع فقدانها نعمة ال�شعور بالأمان والطم�أنينة،
فظل يحاول �أن ي�ستعيدها من عامل املوت ولكن هيهات:
�أيها الر�سول ..ر�سول ال�شر..
طائر ًا كنت �أم �شيطان ًا رجيم ًا..
يل �أرواح الغواية �أم حملتك �إ ّ
�سواء �أ�ساقتك �إ ّ
يل قوة العوا�صف..
�أيها الطائر احلزين بوحدته و�إن مل يفقد ب�أ�سه...
عد �إىل العا�صفة يف عامل املوت املظلم..
ال ترتك �أي ري�شة من ري�شك الأ�سود تذكار ًا ملا فاهت به روحك
من كذب...
اترك وحدتي غري معتدى عليها..
غادر التمثال من �أعلى بابي...
انزع منقارك من �صدري و َن ّح عني �شبحك املخيف..
ف�صاح الغراب :هيهات .
ولكن ما الذي دفعني الآن لأن �أتذكر ك ً
ال من «الأر�ض اخلراب»
و«الغراب»؟!
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�إنه التقدم التكنولوجي املذهل ،فهو وحده الذي �أتاح يل �أن �أعيد
قراءة هاتني الق�صيدتني الرائعتني ،بل �أتاح يل ال جمرد القراءة
فح�سب ،و�إمنا �أن �أ�ستمع �إليهما عن طريق الإنرتنت ،وهو العامل
الذي كنت �أرف�ض التعامل معه �إىل �أن اكت�شفت �أين كنت يف �ضالل
مبني.
ي�ستطيع املهتمون بال�شعر رغم قلتهم �أن ي�ستمتعوا باال�ستماع
�إىل �إليوت – �شخ�صي ًا – وهو يلقي «الأر�ض اخلراب» ب�صوته،
وكذلك وهو يلقي ق�صيدته اجلميلة « �أغنية العا�شق ج � .ألفريد
برفروك »� ،أما ق�صيدة «الغراب» ف�إن ممثلني عامليني قد تناف�سوا
يف �إلقائها و�أدائها ،و�أنا مل �أكتب هذه ال�سطور بطبيعة احلال �إال
بعد �أن ا�ستمتعت مبا ا�ستمعت �إليه ،و�إن كنت قد حت�سرت و�أنا
�أقول لنف�سي :ليت ال�شعراء العرب القدامى يحظون ولو بواحد يف
املائة من اهتمام ال�شعوب املتقدمة ب�شعرائها و�أدبائها وفنانيها
ومفكريها!.
هذا يعني – من ناحية ثانية – �أن ما كنت �أبحث عنه مب�شقة
و�صعوبة ،وبت�شجيع من الكبار ،قد �أ�صبح مي�سور ًا ومتاح ًا يل
ول�سواي ،خ�صو�ص ًا من �أبناء الأجيال العربية اجلديدة ،لكنني
�أعتقد �أن كثريين من ال�شعراء اجلدد ال يهتمون ب�أن ينهلوا من
ينابيع الق�صائد الرائعة – عربية كانت �أو غري عربية  -بقدر ما
اهتموا بقراءة التنظريات النقدية الغربية لكي يحاولوا االقتداء
بها يف مناذجهم التي يكتبونها ،وهو �أمر يحولهم من مبدعني �إىل
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منظرين ،وهذا نف�سه قد يكون �سبب ًا من �أ�سباب ابتعاد متذوقي
ال�شعر العربي عن هذا ال�شعر ،وهنا �أود �أن �أ�شري �إىل ما ميكن �أن
ن�سميه بانهيار اجل�سور بني ال�شعراء واجلمهور.

***

منذ �إطاللة روائعه املبكرة قبل الإ�سالم ،مل يكن ال�شعر العربي
حكر ًا على من ن�سميهم الآن النخبة �أو ال�صفوة ،فقد كان ال�شاعر
م�صدر فخر للقبيلة التي ينتمي �إليها ،متام ًا مثلما تتباهى هذه
القبيلة بالفار�س الذي يدافع عنها ويحميها من غارات �سواها
عليها ،ومل يفقد هذا ال�شعر الأ�صيل واجلميل مكانته االجتماعية
�إال خالل ع�صور الرتدي واالنحطاط �أثناء هيمنة املماليك
والعثمانيني ،وحني انطلقت النه�ضة الأدبية احلديثة عاد ال�شعر
�إىل �سابق عهده وعادت له مكانته الرفيعة على �أيدي البارودي
و�أحمد �شوقي وغريهما من رواد جتديد الروح و�ضخ دماء جديدة
يف ال�شكل العمودي املتوارث ،ثم انطلقت تيارات التجديد ب�صورها
و�أمناطها املتنوعة عرب مدر�سة الديوان وجماعتي املهجر و�أبولو.
�شغلت الق�ضايا اجلماعية العامة حيز ًا كبري ًا من اهتمام رواد
النه�ضة الأدبية احلديثة ،فقد ت�صدى �شوقي – مث ًال – ل�صراعات
بينكم �إالما – وهذي ال�ضجة
الأحزاب فيما بينها�« :إالم اخللف ُ
الكربى عالما» ،كما حتدث خليل مطران عن ال�شعوب التي ت�ستكني
وت�ست�سلم �أمام ما تواجهه من ظلم وا�ضطهاد دون �أن ت�سعى للتغيري
الذي يزيح عنها ما تنوء به« :كل قوم خالقو نريونهم – قي�صر
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قيل له �أم قيل ك�سرى» ،وهذا ما يف�سر لنا �سر اهتمام اجلرائد
اليومية وقتها بن�شر تلك الق�صائد و�سواها يف �صدر �صفحاتها
الأوىل ،و�إذا كان ال�شعراء الرومان�سيون قد اهتموا مبا ي�شغلهم من
ق�ضايا ذاتية ،ف�إن ال�شعر احلر على �أيدي رواده الكبار قد حر�ص
على �أن ميزج بني ما هو عام جماعي وما هو خا�ص وذاتي ،ويكفي
�أن نتذكر هنا كيف مزج بدر �شاكر ال�سياب بني ع�شقه للحبيبة
وا�شتياقه للوطن عندما كان بعيد ًا عنه دون �إرادته:
لو جئت يف البلد الغريب �إ ّ
يل ما كمل اللقاء
يدي هو اللقاء
امللتقى بك والعراق على ّ
�شوق يخ�ض دمي �إليه ك�أن كل دمي ا�شتهاء
جوع �إليه كجوع كل دم الغريق �إىل الهواء
ظلت ج�سور التالقي قوية ووطيدة بني �شعرائنا العرب واجلمهور
املتذوق لل�شعر� ،إىل �أن �أطلت ما ي�سمونها «ق�صيدة النرث» و�أطل
معها الغمو�ض الكثيف الذي جعل كتابات كثريين ممن يكتبونها
تبدو مثل الفوازير والألغاز ،وقد ت�صور ه�ؤالء �أن التعايل على
الواقع واالغرتاب املتعمد عن الروح العربية يتيح لهم �أن ي�صبحوا
�شعراء عامليني م�شهورين ،ف�صار الواحد منهم يتباهى ب�أنه مدعو
للم�شاركة يف م�ؤمتر لل�شعر العاملي يف هولندا �أو يف �أ�سرتاليا �أو حتى
يف كوكب املريخ ،ولكنهم حني يعقدون �أو ينظمون �أم�سيات �شعرية
يف �أية دولة عربية يكت�شفون دون �أن ي�شعروا باخلجل واحلرج �أن
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القاعات خالية �إال من بع�ض �أ�صدقائهم الذين ح�ضروا للمجاملة
�أو للت�سلي ،وقد يتبجح بع�ض ه�ؤالء قائلني �إنهم ال يكتبون للجمهور
اجلاهل وال�ساذج بل يكتبون للنخبة ولل�صفوة ،ويرى �آخرون منهم
�أنهم يكتبون للأجيال القادمة ،لأنهم �شعراء خالدون وعظماء لكن
النا�س اجلهالء يف زمانهم ال يفهمونهم!.
ما دام �أن ه�ؤالء الذين يكتبون ال يح�سنون قراءة روائع ال�شعر
العربي ،ومادام �أنهم يخطئون يف قواعد الإمالء بدعوى �أنهم
يريدون �أن يبتكروا لغة جديدة مل ي�سبقهم �أحد الخرتاعها،
وما دام �أنهم يتباهون ب�أنهم بعيدون كل البعد عن ق�ضايا �أر�ضهم
العربية يف خمتلف امليادين واملجاالت ،ف�إن ظاهرة انهيار اجل�سور
بينهم وبني اجلمهور �ستظل قائمة وقامتة ،ملقية بظاللها اخلاوية
على ال�ساحة الأدبية يف كل دولة عربية ،و�إذا كان ه�ؤالء قد جنحوا
يف �شيء ف�إنهم جنحوا يف تذكرينا بع�صور الرتدي واالنحطاط �أيام
املماليك والعثمانيني.

***

با�ستثناء ق�صيدتني ،هما من �شرفة عينيك وكلهم ناموا يا قد�س،
ف�إن ق�صائد هذا الديوان كتبت جميعها على امتداد �أربع �سنوات
متتالية ،من  2006حتى  ،2009كما �أن جميع هذه الق�صائد كتبت
يف مكان واحد حمدد هو مدينة الدوحة عا�صمة قطر� ،أما ملاذا؟
فذلك لأنني ظللت �أقيم يف قطر منذ يوم ال�ساد�س من �أبريل 1979
حتى  5يوليو  ،2009وهنا �أود �أن �أتوقف للإ�شارة �إىل �أمر كان وال
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يزال يحريين ،وهو �أمر يتعلق مبدى ت�أثري املكان يف الإن�سان ،ذلك
لأنني الحظت �أنني مل �أكتب خالل �أوىل �سنوات �إقامتي يف قطر
�سوى ق�صيدة واحدة ،وبعد انق�ضاء تلك ال�سنة بد�أ ينبوع ال�شعر
عندي يرتقرق من جديد ،وحني عدت �إىل م�صر ظللت على امتداد
�سنة كاملة غري قادر على كتابة ق�صيدة جديدة ،و�إن كنت �أتوقع �أو
�أرجو �أن يرتقرق الينبوع بعد طول غياب .هل هذا راجع �إىل عدم
الت�أقلم الذي يجتاح �أعماق الإن�سان حني يتغري املكان؟ ال �أدري،
و�إن كان هذا ال�شعور هو نف�سه الذي ي�شعر به امل�سافرون عندما
ينامون ليلتهم �أو لياليهم الأوىل يف املكان الذي �سافروا �إليه.
على امتداد ثالثني �سنة يف قطر ،انبثقت ثم تعمقت �صداقات
�صادقة ،كما كانت هناك – بطبيعة احلال – �صداقات �سرعان
ما اكت�شفت �أنها زائفة ،فف�ضلت �أن �أبتعد عن �أ�صحابها بكل هدوء
ودون افتعال لأية �ضجة ،با�ستثناء ترديدي لبيت جميل من �شعر
العبقري العربي املتنبي:
وما اخليل �إال كـال�صديق قليلـة
و�إن كرثت يف عني من ال يـجرب
وال بد هنا �أن �أ�ؤكد �أن �أ�صدقائي ال�صادقني يف كل من م�صر وقطر
ودول عربية �أخرى هم ثروتي الغالية التي �أعتز بها كل االعتزاز،
وهم كنزي الذي ال يعرف قيمته �أولئك الذين �صدئت �أرواحهم،
ولي�س غريب ًا �أنني كنت �أ�شعر باحلنني اجلارف �إىل �أ�صدقائي
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الذين ال �أتوا�صل معهم عن قرب �إال خالل �شهر �إجازتي ال�سنوية،
وهم من �أبناء م�صر و�أبناء العروبة املقيمني على �أر�ضها ،وهاهو
احلنني يتحول �إىل حنني معاك�س لأ�صدقائي يف قطر منذ �أن عدت
بعد طول غياب �إىل القاهرة ،وقد جتلى هذا ال�شعور يف ثنايا
ق�صائد عديدة من ق�صائد هذا الديوان وفيما �سبقه بدرجات
متنوعة ،وكما تتجلى ال�صداقات ال�صادقة ف�إن الظالل القامتة
لل�صداقات الزائفة تبدو كذلك ،متام ًا كما ت�شري ق�صائد احلب
�إىل مناذج خمتلفة من الن�ساء ،وعلى �سبيل املثال ميكننا �أن نرى
منوذج ًا �ساطع ًا للمر�أة – الإن�سان يف ق�صيدة «حلم يتفتح يف
�صخر» التي يحمل الديوان عنوانها ،كما ميكننا �أن نر�صد منوذج ًا
�آخر هو منوذج املر�أة املت�سلقة يف ق�صيدة «�أكاذيب �شاهدة» ،و�أود
�أن �أ�شري �أي�ض ًا �إىل �أن الق�صائد الثالث الأخرية يف هذا الديوان
تنفث ما يختزنه قلبي وعقلي من حزن عميق على وطن كنت
�أع�شقه وهو العراق ،فك�أن هذه الق�صائد ت�شكل امتداد ًا لديواين
«بغداد خانتني»� ،أما �أوجاعي امل�صرية �إذا جاز هذا التعبري فهي
تظهر رمبا ب�صورة �أ�سا�سية يف ق�صيدة «هنا القاهرة».
تت�صدر ديواين الأول «الدم يف احلدائق» ،الذي �صدرت طبعته
الأوىل �سنة  ،1969كلمة رقيقة وحانية كتبها �أ�ستاذي ال�شاعر
العظيم �صالح عبد ال�صبور ،وفيها يقول« :ي�ستوقفك يف �شعر
ح�سن توفيق هذه امل�سحة ال�شفافة من احلزن ،ك�أنها غمائم
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اخلريف الرمادية ،وقد يربق يف ثناياها جنم �أو جنمان �شاحبان.
وي�ستوقفك فيه �أنك حت�س ب�أن �شعره ينبعث من قلبه ،ال يتدفق تدفق
ال�شالل ،ولكنه يت�سل�سل ت�سل�سل ماء الغدير ،ف�إذا زاد احرتاقه
تقطر ندى �ساخن ًا .ومو�سيقى ح�سن توفيق من �أحلى النغمات التي
�سمعتها ،مو�سيقى متوارثة وم�ستحدثة ،فبقدر براعته يف التقفية
�أحيان ًا� ،أجد فيه مقدرة موفورة على املو�سيقى الداخلية ،من حيث
اهتمامها بالألفاظ وحر�صها على �سبك اجلملة وكمالها ال�سحري
يف بناء الق�صيدة املو�سيقي ككل ت�ستطيع �أن تدخل �إليه من باب
التجريد ،بعد �أن ترتك املعنى وراءك».
واحلق �أن كثريين قد كتبوا بعد �صالح عبد ال�صبور عن اهتمامي
باملو�سيقى يف ق�صائدي ،ومن ه�ؤالء �أ�ستاذي الراحل الكبري الدكتور
�شكري حممد عياد الذي �أ�شار �إىل ت�أثري ببدر �شاكر ال�سياب فيما
يتعلق بتنويع التفعيالت العرو�ضية ،ف�ض ًال عن ا�ستغالل �أكرث من
تفعيلة يف املعمار املو�سيقي ملا �أكتبه ،بينما �أ�شاد ال�شاعر الفنان
الراحل كمال النجمي مبا �سماه ثراء املو�سيقى فيما كان قد قر�أه
يل.
�أظن �أن الهدف من �إ�شارتي �إىل ما كتبه �صالح عبد ال�صبور
و�شكري حممد عياد وكمال النجمي هو �أن �أت�سلل للحديث عن
مو�سيقى ق�صائد هذا الديوان ،الذي تتجاور فيه ق�صائد ال�شعر
احلر مع الق�صائد املكتوبة وفق ًا للمعمار املو�سيقي املتوارث ،و�أظن
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�أن هذا الهدف م�شروع!.
ي�ضم هذا الديوان �أربعني ق�صيدة تتوزع مو�سيقي ًا �أو عرو�ضي ًا على
النحو التايل:
� y yست ق�صائد من تفعيلة املتدارك – فعلن.
� y yأربع ق�صائد من الرمل – فاعالتن.
 y yت�سع ق�صائد من املتقارب – فعولن.
 y yق�صيدتان من الوافر  -مفاعلنت مفاعلنت فعولن.
 y yثماين ق�صائد من الكامل – متفاعلن.
� y yأربع ق�صائد من ال�سريع – م�ستفعلن م�ستفعلن فاعلن.
 y yق�صيدتان من بحر الب�سيط – م�ستفعلن فاعلن م�ستفعلن
فاعلن.
 y yق�صيدة واحدة من جمزوء الب�سيط – م�ستفعلن فاعلن
فعولن.
 y yق�صيدة واحدة قلبت فيها ترتيب تفعيلتي بحر الب�سيط لكي
ت�صبحا «فاعلن م�ستفعلن» بد ًال من «م�ستفعلن فاعلن» ،وهي
ق�صيدة «كلهم ناموا يا قد�س» ،التي قلت يف �أ�سطرها الأوىل:
ما لهذا البحر ال ي�ستثري الأ�شرعة
وجهه بادي ال�سقم
�سطحه م�ستنقع موح�ش
تطفو عليه اخلطايا والرمم
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وعلى طول املدى
تطلق الفو�ضى علينا وحو�ش ًا مفزعة
• ثالث ق�صائد من بحر املن�سرح – م�ستفعلن فاعلن مفاعلنت.
وال بد �أن �أعرتف هنا ب�أين كنت �أتخوف من كتابة �أية ق�صيدة
على �إيقاع هذا البحر الذي يندر �أن ي�ستخدمه ال�شعراء ،وعلى
امتداد �سنوات كنت �أقر�أ ب�إعجاب ،بل بانبهار ،ق�صيدة املتنبي
العبقري يف و�صف بحرية طربية العربية يف فل�سطني ،وهي
من املن�سرح ،وفيها ير�سم لوحة ناطقة ورائعة للأمواج والرياح
على �أ�سا�س تخيله �أنها جي�شان متقاتالن وال بد من منت�صر
ومن منهزم يف خامتة املطاف:
ك�أنها والريح ت�ضربها  -جي�شا وغى هازم ومنهزم
�أما الق�صيدة الوحيدة ل�شاعري الذي �أع�شقه ،الدكتور �إبراهيم
ناجي ،التي كتبها على وزن املن�سرح ،فهي من روائعه ،بل من روائع
�شعرنا العربي ،وفيها يقول:
ي��ا قا�سي البعد كيف تبتعد
�إن خانني اليوم فيك قلت غد ًا
�إن غ�������د ًا ه�����وة ل��ن��اظ��ره��ا
�أط�����ل يف ع��م��ق��ه��ا �أ���س��ائ��ل��ه��ا

�إين غ��ري��ب ال���دي���ار م��ن��ف��رد
و�أي����ن م��ن��ي وم���ن ل��ق��اك غد
ت��ك��اد ف��ي��ه��ا ال��ظ��ن��ون ترتعد
�أف���ي���ك �أخ��ف��ى خ��ي��ال��ه الأب���د

وذات ليلة كنت يف حالة �شرود وفج�أة وجدت نف�سي �أردد:
- 18 -

قلبي على الريح ما لها �سكن
ت�أوي له حني يف�سد الزمن
حني رددت هذا البيت فرحت ،لكنني حني تنبهت �أنه من بحر
املن�سرح خفت ،بل ارتعدت ،و�س�ألت نف�سي :هل ميكن �أن تكتمل
ق�صيدة يل من هذا البحر النادر  ،وكان ال بد من اخلروج من
البيت – املكان حتى �أتنا�سى البيت  -ال�شعر الذي غزا روحي� ،أو
�إىل �أن تتوافد �أبيات تالية بها تكتمل الق�صيدة ،وهذا ما كان ،وبعد
�أن اكتملت ق�صيدة «قلبي على الريح» كتبت من املن�سرح ق�صيدة
ثانية هي «رحلة مع اخلوف» ،ثم ق�صيدة ثالثة بعنوان «الفرا�شة».
يبقى �أن �أقول �إنني �إذا كنت قد بد�أت هذه املقدمة باحلديث عن
«الأر�ض اخلراب» لإليوت و«الغراب» لإدجار �آالن بو ،فهذا ال
يعني �أين قد در�ست الأدب الإجنليزي �أو �سواه من الآداب الأوروبية
درا�سة منهجية منظمة ،ف�أنا – يف الواقع – مدين لرتاثنا ال�شعري
العربي ب�صفة خا�صة ،وقد در�سته درا�سة �أكادميية على �أيدي
عمالقة غابوا عن عاملنا ،كما �أين ما زلت عا�شق ًا لثالثة �شعراء
عظماء �أ�سهموا �إ�سهام ًا جلي ًا يف تكويني ال�شعري ،وهم �إبراهيم
ناجي وبدر �شاكر ال�سياب و�صالح عبد ال�صبور� ،إىل جانب �آخرين
من الكبار الرائعني.
ح�سن توفيق
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القصائـد
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من �شرفة عينيك
ِمـنْ �شرفة عيني ِـك تطل الأنها ُر املن�سية
أعماق الغابات
أعمق � ِ
فـي � ِ
احلب
�أتوغل فيها م�شتاق ًا ..ودليلي ّ
� ُ
أنهل منها ع�س ًال �أو �أر�شف خمر ًا تن�سيني ما فات
أ�شباح اخلوف الليلية
وتفي�ض لكي حتجب عني � َ
ف�أعود �إليك بخفة ط ٍري يبني َّ
الرعب
الع�ش برغم
ْ
* * *

من �شرفة عينيك ُّ
ترف الن�سماتُ امللتفة
بخيوط الفجر وعطر الفل
ف�أحرر نف�سي من نف�سي و�أ�شق ب�شوقي بح َر الليل
ت�صدح يف �أجمل �ضفة
�شم�س ِـك
ُ
لأوايف َ
ال�شم�س
�أدنـو فــرح ًا من دفء
ْ
�أنف�ض عني �أ�ش ــباح الي� ْأ�س
من �شرفة عينيك �أُط ُّل� ..أرى العامل �أرو ْع
و�أراين �إن�سان ًا يتجد ْد
تتفـتح �أ�شواقي نحو بهاءٍ يتور ْد
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و�أراك بقربي جوهر ًة يتجلى فيها َمنْ �أبد ْع
حب فيها �أغ�صا ٌن تعتنقُ
و�أرى الدنيا واح َة ٍّ
� ُ
أقطف منها ورد ًا نهــديه ملن ع�شقوا.
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كلهم ناموا يا قد�س
ما لهذا البحر ال ي�ستثري الأ�شرعة؟
ال�سقم
وجهه بادي
ْ
ٌ
والرمم
موح�ش تطفو عليه اخلطايا
�سطحه م�ستنق ٌع
ْ
وعلى طول املدى تطلق الفو�ضى علينا وحو�ش ًا مفزعة
النا�س احلزانى :ملاذا � َ
أورق الب� ُؤ�س يف �أر�ض العرب
ت�س�أل َ
بينما مت�ضي لتخفي ح�صاد املزرعة
حيث ميتد اللهب
* * *

لي�س فينا من يجيب الوحو�ش املفزعة
فل ُن ِد ْر خد ًا ملن يحجبون النور عنا ،لئال ُيقبلوا باحلراب امل�شرعة
ولننم حتت الرتاب
ْ
العقني الأحذية
�سائلني اهلل �أن يبتلينا بالعذاب
يوم الآخرة
كي نالقي جنة اخللد َ
فلتطب للغا�صبني احلياة اخلا�سرة
ْ
ولتطب �أجواء كل املالهي امللهية
ْ
* * *

يذبح الإن�سانَ م ّنا على مر�أى
ها هو الوح�ش التتاري يف ودياننا ُ
من الأع ِني امل�ستنكرة
فا�س�ألوه املغفرة
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الرب اجلديد
�إنه ُّ
منذ �أن �صارت خطاكم خطى امل�ست�ضعفني
منذ �أن دا�ست عليكم خيول الغا�صبني
عبيد
منذ �أن �صرمت ْ
والعنوا �أقداركم حينما تلهو بكم
�سباب
واذكروا  -يف خيب ٍة  -كم جتادلتم طوي ًال و�أ�شعلتم ْ
وانطفت نريانه ..فانطلقتم للعتاب
ْ
ثم عدمت لل�سباب
والتقيتم يف ارتياب
فال�سب �أعرق تاريخ ًا من الكتبِ
ُّ
يف موجه ِ�صي َغ ن�ص ُر ال ُع ْر ِب با ُ
خل َط ِب
* * *

�شم�س َها
ا�س�ألوا �شيخوخة املجد عن �شط� ِآن خ ٍري �أهينت ُ
والعنوا �أقداركم حينما تلهو بكم ..وان�شقوا ريح العفن
�إنها ريح الوطن
فا�ض منها ب� ُؤ�س َها
وارمتت فيها خطى خيبة ال تنتهي ..مذ تداعى ب� ُأ�س َها
وا�ستقرت جيف ًة قرب �أوهام الوثن
* * *

�أَنب�أونا �أنّ �أعتى الذئاب اليوم قد غيرّ ت �أ�سماءها وا�شتهت منا
ابت�سامة
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�أنب�أونا �أنها خب�أت �أنيابها حتت �أزهى �أقنعة
زينتها الزوبعة
الذئب  -احلمامة
�أ�صبح ُ
الذئب َ -
احل َم ْل
�أ�صبح ُ
ألغت �أ�صلها ..عندما النور اختب�أ
نحن قلنا :غاب ُة الزور � ْ
يف متاهات العمى وا�سرتاحات الدجل
نحن �صدقنا النب�أ
فالت ُِه ْمنا كلنا ..واحد ًا يف �إثر �آخر� ..آه ..احلق ال ينطق ،القد�س
ُ
ا�ستبيح ،الدم ُع يف �أعني الباكني نام
ال�شريف
َ
كلهم ناموا( ..فل�سطني يف القلب)
ال�شعارات  -منذ البدء  -ت�صطاف يف �شط الغرام
وال�سيف نام ُ�س َدى
همدا
ال�سيف قد َ
ال�سيف �أَبع ُد م�شوار ًا عن القد�س ِ
النوم بني الب� ِؤ�س والرج�س ِ
يف غمده ُ
* * *

هكذا راح ال�صباح الذي يرجو انبثاق ًا على �أر�ض العرب
هكذا ال َقى م�صريه
ريح اخلال�ص التي تبغي انطالق ًا على وقع الغ�ضب
عندماُ ..
�أ�صبحت ذكرى ك�سرية
فالعنوا �أقداركم بعد �أن تلهو بكم وان�شقوا ريح العفن
الوهنْ
�إنها ريح َ
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اعرتافات متفرج
مل �أكن �ألـمح �إال ظ ـ َّل �إن�سان و� َ
أوراق خريف تتبعثـر
كان ــت الأر�ض خراب ًا وهو مي�شي مغم�ض ًا حتى يرى ما لي�س يظهر
وعـلى الـر�أ�س من الأ�شـواك �إكليـ ٌل مفخــخ
جحيم من �سياط
وعلـى جلبـابه �آثـا ُر تعذي ٍـب ول ْفحاتُ
ٍ
وعلى الركـبة جـر ٌح ٌ
نازف دون رباط
وهو مي�شي مطمئن ًا وعلى اجلفنني � ُ
إ�شراق يق ٍني يرت�سـخ
كانــت الأر�ض خرابـ ـ ًا وجنود ًا وحــرابا
تخليت عن النا�س وعني
حي ــن نـا َدى �شار َد الروح :ملاذا قد
َ
وترك َـت احلق يزداد اغرتابا؟
غبت عـني تارك ًا لـي َ
نب�ض حزين؟
وملاذا َ
ن�سيت التع�سـاء
وملاذا  -يـا حبيـبي  -قد َ
وتركت اخلري م�سلوب ًا وما َء النهر م�سموم ًا على �أيدي اجلناة؟
وملــاذا ُتغرق ال َ
أر�ض بطوفان الطغاة؟
وملـاذا تتـرك الغربــان حتتـل ال�سماء؟
* * *
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لـم �أكن �أملـح �إال ظ َّل �إن�سـان م�ص ّفد
�أَ ْهـ َو �إخناتـون يخطو يف دهالـيز الأزمنـة
باحثـ ًا عن نهر حب كانَ ُيحيي موطنـه؟
أطالل ملعبد؟
�أهي ع�شتار �أطلـت جنب � ٍ
�أهو بوذا ع ــاد للأر�ض ف�أخفى دمعه عن كل عني مب�صرة؟
�أهو عي�سى عاد يجتــاز دروب املجزرة؟
�أهـو حزن يتم�شى فى �شرايني حممد؟
ل�س ُـت  -فـي العتمة � -أدري ف�أنا كنت م�س َّهد
إن�سان يتدحرج
مل �أكن �أملح �إال ظ َّـل � ٍ
ل�ست �أدري ..كل ما �أدريه �أين كنت يف ال�شرفة  -لي ًال � -أتفرج!
 23مايو 2006
* * *
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الريح والغابة والوردة
كانت مت�شي يف الغابة جاحم َة اخلطوات
حتت عباءتها تتخفى ري ٌح تتفجر بالأهواء وبالرغبات
أ�شباح ظالل
وبعينيها � ُ
�صو ٌر لوجوه تتبدل �أو يجرفها طي�ش الزلزال
�سفن تر�سو� ..أخرى تتحطم يف �صدر امر�أ ٍة �أ�ضناها ع�شقُ الرتحال
و ِديانا  -عا�شق ُة ال�صيد  -تالحقها يف كل الطرقات
هي ال تعرف وج َه ديانا
وديا َنا يف الغابة تتبخرت مزهوة
بر�شاقتها ..وفرا ُء النمر
خ�صر يرتقرق �أحلا َنا
يلتف على
ٍ
فتدندن ..تهم�س يف ن�شوة
ال�صيد اليوم
«ما �أوف َر هذا
َ
بكفي �سهم»..
لكني ال �أقنع ما دام ّ
واملر�أة ظ َّل ْت يف الغابة
بليل ك�آبة
أوهام ِ
ظلت حتى حا�صرها ُ
غيم ال ِ
روح تهواها
دمعت عيناها
ْ
ْ
فانفلتت تبحث عن ٍ
لظالل كانت حت�ضن �شكواها
عادت
ٍ
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قالت �إن العامل يف اخلارج منها ٌر والأر�ض موات
أكاذيب ت�سد الطرقات
فو�ضى
ُ
وزحام � َ
فلي�صلحه احلب
قال :العامل منها ٌر..
ْ
�أغفت حلظات
وتن َّه َد من �أعماق القلب
ملا �أغفت بنعوم ِة َمنْ تخ�شى �أن تلم�سها الن�سمات
ْ
تخد�ش � َ
أوراق الغ�صن
وتفتحت الورد ُة ..من ف�ضلك ال
يتحدر من �أوراق الغ�صن ندى �أهداه بها ُء احل�سن
ريح الن�شوة فوق الع�شب
عطر الوردة حني ت�ؤرجحها ُ
طري ي�ؤن�سه نبع �سكران
والع�شب ٌّ
ما بني الغفوة وال�صحوة
يت�شرنق �إيقا ُع ال�ضحكات برائحة املا�ضي احللوة
ي�أتلف الكون
وتظل تفك جدائ َل َها الأغ�صانُ ويعتنق النهران
يتوحد ك ٌّل يف الآخر ..ين�سجم اللحن
يدنو الإن�سان من الإن�سان
باحلب الإن�سانُ وتَقهر ِغنو ُته الأحزان.
يتغ َّنى
ّ
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حتت �سماء الأ�شواق
أف�شت جراحي َ
بع�ض �أ�سرار الق�صيدة
عندما � ْ
قبل �أن ُتولد ..ف َّر اللحن م ِّني وتوارى يف متاهات بعيدة
كنت انتظرت
ليتني ُ
متهلت ومل �أف�ضح نهاري قبل �أن ُي�شرق بيت
ليتني كنت
ُ
ليتني داريت �شوقي ..ليتني ما كنت بحت
لي�س تجُ دي الآن "ليت!"
* *

*

قلت حلبي �إن �أ�شواقي عميقة
عندما ُ
�صادر ُ
الزيف �سمائي
�سلب اجلن ُد كتاباتي و�صاح الزور عند احلكم فلتحيا احلقيقة
َىّ
أر�ض �أُهينت واكتوى فيها �إبائي
وتدل احلب م�شنوق ًا على � ٍ
لن يظل احللم عبد ًا للطواغيت العتاة
أر�ض ك ُّل ما فيها حياة
يوم ن�شتاق ل ٍ
َ
اك�شفي � َ
أوراق �أيامي وقويل ما ارتكبت
�سبكت ال�شعر مدح ًا لوجو ٍه م�ستعارة
هل
ُ
تغنيت بزو ٍر وبفو�ضى �أو �إثارة
هل ُ
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تقدمت �صفوف ًا �سرتُ فيها فارتبكت
هل
ُ
نزفت ال�شعر �أ�شواق ًا لإ�شراق بهائك
�أم ُ
وزرعت القلب ورد ًا قاني ًا حتت �سمائك؟
ُ
* * *

عندما �سرتُ وحيد ًا مل َيد ُْم �صمتي طوي ًال
َ
مواويل وقمح ًا ونخيل
فتغنيت بحب يزرع الأر�ض
ُ
ور�أيت ال�شهداء
احلب �أحلان ًا على وجه ال�سماء
يعزفون َّ
واحت�ضنت الكربياء
الروح نو ٌر
ُ
ف�أ�ضاء َ
أعد وحدي وما عادت ليايل القهر � َ
عويل وبكاء.
مل � ْ
أطالل ٍ
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حلم يتفتح يف �صخر!
بعدت
عيناي �إىل
ياما
عط�شت َ
عينيك ..وما ِ
كنت ِ
ِ
ْ
َ
عنك كثري ًا ..خويف
ياما كنت �أداري ِ
َ
وكنت
خويف من �أن �أهم�س وحدي ذات م�ساءٍ ُ :
كنتِ ..
كنا كون ًا من ن�شوته تُخلقُ �أكوانْ
كنا زمن ًا �أخ�ض َر خارج كل الأزمانْ
�ضحكت
أنت
ِ
كانت مو�سيقى الروح ت�ش ُّع �إذا � ِ
* * *

�أيامي الآنْ
�سفنٌ متخبط ٌة ..تتقاذفها الأحزانْ
�أيا ٌم موح�ش ُة الق�سمات ..وتائه ٌة ..ما من معنى
ال �أملك �أن �أحلم فيها �أو �أمتنى
ك ُّل اجلدران �أراها تبدو من حويل ق�ضبانَ �سجونْ
ُّ
تلتف على حلم مطعونْ
ٌ
ليل من �صخ ْر
�صبي
مرتع�ش يتعرث يف ٍ
واحللم ٌّ
أ�شباح ظنونْ
وتعرب ُد فيه  -بال ٍ
�صوت ُ � -
ماذا يتمنى �إن�سا ٌن يتلقى ِط َ
�سياط القه ْر؟
ي�ش ِ
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ومباذا يحلم َمنْ يخ�شى �أن ي�سقط مرتبك ًا يف بئر؟
كنت �أخاف
يا غاليتي ..كم ُ
�أن تدفعني اجلن ُة للنار و�أن يطعنَ حلمي �إع�صار
كم كنت �أخاف
عنك التيار
�أن يبعدين ِ
عينيك
و�أنا �أعرف �أين كنت �أُداري خويف عن
ِ
كفيك
كنت �أ�ض ُّم  -بلهفة
ٍ
عط�شان ِ -
و�أحاول دوم ًا �أن �أُلقي �أحزاين حطب ًا للن�سيان
لن�صو َغ  -ونحن مع ًا  -كون ًا من ن�شوته تُخلقُ �أكوان
* *

*

إليك
تعط�ش عيناي الآن � ِ
ْ
كلماتك
تعط�ش عيناي الآن لأزها ٍر ترق�ص يف
يديك
كفي
حلرير ِ
ِ
تعط�ش ّ
ْ
نظراتك
تعط�ش �أذناي الآن ملو�سيقى ت�شرق من
ل�صدى حل ِو الإيقاع � -إذا �سرنا ُ -يولد من خطوا ِت ْك
كنا ن�سرع حين ًا �أو ُنبطئ كي نح�ضنَ كل الأ�شياء
إليك ..لك ّل بهاء
تعط�ش عيناي الآن � ِ
- 35 -

ْ
واملع�شوق
تعط�ش روحي لب�شا�ش ِة وجه النهر العا�شق
ْ
واملم�شوق
لل�شجر العاري
مهلُ ،
اجل�سر
وخ َطى الع�شاق على
لغروب ال�شم�س على ٍ
ِ
ملالمح �أوجههم وت�شابك �أيديهم َع رْ َب
الطرقات
ْ
بالت
أحالم هائمة َ
َ
و�صدى � ٍ
أحلان من ُق ْ
لندى � ٍ
تعط�ش روحي لك يا َّ
ال�سحر
كل كنوز
ِ
يا ورد ًا من نور يتفتح يف عمري
 12مايو 2006
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هنا القاهرة...
أزوري�س غاب ومل يبقَ منه �سوى الإ�سم يف متحف الذاكرة
� ُ
ومل تبقَ �إال ُ
ظالل احلراب التي مزق ْت ُه
القلوب التي خذل ْت ُه
و�إال
ُ
ناي مع الليل ت�سري فتخر�سها القب�ضة املاكرة
و�أحزان ٍ
الوحل مت�شي ح�شود اجلياع ..طوابري مطحون ًة حائرة
ويف ِ
و�أغرب ٌة بالنعيق تباهي نقيق ال�ضفادع
ومن كل ملهى وبا ٍر ومن �صد ِر َّ
كل مخُ ادع
تطري لت�صعد فوق املعابد ..فوق امل�آذن ..فوق الر�ؤو�س
ويف قبة الربملان تنام ..وحني تفيق تدار الك�ؤو�س
فتهذي من ال�سكر باللغو مزهو ًة باخلراب :هنا القاهرة!
* * *

أزوري�س �أين؟ ..وكيف عن النهر والأر�ض غاب؟
� ُ
�أغامت ر�ؤاه َّ
ف�ضل الطريقَ وتاهت خطاه فخارت قواه؟
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�أ�أخفاه ِ�س ُّت � -أخوه اللعني  -بكهف الذئاب؟
وهل ي�شهد النهر �ضد اجلناة؟
ُ
أخر�س هم�س ال�شفاه وط َّو َق ّ
بالذل نور اجلباه
�أم
اخلوف � َ
و�أقن َع �أغرب ًة بالنعيق لت�شب َع �أفواهها اخلاطفة
َ
�صخر" ب�أكذوبة داعرة؟
وبارك "جلمو َد ٍ
إيزي�س" يف الليل تبكي ولكنها خائفة
�أزوري�س غاب و"� ُ
فقد ت�شهد الأر�ض �ضد البكاء الذي يف�ضح الفرح َة الزائفة
�إذا �أقبل ال�سائحون فقيل لهم بالدموع :هنا القاهرة!
* * *

من القلب ينبع نه ُر الدموع وي�سقي َ
حقول املنى ال�صابرة
ومن َّ
كل حقل يطل �أزوري�س يف الفجر ..لكننا ال نراه
و�إيزي�س تهم�س� :إين �أح�س بوق ِع خطاه
و�أملح طلعتَه الباهرة
و�أ�سمع ناي ًا جريح ًا يفي�ض ب�أنهار �أ�شوا ِقه الهادرة
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"�إذا ال�شعب يوم ًا"..
فالبد �أن يوقد ال�شعل َة الطاهرة
َّ
وت�صرخ �إيزي�س :ه َّيا ارفعوا ما انحنى من جباه
تعالوا نزحزح "جلمو َد �صخر" ونكن�س �أغرب ًة خا�سرة
�أزوري�س � ٍآت ..من الأر�ض ي�صعد والنهر ي�شهد :حتيا احلياة
أحب ..هنا القاهرة
حب ..هنا ما � ُّ
هنا َمنْ �أُ ُّ
يونيو 2006
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الل�ؤل�ؤ امل�سافر
ُ
غيم النعا�س ي�سافر بي �صو ُتك الل�ؤل� ّْؤي
�إذا
ال�شوق َ
�شتت َ
نق ّي ًا ..كما يولد النو ُر يف عمق بحر الف�ضاء
ال�شجي
عميق ًا ..كما ي�سكن احلب يف عمق قلبي
ّْ
وح ّر ًا ..كما ي�صعد الن�سر نحو ذرى الكربياء بغري انتهاء
هو ال�صوت ي�سري وتلتف حويل ُ
خيوط �صداه
أفق ..ال �أعي �شك َل ُه
ب�أجنح ٍة ال �أراها ..يرفرف يف � ٍ
ول�ست �أراه  ..ول�ست �أرى يف امتداد الف�ضاء َو َل ْو ِظ َّل ُه
ب�أجنحة احللم ..يحملني يف هدوء مالئكة ناعمة
ويحمل حتى حرائقَ �شوقي �إليك وروح الندى الهائمة
وي�ؤن�سني يف الظالم بب�شرى لقائك عند اكتمال القمر
وحني يزيح امل�سافر عنه عناء ال�سفر
�صوتك ..ي�سقي �شفاه املنى ال�صائمة
هو ال�صوت..
ِ
الروح قبل الب�صر
ويفتح نافذ ًة للربيع الذي يبهر َ
ل�صوتك �سر ًا خف ّي ًا بعمق احلياة
ك�أن
ِ
ول�ست �أعي مبتداه وال منتهاه
ول�ست �أرى ما حواه ُ
ُ
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أنت هنا يف جواري �أم ال�صوتُ يحملني يف هدوءٍ �إليك
�أ� ِ
يوحد قلبي بقلبك يف متتمات �صالة
ويف كل قلب يحب �سواه
�شفتيك
أغنيات ترفرف حين ًا على
ويف � ٍ
ِ
ويف َّ
كل هذا اجلمال الذي ن�شتهي �أن نراه؟
�أظل �أمتتم وال�صوت يدنو وين�أىَ :
تبارك هذا اجلمال
ويحملني �صوتك الل�ؤل� ّْؤي
ليطلقني طائر ًا هائم ًا بني عطر ال�صدى واخ�ضرار اخليال
بهي الظالل
ك�أين ع�شقتك قبل لقانا
ِ
وع�شتك حلم ًا َّ
ال�شاعري
تجَ َّ�س َد  -منذ جت�سد  -يف وجهك
ّْ
ك�أن الطريق �إليك �سما ٌء مر�صعة ببهاء النجوم
و�سائد من ب�شريات
و�أنت �أ�شعتُها امل�ستجم ُة فوق
َ
تهدهد �شوقي وجتلو الغيوم
وتغمر روحي بفي�ض �سخي من الأمنيات.
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�إيقاعات يف الليل
الناي
لي ٌل ..يت�س ّر ُب من كفيه �أن ُني ْ
أ�ساي
يف هذا الليلُ ..
ملحت � ْ
ينه�ض من �سقطته يف بئر
أجنم ليلي ال�سهرانة
فيط ُّل حنيني عمالق ًا ُيخفي � َ
وبحت له بخفايا ال�سر
�سامرتُ �أ�ساي ُ
ل�ست بخري ..ف�أنا  -دوم ًا  -روح عط�شانة
ُ
ترتقب �أن يرويها ال�شعر
لكن ال�شعر يراوغ �إذ ُيخفي عنوانه
َّ
أحباب طويال
ويظل يراوغ �إن غاب ال ُ
علي ثقيال
ليطل الليل َّ
و�أنا ُملقى يف �سجن ال�صرب
تذكاراتك� ..أ�ستجلي زمن ًا كم كان جميال
�أت�أمل
ِ
و�أحاول �أن �أبقيه قليال
كي ُيبعد عني ل�س َع اجلمر
يف عاملها النائي ت�صحو  -يف احللم – «حياتي» ..ملت ّفة
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وفي�ض ا ُ
حل�سنْ
وروح العطرِ ..
بن�سيم الليلِ ..
ِ
تبدو �أبهى من �أبهى حلنْ
أحن
�أتخيلها قربي ..و� ّْ
تغزوين يف الليل اللهفة
أ�سراب الطري و�صف َو النبع ووج َه الريح
�أ�س�أل عنها � َ
وهو جريح
ويعود �س�ؤايل ْ
�أبحث عنها يف �أبيات رفاقي ال�شعراء
لكن ال�شعر يراوغ �إن غاب الأحباب
ْ
ال�شوق
�أبحث عنها يف قلبي ف�أراها طيف ًا �أبدعه
و�أفا�ض احلب عليه بها ًء فوق بهاء
�أبحث عنها ف�أراها يف روحي العط�شى �أحلانَ �سماء
فرح ًا :ج�س ُد املر�أة مو�سيقى مرئية
ف�أقول لها ِ
ال ي�سمعها َمنْ ال يب�صر �أو يتعمقْ
ال يعزفها َمنْ مل يع�شقْ
روح العطر املتناغم ُة الإيقاع
ومنك
ْ
فيك ِ
ِ
انبثقت ُ
اكتملت يف الليل ق�صيد ُة حبي اخلمرية.
ومنك
ْ
فيك ِ
ِ
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مواجهة مع ال�صمت
قلب �شوار َع مزدحمة
�أ�شنق �صمتي يف ِ
نا�س مي�شون ويلهون ويبكون
يف �ضجة ٍ
بحر مظاهرة تهتف �ضد هواء املا�ضي املعت ّْل
يف ِ
َ
مرتبك اخلطو ِة و�أ َد جنني امل�ستقبل
حني يحاول
�أ�شنق �صمتي..
أغ�صان املو�سيقى امل�صهور ِة حزن ًا واملبت�سمة
يف �
ِ
آهات �سكارى �أو �أوجا ِع حيارى هاموا يف الليل
يف � ِ
�ضل َّ
طفل َّ
فظل ي�سري بخوف
يف خطو ِة ٍ
وهمي بني الأ�ضواء املن�سجمة
يف موج حوا ٍر ٍّ
�أ�شنق �صمتي يف �صرخة جائع
�أو طقطقة اللهب العط�شان وثرثرة الن�سوة يف ال�سوق
�أو يف زهرات اجلردينيا وبيا�ض الفل
�أ�شنق �صمتي� ..أت�أكد من �إحكام احلبل
لكني حني �أعود لداري وحدي
�أنظر حويل ..فيواجهني ال�صمت امل�شنوق
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�أ�صرخ� :أ َو مل �أ�شنقك بنف�سي منذ قليل؟
كالم يجدي �أو ال يجدي:
ف�أراه ي�ؤكد يل دون ٍ
ال تتعجب ..ف�أنا مل �أُ�شنق
أوهام َك �أنت
مل �أُ�شنق �إال يف �ساحة � ِ
ها �أنت تراين ح ّي ًا �أُرزق
 ...ت�شتعل النار
ت�شتعل النار ب�أعماقي
و�أراها بعد قليل تتال�شى حتى تخبو ..تخمد
و�أراين �أجل�س يف املقعد كي �أمتدد
أح�س النار
ِ
وبحد�س الروحُّ � ..
تت�شر َنقُ كي تخرج  -ثانية  -يف هيئة باقة �أ�شعار
وهنا� ..أنظر با�ستهزاءٍ لهباء ال�صمت
يندلع ال�صوت
ا�ستن�شق في�ض روائح خ�صب
ف�أغ ّني للنا�س وللحب
و�أنا �أحت�ضنُ بقلبي الفل.
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الأط ـ ــالل
يرف ـ ــرف يف ف�ضـ ــاء الك ــون عقـ ــلي
ويرج ــع ���س��اخ��ر ًا م ــن عمـ ــق جهلي
ـون
�أحـ ـ ـ ــاول �أن �أعـ ـ ــي �أ���س��ـ��را َر ك ـ ـ ٍ
ـاهت عق ـ ـ ُ
ـول النـ ــا�س قبلي
وقـ ـ ــد تـ ـ ـ ْ
ـوم
ول ــم �أ�شهـ ـ ْـد �سـ ــوى لي ـ ـ ٍـل كت ـ ٍ
��داع��ه يلت ـ ُّـف ح ــويل
بفـ ـ ـ ـ ِّـخ خ��ـ��ـ��ـ��ـ ِ
ويختـ ـ ــطف ال�صب ـ ــاح ُخ َط ـ ــى الليـ ــايل
ـاهل �أل ُـف ليـ ـ ـ ِـل
في ـ ـ ــولد فـ ـ ــي املج ـ ـ ِ
ول ـ ـ ــم �أعـ ـ ْ
ـرف �س ــوى ج�س ـ ٍـد يقـ ــا�سي
لـ ــه ظ ـ ـ ـ ٌّل علـ ــى ال�صح ـ ــرا ِء يغل ـ ــي
قوافـ ـ ـ ـ ُل لل�ضيـ ـ ــاع تظ ـ ـ ــل مت�ضـ ـ ــي
ويدفعه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ا�شتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٌق للتج ـ ـ ـ ـ ــلي
وتعبـ ــر فـ ـ ــوق ن ـ ـ ــا ِر الرمـ ـ ـ ِـل غ�صبـ ـ ــا
وال مطـ ـ ـ ـ ـ ٌر ول ـ ـ ـ ــو قط ـ ـ ــراتُ َط ـ ـ ـ ـ ِّـل
و�أطـ ـ ـ ـ ــال ٌل �أطل ـ ـ ْـت مـ ـ ـ ــن بعي ـ ـ ـ ٍـد
ـاح وي ـ ـ ـ ِـل
وفـ ـ ـ ـ ــي �أنقا�ضـهـ ـ ـ ـ ـ ــا �أ�شب ـ ـ ُ
ـات
وك ـ ـ ــانت – حيـ ــن ك ـ ـ ــانت -ناب�ض ـ ـ ـ ٍ
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وفـ ـ ــي �أج ـ ــوائهـ ــا نفح ـ ـ ـ ـ ــاتُ ُف ـ ـ ـ ِّـل
ـا�س �أم ظ ـ ـ ـ ــال ٌل
�أك ـ ـ ـ ــان هن ـ ـ ـ ــا �أن ـ ـ ـ ـ ٌ
ِّ
امل�ضمحل؟
عل ـ ـ ـ ــى ج�س ـ ـ ِـد الزم ـ ـ ــان
بداي ـ ـ ـ ــاتُ الطري ـ ـ ــق له ـ ــا بري ـ ـ ـ ٌق
ـ�س ال ُتـ ـ ـ ـ ــول
وف ـ ـ ــي ال�صحـ ـ ــراء �شم ـ ـ ٌ
وتبق ـ ـ ـ ــى ال ُ
أر�ض دائ ـ ـ ــر ًة رحـ ـ ــاه ــا
��دوران لغ ـ ـ ـ ـ ٌز دونَ ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـل!
وفـ ــي ال ِ
 20نوفمرب 2007
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غياب
ـراب
يخ ـ ــادعن ـ ـ ــي بطلعتـ ـ ـ ـ ِه ال�س ـ ـ ـ ـ ُ
ـاب
ول ـ ـ ـ ــم يكتـ ـ ْـب ر�س ــائ َل ُه ال�سحـ ـ ـ ُ
ف ـ ـ ــال �شجـ ـ ـ ـ ٌر يزغـ ــر ُد �أو يغ ِّن ـ ــي
ـاب
وال مط ـ ـ ـ ـ ٌر تدحرج ـ ـ ـ ـ ُه اله�ضـ ـ ـ ـ ُ
أر���ض تنق�ش ــه امل ـ�آ�سـ ــي
ووجـ ـ ـ ـ ـ ُه ال ِ
ـراب
وفـ ــي الأعم ـ ــاق م ــا ُيخف ــي التـ ـ ـ ُ
ـام انتظ ـ ــا ٍر
ه ـ ـ ــي ال�صح ـ ـ ــرا ُء �أوه ـ ـ ـ ُ
ـواب
يـ�ؤرجحهـ ـ ــا ال�س ـ ـ ـ ـ� ُؤال وال جـ ـ ـ ـ ُ
ومتط ـ ـ ـ ـ ُر بالوع ـ ـ ــود وال تب ـ ـ ـ ـ ــايل
ـراب
لأن وعو َد َه ـ ـ ــا دوم ـ ـ ـ ـ ًا �س ـ ـ ـ ـ ـ ُ
فريح ـ ـ ـ ــل عـن ثراهـ ـ ــا من �أطـاعـ ــوا
ـاب
مطاحمه ـ ـ ــم ومـ ـ ـ ـ ــا يمُ لــي ال�شب ـ ـ ُ
َ
علــى الأمـ ـ ـ ــواج يندفع ـ ــونَ �شوق ـ ـ ـ ًا
ـاب
ـالم تل ـ ـ ـ ــوح ك َمـ ـ ـ ــا ال�شهـ ـ ـ ُ
لأح ـ ـ ـ ـ ٍ
ـوج مو َت ـ ــى
فيحتفـ ـ ـ ـ ــل الظ ـ ـ ـ ـ ُ
ـالم بف ـ ـ ِ
ـاب
ب ــال كفـ ـ ـ ـ ـ ٍـن بهـ ـ ـ ــم يلهـو العب ـ ـ ُ
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و�أرج ـ ـ ـ ُع من �صحــارى احلزن وح ـ ــدي
ـاب
ُيو�س ـ ِو ُ�س فــي مــدى ُط ُرق ــي ارتيـ ُ
وحي ـ ــن �أف ـ ُّر م ــن حزن ــي �أنـ ــادي
فيـ ـ ـ ـ� ُ
ـاب
أتلف الأحب ـ ـ ـ ـ ُة وال�صحـ ـ ـ ـ ـ ُ
وتوم ـ ــ�ض بي ـ ـ ــن �أجنح ـ ـ ــة الليـ ـ ــايل
ـاب
وجـ ـ ــو ٌه مل ي َنـ ـ ـ ْـل منه ـ ــا الغي ـ ـ ـ ُ
أو�ش ـ ـ ـ ُـك �أن �أن ـ ــاجيهـ ـ ــا فتبـ ـ ــدو
و� ِ
خيـ ـ ـ ـ ُ
ـاب
ـوطالفـجـ ـ ـ ـ ِـرين�سجه ـ ــا�ضب ـ ـ ُ
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لن �أخــون الــ�شـج ــر
ح�صا ٌن من النار ي�صه ُل ..هذا �أوان الفراق
أر�ض تطار ُد َّ
كل بنيها الوحو�ش
وداع ًا ل ٍ
أمان ولو للنعو�ش
وما من � ٍ
قطعت ..لكل زقاق
طريق
ُ
وداع ًا لكل ٍ
جمال َع رَ ْب
وداع ًا لكل ٍ
وداع ًا برغمي فال احللم �ضا َع وال القلب �ضاق
تركت الأحبة دون عناق
وداع ًا ..وداع ًاُ ..
ال�شج ْر
ولكنني لن �أخون َ
* * *

أفارق �أهلي و� ُ
� ُ
الليل �أ�سم ُع �شكوى الغ�صون
أرحل وحدي ويف ِ
تبوح الغ�صونُ ب�أوجاعها لل�سما ِء البعيدة
�أنوء بحمل ثماري ..ويخطفها ال�سارقون
لينزعها منهم الناهبون
وت�صلبني ال�شم�س لكنني �أمنح ال َ
أر�ض �أندى ظاليل املديدة
وع�شتا ُر تهذي� :أهذا هو احلقل؟ �أين احل�صاد؟ و�أين العنب؟
جنن غري امل�آ�سي وغري التعب
َز َر ْعنا ومل ِ
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َّ
وظل ال�صغا ُر عطا�شى وناموا وهم جائعون
ورحنا ..وراحت فلول العرب
وراح احل�صاد ملن قد نهب
* * *

برغم ت�شظي امل�سافات بيني وبينك �أوقنُ �أنك قربي
عطرك عرب الهواء
�أكاد �أ�شم روائح
ِ
و�أر�شف َن رْب ِات �صوتك حني يطل امل�ساء
وحني ين ِّور قل ُبك ..قلبي
يدندن قلبي و�أدرك �أ َّ
زلت �أحيا
ين ما ُ
ف�أغم�ض عيني لتلتف حويل ٌ
طيوف من الأوجه البابلية
�أراها تغني وتخلق يف البعد دنيا بهية
وتهم�س :ه َّيا �إىل احلب ه َّيا
* * *

لأن حدائق َ
بابل منذور ٌة الحتدام جحيم احلرائق
ولكنها دائم ًا ت�ستعيد بهاء �صباها
لأين افتقدتك منذ افرتقنا ولكنني دائم ًا ُ
نب�ض عا�شق
�أظل �أهدهد روحي بذكرى فتطوي �أ�ساها
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�أقول لها هام�س ًا :لو رجعنا �س�أ�س�أل نف�سي ملاذا ارحتلت؟
لتهرب ممن ع�شقت!
فتلذعني باجلواب:
َ
أ�ضعت اجتاهك ..خب�أتَ وجهك بال�صحف الكاذبة
ملاذا � َ
احتملت ليايل ال�شتات
ملاذا
َ
لتلهثَ خلف بقايا من ال�سحب ال�شاحبة
ذقت قطر َة ُح ٍّب من النيل �أو من دموع الفرات!
ك�أنك ما َ
� 11أكتوبر 2007
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الكهف
تتجمد ال�صرخاتُ هامد ًة على الطرقات ،والطرقاتُ تختنقُ
فو�ضى ..دخانٌ� ..أوج ٌه متخ�شباتٌ � ..أعني يلهو بها القلقُ
للطرقاتَ ..م ْرو ّي ْة
النظرات
وت�ص ِّوب
ِ
ِ
أحزان بال جدوى على جثث ال�سنابل والغ�صون
أطفال و� ٍ
بدم ل ٍ
ٍ
وعلى مدى الطرقات ٌ
وح�ش جائ ٌع متجم ٌل بقنا ِع حر َّي ْة
انطبقت على الأفق الك�سيح
حرية ال�سجناء يف زنزان ٍة ..جدرا ُنها
ْ
لت�سمر َ
الليل الذي يف موجه تطفو الظنون
ِّ
�سودا َء كالغربان تنقر وردة الزمن ال�شحيح
* * *

ماذا يرى املت�سلقون على جماجمنا �إىل دور البغايا واملجون؟
ماذا يرى املتح�صنون وراء �أحجار الن�صو�ص؟
تناه َبها الل�صو�ص
أر�ض مك َّبل ٍة َ
مل يب�صروا غري الدم اجلاري على � ٍ
م�ستباح للجنون!
زمان
لكنهم ال يجر�أون على ال�شهادة يف ٍ
ٍ
يا �أيها اجلبناء يا َمنْ مل متوتوا بعدُ ..ال ترتقبوا �أن ُتب�صروا
فعلى العيون غ�شاو ٌةُ ..
وخطاكم العرجا ُء ال ُتف�ضي لغري جهنم
ال �شي َء ي�سرتكم هنا ..والوح�ش ال يتقهق ُر
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املظلم
حتى و�إنْ ِلنتم ِوملتم �أو بكيتم وانزلقتم للطريق
ِ
وجه تلتقون؟
ف ِب� ِّأي ٍ
بروائح اخلزي التي يف�شي عفونتَها اخلراب؟!
بالتو�س ِل للذئاب؟!
�أم
ُّ
كهف تلج�أون وك ُّل ما ُتخفون يب�صره الذين لهم عيون؟!
ول ّأي ٍ
* * *

قلنا لكم ..لو ت�سمعون
ال تنب�شوا �أعماقنا ..فاحلزن يعرف َمن نكون
ال تبحثوا عن زين ٍة حلوائط البيت الذي ينهار فوق الأمنيات
ال تبحثوا ..فالوقت فات
* * *

ِع�شتم على دمنا كما احل�شرات يطلقها وباء
قف�ص وقلتم ال نريد االندفا َع بال دليل
أحالم يف ٍ
و�سجنتم ال َ
ُ
و�ضوح �شم�س الكربياء
اخلوف الذلي ُل
�أَن�ساكم
َ
َ
ال�شوق امل�ش َّع وكيف ي�سعى العا�شقون �إىل �أقا�صي امل�ستحيل
�أَنكرمت
ُ
الكهف يف �أعماقكم و�إليه مي�شي اخلائرون
وال ُّذل فوق جباهكم والعا ُر �أو�سمة بها تتبخرتون وتفخرون
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يف�ضحها خوا ُء الروح ..فالآن ارحلوا..
وال�ضحك ُة البلها ُء
ُ
َنزَ َل ال�ستار
يا �أيها اجلبناء يا َمن مل متوتوا بعدُ..
موتوا ..كي نرى وج َه النهار
 ١نوفمرب 2007
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�أ�شواق ال�سندباد
الروح فيمن حوله ومن الزحام
�شوق ًا �إىل املجهول يهرب من خواء ِ
ال�شوق يف عينيه يلفحه ويدفعه لأن ين�أى وين�أى عن بيوت
ُ
َ
خرائط من خيوط العنكبوت
حوائطها
تك�سو
مت�سلح ًا بال�شوق للإبحار يرح ُل حيث يبحر يف متاهات الظالم
العجائب والغرائب يف البعيد
ال�سندباد يظل يطمع �أن يعي لغ َة
ِ
املتوثب
ال�سندباد ي�شم رائح َة الندا ِء امل�ستبد بقلبه
ِ
فيظل يبحث عن جديد
ج�سد الزمان الأ�شيب
أمواج عن �أ�سرا ِر رحلتها على ِ
وي�سائل ال َ
ويعود ي�س�أل باعتداد
املتقلب؟
الكائنات بعمقه
هل ي�ستطيع البح ُر �أن ُيلغي وجو َد
ِ
ِ
نب�ض كالرماد؟
و�إذا ا�ستطا َع فهل يظل البحر بحر ًا �أم هبا ًء دون ٍ
الكائنات بخريها وب�شرها ..هذا هتاف ال�سندباد
البحر بحر
ِ
* * *

للخ�صب ،للميال ِد ،للخ�ضرة
ِمنْ �شوقها
ِ
تتجرد الأغ�صانُ من �أوراقها املت�شققة
فلت من قيود ال�شرنقة
وحتطم ال�سجنَ الفرا�ش ُة يف احلديقة حني ُت ُ
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ُّ
�شوق – على الأنداء يف زهرة
وترف – يف ٍ
تتحرر الأفعى من اجللد القدمي لكي يجددها اجلديدُ..
كما تريد
ُ
الغمو�ض على الو�ضوح
وتراوغ احلربا ُء ،تلعب لعب َة الألوان ،ينت�صر
فتظل باللون اجلديد
ُ
الغمو�ض مبا يبوح وال يبوح
خ�صم ي�ضلله
أزق تنجو �إىل
من م� ٍ
ٍ
املركب
البحري يلقي ظله عرب الهواء على �صواري
والنور�س
ُّ
ِ
وب�صوته الف�ضي ي�ؤن�س قلبه رغم اجلراح
املوكب
ولأنه قلب وحيد يف زحام ِ
يطوي اجلناح على اجلراح م�ؤ َّرق ًا حتى ال�صباح
وال�سندباد يرى الذي يجري َفتُ�سكره احلياة
ويرى الذي ي�سري فيجرفه ا�شتيا ٌق للفرح
ويرى ربيع ًا يف اخليال وجنم ًة ت�سري به لف�ضائها يف كل ْ
ليل
ويعود من �أبهى ر�ؤاه
القلب يحملها ..نخي ًال �صائم ـ ًا
َّ
أر�ض التي يف ِ
ليحن لل ِ
ووجو َه � ْ
أهل
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خوف تنام وال تفيق
فريى مدينتَه على ٍ
ِّ
وبكل زاوي ٍة� ..شبح
ُ
ُ
املقتول َيقتُل ثم يقتله عد ٌّو �أو �صدي ٌق �أو �شقيق!
القاتل –
* * *

زمنٌ ت�س َّم َر ظلُّهِّ ،
اخلطوات فيه
متخ�شب ًا فينا ونحن نكر ُر
ِ
يف عا ٍمل ال ي�سرتيح وال يزيح �سوى وجوه اخلائفني من الهواء
قوامي�س التو�سل والرياء
طقو�س يف
القانعني مبا لديهم من
ٍ
ِ
ال�شم�س منه ومن فرا ٍغ يحتويه
زمنٌ  ..تف ُّر
ُ
ُ
مدن ..مكائد
جراح النا�س يف ٍ
والليل ظلم ُة ظا ٍمل ُيلقي لظاه على ِ
ُ
خيوط العنكبوت
�شوارعها
تك�سو
خرائط من ِ
َ
والنا�س َ
طال رقادُهم ما بني َق َّو ٍاد وقائد
لكنّ �صوتَ الريح والطوفان يرف�ض �أن ميوت
يغ�سل املط ُر املدينة
الريح املدين َةِ ..
َف ْل ِ
تكن�س ُ
تبحر الآنَ ال�سفينة.
َو ْل ِ
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اللوحة اكتملت
ال�شجن
زجاج نوافذ
الريح ُتولد – يف ِ
ُ
ِ
غياب الأ�صدقاء – على ِ
فتم�س روحي �شوك ٌة �أو ورد ٌة �أو �سنبل ْة
الريح ُتولد فج�أةّ ..
�أو جث ٌة مف�صول ٌة عن ر�أ�سها باملق�صل ْة
املحن
فو�ضى ت�ؤرقني ف�أقر�أ �سورة ِ
لغ ُة الدموع ُّ
ت�شف عن �شجن يطوقني
تتواف ُد الأنغام كالأطياف يف الأجواء �أدعوها فتحملني
الوح�شي
تن�أى عن ال�صحراءِ ..عن جربوتها
ّْ
ليلي
عن ٍ
حار�س ّْ
مت�أهب بال�سوط يجلد عا�شق ًا قد �أَب�ص َرا
ني تَرى
يا ويله ..يف هذه ال�صحراء ال ع ٌ
ال جنمة ُتهدي ال�ضياء ملن ي�سري بال اهتداء
يف هذه ال�صحراء �أ�شبا ٌح يحركها طغا ْة
احلجري تدفنُ بالأكاذيب الهواء
وبقلبها
ّ
الوثني تذبح فرحة الأنها ِر كي تلغي احلياة من احلياةْ!
وب�سيفها
ّ
* * *
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اختلجت :مواوي ُل العناء ُّ
ت�شف عن طول اغرتاب
اللوحة
ْ
�سجن �شاهق ْة
ُ
والبوم حتر�س ظ َّله �أ�سوا ُر ٍ
ووجو ُه من ع�شقوا ومن يتعذبون ومن تنا�سوا الع�شق من هول العذاب
يرتقبون الآن ميالد الرعود ال�صاعق ْة
احتدمتُ :
خيول النار ت�صهل يف املدى والنار ت�ضرب موعدا
اللوح ُة
ْ
تدمدم ..تكن�س ال َ
أر�ض اخلراب
ال بد من ريح
ُ
ال بد من مطر ..فقد َ
ُ
الت�شوق والغياب
طال
ؤ�س�س حل َمه رغم املعاول واملطارق واملُ َدى
ال بد من �شجر ي� ُ
ال�شجن
نوافذ
ومع
ال�ضباب على زجاج ِ
ِ
ِ
�شوق �إىل جني الثمار
الريح الق�صيد َة رغم ما يف القلب من ٍ
مل تكتب ُ
لكنها – بغمو�ضها وو�ضوحها – تت�شك ُل
لتزيح مملكة الغبار
فلتكتب ق�صيدت ََك التي تهفو لها ُ
وتهلل
وت�صيح:
ْ
قوامي�س ال�سماء
الثياب على
ت�سطو
الطواوي�س املزخرف ُة ِ
ِ
ُ
لكنها تخ�شى من الناي الذي يبدو �أ�ساه مر�صع ًا بالكربياء
متتز ُج
اللوح ُة
اكتملت ..وفا�ضت �أغنياتُ
ْ
ِ
اخل�صب بالألوان ِ
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زمن
لتطري من � ٍ
أر�ض �إىل �أخرى ومن ٍ
زمن �إىل ِ
فلرتحل الفو�ضى التي كادت تزلزلني
ولت�شرق الروح التي بال�صفو ت�سكرين
الآنَ ُ ..
مبتهج
والقلب
ينه�ض عا�ش ٌق
ُ
ُ
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بطاقات دموع
()١
خريفي ..وجو ٌه م�سرعاتٌ خائف ْة
مطر
ٌّ
جتري على الطرقات ،تطمع بالو�صول �إىل الديار
وحتثُّ �أرج َلها لتنجو من فحيح العا�صف ْة
أر�ض خم�ضبة بدم
وظال ُلها تعدو على � ٍ
يف حلظ ٍة ..يط َغى انفجار
ظالل للعدم
مل يبقَ من هذي الوجوه �سوى ٍ
()٢
ُ
يجرف ما �أمامه
طعان
هائج ال ُق ِ
املوج ي�صرخ َ
�إ َّال حمام ْة
فط َن ْت ِلـ َما ينوي فطارت للبعيد
فرفرفت ترجو املزيد
فرح احلياة
ْ
واجتاحها ُ
كادت حتط على حدود الع�ش � ْإذ حتلو الإقام ْة
أر�ض تخا�صمها ال�سالم ْة
لكنها
ْ
�سقطت على � ٍ
()٣
و�أغو�ص يف بحر العيون
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غو�ص ل�ؤل�ؤ ْة
�أ�صطاد من �أعماقه يف كل ٍ
فلت من يدي لتنام يف البحر العميق
لكنها يف الليل ُت ُ
يبقى بقلبي من مالم�ستي لها ُ
بع�ض الربيق
ف�أظل قرب املدف�أ ْة
مت�سائ ًال عن �سر غيبتها وع ّمن ال ي�صونَ ..ومن ي�صون؟
()٤
تن�ساب مو�سيقى من الأفق املطرز بالنجوم الهائم ْة
ُ
أنغام حويل �أَنهر ًا مرتقرق ْة
تتجمع ال ُ
قف�ص ال�ضلوع
فرح احلياة و�أُط ِلقُ الع�صفو َر من ِ
فيم�سني ُ
كابو�س يطوقني بحبل امل�شنق ْة
و�أنام مبتهج ًا لأ�صحو بعد
ٍ
ال�صبح يولد ميت ًا ..ما من �صراخ �أو دموع
ت�صب َ
�سيل جنونها فوق البيوت النائم ْة
الطائرات ُّ
()٥
ما بني لهفتها وحري ِة طفلها �شب ٌح يحاول �أن يعود
ا�شتهت �أن تهجر ال َ
أر�ض الغن َّية باجلثث
خوف ًا على الطفل
ْ
النهر يبكي ..والنخيل يحاول الإفالت من �أيدي اجلنود
يت�ساءل احلكماء ع َّما قد حدث
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ُ
القنابل بال�سجود
وك�أنهم ال يب�صرون دم ًا على �أر�ض تطالبها
�أ ٌّم وطف ٌل ..ي�سقطان على احلدود ومل يعد لهما وجود
()٦
يغفو ال َف ُ
را�ش على ِفرا�ش الورد حين ًا ثم يحمله الهواء
ورفيف �أجنح ٍة ملون ٍة بنو ِر الروح �إن َ
ُ
�سط َع الأمل
والنحل ير�شف من ك�ؤو�س الزهر ُت�سكره ال ُقبل
موائد من دماء
َّ
لكن عيني ت�ستفيق على َ
الذئاب بال انتهاء
فوراء كل غزال ٍة ..تعدو
ُ
تن�صت للعواء!
والأر�ض
ُ
()٧
للأر�ض جاء الأنبياء من ال�سماء
أ�شواق �إىل لغ ٍة بها يتنف�سون
أحالم منور ٍة و� ٍ
جاءوا ب� ٍ
ويفوح من هاال ِت َها عط ُر املحبة والنقاء
ُ
لكن من يتجربون تو�ض�أوا بالزور واندفعوا ِلـ َما يت�صيدون
َّ
غابت وجوه الأنبياء
والأر�ض عادت غاب ًة حمرا َء تك�سوها الدماء!.
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وجوه و�أطياف
هو الليل كو ٌن ف�سيح وفيه يطيب اللقاء مع الأغنيات
يزيح العناء
وفيه يفي�ض من القلب نو ٌر ُ
ويقبل وج ٌه ووجه ..وجوه ..خطى �أ�صدقاء
 ..طيوف تظل تطل وتدنو
تعانقني دون �صوت وتبقى لت�شرق من �شرفة الذكريات
يطيب اللقاء مع الأغنيات ومن ي�سمعون
وميتزج الكل قلب ًا و�صوت ًا و� َ
ليل و�إ�شراق ما�سة
أ�شواق ٍ
وي�شتعل ال�صد ُر نا َر حما�سة
ومن نب�ضات الت�شوق ..من طرقات الظنون
يجيء الذي ال يجيء ،يكون الذي ال يكون
* * *

�أرى قمر ًا �شاحب ًا ي�ستعيد لياقته كي يذيب جتهم وجه الظالم
�أرى ورق ًا ياب�س ًا يف حديقة
�أرى ورق ًا هام�س ًا يف الغ�صون التي ال تنام
روح �صديقة
�أرى وج َه ٍ
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�أرى الأر�ض حتتي و�أ�سمع وقع خطى الأمنيات
�أرى �شاعر ًا �شارد ًا يف الفراغ يحاول ن�سج خيوط ق�صيدة
�أرى �شاعر ًا �ساهر ًا يف منايف الديار البعيدة
يكاد يذيب جليد الف�ضاء
ب�أغلى نداء:
"على الأر�ض ما ي�ستحق احلياة"
* * *

تغيب وجوه فت�أتي �سواها بغري انتهاء
و�أ�شهد كيف تطل الليايل وكيف تروح
و�أ�سمع نب�ض خطى التع�ساء
و�أ�شهد كيف يزاح طغاة ليحتل بعدهم الأر�ض �أعتى طغاة
و�أب�صر حزين من النار يخرج �أ�صفى لي�سخر ممن �أ�ساء
ولكنني رغم عمق اجلروح
�أظل �أ�صيح بكل �إباء:
نعم يا �صديقي ..على الأر�ض ما ي�ستحق احلياة.
 17دي�سمرب 2008
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الوردة الوحيدة
مطـ ـ ـ ـ ـ ـ َار ٌد يعب ـ ـ ـ ـ ـ ــر الزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنْ
وقلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ورد ٌة وحي ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
يفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مــن وح�شة ال�شجـ ــنْ
ويطل ـ ـ ـ ـ ــق الآه ف ـ ـ ـ ــي ق�صي ـ ـ ــدة
* * *

�أهـ ـ ـ ــدت �إلي ـ ــه ال�سم ــا ُء جنمــة
لكنهـ ـ ـ ـ ـ ــا �ضيع ـ ـ ـ ـ ـ ْـت �ضيـاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
واللي ــل �ض َّـم امل ــدى و�ض ّم ــه
فلـ ــم يع ـ ــد يرجتــي لقاهــا
* * *

وذات فجـ ـ ــر دن ـ ـ ــت خطــاهـ ـ ــا
وف ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ــروح بامل ـ ـ ـ ـ ــودة
و�أ�سك ـ ــرت بالن ـ ـ ــدى �شف ــاه ـ ـ ــا
فدنـ ـ ـ ــدن الغ�ص ـ ـ ــنُ حلـ ـ ــنَ وردة
* * *

ـال
ي ـ ـ ـ ــا جنمـة ال�سح ـ ـ ـ ِـر واخلي ـ ـ ـ ِ
ال تبخلـ ـ ـ ـ ـ ــي بالـ ـ ـ ـ ـ ــذي لديـ ـ ـ ـ ـ ِـك
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ك ـ ـ ـ ــل الليـ ـ ـ ــايل �إلـ ـ ـ ــى زوال
�إال ال ـ ـ ــذي ظـ ـ ـ ـ ََّـل ف ـ ــي يدي ـ ـ ـ ِـك
ال تتـ ـ ـ ـ ــركي عا�شق ـ ـ ـ ًا ين ـ ـ ـ ــادي
و�صوتـ ـ ـ ـ ـ ــه يجـ ـ ـ ـ ـ ــرع املحـ ـ ـ ـ ـ ــنْ
�أه ـ ـ ـ ـ ــذه �أن ـ ـ ـ ـ ِـت ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بالدي
�أم قلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌة ه َّده ـ ـ ـ ـ ـ ــا الوه ـ ـ ـ ـ ــنْ
* * *

مط ـ ـ ـ ـ ــارد يعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الزمـ ـ ـ ـ ـ ــنْ
وقلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وردة وحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
يف ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن وح�ش ـ ـ ــة ال�شج ـ ــنْ
ويطل ـ ـ ـ ـ ــق الآ َه فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ق�صيدة
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قلبي على الريح
قلب ـ ـ ــي عل ـ ــى الري ــح ما لها َ�س َك ـ ــنُ
تـ ـ ـ�أوي لـ ــه حيـ ــن يف�س ـ ـ ُد الزم ـ ـ ــنُ
�شوق �أجنحـ ـ ـ ٍة
لي ـ ـ ــ�س له ـ ـ ــا غيـ ــر ِ
ت�شـ ـ ــق �أجـواءهـ ـ ـ ـ ـ ــا وال تهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنُ
وحتم ـ ـ ــل العــبء ع ـ ــن هواج�سـها
وم ـ ـ ــن ف�ض ـ ــاء ال�شمـوخ تخت ــزنُ
تظ ـ ـ ــل فـ ـ ــي �سعيـ ـ ــها م�ساف ـ ــر ًة
و�صوته ـ ـ ـ ـ ــا احلـ ـ ـ ُّر مـ ــا بـ ــه وه ــن
تعلـ ـ ــو علــى الأر�ض �إن هي امتُه َن ْت
مـ ــا �أ�ضيـ ــقَ الأر�ض حيـ ــن نمُ َت َهــنُ
ي ـ ـ ــا ريـ ــح ك ــم ِمنْ فتى نـ� ْأت يـ ــده
ع ـ ـ ـ ــن حلم ـ ــه ل ـ ـ ــم يعــد له وطـ ــنُ
ك ـ ــم عا�ش ـ ــق �صائ ـ ــم جـ ــرى دمـ ــه
فـ ـ ــدا َء حـ ـ ـ ٍّـب يظـ ـ ــل ميتحـ ـ ـ ــنُ
يح ـ ـ ـ ــاول الن ـ ـ ـ ـ�أي ع ـ ــن جباب ـ ـ ــر ٍة
والقلـ ــب تفاحـ ـ ـ ـ ٌة به ـ ـ ـ ــا �شج ـ ـ ــنُ
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ي ـ ـ ــا ري ـ ـ ـ ُـح فلتفتح ـ ــي لــه �أفق ـ ـ ـ ًا
فــالأر�ض يلهـ ـ ــو بوحلهـ ـ ــا عفـ ـ ـ ــنُ
ـا�سـ َها �أ�ضـ ـلـ ـ ـ ٌع قـ ـ ــد اختبـ ـ ـ ـ� ْأت
ون ـ ـ ُ
فيه ـ ـ ــا �سي ـ ـ ــو ٌل ت�صبه ـ ـ ــا الفت ـ ـ ــنُ
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رحلة مع اخلوف
للخ ـ ـ ــوف ف ـ ــي كـ ــل ليل ــة �شب ـ ـ ُـح
ي�شلن ـ ـ ـ ــا وجه ـ ــه فننبطـ ـ ـ ـ ـ ُـح
خفنـ ـ ــا و�ض ـ ـ ــاع الـ ــذي نتوق ل ــه
وفـ ـ ــر من ـ ـ ــا ال�صف ـ ـ ــاء والف ـ ــرح
يـ ــا طائـ ـ ــر الب ـ ــرق كيـ ــف تنتــظر
ال قمـ ـ ـ ـ ــة تعتلـ ـ ـ ــى وال �شجـ ـ ـ ـ ــر
لـ ــم يب ـ ـ ــق مـ ــن �أم�سنــا �سـ ــوى لغ ــة
غريقـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي الرمـ ـ ــال تندثـ ـ ــر
* * *

ك ٌّل ب�صيـ ـ ـ ٌر وال يـ ـ ــرى �أحـ ـ ـ ــدا
كـ ـ ـ ـ ٌّل يريـ ـ ـ ــد النج ـ ـ ــاة منفـ ــردا
واملـ ـ ــوج ال يرحـ ــم الذيـ ــن غـ ــووا
وال يعيـ ـ ــد اله ـ ــدى مل ــن فقـ ــدا
* * *

ال مرف ـ ـ ـ ـ�أ جــاهـ ـ ــز لنجدتـن ـ ــا
من ـ ـ ــذ قطعن ـ ـ ــا خي ــوط �ألفتنـ ــا
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وف ـ ــي خ�ض ـ ــم امل ـ ــدى قرا�صن ـ ــة
وكلهـ ـ ـ ــم �صفقـ ـ ـ ـ ــوا لفرقتن ـ ـ ـ ـ ــا
* * *

املحن
منــذ ا�ستطبنـ ــا البكــاء ف ــي ِ
ل ــم ينطلــق مرك ـ ٌـب �إلـى الزم ـ ِـن
والأر�ض طاحونــة قـ ــد ان�سحق ـ ْـت
فيهـ ــا �أمان ــي النفــو�س يـا وطنـ ــي
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الفرا�شة
فرا�ش ـ ـ ـ ـ ٌة باللهيـ ـ ـ ـ ــب تبت ـ ـ ـ ـ ــر ُد
ك�أمن ـ ـ ــا لـ ــم يع ـ ـ ْـد لهـ ـ ــا �أحـ ـ ـ ُد
ـراح �صابـ ــرة
تظ ـ ـ ـ ُّل تخف ـ ــي اجل ـ ـ َ
وعـ ـ ــن فـ ـ ــراغ الظ ـ ــالل تبتعـ ـ ـ ُد
�أح�������زا ُن������� َه�������ا ل������وح������ ٌة م���ع���ل���ق��� ٌة
فـ ـ ــي روحه ـ ـ ـ ــا والظنــونُ تتقـ ـ ُد
لكنه ـ ــا تنت�ش ـ ــي �إذا انبثقـ ـ ـ ـ ْـت
�إ�شراقـ ـ ـ ـ ـ ُة احلل ـ ــم بالـذي َي ِع ـ ـ ـ ـ ُد
ـرت
وقربهـ ـ ـ ـ ــا ورد ٌة ق ـ ـ ـ ــد انتثـ ـ ـ ـ ـ ْ
�أورا ُق َهـ ـ ـ ـ ــا والري ـ ـ ـ ــاح حتت�شـ ـ ـ ـ ـ ُد
والعطـ ـ ــر م ـ ــن قلبهـ ــا لــه لغـ ـ ـ ٌة
بي�ضـ ـ ــا ُء ي�صغــي لنب�ضه ــا الأب ـ ــد
ه ـ ــل ي�ستعي ـ ــد ال َفــرا�ش موكب ــه
َو ْهـ ـ ـ ـ ـ َو الـ ـ ــذي بالهـ ــواء ي�ستنـ ـ ـ ُد
ه ـ ــل ي�ستطيـ ــع النـ ــدى ِبر َّق ِت ـ ــه
�أن ينع ـ ــ�ش ال ـ ــور َد حيـ ـ ــن يرتع ـ ـ ُد
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هــل للجم ـ ــال الــذي نت ــوق ل ــه
�أن يحجــب القبـ َـح �إن نـ�أى ال�سن ـ ُد
كـ ـ ـ ُّل الوجـ ــو ِه التقـ ْـت ب�أفئ ـ ــد ٍة
�ش َّت ـ ـ ـ ـ ــى ووجـ ـ ـ ـ ُه البه ــا ِء منف ـ ــر ُد
 2فرباير 2009
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الأ�سطورة والأقنعة
كـ ـ ـ ــورد ٍة تكحـلـ ـ ـ ـ ـ ــت بالن ـ ـ ـ ــدى
وعطره ـ ـ ــا م ـ ـ ــن ذاته ــا يعب ـ ــقُ
جئـ ـ ــت به ـ ـ ـ ــاء رائقـ ـ ـ ًا واثق ـ ـ ـ ـ ًا
جوه ـ ـ ــره يوح ـ ـ ـ ــى وال ينط ـ ـ ــقُ
جئــت فغنــى امل ــاء ف ــي �صخ ــرة
خر�س ــاء ال حتي ـ ــا وال تـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـورق
وكان ـ ـ ــت الدني ـ ــا عل ـ ــى عهده ـ ــا
تطف ـ ـ ــو علــى الزور الذي يغ ـ ـ ـ ُ
ـرق
و�ض ـ ـ ـ ـ ــاق ــت الأر�ض ب�أبنائهـ ـ ـ ـ ــا
ب�أوجـ ـ ـ ٍـه ف ـ ــي الغ ــ�ش ت�ستغ ـ ـ ُ
ـرق
ـارب
وكلهـ ــم م ـ ــن طي�ش ــه �شـ ـ ـ ٌ
ـدق َمــنْ ي�صـ ُ
ـدق
ـارب ِمــنْ �صـ ِ
�أو هـ ـ ٌ
�أقنعـ ـ ـ ٌة زاهيـ ـ ـ ٌة ُز ْخ ِر َف ـ ـ ْـت
والقب ـ ــح فـ ــي النف�س لظى حم ُ
ـرق
جئـ ـ ـ ِـت م ــن ال�سم ــاء �أ�سط ــور ًة
يهفـ ــو لهـ ــا خي ـ ُ
ـال َم ــنْ يع�ش ـ ــقُ
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ال حتـ ـ ــزين فالأر�ض ف ـ ــي دورة
وك ـ ـ ـ ـ ــل دور ٍة لهـ ـ ــا منطـ ـ ـ ــقُ
ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل دور ٍة ت ــدا�س الـ ــذرى
أر�ض م ـ ــدى َ�ض ِّيـ ــقُ
وي�سج ـ ـ ــن ال َ
هي ـ ـ ــا بنـ ـ ـ ــا وليحتـ ــرق ع ـ ــامل
ال�صــدق فيـ ــه راه ـ ـ ٌـب ُمطـ ـ ُ
ـرق
ج ـ ــودي على روحي بروح الن ــدى
ولنخت ــر ْع باحلل ــم م ـ ـ ــا ي�شـ ـ ُ
ـرق
 27مايو 2006
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تفاحتان على غ�صن
مـ ـ ــع الن�سيـ ـ ــم فـ ــي ربـ ــى �صادح ــة
وفـ ــي �أ�ساطيـ ـ ــر اله ـ ــوى �سابح ـ ــة
تفاحتـ ـ ـ ــان للن ـ ــدى باحت ـ ـ ــا
ب�سـ ـ ـ ـ ِّر م ـ ــا ي�ص ـ ــدح م ـ ــن رائحـ ـ ــة
حتتهم ـ ـ ــا نب ـ ــع ج ـ ــرى م�سكـ ــرا
�أع�شا َب ـ ـ ـ ــه بن�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــو ٍة جاحمـ ـ ــة
والغ�صــن ق ـ ــد يخفيهمــا عنـدم ــا
ي ــرى طي ـ ــور ًا فـ ــي ال�سمــا جارحــة
حمـاذر ًا ِمـنْ طي�ش َمنْ ي�شتـهــي
�إذا ر�آه ـ ـ ــا حلظ ـ ـ ـ ــة �ســانح ـ ـ ـ ـ ــة
والعط ـ ــر م ـ ـ ــا بينهم ـ ـ ـ ــا هائ ـ ـ ــم
ولهفتـ ـ ــي حولهم ـ ـ ـ ـ ـ ــا �سارحـ ـ ـ ـ ــة
متع ـ ُـت عينــي بالبهـ ـ ــاء الـ ــذي
�أ�سكرهـ ـ ــا بروحـ ـ ـ ــه ال�صادحـ ـ ــة
قبلـ ـ ُـت خـ ــدِّ الغ�صـ ــن ف ـ ــي ن�شـ ــوة
وقال ـ ــت الـ ــروح �أن ــا الرابحـ ـ ـ ــة
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وع ـ ــدتُ بع ـ ـ ــد ن�شـوتـي قان ــع ًا
بنظـ ـ ـ ـ ــرة حالـمـ ـ ـ ـ ـ ــة �سائحـ ـ ـ ــة
خبـ ـ ـ�أت �أ�شواق ـ ــي ول ــم تختبـ ـ ــئ
رياح َه ـ ــا ال�صاخب ـ ـ ــة الالفح ـ ـ ــة
ُ
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وردة الــروح
ه ــل ت�ستطيـ ــع جنم ـ ٌة �أن َتـ ـ ـ َرى
بع َ
ـ�ض الـذي ينب�ض فوق الث ــرى
م�ساف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌة �ضوئي ـ ـ ـ ـ ــة بينن ـ ـ ـ ـ ــا
لكـ ــنَّ قلب ـ ــي ل ــم ي ـ ــزل �أخ�ض ــرا
فــي عمــق روحـ ــي ورد ٌة َفت ََّح ـ ْـت
ف�أغم�ضـ ــي عينيـ ِـك ك ــي تب�صـرا
�أنـ ـ ِـت الت ــي �أهديتهـ ــا �سحــرهـ ــا
و�أن ِـت م ــن �سق ــى وم ــن ن�ض ـ ــرا
فلت�سـ�ألـ ــي الـروح التـي لـم ت�صـم
عــن �شوقهــا الـذي َ�سـ ـ َرى مقمــرا
م ــن َف َّ�ض َ
ـ�ض الن ــدى بنــور الر�ض ــا
و�أبــدع الغ�ص ــن ال ــذي �أ�سكـ ــرا
يـ ـ ـ ــا وردة �أحيـ ـ ــا ب�أنفا�سه ـ ـ ـ ــا
وتبه ــر الـ ــروح مب ـ ـ ــا ال ي ـ ـ ــرى
العط ـ ــر ف ـ ــي الـوردة �ســر غف ـ ــا
وال�سـ ـ ــر ال يف�ص ـ ــح عم ـ ــا ج ـ ــرى
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قـ ــد نقطـف الورد َة من غ�صنهــا
ون�ستطيـ ــب القطـ ـ َـف �إن ُكـ ـ ـ ـ ـ ِّررا
ق ــد ن�شت ــري الــورد كما ن�شتهــي
روح العطر ال ُت�ش َت ـ ــرى
لك ـ ــنَّ َ
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الن ـ ــدى والن ــار
ـرف
ح�سن ـ ــك ف ـ ـ ــي بهائـ ـ ـ ــه املتـ ـ ـ ـ ـ ِ
يهـف ــو لــه قلبي و�إن مل تن�صفـ ــي
يف ــوح فـ ــي الق ــرب ب�أنـ ـ ـ ــواره
وف ـ ــي ليال ـ ــي البع ـ ــد ال يختـف ــي
مـا همن ـ ــي لو مل �أكن عا�شقـ ـ ًا
�أن تبخلـ ـ ــي باحل ــب �أو ت�سرفـ ــي
مـ ــا همن ـ ـ ــي �أن تقبلـ ـ ــي جنـ ـ ـ ــة
متحف
�أو ت�سلم ـ ـ ــي ال�ش ـ ــوق �إلـ ـ ــى
ِ
�أن ي�ضح ـ ــك ال ـ ــورد عل ــى ربـ ــوة
�أو ي�ستبـ ــد اخل ـ ــوف باخلائـ ـ ـ ِـف
�أن حتتف ـ ـ ــي الأر�ض ب�أحالمنـ ـ ـ ــا
ـوف
�أو تكتفـ ـ ـ ــي بطبله ـ ـ ــا الأجـ ـ ـ ـ ِ
ما همنـ ـ ــي �أن �أ�ستعي ـ ـ ــد ال�ص ـ ــدى
ـوارف
�صـ ــدى اخ�ضـرار �صوتك ال ـ ِ
ووجه ـ ــك املقمـ ـ ــر يخفــي الر�ض ــا
ع ـ ــن غ�صن ــك امللتــف باملعط ـ ِـف
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وظل ــك الهائ ـ ـ ــم فـ ــي �سرين ـ ــا
يبـ ـ ــوح للنهـ ــر ب�سح ـ ـ ٍـر خفـ ــي
�إ�شراقت ـ ـ ــي �أنـ ــت وكنـ ـ ــا الن ــدى
ف ـ ــي وجـ ـ ـ ِه لفـ ـ ٍـح مالـ ٍـح ال يفـ ــي
ه ــذا �أنــا �ألـ ـ ــوذ مــن وح�ش ـ ــة
بوح�ش ـ ــة والنـ ـ ــار ال تنطف ـ ـ ــي
�أبحـ ــث ع ــن عينيك فـ ــي عامل ــي
وف ـ ــي خي ـ ــال العا�ش ـ ِـق املرهـ ـ ـ ِـف
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الع ـ ــودة
أ�سمنت ،والأغ�صانُ من ٍّ
مقت
يف غاب ٍة� ..أ�شجارها ال ُ
غ�ش ومـن ِ
مل ينجرف �صوتي برغم ملوحة ال�صمت الذي يعلو ليجرفني
مل ينجرف �صوتي
�صوتي هو ال�صقر الذي حفظ الطريق وما ارت�ضيت
�أبــد ًا يظل معي وي�ؤن�سني
ومعي على طول املدى وجه من املا�ضي ينورين وي�أخذين
من وح�شة الليل الثقيل �إىل ر�ؤى وطني
وطني الذي �أدمنته مل ين�سني ..لكنني عنه اغرتبت
يوم اغرتبت حملت �أحالمي �إىل دنيا لها قلب ال�صخور
مل �أنتبه �أين ان�شطرت
مل �أنتبه �أين ابتعدت عن ال�ضفاف �إىل �صحارى خائف ْة
من �أم�سها ..من يومها ..ومن الغد الآتي ..ومن ريح تثور
مل �أنتبه �أن الأغاين بعرثتها عا�صف ْة
�أيظل يف الروح اندفاع للمحبة واجلمال
وبعمق �أعينهم رما ٌل راح ي�سكنها �ضالل؟
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ال َم ْي َل يف قلبي لزخرفة جموفة يعزز زي َفها �صخ ٌر عقيم
احلب ذي القلب الرحيم
ال�شوق يف قلبي لوجه ّ
ال�شوق يف قلبي لأ�صحابي الذين تناثروا وحتملوا �صلف الرمال
ال�شوق للفقراء من �أهلي ومن لهم انتميت
يا ح�سرتا� ..أحببته وطني ..ولكني هربت
من حزنه ..من �صربه ..من نيله يوم ارحتلت
�س�أعود كي �ألقاه ..لن �أبكي ..و�إن كنت اكتويت
حب يا َ
نب�ض احليا ْة
يا ّ
�سامح خطاي ..ف�إن قلبي قد تلعثم يوم تاه!.
ْ
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ال�شاهد الغريب
مل ي�ست�سغ �أن ي�سرتيح
وهو الذي مي�شي غريب ًا �شاهد ًا �أو �شارد ًا وبقلبه نغ ٌم جريح
زائف..
وهو الذي ال ي�ستطيب الفرحة البلهاء ..ال ير�ضى بنو ٍر ٍ
املتقلب
وعلى امتداد زمانه
ِ
املجدب
الزحام
تت�صاعد النريان ..ال �أحد يراها يف
ِ
ِ
تتكرر الأهوال ..ال �أحد يحاول �أن يراها...
هل يرى املتزاحمون على كنوز الوهم نهر ًا �صاعد ًا..
نحو اجلبال املاردة؟!
ال�صخر ري ٌح هامدة
تتقدم الأ�شجار نحو م�صريها وعلى جباه
ِ
فتناثرت �أ�شال�ؤها من�سي ًة فوق الرمال
مل يكتمل م�شوا ُر َها
ْ
وال�شاه ُد املت� ُ
أمل
مل ي�ست�سغ �أن ي�سرتيح �إىل النعومة يف الظالل
مل ي�ست�سغ �إلقاء �أو تروي�ض ما يتحمل
مل ي�ست�سغ �أن ي�شتهي ما ي�شتهيه احلاملون املرتفون
النائمون على و�سائد من حرير
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فبقلبهَ ..ب َ�ش ٌر �سواهم مل يناموا – ليل ًة – م�ستب�شرين
و�صباح ُه ْم دوم ًا �ضنني
ال نو َر يف �أحالمهم..
ُ
مي�شون فيه من الهجري �إىل الهجري ..وال جمري
واملح�سنون لهم عيون
املح�سنون احلاملون املرتفون لهم عيون
لكنهم ال يح�سنون �سوى التدافع والت�صارع يف الزحام
و�سوى التمتع بالن�ساء وما يزخرفه املجون
ال يح�سنون �سوى الكالم
عن �صفق ٍة معقود ٍة �أو �صفق ٍة تت� ُ
أجل
وال�شاه ُد املت�أم ُل
يدري مبا يجري ..ويدري �أنه بزحامهم ال يحف ُل
منهم ..
فلك ّل ٍ
وجه ُ
عينان طافيتان تلتمعان فـي موج الزحام
ولكل وجه منهم� ..شفة بها «يعطيك من طرف الل�سان حالوة»
ويفر منك �إىل كنوز الوهم ..والدنيا حطام!.
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القرا�صنة وال�شم�س
الكمد
َخبيء بقلبك ما تل َقى من ِ
ْ
�سند
وانه�ض بال ِ
الريح دوارة ..والأر�ض يف مدن البغ�ضاء تنزلقُ
�أ�شباحها ٌ
الريح
جيف حم�شو ٌة عطن ًا ت�ش َقى به ُ
وهم و�إن كربوا فهم قرا�صن ٌة ..يف كذبهم �صدقوا
امل�صابيح
وفـي �ضمائرهم تخبو
ُ
فاحذر مكائدهم وانف�ض عن الروح ما د�سوا وما خرقوا
«�أعدى عدوك �أدنى من وثقت» بهم ..فالغ�ش مذهبهم
والزيف يطربهم وال�صدق قد ن�ضبا
احللم يا طري ًا �أطل على ال�صحراء ي�سخو بحب �أخجل ال�سحبا
يا �أيها ُ
لوالك الحرتقوا
فلتم�ش مبتهج ًا� ..أو فابقَ مكتئبا
ِ
ِ�س ّيان ..فال�شم�س ال تبكي على �أحد
والنا�س – يف ُعرفها – �أَ ْ�س َرى بال عد ِد.
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اخلليج ..وال�صبي الذي كان

(مهداة لل�شاعر الرائع حممد بن خليفة العطية)

غا�صت ال�شم�س غارق ًة يف مياه اخلليج الديفء
الغ�صون عيون� ..أطلت تطالعها �أو ت�شيعها باحلفيف
والطيور م�ضت نحو �أع�شا�شها يف انتظام رهيف
وعلى ال�شط َر ّف جنا ٌح �شفيف
حام ًال نور�س ًا حائر ًا ..لي�س مي�ضي ولي�س يجيء
النهار انتهى ها هنا ..والنهار هناك ي�ضيء
* * *

نورت يف هدوء امل�ساء الرقيق
ها هي الدوحة الآنَ جوهر ٌة ْ
ها هي اجلوهرة
ت�ستحم بنور امل�صابيح� ..أو ت�ستجم انتظار ًا لنور القمر
انعك�ست فوق �سطح املياه اكت�ست باجلالل العميق
وال�سماء التي
ْ
ال�سماء اكت�ست ف�ضة مزهرة
ف�ضة برعمت �أجنم ًا حلوة النب�ض ..لكنما لي�س فيها ب�شر
ليلة هادئة
الوجوه تالقت على ال�شط يف ظلها هانئة
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�إمنا  -فج�أ ًة � -شقها �صوت �سيارة الهية
فا�ستحال ال�سكونُ دوائ َر دوام ٍة قا�سية
* * *

اخلليج اختالج ب�سر القلوب التي ال تبني ،و�سر ال�سنني
حتت �سطح املياه
�سمك خائف بات يرجو النجاة
غد فــي كمني
اليوم �أو يف ٍ
�سمك يخ�س ُر العمر والبحر �إذ ي�سقط َ
واحل�صى يف القرار يجي�ش مبا يف القرار الدفني
احل�صى يف القرار �أج�ش الرنني
�أيها املوج ..يا من تعانق �شط اخلليج الديفء
كم تَرى هنا من �صبي بريء
ي�سمع الآن �أق�صو�صة حلوة �أو يفت�ش عن لعبة �ضائعة
ي�س�أل الآن عن ربعه الغائبني
يده�ش الآن من م�شيتي الوادعة
يف وقار حزين..
* * *
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ال�صبي الربيء
كن ُت ُه ذات يوم وكان الندى يف �شفاه الزهور يالم�س قلبي
يوم كنت طليق ًا بدربي
كنته َ
يوم ع�شت زمان ًا بنور املحبة  -يف ليله � -أ�ست�ضيء
كنته َ
ال�صبي الربيء
وخنت الندى يف �شفاه الزهور
خنتُه دون ق�صد ُ
خنته حني بال�صخر حا�صرتُ قلبي و�أقمار حبي
انطلقت �صرخ ٌة مل �أُع ْر َها اهتمام ًا ..وما من معني
خنته حينما
ْ
وارت�ضيت امل�سري بثلج الفتور
ُ
ذابح ًا خطوتي بالوقار احلزين
* * *

ال�صبي الربيء
كنت ُه حينما القلب كان ثري ًا بدنياه ..لكنني خنته
خنته حني ع�شت الزمانَ الرديء
خنته حني قلت ملن �أدمنوا النب�ش يف عاملي �إنني ِع ْف ُت ُه
وارت�ضى الكل بالزور ما ُقل ُت ُه
ال�صبي الذي ُك ْن ُتهُ..
فقتلت
ُ
ّ
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�أغنية امل�سافر
أ�شواق ناي
ي�سري امل�سافر لي ًال ويهم�س� :إين امتداد ل ِ
وهذا الطريق طويل والبد �أن �أقطعه
�س�أم�شي عليه ومت�ضي خطاي
�إىل �أين؟ لي�س يجيب ومت�ضي خطاه بقرب اخلطى امل�سرعة
يجنون �شوك الذي قد م�ضى من �سنني
خطى غرباء يئنونْ ..
و ُيلقونَ ورد ًا ك�ساه الذبول
وجه يطل انك�سار ويبدو حنني
ومن كل ٍ
ٍّ
لكل طريقٌ ،وك ٌّل يريد �إليه الو�صول
ي�سري امل�سافر لي ًال وتن�أى ر�ؤاه عن الأوجه اجلاحدة
ويتبعه الرمل تذروه ريح تهب على مدن بائدة
ويتعبه بالت�شابه بني ال�سراب وبني خيوط الأمل
وبني الذي تاه قبل الو�صول وذاك الذي �سار حتى و�صل
اغرتبت طويال
ي�سري امل�سافر ..ينفث حزن ًا :حتجرتُ حني
ُ
فكيف �أحرر نف�سي من اللغة الراكدة؟
وكيف �أ�صافح بعد احرتاقي نهار ًا جميال
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وهذا الفحيح من الرمل ي�صعد ير�صد كل اخلطى ال�شاردة؟
يقول امل�سافر لي ًال :طريقي طويل ولكنني �سرت فيه
لأعرف �سر الت�شابه بني ال�سراب وبني خيوط الأمل
و�أبحث عما �أراه ع�صي ًا بعيد ًا ولكن بغري �شبيه
ف�أنف�ض عني رماد امللل
حب لأي امر�أ ْة
�س�أبقى �أحاول �أال �أبوح بك ْلم ِة ٍّ
�إذا مل تكنْ من حدائق قلبي
و�أم�ضي لألقي الذي م�ضى يف فم املدف�أ ْة
حزن ناي عميق اجلذور �سيولد حبي
ومن ِ
�س�أبقى �أحاول �أال �أكرر قو ًال ولو كان حلو املذاق
املفردات املعاد ِةِ ..منْ رملها الالذ ِع
و�أغ�سل � ْأذين من
ِ
امل�شهد اخلاد ِع
�س�أبعد عيني عما ت�سمر دهر ًا من
ِ
و�أرجع لل�شم�س – �شم�س املحبة – حتى و�إن كان فيها احرتاق.
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�أغنية للهواء
�سما ٌء و� ٌ
أر�ض تدور وبني امل�سافات يحيا الهواء وحتيــا بـه الكائنات
فرق بني فرا�ش ُّ
وال َ
أفعوان حتفز
يرف على
الغ�صن �أو � ٍ
ِ
وال فرق بني ثري يباهي وبني �شقي تعي�س تطوقه احل�سرات
وال بني �أُ ْف ٍق مع الليل بالنجم يبدو مطر ْز
وبني �صباح يظل يطل على النا�س �ضيف ًا �أليف ًا و�إن �شاء �ضيف ًا ثقيال
يطل فيخدعهم حني يقنعهم بامل�سري �إىل كل غاية
ويحيا الهواء ليهجرهم – فج�أ ًة – يف النهاية
وي�أتي �سواهم في�صحبهم يف خطاهم جريئ ًا جلي ًال جميال
�سماء و�أر�ض ..وهذا الهواء الذي ي�ستخف بنا �أجمعني
الراهب
الفو�ضوي ..هو
ال�شاعري ..هو الول ُد
هو الكائنُ
ُّ
ُّ
ُ
هو النب�ض فيما يبني ان�سجام ًا ..غرام ًا ..طموح ًا ..وما ال يبني
ُّ
الغا�ضب
امل�ستخف ..هو
هو الراق�ص
ُ
هو الريح تبكي وت�صرخ حين ًا ..وحين ًا هو الن�سمة الرائقة
هو اخل�صالت تطي�ش مرار ًا على وج ِه جمنون ٍة عا�شقة
وحني �أ�سري �أراه معي ..يف جواري ..وحويل
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�أراه يهيئني للج�سارة ..ي�سكرين بنبيذ املحبة
ف�أهم�س� :أه ًال �أيا خ َري �صحبة
�أح�سك طيف ًا لطيف املالمح ي�ؤن�سني يف �صباحي وليلي
و�أ�سمع غريي يقولون هم�س ًا ودون اتفاق وهم �سائرون
ُ
الروح يف البحر للأ�شرعة
يعي�ش الهواء املهيب الذي مينح َ
ُ
يعي�ش الهواء الذي ال يهون
هو امل�ستبد ..ولكننا ن�ستطيب جنون احلياة معه
و�إِ ْذ �أ�ستحثُّ خطاي ا�شتياق ًا لأر�ض بعيدة
اغرتبت و�ضعت
نق�شت مالحمها فى خيايل املعذب منذ
ُ
ُ
روح جديدة
�أراه يطل ويدنو ليفتح �صدري ب� ِ
إ�شراق ٍ
تقدم ..وال َ
دخل يل بالطريق فهذا طريقك �أنت
يقولْ :
ولكنني �س�أظل معك
ولن �أخدعك
ف�أنت املب�شر بالن�شوة الغ�ضة املطلقة
وحينئذ� ..س�أكون معك
و�أنت املهدد بامل�شنقة
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وحينئذ ..لن �أكون معك
 ..و�سار الهواء املحب املغامر� ..سار على املاء ثم ا�ستدار
كمن �سار قب ًال على املاء� ..سار
وطار لأعلى �سماء ليقطف �أحلى ثمار
وعاد يغني وعيناه مل�ؤهما ن�شو ٌة وانت�صار
وحني ر�أيت الذي قد ر�أيت
تنبهت �أ َ
ين ما زلت �أم�شي مبا قــد حملت
ذهلت ..ارتع�شتُ ..
تنبهت �أن الطريقَ طوي ٌل و�أن الهواء معي يف الطريق
ُ
نهر عتيق
ُ
فقلت بفرح ِة ٍ
طفل وحكم ِة ٍ
ُ
يعي�ش الهواء على الأر�ض حر ًا ..ليحيا الهواء
ُ
يعي�ش الهواء الطروب يدندنُ للعا�شقني بغري انتهاء.
 28مار�س 2009
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�أكاذيب �شاهدة
رجعت
تهت وكان الطريق خميف ًا ..وها قد ِ
تقولني �إنك ِ
هربت..
ا�ستطعت النجاة من
تق�صني كيف
الوح�ش ،كيف ِ
ِ
ِ
ورحت ّ
وكيف احلرائق قد الحقتك بنريان �أح�شائها احلاقدة.
جنوت
وكيف
ِ
احتملت �إىل �أن ِ
رجعت ..لكي تر�سمي لوح َة ال�شاهدة
وها قد ِ
ورحت تذوبني حب ًا وتخرتعني هيام ًا بال فائدة
ِ
كذبت
لأين اكت�شفت خيانة قلبك حتى لقلبك منذ ِ
ففزت
مت�سكنت حتى
ِ
ِ
لذت بزيف ِ
متكنتِ ..
ولكنه الفوز دون مذاق
ك�أي مذاق لكل عناق ب�أر�ض النفاق
فانتع�شت
وليم ُة ج�سمك كانت ع�شا َء ال�ضيوف الذين �أتوا
ِ
آمنت باللعبة اخلطرة
و�أعجبك اللهوِ � ..
ت�سلقت عريان ًة وال ّ
أكف ت�صفقُ كي تقطفي ثمرة
ِ
دت
لهوت كثري ًا �إىل �أن ُط ِر ِ
ِ
رجعت
وها قد ِ
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ألقاك منك�سرة
وحنّ اخلريف �إليك ف�ش ّد يديك و� ِ
فماذا تريدين �أن �أفعل الآن يا عائدة؟
�أ ّمل الفتاتَ من املائدة؟!
وهل �أُعلنُ احلب – بالزور – للأوجه اخلادعات
لوجهك حني ّ
ير�ش الأكاذيب م�شفوع ًة بالبكاء
ِ
غدرك معرو�ضة علن ًا فوق �أر�صفة الطرقات
للوحات ِ
ِ
الفو�ضوي ّ
املو�شى مبا �ض ّمه من فنون الرياء؟
لتاريخك
ّ
ِ
أنك نه ٌر ..ولكنه مثق ٌل دائما بالوباء
�أراهن � ِ
فال يحمل اخل َري للنا�س ..بل يح�ضنُ احل�شرات
االثنني  4مايو 2009
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ك�أنك حلم..
لقبلتك احللوة امل�سكرة
ف�ضاء عميق يخدرين بالبهاء ف�أم�شي على �شاطئيك
بقيد ..ولكنه ال يحاول �أن يك�سره
�أ�سري ًا ي�س ُري ٍ
�شفتيك
لأن الندى يف �شفاه الزهور جتمع �شهد ًا على
ِ
* * *

ك�أنك روح لأحلى حديقة
فمن �شفتيك �أطل الربيع علي و�سافر َّيف وغ ّنى
ومن عطرك القمري ت�سللت بال�شوق نحو الغ�صون الرقيقة
لأقطف منها الذي �أمت ّنى
* * *

برفق على الكرزة املرتعة
�أغار من الك�أ�س حني تفي�ض ٍ
و�أعرف �أنك ال تعرفني
من الع�شق يف الليل �إال ندى اللحظة امل�سرعة
َ
نب�ضات احلنني
اخلفي وال
ال�صهيل
لأنك ال ت�سمعني
ِ
َّ
* * *
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كنت خياال
وغبت ك�أنك ِ
تفتحت لي ًال ك�أنك حلم ِ
ِ
�أ�أقبلت حق ًا؟ �أم الطيف زار وفى ال�صبح ذاب؟
�أ�ساحرة �أنت �أ�ضفت على الروح �سحر ًا و�أهدت �إليها جماال
�أم الروح غنت لوهم تال�شى بغري �إياب؟
ح�سنك �سطـر ًا ف�سطرا
كتبتك حرف ًا فحرف ًا و�سطرت بالع�شق
ِ
وحني قر�أت ال�سطور اكت�شفت ب�أين اكتويت
وباح اللظى بالذي قد جنيت
ب�أين تركت يدي لإيقاع �سحر يديك فما عدت حرا
ر�سمتك لوحة حب و�إن كنت وهم ًا �أطل ووىل �سريعا
وعدت �أ�سامر يف الليل نب�ض غ�صون ال�شجر
و�أبحث عمن �أطلت و�أهدت لقلبي ربيعا
ومل يبق منه �سوى عطرك القمري� ..أحاوره يف ال�سحر.
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الطيف
موج يراوغ ..لي�س يبوح مبا يف القرار
بعينيك �إيقا ُع ٍ
ويندفع املد نحو ال�شواطىء ..يعرتف الليل بال�ساهرين
وفيه �أهيم ،ويحلو التنهد للعا�شقني
وفيه ين�سق �صو ُت ِك �أزهاره قبل قطف �ألذ الثمار
وين�سج طي ُف ِك نور ًا يظل بقربي �إىل �أن يطل النهار
فيعتذر الليل للعا�شقني ويرتكهم فرحني
وحني �أمد �إليك اليدا
�أح�س ك�أين �أحاول � َ
أو�شكت �أن ت�ضيع
إم�ساك فقاع ٍة � ْ
ورد تفتح بعد الربيع
�أح�س بغرب ِة ٍ
�أح�سك حلم ًا ي�شق الطريق ولكنه مل يزل �شاردا
وميتزج احللم بالوهم ..يختلط النهر بالبحر دون انتهاء
ف�أرفع ك�أ�سي و�أ�شرب نخب الق�صيدة لكن بغري ارتواء
موج بعينيك يبقى يراوغ كال�سحر �أغفو قليال
وما بني ٍ
و�أ�صحو لأطفو على غيمة من خيوط الغناء
ولكنها ال تغ ّني وال ت�ستقر طويال
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وترتكني فج�أ ًة �شارد ًا تائه ًا يف الف�ضاء
وفارقت حلم ًا جميال
ك�أين ان�شطرتُ �شظايا
ُ
وال � َ
أر�ض حتتي وال �شيء ..ال �شيء �إال الهباء
موج بعينيك �أهوي ول�ست �أرى �أبد ًا �أحدا
ومن بني ٍ
�سوى الهاربني من الأمنيات التي ال جتيب
�إىل ذكريات َغ َف ْت يف كهوف اخليال العجيب
ف�أ�صرخ حتى ي�صري ال�صدى �شبح ًا جمهدا
و�أدرك �أن النهار �سيقبل عما قريب
و�أنك قد جئت طيف ًا ..ومل ُت ْقبلي ج�سدا.
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القطة يف الليل
قطة يف الليل ت�صحو ..ثم تدنو يف هدوء
وعلى قبعتي جتل�س حين ًا ..ومتوء
أج�س الفرو َة البي�ضاء م�سحور ًا بف�ضة
بكفي و� ُّ
ف�أناجيها ِّ
�إمنا فيها حياة
متتماتٌ من �شفاه ..وابتهاالتُ �صالة
وا�شتيا ٌق الذ ٌع �أن يح�ضن العا�شقُ �أر�ضه
قطة تدنو� ..أغطيها بقلبي ..وت�شب النار يف قلبي فج�أة
ن�شوة تغمر �أر�ضي �إذ يبث ُ
الربق وم�ضه
قطة ...بل امر�أة
غفت فوق الرمال
توقظ ال�شوق لآمال ْ
فمها الن�شوانُ ك� ٌأ�س من نبيذ يتم�شى يف �شراييني الظمية
يدها تبدع �إيقاع ًا حريري ًا يناديني �إىل الرق�ص :تعال
وعلى الربوة عنقودان مم�سو�سان بال�سحر على نا ٍر خفية
الباب على احلزن ..متت ْع باجلمال
�أَ ِ
غلق َ
* * *
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ُ
ال�شوك يغطي كل �أر�ض العا�شقني
ل�ست حزين ًا �إمنا
قطتيُ ..
�شوك وعلى النظرة ٌ
فعلى الهم�سة ٌ
�شوك والأذى لي�س يبني
البتهاج باحل�ضور
اللقاءات ج�سو ٌر
ٍ
�إمنا فيها جحيم يت�شظى بالتفاتات عيون را�صدة
ؤو�س احلاقدة
والف� ُ
تقطع الأ�شجار جهر ًا ثم جتتث اجلذور
قطتي ..ل�ست حزين ًا ف�أنا �أ�شهد ميالد ًا لأ�شجا ٍر جديدة
أنت �سعيدة.
قطتيُ ..
ل�ست حزين ًا طاملا � ِ
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الراق�صون على اللهيب
�أدري  ..ملـ ـ ـ ـ ــاذا يولـ ـ ـ ـ ـ ـ ُد القلـ ـ ـ ـ ــقُ
ويظ ـ ـ ــل �شـ ــوك ال�شـ ـ ـ ـ ِّـك ينطلـ ـ ـ ــقُ
ل ــم تنزل ــقْ للحـ ــزن �أغنيت ـ ــي
لكنمـ ـ ـ ــا الأحـ ـ ـ ـ ـ ــالم تنزلـ ـ ـ ـ ـ ــق
مـا عـاد فــي الـورد الرقيـق ن ــدى
م ـ ــذ جففـ ــت �أورا َقـ ـ ـ ــه ال ُـحـ ـ ـ َر ُق
م ــا عـ ــاد للنغـ ــم احلنـون �صـدى
والن ـ ــا�س فــي �ضو�ضائهـم غرق ــوا
ال ي�سمعـ ــون �س ـ ــوى هواج�سهـ ــم
ف ــي بور�صـ ـ ـ ٍة �ضلـ ْـت بهــا الط ـ ُ
ـرق
الزي ــف يعل ـ ــو مـ ـ ــارد ًا نهمـ ـ ـ ًا
والك ـ ـ ـ ـ ـ ُّل للأطمـ ـ ـ ـ ــا ِع ي�ستبـ ـ ـ ــقُ
�ص ـ ــوتُ املحب ــة جث ـ ـ ٌة �سقطـ ـ ْـت
وعل ـ ــى لهيـ ـ ِـب البغــ�ض حتتـ ـ ُ
ـرق
والراق�ص ــون عل ـ ــى اللهي ِـب لهـ ْـم
لغــة به ــا يح�ص ــونَ م ــا �سرق ـ ــوا
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وت��ظ��ـ��ـ��ـ��ل دن��ي��اه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م مبهرج ـ ـ ًة
وي�ضيــع َمـنْ فـي ع�شقهم �صدقــوا
ويظـ ـ ــل قلب ـ ـ ــي �شاهـ ـ ــد ًا �أبـ ـ ـ ــد ًا
يـ ـ ــدري ملـ ـ ـ ــاذا يولـ ـ ـ ـ ـ ُد القلـ ـ ــقُ
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احلذاء الطائر..

ق�صيدة مهداة �إىل منتظر الزيدي

كيف غافل َـت خفافيـ�ش احلرا�سـة
ي��ـ��ا ح��ـ��ـ��ذاء ط���ائ���ر ًا ي���ع ِ���د ُل مـا�سة
كنـت فــي الأر�ض حــذاء دون �ش ـ�أن
فلماذا ط��رتَ ت�صطـاد النجا�سـة
���ت ���ش��ج��اع��ا
و�أم������ام ال���ك ِّ���ل �أُط���ل���ق َ
ت�صفـع الباغـي وت�سقيـه التعا�سـة
وت���ـ���راءى ن��ع��ل��ـ��ك ال�����س��اع��ي �إل��ي��ـ��ـ��ه
مثـل �سهــم فــا�ض عزم ًا وحما�سة
�إذ �أذقـ َـت الوح َـ�ش رعـب ـ ًا فانحنـى
�شاح َـب الوجــه ذلي ًال فـي انتكا�سة
ك��ـ��ان ط��اوو���س��ـ�� ًا غ��ب��ي��ـ��ـ�� ًا ي��ت��ـ��ـ��راءى
عالقـ ًا م��ا ب�ين �أوح��ـ��ال ال�سيا�سـة
ـاذيب ا�ستطالــت
وجهه م ُ
��وج �أك ـ َ
منـذ �أن غط ْـت ُذ َرى بيت الرئا�ســة
ك��ـ��ان م�����س��ت��ن��ق��ـ��ـ�� َع ح��ق��ـ ٍ��د يتباهـى
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بقن ٍـاع زائــف يخفـي اخل�سا�س ــة
يقتــل الأطفـ َ
ـال فـي اللـيــل وي�صحو
مطمئنـ ـ ًا ي��رت��ـ��دي زه��ـ��و ًا لبا�سـه
ك��ـ��ـ��ان ي��ـ��ـ��ا م��ـ��ا ك��ـ��ان ل��ك��ـ��نَّ ح��ـ��ذا ًء
زل��ـ��زل ال��زي��ـ َ
��ف وع���ـ��� ّراه ودا�س ــه
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هكذا يعوي الوح�ش
ـ�ش يدنـدنُ وال�ضحاي ــا تن ُ
وح ٌ
ـزف
ويقـول بع ــد �سقوطهــا :مت�أ�س ُـف
مــا كنـت �أق�صد �أن تفـوح جرائمـي
ل��ك��ن ط��وف��ـ��ان ال��غ��ري��ـ��ـ��زة ي��ج ُ
��رف
مــا كنـت �أن��ـ��وي �أن �أفيـ�ض نذالــة
ل��ك��ن��ه ال�����ش��ي��ط��ان ح��ي��ـ��ن ي��زخ��ـ ُ
��رف
كانــت فتاتـي َب�� ْع َ��د ُب��ع��دي وحدهـا
و�أنــا هن ــا وظنـونُ ليلــي ت�س ُ
ـرف
و�أب��ـ��ـ��ـ��و غ��ري��ـ��ـ��ب غ��اب��ـ�� ٌة وح�شي ـ ٌة
وب��ك��ـ��ـ��ل زاوي����ـ���� ٍة د ٌم ال ي��ن�����ش��ـ ُ��ف
ف��خ��ل��ع ُ��ت �إن�����س��ان��ي��ت��ـ��ي ون�سي ُتهــا
�سجن ير�س ـ ُـف
ُ
و�صعقت َمــنْ بقيــو ِد ٍ
ع��ل��ق��ت��ـ��ـ��ه ع��ن��ـ��د اجل���ـ���دار جم��ن��د ًال
وال���ك���ه���رب���اء ب��ج�����س��م��ـ��ه ت��ت��� ُ
��ص��رف
جئنا لن�سحـقَ م��ن طغى ونذيقـه
مم��ـ��ا �أذاق ف��ن��ح��ن ال ن��ت��ع�����س��ـ ُ��ف
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�ست ــرونَ كيــف ن�صـون ك ـ ـ َّل كرامـة
��اب كي ــف جنفـ ُـف
ومنابـع الإره��ـ��ـ ِ
و�إذا ا�ستحـث البنتجــونُ جنـو َده
�أتظـن �أن هنــاك مــن يتخل ــف؟
* * *

يـا �أيهــا الوحــ�ش الدنـيء �أتع ُ
ـرف
الذئـ ُـب ممـا ترت�ضـي قـد ي�أن ُـف
��زق و�أح���ـ ْ
م��ـ ْ
���رق م��ـ��ن ت��ـ��ـ��راه مقيد ًا
ُ
يو�صف
��ود ال
��رم �أ���س��ـ ٍ
واف��خ�� ْر ب��ج ٍ
وافـرح ب�صورتـك التـي تزهـو بهــا
ف�شجاع ُة اجلبناء طبـ ٌل �أجـ ُ
ـوف
�������ت �إال دم���ي���ـ��� ٌة دم���وي���ـ��� ٌة
م���ـ���ا �أن َ
ي��ل��ه��ـ��ـ��و ب��ه��ا م���ت����أل��� ٌه م��ت��ع��ج��ـ��ـ ُ
��رف
���ت �إال ك���ذب��� ٌة م��ف�����ض��وح��ـ�� ٌة
م���ا �أن���ـ َ
يعلـى ج��ب��اب��ـ��ـ��ر ٌة بهــا م��ا زيفــوا
�أن��ت التطرف فـي ردا ِء ح�ضـار ٍة
فاخر�س �إذا واف���اك منـه تطـرف
ْ
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ـدت �أنفا�سهــم
كـم من �ضحايـا �أُخمـ ْ
وب��ك��ذب��ة التحريـر رح��ـ َ��ت تخ ُ
ـرف
ك��ـ��م م��ن ف��ت��ا ٍة ح��ـ��رة �سيقـت لكـم
عـن ِذك ِ���ر م��ا ِكلت ْـم له ــا تتعفـ ُـف
فارح ْـل عـن الأر���ض التـي دن�ست َها
ف��ال��ري��ـ��ح �آت���ي���ـ��� ٌة مب��ـ��ا ال ت��ع ُ
��رف
ح���ري��� ُة الإن�������س���ان ل��ي�����س��ـ ْ��ت عظمـ ًة
ُت��ل�� َق��ـ��ـ��ى ل��ك��ل ٍ��ب ج��ائ��ـ ٍ��ع ي�ستعطـ ُـف
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هذا هو العراق
ه��ـ��ذا دم����ي ..ك��ت��ـ ٌ��ب م��رم��ي��ـ�� ٌة ..له ُـب
وال�صرخـة اختنق ْـت والأر�ض ُتغت�صـ ـ ُـب
��واب مزدح ٌم
ـاب عل ــى الأب ِ
ح�شـ ُد الذئـ ِ
��ي�لان مكتئ ُـب
واحل��ـ��ق م��ـ��ن ج�شع ال��غ ِ
ه��ل ين�شـق العط َر �أوغ��ـ��ا ٌد وه��م ٌ
جيف
م��ن��ف��وخ�� ٌة ع��ط��ن�� ًا وال���غ�������ش ي��ن�����س��ك ُ��ب
ل��ـ��م ي��ع��ت��ـ ْ
��رف �أح���� ٌد ب��احل��ب ف��ـ��ي زم ٍ��ن
��رب
���ط�ي�ر ي��غ��ت��ـ ُ
�آف���اق���ـ���ه ف��ـ��ـ�� َّر م��ن��ه��ا ال ُ
هـل يعرف احلب من �ص َّبـوا د�سائ�سهـم
َومــنْ ِمـنَ الزور فـي �أوكارهـم �شربـوا
هم �أخر�سوا لغة الإن�سان فـي دمهـم
��ت �أرواح����ه����م ط��رب��ـ��وا
وك��ل��م��ا ���ص��دئ ْ
م��ا همهـم ُق�� ِت َ��ل الأط��ف��ال �أو ُذبحـوا
مـا دام ك��ـ�� ٌَّل على الكر�س ّـي ينت�صـ ُـب
الأر���ض حتـت �سيـاط القهـر يجلدهـا
ينتحب
العط�شان
والنخـل فـي دجل َة
ِ
ُ
- 111 -

وجمل�س مـن �شهـود ال��ـ��ـ��زو ِر منعق ـ ٌد
ٌ
ت��ع��ـ��وي ب��ـ��ه ج��ي��ـ ٌ
��ف ب��احل��ق��ـ��د تجُ تلـ ُـب
��ات يحركهم
��ص��ب ع��ـ ٍ
ي��ل��ه��و ب��ه��ـ��م غ��ا� ٌ
نحــو احل�ضي�ض الذي ُيغري به الذه ُـب
ف��ـ��ي ك��ـ��ل ي��ـ��وم ي��ظ��ل ال��ن��ه��ـ ُ��ب غايتهم
العجب
فليخـر�س احلـق �أو فليبط ِـل
ُ
ال ت�سكـر ال��ف��رح�� ُة ال��ب��ل��ه��ا ُء �أع��ي�� َن�� ُه ْ��م
�إال �إذا اندفعوا يح�صــونَ مـا نهب ــوا
وي��ل��ت��ق��ـ��ون ع��ل��ى الأط����م����اع تدفعهـم
وي�����ش��رب��ـ��ون َد َم الأط���ف���ال �إن َغ�� َل��ب��ـ��وا
يب ــدون عنـد ال�صالة الطه َر �إن ظهروا
والرجــ�س ي�سكنهـم دوم ـ ًا �إذا احتجبـوا
ف��احل��ـ��ق ع��ن��ده ُ��م �شمـ�س ب��ـ�لا له ٍـب
وب��اخل��ف��اف��ي�����ش رغ��ـ��م ال��ن��ـ��و ِر ُت�ستل ُـب
هـو ال��ع ُ
��راق ع���راق اخليـر ق��د فقئ ْـت
عيناه يا بئ َـ�س ما �صاغوا وما ارتكبـوا
��دن
وه��اه��م الإخ�����و ُة الأع������دا ُء ف��ـ��ي م ٍ
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هطلت فـي �أر�ضهـا ا ُ
خل َط ُـب
مقهور ٍة
ْ
ي��دع��ـ��ون للحـب واحل���ب ارمت���ى مزق ًا
والكذب
بيـن ال�ضحايـا ليحيا الطي ُـ�ش
ُ
ُي ْبــدون طهـر ًا ب�أ�سمـاءٍ بهـا ا�ستتـروا
ـد�س قد هربوا
وكلهـم ِمـنْ دم��و ِع الق ِ
أر�����ض مقد�س ـ ٍة
خ��ان��ـ��وا الأم��ان��ـ�� َة فـي � ٍ
وا�ست�سلمـوا خلطـى ال�شيطان فاحرتبوا
يا �صرخـ ًة فـي �صحـارى التيـه �ضائع ًة
ما �أخي َـب احلق �إن مل يغ�ضـب الغ�ض ُـب
وي��ـ��ا ن���ه���ار ًا ب��ع��ي��ـ��د ًا ..وج��ه��ـ�� ُه �أم��ـ�� ٌل
هــذا دم��ـ��ي ..كت ٌـب م��رم��ي��ـ�� ٌة ..له ُـب
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ال�شاعر يف �سطور
 ولد يف القاهرة عام .1943 حا�صل على املاج�ستري يف الأدب العربي من جامعة القاهرة عام .1978 حاز جائزة الدولة الت�شجيعية يف ال�شعر عن ديوان (انتظار الآتي) ،م�صر  ،1990وجائزة�أف�ضل ق�صيدة عن م�ؤ�س�سة جائزة عبد العزيز �سعود البابطني للإبداع ال�شعري عام .1991
 ع�ضو اجلمعية الأدبية امل�صرية منذ عام  ،1966ودار الأدباء بالقاهرة منذ عام ،1967ورابطة الأدب احلديث بالقاهرة منذ عام  ،1971وهو ع�ضو م�ؤ�س�س الحتاد كتّاب م�صر
منذ �إن�شائه.
 ترجمت جمموعة من ق�صائده �إىل اللغات الإجنليزية واال�سبانية والفار�سية والرو�سية. �صدر له من الدواوين ال�شعرية :الدم يف احلدائق (� ،)1969أحب �أن �أقول ال (،)1971ق�صائد عا�شقة ( ،)1974حينما ي�صبح احللم �سيفا ( ،)1978انتظار الآتي (،)1989
ق�صة الطوفان من نوح �إىل القر�صان ( ،)1989وجهها ق�صيدة ال تنتهي ( ،)1989ما ر�آه
ال�سندباد ( ،)1991ليلى تع�شق ليلى ( ،)1996الأعمال ال�شعرية ( ،)1998ع�شقت اثنتني:
تو�شكا ..مترنا�ست ( ،)1999بغداد خانتني :ق�صائد ومقامات يف حب العراق (،)2004
وردة الإ�شراق (� ،)2005أحبك �أيها الإن�سان (.)2008
 ومن "املقامات الع�صرية" :جمنون العرب بني رعد الغ�ضب وليايل الطرب ( ،)2004ليلةالقب�ض على جمنون العرب (.)2005
 ويف الدرا�سة والتحقيق �صدر له :اجتاهات ال�شعر احلر (� ،)1970إبراهيم ناجي ق�صائد جمهولة (� ،)1978شعر بدر �شاكر ال�سياب – درا�سة فنية وفكرية (،)1979�أزهار ذابلة وق�صائد جمهولة لل�سياب ( ،)1980جمال عبد النا�صر – الزعيم يف قلوب
ال�شعراء ( ،)1996الأعمال ال�شعرية الكاملة للدكتور �إبراهيم ناجي ( ،)1996الأعمال
النرثية الكاملة للدكتور �إبراهيم ناجي (جملدان)  ،2001رحالت �شاعر عا�شق (،)2001
خمتارات من ال�شعر العربي يف القرن الع�شرين –الق�سم اخلا�ص ب�شعراء قطر (،)2001
جمال عبد النا�صر – الزعيم يف قلوب ال�شعراء (طبعة مو�سعة و�شاملة)  ،2002الأعمال
ال�شعرية املختارة للدكتور �إبراهيم ناجي ( ،)2003حممد بن خليفة العطية �شاعر ًا و�إن�سان ًا
– حترير وتقدمي ( ،)2004خليل الفزيع وال�شعر – تقدمي ( ،)2005احلياة احلب� ..شعراء
جبناء ون�ساء لهن ع�ضالت (.)2009
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بطاقات دموع ............................................
وجوه و�أطياف ............................................
الوردة الوحيدة ..........................................
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5-5
19 - 7
24 - 23
27 - 25
29 - 28
31 - 30
33 - 32
36 - 34
39 - 37
41 - 40
43 - 42
45 - 44
47 - 46
49 - 48
52 - 50
55 - 53
58 - 56
61 - 59
64 - 62
66 - 65
68 - 67

قلبي على الريح ..........................................
رحلة مع اخلوف .........................................
الفرا�شة ..................................................
الأ�سطورة والأقنعة .......................................
تفاحتان على غ�صن .....................................
وردة الروح ...............................................
الندى والنار ..............................................
العودة ....................................................
ال�شاهد الغريب ..........................................
القرا�صنة وال�شم�س ......................................
اخلليج وال�صبي الذي كان ...............................
�أغنية امل�سافر ............................................
�أغنية للهواء ..............................................
�أكاذيب �شاهدة ...........................................
ك�أنك حلم ................................................
الطيف ...................................................
القطة يف الليل ...........................................
الراق�صون على اللهيب ...................................
احلذاء الطائر ...........................................
هكذا يعوي الوح�ش .......................................
هذا هو العراق ...........................................
ال�شاعر يف �سطور .........................................
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70 - 69
72 - 71
74 - 73
76 - 75
78 - 77
80 - 79
82 - 81
84 - 83
86 - 85
87 - 87
90 - 88
92 - 91
95 - 93
97 - 96
99 - 98
101 - 100
103 - 102
105 - 104
107 - 106
110 - 108
113 - 111
115 - 115

�إ�صدارات وزارة الثقافة والفنون والرتاث
�إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

الإ�صدارات
البدء من جديد
بداية �أخرى
�أ�صوات من الق�صة الق�صرية يف قطر
دنيانا ....مهرجان الأيام والليايل
قالت �ست�أتي
غنج الأمرية النائمة
وريثة ال�صحراء
ويخ�ضر غ�صن الأمل
ب�ستان ال�شعر
رومانوف وجوليت
الأدب املقارن من العاملية �إىل العوملة
احل�ضن البارد
�سحابة �صيف �شتوية
�سرية الوجع
وجوه خلف �أ�شرعة الزمن
حافة املو�سيقى
ق�ص�ص �أطفال
�أوراق ن�سائية
الفريج
الأعمال ال�شعرية الكاملة ج – 1ج2
علمني كيف �أحبك
ق�ص�ص وحكايات �شعبية
رحلة �أيامي
جرح وملح
خلف كل طالق حكاية
درا�سات يف الإعالم والثقافة والرتبية
النرث العربي القدمي
ك�أن الأ�شياء مل تكن
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امل�ؤلف
ح�صة العو�ضي
فاطمة الكواري
د .ح�سن ر�شيد
دالل خليفة
جا�سم �صفر
فاروق يو�سف
�سعاد الكواري
�أحمد ال�صديق
حمد حم�سن النعيمي
ترجمة /النور عثمان
د .ح�سام اخلطيب
د .ح�سن ر�شيد
خالد عبيدان
�أمري تاج ال�سر
ح�صة العو�ضي
غازي الذيبة
د .هيا الكواري
د� .أحمد عبد امللك
�إ�سماعيل ثامر
د� .أحمد الدو�سري
معروف رفيق
خليفة ال�سيد
�صدى احلرمان
عبد الرحيم ال�صديقي
وداد الكواري
د� .أحمد عبد امللك
د .عبد اهلل �إبراهيم
جا�سم �صفر

ال�سنة
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

الإ�صدارات
نعا�س املغني
مدى
قال املعنى
امل�سرح الأملاين املعا�صر
امل�سرح يف بريطانيا
�إبراهيم ناجي  -الأعمال ال�شعرية املختارة
م�سرح ال�صورة بني النظرية والتطبيق
النوافذ ال�سبع
الرحيل وامليالد
�أوراق ثقافية
بدائع ال�شعر ال�شعبي القطري
�شبابيك املدينة
ح�ضارة الع�صر احلديث
املرتا�شقون "م�سرحية"
معاناة الداء والعذاب يف �أ�شعار ال�سياب
�سحائب الروح
�أ�صوات قطرية يف الق�صة الق�صرية
ذاكرة الإن�سان واملكان
�إبراهيم العري�ض �شاعراً
ال�صحافة العربية يف قطر
�أم الفواجع
�صباح اخلري �أيها احلب

م

51

ال�صحافة العربية يف قطر "مرتجم �إىل الإجنليزية"

52
53
54
55
56
57

لآلئ قطرية
الأعمال ال�شعرية الكاملة
التفاحة ت�صرخ ..اخلبز يتعرى
�إدارة التغيري
ال�شعر احلديث يف قطر
ال�شرح املخت�صر يف �أمثال قطر
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امل�ؤلف
عبد ال�سالم جاد اهلل
د .زكية مال اهلل
خليل الفزيع
د .عوين كرومي
حممد ريا�ض ع�صمت
ح�سن توفيق
د� .صالح الق�صب
�صيتة العذبة
جمال فايز
د .كلثم جرب
علي الفيا�ض /علي املناعي
ظافر الهاجري
د� .شعاع اليو�سف
غامن ال�سليطي
د .حجر �أحمد حجر
�سنان امل�سلماين
د .عبد اهلل �إبراهيم
خالد البغدادي
عبد اهلل فرج املرزوقي
�إبراهيم �إ�سماعيل
علي مريزا
وداد عبداللطيف الكواري
�إبراهيم �إ�سماعيل
ترجمة  /النور عثمان
علي عبد اهلل الفيا�ض
مبارك بن �سيف �آل ثاين
دالل خليفة
عبد العزيز الع�سريي
د .عبد اهلل فرج املرزوقي
خليفة ال�سيد

ال�سنة
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005

58
59

الإ�صدارات
ل�ؤل�ؤ اخلليج ذاكرة القرن الع�شرين
على رمل اخلليج

م

60

�إبداعات خليجية

61
62
63
64
65
66
67

الأدب املقارن و�صبوة العاملية
مهارات الإر�شاد النف�سي وتطبيقاته
جتريبية عبد الرحمن منيف يف مدن امللح
املعري يعود ب�صري ًا
وردة الإ�شراق
جماديفي
الأعمال ال�شعرية الكاملة ج1

68

�أ�سباب لالنتماء

69
70
71

تباريح النوار�س
املر�أة يف امل�سرح اخلليجي
�أبو حيان  ..ورقة حب من�سية

72

تطور الت�أليف يف علمي العرو�ض والقوايف

73
74
75

�أحزان كبرية
الديوان ال�شعبي
ذاكرة الذخرية
جتليات الق�ص “مع درا�سة تطبيقية يف الق�صة
القطرية”
�سمط الدهر "قراءة يف �ضوء نظرية النظم"
كان يا ما كان
الظل والهجري "ن�صو�ص م�سرحية"
الرواية والتاريخ
وجوه مت�شابهة "ق�ص�ص ق�صرية"
امل�سرح واملدينة
الأعمال ال�شعرية الكاملة ج2
الدفرت امللون الأوراق
الظل و�أنا

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
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ال�سنة
2005
2005

امل�ؤلف
خالد زيارة
حممد �إبراهيم ال�سادة
(م�سابقة الق�صة الق�صرية لدول
جمل�س التعاون)
د .ح�سام اخلطيب
د .موزة املالكي
نورة حممد �آل �سعد
د� .أحمد عبد امللك
ح�سن توفيق
ح�صة العو�ضي
د .زكية مال اهلل
راجنيت هو�سكوتي
ترجمة :ظبية خمي�س
ب�شرى نا�صر
د .ح�سن ر�شيد
حمد الرميحي
د� .أنور �أبو �سويلم
د .مرمي النعيمي
�أمري تاج ال�سر
عيد بن �صلهام الكبي�سي
علي بن خمي�س املهندي

2005
2005
2006

با�سم عبود اليا�سري

2006

د� .أحمد �سعد
خولة املناعي
د .ح�سن ر�شيد
جمموعة م�ؤلفني
خليفة عبد اهلل الهزاع
د .يون�س لوليدي
د .زكية مال اهلل
ح�صة العو�ضي
ن�سرين قفة

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

م
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

الإ�صدارات
حقيبة �سفر
م�سرحيات قطرية (�أجماد يا عرب  -هلو
)Gulf
العامل وحتوالته ( التاريخ – الهوية  -العوملة)
موال الفرح واحلزن والفيلة "ن�صان م�سرحيان"
حكاية جدتي
�صورة املر�أة يف م�سرح عبدالرحمن املناعي
ديوان ابن فرحان
موال الفرح واحلزن والفيلة “مرتجم �إىل
الفرن�سية”
الفن الت�شكيلي القطري ..تتابع الأجيال
درا�سة يف ال�شعر النبطي
بداية �أخرى "مرتجم �إىل الإجنليزية"
وجع امر�أة عربية "مرتجم �إىل الإجنليزية"
اخليل ..ريا�ضة الآباء والأجداد
النقد بني الفن والأخالق ،حتى نهاية القرن
الرابع الهجري
وداع الع�شاق
الوزة الك�سولة
املهن واحلرف وال�صناعات ال�شعبية يف قطر
الع�شر الأوائل ..رائدات الفن الت�شكيلي يف قطر
الرواية العربية ..رحلة بحث عن املعنى
درا�سات يف تاريخ اخلليج العربي احلديث
واملعا�صر
ال�سالحف البحرية يف دولة قطر
جتليات اللون يف ال�شعر العربي احلديث
يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين
املو�سوعة ال�صيدالنية
املدار�س امل�سرحية
منذ ع�صر الإغريق حتى الع�صر احلا�ضر
من �أفواه الرواة
�صورة الأ�سرة العربية يف الدراما التلفزيونية
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امل�ؤلف
�صفاء العبد

ال�سنة
2006

غامن ال�سليطي

2006

د� .إ�سماعيل الربيعي
حمد الرميحي
مرمي النعيمي
�إمام م�صطفى
ح�سن حمد الفرحان

2006
2006
2006
2006
2007

حمد الرميحي

2007

خالد البغدادي
حمد الفرحان النعيمي
فاطمة الكواري
د .كلثم جرب
�صالح اجليدة

2007
2007
2007
2007
2007

د .مرمي النعيمي

2008

ح�سني �أبو بكر املح�ضار
د .لطيفة ال�سليطي
خليفة ال�سيد حممد املالكي
خولة املناعي
عماد البليك

2008
2008
2008
2008
2008

د .عبد القادر حمود القحطاين
د .جا�سم عبد اهلل اخلياط
د .حم�سن عبد اهلل العن�سي
د .ماجد فار�س قاروط

2008

2008

د .زكية مال اهلل

2009

�أ .د .جمعة �أحمد قاجة

2009

علي عبد اهلل الفيا�ض
د� .إبراهيم �إ�سماعيل

2009
2009

2008

م
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

الإ�صدارات
دور الدراما القطرية يف معاجلة م�شكالت
املجتمع
ديوان الغربة
احلب والعبودية يف م�سرح حمد الرميحي
ق�صة حب طبل وطارة "مرتجم �إىل
الإجنليزية"
الرتاث وال�سرد
ديوان الأع�شى (جز�آن)
توظيف الرتاث يف �شعر �سميح القا�سم
�إ�ساءة الوالدين �إىل الأبناء
وفاعلية برنامج �إر�شادي لعالجها
�شحنات املكان
من �أدب الزنوج الأمريكان
�أزهار ذابلة وق�صائد جمهولة لل�سياب
و�ضاح اليمن
درا�سة يف موروثه ال�شعري
قطر الندى
الوحي الثائر “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
�شيء من التقوى “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
يف مرايا احلقول “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
املغاين “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
على �شاطئ ال�سراب “�سل�سلة �شعراء من
ال�سودان”
ديوان �أم القرى “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
يف ميزان قيم الرجال “�سل�سلة �شعراء من
ال�سودان”
من وادي عبقر “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
�ش ّبابتي “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
غارة وغروب “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
من الرتاب “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
املجموعة ال�شعرية الكاملة “�سل�سلة �شعراء من
ال�سودان”
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ال�سنة

امل�ؤلف
د .ربيعة الكواري
د� .سمية متويل عرفات
�إ�سماعيل تامر
خالد �سامل الكلباين

2009
2009

حمد الرميحي

2010

د .ح�سن املخلف
حتقيق :د .حممود الر�ضواين
لولوة ح�سن العبداهلل

2010
2010
2010

�أمل امل�سلماين

2010

يا�سني الن�صري
عبدالكرمي قا�سم حرب
ح�سن توفيق

2010
2010
2010

د .با�سم عبود اليا�سري

2010

ندى لطفي احلاج ح�سني
ف�ضل احلاج علي
اجليلي �صالح الدين
حممد عثمان كجراي
م�صطفى طيب الأ�سماء

2011
2011
2011
2011
2011

�أبو القا�سم عثمان

2011

ال�شيخ عثمان حممد �أون�سة

2011

حممد عثمان عبدالرحيم

2011

د� .سعد الدين فوزي
ح�سني حممد حمدنا اهلل
حممد املهدي املجذوب
د .حميي الدين �صابر

2011
2011
2011
2011

حممد حممد علي

2011

2009

م
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

الإ�صدارات
النظام الد�ستوري يف دولة قطر
الفريج (رواية) – الطبعة الثانية
ال�سردية ال�شفاهية
حادي العي�س
هموم يف الإدارة
هال�شكل يا زعفران (م�سرحيتان باللهجة
العامية)
مقامات ابن بحر
القد�س يف عيون ال�شعراء
امل�صورون يف قطر – �إ�شراقة وت�ألق
عناكب الروح
اخلليج العربي – درا�سة يف الأ�صول التاريخية
والتطور ال�سيا�سي
فن الر�سم عند الأطفال – جمالياته ومراحل
تطوره
واحات وظالل

امل�ؤلف
د .رعد ناجي اجلده
�إ�سماعيل تامر
حممد �إبراهيم ال�سادة
خليل الفزيع
د .هند املفتاح

ال�سنة
2012
2012
2013
2013
2013

عبدالرحمن املناعي

2013

عبدالرحمن املناعي
قجة
حممد ّ
ح�سني علي اجلابر
ب�شرى نا�صر

2013
2013
2013
2013

د .م�صطفى عقيل اخلطيب

2013

�سو�سن ع�صفور

2013

�أحمد حممد ال�صديق

2013

تليفون  - +974 44500027/28:فاك�س +974 44500029 :
�ص.ب 3504 :الدوحة  -قطر

