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من أجل عينيك الحياة أبيُعها

كم لي عذابًا منك يا َخلخاُل!
ذَهٌب، ونحُن رداُُؤنا األْسماُل...

جذالنًة تمش/ي، كعزف ربابٍة
وبنظرة من عينها تغتاُل؟

قالت: أنا بنُت األميِر، فأنت َمن؟
فأجبُتها: متّشّرد، رّحاُل...

عندي من األحزاِن موٌج هادٌر
وينوء تحت مصائبي العّتاُل
منذ الوالدة، ما لدّي ُهوّيٌة
فأنا مصيٌر غاِمٌض، وسؤاُل
لكّنني في الحّب عندي ثروٌة

ولدّي من ِشعر الهوى أْحماُل...
أعِطيِك في قلبي الصغيِر مدينًة،
ولِك املدى، وَكواكٌب، وجباُل... 

؟ أحبُّ أن تتدّللي، ماذا أحبُّ
ويشاغَب الخصُر الذي يْختاُل...
وأحبُّ في الشفتين أن تَتمّردا...
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إّن التمّرَد في الشفاه َجماُل
ليوأريُد أن تتنازلي...  قّبِ

ُ
 وتـ

حّتى َيصيَر بأْضُلعي زلزاُل 
ضحكي، أن تْشربي كأسًا معي

َ
أن تـ

فالوقُت يسِبُقنا، ونحُن ظالُل... 
 تساقطت نجوُمال ا هّمني لوالم 

تحّطمْت أغالل...و من بْرجها،
من أجل عينيِك الحياَة أبيُعها
فأنا بدوِنك ُصدفٌة، وَزواُل...
في دفتر املجهوِل أكتب قّصتي
والريح تضرُبني كما التمثاُل...

قالوا عن الحّب الجميِل: خطيئٌة
فحياُة كّلِ العاشقيَن ضالُل...

ر أّن قلبي آلٌة  أنا ال أفّكِ
مكسورٌة، ومشاعري أطالُل...
فإذا رحلِت أعيُش بين هزائمي،

فعلى جبيني طعنٌة، وِرماُل...
وإذا يغيُب الحبُّ يومًا واحدًا،
تبكي السماُء، وَيعُرُج املّواُل.
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أرجوحة

أرجوحٌة في ظالل الَحــور قــد لعبْت  
عِت مـــن أَحـــِد... وِطرِت فيها، فما ودَّ
َضحــوكًة تسبقين الــريح أيَّ مــــــدى
طــــوُل سؤالــي عنِك في الُبُعِد

َ
وال يـــ

سمـــُع القلَب نْبضــــًا عـــالـيًا، فكما 
َ
وأ

 يــرنُّ الخْفُق في ُصُعِدٌدَيــرنُّ ُعــــــو
ْعر مـــــــــــن ذَهٍب َيرمي بغّرته  والشَّ

، أعلى ما تطاُل يـِديغيِمأعلى من ال
جّنّيُة أنِت. ال مــــــا أنِت مــــن بشٍر 

فأنِت روحـــي، وكلُّ الناس ِمـن َبدِد...

في غابِة الحوِر مــا كان الفضاُء سوى
نحيِب أرجـــــــوحــــــٍة مْحلولِة الُعَقِد

هــــــ  َطورًا ثّم تترُكهـا لـــــريُحا اتهزُّ
العــدِدِة قّلكأّنها ضِجـــــــرْت مـــــن 

 أحٌد زاَرهاا مـــــــــصريُرها متَعٌب، 
إاّل الطيور التي طـــارت على الُعُمِد...
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رأيُت في الغـاِب طيفًا منِك، فارتقصْت
روحي، ولكْن سوى األوهاِم لم أجـِِد...

أضحى غياُبِك مــــأساًة أُنـــــــوءُـ بها
الشمُس قد غابْت، ولم تُعِد.وَبـــعــــَدِك 
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هاّلكفي ا ألرجاء 

وإن تكن هناك… 
...أو هنا

فليس عندي قبلها
...ْدأو بعدها أح

َنفكيف يزعمو
؟ْد ابتعهاَفطي أّن

...هاّلِكوال تزال في األرجاء 
وشعرها الطويل

والعينان
...ْدوالجس

 تزورنيًاودائم
ودائمًا تقول

 وحدينيّبتح هاّنإ
.ْدإلى األب
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القبلة األولى

القبلُة األولى تعْبُت وراءها
عاميِن... وهي تدوُم بعَض ثواني

بي طالت ُمعاناتي بها... وتعذُّ
وكتبُت للصبر الجميِل أغاني 
منذ التقينا، والشفاُه بليدٌة
واملقعُد البحريُّ للعمياِن...

قلنا كثيرًا من كالٍم فارٍغ
وجميع ما نحتاُجه… َحرفاِن

هذا الجفاُء سألُت عن أسباِبه
فوجدُت أسئلتي بغيِر معاني...

لكّنها بعد انتظاٍر أقبلْت
وعلى الفِم الزهرّيِ عصفوراِن

فأخذُت منها قبلًة عادّيًة
كالثلِج، فاحتّل الجموُد مكاني...
ورجعُت في دربي أجرُّ تعاستي
وأضيُع من ذاتي، ومن عنواني

ما كنت في عْمري بريئًا مّرًة
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حّتى اكتشفُت براءة الصبياِن
والعابرون تحّيروا في حالتي

فأنا أدوُر... أدوُر في أحزاني...
قالوا: أناٌر في ثياِبك؟ قلُت: ال

قلبي الحرائُق، والثياُب ُدَخاني.
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لم تزل في خاطري

كم من األشياء ضاعت في زماني
فالذي عندي سماء من دخاِن

كم وجوه وّدعتني، واّمَحت
مثلما ُتمحى سطوٌر في ثواني
كيف أنس/ى قبلًة من فمها

؟رجواِنألا بلوِنًّا خطتركت 
تلك َمن أحببُت يومًا غابرًا
ولها أبدعُت ِشعرًا، وأغاني

يا العيوُن الخضُر، ما ذنبي أنا
عاني؟

ُ
كي أظّل العمَر من شوقي أ

يا حريرًا ناعمًا لم تْرتِد
مثله حسناُء في عصِر الغواني

ٍةلم يزْل خيٌط معي من ُعرو
فّتحْت أزراُرها قبل األواِن

ومكاتيٌب أراها كّلما
عاد بي طيفي إلى ذاك املكاِن

حيث كان الحبُّ طفاًل صاخبًا
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وعلى جسر التالقي وردتاِن
أسدَل الليل علينا خيمًة

من سكوٍت عبقرّيٍ… وأماِن...
ذكرياٌت لم تزل في خاطري

كالصدى من بعِد تحطيم الكماِن
كّل إحساٍس جميٍل ينتهي

والذي في الروح يبقى دمعتاِن.
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أنِت  في العمر ُصدفٌة غّيرتني

، ما خطرَت ببالي ها الحبُّ أيُّ
عندما كنُت ضائعًا في الليالي

كيف جاءْت من الزمان وقالت:
 يا حبيبي، فغّيرْت أْحوالي؟
كيَف عيناِن أحَيتا إنسانًا

فاقَد الروح، جامَد األوصال؟
كان عّني الجماُل شيًئا بعيدًا

وأنا اآلن عابٌد للجماِل.

غابُة العطِر في يدّي كتاٌب
ِطرُت فيه كطائٍر من َخياِل

تخُرجيَن من السطور، فماذا
    أنِت؟ يحتاُر فيك سؤالي...    

أنِت في العْمر صدفٌة غّيرتني
بعدما كنت باردًا كالظالل...
أنت ناٌر نفخُت فيها، فهّبت
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في الوجود، وأحرقْت تمثالي. 
   

أحرُس الدرَب في انتظاري، وحيدًا
ليس غير العذاِب في مّوالي...
تضحكيَن... فهل تريدين مّني
أن تكون حقيقتي كالرمال؟ 

ليس حّبًا إذا أكون بريئًا
وقليل الشعور، كاألطفاِل
ضحكٌة منك صّيرتني أميرًا 

فكنوزي جواهٌر، وآللي
وإذا غبِت مّرًة من أمامي

ُيصبح الليُل صورتي... ومثالي.
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عيناِك لي

ُع الخريف على رصيف الشارِع
ْ
دمــ

وأنـا أراك على خطـوط أصـابعي
في كّل سطــــــر بالحنيِن كتبُته...

في ضْحكتي األولى، وعْزف مطالعي
هـــل مثلك امرأٌة تعيُش بأْضلعي
وأضـــــيع فيها كالشراع الضائع؟

هل قبلك امـــــرأة أنا أحببُتها
حّبًا أسير إليه مثل الخـــــاشِع؟
هــــذا الفُم الزهرّي كم غازلُته

ـواِجــعـي
َ
لكّنه لم يكترْث ملـ

كم خــصـُرك العالي تعبُت وراءه   
وشممُت عطرك في النسيم الراجع!

 بهااأسطورٌة ال تنتهي، وأنــ
متناقٌض، متغّرٌب عــــن واقعي...
عصٌر جديد ال أخــــاُف دخوله...

ومدينٌة مفتوحــــــةٌـ للجائِع...
ال... ال أريــد الناَس، أنت وحيدٌة...
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 وهٍم خادِعّلأخرجِتني مــــن ك
خّلصِتني مـــن مْحنتي، وجعلِتني

 الواسِع... ِءطـــيًرا يحّلق في الفضا
عيناك لي. مـــاذا أريُد  سواهما؟  
أحلى القصائد في كتاب روائـعـي.
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إاّل إنِت

ه ليس إال أنِت، عْمري كلُّ
واألغاني في كتاب الشاعِر 

رمُش عينيِك الذي يْمش/ي معي
كيف أْمحو ظّله من حاضري؟
كيف أْطفي الجمَر، والناَر التي

قد بدأناها بسْحٍر الساِحِر؟
فليقولوا: حّبنا أسطورٌة...
قبلٌة في كّل صبٍح عاطِر...

زورٌق في الريح سافرنا به 
فانتهينا في محيٍط هادِر...
حّبنا فكٌر عميٌق، مبدُع

مثُل لحُن العندليب الطائِر...
وماذا في يديثروتي أنِت... 

ير أحزاني، وحّظي العاثِر؟غ
تهاْنعنو التي حلىقّصتي األ

بالآللي، والعقيق النادِر...
ًا لو ينتهي

َ
كيف أنهي عامل
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فأنا أمض/ي لجوٍع كافِر؟
صدفٌة صدفٌة لوال مَحْتها

  تعصف الدنيا بقلبي الحائِر...
ها ليس يبقى من حياتي كّلِ

غير أحزاني، ودمعي الساهِر. 
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ِك العذريُّ حبُّ

ي الكبيرا تُركينــي، واتـُركي ُحّبِ
ُ
أ

ـي قلياًل… أو كـثـيـرا واْرحلي عــّنِ
وُخذي مّني الذي أعطيِتنـي

أصبَح املاضــي ُغبـارًا، وُقشورا...
ى أْصَبَحْت قـــد شربُت املُــرَّ حتَّ

علَقمًا كأس/ي، ولــــمـ أشرْب عبيرا
وابتلعُت الناَر، هل مـن شاعٍر

عاش في أحزاِنه مثلي ُعصورا؟
لـيس ِعندي َرغـبــٌة أن تْشرحي
ًة مـــــــا أورثْت إالَّ شرورا... ِقصَّ

ماُيفيُد اآلَن ش/يٌء، بعدال 
ــورا

ُ
عـــ لنا الشُّ َم اليأُس، وَعطَّ خيَّ

امنا وَزرْعنا الشوَك فــــــــــيـ أيَّ
فـــورا…

ُ
فحصْدناه عـــــــذابـــًا، ونـ

 اآلن أّني ساذٌجقد عرفت
األوهام عّمرُت الُقصورا...ِمن ف
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كنت مأسورًا، وُجرحي نازٌف
فأعيدي لي َجناِحي كـي أِطـيرا...

 الشمس، فــِمنرتدي أوَدِعينـي
غابر األزمان لم ألبس حريرا...  

ِك العذريُّ مـــــــا شأني به؟ حبُّ
منذ أْن صادفُته بـِعـُت الضميرا

أكياِسهليس غــــــيرـ الجوِع في 
 وأنــــــــا أرفُض أن أحيا فقيرا.
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كيف أحّبها؟

ها حّبها ألّنني أحبُّ
ُ
أ

وال أفلسُف األموْر...
هل يعرف الكالَم 

حين يعشُق الُعصفوْر؟

أحّبها ألّنها حقيقتي
ها قصيدتيّألن

ألّنها رقيقٌة كالعطِر في الزهوْر
وعندما تغيُب

تسقُط السماُء من مكانها
وتْغضُب البحوْر...

ًة بال شعوْر. ويصِبُح اإلبداُع جثًّ

تعيُش في الضلوِع
مثَل نخلٍة عميقة الجذوْر

ولو كذبُت مّرًة وقلُت: ال أحّبها...
فالصبُح ال ُيطلُّ من ُشّباِكه
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واألرُض ال َتدوْر.

ملّا كتبُت لها
سمعُت كالَمها بيَن السطوْر...
كانت كأنساِم الربيع طليقًة...

وبَشعِرها ذهُب القُصور...
َحّدثُتها بالرْفِق

فابتسمْت وقالت: 
يا جميُل أنا أحّبَك
مثلما ليلى أحّبت...

مثلما َتروي الحكاياُت
 في العصوْر...وَتروي

 وإذا تغيُب
 قلبي يابسًا كالرمِليصيُر

والدنيا ُقُشور...

متى أحببُتها متى؟
ال أذكر األّيام والشهوْر...

كّل ما عرفتهف
مسافٌر إلى جزيرٍة بعيدٍة يّنأ

ومْركبي مكسور.
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قصيدٌة في دفتري لخصِرها
لعطرها...

لطْيِفها الذي أِحّب أن يزوْر...
لكّنها في قصرها املسحوْر

 تأّخرْت...
دور.  فامتنَع الشعُر عن الصُّ
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الحّب أعجوبٌة

ملّا انتصرُت على ُحزني وَخيباتي
... حّطمُت في الشارع امَلهجور مرآتي

 نيَفتقاذ كم ًاوتعرفين كثير
بحٌر، وأوَجعني ُبعُد املسافاِت! 

 ْت بعِد ما هربمنٌن وطعيناِك لي 
ِت السماء، وأشجاُر الصباحايّنم

كّل العناوين في املجهول تعرُفني
وكم ألقيُت مرساتي؟ ... فكم رفعُت

من أين جئِت، وكان الباُب منغلقًا؟ 
وكيف أصبحِت عصفوَر الكتاباِت؟ 

معي في كّل ثانيٍة؟صرِت وكيف 
؟ِت قنديَل الِحكاياِوكيف أشعلت

كان الزمان فقيرًا في مدينتنا…
وكنت أعطيه من خبِز املُعاناِة

وكنت أسقيه من مائي، فيكرُهني
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... وانفعاالتي... ألّن في الكأس خوفي
لبسْت لكْن وجدُتك، فاألّيام قد

ثوبًا جمياًل كأثواِب األميراِت...
وفجأة صرُت أحلى، صاَر في شفِتي 

...لحٌن جميل كألحان الرباباِت
وصار لي في بالِد السْحِر مملكٌة…

وصار عندي قصوٌر من َخياالتي…
لكْن هل أنا أحٌد... أحبْبُت: ما قلت

لو لم تكوني ربيعًا في مساماتي؟
... والحّب أعجوبٌة ال تنتهي أبدًا

. فيها وجدُت حضور هللِا في ذاتي
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قاضnي القضاة  

في قوِس َمحكمتـي وقفُت، وفي َيِدي
َسيُف العدالِة والقراِر املُـْذِهـــِل

وأمــــــــاَم عيِنـي كبرياُء حبيبتـي
ها املتوّسِل...صوِتوبـــراءٌة في 

ٍة: ـدَّ فـرفْعُت ِمطَرقـــتـي، وقلُت بحـِ
لي!تْهـَزِئيـ"ال   بمشاعري، وُتـمـّثِ

قـاضـي القضاِة أنـا، وعندي َهيَبٌة...
ــري، ألّن األمَر لي!

ْ
بـي أمـ فتهيَّ

ْتـلـو عليِك جمـيـَع مـا اقترفت يـدا
َ
أ

ِل: ِك مــن الجـرائِم في َهواَي األوَّ
 ففي جِبينـِي َطـْعنٌةِك،عانيُت مـنـ

لم ُيشِفنـي مـنهـا دواُء الصيدلي!
قلبي الوفـيُّ على الرصيِف تركِتِه
تحَت العواصف والشتاء املوِحِل

ًةفـيي وهـجـرِتـنـ  كّلِ يـوٍم مـرَّ
ِل... ورَجعِت لي كالخاطِِئ امُلتـذّلِ

ـي شربُت الـبحَر  ريي كــإّنِ تتغيَّ
لي…  وتعبُت من تَعبـي، ولم تتبدَّ
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كّل الشهود هنا… وقد شهدوا معي
لي: لي ُحْكمـي عليِك... تقبَّ فتقبَّ

ِسجُن النساِء لكّلِ َمـن كذبْت، وَمن
دْت في هيكلي... أْحببُتها، فـتـمـرَّ

خلَف الحــديـــِد ستقَبعيَن وحيدًة
وستركعيَن على التراِب املُهَمِل...

، ولنوٍعُجوستأُكلين الليَل مــــن 
أعطيِك خبزًا يابسًا كي تأكلي...
واملـــــاُء ممــنـوٌع إليِك دخوُله...

         وإذا شربِت، فِمْن َعصيِر الُفلُفِل."        
فبكْت أمامي كالحمـــــاِم، وثرثرْت
ِل... واغروَرقْت بالدمِع، كاملتَسّوِ

ــهــا القاض/ي، فهل قالت: "رجوُتَك أيُّ
 كْي أعوَد ملنزلي؟ٍو،أحظى بعف

كيَف الجماُل تريــــــُد أن ُتلقي به
 وباٍب ُمقَفِل؟،ما بين ُقضباٍن

ـــبـــــا وثَّ
َ
ليقاِن اللذاِن تـ كيَف الطَّ

لمٍة ال تنَجلي؟"
ُ
تْرميِهما فـي ظـ

وتقّربْت مّني، فقلُت: "حبيبتي"
وشْممُت تّفاحًا، وعطَر قُرنُفِل
فْهي التي حكمْت علّي، وليَس لي

ِل. إاّل الرضوُخ لثْغِرها املُتدّلِ
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عشت منتظرًا رسائلها

ي صوُتها… صوُت املغّنِ
يأتي إلّي مع الصباْح

لكّنني عنها بعيٌد
والطريق إلى مدينتها 
يحاصُره الجنوُد...
فكيف أطرق باَبها

وأنا كعصفور خريفّيٍ
ومكسور الجناْح؟!

منذ افترقنا
عشُت منتظرًا رسائلها
ولوَن الحبر والتّفاِح…

واستنجدُت بالتبصيِر…
لكْن لم يعْد يأتي بريد الصبِح

أو يمض/ي إليها…
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ليس لي من بعد ما وّدعُتها 
غيُر الشتاِء 

وبعض أشجاٍر
تعّرت في الرياْح…
وقصيدٍة مكسورٍة

مّرت على أبياتها خيُل القبائِل 
والرماْح.

والهاتُف املهجوُر من عاٍم
يعاتُبني…

فقد بردْت مفاصَله…
ورْقمي رّبما ش/يء من املاض/ي…
وصوتي من رماد الذكرياْت…

وتعطلت ساعات موعدنا
ولم يبَق صدى لألغنياْت...

وسألُت حين وجدُت نفس/ي ضائعًا
ورأيُت في وجهي تجاعيد الحياة:

ماذا أنا غير املعاناة الطويلة
والجراْح؟
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إن املدينة كّلها انطفأت…
وقد ألبسُتها من عتم أحزاني 

ِوشاْح. 

أخبارها انقطعْت
وتعرف أّنني أحببت جّدًا

طعم قهوتها...
وأعشق لون عينيها…

وكّل عشيرة فيها 
 تهاجُم بالسالْح... 
 الصَوْروأعيش بعد غيابها بين

كانت هنا تحت املطْر
كانت على الشّباِك تضحك

حين غازلها القمر...
وأرى أمامي ظّلها 

في كّل ساْح. 
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إلى املتنّبي

يــا شاعـــــــَر الليِل والقرطـــاِس والقلِم
ال تسرِج الخيَل، إّن الُعْرَب فــــــي َصَمِم
نامــوا طوياًل كأهـــِل الكهِف، واحترَقْت

ــطــــــــوِن الِبيِد، والِقَمِم
ُ
خياُمنا فــــي بـــ

ما أنت في القبِر، فاألمــــجـــاُد مـا ُدِفنت
وإّن شعــــــَرك مثل الـــنــــــار في َعَلــِم
ــــب لإلنساِن ملحـمـًة

ُ
وأنـت تــــــكــــــتـ

وسيُفك الــبـــــْرُق ممشوقــــًا على األكِم
 مْكتِحـاًلِروأنَت تختال فــــــــي البْرِفـي

حـــــِر، واإلعجــاِز، والِحَكِم بالِعطــِر، والّسِ
ونحـن موتــــــى هنـــا، فاألرض تْبَلعنا

 الِقــــَدمَنوفـــي التوابيِت أصبحنا مـــــ
مــــــاذا تبّقى؟ ركـــاٌم مــــــــا بـــه أحٌد

 والُحَطمِل على األطـــــــالَنوحاكــــمــوـ
ضلوعنا شَجـــٌر فـــــــيـ الريـح مرتجٌف
تطيُر فيه طيور الـــــدمــــــــــِع والسَقم

 مشـــّردٍةٍب درى  عــلــَنمشــــــــــّردوـ
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ــــــــروَن إلــــى اإلحباِط واألَلم، ـِ مسافـ
وهـــــاربـون بأطفاٍل كما هــــــربْت

 مـــــَن الغنِم…قطعاٌنِر الكـــــــواسـمــــن 
بــــــَن الحسيِن إلينا ال تُعْد أبدًايا ا

إّن الحياة ُهنا ش/يٌء من العدِم.

يا فـــــارس الشعِر، صــار الشعر مهزلًة،
 كلُّ َعميباإلبـــــــداِعَر تظـــــــاهـفقد 

ُخنا؟ أيــــن الـمـعــانــــي التـي كانت ُتدّوِ
أيــــن القوافي الـتي سارت إلـــى األمـِم؟

؟منزُلـهـمَن أيـــــوالعبقرّيون قْل لـــي 
 سافـــــروا في الليِل ضـــاع فميبعد أنف

ـــــا قـــــــــــام قائُمهم إّن الصعـاليَك ملّ
تــخـّيروا ملكًا منهم عــــلـــــى الَكِلـم...

صـــــــار املديــــُح طقوسًا ال انتهاَء لها
والـــــــحــــرُف آنيًة في مْتحٍف َهـــــِرم.

أرقْد هنيئًا، وال تسمْع صغـــائـــــــَرنـــا
وال تعْش مثلنا فــــي الــيــأِس والنَدِم...
إّن الحياَة ملَن باُعــــــــوا وَمــــن قَبُضوا
ــوَت للِقَيِم.

َ
علـى الضـمـيـــــِر، وإّن الــمـ
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سعيد عقل في يوم رقادهالشاعر إلى 
y"ُنشرت في كتاب "أجراس الرحيل والياسمين

(2015)جامعة سّيدة اللويزة -  تموز 

تداعت عروُش الفكِر، وانهاَر معَبُد
وطار َجناٌح في العناويِن أسوُد

وضّجت خيوُل املوِت في كّلِ ساحٍة
كأّني بها من بعضها تتوّلُد...

وحين يلوُذ املبِدعون بصمِتهم
فنحُن جميعًا في املدى نتشّرُد
ونبكي علينا، إذ فقدنا وجوَدنا

ولم يبق إال صرخٌة تترّدُد...
ُحكٌم مقّرٌروإن َصّح أّن املوَت 

ُد فأنَت الذي في موِته يتمرَّ
وإّن جبااًل في السماِء رُؤوُسها
تظّل ِطوااًل، واألعاصير ترُعُد

 بحارًا ال تجّف مياُههاّنوإ
وإّن هديَر الشعر ال يتبّدُد...
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يقولوَن: قد غّطى الضباُب مدينًة
ُد وما ظّل في الشرِق البعيد ُمغّرِ
وكانت له في كّلِ فجٍر قصيدٌة
إليها يتوُق العاشُق املتوّجُد

صروحًا بناها، فالعواميُد مرمٌر
وقاماُت شعٍر في املدى تتصّعُد
ونْحٌت بإزميل الخياِل، فَوردٌة

على َشعر "يارا"، وْهي تجري وتقعُد
وشاٌل رقيٌق حول خصٍر ُمراهٍق

ُد يطيُر على الدنيا، وال يتقيَّ
ه وغمٌز إلى العّشاِق يمض/ي بحّدِ

ُد؟ فهل من نجاٍة، وْهو سيٌف ُمهنَّ
إذا قيل شعٌر، قيل: أنت كبيُره
ُد فأنَت على عرش الكتابِة سّيِ

مألَت كؤوس الحّبِ خمرًا عتيقًة
ُد بها ِرندلى ُجّنت، وأرهَقها الدَّ

وأطلعَت من لبناَن كونًا، فما له
حدوٌد، سوى الفكِر الذي يتوّقُد...

رماك بسهمهوكم من صغيٍر قد 
ه أن العماليَق تسُجُد! وفي ظّنِ

وكم من قصيٍر العَب السيَف لحظًة
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وعند النزاِل انهار، وارتجفت يُد!
فأين اكتشاُف الُبعِد؟ أين قصيدٌة
ُد؟ من السحِر، ليست َتشَتهي وتقّلِ
مساكيُن... كانوا يذهبون إلى الوغى
وأفراُسهم فوق امليادين تْجمُد...

ولم يكتبوا شعرًا يليُق بشاعٍر
عوا بيتًا يعانقُه الغُد... وما رصَّ
يسيرون تيهًا، والبالُء بالُؤهم

وأشعاُرهم في السوق لحٌم مقّدُد
ففي كّلٍ تاريخ مسيٌح مخادٌع

وفي كّلِ عصٍر مّدٍع "يتبْغدُد"...
لكْن حقيقًةكثيٌر هُم األبطاُل… 

سوى للرماِح الِبيِض ما كان ُسؤَدُد.

… وَمن قال إّن املوَت ما أخطأ الفتى؟
؟ُدومن قال إّن القبر حبٌس مؤبَّ

صغيٌر مكاُن النعِش، والَبدُع واسٌع
فهل ينطوي في عتمِة األرض فرَقُد؟

وكم من رجاٍل يولدوَن بموتهم!ـ
كم عبقرّيٍ عمُره يتجّدُد!و

فيا عقُل، أنَت الناُر بين ضلوِعنا
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فال تنطفي يومًا، وال نحن َنبُرُد...
وما زحلٌة إاّل عروٌس تمايلت

على النهر، واألطياُر في الحور ُتنِشُد
ها، تعوُد إليها متعبًا، وتضمُّ

وقبُرَك مكتوٌب عليه: "ُمخّلُد"…

سعيُد، بكاَك الغيُم، والثلُج هاطٌل
ونعُشَك في البهو الحزيِن ُممّدُد

وصارت من الزلزال في األرض نكبٌة
ُد... فلم يبَق مرفوعًا بناٌء معمَّ

 تمّهل، أنت لست براحٍلْنولك
فروُحك أنغاٌم، وبيُتك مقَصد

ونحُن جميعًا من قوافيك نغَتني
ولوالك ما كّنا الصباَح ُنهدِهُد...
فيا سّيدي، يا من أضاَء مدينتي

بنوٍر إذا أطفأُته يتجّدُد...
سقْتك الغوادي يا َحبيبًا موّدعًا
ويبقى لنا قبَل املواعيِد َموعُد.

37



معّلقة جبران خليل جبران

ها املبحروَن، تلَك بالدي أيُّ
من عبيٍر ُمسافٍر في الوهاِد

رى، أم َعروٌس أقحواٌن على الذُّ
ّلٍ وواِد؟

َ
ألقِت الشاَل بين تـ

أبدَع هللا َههنا من َخياٍل
هيكاًل شامخًا، طويَل الِعماِد

وأساطيَر من جماٍل عميٍق
في كتاب الزماِن، ال من ِمداِد

ُطموٌح مغامٌر، عبقريٌّ: قل
ال يزاُل يدوُر في األبعاِد

...كم فتحنا جزيرًة في ُمحيٍط
واكتشفنا مغاور السندباِد؟
ليس للبحِر شاطٌِئ، نحن فيـ

ـه الريُح، واملوُج، والشراُع الهادي
وقالٌع لنا على كّلِ أرٍض

تغلب املوَت، والضباَب الرمادي
وحروٌف أنيقٌة نحتْتها
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في الرخام َسواعُد األجداِد.

عند تلك الجباِل طفٌل حزيٌن
يرسُم الشمَس، والغديَر الشادي

ناحُل الجسِم في ثياٍب ِرقاٍق
ّهاِد ...كثياِب الرعاِة والزُّ

ماُء عينيه مثلما النهُر صاٍف
وْهو ينساُب في خريٍر هادي

ليس في البيِت غيُر نوٍر ضئيٍل
فالليالي توّشحت بالسواِد

...والطعاُم القليُل ما عاد يكفي
...والرغيُف تقاسمْته األيادي

كان في املنزل القديم صغاٌر
موَع في األعياِد يشَربون الدُّ

...والدروُب عساكٌر، وُخيوٌل
والحقوُل مليئٌة بالَجراِد

رّتبوا كلَّ ش/يٍء: قالت األمُّ
فالبحاُر إلى الَغريق تنادي

وى في دياٍر لن نموَت على الطَّ
.عاش فيها العبيُد لألسياِد
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عاَلُم الغْرِب من َحديٍد وطيٍن
ضاقت األرُض فيه باألجساِد

ليس فيه براءٌة، بل ُدخاٌن
طاَر فوَق مدينٍة من َجماِد

؟لحبر أن يصيَر ضياًءكيف ل
كيف للَوْحي مهبٌط في َرماِد؟

ه الفكُر، يكسُر الطوَق عنُه إنَّ
ي كما الطيوُر الَغوادي ويغّنِ
ه، واّتساٌع عنَده السحُر كلُّ

كاّتساِع السماِء فوَق الَبوادي
أدهَش العصَر، مثَل َقدموَس ملّا

 البحَر، والرياَح الَعوادي
َ
أ هدَّ

ومض/ى حاماًل إلى الناس حرفًا
من ِضياٍء، وثورًة في املبادي
كم لُه قّصًة مع الوْحِي ُتروى

!وحضورًا طغى على كّلِ ناِد
 جديٌديٌّنب: ذاك جبراُن، قل

أضرَم الناَر في الَكالِم املُعاِد
ذاك جبراُن، عازُف الناِي، لوال

.عزُفُه، ظّل شرُقنا في ِحداِد
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سرٌّ َغريٌب" النبّيِ"في كتاِب 
ِحرُت فيه، وحاَر منه ُفؤادي

ُتحفٌة لم تَر الخليقُة أحلى
في َطويل السنيِن واآلباِد

ِقيل، حيَن تاَه َطوياًل" تائٌه"
...فإذا التيُه َيْقظٌة للِعباِد

َكّسر الُخبَز للجياِع، فعادوا
ُيخبروَن الشعوُب عن َخيِر زاِد

سوى الجنوِن على َمن" الجنوُن"ما 
يمألوَن الُوجوَد باألحقاِد
...مستِبّدون من زماٍن قديٍم

َيضربون الصدوَر باألوتِاد
َعصٌف" العواصِف"قد أتاُهم من 

أين منه َمطارُق الَحّداِد؟
يْهِدم الليَل، ْيجلُد الِجْلَد، يْرمي

في الزنازِين كلَّ ِزيِف اعِتقاِد
إّن جبراَن أرَجع الفكَر ُحّرًا
. بعد ُطوِل الحياِة في األْصفاِد

آِه جبراُن لو تعوُد إلينا 
!لترى الجهَل في َثموٍد وعاِد
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حاِكموَن ُيحاكمون البرايا 
ورُؤوٌس تميُل في األعواِد

"كفانا: "وإذا الناُس يصرخوَن
ِدواجهتهم قساوُة ...  الجالَّ

عندنا الليُل في البيوِت ُمقيٌم
والقبوُر َتضيُق باألعداِد

ورجاٌل من الَغياهِب عادوا 
َيْركبوَن على ُظهور الجـِياِد
جاهلّيوَن َيرقصوَن ُحفاًة

في دماِء النساِء واألوالِد
والرجال على الرصيف ضحايا

جندلتهم بنادق الصّياِد
أيُّ شرٍق لنا؟ وأيُّ شروٍق؟

أيُّ عقٍل َيظلُّ لألحفاِد؟
فالوجوُه كئيبٌة، واألغاني

طوِط الِبعاِد باكياٌت على الشُّ
...آِه جبراُن لو تعوُد إلينا

فبالدي رهينة األوغاِد
في كّلِ يوٍم" النبّي"َمن أهانوا 

. وأذاقوا البريَء كلَّ اضِطهاِد
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ما هو املوُت؟ هل رحيٌل بعيٌد؟
أم حلوُل الظالِم في امِليعاِد؟
أم حياٌة جديدٌة يستريح الــ

ـناس فيها بعد طوِل الجهاِد؟
هل نعوُد كما تقوُل، فإّن الجسـ

ـَم َيفني، وروُحنا في امتداِد؟
هل نصيُر مع اإللِه، وفينا
ٍر، وَفساِد؟ كلُّ حقٍد مدّمِ

هل أنا الخيُر لو أكوُن شقّيًا
وضميري أبيعُه في املزاِد؟

هل أنا الحبُّ عندما أتمادى
في األذى والشروِر كلَّ التمادي؟

إّن روحي عليلٌة، وَجناحي
قد َكسرُت على ُصخوِر ِعنادي

، ولكْن: قلَت عّني أنا القويُّ
ما انتصرُت بقّوتي، واعتدادي

يْشهُد هللا أّن ضعفي كبيٌر
والليالي َتضّجرْت من ُسهادي

من تراب أنا، وأّياُم عمري
.وإن تُكْن في ازِدياِد  ال تزيُد…
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يا ابنَة الحقِل، ال تنامي طوياًل 
اِد وارُقص/ي عند َبيدِر الَحصَّ

واملئي الكأَس بالرحيِق، وغيبي
جى عن بصائِر الُحّساِد في الدُّ

، عرُفُتها من سكوٍنَمأنت  ...يٌّ
من صفاٍء على املالمِح بادي

متى يعوُد حبيبي؟: تسأليَن
 ولم َيزل في ُرقاد،جّف دمعي

في جبال الثلوِج، يمش/ي ويمش/ي
والطريُق تطوُل كاملُعتاِد

غاَب في املوِت، في الحياِة وفي سحـ
ـِر الكالِم العميِق، واألبعاِد

وْرَفليٍس
ُ
...سوف يأتي إليِك من أ

حاِد أنتما روُح عاشٍق في اّتِ
ضاربًا كلَّ بائٍع، كلَّ شاٍر

صارخًا في هياكل استبداِد
خالدًا في الزماِن غاَب أرٍز

َب العطِر، شامَخِ األعماِد طّيِ
إنَّ جبراَن في البقاِء بقاٌء

عر فوَق ُكّلِ ِبالِد .كوكُب الّشِ
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في حفل تأبين
نيفي سيدعبد املجيد الرافعي لنائب األسبق د. ا 

          عبَد املجيد، هنا ضاعْت أسامينا           
صقاع يرميناهنا التشّرُد في األ

          هنا البحار إلى املجهول تأخُذنا          
فاملوج يحملنا، واملوج ُيلقينا

              إّن الرحيل قديٌم في حضارِتنا...            
والنخُل يهَرُب مّنا في صحارينا

 أبدًا، فاألرض غاضبٌة...            ْت               ال تلتف
     والقدُس تبكي على أعتاب ماضينا  

                    ُنصغي لَهيفا، وال نصغي إذا ُسرقْت                 
   مّنا الخيوُل، فليس األمُر يعنينا...

               كم خطبًة قيل، كم لحنًا وأغنيًة            
     يا ليت شعري، فما جدوى قوافينا؟  

  ال تلتفْت أبدًا، فاملوُت أشرُف من
   هذا التقهُقِر... والجهِل الذي فينا…

***
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فيحاُء، ال تحزني لوال "الحكيُم" مض/ى
فإّنه لم يزل صوتًا ُينادينا

في شوارعنا يمش/ي نراه في الليل
...روابيناالع التي غّطت وفي الق

وفي العيون التي تبكي، ويْسمُعها
فِمن أعاجيبه ُيشفي املساكينا

أبو الفقير الذي األوجاُع خيمُته...
فكيف تنساُه أوجاُع امُلحّبينا؟

 كانت عروبُته أحلى النساِء، وقد
رَمى على صدرها ُفاًل وِنْسرينا
وحين قّبلها في الليل قال لها:

ِمن ُكحل عينيك كّحلُت العناوينا 
إّني أرْدُتك شمسًا ما لها أفٌق

فكيف أصبحِت في التاريخ تبكينا؟
وكيف صرِت شبابيكًا مخّلعًة؟

ومن َرمى في َجمال الروح سّكينا؟
بغداُد يا أطيَب األنغاِم، يا قَمرًا
َيْحكي لدجلَة عن أغلى أمانينا...
ويا دمشُق، َمتى األّيام تجمُعنا

؟يناوالصالحّيُة في ُعرٍس ُتالق
مات الكباُر فلم يبَق لنا أحٌد
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وليس من شارٍع في األرض ُيؤوينا...
قد صادرونا، وناموا في أسّرتنا

وهّجرونا إلى بحر بال ِمينا
ووّظفوا العطَر سّجانًا، وحاشية

وحّولوا الزنبق العالي زنازينا  
والجاهلّيون عاثوا في مدينتنا

فَمن ُيعيد لنا يومًا فلسطينا؟...
لقد َحِلمنا بأوطاٍن موّحدٍة... 

ففّرقونا، وأصبْحنا دكاكينا.     
 

إّني رأيُت أبا سمراَء باكيًة 
رض الرياحيناوالريح تْذري على األ

وال ُتغّير أْحزاٌن حقيقتنا
فالُعمُر خيُط رماٍد في أيادينا 

وكم من الناس قد ماتوا وما ذهبوا
مّنا، فقد مألوا نوارًا ليالينا!

 منهم، تزور البيَت مبتسمًاَتوأن
يَر في الدنيا بساتيناوتزرع الخ

وقبُرك املجُد، أنواٌر مشعَشعٌة
ما كان قبُرك أحجارًا، َوال ِطينا.
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نلبنا

ُمشّرٌد في ِخيام الريح، يسأُلني
عّني وعنِك رحيٌل طاَل موعُده...

حملُت من جَبٍل فوق الجباِل ندًى
وعطَر ِنْسرينٍة جْذلى أَبّدُده...
قلبي الذي كان في لبناَن أغنيًة

خرجُت منه، وأبكْتني قصائُده...
أرجوحتي الهربْت في السهِل، قلُت لها:

ُعودي، فأنِت كما َوعٌد أطارُده...
وبيدُر القمِح ملّا الطيُر وّدعُه

صارْت غبارًا... وإعصارًا َموائُده...
تلك البالُد التي في الحْلم تْتبُعني
ِشعٌر من الذَهب الغالي أرّدده...

عطٌر من الّشرِق محبوٌس بآنيتي
ه األغلى، وسّيُده... وإّنني ُحبُّ

َسلوا عن الَحوِر، عّني... كيف ظّلَلني...
ُده! صيُّ

َ
وكوكٌب فيه كم يْحلو تـ

سلوا الغديَر الذي بالهمس خاطبني
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وصرُت فوق يدي اليمنى أهدِهُده...
ما زال طيٌف من املاض/ي ُيالحقني... 

بِعُده
ُ
ولست أعرف عّني كيف أ

لبناُن... لو كنُت في األبعاِد منطرحًا
جسمًا علياًل، فإّن الروَح تْقصُده...

ريَغص من قلِبعّمرُته معبدًا في ال
لكي أظلَّ مدى األّيام أعُبُدُه.
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عاشق فلسطين 
إلى روح الشاعر سميح القاسم

رثيك والرثاُء كالُم
َ
كيف أ

ومن الحزِن تعُرُج األقالُم؟
رثيَك والحروُف ضحايا

َ
كيف أ

وعلى الشعر َيستبدُّ الظالُم؟
بيُتك اآلَن فَي فلسطيَن قبٌر

من ُرخاٍم، عليه َرفَّ الحماُم
تلَك أحببَت من زماٍن زماٍن
ورمْتَك في حضِنها األنساُم

بعُض ليموِنها عليَك سماٌء...
بعُض زيتوِنها العتيِق ِخياُم...

صوُتها صوُت عاشٍق عربّيٍ
ال يناُم، وال الِغناُء يناُم...

ذاُت عينيِن ما رأى الناُس أحلى
منُهما، أو تخّيَل الرّساُم...
َشّردوها وال تزاُل عروسًا

في الحكاياِت، َمهُرها األحالُم
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حاصروها فحاصرْتهمـ جميعًا
وعلى الوجِه دمعٌة، وابتساُم
أمطروها براجماٍت، فظّلْت

يرقُص الفجُر حوَلها والُخزاُم...
تغِلُب املوَت كلَّ يوٍم وتمش/ي

وعلى الدرِب يسُقُط األقزام.

ال تُلمنا، فقد رحلَت بعيدًا
والبالُد التي عشقَت ُركاُم
ضّللونا وفّرقونا... فِصرنا
في البوادي تقوُدنا األوهاُم

َيذَبُح الجهُل في الِعراِق أناسًا
بالِحراِب كأّنهم أغناُم...

واملواعيُد في دمشَق دماٌء
وهديٌر َيشيُب منه الُغالم

في بالدي القبوُر صاحت... ولكْن
ما استجاَب لصوِتها الُحّكاُم
صائموَن عن القتاِل طوياًل

وإلى الدهِر قد َيطوُل الصياُم
َمن ِفلسطيُن َيدَفُع الِحقَد عنها؟
أيَن مصُر؟ وأيَن... أيَن الشاُم؟
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حين مات الكباُر فينا... َبَكْينا
في الزوايا كأّننا أيتاُم

ودَخلنا إلى السالم ُوفودًا
فعلى األرِض والدماِء َسالُم.

نا ما تعْبنا ُقْل لدرويَش إنَّ
واملتاريُس فوَقها األعاُلُم

ُقْل لدرويَش: ما ترْكنا ُحقواًل
فَلنا الِعطُر، والثرى، والَغماُم

والتالُل التي ركضنا عليها
لم يَزل فوَقها يطيُر اليماُم

والينابيُع ما تزاُل تصّلي
كيف تمُحو َصالَتها اآلالُم؟
كلُّ طفٍل هنا شهيٌد جديٌد
والدماُر الذي ُهنا أكواُم
غيَر أّن الحياَة فينا لهيٌب

والشموُخ عقيدٌة، والِتزاُم
قادموَن وفي القلوِب رجاٌء
واقفوَن وتنحني األّياُم...
كلُّ موٍت قيامٌة وانتصاٌر

دوِر وساُم. كلُّ ُجرٍح على الصُّ
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يا سميُح، تباعدْت أوطاٌن
فالعناويُن ُغربٌة، وانِقساُم
عاملون على املرافئ نحُن...

ُمرَهقوَن كأّننا ُخّداُم
والسجوُن مليئٌة، ليس ينجو
غيُر َمن كان ُحكَمه اإلعداُم
كلُّ حرٍف نقوُلُه فيِه عيٌب...

كلُّ فكٍر مقاوٍم... َهّداُم...
هكذا ُيترُك الحصاُن وحيدًا

في الشتاِء، وما عليِه ِلجاُم
هكذا َيضِرب النفيُر، ولكْن

كّلما َدّق يعتريَهم ُزكاُم...
والسالُم الذي وصلنا إليه

وّقعوُه ألّنه استسالُم...
ويلومون وردًة حين تأبى
أن تدوَس عبيَرها األقداُم

ويلومون شاعرًا حيَن يشدو:
يا بالدي... وتصَدُح األنغاُم

إّن َمن مات مّرًة كّل يوٍم
لو أراد الحياَة ليس ُيالُم.
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)إلى بيروت(ال تْغربي عّني 

 الرسائَل مني، واذُكري الُقَباليَدعــــ
 إنَّ الكتاَب الذي أرسلُت مــــــــا  وَصال

ــه
ُ
ا كنُت أعــرفـــ فالـبــحـــــُر أبعُد ممَّ

ومــــــــا أزال على الشطآِن مرتِحال...
دُت، واإلعصاُر يضربني هـــنـــــا تشرَّ

هنا العذاب الذي ِمــــن أضُلعي أَكال...
والحقد يفتح أبـــــــــوابـــــــــــًا فيبلُعني

ني مجـــــــرٌم، ال حول فيه وال... كأنَّ
أنــــــــــــا قبضـُت على عيس/ى ألصلَبه 

ُسال...عّذَب أنا الشقيُّ الـذي قــــــــــدـ  الرُّ
أنـــــــــــــا الــــــــذي يمأل الدنيا بفتنِته

ومـن ُشروري يخاف الزيُر، وابُن َجال
ــدري فتسحقني

َ
تْجري الخيوُل على صـ

ـلالَي أعصــــــابويترك الحـزُن في  الشَّ
ـــــــــي، ونـــاسيٌة... وأنِت غافلٌة عــــــــّنِ

فكيف أصبَح َمــــــــنـ أحببُت ُمنشِغال؟
ضاع الزماُن، املكاُن... األرُض أجمعها
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ولـــــم يعد كـــــوكبٌـ في الليل مشتِعال
ي فــــي ُخطوط يِديُتوصر  أبحُث عّنِ

ي الُعشَب والَطلال... ُلوصـــــرُت أسا  عّنِ
إنَّ الربيَع كئيٌب، ال َجـــــنـــــــــــاح له

ــــزال...
َ
فمـا سمعت أناشيدًا، وال َغــــــ

ُعودي إليَّ قلياًل، كــيـ أعـــــــــــــودَـ إلى
، وأنفـَض عّني اليأس واملَلال...يذاتـــ

حــبــيــبــتـــــيـ أنِت، ال  أنســـى حكايَتها
ـــال...

َ
ط إاّل شعـَرهــــــا ُخـصـ وال أمّشِ

ـــــــو بكيُت على
َ
وال أحبُّ ِسواهـا لــــــــ

ـُع الذي َهَطال...
ْ
ني الدمــ

َ
 نفس/ي، وأغرقـ

ي فليس معي بيروُت، ال تـــْغــــــربيـ عّنِ
ــَزال

َ
ــالِم الذي في ُمقلتي نـــ

َّ
سوى الظـ

منذ افترقنا وجودي ال وجـــــــــــــودـ له
ها أَمـــــال. وال أرى فــــــــيـ حياتي كّلِ
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قصيدة لبشّري والخالد جبران
تكريم "أفكار اغترابّية" - ساحة ماري هاسكلفي حفل 

2019 آب 24 في  بشّري

صوُت "النبّي" من املجهوِل نادانا
كَصوِت ناٍي يشقُّ الصمَت، َجْذالنا…

يِسيُر في األرِض من ْسهٍل إلى جبٍل
وقد سمْعناُه من أبعاِد مْنفانا…
كما صالٌة من الوادي، تطيُر بنا
 الكوَن أطيابًا، وألحانًا…

ُ
وتمأل

هذي ِبَشري، وهذا َسيُف ضحكِتها
هذا الشموُخ الذي عاشْتُه أزمانا…

هَي القالُع التي تْعلو، فال نظٌر
َيطاُل َمن أصبحْت للمْجِد ُعنوانا…
يُد فوَق الغيِم ساحُتهم وأهُلها الّصِ
سعت َخياًل، وَمْيدانا فاألرُض ما اتَّ

زوَن بنوِر الشمِس رايَتهم يطرَّ
دى ِعطرًا، وإيمانا

َ
ويزرعون امل

هنا األبّيوَن، لوال أرزٌة صرخْت
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ُينبُت أبطااًل وُفرسانا.ُر لَوْعفا

عْدنا إليكم، ولم نترْك مدينَتنا
يومًا، فكيف طيوُر الحوِر تنسانا؟…

على األراجيح بعٌض من طفولتنا
على املقاعد بعٌض من َحكايانا

هنا ترْكنا مصابيحًا معّلقًة
وذكرياٍت من العهِد الذي كانا
وكم رأينا عيوَن األهِل تتبُعنا

ِحينًا، وتوقُظنا في الليل أحيانا!
وفي الكتاِب زرْعنا وردًة، فنمْت

 ُبستانا…برِحالوأصبحت في ظالل 
 البحَر أبعَدناّنأون يروفكيف 

وأصبَح العمُر أسفارًا، وأْحزانا؟
تلك املراكَب غادْرنا على عجٍل
 ذاك الغياَب تركنا في زوايانا...
حّتى املرايا التي خانت مالمَحنا
ُثرنا عليها... وحّطْمنا َمرايانا.

في حضرِة الشعِر، قد سارت مواكُبنا
لكي نالقي الذي بالفكِر أغنانا
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هنا ُتض/يُء ظالَم الليِل فكرُته…
َمن عاَد من قبره حّيًا، فأْحيانا...

هنا ُيحّدث عن أوجاع رحلِته
وكيف َغّير تاريخًا، وإْنسانا...
هنا يحّطم أخشابًا، ويرفُعها

لكي يعانَق َمن زاُروه، نشوانا…

جبراُن قل لي، فهل من ِفكِرنا ذهبْت
تلك الكروُم التي تختاُل أْلوانا؟

 التي في الحقِل ثروُتنا...الِغماَرإّن 
 قناديِله التّفاُح أهدانا...وِمن

وقل ملَن تركوا بيتًا، وأغنيًة
وَوّدعوا في هزيع الليل جيرانا:

ظّلوا هنا، في بالٍد ُصبُحها ذهٌب
فقبَلكم نحن نبكي من خطايانا…
فالبحُر من دمِعنا، وامللُح في فِمنا

ونرتدي من ُقماِش الحزِن أكفانا…
لبناُن... لبناُن ملُء الكوِن قامُته

 الكوِن ُلبنانا.ال تبيعوا بمالف
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حديقة الشعراء   في مهرجان ألقيتهاقصيدة 
2019 آب 22 جران 

مهداة إلى صاحب الحديقة 
الشاعر واألديب عبدهللا أبي عبدهللا

 شراَعك، هذا البحُر وامليناْحإفت
في الُبْعد نحن، وكاد الُبعُد َيطوينا

مشّردون، كأطيار مشّردٍة
وليس من وطٍن إاّل قوافينا...

أبناُء لبناَن، في األصقاع تعرفنا
ضاع الزمان، وغادرنا أسامينا…

هل تذكرون هنا… كم وردًة ركضْت
من شوقها في الليالي، كي تالقينا!
حديقَة الشعِر، ال ما أنت ناسيٌة

..ونسريناالًّ ُفقصيدًة لِبست 
وسّيد البيِت لإلبداع قال: هنا...

حبٌر يصيُر غناًء في ليالينا...
وألبس الحرَف من أسراره ذهبًا
فتلِك كْتٌب عن األمجاد يحكيَن…
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، فهل رجٌل
َ
شعرًا، ونثرًا، وتاريخًا

أم عّدٌة من رجاالٍت وفّيينا؟
؟أم قّمٌة من ربى لبنان عاليٌة

...ا؟وشربين، أرزًاأم فكرٌة أنبتت 
هذا الكبيُر، بالدي كيف تْكِرمه

كما ُتكّرُم شمٌس في أعالينا؟
تمثاُله في قلوب الناِس قاطبًة

ما كان تمثاله ماًء وال طينا.

من ذلك العهِد تذكاٌر يخاطُبنا
وكم يعوُد بنا شوٌق ملاضينا!
أحالمنا فوق أدراٍج محّطمٌة

والبرُد في الشارع املهجوِر يؤوينا…
 ال بيوَت لناْننمش/ي على األرض، لك

إاّل الشتاُء الذي يبكي، وُيبكينا...
يا ذلك العمُر في البتروِن… كم ُصَورًا

كانت هناك… وما عادت ُتحّيينا!
 كتبنا في دفاترنا…ًاوكم ُحروف

وكم حقواًل زرعناها رياحينا!
هذا الضياَء الذي يختاُل موكُبه
على الجبال، سكْبنا من أيادينا
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ن سألوا:
َ

يا شاعرًا من بالدي، قل مل
شواطينا لم تبرْح َب املراكإّن

 الروِح، ما خالفَت موعَدنافيَت أنو
ولو هجرنا، وكاد املوُج يْرمينا...
ما زلَت من بيِتك العالي تحّدثنا
عن النجوِم التي غّطت روابينا
ما زال لبناُن ِطيبًا في حقائبنا،

 به أهاًل محّبينا...ْرولم نغاد
عنواننا لم يزل في الشرق... نعرُفه...

لبناُن من بعده نمحو العناوينا.
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 يا معبد الروح
كتبُت  هذه القصيدة رّدًا على شاعر حسود  

بعد أن تناول كتابي "في معبد الروح"  بكالم قبيح

يا معبَد الروح، كم زارْتَك من ُدوٍل
فما كتبُتك من حبٍر على وَرِق

لكْن بنيتك صـــــرحًا عاليًا، فعلى
أسواره الِبيِض من قلبي، ومن َعَرقي

قالوا: كتاٌب على اإلبـــداع ممتِنٌع
فقلُت: بل فكرٌة مــــن شاعٍر حِذِق

آن األواُن لكي نعطي لكم أدبــــــًا
أعلى من الشمِس... من عاٍج ومن أَلِق

فنحن في الشرِق َمــن كّنا له رُساًل
 ال في كالٍم هابــٍط، نِزِقالَبْدِع،في 

فمن خزائننا فكٌر، ومن يـــدنــــا
ُقه للناس في الـــطـــُرقِـ عطٌر نفّرِ

من نحُن؟ من إهدَن السمراِء فوق ُربى    
ِقتعيش فينا وراء البحــر واألُفــــ

نَهدِهدهاسفينُة الشعِر مـــــــا زلنا 
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، وال نخش/ى مــن الغَرِق على الِخضّمِ
نمض/ي إلى الُبعِد، ال…  ما هّمنا خَطٌر   

فيا كتابًا لنا في مجـــِدك انطِلِق...
كم فيك من ِحكٍم تسمو على حكٍم

أنقى عبيرًا مــــــنـ التّفاح والحَبِق!
وَمن هــــو الكاتُب املرهوُب جانبه

غيُر الذي يْغمُس األقــــاَلم بالشَفِق؟
املشرقّي الذي ال سيَف في يِده

 والعَبِقباللوِني تْزدهـــــبل وردٌة 
صوٌت يرّج كما رعٌد على جبٍل...

وكوكٌب دائٌر، يا ليُل فاحترِق
وفارٌس راكٌب خياًل مطّهمًة...

وعاشٌق ساحٌر باملنطِق اللِبِق...
فيا حسودًا، إذا مثلي كتبَت، فُقل

ِقأنت الكبيُر… وأنت الــَمـهُر في السب
لكْن تمّهل، فأسياُد الكالِم ُهـــنــــا

ْغُف... ولم تفِق.
َ
وأنَت في الوْهِم لم تـ
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ه كتاٌب أخيُر  ال تُقْل إنَّ
ألقيت في حفل إطالق كتاب "حصاد املوسم األخير"

  للشاعر عبد هللا أبي عبد هللا

ه كتاٌب أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُر                    ال تُقل: إنَّ
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــد كِبرُت، وخانني التعبيُر!

بـــالديـن مـــــــــــــــشاعٌر أنَت، ُمْبِدٌع 
وَحـــــــــــريـــرُــــــــغــــــــــــــاِزٌل، م َكــــــــديــــيفي 

َيصُرخ الشوُق هــــــــــــا ُهنا، والقــوافي
يشتهي منها أخطـــٌل، وجـــــــــــــــريــــــــــُر
ابُن سبعيَن أو ثمــــــــــانـــــــــــــــــــيَن، لكْن
أنَت مـــــــــــــــــا زلَت في الفضاِء تطـــــيُر
هـــــل رأيَت النسوَر تطِوي َجناحًا
أو يلوُذ بصمِته الــــــعــــــصـــــفـــــــــــور؟

         كيف يبقى لـنــا كــــــــــــــــــــــــــالٌم جميٌل         
 واإلذاعــــــــــــــــــاُت ناِكــــــــــــــٌر،ـ ونكـــــــــــيُر؟
ٌة مــــــــــــــــــــن هناَك واألحاديُث ضجَّ

ووعيــٌد مـــــــــــــــــــــــــــــْن ُهــــنـــــا، وُشـــــــروُر؟
، ينتهيعندمــــا الشعُر ينتهي

، وَيـْعـُرُج التفكيُر.اإلنساُن فينا
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صرخُة الحّقِ َمــــــــــــــن لــهــــا كلَّ يوٍم
، ومـــــاَت الشعوُر؟ كوكٌبإْن َهـــــــــوى 

علينا الظالُم طبَقَمـــــــــــــــــــنـ إذا أ
؟يحمل الفجر في املدى، ويسيُر 

       شاعٌر مـــــــــــــــــــــــــــرَّ في الزمـــــاِن فقــيرًا         
 والشعـــــــــــــــــــــــوبُـ كنوَزه تستعــــــــــيُر...

         كاملسيِح يمـــــــــــــــــــــــــــوُت ُحّبًا، ويحيا         
ـــــــــــصـــــــــــــــــــلىومليكًا ع

َ
يُر. امللوِك يـ

وَن َيحِمـــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــون علينا ُمستبدُّ
 فالهواُء ُمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَدٌر، والعــبــيُر 
ظاِم انِقالٌب والصـــــالُة... على الّنِ
وحديُث الَغراِم ُجـــــــــــــــــــــــرمٌـ خطيُر

 أن تعيَش كسواًليريدوَنم هــــــ
فالكروُم الـــتي زرْعــــــــــــــَت تبوُر...
ـريـــــــــــــــــــــــــــدوَن أن تكوَن جبانًا

ُ
ويـ

          َيحُرُس الليَل ُرمُحــــــــــــــَك املكسوُر         
ــــدوُه بثأٍر... كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـ نبّيًا توعَّ

كبيُر...ال ُبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاوال له الغدُر ف
شّرعــــــــــــــــــــوا أْرضنا لكّلِ اغِتصــاٍب
فعلى األرِض عسَكــٌر، وَنـفـــيُر...
حــيَن قلَت لهـــــــــــــــم: أحبُّ بالدي
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حـاَصروا البيَت، واستبدَّ الُفجــــوُر 
هــم ُتراٌب، فهل رأيَت ترابــــــــــــــــــــــــًا

عـنـَده الِفكُر، والكالُم الَجسـوُر؟ 
ُيبِدعـــوَن ُنعاَسهم فــــــــــــــي الليالي
ولياليَك أغنياٌت، وُحــــــــــــــــــــــــــــــــوُر

 ُرخاٍم ن ويُزوروَن معَبدًا مـــــــــــــــــــــــــ
وَن ُزوُر واإللــــُه الـــــــــــــــــــــــــــــــــذيـ ُيحبُّ

ويعيشوَن في القصــــــــــوِر، ولكْن
ــــــوُر

ُ
أنت أغنى، فِمنَك ناٌر، ونــــ

وَلك املجُد صـاِرخًا في كتاٍب...
غـــــــاِة الُقبوُر... وتضيُق على الطُّ

يــــا صديقي الذي أحبُّ كثيرًا
وُروافترقنا، وأبعَدتنا بـــــحــــــــــــ

أنَت في القلِب نغمٌة، وصــــــــــــــــــــــالٌة
كيَف تمحوَك من فؤادي العصوُر؟

يــــٍددــج إلينا غـدًا بكّلِ ْدُعــــــــــــــــ
كي َتعوَد الرُؤى، وتعلو قصــــوُر...

ال تُخــــــــــــــــــــــْن َعهَدنا، وأنَت وفيٌّ
                   كي تظـــــــــــــــــلَّ على الِكتاِب ُسطوُر                   

شاعٌر لـــــــــــــــو ُيقاُل: "ألقى سالحًا"
وُر.

ُ
يْغَضُب هللُا، والسمـــــــــــــــــــــــاُء تثــ
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أنت من األحياء
إلى روح شاعر اليمن الصديق الراحل محّمد الشرفي

مـــا صّدَق الناُس أو صّدقُت ما ِقيال
ومــــــــــا َروى ُمْخِبري إاّل أضاليال...
ي الذي أحببُت نغمَتُه مـــــــــــات املغّنِ

ُيْحيي التماثيالوكان إبداُعه 
مــــا بـــــــاُل صنعاَء تبكي في منازلها

 الليُل في الــــــدرِب القناديال؟
َ
وأطفأ

ــــع الشراشِف مثُل النهر ُمْندِفٌق
ْ
دمــ

نديال...ِوأغرقْت ُحـــلــــوُة العينيِن م
حّتى العصافير في األشجــــــار صامتٌة

ــك مــــــا غّنْت مواويال...   ففي غيابــِ
هـــنــــــا كتاُبَك، فاألشعار مــا لبسْت
لونــًا جمياًل، وال َهـّزْت َخالخيال...

َمن سوف بعَدك َيسِقــيها وُيطِعمها؟
وَمــــــــــــــنـ يطيُر بها ُغنجًا وَتْدليال؟ 

ِقه؟ وَمن على البحر يمش/ي فـــــــــي ترفُّ
إزميال؟ يحّول نور الشمس وَمــــــــــــــــــنـ
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أغمضَت عينيَك، لكْن ليس من أَحــٍد
في النعِش، هل كان بعُض املوِت تمثياًل؟

إّن املعاني التي سّطرَت خالدٌة 
... حــــْفــــرًا وتنزيال...فال تزال هنا

إنهْض فإنَت مـــــنـ األحياِء، ما بقيْت
لَت تبديال...َبّدشمٌس وأرٌض، فما 

وَمن يحّبون مجد الشعر قـــــــدـ قرأوا
على سريــــِركـ ُقــرآنـــــــــــــًا وإنجيال.
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ل األدواُر شعٌب عليه ُتمثَّ

في غربتي تتقّطع األوتــــــاُر
وعلى لساني تذبل األشعاُر
واألرض حولي ال تدوُر كأّنها

ُرومات العطر واألشجا... يبسْت
ال تسألوني عن مكان عبادتي...

إّن املعابد كّلها أحجاُر
والناُس آالٌت تدوُر هنيهة

وهنيهًة تأتي عليها الناُر
ٌم قلبي زجاٌج في الطريق محطَّ
وإلى ضميري يدخُل املسماُر

تلك الجبال الخضر كيف تركُتها؟
وتركت كّل حقيقتي تنهاُر؟

...وهجرُت بيتي، فالسؤال يلّفه
...وعلى املوائد عتمٌة وغباُر

تْمض/ي الحياُة، ونحُن في سفٍر، فكم
!وكم تتواصُل األسفاُر! نشقى

نمش/ي كما يمش/ي الخريُف، وحولنا
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...صوُت الرياِح، ودمُعنا أنهاُر
نلقي التحّية، والسكوُت يجيُبنا

أيَن الداُر؟: ونصيح في األحالِم
هذا النزيُف اآلدميُّ إلى متى؟
وإلى متى تلهو بنا األقداُر؟

هم جعلوا البالد حرائقًا، فأكفُّ
اُر مخضوبٌة، وشعوُرهم َفخَّ

نهبوا الحقول بقمحها وشعيرها
فحصادهم من زرعنا أغماُر

وتجاذبوا الكرس/ّي، ما انتظروا إلى
ُر...أن ينتهي من صنعه النّجا

يتحاربوَن، وال أريد حراَبهم
وما أنا ثرثاُر، ويثرثروَن

فلكّلِ شعٍب دولٌة في دولتي
...نحُن جميُعنا أحراُر: ونقول

أنظْر إليهم رافعين فؤوَسهم
فوق الدماِر دماُر: وشعاُرهم

يابٍسف والشعُب يبحث عن رغي
والكهرباء من الشموِع تغاُر
واملاء محظوٌر علينا شْرُبه

ُل األمطاُر؟ وإلى البحار ُتحوَّ
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أين الدواُء ملَن يموُت، وقبل أن
ر؟ السمسالّخيتد له ىَطعُي

فجيوبنا مثقوبة، وشفاهنا
...عصارإمقطوبة، ووجوهنا 

نا كلُّ الشعوِب كريمٌة، لكنَّ
ُل األدواُر شعٌب عليِه ُتمثَّ

ويبيُعنا َمن يملكون حياتنا
 .يسير فوق دمائنا التّجاُرو
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(2020 آب 4نكبة بيروت )

إخجل قلياًل، واحترْم َمن ماتوا
فعلى الحرائق تْلطُم الكلماُت...
شعٌب يجوُع إلى الرغيِف وأنتُم
تتبّجحون، وتشمُخ الهاماُت...

أكلوا التراَب وأطعموا أطفالهم...
وهم الكباُر، وأنتُم النكراُت...
يا مستبّدوَن، اسكتوا لو مّرًة
من بعدما نزلت بنا الويالُت
لبنان ليس مغارًة مفتوحًة
كي تنهبوا ما تحمُل العرباُت
كي تلبسوا أنتم حريرًا ناعمًا

والناس في أثوابهم طعناُت
كي ترقصوا مثل الدمى... كي تضحكوا

 فلكم لكم تتكّدس الثرواُت
ولكم بأمر هللا شعٌب صابٌر
يبكي، ولكْن ما له أصواُت

فالناس ينتحرون، لكْن أنتُم
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ال  تشعروَن، كأّنكم آالُت
 من أّي نوٍع أنتُم؟ هل لعنٌة

حّلت بنا، وتوالت الضرباُت؟
ال تشبعون كما جراٌد زاحٌف

تتكاثرون وتكثر النكباُت...
ما ظّل بيٌت في بالدي واقفًا

فمن العواصف طارت الشرفاُت....
وتدّمرت بيروُت من إهمالكم،

ودُم الضحايا عندنا إثباُت
قتلى وجرحى في الطريق نعّدهم

فمن الجنائز فّرت الساحاُت
هل تسمعون؟ أم القصور بعيدٌة؟

هل تستفيق ضمائٌر أموات؟
أم ال يبالي سّيد متعجرٌف

لو مات من خّدامه عشراُت؟
، ليس لغيره بل هّمه الكرس/يُّ
، مهما اشتّدت األزماُت... يهتمُّ
فالكهرباء من التراث، وشمعٌة

تكفي لكي تتنّزَل اآلياُت...
وإذا صرخنا قّطبوا أفواهنا...
وإذا كتبنا، اسوّدت الصفحاُت
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عصٌر عجيٌب، قاحٌل عشنا به
وتحّكمت فينا الُعزى والالُت

يا أّيها الشعُب العظيم، أال انتفض
واكتب هنا: قد عاشت الثوراُت
فمن القبور يقوُم شعٌب مارٌد

وعلى الجروح ترفرف الراياُت.
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اًل الباب قليإفتحوا

ِمن زماٍن في بالد الساحِل
كان لي بيٌت

وعصفوٌر يغّني
قبل أن أمش/ي

...على درب طويٍل مائِل
واخضرار الحقل

والرّمان
والنهر املغّني
...كّلها ضاعت

ولم يبَق معي
...إاّل حديٌد بارد في كاحلي

واملرايا كّلها صارت حطامًا
...في تراب قاحِل

ّدًاجأّيها البحر الذي أبعدتني 
أنا وْحدي على امليناِء

...في صمت الغريب الذاهل
رجعوا لي نكهة البّن الذي يغليأ
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...ِئِلللسا يد ممدودة منًا وخبز
اًلفتحو الباب قليإ
اًلفتحوا الباب قليإ

 داخلي.رى النور الذي في أكي 
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كرمل البحار

يغيبوَن عّنا كثيرًا 
...وهم حاضروْن

يسيروَن حوَل البيوِت
...َمونحن ُنعّد الطعا

بواَبنا للشتاِءأونفتح 
...وال يدخلوْن
: نقوُل لهم

هل نسيُتم مواعيَدكم؟
هل تركُتم رغيَف الَوداِع هنا

وانكساَر العيوْن؟
ولكّنهم في طريق بعيٍد 

...وال يسمعوْن
ويبِكي السؤاُل
:وَمن يسألوْن

ملاذا الهواُء جريٌح؟
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ملاذا املناديُل
تعصُر أوجاَعها في ُسكوْن؟

وكيف يكوُن الصباُح جمياًل
وهم غائبوْن؟

وكيف على غفلٍة 
يذهُب الطّيبون؟
ولكْن هو املوُت

...والراحلوَن كرمِل البحاِر
...ونحن جميعًا غدًا راحلوْن

وفي كّل بيٍت
...تظّل لنا الذكرياُت

وأصواُت َمن في ضمائِرنا 
.خالدون
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تهّدمت مدينٌة

نسيُر يا بيروُت في أحالمنا...
وراَءهم نسيْر

وقبل أن يصيَح الديُك
نرفُع الصالة  لألميْر

وُنطلُق الرصاَص في الهواِء 
كّلما يصّرح الوزيْر

وهم يصادروَن القرَش من جيوبنا…
ونحن جائعوَن

متَعبوَن
تائهوَن في دروبنا...

وليس عندنا سقٌف
 وال سريْر.

نثوُر كلَّ مّرٍة
وكلَّ مّرٍة ترفرف األعالُم

فوق جمِعنا الغفيْر…
لكنَّ بعَضنا أجيْر…
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وبعَضنا في لحظٍة يبيُعنا 
وَيطعُن الضميْر.

بيروُت يا أميرَة الزماِن…
هل رأيت كيف أبدع املمّثلوْن؟
وكيف يرقصوَن فوق موتانا 

ويضحكوْن؟
وكيف وّزعوا األدوار فيما بينهم 

وكيف أّنهم توّرطوا في قتلنا 
وُهم يحّققوْن؟

 ورّبما نكون نحن مجرموْن
ورّبما الذين شّيعوا أبناءهم

غدًا يحاَكموْن…
ورّبما الذين في القبور مذنبوْن...

تهّدمت مدينة 
وَمن هو املسؤوُل؟

كّلهم من السؤاِل يهَربوْن…ـ
وَمن ُهم الذين خبَزنا في الليل والنهار يأكلوْن؟ 

وَمن هم الذين يسِرقوْن؟ 
فليس فيِهم واحد فقيْر... 

وليس فيهم واحد يبيع ثوَبه الحريْر
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كي يشتري لطفلٍة مريضٍة دواْء
أو لقمًة ملن تشّردوا

 في الصيف والشتاْء…
ولم يعد في بيتهم حصيْر.

نسير يا بيروُت في أحالمنا
وراَءهم نسيْر…
كأّننا مخّدروَن

ضائعوَن…
أو كأّننا نعيش في أقفاصنا

..ْر.ال نحّب أن نطيو
وكيف يْقدر العصفوُر

عانَق الفجَر الذي ُيطّل من شّباكه أن ي
إذا يكوُن جسُمه محّنطًا 

 في سجنه الصغيْر؟

يكّرر التاريخ نفَسه
من عهد أّمنا حّواْء...

وُجوُههم معروفٌة
أصواُتهم معروفٌة

كأّن في بالدنا ال تنجُب النساْء
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كأّن عندنا الرجاَل عاجزوَن
الزواَج ممنوٌع بقانوٍن من السماْء...و

أسماُؤنا ال تشبه األسماْء
هواُؤنا ال يشبه الهواْء…

وصبُحنا قد فّر منه الورد والعبيْر…
وبعدما تخّلعْت أبواُبنا

وأصبحت أجساُدنا أشالْء…
وأصبحت بيروُت  تحت القصف والهديْر

 لم يقرأوا األخبار في جريدٍة
لم يسمعوا البكاْء 

كأّن ما جرى في دولٍة بعيدٍة
ولم يكن جريمًة موصوفًة

وحادثًا خطيْر…
يا ويَلهم من رّبهم 
 يا وطني الكبيْر!

يا ويلهم من رّبهم  
يا وطني الكبيْر!

82



أحوال الزمان تغّيرْت

لوال ُيسابقني الحصاُن، سبقُته 
وتركُت عندِك أجمَل األشياِء... 

 ًةَصوتي، وتّفاَح الجبال، وِقّص
أبطاُلها عاشوا بال أسماِء... 

لو كنُت أعِرف أّن نهرًا في يِدي 
دى، واملاِء  سّرحُت َشعَرِك بالنَّ
أو أيَّ عصٍر كنِت فيه حبيبتي 

عّمرُت فيه مدينًة لِغنائي... 
َمن ذا يفّسرني، ويعرف أّنني 

ملّا فقدُتِك، ريشٌة بهواِء؟ 
وْجهي يغّطيه السؤاُل، وموقدي 

ما فيه عوٌد يابٌس لشتاِء... 
كانت صداقُتنا مكاَن والدتي 

وطفولتي فوَق الرصيف النائي...
كّنا نرّتبها كُكّل َحديقٍة 
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من وْشوشات العطر... والِحّناِء 
... ْتلكّن أحوال الزماِن تغّير

ومشيُت خلف ضبابة عمياِء... 
ووجدُت أّني في اّتجاه خاطٍِئ 

ال األرُض أرض/ي... ال السماُء سمائي... 

ماتت على َشفِتي الحروُف، كأّنني 
لصاِل فوق إناِء...  نقٌش من الصَّ

ملّا افترقنا، والطريق حزينٌة
 الُغَرباِء...

َ
 والليُل غّطى مرفأ

وهناك صار ِعناُقنا شجرًا... وفي 
شاِل الحرير تركُت ظّل ُبكائي... 

 هزيمتي  خوفي أن تطوَلوألّن
 جرح هزيمتي بردائي.خّبأُت
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َمن هو املقتول؟

:يقول لي املحّقُق العدليُّ
"َمن هَو املقتوْل؟"

وما يهّمني فقْط 
أن أعرَف املسؤوْل

عن الجريمِة الكبرى
التي تدّوُخ العقوْل…

... فليس ممكنًا
وال من املعقوْل

أن ُندمَن الحشيَش كّلنا
.ْلوأن نكوَن كّلنا ُسطو

يريدني املحّقق العدلّي
أن أكّذَب الشهوَد كّلهم

فليس من رصاصٍة 
في جّثة القتيْل…
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ورّبما يكوُن قد قض/ى
بذبحٍة قلبّيٍة

أو رّبما الطاعوُن 
ِحي …ْلقد أصاب جسَمه النَّ

وكّل َمن تعّرضوا للقتِل 
في تاريِخنا الطويْل

قد أطلقوا الناَر على صدورهم
وليس في إضبارِة التحقيِق 

...أّي تهمٍة
وليس من دليْل…

وإّن َمن يبكي على ضحّيٍة
.ْلَعِمي

أبواُبنا تضّرجْت 
في الصيف والشتاْء…

وكّل شارٍع هنا عنواُنه الدماْء…
تهّدمت بيروُت في دقيقٍة

وطارت البيوُت في الهواْء…
وأصبحت سماُؤنا 
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ال تشبه السماْء
وطافت األنهار من بكائنا…

وال تمّر لحظٌة 
إاّل وفي عيوِننا بكاْء…

ويرفُض املحّققوَن أن يحّققوا
ألّن كّل مجرٍم وراءه قبيلٌة…

وكّل سارٍق 
.  تزغرُد النساْءله

يضّيعون وقَتنا الثميَن 
ألَف مّرٍة

...ونحن متَعبوْن
ويسألوننا عّما رأينا

...ْنمن مشاهد الجنو
... يدّخنوْنٍة وفينٍةوبين َفين

ويدخلوَن غرفة التحقيِق
...ْنثّم يخرجو

...ْنويخبروننا بأّننا إليِه راجعو
فكيف يعرفوَن أيَّ ش/يٍء 
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قبَل أن يكوْن…
لكّنهم عن الُجناِة وحَدهم

ال ش/يَء يعرفوْن؟ 

: يسألني املحّقق العدلّي
َمن هو املقتوْل؟

إّنه أبي…: أقوُل
وكان عائدًا من الحقوْل…
فأطلقوا رصاصًة في رأسِه

وظّل ساعًة 
...أو ساعتين في الوحوْل

وإّنني أخاف
أن تسّجلوا بأّنه قد مات 

ْلعندما غزا بالَدنا املغو
...ُتهغدرأو أن تقولوا إّنني 

يحكم القاض/ي و
.  املجهوْلقاتلهبأّنني أنا 
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إْن رَجعُت

 عّلي ألتقي وطنًا                ملاِء                أمش/ي على ا
فيه السماُء عصافيٌر وألواُن

                   يرّدني بعدما أمعنُت في سَفري                   
وصار بيني وبين العطر ُجدراُن

               أقيُم في خيمٍة ال الشمُس تدخُلها…               
وال يجيُب إذا ناديُت، إنساُن

               عندي رداٌء من األوجاع ألَبُسه…               
مّرْت عليه أعاصيٌر، وأزماُن

         ويسأل الناُس عن إسمي، وعن بَلدي            
وليس لي في بالد هللِا عنواُن…

         ِنْصفي هناك، ولي نْصٌف أعيُش به              
فكيف أْمش/ي، وكلُّ الدرب أحزاُن؟

                     وكيف يْعرُفني بيتي وأْعرُفه؟                      
وكيف يرقُص بين الورد َنيسان؟

              وَمن أنا؟ شاعٌر طال الرحيل به                 
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       وفي مواعيِده جوٌع... وِحرماُن
                              يشتاُق للخبز أقمارًا مدّورًة                       

       هل من رغيٍف؟ وهل في الحّي جيران؟
وهل أعود إلى الوادي؟ فلي شجٌر 

هناَك يضحُك…ـ تّفاح ورّماُن
هر طفٌل على كّفي أهدهُده والنَّ

والقمُح فوق التالِل الخضِر سلطاُن
ًةكان الصباح شبابيكًا مشّرع

 الداَر من فيروَز ألحاُن  
ُ
 وتمأل

                      كان الربيع جمياًل في حديقتنا                      
 واآلن ما فيه أزهار... وأغصاُن…

                  وكان لي جارٌة سمراُء تغمُز لي                   
ولم يكْن بيَننا بحٌر وشطآُن…

               وكنُت أشرُب من ِفنجان قهوِتها                 
فكّلما استقبلْتني، قلُت: عطشاُن!

                 تلك التصاويُر ما زالت بذاكرتي                 
                 والكلُّ من بْعِدها طيٌن، وأوثاُن                   
                  طّيارتي َورٌق، في الريح أتبُعها                   

إلى هضاٍب عليها الحوُر والباُن 
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               فإْن َرَجعُت إلى لبناَن، لي سبٌب                
فالحّب عندي لبعض الناس إدماُن

               هناك طفل صغيٌر ال يزال معي                  
ولو يغيُب... فإّن العمَر ِنسياُن…

                 هناك لي وطٌن... لوال أغادُره                    
أصيُر أعمى، وحولي الناُس عمياُن.
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يحملون الشمس في أرواحهم

...حاولُت أن أخونه
ًا معي يسير دائمهّنلك

...ويعشُق الرحيْل
وكان عند غابٍة

...ْلكثيرة الضباب والنخي
وكان بين الليل والنهاِر

فاعتقدُت أّنه أنا
...وأّنني هو

وكم كتبُت قّصة جميلًة
!من بعد ما حملت إسَمه الجميْل

...وذات مّرٍة فقدته
َموصرت أسأل الغيو

ْروالكواكب التي تعانق الشج
وقال لي املزارعون إّنه اختفى

...ولم يبق له أثْر
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...وذاب مثل امللح في املطْر
َبلكّنه أهدى إلّي قبل أن يغي

أقحوانًة
...وظّلُه الطويْل

:وقال لي
إّن الذين يحملوَن الشمَس

همِحأروافي 
يمكنهم أن يرفعوا جسرًا 

ِءإلى السما
... همِحِجرامن 

ويعلنوا أّن انتصاَر املوِت 
.مستحيْل
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أفّتش عن باقة ورٍد 

ُتخبُرني قَصصًا عن أبطاٍل
 العاليِرمّروا في ظّل الشَج

في كتب األطفاِل
...ْنوفي أشرعة الصّيادي

والخبُز األسمر من قمِح يَديها
...ْنفيه رائحٌة أعمق من عْطر النسري

نجلُس تحت الشّباِك املفتوِح معًا
...كي َنقرأ شْعرًا عن وطني
...ْنعن وَجع الناس املْحروِمي

...عن قهوِتنا
عن خابية الزيت

...ْناألغلى من ذهِب الصّرافي
وأراها في ضوء الِقنديل الشاحِب

تبحث عن ش/يٍء كي تطعَمني
: فأقول لها
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...إّن الفقراء يعيشوَن
...ْنيموتوَن مساكي

...وبالدي امرأٌة أرخص من ماٍء وَطحيْن
عاريٌة منذ طفولتها

...ْنتتقاذُفها في السوِق أيادي الجاّلدي
أعرف يا أّمي أّنك وّدعِت الدنيا

وأنا في عينيك دموٌع
...ْن في تشريالنازلِر كاملط

...ِلوأنا املْهجور هنا كالرم
وكم غّنيُت 

لعّلي أفرح في يوٍم
...لكّني منذ ولدُت حزين

 ِدوأفّتش عن باقة ور
...لكّن الورد غباٌر

والبحر كبيٌر جّدًا
وأنا عند الشاطِئ 

.ْنتمثاٌل من ِطي
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قصيدة الخيبة

قال السياس/يُّ الذي أحببُته:
قلبي على شْعبي الفقير الوادِع

فإذا وصلُت إلى النيابة، فابشروا
بسمّو أخالقي، وكّفي الناصِع...

إن الخزينة للشعوب، فما طمعـ
ُت، وال مددُت إلى الَحرام أصابعي…
إن تطلُبوا تِجدوا، فلست أريدكم
تشكون من فقٍر، وسوِء الطاِلِع... 

وأنا املدافع عن حقوق رعّيتي
وأنا مثاُل الخادم املتواضِع…

وأموُت من أجل البالد، وأجلكم  
إّن التفاني من جميل طبائعي...

ومض/ى الزمان على النيابِة، فانقض/ى
وقُت الوعود، وجاء دور الواقِع

فإذا النيابة مهنٌة أبدّيٌة 
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َموكولٌة للمشتري والبائِع
من أين هذا القصُر؟ من أين الغنى؟
والجوع من حولي يقّض مضاجعي…

وأدور في طول البالد وعرضها
كي أشتري ثوبًا لطفلي الراضِع…

وأض/يء شمعًا في الليالي بعدما
ساد الظالم على الوجود الواسِع 

وشربت ماء مالحًا، وبحثت في
سْطل القمامة عن رغيف ضائِع
وسألت عن قرص الدواء، كأّنه
نجم بعيٌد في الفضاء السابِع…

ولبسُت ُعريي، فالثياب تمّزقت
ونسيت أّيام الحرير الالمِع…
عجبًا لنّواب البالد، فكّلهم

ضحكوا… وما ضحكت عيون الجائِع
ولهم سماسرٌة بكّل مدينٍة
يتبادلون منافعًا بمنافِع

وأنا الشقّي، أنا الشقّي ألّنني
صّدقت أقوال النبّي الخادِع

فرأيت جسمي في الطريق محّطمًا، 
وملمُت روحي من تراِب الشارِع.
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مدينتي غريبة عّني

أريد أن أكون راهبًا في دفتري…
لكي أبّخَر الحروْف…

وكّلما صّليُت تنحني السيوْف…

قرأُت قّصًة قديمًة
عن بلدٍة أصابها الوباْء
وكان فيها شاعر مثلي

إذا يعيش أو يموُت
ال يفارُق الِغناء.

أريد أن تكون لي مدينٌة
حقولها النخيل والزيتوْن

وكّل َمن فيها من الرجال والنساِء
عاشقوْن…
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اآلَن في خزانتي
أّيام عمري كّلها
وذكرياتي كّلها

وفي فمي سؤاْل...
فهل يكون كّل ما شاهدته

وعشته
ظالْل؟

الحزن غابتي…
وقّصتي معروفٌة…

فقد كبرت في الزمان واملكاْن…
وكم ضحكُت عندما نظرت في املرآة

مثل بهلواْن!
وكم بكيت من سذاجتي…

فكّل ما عندي من الكنوز دمعتاْن!

الناس أقفلوا أبواَبهم...
وأصبح الرماد في العيوْن

فكيف تخرُج الذئاُب
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والطاعوْن؟
فكيف َمن جاعوا إلى الرغيِف يسكتون؟

كتبُت كّل مّرٍة
عن ثورٍة…

وكم أردت أن يطير هدهٌد
في غابٍة

وأن تض/يء شمعٌة على الخراْب 
لكّنني فهمت اآلن 

أّن بعض الحبر  يشبه التراْب.

مدينتي غريبة عّني
فما عرفتها…

من بعد ما تغّيرت
وصار تحت الليل جسرها الطويْل…

وعندما تركتها
أصبحُت أشرب البحاَر

       كّلما عطشت مّرًة...       
وصارت مهنتي الرحيل.
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انتصار الشمس

على رصيف الشارع املليء بالجراْح
على كتاب طارت األوراق منه في الرياْح

على بقايا وردٍة
 أو قبلة مهجورٍة

من بعد ما مّرت على أشالئها الرماْح…
صرخُت للوباْء:

 يا ماردًا يجّر ثوبه املصبوغ بالدماْء…
يا من تريد أن يموت العطُر والغناْء!

أنا هنا… أنا هنا...
 نوٌع من الطيور ليس يخفُض الجناْح…

 وإّنني من الرجال الرافضين أن يسّلموا السالْح…
 ومهنتي أن أطعَن الليل الطويل

 كّلما رأيته…
وأعلن انتصار الشمس في أبراجها...

وعودَة الصباْح.
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