دون أن ترف لها وردة
د.محمد رضا

شعر

وتتالى قطع الدومٌنو
كً أسقط  /أرقى فً حبك
وٌؽنً الؽجر رحلتنا

2

دون أن ترف لها وردة
3

"إذا أردت شٌئا ً بقوة ،فؤمسكه بشدة،
فالموت ال ٌؤتً مرتٌن"

كما النوارس
سارح فً أحالم الؽروب
أؼنٌتً السفر
الفجر ال ٌخضع لؤلمنٌات
وأنا أؼنً
وتلك عالمتك !

كنت أركض بؤخضر الجراحة
والممرضات ٌتبعننً بالمحاقن ،صارخات:
أعٌدوه..
إنه فً ؼٌبوبة أبدٌة
ولما وضعوا السوائل فً قلبً
انتفضت كمن شاهد الجحٌم

4

ٌا عمري .قد أترنح مشٌا،
من نٌل القاهرة األولى ،إلى العرائش
كً أعصر شوقاً ،كؾ الؽجري،
الـ شاهدك تمشٌن
من اللٌكسوس ،إلى البٌت
وتهمسٌن لنفسك :
لو أنً أفنى من الحزن
وأنا ال أدري.

وقؾ هامسا ً لً عند فوهة الحلم:
لست بالمجنون ،وال بالعبقري.
فال تلم نفسك ٌا فتى األلحان
وانتحى كمن ال ٌعرفنً !

فمن سٌنزلنً من الصلٌب إلى سرٌري
وٌحمل دم الشرٌان المعظم
لٌشفً رفاتً المحروق من وجع المحبة ،من؟
وأنا الرمادي الشرٌد
5

كنت أنظر ألبً ماضً
وأسؤلكِ كما ٌسؤل حبٌبته:
"بم تحلمٌن ،بم تفكرٌن"
ثم أردؾ :صه ،ال تخبرٌنً،
فؤنا أعرؾ

فً قلبً ؼٌمة  /فً قلبً حلم
فً قلبً شتاءٌ ،نتظر هطول الحلم
قلبً قلبك ،قلبك قلبً
والعالم مقهانا

من الماء وإلى الماء أعود
شراعً أسود
والنهر نهرك ٌا جمٌلة
والموسٌقى تنهمر
جلستً كمهاجر الشرعً
على أطراؾ المراكب
6

وأؼنً للؽرقى
وتلك عالمتك !
كنت أسؤل طبٌبً فً النفق الطوٌل:
هل كنت أهذي باسمها؟
فٌرد كما المجٌب اآللً:
ال .لم ٌحدث .لم ٌحدث
وٌبتعد خفٌفا مثل سحابة صٌؾ

هكذا كنت
كطفل حٌن ٌنام:
ٌحتضن األرض  /الشارع  /الكون  /األم  /الموت.
وٌحٌن ٌفٌقٌ ..فٌق كالسكران
تدهسه جٌوش النمل  /تلعقه الكالب الضالة.
وٌحٌن ٌفٌق من ثمله :
ٌفٌق كاألسرى
ٌفتش فً الحقٌبة الظهرٌة،
عن شمس تؽسله
وٌحٌن ٌفٌق من سكر ،وتابوت ،ولعقات :
ٌخرسه الجنون فٌصمت  /أو ٌهمس :
أنا أحلم ،أنا أحلم
سؤصحو عما قلٌل
7

ولن أذكر سوى ضحكً،
وعداتً لقطعان خراؾ ماقبل
بالد النوم.
لعل الجرٌمة
أنًّ لم أعرفكِ منذ البداٌة.
لعل الؽفران فً أن أستمر.

قلت:
رأٌت فٌما ٌرى السكران
أنً أطلق الرصاص والصوارٌخ المحمولة على الكائنات
كؤنهم دمى معلقة فً مالهً األطفال ،وموالد الصالحٌن
وعندما أفقت
بحثت عن عن الموتى تحت سرٌري
ولم أجد أحدا

قلت :كنت بجوارك دائما
كنت من أٌقظ الوردة الحمراء من سباتها
ومن شرع حٌن ؼفا الحارس
فً نثر اوراق الخرٌؾ
كؤنه فعل سماوي خالص
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من حٌن دمعت عٌنك
زاد فنجان قهوتك قطرتً مطر
لتبتسمً قلٌال
ومن وضع الهمزة بجوار اسمك
فً االوراق الرسمٌة
حٌن نسٌتٌها
من صفد الشٌاطٌن عنك
فً السنة أحد عشر شهرا
كنت الهاديء الذي التقط الرمان من االرض
وأ نت تشرٌنه من البائع الجائل
ثم حنٌت رأسً تحٌة
ومن عزؾ على الجٌتار بجانب كولومب
وهو ٌشٌر لالفق
..أنا من ٌشٌر له طٌلة الوقت
لٌسترعً انتباهك
كنت من صدمته الحافلة فً أول شارعك
فهمستًٌ :ا هللا!
عسى أن ٌكون بخٌر ذلك الؽرٌب

9

كنت دائما معك

أنا من قرع األوانً المنزلٌة
وأنت منشؽلة بطقوس ترتٌب المنزل
فتجفلٌن لوهلة
وتظنً أن ما سمعتِ
صوت االرهاق فحسب
أنا الظل فً كل شرفة تمرٌن من تحتها
والخاسر فً كل مسابقة للؽناء من أول حلقة
وال تلقٌن له بال
كنت باستمرار ؼرٌب
أنفخ خفٌة فرشاة طالء أظافرك
فتخرجٌن بها عن المسار
وتتؤففٌن فً وجهً
فؤستنشق أنفاسك المالئكٌة
كنت أنا ،أنا
ولست تدرٌن
ومازلت أؼنً بانتظارك
وتلك عالمتك !
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كلما رقد نورس بجانبً
فتح لً قلبه
مثل عاهرة
تفتح الباب ألول طارق
وٌخبرنً عن األرق الرفٌق
وعن مصدر ؼضب البحر
وعمن هو مثلً على الشاطًء اآلخر
ٌجلس جلستً
وتحت ذراعه ؼصن الزٌتون
وٌهتؾ للسماء المرسومة:
من أٌن ٌؤتً صوت الموسٌقى ٌاسما؟
ؼٌر أنً وقتها كنت مشؽوالً بالؽناء
وتلك عالمتك !

كؤن الطرق تعشق قرع أحذٌتً.
كؤن اللٌل ٌالطؾ أحالمً.
كؤنً ال أؼنً،
إال وصوت القلب مشروخ بالبكاء.
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أنا فنجان قهوة فارغ الجرح قلبً وأوردتً بقاٌا البن فً
القاع ٌحملنً وأحمله كبارود جرح الجمال فً القٌد رائحة
الورود البنفسجٌة الذكرى تمد فً الجذر قلبً بواقً الفرح
منك ٌا صبر عٌنً أنا الخلود
كنت كلما هبطت مدٌنة
أبحث عن فتاة تشبهك
لتتشبث بذراعً فً المقاهى
وفً عبوري لدروب األسواق وكتل البشر
وعندما أعود ،احتضنها
وأؼنً لها تهوٌدة المجروحٌن
وفً الصباح أحدها متكسرة
بجانب أدراج المكتب
مثل مراٌا من ألوان مختلفة
وفً الٌوم التالً
أمشً
لتحط العصافٌر الصؽٌرة على كتفً
تؤتً من قلبك
تلهث من وعثاء السفر
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وتهمس فً أذنً
تخبرنً عن لون فستانك فً المساء السابق
وتعود من حٌث أتت
كلهم كانوا مشاركٌن فً المإامرة
وأنا متهم بنفسً
فؤٌنً؟ أدافع عن لقب متصدع

مٌدان كل مدٌنة زرتها
كان ٌطل علٌه برج
ٌفرغ الم ٌدان وٌمتلًء مثل قبعة ساحر
والبرج الذي مال علً
زرع فً أملً ٌؤسه
وحقن السحاب باألمطار
عدا القاهرة
وجدتها ملبدة بالفزع
ْ
نسٌت كٌؾ كان ملوك الممالٌك ٌمرحون
ْ
نسٌت شجن العرب
الحق ٌا قلبً أقول

03

كنت أركض من شجرة ألخرى
وأجرح النبٌذ فً دمً
"فً المواجع موت ٌلهمنا"
وأنا السقٌم المعافى
أنا المرٌض ٌا قلبً
فؤنقذٌنً
من الحرق على راٌات مذبحتك

قلبً ملًء بؽزل البنات وفوارغ الرصاص
قلبك مؽطى بحبوب الصداع وعلب اآلٌس كرٌم
"نامً جٌداً ٌاعصفورة،
فبعد مرور الكارثة
سٌكون بوسعنا أن نؽنً"
 -كؤنً ال أؼنً! -

قالت :إن كنت حبٌبً فؽنٌلً
عندما ٌحتل الحزن سواد األعٌن
وأعبر بً من فوق مراكب أضالعك
بحر الثلج.
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كالكوكب المطرود من شمسه أنا
أحن إلى األخوّ ة والمواكب
أمر وحدي فً ظالم الضوء
كما ٌعبر شاعر حقل صبار
كلما مس جناحً نورس أجفلت
وتحول وسار فً إثري
وبعد عشرٌن نورسا ً من السابع
صرنا كفٌلق من الشعراء
أو كسرب من البجع الصامت
ٌحرس الشاطًء وٌبتسم
فً حقٌبة كل منا نجمة
وكان البحر ٌضحك
وأنا دونهم أؼنً
أنا دائما أؼنً
وتلك عالمتك !

لماذا ال نؤخذ بٌد الفراشات
ونعبر بها حقول الضوء؟
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رن الهاتؾ النقال
لٌجلس الطبٌب على أول الجرح
وبتنهد للؽٌبوبة قلٌالً
وعندما التفتت أجهزتً قال:
طلبك تحت الوسادة ٌا أخً
فال تخبرهم عنً

أولم ٌكن نهداك حلمً باألنثى الولٌدة من نهر الحٌاة الراحة
الموت المقٌد بؤشجار قلبً أؼنٌة التنفس المنسً لحظات
قربك األبٌض المشدود كالبرد الدافًء ٌقشعر وٌمتد كلما
ازداد برد ؼٌابك المر ٌاؼٌمتً وحدي أنا

كنت أضؽط بٌدي كفك
لتظهر رائحة التوت
وتطٌر العصافٌر
أسؤل :موافقة؟
فتقولً :نعم ،مع أنً ال أدري !
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أنا وأنتِ َمعاً..
بقدمٌهما لعباً،
َكـ طِ فلٌن ،ثمِ َل ال َبحرُ َ
فن النهار.
أمواجُ ُه َج َ
فـ أثقلت َ
ب ال َبحر ..تعِ با
فلمّا تعِ َ
وس َ
ِبرٌاء ِه
قط القمر عن ك
ِ
َ
ٌَبكً تضرعا لهما،
َكً ٌبسِ ما ل ُه َمرّة أخرى،
َولو َكذِ با

منذ أول موت
وأنا أخشى أن تشبه كل الشعراء ؼٌبوبتً
ففتحت نافذة وحٌدة من قلب قلبً
وأوصدت لسانً
ؼٌر أنً كنت أؼنً
وتلك عالمتك !
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اآلن أمشً طائراً على الشاطًء
ال لشًء
إال الحفاظ على إحساس الرمل
أنتِ فً حقل الورود
بالموسٌقى والعطر تؽرقٌن الجوري
بفستانك األسود تتؽٌر فٌسٌولوجٌا النباتات

هل الموت مإلم ٌامحمد؟
 -ههههههه لن أخبرك

أخرج من نفسً وأنظر للمشهد
الصخرة على جسدي المسجى
أبو جهل فً المقهى،
ٌنظر لً من بٌن نردٌن صؽٌرٌن
أم سلمة أمام التنور ال تعلم بالمخطط
زوجة أبا لهب تصعد السلم،
وتحمل األحطاب نحو الجحٌم
اإلخوان المسلمون ٌقسمون للصحابة
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أنهم من أنقذ حٌاة الرسول فً المرتٌن
وأنا تتخطفنً ؼربان السٌاط
وأصرخ باسمك
المشكلة أن الوقت تسرب
ولم ٌعد فً وسع النوم
أن ٌرأب ثقوب الذاكرة

كان الطبٌب ٌذوب كل مساء
كما ٌذوب الشرٌر فً فٌلم المدمر
وتظهرٌن بعده تمسكٌن بملعقة خشبٌة
واألخرى كؤنبوب
فً ورٌدي العنقً
 تمهل ٌامحمد ،بهذا المعدل سؤصاب بؤنٌمٌا نزفٌةوستحترق الورود
"على الهرة فعل ،ماٌجب على الهرة فعله"
منذ أن كنت طفال متورم الخدٌن من صفع األبوة
وأنا أعتقد أنً مٌت
ٌحكً أسطورته لمالئكة الرحمة والعذاب
وكانت هواٌتً المثلى
رتق السماوات
كلما ظهرت بطانتها الحمراء
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وظل هذا فً كل مرة ٌذكرنً بـ بٌتر بان
وهو ٌخٌط الظل فً قدمٌه
قلت وأنا أعدل ربطة العنق
كجنتل مان حقٌقً فً حفل لموتسارت:
على فكرة ،أنا أموت بسرعة
ال تضحكً من فضلك،
سؤحكً لك:
أول مرة لم تجد الصدمات الكهربائٌة ضعؾ قلبً
فمت على الفور
ودفنت بسرعة تحضٌر إندومً
مرة تهشمت كبٌانو فً حادث نقل بضائع
وجمع الؽرباء أجزائً كما ٌجمع النجار بٌنٌكٌو
وكنت تحت الجرٌدة الحكومٌة أصرخ:
إال الجرٌدة ،إال الجرٌدة
ٌكفٌنً جحٌم واحد
وعندما كنت مع لوركا
كان اسمً "الرجل الشرقً مع الشاعر"
حبست معه لشهرٌن أو عام
فً حاوٌة أللعاب األطفال
وعندما فتحتها ضابط الجمارك
جلس على األخضر من الهول وقال:
كيف تنبعث رائحة الورود هذه من جثة ألسبوعين دو ن أن تخمد؟!
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 قالها هكذا فً نفس واحد -فً كل مرة تقٌد الجرٌمة ضد مجهول
حتى عندما اخترقت فٌتنام صدري فً رصاصة
سد الجنود قلبً بسعفتً نخٌل
ونصؾ زجاجة فودكا
وبدال من أن أعاود التنفس
خرج من صدري صوت موسٌقى !
وعندما لقٌت نٌرودا صاعداً
كنت ألهث خلفه
ككلب ٌحاول اللحاق بذٌله
قلت :انتظر،
هذه الجزٌرة تطفو على كفً أخطبوط
 محمد صدٌقً ال تقلقهً فً داخل الكهؾ هناك تنتظرك
تدلك وجنتٌها بالشمس والمرجان
وترص حبوب الفاٌكودٌن على األرفؾ
ثم تدور حول نفسها كل ربع ساعة
كشمس حقٌقٌة
كان ٌكذب كعادته
وكنت أتوتر من الكذب – ومازلت -
ولذا بدأت أشتاق إلٌك
وأؼنً
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موتك ٌاصاحبً دراما الزمة لتتوٌجك
ماٌخرج من العدم ال ٌموت
ماٌولد من رحم الوجود ٌضمحل
"فتحسس رأسك،
فتحسس رأسك"
صالح عبد الصبور

ٌدك زورق .كتفً بحر
ٌدك بحر .كتفً أسماك
ٌدك أنهار ،وأنا الصٌاد الخائب
ٌدك كون ،وأنا فً الؽابة طفل ٌبكً
فخذٌنً من كفً لبالدك
لبالد األلعاب
قولً ال تذهب عن نظري ٌامحمد
فالؽابة ذئب
والجنة وعد بالمجهول
أبواب العودة ذهب مسموم بالكذب األبٌض
ال تذهب
إن أنت ذهبت
فجحٌمً حزنك
والقلب نهر ٌخرج من قلبً
22

وٌعود لوحده لمنابع نار من ورد الذكرى
ٌا محمد ،خلٌك أمامً
كنت أؼتصب من الؽٌبوبة فرصً
ألجلس على جانب النفق األبٌض
وأحك ذقنً
كما ٌحك إسكافً حذاء خادمة
كلما تناهى إلًّ صراخ زائر جدٌد
أهرع نحوه كالسمسار وأسؤل:
هل رأٌت نورسا ملتح عند مدخل الباب ٌا أخً؟
فٌجٌب بالنفً
ؼٌر أن أحدهم مرة أمسك سبابتً
ولواها كسباك محترؾ وقال:
وهل رأٌته أنت وقت دخولك ٌا َوسِ خ؟

أظن أن قاتلً واحد فً كل مرة
لكنه ٌنسى وأنسى
كنت أقابله فً كل محطات الباص.
تفوح منه رائحة الموسٌقى،
فؤجلس بالقرب منه مبتسما.
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وبعد أربعة أعوام من الصدفة،
وجدتنً تلقائٌا أجاوره فً المقعد،
وأضع رأسً على كتفه،
وأترنم حتى أنام
وفً مرة تذكرته وهو ٌمر بً فً محطة مترو
فؤمسكت بكتفٌه
وأوسعته حدٌثا عن عذاب القبر للسفاحٌن
لكنه بكى
وتوسل إلً كً أسامحه
ووعدنً بؤن ٌتوقؾ عن قتلً
شرٌطة أن أخلد ذكراه فً دٌوان بؤكمله
ٌاللبجاحة!
ك ٌؾ ٌقتلنً بهذه الفداحة وأخلده؟!
وبعد شهر أو قل شهر ونصؾ
نسٌت ماحدث
وأظنه نسً
ً
وكلما أنسى حدثا ٌهمنً
أنظر للسماء العلٌا
وأؼنً
وتلك عالمتك !
ٕٗ ٕٕٓٔ- ٖ-
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تهويدة الليل الجديد
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متعلق قلبً
بجنون ثؽر باسم
ومؽربل فكري عمن سواكِ ٌنٌر
وأحس بالجفن ثقٌل فً الؽٌاب
وٌكون قلبً متعب
بالشوق واللهفة

مؽزول فً خٌالً
الجبٌن األقحوانً
برؼم أرجحة الظالل أراكِ
نجمة تحلق فً األفق

وأعود فً وكري أنادٌكِ تعالً
ال الؽٌم ٌهوانً بدونك
وال الحروؾ ترٌدنً
منبوذ..

26

كؤسٌر حلم بالخٌال أنا هنا
مسٌر فً الظلمات مجروح النشٌد
تتآمر األرض ضدي
والبحر ؼدار
والذكرٌات الحلوة كلها
عن بلسم الرإٌا

أفال تكونً فً الحٌاة رفٌقتً
ألكن أنا
وكونً كتؾ األمومة للطفولة داخلً
وكونً برعم الحلم النادي الجمٌل
لٌضٌع من عٌنً رسم السواد
وأصٌر طهرا ناصعا وجدٌدا

ٕٔ ٕٓٔٔ – ٖ-
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ذش ٍَقط٘ع
إٝقاعٌ َعامِ ػَ يٍ َٗ ٚ
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خ
أغَغٌ تـ ميَا ٍ
حغًْاَ ..ع ِ
ص٘ذ ٜاى َُؼراد
ىٞغد تـ
إٝقاع َ
ِ
مشص ٛاىْنٖح
ٗأذثَْ ٚم٘مثًا َ
 ً٘ٞاّرظشذل
ٗأقشأ ِد٘ٝاّاً ط٘ٝالً م ِ
اىشؼش ف ٜدَٗى ِح اىخٞاه اىؼُزس.ٛ
ػَ ِ ِ
اىشئٞغٜ
ٗآخش ػَ ِ اى َغثة
َ
ِ
ٗساء اغرٞاه اىنُشًٗ فٍُٖ٘ ٜدٕا.
َ

َٗسدذ..ٜ
أشؼيٖا.
أعشق األطٞافَ ٗ ،ىٌ ِ
أّا ىٌَ ِ
ىٌ أصد ٗذشً ا آخشً ا إى ٚاىْاٝاخ.
ٗىٌ ذُحامَْ ٜٕ ٜف ٜاىَقاتو
ترَٖ ِح اىخشٗج ػَ ِ اىُْص٘ص األثٞشٝح،
اىَغن٘تح
ٗػَ ِ األحالً َ
ّٖش اىفشاشاخ.
فِ ٜ
29

ٍقإٞل،
ٞاب فٜ
اىغ َ
ِ
ّثٌ إّ ٜىٌ أجرح ِ
اىؼف٘ َعثغ َعْ٘اخ
ٗأتقْٕ ٚاك أطيُة َ
اىْ٘افز ٗاسذفاػاذٖا
شامًٞا ىط٘ه َ
شَغل
ب
ِ
ق َغ٘ج اىيٞاى ٜفِ ٜغشٗ ِ
ّ
اىَصاتٞح
ٗأُ َ
ىٌ ذُخشج األطٞاف ٍِِ ٗعائذٛ
أٍو أُ ذُؼطْ ٜاىطاٗالخ
ػَ يِ ٚ
ِػْ٘اَُ ٍَْضىل..
َ٘اذفل اىيٞيٞح.
أٗ ٕ
ِ
أحاٗه ػَ ثثاً
ٗىٌ َ
أصو تَ ِٞعَائْٞا،
أُ ِ
فؼو اىؼاشقِٞ
َمَا َ
ٍُْز ٍَ٘خ قٞظ.
تـ َسغٌ ّ
أخثشاك رىل
أُ اى٘اشٞاُ
ِ
ٍَال ِٞٝاىَشاخ.
31

ٗىنَِ ،مَا ذؼيَ،ِٞ
آخش ىيرأٍو،
ثَح َٗجٔ ٌ َ
تشغٌ َجشَٝر ٜاىناٍيح،
َ
ٗاػرشاف ٜاى َُغرَش تْنشاّٖا،
ثشس ت َحٞاذل،
اىصذق اى َُ َ
ٗافرؼاىِ ٜ
دائَا
َعأفؼ ُو ٍَ
اػَ٘دذل ػَ يً ٔٞ
ِ
اىثحاس ذحث٘ا،
ٍُْز أُ َماّد َ
اىَغل فٍْ ٜاصىٖا،
ٗاىغضالُ َ
ذحضش ِ
ِ
سٍ ًاال ٍُرحشمح
ٗاىصحاسٍ ٙاصاىد َ
اىَٞآ،
ب ِ
ذجيظُ ػي ٚأػرا ِ
أستٍُ ٜؼغ َنشً ا َم ً
اٍال
ٕٗ٘ أُ َ
خ اى َُريّ٘ح
ٍَِِ اىنائْا ِ
ىيْ٘اسط اىثيجٞح
ٗأغْٜ
ِ
٘اع ٌِ ِٕجشذٖا
فِ ٍَ ٜ
ْل  /إىٞل.
ٍِ ِ
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ثَيِ َٗ َٗ ٜىؼٜ
تو ٗقذ َٝغيُثَْ ٜ
األطفاه اىشاسدج
ٗأىؼةُ ٍَغ
ِ
اى٘طِ
ٍاه َ
ػيِ ٚس ِ
اىصَد
فٞش َ
ٗػي ٚش ِ
ْرشش اىشٞة
ٗقثو أُ َ َٝ
َ
فُ ٜغ َش ِس اىفاذْاخ.
ٗقذ ال أفؼ ُو َٕزا أٝضاً
ٗال راكَ ٗال ذيل.
زسك ٍِ اىؼُث٘س
َ
ٗأح ِ
فٍَ ٜؼات ِذ غ،َٜٞ
ٗاى َُشٗس
ِػْ َذ مُ َشٝاخ األ َعٚ
تششا.ْٜٞٝ
ٝ ٍَِ ..ذسٛ؟
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كمتوحد يحب معلمة التخاطب
33

أنا أعرؾ أنً ال أعرؾ أنً أعرفك
وهذا ٌإرقنً
ككلب جائع فً اللٌل

وأعرؾ أنً أعرؾ أنك ال تعرفٌن كهربائك فً جسدي
ولو استخدمتً جهاز األومٌتر
وتقبتً قلبً
بحفار آبار البترول

كما لم ٌحب نزار نزارته
بلقٌس
كحب قمع البسكوٌت،
لذوبان االٌس كرٌم فً حضنه
كما ٌحب فلتر السٌجارة
وٌلتحما معا
حتى موت األنفاس
والنٌران
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كما ٌحب الثقب جٌب بدلتً
كلما رفوتها
عاد بال مبرر مقنع
لكنً اكتشفت مع مرور الوقت
أ نها وسٌلته الوحٌدة للتعبٌر
كما ٌحب جراح انفجار الزائدة
لمرٌض شاب
فٌهرع بحماس متفعل التفاجإ
وٌحب ضابط شرطة صفع أقفٌة المشتبه بهم
ال لشًء
إال أن هذا ٌرٌح األعصاب
كتمارٌن الٌوجا
ولستِ بالكفٌفة
حتى امارس معك وقاحة الخارجٌن عن القانون
وأمس صدرك وأهرب ضاحكا
فترفعً حجرا وتهتفً:
ودٌنً لو أمسكت بك
لعصرتك حتى تصٌر عود قصب ممصوص

35

وال بالزندٌقة
حتى أجرجرك من شعرك فً شوارع االسكندرٌة
مثل هٌبٌتا التً تقطعت أوصالها
كعنزة فً عٌد االضحى

الحكاٌة أنً وجدتك فً قارعة الظالم
تحكٌن جسدك فً جدر الحزن
كالجربانة
فؤتٌتك مثل مراهق
ٌختبر صالبة األعضاء الجدٌدة
وهلل الحمد
اطمئن
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نورسة الشتاء
37

كانت تتنورسُ ك َل مساء
عند النافذة
وأنا أخرج ٌدي من صبار الحزن
أمسح صوت الرٌح عن أجنحتك
أحمً من المطر قبعتك.

ونطٌر ،نؽرد معا ً
ٌظهر فً األفق قوس قزح
ال ٌراه سواي.

وأؼرد أن طٌري حولً
فجناحك مرجً
وٌقٌنً بالماء عٌونك.
و أسؤل من خلؾ بحارك:
كم شقراء أوروبٌة،
تنسٌنً ؼنائك فً صدفً؟
ومحارتك أؼنٌتة:
عقد ممهور باللإلإ.
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البحر
ٌتجم ُد رملُ
ِ
ٌحفظ خط أصابعك ،باسمً واسمك
جرح ؼٌابك
ٌَبقى النورسٌُ ،حلق من
ِ
ٌَنسى أن ٌَ َ
هبط ،أو ٌركن للوجع.
كانت تتنورس..
والنورسُ حب مرسل
جبال اللٌل
ٌخطوا بعٌنٌ ِه فوق
ِ
ٌعبرُ ..
َ
فوق جثث الؽرقى
ٌعبرُ ..
وٌزٌلُ برٌاح جناحٌ ِه الظلمة
ٌعبرُ ..
كالثورة  /كالنكبة  /كرصاص الؽدر
ٌعبر ..
كالفرح  /كؤؼنٌة  /كؤنتِ
ِ
كالشمس حول األقمار.
ج من قلبك
نورسكِ الحرُّ ٌخر ُ
وٌمرُ بقلبً  ..كــ اآله
وٌحٌل األلوان بٌاضا ً
واألبٌض ألوانا ً
كآللًء وجهك.
39

سفر في ليل طيورك
41

قلبك فً اللٌل ٌسمى
القندٌل األبٌض
قلبً معتم
عٌنك فً الصبح
بحور الماس
جفنً منهك
صوتك أؼنٌة وحدود
تنكسر  /تؽور وتخلع
صوتً مشروخ بالسهر
وبطول النوح
تحٌٌن فً عالم وردي
محفوؾ بالسحر
مبذور ببحور العود األزرق
أحٌا فً وتر مقطوع القدمٌن
والناي ٌراود أعصان الحلم
ٌتوترٌ ..بكً

40

تكبر أجنحتك كطٌور النورس
فً ظل البحر الؽارق فً دنٌا الفرح
تنهمر الرٌح بؤضالعً
تؤكلنً الدنٌا
ٌركلنً الشوق إلى شوق بجفاء قاتل

أعلم أن اللٌل فً عٌنك بوجودي ال ٌؤتً
أعلم أن الؽٌم ٌالحقكِ كصؽٌر ٌركض
والعشق جحٌم مربوط بخٌوط حرٌر
مؽسول بالماء وبالدمع وبالقبالت
من ؼٌرك ٌسرق حزنً من؟

ولهٌبً بؽٌابك ٌتسامى
وٌعود جدٌدا مروٌا
كالعشب بفصل الشعر
وٌعود لً طٌفً بعد لقائك
ألعود أؼرد
وأؼرد
ٗ ٕٓٔٔ- ٖ -
42

تؤ
43

أنتِ لستِ بالمضحكة – على فكرة –
دمكِ ثقٌل كعسل القصب
الحذاء األسود الجدٌد
ذو الشرٌط الالمع
والكعب الٓٔ سم
وٌإرجح مشاعري
كؤراجٌح مولد السٌدة زٌنب
لم ألحظه

كل الحوارات بٌننا
والتً أرد علٌها بمنتهى التعقل
واالهتمام البالػ
حد االنؽماس فً بحور العواطؾ البشرٌة
من هدوء ورفض وجنون وصراخ
بل وقد أنثر الورود الرتفاع خمسة أمتار
وأنا أطوح ٌدي ؼاضبا
كؤنً أداعب طفال لم ٌصل للفطام
وألقٌه للمالئكة
ثم أتلقفه
..كلها كلها
لم أسمعها أصال
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ناقوس صوتك الهاديء
كعصافٌر تخرج من تحت قمٌصً
وتعبر فوق سماء القاهرة
تصنع ؼالفا جوي آخر
ٌحبس ضجٌج الحافالت
وٌمحو بممحاة مهندس دخان العوادم
وندائات اللحظة األخٌرة فً المطار
وٌرفع الوجع عن مٌدان التحرٌر
صوتك هذا
أٌضا ٌزعجنً

ال تحدثٌنً عن قصٌدة النثر والحرٌة الشخصٌة
وعن مدى توافق رأًٌ ورأٌك
فً كل ما ٌتعلق بالكون فقط
وال عن التحدٌات التً أواجهها وتحاربٌنها
كً نلتقً كثعلبٌن
على حافة النهر

45

تإ!
ال تفقدٌنً توتري

تإ!
ابتعدي قلٌال
فالنهر نسً اتجاه المٌدان

تإ!
كل العتمة ال تبدد نظراتك
وأنا أحافظ على ظالمً
أعٌد طالإه فً العام مرتٌن
تإ!

46

النوارس البيضاء والسوداء  ..رسالتي إليكِ  /إلي
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أكتب إلٌكِ اآلن ،وأعلم ما أنتِ وأنا فٌه من حٌرة
ما نحن به ،وال نعلم متى نؽادره ،وإال َم؟
ال نعلم إن كنا نرٌد الخروج منه حقاً ،أم ال؟
أدرك ً
جٌدا أنكِ محاصرة ،ما بٌن أقواس قناعاتكِ  ،وأطواق
النجاة منً ،وسٌارا ت النجدة التً تحتشد بها مقوالت أحالم
مستؽانمً  -التً أمقتها  -عن العالقات اإلنسانٌة ،والتً،
وتضٌعٌن بٌنها وبٌن تجاربك البسٌطة المعقدة الكثٌرة،
وخبرات من ٌرافقنك من الخبٌثات الالئً ال ٌردن خٌرا
بؤنفسهن وال بك ،ولكم أظنّ فً داخلً أنهن ٌمقتن امتناعك
عن مصائبهن.
حٌرتك ..مابٌن إٌمانك بنظام الكون ووحدة فِكره ،والتً
تذكرنً بنظرٌة "أٌنشتاٌن" النسبٌة ،عن ثالثة قوانٌن لكل
شًء ،خصوصا اختالؾ اإلحساس فً مثاله عن كٌنونة
اإلحساس بالوقت قصراً فً لقاء العشاق ،وطوله عند فعل
ما هو صعب ممل ،والذي أواجهه بقناعتً المستمٌتة
بنظرٌة الفضوى الخالقة ،والفوضى الهدامة والفوضى
لمجرد الفوضى! وأن القانون الوحٌد الجامع لكل شًء هو
الالقانون ومبدأ "هاٌزنبج" فً الالٌقٌن ،بداٌة من مواقع
اإللكترونات حول األنوٌة ،إلى المصادفات الوجودٌة ،إلى
عجلة القدر ،وهو ما أحسبه فً هذا الكون من وجهة
نظري.
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مشكلتً معك أنً أكرهك دون أدنى كراهٌة .أننً أحبك
بـ"أفالطونٌة" ،بمعنى الحب الخالص من الؽرائز اإلنسانٌة،
والشهوات التً تختبر ضعؾ المخلوقات ،وسرعة انهٌارها
أمام رؼباتها .إننً أعشق جسدك ،وأقدسه ،وأعتبر
مالمحك األنثوٌة تحدٌا أحب أخسره ،وأن أرفع أمامه راٌات
الهزٌمة ،وأن أؼرق فٌه بكل مراكبً الصؽٌرة ،وبوارجً
الحربٌة.

مشكلتً أننً ال أحب اإلرتباط عموما وال خصوصا.
ال أحب اإلرتباط بكِ  ،وال المكوث عند أصابعك قدمٌك
الطوٌلة ،كشموع بٌضاء ممتلئة .وال إراحة رأسً على
فخدك األنٌق الوثٌر .وإننً أعلم أن موسٌقى مشٌتك أؼنٌة
هادئة طوٌلة .وأنا ؼارق فً الموسٌقى  /موسٌقاك.

مشكلتً أننً أجدك عبادة طاهرة ،تؤمر بكل ما هو معروؾ
وحًٌ ومحٌب ،وتنهى عما هو فاحش ،مخل بؤي شًء:
بالتقالٌد الشرقٌة ،بالدٌن الحنٌؾ ،بطباع بنو سام ،العرب،
ونسل أبناء البدو .وأننً ال ألتزم بؤي شًء ،وال أفعل ماهو
مطلوب من الرجل الشرقً  /الحداثً  /المثقؾ  /المإمن أن
ٌفعله وأنتِ أٌضا كذلك وإن أنكرتِ هذا دائما بثقة جدٌة.
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مشكلتً أنكِ دوائً وطبٌبً .وأنا أعلم منك بفتون التطبٌب،
وعالج كل المخلوقات الحٌة ،بداٌة :من الهرر المشمشٌة
المسكٌنة ،إلى الخٌول العربٌة الحساسة ،وما بٌنهما من بنً
البشر .وال أدرك أن نً مرٌض  /سلٌم  /معافى  /متعب /
مرهق  /منهك.
أننً قوي جداً .أصلب من حرؾ األلؾ  ..هامد كحرؾ
الباء والتاء والثاء .أننً عاجز وقادر ،تملإنً اإلرادة /
مسلوبها تماماً.

مشكلتً أننً شاعر ..أعانً من آفات البالؼة واألدب من:
التناص واإلستعارات اللفظٌة والمكنٌة والسرٌالٌة والتوهج
والمجانٌة واإلٌجاز واإلٌقاعات الداخلٌة .أكتب ما أحب أن
أكتبه ،ال ما ٌرٌده القاريء من الشاعر .وأنك شاعرة
بالفطرة ،مجبرة على الشعر مإإدة دونه ،تنكرٌن اتقانك ما
تتقنٌنه ،تعتبرٌن الشعراء كائنات أخرى ؼٌرك ،ال ترقً إلى
مستوى أسطورٌتهم ،وال تعرفً عوالمهم ،التً تحترمٌنها
جدا وال تحترمٌنها أبدا!

مشكلتً أننً أستطٌع العٌش من دون أحد  /أحب أن أعٌش
وحٌدا ،أن أمارس طقوسً الشخصٌة الجمٌلة ،المثٌر منها
والطاعن فً القبح والخالعة والمجون .أنً ذئب شارد عن
قطٌعه وال ٌطارد الفرائس ال لعلة وال قصور ،بل قولً إنها
عفة إختٌارٌة  /إجبارٌة عمّا هو وحشً بحت وماهو دموي،
ملطخ بالكراهٌة.
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مشكلتً أننً ال أستطٌع العٌش من دونك بسالم .أننً أكره
الحب ،وأكره أن ال تشملك حٌاتً ،وأن ال تشمل حٌاتً فتاة
ؼٌرك ،وأن ٌقتصر جسدي على جسدك ،والعالم قاعة
سٌنٌمائٌة ،ملٌئة بالنساء .بكل عذوبتهن وحٌوٌتهن وأناقتهن
وضحكاتهم وعطورهن ونهودهن وأردافهن التً تسحر
وترفع وتؽري وتقتلع وتكسر وتبنً.

مشكلتً أننً خائن فً جوهري أحب السٌطرة على من
حولً بؤفكاري.
أكره الخائنات  /أهرب من المسإولٌة  /أركض بعٌدا عن
األسئلة  /أنفر من القٌود
مشكلتً أننً ال أخونك  /أننً أهتؾ باسمك فً لحظات
الذروة الؽرٌزٌة
أننً أراكِ كل النساء بكل تفاصٌلهن وأننً أمتنع عن كل
هإالء الـ أنتِ
ألكون لكِ وحدك وهذا عاصؾ بما ٌكفً.
مشكلتً إننً أحاول كثٌراً وأٌؤس كثٌراً كثٌرا ُ
مشبع بالسوداوٌة واإلنتحارات الصؽٌرة ودموع اإلشتٌاق
إننً أنساكِ ألتذكرك وأتذكرك كً ال أضطر لمحاولة
نسٌانك ،وأستحضرك من كل شًء فً الكون والوطن
والمدٌنة والمنزل ومن ؼرفتً وهاتفً النقال
الوطن الذي صار ثكنة عسكرٌة ومرتعا للمجرمٌن المتؤنقٌن
الوطن الذي مبكٌة أمل ومرثٌة شهداء وعناقٌد ؼضب
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إن كل شًء هنا بات ملكك وأنا اآلن أعٌش فٌما لٌس لً
وأنتِ لن تستطٌعً طردي من كل ما هو لكِ هنا
لن تسطٌعً مهما حاولتِ.
مشكلتً أنك ؼبٌة  /عنٌدة َ /سادٌة َ /ساذجة  /ناكرة /
طفولٌة  /مُراهقة  /أنانٌة َ /سطحٌة
أنك إنفعالٌة َ /مجنونه  /قاسٌة  /خائنة كٌهوذا اإلسخربوطً
 /مصابة بعقد الشك
متراكمة المصائب والهفوات .ال تفكري قبل أن تنفعلً .ال
تعتذري إال بعد فوات األوان بؤوان.
أنكِ سهلة الكسر والجرح والموت
لٌنة  /طرٌة َ /سهلة اإلنثناء  /طٌبة كرهبان التٌبت َ /حنون
كاألم ترٌزا
مثقفة جداً وعالمة اجتماع ولؽة
شهٌة  /مؽرٌة  /جدابة  /معبقة بالفٌرمونات األنثوٌة ،امرأة
كاملة اإلستدارة واألنوثة ال تنافسك أخرى
ال فً لون شفتٌك وال حرارة خدٌك وكفٌك وال فً نفور
نهدٌك التفاحتان ،وال ذقنك المنقسمة
ال فً عٌونك كإالهات الرومان واألؼرٌق واألشورٌٌن التً
تلتمع بدموع الجمال والرهبة
وال فً معصمٌك الشبٌهان بجذوع أشجار البتوال.
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مشكلتً أننً أحبك جدأً
أعشقك بكل حواسً العشر الكالسٌكٌة منها والنفسٌة
أننً ال أكتب إال لك أو نكاٌة فٌكِ أو بعٌداً عن وصفك ألشذ
عنكِ ومنكِ
أننً أعشق اتحادنا وحبنا وعشقنا ولهفتنا
أننً أتنفس أنفساك من مسافة قارات
مشكلتً أنتِ
فارجوكِ ال تحلً مشاكلً.

ٖٓ – ٕٓٔٔ – 9
53

السيرة األدبية:
محمد رضا محمد فرج الجابري
شاعر قصٌدة نثر  /كاتب أدب  /مترجم حر
من موالٌد ٗ - ٔ99المنوفٌة  -مصر
نائب رئٌس نادي أدب مدٌنة قوٌسنا التابع لوزارة الثقافة
عصو حركة شعراء قصٌدة النثر "ؼضب"
عضو حركة شعراء العالم  -تشٌلً
عضو شعراء من أجل حقوق اإلنسان
عضو منتدى الكتاب العربً
أحد مترجمً توٌتر للعربٌّة
أحد مترجمً فٌس بوك للعربٌّة
أحد كتاب الموسوعة الحرة "وٌكٌبٌدٌا"
---------له
" شخصٌة عامة "
نصوص شعرٌة ٕٓٓ9
دار اكتب
" مزاح ثقٌل مع كائنات عاقلة "
شعر  -طبعة محدودة ٕٓٔٓ
مشارك فً المجموعة الشعرٌة
"من ؼٌابات الجب" 2010
مركز التكعٌبة الثقافً
"الملعونٌ .مشًٌ ،سبٌ ،دخن سٌجارته "
كتابة حرة  -إلكترونٌا ٕٕٓٔ -
ورقٌا  -دار األدهم
"مشارك بقصٌدة "بٌتهوفن الٌعرؾ القنابل
" كتاب المئة تدوٌنة الثانً "
"قٌد النشر إلكترونٌا ثم ورقٌا عن "دار لٌلى

:تحت اإلعداد
شعر "األلوان على طٌورها تقع "
شعر "كل ما قاله الراعً للجبل "

54

الفهرس

دون أن ترف لها وردة 3 .......... ......... ... ........... ...............
تهويدة الليل الجديد 55 ....................... ................ ...........
تر َمقطوع ...................... .. ..............
ٌ
إيقاع َساكن َعلى َو ٍ
كمتوحد يحب معلمة التخاطب ......................................
نورسة الشتاء ..... ..................................................
سفر في ليل طيورك ........................ .........................
تؤ .......................................................... ...........
النوارس البيضاء والسوداء  ..رسالتي إليكِ  /إلي ... ............

52
33
33
40
43
43

55

