ديوان
دي���وان هذا العدد من «غيمان» مناذج خمتارة من �شع���ر الدكتور علي احل�ضرمي ،ت�شكل حالة
متفردة من ال�شعر العميق املفتوح على �آفاق وا�سعة من امل�شهدية ال�شعرية احلديثة .ومنذ بد�أ
�شاعرن���ا كتابة ال�شع���ر وهو يحر�ص على �أن يكون هو نف�سه ،ال ي�شبه �أح���داً �سواه ،ويبدع ق�صيدته
بت����أ ٍّن خالّق وم�س�ؤولية فنية عالية يراعي فيها الب�ساط���ة واالقت�صاد يف التعبري .وال ن�شك يف �أن
قارئ «غيم���ان» �سيكون �سعيداً بهذه الن�صو�ص املختارة ل�شاعر كب�ي�ر زاهد يف الن�شر وغري حافل
بالأ�ض���واء .وقد �ص���در له عام  1983ديوان بعن���وان «�أبجدية احلب» �ضم ق�صائ���د مرحلته املبكرة
بحيويتها وعنفوانها.

لي�س هذا ال�سراج لنا
		
مجموعة قصائد

علي احل�ضرمي

< حني يلتمع الوقت

سوف أصطا ُد َ
نقش النسا ْء
ٍ
ريحانة ضو َءها
كي أرد إلى كل
وإلى كل ٍ
بيت هواه
يوم إله
أو ألسم َع ما سوف أسم ُعه حني أنك ُر في كل ٍ
ثم أصطا ُد َ
نقش النسا ْء
الصبح واقع ًة في ِش ِ
باك املسا ْء.
فض َة
كي أرى ّ
ِ

		



ِ
البيوت
زركشات
سوف أختا ُر من
ْ
ما ّ
يهذ ُب لي َل ال َغ َجر
ريش أيامنا
حني يطفو على ِ
ويضيءُ كال َم احلج ْر
حني يهذي بأضغاث أحالمنا.
ِ
البيوت
زركشات
ثم أختا ُر من
ْ
ٍ
جسد
الروح في
ما يعلِّ ُمنا كيف نصغي إلى
ِ
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علي احلضرمي

ميوت.
عام وفي قلبهِ شج ٌن ال
ْ
مات من ألف ٍ

		



سوف أطلق تا َج الغزالةِ من قيدِ صبوتهِ
مهب الظنو ْن
كي تنام الغزال ُة آمن ًة في ِّ
أو ترى نفسها في مرايا السحابةِ زاهي ًة ومه ّيئ ًة للجنو ْن
ثم أطل ُق تا َج الغزالة من قيد صبوتهِ
حارس البحر أن الغزال َة قد تدخ ُل البحر من باب إخوتِهِ .
كي يرى
ُ

< من مقام الرنج�س

يَغْتابُ َك ال َزبَ ْد
يا خا َ
مت األيا ْم
يا س ّي َد املاءِ وس ّي َد الكالم
يغتابُ َك ال َزبَ ْد
يا نرجساً يخر ُج مث َل الصبُ ِح مِ ْن قوقعةِ اجلس ْد.
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يا َج َرساً تفتح ُه أسئل ُة املجنو ْن
وما َّ
ُ
الريش والغبا ْر
أقل ما يقول
وما َّ
أقل ما يقو ُل الـ"نو ْن"
طائر خامت ُه النها ْر
عن ٍ
وليلُه زخرف ٌة
بني فضاءِ النارِ واألسرا ْر
فؤادهُ املكنو ْن
يضيءُ في األشجارِ واألحجارِ والعيو ْن.

		



يا َش َجراً يطل ُع في املساف ْة
األبيض واخلراف ْة
ِ
بني بياض احلجرِ
لو يستطي ُع البح ُر أن يدو ْر
على ِسراجه املقهو ْر
َه ْل يَ ْش َر ُب الساح ُر ما َء سحر ِه
وت َْسق ُ
ُط اخلالف ْة؟

< �سال ٌم على �شجر التوت

سال ٌم على شجر التوت يسألُني :كيف يحلو الكال ْم
عن حبيباتنا عندما ال نُ ِح ُّب؟ وكيف ينوح الغما ْم
حني يختصر البرق أحال َم ُه
ثم يحلم بامرأةٍ سوف يعشقها بعد عا ْم؟

		



سال ٌم على شجر التوت يعرف أن الشج ْر
ال يغار على ظلهِ  ،ثم أن املط ْر
ال يخاف على أهله ،ثم أن احلما ْم
فق
ال يرى ما تراه الغزال ُة من أ ُ ٍ
حتت سقف الظال ْم.
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سال ٌم على شجر التوت يسأل عن أمسهِ
كان باب املدينة يرتاب فيه ،وليل املدينة من روحهِ
ونها ُر املدينةِ من شمسهِ ...
كان يبكي على كل شيءٍ
وال يستطيع البكا َء على نفسهِ
ثم هل يستطيع الرخا ْم
ُ
يحفظ ُه
أن يرى في مراياه ما كان
ِ
ِ
نرجس
البيوت ومن
التوت من زركشات
شج ُر
ٍ
حذر فوق ريش النعا ْم؟
كان ينمو على ٍ

		



سال ٌم على شجر التوت يعرف أن البداي َة آخرها ليس إ ّال هناك
وأولها ليس إ ّال هنا
ثم أن البداي َة أولها ليس إ ّال حبيبي
وآخرها ليس إ ّال أنا
ثم أن اخلتا ْم
قمر عند باب املدينة يأوي إلى نومهِ
ثم ال يشتهي أن ينا ْم.

< بــراءة

ليس هذا السرا ُج لنا
عجل
والبري ُد الذي سوف يأتي على ٍ
كي نرى في مراياهُ ما ليس يُشب ُهنا
ليس هذا البري ُد لنا
والطري ُق الذي سوف يأخذنا في اجتاه البالدِ البعيد ِة
تستبد النساءُ بنا
كي تستري َح النساءُ إلينا ،وكي
َّ
ليس هذا الطري ُق لنا
نعاتب أحالمنا حني تخد ُعنا ،ثم إ ّنا نرى
إننا ال
ُ
عند باب املدينةِ ُمرجان ًة
قد متي ُل إلينا ،ولكنّها
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َ
وكيف تد ُّل علينا.
هواها
ليس تعرف كيف تُس ّمي
َ

		



< من مقام احل�ضور

وح َ
ْ
هواك
باب املدينةِ يسألُني عن
َ
دك ُ
أنت َ
وسرا ُج املدينةِ يسألُني
كيف يأخذني َّ
يوم َ
ْ
يراك؟
إليك ولك َّن ُه ال
كل ٍ
َ
وحدك ،يا سيدي،
أنت
روح ْه
ك ُّل شيءٍ إذا
ْ
التمعت ُ
يستر ُّد َك من َّ
كل شيءٍ  ،ولك َّن ُه
ال يرى َ
ْ
سواك.
فيك إ َّال

		



األرض من دونِها ُ
بحر
بعد ما كانت
ُ
ألف ٍ
ُ
وألف سماءٍ جري ْح
األرض تأتي ْ
إليك
هذه
ُ
بعد ما كان ليل ُ َك ال يستري ْح
ْ
يديك
األرض َخاتـ ُمها ساك ٌن في
هذه
ُ
َ
يا
أليف البروقِ
ويا شمعدا َن اليباب الذي هانَ ُه الَولَ ُه
القلب هي َكل ُه
كلَّما ش َّي َد
ُ
القلب طي ُر َك يا سيدي
طا َر في
ِ
َ
َ
طا َر قبل األوانِ وأنْ َزلهُ.

< �سراج املوت

َ
وصيتك البهي ْة
اشرح
واقرأ كِ َ
ِ
املوت لألرض التي
تابك يا سرا َج
رت َ
إليك على خُ َ
النرجس َّي ْة
طاك
ظلّت تُزخرِ ُفها القواف ُل كلَّما َع َب ْ
َ
واقرأ كِ َ
تابك للغزالةِ كي ترى ميراثَها
َ
كتابك
الغريب من الغوايةِ في مرايا أ ُ ِّمها ،واقرأ
مما سيترك ُه
ُ
اجلهات
للربابةِ كي ترى ُك َّل
ْ
متضي َ
صوت الهوا ْء
إليك ،وكي ترى
َ
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س ال ُدنيا ويُطلق في مرايانا نشيد األنبيا ْء.
يصطا ُد فينا نَ ْر َج َ

		



صبْ َوتهِ
أنت يا ريحا َن هذا الليلِ ح َ
يا َ
ني تش ُّق ُه أسرا ُر َ
ويا ريحا َن عو َدتِنا إلى أسطور ِة امليالدِ فينا
ُّ
يحط على حدائقِ روحنِا كي يصطفينا قب َل أن نأتي
أنت أو ُل من
هل َ
وآخ ُر من نراه إذا رأينا؟
خامت تزهو به ال ُدنيا على أصحابها؟
أنت أجم ُل
هل َ
ٍ
ضحاها؟
أم أن في الدنيا مواعيداً تُش ِّك ُل من خرائبها ُ
ياقوت البراء ِة نهتدي ب َ
القريب
ني تأخُ ذنا نوايانا إلى املعنى
هل أنت
ِ
ِك ح َ
ُ
األرض حتم ُل َّظلنا عنّا،
األرض غي َر
فال نرى في
ِ
ِ
كأن ِ
حد للمسافةِ بني مبتدأ احليا ِة ومنُتهاها؟
الظ َّل ٌّ
ُ
سيضيئ ميعا َد السماءِ إذا دنا مِ نّا؟
هل أنت وحدك يا سرا َج املوت من
َ
وبينك غي ُر ما
وهل بيني
يرتاب فينا
نرتاب فيه وغي ُر ما
ُ
ُ
ُ
َ
بالغياب؟
كتابك ما يُسمى باحلضورِ وما يُسمى
يسقط في
حني
ْ

		



ِ
املوت أسماءُ الذين نُح ُّب ُهم
بيني وبينك يا سرا َج
وتذهب كي ترانا مِ ثلما ُكنّا نُصا ِل ُح ما مضى مِ نّا ومنضي
تأتي
ُ
احلنني إلى سماءٍ ليس يعرِ ُفها ِسواها
في
ِ
َ
وبينك ما سيبقى ...ليس يجلوهُ النشي ُد.
بيني
وليس يُبليه اجلدي ُد
كتاب.
وليس يأتي في
ْ
َ
ِ
املوت ،ما ميضي إلى املاضي
وبينك ،يا سرا َج
بيني
التراب.
يقتص مِ ن أفعى
لكي
ْ
َّ

< بــراءة

حب امل ُ ْذ َه َب ْة
الس ِ
ونحن الذين على حجرين وعشرين عاماً من ُ
نؤج ُل أيلول حتى مت َّر السف ْن
ِّ
لتأخ َذ سلّ َة أرزاقِ نا وتعلِّمنا
فراغ املد ْن
كيف نبكي على ما سنحتاج ُه من ِ
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ويا أ ُّيهذا الصدى
أنت يا أ ُّيهذا الصدى
كيف لي أن أراك تشقُّ املدين َة نصفني بينهما امرأةٌ
املذه ْب
تستدي ُر على قامةِ الزعفرانِ
َّ
وأخرى على فرسني جت ِّرب ما ال يُ َج َّر ْب؟
وقد ضاع منّا الذي ضاع منّا
وكم َ
ض َّي َعتْنا شوار ُدنا
ً
ُ
بني ما يجعل البح َر زخرفة للنشيدِ
وما يجع ُل البح َر سقفاً لعشرين كو َك ْب!

< �أهل الطريق

أشعلوا نا َره ْم ...ثم قالوا:
سوف نحمل عن هذه األرض أسماءها
ثم نتركها كي ترى نفسها في مرايا سوانا.

		



أشعلوا نا َره ْم ثم مالوا
إلى حيث ال تستطيع الغزالة أن تتقي أمها
حني تخدعها أمها ،ثم قالوا:
ال نريد من األرض غير الوظيفة كي نشتري أمنا
أو نبيع أبانا.

		



أشعلوا نا َرهم ثم قالوا:
سوف منضي إلى حيث مالت خطانا
قد نرى ما يرى الناس في الناس لكننا
ال نرى في رؤانا
ما يرى الناس فينا ،ولكننا
سوف نأخذ من زينة احلجر الفذ ما يجعل األرض
حني تكون كما تشتهي أن تكون ترانا
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كما تشتهي أن ترانا.

		



أشعلوا نا َرهم ثم قالوا:
سوف نترك أبناءنا في مهب الكالم
عن سراج البيوت الذي مات فينا وعن طائر
سوف نعشقه في الظالم
ثم نغتابه حني يغتابه أهلنا
وعن الغرباء الذين أتوا من مروءات آبائنا
كي يسيئوا إلى الله فينا
وكي يستبيحوا الطريق إلى مائنا.

		



أشعلوا نا َرهم
كي يه ّبوا مع الريح شرقاً وغرباً وكي يعرفوا
كيف يحتفظون برغوتهم عندما يعبرون الرصيف
وكيف ينالون من شجر الصبح ما كان في وسعهم
أن ينالوه قبل سقوط الشجر
في الطريق إلى باب قيصر
أو في الطريق إلى صبوات الغجر
ثم كي يعرفوا
كيف تلتمع الطير زاهية في سماء اخلريف.

		



أشعلوا نا َرهم ثم قالوا:
زينة الفقراء تت ِّوج أبناءها
ٍ
مرجانة ال متيل
ثم ترفعهم فوق
زين ُة الفقراء تت ِّوج أبناءها
حني حتفظ لله ما ليس للغرباء ،وزينتنا
تتش َّكل من حولنا زبداً قات ً
ال وفضا ًء قتيال.
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أشعلوا نا َرهم
قبل أن يعرفوا أن أفعى التراب
حني تفتح زينتها
ال ترى في املرايا سوى شمعدان اخلراب.

< مرجانة ال�صبح

أشعلت ناري في مرايا الساحرات وجئت
كي أتعلم النسيان من حجر البراري.
وتركت ميعادي على شرفات هذا العام
كي يتعلم الشعراء مني كيف تختصر
املسافة بني أسماء النساء على خوامتنا
وأسماء البالد وكيف تختصر املسافة بني
أسوار املدائن والفصول وكيف تختصر
املسافة بني أسراري وناري.
أشعلت ناري كي أسمي نخلة الصقر
الغريبة باسمها ،ولكي أقول لصاحبي:
يا صاحبي.
أشعلت ناري كي أرى أمي تزخرف
خامتي وبياض أيامي بأسماء السماء ،وكي
أرى أمي تراني مثلما كانت تراني ثم
تنساني قلي ً
ال حني تؤنسها ابنتي.
ماض دنا منا ومنكم
يا أيها املاضون في ٍ
ثم مال بنا إلى ما ليس يشبهنا ومال بكم
إليكم!
لو يستطيع البحر أن يطفو على ريش
النعامة هل ستتخذون من ريش النعامة
هيك ً
ال تزهو به تفاحة البحر األخيرة!؟
لو تستطيع األرض أن تعلو على أسمائكم
هل تأخذون من السحابة خامت األسماء كي
ت َِصلُوا إلى ما يجعل األسماء تختصر
اجلزيرة في ضفيرة!؟
هذا الطريق نهاره قلق وزينته تفتش عن
ضحاها.
هذا الطريق مير خلف مدائح الريحان كي
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ميضي بكم وبصوجلان سمائكم نحو
النهاية علكم جتدون فيها ما يحط بكم على
حجر البداية.
وبداية األشياء تأخذ شكلها مما سيتركه
حصاني
علي
خلف املدائن من سراج يفتح املاضي َّ
ويستبد بصوجلاني
لكنني ،وبداية األشياء تأخذني إلى ما ال
في،
يرى األغراب َّ
في
يعود بي املطر األليف إلى جروح املاء َّ
وفي زماني.
وأنا إذا انتبهت جروحي فيك يا مطر
ختموا جروحي
وأنا إذا انتبه الطريق يريبني السفر
كأن الريح يقلقها وضوحي
وأنا َّ
تتجمع الطرقات في طرقي وتنسكب
البروق على غصوني كلما سميت أسمائي
وقبل مجيئه ينشق -قبل مجيئه -القمر
وأنا إذا سميت سميت التماع الطير يحفظ
ما تبقى من هواي وقد تورد مطلعي.
وإذا أردت أردت لأليام أن متضي معي
وتفر مني حني ترتاب األهلّة في
سفوحي
وأنا أسير شواردي وخليل روحي.

< �إيقاعات خريفية
يا خريف األهلّةِ
ماذا تقول األهلّ ُة عن شجني؟
وأنا من أدرت األهلة حني رفعت مداي
وأسكنتها سكني.

		



وأنا -يا خريف األهلةِ  -طال مداي ،وفاض مداي،
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علي
ومال َّ
ٍ
ومن
فضة كنعاس الغزالِ
الرخام
عسل كهديل
ومن
ٍ
ِ
ُّ
شجر
شجر ال يحط على
ومن
ٍ
ٍ
رسمت مداي
قد
ُ
رسمت مداي ،وشردني.

		



وأنا -حني أجمع زخرفة البرقِ  -تخطفني
شرفات املدائنِ
تخطفني،
وترش القرى
في دمي والشج ْر
بالتماع ال ُذرى
ولهيب املط ْر
في وما ال يرى
وأرى ما يرى البرق َّ
حجر
ومتيل خطاي على
ٍ
حني يقصر ع ّما أرى زمني.

		



ُّ
ُ
حتط عليه،
ويسقط حني
للمسافات بح ٌر مييل
وبح ٌر تهذبه السف ُن.
للقرنفل نافذةٌ
وفضاءٌ يش ِّكلُه بيديه
ويطفو عليه
ويتركه حني يتركه
ويح ُّن إليه إذا هزّه َف نَ ُ
ِ
ن.
للفضاء فضاءٌ يبعثره
اليمام.
ثم يجمعه طازجاً كحليب
ِ
ولي بد ُن
كلَّما قلت :هذا نشيدي سأخلعه كوضوح الشمال على فرسني وأصع ُد
أثر ليس من أثري،
أصعد قبل الصعود األخير على ٍ
هزّني بدني.
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يدي الطري ْق
كلَّما ناح بني َّ
ٍ
ذهب
كتفاحة من
والتقطت خطاي ،أش ِّكلها فرساً للنشيد الذي كان يجلو هواي
ْ
يدي الرفي ْق
ناح بني َّ
للتعب.
ناح يسألني ُطرقي وخُ طاي ،وأسلمني تعبي
ْ
األرض -خامتها
األرض في
أرض لها -حني تنسكب
ُ
ِ
كل ٍ
يتدفق في خصرها،
ويعلمها كيف جتلو كالم احلرير إذا لـ َّم زينته وارحت ْل.
زعفران ال ُق َب ْل-
ٍ
األرض في
أرض لها -حني تنسكب
ُ
كل ٍ
قام ٌة تستدير بها،
وتعلِّمها كيف تصعد من قامة الزعفرا ْن.
األرض فيك -شواردها
أرض لها -حني تُختَص ُر
ُ
كل ٍ
قد تنام لديك
وتصحو لديك
وتشرب قهوتها من يديك
ولكنّها ال تد ُّل عليك ،وظلُّك تشربه قامتان
يا غريب الزمان
وانسكب.
يا هديل العيون إذا رقَّ ميعادها
ْ
كلَّما اتضح الفرق بني غياب الصدى
حني يلتمع الناي فينا ،وبني التماع املدى
حني نشرب قهوتنا في َع َج ْل
ناح ميعادك املستدير على قمرين ودارت به ومض ُة الوسنِ .
كلَّما طار طي ٌر على وهج امرأةٍ واشتع ْل
ناح نهر العس ْل
في ،وأحرقني.
ناح َّ

		



وأنا -يا خريف األهلّةِ -
بيني وبني هواي بال ٌد تش ِّكلُني
ثم تتركني
ال هواي هواي ،وال شجني شجني.
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<

من ق�صيدة "امللكة"
للقامة السمراء وردتها وللولد القيا ُم
هذا هو اجلسد األح ْد
لقصيدةٍ عشرون داراً والطريق إلى َح َمام الدار يخطفه احلما ُم
وقصيدةٌ أخرى يحاصرها الزب ْد
ُ
يتكئ اخلريف على رموش الطير؟ أم كان الغما ُم
هل كان
يأتي وال أح ٌد يد ُّل على أح ْد؟
ٍ
ٍ
جسد ويرفعها الكال ُم
جسد إلى
هذا طريق الروح حني تف ُّر من
ُّ
حجر وتختصر األب ْد
حتط في
هذا طريق الروح حني
ٍ
وعلي أن أمضي إلى ما ليس يشبهنا ويكسره انتصاف سؤالنا فينا
َّ
ٍ
جسد ينوح بال جس ْد
أقتص ميعادي على
وأن
َّ
سبب سوى ما يجعل األسماء أسباباً تعيد إلى السماءِ سما َءها
وعلي أن أمضي بال ٍ
َّ
خطاي
أنا
خطاي
وإلى
ْ
هذا وقوف دمي على رمشني بينهما أنا وأنا
سواي
وقبلهما سواي وال
ْ
في وأن أرى
وعلي أن أمضي إلى ما ال يراه
ُّ
احلب َّ
َّ
ُ
ِ
ثراي.
من
د
يصع
ثراي
ب
ح
أ
ما
في
ُ
ْ
ُّ

		



يا أيها احلج ُر الذي فجرته عنباً كميعاد النبوءة واستدرت عليه ظال
ما زال ثغرك يستر ُّد مالمحي صدفاً ونخال
يوم
ما ُ
يوم إلى ٍ
زلت فيك أعو ُد من ٍ
دار
دار إلى ٍ
ومن ٍ
وما زال القيا ُم بال قيا ْم
غمامتني
عينان –أو ُل ما تكون
ِ
وحني تغتس ُل األهلّة في أواني الكحلِ يرتع ُد الغما ْم-
نذرتني األيا ُم بينهما ندمياً للفصولِ
َ
فكم تش َّكل موعدي عنباً ورمال!
يا أيها احلج ُر النبي ُل ،فع َّم تسأل؟
عن هروب دمي ْ
إليك؟
ما زال ثغرك يستر ُّد مالمحي –يا سيدي-
م ْذ ُع ْد ُت طفال
يهت ُّز بي الوت ُر
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فيوح ُد الشعراءُ هيئتَهم على قدمي
ِّ
ويشقُّني القم ُر
فيطارد الشعراءُ برقاً بارداً
ويغادر الشعراء برق دمي
َم ْن م َّر قبلي بني أغنيتي وبيني
ُ
أن صنعاء التي يغتالها املط ُر
كان
يعرف َّ
ٍ
حمامة بيضاء تعرفني
ستعي ُد رسم
َ
ُ
ِ
ٍ
الياقوت والزمنِ .
تعرف طل ْ َعة
حمامة بيضاء
وتعي ُد رسم

		



وأجراس املدينةِ
احلراس بني فمي
يتوزَّع
ِ
ُ
كلَّما جاء املسا ْء
ووصي ُة األحباب أ َّال تنكس ْر
قبل استدارتك األخيرةْ
وصب َّي ٌة في ك ِّف َك اليُسرى جتو ُع وتنتظ ْر
َ
ٍ
صوت أو ضفيرةْ
ميالد
باب املدينةِ ال يعلِّمني سوى رسم النسا ْء
علي إ َّال من فمي
وف ُم املدينةِ ال يغا ُر َّ
فعالم يغلقني ويتسع الفضا ْء؟
هل يصدق ال َغيْ ُل املط َّر ُز في جبيني؟
هل أنت يا قدح اخلوارقِ مستدي ٌر كالسما ْء؟
ك ُّل الغيولِ تف َّرقت بيني وبيني
منِّي تُعي ُد إلى احلصى أيا َمها وتعو ُد منِّي
ياقوت عرش الل ْه
شجني أنا
ُ
يا غيْ َل اخلوارقِ ُش َّدني وتراً لتسمعني
َّ
َ
هواك يبلغ منتهاهْ!
لعل

		



َ
َ
ْ
ُ
هواك
تعيدك من
جبينك ما تخبئه البحا ُر وال
تخبئ في
َسنَ ٌة
سن ٌة تض ُّم َك بارداً
َ
َ
ْ
ِ
مداك
عليك وأنت أوس ُع من
كاملوت أو تبكي
كيديك أو
تعض جبينَها
سن ٌة ُّ
ِّ
َ
ْ
سواك؟
تنساك ،هل تنساك؟ أم أن القصيدةَ واملدين َة ليس بينهما
وتعذب الشعرا َء كي
سن ٌة تعلِّ َ
الضحى
مك ُ
َ
ض ْ
ُ
حاك
والصيف َقبْل َ َك ال يد ُّل
عليك ال تدخل إليها من ُ
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قد تستبي ُح دروبُنا ما كان يبكينا ويرفعنا
ُ
ْ
وحدك
وتسقط أنت
َ
َ
أنساك! فليمت ُّد ميالدي
أحبك قبل أن
قد ال
َ
َ
َّ
ْ
رشدك
شفق متلك فيك
وتخرج أنت من ٍ
ُ
تخبئ في شفاهك غير ما متضي به امرأتانِ :
ماذا
ياقوتاً جريئاً كالصالة وسيف آد ْم؟
والبيت أ ّو ُل ما يكون كنان ًة واجلرح خا ْ
مت
فإذا مت َّث َل في خُ َ
طاك البد ُر قافل ًة فإن البد َر آه ْل
َّ
رف اجلمي ُل وخانه العب ُق
ما للعيون السود تغزل في السما عبقاً وحتترقُ!؟
أسباب إذا زان احلصى َش َبقُ.
للريح
ٌ

		



يا أيها املجنون علَّ َمني جنونُك ما أبا َح النه َر بَ ْع َد ْك
إن األصابع ال تشقُّ يداً وتستت ُر
ّ
ِّ
ُّ
ُّ
َ
وانتظارك ليس يشب ُه ما يحط سالمنَا ويحطه ال َغ َج ُر
التوسط بني ظلك
إن
ّ
يا ليت من س ّم َ
رسم ولف ْ
َّك
اك في ٍ
َ
َ
هواك وما أخف ْ
َّك!
هواك وأنت ما أقسى
س ّمى
َ
َ
ُ
الشج ُر
سيعرف ظلَّه
عرفتك هل
ذراعك ،لو
متضي فيتس ُع الرحيل على
َ
َ
أنت
سيشب
ول ٌد ملن
عندكَ ...
ُّ
َ
أنت
أو جس ٌد ملن سيشقُّ
زندكَ ...
ناي
أو ٌ
ٍ
ساعة في الدار تطفئُنا ونفتحها بل ْد
آلخر
فيك نَ ُحطُّ
ُّ
ُّ
نحط َ
وكما حتط الطير شارد ًة على شجرِ البحار
أو ننسى البداي َة حني يسألنا الزب ْد
ماذا تخب ُئ جنم ٌة للروح قب َل نُ َعاسها؟
ماذا يخبئُه النشي ُد آلخر الطرقات قبل قياسها؟
َ
سيخبرك النذي ُر؟
ماذا
شقَّ الضياء وعاد أو شقَّ األب ْد
هذا هو اجلس ُد األمي ُر
لهب تآكل أو َش َر ْد؟
ماذا يريد
الناي من ٍ
ُ
َ
سمع النساء إذا تر َّفق عاش ٌق بفتاتهِ
هم يسألونك عن جنوب البحر :هل يطفو على
ِ
وأحا َل خامت خصرها –كي يشتهيها -ورد ًة وأحال نهديها سحابا؟
هم يسألونك عن غصون الروح :هل تُ ْر ِخي على قلقِ املدائنِ َش ْج َوها
الغريب إلى شواردها وتفتحها غيابا؟
حن
وتلمها غبشاً إذا َّ
ُ
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هم يسألونك حني يبتدئ املدى
َ
ساعديك
من
وحني يشتعل الندى
البراري
َص ُر
ْ
في جبهة الزمن العليلِ  ،وحني تُخْ ت َ
حجر تصاعد من خُ َ
طاك وغاب في َش َبقِ املدارِ .
في ومضةِ احلجر الذي يبكي على
ٍ

		



أتقول لي مه ً
ال؟ ووعدك يا حبيبي جار ٌح
مه ً
سبب ،وكم قال املغني للعيون السود :مهال!
ال إذا اجتهت صوارينا إلينا دومنا ٍ
مط ٌر سيخدعنا إذا اجته اجلنوب إلى اجلنوب ولم جتد
بحراً تُ َبدِّ ُد بح َرنا فيه السفو ُح
ُّ
ُّ
األرض فيه وال تد ْع
تشك
أشك مبا
دعني
ُ
في األرض فضتَها تنو ُح
ُّ
أشك بآخرِ األعراب من و َّالك منهم أو تو َّلى
دعني
ُّ
ٍ
جنمة
أشك بشمعدانِ البحرِ ! كم من
دعني
شقَّت غبار البحر جترحني ،وتبلى!
ِ
ملنتصف النهاي ْة
دعني
ِ
ملنتصف البداي ْة
دعني
َ
وروحك يا رفيق الدرب رو ُح.
حجر،
دعني ،فهذا اللي ُل من
ٍ
عن أي شاردةٍ ستتضح اللغ ْة
وبداي ُة األشياء تبدأ من تَ َف ِّردِ خامتي؟
املواني
عن أي شاردةٍ ستتض ُح
ْ
والبح ُر يثقبه الصدى؟
الثواني
للطيرِ شقشقة
ْ
علي ،جترحني ويخطفها امل َدى
والطي ُر آخ َر من مي ُّر َّ
َ
يصع ُد من دمي
هذا
حنينك يا مداي إلى غصون الروح ْ
عن أي شاردةٍ ستتض ُح اجلباة املفرغ ْة؟

		



يا أيها احلرف البعيد وأنت أقرب من نشيد الزعفرا ْن
ماذا يقول الزعفران إذا اشتع ْل؟
وقصيدتي أنثاي تشعلني ،وتخدعني
في مما ليس يشبهني ،ويشبهني ليتبعني
وتدخل َّ
وتأخذ من خطاي مداي ،تأخذني،
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وتأخذ من مواعيدِ ا َ
ض ميعا َد العس ْل
حل َم ِام ال ِبيْ ِ
ماذا يقول الزعفران وليس لي إ َّال أنا؟
جتمع في ي َد َّي،
وقصيدتي أُفقي البعي ُد وقد َّ
في ،وفي مراياي البليد ِة غاب غيبي ،ولكنِّي هنا
وغاب َّ
قد ال أري ُد من النساء ومن قناديل الشوارع ما أري ُد ،وفي خاليا البرقِ تنثرني مواعيدي
أنت
وتخلعني على األشجار ياقوتاً ،ووح َدك َ
أنت جتمعني.
وح َدك َ

		



يا أيها احلرف البعيد وأنت أقرب من نشيد الزعفرا ْن
وأنت ،األرض أضي ُق من خوامتنا قلي ً
ال كلَّما اتضح األما ْن
وأنا
َ
ُ
لست من ناري وجاري
وأنا أح ُّبك غير أني
ُ
وأنت على فراش ْة
وأنا
َ
وأنا وأنت على حصا ْن
ُ
خيط النجوم إذا تد َّلى َ
منك أو منِّي
في أو َ
فيك الزما ْن.
تَ َب َّد َد َّ
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