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اإلهداء
إلى طفلتً فاطمة؛
..هذا بعض مما وسوست به نفس أبٌك المرهقة
من هزائم قومه...
المختار
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القٌعان الدامٌة

 ذعرف الطازح األدتْح منذ عقٌد مه السمه زركح دائثح حنٌ الرددد ًاالوثعاازخاءخ مطاًقح دلاا شايدذو الاثمد ماه اٌالخ زاعاح تاعا عٌاما طايخْاح ً ثْعْاح
داطلْح معلٌمح ،غري أن ىذه العٌام واطيا ىِ اليت فككد رائق إوراج ادلعرفح ًذٌزّعيا
يف رلرمع تالغ اخلصٌصْح ،مه ىذه الٌخيح علاَ األقا ً .ىكاذا طلاا ااْااي ادلنظٌماح
الرتتٌّح احملظرّح د ً أج اجلااف ،فراغاا يف الرٌاصا خطاده اطراااء ةااىرج الر اسّه
الذىين (احلاظ) ًادلادُ(النطخ) ًكرضو غْاب آلْح تدّلح كالصسا ًدًي النشر مثم.
 مل ّكااه صاادفح ،إأن ،أن كااان مااه أًا األزاامت الاايت ياًدخ أدتاااءالشثاب منذ أًاضط الطثعْنْاخ وشر ا إلوراج األدتِ ًالرعرّا توً ،أن كان ألك
مااه أتاارز أىااداف ياتبااح األدتاااء ادلٌيّراااوْ الٌلْاادج ( ا اااد األدتاااء ًالكراااب
ادلٌيّراوْ الٌْت).
 ًيغم اجليٌد اليت تذلد لرميف ىاذا الانقم ماه طاما رلمٌعااخ أً منٌعااخوشاااراا الراتباااح (اال ااااد) ىناااا أً ىنااااأ ،أً أعمااااا وشااارىا أصاااسا ا ،فااابن األدب
ادلٌيّراوِ ة أشثو شِء حبدّس الناص لغْاب الصلح ت ادلثاد ًالقاراء ماه خياح ،اه
فْيم الناقدً ،ت الناقد ًالقراء ه فْيم ادلثد  ،مه خيح أطرٍ.
 يف ىذا الطْاق ادلٌصٌف آواا ّطعَ ا اد األدتاء ًالكراب ادلٌيّراوْ إىلاإلضايات يف طلاق فءااء لل رٌاصا تا أفاراد أضارج األدب ماه طاما إقارايه ميرخاوااا
ضنٌّا لألدب ادلٌيّرااوِ ّلرقاِ فْاو سلرلاا أخْااا الكلماح األدتْاحً ،ماه طاما رللاح
األدّة اليت ذبمر إىل أن ذكٌن منربا للمثدع ًلنقاد اإلتدا ًزلللْو.
 ًيف إ اي ىذا الطاعِ إىل طلاق فءااء للرٌاصا كاان ا ااد األدتااء ًالكراابادلٌيّراوْ قد وشر زما ضنح7002ت األعماا الشعرّح الرالْح:
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 الرْو ًالثسر ًالذاكرج لناخِ زلمد اإلمات؛ عٌدج اذلدّ حملمد احلافظ ًلد أمحدً؛ اجلذاأاخ حملمد فاا ًلد عثد اللبْا؛ أىازّح الرتْع حملمد ته ادل راي ته أته؛ دمع الغرًب حملمد عثد اهلل ته عمرُ؛ وشْد الءااف لثٌ اء ته تدٌّه؛ اللْ ًاأليصاح حملمد ًلد البالة؛ صرطاخ الصمد حملمد ًلد اعلِّ؛ شظاّا اللْ لٌلْد الناش ته ىنٌن؛ الطر ألمحد ًلد تٌ دلطاأ؛ ًزدّس الن ْ حملمد كاتر ىاشم.ًيف اإل اااي واطااو أصاادي ا اااد األدتاااء ًالكراااب ادلٌيّرااوْ طااما ضاانح 2008ت
األعماا الرالْح:
 أ :األعماا الشعرّح دٌّان الغائة لعثد اهلل الطامل ته ادلعلَ أىازّح ادلطاء دلثايكح تند الرباء أواخ ًآىاخ ألمحد ته زلمد عْطَ األواخ الصامرح حملمد النثياوِ ًلد احملثٌتِ حله الباٌلح حملمد عثد اهلل ًلد الشْثاوِ الٌخٌد ادلطرعاي لدطيت الشْر ضكب :األعماا الطردّح:
 إلْك ًقد عس اللقاء (رلمٌعح قصم) حملمد فاا ته زلمد عثد الرمحه مايّح (رلمٌعح قصم) ألت كلثٌت تند أمحد6
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 سلراياخ مه القصح ادلٌيّراوْح مه إصداياخ وادُ القصح تاال اد ًخيان يف زْاج يخ (يًاّح)لرتتح تند عمايج :األعماا النقدّح
 الشعر ادلٌيّرااوِ القادّم  :دياضاح يف الثنْاح ًادلرخاع للادكرٌي عثاد اهللًلد الطْد
 النقد ادلٌيّراوِ احلدّس :ادلناىح ًالقءاّا للدكرٌي زلمد احلطه ته زلمادادلصباَ
ًيف واص اإل اي اصدي اال اد طما ضنح  2009األعماا الرالْح:
ضنات احملثح حملمد زلمٌد ته زلمد عثد اهلل (شلٌد ته ت تاهلل)
لااثاه عامار لاِ
الٌازح
حملمد ته ماء العْن
شنقْبْاخ
إلدًت ًلد تٌدلطاأ
زدّس اذلٌٍ
حملمد ًلد ادًت
أشااااااااااْاء
حملمد إتراىْم ًلد زلمدوا
لْااالااااح صْااااا
زْس اة الصثا ألتِ تكر ًلد تٌيُ
للم راي الطامل أمحد ضامل
القْعان الدامْح
ألعمر ًلد عثدُ
وسّا احلرًف
الطرد ًالرًاّح ادلٌيّراوْح حملمد األم ًلد مٌالُ إتراىْم
تااٌذ الارافالاٌّد حلاطناِ ًلد شاااظ "
ًاهلل مه ًياء القصد
زلمد كاتر ىاشم
يئْص ا اد األدتاء ًالكراب ادلٌيّراوْ
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عشف يف جظذ ادلظافح
مثااغ رساام ٌ ااٌ فااً ا زهااار
وتعـااااااااـلو بزفـااااااااـة التٌااااااااار..؟
امااااغ و ااااه دمااااى ا اااارار
سامري ال وا ...و ٌا ال ٌاار
باااادلٌنً مرابعااااا ماااان ن اااااري؟
ضااٌ الاارٌ مرفبااً فااً الب ااار!..
فٌساااااعى مااااادائنا مااااان ب اااااار؟
قاااااد تعاطتاااااه رأفاااااة الم اااااوار..
ٌااااا ر ٌمااااا بالااااذفرٌات ال ااااوار

ااار
مااا رسااوم الناادا حلااى ا
أي غاباتنااااااا الٌتٌمااااااة ت اااااافر
ٌ اارا الاادم فااغ طفااغ غرٌاا
مشاااارقا فااااالطٌوا تااااد غ قلبااااا
ٌا هماومً وٌاا مساامات وهماً
فؤنااااا الرباااا فلمااااا ااااط ب اااار
ٌ رح ال امت مارش شافة الباا
فاااً تحوٌااا  ...مااان ت ٌاااغ ن اااد
ماااا لعٌنٌاااك ..قااادتا مااان ااا ور

***
إلعن ال را ال مضار فاً ا رض ..وال أشاااقٌان مااان غٌااار حاااار..
فلقااااااد أٌاااااابس الق ااااااٌد حٌااااااونً ..وأ ااااٌ الاااادوار بالاااادوار..
***
من بقاٌاك أو ب س ال واري..
ر مة ال ر ...بدلً أدواري..
ٌرت ااى الباار فااً مااحم المسااار...
فساااااااا ادش ماااااااان ا نااااااااوار...؟
ٌت طااااون غرسااااة المساااامار!..
أٌبس الدهر رو ا المتواري..

اااانبً شااااطو الاااذهوغ بااارو
باادلً حتبااة ال ٌااو  ...وشاادي
إنمااااا تعباااا الاااادرو بسااااار..
هذه زفة المسان إلاى الشار ...
اااٌن تساااتقبغ الف اااوغ ر ااااال
ٌد غ الناس سفرش من شفاه...
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***
وأنااااا ا ن ...والزمااااان رضااااٌ ...
هاربااا ماان أنوثااة القاارن بالشااعر...
غائما فً قغ المسانات ...موتور
أٌ ا الناي  ...باقة الطٌن فا ْ
ات...
هاااذه الفاااؤس بالشاااتانات غضااابى
المشوقات إلى الفرساان
من شفاه
ّ
فلمااااااا أباااااار الت اااااازغ بال اااااادْ
ااادقا فااالمحغ فااً ا بة ا مااس...

أد غ ال ر افٌاا ...فالولٌاد...
و ٌااادا أساااعى أناااا فالطرٌاااد!!..
القوافً ..موزحاا فاً النشاٌد...
ماان وران القضاابان مثااغ ال اادٌد..
تتشااامى مااان ال ناااون البلٌاااد!..
وال ٌاااغ ...وال ااادان الساااعٌد...
ت ل ْا د
ااااات بال ااااااد الموحااااااود..؟
ض وفا حلاى الزماان الو ٌاد...

***
ٌتلمااى ال ٌاااغ  ...فاام ماان ماارٌض...
فاااام مراٌااااا ت بنااااا حاااان نااااون
ل ااة ا رض بٌتنااا فااً القااوارٌر..
مسرح العر فٌنا...
َ
فغ من ه ّ
باااااٌن ٌاااااوم لاااااه وٌاااااوم حلٌنااااااا

ال تــاااـداوٌه فـ ٌّاااـة مااان ناااار؟
ضا باٌن الشافاه وا وتاار..؟
ومساااااااعى إلاااااااى ماااااااى ذار
وشاافانا ماان رإٌااة ا طٌااار!..
وانتمرناااااااا تبااااااادغ ا دوار...

***
ٌااد غ المإمنااون أزمنااة التٌااهٌ ..اااااادلون ا ساااااابٌغ المراٌااااااا...
لو تناغٌك ...أو تمنٌاك دهارا ...بالرإا هذه ال روا الب اٌا..؟
ٌا قٌح با مس ٌل س ففٌه ...ببااااا ال تشاااات ٌه ال شاااااٌا...
فٌا فنا وفٌاا ارنا ادٌثا ...أ اافراٌ ...ااد غ القلااو شااماٌا...
لٌاات بلااواك سااقطا ماان ٌ ااود ...مااان قااادٌم ٌححباااون الو ااااٌا
إن بلااواك فاااو ارطااة ال ااابن وأناااات الو ٌااااد بااااٌن ال ااااباٌا
10
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اعرتاف عاشمح
بض ا ى ال ا و أو مسااان ال ٌااا ..
تمسااك ال لاام ن اارا ماان ضاابا
مولعااااا فناااات بالنسااااان وأطااااحغ سااافبن ا باااا فاااً ا فاااوا ..
اااااٌن أ ببتناااااً برغباااااة طفاااااغ ٌ لااااط الاااادم بالاااادم الفااااذا ..
ٌمساا القامااة الطوٌلااة بااالوتر ..فااااح ٌعاااارا الرسااااوم ربااااابً؟
أٌ ااااا الشاااااحر الااااذي ذات ٌااااوم حبرتاااااه أناااااوثتً فاااااال را ...
و ٌاااار ال اااااوا باااااح أسااااابا ..
أناااات قااااا ت بنااااً دون أساااابا
م تبئا فً و ه ال شاٌا ال ضاا ..
تمسااااك ال لااااام ن ااااارا ساااااا را
حازفاااااا زناااااك القااااادٌم دموحاااااا بمااااحغ شااااتى ل اااام م ااااا ؟!
فااااحتبرنً مثاااغ السااا ابة و اااح إن بعض النساان مثاغ السا ا .
وا تط ا ْ ماان اابابة ال سااد ال ااض ورتاااا ْ لماااااكٌ ..ااااا طااااابً..؟
وات ذنً لش وش الفٌض حشبا ...أي شًن أ لاى مان ا حشاا ؟!
لام تاازغ حشاقً الو ٌااد وماا زلااـ ـااات فبٌااار العشاااا وا باااا .
حتمٍك لصري
أتنساااى الشاااعر والااادنٌا ااافا دن؟ وفؤس الشاي ٌطبع اا الاوال دن؟
أ بناااً ٌاااا بٌااا بااادون اااوا وإن ٌساااام لقولتااااك ال بااااان
أم انااااك لاااام تعااااد ر ااااح فقٌاااارا ت ا اااامك الق ااااائد والعنااااان
فؤنااات بفاااا زو تاااك انطباااا  ..وأناااات ا ن ٌطبعااااك الر ااااان
اااذار فاااين مااان ٌ ااادو اااموتا وٌانس الشااعر قااد تاانس النسااان..؟
أ قاااااااا تساااااااؤلٌن وإن شاااااااعري لت لبااااااه الطفولااااااة وال ااااااوان
وقلباااااً ماااااغ أزماناااااا مشاااااوقا إلااااى ماااان ال ٌقرب ااااا الر ااااان
أٌعطااااا شااااااحر ولفاااااغ أنثاااااى بقل ا الشاااحر العطشااان مااان
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أأنسااى الشااعر والن ااد المااروا
فماااادي لااااً شاااافاهك تااااذفرٌنً
بلاااى إناااً فااارح ...فاااغ أنثاااى
وأنااااات ا ن ساااااٌدتً وح ْماااااري
أحااااٌ الاااادهر أطلاااا أمنٌااااات

ٌ ا ااااامنً بدا لاااااه ارتاااااوان
وذفرا العش ٌ لب اا الشاقان
تسااامى فاااان لاااً من اااا ر اااان
وفلاااً ن اااو حٌنٌاااك اشااات ان
وٌشاااقى مااان تمنٌاااه النساااا دن.

رطاٌح شخصٍح جذا
وراحٌة ما ماس أ م ا ا ح ا در
هنااااك وران التاااغ تمثااااغ ٌماااة
نشرنا غسٌغ الموج فو نساائنا وبتنااااا بعٌاااادا ال ٌدغاااادغنا ماااا در
لبساانا ااباح الااوهم فااو را نااا ...و سن النواٌاا ال ٌ ان لاه الاده در
قاغ اسااتنبطوا للشار قااح وغاٌااة تقااٌفم فاابعض ال ٌاار أولااه ش ا در
**
لقد فان هذا السٌا سار ن اتناا وقد غٌبتنا السادش البٌض وال ف در
ت شبت ا ٌدي حلى السٌا وانم ْ
طانا بيمسان وضا بنا الع در؟!
ات
**

وفض هذا ادلطز ادلىهىب،
ٌمشً فً دمً منذ الوالد ْه..
نفس هذا الزمن ا تً..
ٌرٌ ال نم المعبود من زٌا العباد ْه..
ٌ ل الضون رقابا تد غ ال ا
فتن غ فضانات الش اد ْه!..
أشتا شفاه امرأش ذات ٌوم أ ل ا
12
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ٌن تسلقت إلى ال انة دران البحد ْه
وسقٌت ال رح المً وغنٌت مقامات
ال رٌري ..فو ن دٌن شقٌقٌن..
فانا ٌر من ذات السعاد ْه..؟
**
ومر الفارس القدٌس ...بالنار التً الت ْ
مت
حقوغ الموقدٌن ل ا وما اشتعح...
رمى الد ان مبتسما بنمرش حابر
ونسٌم إٌثار ٌر بسمة الدنٌا
ومر ب بٌة ال ٌلعبون..
لٌب م رق ات وهم ت ل ا مح.
**
فان ابن حبد هللا أنقى...
من ضٌان س ابة..
وأحز ل هللا قاطبة ...وأتقى..
وأ مل م دٌنا و لقا...
ترك الطرٌ لعزش ا حرا سٌفا...
فرموا سٌوا العز فً مغ الرقاد...
لٌ ب ا حرا أشقى...
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لاٌى......
قالوا بؤنك تملفٌن ق ائدي و قائبً
و مٌ ما ملفت ٌداي وما ترا حٌناي
فً هذا الزمان...؟!
وبؤننً حبد ٌطٌ الش وش ال مران فً المدن الزوانً...
وبؤننً طفغ ت ا ره المراف د
والشواطو وا غانً!..
وأنا أقوغ ل م بؤنك أوغ امرأش ت
النار والسفن ال رٌقة فً لسانً...
ما زلت ٌا قمري البعٌد ت رفٌن واطري
وت طمٌن بداف الفوضى فٌانً..
وأنا أقوغ ل م بؤنك فا ساطٌر القدٌمة
حن دائ بابغ
نمري حن نمري ...
أو أنت سور ال ٌن ٌ
وٌمد فامنه بمنت ا المفان.
وأنا أ بك ال تقولً ا ن لمك للنسان
فقد ٌرٌن الب ر فً حٌنٌك مفتمغ المعانً.
**
مازلت مشتاقا إلٌك وأنت قاتلتً و ٌدا أحزال!..
ٌ تز غ نك غاضبا بالمفردات فؤنما
نزغ ال ماغ ب انبٌك مرتح!...
ال تسؤلٌنً فٌا اغ العش بعدك طفلتً..
فؤنا أ بك را وأنا أ بك أوال...
ولقد نسٌت الب ر والل ة القدٌمة و الل ون الضاربات
من القتٌغ المقتح...
14
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ال ٌام...
وأنا نسٌت ال ً منت
ونسٌت أ مغ ساحة أحطتنً ت ت العرٌ
وناهدا ت ت الثٌا ضممته
ٌوما حلى ال در العشٌ فما أضم المعوال...
ونسٌت حشقك..
لاااو نساااٌت الاااورد وا زهاااار وا اااحم والعطااار ال فٌاااا
الم ح..؟
ونسٌت ث رك طعمه ما زاغ فً ث ري
أه به حلى ا ل ان أنتمر الزمان المقبح...
ال تسؤلٌنً فٌا اغ العش بعدك هفذا..
أنا ال أ حن ال وا أن أسؤال...
**
ما سٌت لاتٍتً...
وما زاغ التوتر ٌشبه الب ّ ار فً لغ المحم..
و ٌن ٌ ملنً شرا الشك ...مقتوال وت ل أمنٌاتً فً
طامً...
تت دغ ال م الق ائد ساحدي..
ال ثؤر بعد أوائغ ماتوا حلى العش الفبٌر..
ومن ٌرانً قد غسلت الط ر بعدك بال رام..؟
ومن ٌرانً أمس الفلمات بالرٌ الوقٌ ؟...
أ ط أسمان القتولة فً العمام..؟
ما زلت قاتلة العشٌ بفغ أسل ة ال رام..؟!
وأنت بساقك ا حلى تدلٌن الب ار ومن ٌدغ الب ر ٌنتمر
الشتان بح ٌام..
وأنت بٌبتً هغ من أمان...
15
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هغ من سرٌر ٌذفر ا هغ الذٌن تعلموا السفر المرٌعا...
إن الفإوس ت ذافرش العشٌ ...
الو ٌعا...
وتف م ال
المعنى...
هٌا ار عً حود شاحرك
ّ
بفنوز فندش والعرا ...
فقد مللت من الفرا ..
ومن الد وغ حلى الف وغ...
ومن ات امً للوسادش وا سرش
تزا أغنٌة ت ادد ا وها المسامو فاً شار
والطٌور
ّ
المقام...
الب ر والفثبان ترقص دون لقٌا ..ف غ ت غ الساٌوغ إلاى
ال زام؟..
وتطوغ أٌام انتمارك فال نا ر فً ال نا ر...
فال دود حلى العشٌ المست ام...؟
قالوا بؤنك تملفٌن زمامً...
و قائبً وق ائدي ومقامً...
النار فو لسانً...
وأنا أقوغ ل م بؤنك أوغ امرأش ت
فتعلمً قتغ العشٌ بر مة...
قد ٌف م التلمٌ دون فحم..؟!.

16
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طحما حلىاَ اٌعزب..
س قا ل فام العر ْ ..
 ..وتضٌا بائعة الفت ْ ..
سلبوا إرادتنا وباحوا أرضنا نفطا ..وباحوا حرضنا...
رقوا فتابات ابن رشد..
أطعموا للنار الا الفت ..
وٌقوغ شاحر...
قتغ ال لٌفة فغ أشعاري ..و طم فغ طائر..
وتقوغ حاهرش المدٌنة...
إن اام ...باااحوا العروبااة بااٌن أ ضااان الب اٌااا فااً مقاااهً
ال ر ..
والدوغ السمٌنه...
وبؤن م ترفوا المراٌا الٌعربٌة...
ارا الشو حابسة زٌنه...
فً
وٌقوغ طفغ ائ ...
قتلوا أبً...
وهللا ٌعلم أنه ر غ برين طائ !!..
ٌر...
وٌقاغ فً ال زن ا
ْ
من طبة ال مع ْه...
س قا ل فام البحد ن م...
ٌستبدلون دٌانة ا سحم با نام ..وا زالم..
وال نم ال لوبة ...وال مٌر...
وٌقوغ س ان بؤمر ال افم...
ملتفم زنزانتً للعالم
فتعلموا سن السلوك
17
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فباطن ا رض ال مٌلة...
ال ٌزاغ بملك هذا ال افم...
سٌمغ مرت فغ نفس الم...
زنزانتً ال تن ..
ال ت ر !!..
وٌقوغ همسا تا در..
أ ذوا ..بضائعنا ..ضرائ ْ ..
وا ن با الرز أض ى من رائ ْ
من فعغ فام العر ..
**
س قا ل فام العر ...
ولفغ فام العر
ولك من با القضٌه...
ولفغ من فم البحد المشرقٌه..
ولك من فم البحد الم ربٌه..
س ا قا ...لفااغ النااائمٌن حلااى أنااٌن القاادس ..ساافرا بااٌن
أ ضان الب ا ْش...
س قا ل فام العر ..
ماان ال ٌاازاغ الٌااوم ٌااا ماان م فااً ساابٌغ العاار منتشااٌا
طر ْ ...
القب ْ .
من مات من م فً سبٌغ العر منت
س قا ل فام العر .
س قا ل فام العر .

18
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إىل حممذ اٌذرج..؟!؟
إلى القدس أمشً ..لعزش قومً..
أ بة هذي الن وم ..وهذي الت وم..
مأل نومً ..بؤ حم قومً..
بروح الش ٌد ..ووحد الوحٌد..
الفبار..
بطفغ ٌ نى غنان
ْ
فتسفت حائشة ال ٌر ..ت مغ بعض
نار...
ال لٌ إلى طفل ا فً الم ازر ..فالفوخ ْ
انتمار...
لمن لست فً
ْ
الدمار..
ر اال ٌعدون لل د أسمان ٌغ
ْ
وتارٌخ بعض ال موم...
نً أرا العر البائده..
أرا العر ال اربه..
حلى مائده...
فمن قاغ؟ ..من مد لً ساحد ْه؟!
ومن ٌست ٌ ال مى قاطب ْه؟
أرا تماثٌغ بعض الر اغ..
وبعض ال ٌو  ..وبعض الب اٌا؛
ولفننً ال أرا العر العارب ْه..
ست ر بعض السفنْ ...
وتسقط بعض المدن.ْ.
وأبقى و ٌد الندان ...و ٌد البفان ..و ٌد العنان ...و ٌد
الشقان..؟!
و ٌد ال وا وا د المدن ال اضب ْه!..
19
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و تى ال بً الذي ٌتفلم فً الم د أحح...
وقد أ ب ا ن أفبر مح..
وأطوغ ن ح..
وأ مغ شفح...
ف ذا ال بً الذي ال ٌ لعغ ..وهح!..
إلى القدس ٌمشً...
لٌمأل نومً ..بؤ حم قومً...

اخلثاء..؟
الشرقً والشمس...
من رٌاح الوله
ّ
ٌ ًن ا نبٌا دن...
من ضبا ال متٌ ..شتد الندا دن...
واستملت ف ر حٌنٌك...
رغبة ا ن ر فً حزا المساف ْه...
من ٌ نً لل بان العربً؟!!
من ٌسغ حن فندش...
و ه امض مضطر د !..
ٌ فت الب ر ..وإٌقا ا غانً م ل د !..
فغ أسٌاا ا مانً انفسرت...
وبقً الفبرٌا دن ا َر د !..
ّ
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أحلان طٍف؟!
ومن ٌشت ً ففا تبا وتشترا ..تراه اشت ى فً ل مة غٌرها ففا...
ون طا حز الشمس من حزها طفا..
سننقغ فغ القادرٌن حلى الردا
ولفن بٌت الرٌ ال ٌعرا السقفا..
بنى ل م "الش عان" بٌت مذلة
المرمً بٌن ضلوحنا ٌ بئ ا والفؤس حن دفئه فا.
وفن اننا
ّ
أحٌ حلى منفى ٌسر به امرإ متى أسعد ا نسان فً حمره المنفى؟..
وهغ أس ِم د ا ل ان و دي ل الد ..وقد فان ل ن السٌا من ٌده أ فى؟..
تادلشاد اٌعٍىً
أنا افم حربً...
ٌبٌ مدٌنه
بفغ توارٌ ا وشوارح ا...
أبٌ مدٌنه
بفغ سفٌنه...
لمن ر وها...
ومن قتلوها...
ومن نف وها...
**
أنا افم حربً ٌبٌ مدٌنه...
ب مر ...وأنثى...
م ضبة الطرا دافئة ال رح ...أنثى..
حلٌف ْم بتقدٌم سعر الرهٌنه..

22
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ادلشثىي
فً أوغ الشار المنسً قاغ له:
"ال لم ٌملك و ا طٌ العر "!..
وتد غ الطفلة ال بلى فتبتسم...
وت بر الر غ الفتاك حن ل تً
فٌض ك ال وا فً و ً وٌضطرم..
اط الضبا له سترا وطاقٌة..
بٌضان ..تستر فٌه التٌه بالعر ..
وضٌعته أغانً الشر  ...فا تلطت...
فحبه ب وار الرٌ والقل ..
وضا اتمه إذ فان ٌ تمه
بٌن الن ود التً ٌشتاق ا ال نم...
من أغر الدهر فً أ حم سافنه
وأسلم الطفلة ال بلى إلى الشف ..؟!
زن المدٌنة زن تافه وأنا
زن ا غانً ٌن تنتقم..
أ
فت مدٌنته فً و ه ..ر غ
ال أرض تؤتً إلى حٌنٌه بالطب ..
وال ً والشو وا ماغ والمر ..
أسمان أ بابك الماضٌن ترتع دد
23
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فؤن ا سوا من حٌنٌك تـتـق دد...
فؤن ا شعلة فً ر النف ...
تؤبى ال رٌطة أسمان الذٌن أتوا
و اهدوا فً سبٌغ السفر والشب ...
والرأس ذات الطنٌن السا ر الطر ..
ففٌا حن و ك ا سمان تبتعد؟..
الشرطً أسئلة..
و ٌن ٌنتفخ
ّ
وتشمت ال ارش ال سنان من حرقً
تطارد الل مات ال مر أقنعتً
فح أمٌـّـز بٌن ال والنز ..
ْ
غمرت
وال أشك ب ٌري طالما
حٌنً محم هذا ال بر والور .

24

المختار السالم أحمد سالم

القٌعان الدامٌة

اٌفىت؟!...
ولااام ٌعاااد ...للفتاااى ااا وال امااارأش
ْ
ذهبات ...فاً الارٌ واهٌااة..
أ حماه
وماااااا تبقاااااى لاااااه فاااااً فاااااغ افٌاااااة
ال ٌف م الشاحر ا ماوات ...والبشا در الــاـ
فااان الفتااى بربٌ ا الق ااط ٌاارفض أن
شااااااقوا أناملااااااه واسااااااتبدلوا دمااااااه
ناام الفتاى ...و اه فاً فاغ رابٌاة...
ال ٌعااارا الاااوطن ا ن الفتاااى قمااارا
ْ
ومشات
 ..و ه تر غ حان ٌاغ ال اوا
و ال ا ْ
اااات فلماااااات الشاااااو أل ناااااه
وٌااارقص الماااغ فاااً حٌنٌاااه ٌد لاااه
ماااا اااط حااان ساااٌد الااادنٌا ق اااائده
ٌاااا أٌ اااا القاااادم الم اااوغ فاااً ل اااة
ماان ألااا حااام ٌ ااص المااوج هدأتااه
ت امغ الفاؤس شاو ا رض فاً شافتً
ولااااام تعاااااد للفتاااااى ناااااار ٌااااادغ ب اااااا
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وال ق اااٌد وال أهاااغ وال وطااان...
ولٌس لل لم فً رب الفتاى سافن..
إال لساااان بع ااار الااادهر ٌ تـتاااـند ..
ـفسٌـ  ..لٌس له دهر وال زمان..
ٌضااام فاااً ل ماااة أ حماااه ففااان...
ح را و ا ّد لاه مان بناه رسان...
ن اارا ت ش ا وامتاادت لااه دماان...
وهفااذا حممااان الناااس تماات ن..؟!
بمقلتٌااه المنااون السااود والم اان..
فؤ ب ت مادنا ...تمت ا ا المادن..
وا الرماد و وا المغ ٌفتتن..
وال اسااااتطاغ حلااااى ٌاتااااه وثاااان..
ٌشاادها ال طااؤ الموتااور والااوهن..
 ..وٌ ااتم الساااحة الفتانااة العفاان..
وتدحً الفؤس ما ال ٌدحً الفطن..
تســتـَـفااـ ّ ا الفااتن!؟
حلااى ال ٌااام التااً ْ
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أتىظى محى األلصى؟
أال قاتاااااغ هللا الٌ اااااود ومااااان ااااادا إلاااٌ م رفاااا الاااذغ معاااا ومفاااردا..
ألام ٌقتلاوا ا طفااغ ال ساٌا حناادهم ومن ٌقتغ الطفغ ال ابً الم اردا؟..
ألاااااام ٌقتلااااااوا أطفالنااااااا ونساااااااننا وأرضااا لنااا فاناات سااحما ومقااودا؟..
أتنسااى مااى ا ق ااى لعااز فقاحاااة وما أطٌ ا ق ى لو ك مس دا؟..
أتنسى رباناا؟ ن اا قارن حلاى الرباى تااااااائن أساااااااٌرات أنٌناااااااا معاااااااودا...
أم العاار ا ق اااح ماتاات وأ ااب ت دحاوا لقوم ضٌعوا ا مس وال دا..
أشاااخ زمااان الم ااد تااى ت اادحت دار العح واساتولد الشار أماردا؟..
فللااااااااه أٌااااااااام ملفنااااااااا بطون ااااااااا وفانت لنا فً غرش الادهر مق ادا؟..
وهلل قاااااوم قاااااد أضاااااانت دمااااااإهم ربى القدس واسات لى ل اا الماوت مشا دا
تاارا ال مااد ال سااٌا باادا غ غمااده وال فااارس حاان م ااار ٌااغ تباااردا..
ترا ال مد قاد أضا ى فل اد لساٌفنا فمن ٌنشر الل د الفئٌا الم مادا؟!..
و"شارون" ٌمشً ضا فا متبسما فااؤن دمااا ماان دٌاار ٌاسااٌن أزباادا!..
دم اان الض ا اٌا سااوا تنبا د
ات شاارها وترساام لسنسااان و ااك ..أسااودا...
سٌمساااً دم ا طفااااغ شاااعرا مااارددا وٌ اااااب ساااااٌفا بالااااادمان م اااااردا!.
أباات حاازش ا سااحم أن ٌرتقااً العاادا وٌ ب من واالك فً الدهر سٌدا...
و ان لقومً أن ٌفونوا م مدا...
أرا ٌبر الٌوم است د زمان ا
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أغىٍح عٍى طزٌك االوتفاضح
( دٌ أم الرضٌ الش ٌد الفلسطٌنً)
ساااااااحم حلاااااااى مااااااان ذهااااااا ْ وأحطاااااااى الااااااادم الملت ااااااا ْ
أٌاااااااا قااااااادس مااااااان ٌنت ااااااا ْ وأق اااااااااك ماااااااان ٌرتقاااااااا ؟
فاااااااااح الاااااااااد ٌسااااااااات ا  ...وال نا ااااااااااار ٌقتااااااااااار ؟!..
فاااااااااااؤٌن ال ٌاااااااااااوغ التاااااااااااً تقااااااغ؟ ..وأٌااااان العااااار ..!.
وأٌاااااااان شاااااااا امة سااااااااعد..؟ أتلااااااك السااااااٌوا شاااااا ؟..
أذاك الساااااااااااحح؟ ...أتلاااااااااااك ال نااااود؟ ..أتلااااك الرتااااا ؟..
مٌااااا ٌاااااو العااااار ..؟
ننااااااادي ...ولاااااام تساااااات ..
وأق اااااي ..أٌاااان اااا ٌري ..رمى ا رش ...وانت ا ..؟!
ومااااااااات ...وشااااااااغ أبااااااااوه ..وحاااااااد زمااااااان الع اااااا !!..
وهااااااذا ال لٌاااااا بن اااااادي !!..لماااان ٌااااا تاااارا ٌ تـلااااـ ْ ؟!..
وما العٌ د فً الموت طفلً..؟ وما العٌ فً من أ ْ ..؟!؟
**
اااااااابً قتٌااااااااغ ..وألااااااااا مساااااٌ دٌاااااد ااااال ..
لفااام ضاااا تشااارٌن زنااااا وضااااا حلٌنااااا ر اااا ؟.؟
**
أوا امزأج تظتغٍث
مٌ ر اغ العر ..
لقد سلبوا قدس ا..
فمن ٌر المستل ..
لقد قتلوا طفل ا..
ٌ لً حش العشان...
أنطفؤ نار ال شا...
27
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وذا الذغ فٌنا مشى..؟!
سغ السٌا حن م دنا
به ستنغ ما تشان..
به ٌر المستل ..
**
أبا ال لٌفة بال مر أسٌافه ..وا ت ؟!..
وهذا اللعٌن الٌ ودي فً القدس ه ود ؟!..
**
لقد ر عوا ٌا حح..
وحادوا قبٌغ ال باح...
ٌ نون أسمانهم...
فؤنً سمعت النباح...
وقد سلبونً الوشاح..
وضا السحم الذي ملته إلٌنا الرٌاح..؟
!!..
وحادوا بفغ
ألٌس من العار والنار أن نفتفً بال ض ؟!..
وحبر مٌ ال ق ..
سنشعغ نار الل ..
سؤوقد تى حمامً لٌ تر الم ت ..
بنار الفنان ..ونار ال ار..
ونار الشٌ ..
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يف اٌصحزاء..؟!
ال تشعغ النار ٌا بري حلى ورقاً ...وال تساااغ حااان ااابً دائااام ال ضااا ..
فتشاات للاارٌ حاان ساار ٌ ااال نً فااؤلتقى "شا وش" ال ا ران والش ا ..
اادرك فااً ال ا ران ..فاتقاادت م اوا الرمغ من لون الرباى ال شابً؟..
وش ا
بااااا ٌ ..طاااااردنً طفااااح ..ألاااام تااااره؟ ٌساااد فاااً مقلتاااً أر و اااة ال ضااا ؟..
ااتص ملاااً ..فلماااا احتنقااات شاامس بااٌن ال رٌ ا الساااقط الطن ا !
والاااوا دد ٌما ّ
أناااااا الم ناااااً وأوتااااااري باااااح ل اااااة أنااااا الم نااااً وأ زانااااً بااااح طاااار ..
أناااااا الم ناااااً الاااااذي لااااام ٌبتعااااادْ أبااااادا حن ضون ن م وال حن سافرش الع ا ..
أماارس ال ا و ماان حشااقً لسااٌدش الااـ ـاااااان ار أقتااااااغ فٌ ااااااا طٌبااااااة ا ر ..
ااااااً ن ااااااااراتٌ  م ضااااااابة ٌ  بااال زن والعشاا وا رهااا والتعاا ..
مااااااارت حلا ّ
والطلااا د ٌاااور د فاااً أوهاااام قاااافٌتً ..وتمنااا د الو اااغ َ حناااً زفـّاااـة السااا !
ـٌـتاااـ د ده ق اااة مااان ساااالا ال قااا ..
فاااااؤنّ إشاااااراقة الف ااااار الاااااذي أبااااادا منـّ ْ
تطاا االوا ِ
ت الل ان مان وتااري !..وٌمااأل الموقااا الم تااار ماان ل بااً؟..
مان ٌ
ْ
نق ال حش حلى و ً وفو ٌدي فتبااات حناااه بماااان القلااا والع اااا ..
 ...وأنات ال تارفعٌن الن اد حان شاافتً وحن ضلو ال نٌن الواض النسا !..
وأناات قااد تتاارفٌن الشاار فااً بااغ ..ال مان فٌاه وال مرحاى ي ابً..؟!
ففٌااا ٌااؤتً سااحم الااروح ..ماان حط ا ؟ ..وأناات لاام تسااتطٌعً بعااد ه اار أبااً؟!..
لم ٌشر ْ من السب !
بدا غ ال
ما زلت أفت فً ال ران حن ر غ
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فٍىجح اٌعزب
َ
منباات ال ضاا ِ الفٌاااح بال ضاا ِ
هلل درك ٌاااااااااا فلو اااااااااة العااااااااار ِ ٌااا
رفع ِ
ت رأسا لنا من قباغ حالماك الاـ ـااال مٌغ فااان بنااا فااً حااالم الااذن ِ ..
غضاابته فنااا ن اااغ سااو َم ا هااغ ماان ش ا ِ
ت ّر ْف ا ِ
وأن ا ِ
ت سااما قبااغ ْ
أباااار ٌ  مااان اااحح الااادٌن منتمااا ٌ ر
هلااه أن ٌمنااوا موساام الس ا ِ ..؟!
أأنات فات اة ا ساٌاا؟ ..مان زمان ضاحت سٌوا العح فاً الشا وال طا ِ
***
هلل أمرك؛ من تسعى إلى شرا
ال تطلبً ن وش مان هاإالن دماا
وهاااإالن وهااام فثااار ٌ اااوف م
مدي ل ْم من س اٌا فغ معت م

بٌس الذغ فً ال اراِ
والفغ حنك
َ
ف ااااوالن اااارا ماااان ْم د دم ال ٌاااااِ
من سا ة ال ر مغ الوهم والرٌ ..
ساٌفا ٌ ٌا نادان العاز والشارا..
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اٌمٍعان اٌذامٍح؟!؟
د
قتلت العشٌقا..
بٌن نفسً ,فقد
أنا ٌا تلك ...لست أنوي الطرٌقا..
فاستبساااااالً دمااااااا مشاااااانوقا..
ورمٌت ا حم بالفر والتقرٌا ...
فلقد ..أطفؤ الماح دم ال رٌقاا..؟!
وأ ٌباااً حلاااى ال قاااوغ ...رماااادا
أغااااام الفاااااإوس..وا برٌقاااااا..
أنا ٌاا تلاك ,مثاغ َ مرو اة العطار..
فٌك أن ت ب الع افٌ در بوقاا!
فاسااامعً ق اااة ال رٌااا ..فسااا غ ٌ 
ورمتناااااً أنشاااااودش ونقٌقاااااا..
نومـ ْتـاااـك ال اااحش أ اااراس باااوح
حلقتااه المنااون ٌطااا اافٌقا..
هفاااذا ال ااامت فاااً دٌاااا ٌر لٌاااغ
***
فلمااااااااااااا أمنٌات ااااااااااااا ثااااااااااااورتنً,
ونمااااا الطااااو د فٌااااك غااااا َ قتاااااد..
حلبا ْ
ااات ااااوتك المسااااامٌ در لقااااا..
هااغ سااوت الن اادٌن حذرٌااة فانااا
فان ح ا الماضاً ٌواقا و ادانً..
***
زرحااات حلٌ اااا
الطقاااوس التاااً
ْ
فان طوبا ..إن حااد سافا ب ٌساا!
و نّ ال ااااوا استبااااـد بعٌنٌاااااك
فالسارٌ در المبتاغ مان ٌابس لاٌس
***
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ٌور الدم فً الشفاه برٌقا..
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لعطفٌااااااه ,ماااااارش أن ٌروقااااااا!

المختار السالم أحمد سالم

القٌعان الدامٌة

فً وري تزأبا الط ار قرناا
اااوج ت تااااغ ّ باااارا
فا تقناااات الثلا َ
ـمتــ َك روح ا فااحً
رسا ..رنـ ّ ْ

من أنٌن ا ح ا والموساٌقى!
تمتص منْ فونً ال رٌقا!
وهً
ّ
ار واإها لنْ ٌفٌقا..
فً

فٌااا ت فااو فٌااك الماادائن غرقااً
ّ
حلماات الن ااد ر ااا ونتفااا,
أنااا
وتر ّنما د
اااات دا لاااااً فا سااااااطٌر
د
وترساااابت ار اااااا فالن ٌماااااات

تتنقااااى! ..وال تمااااد العروقااااا؟!
فٌااا ٌلقااً أنٌنااه المنطوقااا!..
إذا أمااااار ال ٌااااااغ د شااااااقوقا..
إذا فاضااااات الشااااافاهد حقٌقاااااا..

***
فااان تمااا حلٌااك أن تتمشااى ,فً نسٌ ً فال ٌا أوتستفٌقا؟
أت ّ اااكِ موساااما ماان ناااٌن ..وأساااااارٌر تشااااات ً التمزٌقاااااا..
غٌر أن الطاو َ الفئٌا ٌ طاً من وران ال ادران ,اوتا حلٌقاا..
***
د
ااانات حبااادتنً قوقاااا؟!
فٌاااااا أ بباااااتفنّ ٌاااااا زهراتاااااً والمسا
باااااادأ المااااااان بااااااال رٌر فحمااااااا سااارمدٌا فماااا ْزناااا ورٌقاااا!..
ضار ..تٌ اا ,لاام حٌنٌااك ..ال ٌاازاغ د رشااٌقا..
ال ٌزاغ الم ضر ٌ
ّ
اساااامعً اااامته الفبٌاااار أنٌنااااا أشقرا ..فان ٌ ر التشرٌقا..؟
فارفعً ..ن وها ندان لٌقا!
ال موم الرحنا دن ت تاغ د وتً
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ال تتعارا  ..أمانٌاا وفساوقا !..
من ال اوا تساتمٌغ ال روقاا!
اً رٌقااا!..
تسااعغ النٌاازك ال رافا ّ
اااااااً غرٌقااااااااا!
بالمااااااااان ال ٌن ا ّ
حلى ال ورٌات ضون دفوقا؟.

فااااااااااارم هللا ..فاااااااااااغ سااااااااااانبلة
لاااونً م ااابط المعانااااش أروا اااا
فالمواوٌغ ال ا بات ..ب ادري
ٌااا حرٌشااً ب ااور إٌقاح ااا ,والمااان
م من شا ت المحغ من اللٌغ
***
فااام تفشاااٌت قمقماااا مااان ااادان
حااامرا باساامك القعٌااد ماان الاارو ..
القشر ..من راشٌا ثاؤري
فو ً
َ
ااااـوش الفـاااااـرا  ..وإٌقاااااا
وأناااااا قـدا ّ
هااغ رأٌااات ال ٌاااوم إذ ملااات فاااً
ْ
واستبدت ..حر ان تمشً وال تمشً
بالسااااانٌن النمااااااغ وهْ اااااً تااااادانً
ب ناااااو ال ٌااااااغ وهاااااو رفااااااش ,
سوا أ دو ..بالطو  ..والطو تى
سااااااتمغ القٌعااااااان دامٌااااااة ,مااااااا

ومااوان ٌ لااى الس ا ا الطبوقااا..؟
ومنساااٌا ..فاااً القاااح نطوقاااا؟
ااٌا ..ال أر ّد الفلٌقاااا..
فؤناااا السا د
د
سر ضاٌقا!
حات ناي ..بفر ..تف ّ
***
رئتٌنااا ..مااان طرٌااا ..ونوقااا؟..
اااعور ساااا ٌقا!..؟
وال تااااور دد الشا َ
مٌس َم ال ٌْا  ,والزماانَ العلٌقاا..
ب باٌا الن اغ المرٌباا ِ
ت شاوقا..
ٌفت ا الن اغ د اامت َك الموثوقااا!!
تااااً شااااروقا.
لاااام تسااااٌلً برا
ّ

مذن يف اٌذاوزج

لزطثح:
فً مى الزهرش ت عٌد دٌدْ ..
وأبارٌ حلى الساقٌن ٌتلوها العمٌدْ ..
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ر م هللا الفقٌد ْه..
غٌرت ن ر الم ارا من ٌسار لٌمٌن..
ول ا حند المرور ا سبقٌ ْه...
سفرش فً شار ال مران ت شوها المراٌا ا ندلسٌ ْه..
النسان...
قلــّـما ا تلط الزهر بؤ ساد
ْ
وت نى الشعران..
بالبقٌ ْه...
لتــنـ غ ال راح
إن ا فً حقدش المل ف ّ المان
ْ
الثانوٌ ْه..
ن ا و دان ...وحقغ...
و ٌوغ متعب ْه..
ٌسترٌ المغ حن ا...
أدمن السٌا الرقا المتعب ْه...
ونسٌنا دوال فاملة فً قرطب ْه..
دمشك:
ال ٌر ...

دم هابٌغ أفو ال بغ الممتـد قل
فؤس شاي ٌا دمش د ...
َ
سا د ..فً القبة العلٌان شقان..
وفً ال دران ش ...
والمعري!! ...أي ان فو س ادتنا...
لٌس بٌن الورد والسفٌن فر ..؟
غٌبت فً الثفنة ال وطة...
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ه ما أقسى اللٌالً ٌا دمش ..؟!!
تغذاد:
مر الزمانْ ...
حاد الزمانْ ...
والعاشقان حلى الضفائر ٌل ثانْ ...
ْ
وتنورت انات ا...
ومضى أبو نواس ٌشر فً أمانْ ...
**
مر الزمان حلى المدٌنة وال ارا...
ْ
وتعلقت فغ ال نائن بال نائن حنوش...
حاد الرشٌد بح ق ور ف مة وبح واري..
اٌمذص:
القدس رح من نبوه...
هً شقة للروح ت مٌ ا ا بــو ْه..
هً ر المدن العمٌمة..
وقو ْه..
انة للروح ام ةّ ...
**
القبة ال ضران ٌطرب ا ال مام الزا غ د..
الوهمً ...ذفرا سونش تنآفغ د..
وال ٌفغ
ّ
القدس مفتر الدٌانات النفٌس ْه..
القدس مٌنان البرا  ..نا ه الم سوس ْه..
القدس؛
فانت مس دا ...وفنٌس ْه..
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مىح:
مفة الو ً وإق ان ال سدْ ..
مفة الو ً و هللا والبٌت ا بدْ ..
ٌرف ا ن المقا ْم..
إرم ذات العماد:
إرم ذات العمادْ ..
وبقاٌا قوم حادْ ..
فٌا ت ري أن ر من ذه ...؟!
هاهنا فً ناط ات الس تشرٌد العباد؟...
شار من ذه ..
إ لمً ٌا ش رزادْ ...
ب باٌا الن غ من ماس ومر ان معادْ !!..
ه ..فم ضاحت حلٌنا مدن شتى ولم نعلن حلٌ ا مرش
تى ال دادْ ..؟!!
حمت ف را ..فً فوالً الدمنْ ...
فً ستار ال ٌ أو لا الزمنْ ..
إرم هغ أنت وان المدنْ ..؟!
**
وأ لم ...أ لم ...أ و!!..
فما ّ
فض لٌغ ٌ 
وال د فت د ...
وال مـ ّد فً حفن ال مت س ٌ م..
مـر فً العن السا لٌة رم د !..
وال ّ
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وأم و ..الذي فنت أفت د ..
أم و ...وأم و!..
تٍىٌح
ال ت ساابً أنااً أرٌاادك أن تعااو
الملوح حائـاـ ٌ د...
ال ت سبً أن
َ

دي ماارش أ اارا ل بااً مترح ا ْه..
فلقاادْ تلااو دح ٌااد وهااً مودح ا ْه!!..
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مماطع سرٌاتٍح
(( نٌن))
فااً لٌلااة ..ماان لٌااالً ن ااد ساانائً
تسر الضون...من شاباك نافاذتً
وفض ا الشو ت ت الرٌ نائماة تلقً ا نٌن وما اهتمـ ّ ْت بي ا ائً
فااان ال نااٌن إلااى حٌنٌااك فات ااة ..ولم تزغْ فً نٌن البادن حاذرائً
 "هغ فنت تفعاغ أوهاماا م اردش فم اشتب ت حلى حٌنٌن بالمان"؟..((رحشة))
و مك ا در الم نوند ٌانفم د !
فغ المدارات فً حٌنٌك تارتع د
لفااغ اا دٌااد الطلاا دهشااته مااا ماان دٌااد بااه إال وننااده د ..

ألس ِ
ت لً شفة ٌشدو ب اا الماا دن؟
مااا زاغ حناادك ماان ّبااً بقٌـّـااـته
ْ
أمطارت سا با
فانات غمامتناا إن
ْ
ذهبت
ألست لً؟ بـّـرٌنً؟ ربما
ت حلٌه ا رٌا ِ
استعـنــ ِ
ت ...وماا
فم
ْ

((أشحن))
أواه إن اار للعشاا ماا شاااإا!..
ولم تزغْ من ده ت ْـ َ
ـت ال لد أشاح دن..
ت اااام ال ااااٌم ألقااااا ٌ  وأسااااما دن...
بعض الشفوكِ وف ْم شا ّك ا ّباا دن؟!
نفاااا د ال رٌاااا إذا ااااار ا دال دن..؟

((شرا ))
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بفاااااااؤس إلاااااااى دم ا نبٌاااااااان...؟
ساارتً فااً تشااابه ا ساامان!..
ــرٌ بشًن ..من رغبة ا فعاان
والساااماوات لااام تعااادْ فالسااامان..
فااااغ أنــااااـثى مشااااتاقة للعااااران..

((نافذش))
بعااض اشااتٌاقً بنااار البااٌض ٌنطفااو فااؤٌن ٌساااتتر الباااقً وٌ تباااو..؟!
اااغ در  ..تناساااٌت الفاااروم باااه إلاااااى نوافاااااذه الزرقاااااان ألت اااااو..
تمتلاو..
هغ ٌسفر ال مت فاً غاباات ذافرتاً وش وتً من فرا ال
أ بنً بٌبً فٌا أ فاً اواطري؟
أ بنااً حلااى طب ا السااإاغ فاايننً
أ بنً ..فاينً ألاا حاشاقة ...وال

((لٌغ))
وأ فً بقاٌاك المشعة من دمعً؟!..
أ باك رغام الشاو وال ار والقما
أرا فً لٌالً الشو ألسنة الشم ..؟!

د لنا برٌد ال مت فً فا لٌلاة..
أبٌنا د اوغ الماان ...والماان بٌنناا
ولااام تقااارإ الزٌتاااون إال دماإناااا..

((برٌد))
فشااقت حلٌنااا م فمااات العوا اام..
فمات حلٌنا بال دا والمواسم؟!..
وما أس ا الدم الذي فً المآتم!..
((سنابغ))

" بً سنابلك الشقران فً ل تً
فً فغ أ زان سمً ٌا معذبتً"..
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باهلل بٌ ا حلى و ً..
فقد ٌت دغ المٌعاد ...فو الطاول ْه...
وأنا ا ٌر ...حلى السرٌر...
أنا ا ٌر حلى السقوا المائل ْه..
وا ن مثغ ا مس تلـتا الف وا حلى الضٌان..
فؤي شمس باطل ْه..؟
أي الفروم السائل ْه..؟
ٌن اشت ى الع ٌان ففانا...
وغاص الضون ..تى الفا ل ْه.
بً سنابلك الطوٌلة...
مثغ إٌقا الموانو وال واري ال ابل ْه...
مٍاي األسلح
()1
بٌن دم و روح..
ٌ تالك أسطوغ ال ٌ !!
حلى قبر سطوح..
وتزرفشك الفلمات المن ارش فً بإرش بو ً..
فم فنت فبٌرا ..والدنٌا مدن من ور ؟
والحنات المنسٌة فً حل الفوضى تتفسر مثغ أساطٌر
الرٌ ..؟!
()2
وا ن ...م ٌط الزرقة للزرقة أ شان!..
 ...أٌن اللٌلة ٌنتقم الشعران؟
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و راا الساحة ائعة..
وأزقتنا ٌ شوها المان..؟
()3
بارك قطا "الطر " ا را..
ٌن تعود ا رض حلى ا رض تنوح...
وبقاٌا الدم فً الدم ت ٌ ..
لم ال نقتغ ألا مسٌ ..
لن دي دمه للقطط الزرقان..؟
ونترك مئذنة الشمس ..تفض بفارات الرٌ ..؟؟
رائ ة الب ر ..أنوا حذاراي..
أنا ...فغ أنا إالي..
أهً مقدسة مدن الطٌن إلى هذا ال د..؟!؟
مقدسة ٌا موالي..
ٌن أقص حلٌك ز اج البوح ...وأنسى شفواي...
تتـن ت للساحات ٌداي...
()5
فً دنٌا الفلمات...
والل ة ال لعان...
أد غ من با ل اتً..
فً تتش ى بغ الثلا سماواتً
فؤ بو نفسً فً ٌبً...
وأ د مؤساتً...
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عزي اٌذمىع!
شااااحر حنااادما أحاااري دماااوحً ساااااتدور الااااادنٌا بااااابعض نماااااام..
ألعااااااا ا ن بالااااااادفاتر و ااااااادي والمٌااااااادٌن م لقااااااات أمااااااامً...
ماااان قشااااور ال باااااغ أطلاااا لبااااا فوضااااوٌا حلااااى نقٌاااا ا مااااام..
سااااالفتنً ا ن اااااام ٌاااااوم ت دٌـاااااـ ـــــااااـت مقالــٌـااااـ ساااانة ا ٌااااام..
ماان وران الااوران أب اارت مااً فتـااااااااـقاسٌم م اااااااابط متاااااااارام...
أناااااا ال أقباااااغ ال اااااوم بعٌـاااااـ ...ــنـااـٌك وساااحات لٌلااك الرسااام...
ال أ اا الزمان ٌوما حلى نفـاـ ...ـــاااـسً ولفــاااـن ...أ ااااا لألٌتاااام!!...
فت احٌااادك اطلعاااً مااان فاااونً واستعدي للز ا ضا سامً...
ماااان أنااااا؟ فل اااام تسااااانغ حنااااً وأناااا و اااه ضاااائ فاااً الز اااام...
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اٌزٌح!..

زمنا أتٌه..
وبابك الم روس فً لقً...
أغالطه بمسعاي ا ٌر...
وأشفك ا ٌام فً أٌام ا..
وأحٌد للفوضى توازن ا ..هر من ضوري...
وأمغ سر ا منٌات إلى سواري..
عغ ا حم فً حٌنً سورا من رٌر..
ٌبست لو المدمنٌن حلى سرو ً...
فابتعد...
تى أدغ الشاربٌن حلى ال دٌر..
وأنا ...أنا ...وأنا ذوري
من ٌعافس ن مة...
من ٌضمن ال زغ ال مٌغ ٌة امرأش تش الضل بعدي!..
**
قغ لً هغ العر الذٌن أ ب م ٌؤتون من أي ال ات؟..
هغ الفتى..
أحٌاه شباك وشط حابر قبغ الت دي..؟
هغ هفذا ٌت رك الفرسان فً دقاتنا...
حمر حلى زٌد...
وزٌد غائ  ...مثغ الشواطو ...لم تثرها رق ة ال رقى...
حلى زمن العبور..
هغ العر الذٌن أ ب م مراٌا إذ تلون ا الرتاب ْه..؟!؟
وهغ الذٌن ت ب م وهم ت رد ل مة...
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والوهم ٌ طر فً الفتاب ْه..؟!؟
**
هغ فنت طفح..؟
مذ فنت طفح..؟
والرٌ ضٌـّـقة الت مـّـغ..
فلما ردت سٌفا للرٌاح...
و دت سٌفً ار طبح...
وأنا المو ّ ـس فلما مدت ٌد...
أحددت مشنقتً ل ا ...وشنقت مح..؟؟
**
نان حن ا راس ..قاتلك الن ٌغ..
لت عغ الل مات ن ح..
بالبدن ..فات ذ الت لغ من زمان البدن شفح...
**
زمنا أتٌه...
ٌت لغ التارٌخ تارٌخ ل ند غائ ...
تاه المتٌ ده..
تى تعر َ فغ منبوذ ..و ار لمرسم الفوضى شبٌ ده!!..
وأنا أتٌ ده...
بدارش العر اللذٌن أ ب م..
تت لغ ا راس ن ا و ودنا...
تى المدائن ولوها انة ..وتمر الرو الفرٌ ْه..
وأنا أتٌ ْه..
**
ذ ٌا مٌ دد أدلة الموتى قسم بالربٌ إذا أتى...
أن الفتى...
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دغ حشا ال ٌافغ والنوافذ والب ٌرات القدٌمة أن
منت العبٌد ن ا ..
وأن ق ور ت ل للو و ال ائع ْه...
قاس حلٌك الشم  ..ن ّبـ نا ل ٌفغ زوبع ْه..؟
تى ن ٌا الفا ع ْه..
ساقٌتنا أنفاسك المت ارح ْه...
ودحوت و دك ـ ٌا مٌد ـ إلى ا تما ال ً ..غادرنا
ال ٌام؛
لم فغ "بٌروتً" ..تنسى حلى حتباته لون السمان
السابع ْه...
نان حن ا راس ...نائمة هً ا راس...
أنت
ضورها المسفون بال لوات والقب التً تسلو بمن
ٌرحى الو وه الضائع ْه...
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أورب تها...
()1988
أفبر ب ا ..ن ما مٌاهك تعزا الشطآن أل انا وأموا ا
ففً ٌدٌك..
حلى ْ
الفرسً لفك ...إن نارا تعر ..
فانمر إلى
ّ
ْ
فغ السوا غ ها هنا مطمورش فً و نتٌك...
و وت هذا ال مت ال ٌستنش ..
أفبر ب ا ول ا ٌ ..ازلك السنون ..وألا حذر ت ل ..
**
نادٌت :أن قد ْم ٌدٌك الٌوم قربانا...
وتنفس ال عدان نٌرانا...
فال ور البل ان فً حم ال دا...
والنامرون إلٌك من لا المدا "الن"...
فتنفس النٌران عدان..
**
لٌس ال رٌ غرٌـبك انتمر ال نود ...وقاتغ النمرود..
واست رج من ا رض البعٌدش ٌد بلقٌس حلى سبي..
تراتٌغ َ الوقوا حلى م طات القطار..
لٌفن شعار الشوك فً ٌدك الشعار...
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فٍذٌى اوٍٍة..
فٌااااااا ال تااااااذفرٌن ٌااااااوم التقٌنااااااا؟ وان رساانا فااً الش ا وش ال مااران..؟!
فٌاااااا ال تاااااذفرٌن شااااااطو ن ااااار ..مثلمااااا مقلتاااااك فااااً أ شااااائً..؟
قلت لً":ا مر ٌشبه ال لم هاا ن ان التقٌناااااااااا ...فالماااااااااان ..حناااااااااد
ادلاء"!!..
**
أناااااا م نوناااااة ب باااااك ..اااااذنً بذراحٌك ...وارم حنً ردائاً..؟
ساااادي فلااااه ساااارٌر لعٌنٌااااك ... ..م اااا للاااارٌ وا نااااوان"...
والتقٌنااااا ..فااااغ السااااوا غ أهااااغ لل ااباٌا ..فااً ساااحة ا مسااان..
ال تقا فالس ام فً ر ا ..أو فاااال رٌ المشاااو ا حضاااان..
ٌا بٌبً ال مت ...إنك ال تف م ..معنااااى النسااااان حنااااد النسااااان..
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اجلزص األوي..
ال رس ا وغ فً شفتٌك...
وربا القوم ٌنوح...
وت ٌ الساحة فً و ه الموحد...
شر الرٌ والفؤس تفوح..
من شفتٌك...
الفارس ٌعرا أن زمان ال ٌغ و ٌه...
أن الشاحر ٌسؤغ طٌفك أن ٌت لى...
أن ٌرقص فو سٌوفً...
فالزمن الم ذوا...
ال رس ا وغ فً شفتٌك..
باح ال ٌر مدٌنة بً و روفً...
والفلمات تضا قلبك...
أٌن فتى ال رس؟..
أٌن ٌ ٌو الفارس طبته..؟
فٌا ٌلم الساقط نفبته؟..
فً ال رس ا وغ...
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إٌٍه...

ال تدرك العز السلٌ
وفن نوحا إن أردت "العٌ " فً هذا الزمان...
واسلك سبٌلك ..لا قضبان ال ود...
فلن ترا قمم ال باغ ...ولن ت ادر وادك الم فور فً
أدنى المفان...
قالوا" :لقد هزم العر .."..
ـ أي العر ْ ..؟
هغ ٌرقدون فنفط م فً سلم الشط ال فائ ً ال رم..؟
هغ فان حند أبو ل ...
رأس ال ماهٌر التً ب قت حلى التمثاغ؟..
أم بدر تعٌد لنا تمائمنا وترفعنا إلى ف غ القمم..؟
الرب "بدر" ..من ت لا أو ت لا ..أو تعلا با وانً
ال ربٌات السود :من طرا ف ٌغ
انة للسبا ة فً سرٌر النوم والوحم الت اري
والسحمة من رٌا ال ر سوا تزهر فً الرمم!!..
ٌستبدغ الفرسان ٌل م وال تتبدغ الدهر القٌم..
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مىلذ اٌشىق
موقد الشو ال دٌد...
فً ذراحٌك و ٌدي...
رت زن من فونً...
أشعغ النار ...ودحنً ا ن من هذا ال مود..
فم ض فنا؛ وابتسمنا؛ وطربنا لل باح؟..
فاترك ال رح ...ف رح ال من أ لى ال راح...
فغ شًن فً ال وا ..حذ فؤزهار البطاح..
فانــدفا الضون من نافذش اللٌغ المباح...
ٌا فون اللٌغ مدا مقلتٌنا للتما ً...
ن ن أهغ ال والشو وأهغ االنشطاح...
لٌس من حادتنا أن نشتفً قبغ ال باح...
**
مزرحاة المناون!!..
أمننااات أناااً قاااد أ اااون؟ وال
أناااا ٌاااا بٌباااة حاشااا  ..قد مــسـّــــه هذا ال ناون!..
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واتز اٌٍىن
واتر اللون ذلك الفؤس فٌاض باللمى..
فان شٌئا وانت ى ...أٌنما تاه وارتمى...
**
أنا ال أدري فم مضى...
من سنٌن ..ففم مضى..؟
ال تقولً بؤنه :قد مضى ٌنا وانقضى...
هو ما زاغ فً الرإا..
ٌتمشى فو ال ضا...
**
فنت ٌوما بٌبتً وأناٌ ...ن أحش ..
نسً الب ر مو تً حندما راح ٌطب ..
ّ
فتعالً ..لً رغبة بدم الورد تنط ..
وال وا ال ٌطب ..؟!!
منذ فم تـقرئٌنه..
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إٌماع عٍى وهذ؟
اااااااا بنااااااااات طااااااااار ..
أضااااا حقااااغ العاشاااا ..
ٌااااا ٌااااار ساااان نااااااط ..
ال ااااا فاااااان مسااااامعً
ٌااااااا دحااااااد ٌااااااا بٌبتااااااً حلاااااى الرباااااى الشاااااوار ..
اااااااً الرائاااااااا ...
ماااا زاغ اااعبا در باااـ ـاااااااانا الفتا ّ
اع  ..وهااغ ٌ لاو سبٌاـ ـاااغ ال ااا مااان حوائااا ؟..
فااااااً ال نااااااٌن المااااااار ..
ٌا فغ شاًن فاً ٌااتً..
اااان ..ماان سابـــــــااـ وال اا ..؟
ألساااات أ مااااغ النسا ْ
ساااااااابً أنااااااااا و سااااااااـ ـبك ال وا ..فاح تفاارقً...
ـااااـ ّ العشااااٌ ال ااااار ..
ٌااااااااا لااااااااوش أ ببت ااااااااا
فعاااااااااانقٌنً طفلتاااااااااً ...بساااااااااا رك المعــااااااااااـان ..
وال تملااااااااااااً ..هفااااااااااااذا مثااااااغ ال مااااااام البـااااااـار ..
أٌت ااااااااااااااااا ال زالاااااااااااااااااة الطوٌلاااااااااااة المشاااااااااااان ..
فااام فٌاااك مااان ورد وحطاااـ ـاااااااار سااااااااا ر معااااااااان ؟..
وفااااااااً ماااااااان رائااااااااا ..
فااام فٌاااك مااان اااوائ ً..
ّ
بٌبتااااااًٌ ..ااااااا لااااااوش ..فالضاااار فااااً المفااااار ..
فااااااالن ر فااااااً انسااااااٌابه فاااااالزهر فاااااً ال ااااادائ ...
تاااااااااه فااااااااً ال قااااااااائ ..
فال فً نفس ط ور...
حاااااذبتنً ...أغرقتناااااً ...فاااااو السااااارٌر ال اااااام ..
ْ
ااااٌعت قلااااا َ العشاااااٌ العاشااااا ..
ٌاااااا فاااااغ أنثاااااى ضا
تم لااااااااااً ...تقاااااااااادمً ..فل ناااااااااااااك المرافااااااااااااا ..
إنااااااً حشااااااقت وانت ااااااى أماااااار ال اااااارام السااااااااب ..
ااااااا بناااااااات طاااااااار ...
أضااااا حقااااغ العاشاااا ..
(نوافشوط )2000
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فىت احلة
سااااؤقص مؤساااااتً حلٌااااك ..وافاااااااااااات سااااااااااااااحدٌك..؟
اااااترح ٌاااا أٌ اااا ال اااانً حلٌاااك..؟
و اااااادي أ بااااااك فاسا
ْ
أحطٌااااااك أشااااااٌائً ..ومااااااا ملفت ٌدي ...أحطً ٌدٌا...
اادي ..أحطاااً سااااحدٌا...
أحطااااً شاااافاهً ..نمرتااااً ن
ّ
ماااااااذا أقااااااوغ إذا فماااااات حااواطفً فمااا غبٌااا..؟!..
**
ااااا ال ااااا ال ٌاااااان...
اااااان
ٌااااااا فتااااااى ال اااااا ر ا ْ
وساااااطً اااااوت الفٌاااااافً فااااااً شااااااعور ال ربااااااان...
فاسااااات م باااااٌن فاااااونً ...مااااان سااااامادٌر ال فاااااان...
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صذٌمتً:
دٌقتً هغ نلتقً..
ونعتنً بالشف ..؟
دٌقتٌن ضٌاحنا
بال بر ..هغ من زور ..
إن ال ٌاغ ملفنا ...فزغردي و فقً ..
إنً أ دائما ...أن تزهري وتورقً..
**
ف فقً ل بنا الفبٌر..
إن العتا دربنا ا ثٌر...
ودمعنا فدمعنا ٌسٌر..
**
دٌقتً ..هغ ٌدرك
هذا المدار الفلك..؟
الناس فً غرامنا ...و بنا قد شففوا..
ونمقوا فحم م من ولنا وفبرفوا...
ال ه ر ٌوما بٌننا ..لو أدرفوا ...لو أدرفوا...
رأٌت فً حٌوننا ...وإذ ٌقوغ اللٌلك:
ائرٌ ...سوده التملك..
برٌ
**
ال تفزحً فلن أضٌ ال وا
وفٌا ٌ ر المٌاه السمك؟!..
**
دٌقتً هغ نلتقً..
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"طبعا" ..وسوا نلتقً..
ودائما سنلتقً..
لنلتقً..
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أٌها اخلائه عهذي
أٌ ا ال ائن ح دي..
هغ تناسٌت الت دي؟
ئت م زونا مضاحا..
تطل الر مة حندي...
ق ة ال تعالت ...إن ا ٌنبو ورد...
فالمراٌا ...فسرتنً ...والشذا أفثر حند...
ما بودي أن ٌموت الشو فٌنا ...ما بودي..
**
أٌ ا ال ا ر ال تذه بروح المت دي..
فٌا حانٌت من ال  ...ومن أ ببت بعدي..
فغ ذفرا فالٌنابٌ  ...تفشت ت ت لدي..
ه ...هغ تترفنً فً غرفة الربان و دي..؟
**
واستقرت شفتاه ...ومضىٌ ..ع ر ن دي..
واشت ى الربان حٌنٌه وففٌه ..وو دي..
تنتشً رو ً بروح ...فلما داح دي..
هات ففٌك شراحا..
فً ال وا العائد ال ت زن حلى الماضً وحد..
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ادلغىٍح!..
أ بك قا ..أ بك "مله"..
وفٌا أفسر بً ..فقغ إن وت ال بٌة ..فقغ إن
وت ال بٌةٌ ..ا ا بً ..ضٌـّـ ا ن فً ول ً قاتح
وأدل ْه..
وقغ إن سر ماغ ال بٌة قد أشعغ النار فو غحا
الم ل ْه..
وقغ لل بٌة إنً أحٌ ال رام فما فت هللا حز و غ.
وقغ إن ر المنون انت ت..
وقد أسرج الل ن ل مً شماٌا..
وت ال بٌه..
وأ ب
لرو ً مراٌا..
لقد أ ب العاشقون لففٌك ناٌا..
وضا اهتمام الن وم الم له..
ولم ٌب لم أطارد مله..
ل وتك ..دان الشموس ..ونشر الورود ..وس ر
ا هله..
**
وما زاغ فً سدي شاحر..
فبٌر الم ا إذا أطاال..
فقولً بؤنك ال تعرفٌن الم  ..وال تف مٌن الر اال..
وأنك رغم الس ام الفثٌرش أ ب ت ال تعرفٌن القتاال..
أ بك ..بو ً ب بك إنً..
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رٌ ..
فؤي ذبٌ  :ذبٌ
وال أدحً ل ة المع زات..
وال أملك ا ن س ر المسٌ ..
لففً سا رش القرن ..شٌئا فرٌدا التواتر؛
ففونً
ّ
نشٌر..
حطرا
ْ
غمامات أرض رافٌة..
أسٌر..
دا ب مة أو بقاٌا
ْ
ّ
سفت ..فما فغ ذي قدم ٌستطٌ
وال ت ضبً ..إن
المسٌر..
حطٌر..
وال فغ ورد رأٌت
ْ
مطٌر..
ٌمــر
وما فغ مزن
ْ
ّ
نوافشوط 1222 -

58

المختار السالم أحمد سالم

القٌعان الدامٌة

احلة واٌثحز؟!
(فتبت  1211بمناسبة زٌارتً لمدٌنة
رو و ٌ الن ر الذي ٌش د حلى
زن من طفولتً).
مااطر فاه ال اوا والمااحم؟..
مست ٌثا ٌ ..ثو حلٌك ال مام..
فااغ اارا حلااى ٌاادي غااحم..
فعلى امتك الطوٌاغ الساحم..
والقاااوافً ..مٌع اااا ال تاااحم..
فاااااا را ٌ نٌل اااااا ا نساااااام..
فتااذفر ..حلااً و اادي المااحم..
فغ سمران فً دمً م ام..
وأنا مول  ..و متً ز ام..؟!

فاااام تلوناااات ٌااااا بٌاااا فلٌااااغ
وتسااافعت فاااً سااامادٌر باااً
ال تر ّمـدْ دمً ..ف ارا لقاٌط..
ٌزر ال مت فً شفاه بٌبً
فم غرست ا مواج فاً شا واتً
أٌ ااا القااادم ال بٌاا  ..تااذفر..
ٌقل ا الب اار لااا بااابً تمامااا
طااااحتً دو اااة قااار أنثااااى
فااام تلونااات ٌاااا بٌباااً باااذاتً

**
ت بط الشمس بٌن حٌنٌك و شا
والن وم ا ٌرش استسحم..
أحة أن أران..
أ أن أركِ ..
وقد أشرت لً بطرا العٌن فً ارتباك..
و اف ت ٌداي ناهٌك فً ا تفاك..
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**
أ أن أراكِ ..
ٌطوا بً نداكِ ..
ٌعوقنً وت ذراحٌك حن ال راك..
**
أ أن أراك...
فقطة قد طلبت حرافً..
فطفلة ...تذفرت أ باب ا..
ملفة قد حشقت بواب ا...
ف ٌمة تذري حلى مسامعً ضباب ا...
**
أ أن أراك..
ٌشابه ا هرام ناهداك...
ٌحزم النعاس ا باك...
أ أن أراك..
فالو ال طٌر فً ار نا...
فال زن فً قل ال زٌن...
أ أن أراك..
تعاندٌن الب ر فً سفٌنة من ال نٌن...
ن و زٌرش ال نون...
لٌس ب ا إال المشان التً نرٌدها فعاشقٌن...
ومرف مإلا من السنٌن..
ند غ فً أبوابه من الٌمٌن..
**
أ أن أراك...
ف ـنـّـة تد غ فً اشتباك..
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حابدش ت س باشتراك...
فً فغ شًن دائما أراك..
ودائما بٌبتً أ أن أراك..
(رو و )1215

61

المختار السالم أحمد سالم

القٌعان الدامٌة

ال حتثٍىً!..
ال ت بٌنً إذا فنت قمر...
فؤنا ال أحرا ال ب ابات التتر..
ال تطٌري فً سمائً...
فسمائً مثغ حٌنٌك :غٌوم ورحود ومطر..
وٌدي تسؤلنً ..غبان حن مسا ات الشعر..
فدحً المقعد ٌست وبنً..
والزواٌا امتات فا ثر..
وبطوالت ال وا تذب نً..
فسافٌن ...فنار ..فض ر..
وبطوالت ال وا مبتدأ...
التقٌته ...وال را ات بر!!..
ما أنا من لٌلك الدا ً ...وال من ب ك المشر نورا ٌا
قمر...
اسؤلً من شئت ..إنً مب ر...
ال شفاه منتقاش ..ال بر...
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إن مل تعٍىً
إن لااام تعٌناااً فاااً هاااواك..
ال اااااد ٌااااار لل اااااوا ال
هااااااذا الت ٌاااااار فٌااااااك ماااااان
اااااً
الٌااااااوم مقــــــااااااـبلة حلا ّ
وغااااااااااادا أراك حبوساااااااااااة
ال تف مـــــــااااااااـٌنً مثلمااااااااا
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ف اااغ ٌعاااٌن المساااتعٌن..؟
الفااااتم والساااار الاااادفٌن...
ااااٌن إلااااى ااااٌن نااااون
فاااااؤننً الااااادر الثمااااااٌن..
لٌساات تبااالً ماان أفااون..
قااد ٌف اام القااط ال نااون..
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االعتذار
احتذار..
سؤقبغ فغ
ْ
وأطوي حلى مضض م تً...
وأسفت مثغ دار..
غبار المعارك فً دا لً..
وماذا إذا سقط..
حلى مقلتً ال بار..؟!
**
وفضلت حنً ٌاش ال رٌم..
ومن ذا ٌفاضغ بٌن أٌاد
م برش أو ذلٌلة..
ومن ذا ٌفر بٌن هداٌا ال بٌ من الورد والماغ ..أو
وا بات القبٌله؟..
وفضلت أنت ٌاش ال رٌم..
حلى الشب المستدٌم..
حلى منزغ من ن وم..
و حنٌا فؤسطورش نٌنوائٌة من قدٌم الزمان القدٌم..
فلن أقبغ ال فً هذه..
ٌ ر طاي حلى شر ات ال شٌم..
ٌاش ال رٌم..
أ بك لفننً ..ال أ
**
وأضٌ فً ال ا (البحغٌة) ا ٌرش فل ا:
شرا القبٌلة والفرو الثانوٌة وال فة ا ثٌره..
دٌ مثار.."..
"غدا سوا تشفً ف ذا م رد
فح تتعبً وال تتعبً بمتطط هذا ال وار..
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أنا فً ا ٌر سؤقبغ فغ احتذار..
**
فقط..
قدمٌنً إلى ا ال م تى أهنئه..
حلى المشنق ْه..
حلى رقبتً..
 ..و تى أقبله..
حلى ال د أو أشنقه...
وأ بره فً ا ٌر..
بؤنً رأٌتك حائدش بسرٌر ن ٌغ وأطفالك ا ربع ْه..
وإنً نمرت إلٌه ..إلى رأسه..
وهو ٌشفو من الزوبع ْه..
وأٌامك البائسات معه..
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حاٌح طزد
لم أحد راغبا فٌك هغ تعرفٌن ال را ة فً البوح؟..
ان رفً..؟
وإٌاك أن تقفً..
حلى البا ذات مسان ..وتستمطري نار ضعفً حلى
س ا!..
لقد مات بً ...و اولت أن أتدارك بعض الذي فان أو
أستعٌر الم بة فً القص وال ا..
مللتك قا ..مللتك ..مس سنٌن..
ملت هواك فما ٌ مغ المشفقون هموم الع ائز
وال را..
فما ٌ مغ ال د شو التوتر والتلا!..
وفان لس ط الن وم سحم وبرد حلً..
 ..وس ط الفضائ س ط الورود ونب ال فاٌات..
وال ٌر والشر والقرا..
وال أرغ الٌوم من بعد مس سنٌن طواغ..
بما فٌك من ش وش أو ماغ..
سئمت اندفاحك ..رغبتك المستمرش..
بٌن الض ى والزواغ..
مللت ضو الر اغ..
لموت الطقوس:
ونشر ا هازٌا باردش ال س ..فالوهن فال ٌا..
لم أحد راغبا فٌك ..لن تد لً فال دٌقة أنفً..
ولن ت ب ً فالورود حلى فتفً..
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ولن ت ب ً..
م ط اهتمامً..
ولن أحود لك ال ا المستقٌم الوفً..
أال تف مٌنً ..ألم تف مً..
ل ة الطرد والشتم والملغ..؟
مللت ب السمان رابك..
وابتسامك فً ال د وال زغ..
أفره الفؤس والمعطا الم ملً..
وذفراك فً ال را..
فح تؤسفً!..
وال ت لفً دمعة..
إذا ما العشٌ استقاغ ..فينك لن تعرفً..
حلى و ه ٌفة ا سا!..
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أحالَ األمض
هغ غدت أ حم أمس فً ضٌا وتؤس؟..
فٌا أنساك بٌبً فٌا ما لم أنس نفسً؟!
ئت أهوا فٌك موتً..
ئت أهوا فٌك متً..
**
قد تحقت دون لمس؟!
فم شفاه فً ٌاغ
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ألن ادلغىً ال ٌغىً..
ن الم نً هنا ال ٌ نً..
فقد تسؤلٌن حن الدر لفن ا ال ت ٌ التحغ..
وال ٌف م الو ه معنى إلى ا بٌك أو وترا قد ت ض من تقاسٌمه
والتمنً.
وال ٌسرج الف غ مو ا وال قامة للشتان
وال موحدا للبفان
لروح الفٌافً هنا للتشمً هنا للت نً
ن الم نً هنا ال ٌ نً..
ْ
أشاحت
نك أ مغ امرأش
بقل العاشقٌن تحغ زنْ ..
فينك لم ت ٌبً حن لٌ
بوترك  ..والم نً لم ٌ ن
نك أنت أودحت ا مانً
وأوشفت ال بابة قتغ منً..
فينً أحلن ا ل ان سربا
تباٌ مقلتٌك بفغ وزن..
فٌمأل سنك ا ق ى حٌونً
وٌطر د ن مك المل ون أذنً...
***
ألٌس من ال رابة فً زمان
حنً..
إذا ش ال وا وسؤلت
ّ
وب ِ
ت فما تبوح لنا ا غانً
بمٌسور ال بابة والتمنً ..
ألٌس من ال رابة أن تفونً
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رفتٌ -اغ ْ
 وأنت فما َح دمزن!؟
(هفذا تبدئٌن الفحم وت تالٌن روح المقا ْم..
هفذا ت رقٌن المراف حن بفرتً أبوٌ ا
فح تشعلً ب ر هذا ال را ْم..
هفذا
نك ال ترٌدٌن در ال ا ْم..
وال تطفئٌن الشمو حلى و نة العاش ْ ..
نــك أنت أنت
ن المقام هو المقا دم..
ولٌس للناي من أث ٌ ر فً شفتٌك..
ن العٌون أبت أن تمنً
وال ح ٌغ أبت أن ترنّ ..
فينً أقدم احتذاري
ن الم نً هنا ال ٌ نً.
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أضزحح اٌضثاب
إذا فنت ال تعرا الن م من ب مات ا نامغْ
وفٌا تب ر فال ٌم وقت النزوغ ..هدٌح ومح ولم تب منه
بقاٌا..
وإن فنت فً حزفك الدا لً إلى الشف ا م ر
ودودا
فباقً الم بٌنَ ٌن ٌرون
تبارٌ فغ السنٌن شماٌا م نثة بالمراٌا..
ستقسم مثلً حلى ا ر بٌغ وت ر ذفر الق ٌد
وذفر المنازغْ..
وذفر ال باٌا..
المسان..
لٌ تضر المغ لا مواف هذا
ْ
وتشقى قفار ا نٌن م ضبة بعوٌغ الذئا
وموت الٌرابٌ حز الم ٌرش ٌن ت لغ د تلك الشموس ضفائرها
فً الروابً..
حلى بغ من حذا ..
ٌراقص فً الروح أضر ة للرإا والضبا ...
***
نك ال تعرا المرتقى فً نون المقام
وال ترغ الٌتم فً الذافرٌن ال لود...
فلست إلى بة الزائفٌن محذا
ولست إلى شرفة امرأش ال تملغ من فن ا ا مفن ْه
وال تنثر الل ن فً مقلتٌك لتفت من رمش ا ا زمن ْه
ماسً ٌ تطغ زرافات شو
إلى حقدش فً المقام ال
ّ
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وتبقى المراٌا مشبعة با وغ ال دٌدش للقادمٌن
وأبقى ومفردتً حاشقٌن بح أمفن ْه.
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ظالي هشح
فً ال حغ الذي ٌشتمون محلك من أ له فغ حا ْم..
ٌرا ورش ا هغ والرمغ والطل
لفن وتا ٌ ا ر مت المدا ن
ٌ عغ بوح البنات سرٌرا من العش
ٌ ل فغ الشوار فً قلبه..
ب اغ الربا ْ ..
ٌ نً ل زن الب ار..
ار
وال ٌسؤغ الساحة ال شبٌة حن موحد فً الن ْ
وال أي شًن
ولفنه ٌ د فٌ ا طوٌح
وٌل س طعم المح ْم..
برٌد المسان ٌ ر دد فً شاشتً..
وفً ا ف سر ال ما ْم
ٌطٌر لٌلبس ثو ال ما ْم.
إن ا الرٌ تسقطنً فً فمٌن المقاهً
ن الفتاش التً طرت ذات ٌوم..
تعٌد المقاهً روائ ا
وت فم أسرارها القدسٌة حن ف وات الفحم
برٌ العٌون الز ا ٌة الموج ٌدفعنً
رج من شاطو إلى شاطو
ومن شار إلى شار ..
أوز مغ ال قٌقة وا ن م الزائف ْه..
وال أت را..
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أهلوس بالبوح وال مت والمزن والب ر والبر وال و
والرٌ والمان والنار
وال ٌر والضون والشر وال زن
وال ٌغ واللٌغ والبٌد والدهر
والشعر والنثر وال بز والتمر والزٌت
والثو والعطر وال لنار....
وأشٌان أ را..
ومن بٌن ا ا ن:
بض وسبعون تما حلى طائف ْه.
الوفً حمه
الن ار ال دٌ
ّ
والفوابٌس تنس ه فً المحم..
وفو هشاشته العنفبوتٌة الوارف ْه..
دلٌغ أ ّبائه
ومغ المحغ حلى دٌـتـم أ فانه ال ائف ْه.
نوافشوط فً2001/00/02 :
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رطاٌح مه أطىار اٌمذص إىل عمىرٌح
فاً أي دهار رفعا ِ
ت الشامس والقببااا ومااااغ فااااً شاااافتٌك المااااغ منساااافبا..
أٌن ال ادار الاذي ساانلتد حان شافة مااااات الفااااحم حلااااى أوتارهااااا و بااااا..
ٌاااا بنااات أٌاااو َ لااام تسااال ْم رائرناااا ب ثااا حاان الب اار فااً الب اار الااذي اغتربااا..
هااااغ تعلمااااٌن مفانااااا فااااً هزٌمتنااااا ٌبقً الشرارش أو ٌ مً ل ا الل باا..؟!
هااغ تعلمااٌنَ وفااان ال ااً فااً ح ااغ إلااى الر ـااـٌغ مفانااا لااٌس م ااـت با...
أو تااارفعٌن حااان ا سااا ار مرو اااة تااااذرو الرٌاااااح حلااااى ثاااااره غضاااابا..
أال ٌاااازاغ لٌااااغ الاااارٌ فااااً سااااعة ماان أمااره وال اادا ٌرتااد منسااربا...
أٌن ال ادار الاذي ساانلتد حان شافة ت ماااد ال ااارا فٌ اااا حناااك وانت ااابا.
شابت ب ار ال ادا مان ر ع اا و عاا وفاااااااـنتد أ فم اااااااا للف ااااااار اااااااٌن شااااااابا..
وأٌنماااا شفاااـلتْ حٌنااااك قلااات لاااه :إنااً أرا الق اار فااً تلااك الب ااار ربااا..
ااا ٌل ا حااااد فاااً ال فناااٌن ملت باااا..
إنااً أسااامر ااٌح نقش ا ا و عااً
ولساات أحاارا و ااا غٌاار اادوت ا ..ولسااات أحااارا إن حاااادت لاااه ساااببا..
أناااااا أتٌاااااه باااااؤورا الق ٌاااااـدش ال أدري إلااااى ااااة المااااواغ مرتااااـقبا..
ال ترفعً ال فن أحلى من م ف ا دم ..ال تعرفااااون فونااااا فااااـنّ لااااً رتبااااا..
والنق فو ال دار ا ن ٌارقب م ..واساات ر الاانق  ..لااا النااوم وانتساابا..
هاااذا أناااا ..هااااذه أساااطورتً وأنااااا بعاااض ال ٌااااغ الاااذي تبقٌناااه رٌـاااـبا..
بعاااض العنااااد الاااذي ال ٌ ّم اااً أبااادا بقاحاااة المساااخ م ماااا قٌاااغ أو فتباااا..
فنااااا فٌطبقااااه ماااان روحااااه اااا با...
ا ن ساااااٌدتً فااااام تفرشاااااٌن لاااااه
من ٌ مسون وران النع أٌت ا الاـ ـاااـدنٌا وال ٌساااؤلون ال طا َااو مفتسااابا..
ت ر ا ف الم ضاغ مان رئتاً ..أنفاسااه ..واسااتقاها ال ماار وال شاابا..
ال تسااؤلٌنً حاان المستضااعفٌن أوالااـ ـااااااـم لفٌن فااااااح أنفـااااااـك مرتعبااااااا..
اابر الاارٌ  ..نامااتْ ف اغ ّ ن اارش ..وفااغ أسطااـورش قااد حشـااـشتْ رٌـااـبا..
منا َ
أٌقاام لنااا ٌااا أبااا تمااام ٌااا ح اابا ..أٌقاام ْ لنااا ..فااغ ااوت ااار منت بااا..
ااااـٌادنا أزمعااااتْ ضااااب ا وال ببااااا...
أٌقام لناا ن اوش ..ال ن ان ن ان وال
وال ار ات حلٌنا ..والرإا شا ن ٌٌ  و ٌــاااـة ال ااار ماااا أبقاااتْ لناااا لقبااااا..
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ال ٌ ر اااون فافاااا مااان سقـاااـٌفت م
ااارحى بالمذلاااة ال
مااادائن العااار
ماذا ساؤفعغ بالادم الاذي احتمار الاـ
القااادس أقااار د أهاااح مااان حمورٌاااة
ب ااااداد أقاااار د دارا ماااان حمورٌااااة
وفاااغ اااار ة فٌ اااا إلاااى شااارا
ال تطلبوا ال ر بعضاا مان ساحمتفم
حروبتً رغم ارح العار تفـتـــناـنً
أٌعتلاااااً شااااا دان القااااادس قافلاااااة
ال بٌات لاام ٌت ْاذ فاادٌا ومان دمااه..
وتساااتمر السااانون الوارفاااات دماااا
إناااً لتطربناااً بالقااادس أغنٌاااة . ٌ.
وإننااااً را ت اااات الرماااااد حلااااى
فاااح أ ااااا حلٌ اااا مااان مقاٌضاااة
أأ ااااب ت أمتااااً تنسااااى م ماااادها
العاار تلااك التااً أب ااى م مـّااـدها
فااااين تقاااادم سااااٌا فااااً حمورٌااااة
إنا إلى القدس ٌوما حائدون ..إلى
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مااان ذا ٌمٌاااـز من اااا الااارأس والاااذنبا.
بااااغ ٌر عااااون وهاااام للمتفااااى نبااااا..
ٌ ااا ً ل ااار ت ا إال الاااذي ارتعباااا..
ـ ا روج ٌستااـا غااٌم الااروح والع اابا..؟
لاام ن ااام ن اان ل اااا حرضااا وال حنباااا..
أسااااوارها انت بااااتْ والفبرٌااااا انت بااااا..
تسااقى حلاااى باااغ ا هلاااٌن ماااا ذرباااا..
فلاااان ٌفٌااااد ..ولفاااان حربااااوا العربااااا..

***
دم العروبااااااة أبقااااااى للعااااااح نساااااابا..
فااً إثاار قافلااة ..ال ااوا ..ال تعبااا...
االة ماان شٌــااـم الن بااا..
وهــااـذه
لفنناااااً فاااااً لٌالٌ اااااا أرا الشااااا با.
رغم ال راح ..وف ْم أزهو ب ا طربا!..
تلاااك الو اااوه ٌاماااا للعاااح ورباااى..
ااااٌض ثؤرهااااا ذهبااااا.
العاااار لاااام تتقا
ْ
وال تقااااادس إال ال اااااوا والعلباااااا..؟
نشاار السااٌوا ولاام ٌتاار ْك ل ااا سااببا..
فا غ فاً م ادر ا قادام قاد لباا..
ب داد ..نروي حلى ثؤراتنا ال ضبا..

76

المختار السالم أحمد سالم

القٌعان الدامٌة

خارج اٌغمذ ..داخً اٌىتز..
فم تعرا ال مر؛ م توما بعاشقه وفً الم ابات قد تستٌؤس
الرسغ
ود ْ هرٌرش؛ لم ت سغ ْ مدٌنت ا شمس ولم ٌرت غْ حن لٌل ا أزغ ٌ 
أمشى إلى أف طل أقوغ له :مدٌنة ال ور من ألوان ا العسغ..
ودحت ا و ٌوط العنفبوت حلى مؤوا المحغ ولفن ن ل ا قبغ د..
شابت طاي إلٌ ا وهً مر فتً؛
لفن ا حن محغ الشٌ ت تــبــغ د..
ال وقت لل ار بعد الٌوم إن نس ْت
مائم القدس بعض ا غنٌات ل ا
أو أغر السفن الش بان مت غ
ْ
رفعت
"زرقان" فً بغ ال ودي قد
للسندباد فتٌح مغ ٌشتعغ د..
هذي القضٌة بعض من أدلتنا
حلى ال ٌاش؛ وأ غ لٌس ٌنف غ د..
***
أودحــتـنً الواد ال مان وال ل ة
لفننً بالنبونات التً ات لت
وبالسٌوا التً أغمادها ل مً وبالذي قدر الر من وانتبذت
شر العوا م ٌ العا ا الو غ د..
أ ب ت با مة الوسطى وبٌـرق ا
أشدو وأ دح ٌا أمً تبارفنً
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تلك السمان وال ٌ تالنً الر غ د..
هزي إلٌك ب ذ الن لة انتب ً
إنً مسٌ دٌد ٌبرئ الول ا
وٌقتغ ال بن وال ذالن والسف ا
أ اط ال ق المرتابة اتسعً
ننً فً ذرا مؤسات ا بغ د..
غص الر ٌا؛ حلى أوتار م عده
ما بٌن قوسٌن أو فنٌن أو ل ة؛
لفنه فً تحغ الشمس ٌعتــقغ...
نامت منادٌلك ال ضران فً ل تً والفؤس من غثٌان الضون
مسفرش
أودحتنً الواد ...أفط ْر زمزم ..قدمً ٌرقر النفط ح الو
فً ا مم..
إنً أنا العربً المستمغ دمً ألق ال تا نبعا فً قنابله..
وا رض ذي ٌوم ٌطوي هللا بسطت ا
تبقى م القل ن ما فً بحبله..
***
ضاحت بنو وائغ ت مً فنادق ا
وفً ال ناد طفغ رافض السفر..
ٌا قدسٌ ..ا منت ى العلٌا وسدرت ا
وٌا م رش أفحك من ال ور..
ٌ ر
الناس فً أحناق م
ٌزٌن
َ
لفن طفلك أض ى زٌنة ال
أغمادنا أبدا تبقى نادقنا
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ماذا لبنا من الزٌتون والزهر؟..
***
بعض من ت مـدنا
شتائم الثلا
ٌ 
حلى لٌد غبار فاقد ا ثر..
هذي مسامات لدي تست ٌ دما
بانً ا حشا للقمر..
فــرد ٌا َ
ألٌست القدس من أسمى حروبتنا
وٌستدغ حلٌـــ ا فاقــد الب ر...
***
ٌا غٌمة الن غ بً ق وتً ولعا
إنً ورٌ الوغى ال رمت إطفائً..
فال ر ترف أوتاري وتشعل ا حلى مراقص من مر و نان..
وفنت إما أشاحت ضربتً مدنا
معت من مفردات ال ر أسمائً..
ْ
ذبلت
وو دها ال ر م ر القدس ال
الناتك ال مر بالمستـنشد النائً...
نمنا وأطفالنا نابوا حمائمنا
سح ْم ر من فٌ رمضان..
وفلما ارتفعت أشحنه ْم قبسا
أنار من ضوئ ا در ا دالن..
ت مد البر تمثاال حلى شفة
أحاذها هللا أن تبفً حلى المان..
***
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فً لإلإ الف ر منــشا ٌ ر وبو لة
للرٌ فً غثٌان الس غ بالشف ..
ون ن أحرا تلك الدار ند ل ا
حلى مشارا أغوت ل مة القــل ...
ن أسماننا فً السٌر تنــتـعغ الر ٌا لٌح وتلوي هام
العنـــ ..
فتست م بداٌات لفغ دا حلى دمانا وٌبقى ضونها السعا...
فين تٌـ ّبـس مان الواد زمزم فً ضمٌرنا بسٌوغ الرفعة الشرا.
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