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 عبد الرحمن احمد حمٌد الخزعلً مٌم الغالف / تص

 جمٌع الحموق محفوظة للشاعر 

 9ٕٔٓ( لسنة ٖٕٗٔدار الكتب والوثابك ببغداد) داع فً رلم االٌ

ISPN  :978-9922-9346-6-2 

 

 



 ُـــــذاءإلا

 

 اء األرض اىل كل اجلهود الذيو التحفوا غط

 .عهاقوابتعدوا عّها دوى 

 قصائديصأقزأ على أرواحلم ما تيضز مو 

 حتى نلتقي يف حزب قادمة. 
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 كونوا خبري...
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 زـــْع آخـي ًـس هــٌـج

 كٌف ألنعكم ان َجّدي لم ٌرتعش أبدا

 حٌن أنزل آماله المعلمة فً رحم جدتً لبل سبعٌن خٌبة

 ا جدابل كان خابف

 ٌمرأ علٌها تعوٌذات لدٌمة

 ارتعش طوٌال وكلما ركبنا ساتر الفمد،

 ٌدعن عصاه بحابط المعبد المجاور لبٌتنا

 وٌذكر أحفاده الذٌن التحفوا غطاء األرض

 نعرفهم وآخرٌن ال

 سوى أنهم كانوا جٌنات النار فمط

 ...ألصد الحرب

 الحرب التً ضاجعت مدننا 

 . فً لٌلة واحدة
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 ـــطقـــفن ــلـعـلل

 لم ٌكن تشرشل مؤمنا بالرب

 حٌن اكتتب رسابله السرٌة فوق أفواه المدافع 

 األرض سأخبر جنودنا الذٌن ارتدوا ألوان الغٌم تحت لبة

 أاّل ٌنتظروا المزٌد من السماء

 الصنادٌك وحدها تدرن هذا جٌدا

 تكترث للخطى ان الشوارع ال وتدرن أٌضا

 ً لدم هذا العالم ما ان ٌكون المارة حذاء متهربا ف

 ...لهـذا

 عندما تنتهً الحرب ،وتمتلا الُكنٌة خاصتً باألختام

 سأتزوج مرتٌن

 لٌكون عندي أوالد ٌحملون نعش المدٌنة 

 بدل الٌدٌن اللتٌن نسٌتهما جسرا عند حافة النهر .
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 اللوحة للفهانة التصليلية سيهة اآللوصي
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 DNAل ـــٍـلــحـر

  ...ٌبدو

واق كان مزاجه سٌباً عندما ألمى بٌضته ان طابر الول

 الُمخّصبة على سطوح البتّاوٌن المدٌمة

  DNAأجرى تحلٌل  أكدهُ السٌد جٌمس حٌن هذا ما

 على بماٌا لشرتها ..

 

 ٌبدو أٌضا 

 ٌترُن أثراً فً الوجوه أن الضوء ال

 فمــــــــــــط

 ٌرسُم األلواَن فراشات عابثة 

 بجدٌة ..لٌجهض األحالَم فً شوارع األ
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                                                                                                            ٌبدو أٌضا 

 ان الحروب تداعب الساسة بأصابع الخطٌبة 

 وتخبا انوثتها خلف ماركة السوتٌانات الفاخرة 

 واأللبسة الجاهزة 

 طت األلوان على شاهد الذكرىلتغتسل بال استحٌاء كلما خُ 

 ٌبدو أٌضا

 ان األدوٌة غٌر كافٌة إلزالة الفاٌروسات 

 عن جسد هذا العالم 

 ألن المدن مرٌضة جدا

 وال سبٌل لحماٌتها إال بمطع األثداء ..

 كان علٌنا تصدٌك السٌد جٌمس

الوالع محبط جدا ،وبعض الطٌور الساكنة فً غٌر 

 أعشاشها 

 دتحتمل المزٌ ال
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 خخزاف

 

 الكلمات تتدحرج على شفاه الصمت

 سابك الولت لتفض ِشبان المعنىتُ 

 فٌكبر األمل فً ثموب األرض 

  وٌتصابى اللٌّل عند أعتاب المدن

 لٌُدّس فً أذن الغٌاب سٌمفونٌة الخرافات 

                                                              ندما كان نجمة فً السماءع مثل خرافة َجّدي تماما

  ٌبدو النجمة التً ترافك الممر كدلٌل سٌاحً على ما

 أغوته الغٌمات لرحلة طوٌلة ذات مرة

 حتى شاع بٌن الناس انه انطفأ تماما

 ان أبً ٌضًء مصابٌح البٌت دابماك لذلن
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 أو بمعنى أصح  منها وٌبتلع العاطلة

  ٌخببها فً بطن هذا العالم

                                                        تدوٌر بصٌصا لابال لل لٌدخرها

 ٌعلو دخان الحروب وجه المدٌنة  حٌن
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 ـخسـزٌـعــخ ّجـجـ

 الروابح وحدها تجٌد االغراء جٌدا 

 تطرق ابواب الجوع فً مساءات مختنمة 

 تفضح عٌن الرؤٌا بال استحٌاءو

 مثل النوافذ الملونة 

 منعكس فً جرم معتم ال سّر النورتعً  ال

 المجرات   حتى تزدحم

 وتظهر األلوان السوداء فً شكل عالم سٌا 

 ننسى وجوهنا على طاولة األٌام  ٌمدمنا موابد كً ال

 ونحن نلون الذكرى طبما شهٌا على سبٌل اإلغراء

 مثلما فعل أبً لبل ثالثٌن خٌبة 

 حٌن مثّلنا مشهدا وأجاد الدور

 وفشلُت أنا بعرضً األول 
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                                                                                                      أبً 

                                                                          أبً  التمثٌل صعب ٌا

 تلٌك إال بالكبار . والمشاهد الحمٌمٌة ال
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 بى ّحـلوـخ ّاحـذحثــذٌـ

 شٌاء هكذا ،كدهان رديءباأللفرط براءتً التصمُت 

 كلما غسلُت وجهً انفصلُت سرٌعا

 كان علً التٌمم دابما ،رغم لرب الغٌم 

 : جارتـً تخبرنً 

                                         اننً كنُت ورلة سمراء ،مهٌأة للف التوابل 

 م حتى أثرُت حساسٌة هذا العال

                                                                                             سطورا فعطسنً لرب البٌت

  رتبونً ببطء ألكون ُسلّما لحٌاة لادمة

 وفً رواٌة أخرى  

 أننً نبوءة جدتً ، ٌخبرنً أبً 

 زرعتنً ثمرة فً بستانها 

 فأنبتتنً األرض غصنا متعبا 

 أنذا أداعب الرٌح كل نهاروه
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 تمول عمتً الصغٌرة : 

                                                                           دعن من هذا كله 

                      أنت ابن ذببة هاربة ،ولدتن خوفا ثم ارتحلت 

 لترضع من ثدي البواكر حلما لم ٌكتمل حتى اآلن

 به لكن ما أشعر 

 أننً ابن حرب فمط 

 . الحرب التً لم تنته بعـــــــــــــد
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 لــــــبجــع

 سأؤجل مٌتتً لمٌامة أخرى 

 فمد حصلت على تصرٌح مجانً

 ٌحلو لً حسنا ،سأفعل ما

 أسب العنب األسود ،أغازل الجمٌالت وألعن آباءهن

 تجٌد سوى التنمٌط افرن مؤخرتً بفهارس الكتب التً ال

 المرة سأمأل الفراغات  هذه

 لكن لٌس على طرٌمة المعلمة

 عندما كانت تسألنا عن النهر والفماعات الصغٌرة 

 وهً ترتك السد كسروال لدٌم 

 كً التظهر خصى الجنود 

                                                                                                           وهم ٌتطاٌرون فراشات فً فم السماء

 ...هذه المرة

 سألعن عبثٌة العالم ،وأفضح األلوان كلها
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 تمارس هواٌتها بالرلص الشرلً على مسرح الحٌاة حٌن

 ...هذه المرة

 سأخذل النعاس ،لبال ٌكبر الحلم فً رؤوس الصغار

 وتلطخ الثٌاب وٌضمحل المعنى 

 ...هذه المرة

 أوووه 

                                                                                    ٌبدو أننً كذبت كثٌرا

                                                                           لن أفعل أي شًء 

 هذه المرة سأسكت طوٌال كما سكت جدي 

                                                                 أعٌد ترتٌب األشٌاء وحسب 

 أخلد للهزٌمة الماثلة فً وجوهنا 

 وأنكفا على سرٌري مثل طفل ٌتٌم 

 ٌحلم بالرب .
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 ـــــيأكش

 بِبطء شدٌد المسلسالت المدبلجة تصّور المشاهد بِبطء،

 ً  مثلَن تمامــــــــا

 حٌن تأّخرَت فً لمابنا األخٌر بمدم واحدة 

 تضع زٌت محركات مثال  دمن، كان علٌن أن تغٌر

 لتعمل اعضاؤن بلٌونة أفضل

                               أو ان تغلك فَمـــــــن كلما تثاءبْت ذكرٌاتن

  ""فَتُح األَفواِه عادة ممٌتة

                                                                               العجوز من جارتنا سمعتهُ  هذا ما

   حــــــــــاول

 ان تشغل نفسَن وحسب

 ما ان تكون الّصور حاضرة فً أٌَمونِة الذكرى

 ءأن تستمتَع بفٌلمَن المفّضل على شاشِة األَصدلا
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 لكن...

 َمن حولَن بصوت بماٌان تُزعج ال

                   بماٌاَن التً ناسبْت حجم تلفازن ،ذو األربعٌن عمدة

                                                                                                 حت البابارِم سكابرَن ت

                  كلما امتألت منفضتَن الّصغٌرة بأعماب الحنٌن 

 صدٌمً  الوحدة لعنة ٌا

 . والذّكرى امرأة َسٌّبة الّسمعة
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 الحر اب / منذرعبدالعرّ            
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ــــ
َ
اةالع

 
 ــــــز

 

 المسافات الموصلة للضوء 

 لملمْت خطاه بصمت

 تاركة خٌاالته 

 مساءاته الملونة 

 خرابطه الحبلى بالوجد 

 للمه العابم فوق ظهر األمس، نوارس

 نوارس تحط على رأس الغٌم 

   ٌساٌر الرٌح

                                     ٌنسدل تحت لبعة األرض ورلة خضراء 

                                                     لتبتسم المصابد فً مهرجان كبٌر

 لوحات مزٌنة بسمرة أرضه هذا الفضاء الممتد الى جبٌنه،
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 تطرح كلماته رسابل صادلة 

 تسابك الولت وتعً جغرافٌة المعنى

 بعٌدا جدا عن كذب المراٌا 

 فٌمحو الضباب عن شفة النبوءات

 رتى لٌامة الِشعح
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 حًـالهـري هـب أغـذهــعٌ

 تمنحنا الضوء  الحٌاة الرتٌبة ال

 كان البد لنا التطبع بالظالم

 مع السٌد فنسنت مثال تى التراب الموعد الفنتازيْ ح

 لٌغٌر تفاصٌل كثٌرة 

 ...هكذا

 تبادلنا األشٌاء دونما عملٌة جراحٌة 

                 صابدي انتزعُت مخالبه الصفراء ،وأعرته شٌبا من ل

 أنٌابه الكبٌرة لم تكن مماس فمً الصغٌر 

 فمطاكتفٌُت بنابٌن 

 ها تتمكن من تثبٌت أورالً الرسمٌة علّ 

 لّما ٌسألنً موظف التسجٌل العماري عن سند الملكٌة 

 بل أن تتمٌأنا األرضلالملكٌة التً خسرتها لُبالة الشمس 
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 ...شكـــــــــــرا

 ٌنسنتاها سٌد فتً أعرتنً إٌشكرا ألشٌابن ال

 الشوارع اآلن تعرفنً جٌدا

هأنذا صوت المتعبٌن فً أذن األٌام .
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 ... ال رْقظْا احلزة اششش

 ستُكتب أسماؤنا بألالم السماء 

 حمد أسمعته من صدٌمً  هذا آخر ما

 لبل أن ٌُمتل باسم الرب

 أسه فً براح طوٌلومعه صدٌمً عمر الذي داعبت الرٌح ر

 حتى أن شوشو الموادة التً كانت تستلطفنً كثٌرا

                                                                            لُتلْت باسم الرب أٌضا 

 فمط صدٌمنا المسٌحً ركب ظهر الغٌم 

                                                                                  لٌزٌه زٌتسكع اآلن فً شارع شان

 أظننً سأُلتل مثلهم تماما 

 مع أننً تمنٌت أن أموت بطرٌمة حدٌثة وحسب الموضة 

 فمد سبمت فرلعة البالونات الملونة وفرامل الدفع الرباعً 

 لً أن أموت على فراشً المطنً 
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 لبلها  اغتسلتوأكون لد 

    ال وعطرت جسدي بعطر شالٌز مث

                      أو أن أموت بٌن أحضان فرنسٌة عاهرة 

 اتخذت من بٌتها غرفة مساج هادبة 

 لتخرج روحً باسترخاء تام 

                                                          حتى أجٌد االجابة على أسبلة الملكٌن 

 أو أن أموت تحت رفوف الرواٌات العالمٌة 

 لرأ وأنا فً طرٌمً للدفن رواٌة المسخ كً أ

 التً لم أكملها حتى اآلن 

  MBCأو أن أموت فً إحدى ممالب 

                                                                                   سدد فواتٌر المرض الحكومًأل

 ...لكن

 ماذا لو كنت أنا من ٌستل روحً 

 مة السنة الماد حربفً 
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 اششش ... ال تولظوا الحرب 

 صالة الَوحشة  ألجلًسأوصً زوجتً أاّل تصلً 

 لحفل الذي سٌمٌمه الموتى كفٌل بكل شًءا

 ولّما ٌسألنً الملكان الغلٌظان َمن ربن ؟

 سأخبرهما إن الذي رضً بموت هؤالء أنت 

 ما اّدعت المعلمة ك

                حٌن أشارت للصفحة الثانٌة والعشرٌن 

 الرابع والخامس والسادس  ظلّلت السطرو

 متجاهلة السطر السابح بالدم من خالف

 لٌخبرها المرالب الكسول 

 نحتاج الكلمات دابما ننا الا

 نحتاج ربا على األرض

 ٌصله برٌد المتعبٌن الرب الذي نعرفه ال
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 اللوحة للفهانة التصليلية سيهة اآللوصي
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 بــبًـٍـشح أحـوـخ رـزٌـاحل

 بدو مثٌرة أبدا ت ألشٌاء الا

 حتى تَختبا بعض أجزابها عن عٌون المارة 

 لتُشعل شبك الصور العالمة على جدار الذكرى 

 شاشة كبٌرة مهٌأة للعرض  فٌكون المشهد

 وهأنذا أتذكرها منتصف كل لٌلة  

 أمارس عادتً السرٌة بهدوء تام

                                         أطفا األضواء ،وأعد فنجان أركٌلتً الصغٌر 

                                                                                            فً لونه أولد الملٌل من فحم األرض كً أغٌّر شكل المتعبٌن

 وأجلس منكفبا على وجه البكاء  

 أستمع ألم كلثوم وهً تغنً " أعطنً حرٌتً أطلك ٌدّي "

ولم تكن حرٌتنا إال ثوبا فضفاضا مازحته الرٌح فً 

 مؤخراتنا  

 وألمْت علٌه بأصابع المودة دفعة واحدة 

 .لى سبٌل التغٌٌرع
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ٖٗ 

 كــٍـبلـعـز الصـــآخ

 أسنانن التً سمطت سهوا أو عمدا 

 تملن الهروب إال فً مسارات ضٌمة ال

 لٌس لها أن تدرن الشظاٌا عند زحام المارة 

 صدٌمً ستمبلت الضوء ٌاالنوافذ التً ا

 ٌنة للفراغ وحسبَمد

 الفراغ الذي ٌمأل محجرٌن وأنت تبحث عن نفسن

                                          كلما تعرت الشمس وتكسرت األمواج

                                                           تمبل التأوٌل لتسعف جسد الشاطا كمعجزة ال

                                                                                           النشوةزئ شكال أو تجتذب رابحة الخمر البارد فً كأس تجت

 ...ال شًء

 ثابت فً هذا العالم إال منفان  ال شًء

 ربع عرش الوصاٌة تٌ
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  ...كٌف لً

 أن أرسم وجهن على الماء ،وأنا كلً نهر

 ...كٌف لً

 أن أترن رسالة مع الرٌح ،وأنا الالشًء هنان

جان لنكتب بالحبر ٌا
(ٔ)

  

 لنكتب سوٌة حتى وان" لادنا الحبر الى العدم "

 

 

 

 

  

 

 
                                                           

 .  ٖٕٓٓجان دمو / شاعر عرالً توفً على أرصفة استرالٌا سنة  (1)

الحبر ال ٌمود إال الى العدم / جملة جان دمو ذكرت فً حوار افتراضً مع الشاعر أسعد 
 الجبوري .
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 ــخـئــــطٍـي اخلــاث

 شرعٌة للٌّل  ال

 دون شهود حٌن ٌضاجع بعض األوراق الرسمٌة

 سٌكون الحمُل حراما

 حتى لو ختم الماضً

                               مة المط المابع فوق الكرسً الهزازأو بمواف

                                                       سٌولد هذا المسكٌن هجٌنا

  م برٌد الٌوم التالًرغ

 انونً جدالان المنصوص علٌه 

 بظهر الصفحة  ُرلن فً المٌد العام

 . باسم فالن السٌا لُّدس ِسّره
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 ُـكـذا ارـخـٍلٌـً أحـٍـبًـب  

 كمحاولة للهرب 

 احٌانا  االدعاءاتاتوارى خلف 

 وهً تتناسل اشتهاء على سرٌر األفكار 

 ذات مرة

 اّدعٌُت اننً ابن الرب

 تمٌّة لٌس إال اسمً المذكور فً الهوٌة المدنٌة،

  كل الذٌن ماتوا فً الحروب المدٌمة كانوا لرابٌن لجاللتً

     ... لهذا

  أتحسسنً بعد كل انفجار ال

   فأنا دابما بخٌر

 سّرهم م افتماري المتٌازات السادة لّدسرغ
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 أخً المسٌح كان عجوال جدا

 فض بكارة الشمس

 حتى سالْت ألوانكم أسفل الوادي 

 كان النهر ف

                                              النهر الذي اعتصر كل خطاٌا العالم 

 . جل مثلًفوق رأس ر
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ٗٓ 

 ال  ـٌْـك طـحـذا أضــهل

 ٌتها األلدار المصلوبة على جذع المسافات أ

 امنحٌنً شهٌما واحدا

 أجتذب اشٌابً العالمة فً فم األحالم 

 وما تبمى على ذمة الذكرى 

 أمارس سادٌتً تحت جنح الوحدة 

 علّنً أرمم مفردة الفمد على سبٌل الخالص 

                                                                                         ال شـــــــــًء 

                                                          ال شًء ٌستحك الغناء ألجله

                              المبعثون من الرماد ٌدركون هذا جٌدا

 ...وٌدركون أٌضا

 غلمةلها ذنب فً ظالم الغرف الم النوافذ لٌس انّ 

 ٌتكور المبح فً عمل هذا العالم إن ا م
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 وتتخذ األرض شكال مخروطٌا ،تحمل أكثر من معنى  

 لتالبم تلن الرتابة الطافٌة على جسد المشهد

 ع اختالف زاوٌة الرؤٌام

 حٌنها...

 ٌكون للعدم وجوها ثالثٌة األبعاد س

 تتمخض حلوال سٌبة

 ...إحداها

 حن طوٌال كلما التَوْت لدمً أن أض

 كً آخذ مع الرٌح

 صورة للذكرى.

 

 

 

 



 ............................... امحد محيد اخلشعلي..........اشصض ... ال توقظوا احلزب 

 
ٕٗ 
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 صل للخـزّج عـي الـٌـال سـجـٍـ

 

 األصوات مملمة أحٌانا 

 تستفز عمولنا الصغٌرة ،الصغٌرة جدا 

 وتسترق برٌدنا السري حٌث المجهول

 حتى أنها لم تكن عابرة فً مزاجٌات جدتً 

 ت الشمس كتف األفكمد كانت تستعٌذ منها كلما اتكأف

.                                                                                      وأنا أٌضا ..

                                        ثمة صوت ٌنادٌنً كأنه موسٌمى صاخبة

 ألصد طبعا موسٌمى العم بٌتهوفن ال

 النهارات الزابفة تلٌك بضجٌج الشوارع وانكسار فهً ال

                                                             لكنه ٌستفز بماٌاي

 كان فً رأسً من تعوٌذات  ما استذكر طوٌال،اتولف عنده 

 لكنً ال أجٌدها دابما 

 ...أو ربما
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 أؤمن بخطاٌا السٌد ابلٌس  اننً ال

   حٌن امتنع عن تحٌة األب الكبٌر

 ه لم ٌرتِد البزة العسكرٌة مط ،ألنف

 هذا كل ما فً األمر الذي سٌمنعه من رحمة اآللهة 

 عند الطوفان العظٌم

 هآآآآآآ

 انه الصوت مرة أخرى ٌتكرر فً أذنً 

 .اٌها المتعبون..

 مثلوا أدواركم كٌفما شبتم 

 لكن ال سبٌل للخروج عن النص 
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   ...ذــِـشـوـْى الـب ٌكـذهـعٌ

 تخبرنً عّرافتً

 آدم مشى حافٌا لبل ألفً سنة من خلك األشٌاءان 

 فوخزته األرض وابتلعْت دمه 

 لكنها لم تزعجه أبدا

 حتى سمطْت رٌشة من جناح الَملن الصالح 

 لتنبت ههنا 

 ة تطارد الغربةأامرفاكتملْت 

                                                                             تلعن روابح الفمد و

 اء ها لوانٌن السمعلّم

 عٌدا جدا عن تراتٌل المالبكةب

 لممارسة الحب على الطرٌمة البدابٌة  او ربما

 بعد أن اكمل كتابة اللّوح الطٌنً
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                                                                             هوالذي أختُتم بمبلة تحرٌرٌة ُدّونْت أسفل

                              ك طوٌال على احدى زواٌا العالم المدٌم وعلّ 

    حتى أن المالبكة اثاروا ضجٌجا فً الطابك العلوي 

 حسدا ال أكثر

 األمر الذي أغضب الرب كثٌرا 

 لكنهم تسارعوا فً تمدٌم التماٍس بالعفو 

                                                          على أن ٌُحرموا من لذة األفخاذ طٌلة البماء 

                                                                                                 .لذلن ..

 فإن األرض بمٌْت عطشى حتى ٌومنا هذا

 تنتظر مخاض إحداهن لتكشف عن فخذٌها بال استحٌاء

 فٌّسالط الفمراء بٌن شمولها

 ارة لسوءة الحٌاة ..كفّ 
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 HD ــــــْرحصــ

 ال أجٌد التماط الصور مطلما

 لكن المشاهد تستفزنً لوضعها شاهدة فً ممبرة رأسً 

 أو حفظها فً هاتفً كً تكون مهٌّأة للعرض 

 لما استثارت الرٌح دخان الذاكرةك

 أجففها كلمات على حبال الشعر وأرتدٌها لصابد

 أنفض غبار األزلة عن وجهً

 لشـــــًء ال

 أللوح للشمس كل صباح بابتسامة هادبة فمط

 ذات مرة 

 رأٌُت أبً ٌحفر لبرا وسط عٌنٌه 

  ته البٌضآلؤلؤٌحاول دفن 

 تبمى من ضحكات خجلة وتعوٌذات لدٌمة وٌَهٌل علٌها ما
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 أخبرتنً عمتً 

                                              انه لّما كان علمة فً رحم هذا العالم 

 حلُمت جداته الالبً نَذرنه لألرض بعٌسى النبً 

                                 وأطلمَن نذورهنَّ عند الخضر لرب بٌتنا العتٌك

 حٌن تمخضت األلدار لٌكون نبٌا

 تحلّل لبل ان ٌرضع ثدي السماء فكان عرالٌا

 عرالٌا على امتداد األلم.
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 ــحلـوـٌخ الــذٌهـ

 كالسٌكٌون دابما ٌرسمون النهر كامرأة َولـودالرسامون 

 تتمافز بٌن ثدٌٌها سمكات ملونة 

 وتمخر شواطبها مشاحٌف الصٌادٌن 

 وهم ٌعزفون الموج أغنٌات 

 ...أعرف رساما

 كلما تهٌّأ لرسم المدن المالحة

                                                                                        بدا خجوال جدا 

                                                           سن الرٌشة من زواٌة الملك أو م ٌجٌد التالعب باأللوان ال

  رسَم لبل ساعتٌن تمرٌبا

 سمكة طافٌة على جسد اللّوحة

 اسماها البصــــــــــرة 

 وكلما حاول أن ٌُحٌٌها مرة أخرى
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 ن ثانٌة ستعان باأللواا

 لكن بال فابدة

  تَعلَّم أخٌرا

  ٌمكن أن تحٌا طازجة هكذا ان المدن ال

 حتى تُنمع الفرشاة جٌدا 

 . فً ضمٌر هذا العالم
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 أحـــالم ثـبُـزــخ جــذا  

 هأنذا ألترب من زحام الجنة 

ًّ الدخول من الباب الخلفً كما ٌمول الشوٌلً ربما عل
(ٔ)

  

 غادرت مدنها اتلذذ بطعم الطٌور التً

 أرلص على موسٌمى السٌد جاكسون

 أضرب على مؤخرات الِغلمان 

 وهم ٌأتون بالعرق المعتك فً كؤوس فاخرة 

 األشٌاء مباحة هنا كما اّدعى السٌد الفاتح بالفأل

  سأُلَبل الجمٌالت اللواتً انتظرننً

 وأنا أنهً أعمالً الدٌنٌة فً العالم السفلً

 إلهـــــــــــــــً ٌا

 لهن   ٌحلو مة نساء ٌفعلن ماث

 المرأة التً تمف هنان ،تشبه زوجتً 

                                                           
(1)

 خلفً للجنةالشوٌلً/ كاتب رواٌة الباب ال 
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                                                     الحظ ،زوجتً مرة أخرى  ٌالَ 

 ربما تبحث عن حوري أشمر بدل السُّمرة التً أرهمتُها بها

                                                           تشرب النبٌذ من عنك النهر

 سأحتكرها ثانٌة على نٌة الشَّمل

 أو أن أرفض الجنة مثال  

 حٌن تالمس وجهها عدالة السماء فً شكل حوري انٌك

                                                                                                    تررن .. ...    تررن

 ن فً أذنًصوت المنبه ٌرّ 

 السابعة صباحا حسب التولٌت األرضً لمدٌنة الحالمٌن

   الحما نهاٌة الحلم فٌروز وأخبركمسأعّد فطوري على صوت 

                                                             الذي روادكم طوٌال الحلم

 .وأنتم تُطٌلون السجود ،طمعا بالجنة
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 قــذم ثـبلـثــخ

 ات الماطرة على رأس الحظاللعن

 الذكرٌات السٌبة

 االبواب المغلمة 

 الورود الذابلة على غصن المدن 

 الحروب الخاسرة أٌضا 

 لابلة للتغٌٌر  اشارات 

 تجبرنا على المشً نٌاما أو أمواتا 

نهز رؤوسنا كلما داعبتنا األصوات الصاخبة بشكل ٌومً 

 ان هذا لٌس منطمٌا أبدا أعرف جٌدا،

 ...ـــــــاربمــــ

 أعرف من المنطمٌة غٌر بٌتنا  اننً ال

 بٌتنا الذي ابتّل كثٌرا كلما بكت الغٌمات ألجل الجنود 

  الً هالهِ  وهم ٌتراشمون الرصاصات،
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                                                                                           تخرج من أفواه البنادق لتُمبل أجسادهم الندٌة 

                                             أعرف من المنطمٌة غٌر الٌمٌن  ال

                                                        الٌمٌن الذي تحّول كثٌرا 

 ألصد التحّول الجنسً طبعا عفوا ،ال

 ٌه خالف عل هذا الوانما األخطاء الكثٌرة فً جنس المعنى ،

 أعرف من المنطمٌة غٌر الحمٌمة  ال

 الحمٌمة التً تنازلْت للصحف الٌومٌة عن إرثها المدٌم

                                                   وهً تخط النساء لوحات رتٌبة 

  ٌنهشها اللٌل فً هدوء طوٌل

 أعرف من المنطمٌة غٌر أمً ال

 أمً التً تستند على لدم ثالثة 

 ارس عادتها فً طبخ األٌام كً تم

 بعد كل خٌبة  كوجبة صالحة للهضم،
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                   أعرف من المنطمٌة غٌر ابتسامة الرجل الطٌب  ال

                 الرجل الذي خبأ كلماته الطازجة كراتب شهري

                                                                                     ٌطلمها غناء سّرٌا*

  لٌنعم بالحٌاة ولو على سبٌل الحلم

 أصدلابً  أعرف من المنطمٌة غٌر ال

 شًء أصدلابً الذٌن ٌكتبون أنفسهم لرابٌن لالّ 

 على أرصفة عارٌة*

     نَسٌْت أن تغلك األبواب خلفها فكانوا طرابد للشمس*

 تبمى من لوانٌن اآللهة المدٌمة  ٌلوكون ما

 حلما  لٌصنعوا

 عا بعبك الخطٌبة*وان كان مضوّ 

  لكنه خالٌا من المطبات الصناعٌة وزحمة الخرافات
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 أعرف من المنطمٌة غٌر المسافة  ال

 المسافة التً منعتنً منِن ،وأنا أحث الخطى الٌنِ 

 أدفع الخسارات خارج العمر 

 ألنعم بالوصل 

 أعرف من المنطمٌة غٌر هذا النص  ال

                              ً وأنا اتحرن زومبٌا جدٌدا النص الذي اكتتبن

                                            لٌس فً ذمتً غٌر مواوٌل لدٌمة 

  اسمعها كثٌرا

  كلما تٌبسْت فً عرولً مٌاه النهر

 هذه المنطمٌة التً أعرفها

 وأعرف أٌضا 
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 األخباراننا ٌمكن أن نكون عناوٌن 

 ار العاجلة فمط األخب 

 حٌنما تأكلنا دٌدان األرض

. دون بسملة 
(ٔ)

 

 

 

 

 

 

                                                           
 * غناء سري / رواٌة األدٌب منذر عبد الحر  (1)

 * أرصفة عارٌة / دٌوان الشاعر فراس الكاتب

 * طرابد الشمس / دٌوان الشاعر رحٌم الربٌعً

 * عبك الخطٌبة / دٌوان الشاعر مٌمون صالح
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 بـوـخ دائـبسجـزار طـاألس

 ته المبتلّة تحت جنح الملك آلؤلؤ النهر الذي خبأ 

 مرغما فً مأتم كبٌر ،كبٌر جدا لنها أع

 كرهت جدتً األنهار كثٌرا  لذلن

 تجٌد حفظ األسرار على جدار الولت أو بمعنى آخر هً ال

                                           ساعة ساعةً  ونحن نعد الساعات الذابلة،

  ...لتخبرنً

 ٌمكن أن ننعم بابتسامة خجولة من شفاه المدن  اننا ال

 المدن المثملة بالحروب

 كان علٌها متابعة األمور جٌدا

 أسرار الجنود  فكلما حفظت ثالجة الموتى،

  اه الملونةتَنّصل النهر من حفظ بماٌ

 .أسفل الماع
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 ّألًَ حيجِب كذة كثريا 

 الدمٌة التً ضحكت فً وجوه المارة 

 عندما احتفلنا برأس السنة التً لم نحتسب أٌامها جٌدا 

 كانت لبٌحة جدا

 حتى ان أمً لم تكترث لأللوان بعدها 

                                                                صوتها الذي مازح الرٌح 

                           بات على خد السكوت مٌال ٌوما برأس الدعاء 

 وألن اخً ٌحب البرتمال كثٌرا

   كانت تشّم وجوده

 السواتر حٌن تمخضت الحرب وطرحت الجنود على أرصفة

 راحت تشمهم واحدا واحدا

 وألن أبً كذاب جدا 

 كبٌرة شجرة ظل ٌشتري البرتمال حتى صار
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  بال جذور  ةشجر

 لبر أخًالتً تركها هنان عند الجذور 

   أسها لتشم أحدهمركلما رفعت أمً و

 . ارتسم فً فمها برتمالة
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 لـٍـلــخ فـْق جـجـٍــي األرض

 تهرب الكلمات مسرعة  كلّما داهمتنا عصافٌر اللّـذة،

 فنعمد الستراق النظر كً نرى أشكالنا فً مراٌا الغٌاب

 بأ عن عٌون الماّرة فً زواٌا الـــــــ هو اخت نحاور ما

 حٌنها فمـــــط

 تنزاح أساطٌر المعانً

                                                                                       اهكذ ،ندى الحروف فً سوالً األبجدٌة وٌنساب

 رواٌات تجٌد رسم األشٌاء عند المشهد األخٌر 

 للٌلة فوق جبٌن األرض ٌتهٌأ نـوتـً فً شكل 

                         عند كل مرفأ وطأتهُ لدماه ٌحاول رسم حٌاة أخرى،

                                                                                       ٌعرف جٌـــــــــّداً 

 كٌف تذوب األلوان فً جسد اللّوحة 

 من صدر الرٌح لالدة السماء .وكٌف ٌنزع 
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 ًءــل شــكـف لــآس

 الذكرى  هشفاٌمكن أن نبتاع ضحكة خجولة من  ال

 مادامت األفكار السٌبة تتجول باحة المنطك.

 المنطك الذي أبعدنا فً لحظة غباء مفتعلة 

 شتالِن كثٌراا صغٌرتً،

 التً اعتمدتها ساذجة أو اشتاق تفاصٌلِن الساذجة،

 م على اعوجاج هذا العالمولوفِن المستمٌ

 ٌومٌاتِن التً ارهمِت بها أذنً مزاحِن الثمٌل،

 ضحكاتِن العالٌة نكاتِن المدٌمة،

مسلسالتِن التً صّدعِت بها رأسً وأنِت تمصٌن علً غرام 

 كونج لـــــ توٌنكل سارنا.

 كم ٌدفعنً الفضول ألعرف نهاٌة لصتهما منن.
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 أشتالِن كثٌرا  صغٌرتً،

 ن األجدر لً ربما كان م

 رن السحابات السوداء حٌن غطْت سماء بهجتنا.ت

 ...او ربما

ًّ ارتداء الجٌنز كلما خرجنا سوٌة   كان عل

 نمشر غالف المساءات الحبلى بالحنٌن

ًّ كل مشهد   وأن أترَن ربطة العنك التً مازالت تخنك ف

 ن مشاهدِن البرٌبة .م

                                     وأن أخبرِن دابما أنِن امرأتً وحسب

                        كً أسكَت فٌِن الطفلة التً تصرخ بوجه الرٌح.

 وأن أخبرِن بأن األبٌض الذي ارتداِن آخر مرة 

 .أنٌما جدا كان أنٌما،
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                                                                              كثٌرا اشتالنِ  صغٌرتً،

 أسأل النجمات كل لٌلة عن بماٌاِن التً تحتلنً

                                      رسابلِن األلف صورتِن الشخصٌة،

 حجاباتِن الملونة المضحكة، منشوراتنِ 

 الف الشكوال الذي تحبٌن.غ

 أشتالِن كثٌرا صغٌرتً،

أشتالِن بالمدر الذي خذلُت فٌه ابتسامتِن التً مازحت 

   تحَت أنظار الربٌع.الشمس 

 أشتالِن بمدر الغٌرة العمٌاء

 وأنِت بٌن أحضان عارٌة منًّ.

 أشتالِن بالمدر الذي أخبرِن به اآلن

 أننً آسف جدا

 آسف لكل شًء.
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 اللوحة للفنانة التشكٌلٌة زٌنة اآللوسً
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 صـزخــبد فـْق الـحـوــزاء

 تَتبعتِن لوحة على جدار الولت 

 عالمة فً ُسّرة السماء حروفا ونماطا تلملمٌن أحالمن ال

 جٌد احتساب نفسها  تُ  ال وأرلاما

 تعٌها الموجات الحمراء  تطلك صرخاتها اشارات ال

                                                                                                        وال تعلم مكنوناتها إال من ساورتها لحظات الوجع

                                                                            هكذا هً األلوان 

                                         تبوح بأسرارها إال من زواٌا حادة  ال

                                                                                    كالرسابل تماما

 حٌن توغل المفردة مسام المعنى 

                                                                                    وإن كانت على شكل رسالة لصٌرة 

 أو اتصال أُجرَي مجرى الخطأ

 نبا بالمتعة فً رأس هذا العالم تُ 

 أسً تحدٌدا ربمزٌد من الملك فً  وأ
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 لتنبجس األفكار الصغٌرة أمواجا

 تضرب وجه السفن الحبلى باألمنٌات ن حٌاة أخرى 

 تتهادى طوٌال بٌن الــــ أنا و الــــ أنِت 

 ألعٌد لراءتها بال رتوش

 ...ربما

ًّ أاّل أداعب حروف الكٌبورد،  وأنا أرسمها أوجاعا كان عل

 ألصد رسابَل 

 كلما امتألْت بطون األلواس أعلى الشاشة

 ...ربما أو

ًّ تذكٌرِن دابما   كان عل

 روح نبً ان المصابد التً أهدٌتِن إٌاها،

 . صغٌرتً وحموق النشر محفوظة لألنبٌاء ٌـــــا
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 تعـلـى سـجـٍـل الـحـ

 الشوارع التً استمبلتِن أول أمس 

 مشطْت أرصفتها الملونة ،واعتذرْت لكل المارٌن 

أذن الغٌاب حٌن كنُت أسجل صدى خطاِن معزوفة أنٌمة فً 

 هكذاأرسم رؤاِن على جدران الولت و

 لوحات تجرٌدٌة او تكعٌبٌة 

 ...أحٌانا

 ٌساٌر مزاج الرٌح  أرتلِن ألما عابرا فوق الغٌم،

                                                   كلما استفاض الشوق

   لٌطرح على صدر البساتٌن ثمرة ناضجة  

                ٌات فنتازٌة وأشعارا رمزٌة روا تستفز مداد األلالم،

 مطرزة بالنّمش فوق جسدن

 ولِن حٌنها أن تمولً أي شًء 
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 ...اتركٌنً فمط

 سمط منِن ألمارا صغٌرة  ألملم ما

 ها فً حلمً عندما ٌملؤنً اللٌل أدسُ 

  وتنام وسادتً تحت رؤوس األمنٌات

 تسترق الرؤى عند رٌاض الفجر 

  حٌنها فمط

 حالمٌن سأنبا ال

 والعابثٌٌن                        

 والمعذبٌن                                      

                                                                                                 والعاشمٌن                                                     

                                            رأٌتموه لم ٌكن اال صورة واحدة   ان ما

 وان ضحكات األطفال التً تماٌلْت غنجا 
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 كانْت رشفة صغٌرة من ثناٌا ثغرن

                                                                                                 ...رغم هذا

 تدركٌن أنً أحبنِ  ا الربم

 كان علً التمرغ طوٌال عند باب المدرسة 

 ٌجٌد رسم شًء  كمراهك ال

 غٌر للوب مثموبة وأسماء ملٌبة باألغالط اإلمالبٌة 

 ن اسمِن مثال .
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 لـغــخ الـسـوـــبء

 بالساعات الرملٌة أو عاللة لً بدوران األرض  ال

 وحدةلتً تسرق األحالم المدّورة من سرٌر الا

 عاللتً ان أرى مثال

 براعم اللماء تطرح الوجد وهً تعانك المواسم

 كلوحات بٌكاسو 

                                                   لٌكون نصٌبً منها رسمة تشبهن 

                           الملونة كً تستمٌم الجدران حول نظارتنِ 

                                                                                       تداعب بماٌا الضوء

 فأجلس طوٌال عند أعتاب المدن 

                                                                أنظر من بعٌد الى العالمٌن فً فم الرٌح

 أكتب رواٌاتهم المبعثرة بلغة السماء

 ارة األمنٌاتكبلباّل ٌفض الحنٌن 
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 على سبٌل الشوق حبة وهً تتسالط حبة 

 ألملمها أرلاما فً هاتفً الخلوي 

 األولى  وأبمى أرددها صلٌبا كلما استذكرت شعلتنِ 

 . لٌامة المسٌح
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 ــــذاسأحـــ

 ...ٌحدث أحٌانا

 أن أهمس لصدٌماتً الغٌمات ٌُسِعفَن وجه األرض

  واتم الشوقفألمحِن تبرلٌن شذرة زرلاء فً خ

 ...ٌحدث أحٌانا

                                                                      أن أتعطر بعطرِن أنتِ 

 كً ال تستدرجنً الرٌح ،وهً تؤرجح خصالت امرأة أخرى

  فأنتزع من لمٌصً لبلة مسرولة على نٌة المضاء

**** 

  ...ٌحدث أحٌانا

 أن أعانك وجهً فً مراٌانِ 

 أنتشل الضباب من وجه األٌام فأجدِن طٌفا فً منفاي 
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  وأنا أعد فطوري كل صباح

 ...ٌحدث أحٌانا

                                                     أن أنساِن مرة واحدة عند ساتر الخوف 

 وأنا أضرب نالوس اللماء فأستمٌل الحٌاة لطرٌك آخر 

  كتاف أدراج الذاكرةأمازح الحظ كلما داعب وشم األ

**** 

 ...ٌحدث أحٌانا

 أن تخبر جارتً البدٌنة كل نساء الحً

                               عن أشٌابً التً هً أنِت رغم أننً لم أحدثها أبدا 

                                                                                                         أنا فمط 

                         كلما مررِت لربً أجدنً تلمٌذا لد حفظ الدرس 

 .درسِن وحسب
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 بحـــجـصـخ الـــْرســً

 أٌتها الملتحفة بالضوء

 فً عٌون الماّرةالمنكفبة 

  ...أنتِ  ٌا

 ٌا كل األماكن

  للمً الناعس فوق جسد األرض ٌا

 أٌتها الصدفة

                                                                                               وا لصصهم على شواهد الذكرىأنا آخر العاشمٌن الذٌن كتب

        أنا آخر المغفلٌن الذٌن ركضوا خلف أحالمهم الندٌة

 حت جنح الظالمتأنا آخر الشعراء الذٌن اجهضوا لصابدهم 

 ...أنتِ  ٌا

 كرى تهمس للرٌحتبمى من ذ ا كل ماٌ

 جسر بغداد  عنـدأسبحِن تراتٌال  اتركٌنً فمط

 اختزلته األٌام  وأنكر ما لٌس لً، اّدعً ما
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 كنورس لّوح للشمس 

 استذكر ساعات البرد.و
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 ُـذٌـخ ّاحـذح ال رـكـفــً       

 ةالدببة التً أهدٌتن إٌاها فً عٌد السنة السابم

 كانت جمٌلة جدا

 بها أكثر من أي شًء تهتمٌن وهأنتِ 

 تخببٌنها فً درج أحالمن الصغٌر تنكشٌن فراءها،

 انفلت منها عبر نافذة الذكرى تخٌطٌن ما

 ًّ  ان اهدٌن شٌبا آخر  كان عل

 لهذا...

 سألتطف زٌتونة من حدٌمة جارتً المتماعدة 

 وألدمها لربانا فً عٌد الشعانٌن

 شجرة ملٌبة باالشتٌاق ا تنبتُ لّهع

 أو ربما...

 دٌن فً عٌد المٌالد لصٌدة جدٌدةأه
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 انتحل شخصٌة ال سانتاكلوز لتبدو األشٌاء أكثر رومانسٌة و

 هدٌة هذا العام سأعتزل الكتابة ان لم تعجبنِ 

 تكون الكلمات أرخص من دب لطنً كً ال

 لٌس عندي ما ألوله لن غٌر عطشً الممتد الٌنِ 

 كعطش األرض

 صغٌرتً...

 عٌن الغٌابكونً لصٌدتً التً أمسح بها 

لصٌدتً فً كل عٌد
(ٔ)

. 

 

 

 

 

                                                           
الى  عٌد الشعانٌن / ٌسمٌه األلباط عٌد الزٌتونة، وترفع فٌه اغصان الزٌتون للدعوة (1)

 السالم.
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 ُذا العبمل ٌشجَ ًفسَ

  استطٌع لٌادة دراجتً الهوابٌة بعٌن واحدة

ا ألرأ خفاٌا الصحف الٌومٌة وان كانت الحروف غابرة كم

 فً صلب المعنى.

**** 

 أستطٌع أٌضا...

 معرفة الوصاٌا التً سٌلمٌها المدٌر فً اجتماعه السنوي

 لمتثاللة فً صباحات مفعمة بالبرد.كما أفهم سر الوجوه ا

**** 

 أستطٌع أٌضا...

 فاأللدار عالرة جدا تربٌة األحالم على سبٌل التبنً،

 ال سبٌل لحملها بأنابٌب الدعاءو

 

 



 ............................... امحد محيد اخلشعلي..........اشصض ... ال توقظوا احلزب 

 
8ٓ 

 

 وفهم أي شًء أستطٌع فعل أي شًء،

  جدا ببساطة

 ن هذا العالم ٌشبه نفسه كثٌراأل

 ابدا  ستطٌعهُ أ لكن ما ال

             حفر نهرا فً جسد المدن المدٌمةمعرفة السنوات التً ت

 تحفظ نفسها  والتً ال

 .الحروب مغازلة عن
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 هـلــًْــخ ّجـــٍْ

 لم تكن مصادفة أبدا...

تبمى من أحالم ارتسمْت فً وجوهنا الصغٌرة  أن نحمل ما

 بأسماء اخترناها عبثا ممصودا 

 كترنٌمة لدٌمة فً كنٌسة السٌدة العذراء

ًّ كذراع ٌعبر الشوارع الممتلبة  حٌنما كنتِ   تمتّدٌَن إل

 .                                                                                     كل ضجٌج العالمب

**** 

                                                                       لم تكن مصادفة أبدا... 

 ًّ  مثل شالل خذلته المواسم  أن تنحدري ف

 كٌف تكون األلوان صافٌة من أعلى الشوق نه لم ٌنسَ لك

 ٌلّوح أللصى ضحكة فً أودٌة الغربة  هو ها

 .وٌلعن الشتاءات الجامدة من غٌرن
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 المصادفة ٌا صغٌرتً ...

 أن أرى سنواتن تنضج لربً فاكهة صٌفٌة

 وأنا صٌام رغم اجتٌاح اللٌل.
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 عثقبء هشزّ

 كان من المفترض جدا 

 أن أنساِن عن أول نبض ،عند أول ابتسامة

 لالنسحابلكنِن وبطرٌمة ما ،خذلِت كل النواٌا السٌبة 

 واستحللِت البماء بطرٌمة شرعٌة

 ربما كان من األجدر لو كتبتِن لصٌدة 

 وانتهٌُت بنشرها على الصفحة خاصتً 

 هاعلٌاكتفٌُت بكل التعلٌمات المكررة دون أن أرد و

 ...أُزٌُن فمط

كل الورود التً أهدٌتِها لً فً عٌد مٌالدي وأنا استمع 

 تجٌدٌَن التماطها أبدا  لفٌروز وأللُّب صورِن التً ال

 ضحَن وأنا متورط فٌِن حد ثمالتً.أل
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 صغٌرتً...

شًء ٌبعدنً عن بماٌاِن التً تزاحمنً وأنا أنهً ٌومً  ال

 المعتاد فً مكتبً مثال 

 ُ ألكتبِن رسالة وأنا غارق فً ترتٌب أشٌابً  عندما أتهٌأ

 المبعثرة على طاولة األٌام 

 بدأتهُ فً عمدي الرابع  فأجعلِن رمزا ٌدفعنً ألتمم ما

لذي لم احتسبه أبدا لبل أن أزرع فً بستان عمري عطرِن ا

 الزهري وابتسامتِن التً مازحت اللٌل تحت أنظار النجوم

ًَ مالمحً تسترد بشاشتها كلما ها مّرت سحاباتِن فً  ه

 لتعود مرة أخرى وتفاصٌل جدٌدة  شرٌط ذاكرتً

 تنبُا بالمزٌد من التعلك فً جزبٌاتِن التً أحفظها جٌدا 

 األلوان التً ترغبٌن بالتنابها  ،الموسٌمى التً تحبٌنها

والتً ترتدٌنها ثوبا ممزوجا بنكهة األلك كلما خرجِت مساء 

 ا...،تنتمٌَن األفراح من فم الحٌاة هكذ

 كطٌر ٌجٌد التحلٌك طوٌال عند أعتاب السماء.
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 اعزذار                            

 سأعتذر للرب...

 لحممى الذٌن أّخروا مغازلة حبٌباتهم انٌابة عن 

 لكتابة لصٌدة عن الحرب وبماٌا الثورات الٌتٌمة 

ٌمكن لها أن تمف  وجلسوا طوٌال ٌلوكون كلماتهم التً ال

 ارج السكة على لدم واحدة خ

 بعضهم بألماب الهوة التً سمطوا فٌها واستمبلوا 

 نذ آخر نص سٌام

حتى اّن بنٌانهم الذي شٌدوه عند أول صدفة جمعتهم 

ٌزالون ٌنظرون من  بكبٌرهم تحت لبعة الشمس التً ما

 ثموبها الى أشٌاء هذا العالم

 بات هزٌال جدا 

 كالسٌد الذي اعتمد أنه إله من دون الشعراء 
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 برع فً رّص الكلمات لٌكون حكٌم المماهً وحسبٌ

 متناسٌا اّن امرأتهُ تجٌد رّص األرز فً طبك العمر

عتها منه تُبمً معدته خالٌة من كل الوعود التً سمِ  كً ال

 لبل ثالثٌن خٌبة

 المشهد ُمخجل جدا...

أظننً سألوم اللواتً نَهرننً عند أعتاب الماعة الكبرى  وال

 إحداهنّ ٌوم اشتهٌُت معاكسة 

 أجٌد مغازلة الجمٌالت على الطرٌمة الحدٌثة  فمط ألننً ال

 أٌها الرب الكبٌر...

 أنا آسف جدا 

 أتمنى أن تحشرنً مع الّسكارى والصعالٌن 

الذٌن عرفوا اّن األرض لٌس لها أن تدرَن الدواب الذٌَن 

 ٌسٌروَن على اثنتٌن فمط

 اثنتٌن مع اختالف المسمٌات.
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 ثذُّكذا أ

 ك األمر بنِ حٌن ٌتعل

 أجهش بالمصابد الغرٌبة 

 وأمارس هواٌاتً المعتادة فً غٌر ولتها

 أستمع لفٌروز كل مساء

وأبحث فً ذاكرة األغانً الفرنسٌة عن الرا فابٌان 

فً نزهة لصٌرة علّها تعلمنً كٌف ٌكون الحب   صطحابهاال

 وسط خراب األمنٌات وان كانت بلفظة ال "جوتٌم"

نف بارزوتً الذي ٌنعتنً بالفاشل وأن أغنً "بٌل" رغم أ

 ألفظ اسمِن وسط أغنٌاته ألننً ربما 

 أحاول مثال 

 أن ألرأ كل ترهات البدوي األحمر 

 وأكتب نصا حكابٌا ٌمربنً مننِ 
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 أو أن أمثل دور المتحول كً أتفهم مشاعر كرٌكور

 هو ٌمبع فً غرفته الظلماءو

 ٌنتظر بفارغ المهر ٌومه األخٌر 

 ...أو ربما

كرر وضع صورتن الشخصٌة فً حسابً الفٌس بوكً أ

 وأبدأ بتزٌٌنها كلما الترب عٌد ما

وأرسل لكل اصدلاء الصفحة تهنبة خاصة وأختتمها 

 بإمضابِن الذي أجٌدهُ مذ كنا نمرح سوٌة عند المشلة

 ٌن رمٌنا أحالمنا البرٌبة فً النهر ح

 الذي ٌبعد عن بٌتنا ممدار احتضانٍة ولُبلة.

 صغٌرتً  ٌا هكذا أتغٌر

 وتتغٌر مواسمً وأولاتً وهواٌاتً 

 عندما ٌتعلك األمر بِن 

 .بِن فمط
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 كًًْ كل شًء

النساء اللواتً اخترننً ألكون أخاهنَّ على ُسنّة الفٌس بون 

 واألخرٌات اللواتً ماَزحننً وانا أعّد طبك الجلً خاصتً 

 لم ٌعرفَن مدى تعلمً بِن 

 أو عننِ  حٌن ٌخذلنً النعاس وأنا أكتُب لنِ 

 صغٌرتً  الحب ٌا

 ًّ  أن أكون بركانا ٌحمل نار احترالاتً وغضبً المابع ف

 منذ أول لماء بٌننا 

 تدركٌَن هذا  لكنِن ال

بل رحِت تطٌرٌن مثل فراشة تبحث عن زهرة فً جدران 

 الماعة المهٌّأة لعرض اللوحات الملونة

 وأنا ألف هنان...

 مطر عند آخر شجرة تركتها سحابات الرب بال 
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 حوأتعبتها الشمس كلما توكأ علٌها الصبا

أو أن ألف مثل تمثال برونزي عند الشارع المجاور لبٌتكم 

 ًّ  نظر لدكانة لصابٌأنتظر مرورِن مثل لط فً حً شعب

 ألجله لذٌن ٌلوكون ألسنتهم حمداابصغاره  االعتناءجٌد ٌ

 صغٌرتً؟ هل فهمِت اآلن معنى الحب ٌا

 لن التفاهات التً كنُت أرددها هل التنعِت اآلن بكل ت

 ًّ  على مسامعن البرٌبة وأنت تضحكٌن عل

 وأنا أعٌدها مرارا كً تضحكً مجددا

 أِلُدوزَن ضحتِن مع موسٌمى بٌتهوفن 

 فتبدو ضحكتِن أرق لحنا وألطف نغما

 صغٌرتً... الحب ٌا

 أن ٌتلونً الشتاء لطعا بلورٌة تجٌد اللعب مع النار 

 با لجلدِن الذي احفظ لونه جٌدا كً ٌنتهً بً األمر دف
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 كما أحفظ لون مدٌنتً

 مدٌنتً التً احتلها األوغاد وأنا غارق فً حبِن 

 رتل أدعٌة السٌد المسٌح كلما الترب منِن جند المارٌنز أ

 أنا على ساتر البلدة العتٌمة أطلك نٌران الملكو

 ً تستفز حفٌظتهم بالهروب بعٌدا عننِ ك

 ا طرلت أبواب بٌتكم أو أن أمازح الشمس كلم

 الذي أعرف تفاصٌله جٌدا ما أن غادرتكم ببطء

 ٌسمعنً أحد سوى صداي أِلُكلَم اللٌل عنِن وال

 كلما اختنمِت لوحدن  ٌحتضننأو أن ٌكوننً العشك خٌاال 

 ضوءوأنا أثُب بٌن عٌنٌِن مثل 

 ...أو ربما

ٌُصٌرنً الحب للما أو محفظة تلٌك بأن تُترن بٌن ٌدٌن مرة 

 مرتٌن كل ٌوماو 
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 تدرٌَن... وال ،تكتبٌن األجوبة

 جزء منًّ ،الفحم الذي تخطٌن به كلماتنِ  أنّ 

 نًّجزء م نشارة الخشب وأنِت تبرٌَن للمِن الصغٌر،

 ًجزء منّ  دهان غرفتِن التً تُطل على ممبرتً،

 ًجزء منّ  أزرار لمٌصِن األسود واألحمر،

 ًجزء منّ  فراشِن الدافا حٌن ٌحتلن البرد،

 صغٌرتً... الحب ٌا

  أن تكونً كل شًء لً

 كل شًء 
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 ّأكثز  إلٍك  

أعرف لماذا انسى صوتً كلما سمعُت سمسمات العصافٌر  ال

 وهً تغرد اسمِن كامال 

 أحاول فً كل مرة لفظه كامال هكذا 

 كما لو كنُت فً الثانٌة من عمر الدهشة 

 وبعدها ألفظ كلمة  أ _ ح _ ب _ ن  

 ح الشوق من بعٌدأنطمها كلما لوّ 

 هذه الصور المتجمعة لبالة رأسً الصغٌر 

 تحرن باتجاه واحد ت

ن حجٌج ٌلوحون لِن بالحب وٌنحنون ابتهاال لرؤٌتِن آلهة 

 تجٌد كل شًء 

 تجٌد الحب 

 تجٌد االشتٌاق

 



 ............................... امحد محيد اخلشعلي..........اشصض ... ال توقظوا احلزب 

 
9ٗ 

 

 تجٌد كلمات الغزل الخادشة للنشوة 

 تجٌد أٌضا...

 ًَ ٌانا للكف األصوات الناشزة من بعٌد والتً تدعونً أح نس

 عنِن ن رجل اغتسل بالبرد فغٌر لون شعره الصمٌع 

 وأنِت ابتسامة هادبة لم تكتمل بعد 

 ...او ربما

 لم تزرِن رسابل الشبك العالمة فً رأس العشرٌن 

 والتً مازالت تمطن دهالٌز العتمة وبماٌا األشٌاء الخالدة 

 ً درج الذكرى كلما تطاٌر فستانِن المخملً ف

 بٌضعلى وجهً األ

 او الذي كان أبٌضا جدا لبل أن أرانِ 

 ٌمرض اللٌل شٌبا من نوره الخافت لرب النهر 

 لبال تراه الشمس ساعة الفجر
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 لماذا اكتب لِن  أعرف ال

شًء لً سوى صورة مرسومة على جدران األٌام  وأنِت ال

 ،ٌمكن ان تمحوها لٌلة شتاء ماطرة 

 أعرفه اآلن لكن ما

 أحبِن جدا  اننً                 

 أحبِن وحسب                                
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 ّلذي اىل رسبلخ
 

  بماٌان احضان بٌن الغافٌات اللٌالً كل تولظ أن لنَ  هل

  جدٌد من ستولد ربما

 ...بُنً

 أصدلابنَ  بٌن الصباح ضحكات تبتاع وأنتَ  البد كان

 الممربٌن

 السنة رأس لفخ المابعة األسبلة بماٌا تحرن أن

 الحبلى ذكرٌاتنَ  معن تراجع وهً تَعتدها لم التً السنة

 بالمرح

 المرأة بتنهٌدة المطرزة أثوابنَ 

  للسماء ٌدها تمد مازالت تًال

  بالستر الموحٌة أثوابه اللٌلُ  كشف كلما

  الصغٌر رأسها تناغم وهً الشٌب لخٌوط تكترث لم ربما
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 نً...ب

  األلدار أرادت مما أكثر تكون ان علٌنَ  كان

  الطوٌل طرٌمنَ  ًف

  المدٌم بٌتنا فً صخرة حجم من ربأك تكون ان علٌنَ  كان

 الفرحة جدرانُ  هجرتنً حٌن صورنَ  أُللّبُ  هأنذا

  األول ٌومنَ  أتذكر

  الخٌبات حابط عند ملونة صورا الحروف كتابة تتعلم وأنت

  الممتد دربً فً وأنا لنَ  اشترٌتها التً ممحاتنَ  أعرنً

 الملك وادي حتى العازة شمس أعلى من

 ...ربما

  الخجلى عالماتنَ  كل ذاكرتً فً امحو ربما

 عمري ِسنً مكانها وأضع

 .الورق أنف رغم
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 فقذ

 

  الشوارع فً ٌلعبون األطفال

  اآلباء ٌولظوا ال كً

  المدن ناصٌة على لألحالم ٌخلدون وهم

  جارتً ابن إال

 ٌوم كل البٌت أرجاء فً صوته ٌرفع

 طوٌال نام الذي أباه ٌولظ كً

 للحرب صافرة آخر منذ
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 ُبهش

 أنا شاعر سٌا

 الهروب من نافذة العالمال أجٌد 

 كما ال أجٌد مداعبة المصابد العارٌة 

 ٌُربكنً النهد 

 رالصا  كلما اهتزّ 

 على أنغام الرصاص

 ألُف وحٌدا 

ًَ كل شًء  مثل سّكٌر نس

 عند أعتاب مدٌنة 

 اجعة.ال تجٌُد سوى المض
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 الفـِـزسـذ
 ٘ اإلهـداء

 7 جنس من نوع آخر

 8 للعلم فمط

 ٓٔ DNA ٌلتحلـ

 ٕٔ خرافة

 ٖٔ وجبة سرٌعة

 ٘ٔ ن وحلمة واحدةاثدٌ

 8ٔ عاجل

 ٕٓ أكشن

 ٖٕ العراب

 ٕٗ عندما أغٌر مالمحً

 7ٕ اششش ... ال تولظوا الحرب

 ٖٔ الحرٌة تمزح أحٌانا

 ٕٖ                               آخر الصعالٌن

 ٖ٘ ابن الخطٌبة

 ً  ٖٙ هكذا اتخٌلنً أحٌانا

 8ٖ لهذا أضحن طوٌالً 

 ٔٗ ال سبٌل للخروج عن النص

 ٖٗ عندما ٌكون المشهد ...

 ٘ٗ HDصورة   

 7ٗ مدٌنة الملح
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 9ٗ أحالم باهتة جداً 

 ٔ٘ لدم ثالثة

 ٙ٘ األسرار طازجة دابما

 7٘ وألنه ٌحبها كذب كثٌرا

 9٘ ق جبٌن األرضلٌلة فو

 ٓٙ آسف لكل شًء

 ٗٙ           صرخات فوق الحمراء

 ٙٙ                          على سبٌل الحب

 9ٙ                                 لغة السماء

 7ٔ                                     أحداث

 7ٖ                          نورسة الصباح

 7٘                     تكفً هدٌة واحدة ال

 77                    هذا العالم ٌشبه نفسه

 79                             وجوه ملونة

 8ٔ                            بماء مشروع

 8ٖ اعتذار  

 8ٙ هكذا أبدو  

 88 كونً كل شًء

 9ٕ الٌِن وأكثر  

 9ٗ رسالة الى ولدي

 9ٙ فمد

 97 هامش
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