
هرطقۀ الشعروالنثر 
بدر عواد 



عيونك مرآيت ونافذة عليك 
أجوب بها الدنا مني إليك 

أال ياربة السحر املباح 
دعي يدك وأرخي ناظريك 

 *****
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أيها املختفي يف عباب الظالم 
مالذي جرأك؟ 
خوفك املنتيش 
يف مسار الفلك 
جاء جرم عظيم 

غري املعرتك! 
زرتني مرة حلوة يف املنام 

تبتغي الود ال تقرئن السالم 
صويت املهرتي 
وعيون الربى 

صمتنا املشرتك 
يف سجل امللك 

وفضاء بعيد األىس واألنام 
ميتطي الحب يف حيز من هالم 

 *****
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 حل الصباح مناجيًا عيناك
 وودت لو أين الذي ناجاك

 أستقبل اإلرشاق منك ميمًما
 شطري لوجه ساحر فتاك

 يا منت أغنيتي التي أحسنتها
 من ذا يكمل حسنها إالك

 والكل مغرتب بعشقك إمنا
 أىن يكيل الحب من آذاك

 يا منتهى قلبي وكل صبابتي
 الحزن هذا اليوم قد واساك

 فأنا البعيد الاليطيقني قربك
 وأنا السعيد الضاحك املتباك

 *****
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كدفء الصباح أنا يف جانبك 
أداعب يف خصلتيك املساء 

وأرقب نظرتك الحائرة 

كحر الظهرية شوقي إليك 
كرضبة شمس 

تسري خطاي املدى يتلقفها املبتدا 
أشد املسري أالحق رسعة نبيض 

أعود خليًا سوى من ظروف قاهرة 

 *****
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ياخليل الهوى 
هب يل منك انقياًدا وسعة 

يك أوايس الهوى 
يف سالٍم ودعة 

صوت قلبك ال ترفعه 
يسمع الهمس من يسمعه 

 *****
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 وأسدل دون الهوان الستار
 ليك ال تكوين وأال أكون

 وقلت وداًعا لشوق طويل
 ألجنح دونك نحو السكون

 فقد كنت صبًا عيص املدامع
 تطربني كل هاء ونون

 وكنت سعيدة إذا ما رويت
 عليك مشاعر خٍل حنون

 فللوجه أصبح ما قد رأيت
 "إذا ما انقىض "يلتقي العاشقون

 ورصنا نعد السويعات عل
 اللقا يتعجلنا بالزمان

 وتسعد لحظاتنا بالقدوم
 كذا يتجهز هذا املكان

 ويرقص من حولنا العاملني
 ويربع حزن السني يف هوان

 وللوجد يف نعمة وحبور
 وللبعد يف دعٍة وسكون

 ولكن عصيِت وما قد مضيُت
 فصار الذي رمت أال يكون
 تجمد قلبي وأُفرغ وجدي

 وقد طار سعدي بعيدا بعيدا
 وعدت كام كنت صعب املراس

 عزيزا كرميا منوعا مجيدا
 أناطح بالسحب حد السامء
 وأقطع دون الهواء وريدا

 نعم أتذكرك كل حني
 ولكن كمثل الذي قد مىض
 أقول عىل مّر بعض املشاعر

 "هو األمر كان، مىض وانقىض"
 وأضحك دون املصاعب حتى

 يباين بني السنني القضا
 وأرجع صبًا كذا من جديد
 فأسعد دهراً يف هذا الفضا

 *****
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 وطال السهر
 وطال املبيت عىل دفرتي

 أقلب عمري كتابا ككل الروايات يف عاملي
 وجئت إيل

 وحيًدا قنوًعا مبا قد حصل
 ورصت أطالعك ال أمل

 فأنت السعادة أنت الرواية أنت املشاعر أنت البداية واملستقر
 وملا نظرتك شزرا رأيت الجدار الذي خلفك

 وكنت سعيًدا برغم الحقيقة أن املسافة تفصلنا
 وأن الزمان يعاندنا وأن الكالم يناقش بالصمت صمت القدر

 سعيًدا ألن الطيوف بخيلة وأن الحياة مريرة فنعم الكريم الذي قد حرض

 *****
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 أعطني إياك وانيس
 ما تركت حني رمس

 واهجري نفسك إن النفس
 قد حلت لنفيس

 واسعدي إذ كنت خالً
 قلبي اليوم كرأيس
 غائب عن وعيه

 منذ أن غطي بدبس ..
 الجامل املستفيض

 الجامع السعد بنحس
 والخيال الواقعي

 الضارب الرتس برتس
 والسديم املستدام

 الكل يرجوه ويعيص
 قد حفرت الحب يف نفيس

 فصارت غري نفيس

 *****
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فيزياؤنا تطغى عىل كيميائنا 
كذا وفلسفة الحياة وأصلنا 

وجموع كل القامئني عىل الهوى 
يسعون جهًدا يك يكون “أنا أنا” 

للمرتفني القادمني بحجٍة 
أن السعادة مل ولن تكتب لنا 
قولوا فإن القول يسهل فعله 

أفعالنا أىن تروا أفعالنا؟! 
فسبيل حب الخاليني مشقة 

وسبيل كره العاشقني هو العنا 
قولوا فال نلتم حشاشة مهجتي 
وتشدقوا كيف استطعتم منعنا 

فمكاننا يف الحب بعد رابع 
به نلتقي دون العواذل وحدنا 

 *****
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فأنت سوء منقلب وإين األشعث األغرب 
أناديك! 

فال يصغي سوى أذين 
وأرقيك عىل بعٍد 

وآمل أن يخيب الظن من ظني 
وأنىس أنك/أين 

عنيد ال يخاف الواقع األكرب 
وال شوق يحركنا ولكن حيلة املعرس 

يهيج البحر يأكلنا ويرتكنا بال روٍح بال منظر 
ونبقي يف رساب األمس ننظرنا 

ونذكرنا، نذكرّنا بأنا مل نكن أبًدا 
بعيًدا عن خطي عبلة بعيًدا عن خطى عنرت 

 *****

!10



ناعساٍت واسعات! 
هل أىت القتل بكل األمنيات؟ 

قد أتيت الصبح يا حلوة والشوق عدوي 
أصبح اليوم صديقي 

يسحر التوقيت أم رس الحياة؟ 
يجمع القلب مصري، يؤرس العقل بظن، 

فاض كأس، شج رأس، سيق من جوف فؤادي 
ذي املشاعر 

حافيات عاريات. 

 *****
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كالتي خرست كثريًا 
وكسبت بعض ودادها 

كالتي أحببت منها  
كلها 

وعجبت من أمري 
ألين حبها 

فنظرت لأليام أخطب 
سعدها 

وسعادها 

أنطقت شعرًا مجربًا 
يك تجذب الدنيا الدنا 

يك يعمر الكون بنا 
ويدور حويل ها هنا 

وخلطت ما بني 
الحقيقة واملنى 

فسعيت دون الوعي 
أنكث عهدنا 

 *****
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أحرك عقيل وعيني 
فيزداد عمري 

كتابًا ونيف 
ويزهر مرٌج 

ويزداد شوقي إليك 
ويتسع الوجد يف مقلتي 
ويهبط قلبي إىل ساعدي 

فأكتب أكتب أكتب أكتب 
وأكتب أكتب “حتى تفيء السحابة”. 
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هب يل عىل مضض 
كذا وانىس الوداع 

فارق معي كل األحبة والبقاع 
ارضب برجلك ما ارتأيت تألًقا 
وتآلًفا باللحن يذكيه السامع 

 *****
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ذهبت بأدراج الرياح خطى 
وتدحرجت من بني أضالعي خطا 

أفلتها ما كنت أرغب إمنا 
ماتت بأيدي حبنا طري القطا 

فلعل خري السيئات مهاجر 
ومخالف للوعد أميا ملتقى 

 *****
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هربت عىل مرأى 
واستبسلت عيني تالحق ظلها 

رضبت بأرجلها السامء 
طارت بعيًدا بالجراح لتسقي القمم الدموع 

وأنا عىل أمل الرجوع 
وأناشد األحالم عل امللتقى 

يكفي العطاىش والجياع 
فأنام يف وهٍم وأنهض يف خشوع 

وأجابه األيام وحدي والقناع 

 *****
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وهل نصبو عىل النزهات نغرق يف خياالٍت من املنفى 
عيون الود ال تكفي 

فنخرج من صباباٍت إىل النجامت تجمعنا 
فتبعدنا 

نراقب ليلنا العابر ونبحث يف عيون الشمس 
عن مرفا 

 *****
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سنقتل الشوق منيش يف جنازته 
ونبذل الود قبل الورد عرفانا 

ونبني الحب قًرصا عايل األسس 
ونبتغي من صنوف العشق ألوانا 

ولكن اليوم صربًا فالهوى نزق 
وبحره الفج ال يرتاد شطئانا 

وثم بعض نواحي القلب يف كمٍد 
ترنو إىل فسحة يف السقف عصيانا 

سنتقل البعد ما امتدت قوافلنا 
ونحزم األمر يوًما كيفام كان 

سرنكب املوج باألحالم أىن لنا 
نقبو املدارك أحيانًا وأحيانا 

إنا لبعض ولو طال الطريق بنا 
تاهت قوافلنا يف البعد إالنا 

فام يتوه عنان الطرف يف أمٍل 
يبدو جليًا بسقف العقل عنوانا 

 *****
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الضوء شعشع 
طلع النهار وودع الليل الجريح 

هب ريح 
الديك صاح 

ومل يا ديك التصيح؟ 
غط بالصوت نواح 

هل ترى ذاك الستار 
ذاك الستار لغرفتي 

قد بدا لكل من زار الحديقة 
حديقة بيتنا 

.حديقة املرح. حديقة الفرح. حديقة الطفولة 
حديقة املراجيح 

ولكني البعيد عن معانيها الجميلة 
عن الحقيقة 

أقبع أنا خلف الستار 
يف غرفتي. يف وحديت. 

حيث أنا 
وسط الظالم املستبيح 

أشكو الهموم 
أبيك دًما ملء الجفون 

أشكو أليامي السعيدة غربتي 
أفضفض عن نفيس لنفيس، وقلبي ما اسرتاح 

قد الح يل فجر قريب 
قد ضاق يب أنا الحصار 

قد جاءين املوت يغني “كيف تحلو لك الحياة؟!” 
النوم قد آثر تريك فأنا إنساٌن ممل 

النوم من عيني طار 
النوم قد خان العهود ونيس أيام صباه 

أنادي! 
أنادي من أرسي هناك 

أمي هناك 
أيب هناك 

وهناك أيضا أخويت 
مل قد أبقوا عيل هنا 

وروحي قد بقت ثكىل عىل جسدي هناك 
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يأست من كل النداءات العقيمة 
وغدت محاولتي ألخرج من هنا ليست سوى ترهات 

تلقى عىل مسامعي 
وهي أيضاً من هناك 

تركت كل ما أملك ورايئ 
حتى ردايئ تركته 

مل يرتكوين حتى أن آخذ دوايئ 
وبقيت أنت عزيت 

ياعزيت! 
لن يروا أسدا جريح الكربياء 

لن يروا غري اإلباء 
لن يسمعوا مني البكاء 

لن تفرحوا يا أشقياء 
غط ياديك بصوتك 
غط بالصوت نواح 

 *****
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 (١)
بحث الصغري عن ابتسامة 

هل ترى كانت قريبة 
كيف وذاك الحزن يف الوجه غدى 

مثل العالمة؟ 
كيف ووقته قد مىض يف غري أشياء الطفولة 

يف شغله 
عن لعبه 

عن حلمه 
عن علمه 

يف نظرٍة 
تلك الخجولة 

يطلب املار عىل أغراضِه يك يفعل اليشء الجميل 
ولألسف! 

الفقر أفسد كل ماكان جميالً 

 (٢)
بحث الصغري عن ابتسامة 

بحث وقد كان األمل 
بالنوم مرتاًحا بعيًدا عن سياط الظلم تحيك قصًة 

قصة أبطالها 
رجٌل و مال 

يف ظلمٍة يستمتعان 
وهو امللك 
واألخرون 

كلهم عامل 
يبنون مايبنون 

ينسون من ينسون 
يعيلون من يعيلون 

عاقٌل سيدهم 
أم هو املجنون 

اليهم! 
املهم أنه وماله 

وفسادهم 
يف ظلمٍة يستمتعون 
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 (٣)
وتستمر 

قصة األموال يطهوها الطهاة 
يف أكلٍة 
محرمة 

إال عىل جيوبهم 
جيوب أسياٍد طغاة 

أال إلنهم إذا 
صارت معايري البرش 

يف انضباط 
لتغريت أسامِؤهم 

ولكان يدعى كلهم 
بدهائهم بالرش “أذناب دهاة” 

 (٤)
ولحينه 

ابحث صغريي جاهًدا 
حتى تجد يف لحظٍة - حتى وإن كانت صغرية  

ريح ابتسامة 

 *****
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 (١)
“ال مكان يحتوينا 

وال املكان يستفيق” 
ولعل وهام غارقني 
به يكون لنا حقيقة 

ولو لبعض الوقت حتى 
نستفيق 

 (٢)
“المكان يحتوينا 

وال املكان يستفيق” 
ولعله يوماً مدانا 

ولو لربهة 
نعم لربهة 

مع غفلة أو سهوة 
بنا يضيق 

 (٣)
“المكان يحتوينا 

وال املكان يستفيق” 
أمل تر تلك الدماء؟! 

غدت لكرثة ساكبيها 
أو مسكبيها 
أو مسكبيها 

– عىل الطريق – 
من كرثة 

أطنان ماء 
وغدا بنا إسفلتنا األسود 

أحمر 
من فعل محلول مخمر 

أو فعل ملعون مدمر 
أو فعلنا 
يا للغباء 

واليوم غري محتوانا 
وهناك بعض املتسع 

يك يحتوينا 
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ومتازجت ألواننا 
وعرفنا معناه الوفاق بال اتفاق 

وبىك الطريق 
يف األرض لكن صوته 

ونحيبه 
بلغ السامء. 

 *****
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أنا متى شئت ألخرج من سجنكم صدقوين سأخرج! 
أنا متى شئت ألبقى وحيًدا فوق السياج سأبقى وحيًدا 

أشاهد وحشتكم والتوحش! 
أشاهد أشواقكم واملغبة 
أشاهد لوعاتكم واملشقة 

اشاهدة توبتكم ثم عودة 
أشاهد ظل حبيب يتابع ظل حبيبه 

أشاهد ملحة 
تجرها ملحة. 

يجرها بعض الغبار املقدس 
يجرها سحر عتيق عتيق 

أو أنه قانون جذب مؤبد! 
جذب األمل 

جذب بعض الجميل لنغدو أجمل 
جذب بعض الخيال لنغدو أكمل 

لنغدو أسعد 
لنغدو أنضج 

لنغدو مثل جميع البرش 
وهل كان كل حبيب سعيًدا؟! 

أشاهدهم ينظرون إيل 
بلحظ حزين 

بلحظ يروم منافسة األفق املنتهي 
بلحظ يقول: أال ليت يوًما يعود 

و لحظ يقول 
تعال غدي علك اليوم أفضل 

أنا من هنا 
وعىل سياج العابرين 

أشاهد كل حروب السالم! 
وأسمع بعض رصوف الكالم! 

وأسمع بعض مالم املالم! 
أشاهد أسمع .. وال زلت أعجب من نفيس كوين بقيت هنا 

ما استطعت ذهابًا 
بعيًدا بعيًدأ 

مالحزن تيه لكن األحزان تأيت بالضياع 
مالحزن إال فرحة .. 
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رسمت بفضل اإلصطناع 
مالحزن إال بسمة سحرية فوق القناع 

مالحزن إال – يا أنا – شوقي إىل بعض استامع 
شوقي إىل بعض البقاع: 

إىل مفازة حبها األبدي يف وسط الضلوع 
رغم الفراق وضوئه املخفي من خلف السطوع 

سطوع نجم آفل رفض البقاء 
رفض املراء أو الرياء/ 

إىل ربوع الوهن أكرم من ربوع! 
مالحزن إال حني يغمرين غيابك يف املساء 

ويف النهار ويف غياهيب الولوع 
وأنا هنا 

مشتاق قلبك ماستطعت له املتاع 
وأنا هنا 

حيث املفازة باتساع 
مالحزن إال – يا هناء القلب من دون اكتفاء – 

أين وأنت يف امتناع عن مقارفة ابتداع 

 *****
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أكتب الشعر ولكن لست شاعر 
لكن إين باملشاعر جد شاعر 

أعرف الوزن عىل جهل بفنه 
أعرف الكرس إذا سيقت مساخر 

مل أرس للشعر محموًما بجهٍد 
بل أتاين الشعر مربوطًا بطائر 

حط يف قلبي فألهمني بياين 
وكواين العشق قربانًا مخارص 

سار، من بني املحبني سالًما، 
الهوينا، خري من هو يل سائر 

مل يسؤه أنني أغلقت قلبًا 
مل تعقه كل أبواب املخافر 

جاءين حسًنا بحسن العاملني 
جاءين شوقًا مبفتاح الرسائر 

ضاق يب معنى أردت وما أردت 
أن يضيق الصدر باملعنى املكابر 

حني صار الحسن عنوانًا لشعري 
ليت شعري كيف هذا الحسن ساحر! 

ساحر للقلب معلوم لقلبي 
جاهل من يعذل القلب املغامر 

لذة العقل بقلب ذي جنون 
بل – لعمري – وحده العقل يقامر 

ساحر قد ذقته سحرًا حالال 
وقراًحا وزالالً بل وعاطر 
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فتنادى الشعر أين لك جزل 
أن كل البذل مني لك حارض 

 *****
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هنا نسامت الصباح تداعب قلبي 
ورغم الزحام يدغدغ أذين صوت البعيد 

هنا نسامت الصباح تنادي 
عىل حسن بعض البقاع 
تريد امليض بخطو عليل 
لدى جنبات عيون املها 

لدى حسن لوٍن 
وظل ظليل 

هنا عتمة الليل تغلب حسنه 
وتغلب شمس النهار النهار 
ويغلب جد الشباب التعب 
ويغلب جد الشباب الحنني 

لعطر الخليل 
هنا نحرق النفط نقتات منه الدخان 

وبعض العجاج كذا والبعاد 
ويقتات منا عقوالً وفقرًا 

كيانًا وذخرًا 
سنيناً, ودهرًا 
وعهرًا وقهرًا 

وقرب الحبيب 
ونور الدليل 

هنا قد عهدنا هنا 
تراقص قوم عىل نغامت القلوب 

وكرسة سعد يقاسمها الكل مثل الشقاء 
وقهقهة متأل األزمنة، كذا األمكنة 

تداعب بعض معاين األمل 
بوقت السحور 
ووقت الفطور 

بهذا الخالء السليل 
الجليل 

 *****
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كوين يل األجمل 
أكن لك األول 
كوين كعذراء 

ال تنكفي تخجل 
إن صابها طريف 

تومي مبقلتها 
تلهو باصبعها 

بشعرها املسدل 
يرتاب نبضها هل 
يزداد أو هو قل! 

تحمر وجنتها 
تنساب دمعتها 

يرف مبسمها 
أصاب يف مقتل 
كوين يل األصغر 

بعقلك األكرب 
بيضاء يف املخرب 
بيضاء يف املنظر 

كوين يل البدر 
كوين يل الربد 

كوين يل الدفء 
كوين يل الشمس 

كوين يل الظل 
إن كان تحتك ظل 
كوين السامء وكوين 

السحب إذ متطر 
كوين يل البحر 
كوين يل النهر 

كوين يل الجدول 
كوين العروق التي 

تقتات باألحمر 
كوين العيون إذا 

صابت فال ممهل 
كوين كام أنت 
فأنت سيديت 

لو قورن الكل 
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بك لسدتهم 
ألنك األفضل 
ألنك األجمل 
فأنت سيديت 

سكنت قلبي ال 
يدري وال يسأل 

ملكت نفيس بل 
ملكت كل الكل 

فانصعت يف طوع 
وانسقت دون الجهل 

فصحت يف نفيس 
هي أجمل األجمل 

هي الضياء وهي 
لييل األليل 

هي البهاء بأزهى 
صورة بها حل 

وللنقاء هي 
النبع واملنهل 
كذا وقلبها يل 

منزل أول 
وآخر املنزل 

وكونك األجمل 
بل أجمل األجمل 

يحتم السؤل 
أن تبقي سيديت 

أنت كام أنت 

 *****
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ويف عينيك كل الكالم 
وصمت رهيب 

ويف عينيك يشء جميل غريب 
ويف عينيك كل الهدوء وكل الشعور املريب 

وكل الفرح 
أشد الفرح 

وحزن عميق خفي عن الكل إال أنا 
عتيد جديد بعيد قريب 

أيا ربة الحسن ماذا فعلت؟ 
مألتني سحرًا وأثريت يف الخطوب 

وقلت بطرفك: أين الحبيب؟ 
فكنت املجيب 

ورصت يل الشمس دفء الرشوق وحسن الغروب 
ورصت يل البدر بيضاء بني سواد الكثيب 

ورصت الخطوب 
ويا ربة الحسن كيف صنعت؟ 

وكيف مألت السامء ضياًءا 
أضأت كذا (أعيًنا وقلوب)؟ 

فيا حظ نفيس وكيف ظفرت 
بك واصطفيتني دون القريب 

ورصت لك أول العاشقني 
وآخرهم يف القديم القشيب 

ويالهف نفيس كيف القلوب تلينا الخراب 
فيقيض ذا الحب رغم اللهيب بنا أرسه 

يف كثري البعيد كثري الذنوب 
فرنجو الهبوب 

عىس أن نجوز بها ذي الحواجز/تلك الرضوب 
ونبقى نناطح لهفاتنا 

كل أشواقنا 
ونأمل أن بعد ضيق الفضاء 

فضاء رحيب 

 *****
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يا غربة انفِضِ مع األيام 
وانجِل يابعاد 

الشوق والعني مًعا 
كل سال طعم الرقاد 
صوت األحبة وابتعد 
أو ضاع يف أفق املدى 
اليشبع القلب الصدى 

املسموع أميا ميم 
الوجد فيه قد اتقد 

الليل رسمد رغم طول الصبح 
زاد الجهد جهد 

والزائر اللييل أرىب عن تعاليم الكرم 
فغدا كأهل الدار يف صدري وأهداين السهاد 

يا أهل داري/أحبتي هال عرفت مبا بكم 
أخباركم أطواركم 

/كل حال  هل تحمدون الله حاالً
هل صبحكم كمسائكم 

زين بزين؟ 
ياساكًنا صحراء ساحلنا العتيق املثمر 

لكأنك اليوم تناطحها الجبال 
فنسيت من هجر الحوالق للسفوح أو التالل 

أقلت أنك قد نسيت؟ 
عذًرا فبعض الشعر يطغى بالشعور 

بل سهيت هنيهة 
أو بعض حول 

أو أن فارق خط طول 
غري اوقات اللقاء 
أال وإن البني شني 
السيام عند الهوي 

املكلوم ممنوع املراد 
قد كاد يسأم وطأة البعد القريب 

حتى تذوق مر ذا البعد البعيد 

 *****
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يا مهجة اإلصباح ياوهج املساْء 
البسمة الغراء تعني يل كثريًا 

والفرحة املعطاء إن وسعت مداك 
بلغ املدى قلبي وكل جوارحي 

لكن بعدك قد ينغص ماوراء الثغر 
قد نحتت عليه االبتسامْة 
وسعت همومي كل ظني 

وسعت ظنوين بعض همي 
وسع الهوى يب كل عشقك وامليول 

الدم من قلبي تدفق كالسيول 
حني اقرتابك من مداي 

حني “اجرتاح البعد” قد أبدا الندامة 
قلت بأنك كنت حيث أكون دوًما 

قلت بأنك قد مررت بشارع أرتاده يف كل ساعات النهار 
وكل ساعات املسا إال 

وبضع سويعة حني املرور! 
أأقول ياوجه الرسور: 
هذا الثبور بال ثبور؟ 

أم أن رأس الحظ يرفل تحت أوسدة الرتاب كام النعامة؟ 
هيهات ياقلبني قد رزقوا املحبة يف القريب من البعيد 

هيهات ياقلبي/حيايت/دنياي أنت وعاملي املزهو يشغل كل ألوان الطبيعة .. واألمل .. 
لنا املصاعب تستكني! 

بريت نصال دون إحقاق الوصال 
البعض منها قد بريناه مًعا 

والبعض قد بذل الغال يك ال نكون 
أو فلنكن دون اجتامع يف املكان 

أو الزمان 
أو فلنكن بعدين ثالثهم طغى فيه الولوج إىل الخياْل 

أو دون أعتاب الحقيقة 
أو فلنكن أرسى لواقعنا املرير 

إما لسد ذريعة محفوفة بجاملك األخاذ تنساق املروءة يك تذوقه 
أو كان إغراق املتيم حده 

يف كل أصناف السالمة 
إن كنت أنت ياحبيبة مقصًدا 

لبعض أسباب السالمة 
يامهجة القلب الذي كان الدفني 
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مالحزن إال حزنك 
الشوق ليس لغريك 

الوجد قد سهر الليايل مع نهارايت السعيدة والحزينة 
صربت عليك/عيل كل رصوف دهرك 

وتولت اآلالم كل أمور أمرك 
وتعادت اآلمال ضد جامل وجهك بل وفعلك 

الصرب كان املستكني 
إين فديتك بل وكل العاملني! 

قد أعلن الوجد املتيم انتظاًرا باألمل 
قد أعلن الوجد قدومه 

 *****
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ما أزال الهم نوم والرضر 
كائن ما طال هم والسهر 

ما أىت طرف مبن رمت فام 
جاءك البدر بتطويل النظر 

يابعيًدا ليته كان هنا 
كم قريب ما أردناه استقر! 

أين نغدوا كان منا حاًرضا 
وأراد الود منا ماقدر 

رب ما قلب تُخري صاحبًا 
آثر الخل الذي تأىب البرش! 

ياعليل الوجد علل صبويت 
قارب اإلبعاد عن أرض الحفر 

المس القلب وكن يف جانبي 
أعط نفًسا بعض ماترجو تقر 

أعط صبًا بعض مايصبو له 
زره غبًا/كل حني .. أي فزر 

اقشع الغمة عن أفراحه 
ذك نار السعد يزدان السحر 

أو فكن – دون اكرتاث يب أنا 
كن سعيًدا – لو بعيًدا – ياقمر 

 *****
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 (1)
إليك سيديت: عشقتك ماحييت 

إن كان يف وقت القياِم 
أو القياِم 
أو املبيْت 

ودعوت ريب يك تكوين حارضْة 
يف كل أحالمي/رؤاْي 
يف غفوٍة أو يف املناِم 

وحني بعثي والنشوْر. 

 (2)
إن كنت تسألني فإين مانسيت 

أال بعًدا مللحمة الصياْم 

 (3)
وتشق أحزاين عيل 

الوجد يبكيني وأنت تضحكني 
أين أنا كيل لك 

لكنك لست إْيل. 

 (4)
تتأملني؟! 

أدري – وربك – أنك تتأملنْي 
فأنا – ولست أعوذ من قول األنا – 

سلطان كل العاشقنْي 
املرتفني الحاملني الهامئني 

العالقني بكل أحالم اليقنْي 
يف عاملْك 

لكنهم/ لكنني 
وضعوا أكفهم مًعا مقلوبًة 

والراح نحو وجوههم 
أما أنا 

فوضعت راح الكف يف وسط الحميم 
فإذا لُسعت بحرك 

حتى ولو ذابت يدي 
أدري وال أدري لُسعته مرتني! 
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 (5)
أنت التي جعلتني صبًا 

أذقتيني الغرام 
علمتني كيف السبيل 

إىل السعادة 
والسهاد/ 

إىل تجاويف الغياب 
أنت اللتي علمتني 

أن القناعة يف جميع الناس إالك وأنت تعلمنْي 
أن املحبة قد ربت 

ومتكنت 
واستبسلت حد النخاع 

أمواج عشقك قد طغت 
أخذتني من ركب النجاة 

إىل جموع الغارقني/املغرقني! 

 (6)
كنت والزلت إيل 
لكنك لست إيل 

 (7)
لكنني حتى ولو سار 

الظالم إىل األبد 
أو كان صبحي إىل انجالء 

سأظل يف ضوٍء مشع 
حتى ولو دون الخباء 
حتى ولو عز الوصال 

أو انعدم 
حتى ولو سار التمني والرجاء إىل العدم 

سيظل قلبي مخلًصا حتى وإن خان البدن 
سيظل حزين حزنك 
ستظل أفراحي لك 

وألجلك 
سأظل دوًما ملكك 

سيظل نبيض نبضك 
ستظل – أنت حبيبتي – 
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دوًما ساميئ والغامم. 

 (8)
إليك سيديت … 

 *****
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 (١)
شفاك الله مني 
أدام لك املحبة 
أدامك باألحبة 
منعمة الفؤاد. 

 (٢)
شفاك الله مني 

وأغدق يف هواك 
حبيبًا قد جفاك 
جهوالً التلومي 
فلم يلق نداك 
ومل يفقه نداك 

ومل يلمس يديك 
كام أملْس يديك 

سقيتك ماء حبي 
عرفت أنا جناك 
ولكن قد جناك 
ملكتك واشرتاك 

ومل أنصب رشايك 
ألجلك قد تركت 
ألجلك يوم عدت 

ألجلك رصت وحدي! 
أراقب من بعيد 

وقد أضحى قريبًا 
قريبًا هو منك: 
يعانقك كثريًا؟ 
يقبلك كثريًا؟ 

يسامرك كثريًا؟ 
أيحسن يف الكالم؟ 
أيسهر يك تنامي؟ 

أيسأل كيف حالك؟ 
أيعرف كيف أنت/ 
أيعرف إن حزنت/ 
أيعرف إن فرحت/ 

إذا مل تخربيه؟ 
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أيرفق يف املالم؟ 
أيجزل يف الوداد؟ 

 (٣)
شفاك الله مني 

وأنساك لقانا/ 
مكانًا قد حوانا/ 

مصافحة العيون/ 
تبادلنا اللبان/ 

متاسكها األيادي. 

 (٤)
شفاك الله مني 
ورد عيل ظني 

بأنك لن تذوقي 
بعيًدا – أنت عني 
ولو بعض الرقاد. 

 (٥)
شفاين الله مني: 

يزيد الشوق غصبًا 
يضيق الوجد رحبًا 
لقائك بات صعبًا 

طغى فعل السهاد 

 (٦)
شفانا الله منا 

شفى حبًا متنى 
بقصتنا تغنى 

“سنكمل فرحتينا” 
“سنغدو ساكنينا” 
“لبعض سامعينا” 
“لقانا صار هينا” 

“سيغدو البني بينا” 
رجونا وارتجينا 

ولكن عاد عادي 
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الصمت رصخة! 
حني تستعر املشاعر يف العيون 

يتألأل اإلحساس يف جنباتها 
ونصري غرقى يف السكون وال سكون! 

وتبتل الحرف الذي كان لتوه مقبالً نحو الحياة 
أىب الخروج من الشفاه 

قدسية املايض بقت، 
ومتكنت، 

من أن تعيش يف الخفاء. 
مل ال نريد اليوم هتك ستارها؟ 

أنخاف ماضينا العتيق؟ 
أولسنا نحن نتائجه؟! 
أم أنه جحد الصديق، 

وموجٌة بنا هائجة؟ 
متيض بنا إىل املضيق: 

سيالً، 
وميلؤها الغثاء. 

الصمت رصخة! 
حني يشغلنا الجامل عن الحديث 

حني يأرسنا 
يعذبنا 
ويقتلنا 

ونأىب عىل القلب أن يستغيث! 
 …
 …

الصمت رصخة! 
حيثام كنِت وكنت. 

طابت النفس عن الثانني إال: 
عن طبيب الروح يقبو الجرح جرحا 

عن طبيب الشوق يبطئ اليعود 
عن طبيب الود يقطع حبل ود 

عن طواف الطيف يف وقت الظهرية 
عن شفاه الجمر ترمقها الشفاه 

عن جامل الوجه تحسده الوجوه 
عن نضوج الفكر جنن ذا العقول 
عن بياض يف القلوب كام الجلود 
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عن نحول الخرص يف ثوب الحريرة 
عن عيون واسعات ضيقات 
عن عيون خائفات راغبات 

عن عيون ناعسات شاخصات 
عن عيون حائرات ثابتات 

عن عيون غامضات واضحات 
عن عيون القرب فاجأها البعاد 
عن عيون النوم نادمها السهاد 

عنك أنِت 
عن مقاسايت املريرة 

 *****
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هرطقة الشعر والنرث 

 (١)
زاوج مابني املتناقض 

حتى وإن كان سفاًحا 
تصبح أستاذ الرمزياْت 

واذكر من أسامء األدباء 
بعض األسامء 

واذكر من أسامء العلامء 
بعض األسامء 

واذكر ثوريًا قد مّر ذكره يف عنوان النرشه 
يف شعرك أو نرثك حتى 

تصبح أنت اليوم مثقف! 
أوتكفي عناوين الكتب عن ماتحوي تلك الكتب؟! 

التدري فالواقع مّر! 

 (٢)
التنىس ذكره يف شعرْك 

حتى لو أنه اليعنيْك 
“الحّب” “الحّب” 

واذكر من بعض صباباٍت 
عن بعض صباباٍت أخرى 

ليست تعنيك 
تصبح أنت اليوم “العاشق” 

إنساناً إحساسه مرهف 
ولعل مراهقًة تلقف 

بفؤادها طرف الصنارة. 

 (٣)
أنت اليوم زعيم الرمز 
وزعيم األدب واللمز 

ويشار إليك ببناٍن 
أنك أنت 

وفقط أنت 
أستاٌذ وعليٌم يعرْف 

أرساَر الكون وما يف الكوْن 

!44



أرسار العشق ومايهوون 
والصورة دوما لك تُرسم 

وكأنك تحمل غليونًا 
وبجانبك كوب القهوة 

وصباحك دوًما مع كتٍب 
كام حالك أيًضا يف مسائك 

زعموا بك جهالً ونفاقًاً 
ومايدرون 

قد صاب بضاعتك كساٌد 
قد لحق بضاعتك فساٌد 

وهُم يرشون. 

 (٤)
اكتب ماشئت كام شئت 

وارسم من عقلك ماترسم 
من “العقلك” أيًضا يُقبل 

لكْن طّعمه مبا أبًدا 
حتى ولو مع بذل الجهد 

كل الجهد 
ال يفهمه حتى األفهم! 

 (٥)
سكُر ملٍح 

حصاُن حامٍر 
حٌب وفتاْة 
عشٌق يوئد 
زوج أخرق 
علٌم نافع 

أنا رسامك ياهرطقة 
منطيق اليعرف ينطق 

وخطيب يف الجهل ومصقع 
وسطوع النجم هنا يسطع 

حيواٌن إنساٌن جافل 
السافل قد أصبح حافل 
سيديت ليس سوى أنت 

وحبيبة قلبي يابنتي 
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وتجارب مندل ونيوتن 
سريالية بابا بروتون 

 ”Hakuna Matata“
تعني أن تشكر أو تصمت 

تعني دع عنك الترثيب 
أكرث من “صحت ألسنتك” 

يامن يبحث عن أخطايئ 
هال تسكت! 

“Hasta la vectoria” لألبِد 
تعني أن ترتقب النرص 
عىل قلٍب أضناه الحب 

تتبع خطواته التيأس 
ومتثل أدواًرا عدة 

منها “روميو” إن كان ب”روميو” منفعة 
أو “كازانوفا” إن كان العشق هنا غاية 

تنزل ترقى 
أو فلتبقى يف أرشف مرتبة تبقى 

ليست إال بعض غواية 
ويخون الصحب األصحاب 

ويباع املعشوق رسابا 
عشٌق حٌب وجٌع أملٌ 

بعض الجمِل 
بعض الكلامْت. 

اىل آخر كل الكلامِت 
األوىل يسبقها اآليت 

هل ذقت فكري يافتايت؟ 
أو أطعم غريك من فتياْت؟ 

أريدك بني ذراعي 
أقبل منك كل مكان 

أداعب عينك كل الوقت 
وأترك قلبي يخاطب قلبك 

دون حواجز 

 *****
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قتلوا الطفولة .. واملشاعر 
قتلوا العروبة 

قتلوا بهم كل الذين تعلقوا 
بالغرب يبغون املعونة 

والشهامة واملثوبة 
أطفالنا .. للجنة العلياء 

لكنا هنا 
شهداؤنا .. بجواره الرحمن 

لكنا هنا 
أخواننا .. عذًرا تقبح عذرنا 

أنا هنا 
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لحزنك اليوم سدى! 
أم أن أرساب الدموع 
أربت مآيس من بدا 

شوقي له دون الرجوع 
جفت منابعه الندى 

رشخ وبالقلب صدوع 
فاستنهضوا كل العدا 

يك يأخذوا عني البيوع 
والكل منهم قد شدا 
بني املباين والجموع 

واستعجلوا نحو املدى 
يك يفخروا عند الذيوع 

“ويل ملن لبى الندا 
من قلب ميساء قنوع” 
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إما عودة تائٍب تاب من بعد املحبني النصوحا 
أو ذهاب ميٍت تبقى ذكراه وريًحا منه فوحا 

برصاحة! 
بعض ماجاء وراح 
ال أريد له البقاء 
ال أريد له املسري 

كان أو ال عله ال ال يكون 
مقرنًا فيه الرصاخ مع السكون 

صاحها العاشق .. ناح 
أطلب العفو حبيبة! 
واهب الداء طبيبه! 

اغفري كل مصيبة 
قد تحل يَب منِك 

التقويل: كن صديقي! 
أو أًخا يف وقت ضيق 
ال أريدهام إذا ما .. 

كنت لست يل الحبيبة. 
يارياح الشوق إين 

بعض ماقال املهني: 
تضحك اليوم كثريًا 
مل ير الدمعة مني 
لكن القلب سيوالً 

وغراًما وميوالً 
دمعه أو دمه 

بالغ حد الوتني 
مثقل ال ال يريد 

فرحة العيد السعيد 
أصبح اليوم مريد البؤس لكن ال ميل! 

هو من بعدك .. يبيك! 
وسالًما مني لْك: البعض مني قد هلك 
ا ال ليس منِك.  قانًعا ما اسرتسلْك. قانًعَ
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وبدا إيل البعد أقرب من لقاِك. 
مل ياجميلة؟ 

وبدا إيل الشوق يتعبني ويتعب مقلتّي 
وبدا إيل رصيف حبي األبدّي 

سوى حديقة 
جنة غناء فيها مايروق 

وفيها 
من كل حسٍن مايتوق 

إليه قلٌب مرهٌف عشق الجامل 
يف كل يشء 

عشق الدالل 
من كل يشء 

من القمر 
بدٌر متاٌم أم هالل. 

جنة 
فيها الطيور 

فيها الورود والزهور 
فيها روائعها العصور 

وفيها أيًضا 
كل يشء 

كل يشٍء يل هدية 
لكنك لست هناك! 

لست أراك! 
مل ياجميلة لست أراِك؟ 
أنسيت عهًدا قد مىض؟ 

أم أنك تصدقني 
بأن ماقد “فات مات” 

أم أنه العيش قىض 
بأن مايبقى لنا 

من حبنا 
من ودنا 

من عشقنا وهيامنا 
 …
 …
 …

ذا اليوم ليس سوى رفات. 
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أبًدا حبيبتي قد خدعت 
فالقلب قد ينىس الكثري 

أو يتناىس 
لكنه 

الينىس قلبًا ملّكه 
اسم الحياة واملامت. 

 *****

!51



قل للبكاء كفى! عىل األطالل 
واجلب برجلك ع الحبيب الغايل 

واستفزز األشجان من كل الورى 
واجمع شتات املستغيث البايل 

قلبي الذي أندى القلوب مقامه 
حني استفاق مبسقط الشالل 

وأسأل كذا النفس الحليمة عندما 
يصبو الحليم لثورة الجهال 

هل ثم بعد بعد ماودعتها 
أم ثم قرب قرب خل حايل؟! 

أم فقدي األشواق مأمول الرجا 
حيث اجتامع الذكر باألحوال؟ 

ولرب طرف الناعسات يدلني 
أال مسل غري خيل الصايل 

ولقد ذكرتها والسحاب متاخم  
للبدر، للحسن، ولآلمال 

فوددت تفريق الجموع ألنها 
شحت عىل قلبني باإلمهال 

غطت عيون الكاشحني وإمنا 
ألقت إليهم قولة املغلول 

فلرب حكم الجاهلني بعلة 
أمىض من الحق الجيل املسلول 

يادمع يا نهر تخاذل دهره 
قد غاص من سقيا ومن إمحال 
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اصعد عىل السطح امليمم شطرها 
واستحمل األوجاع يف اإلقبال 

خذ يف طريقك كل هيأة مغرض  
وارم وراءك كل ذي إغالل 

أو فالزم األوطان ماتحت الجوى 
واحفظ مقام القوم كاألطالل 
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دعي الفجر يبزغ ما عاد لليل معنى 
فإين برفقة قلبي وال لست معنا 

ولست حزيًنا ولست خليلك ذاك املعنى 
تفيء الحقيقة إن كان مثة ظل ونور 

وليل كبعد املحبة عني إذا أستفيق 
وموج يالطم عقالً وقلبًا بكل طريق 

وملا يلوح بذا األفق يف خرم باب بريق 
يدور يب الكون ثم يدور يدور يدور 
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دع معظم الشوق 
خذ منه ما ينسيك مغبة الوحدة 

ما يذكرك بأن لك يف التاريخ بصمة 
ما يرفعك مرتين عن األرض 

ما يعيدك إىل الحضن دون املوت يف سبيله 
دع معظم القرب 

خذ منه ما يلهيك عن بعد الدروب 
ما يلهمك يف األسفار أن عد إىل األرض 

ما يرعاك يف األحالم 
ما يقتات من شوقك 

دع معظم الحب 
واخطب عىل األشهاد أال بعد هذا اليوم قرب 

ليس بعد البعد شوق 
غني عىل لحن الفؤاد: 

أىن إذا قد أسربت أغوارها صربت وقد عادت إليك 
ترجو الوداع فرتحل اليوم خفيفة 
خذ من ثناياها الجامل وال تدعها 

أو فلتدعها، ال تودعها فتقتله األمل! 
أي، ما العمل؟ 

دع معظم األشياء غرقى يف الفضاء 
اقبض عىل قلبك أحكم قبضتك 
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أال فارفق بهذا القلب عنا 
وكن عونًا وترياقًا وسكنا 

تقطع حبل وصلهم ولكن 
حبال الشوق جربًا قد وصلنا 

فحزن قابع يف كل أمر 
ووجد إن أخذنا أو بذلنا 

وال قرب يكون وال إنتظار 
وال بعد يكون وإن سألنا 

أطالع باملشارق مغربيه 
ويوًما أن أالقيه سويا 

ضحوك السن مل يعرفه حزن 
سليم القلب مل ميسسه شيا 

وتاج فوق هامته عظيم 
من الخري الذي أبقاه حيا 
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ال يربح الشوق 
ال يقتاته األمل 

يا مهجتي واللقا 
رصم فام العمل؟ 

إين امرؤ يف الهوى 
ظآمن مورده 

أدمنت فيض عيونك 
ما لها بدل 

هل نلتقي يف عيون الله يف كنٍف 
أم نتقي عني أقواٍم وما جهلوا؟ 

هل نكسب اليوم ساعات تجمعنا 
أم نخرس اليوم ما ردوا وما قبلوا؟ 
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@balbalawi

جمعتها ألن الوقت يض، 
وألنه أعجبها، 

وألنني أرسلت إليه ك طلب، فلم يرد. 

هرطقۀ الشعروالنثر 


