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 شكر
الألمانية  الأكاديمية  قبل  من  بترتيب  اأدبي،  تفرغ  منحة  في  الكتاب  هذا  م�سودة  اأُنجزت 
ي�ستوجب  مما  برلين.  في   2008 عام  طوال  الأدبية  للإقامة   ،)DAAD(الثقافي للتبادل 
الح�سارية  المبادرة  على  فيها،  العاملين  والأ�سدقاء  الموؤ�س�سة  لهذه  والتقدير  ال�سكر 

الممتازة.

حتية
البدايه،  منذ  الكتاب  مراحل هذا  رافق  الذي  فخرو  لل�سديق جمال محمد  تحية خا�سة 
واأبدى موقفا معنويًا م�سجعًا، واأ�سكره خ�سو�سًا على الدعم الكريم الكامل لتنفيذ م�سروع 

هذا الكتاب في طبعاته المختلفة وتابع معي مراحل انجازه.
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إهداء

بقلبها الواهن، لفرط احلب، واملفعم باحلنان
�ساركتني هذه التجربة، احلياة والكتاب.

اأ�ساءت الليل و�سقلت النهار
لتجعل هذا احللم ممكنًا وجميًل

اإليها اأهدي هذا الكتاب..
اإىل اأم طفول

+ C M K + C M K

7 + 



+ C M K

8 + 



+ C M K + C M K

9 + 



10

َقليب على البحر الطويل

)فصل  األناشيد(

ما تبّقى من اهلل فينا

)كتاُب السرية( - 1
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                 األناشيد

                 كتاب السرية

اَء ل ُيْنِكُروَنِني« »َراأْيُت َبِني غْبَ

طرفة

»وظلُم ذوي الُقربى اأ�سدُّ م�سا�سًة
على املرِء من وقِع احل�سام املهنِد«
طرفة
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 باب الغرائز

- 1 -
 اأيقْظ غرائزك
الغيوُم بعيدة، 

والرمُل اأق�سى من مزاِج املوج 
والبحارة انقلبوا على رّبانهم عند ارتفاع املّد، 

 قلبك �سائٌع
اأطلْق غرائزك

اخلياُم خديعٌة، وال�سعر اأن تهذي وت�سقَل �سرجك، 
الأ�سفاُر بيتك 

والنبوءُة اأن ترى يف الغيم خطوتك اندلعًا نافرًا
والبحر اأبعد ما يكون 

شجرة اخللق

روَي اأن "وردة" كانْت يف ن�ساٍء، يف قافلٍة، يف رحيٍل، يف م�سافٍة بني النخل واخليام. خرجَن 
من الرمل اإىل طني اهلل يف نهار طازج للنزهة. قيل، فاأدرك املخا�ُض "وردة" وكانت يف 
تا�ِسعها. رك�سْت بها الن�ساُء ناحية ظل �سجرة قريبة. يتداركَن طلقها ويعاجلَن و�سعها. 
فيما ترفُع �سرخًة وتكتم �سرخة. والطلُق ي�ستدُّ ويت�ساعُد. الن�ساُء يب�سطن حتتها النُطوَع 
وحولها الو�سائَد وفوقها الأغطية. تقدمْت فيهنَّ قابلٌة تطلُب منهنَّ جمَع الأغ�سان الياب�سة 
وجتمريها لغلي املاء. وكان كلما ت�ساعد خما�ُض وردة نفح عطٌر يف غيمٍة خفيفٍة تغمر 
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                 األناشيد

                 كتاب السرية

- 2 -

ل ت�سع حجرًا على رمٍل ول تاأمْن مكانًا 
َدع لهم اأن يفقدوَك 

فاأنت يف تيه املهّب مغامٌر يهذي.. 
غرائزك الدليُل

اترْك لهم حرية التاأويل.        غيمك غامٌر
 اأطلْق جلامك هائمًا         وا�سكْن رحيلَك 

مل تعد هذي اخليام خبيئة املذعور
دعهم ي�ساألوَن املاء             واذهْب نافرًا

اأطلْق غرائزك.. 
الغيوُم وحيدة 

ك املكنون،              والبحر يقراأ �سرَّ
يكتبك الرحيل.

تنداح  الع�سائب،  حملولة  الأطراف  متوترة  يُدها.  تطاله  مبا  تت�سبث  و"وردة"  املكان. 
يعملن  الن�ساُء  وتلوين.  باأخلٍط  ال�سوائُل  منه  وت�سبُّ  ويتقّو�ُض  ويرتع�ُض  ينتف�ُض  بج�سٍد 
بال�سرخة  فاإذا  واخللق.  الحتقان  بني  البزخ  الآن يف  هو  الغيبوبة عن ج�سٍد  دِّ  �سَ على 
العظيمة ترجُّ �سخور الوادي لتِزّل اأقداُم الن�ساء يف مواقعها، حتى تكاد تنغر�ض يف الطني 
الرحيم. الوردة متنح اأح�ساءها حرية اخللق. ت�سعُر بهول الَفقِد وهي تعِطي وهَج احلياة 
مبا ي�سبه املوت. تنتبه الن�ساُء ل�سرخة الطفل بني يدي القابلة وهي ترفعه مثل رايٍة ملطخة 
دَقْت بظنها عندما ترددْت يف اخلروج معهنَّ  بخلئط اخللق، فيدركَن اأن "وردة" قد �سَ

هذا ال�سباح: 
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 البحر الطويل

قلبي على البحر الطويل
 �سموخه يف هودٍج، 

وميوُج اأكرث خفًة من ري�سة التذهيب
ي�سري كالنبيذ وي�سقل البلور 

   و�سٌم يف يٍد، 
                ور�ساقٌة         لغٌة

كاأن اهلل �ساَغ  ل�ساعٍر ماًء على البحر الطويل.

عرٌب.      
ُحداٌة ميدحون الإبَل

 يحتكمون يف احلانات

 - "اأتركوين.. هذا يوٌم يبداأ فيه اخللُق. فال�سدمُي يغمُر حوا�سي". 
لكنهن يلححن عليها اأن تخرج معهن. فتخرج. 

و�سعْت القابلة الوليَد على �سدر اأمِه قائلة: 
يه؟ -ماذا حتبني اأن ت�سمِّ
ا�سرتدْت وردُة اأنفا�سها: 

يه.  - اأبوُه غائٌب يف �سفر، فهو َمْن ي�سمِّ
قالت القابلة: 

-كل طفٍل يولد ا�سُمه معه. هاِت ا�سمًا نناديه به الآن، وعندما يعود اأبوه يخبنا مبا يريد. 
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                 األناشيد

                 كتاب السرية

ينتخبون بحرًا ثالثًا 
لول الفتى 

لول تعّففه وحكمته الكرمية وانتحارات الرواة
لول نحاٌة ينحتون البحر

          مل ن�سمع نحيب رحيله ال�سكران
يذهب يف الرتنح

يف ثمالٍت مذهبٍة على البحر الطويل

ثلثٌة يف واحٍد       فعٌل    فعوٌل    فاعٌل
والبحر اأطول من رماٍد بارٍد واأقُلُّ من موٍت

كاأن اهلل قال ل�ساعٍر �سرًا على البحر الطويل

اأدارْت وردة نظراتها حولها ورفعْت راأ�َسها قائلة: 
- ما هذه ال�سجرة التي تكاد تلم�ض ج�سدي لفرط حنوها؟

اأخبتها اإحدى الن�ساء 
- اإنها �سجرة "الطرفاء" التي ل متوُت ناٌر ا�ستطعمْت حطَبها 

فقالت وردة 
وُه "طرفة ".  - �َسمُّ

ُروَي، اأنه مل ُي�َسّجر العرُب �ِسعرًا بعد ذلك مثلما فعلوا باللهب الذي يف ق�سائد ذلك الطفل. 
"الطرفاء" املباركة مل  اأبحروا ب�سفَنهم م�سنوعًة بخ�سب هذه  اأن البحارة الذين  وروي، 
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اإن �سئَت حـَنَّ الإبُل
اأو اأرخى رجاُل البحر ت�سَع حناجٍر يف وردِة الفولِذ

 اأكرث خّفة واأ�سّد خوفًا من غباٍر عا�سٍق،
 اإن �سئَت 

كل جمنٍح بئٌر. وكل �سفينٍة باٌب على البحر الطويل
اإن �سئَت 

هذا الرمُل حُب �سحيفٍة ُتطوى لنا قبل الرحيل.

"طرفة" بحنٍي من  بعد  ياأتي  نبيًا  اإن  قيل  ال�سفر. كما  املوج ول خذلهم  تغلبهم غ�سبات 
الزمن. �سياأخُذ من الطرفاء اأغ�سانًا ي�سفرها منبًا ي�سعُد على درجته الثالثة ويكُرز يف 

النا�ض. 
العرب.  �سدمي  يف  به  و�ساعوا  ال�سم  هذا  اأخذوا  الزمان  ذلك  من  اأربعًة  ثمة  اأن  وُروي، 
فقد ذكر الآمدي يف "املوؤتلف واملختلف" من ا�سمه طرفة من ال�سعراء اأربعة، اأولهم هذا، 
والثاين طرفة بن األءة بن ن�سلة بن املنذر بن �سلمى بن جندل بن نه�سل بن دارم. والثالث 

طرفة اجلذمي اأحد بني جذمية العب�سي. والرابع طرفة اأخو بني عامر بن ربيعة. 
يتلمظ بعط�سه، فمدْت  انتبهْت وردة لطفلها فاإذا به  الأول  انبثَق خيُط الفجر  قيل، فلما 
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                 األناشيد

                 كتاب السرية

عفة الفيزياء

ت�سرعُت للفيزياء، 
لأ�سمائها، 

وهي تهدي اخُلطى يف �سدمي النجوم
كاأن التخوم التي تف�سل البيت عن اآلِه. 

يا بلد الغيوم            
اك�سري �َسيَفهم 

اأيتها البدوية يف املوج، 
يف �سمتها عن بلٍد توزع اأبناءها يف الدماء

ت�سرعُت.      
ّدي عن القلب نرياَنهم  �سُ

يقتلون دمي  

يَدها اإىل اأوراق �سجرة الطرفاء وراحْت تع�سر الوريقات اخل�سراء يف فم الطفل، فاإذا به 
ير�سُف القطرات الندّية كمن ير�سع اللنب. 

قيل، فلما انت�سَف النهاُر وَهمَّ الركُب على العودة اإىل احلّي، قالت وردة للن�ساء: 
كثرية  �سبًل  الطفل  هذا  َطَرَق  فرمبا  الطرفاء،  بوريقات  الطفل  قدمي  باطَن  ادعكوا   -

�ساعيًا للحياة، واملوت يف انتظاره. 
وي�سيل  يطفُر  وفرٌي  ماٌء  فراح  ال�سجرة،  تلك  بورق  الطفل  قدمي  يدعكَن  الن�ساُء  اأخذْت 
ويغ�سل القدمني ال�سغريتني. قيل، فلما �سار طرفة �سابًا يافعًا، وراح يرحل يف البية، كان 
ينبت يف اأثر خطواته زهٌر اأ�سفر �سغري، ميكن ال�ستدلل به على امل�سارات التي يرتادها 
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 ي�سهرون على ال�سعر ليًل ميوُج، 
                                                   فينتابني. 

واراأيف اأيتها الفيزياء          قبيل انح�سار امل�ساء
عفيٌف هو الدّم، 

هاتي، 
         افتحي للن�سيد ال�سريد انتماءاته.

ال�ساعر. 
ه  وُتعدُّ الكرمي.  باحلجر  قلبه  وت�سقل  له،  حتكي  اأرداِنه.  يف  عطَرها  ت�سُع  وردُة،  تتقدم 
للجرح الغادر. تقول له عن النوم النادر وهو ي�سوغ اأحلمًا مرجتفًة يف ظلم الوديان. 

تقول له. وتنهار بني يديه كلما هّم بال�سفر. 
تقول له: ل تذهب عني. ل تذهب عني. لكنه يذهب. 
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                 األناشيد

                 كتاب السرية

نهاية األرب
 

- 1 -
مثَل �سوٍت 

جئُت حمموًل على ليل املراثي اأ�سبُق الأخبار 
قراآُن الغبار قرينتي     

واملعجزات �سحيفٌة ُتتلى 
وكنُت بداية القتلى 

تداعْت اأّمٌة،           
          اأْرَخْت رباَط خيوِلها للروِم 
ْت طرفها عن �سرية الأ�سرى  غ�سَّ
تني �سهيدًا فائ�سًا                و�َسمَّ

اكتشاف األب

ُيروى اأن طرفة ملا بلغ اخلام�سة التفَت فلم يجد له اأبًا. وكان كمن اكت�سَف حقيقة اليتم فقد 
اأ�سبَح وحيدًا مع اأمه. ف�ساأَلها: اأين اأبي؟ 

فا�سطربْت وردة ل�سوؤال طفلها الذي كان يقف اأمامها لأول مرة ليطرح عليها هذا ال�سوؤال 
ال�ساق. وهو ل ينوي اأن يذهَب من دون جواٍب �ساٍف. 

اأخذت وردة يَد طفلها ودخلْت به اخليمة. رفعْت تختها اخل�سبّي القدمي عن حفرٍة �سغريٍة 
واأخرجْت �سرة قما�ٍض حائلِة اللون معقودة بعناية احلري�ض. و�سعتها على الأر�ض وفكتها 
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َرَجَعْت َتعدُّ املعجزات وتك�سف الأ�سرار
 متحوين لتن�سى،    

                         اأّمٌة ثكلى.

- 2 -

هنا، 
يف منحنى الأ�سياء، 

كنا يف اندلع البحر عند جزيرة العرب، 
فقدُت اأبي

وكان قرينة اأخرى على اأ�سطورة الكذب، 
على اأن الغبار حقيقة تخفي ن�سو�ض املوت يف الكتب.

ثم ب�سطتها. وطرفة جال�ض بجانبها ينظر بده�سة الطفل املاأخوذ. ثم رفعْت من ال�سرة 
ثوبًا قدميًا ن�سرته يف ح�سنها وراحْت تتح�س�سه باأ�سابعها وهي تنظر اإىل طرفة: هذا هو 

والدك. هذا ثوبه الأخري. 
اأنه  فعِرفْت  اأمه  عينّي  اإىل  نظَر  ثم  اأبيه.  يج�ّض ج�سد  الثوب كمن  يَده على  الطفُل  و�سَع 

ي�ساألها. 
فقالت: يف هذا الثوب ق�سة العبد كاملة. اأنظر اإىل هذا الأثر الياب�ض يف �سدر الثوب. اإنه 

دُم اأبيك. فقد ماَت مقتوًل غدرًا. 
- ومن فعل ذلك يا اأمي؟
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                 األناشيد

                 كتاب السرية

هنا، 
عبثًا َنُردُّ املوَت وهو ذريعُة الأحياء.. 

مثل املاء، 
مثل بداية ال�سحراء          وهي نهايُة الأرِب.

- اإخوته. 
- عمومتي؟

- بعد ولدتك بداأْت م�ساكلهم. فقد اختلفوا مع العبد على خرٍي كثرٍي تركه لهم جدك من 
التجارة. فكمنوا له اأثناء عودته من ال�سام. وزعموا اأن قطاَع طرٍق قد فتكوا به. غري اأن 
اأبوك  كان  �سغرٍي  ُخْرٍج  بدِمه يف  الثوَب  هذا  وحمل يل  باخلب.  يرافقه جاءين  كان  فتًى 

يحفُظ فيه زادًا وبع�ض هدايا كان حملها معه من ال�سام. 
- وكنت تقولني يل طوال الوقت اإن اأبي يف �سفر؟

- يا ولدي. هذا �َسفٌر ل يعود منه اأحد.
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آية الرمل

يف  واأميزك  اأح�سيك  اأكاد  حبة.  حبًة  اأعرفك  وكنُت  الرمَل،  يُتك  �سمَّ
اأقداح  و�سيك.  زجاج  عن  ت�سّف  نعومة  ويحنو.  ي�سغي  فالرمل  الرتاب. 
قدمية تفي�ض باخلمرة اجلديدة. وكنت اإذا اختلجت ريٌح �سمعُت انثيالك، 
وحت�س�سُت وقعك اله�ض فوق اخلباء. وقع حباتك امل�سطربات مثل حفيف 
الَفرا�ض ينزل على درج. وكنت اإذا و�سعت قدمّي العاريتني يف ليِلك �َسَرْت 
�سمعت  كلما  غام�ٌض.  غيٌم  واعرتاين  املتعب  العظم  يف  الطرّية  برودتك 
برقًا ينادي �سعرُت بعط�سك �ساعة الظهرية، وهرعت اأت�سرع اإىل ال�سماء 
اأن ت�سكب مطرها موجًة موجًة تبّل ن�سغك وترويك. اأجل�ض، اأ�سغي لن�سي�ض 
بالغبار،  ال�سحراء  وجلدت  غ�سٌب  انتابك  ما  فاإذا  ت�سكر،  وهي  حباتك 
والثدي  احللمة  يكت�سف  طفل  مثل  اأتنف�سك  لكي  كاملة  م�ساّمي  �سّرعُت 

ًا �ساهقة يف الأنا�سيد.  وحنان ال�سدر واأُمَّ

 يف وصف الصورة

عن  ت�سفُّ  �سهباء  زجاجًة  ج�سده  �ساَر  التكوين،  حلظَة  فيه  َغ  مترَّ الذي  الطني  لفرط 
الأح�ساِء والأخلِط والعنا�سر. جرٌم ل مكتنٌز ول نحيل. راأ�ٌض اأ�سغر من طرٍي على كتفني. 
لول منديُل الرماِد املطوي ملا ت�سنى ل�سيٍف اأن يدرَك راأ�َسه. �َسعُره حالٌك يعول عليه الليل. 
يرتكه َهَمًل لئل يظَل كتفاه عاريني يف البد. �سفتاه �سائمتاِن عن الكلمات ال�سود منذ 
كلمه الأول. اأ�سناٌن ناعمٌة جَترُح املاء. م�سقولٌة مب�ساِحَل الثلِج وبلوِر اللنب. اأنُفه الهاجم 
قٍر و�سيٍك. وللعينني لوُن  اللطيف يكاد ي�سيَل لفرط َبوحه باندفاٍق يف �ُسرفِة الوجه مثَل �سَ
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                 األناشيد

                 كتاب السرية

لن ت�سدق ما يحدث يل واأنا اأحدق يف �سرابك
برٌق مثل امراأة توقظ الآلهة لكي تراأف بالأر�ض

الرتاب ل يفعل ذلك 
اأ�سميك الرمل .. 

                 واأعرف اأنك ل�سَت رمًل.

 

 

اأكرث حر�سًا منها.  اأقُل من امَلحارِة،  الأ�سى واخل�سارة. حتديٌق. توج�ٌض. وذعٌر مقيٌم فٌم 
َدِف وعتمة  ل�ساٌن داكٌن �سقيٌل فرغ توًا من ق�سعة الدب�ض. يذرُع امل�سافَة بني اللوؤلوؤ وال�سَ
واللجام  والكاأ�ض  الريح  من  اإل  فارغتان  يداه  العر�ض  خامت  من  اأ�سغُر  جوهرٌة  الأعماق. 
وعطر ن�ساء ل يح�سني. ذراعان م�سرعتان يف جناحني يحفظان للج�سد ر�ساقة ال�سكون 
. مل ت�سعيا اإىل باٍب عاٍل. ل  وال�سفر. دليله توازُن اخلمِر والقدح. قدمان َيُخّباِن يف اخُلفِّ
ت�ساأمان الرحيل، ل تاأمنان الإقامة، وينبُت يف حواِفهما ري�ٌض ناعٌم. قدمان خلقتا للإقدام 

والتقدم. 
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 رداء الرعشة

- 1 -
اأب�سْط رداءَك.      

هوؤلء تهياأوا، بداأوا مديحك، 
رمبا �سّموك يومًا نرج�سًا يف املاء 

وا نزهًة يف وحدة ال�سحراء وانثالوا طرائَد م�سرعاٍت خلف ظلك.               �َسقُّ
                                                              َدع رداءك وارتع�ْض

ت�سمْع زفرَي الرنج�ض املغرور يتلو يف قمي�سك اآية
تن�سى،             كاأنك خارج التقومي. 

اب�سْط لل�سعاليك الف�ساَء.  
الوح�ُض ي�ستهدي بهم

 
اأراَد اأحُدهم اأن ي�سَف هيئة ال�ساعر فقال اإنه )اأدم، اأزرق، اأوق�ض، اأفرع، اأك�سف، اأزوُر 

ال�سدر، متاأّوُل اخللق( 
ويف ل�سان العرب: 

اآدم: والآَدُم من النا�ض الأَ�ْسَمُر 
ْرقة خ�سرة يف �سواد العني اأزرق: والزُّ

ُر الُعُنِق  اأوق�ض: والَوْق�ُض ِق�سَ
اأفرع: واأَْفَرَع فلٌن طاَل وَعل 

اأك�سف: واأَْك�َسَف الرجُل اإك�سافًا اإذا �سحك فانقلبت �سَفته حتى تبدو َدراِدُره. 
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                 كتاب السرية

وازجْر �سحاياهم                يوارون الف�سيحة
تبداأ الفو�سى وهم يح�سون اأخطاء الطبيعة 

ت�سعٌة يف منحنى النريان. 
خم�سُة �سائعني. 

ثلث طفلت �سقطَن من الهوادج وهي تلهج بالرحيل 
اب�سْط رداءك يف �سياعهم الطويل.

ْدُر، وقيل: و�سط ال�سدر، وقيل: اأَعلى ال�سدر، ْوُر ال�سَّ اأزور: الزَّ
 ، دِر من اخُلفِّ  وقيل: ُمْلَتَقى اأَطراف عظام ال�سدر حيث اجتمعت، وقيل. هو جماعة ال�سَّ

واجلمع اأَزوار.
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- 2 -
ن�سوٌة ميدحَن جرحك 

اأنت يف مرمى انتخاب قلوبهنَّ
قمي�سك املقدود من ُقُبٍل

لهَن �سجاعٌة يف قلب منتحٍر
كاأَن مديحك الباقي جناٌة من فراٍر م�ستمٍر.

َدْع رداءك
 . .       اراأْف بهنَّ هوؤلء يرين فيك �سبيلهنَّ

افتح قمي�سك مثل خيمة فار�ٍض م�ستغرٍق يف الفقد
امنح هوؤلء ذريعًة اأو جوقًة

ْر قمي�سَك،     ت�سرخ امل�ستذئبات: َحرِّ
                    افتْح لنا جرحًا جديدًا يف عذابك.

ما تبقى من اهلل

جئُت من ثوٍب مهلهٍل، من ُرَقعِه الكاحلة
جئُت من خيِطه الأملعّي، 

من الريِح مغزولة بالروؤى ال�سانحة
مل اأكْن ُم�ستهى فكرٍة كنت قبل ال�سدمي

تبطنُت �سعرًا نافرًا ينهر اخلمر
 خباأته يف اخلطى اجلارحة
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قبل احلّب

ل متْت قبل اندلع احلب يف قلب اجلزيرة
ل تغادر هذه الغابات قبَل النار 

اإن كانت ق�سيدُتك انتهْت يف وقتها، 
فاترْك لها اأحلَمها

                       واترْك لنا وقتًا لنقراأها.

ق�سيدتـُك انتهْت !؟     
فلتبداأ النرياُن يف قم�ساننا 

وعليَك اأن ت�سغي لنا قبل الرحيل
�سيبداأ اجلرحى وجمُر النوم  

واجلغرافيا تبقى لتحر�ض �سبنا.

جئُت، كان الن�سيُد �سدى احلرف واحلجُر الأويلِّ �سيقراأ 
 والأبجدية يف اآلٍة فا�سحة 

كنُت مثل التعاويُذ ترتى وَمْن كان يقراأ يل، 
قال يل. �سعُرَك الآن يف ما تبقى من اهلل فينا 

�سعرك ال�سحُر قبل النبّي الذي ي�سطفينا
قراأَ ال�سعَر يل َجدَي الأويّل

ُدين بالروؤى الراجحة.  مثل بحٍر يعمِّ
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جرُح اجلزيرة واجنراٌف جامٌح واخلوُف يف اأخبارنا
 فانظر اإلينا                   نحن يف الأ�سرى.

فاإْن �سافرَت اأو اأهملتنا      متنا انتحارًا        
                         فاكرتْث. 

ن�سحو قليًل. 
ل متْت قبل اندلع احلب.

الفتى املستوحش

خائٌف، ك�سرارٍة يف الدم، يف بّلورها املذعور، 
يف وح�ٍض، ويف جرٍح يلوُب 

ول يٌد متتد يل 
�سحراُء �ساخ�سة، وُكلُّ فرائ�سي يف الريح

هذا البُد �ساٍر واحلجارة جمرٌة واجلن�ُض ماأوى.
�سحراُء تزدرُد املدى. فاأطري وحدي هاربًا. َخويِف دليلي 
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 خنب خولة

�سهرتي كاأ�سان
واحدٌة لـخولة وهي تفتح جنمًة يف خيمة الن�سيان، 

كي متحو دمًا وتغ�ّض طرفًا عن بكاء ق�سيدتي 
يُدها النحيلة جنمٌة يف الليل       يف  نهر الزجاج

مزيُجها عطُر الَبهار وجنُة الرمان حتر�ُض عر�سها
غنوا خلولة يف هزيع الليل. 

يل كاأ�سان
ها يف خامت التيجان،  كاأ�ٌض َف�سُّ

ت�سفي علة يف القلب
والأخرى ملوٍت كامٍن يف احلان 

اأو يف دفرت ال�سجان

جّمة تلك ال�سراك. اأظُل وحدي حتَت هذا الليل
ي يل وجيَب اخلوف  اأحداُق احَل�سى وجنادُب الأخطاء حت�سِ

ين كي اأدرَك الكابو�ض.  زهُر الزمهريِر يهزُّ
ليٌل داهٌم

فاأخو�ُض مثل تثاوؤب اجلاثوم يف هذا ال�سواد. 
كاأنَّ خويف خائٌف قدماي يف الفولذ

ين باخليط مثَل النوم والوح�ُض الطليُق ي�سدُّ
اَنٌة  هذا الكوُن َمـْيـٌت. هذه َجبَّ
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يقظة املعنى  

اأيقْظ ح�سانك وا�ستعْن بالناي             
رحلتك انتهْت

فابداأ بكاأ�سك ريثما يرويك غيٌم غام�ٌض
اأيقْظ ح�سانك.       نخبك التايل روؤًىً و�سقائق النعمان.

لبَك قبل �سوت الطري ِت�سُع ممالٍك، ومدائٌن ت�سعى برمتها ل�سَ
اأيقْظ �سرجك امللكّي 

هذا الغيم بحٌر من جماز املكر يف باب الغمو�ض
اأيقْظ ح�سانك وانهْر املعنى. 

ق�سيدتك الطويلة اأق�سُر اخلطوات نحو املوت. ل تغفْل.
 لديهم ما ي�سفُّ عن القرائن. 

وامتحاُنك يف كتاب الطي�ض يكفي ل�ستثارتهم. 

واأ�سرُي وحدي عَب هذا اخلوف
�سحراُء انتحاٍر وا�ستفاقة جثٍة وَت�َسبٌُّه باخليِل 
لو اأنَّ الظلم ذريعة القتلى َلـِمـتُّ نكايًة باملوِت

مل اأترْك بلدًا جئُت يف ُجرٍح اأخاُف كاأمنا خويف بلدي 
يف دمي املذعور، يف بّلورٍة. 

قلٌب َيِقفُّ اإذا َدنا اأن�ٌض اإليه. 
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طريقك تنتهي. 
فلتبتكر �سفرًا، 

لت�ستثني املمالك حيث يحرتبون. 
فلتوقظ ح�سانك ولتدع للناي اأجنحة الغناء. 

غمو�َض مو�سيقاك. اإيقاع التهدج واحتمال الفقد
َدع للناي اأن يرقى باأحلم الباق 

وَدع لهم              يتوهمون ال�سلَب والفتوى 
لت�سعَد يف ق�سيدتك الأخرية بارئًا

اأيقْظ ح�سانك                       وا�ستعْن بالناي.

غربة الغيم

كلما توغلُت يف الغيم �َسحَّ الزاُد يف القبيلِة وازداَد الن�سُل يف امللوِك وازدحَم اجلنُد باملناكب 
جَّ �سليُل الأ�سلحِة يف املداخل. غيٌم كرمٌي ي�سفُّ اأكرث مما يخفي. يلهُم الغريَب بالبيِت  و�سَ

وي�سدُّ الغربة عليه. 
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سؤال املوت

يِه وغطتنا الرماُل اإذا متنا معًا      مات اخلزامى يف تعرِّ
اإذا متنا      انتهى �سيُل اجلنائز عن غناٍء �ساخٍب 

 وانهاَل اإيقاٌع     و�ساح النع�ُض فينا: يا �سماُل
اإذا متنا معًا     

ماذا �سيبقى للقبائل كي تباهي يف انت�ساف الليل. 
ما املعنى الذي حتظى به الأ�سعاُر اإن ُطرَح ال�سوؤاُل. 

اإذا متنا ا�ستحاَل رحيُلهم �سفرًا بل ماٍء ول ع�سٍب
 اإذا متنا اإذن

فلي�سقط الندماُء يف ندٍم وُتك�سْر اأجمُل الأقداح
ل خمٌر غدًا يجري ول اأ�سطورٌة     اإل حماُل 

آلة الشاعر

ل  �سلطة.  تطاله  ل  طيٌف  الكون.  مركب  وهي  موٍج.  مثل  هودج.  مثل  تخفُّ  ثم  بي.  تنوء 
يجمعه ملك ول مينعه. وحدي لها. امراأة يف املرايا. كائٌن يغمر الروح. ل ي�سيبها العطُب 

ول تبلى. 
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�سنبقى وحدنا يف املوت
ل تفتح ملن ياأتي اإلينا

وحدنا متنا معًا  
كي ننقذ القتلى وكي ت�سعى اإىل املاء الرجاُل

معًا يف املوت           تلك حياتنا 
و�سٌم وفقٌد غادٌر      مثل انتحارات موؤجلٍة

اإذا متنا معًا متنا ..   
لنا �سعٌر يوؤلفه

                               وميحوه  اخلياُل.

املرقش الثالث

وحدك يف �سدمي اخللِق.
�سيطاٌن و�سرُب ملئٍك. 

لتهدج الكلمات خفٌق �سارٌب يف التيه 
�سوَف ت�سيُع.

لكنَّ الق�سيدَة وردُة القنديل ت�سعف رمية يف الرند 
�َض  فاعلْم كيَف تكتُب. كيف تقراأُ جنمًة يف ال�سم�ض. اإنَّ لديَك ما يهفو هناك. لديَك َجٌد َرقَّ
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كأٌس شقراء

كاأ�سك �سقراء، وجندك يق�سون علّي
كاأ�سك ت�سخب وتعربد.

 كاأ�سك �سيدٌة يف الغربة. 
كاأ�سك تكتب اأحلمي. 

ليتك تفتح قنديل اخلطوات. فجندك فوق كتابي.
ليتك تك�سر بابي، 

ينهال عليك ال�سعُر، 
فت�سحو من غفوتك العط�سى، 

وحدي
اأنتظر الليَل اللهي       والكاأ�ض ال�سقراء اأمامي.

املعنى لكي يغريَك بالكلمات. در�ٌض ينتهى بالفقِد، 
مثلك. بعد اأْن اأو�سى بَك الن�ساك يف احلانات. حيُث الأبجدية تنقذ القتلى، وتقراأ �سريَة 

ال�سعراء. فاعلْم كيف ت�سغي للملئك برهًة يف ال�سمت. 
بيتك يف ظلِم ال�سرِق 

يقتلك الكلُم وت�سعُف القتلى ب�ِسعِرَك باملرايا م�سرئبات
كاأنَّ �ُسجريَة النارجن توؤن�ُض غرفة الأ�سرى

ووحُدك مرًة اأخرى
�ستعرُف كيف تكتب وردَة الأنخاب
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                 كتاب السرية

شهوة اخليل

اأيقْظ ح�سانك
رمبا ا�ستهْت اخليوُل الغزَو اأو َردْت على اأعقابها حذرًا، 

فبع�ُض احلرب اأهليجيٌة 
تخفي اخل�سوَم وتك�سُف الأعداء. 

اأخطاٌء مفخخٌة ون�سٌر للهزمية وانتحار غام�ٌض 
واخليل يف ال�سهوات 

واملوُت ال�سديُق يحوم قبل الطري
اأيقْظ ري�سك املغدور وامنحنا جناحًا يف ح�سانك. 

قْل لبع�ض احلرب اأن ت�سغي لهند�سة احلياة
فرمبا كان »امل�سّقر« غرفة للغدر. 

اأو كانت ح�سونهُم ملذًا للوقيعة. 

كاأ�ٌض وانتعا�سة خالٍق ورماد اأخطاٍء ملفقٍة
كِفعٍل �ساكٍن ي�سحو

وف�سحى عند يقظِتها
 وباب اأول للفتح.
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رمبا �ساقْت بك الأر�ُض الو�سيعة 
كْن مكانَك عندما توقظ ح�سانك

وانهْر القتلى وهم يهذون يف حرٍب تقاوم نف�سها 
كْن يف مكانك               رمبا يكبو ح�سانك

بع�ُض هذي احلرب طائ�سٌة عن املعنى. 
العط�سى  وا�سعْف  مكانك  فخذ  الغبار.  يف  �سعٌي  ال�سحراء  فهار�ض  وكل 

وف�ّسْر لل�سراب دللة الأ�سرى. 
فُهم ح�سرى على ماٍء يناق�ُض نف�سه. 

اهمْز ح�سانك 
واتخْذ �سكَل الق�سيدة وهي يف غيبوبة القامو�ض 

ُخْذ و�سَع الكتابة، 
واغفْر الأخطاء يف جي�ٍض يقاتُل نف�سه، 

وا�ساأْل ح�سانك عن �سديٍق ي�سقل الأعداَء 
                        كي ت�ساأل ثلثًا �سمعُة الفانو�ض.

الكلمة هي أن تكتب

و�سعْت الكلمُة يَدها على راأ�سي واأخرَجتني من النوم 
اأيقظتني الكلمة وقالت: اكتبني. 

قلُت: كيف واأنا ل اأعرف. 
قالت: اعرْف اأن تفعل، اأن تكتَب، فالكلمة هي اأن تكتَب، والبدء فيها، ومنها تن�ساأ حياتك 

وبها ت�سري. 
ارتع�ست بي الأو�ساُل والفرائ�ُض. نه�سُت م�سدوهًا كاأن الغيم يخرتقني وتنال مني حرائق 
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                 كتاب السرية

بوصلة

ْت �سماًل عاب�سًا  كلما َهـبَّ
اذهْب جنوبًا 

كل قلٍب يف جنوب الأر�ض بيتك 
اأيقْظ »الرقلء« *

واخرْج من »تهامة« 
عندما »�سنعا اليمن« ..  اإذهْب هبوبًا.

  

* الرقلء، ناقة طرفة بن الوردة

ال�سهد. وقفُت اإىل ""وردة اأ�ساألها: كيف اأكتُب؟ 
قالت: يا ُبنّي، ل تبلُغ احللَم اإل حني تكتب، ول تكتب اإل اإذا قراأت الكلمة، ول تقراأ اإل بعد 

اأن تعلم. فمن توقظه الكلمة ل يعرف الغفلة اأبدًا. الكلمة اأول الكتابة وفاحتة الكلم. 
 �ساألتها: كيَف، ومن اأين يل اأن اأفعَل ذلك؟ 

قالت: اأخرْج من نوِمَك اإىل حلمك، واذهْب اإىل "احلرية".
 

كاأن احللم اأطول من الليل. كاأن مل يكن ليًل. واأول عهدي "باحلرية" عندما �سمعُت عنها 
من "وردة"، التي �سهرت بي بقية الليل حتدثني عن جدي "املرق�ض" الذي عرف الكتابة 

هناك، فاأدركُت اأن "احلرية" مكاٌن يق�سده اأنا�ض خمتلفون لغايات كثرية. 
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نظام الكالم

لي�ض هذا كتابًا
ك اهلل فيها كلما اإنه لغٌة ت�سغف كلما حرَّ

كلما غريَّ اإيقاعها يف الطبيعة
لغة كالو�سيعة تنهال األوانها، 
كلما نام خيُط ال�سباب بها،

كلما اختلَّ فيها نظاٌم 
كل هذا كلٌم من اهلل

يخرج عب حدود الكتاب.

قالْت: اإذهْب اإىل هناك وابحْث عن البيت الذي عرف فيه املرق�ُض القراءَة والكتابَة و�ستجْد 
من تاأخذ الدر�َض عنه، 

 َدْعُه ي�سُع لك الكلمَة يف القلب. 
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تاٌج ُمضاٌع

الليلة انت�سفْت 
ون�سُف زجاج اأ�سعاري يلعب خولة 

كي تكفَّ عن الذرائع 
وهي متحو كا�سرات ال�سوء يف ريف

الق�سائد. 
ن�سُف اأ�سعاري يوؤان�سها 

ون�سٌف يف مديح الو�سم يغزل �سعرها
لتهّب عا�سفة             وخولة يف هيامي. 

كتبُت اأ�سعاري لها 
 منذ الظهرية يف ن�سيٍد �سارع حتى انت�ساف الليل

وهي تخالني �سبحًا       فتقراأين ومتحو كا�سرات املاء 

انظروا الرواة

مراآة  يف  به  منت�سية  ترتنح  الكحول  من  عارمة  مبوجة  مم�سكًا  �ساهقًا،  بيده  طرفة  َح  لوَّ
الكاأ�ض. َخبَط بكاأ�سه �ساخبًا تخَت احلانة فطا�سْت ف�سة الذهب وطارْت اأ�سراُب امللئِك 

يف جنوٍم ويف حباحب متلأ ف�ساَء املكان. 
وغيبوبات،  غيوٍم  يف  مذهٍب  كل  بنا  يذهبوَن  وهم  هوؤلء  يفعل  ماذا  انظروا  " تعالوا 

تعالوا انظروا الرواة يروون". 
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بحٌر طائ�ٌض يف لوعة ال�سطاآن. 
ي�سمع �سوتها، ويغ�ضُّ طرفًا عن �سياعي تائها. 

تاٌج م�ساٌع يف هياج املوج 
بحٌر م�ستحيٌل �سوف ي�سمعها وين�ساين،

                              وخولة يف خيامي.

زهرة العنفوان

ُروَي اأن طرفة كان جريئًا على كبار قومه الذين يهادنون ملوك احلرية وي�سكتون عن ظلمهم 
وع�سفهم، بل ويخ�سعون لدورات اجلباية والع�سور املهينة التي ي�ستخل�سها ُجباُة البلط 
غ�سبًا ي�سل َحـدَّ النهِب. وقد متكن طرفة من التوغل يف نفو�ض �سباب اأهل البحرين، وحاَز 
على حبهم. وُهم تولعوا بطريقته يف القول واحلياة. يتداولون اأ�سعاره ويعيدون اإن�ساَدها. 
�ساروا ُيقِبلوَن على ال�سهر يف لياليه، وَي�ْسُعوَن حل�سور جمال�سه، والت�سبُّه بتحرره، معجبني 
يتهدُد  خطرًا  فيه  وراأوا  القبائل  زعماَء  ا�ستثار  اأمٌر  وهذا  اأفكاره.  وطرافة  خياله  بجراأة 
�سلطَتهم. وهم يرقبون متلمَل فتياِنهم وتزايَد تذمرهم وتف�سي ذلك يف الأحياء والع�سائر، 
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                 كتاب السرية

على جرحي

َمّروا على جرحي يرون نزيفه، 
ويوؤلفون ن�سيدهم من عزفه 

مروا يوارون املعادَن حول حزين قبل اأن اأبكي وي�سقون احلديَد
ن�سيُجهم ري�ُض الغريب على َحَمام البيت 

مروا
كلما مروا على جرحي انت�سيُت 

دفة الأحياء           كاأنهم مر�ُض املحارِة وهي متنُح �سُ
ذاكرة اجلواهر 

كلما مروا ن�سيُت املوت 
عطٌر يف غمو�ض ال�سوت 

اأجنحُة امللك ونزهُة املنفى و�سعٌر �سارٌد. 

مما َي�سي بتزايد نزعة اخلروج على �سلطة القبيلة واأعرافها. وجدوا يف هجاء طرفة للملك 
ورهطه تطاوًل من �ساأنه اأن يعر�سهم لنتقامات البلط واقت�سا�سه منهم، فا�ستغلوا على 
�سبكة املكائد التي ت�سعى ملنع طرفة عن بيت قومه بت�سويه �سورته، ومتكني �سلطة امللك منه 

باإنفاذ النتقام فيه.
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وراأيتهم. مروا. 
راأيُت رفيَفهم

 وراأيت ريفًا وارفًا يحنو على جرحي وير�سم رايًة. 
وراأيتهم ي�سقون جرحي زعفران اهلل. ينتخبون اأقداحًا على حزين. 

اإذا مروا      
يرون ق�سيدتي تبكي، فيدخرون بع�َض نبيذهم

قتلى ق�سوا حبًا.    ول يتاأخرون عن الزيارة
كلما جاءوا اإىل �سجن »امل�سّقر«

ي�ساألون اهلل عن اأ�سمائهم
مروا ِخفافًا عند جرحي ي�ستعيدون الن�سيْد.

صادَف عندما ِقيل

ُيروى اأن املتلم�ض خاٌل غري موؤكٍد لطرفة. 
)و�سادف اأن وردة ل تلتفت ناحية املتلم�ض اإل لكي ل تراه(

قيل اإن طرفة مل يكن يعرف اأن املتلم�ض خاٌل له. 
)و�سادَف اأن رواًة اأ�ساروا باأنَّ املتلم�ض قد حمل لطرفة �سغينة مبكرة منذ اأن كان �سبيًا، 
لكونه جتراأ على انتقاد تعبري له ل ي�سلح يف املعنى ول ي�سح يف ال�سورة، مما جعل بع�ُض 

وَن املتلم�ض يف الإبل اأكرث منه يف ال�سعر( الرواة ُيعدُّ
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قنديل األخطاء

فتًى يف حكمة ال�سبعني
 �سحراٌء متوُج به وطق�ٌض كالذبيحة 

هذه الأخطاء قنديل العذارى 
يبتهجن وتنت�سي اأعطافهّن. 

�سفيفة تهذي
ملن هذي القرابني؟ 
ا�ستهتني وردة تبكي

�ساألُت املاء
�سحراٌء ت�سلي للملوك وللحجارة 

حكمتي بي�ساء.            اأخطائي
اأرى م�ستقبًل ينثال مثل الرمل والأحجار �سيدة

َث عن ح�سور طرفة يف بلط عمرو بن هند هو املتلم�ض ل غريه. وهي  دَّ قيل اإن اأوَل من حَتَ
الرواية الأوىل الوحيدة التي نقلها الأ�سمعي وابن ال�سكيت عن م�سدر و�سيط جمهول. 

)و�سادَف اأن �سكًا �سوف يخالط �سخ�سية املتلم�ض من جهة اأنه من مبتكرات الرواة الذين 
قبل  ال�ساعر من  قتل  اأن جتيز  تريد  وعنا�سر  باأ�سباب  برمتها  تاأثيث احلكاية  ا�ستهدفوا 

امللك(

قيل اإن الرواة وجدوا يف �سخ�سية املتلم�ض عن�سرًا حا�سمًا "�ساهد ملك" تقوم عليه جممل 
امللك. وراحوا  له يف بلط  املتلم�ض عن رفقة طرفة  ا�ستنطاق  �سرية طرفة، فعملوا على 
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وياأتي من يوؤ�س�ض لل�سراب على الكتاب.
انتابني �سٌك باأن املذبح التايل من الن�ض القدمي جنائٌز:

              )ويكون اأن ياأتي / اإذا جاَء..(
انتحاٌب جارٌف ي�ست�سرُف الأخطاء 

حكمُة نا�سٍك 
و�سللٌة ترث احلجارَة كي ُتعيَد الذبَح والقربان:

              ).. اأن ياأتي/ اإذا جاَء..( 
الفتى يف نزوة ال�سبعني       والأ�سعار تقتله 

فتى يبكي لنا،           يبكي ...
العذارى ينت�سني به اإذا غامْت ملحمه

�سدمٌي اأو �سهيٌل يف كتاب الليل. 

يبنون على ذلك ويجمعون القرائن، ل ليوؤكدوا ذهاب طرفة اإىل بلط احلرية فح�سب، 
ولكن ليجدوا للملك الأ�سباَب التي تبر جلوءه لإيقاع العقاب بال�ساعر، من حلظة دخوله 

امل�ستهرت على امللك حتى جترئه على هجائه القا�سي له ولأخيه قابو�ض. 
)و�سادف اأن خيال الرواة يف �ستى الع�سور وخمتلف ال�سياقات قد تفتق عن اأ�سباب عديدة 
ملقتل طرفة، نخ�ضُّ منها خم�سة، كل �سبب ي�سرب �سططًا يف ناحية، فيجعل احلكاية قائمة 
على تهافٍت َي�سي بالنية املبيتة لقتل �ساعٍر خارٍج عن �سلطة القبيلة وتقليد املجتمع وحكم 

ال�سلطان. رواة اجتهدوا للتفاق على تاأييٍد م�سمٍر فّظ لفعل امللك والقبيلة.
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                 كتاب السرية

وردة النساء

- 1 -

هل تلدين وردٌة كي اأ�ستعرَي حزاَمها يف وح�سة التذكار
هل حتنو على دمَي امل�ساع لكي اأعّمَد بالنبيذ �سهيق �سهوتها 

فكم تلُد الن�ساُء           وكم �ستثكل وردٌة اأحفاَدها 
اأثلث مراٍت ولدُت، و�ساع يل قٌب، وِت�سُع وقائٍع ُتروى لقتلي 

كنَت مثلي يا نبيَّ النا�ض 
 . عْتَك الأمهاُت جميعهنَّ َك ثاكٌل.       �سليَت �سرًا     وادَّ اأمُّ

ربطَن �سرك يف حزام الر�سع يومًا، 
وانتهْت اأ�سطورة التاأويل يف دار الولية. 

يف �سراب املاء والأ�سماء يف الدول اخلفية 

يرتيثوا  اأن  دون  اله�سة،  بحقيقتها  املتلم�ض،  �سخ�سية  الأوائل  الرواة  التقط  فلما  قيل، 
للتيّقن من م�سداقية تاريخها يف ذاتها اأول، ثم التب�سر يف اإمكانية قبول حديثها وروايتها 
املتلم�ض من  تكري�ض �سخ�سية  اإىل  �سارعوا  اإمنا  ثانيا.  كحقيقة لحقة وناجتة عن ذاتها 
اأجل اأن يت�سنى لهم اإن�ساء الرواية وا�ستكمال القرائن التي جتعل من تلك الأ�سباب حكمًا 

ناجزًا. 
)و�سادف، اأن اخليال الهامد �سيقبل هذا ال�سرد اله�ّض لوقائع الأحداث. روايات ابتكرْت 

�سخ�سية املتلم�ض من اأجل الفتك بطرفة(
احرتامهم،  وعدم  بامللوك  ال�ستهتار  بتهمة  الإدانة  قف�ض  يف  ال�ساعر  الرواة  و�سع  قيل، 

+ C M K + C M K

45 + 



46

كنُت مثلَك
دون ق�سوَرهم بق�سيدة من �ِسعري الوح�سّي وامللوك ميجِّ

ين يف خيبة الرايات  يا اأمي حزاُمِك �سدَّ
وانهارت فتّوُة �ساعدي يف خيطِك املحمي بالنايات 

يا اأمي انتهْت، لول حزاُمِك، اأجمُل الغاباِت 
ت�سٌع. 

ني قٌب.. وقيل على �سليٍب.. قيل اأطرايف مقطعٌة.  مَّ �سَ
ين خيُط النجاة. واأيقظْت روحي  د الدّم اأنهاين. وقالوا �سدَّ وقالوا اإن َف�سْ

ذبالتها.
راأيتك تغزلني ال�سم�َض، مثل خطيئة النارجن وهو ي�سوغ �سفرته 

راأيتك تزجرين النف�َض. وحدك �سر قافلة القبيلة
تف�سحني لطائم التجار 

          وهي تائهة ِبخيٍل جامٍح َيـْنـزو وَي�سبُق، 

�سادرين دائما من رواية املتلم�ض، هذه الأكذوبة التي �ستوا�سل �سرد الأكاذيب، فيما هم 
يوا�سلون جمع القرائن، رواية بعد رواية وع�سرًا بعد ع�سر، دون العناية ب�سروط متا�سك 

الروايات ومنطقيتها اأدبيًا وتاريخيًا. 
ْغِن عمرو بن هند على طرفة  )و�سادَف اأن جميَع الرواِة كانوا، فيما ي�سرُدون اأ�سباَب �سَ
و�سرِد  الأخبار  رواية  حدوِد  عن  خارجًة  كراهيًة  ي�سمرون  اإمنا  قتله.  تدبري  اإىل  و�سعيه 
الأحداث، ليبدو الأمر جمعًا للقرائِن التي جُتيز الفتك بال�ساعر. ويف ذلك �سلوٌك قمنٌي 

بالق�ساِة واجللديَن ل املوؤرخني والأدباء(
قيل، هذه هي اأ�سباُبهم التي توافقوا عليها، دافعني بها، جمتمعًة، بحيث اإذا مل ُيقنع �سبٌب 
واحٌد اأقنَع الثاين اأو اأّكده الثالث. وبهذا ي�سوقون لنا تبيرًا لغ�سبة امللك لئل يفلت ال�ساعُر 
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                 األناشيد

                 كتاب السرية

          وهي غافلة     وتخ�سُر اأو ت�سيُع. 
راأيت يف غيم الولدة

كنت يف في�ض املخا�ض وتكتمني الطلق. 
وِك على وهم ال�سللة �َسدُّ

�سدين خيُط الدللة. 
كلما يف يوم ميلدي .. تاأكد مقتلي
وا�ستدَّ نزُف الطلق وامتدَّ احلزاُم 

غادرتني �سهوة الن�سيان 
                           وانبثق الكلُم.

من م�سريه املحتوم. 
)و�سادَف اأن اأ�سباب غ�سب عمرو بن هند وقرائن الرواة الرائجة �سد طرفة كانت: 

الأول/ عدم توا�سع طرفة، وتكبه واعتداده بنف�سه يف ح�سرة امللك. 
الثاين/ تغزله باأخت امللك.. 

الثالث/ هجاوؤه لعمرو بن هند واأخيه قابو�ض 
الرابع/ و�ساية عبد عمر بن ب�سر م�ست�سار امللك بـال�ساعر ب�سبب ما قاله يف هجائه. 

اخلام�ض/ مرافقة طرفة لعمرو بن اأمامة، الأخ غري ال�سقيق للملك، اإىل اليمن منا�سرة 
له �سد اأخيه.
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- 2 -

يا اأمي، 
ين يف النَّحِر حزاُمِك َحزَّ

هل كنُت النهاية يف البداية؟ 
�ض« قبل اأن ميحو حجارته ين ُحْزين على موت »املرقَّ َحزَّ

ويبكي.
كلما اأو�سكُت �ساعْت جنتي يف اآخر الفتوى، 

و�ساءْت يف الأقا�سي كي اأموت مبكرًا 
قال النبي قبيل اأن يهذي بنا:

ت�سعًا ُقتلُت
ومرًة قلُت الق�سيدَة كي اأبالَغ يف ابتكار الع�سق 

اأذهُب يف ال�سغاف 

لعمري، اأن كل تلك الأ�سباب كفيٌل الواحد منها بف�سح جميع امللوك. وهي كلها ل ت�سّوغ 
م�سادرة حق �ساعٍر واحٍد يف حريته. 
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                 األناشيد

                 كتاب السرية

ومرة اأخرى ُقتلُت على ال�سفاف 
ومرة اأخرى اأخاُف، 

                     ومرة اأخرى..
 

أنظر إيلَّ وخلصني

�سرخ يف وجهه مم�سكًا به يرّجه رّجًا. هل هو �سنٌم اأم وثْن. ها اأنا اأدعوه اأن ي�ساعدين اأيًا 
كان. اأي اإلٍه هذا، ل ي�سمع ول ينظر ول يتكلم ول ُيخّل�ض النا�ض من عذابهم. ما حاجتي 

لأحجار واأخ�ساب ور�سوم ت�سدر عن الوهم وتذهب اإليه اأريد اأن اأحلم. 
ترك طرفة املكان وخرج يدمدم بكلمات هي بني الغ�سب والنزيف. فا�ض به ال�سّك وتفجرت 
الأ�سئلة. ليلته املا�سية كانت اأق�سى عليه من حلظة خروج الروح من اجل�سد. توغل باأ�سئلته 
كثريًا وهو يتحقق مع راعي كني�سة "دير العذارى" الأ�سقف “مار يوحنا الأزرق". يف �سمت 
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 على وطٍن خيشى الفتى

ُزها هذي بلٌد ل اأميِّ
دخاٌن اأم يٌد مغلولة اأم فكرة تهوي؟ 

بلٌد،
كانت ال�سحراء مت�سي          فا�ستحالت حا�سرًا..  

م�ستقبًل ..
من اأين يل.    ماذا اأ�سّمي خيمة يف الرمل

 ل ماٌء ول غجٌر 
ول ي�سغي اإليك الغيُم حني تقول.   

                                      من�سي للأفول
فكيف يل،

كنا على و�سك احلديقة، مثل حلم عابٍر 
فا�ستيقظ الكابو�ُض 

الآلهة عن �سعوبها، م�ستع�سيًا عليه هذا ال�سمت فهو ل يفهم مل ل تكامل الآلهُة النا�َض 
هو  وي�ساجله. احلديث  ينا�سده  �سيده  يكامل  اأن  الإن�سان  األي�ض من حق  يعبدونها.  الذين 
�سرٌب من احلب، هو ال�سلة يف حلظة العمل. غري اأنه ل يرى اآلهة تعباأ اأو تكرتث مبن 

ي�سلي لها ويعبدها ويت�سرع اإليها.
 

حني ب�سط طرفة للأ�سقف �سلَم الحرتام، �ساأله عن �سمت الآلهة اإزاء بط�ض امللوك يف 
النا�ض. �ساأله عن تكاثر الأديان ونق�ض احلب، وعن تنا�سل رجال الكنائ�ض واملعابد من 
دون اأن ترّد الآلهة التعا�سة عن ب�سٍر ل يتوقفون عن ال�سلة وال�سكر ول ينجون من العذاب. 
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                 األناشيد

                 كتاب السرية

واختلط اليتامى بالثكاىل
دارْت الفتوى           وَحلَّ النع�ُض يف عر�ٍض
بلٌد ل اأميزها.                 حياٌة اأم متوت.

هي انتحاٌر �سارٌم.
يا ليت يل - هل كنُت مقتول ومتُّ

              اأم كنُت يف �سفٍر وُعدُت –

مل يعد يل، 
هذه ال�سحراء تفقدين، 

وكل تراثي املنهوب ميحوين، 
و�سوتي وحده يف هذه الأرجاء ي�سمعني.

كانت تلك الليلة حممومة بفعل الأ�سئلة التي ح�سبها الأ�سقُف الأزرق �سربًا غري م�سبوٍق 
من التجديف الذي مل تعهده كنائ�ض احلرية ول اأديرتها. لقد و�سل جداُل ال�ساعر حدود 

الفزع، فا�سطر الأ�سقف اأن ينزع ال�سليب من يدّي طرفة فيما كان ي�سرخ يف املذبح. 
 "اإن كنَت ت�سمعني، 

 اأنظْر اإيّل وخل�سني" 
متكن الأ�سقف الأزرق من احليلولة بني طرفة واخل�سبة، خرَج به اإىل حديقة الدير يتلو له 

ه عن الَغّي مما جعل طرفة يرتك ""دير العذارى اإىل حانة قريبة.  كلمات تردُّ
اإليه يف البحر والبحرين. يطلق  طفق طرفة يبوح بكوامنه يف ف�ساء املكان الذي يذهب 
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أشالء

َنَع ال�ِسعُر بي �سَ
 مثلما تفعل الريُح بالرمل

َد اأ�سلَء روحي َبـدَّ
م�سى بي اإىل تهلكاٍت 

واأغرى بي الناَر 
اأودعني وح�سة الغائِب.

اأ�سعاره ويوقظ اأ�سئلة النا�ض املحبو�سة. ل لي�سقل احلياة يف الأرواح امل�ست�سلمة فح�سب، 
على  الطغاَة  ُتِعنُي  اآلهٍة  على  اخلروج  طريق  يف  املذعورة  للخطوات  القناديل  لي�سع  لكن 

النا�ض. 
غري اأن اأحدًا ل يقراأ قلَب ال�ساعر ول يرى اإىل نبوءاته، فاأتاَح ذلك للملوك اأن ي�ستفردوا 

بال�ساعر ويغدروا باأحلمه. 
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                 األناشيد

                 كتاب السرية

الدرس

�سعٌب على ال�سعر اأن ينتهي 
مثل اأ�سطورٍة يف البكاِء النحيل

بكاء يخيط الظلم
                   ذريعة خولة يف خيمة الليل.

هذا هو الدر�ض:
»اأن ت�ستعيَد غيابَك، 

كلما ين�ساك قوٌم، �سوف يقتتلون، 
كي تن�سى �سللتك البعيدة.

كلما يف و�سم خولة، 
كلما تطوي عباءتها وتبكي مثل ثاكلة الظلم«

هل حفظَت الدر�َض. 

 فهرس النزوات

كنُت يف احلرية. يف حاناِتها. 
يف الق�سيِّ اخلفيِّ من الرمِز. مّما تاأّبى على القتِل

حيث الغيوُم التي امتزجْت وانتهْت يف يِد اهلل 
 خمرًا وحبا. 

وكنُت انتهيُت اإىل فهر�ِض النزوات
نهاياتها هودٌج يرتنُح
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»�سعٌب، م�ستحيٌل، خارٌق. 
واملوُت اأن تبكي وتبكي كي تخيط الليل بالدمع الطويل«

فدع خلولة در�َسها
واقراأ كتابك               وا�ستعْن بامل�ستحيل.

ياأخذين
اأتهجاه اأهجو واأهتاُج 

كنُت ابتداأُت بعيدًا، تقم�سُت ناياتها 
�سُتها. حر�ٌض حائٌر. تقمَّ

قال يل �سمُتها: 
»فلتكْن يقظًة 

وَن اأنخاَبك ال�ساهرْة اإنهم يتبعونك ُيح�سُ
نداماَك بي�ٌض، فل تاأمْن ال�سحَر وال�ساحرْة«

كنُت يف احلرية. يف َديرها
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                 األناشيد

                 كتاب السرية

الطفل يف اخلوف

تخطيُت الغباَر و�سرُت مائيًا
جتلى يل �سحاٌب يف الهوادج

وهي تهتف  بال�سماء لكي ت�سيل.
قلبي عليها قبل اأن ترتد روحي يف جروحي 

مل يعد يل يف رماد الغيم بيٌت 
�سار بيتي جنة التذكار 

اأعطتني يدًا اأبكي عليها 
مثل خوف الطفل يف ليل الغريب.

اأبحث عن جنة ال�سعر يف خمِرها
عن روؤاها امل�ساَنة بال�سمِت

يف مهبِط الطنِي والكاغد احُلرِّ
يف ده�سِة الق�سِب امل�ستهاِم باأحباِرها

بالكتابة ترفعني لل�سماء
قال يل:

»غيمُة اهلل حتنو عليَك 
ولكنهم يب�سرون. 
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تاج املوج

جاءْت متوُج
جترُّ كوكبًة من الأعرا�ض من ماء املرايا

�سوف ت�ستثني طبيعتها لرتقى اأن تكون ذريعة للرمل
حتنو مثل بحٍر �سطَّ يف ماء ال�سحايا

توقظ الأ�سرى
متوج         و�سوتها يف راية الذكرى

تغني          هذه اأ�سطورة اأخرى
�ستبدو بعدها ال�سحراء نائية عن ال�سعراء

تبدو م�ستَقرًا للرحيل ونزهة للماء
كي حتظى مبحتمٍل،

متوُج وتخدُع احلرا�َض

فاأقوى من الغيم �سوتك 
ي�ستعجلونك للموت، 

فا�سبْق دم ال�سيف يف غدرهم«. 
فانتهيت

انحنيُت على كتِف اأمي
واأدركُت �ِسرَّ حكاياتها احلائرة. 
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                 األناشيد

                 كتاب السرية

يقتتلون يف غيم امل�سافة 
بني زرقتها ورمٍل �سادٍر ل ينتهي.

يا غيم دعها تنتمي
دْع خولة الفر�سان ت�سغي مرًة اأخرى لوقع خطاك

تفقد جنمًة كانت دليلَك نحوها
وت�سيُع يف تيِه القبيلة كالقتيلة

اأيهذا الغيم دعها وردًة يف الكاأ�ض، 
            ت�سبق خطوها..  ومتوْج.

آية املائدة

كنُت يف غجٍر و�سعاليَك وَجرحى وُطهاٍة جباريَن
لوا  كنُت اإذا َجـنَّ الليُل، تذكرُت رفاقًا َرحلوا، ورفاقًا و�سَ

وا راياِت قباِئلهم،  وراأيُت رفاقًا �َسقُّ
واأقاموا يف حمراِب كناِئ�سهم، يقَتِتلوَن ُقبيَل الذبِح 

لُّوا عند الباِب وما َدَخلوا  فما �سَ
َغجٌر يف احلب اإذا َخَجلوا
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مخسون ماًء

�َسكبُت لك خم�سني ماًء لتغت�سلي بغري ال�سهد
حيث الأنهار تزخرف ج�سدك. تداعبه وتوقظ فيه الفتنة 

خم�سون ماء تتحدر من اأعطاف الطبيعة. متموجة حتفُّ مبركبك اللطيف 
و�سليل  الو�سم  بفعل  املتوهج  اجل�سد  هذا  لكاأن  الأجنحة.  نعمة  ومتنحه 

الذهب يبحر بال�سهوة نحو �سدمي ال�سغف. 
خم�سون 

ل يكفيك      
ول يطفئ لك نارًا 

ول يلجم دورة الدم املجنون يف الأروقة.

تلَمُع تيجاُن ال�ِسعِر ِبهْم
َيْهُجوَن الريَح، وينحرفوَن عن الغيم

يُعوَن ول ميتثلوَن اأِدلُء َي�سِ
فكنُت اإذا َجـنَّ الليُل �سمعُت نحيَب جناِئزهم 

َت�سعى هائمًة يف هيئِة حّماراٍت ثاكلٍة، 
تن�سى البحَر وتخ�سى غزَو ال�سحراء 

اأدلُء،
 واأ�سمُع اأجرا�َض �سلِة اخلوِف َتُفرُّ بهم

غَجٌر يف �َسَفٍر والعمُر ق�سرٌي
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                 كتاب السرية

شهالء

تفتح �سرفًة وتقول يل: هذا �سريرك، عر�سك اجل�سدي
خذين قبل هذي الكاأ�ض، قبل رحيلك التايل

فلي خمٌر لديك اأريده لأريَق عطري يف كيانك
�سهلء فاحتة النعيم ت�سرُّ يل 

ني اإىل اجلحيم �سهلء �سهوة �ساِخ�سِ
تردُّ يل َنْرَد املغامرة الق�سية

كلما مدْت يدًا       اأرخيُت اأع�سائي لها، 
لتقول يل:        عر�سي ينالك

وانتعا�سة جنتي تاٌج ي�سري اإىل مكانك
ماذا يريد ال�سعر اأكرث من يٍد ممدودٍة وثلث جنيات،

اأخطاء ملّفقة ومغفرة احلنان و�ساهٍد ين�سى.. 
و�سهلء ال�سهية زهرة يف عنفوانك.

واأطباُء يداووَن القلَب مباِء الن�سوِة
خُروَن رثاَء العط�سى ملديح البحر  َيدَّ

دواُء الغجر املهدورين
كتاٌب َيحظى �سعُب املفوؤودين به

غجٌر و�سعاليَك واأ�سرى
كنُت اأعالُج خوَف الروِح بهم

غجٌر يرتع�سوَن لفرِط الده�سِة 
 يف اجَلرِح ويف التعديْل.
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فرسي إليك

، فارويها بعطرك  َفَر�ِسي اإليِك تخبُّ
حّمليها ما يقاُل عن الق�سيدة وهي ت�سمو 

وا�سفعي للغافلني             ف�سوف يغفر �سيٌد للعبد 
وحدي يف انتظارك، 
جللي فر�سي مطهمًة 

  مباٍء نادٍر من جنٍة يف اآخر ال�سحراء 
وحدي             

والر�سائُل ذاهبات مثل قافلٍة بل معنى 
 بل اأ�سطورة 

مثل انتظاري اأْن اأموت. 

انجراف املسَعى

اأجيُء منجرفًا 
على طلٍل ول اأبكي عليه 

َوْقُع اأقدامي حروٌف 
ويدي يف ُعنِق اخليِل 

واأخباري طريٌق 
واأمامي اأفٌق اأ�سعى اإليه.
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                 األناشيد

                 كتاب السرية

تاأتيك اأخبار املراثي وهي خائبة 
فاإْن جاءت اإليك اخليل عارية، 
خذي ثوب القتيل وجللي خيلي

كاأن قرينة تكفي لكي اأبدو قتيًل قبل مو�سِمه.

يقظة الرماة

اأخطاأُت يف التقدير
اأ�سماُء ال�ُسللِة باُبها ال�سري

َمْن يقفو �ُسللته �سيبقى خارجًا َهَمًل. 
وَمْن ين�سى الهواَء ي�سيُع يف برد املنايف، 

يف فيايف الريِح، من�سيًا على ُجرِح الطريق 
وكُل مْن ين�سى ُيَذّكُره الرماُة 
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جنمة اهلل

)دفرت خولة(
 

فل ملئكٌة َيرفُّ جناُحها ل اأغنياٌت �سوَف تكرتث، 
ول َتِرُث الرماُل 

ول تناُل �سوى النواجذ
واحتمالت املقا�سِل كلها متحوه من حِب الكتابة

مل اأكْن اأتلو كتابًا
دى، اأخطاأُت يف التقدير. كلما حاولُت تاأويَل ال�سَ

ِد الأطفاِل من اأحلمهم  ن�سُف ال�سم�ِض يكفي. لو اأ�ساأنا الليَل قبل َت�َسرُّ
حاولُت ر�سَم املاِء يف غيم اجلحيِم 
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»َجُنوٌح ِدَفاٌق َعْنَدٌل ثمَّ اأْفِرَعْت«

طرفة

 كاأنني اأخطاأُت يف التقدير
مل اأْدِرْك �سوى ظِل الهواء. كاأمنا �سخ�ٌض يوؤلُِّف غابًة من وردٍة، 

وي�سوُق قافلًة من الأخبار يف �سخٍر
ُترى اأخطاأُت يف ليل من الأخطاء؟

اأن تهجو الطريقَة، 
اأن َتُردَّ عن الطريق، 

واأن َترى يف غرفِة الأحلِم وح�سًا
اإْن تكْن فردًا جتْد فيَك القبيلُة خ�سَمها اليومّي اأنَت عدوُّها
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 أدالء

َرُت بالأدلء  ق�سا�سي الأثر،  َغرَّ
وهم يجوبون الكتَب. يقراأون يف الو�سم نكهَة الإبري�سم وملح الإثمد

ون مواقَع اأحلمي وي�سبُّوَن لكل قدٍح خمرًة ويروزون اإبرَة امليزان  يتقرُّ
اأدلُء يتهدجوَن يف �سهوِة الغيِم والتاأويل.

غررُت بهم حتى اأو�سك الندم اأن ينال منهم.

اإن كنَت قد اأخطاأَت فارجع، واعتذْر واخ�سْع لتقومِي ال�ُسللِة
ل ت�سدْق غفلَة املراآِة 

عنَد بقيِة املعنى َروؤًى تفنى 
واأ�سراُر ال�ُسللِة كلها مك�سوفٌة 
اإن كنَت قد اأخطاأَت يف التقدير

لن يكفيَك اأن تن�سى جناَحَك كي َتِطري 
املاُء بحرٌي

ون�سُف الأر�ِض ل يكفي ل�سعٍب �ساخ�ضٍ كال�سم�ِض 
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نزهة الناقوس

جئـُتـَك اأتبُع �سوَت النواقي�ض، كنُت يف الطرف البعيد من اجلزيرة. جئُت 
ماأخوذًة بنحا�ض قدمي يفرُّ من ال�سداأ وي�سرخ. كنت كلما و�سلُت اأ�ساروا 

اإىل تخوم اأبعد: 
»انظري اإىل ذلك ال�سوء، انه هناك، يت�ساعد يف معبٍد مهجوٍر«. 

اأ�سعى  بعيدة.  �سحراء  من  فاأ�سعى  ال�سواظ،  مثل  يت�ساعد  �سعاعًا  اأرى 
يف  حنجرٌة  تقودين  اإليك.  قادمًة  الرمل.  حبات  ُيح�سي  كمن  واأنتحُب. 
قريبٌة  تخوٌم  فْت  تك�سَّ تقدمُت  وكلما  يبلى.  ول  تعٌب  منه  ينال  ل  نحيٍب 

 : اأ�ساروا  اأو�سكُت  وكلما  تبتعُد. 
»اإنه هناك...«. 

به  ت�سي  ما  فاأقراأ  ي�ستيقظون.  اأنبياء  عن  يكتب  �ساعرًا  الوهج  يف  اأراك 
مفعمتني  �سفتني  على  بوح�ستها  تطبق  تكاد  �سحراء  يف  تعول  نواقي�ُض 

حانة شهالء

لي�ست �ساقيًة يف حانٍة. هي امراأٌة حُت�سُن �سقَل الأقداح باللطف، و�سكَب الراح بالظرف، 
ْت  وَبزَّ امِلهنَة  واأتقنْت عنه  اأبيها  َوَرَثْت احلانَة من  اأرواح املولعني باللهو والعبث.  وملعبة 
بها.  تولَع  و  �سهلء«  »حانة  زاَر  اإل  َمرَّ احلريَة  �ساعٌر  يبق  فلم  واحليلة.  اأَمها يف اجلمال 
ول عا�سٌق اإل تدلَّه بغنجها. حتى قيل: ليلتان يف احلرية تغنيان عن العمر الباقي. ليلٌة يف 

هوائها وليلٌة يف هواها« 
وكانوا َيعُنوَن حانة »�سهلء« بهوى الليلة الثانية. 
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ُد  بالر�سائل. اأجّد يف ال�سعي خ�سية اأن ينال الوقُت من يقظة احلجر، فيرتمَّ
البكان ويقع نبيٌّ يف الوهدة. 

اأقي�ض ال�سغف بالنواقي�ض، واأنَت  اأ�سعى بقلٍب م�سطرٍب،  من بعيد الرمل 
الأرجاء  وت�سرُب  ت�سّده  ُترخيه  ت�سّده  بال�سماء.  مو�سوٍل  حبٍل  يف  تتاأجُج 
الزرق به. تطلق النحيب ال�سارخ مثل وتٍر ن�سيٍط وحيٍد يف املعزف العظيم. 
فاأعرُف اأنني يف الطريق اإليك، اأدرك �سوتًا يوقظ اخللق ويعيد اخلليقة 

اإىل ر�سدها. 
ناقو�ُض فتًى َي�ِسي ويبوُح وُيف�سي ب�سعٍر ينهر الآلهة.

فما اإن انتهى طرفة من كاأ�ِسه الثالثة حتى التفَت اإىل »املتلم�ض« 
قائًل: يا متلم�ض، اأظنَك �ستذهُب اإىل ملكك وحدك. 

انتف�َض املتلم�ض كمن ا�ست�سعَر تخلي طرفة عن الأمر برمته.
لوَك ر�سالَتهم واأودعوَك اأمانًة لبد لك من اأدائها.  وقال: لكنهم َحمَّ

فقال طرفة م�ستخفًا: ها اأنَت اأحر�َض مني عليها واأقَدَر على �سونها، ولك خبٌة يف ح�سرة 
امللوك. اأما اأنا فل ِقَبَل يل بامللوك. ل اأق�سُد ملكًا ول اأقُف بباب ملٍك ول اأنتظُر ملكًا ول 

اأطلُب �سيئًا من ملْك. فاذهْب عني. 
تعايل  اإليه  اأذهب  لن  ملٍك  بحق  والنهار.  الليل  مليكة  يا  مداعبًا:  �سهلء  ناحية  ماَل  ثم 
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 انتظار

كنت انتظرتك يف نهايات الق�سيدة، 
كي ن�سافَر يف الذهْب
كْن يل انتظارًا واحدًا

نارًا مولَّعًة 
              لأنتظر اللهْب.

اأتزوُجِك هذه الليلة.
وقع هذا القوُل �ساعقًا على �ساعٍر يقال له »الأقي�سر« كان حا�سرًا يف احلانة ليلتها، وكان 

ًا بكلِمه على طرفة: ماأخوذًا ب�سهلء، فالتفَت منق�سَّ
»لكنَك ن�سرايٌن يا طرفة«. 

فردَّ عليه طرفة:
»وماذا يعني هذا؟«. 

وكانْت �سهلُء قد ا�ستملْت كاأ�ض طرفة لت�سكب له. فيما تقول له م�ستجيبًة لدعوة طرفة:
»اأهذه الليلة، اأْم لهذه الليلة؟«
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 حصة املوت

كنُت خم�سني انتظارًا يائ�سًا         
 وعرفُت اأنَك لن جتيْء

كنُت امتحنُتك يف غياِب الدر�ِض يف القامو�ِض
وهو ذريعُة التاأويِل

اأ�ساأُل عنَك ن�سياَن الدفاتِر
كاَن ي�ستثني ق�سيدتَك اجلميلَة 

ينتقي للحرب اأ�سلًء    
عاَف اخليِل كي نكبو ومينحنا �سِ
فياأخذنا بكاوؤك لنتظاٍر �سارٍم

خدي على باب الكتابة               رمبا تاأتي. 
ًة يف ح�سِة املوِت البطيء. انتظرتَك جنَّ

طاَر عقُل »الأقي�سر« �سارخًا بها:
»ولكنِك يهوديٌة يا �سهلء«.

فالتفتْت اإليه م�ستنكرة:
»وماذا يعني هذا؟« 

ًة لفرط الرتّنح الذي بعثه بوُح طرفة، والغنج الذي ا�ستجابت  فارجتْت اأرجاء احلانة �ساجَّ
به �سهلء. فاأمعَن طرفة حتديقًا يف جيِب �سهلء، الذي َيْف�سُح ل�سدرها العارم ما يكفي 
لندلعة منرين هاجمني يتجليان يف مرمى نظرات الثمِل وب�سريِة ال�سكراْن. حتى اإذا ما 

جتا�َسَر طرفة على َمدِّ يده جَل�ضِّ اجل�سد الب�ّض. نهرته �سهلء:
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 غصٌن مريٌض ومكسور

كانت الريُح تفاحتي
وهي مرتاحة يف انت�ساف احلروف

كنُت يف الغيم
يف الكلمات التي ت�سبق الوقَت يف املنتهى

 اأحتفي بالغ�سون املري�سة مك�سورة يف الطريق املوازي
هل كان يل بيتها.         وال�سدى واهُن ال�سوِت

ُب اأخطاءه يف احلديقة �سخ�ٌض يرتِّ
هل كانت الريُح اأعلى من الوقت

والرمُل يف �ساعتي
يف اخلفيِّ من اخلوِف

وال�ساعُر امل�ستهاُم ي�سيعني وي�سيع

»ل اأ�سمُع كلَم ال�سكارى ول اأقبُل تطاولهم«. 
َرَمَق طرفة املتلم�ض املذهول، الذي كان قد بداأ يتخبَّط يف وح�سة مهمته املتعرثة. منحه 
ابت�سامة �سارمة. واأم�سك يد �سهلء بثبات كمن يوؤدي طق�سًا: »كوين بيتي يف احلرية كلما 

ق�سدُتها. تعايل اأبني بِك واأكتب عليك«. 
ْت �سهلء: فَردَّ

»اأخرْج من خمرتك الليلة تدخل بي غدًا. فعلينا اأن نذهب اإىل من ي�سهد على ذلك. فهل 
تاأتي نحتكم اإىل النار؟«.

فقال طرفة:
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تّسِمية

�َسّماِك زنبقًة و�َسّماين �سدًى
ففتحُت نافذتي على ليِل احلديقة

كي اأرى عطرًا يغني لل�سماء.

»هل تاأتني اأحتاُل بِك اأماَم اجلنة؟« 
هّب املتلم�ُض �سارخًا كمن فا�َض به:

اأيها الغلُم الفاجُر. ترتك ر�سالة قومك لتذهَب اىل جحيم هذه اليهودية. ما اأجبنك   «
عندما يطلبك املوقُف ال�سجاع «.

فانفجَر طرفة: 
باب  فل�سُت من  اأنا  اأما  ُيحْب.  ما  اإىل  وليذهب كل منا  اإىل ملكك.  »فلتاأخذك �سجاعتك 
امللوك. ففي احلياة ما ُيغني عنهم. وقْل لقومي اأن يعدلوا يف ما بينهم قبل اأن يطلبوا عدًل 

من ظامل«. 
اإىل ترهيب  بالر�سالة وحَده. فعمد  اأنه ل حمالة ذاهٌب  باملتلم�ض. وعرف  الغ�سُب  تفجَر 
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 احلائر

كلما عاَد من حريٍة
جاء م�ستنفرًا

ت�سبقه ال�سكوُك،      
وتتبعه الأ�سئلة.

 

طرفة:
ك الذهاب فلن يغفر لك«  »اعلْم اأن امللك يعرُف انك قادٌم معي غدًا للقائه. فاإذا بلغه رف�سُ

فعاجله طرفة: 
»اأبلغه األ ينتظَر مني زيارًة ول مديحًا«.

 قال املتلم�ض:
ط احلجارة« لفرط  »بحق امل�سيح اإنك تلعُب بالنار مع ملك فاتٍك. هذا الذي يدعونه »م�سرِّ

بط�سه«. 
حَك طرفة م�ستجيبًا لنزوع ال�ُسخرية والعبث يف كيانه. فيما اخلمرُة ت�سعُد به: �سَ
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 لَك

مثل اأحلم الفلْك
اأبحرُت نحوَك          قاربي ج�سدي 

وقم�ساين �سراٌع
وانتحاراتي انتعا�ٌض �سارٌم

                            والقلُب لك.

»ل اأفهُم كيَف اأن ملكًا يقبل مبثل هذا الو�سف. لول اأنه فعًل كي�ُض �سراٍط كبرٍي«. 
ثم نه�ض متاألقًا بخمرته: 

»ِاذَهْب اإىل ملكك وقل له اإنني ذاهب اإىل العر�ض وعليه اأن يذهَب اإىل ما ُيريد«. 
هاَج املتلم�ُض خارجًا من احلانة. كمن يهرب عن �َسماع كلٍم ُي�ساعُف ذعَره، راك�سًا نحو 

مهمٍة اأدرك بغتًة اأنها اأثقُل على كاهلِه من القتل.
اأن قومًا  قالت  روايًة  اأن  املتلم�ض. غرَي  اإليه  الذي كان يذهُب  اأحدًا مل يعرف ما  اأن  ُروَي 
اأنهم �سادفوا  ال�سابلة  اأيام. وَروى بع�ض  ال�سام بعد  �سادفوه هائمًا على وجهه يف طريق 
كمن  مذعورًا  ويتلفْت  اجلزيرة.  اإىل  طريٍق  اأقرب  عن  �سائًل  يهذي  دجلَة  يعب  �سخ�سًا 
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تأويل

وردٌة   /   لغٌة
زفرُي قامو�ٍض لها

وتبادل الأنخاب يف تاأويلها 
عطٌر واإرُث  قبيلٍة منهوبِة الأخبار

مثل �سللٍة تهذي
وكاأ�ُض الغيم ُي�سكرنا        

ويوقُظ ليلها.

يهرب من ناٍر تلحُق بثيابه. وقيل اأن طرفة هو الآخر قد َفرَّ هاربًا بعد ليل �سهلء. تاركًا 
احلرية نحو الأرجاء ال�سا�سعة. وقيَل اأن عمرو بن هند قد �َسمَع عن وقائع حانة �سهلء. 
فغ�سَب وعزَم على مطاردة طرفة والفتك به. فاأر�سَل اإىل عماله يف طلب طرفة وملحقته 

بعد اأن دخل عليه املتلم�ض وحده. 
ماذا يريد ملٌك من �ساعٍر ل يريُد �سيئًا؟ 

                 دفرت خولة
+ C M K + C M K

73 + 



74

ألفة

غ�سنان خم�سو�سران
واحلديقة تْفرط يف احلب

بيٌت توؤجلُه وح�سٌة
وال�سجرياُت توؤن�ُض وحدَته النادرْة

جمرٌة �سابرْة
كل هذا اجلليد املري�ض على الباب

هذي الوريقات تبكي على خ�سرة حا�سرْة .

شهالء تشهق

�سهلء،
�ُسرفُة طرفة على حريات اللذة وفتنة النزوات يف ف�ساء احلرية.

قال لها: اأتزوُجِك الليلة. 
قالت له: تاأخذين ب�َسرطي، اأكوُن لك ب�سرطك. 

وجَد فيها ح�سَن حرياِته الفاتنة ت�سُكُب له فينهُل منها ويغمرها فتذَهْل. 
�سهلُء،
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 قدمان يف حلم

مل تخرج خولُة من حلمها. ا�ست�سلمْت للنوم وتركْت قدميها توؤن�سانني حتى 
ال�سباح. خلولة قدمان �سغريتان. طفقُت اأتاأملهما يف ده�سة من يكت�سف 

قدمي ملٍك لأول مرة. 
لهما  اأدَعُك  واأنا  يدّي  بني  ترتع�سان  البد.  يف  ال�سغريتني  لقدميك  يا 

الكعبني بجمرة الولع واأغ�سلهما مباء الق�سائد. 
قدمان �سغريتان حتى اإنني اأخفيهما معًا يف كفي، واأدثرهما بفروة الذئب 
ْت قلوٌب. واأظلُّ اأ�سرُد لهما احلكايات لأرى اأ�سغر قدمني  كلما َجنَّ ليٌل وت�سهَّ

ت�سغيان اإيّل وتن�سربان يف نوٍم ناعٍم، و�سرٌب من امللئك يحر�سهما. 
قدمان �سغريتان تنامان يف اأحلمي. 

اأ�سهر على اأحلمهما         فيليق بهما التاأويل. 

امراأة يف حانٍة يف حرية الليل. �ستاأخُذ طرفة اإىل املعلم احَلرييِّ العجوز، حيث كان ال�ساعُر 
يبحث عنه لياأخَذ على يديِه الكتابة، ح�سَب و�سية جده عن اأبيه على ل�سان وردة: "ابحْث 
عن بيت رجِل يف احلرية يقال له )الكامل(، اأخذ عنه جٌدك املرق�ض الكبري ر�سَم اخلِط 

والقراءة ". 
�سمعْت �سهلُء طرفة يروي تلك الو�سية ف�سهقت: 

 "اإنه جّدي اأيها ال�ساعر، �ساآخذَك اإليه".
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ما ال يفنى يف الذي ميوت

)دفرت طرفة(
 

يف حرضة الكتابة

وقَف ي�سرتد اأنفا�سه بني يدّي �ساحب الكتابة. مرخيًا كيانه املتعب، وهو ينظر اإىل ال�سيخ 
اأ�سغر من  اأمامه على تخٍت  الوقور اجلال�ض على ح�سيٍة يف حو�ض الدار، ويداه مرخيتان 
كّفه ذات الأ�سابع امل�ستعر�سة لفرط اخلّط. فوق التخت دواُة احلب وبع�ض اأوراق الكتان 
امل�سمتة ب�سفرتها العتيقة. احرتَم طرفة �سمَت �سخ�ضٍ ا�ستقبله عاريًا من ال�ستغراب 
الداهم. لكن  ال�سكل  الغرباء عزلته بهذا  اقتحام  اعتاد  العجوز قد  كاأن  والرتحيب معًا. 
ابت�سامة �سغرية مّرت على �سفتيه عندما رفَع راأ�سه ينظر اإىل الزائر الغريب. تنحى طرفة 
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                 كتاب السرية

»ما زال ترشايب اخلمور ولذيت 
وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي
إىل أن حتامتنــــــي العشرية كلها
وأفردت إفـــــــــراد البعري املعبد«

طرفة

عن مدخل احلو�ض. اختار ركنًا يف جانب املكان وجل�ض. 
- هل تعرف اأين ذرعُت الزمان وقطعُت امل�سافات لكي اأ�سل اإليك؟

ات�سعت ابت�سامة العجوز 
- اأعرُف، وكنُت انتظرتك 

- تعرف؟ من اأين تعرفني؟
- اأخبين اأبي اأن �ساعرًا اأو�ساه ب�ساعٍر من اأحفاده يق�سده لياأخذ الكتابة منه. ومل اأتوقف 
عن انتظارك مع الكتابة منذ البدء. اإن الكتابة تنتظر من ي�سعى اإليها. فهي النعمة التي ل 

تذهب اإىل اأحٍد ل يطلبها. 

                 دفرت طرفة
+ C M K + C M K

77 + 



78

 نهار نافر

بيني وبني الأنا�سيد ليُل 
بيني وبني الأ�ساطري �سيٌف  وخيُل 

ويل نحو بيت احلريق طريٌق 
�سينفر يف خطواتي النهاُر 

وينهاُر يف ليل �ِسعرَي وح�ٌض  جميٌل .. ويحلو.

الفضاء والطري

الكلم  ر�سم  النظام يف  يعلمني  اأن  اأ�ساأله  يديه،  بني  وقفُت  الكتابة،  اإىل �ساحب  ذهبُت 
تريُد  فلماذا  عندك،  من  بنظاٍم  الكلَم  تر�سُم  اأنت  ها  قال:  ثم  ميتحنه،  كلمي  فاأخذ 

نظامًا من غريك. اأنت ل حتتاُج يف كتابتك ل�سواك. 
قلت: �سمعُت اأن ثمَة حدودًا مو�سوعًة لكي تكون الكتابة مقيدًة ح�سَب نظاٍم جمموٍع م�سموْع، 

واأريُد اأن ي�ساعدين هذا على �سنيِع الكتابة. 
قال: يا ُبني، اذهْب اإىل الكتابة وحَدك. اأخ�سى اأن اأعلمَك نظامًا تهتم بتخوِمه فل تعوُد 
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شرفة كونية

اأكتب الكلمات خملوقة توًا 
خارجة يف  حلظة الكون يتكّون تخومًا بعيدة عن مرمى الآلهة. �سادرة 
عن الإ�سغاء احلميم لدبيب الدم يف الروح. اكتب فاأجنو معك من حيٍف 
والغايات،  بالو�سائل  اإلينا  ي�سعون  لهم،  ل�سنا  الآخرون.  ي�سوغه  َو�ِسْيٍك 
ويوملون بنا قبل احلفل وبعده. غري اأين من �سفيف ال�سرفة الكونية، اأكتب 
اإليك فت�سهقني، تدفعني و�سمك يف اأعطاف اخليل، وترخني العنان هائمة 

يف انتظاري.
اأن�سُب خيمتي يف ليل املكان كي ن�سهَر العمَر الباقي يف الزمان كله.

تكتُب نف�َسك. اذهْب فاإن كلَمك نظاُمك. 
من �ساعِتها واأنا اأ�سُع الكلَم وحدي، والكتابَة وحدي، واخلطَّ وحدي، وكنُت كلما ذهبُت 
ها من خَجِلها وترددها واأطَلقها من اإ�سار  اإليه بكتابتي، مر�سومًة مرقومًة، اأخَذها وَخلَّ�سَ

الدر�ض، وقال: اذهْب فاأنَت الف�ساُء والطري.
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عروة بن الورد

اأوتارًا ت�سدين  اأهيئ ال�سحراء خليمتي واأزرع فيها  قل يل يا عروة كيف 
اإىل جهة  الأقا�سي واأنال القدرة على احللم. 

اأن  اأجَل  الورد،  وبقيَة  كله،  والعذاَب  كامًل،  الفهر�َض  تقول  اأن  عليك 
ت�سَم �سهرُتـنا �سعاليَك الأر�ض وخوارَج ال�سماء، وَت�سَع الع�ساَق املقتولني 

بحناجرهم العارية. 
عليك اأن تفتح مملكتك لنقائ�سها وت�سَع دمي يف اأبجديتك. 

عليك يا عروة اأن تلقاين يف يوِمك و�ساعِتك وقراِح ماِئك نتقا�سمه معًا، 
ني العط�ُض وذبحتني الوح�سة. فقد اأم�سَّ

كأّن احلرف طفلك

تعلمُت الكتابَة قبَل اأن اأُح�سي �سروَط املوِت
�سارْت جنتي لغتي. 

وَجّدي قادين يف الأبجدية مثَل م�سكاٍة. 
َن يل القراءَة كالثمالة يف م�ساء الكاأ�ض وَزيَّ

 قال: ابداأْ كتاَبَك باحلروف امل�ستهاة
اكتْب كاأنَّ احلرَف طفلك 
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 صداقة

كلما فقدتك يف غياٍب،        
وجدتك يف كتاْب. 

�سديٌق مثلك ل اأحَد مثله 
يكتبني حني ميحوين الآخرون.

  

   

واجعْل الباقي من الكلمات رفقتك ال�سديقة. 
هذه لغٌة ت�ساُء وُت�سطفى وتنوُب عنا 

 كلما ُتهنا بها. 
افتح لها يف قلبك ال�سرّي مملكًة

لتحفَظ حقها يف حبك. ا�سقلها مباء الروح، 
واطلْق يف حجارِتها الكرميِة �ِسعرَك املجنون، 

واكتْب با�سِمها ما يجعُل التاأويَل ُحـرًا كي ينوَب عن امللك. 
واأنَت تهذي باملعاجم. تفتُح القامو�َض كي تن�سى 

َدع الفو�سى النبّية يف دليَلك كلما اأبحرَت 
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"الرقالء" 

ِمَن الإبل     اإل قليل
مَن اهلل اأكرث،

لِب اآلهِة النا�ِض من �سُ
من حلمهْم
من روؤاهْم.

َمْن راأى ناقًة ناُرها درٌج �ساعٌد نحو برج ال�سماء
لُّوَن هلل ؟ َمْن راأى الندماَء ُي�سَ

ُغ�ْض ُحرًا وحيدًا يف وريدي 
يا حفيدي 

عندما تاأتي بعيدًا يف ق�سيدتك الوحيدة نحو غيم الن�ض 
حني ترى الكتابَة جنًة اأعلى، وتنهاُل اللغاُت عليَك مثل احللم 

ل تخ�َض املغامرَة. انتعْل برقًا 
فُدرَُّك يف حديدي يا حفيدي

�سوف لن يكتْب �سواَك ق�سيدًة حتنو على غدِر القبيلة 
ل تخْف
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ناقتي هودُج ال�سعر
 والأنبياء ..

             يجيئون بعدَي .. جيًل فجيل

واقراأ كما يدعو امللئكُة
انتبه واكتْب كما مُيلى عليك 

وما يفي�ُض الوحُي فيَك 
هذه لغٌة َترى لَك ما ُي�سيء وت�سطفيك 

اذهْب بها حرًا بعيدًا 
�سوف ياأتيك امللوُك ويقتلونك 

كْن بعيدًا يف ِحمى الكلمات، 
 وار�سْم يف كتابك �سرفًة، فاملوُت دونك
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 أحفاد

اإىل اأحفاٍد كثريين
اأقرَب من اأ�سلٍف غري مكرتثني.

اأطلْق حروَفك غيمًة يف وح�سة ال�سحراء 
متلكها وتوؤن�ُض روَحها وت�سرُي جي�سًا واحدًا 

اإقراأ لهم. 
اكتب كتاَبك يف زجاج الرمل 

واأترْك يف »النمارة« ما يفي�ُض عن الإ�سارة 
هذه لغٌة حُتُبك كلما �سليَت يف حمراِبها

�ست�سدُّ عنَك املوَت
اإقراأ غيمها. اأكتب لها
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 أخت قليب

املاء يف  العذاُب مثل وجع  ينالك  اأنني.  اأخت قلبي يف غيٍم ويف  يا  راأيتك 
الكاأ�ض. اإرثك احلزُن واملراثي. بني يديك تن�ساأ ولئُد النمور، ويف كتفيك 

تبزغ الأجنحة وتفرُّ النجوُم يف عينيك. 

يا اأخت قلبي
النايات يف عر�ٍض ويف  الغاباُت وازدهَر نحيُب  انبثَق حولك نهٌر. فطلعْت 
عن  وتذودين  �سريرك  عن  ال�سباع  ت�سّدين  ليٌل  ا�ستيقظ  وكلما  مرايا. 

بيتك بال�سوء وال�سعر و�سهوة ال�سفر.

 اأو�سيَك 
َك كال�سهادة  يبقى ال�ِسعُر َرق�سُا يف قمي�سِ

فليكن نق�سًا على قدا�سها.
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حجاز

ل تكْن يف ُملوك احلجاِز
ول تطلب املُلَك 

كْن خارجًا      خارجًا 
يف الر�سائل            يف ري�سة الطري    يف اأوِجِه 

نافرًا              نافرًا 
             ل تكْن يف اأقلَّ من الرمز

                                  اأو يف املجاِز؟

 

من اهلل

مل اأكْن يف مكاْن
كانت الريُح تنتاُبني

والقوافُل ت�سعى لقتلي على مهِلها
ي اأملك الآن اأن اأمنَع املوت عنِّ

لأينِّ من اهلل 
 يف ال�سرِّ والآلهة.
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 احلرية

لها  واأك�سف  ت�سمعه،  �سوؤاًل ل  اأقراأ عليها  اليوَم.  اإىل احلرية  اأذهُب  قلُت 
جرحَا ل تراه. فغدًا لن يعود ثمة مت�سع لل�سفر ول م�سافة للكلم. فهي ل 

تعرفني واأنا ل اأثق بها. 
قلُت اأذهب اإىل احلرية لأمرين: 

                                خمر حاناتها وحب كتابتها.
قلت اأذهب اإىل احلرية لئل يقال اإين تاأخرُت عن اإيقاظ اجلمر يف اأوانه. 
اأذهب اإىل مملكٍة �سمعت اأنها تزخر ِبُحّرية العدل. حيث يروى عن ملٍك 
هو فيها الأول بني مت�ساوين يف �سعبه. قلت اأذهب. لكي اأعرف. ل اأطلُب 
منهم �سيئًا ولي�ض لهم عندي �سيء. قلت اأذهب اإىل احلرية. اإْن �سادفُت 

ملكًا ي�سغي، حملُت له ر�سالة النا�ض. 
حٌر من الإثنني اإن ف�سلُت       وحٌر معهما اإذا جنحُت. 

»املشّقر«

مثلَك،
برهٌة اأتوجُه فيها اإليك. برهٌة ت�سعُّ مثلَك. �سم�ٌض متعامدٌة على �سجادة الرمل في�سطع نوٌر 
غام�سٌة  �سقرٌة  تلك  حّبًة.  ًة  حبَّ تنفرز  تاأججها  لفرط  تكاٌد  لنهائية.  على حباٍت  كثيٌف،، 
املكان.  يغمر  �سغٌف  اإليك.  الطريق  يف  ينهمُر  الذهُب  كان  امللتهب.  بالف�ساء  ممتزجٌة 
ال�سم�ض من اأعلى والرمل ينب�سط برحابته ال�سارمة. تلك هي ال�سقرة الأزلية. تلك البهة 
اأدركت من اأين اأخذت هذا ال�سم الفاتن الذي ا�ستحوذ على حوا�سي حني قالت يل »وردة«: 
ْت من مواقَع اأقدامك، فثمة بوابة ا�سمها »امل�سقر« لبد لك اأن تعَبها ذات يوٍم، فتعرف  تثبَّ
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قلت لبني بكر: اأذهُب، على اأن ينظروا بحق وردة كما َيعِدون        
                  عدُت اأْم مل اأُعـْد.

قلُت اأذهُب للملك          فال�سعر ملٌك اأي�سًا
.........
.........

قلُت ... ،         
ومل اأذهْب اأبعَد من ذلك.

 

اأن احلياَة ت�ستحُقك كلما اكرتثَت بها«.
اأيها "امل�سّقر" ال�سامخ. من اأين اأتيت واإىل اأين �ستاأخذنا يف اآخر املطاف. 

من اأنت ما اأنت. 
تذرع بنا امل�سافَة بني ال�سجِن وال�سوق والق�سر واحل�سن وت�ستع�سي على الدللة.

وقفْت »الرقلء« بي وهي تنفُث رغوتها الف�سّية موجُا طائ�سًا يف اأ�سفارها املتهدلة، ملتفتة 
ناحيتي لكي اأكفَّ عن هذا امل�سري الطويل املتوا�سل. 
ت�ساأل: »ماذا تريُد من ال�سحراء اأكرَث مما اأخذت؟«

فيا اأيها "امل�سقر" ال�سقي، هل جند لديك مكانًا اآمنًا نتبادل فيه الأنخاب معك؟ هل اأنت 
معهم اأم علينا؟ وهل لدينا خياٌر اآخر يف مفازاٍت حتر�سك وت�سدنا عنك؟ 
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  العنرب

ُر. لي�ض يل من جراحَي غري هذا الزجاج الذي يتحدَّ
 هذي النجوم التي ُتـنـثـُر. 

ي دمًا.. ف�سًة ت�سكُر لي�ض يل اأن اأُ�َسِمّ
فاجرحي

واحرقي ..
            َي�سَعـُد العنُب .

ثمة من يجد لذة يف كونك الزرد، فنت�سرُع من اأجل اأن تنب�سَط مل�سارنا القلق نحو النزهة 
والتجارة واختبار الغياب عن الأحباء كلما فا�َض علينا ال�سفر. فاأنت يف الطرف الرحيم 

من م�سارب البدو وعلى م�سارف النجاة من ملوك احل�سر.
اأية ذريعة للم�سابني  "امل�سّقر" ال�ساهق. ينالك القويُّ بباأ�سه وتناُل املطاَرَد لياأ�سه.  اأيها 

خنَي بعطر الغ�سب،  بال�سحراء اأمثالنا، ونحن ن�سعى اإليك م�سمَّ
جمللني بتاِج ال�سم�ض، �سدرك �سريُر اأحلمنا

مثلك 
جنمُة اأحلِمنا ت�سطُع كلما احلوَلَك الليُل حولنا 

مثلك.
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الزفري

و�سعُت لها كتابي    كي تراين غائمًا
هي امراأة، لها خويف من الإيقاع 

فا�ستثنيُت يف قلٍق تفا�سيَل الق�سيدِة 
                      وهي تنمو يف قمي�ض الليل. 

اأججُت الغوايَة كي اأيِف بالوعد، 
تِني بباقي �سهوٍة  حتى اإنها يف ذروة التجديِف َم�سَّ

بزفرِي اأنثى. 
اأبلغْت روحي ر�سالَتها الأخريَة

 ثم مالْت بانعطاٍف، 
وا�ستهْت          َوَهَذْت، 

فاأو�سكنا نذوُب لفرط لذتنا

أٌب مغلوب وماٌل مغصوب

ال�سحراُء ذاتها 
التي نالْت من اأبي عندما غادَر لكي ميتحَن طاقته على ال�سفر، فا�ستقرت به الرماُل يف 

غدِر الأهل. 
ملاذا ينبغي على الرجِل اأن يكوَن وح�سًا لئل تغلبه ال�سحراء، اأو يكون �سبعًا لي�سدَّ الأهل؟ 
مل يبق يل منه �سوى ري�سِة دٍم ياب�ٍض يف قمي�ضٍ ممزٍق، وقطعة جلٍد عتيقٍة مثقوبٍة، مثَل 
ر�سالٍة تائهٍة ل ت�سُل اإىل مكاْن. اأيُّ طفٍل هذا الذي يرُث تركَة ل اإرَث فيها �سوى اأٍب مغلوٍب 
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ُترى ُمـتنا قليًل دون اأن ندري
هي امراأٌة. ت�سمي غيَم اأحلمي حقيقتها الأثرية

 فانتبه يل اأيها املجنوُن بي 
َزعزْع يقيني 

يا قريني يف كتاب ال�سك            واقراأ يف جنوين.

اأو طلبُت  اأنكروه،  �ساألُت عن حٍق  اأو  اأغلقوه،  باٍب  وقفُت عند  كلما  األهذا  وحٍق مغ�سوْب. 
قدٍح  بل  مائي  الكوْن.  �سريٍر  �َسقَط من  �سخ�سًا  اأم�سي حياتي  وجعلوين  طريقًا قطعوْه. 
وطعامي بل ق�سعٍة، ول ناَر يل، ولي�َض للخيِل رباٌط يف خيمتي. ال�ِسعُر وحُده اأنقذين من 
ِني بحياٍة يف هذا  العدْم. �سعٌر هو الليُل والنهاُر واملكاُن والوقْت. وحُده القريُن الذي َخ�سَّ
العامل، ومنَع عن روحَي الغياَب واملحو، وعندما ا�ستطاعوا اأن ينزعوا مني كل �سيء، امتنَع 
عِفه، العظيُم على �سغِره.  عليهم اأن ينالوا قريني الوحيد. ال�سعر هو ح�سِني القوّي على �سَ
ونِني وي�سدُّ عني وي�سقُل الأمَل يف روحي. ياأخذوَن مني كلَّ  �ِسعٌر هو القلُب يف اجل�سد، َي�سُ
�سيٍء، فياأخذين ال�ِسعُر عنهم. لي�ض اأ�سدُّ من ال�ساعر يف �سعِره. ولي�َض اأم�سى منه عندما 
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دار اهلل

كنت �ّسَميُت ال�سماَء دار اهلل 
�ساهيُت امللَك باحللم 

لونُت الدَم ال�سريَد يف الوريد 
وانتحيُت خارَج القبيلة 

عاريًا من التف�سري والو�سيلة 
جاورُت دار اهلل كي اأراه

ني بالأبجدية الأوىل  فخ�سَّ
                                ُقَبيَل الن�ض وال�سلة.

 

ي�سعوَن الغمَد عنه. 
هذا طفٌل ي�سبُّ قبل اأوانه 

وفتًى َيـْرقى اإىل رجولِته خفيفًا كمن ي�سبق اأياَمه
قالت: ماذا �ستفعُل باأعماٍم قتلوا اأخاهم؟

عرفت اأنها ل تـريدين اأن اأذهَب اإىل القتال، فذهبُت اإىل ال�سعر. اإن حاولوا اأن يفعلوا بي 
ما �سنعوا باأبي، ف�سوف لن ينالوا من الق�سيدة.

كاأين ابُن الق�سيدة اأكرَث من كوين ابن العبد 
يف ال�ِسعِر ينبغي اأن تكون حريتَك با�سلًة.
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حجر جامح

لك هذا احلجُر القدمُي
. �سخ�ٌض  كتبُت يف ن�سيانه �ساعقًة عابرة. راأيُت فيه اأ�سمائي بحرٍف ناق�ضٍ

�ساقْت عليه طبيعة النريان، واختبته اآلة الوقت. هديتي اإليك 
الن�سيان  لهو  متحني  النا�ض.  وح�سة  يف  قلبك  به  ت�سندين  جامٌح  حجٌر 

و�سطرجن الذاكرة. 
لك. 

اأ�سدقاء  معاجم  من  حُت�سى  ل  وباأجنحة  الغياب.  على  ندٍم  غري  من 
ينتخبون يل ال�سبَل الق�سية. 

قبل املوت .. وبعده.

حق الوردة

 »هل قتلوا اأبي حقًا. من اأين لهم كل هذا الذي يرفلون به ول ننال منه �سيئًا؟
تائهني،  بطفلني  حم�سورًة  اأخرى،  قبيلٍة  من  قادمًة  »النزيعة«  الزوجة  كنُت  له:  فقالت 
فا�ست�سعفونا و�سحنوا الن�ساَء والرجاَل علينا. اأتقدم يف العمر وتتوغُل يف هجائهم، خارجًا 
على و�ساياتهم ل تكرتث بحدود جمتمعهم. خرقت �سلطتهم. فريون فيك طي�سًا ُيجيز لهم 
حماية القبيلة دونه. فاأحكموا ح�ساَرهم بتع�سيد اأ�سحاب اجلمع واملنع هنا وهناك. ل اأحد 
يطيق ال�ساعر �سامتًا، فكيف اإذا كان جهري الهجاء لل�سلطان. مما جعلهم ي�ستقوون عليك 
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وصفها

عينان �ساهمتان 
وبحر ال�سماء رداٌء لها

للنبيذ ال�سفيف
لعري البكاء النحيف 

لها البدُء واملنتهى
ليتني يف احلرير على �سالها 

ميوُج بنا الليُل           نرحل مثل املرايا
 ت�سيل اإىل املاء واخلوف

حتى ننال من احلب ما ُي�ستهى.

القرائُن.  تعوزه  ل  ملٍك  مع  متواطئني  امل�ّض مب�ساحلهم،  �سبيل عدم  ببلط احلرية، يف 
َي�سِغَن عليَك وي�سعى اإىل النتقام منك. 

+ C M K

94 + 



95
                 كتاب السرية

دٌم يبكي

لديَّ ما يكفي 
عدٌو حْمدٌق يختاُر اأخطائي ويفتُك

كلما غنيُت  َرنَّ اخلمُر يف اأقداحه           
ولديَّ ما يكفي

يل امراأٌة بكى الو�سُم القدمُي على يديها. 
فانتهْت بي �سائعًا 

وم�سْت ت�سلل جنمتي وتدلني بالغيم
يل اأٌم �ستثكلني قريبًا كي يقال باأنها:

»يا وردَة الن�سياِن
ين�ساِك الفتى وتناُل منِك جمرُة احل�سرات«

قالت. وانتحْت بي يف ظلِم الياأ�ض 

مهندس الدسائس

ثمة رواية تقول اإن قبيلَة »بكر« اجتمعْت على اأن تطلَب من طرفة اأن يكون ر�سولها اإىل بلط 
»احلرية«. ي�سعى لدى عمرو بن هند امللك، بالدفع اإىل ا�سرت�سائه، للنظر بعني العدل اإىل 
لب مهمات ال�ساعر يف قبيلته. ولي�ض من اللئق  حال حيِّهم، زاعمني لطرفة اأن ذلك من �سُ
يق�سد بلط احلرية منفردًا.  الذي ظل  املتلم�ض  يرافق  اأن  وعليه  لَف عن ذلك،  يتخَّ اأن 
غري اأن طرفة ا�ستنكر طلَب »بني بكر« وا�سرتاَب يف مقا�سدهم، وُهم الذين �سنعوا به ما 

ه مبا يريده القوم. �سرخْت براأ�ٍض حم�سورٍة:  �سنعوا. فلما اأبلغ اأمَّ
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يل اأخٌت على مراآِتها �سجُر البكاِء. لعلها تبكي. 
لئل يغفل املوتى عن التذكار 

هل يكفي �سديٌق �ساهٌر ميحو اخلطايا مثل باب النوم
ين�ساين ليذكر اأنني اأن�سى واأحلُم

رمبا يكفي دٌم يبكي
ونف�سي ت�سرتي نف�سي         ونف�سي مل تبع نف�سي

دٌم يكفي 
اأ�ساعوا وردًة يف الريح 
�ساعوا جنمًة يف الليل.

»يا ويلهم ويا ويلَك معهم. اإنهم يبعثون بك اإىل مكيدٍة دبروها مع امللك، فخذ حذرك من 
اجلميع«. 

قيل فلم يذهب طرفة اإىل احلرية اإل لهيًا يف حاناتها، اأو �ساعيًا لتعلم الكتابة. وقيل اإنه مل 
يزر بلط امللك. فقد اأدرك اأن »بني بكر« مل تكن لرتيد اإن�سافًا من عمرو بن هند، وهي 
من بني اأكرث القبائل �سلًة بامللك. ولديها من المتيازات ما َجعلها �سريكًا كامًل مع ملوك 
كانوا يحكمون  الذين  بالتجارِة،  وال�ساِم  العرِب  التي جتوُب جزيرَة  اللطائم  احلرية، يف 
وميلكون يف اآْن. ولأن طرفة مل يق�سد بلط احلرية، اعتبه عمرو بن هند �ساعرًا متكبًا 
ينزُع اإىل مترٍد ي�سُل حدَّ ال�ستهتار. وهذا �سلوٌك مل يعهده ملوُك »احلرية« ول يقبلونه ول 
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رؤيا امللك
اأم�سيُت هذا النهار بتاأويل اأحلمه 

فمما راآه امللك، �ُسهٌب هاوية، وبحٌر عظيٌم من الرمل تنداح فيه اخلياُم، 
وتنثال فيه اخللئُق كالطني 

مما راآه امللك، ذئبان يف غرفٍة من حجْر، 
ينقذان الب�سْر، 

يغ�سلن احلقيقة بالوقت، حتى يجّف النهر.

عنقه  على  بيد  ويطبق  ال�سياطني  �سحكة  يطلق  �سعٌب  امللْك،  راآه  مما 
تئزُّ فيه  ينف�ضُّ عنه حر�ُسه ويرتكونه وحيدًا يف ق�سٍر مهجوٍر  املذعورة. 

الرياُح ومترُح البوم. 
يل  يتح  مل  النبيذ  اأن  غري  ال�سم�ض،  قبل  الروؤى  هذه  َر  اأف�سِّ اأن  علّي  كان 

الوقت كي اأنهي التاأويل. 
وهو يف الكوابي�ض ل يزال.

ي�سبون عليه. فما كان من امللك اإل اأن حّر�ض »بني بكر« على �ساعرهم، وزّين لهم املزيَد 
من المتيازات والعطايا عندما ي�ستكملون تلفيَق ما يوؤدي اإىل النيِل من ال�ساعر، مبا ي�سي 
باأن طلب بني بكر من طرفة الذهاب اىل بلط احلرية مل يكن �سوى م�ساركة وا�سحة يف 

موؤامرة الق�سر لإخ�ساع ال�ساعر. 
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 هل مّت حّقًا

- 1 -

هل مـتُّ حقًا
هل حياُة املرء اأق�سُر من ق�سيدته 

وهل عبٌث ولدُة �ساعٍر 
كحياِة ع�سفوٍر يرى يف الكاأ�ِض بحرًا          

                                         غرَي ماأموٍن 
وهل غريي ميوتوَن ارجتاًل مثلما يبدو؟

اإذا قالوا : »تع�ْض عمرًا ..«
                                       فاأين العمر.

قصيدة

َع ج�سَده كامًل فيها. وتكون  َو�سَ اإذا كتَب ق�سيدَته وو�سعها على ج�سِده، يكوُن قد  وكان 
َع بها مثل خوذٍة. وتقدم بها. فيبدو كاأن ج�سَده حمجوٌب عن  تـدرَّ ها.  �سَ ا�ستبطنته وتقمَّ
ن بالكتابة. ل تراهما اأعنُي النا�ض، ول ت�سيبهما ال�سيوُف، ول تناُل منهما  النظر. حم�سّ
متلب�سان.  وق�سيدته.  ال�ساعُر  معًا.  يتقدمان  عليهما.  �سلطٌة  للزمن  يكوُن  ول  الرماُح، 
ال�سعر  اإىل  الق�سيدة  اللنهائية:  التحولت  اإىل  يذهبان  امل�سافات.  يجتازان  متماهيان. 

كله، 
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- 2 -
كان الهواُء يزيح اأوراقي، 
واأكاُد اأُنهي اآخَر الكلمات 

َمْن ُيكمل ق�سيدتي الأخريَة
َل خولة،  كنُت اأو�سُك اأن اأُقبِّ

واأقي�ض اأحلمي بخيِط رداِئها     
 بالكاِد كاَن ال�سوُء يوقظني 

كما البوح احلميم لقلبها
هل حقًا ميوُت النا�ُض قبل نهاية الدنيا

واأيُة حكمٍة يف اخللِق اإْن كاَن الَفـناُء بهذه اجلدوى
فهل يل اأن اأ�سدَق خالقًا يق�سي طويًل يف ابتكاري

 ثم يقتلني.

وال�ساعُر اإىل الكون جميعه، 
وهذا ما يجعل ال�سعَر عائ�سًا وال�ساعَر حيًا. 

. فل اأحد يعرف حدوَد ال�سخ�ضِ من حدوِد الن�ّضْ
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هل ِمـتُّ حقًا؟
ل اأ�سدُق. 

كنُت يف باب احلياِة اأهيُئ الأ�سماَء للأطفال 
اأحلُم اأنني م�ستقبٌل 

وخرافة ال�سحراء ما�سيٌة
وطي�ٌض قادٌم

فلدّي ما يكفي من الأ�سعار          
بحٌر وا�سٌع. 

لو اأن هذا القلب لي�ض حقيقًة
هل مُت قبل املوِت

هل ُعمُر الق�سيدِة قادٌر اأن يبلغ الع�سرين.

توأم الدم

كلما جاَء راٍو زادين �ِسعرًا وقاَل روايًة اأخرى عن القتل املبكر
مل َتُعْد ترنيمًة تكفي ملرثاٍة

بكْت زنزانٌة وتذكرتني �سبهُة الأ�سماِء،
هل بيني وبني دمي علقُة تواأٍم

هل ينتمي خويف ململكٍة يوؤلُفها رواٌة خائفوَن
هل �سينجو �ساعٌر من موِته
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يخلقني ويقتلني
ويزُعُم اأنني ع�سُت احلياة.

ٌب لوراقنَي معتدلنَي ف�سُل الكاغِد الرومّي وهل َق�سَ
كي حتظى ق�سيدته الوحيدُة مرة بامل�سحف ال�َسّفاِف واحلب امَلَطيَّب 

َزعفراٌن، َعنب، ِم�سٌك. 
ِف وراويٌة له حُق ابتكاِر الَو�سْ

وَن الكني�سَة حانًة والبيَت منفى؟ هل جاَء الرواُة لكي ُي�َسمُّ

                 دفرت طرفة
+ C M K + C M K

101 + 



102

شطح

ما الذي ينتابني
وينال مني

كلما اأرخيُت �سعري يف نبيذْك.

أرى املوت فيها

اأتقّرى. 
هذه طريقي اإىل املوت

 تلم�سُت اأحجاَرها 
ر اأخباَرها. فاأراها طريقي  �سجُر الزنزخلِت ي�سوِّ

اأرى املوَت فيها �سديقي 
واأر�سُم باخلطو اآثاَرها 
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شغف الطني

كلما متنا 
ا�ستهْت يف طينِة الكلماِت بو�سلٌة 

و�ساخْت طفلٌة 
وتباطاأْت لغٌة

لكي ت�سَف اليتامى يف انتظاِر املوْت.

مثلها. 
كنُت اأحمو واأكتُب ن�سياَنها يف الق�سيدة 

تاريَخها 
اأيها املوت 

م     اأمل�ُض مثل احلنني املهدَّ
 اأعلُم 

هذا �سبيلي اإليك
يته موح�سًا. �ساردًا. �ساخ�سًا  تقرَّ
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بال آهلة

لي�ض ل�سمي مكاٌن ول غيمٌة     
يل األٌق ي�سيُء خطواتي

وتيٌه �سيٌد.             انتَهَبِني كوٌن ي�سيع 
                         انتهبتني �ُسللٌة 

ويداي فهار�ُض الغيب 
َعَد احلننُي يف النا�ِض  كلما التهَب ورٌد يف كتاٍب        �سَ

كلما بكْت امراأٌة جنينًا، احت�سنتني قلوٌب ت�سيُع
اأ�سّمي مكايَن زمانًا واأغفو

يداي م�سغولتاِن                �سلٌة بل اآلهة.

كنُت اأعلُم هذي طريقي 
اأرى املوَت يف ما تبقى من الكاأ�ِض يف الراأ�ِض 

عُت فيها هذي طريقي. تلم�ستها. �سِ
اأرى املوَت فيها.. حريقي.
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تْرُك األثر

ذاهٌب اأبعد مما تناُل الأقا�سَي مني 
عها يف �سهيِق ال�سحايا �سظايا  كاأيّن اأمزُق اأخطاَء روحي اأوزِّ

بعيٌد               
ويف النف�ض �سيٌف يغني

�ساأذهُب عن عتمٍة 
عن متائم مهتاجٍة تطلُب الدَم يف جنمٍة حرٍة

ل�سُت ُمـْلكًا لكم. ل�سُت اإل ال�سدى والبقايا 
�ساأذهُب 

اأترُك ما ُي�ْسَتَدُل به خلَف خطوي
لئل يناَل الهدايا.. �ِسوايا.

شهادة الغائب

ي�سرَي  لكي  امللب�سات.  من  معتٍم  رواٍق  يف  املتلم�ُض  اختلقها  وحيدٍة.  واحدٍة  �سهادٍة  ن�ضُّ 
اإىل مرافقة طرفة له يف بلط امللك. زاعمًا اأنه مل يكن هناك وحده. رواية هي على قدٍر 
الرواية  بهذه  والأخذ  الثقة  املوؤرخني  على  وجَب  ملاذا  الطوية.  و�سوء  واخُلبث  ة  اخِلفَّ من 
بو�سفها ال�سهادة الناجزة، دون اأن يتعرثوا مبا ي�سوب اأفكاَرها ولغتها من الفرتاء واملبالغة 
اخلرافية وق�سد الإ�ساءة، مبا ل يليق بو�سف رجل لبن اأخته املفرت�ض. فما بالك بو�سف 
اإننا نكاد نرى يف و�سف املتلم�ض لطرفة باعتباره �سخ�سًا يتخلَُّج  �ساعٍر �ساعرًا اآخر. بل 
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رسالة

قل لهذا امللْك 
اأن ُيَعّدَل يف تاِجه املائِل          

ِعفَة ال�سائِل 
قْل له،  وقته �ساغٌر 

والر�سائُل �سائعٌة يف الطريِق
فحرا�ُسه يحجُبوْن

والذي يكتُب الن�ضَّ    
ين�سى التفا�سيَل 

                           يف ياأ�سنا املاثِل.

بحركة القيان، ل رجًل معتدًا بنف�سه، جريئًا واثقًا يف رجولته ومكانته يف ال�سعر واحلياة. 
لكن يبدو لنا فعًل اأن طرفَة مل يكن هناك،

َل  واأن املتلم�ض كان قد ذهَب، اإذا كان حقًا قد ذهب، وحَده. �َسعيًا اإىل العطايا وحَده. حَتمَّ
اأن الرواة قد تناقلوا  اأدُل على ذلك من  املهانَة وحَده. َحَمَل ر�سالة الغدر مبفرده. ولي�ض 
القول، الذي ذهَب مثل، على تلك الر�سالة بو�سفها »�سحيفة املتلم�ض«، كناية عن ذهاِب 
�سعرًا ومكانْة،  الأ�سهر  ال�سحيفة مقرونًة بطرفة وهو  بنف�سه، ومل تذكر  اإىل حتفِه  املرء 
َت نيَة الإ�ساءة اإىل  يفرت�ض اأنه قد َحَمَل �سحيفَة القتل ذاَتها. لكن يبدو اأن املتلم�ض قد َبيَّ
طرفة، وت�سوير احلكاية على اأنها قد جمعتهما معًا، لئل يبدو وحيدًا يف �سياق �َسعيه اإىل 
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غربة

اأبقى بعيدًا عن بلٍد �سوف تهجوين 
اأبقى بعيدًا عن مليٍك �سوف يقتلني
اأبقى بعيدًا عن بحاٍر عذُبها دوين .

بلط امللك.
يبقى القول ثانية،

دَق الرواَة جميعًا  كِرها اخلبيث، فُن�سَ ملاذا علينا اأي�سا اأن نقبَل تلَك الروايَة الفاجرَة مَبَ
وهم ي�سعون ال�ساعَر يف م�ساف احلمقى، كما �سي�سجل ذلك اأبو القا�سم حبيب الني�سابوري 

�ساحب كتاب »عقلء املجانني«.
لبد اأن �سبكة توافقات عديدة قد �ساَرَكْت فيها الأطراُف املختلفة ذاِت امل�سالح املتقاطعة، 
لتحكم خناقها على ال�ساعر، وتنفذ قرارات القتل املتعدد امل�ستويات، العابر للزمن، املتنوع 

الغايات واملاآرب.
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ة  ُقربّّ

ة �َسَكِت  الُقبَّ
عندما فاتـها الَفُخ          
                     يف املقبة

وحني ا�ستعادْت توازنها يف الكتاب
َبكِت املحبْة .

بحر حيّز الكاحلني

وا بعك�ِض الِتيه:  كلما �ساعوا برمِل ملوِكهْم َردُّ
هل قاَل طرفُة حزَنه املائيَّ

كنا ُم�سرعنَي. وكاَن جرٌح. والغباُر ي�سلُل الروؤيا
ونحن اأمٌة َتهذي. اإذا كاَن ال�َسراُب يقوُدها

هل قال طرفة عن َيٍد يف الليل
عن بحٍر َيِحزُّ الكاحلنِي
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 ال تهلك

يقولون ل َتْهَلْك وهم يفتكوَن بي 
وهند�سة املهاميز جتتاحني، بالع�سلت والفرائ�ض، 

حتى اإذا ما انتبهُت ل�سرب الن�سال،
ارتبَك الهجوُم والتفَت يغرّيُ الآلة باأدوات ل تهلك

يف �سوِتهم لهجُة ال�سواري وعريكة املحاربني 
كلما اأزَّ �سيٌف لهم   فقدُت �سلوًا

اأتعافى لأرفع جرحًا عن املوت اأعرف اأنه عبث الأقفال واملفاتيح 
اثنان يف ج�سٍد 

يفرتقان يف نظرتني:
            القفُل للَحْجِب       واملفتاُح للك�سف.

يقولون ل تهلك.

عن املعادِن وهي تطفو واخلدائع ت�ستميُل اخليَل
عن �سيِل اخلراِب

عن الكتاِب.
هل قاَل طرفُة كل ذلَك دوَن اأن ن�سغي اإليه؟

هذا الفتى الفتاُن
كان قرينًة 

كاَن الأدلُء الذين يوؤججوَن غياَبنا يهُجونه
وَيُرْوَن يف اأخباِره عن َمْدِحنا َخوَف امللوك.
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األقانيم

مما ت�ستهي الروُح 
ادخرُت لكم اأيها ال�سعراء فاكهة الغيم 

جعلُت الق�سائَد يف جمرِة اهلل. يف جنِة النا�ِض 
ت�سعرون بها. ر�سفة الكاأ�ض يف ن�سوة الراأ�ض 

اأيها ال�سعراُء 
لته تخريُت للحرف، للكلمات النبيَذ القدمي وبجَّ

من ماِء روحَي هذي اللذائذ

اأجلُت موتي       ورّويتها.

 في�سقلوَن املاَء يف املراآة. نلتهم ال�َسراَب كاأنه اأ�سماوؤنا الأخرى
وطرفة يطرق الأرجاَء

كنا يف الَعُدِوّ ول نرى غرَي الَعُدوَّ
كاأننا �سخ�ٌض �سيقطُع ِزْنَدُه 

هل قاَل طرفة. مل َنُعد يف كوكٍب يجري 
فقد �َسطَّ امللوُك بنا 

وطرفُة فاتـَنـا. ُعدنا بعك�ض التيه.
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خارجاً مع خولة

اأ�سّميها انتعا�سًا فاتنًا يف باب اأحلمي
�سراعًا خاطفًا يهفو

            و�ساًل اأخ�سرًا من لزورِد البحِر قّدامي 
فلم اأزُعْم 

�َسَعْت يل خيمٌة لت�سمني يف خدِر خولة هاربًا
وت�سدَّ عني ال�سيَف  

يا وحدي.      ول اأن اأ�ستجرَي
ومل تُكْن اأوهاُمهم يف بع�ض اأحلمي

بعيٌد،
 �سوف لن ياأتيك بالأخبار اإل خارٌج من ليل اأيامي.

الوشاية

ُروَي اأنه ملا طار غ�سُب امللِك عمرو بن هند �َسرارًا، التفَت اإىل املتلم�ض املاثل اأمامه، ي�ساأُله 
ع عن البلط دوَن �سائر ال�سعراء. وملا كان يف �سوؤاِل امللِك غيٌظ  ع املتمنِّ عن ابن اأخته املرتفِّ
مل يرحْم النف�ض ال�سغرية التي ينطوي عليها املتلم�ض، �َسعَر هذا اأنَّه لي�ض يف مقدوِره حمل 
اأ�سبابه. قيَل  َرْت نرياُن غ�سِبه، ولي�ض لأحٍد ال�سب على  وزَر طرفة يف ح�سرة ملٍك تفجَّ
َمْن  يف  حمملقًا  برهًة  َفـَن  و�سَ اله�ّض،  كياِنه  بتلبيِب  َث  ت�سبَّ املوقف  ذلك  يف  املتلم�ض  اإن 
خ  حوله، حمّدقًا يف الوجوه امل�سّمرة عليه. ثم ا�ستْجَمَع اأ�سلَء روِحه التي َبَدْت كاأنّها تتَف�سَّ
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 ومشها
 

 فتحُت لها باَب قلبي 
لونُت هالِت اأقمارها 

ـلُت و�سمًا لها  قبَّ
اآِه مِن ليلها.

ُر من بدِنه. ثم بداأ ينه�ُض من جثوِته ببطِء املذبوِح كمْن عزَم على اأمٍر  يف م�سكنها، وتتحدَّ
دورًة  ا�ستداَر على عقبيه  وقفُته وخرَج من �سفَنِته،  اكتملْت  اإن  وما  به ل حمالة.  ذاهٍب 
كاملًة، ما�سحَا بنظره الوجوَه ال�ساخ�سَة، لكي ي�سَل اأخريًا بعينني ذاويتني اإىل امللك، الذي 
كان يرقُب من مكانه حلظَة التحولت العنيفِة، التي كان املتلم�ض يكابدها بقدٍر حم�سو�ٍض 
من العويل املكتوم. فيما يكمل دورته، كاأنه يريُد اأن ينتقَل بكامِل كياِنه وحوا�ِسه، من كوكِب 
ال�ِسعِر اإىل ح�سي�ِض الو�سايِة، م�ستعينًا باأق�سى ما ميتلكه من فذلكِة الطهاِة الدهاِة، وُهْم 
ُيومِلُوَن باأقرِب من َيِحّبوَن يف مائدة اأق�سى َمْن َيرَهُبوْن. وُروَي عَمْن جاَوَر مو�سع املتلم�ض 
ُم، �سادٍر عن ج�سد املتلم�ض ويتَحرك  يف تلك الوقفة، اأنه �َسمَع ما ُي�سُبه �سوَت ُزجاٍج يته�سَّ
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 متلمس

كَذَب املتلم�ُض 
مل اأرافقه اإىل ق�سٍر ومل اأمدح بلطًا

رمبا �سعنا معًا
كان النبيُذ ندمينا يف الليل        

كنُت موؤرقًا
متلم�ض الأوهام كان خُماِلطًا 

َيرعى �سغينته وين�سى كاأ�َسه املك�سور 
�سخ�ٌض خائٌف

وي�سري يف قوٍم م�سوا
ي�ستنوقون ِجماَلُهْم وَيـ�ُسوَن بالأ�سرى

 

ريرًا انبثَق حلظتها من اأعطاِفه، ُي�ساهي �سريَخ الكواحِل  حوله، يف َحتٍّ ويف �سظايا، واأن �سَ
هم �َسِمَع املتلم�ض  منحولًة بفعل �سليِل اأ�سفاٍد باهظٍة حول العظام الب�سرية، وقيل اإنَّ بع�سَ
ثنايا  من  ُمَهـْلَهـلًة  رقعًة  ُيخِرُج  فيما  ع،  والت�سرَّ النحيب  من  مزيٌج  هو  غريبًا  �سوتًا  يكتُم 
والطبيعة،  اللون  اأر�سيفًا حائَل  ين�سر  املرتقبة، كمن  الأحداق  ويرفعها يف ف�ساء  قفطانه 

متوجهًا بجماع ح�سوره اإىل امللك: 
»مولي، ل اأعرف كيف تكرتثون ب�ساعٍر مثله كل هذا الوقت، وهو الذي قاَل فيكم ويف اآِلكم 

ما متنعني اخل�سيُة من جمرد ذكره يف ح�سرتكم«. 
فهبَّ امللُك ناه�سًا يف تخته:
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اأرى �سخ�سًا م�سى ميحو كتابي مرًة اأخرى 
وميحوين.                     فل اأ�سغي  اإليه 

متلم�ٌض يروي كما يحلو له           
وله الرواُة وجنة الهذيان حني َيفرُّ من غدِر امللوك 

متلم�ٌض،           
يحتاُج در�سًا يف ال�سلوك.

»ل تخْف. اأخبنا مبا لديك، فالكلُم كُله مهما ارتفع ل ي�سُل اإىل كعِب هذا العر�ض«. 
انتف�َض ج�سُد املتلم�ض برهًة، واأغم�َض عينيه وهو ينف�سل عن حلظة املكان وحقيقة الأمر. 

منطلقًا يف حاٍل من الهذيان والغفلة:
ُكم ال�سعاليَك قرا�سنُة البِّ وي�ستقوي بهْم عليكم. ولديَّ يف  » يا مولي، انه ُيخاِدُن �سدَّ

هذه الرقعة ما ميحق القائل«. 
ُن ملواجهة الكلم:  فا�ستعاد امللُك مقعَده كمن يتح�سَّ

»اقراأ.. ولن�سمع«. 
طفق املتلم�ض يقراأ كاأنه يطلُق نواحًا يرثي نف�سه. مرتع�َض الفرائ�ضِ لفرط اخلوف. خوٌف 
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جمرة

�سافرُت يف غيِم الفراِر 
جناحَي النارُي �ِسعري 

فانتهيُت جملًل بالثلج يف ليل الغـراِب
وطوَحْت بي �سهوٌة يف �سل�سبيل املوت 

غام�سٌة 
كاأَن جمرة من�سية ت�سحو على �سوِت العذاب.

ِته. فخ�سيُة الوا�سنَي يف موقف الغدر  يتجاوز امللَك والبلَط واجلنَد والع�س�َض والكوكب برمَّ
ر له من  تتجاوز املكاَن وتعُب الزماْن. راح املتلم�ض يتلو اأمام امللك ورجال البلط ما تي�سَّ
�سورة الغ�سب التي تنتاُب كلَّ �ساعٍر ي�سهُد على الدم يف النا�ض، وهي ق�سيدة ذاَع �سيُتها 

يف البدِو واحل�سِر.. يهجو فيها طرفُة ع�سرًا كامًل وميَدُح البحر جميعه.
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 أصدقاء القمر

اأيها الأ�سدقاء
عندما تكتبون يَل ال�سعر قبل امتداح الق�سيدة

ل تغفلوا عن دمي
رمبا تطفر اخلمرُة يف كاأ�سكم، ويروق لكم،

اأن تروا يف الق�سيدة خمطوطة يف كتاب ال�سفر
اأيها الأ�سدقاء الذين �ستحلو لهم ليلٌة حول كاأ�ض ال�سهْر

ل تغفلوا عن فمي
كلما حاوَل الغادرون ا�ستعادَة �ِسعري لتاأنيِب اأحلمنا، 

                        ومديَح احلجْر
اأيها الأ�سدقاء          انتهيُت. انت�سيُت. 

وطار بي ال�سعُر 
                 مل يبق يل غري ظل القمر .

الذريعة

قيل،
فلما ا�ستحكمْت حلقات طرفة عن يِد عمرو بن هند ومل يطْق �سبًا عليه، وتيقَن اأن �ساعرًا 
مثُله لن ميتثَل ل�سلطة ملٍك مثَله، ولن ي�سكت عليه، ناهيك اأن ي�سعى اإىل مديحه، اجتمعْت 
لدى امللك الأ�سباُب التي جتعله يرى يف ال�ساعر املتمنع عن بلطه خارجًا عن كل �سلطٍة 
وكل ُعرٍف وكل قانون. فلكاأن عمرو بن هند يرى يف ال�ساعر �سماًء بعيدة عليه، ل يطالها 

ول هي تنظر اإليه.
قيل،
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هاوية

مل تكن الهاوية، 
غري الدرج احلر نحو الأقا�سي 

ام�سي، يدي ت�سخ�ض يف خ�سٍب يتهراأ، 
 وينقطع ويتل�سى

بدْت الهاوية.           اأبعَد      
اأبعَد مما يريُد الغباُر

           �سدمٌي وناٌر 
                         كاأين بها َنَعُم  النافية.

بعد اأن اطماأن امللك اإىل اأن قوم ال�ساعر ي�ستبعدون عنه، واأن قبيلته واأعمامه �ساقوا ذرعًا 
ب�سلوكه املتحرر، الذي ي�سيعه يف النا�ض ويجتذب اإليه الفتية وي�سحُر به اجلميع، وبعد اأن 
اأ�ساَب مقتًل بعدم مرافقة املتلم�ض اإىل بلط احلرية، اعتب امللُك ذلك قمَة ال�ستخفاف 

ونق�سًا لحرتام املقام و�سذوذًا عن �سعراء ذلك الزمان. 
قيل،

واملنازعات  اخللفات  وا�ستغلل  للفَر�ِض،  َنّهازوَن  اأنهم  احلرية  ملوك  عادة  من  وكان 
�سطوته  ومتكني  بلطهم  �سلطة  توطيد  �سبيل  يف  البحرين،  وقبائل  اأحياء  بني  الداخلية 
ا�ستعان بها ملوك احلرية  التي  ال�سيا�سية  يف هذه البلد.. »فال�سعر من و�سائل اخلدمة 
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يا نصف أمي

مازلَت تولُغ مثل �سبٍع يف دمي 
يا ن�سَف اأمي

كيَف
 من اأيَن ا�ستقيَت الويَل قبل اخليل
�سوَف تنالك ال�سحراء حتى تندم

فاإذا �سعيَت باأر�ِض »ُب�سرى«      ت�ستجرُي وحتتمي 
تنتابك احل�سراُت

�ِسعُرَك �سائٌك 
ويداَك �سارعتان 

مثل حمارٍب ل ينتمي
مازلَت، والدُم �ساخٌب يف �ساربيَك، تلّغ يف قتلي

قبل  العرب  تاريخ  »مف�سل  يف  علي  جواد  )ح�سب  العرب«  جزيرة  يف  نفوذهم  ب�سط  يف 
ال�سلم«(.

التنكيل  املبيتة يف  نيته  فيهم وحتقيق  قب�سته  يحكم  لكي  ذلك  بن هند  يفّوت عمرو  ومل 
بطرفة باأيدي قبيلته واأدوات قومه. حتى قيل اإن اأعيان قبيلة »بكر« قد وعدْت امللك اأنها 
ُعرَفْت  التي  القبيلة  وهي  الق�سر..  اإىل  للقدوم  املتلم�ض  ملرافقة  دفع طرفة  على  �ستعمل 
والتواطوؤ  اللخميني  امللوك  مع  واملهادنات  التفاهم  اإىل  وميلها  باحلرية،  �سلِتها  باعتدال 
معهم، حتى قيل اإن طرفة هو ال�ستثناء الأبرز يف »بكر« ملعار�سته �سيا�سة عمرو بن هند، 
الأمر الذي �سي�سكل ال�سذوذ املحرج للبكريني يف علقاتهم التقليدية مع امللك، اإذ اإن اأول 
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وتن�سى اأننا يف الليل واحلانات 
يف كاأ�سني ي�سطفقان مثل العلم واملتعلِم 

من اأين جاءتَك ال�سجاعُة واخرتعَت ر�سالًة اأخرى لتو�سي املوَت خلفي 
ـَك العاُر الطويُل قَت �ِسعرًا َلـفَّ كلما لفَّ

                 َعِلْمَت اأْم مْل تعلِم
مازلَت               فا�سرْب

 لي�ض يف ال�سعراء ما يرويَك
 اأن ت�سعى اإىل كاأ�ٍض وتطلَب خمرًة

�ساأموُت حرًا يف نبيذي
كلما تهذي ت�سفُّ الرمَل..

حتى تهرم.  

يعرُف  ملا  البكريني، وذلك  ل�سيوخ  التجارية  امل�سالح  العلقات هي  تلك  �سُي�سرُب يف  ما 
عن ملوك احلرية من اأنهم ع�سب التجارة، حيث جتوُب لطائُمهم اأرجاَء جزيرة العرب 

وال�سام.
قيل،

اإن طرفة كان يعي كل تلك امللب�سات التي �ستكون ذريعًة لقبيلته من اأجل التنكيل به. فلم 
اأهل  ا�سطهاد  ورغبته اجلارفة يف  بن هند  ل�سلف عمرو  للمتثال  رف�سًا  اإل  يزده ذلك 
ال�سعراء  واإهانة  والظلم  وال�سطهاد  لل�ستغلل  الدائم  الهدف  �ستكون  التي  البحرين، 

وتكري�ض امتثالهم.

                 دفرت طرفة
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فصاحة الطني 

ُخذ يا اأبي باقي الق�سيدة واعتبها جنًة
فلقد ذهبَت بغفلٍة وتركَت يل هذا اجلحيم 

ُخْذ يا اأبي �سجَر الأراك 
لكي ُت�سدَق اأنني اأحيا و�سيَك املوِت بعدَك
يا اأبي خذين لغربتك ال�سريدة وانتظرين 

ثمَة املاُء ال�سحيُح وق�سعُة ال�سجاِن 
بُّ حنجرَة الغناء  والطنُي الف�سيُح َي�سُ

خْذ ما تي�سَر من رمادي 
ريثما اأُنهي ق�سيدتَي الوحيدَة اآيًة 

ُمـْت مرًة
            واترْك تفا�سيَل الهلْك.

قيل،
فبعث عمرو بن هند واليًا جديدًا على البحرين يدعى »عبد هند« ليكون عبدًا فعليًا يحكم 
مبا ميليه عليه »عمرو بن هند« لكاأن ال�سم هو اأي�سًا جزٌء من تاأثيث الأ�سطورة مبا ي�ستقيم 
مع دور ال�سخ�ض يف احلكاية. فيكون خُب موِت ال�ساعر متحققُا باأبطاله املعينني، ا�سمًا 
وفعًل، بال�سيغة التي متنح الأمر اأ�سطوريته اخلا�سة. وقد جاَء وايل البحرين اجلديد بثلة 

من اجلند املدججني املكلفني بتويل مهمة الفتك بال�ساعر.
قيل،

ون عنه  فلم يكد »عبد هند« ي�سل اإىل دار اإمارته حتى بعث بالع�س�ض خلف طرفة يتق�سّ
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"الرقالء"

ترغو
 كاأن حنينها بيٌت وجوقُة ظاعننَي

ـُن العط�سى وُهْم يرووَن عن رمٍل غريٍب توؤبِّ
وحَدهم.

 ترغو،         غناُء املاِء يف ال�سحراء
يف اأقداِمهم موؤُن ال�سحايا

وانح�ساُر الليل عن بع�ض النهاِر
راأيتها.                    عنقاَء ترغو 

ها الرقلَء. اأو �َسمِّ البقايا با�سمها �َسمِّ
لكاأنها اأخُت انتظاري

     وارحتايل �سائعًا اأحدو بجوقة �سائعني.

ويطلبونه. فعرف اأنه يعود كل يوم اآخر الليل بعد �سهرته مع رفقة الق�سف واملتعة، فرتك 
اإىل �سجن الولية. وزيادة يف  اإليه قبل الفجر وياأتون به مقيدًا بالأغلل  اجلند يذهبون 
احليطة بعث ب�ساحب ال�سجن �سخ�سيًا منذ منت�سف الليل لكي ي�سرف على تنفيذ اأمر 

القب�ض.
قيل،

الباب مناديًا على طرفة  الليل، ووقف كبريهم يطرق  فلما حا�سر اجلند الدار يف ذلك 
اأن يخرج، اإذا بفتية يزيدون على الع�سرين يخرجون من الدار معلنني اأنهم جميعًا يدعون 
طرفة. بوغت اجلند وقائدهم بالأمر. وبعد تردد مل يجد بدًا من اأن يقود الفتية جميعهم 
اإىل دار الإمارة، معلنًا للوايل اأنه ل يعرف على وجه التعيني اأي طرفة فيهم املق�سود باأمر 

                 دفرت طرفة
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ِابن الوردة

مل اأكْن يف مكان
اأنا يف التحول

يف  م�ستهاة الأقا�سي 
بعد املدى والف�سول

اإن يكْن  مقتلي يقظة
ُمِنَح الك�سُف يل

تهجيُت بالأبجدية �سعبًا 
تخطيُت باَب  الزمان

ولونُت ماء الأ�سول.

القب�ض. واأن على امللك اأو اأ�سحاب الأمر ممن يعرف طرفة اأن يختاروه من بني الع�سرين 
طرفة املتقدمني.

قيل،
اأهبة ال�ستعداد للدفاع عن طرفة  فاأدرك �ساحب ال�سجن املكلف، باأن ثمة من هم على 
والذود عنه وحتّمل العقاب فداء له. افرت ثغره عن ابت�سامة ر�سا مكتومة متخففًا من �سعور 
الوح�سة يف هذا املوقف ال�سعب. ثم اأخذ يجول بني الفتية كمن ي�ستعر�ض كائنات األيفة، 
م�ستعينًا ب�سلبتها على اجتياز ما هو فيه. فاإذا بطرفة يبز من بينهم مبت�سمًا متوجهًا 

اإىل �ساحب ال�سجن:
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ين َرَجٌز َمسَّ

)دفرت النساء(*

* ن�ساء وردن يف حياة طرفة و�سعره.

- على امللك اأن يعرف ماذا يريد. اأما اأنا فقد عرفت، فماذا تريدون مني؟
فقال له �ساحب ال�سجن: 

بينك  اأمر  يريد. وهذا  الذي  امللك  اإمنا هو  �سيئًا،  نريد منك  اأننا ل  اأي�سًا  اأنت تعرف   -
وبينه. فامللوك ل يطلبون. اإنهم ياأخذون فح�سب.

�سحك طرفة واأ�ساح بيده قائًل: 
- فلياأخذ عمرو بن هند ما يريده من طرفة، واترك هوؤلء الفتية يذهبون. اإنهم لأحرار 

هذه اللحظة اأكرث منا.
قال �ساحب ال�سجن:

                 دفرت النساء
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»عددنــــــــا له �ستًا وع�سرين حجة
فلما توفاها ا�ستوى �سيـدًا �سخما
فجعنا به ملا رجونا اإيـــــــــــــــــــــــابه 
على خري حــال ل وليدًا ول قحما«

اخلرنق

- جاء الفتية مبح�ض اإرادتهم، ويذهبون متى يريدون. امللك ل يريد اأحدا �سواك.
قيل،

فلما دلف طرفة داخل ال�سجن كان اجلند ل يزالون يقفون مثل القيد املحكم خارج ال�سور. 
األ  راحتهم.  اإىل  ويذهبوا  ح�سارهم  جندك  يفك  »األن  ال�سحن:  ل�ساحب  طرفة  فقال 

تطمئنون ل�سخ�ضٍ جاءكم بقدميه؟ هل يريدون اأن ياأخذوين اإىل امللك اأ�سريًا؟«
قال �ساحب ال�سجن:

- لقد بعث امللك واليًا جديدًا ليعمل على اأمرك.
فرد طرفة:
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الرباب

- 1 -

كلما َمّر بي
ِني َرَجٌز َم�سَّ

وارجتَّ اإيقاُع روحَي
وارتع�َض الوتُر النائُم،

..   ......   ......
رجٌل ظامُل

 »اإذن لتمنح اجلند راحًة للنوم، ثمة كوابي�ض يف انتظارهم.
جل�َض �ساحب ال�سجن على اأريكته وطلب من طرفة اجللو�ض ريثما يجهزون له الزنزانة«.

قيل،
مّرت الدقائق طويلة ثقيلة. الثنان ينظران اإىل بع�سهما دون اأن ينب�سا بكلمة. اإىل اأن ك�سر 

طرفة جهامة ال�سمت:
- والآن. ها اأنا بني يدي �سلطتكم، ماذا تريدون؟

قال �ساحب ال�سجن:
- اإنه امللك.

                 دفرت النساء
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غيمتي يف متاهات اأخباِره �سائعة
اأتقّرى تفا�سيَل طق�ِض احتمالته

                                اأوَل الليل
وهو ُيحيُل انتظاري 

          على �سم�ِسه الراجعة

قال طرفة:
- اإن خ�سوع مثلي ملثله اأمٌر اإذا جاز له فهو ل يليق بي. واإذا قبلته فل يغفره ال�سعراء يل.

فنه�ض �ساحب ال�سجن بتثاقٍل وا�سٍح كمن يحمل اجلبال على كتفيه:
- لو �سح لل�سجان اأن يختار �سجناءه، لتخفف من م�سقة حب�ض نف�سه يف قيد هو اجلحيم 

بعينه. لكاأنك تدرك اأننا مكلَّفون مبا ي�سحقنا.
فوقف طرفة ينظر اإىل �ساحب ال�سجن مليًا كمن يريد اأن يخفف عنه عبئًا بات حم�سو�سًا. 

ثم اجته ناحية نافذة تطل على باحة ال�سجن:
»يهجو �ساعٌر ملكًا، فيذكرون امللك بهذا ال�سعر. ويقتل ملٌك �ساعرًا فيعرُف ال�ساعُر مقتوًل 
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- 3 -

كلما مّر بي
.....   ...   ......
....  .......  ....

َنه�َض احُللُم واحلامُل

بامللك. على عمرو بن هند اأن ل يغرّت بهدر دٍم لي�ض للن�سيان«.
 

                 دفرت النساء
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رجٌل غائُم،
..  .... .....   ....

ربيُت اأخطاَءه 
وانتخبُت الن�سيَد له

وانتظرُت
عُته مثَل ُجرح اجلناح  جترَّ

�سُت اأ�سماَءه تقمَّ
كي اأجاري البكاَء الذي نالني

...... ...   ....
مثلما يفعل الكوكُب الهائُم.

فذلكة الرواة

اإىل اخلرافة  اأقرب  التي هي  املتناق�سة،  املختلفة،  الروايات  توارد  ن�ستخل�سه من  ومما 
نًا اخرتعه َحّكاوؤون  ال�ساذجة منها اإىل الن�سو�ض املوثقة، والتي تبدو يف معظمها ارجتاًل بيِّ
عِف �سلٍة بالتاريخ وفقٍر يف امل�سادر من جهة، اأو اأنهم يتميزون بخّفٍة ل  ُدرون عن �سَ َي�سْ

تليق بجدية ال�سخ�سية الأدبية وجذرها التاريخي من جهة اأخرى.
بل  و�سدقه.  ومو�سوعيته  الن�ض  يف  التاريخ  بتما�سك  يعباأ  لن  �سوف  �سلوك  هكذا  ومثل 
غالبًا ما يلجاأ اإىل اخرتاع الأ�سعار ونقلها على ل�سان ال�سخ�سيات من اأجل تلفيق عنا�سر 
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- 5 -

كلما مّر بي
�َسلَِّني �َسيُفه ال�سارُم 

...  .. .......
.......  .....  .......

َوَجٌل عارُم.

رواياته بن�سو�ٍض توحي بورودها على ل�سان ال�ساعر. وهذا ما لحظناه يف غري ق�سيدٍة من 
املن�سوب اإىل طرفة واملتلم�ض. حيث تراكمْت اأ�سعاٌر توؤثث حكاياٍت مفككٍة ت�سردها الروايات 
اأنها احلقيقة الناجزة يف تاريخ ال�ساعر و�سريته. يف  املتواترة، ويتداولها الرواة، كما لو 
التي ت�سي بالتناق�ض وعدم الن�سجام، ل مرجع تاريخيًا موثوقًا  اأن هذه الروايات،  حني 
ت�سدر عنه، ول معلومة اأكيدة تدعمها، �سوى تلك العنعنات التي تتنا�سل وتتنا�سخ باأقواٍل 

على اأْل�ِسنٍة ركيكٍة واهية احلجة، اأمتُع منها اأقا�سي�ُض العجائز اخلرافية.
من بني جمموع ما و�سلنا من اأ�سعاٍر وروايات عن طرفة، ثمة الكثري املو�سوع لغاية واحدة 
فح�سب، هو اأن يكون كل ذلك �سندًا لف�سول ووقائع خمتلقة �سعيفة ل م�سداقية لها، عمل 
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 هـِـّر

�سمعُت اأن له ح�سًة يف العذاْب
ف�ساطرُته الن�ضَّ

حتى حدود ال�سباْب
راأيُت القبيلَة تخلعه

فارتديُت له قمرًا ي�ستدلُّ به
وحَموُت الغياْب

كتبُت احتمالته
ثم اأ�سغيُت للنادبات

خَن بالدمع �سخ�سًا يوؤرِّ
�سمعُت باأَن له �سورًة يف الكتاْب

اأكرث  املرجتلة.  بالأ�سطورة  املت�سلة  اخليالية  مروياتهم  اخرتاعها ل�ستكمال  على  الرواة 
�ساذجة  اأ�سطورية  تفا�سيل  ذات  �سخ�سيات  اخرتعوا  قد  الرواة  بع�ض  �سنجد  هذا،  من 
ال�سكُّ  بها  يحيُط  �سوف  التي  املتلم�ض  �سخ�سية  من  ذلك  على  اأدل  ولي�ض  ذاتها.  للغاية 
والقلُق يف غري موقع ويف اأكرث من جهة. فمثلما كان لمرئ القي�ض خاٌل ا�سمه »املهلهل«، 
ال�سعبية  الأ�ساطري  تراث  من  جزءًا  ليكون  ال�سعبية  بالق�س�ض  �سلته  الرواياُت  اأظهرت 
الأوىل حلكاية طرفة، �سخ�سية  اللحظة  �سامل(، �سوف ن�سادف، منذ  امل�سهورة )الزير 
درجة  يف  الختلف  بع�ض  مع  »املهلهل«،  �سخ�سية  مع  تت�سابه  �سوف  التي  املتلم�ض  خاله 
الأ�سطورة. �سوف نرى، مثًل، املتلم�ض يعود يف النهاية اإىل بلدته »ُب�سرى« بعد اأن هجرها 
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هداين له الع�سُق
وال�سوُق والقلُق امل�ستذاْب.

�سنوات طويلة، ليجد حبيبته، ليلَة و�سوله بالذات، تتزوج غرَيه، ولنجد اأنف�سنا اإزاء م�سهد 
درامي بالغ ال�سذاجة م�ستخفًا بعقل القارئ، من جانبه التاريخي، اإذ نقراأ �سعرًا يتبادله 
املتلم�ض مع حبيبته وزوجها الو�سيك، الذي �سيتنازل بدوره عن زوجته لكي تكتمل احلكاية 
بلقاء احلبيبة وحبيبها املتلم�ض الذي ظهر فجاأة يف ذروة احلدث. مثل هذا امل�سهد من 
�ساأنه اأن يدفعنا اإىل عدم ال�ستهانة بالتوقف املت�سكك الذي �ساقه بع�ض املوؤرخني املتنبهني 
طرفة  �سرية  طوال  ال�سخ�سية  هذه  تكن  مل  حيث  برمتها.  املتلم�ض  �سخ�سية  اأ�سل  حول 
�سوى عبء مو�سوعي وعن�سر دخيل يف حياة ال�ساعر، ومدعاة ملواقف احلرج املرّكب على 
ال�سعيدين التاريخي والأدبي، منذ حلظة ال�سّك الأوىل يف حقيقة مرافقة طرفة للمتلم�ض 
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 خولة

لُته  كنُت قبَّ
         وهو ميحو هوام�َسه يف الق�سيدِة

كنُت تعلقُت حتى خيوِط القمي�ضِ
لئل يغادَرين بغتًة

كنُت يف ن�سوة الن�ض،
َرر امل�ستثار وال�سَّ

ُجني                    يوؤجِّ
والكلُم ال�سظايا

هدايا موؤجلٌة ل ُتطاْل
كنُت اأنهاُل يف ظِله 

وهو يف هام�ِض النتحار

اإىل بلط احلرية، حتى الر�سالة املزعومة التي ارتبطت �سهرتها باملتلم�ض ولي�ض بطرفة.
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                 كتاب السرية

قال: »يا اأوَل الن�ض...«
ثم انتهى ... وانتهيُت

                      قبيل النهار.
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 سلمى

�ساأ�سهُر يف بهو انتظاراته
�سوف ياأتي

ويغمُرين بالذهْب
ذهٌب هاِجٌر
كلما جاءين

         ي�ستبدُّ العجْب.

                 دفرت النساء

                 كتاب السرية
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الذئاب يف جاللة احلزن

)فصل التحوالت(

                 التحوالت
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»َلَعْمُرَك اإِنَّ امَلوَت َما اأَْخَطاأَ الَفَتـى
َوِل املُْرَخى وِثْنيـــَاُه ِبالَيـِد« َلَك الطِّ

طرفة
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 الذريعة

َك، َا�سلْح غمو�سَ
�سوف تذهُب �سادرًا يف الغيم. ل �سفر �سواك اإىل مواقع اأهلنا املا�سني. لن 

ك م�ستجرٌي بالأدلء الرماة. يفهم غمو�سَ
اأ�سلْح غمو�سَك، 

اأن  قبل  بالر�سائل.  م�ستثارًا  �سهيُلَك  ياأتي  اأن  قبل  الندامِة  بيت  كنَت يف 
يروي لهم »حّماُد« ت�سليًة فيعتقدوْن. 

باأننا  ويوؤمنون  الهواء  تفا�سيل  بها  الرواُة  يبني  ذريعًة  الغمو�ُض  كان  هل 
متنا ُقبيَل اأواننا.
َك،  اأ�سلح غمو�سَ

ل تدع جنمًا يفوتك 
ل املعاجم تدرُك املعنى، ول الكتُب ال�سقيلُة 

ل نداماك انتهوا يف حانٍة، 
ل جنة توؤويَك

خلفَك اإخوٌة تبعوا خطاَك
ونحوك املعنى ي�سيع م�سردًا،

اأ�سلح غمو�سك.
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جتليات اليأس

هل غادَر ال�سعراُء ميزان الق�سيدة مرة اأخرى
تريْث واتعْظ وا�ساأْل

ول تغفْل عن ال�سعراء حني يرون يف بهو ال�سراب حديقة الدنيا
فثمة فر�سٌة للياأ�ض كي ُيخفي دللته وي�سعى بالق�سيدة نحو باب الق�سر 

ثمة حلظٌة كونيٌة يف منتهى التاأويل
ثمة �ساعٌر يهوى 

َي�ُسطُّ باآخِر الأ�سرى           ويزُعُم مرًة اأخرى
باأن بداية املعنى �ستكُمُن يف املعاجم.. مثل كهف اهلل

تنتاب الق�سيدَة وح�سٌة يف حلظِة التكوين
حرٌف تائه يف الأبجدية 
والكلُم موؤثٌث بالهجر 

وال�سعراُء ينثالوَن مثَل قبيلٍة متحو �سللَتها وتنقر�ُض احتفاًء بالنهاية 
مثل تقدير امل�سافة حلظة القامو�ض، 

                    بني القلب والن�سيان.
تريْث واتعْظ وا�ساأْل 

ول تغفْل عن ال�سعراء وقَت املوت
ينتبذون اأقداحًا، ويبتكرون ما ُيف�سي اإىل بيت ال�سللة 

نزهة الذكرى
ول تغفْل.           تريْث مرًة اأخرى 

�ستكت�سُف الدللة وهي ت�سعى بالق�سيدة جوقًة �َسكرى.
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آية النساء

يف انعطافتَك الأخرية، 
خارجًا من حلمك الفاتن مندفقًا بعنفوان انفعالك الكثيف، ابداأ ق�سيدتك 
اجلهرية  باحلروف  اأطلقها  املهتاجة.  املطالع  ذات  الناه�سة  باجلمل 
تهتاُج  ال�سهوة.  بحفيف  زجاَجها  ا�سقْل  اليقظة.  �ساعة  اللهب  وكلمات 
الكتابة  بهو  يف  اللغِة  غيوم  يف  واأنت  رداِئَك  بذيل  ويت�سبثَن  الن�ض  ن�ساُء 
ُج مواقع اأحزانك.  م�ستعدًا للهطول املاجن يف طني الق�سيدة. هطوٌل يهيِّ
اأرِخ لَفَر�ِسَك اأن تنتف�َض بعرقك الغزير على مراأى قوم يتوقعون وقوعك. 
يتُلوَن و�سايا زوجاتهم وُهنَّ يغ�ِسلَن قم�ساَنهنَّ يف عطر الليل، ول يحفظ 

ذلك غري ال�سعر. 
رجاٌل  ِبُهنَّ  ي�ستفرَد  لئل  الفتنة،  بن�ساء  تكرتَث  اأن  لق�سيدتك  َدْع 
امل�ست�سيق  تبلغ  وحني  الأبي�ض.  واحلب  ال�سود  بالدفاتر  م�ستوح�سون 
الثاين من ق�سيدتك انهْر، باأكرث الكلمات جراأًة، خميلَة الفتية العاطلني 
يف جتاعيد اخليام، وافتح نار اأرواحهم على ه�سيمك. وَدْع قوافيك تفي 

بوعوٍد يكتنز بها غياُبك الغام�ض. 
تلك هي انعطافُة ق�سيدتك املنتظرة ذات القوايف املذعورة. املنهوبة من 
اأكرث املعاجم نعومة و�سرية و�سهوانية. منطوية على منحنى اللغة وحتولت 
املعاين وخ�سارة الدللت. تكت�سف، مثل بغتة املنجٍم، البَق اخلاطَف يف 

ُر وَتـ�سي، مبا ل ُيدرك، �ساعيًة اإىل ما ل ُينال، الكلمات وهي تتحرَّ
اإرخها،

اجعل القوايف ل تختُم كلمًا ول ت�سدُّ �سورًة ول تكفي ل�ستعادة الأنفا�ض. 
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ر بالن�ساء  لي�ض لها دليٌل تعرُف به الطريق. قواٍف تاأ�سُر �سغاَف الفتية وتغرِّ
وهَن ياأ�سرن رجالهنَّ بغوايات وتاآويل تاأخذ الق�سيدة نحو املهاوي. 

تلك هي �سرفة اأحلمك. 
مكاٌن  يفوَقها  لئل  مت�سارعًة  تتدافُع  قطاٍة  هيئة  يف  الكلمات  منها  ترى 

�سامٌخ يف الن�ض.
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القراءات

�ساأرى يف املراآة �سبَع قراءاٍت 
اأن�سى فيها النحَو و�سرَف اللغة الف�سحى وهي ت�سّف عن احلجر النائم.

�سبع قراءات هاَم التاأويُل بها يف اجَلرح ويف التعديل، لري�سب ماُء القلب 
بقاع املاعون

ي�سطُّ القراُء باأهواء الن�ض 
وَن وُيغوون اخلّط ب�سحر ال�سوت َي�ِسذُّ

اأراهم، مثل النق�ض املُ�سند يف احلجر املن�سّي.
غباٌر �سبٌع. وي�ساهون اأمامي

اأكرَث من �ِسرِّ ال�سعر واأق�سى ما ينتاُب احلقَّ من ال�سّك 
كاأن قراءات اهلل معلقة يف غيم القلب

كاأن رواة طا�َض الوجُد بهم، 
فتقم�سهم ِجنٌّ يقراأ �سبعًا         يقراأ ت�سعًا. 

حتى كاد الن�ضُّ يفي�ض عن املاعون 
وُيفِرُط يف التعليل 
اأرى التاأويَل يقول:

                     »قراأُت على �سبعنَي اختلفوا..«
�سوف ُيَجنُّ ال�سعُر، ويهذي عرٌب.
ينتاُب اهلل كتاٌب يختلفون عليه.   
                          �سبعًا       ع�سرًا 

واأرى مراآة الرمل زجاجًا ين�ساُب اأمامي 
ها قد ُقلُت كلمي. 

وراأيُت قراءات املا�سي ُقدامي.

                 التحوالت
+ C M K + C M K

141 + 



142

معلقات

اأ�سرُي يف املعلقات
اأ�سري يف �سدميها

يف الغيم
مما ينتهي فيها

                  ويبتدُئ.
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وجد

كّل هذا الظلِم الذي ي�سبق املوت 
هذا ال�سدمِي الذي يف�سح اخللق 

نهران 
من اأين جئتهما 

ي�ساألن انتظارات روحي
 نهران. خطان          للنهاية والبدء 

من اأين. من اأين        غيٌم وغيبوبٌة
كلما تاَه بي هودٌج، 

تيقنُت اأين اإىل اهلل.
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ذئاب

- 1 -

لول ذئاُبَك وردُة امليزان، �سرُط ال�ساعريِة
                 فا�ست الأحزاُن

لول جنُة الأهواء بني اخلمر والغرية 
اأ�سحينا بل عنوان   

                           وانف�سْت بنا ال�سرية.

- 2 -

لول كتابك لنتهْت اأخباُرنا وارتدَّ �سهُم ال�سعر 
�ساَع بريُدنا

وبقيُت حلمًا �ساهَق التاأويل
فا�ستع�سْت علينا حانُة احلرية.
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وشم  وردة

اأيتها الكيمياء التي ابتكرْت اإثمدًا من ذهْب، 
ما الذي ُجـنَّ بي كي اأرى جنًة يف اللهْب؟ 

بداأ اخللُق بي
بداأْت خولة 

و�سُمها َيك�سُف املحَتَجْب.. 
�سجٌر ناع�ٌض 

غ�سُن ريحانٍة 
خ�سرٌة. �سهوٌة 

يقظُة الكيمياِء اجلريئُة يف م�ستحيِل العجْب
خولة            حرٌة        وتغرر بامل�ستهى 

         بالعنا�سر يف حلمها املرتقب.
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وشم خولة

اإبٌر ناعمة
اإبٌر نائمة
اإبٌر حاملة

تقراأ يف اجلرِح ما ي�ستعيُد احلروَف ال�سغريَة يف الكتب الغائمة
هكذا تبداأ الذكريات

كاأن احلياة طريٌق اإىل القتل      اأوُل اأحلمه خامتة
اإبٌر �سوف تغزل اأخبارنا باحلميم من الدم، 

بال�سرِّ يف العني، 
باملنتهى وهو يبداأ، 

بامل�ستثار من اخل�سرة العارمة.
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وشم طرفة

كلٌم يوؤلف األوانه باخلفيِّ من املوت 
من فكرٍة 

من بلٍد تقاي�ُض اأحلَمنا بدٍم ناعٍم 
من دخان القناديل، من نيلٍج، من ظلم

كل هذا الكلْم
بكاُء الن�ساِء الوحيداِت يف الليل يغزلن اأخبارنا 

يكتنب اأ�سماءنا، 
ويرتكن يف البيت اآثارنا الباقية

اأيهذا الكلم الذي َقْبَلنا 
ـْفـَتـنا كيف األَّ

يف الع�سيِّ من املوِت 
                           يف فكرٍة نائية.
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معجز الذئب

ذئٌب مثلك الآن يوؤدي دوره يف معجزات الغاب
 اأ�سجاُر الغمو�ِض البي�ض تغريَك باأْن تبقى، 

ففي بع�ض الغمو�ض ح�سانة تغنيك عن غاباتهم 
حٌر  وحيٌد.     فاقٌد مفقوْد.

ذئٌب مثلك الآن، انتهى يف قاعة الأحزان، باَع الدمَع واختاَر املهّرَج
 �سيٌد يف اجلوع، فيما يوملون.

 مِلَ اجلنوْن
الذئب ذئبك 

فَت ا�ستداروا  اإن تعفَّ
در�سك القا�سي لنف�سك. رمبا ان�ساعوا لقانون الغياِب

الغاُب اأو�سُع ما يكوْن
اإذا اأردَت الكفَّ عن جرح الكتابة والكتاْب، 

فكلهم كانوا ذئابًا يف جللة ياأ�سهم
َوِرُعوَن         يرَعوَن انتخاَب عدّوهم

فاأ�سابهم �ساأُم ال�سللة وانتحارات ال�سباب
ماذا تريد من الكتابة واحتمالت اجلنون

فهار�ض الأ�سماء،      بع�ض املاء
يا الذئب احلنون

ماذا جنيَت الآن من بيِت الغمو�ِض: 
       جرحًا راعفًا، عر�ض ال�سحايا، هام�سًا يف املنت 

هذي غابة.        ماذا تريد
الذئب ذئبك

فانتخب اأقداَحه وجراَحه       وا�سْب عليه.
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جّنة الفرار

مل يبق يل يف هذه ال�سحراء غري الظل يف �سم�ض الظهرية
�ساحٌب وفراُر اأ�سباٍح ورحلتي الع�سرية

مل تبق من حبل اخلياِم و�سيلة 
لأ�سّد ظهَر اخليل 

وهي تطرُي بي مذعورًة تهذي كاأن جلاَمها وتُر امل�سرية
�ساقت و�سيعتهم على روحي 

به اجلرُح يف حرِب الع�سرية وا بها من مل ُي�سِ وطا�ست عندما َخ�سُّ
ْت خطاَي وُجنَّت ال�سحراء بي فرَّ

فتناهبْت اإرثي قبائلهم. ونالتني ذرائعهم هنا 
وا�ستفردوا بي كي اأرى يف م�ستحيل املوت جنتي الأ�سرية

�سحراء تزدرُد املدى وتباغُت الأحلَم
تفتك بالذي ي�سحو من الليل الطويل، وينتمي للنوم

اأن�سى اأنها �سم�ٌض على رمٍل، 
فيحرقني رماٌد كامٌن، وجتريين الرم�ساُء 

                                             جنتَي الأخرية.
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املشكاة واللهب

كلما انتهيُت من طريٍق، تاأخذين طريٌق اإىل ما اأمقُت وما َتعفُّ عنه النف�ض 
وماًء  �سر�سًا  غبارًا  قدميَّ  يف  تتنا�سُل  طرٌق  الراأ�ض.  يف  الدُم  له  ينزُّ  وما 

�سحيحًا. ولي�ض يل اأن اأكفَّ عن ال�سفر. 
كتاٌب هو ما يبقى يف العمر من التجربة 

اأبحث عن �سيء. اأهرُب من �سيء
اأْم اأن �سيئًا يغّرر بخطواتي وي�ستدرجني ويزّيُن يل الطريَق

 �سئمُت نظام ال�سحراء،
                   �سوٌت واحٌد       قبيلة واحدة.

والأ�سكال ل حت�سى.

�ساأرى، 
فيما اأكتُب، ق�سيدًة َتْنَق�ضُّ على ال�سعر وَتْنُق�ُض النرَث. تاأتي بهاوية املعاجم 
ما  وكل  واللهب.  امل�سكاة  والطريقة.  الطريق  هي  ق�سيدة  اللغة.  وتهلكة 

يجعل الرمَل �سديقًا للر�سائل، واملاء مراآة للأ�سئلة.
يقال لك : من اأنت؟

فتعرُف.
يقال لك : اقراأ

فتقراأ
يقال لك : اكتْب.

فيطي�ُض يف �سدرك احلرُف    
مثل ملٍك ياأخذ بيديك.
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انتشاء

َيِخفُّ عن الأر�ض 
عيناه مفعمتان بالورد واللزورد. والري�ض تاج اجلناح 

مي�سي. 
تكاُد الريُح يف بيِت الهواء

قالوا له : ُكـْن لها 
فانهال مثل الهلل 

ْت يداُه عن النار ا�سَتخفَّ و�َسـفَّ
عن امل�ستدقِّ من اجلمر

يغزُل 
اأو ت�سغُف الروُح فيِه باأخطائها: ُكـْن لها.

ْل تاآويلها،  يا اأيها ال�سعُر اأجِّ
                    كي يتاَح يَل املوت من اأجلها.
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يقظة اخلمر

نخٌب واحٌد لتهزَّ باَب الليل          
 ينداُح الندامى                خم�سٌة يف ت�سعٍة

كاأ�ض املراأة الأوىل وتاريخ البكاء موؤجٌل 
افتْح بكاأ�سك دورة الأنخاب

عند الباب كانت رفقة تهفو اإليك، جوار بيتك
وا�ستهْت اأن ينتهي. وبكْت معْك عمرًا من الع�سق 

انتخْب كاأ�سًا لها، 
وا�ساأْل نداماَك انتظارًا واحدًا كي يح�سَر الأ�سحاب. 

نخٌب واحٌد يكفي ليوقظ اأّمًة 
لتظل متحو الو�سَم حتى العظم 

تن�سى ثم تذكر
رفقة ماتوا كثريًا قبل خولة وهي تذهُب مثل �سحِن املحِو 

ماٌء هائٌم وثلث اآياٍت من الف�سحى اجلميلِة 
وان�سكاٌب فاتٌن للخمر 

ْد يف نداماَك انتخابًا، وا�ستعْد ذكرى، واأيقْظ خمرًة  عِّ �سَ
يكفيك نخٌب واحٌد لتهزَّ باب احللم. 

كاأ�ُض املراأة الأوىل دليٌل للغواية
فانتخبه مثل مراآٍة ترى فيها طريقَك
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ِخَب الندامى غامْت الروؤيا وغابت خولة  كلما �سَ
                يف الو�سم حتى العظم 

لن يكفيك هذا الليل 
اأنخاٌب ومنعطٌف

�ستهذي 
والذي ي�سعى وراءك يك�سر الأقداح كي ميحو خطاك

ا�سرْب لُتكِمَل �سهرَة الأ�سحاب قبل الباب
ُهـزَّ الليل

لن يدخل �سواْك.              اأطلق بكاَءَك
ل توؤجْل روَحَك ال�َسكرى 

انتخْب مراآتها
 يكفيَك اأن تن�سى لتذكر.
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ضوء الصعاليك

لغتي �ساأُم اخلارجني عن الوقت
 لغتي مثُل تاريخها وهي تنهال، اأو تتل�سى 

تهيم على ر�سلها وت�سيُء
اأ�سئ اأيها الوقت

يخرُج فيك ال�سعاليُك
يبتكرون التفا�سيَل لك 

وميتد فيك الطريُق البطيُء.
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حلظة الولع

جربُت موَتَك، 
فانتميُت ثلَث مراٍت اإليْك 

قلدٌة يف عنقَك املر�سوِد 
خمرُة عا�سٍق، 

و�سداقٌة ت�سعى اإليْك 
جربُت موتَك فانت�سيُت

كاأنَّ يف نهِر النبيِذ ق�سيدة
وكاأنَّ َمْن َي�سعى لقتلَك،     واهمًا، 

                     �سرعاَن ما يبكي عليْك.
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مملكة

وزعُت اأخطائي على حاناتها، واحرتُت فيها 
اأّمٌة،   جمٌد من احل�سراِت 

      اأنتخُب القيوَد واأفتديها. 
كلما خمٌر. مدينة خاطئني يوؤثثون غياَبهم 

هل اأّمٌة مفقودٌة، وجميع اأخطائي موؤجلة 
واأبعُد حانٍة يف احلرية البي�ساء

رقعُة حالٍك ي�سعى اإليها الرنُد
والأفعى �سباُك خديعٍة         واملاُء منفى

اأّمٌة تخ�سى زفرَي ال�سعر 
هل زنزانٌة.         ولٌع بجلدين حمرتفني 

كنُت جمّدفًا يف هيبة امللكوت
قراآٌن وجوقُة اأنبياء        واأ�سقياء
            يزّوجون املوَج لل�سحراء 

اأخطاٌء. بلٌد. حانٌة. 
لتها واحرتُت فيها.              بجَّ
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حزام الفقد

ِا�سقْل حزاَمَك يا بهّي ال�سمت 
خمُر املوِت اأقرُب من وريدك

فانتعْل برقًا َيِقيَك
وُقـْل لهم: 

             ماٌء ووردُة �سائٍع تبكي فتًى. 
ا�سقْل حزامَك

ْق اأيها املجنون ل ت�سدِّ
هذا البحر مركبك الأخري

اذهْب جتْد ماًء وتْفقْد وردًة 
وت�سدَّ يف حبل الكواثل 

مركَب اللذات وال�سهوات والنزوات قبل املوت
ُخْذ ما ي�ستعني به حزاُمك عندما تنهار

ل ماٌء يقيك 
ول ترى يف وردة الأيام غري البحر          مركبك الأخري.

ِا�سقْل حزامك 
                  وا�ستعْن بثلثٍة َتفقْد ثلثًا.
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روٌح متوُج

مل اأزْل اأ�سغي اإليْك
�سجُر الأ�سماء �سوٌت       ويدي من�سيٌة بني يديك 

فاأرى هودجِك البحريَّ يف الأفق
كاأن املوج اأعرا�ُض ملٍك

                         �سيغني كلما َرفَّ اجلر�ْض 
�سغٌف قلبي واأحلمي تاآويُل   

ويل فيِك احتماُل الليل 
اأن نن�سى يدينا كلما ا�سطفَّ احلر�ْض 

كلما ماَل بِك الهودُج طا�َض املوُج كي يزهو انتظاري 
بدوٌي  طائٌر يكت�سف البحر وي�سغي ل�سطفاق الروح. 

وحدي
ْت بَي ال�سطاآُن اأرخيُت الَفَر�ْض . كلما �َسطَّ
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عبث

اأحر�ُض الليل وحدي
 اأترجُمه 

           يف هذه العتمة النبوّية
 اأ�ستهي اأن اأموت

مثلما ينتهي كوكٌب موغٌل
م�ستوح�ٌض يف ال�سماء الق�سّية

راحٌل 
يف انتظاٍر طويٍل

                            واأعرف اأنه لي�ض ُيجدي.
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من األنبياء

فيَك مَن الأنبياء     وتـَْفدي
َترى       يرتاءى لَك   

            اأم جوقٌة من ملئَك فا�سْت بك 
يا اأيها الري�ض ِطْر               

وا�ستمْر. 
مثل حلم اجلناح، 

ذاهبًا نحو برد ال�سباح       
ول ت�ستقْر. 

كتابك لي�ض يكفيك
 وَفِيَك من اهلل 
يا اأيها املنتهى.
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فهرس الظالم

هذا ظلٌم مقيٌم، تهجع فيه ال�سعوُب وت�ستعاُر احلياُة 
زجاجُة القلب فيه. ت�سكو. وفيه فهار�ُض م�سحونٌة بالبكاء

ولي�ض للجرح فيه َتَخلُّ�ٌض اأو جناُة
هذا الظلُم القدمُي

�ساخ�ُض العني فينا، �سفيٌف مثل احلديد  
خفيٌف              تخاف منه الليايل وت�ستفز ال�سفاُت 

هذا الظلم نظاٌم كلما امتد يف الوقت، امتّد فيه املكاُن
ينالنا وينال منا

 ظلٌم َمهنٌي ُمهيمٌن 
ملٌك مالٌك.     يحكم الطق�ض والطبيعة 

ينزُّ غيمًا كثيفًا.       
ويف ثناياُه عتٌم وبدٌء للنهايات فيه. 

هذا الظلُم الظلُم،        كتاٌب ت�سيئه الكلماُت .
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مبتكرات الغائب

اأنهاُل بالذكرى واأ�ستع�سي على التف�سري
هذا ال�سيل تاريٌخ

ويل حرية              اأن�سى واأذكر  
 اأ�ستعيد جنازتي      واأ�سدُّ جي�سا 

يُت اأخطائي اأماَم الريح، ظنوا اأنني وحدي كلما َعـرَّ
واأخفوا جنتي عني 

                 ويل يف �سهوة القامو�ض تاأويٌل خفيُّ 
من ترى ير�سمني موتًا ونع�سا

من مراثيه على تغريبة الأخطاء يبكي عندها 
واأنا منجرٌف اأحمو واأن�سى 

واأغني 
ـَتـه      مثلما يبتكُر الغائُب يف وح�سِته    جنَّ
                                        ق�سرًا وعر�سا.
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فيض الكأس

يداَك تبتهجان بالطني الف�سيح 
كاأمنا وح�ُض ال�سماء دللة الفو�سى وباٌب اأوٌل 

عيناك اأْم عّرافة تن�ساك يف اأرجوحة الروؤيا
وخيٌل  �سارٌد يف غربة ال�سوت اجلريح

يداك.   من اأعطاك �سل�ساًل وكاأ�سًا فائ�سًا 
وتهدُج الأعمى  يج�ضُّ املاَء

يهجو الأبجدية وهي تق�سر عن روؤاه 
يداك يف طني الإله

يداك يف طلٍل ومتدح قاتليك 
يداك يف اخللق ال�سريح ت�سوُغ ما يبقى 

         وتبدُع ما َيـليك. 
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كي تكون

وا عليَك تنهدْت اأرجاُء جنٍد،  اأطلْق جلامك. كلما مرُّ
وا�سرتاحت يف حجارِتها فرا�سات وتاهْت جنمٌة 

اأطلْق جلاَمك. َيحب�ُسوَن مطالَع الأنفا�ِض 
تلك ق�سيدٌة تهذي وغيُمَك طائ�ٌض وحزاُمَك امل�سدوُد ُيرخي خوَفهم

اأطلْق. تخبُّ اخليُل. دعهْم يف ُبـلهنيِة الفرار 
فكلما مّروا عليَك، متاثلت �سحراُء جنٍد، 

ْت �سكيمُتها واأغوْت بدَوها بال�سعر  وا�ستهْت.       �َسبَّ
اأطلق.       يدركونَك

كلما مروا َرُموا نردًا واأجه�ست الن�ساُء 
ثواكل يجهرن بالفقدان :

                         » لو اأن الفتى«

اأطلق لهَنّ يجئَن ت�سعًا 
                        ي�ستبحَن غبارك العبثّي.

يف جنٍد ن�ساٌء جارحات الروِح       
منتحرات.          يطلقَن الفتى من عقله

اأطلْق عنانك
وا�ستعدنا من ن�ساٍء ينتحلَن ق�سيدًة �سكرى، ويطلقن احلبي�َض

كاأن يف قلب الفتى غيمًا يطي�ُض
كاأن قافية اجلنوْن

اأطلق خيالك كي تكوْن.
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نبوءة

َقْبَل النبّي. قلُت لهم 
اأ�سرُت ب�ِسعٍر نبيٍّ

واأعجزُت 
فا�َض القلُب بالدْم 

قلُت لهم 
فا�ستداروا لكي يقتلوين 

�سعٌر ، نبّي ميوُت
             فمن يا ترى �سوف يهتْم.
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هل حنن موتى

هل نحن موتى؟
كنُت يف قلٍق 

فَمْن ينهر ُخطاي ينوُب عني يف الطريق اإىل جحيمي
تاج كاأ�سي لي�ض من ذهٍب

ومل اأنهْب لأ�سرب.
خمرتي حريتي يف الليل 

اأحلمي مطهمٌة وحربي ت�سعُف القتلى
و�سوُء النجمة الق�سوى ندميي 

كنت يف قلٍق
واأهلي اأ�سلموين لل�سدمي 

واأ�سعلوا ناَر اخليام        واأطفاأوين. 
حكمتي يف العدل اأن اأن�سى وا�سكَر ملَء راأ�سي

كلما احتدمْت �سغائنهم
                        غفرُت لهم

 واأرخيُت احلماقة يف احلليِمِ
مْن يردُّ املوَت عني وهو ي�ساألني 

                         فهل اأنتم غرميي.
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هودج خولة

جاءْت متوُج
جترُّ كوكبًة من الأعرا�ِض يف ماِء املرايا 

وهو ي�ستثني طبيعَته 
وَيرقى اأن يكوَن ذريعًة للرمل كي يحنو على بحٍر َي�سّط 

جاءت بال�سحايا
توقُظ الأ�سرى. متوُج و�سوتها يف راية الذكرى

تغني. هذه اأ�سطورٌة اأخرى 
�ستبدو بعدها ال�سحراء نائيًة عن الفر�سان 

عا�سيًة على ال�سعراء 
تبدو م�ستقرًا للرحيل، ونزهًة للماء كي يحظى مبحتمل من الروؤيا

متوُج وتخدُع احلرا�ض 
يقتتلون يف غيم امل�سافة بني زرقتها ورمٍل �سادٍر ل ينتهي 

غيٌم. 
اأيهذا الغيُم  دعها تنتمي.

ت�سغي لوقع خطاك. تفقد جنمًة كانت دليلَك نحوها 
وت�سيع يف تيه القبيلة كالقتيلة

اأيهذا الغيم دعها وردًة يف الكاأ�ِض 
ت�سبق خطوها ومتوج. 

                 التحوالت
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وراقون

لوجيب  اأ�سغي  �سلمًا.  التدوين  اأهَل  اأقرُئ  والب�سرة  الكوفة  بني  توقفُت 
�سمائرهم. يبتكروَن الن�ضَّ ون�سَف الن�ض

يختبون ال�سعَر بوهج النرث ويجتازوَن ال�سخ�َض
رواٌة  خطاطوَن. ُجباٌة وّراقوَن. نحاٌة يفتون: 

)باأن اهلل �سيخلُق ما يفنى
اأما نحن فنخلُق ما يبقى(.

بني الكوفة والب�سرة حاناٍت ي�سهر فيها ال�سعُر وَي�سكُر فيها النرُث. وقفُت 
تدوِزُن  التدوين  اأهِل  �سمائَر  ف�سمعُت  باأ�سعاري،  اخلوف  اأخطاَء  لأ�سحَذ 

اأخباري، وراأيُت حقيقَة ما ل يفنى يف ما �سوَف ميوْت.
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الفريسة

هداأُت مثل البق يف احلرية 
يف حاناتها الأني�سة

متوُج بي ارتعا�سة ال�سريِد 
وانتعا�سة املغامِر العنيِد

اأذرع ال�سهرَة بالنبيذ بني ال�سيف والفري�سْة
هداأُت م�سلوبًا على ق�سيدتي، 

راأيت قتلي م�سجدًا             وجثتي كني�سة.
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سأم اهلل

اأخرْج،
قال يل ال�سعُر،

خرجُت.
هذا هو ال�سعُر 

َر اأخباَرها يف كلمي،  �ساأَل اهلُل القبيلَة عني، تف�سِّ
واأر�سَل من ي�ستعري النبوءَة من خمرٍة يف ل�ساين.

اخرْج اأيها ال�سعر
اأخرْج.                 خرجُت. 

ومل يُك �سعرَي اأرجوحة اهلل يف نومه
كنت يف هام�ض اخللِق. 

                             واهلل يف �ساأمه 
ال�سوُت يف القلب اأُ�سغي اإليه.  ي�ساألني ما يريُد

له اخللُق وال�سوُت والأمُر والنهُي 
واحُلكُم واملُلُك وال�سوجلاُن.

ويل ما اأريُد.
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الثالث

تناوبنا عليه. 
الكاأ�ُض

وهي ذريعة العط�سى
و�سكنُي ال�سللة

ريثما يتجّرُع الن�سيان،
     وال�سمَّ امل�سّفى 

وابُن �سرٍق غارٍق يف التيه
اأو�سكنا عليه.
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تنهدات الذئب

)دفرت السجن(

                 دفرت السجن
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)متى تاأتني اأ�سبحك كاأ�سًا روية(

طرفة
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اليوميات احلرة

1

ليٌل،
مل تكن النافذة َت�َسُع جنومه

وهو ي�سرتيح يف �سهرة طويلة
ليٌل َلنّيُ العريكة

يخرج من جمابهاته. يذرع النوم بني احللم والكوابي�ض
فطاب لل�سرفة اأن تندلع بت�سعة �سلمل من حباٍل مغزولٍة باأكرث املُقل بيا�سًا 

لفرط التحديق، واأكرث املحاجر دكنة لفرط ال�سهر.
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2

اأ�سغي حل�سرجة اجلليد َيحُكّ جلدي
والزجاج الناعم الوح�سّي َيْبدين

رخاٌم �سارم
وحجارٌة جمٌر

وجاٌز جاهٌز
وجنازٌة ك�سلى

وثلٌج نا�سٌج يف الليل.

                 دفرت السجن
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3

حتى  والألغاز،  بالرموز  امل�سحونة  الأبجدية  هذه  اأقراأ  واأنا  روحي  زاغْت 
اأو�سكُت اأن اأدرك املوج وهو يب�سط �سجادته يف خطوات الريح وتيه املراكب.
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4

ينال مني الوهن، وال�سعلة منتع�سة ت�ساأل ومتعن يف ال�سجال، 
حتى اإذا ما طرحُت �سكًا بزغ �سٌك اآخر غريه

ينحجب اأمٌر وينك�سف اأمٌر         واأف�سي اإىل اأمٍر ثالث.

                 دفرت السجن
+ C M K + C M K

177 + 



178

5

لي�ست عينيَّ هاتان الّلتني اأرى بهما، اإنهما خطوات اخليل ال�ساردة وهي 
تدرك امل�سافة بني زجاج ال�سم�ض املك�سورة وتنهدات الوح�ض املحبو�ض.

لي�ست عيناي
اإنها اللغة وهي تتنا�سل مثل كوكب يتفجر يف اأ�سراٍب ويف �سظايا،

         تقراأ ال�سدمي وتوؤلف املجرة.

+ C M K

178 + 



179

6

يقظٌة ت�سبق احللم وتليه 
ل هو نوٌم تنه�ض منه

                           ول ليٌل تخرج عليه
جناح فرا�ض ل تخ�سره ول تناله.

                 دفرت السجن
+ C M K + C M K

179 + 



180

7

ذاهٌب حتى الثمالة
قدٌح تدركونه      ون�سوٌة ل تطالونها

كلما مل�سته بوردِة روحي انتابتني الن�سوة.
خذوا ال�سحراء جميعها واملاء كله
اأطلقوا فهر�ض ال�سغائن على اآخره

واتركوا يل هذا الندمي.

+ C M K

180 + 



181

8

اأخرُج من غاباتكم           اأدخل يف غيبوبتي
حجبكم مهتوكة وف�سائي على الأفق

تقراأون ما اأكتب
وتتنزهون يف حدائقي

معطلي احلوا�ض 
فت�سيبكم ح�سرة اخل�سارة.

                 دفرت السجن
+ C M K + C M K

181 + 



182

9

هنا
برُد الوحيد علمٌة للفقد

ل امراأٌة
وخولة وحدها،

ل �سيَف يل
والكاأ�ُض در�ُض النار يف علم الكحول

برٌد  َبرى قلبي،
             و�سوُت الريح يزدرد الف�سول.

+ C M K

182 + 



183

10

�سوؤاٌل مُتتحُن به روٌح م�سقولة بالغدر
وج�سٌد ينفذ من �سم الإبرة 

ودٌم تائه يف الأوردة.

                 دفرت السجن
+ C M K + C M K

183 + 



184

11

هذا القيد ل يكفي
لكي اأ�سغي لها وحدي

فمن يبكي معي
يف ثلج هذا الليل
دفٌء نادٌر للروح

يقراأين 
ويوؤن�ض وح�ستي ويذوب.

+ C M K

184 + 



185

12

ظماأٌ ي�سيب احلروف حمبو�سة يف كلماتها
ظماأٌ اأزرُق مثل حدقة ال�سقر   

يف خمدِع غيمٍة ت�سرف على وهدة اجلبل
ظماأ الك�سِف من�سبًا على فري�سة.

                 دفرت السجن
+ C M K + C M K

185 + 
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13

اأ�سغي
في�سعقني دبيُب الدم

رمٌل بارٌد  ويٌد
كاأن اهلل اأطبَق هذه ال�سحراء فوقي

وا�سطفاين �سيدًا للوح�ض.

+ C M K

186 + 
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14

َمْن يقوى على اإ�سكات هذا الدم ال�سارخ يف الأوردة.

                 دفرت السجن
+ C M K + C M K

187 + 
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15

بل مغزى،
�سغائُن جتوبون بها الأرجاء.

+ C M K

188 + 
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16

ال�سظايا تتحدر من القلب يف فلذات ويف ق�سائد
اأتكفل بها كلما تركتموين وحدي

غري اأن البحر بعيٌد بعيْد
والأ�سفاُد مثاقيُل العمى واملتاهات.

                 دفرت السجن
+ C M K + C M K

189 + 



190

17

هذا الذئب املنتظر مثل �سيد التلل
ت�سعرون اإزاءه بالذنب ذاته 

كلما فتحتم كتابًا ي�سوع منه عطُر الفقد احلزين.

+ C M K

190 + 



191

18

 العمل العاطل
ي�سقل عربة امللك الذهبية لعبور املاأزق

فتذهبون اإىل الغيب
ول تعوزكم الذرائع.

                 دفرت السجن
+ C M K + C M K

191 + 
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19

لي�ست الآلهة
اإنها اأن�ساٌب جائعة لأكباد النا�ض
يخفق احلر�ض يف �سيانة احلياة

فتطفق ال�سلوات يف الرتجل.

+ C M K

192 + 
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20

يقف يف رمل املاء       يوؤرجح اأحلمه
فتمر �سفٌن مكتظٌة بعبيٍد يرفلون يف الأ�سفاد

وي�سدحون بالن�سيد الكوين
تلك هي حناجر احلديد.

                 دفرت السجن
+ C M K + C M K

193 + 
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21

ربيَت هذا العدو 
ودربته

وها اأنت تتمرغ يف الأو�سمة.

+ C M K

194 + 
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22

ل اأن�سُح اأحدًا بها،
هذه احلياة،

لقد جترعُتها فح�سب.

                 دفرت السجن
+ C M K + C M K

195 + 
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23

ينبغي اأن تكون لديكم مبارُد مكان اأ�سابعكم، لكي حت�سنوا قراءة اأقداركم 
برفقة ملوك يخلطون ال�سّم بالد�سم ويوملون ل�سعوبهم بالأ�ساطري،

ينبغي لكم ال�سك يف ال�سم�ض.

+ C M K

196 + 
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24

ل يعرف ندمًا
ولي�ض لطريقه رجوٌع،

لن تدركه البعثات ول يناله �سائدو اجلوائز
كيف تهزم قتيًل يذهب اإليك حامًل جنازته.

                 دفرت السجن
+ C M K + C M K

197 + 
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25

نرج�ض يحر�ض ال�سجن
واخللق ينقر�سون يف هوام�ض دفاترهم

اأحداٌق ت�سهر يف بيا�سها الطيور
وامل�سافة �سا�سعة

بني املكان واملكانة.

+ C M K

198 + 
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26

زجرُت نف�سي وهي ت�ستهي
ففا�ض قدحي بالنحيب

وكنت كلما ر�سفُت 
�َسِفيُت من الِعلة     ووقعُت يف اخِللة.

                 دفرت السجن
+ C M K + C M K

199 + 
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27

يحر�ض اأحلمي 
ميحوين، يبعث جنده بعدي

ويتبعني
كاأين اأ�ستعني به

لأ�سَدّ �سراوة ال�سحراء
كي يغتالني وحدي.

+ C M K

200 + 
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28

يفي�ض دمي يف القوارير
واأ�سمع يف ن�سالكم �سعيًا يعرف الطريق

            بني احلنجرة والإحليل.

                 دفرت السجن
+ C M K + C M K

201 + 
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29

مثل حرية العبد        واأغلُظ ولعًا
مثل براءة الذئب        واأخفى �سلة
مثل �سبق الع�سق       و اأعلى نحيبًا،

كلمتي وهي ت�سعد املدارج اإليك.

+ C M K

202 + 



203

30

يذهب الو�ساة ب�سقط املعنى
وتخفق املعاجم يف الفقه والتف�سري

وتبقى خولة وحدها بو�سم �سامخ
تلوب به يف انتظاٍر

يخ�سّر يف كفها       ويحمّر يف كتابي.

                 دفرت السجن
+ C M K + C M K

203 + 
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31

اأ�سّمي جنمك الليلي
تاريخ القبيلة وهي ت�ستثني مترغنا بهام�سها
اأ�سّمي جرحك املكتوب بالياقوت يف ن�سيانها

عنواَن من �ساعوا بل ذكرى
اأ�سّمي اجلنة الأخرى

طْت يف مائها،                 بلدًا فَرّ
اأ�سماوؤها منذورٌة للتيه

منعن يف خوافيها،
اأ�سّميها

لن�سقل ليلها بنجومك احل�سرى
اأ�سّميك، انتعا�سًا،    قلَبها

وهي النحيلة كاحتبا�ض الروح،
هل جُتدي

+ C M K

204 + 



205

ثمالة كاأ�سك الأبدي

اأ�سّميك، احتماًل،     جنمًة
لريد يل اأهلي 

              �سظايا اإرثي املنهوب
ل �ِسعٌر  لهم

ل باب اأغنية توؤلفهم
وهام�سهم لنا

بحرًا وبع�ض �سفينة 
ولهم      

        �سياٌع باهٌر يف ال�سكل
باب ق�سيدتي يف الليل

�سّميت انتحاَب اخليل  مرثاتي
وطفًل �سائعًا يف الظل.

                 دفرت السجن
+ C M K + C M K

205 + 
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32

فجٌر،
يقظة قنديل يتماثل يف قطرة الزيت املرتع�سة

�سخ�ض ينقل خطواته الواهنة يف تثاوؤب
يف اأقل من احلركة

يف ناأمٍة تختلج ب�سرها
تزيح الندى

ت�ساأل بلورة الع�سق عن �سم�ٍض تتماثل 
يف رداٍء خم�سٍل باأثر حلٍم طرّي

فا�سُح العري تاأويله ي�سبق ال�سوء
هل ال�سم�ض اأقدام اآلهٍة مرتبكٍة
هل يبداأ النهار يف خيٍط خائف

هل ال�سوء يٌد اأم كلم
هل ناٌر تذبل يف زجاجٍة

هل باُب الوقت   اأم �سرفُة املكان.
قنديٌل يف يقظة ال�سدمي .. يبداأ.

+ C M K

206 + 
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33

�سم�ٌض، �سوتها وهي تعول يف غبار الأقبية تعلن ح�سورًا �سا�سعًا جليو�ض 
ذهبية م�ستنفرة لقتحام كثافة ال�سفوف لكائنات تنبثق يف اأعواد داكنة 

اخل�سرة.
�سوتها نحيُب املنت�سر بجراحه، حمدقًا يف عتمة املداخل، م�سحونة بذعر 

الندفاعات. تندفق يف موج الذهب الر�سيق، يتخطى ويجتاز. 
�سوٌت بعينني فاجرتني يخُطّ باأقلٍم لمعٍة، بحٍب �ساطٍع، كلمات طازجٌة 

لنهاٍر ي�سعب احتماله.
يف  حلظٌة  الكويّن.  اخلجل  اأقا�سي  من  الأعايل،  من  �سادٌر  هادٌر  �سوٌت 
للزنزانة �سدًى ول هواء، �سوٌت ي�سوغ كلمات  لي�ض  الذهب، حيث  غفلة 
رحمة  حتت  الطبيعة،  وعنفوان  ال�سعر  �سغف  يف  التاأويل،  و�سهوة  املعنى 

�سم�ض منتظرة يف غبار الأوج.

                 دفرت السجن
+ C M K + C M K

207 + 
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34

�سكيمة  يحَلّ  اأن  لليل  يلذ  الأروقة،  يف  دمه  باإيقاع  املولع  القلب  برهة  يف 
ت�ستيقُظ  ًة،  غ�سّ كائنات  ويطلق  تنخف�ض،  �سماء  وطاأة  حتت  املاأ�سورين 
�سماٍء  نحو  تت�ساعد  مفتولٍة،  حباٍل  باأطراف  لتم�سك  مندفعًة،  حمتدمًةِ 

غائمٍة، يف رحيٍل ي�ساهي اإ�سراء امللئكة.

+ C M K

208 + 
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35

وكلما توغلت يف الغيم
اجلنُد  وازدحم  امللك،  يف  الن�سُل  وازداَد  القبيلة،  �سواد  يف  الزاُد  �َسَحّ 
باملناكب، و�سَجّ �سليُل ال�سلح، وا�سطفقِت الكواحُل الواهنة يف اأ�سفاِدها، 

َدَق الغيم. و�سَ

                 دفرت السجن
+ C M K + C M K

209 + 
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36

من البطء يف القتل
من حب�سة الوطء يف القيد،

ي�ْستْلني خزُف القانطني
وينتابني خارٌج       اأنني ملء حريتي

اأن يف نيتي اأخطُف الكاأ�َض من نادٍل ماكٍر 
قيل يل اأنني اآخُر النافرين.

                 دفرت السجن
+ C M K

210 + 
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                 كتاب السرية

كلما انتاَب القبيلة خارٌج

 

)دفرت قاسم(

ما تبقى من اهلل فينا

 )كتاب السرية( - 2

                 دفرت قاسم
+ C M K + C M K

211 + 
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اَفًة ِل التلِع خَمَ َول�ْسُت ِبَحلَّ
ِفِد اَلقْوُم اأْرِفِد«  َولِكْن َمَتى ِي�ْسرَتْ

طرفة

ماذا تعرف عن الدم؟

يف الَف�ضِّ ال�سغري الذي ينعقُد يف �ِسرياِن الكاحِل، يتوهُج دٌم يتهياأ للكلم الأخري. انتظَر 
كثريًا هناك. يف منحنى الكعب وعقدة القدم. انتظَر مثل حار�ٍض ك�سوٍل لأ�سطورٍة ن�سيطة. 
حته الآلهُة ل�سفرتني: ال�سهم من هناك والن�سل من  ِل ال�َسفيِف. َر�سَّ حبٌل نحيٌل من الَع�سَ
هنا. انتظَر كَل هذا الوقِت من كعِب »اأخيل« حتى كاحل طرفة.  الأ�سطورُة ذاُتها لقتٍل كامٍن 
ومر�سود. ما اإن ت�سيب ال�سفرة ذلك الوتر امل�سدود حتى ينهار كل �سيء. كلهما حمارٌب 

يف مكاٍن ومقتوٌل يف زماْن. 

+ C M K

212 + 
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حديد

دٌم اأقوى من احلديد      من �سهوة النار
تخيلت �سيفًا يغرّيُ اأ�سكاَله   
وله لغٌة من رماد الأ�ساطري 

حرٌف حديٌد               واأحلُمه ل حتدُّ 
ت�سرعُت اأن ُيدرَك الن�سُل �سوتي

تخطيُت موتي. 
حديٌد

كاأن الدماء التي َهربت يف الر�سائِل م�سحونٌة بالفناء
تعيد الغناء          لأهلي وُهم يغ�سبون لأطفالهم 

يف ال�سليل الثقيل من القيد
مما تبقى لهم يف الرماد من اجلمر. 

اأيها النبيُذ الإلهّي ماذا تعرُف عن الدْم؟.

                 دفرت قاسم
+ C M K + C M K

213 + 
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هذا احلديد يوؤاخي دمي 
ينتمي للق�سيِّ اخلفي من الأنبياِء

 دٌم  �سارٌد يف ال�سماء.

 

سعي املنايا

تلم�سُت اآثاَر اأقدامَي ال�ساردات اإىل ال�سام 
خ�سيَة اأن يطاَل الرماُد كتاَب الأمل

تلم�سُت اأن ي�سمَع مني �سديُق الطريق ويلوي عنان اخليال
 ويفلُت من اأرخبيل الأجْل

بكيُت له اأو بكيُت عليه
�سيعرُف اأن الكتاَب املدّمى ن�سيُد امللوك علينا

+ C M K

214 + 
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 تيه

كواكُب 
ل جمرتها يف حدودي، ولي�ض لنيازكي تاريٌخ جتهر به الكتُب 

ماأزٌق اأن جتَد كيانك �ستاتًا اإىل هذا احلد
ل الغابة ت�سغي ول للكائنات فهر�ٌض يهدي اإىل ال�سللة

�سياٌع فاتٌك اأن تعود.

ويعرف اأن النبوءة تفلُت قبَل الل�سان
واأن الذي كان يف نزهِة اأيامنا 

�ساَر �َسعَي املنايا اإلينا
تلم�سُت اأن يعرَف طفُل البدايات اأفلَكنا وهي تعُب فينا �سدمَي النهاية.         

    منذ الل�سان اإىل الراأ�ض
حتى احلدود التي �سوف تفنى ليبقى لنا الن�ضُّ

يبقى لنا اأن نوؤجَل اأخطاءنا.

                 دفرت قاسم
+ C M K + C M K
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 ما الذي بيننا

مل اأعد قادرًا اأن اأميَز 
َر بالكلمات الأخرية وهي ت�سيُء دبيَب  َتـَنوَّ اإَن قلبي  اأم  هل كنُت حرَفَك، 

النبيِذ اإىل كاحليك
َر  مل اأعد قادرًا اأن اأَُقـدِّ

هل هذه الفلواُت ال�سريدة قنديُلنا يف الطريق اإىل ال�سعِر 
اأم اأنَت �سجٌن حلريتي 

هل كنَت نارَي اأم جنتي 
اأيَن حدوُد الزمان

        واأي مكاٍن �سيف�سُل/ يو�سُل ما بيننا 
ما الذي بيننا                وردُة الزعفراِن

                          �سدفٌة يف الزماِن

تلم�سُت رمًل
�سوى اأن يف ال�سام يل             غري ما ت�ستهي الروُح

حتى ندمُت 
كاأن ال�سديق الذي فاتني قبل موتي 

                            هو املحتمْل.

+ C M K

216 + 
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مل يعد  بيننا
نحن.. ما بيننا

خيطُ اأ�سعارنا
كا�ُض اأنخابنا
نف�ُض اأعدائنا

رمز اأ�سراِرنا.

ما الذي بيننا              بع�ُض هذا املزيج 
حكمُة ال�سعِر والوح�سُة الأبدية 

غربُة الروِح واجلرُح يحر�ُسنا
بيننا كُل ما بيننا 

اأنَك قلَت لل�سعِر اأ�سراَره و�َسمّيـته بيتنا
ني ال�سعُر باملحو يف ال�سحن كالزعفران باأ�سمائِه بيننا اأنني عا�سق َخ�سَّ

شظايا يف الرمل

هائٌم، 
احلنني.  كائنات  اأع�ساءه  �سحقْت  م�سردٌّ  يذهب.  اأين  اإىل  جاء  اأين  من  رمليتان.  عينان 
عابرًا  الطرّي  بقفطانه  يتعرث  ال�ساري.  احلجر  الغبار.  لفرط  حمتقنتني  بعينني  يتقدم 
اأقدم املدن ت�سرعًا واأكرثها عتمة، باحثًا عن النجمة ال�سائعة. الرحيل حقيقته ودفرته 
م�سحون بالتاآويل. بالوهج املجهد يف عينيه. يهم باملديح فتطي�ض فلذات الهجاء يف وجوه 
اجلحيم.  وطاأة  حتت  ي�سفُّ  وهو  اخلزف  ف�سيحة  حكمته  اإ�سارة.  ول  فهر�ض  بل  امللوك 
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مل اعْد قادرًا اأن اأفّرق بني احت�ساراتنا واحلياة التي تولُد 
روحك الناُر واملوقُد

هل ال�سعر واحلب يف ري�سنا اأبٌد اآبُد؟ 
هل ن�ساأنا معًا.          

�َسَغفًا واحتماًل. 
                           واأودى بنا خطاأٌ واحُد ؟.

لي�ض ثمة مدينة حت�سن القراءة ول كتبًا ت�سمل الن�سيد. عينان رمليتان لفرط التحديق يف 
املفازات. اأين ي�سع قدمه يف اأرخبيل ال�سباب. كلما طرَق بابًا اندلعْت ق�سيدٌة وا�ستعلِت 
الكلمات يف القم�سان والق�س�ض. كلما و�سع قدميه الداميتني بالذعر يف طنٍي ياب�ٍض َتَفّجَر 

ماٌء وانبثقِت البقوُل والرتاتيل. 
�ُض ال�سفر نحو اأمكنٍة واأوقاٍت  يهرب، فت�سبق الف�سوُل خطواته. يرتك اأثَره يف العائلة ويتقمَّ
فٌة ومعنى.  لي�ض لها خطٌط ول اأدلء. هذا الذي هو يف حلٍّ من البيت، له يف كل خطوٍة �سِ
يفي�ض على الآنية ويرتنح خارَج القبيلة ويخلُب النا�َض. يحجبونه عن املاء والفئ يف ظهرية 
الرمل ومينعون الفتية املاأخوذين عنه. فياأخذه التحديُق حتى َيطُفر الدَم من عينيه. عيناه 
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حصة الشمس

ال�سم�ُض �سيدٌة على حزِن ال�سحارى وهي تزدرُد التخوم  
ال�سم�ُض تاريخ النجوم 

ال�سم�ُض مفرتُق اخلطى 
بني انتمائي لل�سللة وانقطاعي يف جتاعيد الغيوم 
ال�سم�ُض - كنُت ميممًا �سرقًا- َهَوْت يف مغرٍب ثمٍل 

كاأن الرمل حلُم زجاجٍة يف البحر 
دارْت بي مع الأنخاب موجًا عارمًا

ل �سم�ض يل. ل بحر يل
�سعٌر ونرٌد واحتمالت لقامو�ض الهموم.

قنديلتان منذورتان للمحو. �سهماِن يذرعاِن امل�سافَة بني البوؤبوؤ وبهجِة اخليل. 
من اأين اإىل اأين. 

ي�ساأُل ال�سم�َض وي�سغي لهم�َض البحْر.
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األحفاد

ُقْل لهم 
اإن اأحفادنا م�ستوح�سون 

وحيدون يف غرفة اهلل 
قل اإنهم �ساهرون على غيمٍة

منتع�سون لفرط التذكر، 
اأو هائمون على وجههم حولنا

 اإنهم قادمون،          مثل اأحفادنا 
لن نكون �سوى اآيٍة يف الكتاب 

           �سوى جنٍة م�ستهاة
           �سوى غيمٍة �سائعة 

َر الفقهاُء      كلما ف�سَّ

ما البحرين؟

حتى  اإذا �ساألته: ما البحرين؟،  قال:
»اإذا كنَت تق�سد البحرين عندنا، فهي التي اإن بداأْت يف راأ�ض ُعمان فلن تنتهي عند نهر 
الب�سرة واأن كل ما بينهما ف�ساء مزيج بني الوقت واملكان. و�سوف ي�سمل اأقاليم �ساحل 
البحر وداخل اجلبل. ويطال هجر والإح�ساء جميعها. غري اأن هذا كله مل يكن ليعني �سيئًا 
عندما نهمُّ نزوحًا عن مكان اأو ن�سعى رحيل اإىل مكان. فالبحرين عندنا هي الآفاق التي 
ت�ستع�سي على التخوم وتفوق الو�سف. فاإذا انتهى بنا الزمان اإىل هذا اليوم و�سمعنا اأن 
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انتهْت تاآويلهم، 
وا�ستعاد املهانون هيبتهم 

كلهم ي�ستوون على املاء
                اأخ�ساُبهم عر�سهم 

يذهبون اإىل ال�سم�ض يف �ساعٍر مل يزل
ي�ساأل القادمني عن ال�ساهرين على غيمة  ميطرون.

قومًا، يف جزيرٍة �سغريٍة اإىل هذا احلّد، قد طفقوا يزعمون ن�سبَة �ساعٍر لف�سحٍة معلومٍة 
حمدودة، ويوؤلفون من اأجل ذلك الكتب ويلفقون الوثائق والأدلة لكي ين�سبوا �ساعرًا اإىل 
بلٍد حمدود، من اأجل اختزال حقبة �سا�سعة من التاريخ يف فر�سٍخ من اجلغرافيا، ويقيمون 
اأكذَب  اأ�سادف خبًا  لن  اإنني  لعمري  فح�سب.  �ساعرهم  بو�سفه  واملهرجانات  ال�سرادق 
من هذا. فكيف ت�سنى لهم حب�َض حلٍم �سا�سٍع م�سحوٍن بالتجربة والروح، يف وهٍم �سئيل 

الدللة، بائ�ض املعرفة، �ساحب املعنى.
فاإذا �ساألوك عن البحرين، قل لهم، اإذا هم راأوا ذلك املكان رحبًا �سا�سعًا مفتوحًا مت�سًل 
باأن ثمة بلدًا تتجاوز البحرين  متوا�سًل بال�سكل الذي راأيناه، ف�سوف ي�سحُّ لهم الظنُّ 
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لست معتزاًل
وحيٌد �سارٌد اأغفو على م�س�ٍض، وقلبي متعٌب، 

واأنني روحي طائٌر يهذي. ويل يف رفقة الوح�ض ال�سديق طريقة للخوف
ل�سُت معتزًل، 

ل داَر يل يف بيت اأهلي، 
ل يٌد حتنو على كاأ�ٍض يرّوي راأ�سَي النارّي

يل يف دفرت الأخبار منعطُف الدليل يقود اأخطاًء ملفقة
 َت�ِسي بغمو�ض اأ�سمائي 

بكى مائي على ماء الغريِب 
يطي�ُض بي       لتفي�ض اأخطائي

وحيٌد �ساهٌق 
يبكي معي �سفٌر وترحاٌل
وغيٌم عابٌر. واإذا بكيُت

كاأمنا جبٌل على اأطفاله يحنو.

لت�سري بحارًا كثرية، فيها من ال�سعر ما يكفيها، وتزداد بحرًا كلما ا�ستيقظ �ساعر جديد 
يف زرقتها. واإذا كنت تعني اأر�سا جمزاأة ممزقة اأم�سيُت عمري الق�سري اأرفوها بال�سعر 
�سلوا �سلوا واأخيط فتوقًا �ساحقة فيها، اأن�سد يف جبال عمان في�سمعني اأهل الب�سرة. اإن 
يها بكلماتي، واأم�سي يف عطر لياليها بالنخل والورد  مة �سهرُت اأزكِّ كنَت تعني اأقاليم مق�سَّ

واللوؤلوؤ.
اإن كنَت تعني حدوَد الأفق ذاك .. فذلك بيتي«.
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 كان يعرف

�سوُد القلوِب/ مدّربو بيِت ال�سباِع/ ال�ساغنوَن/ م�سّرعو وح�ض الغرائز/
ينخرطون يف مدح   .... اإناِث اخليل  الباقني من مر�سى  اآخُر  اآوى/  اآُل   

النقائ�ِض. 

كاَن يعرُف،
قادٌة، 

ويوؤلبون عليه اأطراَف القبائل كي ُي�ساَق اإىل ال�سليب
�سي�سبقون الطري قبل الفجر 

ي�سرتكون يف ن�سب ال�ِسراك. 

طفولة الوقت

وقال لها :
اإن الطفل الذي �سرتينه �ساعة قتلي
 هو وقتي الباقي امل�ستمر بعد املوت 

اذهبي اإليه وادخلي يف عينيه الدامعتني
هناك الق�سائد هائمة اإليك.
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وكان يعرف،
وَن ال�سيوَف عليه  �سادٌة ي�ستفردون به. َي�سدُّ
يروون الق�سيدَة قبله. ويوؤجلون املاَء عنه. 

كان يعرُف، 
قادة، ي�ستنوقون ِجماَلهم وَي�سوَن باملعنى لكي ينهار بالتاأويل

ماٌء. زئبٌق. �سبٌق. ويعرُف
كلما خا�سوا مباء كتابه، وبنوا ق�سورًا فوق طينِة �ِسعره. خانوُه.        

خلُّوا جنمًة �سوداء تبكي يف يديه.
 

كان يعرُف،
�سالعون. رُموه يف ُجٍب. 

يٌد يف الدّم والأخرى جُتّدُف 

هاتوا النبيذ

الدواة.  و  الورقة، يف امل�سافة بني احلب  ال�سطر، يف عني  خّطّ كلمته الأخرية يف منت�سف 
ب�سط ري�سته العليلة على خد الورقة، رفع راأ�سه بتثاقل احلامل وقال لهم:  

هاتوا النبيذ.
اجتاحت اأج�ساد احلر�ض رجفة الده�سة.   

-نبحث لك عن طريقة ملوتك واأنت تطلب النبيذ؟ 
-ها اين قد اخرتت طريقتي يف املوت. ل يليق لل�ساعر اأن ميوت كما يحلو للآخرين. مثلما 
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وهو يعرُف. 

اإنهم ي�سعوَن حدَّ ال�سيِف يف باب الندى
ودموعهم فوق الذبيحة. 

�سوف يعرف 
اإخوة يرثونه قبل الغياب

يوؤلفون ن�سيحًة
                   َيَطاأون جثته .. ويعرُف.

 

ع�ست اأموت. وما ع�ست معه اأموت به. ثمة موت ي�سئ لل�ساعر مواقع اأقدامه.  
هاتوا النبيذ.

- وكيف؟
- اأ�سرُب حتى الثمالة، و يف اللحظة التي ي�سعد الدم من عروقي يف جمٍر ويف �سظايا،تف�سدون 
واحد.  مزيٍج  يف  الأحمران  ينفد  حتى  فاأنزف  املجرات،  اىل  حملني  الذي  املكان  يف  كاحلي 
اأي�سًا. واإذا كان لأحٍد حُق بذل زجاجته بنف�سه فهو ال�ساعر. يرفع كاأ�سه  اجل�سُد هو زجاجٌة 
الأخرية بجذوة الروح يف اجل�سد، وينتخب حريته الأخرية، فل يكون للملك ميزة حق القتل 

وحق اختيار ال�سكل. 
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 إعصار

كلما تهجيُت كلماته راأيُت فيها �سهوة احلروف وال�سيوف 
يت حجارته املحجوبة يف م�سادره  واإذا تقرَّ

قراأُت فيها الغيَب مثل العامل املاألوف
واإذا اأبحرُت يف موجِه 

�َسعرُت بقلبي يتقلقل مثل قلع ال�سفينة يف هودج الإع�سار، 
فت�سيع مني الأطراُف والأ�سباُب والو�سائط.

 

هاتوا النبيذ، 
فجاءوا له بالنبيذ، فيما كان يرتب اأوراقه الأخرية ويحزمها بالبري�سم الأخ�سر، ويختمها 
بزجاج القدح، والنبيذ يندلق ومينحها القرمزي احلزين الذي ا�سُتدرَج ليكون �ساهدًا على 
الفجيعة. اأخذ ي�سُبّ القداح ويعّبها وهو ي�ست�سلم لندلعاٍت متتاليٍة من البوح والهذيان 
والهل�ض، وقم�سانه تتهدل مبا يطي�ض من النبيذ ويطفر من القرمز وما يفي�ض من الولع. 
كلما انتهْت قارورٌة وترنحْت فارغًة لفرط الفقد، جاء احلر�ُض له باملزيد، وهم ينظرون 

ق.  وي�سمعون مذهولني اإىل ما ل ُي�سَدّ
اإليه،  ال�سبيل اجلميل  اأن تختار  ينبغي لك  -لكي تذهب اىل موتك حرًا كما يف حياتك، 
ذروة  يف  واأنت  تذهب  اأن  لك  تي�سر  اإذا  اإليه.  والطريق  انتظاره  يف  تكمن  املوت  فحقيقة 
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كي يؤلَف غرينا

لي�ض لل�سعر بيت هنا 
بالكاد نبداأ كي يوؤلَف غرُينا اأفقًا جديدًا

ل كتاب املوت       ل اأخباره
 لي�ض الرواُة          ول اأحاديٌث يكّر�ُسها الق�ساُة

 احلب ي�ساأل: هل لنا �سعٌر ت�ساهيه ال�سلُة.

َلَف املوت  النت�ساء، ف�سوف تقابل املوت واأنت اأقوى منه. لي�ض مثل اخلمرة �سلٌح يهزم �سَ
وعنجهيته ومزاعمه. هذا النبيذ قرمٌز مينح الدَم طبيعته اخلالدة، فاللون لي�ض �سدفة، 

كما ال�سعر واحلب يف احلياة.
هاتوا النبيذ اأي�سا واي�سًا،

اأوردتي، والكحول  بالنريان تتفجر يف  الآن  اأ�سعر  اأنا  اأ�سره، فها  اأطلقوا دمي من  وتعالوا 
يت�ساعد �سواظًا يف ال�سرايني. افتحوا الطريَق له، هاتوا اأكرث �سفراتكم رهافًة واجرحوا 

كاحلي بني اجلوزة والكعب.
هاتوا النبيذ هاتوه.

قيل،
فلما جرحوا العرق النافر، انفجر نهٌر �سغرٌي من القرمز الدافئ، وطرفُة ينظر يف �سكون، 
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 األم

- 1 -

هل هذا نحيُبِك اأم حننٌي حتتمنَي به 
هل هذا زفرُي الروِح، 

اأم نحُن �سحايا جوقِة النايات
يا اأمي لقد فا�َض ال�َسراُب على الرتاِب

وانتهى بي ال�سكُل ذو املغزى
وموتي يف حدود املوت. 

ي�سرب  فرغ.  كلما  ال�سراب  له  ي�سبون  وهم  الأخرية  بقدحه  يتوجع، مم�سكًا  ول  ي�سرخ  ل 
وينظر، وابت�سامة غام�سة تطل من �سفتيه امل�سبوغتني.

قيل،
فلما ارتخْت اأع�ساُء ج�سده، كان النهر الأحمر ال�سغري يكب ويت�سع ويفي�ض، حتى امتزج 
الأحمران يف برزٍخ �سامٍخ بني اليد والكاحل، واختلط على احلر�ض احلُدّ بني الدم والنبيذ، 

فتجلى لهم �سكٌل من املوت مل يعرفوه ومل ي�سمعوا عنه. 

قيل،
فلما جاءوا يفح�سون ج�سد ال�ساعر، وجدوا العطر الزكي يفوح من اجلثمان، وراأوا وردًا 
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- 2 -

َب الفولَذ  َمْن هذا الذي �سبَّ الر�سا�َض وَدرَّ
وا�سَتـلَّ الِن�ساَل على عظامْك 

َمْن جاَء جي�سًا كامًل م�ستمهًل     وم�سى اأمامك
يا اآخر الرايات

هل ماَت احتماٌل واحٌد اأين اإليك 
واأَن يل يف عطرك البدوّي ما يبقى على وتٍد وحيٍد يف خيامْك

فا�ض يا اأمي غياُب اأبي عليَّ
وُجنَّ بي وح�ٌض واأف�سى بي النحيُب و�ساقْت ال�سحراُء وانك�سرت ن�ساٌل 

يف دمي وبكْت على قلبي الق�سائُد 
هل اأبي جنٌم �سياأتي يف ظلمْك.

د من اأردانه، وعندما رفعوه عن الأر�ض يحملونه اأح�سوا كاأنهم يحملون ري�سًة  اأحمَر يتف�سّ
�سغريًة يف حلم.

قيل،
فلما �سمع امللك عن طريقة طرفة يف اختيار موته، �ساَح يف ح�سرٍة: 

» اآٍه ، قتلني طرفة قبل اأن ميوت«.
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 درس الليل

ل يعرُف الآخروَن عن الليل مثلي 
لن ينتهي نادٌل عند طاولِة اخلمِر 

مثل الذي ينتهي بالو�سايا اإىل النار    
تاأملُت يف اإخوٍة

اأْن اأرى اإخوتي يدركون - بعيدًا عن البيت- 
                            بيتًا يوؤان�سني وَيقيني من الوح�ض 

يل اإخوٌة ي�سهروَن على الوقت
يبتهلوَن                ُي�سلُّوَن       

                          اأن تنتهي وردٌة يف الكتاب
ويبقى لنا عطُرها

تاأملُت يف وردٍة مثلها   

حّق "ليىل"

من  �ساعٌر  رف�سه طرفة.  ما  يقبل  كلثوم  بن  يدعى عمرو  �ساعٌر  ياأتي  بزمن  بعد طرفة 
النظر يف  اأجل  نف�سه، من  بن هند  امللك عمرو  وعند  لدى بلط احلرية  ي�سعى  »تغلب« 
جمددًا  يوؤكد  اأن  ال�ساعر  لذلك  يكون  و»تغلب«.  »بكٍر«  قبيلتّي  بني  َن�َسَب  خلٍف  معاجلة 
اأن امللوك ل يقبلون �ساعرًا يرى غري ما يرون. ول يتجاوزون �ساعرًا ي�ستنكف املديح يف 
ارتياد  متكبًا عن  تاأخر  اأن  له  �سبق  كلثوم  ابَن  اأن عمرو  وقيل  ويجل�ُض عنه.  ح�سرتهم 
َد امللك مل ياأت مادحًا ول �ساعيًا لغاية �سخ�سية، بل جاَء  بلط احلرية، بل اأنه حني َق�سَ
يف ما ي�سبه املهمة ال�سيا�سية كلَّفه بها قومه، مما جعل عمرو بن هند ي�سغن عليه، حتى 
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                 كتاب السرية

ت�سطفيني وت�سرُح للنا�ض تاأويَلها
كنت يف حلمهم عابرًا

كنت م�ستنفرًا مثل برٍق    يرقُّ على وردٍة
ويختارين ليلها.

 

قيل اأنه من جهته قد عمل على ا�ستدراج ال�ساعر ليعّر�سه ملهانٍة يف اأمه »ليلى« فينتقم من 
كبيائه. الأمر الذي جعل ال�ساعر يثاأر لكرامته وينق�ّض على امللك ويقتله يف ق�سره. وتلك 
روايات تزيُدنا ثقة يف اأن الأ�سطورة ل تتوقف عن �سياغة تاريٍخ يظل قيد الدر�ض واإعادة 

نا. لكاأن ال�ساعر عمرو بن كلثوم �سيقول لنا لحقًا:  النظر. تاريٌخ مينحنا الثقة يف �سكِّ
»لقد كان عليَّ اأن اأتعَظ بدر�ض طرفة. فلم يكْن من احلكمة الذهاُب اإىل ملٍك َقَتَل �ساعرًا. 

هل كنُت اأردُّ التحية املتاأخرة ل�ساعٍر متقدم؟«.

                 دفرت قاسم
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الصحراء

اأيتها ال�سحراء، يا �سديقتي وعدوّي، 
اأيتها التفاحة الَفّجُة املفتوحة ل�سياعي وتيهي ومتاع اأيامي 

يا ف�سيحتي وقناعي 
ل�سِت طريقًا يل ول مكانًا ول م�ستقرًا لأقدامي 

األب�ُسِك واأخلعك مثل القمي�ضِ يف الراحة والَزَرِد يف احلرب. 
اأعرُف رملك ناأمًة ناأمة 

ل اأخ�سى �سوى اأفقك امل�سرع الأ�سداق، مثل وح�ض ُيْحِدُق باأحلمي 
اأيتها ال�سحراء،

هل اأنت ما�ٍض مي�سي ُقّدامي؟.

 الشاهدة
 

ُكِتَبْت بخٍط نبطّي   . تاريخها امليلدي 563  بالبحرين.  ُعرِثَ على �ساهدة قٍب يف »هجر« 
ياب�ٍض يف خم�سة اأ�سطر. تقول: »ُدفَن هنا طرفة بن العبد البكرّي. مل يظلم اأحدًا. ظلمه 
باأمر  بال�سعر يف حياته وا�ستجاَر به يف مماته. مت قتله  ا�ستناَر  به قبيلته.  اأهله، وغدرْت 

ملٍك يف زمانه«. 
ُب يف ظاهر القفر. وقراأها �ساعٌر نائٌم يف حلٍم، يف ليٍل  ك�سَف هذه ال�ساهدة ذئٌب كان ُيَنقِّ

طويل،  فا�ستحال احللم اإىل نحيٍب يغّني ال�ساعَر القتيل ويرثيه.. ومل يزْل.
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                دفرت الصحراء

الصديق
دَّ احلرَب عني اأفدي �سديقًا �ساحَر الأحلم �سَ

هُم كلما �سّدوا           َيردُّ
وَيحمي قلعتي وميوُت عني

اأفديه. 
كنُت م�سرجًا يف الرمل. كان الوح�ُض ينه�ُض، واجلوارُح تر�سُد الأخطاء 

تختال القوافُل والقبائُل فوق اأ�سلئي وتن�ساين
نبيذ  بي يف  وانتحى  كتابي.  باقي  املوَت عن  يردَّ  بي. كي  �ساأفديه. م�سى 

الن�ض مي�سح عن جراحي ليَل اأ�سحابي. 
ي�سبُّ املاَء يل من قلبه ويقول يل: 

مْن مرًة، واهداأْ قليًل، ريثما اأحموَك من هذا العذاب
هل كان يقراأ يف كتابي ؟

اأفدي �سديقًا مثله
يرتاُد بي ويرتُب الفو�سى ويح�سر يف غيابي.

ماء ينهر اآلهلة

)دفرت الصحراء(

                 دفرت قاسم
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القتل امللكي

اأم�سي. واأ�سمُّ العطَر الأ�سفَر يتبع خطوي وي�سدُّ قناديَل الرمِل زنابَق يف 
�سمِت ال�سحراء. اأج�ُض الريح بعيننِي جناحنِي. اأطرُي من الذعر، فتهوي 
بلٌد غادرٌة. هل يف  ال�سحراُء  �َسَرٌك. هذي  �ِسباٌك.  الرمَل  كاأنَّ  قدماي 
اأحلُم  هل  تهذي.  �ُسوٌد  رياٌح  الأنباُء  هل  الفتِك.  رائحُة  الأ�سفِر  العطر 

العطِر بكاٌء مكتوم
كاأنَّ جنوم اهلل ثقوٌب تخدع اأقدامي

 يا اأيامي انتبهي
ليُل العطر الأ�سفر ير�سُدين

ها اإين اأهرُب من بيِت املوتى        
                فاأرى القتَل امللكّي اأمامي.

»يقولون ال هتلك أسًى وجتلد«

طرفة
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جنمة الكتاب

لي�ض يف ال�سجن ما ُي�ستعاُد �سوى جنة الليل 
غرُي ال�سماء التي حت�سُن الروَح

تلك حريٌة
ذاك ماٌء زلٌل ُيطهرين عندما اأ�ستفيق

 اأيهذا ال�سديق      
لي�ض يل يف ال�سجن غرُيك 

وحدك         تنتابني مثل در�ٍض وحيٍد
 لي�ض يف ال�سجن ما ي�ستعاُد 

             �سوى جنمٍة يف كتاب احلريق.

صحراء/ بالد

- 1 -
ي هذه ال�سحراء،  ماذا اأ�سمِّ

وهي تدوُر بي وتدير اأخلطي، 
ومتحوين كما ميحو الغباُر حروَفه. 

ف�سيوُفها رمٌل وماٌء غائٌب ورماُة اأخطاٍء 

                 دفرت قاسم
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الشاعر

هل كان يروي اأنه �سيموت قبل اأوانه
 ومتى اأوان املوِت

             كيف ميوُت؟

يها بلدًا،              ا�سمِّ
كي اأراها غيمًة مغدورة الأ�سماء.

- 2 -

�سوُتها وهي تعِوُل يف الغباِر. تعلن ح�سورًا �سا�سعًا جليو�ٍض الذهِب م�ستنفرًة لقتحام كثافة 
ال�سفوف لكائنات تنبثق يف اأعواٍد داكنٍة اخل�سرة. �سوتها نحيُب املنت�سر بجراحِه حمدقًا 
ويجتاز.  يتخطى  ر�سيٍق.  موٍج  يف  تندفق  الندفاعات.  بذعر  م�سحونٌة  املداخل.  عتمِة  يف 
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  التوأم

هل اأنا   اأْم اأنَت
لنا مراثينا اأجَّ
ينا املرايا و�َسمَّ

                  َراأَيَنا يف اهلل.

ي�سعب  لنهاٍر  كلمات طازجة  �ساطع.  بحٍب  لمعٍة.  باأقلٍم  يخطُّ  فاجرتني  بعينني  �سوٌت 
املعنى  كلمات  ي�سوغ  �سوت  اخلجل.  اأقا�سي  من  �ساقٌط  هادٍر.  �سادٌر.  �سوٌت  احتماله. 
غبار  يف  منتظرةٍ  �سم�ٍض  الطبيعة. حتت رحمة  وعنفوان  ال�سعر  �سغف  التاأويل يف  و�سهوة 

الأوج.

                 دفرت قاسم
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 جراح الروح  

تلك اجلراح الغائرة، حممولة يف م�ستحيل الروح. جراٌح اأكنز بها جيوبًا 
غري مرئيٍة. مثل تعاويذ الكتب تطلع لها جذوٌر ُزرُق. يجفُّ فيها دٌم قدمٌي 

وَي�سُدُر عنها اأننٌي ي�سمعه املم�سو�سون بالتحديق يف الو�سايا.

- 3 -

اأ�سغي حل�سرجة اجلليِد يُحكُّ جلدي
ُدين والزجاُج الناعُم الوح�سّي يْبُ

رخاٌم غائٌب وحجارٌة جمٌر وجاٌز جاهز
وجنازٌة ك�سلى وثلٌج نا�سٌج يف الليل.
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 رسالة السيف

كتبُت مل�ستقبل امل�ستحيِل
لليٍل طويٍل 

ملنعطٍف خاطٍف 
وكتبُت لكي اأحتفي بـالرحيل املحّنى بحرٍف نحيٍل

اأقّدُم خطوتي التالية           برع�سة قلبي
عيناي نحو الأقا�سي،

كتبُت لأن ال�سيوَف �ستتبعني بالقبائل
 اأو بالر�سائل

          قبل احلتوِف التي ت�سبق الهاوية.

- 4 -
غنا بهام�سها جنمك الليليُّ تاريخ القبيلِة وهي ت�ستثني مترَّ

ي جرحَك املكتوَب بالياقوِت يف ن�سيانهم  اأ�َسمِّ
عنوان َمْن �ساعوا بل ذكرى

اأ�سمي اجلنَة الأخرى بلدًا فّرطْت يف ماِئها. اأ�سماوؤها منذورٌة للتيه. مْنعُن يف هوام�سها. 
يها، لن�سقل ليَلها بنجوِمَك احَل�ْسرى اأ�سمِّ

ثمالُة  جُتدي  فهْل  ج�سدي.  يف  الروِح  كاحتبا�ض  النحيلُة  وهي  قلَبها.  اختزاًل،  يَك،  اأ�سمِّ
كاأ�ِسَك ال�َسكرى 

                 دفرت قاسم
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  شال خولة
َمْن اأعطاَك موهبة التماهي يف قمي�ض ال�سوِء 

ما معنى انهياِرَك �سارعًا يف �ساِلها
 تبكي لها، 

اأو ت�سطفيها دون ِت�سٍع من ن�ساٍء ي�ستبقَن احلب 
من اأعطاَك موهبًة لأن ُت�سغي لها

مثل انتحابة �سهوٍة تنتابنا
هل كنت تن�ساها وتكتُب �سيغَة املا�سي �سمريًا غائبًا كي ت�ستعيَد املاَء يف 

ناٍر جتلَل و�ْسَمها
هل كان يكفي اأن تزيَح ال�سوَء عن ج�سٍد 

وت�سقله ب�سعٍر جامٍح لتنال خولة �سهوَة املعنى وقامو�َض الدللِة
كلما انتاَب القبيلَة خارٌج     اأدخلَتها يف املاء

من اأعطى يديك ال�سر كي حتنو على اأحوالها.

ين اأهلي اىل بلدي. �سظايا اإرثَي املنهوب. ل �سعٌر لهم. ل  اأ�سميِك، احتماًل، جنمًة. لريدَّ
وباُب  ال�سكِل.  باهُر  �سياٌع  ولهم  �سفينٍة.  وبع�ُض  بحٌر  لنا  وهام�ُسهْم  توؤلفهم.  اأغنيٍة  باَب 

ق�سيدتي يف الليل
�سميُت انتحاَب اخليِل مرثاتي، اإذا ما اغتالني ِظلي.
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 الصورة

يف ندِم الغريِق ويقظِة البحار، 
قاي�سُت،                 انتظرُت موؤِجل موتي 

ُترى ما امل�ستحيل، 
وما تفا�سيُل القتيل، 

اإذا انتهْت اأخباُرنا يف ذيل اأ�سطورة 
ـَف ال�سورة؟                      َمْن اأَلَّ

من ي�ستعيد خ�سارة يف الدم
من يفهم غمو�َض �سجالنا وتناق�ض الأخبار؟

انتحاب اخليل

- 1 -

ثمَة ما ي�سطُر هذا الزفري       اثنان اأو اأكرث
قَتني، َمزَّ

مُت اأ�سمائي على �ساطئ  َق�سَّ

                 دفرت قاسم
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 انعتاق الشهوات

- 1 -

َدع للهواِء طريقًة ُمثلى لكي يلهو بنا
دعنا ثلثة اأنهٍر تهذي مباٍء طائ�ٍض 

دعنا من الأقداِح زاخرًة بخمٍر نائٍم 
َدْع للهواِء م�سافًة تنتابنا 
دع باَبنا املو�سود مفتوحًا

�ستاأتي الريُح            ياأتينا الرتنُح
دع مزاَج اخلوِف ُيخرُجنا عن التقومي

دع ثلَج الر�سانِة وانتخْب ع�سَف اجلنون
دع للقبيلة قيَدها واخُرْج معي حرًا من التقليد

اأعطيُت اأ�سلئي دمًا نافرًا 
 فانتابني برٌق كاأن النفري،     

يجتاحني.                          موتاِن اأو اأكرث
هل متتحني        هل َترى حكمتي

اأن ت�ستحيل الناُر يف جنتي             اأحبولًة
هل هذه ال�سحراء م�ستقبلٌ

           يزدرُد ال�سارد وامل�ستجرْي
                                  يرتد .. اأو اأكرث؟
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هذي البيُد بيتك
      وال�سعاليُك الزنادقُة النجوُم دليُلَك الليلّي

دعهم يحرثوَن البحَر اأو َيرثونه 
وامدْح لقلبك حزنه 

وا�سقْل له ختَم اخلروِج      ول َتُعْد
 ِتـْه يف �سياِعَك    وا�ستعْد حريَة التاأويِل 

ُخْذ نف�َض امل�سافِة 
بني فردو�ٍض حبي�ٍض اأو جحيٍم مطلِق الأحلِم

 واترْك للق�سيدِة اأن تقولك 
دْع لها اأحواَلها واتبع هواَك

ا�سرْب بل قدِح
وقْل �سعرًا بل لغٍة

ودع للأبجدية فر�سًة للحب

- 2 -
 

تزيح  ب�سرها.  تختلج  ناأمة  ويف  الوقت  من  اأقل  تثاوؤب  يف  الواهنة  خطواته  ينقُل  �سخ�ٌض 
الندى. وت�ساأل بلورة الع�سق عن �سم�ٍض تتماثل يف رداء خم�سلٍّ بحلٍم طرّي. فا�سح العري. 
تاأويُله ي�سبُق ال�سوء. هل ال�سم�ُض اأقداُم اآلهٍة يف القلق. هل يبداأ النهاُر يف خيٍط خائٍف. 
هل ال�سوُء يٌد اأْم كلم. هل الناُر تذبُل يف زجاجٍة. هل باُب الوقت اأم �سرفة املكان. قنديٌل 

يوقظ ال�سدمي وينهر البدء.

                 دفرت قاسم
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- 2 -

حٌر اأن ترى يف الرمل تاريَخ الغبار
و�سيٌد يف وح�سِة ال�سحراِء
وحَدَك تقتفي ليل النهار.

- 3 -

رجفٌة ُمثلى     لكي تلهو بنا اأحلُمنا
اأن ن�ستعيَد الري�َض يف اأقدامنا 
�سعٌر      اإذا فا�سْت كوؤو�سك، 

واحتماٌل طائ�ٌض، فاحر�ْض خطاْك 
اكتْب لتن�سى

- 3 -

هذا البُد يحر�سني وميحوين
يبعث جنَده بعدي ويتبعني

كاأين اأ�ستعنُي به
اأ�سدُّ �سراوة ال�سحراء، 

كي يغتالني وحدي.
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وانتخْب باَب الروؤى             واح�سْن نقي�سَك
ليَت لل�سحراء عينا  كي تراْك.

براءة الوحش

مثل  وين�ساأ  وي�سعد  وي�سري  يتحول  اأن  يح�سن  �سفة.  يوٍم  كل  �سفاتي،  من  ياأخذ  حيواٌن 
الأ�سجار. يف كل �سباٍح اأفقد �سفًة يتخذها، فاأكفُّ عن ال�سخ�ض وابداأ يف و�سف الكائن. 

حيوان ياأخذين �سفة بعد الأخرى. 
يتقدم خطواتي

يكتبني ويقراأين وميحوين. 
اأ�سرع يف التاأليف

                 دفرت قاسم
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سهرة الشغف

- 1 -

يكفيَك. يكفيَك 
ما ينتهي يف البقايا �سيبداأ مثل ال�سظايا

لَك ال�سخ�ُض                  و الن�ض يل 
انتهيَت ابتداأُت. متثلتك، بعينني �ساخ�ستني، لقدميك ماأ�سورتني، ليديك 

مغلولتني، للت�سهي خمتلجًا 
الوقت يف عظامي.  اأنت. و�سعُت زئبق  اأنت.  اخلط واحلب والدواة. لك 

ٍة.  وانثنيُت. انتميُت. يف غ�سوٍن غ�سّ
اآخيُت حجرًا من جداٍر �سحيٍق. قراأتك. راأيتك 

تبطنُت ما ينه�ض فيَك وما يناُم

كاأّن كلمي خلٌق ثاٍن
و�سفاتي تتل�سى يف جثماين، 

وكيانه يتفتح مثل وردة. 
حيواٌن يباأ من الوح�ض كلما حاز احلب. 
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طار بي حلٌم
ري�سك يل. واأجنحتي لريحك الهائمة. 

يكفيك. يكفيَك. 

مائدتك ممدودة و�سغفي يفي�ُض. 
كلما دارْت زجاجٌة طا�َض �سهٌم. و �سرُت لك احلب يف اخلبز 

تنتهي يف البقايا. بداأُت ال�سظايا
ل م�سافة 

بيننا َدَرٌج بيننا حواٌر 
رمبا  امتزجنا. اختلجنا. رمبا تقاطعْت اأع�ساوؤنا. عنا�سُر تقراأ. تكتُب. اأنا 

احلرف والكلمات. رمبا انتحلنا ال�سفات
ا�ستحلنا.  

النجوم يف الرشفة

- 1 -
لدينا الأ�ساطري، 

نحن �سحايا الرواة، ويقتلنا ال�َسرُد
اأخباُرنا �َسَفٌر يف ال�َسراب

يختُب املوُت اأ�سعاَرنا. 
كلما طا�َض عقٌل لنا، ُجنَّت العا�سقاُت 

                 دفرت قاسم

                دفرت الصحراء
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- 2 -
بداأُت من �سخ�سك اللطيف، 

من الهمهمات والو�سو�سة، 
مما ي�سمى اأول احلب. بداأت من الطري يخطئ ال�سراك. مما �سيكفي من 
ال�سهوة، وي�سقل الن�ض. نعمٌة خيطَك القدمي يف قمي�سَي  الولع، ومي�ّض 

دفٌء ودر�ٌض جلناحني والريح ت�ساأل. 
يكفيك. يكفي

اأقول ما مل تقل. ما �سهوت وما ن�سيَت وما �ساق وقتك عنه. كلما اأ�سغيُت 
الأ�سباه  عن  ي�سفُّ  ما  بيننا  املكان.  بيننا  الوقُت  بيننا  وقاَم.  ا�ستيقَظ 

والنقائ�ض. ل�سُت لَك ول�سَت مني. بيننا الأ�سلُب وامللوُك 
ولنا اخليُط والقمي�ض.

وا�ستداَر الندامى ُيغّنوَن للغيم ف�سَل النهايات
َد الدماِء احلبي�سِة، �سرَد النقائ�ض َف�سْ

نقراأُ يف دفرت املاء اأ�سماءنا
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 أمل

مل تزْل اأمًل لنا
اأحفاُد اأحفاٍد هنا 

ّ الو�سايا. كلما متنا تذكرنا اأ�سلُفنا كتبوَك يف ن�ضِ
كاأنك غائٌب ل ت�ستعاد

كاأمنا للبحر �سحراٌء ت�سّيعه
ها املهتوُك واأنَت قمي�سُ

تطلبك امللوُك، وي�ستعرُي جماَزَك ال�سعلوُك
�سعٌب يائ�ٌض.        

اأمٌل لنا.. 
         - متنا انتظارًا اأو متزقنا �سظايا-

                                 .. اأْن نوؤلَف جنًة

- 2 -

العريكة، يخرج من   ُ ليٌل لنيِّ َت�َسُع جنومه وهو ي�سرتيح يف �سهرٍة طويلة.  ال�سرفة  مل تكن 
جمابهاته. يذرع النوم بني احللم والكوابي�ض. 

طاب لل�سرفة اأن تندلع بت�سعة �سلمل من حباٍل مغزولٍة باأكرث املَُقِل بيا�سًا لفرط التحديق 
واأكرث املحاجر دكنًة لفرط ال�سهر.

                 دفرت قاسم
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ونخطَّ يف قرطا�ِسها من كاأ�ِسك املك�سوِر
         �سعرًا اأو نبيذًا 

فاهِدنا ..  اأْن ل منوَت قبيَل موِتك.

- 3 -

برُد الوحيِد علمٌة للفقد
 ل امراأٌة،                   وخولة وحدها 

ل �َسيَف يل
والكاأ�ُض تاج املاء يف ِعلِم الكحول 

برٌد �سيزدرُد الف�سول.
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  احلرية

يا �سديق امل�سافات          
يا لجئًا للفلْك

بيتك      حرية الروح
يف املفازات          

اأو يف املنايف 
بلدك     

تلك التي كلما جئَتها �سوف تعطيك
             ل ت�ستبيحك اأو ت�ساألْك .

- 4 -
مل يكن يل بني البحرين واحلرية غري خيٍط من الولع. اأجل�ض مكان ال�سم�ض اقراأ الكلمات. 
اأتهجى اأبجدية الك�سف. �سم�ٌض تذرع امل�سافة بني احلانات، ت�سيء يل خطواتي نحو الكرمة 
الكرمية  يف اأقبية احلرية. حيث اجِلرار يف قامة ال�سخ�ض النا�سج. اأقف عليها ت�سعة اأياٍم 
احلرية  هواء  يف  �سهلء.  حانة  اإىل  فياأخذين  اإليه  اأم�سي  ولٍع  خيُط  ثمالتي.  اأدرك  حتى 

الأبي�ض العليل الذي ل ت�سيبني علة فيه. 
ي�سطرب قدٌح يف يدي ذات ليل، وتن�سكب خمرٌة على طرف التخت، اأ�سعُر بدفء �سهلء 

وهي ت�سع يدها حتت اإبطي. جتل�سني على ب�ساطها. 
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طفولة  

مل تزل طينًة
هذه الأبجدية

مل تزل بكرًا يف ماء اخلليقة
 مل اأزل طفًل      ويل حق ابتكار الكلمات

يل �سعر البداية      
                وهي ت�سحو يف �سبات الب�سرية.

امراأٌة جميلٌة من بنات احلرية اللواتي يعرفن من ال�سعر ما يكفي لأن ي�سغي �ساعٌر اإليهّن 
اأن  ينبغي  لك  لكن  ال�سعر فح�سب،  تقول  اأن  لي�ض من احلكمة  ين�سدن. يف احلرية  وهن 

ق اأن ثمة �سم�سًا ثانية ت�سكُن ذلك الغيم، مبعزل عن املُلك واململكة.  ت�سمعه، فت�سدِّ
خيُط ولٍع ي�سع احلريَة يف مهبِّ الفتنة. لي�ض يل يف احلرية �سيٌء ي�ستحق ال�سعي اإليه غري 

اخلمرة واخلّط.
  

+ C M K

252 + 



253

  كونشريتو الضياع
�ساَع على ر�سِله

اأغفى على فر�ٍض �سائعة
اأ�ساَع بو�سلة الوقت

اأرخى خريطته كي ي�سيع
مل ي�سع مثله �ساعٌر

ع بلٌد فتًىً مثله مل ت�سيِّ
َيعه ال�سائعوَن �سَ

كلما �ساَع يف ليِل اأحلمه
اأ�ساءت له اخلطواُت الطريَق

على ر�سله
�سائٌع..  وي�سيُع

         ويحنو عليه ال�سياُع.

مرآة األعمى

- 1 -

يكتُب الأعمى عن ال�سوِء. وَيروي اأَن باَب الليِل قنديٌل بعيُد 
ْت به اأحلُمه، وتوارى يف التجاعيد احلديُد ما الذي يفعله الأعمى اإذا �َسطَّ

هل يرى ال�سحراَء قيدًا 

                 دفرت قاسم
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 التجربة

عانيُت ما يكفي،
زَق يف اندلعاٍت ويف جُلٍج قلٌب مَتَ

عفي  وق�سيدة حتنو على �سَ
و�سلُح اأهلي فا�سٌح اأ�سعاَف ما ُيخفي.

- 2 -

هل له اأجنحُة املهدوِر 
هل يقراأ �سعَر املوِت يف الأحياء.. 

وِء اأْم اأَن يدًا مَتلُك تاَج ال�سَ
َتهدي قلَق الأعمى وَيهديه الن�سيُد.
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خذالن

مل تكْن يل يف كتابك اآيٌة اأحمو بها حزين قبيل املوت
تْذكر؟

كنت وحدي اأ�ستعيد ال�سوَت
حني انتابني قتٌل دعوَتك كي ت�سدَّ ال�سيَف حويل         

                                              ...  مل تكْن يل .
 

- 3 -
هنا،

حتت  املاأ�سورين  �سكيمَة  يحلَّ  اأن  لليل  لذَّ  الأروقة.  يف  دمه  باإيقاع  املولع  القلب  برهة  يف 
لتم�سك  مندفعًة  ترتاك�ُض  حمتدمًة  د  تتاأوَّ وهي  ويرقبها  ٍة  غ�سّ كائناٍت  ويطلق  ال�سرفة، 

باأطراف حباٍل مفتولٍة تت�ساعد نحو �سماٍء غائمٍة يف رحيٍل ي�ساهي اإ�سراَء امللك.

                 دفرت قاسم
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من أين ابتدأت

من اأي البلد اأتيَت             من اأين ابتداأَت 
البيُت اأم زنزانٌة اأم حانٌة 

         من اأين يبداأ �ساعٌر، في�سري وردًا 
هل بلدك جنٌة مفقودٌة 

من اأين تبداأ عادًة       ولديك ما يكفي من الأخطاء
بيٌت اأم بلٌد            اأم فراٌر �سا�سٌع            

من اأين                       اأ�سماٌء لديك
 واإخوة ترثيك قبل املوت 

اأيان ابتداأَت            لديك ما يكفيك
تيه ٌ �سائٌع 

ولديك خيٌل نافٌر            ولديك كاأ�ٌض تا�سٌع

- 4 -
اأ�سغي، 

في�سعقني دبيُب الدْم 
رمٌل بارٌد ويٌد

كاأَن اهلل اأطبَق هذه ال�سحراء فوقي، 
وا�سطفاين �سيدًا للوح�ض 

هذا البُد ل يكفي لكي اأ�سغي له وحدي، فمن يبكي معي يف ثلج هذا الليل 
دفٌء نادٌر للروح يقروؤين ويوؤن�ض وح�ستي ويذوْب.
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 اذهْب لت�سرْب 
وابتدئ من حانٍة تهذي وتبتكر املكان 

هذي بلٌد �سوف تن�سى ظلها
 فا�سرخ بها                ت�سغي اإليك.

لي�ست بلدًا 
رمبا رمٌل غريٌب        رمبا ُجزٌر وتنكر اأهلها 

                                         اإرجْع لها 
هذي بلدك

 اأينما ميمَت وجهك ُعْد لها. 
بيٌت ون�سُف زجاجٍة. وثلث دوراٍت من التاأويل. ل امراأٌة لتهوى. ل عدوٌّ 
�سادٌق. والكاأ�ُض ل متحو فرارًا. قل لنا من اأنَت. من اأين ابتداأَت. وكيف 

طاَب ال�سعُر يف البحر الطويل. 

األقحوان*

لك ما ت�ستهي
ي�سعد الطنُي كالعطر يف الأوك�سجنْي

لك ما ت�ستهي
َملٌك اأو �سجنْي
لك ما ت�ستهي

ح�سٌة يف احلننْي

                 دفرت قاسم
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واأنت يف ال�سحراء تزدرد الغياَب
فقل لنا               من اأين تبتكر الكتاب.

لك ما ت�ستهي
يهرب ال�سعراُء اىل احلرية الفاجرة

لك ما ت�ستهي
جنمة �ساهرة
لك ما ت�ستهي

لغة اهلل يف الآخرة.
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جنة القلق

كنُت يف برزٍخ النار. ما اأو�سَع العي�َض فيه 
اأكرث حرية مما ُي�سمى حياة 

يفتح اهلل يل طاقًة 
           - كنُت �سميُتها خولَة احللم-
                    اأرخي بها جنًة م�ستهاة 

كاأن النجاة        اأراجيُح مو�سولٌة بالغ�سْق 
َمْن راأى جنًة حرًة يف القلْق 

                                  جنمًة للجهات.

املكنان

�سينالك حال اأن ترخي ح�سانك مقبًل على راحة اأع�سائك بعد م�سري النهار والليل يف 
الق�سائد. �سفراء بحمرة مكنونة  اأ�سغر من خطوات  وريقات  و�سم�ض فاجر.  ثاقٍب  برٍد 
مكنوزة بعطرها تتكلم مثل بلوٍر يهطل يف ق�سعة اللنب. ما اإن ت�سع جلام خيلك يف اأر�ٍض 
اإليك ر�سول الغبار ي�ستدعيك فرتخي �ساقيك يف ظل خيلك ت�سغي لرائحٍة  حتى ي�سعد 
طالعٍة ت�سعُد لك وت�سعد بك فرتى غيمًا يخفيك عن �سواك، فتاأخذك غفوٌة تظن اأن الليل 

هو احللم كله والعمر جميعه.
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نساء

يقول: الن�ساُء املليكات اأغوينني
يقول : .. وَملَّكتهنَّ الأغاين احلميمات

             من خيط �سعرَي
ْدَن يل عارياِت ال�ِسهاِم              َجرَّ

حنني                                 ليف�سَ
يقول: .. ويقتلنني

يقول: اأهذا لأين جتراأُت
هُت ماء املليكات بال�َسْو�َسِن.         �َسبَّ

اخلزامى

خطوات  ترقب  مهدها.  يف  �سهوة  النائمة.  اجلمرة  يوقظ  لئل  الدمع  جمرى  اخلدُّ   َ غريَّ
البكاء. مطٌر �سوف يحكي عن الفقد 

هل قلت غيمًا يغري لك اللذة وغدر الوقت 
هل قالت الأر�ض لك. فتنة للطبيعة اأن ياأخذ املاء �سكل الهجوم 

مطٌر هاطٌل م�ستمٌر وبرٌد وم�سرتخيات 
َ اخلدُّ �سكَل الطبيعة يف البوح. غريَّ
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اخلمر والقدح

القدح،  على  اخلمرُة  وفا�سْت  وتوغلُت،  ال�سعر،  يف  اأمعنُت  ما  اإذا  وكنُت 
نف�سي يف تخوم جديدٍة. واجلديُد غريٌب وجميٌل  النرث لأجد  اإىل  ذهبُت 
، فل  بَّ َهََ اأو اأغم�سها يف طنٍي   ، يف اآن، ما اإن اأ�سَع قدمي على حجٍر �َسبَّ
اأخرُج من الن�ض اإل ملطخًا بالأحبار واخلطايا، مت�سظيًا مرتنحًا م�سحونًا 

هم:  بالريح والأجنحة .. في�ساألني بع�سُ
وما النرُث يا رجل؟ 

فاأقول: اإنه ال�سعُر عائدًا اإىل البيِت وحده.

الشقاري

اأ�سقٌر م�ستهاٌم ي�سعى اىل �سفتيك 
كلٌم هو الذهب امل�ستعاد اإىل اأ�سله.
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كأس البحر

 ، اإذا طا�َض ماُء اجلنوِن به، وهو يف اللجِّ
َد حمارًة حرًة َجرَّ

                   لي�سوغ بها ياأ�َسه
ثّم ي�سغي لبحر النحيب الغريب 

                      الذي فا�َض يف كاأ�ِسه.

احلربث

خطوات  حتر�ض  اأغانيه  احلياة.  يباهي  ال�سلة.  مثل  ت�سهق  التي  باأوراقه  ح  يلوِّ يوٌم 
الق�سيدة. مت�سح عن �ساعٍر �سهَد الكتابة.    مثل التعاويذ قبل العناق وبعد ال�سبق 

لها ثم ي�سحك �سبحان هذا ال�سفق     يقبِّ
هل يلثم احلُب قلبي.     دع الأر�ض تن�سر اأخباَرها 

                                       حرًة يف كتاب القلق.
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 أزل

ل تزال القبائُل فينا 
ل يزالون ي�ستح�سرون لنا وقتنا الأزيّل

يف خطوهم فوق اآثارنا      حْمونا
َر مل يعد ممكنًا اأن نقدِّ

هذا الذي قاَد اأ�سلفنا، 
                             �ساعٌر اأم نبّي.

العرفج

�سفراُء ت�سحك مثل �سوٍء يندفق فيوقظ �سمت ال�سحراء. �سفراء. بينها وبني الطني لغٌة 
وَدَرٌج ي�سعد حتى مقعد الريح. كل خيمة تنتخب زهرة الذهب وتغفو قبل امل�ساء. ت�سعها 
العرو�ض يف جيب ف�ستانها وتذهب اىل احلفل. عندما يبداأ الرق�ض، على املو�سيقى اأن تقراأ 

خطوات الذهب ال�سكرى لفرط الرحيق.
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 ماذا تريدون ميّن؟

كيف تريدونني اأن اأراه، 
وهو م�ستوح�ض يف جتاعيده 

كيف يل اأن اأميز اإيقاعه 
          وهو يخرُج يف كل يوم على الوزن 
ميزانه اأنه واحٌد           وامللوُك كثريون 

اأن القبيلة تقتله          والق�ساة يرون
كيف ت�سمونه العبَد وهو على �سهوة الريح حٌر 

ماذا ترون باأ�سعاره النادرة،      غري اأخباره اخلا�سرة 
تريدونني اأن اأرى ما ترون

الصقل

كاأن  ال�سهيق.  التاآويل حيث ل �سعر قبل  النبوّي، ي�سطع زهُر  بني نهرين من لنب اجل�سد 
يف  امللتقى.  يف  �ساقني.  بني  الفاجرة.  ال�سهوة  زهر  يف  الطلع.  يف  ي�سعد  الإلهي  الرحيق 

ق�سب اجلنة امل�ستهاة. �ستبقى اخل�سارة بعد النجاة. زهرة م�سطفاة.
نباتات   : الصقل  العرفج-    - احلربش  الشقاري-    - اخلزامي   - -املكنان  األقحوان   *

صحراء الشاعر.
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اأيها ال�سادرون بعيدًا           
�سيبتعد الآن اأكرث

اإن اخلراب الكبري الذي ت�ِسيُدوَنه،     ُدوَنه 
            �ساهٌق مثل عيد الرماد

اأ�سمع الآن �سوت اله�سيم
فهل تدركون الذي تفقدون

               طفلكم            طفُل اأحفادكم 
تفقدون احلروف القتيلة يف الن�ض

ماذا تريدونني اأن اأرى، 
غري هذا ال�سهيق املمزق يف كبد الطفل، 
يف وردة الريح             ي�سرقها الآخرون 

وحيٌد وم�ستوح�ٌض
وي�سرد م�ستنفرًا

 ل اأرى يف الق�سيدة حرفًا �سواه.

                 دفرت قاسم

                دفرت الصحراء
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َتـقـَّدْم
 

ثقة الإ�سارة فيك
نزوة ت�سطفيك

وتغنيك
تعطيك اأنخابك الباكرة

ْم  وفّكر َتَقدَّ
�سديٌق �ساهٌر يف انتظارك

ُقـْدُه  بنارك
واترْك ق�سيدتك التي �سوف تاأتيَك

تاأتيْك

َتـقـَّدْم 
كلما اأخبارك ا�ستع�سْت على التف�سري

تفديَك 
مثلما ذئٌب  يعبُّ الكاأ�ض يف �سخب

َتـقـَّدْم،
         ينتهي املوُت الذي يفنيَك

واملعنى �سيغنيك
وتاأويلك �ُسلَّْم،

                      فتعّلْم.
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كتاب الشعراء

يف رفقة السيد الضخم

)كتاب الشعراء(
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»َنَداَماَي ِبْي�ٌض كالنُُّجوِم«

طرفة
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كتاب الشعراء

)نقلت مرويات العرب اأخبار �صعراء عرفوا طرفة، �صبقوه اأو عا�صروه اأو 
اأعقبوه، عا�صوا يف اأمكنة خمتلفة واأزمنة متباينة. ذهبنا نختار �صذرات 

من اأ�صعارهم، ونتخّيلهم �صركاء يف ر�صم �صورته(

»كل ما بني هاللني مزدوجني هو من ن�صو�ض ال�صعراء امل�صار اإليهم«
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عدي بن ز يد العبادي 

قال :   » الَبـ�ْض جديَدَك ..«     

�صيقول:
اأبعد  واأحالُمه  الق�صَر،  يتجاوز  نفوُره  امللك.  اإىل بالط  ليذهب  يكن  مل 
واأغنى. �صيجُد يف احلرية من نعمة املعرفة ما ُيغنيه عن اجلاه والعطايا. 
ليَت الوقَت ات�صَع له. فقد كان ينهل من نهرين: احلروف واحلانات. غري 

اأن البحرين كانت قاتلة له.
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كتاب الشعراء

النابغة الذبياين

قال:  » فاإن يهلك اأبو قابو�ض يهلك ربيُع النا�ض وال�صهُر احلراُم«

�صيقول:
اإذا مل تكن متدح املليَك

 وت�صقل جوخته كل يوم، 
فمْن اأين لل�صعر �َصْطُع النجوِم. 

واأي در�ٍض بال حكمٍة �صترتكه ل�صعٍر يليك.
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   الأع�صى

قال:   »حتى اإذا مَلِع الدليُل«

�صيقول: 
املوَت  وَمَنَعْت  احلياة،  َجور  من  َحَمتُه  لكانت  بدفئها  طوته  امراأة  اأنَّ  لو 

عنه. لي�ض مثل احلب ِح�صٌن �صّد املكان املعتم والزمان املن�صرم. 
وما كان له اأن ميوَت باكرًا.
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كتاب الشعراء

 احلارث بن حلزّة

قال:  »ل تخلنا على غرائك اإنا  قبل ما قد و�صى بنا الأعداُء«

�صيقول :
عت طرفة يف مهب نريان اآل حمرق. ملك احلرية.  واهلل اإّن و�صايًة قد و�صَ

عمرو بن هند. الذي مل يكن ي�صغي ل�صعٍر ل ي�صمُع فيه مديحًا له.
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اأو�ض بن حجر

قال : » ُنبئُت اأن دمًا حرامًا ..«

�صيقول: 
لل�صعر  وحفظ  اجلميل.  الكامل  الرثاَء  ناَل  مديٍح،  من  �صاعٌر  جنا  كلما 
املكان واملكانة. مل ن�صدر مما جاَء به طرفة. ولن َيذهَب اإىل ما ذهبنا 

اإليه. امتدَّ بنا العمُر للندم. اأما هو فال.
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كتاب الشعراء

 املمزق العبدي

قال: »هواملوت خرٌي للفتى من حياته  اإذا مل يثْب لالأمر اإل بقائد«

�صيقول:
مل يعرف اخلوَف 

تلك جريرته
واجلريئون ل َي�صَلمون.

+ C M K + C M K

275 + 



276

علباء بن عوف بن وائل

قال:       »اأخذُت لديٍن مطمئٍن �صحيفًة  وخالفُت فيها كل من جاَر اأو ظلْم«

�صيقول:
ننتمي لأرومة طرفة 

وتطالنا ق�صيدته التي راأْت املوت وهو يحّدُق 
قال لنا الدر�َض باكرًا: 

»قْل ول تخف اأو َخف ول تقل«
اأما هو فقد قال.
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كتاب الشعراء

�صحيم عبد بني احل�صحا�ض
  

قال:    »�ُصّدوا وثاَق العبـد ل يفلتكـُم اإَن احلياة من  املمات قريـُب  فلكم 
حتّدَر من جبيـن فتاتكـم عرٌق على منت الِفرا�ض وِطيُب«  

�صيقول:
�ُصّدوا وثاقي

هذه ناري. واأعرفها
�صتكون يل عطَر العناق 

وجنًة تهتاج بي
ناٌر �صتطفئني واأحرقها

�صّدوا على ليل من ال�صهوات
خّلوا خولة املقتول
يف �صجن ال�صرير
وجهزوا يل النار
اأبراأ يف جحيمي

كلما فا�ض النبيذ على يدي
�صّدوا وثاقي              هذه ناري   

 و�صهوتها �صعريي      والدم الباقي دمي قبل احرتاقي.
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عمرو بن كلثوم التغلبي

قال:  »واإن ال�صغَن بعد ال�صغِن يف�صو  عليك ويخرج املاَء الدفينا«

�صيقول:
�صاعٌر اأجمل من امللوك جميعهم 

كيف يجروؤ عمرو بن هند على قتله. 
لقد اأتاحت يل اأمي �صرفة ذهبية اأمنح منها طرفة تاجًا ل يطاله امللوك 

لئال يجروؤ ملٌك على �صاعٍر بعد ذلك.
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كتاب الشعراء

املتلّم�ض

ْت عظامَي يف قربي« قال:  »لعلك يومًا اأن ي�صرك اأنني �صهدُت وقد ُرمَّ

�صيقول:
تعرف الآن اأنك وحدك

وحدي تركتك
اأ�صلمتك للن�ض

يروونك
يروون عني باأين

تهجيت يف غفلة الراوية
كتابًا �صياأخذين هاربًا

وفيما تروح اإىل الهاوية
تعرف الآن       وحدك تعرف

اأنك اأ�صلمتني للبالط
الذي �صوف يغتالني 

تعرف الآن          اأنا وحيدين �صعنا
على �صفحة نائية.
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 يزيد بن اخلذاق ال�صني

قال :  » ... فانظْر ب�صيِفك َمْن به َتُردي..«

�صيقول:
اأعددُت �صمو�صًا اأ�صعُد بها اأوَج ذلك الفتى البا�صل 

ن�صع لل�صماء �صيفًا يعرف من اأين ياأتي ويدرك اإىل اأين يذهب. 
ذلك هو �صيف ال�صم�ض والغيم غمٌد له.
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كتاب الشعراء

هاب العجلي الذَّ

ٌة وَعْمرو بن هند َيْعَتِدي وَيُجوُر« قال:    »به اْلَبقُّ واحلّمى واأ�ْصٌد َخِفيَّ

�صيقول :
ل تقل للهواء اإنني هياأُت للنوم  

قل بع�ض اأخبار خولة
وهي الوحيدة يف الليل

ل تقل للهواء عن الوله الطفل
عن وح�صة طالت الروح

عن م�صتحيل الفتى
وهو مي�صي اإىل املوت

مثل ال�صهيد
ل تقل للوليد 

     عن امل�صتقبل املّر
قل للهواء اجلديد.
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عبيد بن الأبر�ض

قال:  » فكل ذي غيبٍة يوؤوُب وغائُب املوِت ل يوؤوُب«

�صيقول:
تداركَت اأرواحنا بزهرة الزجنبيل

وبالعنفوان النبيل
بالرف�ض يف العطر والرائحة

بلهجتك الفائحة
وحررَت �صوتًا من ال�صعر فينا

من الذل و »النابغة«
من املدح حتى حدود احل�صي�ض

حتى التبذل والك�صب بال�صعر
حتى خ�صارتنا الفادحة

لقد كان ختمًا كئيبًا
فاأ�صرقَت بالفاحتة.
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كتاب الشعراء

 لبيد بن ربيعة

قال:  »�صاأ�صتمتع مبوتي جلدته لكنها جدة غري حمبوبة«

�صيقول:
�صوى  لي�ض  الفقد.  واأنت يف وطاأة  الذي يح�صن نحيبك  ميتًا، هذا  لي�ض 

جمرة يف احلنجرة. زمٌن يتمطى مثل عقارب الفولذ 
كاأنك يف حلظة البدء تفقد روحك يف الكلمات واحلروف فيما حترتق يف 

اأبجدية تخذلك. 
اأبجديٍة لك كاأنها عليك.
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  املثّقب العبدي

قال:  »فاإما اأن تكون اأخي بحٍق فاأعرُف منك غثي من �صميني
رحني واتخذين         عدوا اأتقيَك وتتقيني«        واإل فاطَّ

�صيقول:
ل توؤلْف لهم �صعَرهم
اقراأ عليهم و�صاياَك

وا�صقْل زجاَج انتظاراِتهم بالروؤى
وانتظرهْم هنالك

وانفْر بهم
علهم ي�صتفيقون

وانهْر ب�صوتك
قْل اإّن بيَت الق�صيدة والأ�صدقاء

الذين �صت�صطُع �صم�ُض احلقيقِة يف �صمتهم.
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كتاب الشعراء

 املنّخل الَي�صكري

قال :   »وا�صتالأموا وتلببوا اإّن التلبَب للُمِغري«.

�صيقول:
�صاعوا برمل ملوكهم وتذكروين

 ون�صوا قوافلهم على ِبـيــٍد م�صورِة التخوم
 مدانًة بالقتل �صاخ�صَة العيون

تركوا الفتى املغدور يف حو�ض الوحو�ض
موا نحو املتاهة وميَّ

ينهلوَن الرمَل من عط�ٍض
يطارُدهْم جنوين

ع�صقي يقيدين            اأنا حٌر
وُهْم اأ�صرى �صياعهُم

وطرفة �صيٌد �صخٌم
وتقتلني ظنوين.
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الأ�صود بن يعفر

قال :    »... مَل اخلليُّ ..«

�صيقول:
هائمًا.  الليل.  رمال  يف  خطواته  �صادفُت  مغ�صوب.  غري  نومًا  ناَل  ليته 
يف  الق�صيدة  يف  �صادفته  مذعورتني.  العتمة  يف  ت�صعان  عيناه  �صاردًا. 
الكالم الق�صّي من الن�ض وهو يوؤجل اأخطاءه كي ميوت وحيدًا. لكنه مل 
ينم. كيف ي�صغي �صاعٌر مثله لأحالمه وهو يف قف�ض املطاردات والدم 

الطائر املطلوب.  
حَّ له اأن يخ�صَر     �صَ

وي�صحُّ لهم الندُم على ما يربحون.
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كتاب الشعراء

 املرق�ض الأ�صغر

قال:  » اأِمْن ُحلٍم اأن ت�صكَت واجمًا 
           وقد تعرتي الأحالُم من كان نائمًا«

�صيقول:
�صيٌد                 ي�صعى اإليه

ويروي العطا�صى ب�صعٍر من القلب
لن يعرف الرمُل يف نومه

�صاعرًا ذاَد عن اأمه
مثل طرفة       

مثل انبثاق الرتاتيل ت�صعى اإليه
في�صقي ال�صكارى على ر�صله.
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احلارث بن ظامل

قال:  »قفا فا�صمعا، اأخربكما اإن �صاألتما«

�صيقول:
نلُت كتاَب قتلي من امللك القدمي 

وها اأنتم تقراأون كل يوم كتاب موتكم من ملوككم 
دوَن اأن تتعظوا اأو تفهموا الدر�ض 

لعلكم ت�صتحقون ذلك.
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كتاب الشعراء

عنرتة بن �صداد العب�صي
    

قال:   » اإين امروؤ �صاأموُت اإْن مل اأْقَتِل«

�صيقول: 
اأما بعد، 

فبع�ُض احلب قتٌل اإذا مل ت�صع ال�صيف يف مكانه. وما كان هذا من فعل 
الفر�صان. فاإن لدى طرفة من ب�صالة القلب ما يوؤهله لأن يقود �صعاليك 

خيمِته خارَج م�صارب البدو. وبعيدًا عن اأحياء احل�صر. 
راأيُت اأن ياأتي �صاعٌر يلجاأ اإىل ال�صعر ويلوذ بالق�صيدة، 

فيجد فيها احلنان املفقود.
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عروة بن الورد

ُم ج�صمي يف ُج�صوٍم كثرية ...« قال : » اأق�صِّ

�صيقول:
اأطلْق عبيَدك

ر من عبيِدك اأو حترَّ
ل�صَت يف ظٍل 

ول �صم�ٌض �صتحمي �صمعك املنذور
َدْع للنور     يفتح كوًة يف ق�صرك املاأ�صور

اأطلق قبل اأن ين�صاَك عبُدَك
وانتظر             وانظر وراَءك

مل يعد اأ�صالفك القتلى يرونك 
غرَي خيٍط يف املدى املحظور

اأطلق عبدك الباقي
فثمة �صاعٌر يف قيده املك�صور.
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كتاب الشعراء

امل�صيب بن عل�ض

قال :  »ولقد راأيُت الفاعلني وفعَلهم«

�صيقول:
كاأننا يف احللم. كلما التفت اأحُدنا وجَد �صيفه يف غمد الآخر. فال نُهبُّ 

اإىل حرٍب، ول ينتابنا قتال. 
لي�ض بيننا �صوى خيط من ال�صعر. هو ج�صُر اخلرافة التي يوؤلفها النا�ُض 

يف الليل، وينق�صونها يف النهار 
وما يبقى منا هو احلب.
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قي�ض بن جروة الطائي

دم  من  حلبٌة  اأم�صى،  هو  اإذا  وطعاُمه  الفتى  الغدَر  يرتك  »فقد    : قال 
الف�صد«

�صيقول:
لعمري اإن طرفة قد و�صع دمه يف موقد النريان من غدر امللوك. 

واحلق اأن يف ذلك مقتاًل ملن ل ياأخذ ال�صعَر اآلة للتاريخ 
وبو�صلة للعدل 
ومراآة لل�صم�ض.
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كتاب الشعراء

ابن اأبي الرعالء ال�صبياين

ْيٍت اإّنا املْيت مّيت الأحياء« قال : »لي�ض َمْن ماَت فا�صرتاَح مِبَ

�صيقول:
�صوُر  نفو�ِصهم  يف  ثارت  راحتهم.  وهم  يف  القاتلون  ا�صتقر  ما  اإذا  حتى 

الندم الذي ي�صع لهم العذاب يف البيت والو�صادة 
وما عليهم اإل اأن يقتلوا �صاعرًا فيدركوا ذلك.
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 لقيط بن زرارة

قال:  »اإن خري امللوك اأف�صلهم نعمة يف الرقاب«

�صيقول: 
فارباأ بكاأ�صك

وا�صتمل نخَب الندمي
ول ت�صّدق اأن هذا التاج لك

�صيقاُل لك
ول�صوَف ُتعطى جنة 

وحديقة الأحالم وال�صم�ض البعيدة كلها
فيما ُيعدوَن امل�صانَق واجلنازَة

والر�صالت الأجرية          حتتفي كي تقتلك.
اهناأ بخمرتك النبيلة       ل ت�صدقهْم

ق�صاٌة، جمرموَن،
يوؤجلون القتَل حتى تغدَر النرياُن

لكن
�صوف ُيخربك احلقيقَة َمْن َهـَلك.
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كتاب الشعراء

 اخلرنق

قالت:  »اأَل�ْصَت َترى الَقطا ُمَتوتراٍت
             َوَلْو ُتِرَك القطا لَغَفا َوناما«

�صتقول:
اأبكي على �صجر الأراك

كاأنه طفلي
مل يبق يف ماء الق�صيدة �صاعٌر

يا وردة القتل
اأبكيك اأم اأبكي اإليك

كاأنني، عند انتظارك،
ثاكٌل مفقودُة العينني والأهل

دع يل قمي�صك
بع�َض اأ�صعاٍر، رقًى م�صحورة، ولعًا حزينًا، طي�َض فتيان،

اأخبئه هنا،  واأموُت يف �صجٍن  على مهلي.
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�صالمة بن جندل

رٌف ترى قعَر الإناء وراءها تودي بعقل املرء قبل فواق قال:      »�صَ
            ين�صى للذتها اأ�صالة حلمه فيظل بني النوم والإطراق«

�صيقول:
طائ�صًا       

كان الفتى يف ليل خمرته
ومراهقًا، ِغرًا    �صغري ال�صعر
ل يقوى على ال�صكوى وجمرته
قليل اخليل   غ�صًا يف عريكته

متادى مولعًا �صغفًا      
اإىل اأن فا�صت الأقداُح يف دِمه.
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كتاب الشعراء

اأفنون التغلبي

قال:   » ... اإن احلتوف كثرية«

�صيقول:
اأن ناأخَذ بثاأره الآن 

وهو يف ن�صوة املوت بالنبيذ.
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الربيع بن زياد العب�صي

قال:  »يرى ال�صاهُد احلا�صُر املطمئنُّ من الأمر ما ل يرى الغائُب«

�صيقول:
تلك املو�صيقى الوارفة 

ذلك الدم ال�صاجُّ يف الأوردة 
كل هذا القلب اجلارف كالعا�صفة 

اأم�صيُت العمر كله باحثًا له عن ا�صم اآخر غري الق�صيدة 
فما وجدت غري طرفة.
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كتاب الشعراء

زهري بن جناب الكلبي

قال:   »طحنتهم اأرحاوؤها بطحوٍن ذات ظفر حديده الأنياب«

�صيقول:
فاإذا كان طرفة قد ذهب اإىل عمرو بن هند مبعوثًا ل�صت�صدار حق اأهله 
يف العي�ض. فقد وقع يف اخلديعة مثل الطري يف الفخ. لي�ض من احلكمة 
الذهاب اإىل خ�صٍم بو�صفه حكمًا عدًل. لقد خربُت ذلك عندما فعلتها. 

وقد عاجلتها بالنبيذ قبله .. مثله.
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اأبو قردودة الطائي

قال:  »اإن امللوك متى تنزل ب�صاحتهم َتِطر برحلك من نريانهم �صرره«

�صيقول:
اأما وقد اأطعُت م�صورة زوجتي »كبي�صة« فنلُت اخليبة. ومل ي�صمع �صديقي 
ابن عمار م�صورتي فنال القتل. اإن طرفة لن يكون بحاجة مل�صورة �صخ�ض 
مثلي، وهو العارف بغرائز امللوك، القاب�ض على جمرة ال�صعر وهي الأرحم 

على ال�صعراء.
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كتاب الشعراء

عمرو بن قميئة

قال:   »اأتاك عدٌو ف�صّدقته فهاّل نظرت، ُهديَت ال�صوؤال
         فاإن كان حقًا كما خرّبوا فال و�صبْت يل مينٌي �صمال«

�صيقول:
اأن  يحق  وجريٌح.  �صاطٌع  �صوته  الربية.  �صاردًا يف  دمًا  الأحفاد  لكاأن يف 
متدحه امللوك ويناُل التاَج والتخَت وال�صوجلان. يف الأحفاد جر�ٌض اأيقظ 
املوت. مي�صون  توغلوا يف  يتوهجون كلما  اأحفاٌد  �صباتهم.  الأ�صالَف من 

باكرًا مثل ال�صم�ض يف يوم غائم. دمهم يف كتابنا والقراءة يف النا�ض.
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 �صريح بن احلارث الريبوعي

قال:  »هُم ملكوا الأمالك اآل حمّرق وزادوا اإىل قابو�ض رغمًا على رغم
         عال جدهم جد امللوك واأطلقوا بطخفة اأبناء امللوك على حكم«

�صيقول:
املديح تاج ال�صعر 

وال�صعر اإنا هو لتبجيل امللوك 
ومتجيد ال�صاللة درة الر�صالة.

+ C M K

302 + 



303

كتاب الشعراء

باعث بن �صرمي بن ثعلبة

قال:  » �صائل اأ�صيد هل ثاأرَت بوائٍل اأم هل �صفيَت النف�َض من بلبالها 
         اإذا اأر�صلوين ماحتًا لدلئهم فمالأتها علقًا اإىل اأ�صبالها«

�صيقول: 
 غري اأن الدلء ل متتلئ .. 

والدم ل ينتهي.
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ع�صيمة بن خالد بن �صنان بن منقر
    

قال، بعد اأن رمى رحمه يف رقبة ح�صان النعمان بن املنذر:
      »وراءك اأيها امللك ال�صروط. فلو �صئُت اأن اأ�صعه يف غري هذا املو�صع 

لو�صعته«.

�صيقول: 
 كان عمرو  بن هند يرى عبيدًا يذهبون اإىل مديحه،  

ومل يكن طرفة عبدًا، 
فلم ميدح ومل يذهب اإىل ملك 

واكتفى بال�صعر عن كل ما يحط من �صاأنه.
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كتاب الشعراء

حجر بن خالد
   

 قال:   » .... فلم اأجد كمثل اأبي قابو�ض حزمًا ول نائال«

�صيقول:
مل اأكن اأمدح. 

توارثوا  الذين  امللوك،  اأولئك  بها  يغمرنا  ونعمة،  كرمًا  اأ�صف  كنت  لقد 
الرفعة، والحتفاء بكل من يق�صدهم من ال�صعراء. 

تلك هي حتية من يدعوك ويلبيك ويذهب اإليك.
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جابر بن حني

قال :  »نعاطي امللوك احلق ما ق�صدوا بنا ولي�ض علينا قتلهم مبحرم«

�صيقول:
 كنا قتلنا جميع امللوك 

غري اأن الدم ل يعيد الدم 
لكنه يفتح دمًا اآخر.
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كتاب الشعراء

ح�صان بن ثابت
   

قال:  »ل�صاِنـي �صـارٌم ل عيـَب فيـِه وَبـحـري ل تكـدرُه الـدلُء«

�صيقول:
لقد كنُت اأح�صُر جمل�َض النبي وجربائيل ين�صرين، 

فيما النبي ي�صت�صهد ب�صعر طرفة.
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عمر بن الأطنابه

قال:  » ... ُي�صفون بالأحالم داَء اجلاهل«

�صيقول:
كلما اختلَف النحاة على خلقه 

اأخفَق الرواُة يف قتله،
يجتازه الغافلون لفرط امل�صافة بني الرمح والرماة

ويتمّجد به احلاملون خلروجه ال�صاهق 
عن اخللق واخلالق واخلليقة.
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كتاب الشعراء

عمرو بن ملقط

قال :   » اإنك قد يكفيك بغُي الفتى ..«

�صيقول:
مل يزل يف م�صتهل ال�صعر، 

قال لنا وقال عنا.
فتًى جاء كي ي�صاأَل اهلل ويوؤن�ض امل�صتوح�صني

بكتاٍب تعزُف اجلنُّ به.
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اأبو دوؤاد الأيادي

قال:  »... ل ير�صل ال�صاَق اإل مم�صكًا �صاقًا«

�صيقول:
كان �صفره »ي�صقُّ حباَب املاِء«، غري اأن البحر اأ�صيق من �صفينته، تفي�ض 
لكاأنا  ثانية،  كاأ�صًا  طلب  كاأ�ٍض  من  انتهى  كلما  كاأنه  بالنبيذ،  �صهرته 
ويطارده  به  يحوط  الذي  ال�صرور  عامل  يف  املنتخب  خريه  هي  اخلمرة 

ويطلب دمه. حتى قال: »اأياأ�صني من كل خرٍي  طلبتُه«.
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كتاب الشعراء

 عبد القي�ض بن خفاف الربجمي

قال:  »... واجذذ حباَل اخلائن املتبدِل« 

�صيقول: 
َقـلَّ كالُمه، 

فقيَل الكثرُي عنه، 
وقيَل كثريًا عليه.
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علقمة بن عبدة الفحل

قال :  » مل اأدر بالبني حتى اأزمعوا ظعنا ...«

�صيقول:
خرج عن جنة م�صورة  باأحداق زجاجية واآلت ثملة تنداح يف ماء خممور 
َب�َصٌر  يف �صماء حائرة تتطوح لفرط الأخالط املهتاجة وفرط ال�صهوات. 
يرحلون يف موٍت و�صيٍك بال اكرتاث ي�صيئون عتماتهم بالرماد وي�صللون 

اخليل وال�صابلة.
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كتاب الشعراء

 ورقاء بن زهري

قال:  »..... ُيريدان ن�صَل ال�صيَف وال�صيُف نادر«

�صيقول:
كلما اكرتَث املوُت به،

ْت الأ�صعاُر حتميه وحتر�صه. َجدَّ
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 �صمرة بن �صمرة

املرء  واإنا  بال�صيعان،  يكالون  ل  الرجال  اإن  امللك،  اأيها  »مهاًل    : قال 
باأ�صغريه قلبه ول�صانه؛ اإن    قاتَل قاتَل بجنان، واإن نطَق نطَق ببيان«.

�صيقول:
وترخي  الأفق  ت�صق  اأحداقهم  املراثي،  ميدحون  طهاٍة  موائد  عن  َف  تعفَّ
الأ�صتار على ت�صع ن�صاٍء  يف خدور الليل. ن�صخوا لنا الكالم الأخري للباطل 
َف  تعفَّ املهدورة.  الغيم  ي�صري حلقوق  تاريٍخ  وبغاياه، يف  العرب  بغاة  عن 

َف من اأوزارهم. طرفة فتخفَّ
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كتاب الشعراء

عدي بن مرينا

ْت قواكا« قال:  »... فال جتزع واإن رثَّ

�صيقول:
لول ذئاٌب حتر�ُض امليزان له لنهارت اأفالكنا، وت�صدعت اأبراج �صيدناها 

لن�صدَّ عاملًا نطل عليه من الأعايل 
�صادفته يف وح�ٍض بني الق�صيدة وحانة �صهالء، هائمًا يف �صدمي املعنى، 

فلم تكن الأبجدية تكفيه.
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اأمروؤ القي�ض
 

قال:  »اأحار َتَرى برقًا اأريك ومي�صة ..«

�صيقول :
لن ي�صعى اإىل ُمْلٍك مثلما �صعيُت 

لقد كان يرى ومي�صًا اأحلى و�صوف يذهب اإليه. 
و�صيغبطه امللوك على حريته، 

كاأين اأقراأ له ما كتبُت.
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فصوص احللم

         حنيب اجلبل وهو حينو

                    )كتاب الشهادات (

     

كالم اهلل يف فمه

)فصوص احللم(

 

كتاب الشهادات
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ُح َطْوَرًا َوَيْهَتِدي« »َيُجْوُر ِبَها امَلالَّ
 
طرفة

»كَباِقي الَوْشِم ِف َظاِهِر الَيِد«

طرفة
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 إفساد ال إصالح معه

رواٌة يرجتلون ال�صعَر قبل اخلرب. اأ�صهُرهم »حّماد 
بتما�صك  الأمُر  تعلَق  كلما  ثقًة  اأ�صعُفهم  الراوية« 
دِق امل�صادِر ونزاهة ال�صمري. كان اأهُل  الرواية و�صِ
م�صطرَب  ويذكرونه  اأخباره،  فوَن  عِّ ُي�صَ الب�صرة 

ال�صنيع م�صارعًا لرجتال املن�صوب. 
يتفق  مل  ق�صيدة  عن  جمل�ٍض  ذاَت  �صخ�ٌض  �صاأله 

الآخروَن على �صاحبها فقال: »اجعلوها لطرفة«. 
دون  ينتحل  »كان  الأ�صفهاين:  فرج  اأبو  عنه  قال 

حياء«. 
ل ال�صّبي« عمَل حّماٍد باأنه » اإف�صاٌد  وو�صَف »املف�صّ

ل اإ�صالح معه«.

سؤال 

يا أهيا املوت
ماذا ستفعل يب

أكثر مما فعل األقربون/

فصوص احللم كتاب الشهادات
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  عبداملنان بن املتلمس: الشعر كان هناك

ُروَي عن »عبداملنان بن جرير بن عبدامل�صيح«، 
َم  ابن املتلم�ض، اأنه قال عن اأبيه:»كان حني تقدَّ
به العمُر اأخذ يهجر ويهذي. ف�صمعته يقول عن 
اأنه مات  العبد.  ا�صمه عمرو بن  له  اأخٍت  ابن 
�صغريًا واأعطاه بقية عمره ليعي�ض طوياًل عقابًا 
 : ظالمني  �صحيَة  وتركه  به.  و�صايته  على  له 

القبيلة وعمرو بن هند.
و�صمعته يردد:

»اإنا ال�صعر كان هناك. حيث تركته«.

 

 
  أطالل

خلولة أطالٌل مددُت هلا يدي
أزيُح رماَد األمس

عن غامِض الغد
خلولة، لو تدري، 

                نجوٌم رشيدٌة
تيضء ظالم الوقت ف قلب 

شارِد/
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ابن رشيق: كان يصف ما حيب

العاطفة.  اأغوار  عن  َي�صدر  افًا  َو�صّ طرفة  كان 
اأكرث  داخله  الكرمي يف جواهره.  ويلم�ض احلجر 
يف  الق�صية  الدرجات  ومن  ظواهره.  من  جماًل 
الوح�ض  ال�صديق  الوح�ض  اإىل  يرى  غمو�صِه. 
اجلميل الآتي، مما يف�ّصر لنا ال�صورة التي ي�صُف 
بها ناقة من �صاللة الإبل لت�صري يف �صعره كائنًا 
ي�صبه احليوان ولي�ض له �صلة باملاألوف من النوق. 
لقد كان ي�صُف ما يراه بعني قلبه، وهو النقي�ض 
كاماًل ملا ينظر اإليه الآخرون باأب�صارهم. فاإنا 
فنُّ  جوهره  يف  وال�صعر  يحب،  ما  ي�صف  هو 
الو�صف. وكلما كان القلب حمبًا ف�صوف يح�صن 

و�صف اجلميل بجمال اأكرث. 

 
ظالم

ينتابكم وهُم الظالم كأنه 
قمٌر

وكأن جباناتِكم، ف 
حزِنا، عيُد /

فصوص احللم كتاب الشهادات
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 أبو فرج األصفهاني: مل يرحم هذا الشاعر أحٌد

    - 1 -
يورد الأ�صفهاين يف كتابه »الأغاين« ق�صمًا �صغريًا 
عن »اأخبار املتلم�ض ون�صبه« يف ما ل يزيد عن �صفحة 
واحدة، ثم يختم الكتاب. اأما طرفة فال �صرية له 
وح�صتنا  واأيقظ  اأثارنا  اأمر  وهذا  كله.  الكتاب  يف 
ونحن يف �صفٍر �صا�صٍع غزيٍر مثل »الأغاين«. ودفعنا 
�صاعف  مبا  لنا  فاأباح  الكتاب.  �صاحب  مل�صاءلة 
�صعورنا بالظلم الذي وقع على ال�صاعر. وتخيلنا اأن 

الأ�صفهاين قال:
كتاب  يف  كهذا  نق�ضٍ  عن  الدفاُع  �صهاًل  )لي�ض 
قاطبة،  العرب  �صعُر  فيه  ح�صر  الذي  الأغاين، 
�صيكون ظلمًا غياب الكالم عن �صاعر مثل طرفة، 
على  �صحيحًا  لي�ض  �صحيحًا.  لي�ض  هذا  لكن 
هو  كاماًل  كتابًا  عنه  كتبُت  اأنني  فاحلُق  الإطالق. 
من بني اأطرف ما دونت. فقد جمعُت فيه رواياٍت 
على  ا�صتع�صى  ما  تق�صي  على  و�صهرُت  �صتى، 
التدوين والتقدير والن�صخ والتحبري قبل ذلك. ففي 
الولدان  له  ت�صيب  ما  ال�صاعر  هذا  عن  الروايات 
كبرٍي  قدٍر  على  ا�صتماله  لفرط  الأبدان،  وتق�صعر 
الأ�صطورة  تخوم  بع�صه يف  ودخول  املفارقات،  من 
التي  وال�صري  الق�ص�ض  من  كثري  مع  ومتاهيه 

       خلود

مل يبق موٌت مل ُأجرَّ له
َمْن يعطني قتاًل بال 

موِت
»إِنيِّ أُلْميِض اهَلمَّ ِعْنَد 

اْحتَِضاِرِه«
لكأن غياًم ال قياَد له
غري انثيال احللم ف 

الصمت/ 
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نزوعًا  ثمة  اإن  بل  فح�صب.  هذا  لي�ض  باآخرين.  تت�صل 
ال�صاعر  �صخ�صية  جلعل  الروايات  معظم  يف  غام�صًا 
فكيف  ق�صيدته.  يف  ل�صورته  مثريًا  نقي�صًا  حياته  يف 
يعقل اأن يذهب �صاعٌر، فا�صْت ق�صيدته بخربة احلياة 
حرُب  بعد  يجّف  مل  ملٍك  لبالط  متوجهًا  احلكمة،  حّد 
ق�صيدة هجائه اآماًل يف خلعه وعطاياه؟ ثم كيف يراد 
بنف�صه  يحمل  اأنه  حد  اإىل  بليدًا  �صخ�صًا  نقبل  اأن  لنا 
الر�صالة التي تنطوي على اأمر قتله بالرغم من تنبيهه 
ما  ول�صد  بالذات؟  اخلطري  م�صمونها  من  وحتذيره 
الن�صو�ض  يف  البنّي  الختالف  ذلك  اأي�صًا  ا�صتوقفني 
التي تن�صب اإىل طرفة قيا�صًا لق�صيدته الوحيدة. حتى 
اإن بع�ض تلك الن�صو�ض من الركاكة بحيث مل اأجد بدًا 
من طرحها خارج ن�صو�صه حني كنُت اأقوُل عن ال�صعر.
فكري  به  وان�صغل  حوا�صي  على  ا�صتحوذ  ما  اأن  غري 
وخيايل، يف �صرية واأخبار هذا ال�صاعر، تلك الروايات 
الفاتن  وانغما�صه  احلرية  حانات  يف  بحياته  املت�صلة 
يف  العرب  قبائل  اأعراف  من  متحررًا  واملتع،  اللهو  يف 
اأعرف  اأن  يل  تي�صر  الأخبار  تلك  خالل  فمن  ع�صره. 
الكثري من فنون املو�صيقى والغناء حيث كانت احلرية 
جتهم  عن  بعيًدا  طرفة  اإليه  ي�صعى  كان  مبا  تزخر 
تقارب  طبيعة  وتلك  حميطه.  وحمافظة  جمتمعه 
جانب الفتنة وجريء العبارة. وكان يف تلك الأخبار ما 

ي�صتهويني وما يت�صل بكتابي يف اآن واحد. 

 وطن

»عىل موطٍن خيشى 
الفتى«

ويضيُع ملَء عيونه 
األمُل/
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اأنكبُّ  جعلني  كثري،  وغريه  ذلك،  اأن  احلق 
والفرز.  والدر�ض  والتنقيب  اجلمع  على  طوياًل 
اختاليف  مواقع  مظهرًا  ال�صاعر.  اإن�صاف  بغية 
الذين  الرواة  من  العديد  مع  خاليف  واأطراف 
�صورة  ت�صويه  يف  وجهاًل.  وعيًا  اأمعنوا.  كانوا 
طرفة وهو اأحد اأجمل �صعراء العرب من الرواية 

حتى الكتاب.
�صيكون  اأنه  ظننُت  عنه،  كتابي  اأجنزُت  وحني 
حدث  ما  اأن  غري  »الأغاين«.  يف  امليزان  بي�صة 
يحدق  �صوف  خطرًا  ا�صت�صعر  جعلني  ذلك  بعد 
الن�صو�ض  كوامن  ا�صتك�صاف  يف  ي�صتغل  مبن 
بحٍث  �صيغة  يف  ال�صخو�ض،  جواهر  وا�صتظهار 
�َصكاٍك طارٍق لالأ�صئلة اأكرث منه طارحًا لالأجوبة.
غري اأن لكل �صرية وجتربة �صرطًا ي�صعب جتاوزه 
تني به  ولي�ض من احلكمة تفاديه. وهذا اأمٌر خ�صَّ
جتربتي مع �صرية طرفة و�صعره. وما حدث بعد 

ذلك م�صداٌق يوؤكد حد�صي. 
وذاع  لكتابي  الأول  املخطوط  و�صع  من  انتهيت 
ويف  اخلطاطني.  �صوق  يف  الو�صيك  طرحه  خرب 
اليوم املحدد امل�صهود من اأجل اجتماع اأهل الأدب 
والنقد، من اأجل النظر يف الكتاب، وتبادل الراأي 
حوله متهيدًا لتقدير قيمته الأدبية والثمن الذي 
ي�صتحقه اأمام راغبي اقتناء ن�صخة منه. وكنُت قد 
حدثُت بع�صهم عن الف�صل الذي يخ�ضُّ طرفة. 

هلو

كيَف له أن خيلَق اخللَق..     
ويفنيه/ 
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لي�ض  الكتاب.  اإجناز  يف  تاأخري  �صبب  كان  والذي 
وا�صتق�صاء  ال�صوارد  ا�صتكمال  على  حلر�صي  فقط 
ولكنه  الروايات،  وحتري  امل�صادر  وتوثيق  الهوامل 
ا�صتغراقي يف تلك اللذة النادرة بالعمل والكتابة يف 
مثل هذا الف�صل ال�صيق الذي فا�ض باملُتع والُطرف 

واملفارقات الفذة واللحظات العبقرية.
اأقله  مل  ما  طرفة  عن  قلُت  اأنني  بع�صهم  َعرَف  وقد 
اأنه  وا�صٍح،  �صٍك  يف  م�صتخل�صًا،  غريه.  �صاعر  عن 
من  والتلفيق  للخّفة  عر�صة  الأدبي  تاريخنا  كان  اإذا 
ارجتال الروايات وتهافت امل�صادر والوثائق وجماورة 
حقل  يف  تاريخنا  حاُل  عليه  �صيكون  فكيف  اخلرافة. 
وقد  النا�ض.  واأخبار  امللوك  و�صري  وال�صيا�صة  املجتمع 
قلُت اأي�صًا اإن يف �صرية ال�صاعر، التي يتناقُلها العامة 
فا�صحًا  نوذجاأً  تناق�صاتها،  ويتبادلون  الرواة  من 
يرجتلها  التي  احلكايات  من  �صرٌب  هو  اأدبّي  لتاريخ 
معطوبة  ومبعلومات  جمهول  �صياق  عن  جهلة  رواة 
الوثائق. وقلت كذلك: اأن هذا يدفعنا اإىل العتقاد باأن 
الزيف  اإىل  اأقرب  العرب هو  بتاريخ  يت�صل  معظم ما 
عف  و�صَ وثائقه  وانعدام  حقائقه  لبوؤ�ض  والبهتان، 

روايات وقائعه املر�صودة.
وكل ما دونته من �صرية هذا ال�صاعر يف الأغاين لهو 
اجتهاٌد َي�صاأُل اأكرث منه �صردًا ُيخرِب. فلقد كنُت، فيما 
اأنا اأعمل على كتاب طرفة، اأ�صمع اأنني ال�صاعر واأمل�ض 

 ذئب

» كسيد الغضا«    ناٌر له 
 يغفو قبيل املوت      

رشيد، أليُف احلزن
واخلوف حوله 

أخشى من  الفقد    
موجوٌد مثله،

         قتيٌل مثله /
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حدب  كل  من  واحليف  الظلم  من  عليه  يقع  ما 
من  ل  اأحٌد،  ال�صاعر  هذا  يرحم  فلم  و�صوب. 
اأهله ول من اأ�صحابه ول من قبيلته ول من حكام 
بالنتحال  الرواة  ذلك  بعد  عليه  لياأتي  زمانه. 

والق�صر والنفي والنق�ض والإكراه والتلفيق.
طرفة.  عن  منه  واأكرث  هذا  قلُت  لقد  نعم، 
هُت  َنبَّ قد  املخطوطة  عن  الإ�صارات  بتلك  ولعلي 
ال�صلطان،  ع�ص�ض  واأيقظُت  احلكام،  م�صت�صعرات 
فا�صتنفروا لوقف الكتاب مبا يبتكرون من اأ�صباب.
واأمتعني من �صروب  تي�صر يل  ما  اأن  اأح�صُب  ول 
اإليها  اأخذين  حيث  احلرية،  حانات  يف  الغناء 
حفيظة  اأثارت  التي  الأمور  بني  من  هي  طرفة،  
اأولئك يف بغداد، فلي�ض يف ذلك ما ا�صتثار اأ�صحاب 

الهيبة وال�َصْمت املرتبعة على املنابر والد�صت.
ولكن الذي ا�صرتابهم واأقلَق راحتهم هو انحراُف 
اجتهادي نحو �صبل ال�صك يف الأخبار والروايات، 
وا�صتجوابي للرواة ومن�صياتهم. مما اأدى بي اإىل 
باجلوخ  املحرو�صة  احلرية  ملوك  بخزائن  امل�ضِّ 
يف  الغناء  نوا�صي  واإطالقي  باملدائح،  املم�صوح 
املننت من الروائح. بغية اإن�صاف الغالم القتيل، 

وكّف اأيدي املمعنني يف نفيه وقتله املتوا�صلني.
�صكرتهم،  من  الغافلني  اأخرَج  ما  هو  ذلك  كان 
عرفوا  اإن  فما  اأوهامهم.   من  النائمني  واأيقَظ 

اصطفاء

كأنَّ اهلل َخصَّ لشاعٍر حبًا
 وقال له /
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حتى  كتابي،  من  الوراقني  �صوق  يوم  اقرتاب  عن 
بداأت ترُدين الر�ُصُل من جهاٍت جمٍة حمملة بالرجاء 
وبالرتهيبات  حينًا،  الت�صرع  وعدم  بالرتيث  والن�صح 
يف  النظَر  اأعيَد  اأن  على  اآخر،  حينًا  والرتغيبات 
عن  القول  من  فيه  مبا  طرحه  وعدم  املخطوط  ن�ضِّ 
ترجمة طرفة و�صريته، لأن يف ذلك، ح�صب زعمهم، 
العرب  ل�صلوك  وَجرحًا  وهيبتهم  العرب  مبلوك  م�ّصًا 

واأخالقهم. 
وكنُت حني �صمعُت اإ�صارتهم عن هيبة ملوك العرب، 
َفنُت حتى اأ�صابتني الغيبوبة لفرط العجْب. وحني  �صَ
واأخالقهم،  العرب  �صلوك  عن  اإ�صارتهم  �صمعُت 

قهقهُت حتى ا�صتلقيُت على قفاي لفرط الطرْب.
اأنهيُت  اأعباأ بالأمر فقد  غري اأين يف نهاية احلال مل 
دور الكاتب. وا�صت�صلمُت حلال من ترك احلبل على 
الكفيلة  قوته  »الأغاين«  لكتاب  اأن  معتقدًا  الغارب، 
النفاذ  يف  حقه  عن  والذود  نف�صه،  عن  بالدفاع 
يقول  اأن  على  اأجزائه،  بكامل  الوراقني  �صوق  اإىل 
التي  كلمتهم  والكتابة  والأدب  النقد  اأ�صحاب  فيه 

يعتقدون. 
اإن حان اليوم  لكن هذا، ويا لالأ�صف، مل يحدث. فما 
املح�صوب ل�صوق الوراقني، وفيما كنا ن�صتعد للخروج من 
الدار اإىل ال�صوق، اإذا بعمال الوراقة يهرعون مهرولني 
ينادون باأن املخطوطة قد ُفـقدْت من م�صتقرها املعلوم. 

كالم

السيُد الضخُم
ف العرشين من دِمه

يميض رسيعًا    ناهضًا 
وجاًل

قلبي له
قلبي عىل يده

ف  اهلل  كالُم  أصغي،   
فمه /
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دون اأن يعرف اأحٌد كيف حدث ذلك.
واحتجنا وقتًا لنعرف كيف حدث ذلك. 

ففي بغداد اخلالفة ل يحدث مثل ذلك اإل بفعل 
حمرتفني ل�صو�ض ي�صهرون على ليل بغداد قبل 

نهارها وجمريات الأحداث فيها. 
الدار،  تركي  قبل  املخطوطة  فقد  خرب  بلغني 
فجل�صُت على عتبة الدار بع�ض الوقت، متاأرجحا 
توجهُت  ذلك  بعد  ثم  والقهقهة.  ْفَنة  ال�صَ بني 
اإىل �صوق الوراقني م�صتمهاًل العمال لئال يعلنوا 
اخلرب يف ال�صوق. ويا للعجب العجاب ما حدث 
وال�صوق  الدار  بني  امل�صافة  لكاأن  الكتاب.  لهذا 
كافية لظهور »الأغاين« ثانية، �صائرًا على عربٍة 
يف  لتقف  مركوبة،  غري  مع�صوبٌة  دابٌة  جترها 
�صاحة الوراقني، م�صحوبة برقعة مكتوٌب فيها: 

)هذا كتاب الأغاين بعد حتقيق الأماين(.
نحتاج  �صوف  املخطوطة.  العمال  تلقف  اأن  بعد 
ما  القراء  من  الآخرون  ليكت�صف  الوقت  بع�ض 
يف  النق�صان  من  �صاعتها  يف  عرفته  قد  كنت 
»الأغاين«  خمتطفو  �صارع  فقد  الكتاب.  منت 
ترجمة  على  امل�صتمل  الكتاب  ا�صتقطاع  اإىل 
م�صري  هذا  يومكم  اإىل  نعرف  اأن  دون  طرفة 
الف�صل املقطوع. ومل يكن لدّي ن�صخة عنه من 
ب�صغف  عملي  يراجعون  الالحقون  لياأتي  قبل. 

كلمة

بأقل مما ينثني خّط الندى 
                 ف آخر النجمة

تأيت يَل الكلمة /
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التاأويل، دوَن اأن يدور بخلد اأحد اأن �صربًا متقدمًا 
بطرق  حتدث  كانت  رمبا  وامل�صادرات  الرقابة  من 
كثرية، لتحجب جانبًا من حقائق احلياة واأفكارها. 
اأقول لكم هذا، واهلل على ما اأقول �صهيد، لئال يقاَل 
يف اأزمانكم املتاأخرة اإن تراثكم قد خال مما يت�صل 
الدوافع  من  �صدورًا  وامل�صادرة،  احلجب  باأمور 
مبقدار:  اإل  تتغري  ل  التي  ذاتها  والأ�صباب  نف�صها 
يخد�ض  اأو  وهيبتهم،  العرب  ملوك  مي�ضُّ  ما  )كُل 

�صلوك العرب واأخالقهم(.

- 2 -

كنُت حني اأقبُل على الكتابة، اأكون يف حال من الدقة 
الأوىل  للمرة  الأمر  اأ�صنع  كاأين  واحلر�ض  والتاأمل 
واملعرفة  باملتعة  مو�صوٌل  اأمٌر  فالكتابة  والأخرية. 
والأخطار  باملحاذير  وحمفوٌف  اأخل�صَت،  اأنت  اإذا 
اإذا اأنت ا�صتهرتت. اأما اأنا فكنت اأجل�ُض اإىل الكتابة 

كمن يجل�ض اإىل �صالة يف حمراب.
كنُت اأفح�ُض احلروَف قبل اأن اأ�صعها يف الكلمات. 
اأن  قبل  احلرب  يف  واإيقاعها  الكلمات  اأمتحُن  كنت 
ال�صطَر  اأقي�ض  كنت  وال�صطر.  اجلملة  يف  اأ�صعها 
يف  اأ�صعه  اأن  قبل  واأختها  النقطة  بني  بامل�صافة 
ال�صفحة. كنت اأ�صع ال�صفحة حتت الَوهج والَبهج 

  خيال

كلام بدأُت ف الشعر 
نسيُت اللغات

كانت الريُح تسألني    ال 
القلُب يكفي، وليس 

للعقل   
 غري  اخلياِل.. اخلياُل

كأن املسافات مستنفرات
كأن احلياة 

ستنتابني     مثلام يستعاد 
اجلامُل/
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اأ�صعها  اأن  قبل  فيها  القول  اكتمال  اأعرف  لكي 
يف الن�ض. كنت اأعر�ُض الن�ض اأمام اهلل قبل اأن 
اأ�صعه يف الكتاب. كنت اأزُن الكتاب بالياقوت قبل 
اأن اأ�صعه بني يدي اخلطاط. كنت اأ�صهر الليايل 
بني يدّي اخلطاط وهو يخّط احلروف والكلمات 
حتى الفجر اأ�صمع �صريَر الق�صبة وهي يف اأدمي 
الوراقني  حقول  من  الورَق  اأطلُب  كنت  الورق. 
َلب والرطَب حتى  واأنتخُب الطريَّ منه حتى َي�صْ
يجّف والنا�صَع حتى يعتم. فللورق عندي طبيعة 
وتعيه،  وحت�ّصه  معي  الن�َض  تقراأ  وفطنة  وحياة 
على   ت�صعى  حّية  والكلمات  كاأن احلروف  وكنت 

الورق مثل النا�ض يف الأر�ض.
فاعلم اأيها الكاتب، اذا اأنَت مل تفعل ذلك، فال 

كتبَت ول ا�صتمتعَت ول اأمتعَت.

 تاريخ

»فإن كنَت ال تسطيع دفع 
منيَّتي«

دعني أصُب املاء ف مكانه
والنار ف كيان

فال أقل أن يكون الشعر 
              كأس اخلمر 

واألغان/
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 األصمعي: رواة ميحون

كانوا رمبا اختلفوا
وهم بال�صام يف بيٍت من ال�صعر

ه يف الن�ض فهل حفظوا لطرفة حقَّ
وا حتيَتهم لـ»خولة« هل اأدُّ

كلما قراأوا ق�صيدَته الوحيدة 
وا الكتاَب  اأيقنوا اأْن الرواَة حَمُ

            ولفقوا الأ�صعار
ل �صاٌم ول جنٌد ول نخُل احلجاِز ذريعٌة للقول.

   شاعر

منذ ستني نومًا من اهلل
أوحى لنا 

أن احتامالتنا ماكرة
وأن انتظارات أحفادنا

يقظة باكرة /
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  رواية جمهولة: ذهب بثمالته

ذكر اأن رواًة نقلوا عن ثقٍة يوؤكد ذهاب طرفة 
اإىل بالط احلرية ملقابلة امللك. غري اأن ذلك 
اللقاء مل يكن �صعيًا من ال�صاعر ك�صعي باقي 
بق�صائد  البالط  ق�صدوا  الذين  ال�صعراء 
من  فثمة  واخللع.  العطايا  يف  طمعًا  املديح 
يقول اأن ال�صاعر كان قد نزل عند رغبة بع�ض 
قومه، الذين وجدوا فيه املنافح املحتمل عن 
حقوقهم التي �صادرها عمرو بن هند ونهبتها 
اإىل  والدفع  النفوذ،  وذوو  البالط  بطانات 
فوجد  الأ�صرى.  واإطالق  اجلزية  تخفيف 
طرفة نف�صه م�صطرًا اأن يرى نف�صه يف غري ما 
اعتاد عليه من اأعمال. وُيذكر اأن املتلم�ض قد 
جاء لإقناع طرفة مبرافقته من هذا اجلانب 
ال�صاعر،  اأمامه  ي�صمد  مل  الذي  الأخالقي 
والد�صائ�ض  بال�صعوبات  م�صتهينًا  اأو  غافال 
ويوؤكد  وحوله.  امللك  ق�صر  يف  تنتظره  التي 
اأن طرفة، لكي يقوى على فعل  نف�صه  الراوي 
ذلك ال�صنيع ال�صعب على نف�صه، احتاج لأن 
يق�صي الليل كله يف �صحبة اخلمر. الأمر الذي 
ي�صي باأن طرفة �صاعة ذهابه اإىل البالط كان 
مرتنح  �صيبدو  بحيث  الثمل  من  درجة  على 

 يدان

سيغولني  أنه  يل  بدا  »ولقد 
وحٌش«

إذا امتدْت يٌد       
ـْت يدُ  /   َقـفَّ
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اخلطوات، وهذا ما �صي�صفه املتلم�ض بالتخّلج يف 
م�صيته، ويح�صبه امللك ا�صتهتارًا وخّفة. 

وتخيل  منطقها  وجاهة  على  رواية،  وهذه 
احتمالها، �صتحتاج دعمًا موثقًا يظل غري متاح، 

�صاأنه �صاأن الروايات الكثرية املختلفة الأخرى.
َّرق   املحُ

أعامل  باب  من  ليسْت 
امللوك

فإنا ف موقد األوثان /

فصوص احللم كتاب الشهادات
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وردة: ما كان ليذهب

كان كثري الرحيل، اجته ناحية احلرية، واأحَب 
هناك.  والكتابة  القراءة  وتعلم  البالد  تلك 
اإىل  ذهب  وطاملا  وحاناتها،  بن�صائها  وتولع 
هناك وحده. ويف املرة التي زارها مع املتلم�ض 
غا�صبًا،  حزينًا  وجاءين  وحده.  منها  عاد 
ي�صكو املتلم�ض الذي ظلَّ يزيِّن له الذهاَب معه 
ذلك  املتلم�ض  اعتاد  حيث  احلرية  بالط  اإىل 
املرة  هذه  داأب  وقد  ال�صعراء.  من  غريه  مع 
وي�صتدرجه  هناك  بطرفة  ي�صتفرد  اأن  على 
�صوُت  ال�صاعر  اأن  له  زاعمًا  معه،  للذهاب 
يذهب  اأن  ويتوجب  وي�صحُّ  له  ينبغي  النا�ض، 

اإىل كل مكان لإي�صال هذا ال�صوت. 
فجاءين طرفة فائ�َض القلب، وكان يعلم اأنني 
وكنُت  لذلك،  ي�صتجيَب  اأن  له  لأقبَل  اأكْن  مل 
اأعرُف اأنه ما كان له اأن يذهَب اإىل بالٍط ول 

ي�صعى اإىل ملك. 
اأن يخ�صع  اأهله وقبيلته  فكيف ملن مترد على 

ل�صلطة ما.
فجاءين،

يبوُح يل،  وراَح  راأ�َصه احلاّر يف ح�صني  و�صَع 
وعندما  قبل.  من  يبكه  مل  بكاء  يف  َغِرَق  ثم 
اإذا  يغفو،  اأن  طرفة  واأو�صَك  الفجُر  اأدركنا 

نأي

الكلمة   هذه  صنيُع  ليتني 
كاملًة /
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اأن  معه  يلبث  مل  الدار،  باب  على  �صاعٍق  بطرٍق 
لقد  طرفة،  اإغفاءة  وداهموا  املكان  اجلنُد  اقتحم 
كانوا يطلبونه فاأخذوه. انتهبوه من ح�صني وذهبوا 

به فانقطعت اأخباره. 
ومل ميّر املتلم�ض يف نواحينا بعد ذلك اليوم. حتى 
عن  ن�صمع  نعد  مل  طرفة،  م�صرع  عن  �صمعنا  اإذا 

املتلم�ض خربًا قط.

آهلة

أعرُف اآلهلة
تلك النّصوص التي 

يصّبونا ف رؤانا 
كام الزئبق املستثار

كأن النهار     هو الليل
هل نحن ف ُفلٍك تائهة 

/

فصوص احللم كتاب الشهادات
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السجان: نوم الطفل العليل 

اأق�صُم اإنني مل اأ�صادف �صجينًا مثله، ومل مير 
بي �صخ�ٌض �صبيه له. كان قليَل الكالم، دمَث 
الطبيعة، كثري التاأمل، ي�صهر الليل كله، تذوُب 
ال�صوء،  ذوؤابة  وترجتف  حوله  من  ال�صموُع 
يظل منكبًا على تخت كتابته م�صرت�صاًل كاأنه 
ي�صمعه  ل  ب�صوٍت  عليه  متلى  ن�صو�صَا  يدّون 
املزيد  طلِب  عن  يتوقُف  ل  وهو  �صواه،  اأحٌد 
الكاغد  طباَق  له  اأح�صُر  فكنُت  الورق،  من 
ُد دواَته باحلرب كلما َنَفد، كمن  كَل حنٍي، واأزوِّ
ال�صراَب  له  واأ�صبُّ  الكتابة،  �صجرَة  ُي�صقي 
يعبُّه  وتارًة  حامٍل،  مثل  فري�صفه  يحب،  الذي 
كمن يروي اأرومة اجل�صد. وكنُت عندما اأدخُل 
نوِمه مثل  اأراُه م�صتغرقًا يف  ال�صباح  عليه يف 
طفٍل عليل، وحوله الأوراق م�صتيقظة ن�صيطة 
يف غري انتظام، فاإذا ما رفعُت الأوراق اأرتُبها 
اأثَر  ول  تزاُل،  ل  نا�صعة  بي�صاء  اأنها  اأذهلني 
ذلك  كل  ذهَب  اأين  فاأعجُب  فيها.  للكتابة 
احلرب وماذا كان يفعل باحلروف والكلمات، 

دون اأن اأعرف.

انتماء

»حتامتني العشرية«
رحُت ف حريتي القصوى

مىض يب حبي املسحور
نحو النور    كي أحمو القبيلة 

من أرومتها
رسمت الباب ف قلبي

دخلُت به    وأخطأت اخلطيئة  
وانتميُت  /
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املنخل اليشكري: توبيخ الولع الطائش

باحُلجج  ال�صعراء  قاِتُل  هو  هند  بن  عمرو  لعل 
لنق�ضٍ  رمبا  تعوزه.  الأ�صباُب  تكْن  فلم  وبغريها. 
طرفة  يكوُن  ول�صوَف  وال�صعراء.  ال�صعر  جتاه  فيِه 
قد ذهَب اإىل حتفه منذ حلظة دخوله حرية امللك. 
فقد راأيُت القتل يوم علمت اأنه يبعث خلفي. لقد 
اأحد،  ي�صمعه  فلم  يطاله،  ل  �صعرًا  يحاول  كان 
ومل تكرتْث به الكتب. فراأى يف كل �صاعٍر م�صروعًا 
ه. اأما اإذا هجاُه �صاعٌر فقد ماَت منذ البيت  ينق�صُ
الأول يف ق�صيدته. واإذا اأخذنا حجته على طرفة 
ميوت  باأن  جديرة  »هندًا«  فاإن  اأخته،  يف  بتغزله 
اأخته  يك�صو  اأن  امللك  �صبيلها. وكان على  املرء يف 
اإليها،  كلما نظر  �صاعرًا مثل طرفة  يقتل  اأن  قبل 
نٍر  كتف  على  ويرّبُت  طائ�صًا  ولعًا  خ  يوبِّ كمن 

جريح.

 

 حتّول

» فإن مُت«
            ابتدأُت،

وطار يب ريُش الغريب
كأن خولة جانحي،
يل وردٌة ُولدْت معي

يل حزنا البدوي،
تفقدن

إذا ماَت الغريُب
            بدأُت ف 

أسطوريت.
يأيت بكل قصيدٍة حلٌم

ويأيت شاعٌر - إن مُت - 
بعدي 

        ينتمي لدمي
            ويروي من 

معيني/
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عروة بن الورد: خلوده يف القتل

�صعى اإىل احلِق فاأجهده 
وطلَب احلب فاكتفى به،

وزّيَن الرتَف بال�صرف
وكان اأكرث الفتيان خلودًا .. كلما ُقـِتْل.

 حصة اهلل

ليس هلل ف ما أقوُل وما أفعُل
والشعر  احللم  أنه  سوى 

واملَقتُل /
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 علي الرزاز: كان أدخلحُ إىل األسطورة

فرج  اأبي  تلميذ  الرزاز«  اأحمد  بن  »علي  َث  حدَّ
الأ�صفهاين قال: َخَلَط اأبو فرج قبل وفاته واأبدى 
�صيئًا من الهجر وَهذى ببع�ض ارجتالته يف ف�صوٍل 
ومواقَع كثرية من كتابه. وقد �صكا اأبو فرج من اأن 
ثمة من كان ي�صرتط يف ن�صخته من الأغاين. واأن 
»الوزير املهلبي« مل يكن يحب طرفة لتجرئه على 

امللوك، وكان يتدخل يف كتابة بع�ض الرتاجم. 
لي�ض  باأن  الأخري  يومه  يف  ويو�صي  يهذي  �صمعته 
ملعرفة  م�صدرًا  »الأغاين«  اعتماد  احلكمة  من 
ال�صلطان  لت�صلية  ال  ُيكتب  مل  لأنه  »التاريخ«، 
بالطرف واللطائف، ولي�ض لتدوين التاريخ ملا فيه 
تاأليفه  فالأ�صل يف  واملعارف.  العلوم  �صعاف  من 
فلي�ض  كبريًا،  نق�صًا  فيه  اإن  وقال  للموؤان�صة. 
القدماء  العرِب  �صعِر  عن  مثاًل،  الكالم،  مقبوًل 

دون اإظهار احلق الأكمل لطرفة. 
وحني �صاألته عن �صبب تخلفه عن ذكر ذلك، قال 
: »الظنُّ اأن طرفة كان اأدخَل اإىل الأ�صطورِة منه 
ومل  حقيقًة   ي�صتاأمنوا  مل  والعرُب  احلقيقة،  اإىل 

ُيحبوا الأ�صاطري«
 

 مثالة  

»ماذا تقولون ف شارٍب« 
كلام فاَض كأٌس به ضاَع 

ف ضوئه
ما الذي ينتهي  كلام 

َصبَّت اآلهلة
كأسها الواهلة

َنْخَبها، وانتشى شاعٌر 
هارٌب

واحتسى حَبها،
ما الذي، ف التاليش 

النهائي 
بعد الثامالت       يبقى 

هلا/
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 شاهد: أيهما أذهَب مثاًل؟

كيف تذهُب �صحيفُة املتلم�ض مثاًل، 
                وهو الذي جنا منها، 
ول تذهُب �صحيفُة طرفة مثاًل، 

                     وهي التي قتلته؟

 سجال

»يقولون ال هتلك« 
                 وهم يذبحونني /
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ناقته"الرقالء" : قصيدته أطول من حياته

مل تكن له طريٌق. له خطواٌت وخمٌر واأثنتا ع�صرَة 
فالحني  كواحُل  �صقلتها  باأحجاٍر  مطويًة  بئرًا 
بالعط�ض  م�صحونٌة  حوا�ضُّ  املاء.  مكامَن  ون  يُج�صُّ
قناديَل  اآباَرهم  و�صعوا  فالحون  الرمل.  وتّرهات 
غري  قريٌن  له  يكن  مل  ال�صريدة.  اخلطى  ملواقع 
كنُت  به.  رحيمٍة  قطاٍة  ودماثة  وحربه  كلماته 
�صرفة  والغيُم  الهياُم  يرتك  مل  التائهة.  قرينته 
وتقراأ  تر�صده  الن�صائم  �صباك  لأحالمه.  �صاغرة 
له النوم والق�صيدة. تقراأه مثَل الرتنح مثَل اللهب 
مثَل �صالل �صمعة ت�صكُّ يف ال�صم�ض. كنُت اأعرُب معه 

املفازات كمن يتدرب على جحيٍم موعود.
كنا نتبادُل القياَد، يف �صجال ل ينقطع. 

به،  اأطري  عندما  القلب  ري�صة  من  اأخف  وكان 
واأم�صى من �صفرة ال�صيف حني يهيم بي، و اأ�صّف 
من زجاج اخلمر كلما باح يل. ق�صيدته اأطول من 

حياته.

 ذاكرة

يا سيد النسياِن تذكرن
اذا َنِسَيْت بنو بكٍر 

قصائَدها/
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ابن سالم اجلمحي :   
املكتوب يف عتمة املنسوب  

لي�ض يف ال�صك رذيلة اإن هو اأعاننا على الن�ض، 
يف  ا�صطربُت  قد  كنُت  فاإذا  وقراءة.  كتابًة 
يف  �صاحٍب  �صوٍء  يف  اأرى  كنُت  فاإنا  الرواية، 
�صحراَء �صا�صعٍة، واأ�صدُر عن �صوٍت تائٍه يف بريٍة 
يف  �صهوة  اأقَل  العرب  قبائُل  تكن  ومل  تنتهي.  ل 
يِت من قري�ض. فلما نظرْت اإىل حظها القليل  ال�صِ
الدفع  يف  رغبًة  تكثرِيه  على  عملْت  ال�صعر،  من 
والإ�صناد. ومل يتاأخر عن ذلك رواٌة ي�صهرون على 
بغية متتني  لل�صاعر،  الع�صر  الق�صائد  م�صاعفة 
الذي  العقل  منكم  كل  لدى  لكن  القبيلة.  اأرومة 
ي�صاعده على معرفة املكتوب يف عتمة املن�صوب. 
واحدة،  ق�صيدة  للمتلم�ض  اأجد  مل  كنُت  واإذا 
فكيف يل اجلزم باأنه �صقيق وردة الأكيُد وخال 
ابنها؟ واهلل اإن يف »الطبقات« خروقًا عظيمة ل 
تخطئها الب�صرية الثاقبة. واإين لأعجُب كيف اأن 
عرَب الع�صور كلها ل يزالون ي�صدرون عن ذلك 

الكتاب كاأّنه اليقني.

عدل

خذ امُللَك  و اململكة
خذ الوهم  و الفذلكة 

واترْك يَل الشعَر
          واخلمَر والتهلكة /
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الَشمنرتي : أجبديته أكثر حروفًا

�صاعٌر ُيقتُل يف طفولة حياته 
الذي  ال�صعر  هذا  كَل  يكتَب  اأن  له  يت�صنى  كيف 

يروونه عنه. 
اإنه واهلل قد عا�ض اأقل بكثري من كل هذا الكالم 

الذي ين�صبونه اإليه 
حتى اإن اأبجديته تبدو اأكرث حروفًا من الن�صو�ض 

املحربة با�صمه.

نيب    

كلام أغفى نبٌي ف رعيته

             سيأخذن املهبُّ
فأنا نبيٌّ ال رعيَة يل

ويل إرُث الساللِة     كي 
أقـّوضه 

ويل ف الشعِر  ربُّ /
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اهلل : مكسٌب للجنة

و�صعُت حبي على قلبها    وقلُت لها:
اأيتها الوردة، 

خ�صارٌة لك اأن ميوَت طفلك،
لكنه مك�صٌب للجنة، 

فلي�ض يف اجلنة ق�صيدة مثل التي يكتبها ذلك 
الطفل.

 

نقد

»جراءيت عليهم، 
وصدقي«

حصٌة احلق تصعُد
وقسطي من احلب 

    تيٌه إىل الغيم
حقي مضاٌع      وف جثتي 

موعُد /

+ C M K

344 + 



345

خولة: القصيدة قبل احلب

كيف ميكنك اأن حتب �صخ�صًا اإىل هذا احلد. يقرتب 
اإىل روحك اإىل هذا احلد، قريبًا ول تراه ول تلتقيه، 
كان  اإنه  اأم  احللم،  هو  هل  حلمًا.  يكون  يكاد  حتى 

موجودًا بالفعل؟
اأحببت اأن اأعرف،

اأ�صك يف وجوده.   اأن  اأبدا، لكن دون  األتقه  اأنا التي مل 
ات�صلْت بيننا الأخبار والو�صائل. ون�صاأْت بيننا املواعيد. 
كنت  امل�صافة.  من  نتمكن  مل  حيث  نلتق.  مل  اأننا  غري 
ب�صعره.  مني  حمرومًا  وكان  بغمو�صي،  معه  حمرومة 
كلما اأو�صكنا على لقاٍء اأغرق نف�صه يف ثمالت اخلمر 
اأعرف  اإليه.  اأ�صرع  املوُت  اأ�صبح  حتى  بذلك.  واكتفى 
كم كان طائرًا اإيّل، وكم تاأخر عني. اأي نوع من الع�صق 
كان. الق�صيدة عنده اأهم من احلبيبة. وها اأنتم ترون. 
قلما ُعرفْت امراأٌة يف حياته مثلما اأ�صبحُت. واأظن انه 

فعل ما وعدين به: »�صاأجعلك تاجًا على �صعري«. 
فها اأنا امللكة يف ق�صيدته. ولأنه مل يرين، ومل يقدر على 
و�صفي. فهو ل يقول اإل ما يراه، ورمبا راأى ناقته وحتدث 
كل  »رقالء«  عن  قال  اأنه  �صدفة  ترى  هل  كثريًا.  عنها 
ذلك. فهل كان يرى فيها ما يريد؟ ل اأعرف كيف كان 
ذلك احلب وكل تلك الر�صائل وهو ل ي�صعى اإىل لقائي. 
اأنا التي كنت اأعطي الباقي من عمري عو�ض �صاعٍة معه. 

كنُت يف �صعرِه اأكرَث مما كنُت يف حياته.

عدم

وثٌن أم َصنْم
هذا الذي نستجرُي،

هل املوت
حصُتنا ف العدْم / 
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ابن يامن: حنيب الوحوش اجلرحية

ما  اإذا  حتى  يعرفه،  كان  اجلماعّي  النحيُب  ذلك 
جبٍل  مثَل  نه�َض  الزرقِة،  ظاهِر  يف  �صراٌع  انخطَف 
يطرح ال�صوَت يف الأفق، معلنًا عن خ�صٍب يف موٍج 
ي�صُع  كان  ملالقاته.  البحِر  خو�َض  يتوجُب  عظيٍم 
وقَع  ي�صمع  كاأنه  املوِج  نب�ِض  يف  كاملًة  اأع�صاءه 
خطواِت الفلك. كلما اأقبلُت ب�صفينٍة ملحته جال�صًا يف 
ال�صهوب يوؤرجُح قدميه يف الزرقة، ويوؤلُف بهمهمات 
ل  �صريحٍة  حل�صرجاٍت  الكويّن  الإيقاع  َدَرَج  ناعمة 
املجرات.  ي�صتجوُب  كاأنه  �صواه،  �صخ�ٌض  ي�صمعها 
والنوِء  املوِج  لفرِط  امل�صر�صة  باملجاديف  له  ُح  نلوِّ
الدرج  عتبات  يف  يتكاثُف  مبلٍح  في�صري  ال�صاري، 
الكبري  الأبي�ض  نخطف  وحني  عليه.  ي�صتغُل  الذي 
يف  تلبُط  واأطراُفه  النحيلَة  عنقه  تالعًا  معه  ي�صهُق 
املاء العظيم. ل يكاد يغادر البحَر حتى يعود اإليه، 
وغري  مرئّي  غري  كائنًا  يعانق  كمن  متهدجًا  يلهُج 

مدرك. 
البحَر  َعَرَف  البحرين  ُبداِة  من  �صخ�صًا  اأعرف  مل 
مثله، وع�صقه مثله، وما من اأحد مثله ُيح�صن در�َض 
الأنواء واملوا�صم، هو الذي مل ُيح�صن العوَم ومل يدخل 
غو�صًا ومل يقْف على خ�صبٍة يف بحر. كلما �صاألته عن 

 أبد

»نداماي بيٌض كالنجوم«
ورفقتي مستوحشون

وليلهم  أبُد 
جيلون كأسًا كلام وفدوا

جاءت غيوٌم
واشتهى روٌح مريٌض    

وارتوْت كبُد / 
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مكاٍن يعرفه بداأ يف تاأليف احلكايات، �صادرًا عن البحر 
اأو ذاهبًا اإليه. حتى اإنه قال يل ذاَت مرة: »لي�صْت الهجرة 

اأن تغيَب يف البحِر، الهجرُة اأن تغيَب عنه«. 
الأثري.  كوُنه  والبحُر  �صاماًل،  مكانًا  وقته  كان  لقد 
على  َي�صهر  ال�صواحل.  ا�صرتاحة  يف  ال�صفَن  يحر�ُض 
املجاديف، ي�صقلها، ويدهن ظاهَر ال�صفن بكبد احلوت 
�َصِمَع  كلما  وم�صاِربها.  ِة  اجَلمَّ َم�َصامَّ  ويعالُج  املفدوحة، 
ـتًا م�صتعينًا باأدق  ، انحنى مربِّ رُّ خ�صبًة تِئنُّ اأو لوحًا َي�صِ
َف عنها عبَء ال�صفِر ووح�صِة  الآلت واأكرثها راأفًة ليخفِّ
الرحيل. �صيعرُف يف كل مرٍة كيَف ي�صوُغ لتحية القوم 
يف  اجَلهَد  ومت�صح  العمل  وجمرة  الروَح  توؤِجُج  كلماٍت 

الأبدان.
ويراه.  وي�صمعه  اجلماعّي  النحيب  ذلك  يعرف  كان 
ينحدر  العارية.  ال�صدور  الوحو�ض اجلريحة يف  �صوُت 
باأثر النحيب وي�صهُق معه  ال�صهوب، يلحق  اأطراف  من 
كلما ت�صنى له التمّرغ باحلبال املرتوكة يف الرمل. كان 
وا عن الذهاب بهذه الكائنات املاأخوذة  يلّوح لنا اأن »كفُّ
على  الزاخرَة  كاأ�َصه  ي�صع  العذاب«.  من  املزيد  اإىل 

�صخرِة البحِر، ويطلُق فينا �صوَته اجلارح: 
» دعوها فهي منذورة، 

فللخ�صب يف ال�صفن نب�ُض املغامر، يخطُف قبلَته الأوىل 
كاأنها فاكهة اجلنة من حبيبٍة جاءْت توؤدي طق�َض وداٍع 
اأ�صَر  عنه  وا  وُفـكُّ اأعيدوه.  الرجل  لها  اأعيدوا  غام�ض. 

حراسة

صنٍمٌ حيرُس امللوَك
  أمٌم تصقل الوثْن /
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لطائم البحر. اأيهذا املاُء العظيم الذي يفتح اأفقه 
الأزرق ال�صحيق مثل الأ�صداق«.

كنا ن�صفق على ذلك الولع،
ال�صرخاُت  معه  جتاوبْت  ن�صيَده  اأعاد  وكلما 
الفادحة، ذوؤابات ال�صواري متاأرجحًة مثل الهودج 
يرتنُح  هوادة.  بال  مهاجرة  غ�صٍة  باأج�صاٍد  الثمل 
بكيان م�صطرب لفرط الذعر، كمن مينح امليزان 
فيما  الواهن  القلب  اإنعا�ض  لأجل  مواهَب جديدَة 
احل�صُر  ول  البدو،  من  لي�ض  الكوكب.  بهو  يغادر 
جميعًا.  هوؤلء  من  وهو  يزعُمونه.  والغجُر  بيته، 
يف  و�صبيههم  والرتحال  احللِّ  يف  الغجِر  قريُن 

ال�صفر والإقامة. 

وقَف ذاَت عودٍة ي�صاألني: 
»كيف ميكنَك اأن ت�صَف يل ما يحدُث هناك. يف 
ذلك الأفق الأزرق الذي تذهبوَن اإليه وتاأتوَن منه، 
وهو قابٌع هناك ل ي�صمع اإلينا ول يكرتث بنا. هل 

اأعرف ما تعرفون؟«

الفادح  املباغت  بذهابه  ماأخوذون  نحن  وها 
الغريب. 

لكاأين به قد اأ�صحى يعرف ما يريد.
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"جابر بن مشعون" أسقف احلرية: يضع الغار والبهار    

يف مو�صمه الذي ل يتاأخُر عنه، يدخُل علينا حمماًل 
ُع  َرٍر مكنوزٍة باأبازيره العجيبة، فيدوُر علينا وَي�صَ ِب�صُ
بهاَره يف جتاعيد ثيابنا ومواعيد ماآكلنا، يغر�ض اأوراق 
الغار يف اأكتافنا مثل اأو�صمة، ومي�صح اأع�صاءنا املن�صية 
يف اأقبية النبيذ بتوابله الفاتنة فيوقظها، وتن�صاأ فينا 
�صهوة غام�صة تغمر الدير. حتى اإذا ما اطماأن على 
ْت الإقليم، خرَج ملوحًا لنا مبناديله  اأن الفتنة قد َعمَّ
وال�صكر  المتنان  كلمات  يقبل  ل  بالنبيذ،  امل�صمخِة 
ال�صيوف  �صقل  عن  يكفُّ  ل  لكنه  الهدايا،  ياأخذ  ول 
الغادرة باملغفرة والت�صامح والن�صيان. مل يتقدْم اإىل 

�صالٍة ومل يعرت�ْض عليها.
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 اخلرنق: ذهب إىل األفق

كان  ت�صعه.  الأفاق  تكْن  ومل  حلياته.  يرتكوه  مل 
ُر  تنوِّ ق�صيدة  ال�صباح.  غيمة  �صعره يف  يبعُث يل 

يل عتمة الوقت. 
قتلوه قبل اأن يكمل �صعره. ثم اأ�صافوا اإليه ال�صعيف 
َيـْلَحُن يف  ول  ال�صعِر  َيِركُّ يف  ل  فهو  الكالم.  من 

ال�صوِت، ومل ميدح غري »الرقالء«.
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قيس بن احلدادية: له يف كتاب الصعاليك

ويوؤرجُح  حينًا  غيمًة  �ُض  يتقمَّ بارٍد.  ليٍل  يف  �صادفُته 
ي�صتبدل  املطِر.  ويذوُب يف خطوات  ناقته حينًا  ُعنَق 
اأقداَحه بقواقَع ن�صيطٍة ت�صعى خارجًة من ال�صواحل. 
طواَل  ُخطاه  يقتُفوَن  ع�ص�ٍض  مع  القناديَل  يتبادل 
اأو�صالهم. �صمعُت مثل  الربد حتى تدبَّ احلرارُة يف 
كتاَب  ُح  يت�صفَّ وهو  ناحيته  من  ياأتي  املكتوم  الأنني 
القلَق  فيها  يكتُب  ورقٍة  يبحث عن  ال�صعاليك، كمن 
تخوم  باخلارجني عن  م�صحوٍن  فهر�ٍض  املعروَف، يف 
ي�صاألني عن  ُر  يتك�صَّ بلوٍر  �صمعته يف  واحل�صر.  البدو 
خطى  تعرفها  مل  طريقًا  يل  وَي�ِصرُّ  الورد،  بن  عروة 
�صيادو  ينالني  لئال  اخلطى  خلفي  وميحو  الطرائِد، 
لعروَة  يحمل  اإنه  قال  الأثر.  وق�صا�صو  اجلوائز 
يف  ال�صنتمري«  »الأعلم  عنها  يبحُث  �صوَف  ق�صيدًة 
بالد الروم حتى يعرث عليها. لعل عروة يرى يف هذا 
عْت  ما ي�صفع لكي يجد يف ليلٍة مكانًا َي�صُع �صاعرًا ُو�صِ

لراأ�صه اجلوائز.
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ورقة بن نوفل: عزلته النبوية

- 1 -
ح�صاَرهم  عليه  فاِن  ُيخفِّ بهدوئني  خمفورًا  كان 
يف  ر�صلها  على  الهائمة  روِحه  هدُوء  الفّظ. 
ًة خائفْة. وهدوء انخطاِفه  الأقا�صي. خفيفًة خفيِّ
الغام�ِض بروؤية �صعرية لق�صيدٍة ترافقه وحتر�ُصه 
نه وحتميه مما يتهدده يف ال�صفر والإقامة.  وحت�صِّ
كان  فرمبا  عي�صهم.  عن  مبعزٍل  حياُته  هي  روؤيٌة 

طرفة قد اعتزلهم قبل اأن ي�صتفردوه. 
ومن �صعره اأخذ الإ�صالُم �صيئًا من اأخالق احلكمة.

- 2 -

وحدك  وحتُبه  والن�ّض،  اأنَت   .. وحُدَك  تقراأه  ما 
.. فهو لَك وحدك. وما ا�صتعجَم عليك وا�صتعنَت 
والرواة  النحاة  ع  و�صْ من  فهو  بالقوامي�ض،  عليه 
مرجٌع  اأنه  غري  القبائل.   وَكَتبة  امللوك  ور�صل 

�صادٌق للكتاب.
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طرفة : عن امللك

ل اأخاُفه على نف�صي
فلي�ض له ما يغلبني به،

ِعُفني اإليه. ولي�ض لديَّ ما ُي�صْ
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أبو بكر حممد األنباري: أرادتـه القبائل اليت تربأت 
منه

نبذوه يف حياته وتناهبوه يف موته. 
كل قبيلٍة ترباأْت منه .. اأرادته لها.

به  وينتحلون  ينتحلونه  �ِصعَرهم.  به  يزيدون 
بالط.  يف  يهجع  ومل  ميدح  مل  عليه.  وينتحلون 

عفيُف الكلمة والقلب. ل يطلب �صيئًا من اأحد. 
مل يكتْب �صوى واحدٍة، .. لكنه قال غريها.
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شهالء: ليلتحُها

اأ�صهُد اأّنه مل يذهْب ليلَتها اإىل اأحٍد �صواي، ومل يكن 
َد املتلم�ُض بالَط امللك  اإىل مكاٍن غري داري. فيوَم َق�صَ
اأعرف  مل  ليلٍة  دفِء  يف  اأح�صاين،  يف  طرفة  كان 
مثلها قط، وما انطويُت على رجٍل مثله. فقد ذهبنا 
اأتغلغُل به ويتوغل يّف، كنا كمن  يف ليٍل طويٍل عميٍق، 
ليلَتها  وكان  جميعها.  احلميمة  املن�صيات  عن  يبحث 
عن  اأق�صُر  ليلٌة  تلك  تزوجُته،  وكنُت  تزوجني،  قد 
و�صِفها، فذلك اأمٌر من الأمور التي حتدُث وُتعا�ُض ول 
تو�صْف، فاملراأة ل تعرف �صاعرًا مثله كل يوم. اأ�صهُد 
اأنها الليلة التي كان فيها ال�صاعر يف حلظة النخطاف 
كنت  احلا�صمة.  النعتاق  حالة  يف  كاأنه  العظيمة، 
ها  ليلتها مع روٍح من الأثري، مثل فرا�صٍة تغادر قمي�صَ
اإىل ناٍر األيفٍة، تعرفها وتذهب اإليها. كاأنني به ليلَتها 
ي�صتعي�ُض باحلب عن حرٍب كان امللك يعدها لل�صاعر 

ويطارده بها. 
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املتلمس:  كان يعرف

اأقول لكم ال�صدق عني وعنه. مل يكن معي �صواه. 
الوقت.  طوال  ظله  كنت  هو.  وكان  هناك  كنت 
واأحيانًا  تارًة،  وي�صبقني  تارًة  اأثره  اأفقد  ولكنني 
ل  األتفُت  وحني  بجانبي،  خطاه  وقَع  اأ�صمع  كثرية 

اأرى �صوى �صبٍح نائم.
اأقول له : هذا ملٌك ي�صمر لك ال�صغينة

فيقول : ل يجروؤ ملٌك على �صاعٍر.
وحني عرَف �صحيفتي �صعقني ب�صحكته املاجنة،

قائاًل: هذا دليٌل اآخر �صد �صاعريتك.
بحمرة  فا�َض  النهر  يف  ال�صحيفة  رميُت  وحني 
لكن  ذلك.  مثل  نهرًا  اخللق  ي�صهد  مل  فا�صحة 

طرفة مل ي�صدق و�صمعته يبتعد قائاًل:
العذب  يلتقي  ول  البحر،  ويل  واألوانه  النهر  لك 

بالأجاج.
لقد كان يعرف. كان يذهب لأمر كان يعرفه، ومل 
جديدة،  حلياة  �صاهقًة  بوابًة  اإل  املوت  يرى  يكن 
يعرفها ويقبل عليها بطريقته. فلم يكن اأحد يقول 

مثله: »اأرى املوت«.
يح�صن  كان  فهو  �صحيفته،  قراأ  قد  اأنه  وظني 

القراءة. 
اأقول لكم ال�صدق عنه وعني.
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أمني صاحل: كيف فعلوا ذلك بنا

ثمَة �صاعٌر.
واخرتعوا  بع�صه.  اأدركنا  ال�صعر،  من  قليال  قال 
نعرفه.  مكاٍن  يف  ب�صاعٍر  يت�صل  ل  كثريًا  كالمًا 
وماداَم املن�صوُب لي�ض قراآنًا فنحن يف حٍل من قبوله. 
يف  تكتمل  ل  جتربة  فال�صعر  ت�صديقه.  عن  ناهيك 
مكتمٌل  هو  فال  التعيني.  على  وا�صٍح  واحٍد  �صخ�ضٍ 
لن�صه  ولي�ض  تاريٌخ معروٌف،  يثبته  الأ�صطورة ول  يف 
فكيَف  م�صتقرة.  ب�صخ�صية  وي�صي  يتجان�ض  ات�صاٌل 
وَن الن�صو�َض قّداً،  يريدوَن لنا اأن نطمئَن لرواٍة يقدُّ
الدين وم�صالح  واأهل  املف�صرين  على قيا�ض فهار�ض 
عقٌل  لهم  ا�صتقاَم  كيف  ال�صيا�صة.  اأهل  جي  مروِّ
يظنُّ بنا اجلهَل وي�صعى لالإطاحة بعقولنا فال ن�صكُّ 
بال�صاعر.  منّكلنَي  بالأدب  عا�صفنَي  قوَن،  يلفِّ ما  يف 
لك�صف  الأعمى،  قناديُل  لهم  اأ�صيئْت  ما  اإذا  حتى 
ذاهبنَي  وبالغوا،  وثاروا  ا�صتنفروا  َخْبِطهم،  مواقَع 
اإىل م�صاهاِة ال�صعر بالقراآن، ليت�صاويا يف التقدي�ض 

واحل�صانة. فكيف فعلوا ذلك بنا؟

فصوص احللم كتاب الشهادات
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أمرؤ القيس : ملوك مثل املوت

كان امللوُك اإذا جاءْت ر�صائُلهم 
ُيهُدوننا للقتل اأحيانا

مي�صون فينا اأرغنًا َوِجاًل
كان امللوُك غداَة املوِت 

            مثَل املوِت  .. اأحلانا.
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دفرت امللك

كتاب التأويل

املديح يف البهو

)دفرت امللك(

النصف الثالث للولع

)كتاب التأويل(
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»األ َهَلَك امللوُك وابُن عمرٍو«

 اخلرنق

»ويأتيك باألخبار من مل تزود«

طرفة
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األرض ذات النشيد

الأر�ض ذات الغرف ال�صيقة، 
وال�صّم  لالأ�صرى،  املراجل  يهيئ  ملليكها اجلال�ض  الأخرية  الثمالت  خُر  تدَّ

اخلفيف للن�صاء. 
ترقب  فيما  بكاءها  تكبت  الأ�صماك،  وفهار�ض  بالبحار  حمرو�صة  اأر�ٌض 

املليك يحنو على �صعبه باقتنا�ض الأحالم. 
اأر�ٌض غنيٌة باخلطط وال�صغائن واملوؤامرات 

اأر�ض �صقلْت مراياها بالكبد ونيلج القلب وف�صة اخلوف 
اأر�ٌض �صائعة، م�صحونة بالروؤى.. 

بالٌد ت�صيق بي وتغفل عني وتن�صاين.
 

خلولة أطالل

اأجمُل ما َولَدْت امراأٌة يف البحرين. 
تخالها ال�صعَر بني الكالم والكتابة. وتنظُر اإىل و�صاحها فتعرُف �صراعًا يف مهب الزرقة. 
يقراأ كتاب الريح يف البحر وُيح�صُن التاأويل. امراأة تنفر يف الق�صيدة وترتك و�صمها كوكبًا 

يف املجرة. تطلُع َفُتْن�ِصيَك الأطالَل.

دفرت امللك

كتاب التأويل
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 صفو امللك
ة. لديه من امل�صاغل ما يكفيه. وهو يف  ل تَعّكْر �صفَو امللك بن�صائحك الَفذَّ
ِغنًى عن هذيان اأفكارك. حوله من امل�صت�صارين ما ينوُب عنك، حرا�صًة 
له من اأحالمك، و�صيانًة لتاجه اجلديد من اأطماعك القدمية. ا�صرْف 
نظَرك عن عتبات احلجر الكرمي، واذهْب اإىل �صقل كبدَك بانتظاٍر اآخر. 
عَت لئال تقلق راحته. �صوف يتوىل حّجاُبه عبَء  واخف�ْض �صوَتك كلما ت�صرَّ
ْم جاَم غ�صِبك اإذا ا�صتثارته بطانة  ّماء، فاجْلُ الإ�صغاء لدعائك باآذاٍن �صَ
البالط  العرائ�ض فتخد�ض �صمَت  تفّكْر يف �صياغة  احَلجب واجَلمع. ول 

وتوؤذي اأورك�صرتا ال�صخري وتف�صُد يقنَي البهائم يف حدائق الق�صر.
فكْر ثانية. فكْر للمرة املائة، قبل الظّن باأن لدى امللك الوقَت لي�صاأم من فل�صفتك. 

ثمة جناٌح كامٌل م�صحوٌن بفال�صفٍة ي�صهروَن على ت�صليِة جاللته لئال ي�صاأْم. 
تذكْر، كلما هممَت بتقدمي الن�صيحة للملك، يتوجُب اأن يكوَن �صفو امللك 

من اأقد�ض مهماتك*.
* ن�صيحة ملكية: »ل حَتلم اأن ت�صرَي ملكًا«.

 ظللُت هبا أبكي

ال�ِصعر ول يرتك  الذي ل يكفُّ عن  العا�صُق  الفار�ُض  تقطَر عيناُه دمًا. هذا  �صيبكي حتى 
�صهوة ح�صانه ول يتوقف عن ال�صهر. كاأ�ُصه اأكرُث حمرًة من فم الوليد. و�صوف لن يكفيه 

البكاُء. كالمه تاأويٌل ماكٌر للموت. والقتُل كامٌن له يف ع�صية البيت والق�صيدة. 
يبكي ويكتب ويجلو ما ي�صتع�صي على اللغة.
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ملك

ملٌك واحُد.
كلما كنُت يف حريٍة

�صطعت فكرٌة.
ملٌك حانٌة
ملٌك حريٌة

كلما �صطعْت جنمٌة
جاء يل �صاهٌد واحُد .

وقوفًا هبا صحبي

حزُن احلديِد يثقل كاهلي. فيما يعرب اأ�صدقاٌء اأجالُء غري مكرتثني. َوْقُع اأقدامهم الرهيبة 
الأ�صى.  فهار�ض  على  اأكزُّ  اجل�صور.  منابت  من  املنبعث  الكويّن  الأنني  برجع  م�صتخفٌّ 
اأيامي. فاأجلاأ لأعداٍء ميدحون موتي ويحثُّوَن ُخطى  اإخوٌة يل، واملباغتات غيمة  الطرائُد 

الأ�صدقاء لئال تبطئ. 
فتقْف.

دفرت امللك

كتاب التأويل
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 قصٌر أقصرحُ من القصيدة

ليَت لنا مكانه موجًة ل تبلى ول متوت 
ملٌك اختلَط عليه العذُب بالأجاج. َبحران وهو ل ُيح�صُن العوَم. حكٌم بال 
الزجاج. غري  بيت  الكتَب يف  يكتُب  وا�صتمر  التاَج  و�صَع  ول حكمٍة.  عدٍل 
احلب�صة.  لفرط  ينبحون  عراٌة  وهم  النا�ض  اأحوال  من  بامللتب�ض  مكرتٍث 

ُملٌك لو كاَن يدوْم. 
راأيته يف حديقته واأ�صغيُت لغفلته ي�صاألني: 

»هل راأيت ق�صيدًة اأجمَل من هذا الق�صر اأيها ال�صاعر«. 
فقلت:»ليَت �صعري اأيهما يدوم، الق�صر اأم الق�صيدة«.

 

باقي الوشم

ِحرزَك. 
دليلَك يف الغيم. لوُن اأحالِمَك �صاعَة التاأويل. خزانُة عطرك واأنَت تهذي. ال�صهقُة حلظَة 

الختطافة البا�صلة. ب�صتاُن جنٍد يفقدك وين�صاك. 
ى خطاك الدُم الدُم الدُم      نهٌر يتق�صّ
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الوهم

بيني وبينك م�صتحيٌل �صاغه وهُم القبيلة
وارجتالت امللوك.

تغفو. 
ويقراأون الن�ضَّ عليك. 

حتولٍت ترتع�ُض لها الفرائ�ُض. 
ترنحَك لفرط ما يبقى           

وفقد ما ي�صيع.

دفرت امللك

كتاب التأويل
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ملك يتماثل باملديح

نرى الآن. 
كم اأن عمرو بن هنٍد ل يزال يتماثُل بيننا كلما كتَب �صاعٌر مادحًا ملكًا يف 

مكاْن. 
للع�صف  الف�صاء يدعو بحق وردة، ويتعر�ض  ال�صاعر ل يزال يجوب  فيما 

وينال ح�صته من القتل بالأ�صكال جميعها. 
نرقب غري طرفة كثريون. 

دائمة  �صيانة  ذلك  ففي  ُيحتذى،  نوذجًا  تاريخنا  يرى  اأن  �صدفة  لي�ض 
للظلم .. بظالٍم دام�ٍض م�صتمْر.

 

يقولون ال هتلك

اخللق.  ُتعيُد  وهي  البهجُة  ثمَة  َفـناٍء.  اإىل  ل�صُت  الهالك.  م�صيئُة  تقوُدها  ُفـلٍك  يف  �َصفٌر 
مينح  طريقي  يف  يهلك  من  نهايتي.  امتحاَن  هذا  تظنون  خطواتي.  يف  اجلحيَم  ت�صعون 

الزيَت للهب. لكن. َمْن يقول. ومن الذي يهلك. 
اأيتها الُفـلُك التي تاأخذين اأقداُرها

هل كتبِت هذا الدر�ض لتف�صري املجد؟.
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ذهاب

»�صاأذهُب ،
اإما ُهـلٌك واإما ُمـلْك«

ويف احلي أحوى

اأن  بال�صهوة. حكمُةٌ  �صفتني متوجان  الذئب يف  ماأخوٍذ بحمرة  نبيٍّ  اأقلَّ من قمي�ض  لي�ض 
ي�صطرَك الع�صُق ن�صفني. وينال الولُع ن�صفك الثالث. حتى اإذا ما انهمَر ج�صُدَك بالروايات 

ه يف جمٍر ويف �صظايا. تيقنَت اأن نبيًا يخلُع عليك قمي�صَ
ينهُر املوَت عنك

ي�صونـك ويحر�ُض خطاك.

دفرت امللك

كتاب التأويل
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رمحة امللوك

مغ�صولٌة بانتظاراٍت مبكرٍة. حتَت �صم�ٍض متعامدٍة يف كي�ِض عظامي الهائم 
ال�صقيلة.  بال�صخرة  امل�صحوق  بالَبهار  مه�صورًا  اجلزيرة.  حمى  يف 
غينْة. عرفُت معها  �صم�ٌض/مق�صلٌة. تاأويُلها للج�صد الواهِن بال ريبٍة ول �صَ
وين�صى يف  �صرفِته  يرتكنا حتَت  املحاكمات. عرفُت حجرًا حاكمًا.  عتمَة 
انتظاِر َمْن ل ينتظُر اأحدًا. انتظاراُتنا وحَدها. وياأ�ُصنا من النوم وحده. 

ووحدنا نذَرُع ماآدَب اجلحيْم، بني حريِة الق�صوِر واإ�صطبالِت املالئكة. 
عرفُت اآلهًة ُت�صغي ملديِحها يف املراثي. وملوكًا تبط�ُض غرَي مكرتثٍة ب�صعِبها.

 عرفُت جوقًة حتر�ُض اأ�صالئي حتَت رحمِة امللوك.

أياُة الشمس

فقد الظلمة الفادح. حتى اإذا ما تاأخر النهاُر اأدرَك اخللُق نعمَة ال�صم�ِض يف غري اأواِنها. 
فالليل اآيٌة يقراأها ال�صوُء. 
وكنَت اإذا جئَت البحرين، 

و�صعَت مفتاَح اجلنِة يف بحٍر ومفتاح الناٍر يف بحٍر
وتركَت للنا�ض حريَة النحيِب. يذرعوَن املدينة مت�صرعني ل�صم�ٍض غري موجودٍة.
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الشاعر / امللك

يذهب ال�صاعر اإىل امللوك ليقول: »اأنا ملٌك اأي�صًا«. 
ويحاول اأن ينال املجَد. 

واإذا ت�صنى له ذلك، �صينال جمدًا بتخوم ال�صلطة ولي�ض باأفق ال�صعر. فتكون 
اخل�صارة م�صاعفة: نخ�صر ال�صعر ويخ�صر ال�صاعُر نف�َصه ويخ�صُر املجَد. 

ترى، ملاذا يذهب ال�صعراء اإىل ملوٍك فيما ميلكون الق�صيدة؟

ح جيوُر هبا املالاّ

اإذا راأيَت الكتاَب عرفَت اأن �صاعرًا موغاًل يف الزرقة يكت�صُف البحَر بو�صفه املاَء الكثرَي يف 
النزهة. يخرج من ق�صيدته يح�صي املوَج ومينح الفلك اأ�صماءها

يحّرر اجُلزَر من �صورة ال�صحراء
�صاعٌر يقود جوقة املياه 

بخربة مالٍح يبحر على هواه ويحلم.

دفرت امللك

كتاب التأويل
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 قلب احلديد

َبكْت القربة
وا�صتيقظ الطنُي يف املقربة

داُر َمْن هذه
وَمْن يا ُترى �صوف يختارها حانًة

ويق�صي بها الليل زنزانة 
مثلما ي�صهر العر�ُض يف املخمرة

جنٌة �صاهرة
َجلَّها اهلل يف عنفوان اخلليقة

مثل الذي اأ�صكَن القلب يف جممرة

ْت رداَءها الشمُس َحـلَّ

ُعريَك �ِصرُت النق�ضِ يف الكمال.  
وبادرَتك  اخلباء  يف  واأنَت  ليٌل  حلَّ  فاإذا  واخلا�صرة.  الكتف  عند  القمي�ضِ  عروِة  َحالُل 

ال�صم�ُض بالأجنحة. فاأنت يف ِحٍل من البحٍر والرحيل. 
تطفو    في�صقلك ال�صوُء ال�صاهق 

وتغو�ُض فتغ�صلك الأقا�صي العميقة.    
ْن ُعرّيِه. اأرِخ فورَة اجل�صد وتَبطَّ
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ة بكِت الُقربُّ
وا�صتيقظ احللم يف الطني

كي ت�صتوي وردة يف العذاب
كاأن الكتاب

توؤلفه غ�صُة احلرف يف احلنجرة

لغٌة نافرة
فخذوا ِحْذَرُكْم
هذه جنٌة داثرة

�صوف ياأتي اإليها امللوُك
وتاأتي الأ�صاطري وال�صعر والنرث

وامل�صتحيالت
كي يك�صف اهلل 

َموٌر بعيٌد

لي�صْت هذه طريقك. وقدماك ل تطاآن اأر�صًا. 
اأجنحٌة 

والف�صاُء اأفٌق يقراأ لك مواقَع اأحالمك. تفتح البواكرَي ملن يتبعك. خلطواتك ذئاٌب ترباأُ 
من الدم. وتكت�صُف لك ما تتيه به. ي�صغنك امللوُك. لكاأن التيجاَن قالئُد قدميَك. قدمان 

ت�صعيان بك مثل هودج ال�صم�ض.

دفرت امللك

كتاب التأويل

+ C M K + C M K

371 + 



372

ما الفرق بني احلريق القدمي
وبني اجلحيم

الذي يف�صح الآخرة
�صعيُت بها يف الق�صيدة

مزدهرًا 
اأمزُج اخلمر باملحربة

ها ما تريد �َصمِّ
رئًة يف احلديد

عا�صقًا  ذاب يف حبه
خارجًا

هاربًا طاردته اجليو�ض
�صتدركه جمرة غادرة

ها ما تريد �َصِمّ

حَباب املاء

الزجاُج.  �َصفَّ  كلما  قدٍحٍ  مثل  اهلل،  جوقِة  يف  �صالتهم  يوؤدون  ملالئكة  الكرمية  الأنفا�ض 
اأجنحٌة طائ�صٌة تخفق فت�صبق الن�صوة. َتِعُد القلَب بال�صرور وتعرف الدَم والن�صل. 

جتلو درجات البلور فيمنح املاَء طبيعة الريح واحللم.
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جنًة حائرة
اأثر احلب يف اخلا�صرة

حتى اإذا اأخطاأ ال�َصَرُك الُقرباِت
نالني ما ينال املغامر �صد املدى ..

              ملٌك غارٌز خنجره
ِبْنُت َمْن هذه الفاجرة

خرجْت بال�صظايا من الغيم
وا�صتهْت فار�صًا

             نافرًا
وا�صتجارت من النار بالهاجرة

ِبنُت َمْن هذه
مهرة الليل يف الفجر

لي�صت بالدًا

موارة اليد

ياأتيها املوُج من بني يديها ومن خلفها 
فتلك من �صفات الكواكب التائهة يف جمرة اهلل. 

تبدو كاأنها تعوُم فيما هي تغرق.

دفرت امللك

كتاب التأويل

+ C M K + C M K

373 + 



374

ولي�صت جناًة من القتل
لكنها فكرٌة عابرة

خرجْت من �صالة الإله
خرجت عن ملوك الأ�صاطري

عن م�صتهيات ال�صغائن
                كي توقظ ال�صحَر يف ال�صاحرة.

نداماي بيٌض كالنجوم

تخذلك  ول  جدوى.  بال  �صهرك  فلي�ض  الفجُر.  لك  تبّدى  احللكة  يف  نظرَك  اأنعمَت  كلما 
الكلمات حني تطلعها من ق�صّي �صدرك. ق�صيدتك ح�صنك و�صعرك يحميك وي�صتعيد لك 

احليوان ال�صارد وال�صجر املغدور.      تنجو من خ�صارة املفقود
ول تندم يف ح�صرة ندمي هو جنمك يف الليل 

ونارك يف الربد ورق�صك يف الن�صيد.
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ـنَّ الفتى جحُ

 )فصل اإلشراقات(

قنطرة الرومي

اأّيها املاء ُقْم.
وراَح  الغريبة،  باللغات  يلهج  واأخذ  برٍد،  من  لدفٍء  يلجاأ  كمن  اجل�صر  حتت  املاُء  جل�َض 
يثغو مثل ماعٍز، واملراكُب تتدفق يف حريٍر، وامل�صافرون ينظرون اإىل احلقائب تدبُّ على 

الأقدام.
كان ذلك عهدي الأول بالنهر وهو ي�صتيقظ فيخرج ال�صجُر من �صباته.

اإلشراقات

كتاب التأويل
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»اأََرى الَعْي�َض َكْنزًا َناِق�صًا ُكلَّ َلْيَلٍة
ْهُر َيْنَفـِد« اُم َوالدَّ َوَما َتْنُق�ضِ الأيَّ
                                               
                                              طرفة  

وَقْينٌة تروح إلينا

اأ�صعى اإليها بخطوات احللم وقدمني مغ�صولتني بالكلمات. تقول يل الأخباَر غاديًة رائحة، 
ف�صيحٌة  �صفر  كل  ق�صيدٌة.  قدٍح  كل  الو�صايا.  لها  اأكتُب  اخلمر  تخت  على  راأ�صي  فاأ�صُع 
يتبادل اأنخاَبها فتيٌة يخرجون عن حلكة النامو�ض وغيمًة القامو�ض، فياأخذ ال�صعُر يف ك�صف 

القم�صان فتظهُر اأ�صماٌء تتفاقُم حيث تبداأ الن�صوُة يف العمل.
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خنب املاء

اأ�صعْل �صراجك وانتخْب ماًء   وقْل يل 
هل راأيَت اخليَل وهي �صريدٌة     

 مذعورة 
وَتخفُّ عن اأر�ِض العدّو

وهل عرفَت الليل مثلي.
اأ�صعْل �صراجك

َدْع ظالَمَك ي�صمُع الإيقاَع
الأفق  من  فتخطفه  منزوعًا  البدويَّ  تطارُد  وهي  لل�صحراء  اأ�صغيَت  هل 

البعيِد
وهل �صعرَت باأن ثمة جوقَة الأ�صباِح حُت�صي نحوَك الكلماِت. كُل ق�صيدٍة 

َدَرٌج اإىل موٍت
قه يداَك.  فتكتُب مثلما قرٌب ُتعمِّ

رحيٌب قطاُب اجليب

ْت الطبيعُة  بَّ ج�صٌد يفي�ُض على ثوبه ويطي�ُض مثل َزَبِد الكاأ�ض. وحو�ٌض األيفٌة تندلع كلما �صَ
ُج لك اجلنَة  عطَرها عليك. وهي لَك. لَك. متنحك حَق املوت واحلياة. اأقانيُم ثالثٌة ُتَخرِّ

من النار.

اإلشراقات

كتاب التأويل
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صالة

اأخذ اهلل ي�صغي ل�صعره مثَل ال�صالة
ُق �صاعرًا يراأف باأحالم اأقرانه كاأنَّ اهلل ُي�صدِّ

يحنو عليهم ويقدمهم على خلقه.

  

د قميٌص مقدَّ

يعفو عنك الليُل. فتعرف اأن ُعريَك عقاٌب. ففي الغفلة رقعٌة للغناء. �صرائُط الربوق حتر�ُض 
لِك احلركة، وتزُن �صغائَن القوم وهم يف �صهٍو ويف �صاللٍة عن مواقع خيلك. يفقدونك، 
ويحب�صون فتياَنهم عنَك، وي�صعون الزينة يف �صياطهم على حلم طفل، ويت�صبثون باأذيال 

الليل.
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قصيدة / قرب 

�صتهُبطه            وَي�صَعُد. 
هذه ال�صحراُء �صوٌت �صارٌخ كالدم

كنُت طريدًة مهتوكًة اأ�صعى على خوِف الرماِد 
وكان يل اأهٌل وكل قبيلٍة تنتاُبني كال�صيف

هل �صادفَت اأهاًل اأ�ْصلُموَك اإىل العدّو
وبالغوا يف القتل        تاهوا

اأغلقوا زنزانَة ال�صحراء يف عينيَك
ال تاريخًا لكي ميحوَك ل�صَ اأعطوا حلظَة ال�صَ

هل اأعطوَك من رمٍل بالدًا 
جوَك اإىل الغبار وعلقوا اأ�صعاَرَك احل�صرى على اأن�صابهم زوَّ

ورموك يف النريان          ل تطفئ �صراجك .

رفيقٌة بجساّ الندامى 

النهُد  منه  لَك  اأعطاَك.  مل�صَته  كلما  والذهب.  ة  الف�صّ من  مزيٌج  الأدمي.  يف  ال�صدمُي  هو 
والعنُق وما دونهما. 

�صعيُت اإىل تلك ال�صهرة ماأخوذًا �صغفًا فاأدركتني حريُة الولع. ومل تكن للق�صيدة هاويٌة، 
غري تلك احلانة الق�صّية بنادلتها ذات الكتف املو�صومة بالأو�صمة. واإرثها املكنوز باخلّط 

والكتابة.

اإلشراقات

كتاب التأويل
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األقاصي

يف مو�صٍع غام�ٍض
يف الق�صّي من اأرجاِء روحي

واأْدُت جروحي. 

�صيح�ُصدين القاتلون على احلزن وهو َيحزُّ احلياَة ويهزمني يف اخلفّي من 
احللم

لي�ض لهم فر�صة يك�صفوَن ارجتاَف يدي حلظة الكاأ�ض فالياأ�ُض �ِصّري 
ولن يعرفوا اأنني اأِرٌق لفرط انهيارات روحي

فهذي جروحي
وا عن الظنِّ  ولي�ض لهم حجٌة اأن يكفُّ

اأين اأباغتهم باملزيد من الربق

صهابية العثنون

ُد كاأنه ُعوُد الندِّ يف اخلمر. قهوتك  اإذا اأنت انحنيَت اإىل هذا احلّد. طاَب لك عطٌر يتف�صَّ
الغنية ممتزجٌة بالع�صل من الإح�صاء و باللوؤلوؤ من البحرين. تقراأ ويُدَك يف املجامر. تبالغ 
لك.  املرايا  وت�صقل  بك  حتفُّ  راأفًة  احليوانات  اأكرُث  لك  فتنه�ض  تركع.  وتكاد  الولع  يف 

ت�صقيك ال�صهباء يف الأ�صباغ والرتنح.
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قتني  ًت�ُصقُّ عليَّ الهموُم التي َمزَّ
اأنا العا�صُق اله�ُض 

روحي ه�صيٌم اإىل النار 
غ�ٌض على القتل مثَل النجوم

           اأنا النزُف والنازُف
ولن يعرفوا 

اأنني وِلٌع خائُف
ففي مو�صٍع غام�ٍض كالوجوْم 

يف الق�صّي من الروح
اأجل�ُض يف خجٍل با�صٍل 

حيث ل يعرف الآخرون 
�صوى اأنني كامٌن للدفاع 

                لكي يبداأوا يف الهجوْم.

أتلُع  هناّاض 

ويح�صن  الهودَج  يوؤرجُح  ال�صريف.  احلزن  يف  لك  عر�ٌض  الأدهم.  الَو�َصِق  من  الر�صيُق 
اأجرا�َض النا�ض �صاعة الندم. ت�صاهيه اأعناُق الكواكب منتورًة. َيـ�ُصبُّ بهيبة الفار�ض وي�صعى 

لإدراك الوح�ض ُقبيل الفطنة.

اإلشراقات

كتاب التأويل
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 األيام

حكمٌة اأن ت�صاأَل الأياَم عن اأخباِرها 
 حكمٌة ت�صغي لها         

 اإن كاَن كنُزك عامرًا بالوقت. 

ها َرُب العذاِب، و�صاغها  بَّ َعَلَمني حريٌق اأن جمَر الُعمر ي�صرُب من كوؤو�ٍض �صَ
يقتلني قبيَل احلانة  الأياِم در�صًا �صوف  اأرى يف حكمِة  القبيلة، كي  حكُم 

الأخرى
وكاأ�ُض احلكمة املك�صور 

نخٌب للذي يبقى من العمر الق�صري
ثالُث جناٍت َر�صمُت ملنتهى الأيام

 اإْن ت�صاْل جَتْد، 

النواصُف من َدِد

والدين  الدولة  واإذا ُخريُت بني  املدينة.  والدين اخرتُت  املدينة  اإذا ما ُخريُت بني  وكنُت 
اخرتُت الدولة. واإذا خريُت بني الدنيا والدين اخرتُت الدنيا. 

فال ِقـَبَل يل ب�صيٍء ميلكني ومينعني ويوؤجل املتعة عني.
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واإذا حموَت حكايتي من دفرت التاريخ، يبقى عطر خولة والروايات الغريبة 
واحتمال الغدر يف بيت ال�صغينة

مثل ناقو�ض الكني�صة وهو يبكي
كلما ت�صاأل جتْد،

ل ترتك الأياَم يف اأخباِرها 
يكفيَك اأن حُت�صي جراحي كي توؤثَث منجمًا لل�صوء 

كي تتلو مديحًا يف ظالم الرمل.

ت�صاأُل اأو جتْد،
دعني اأغني خولة الأيام بع�ض الوقت 

هل قلُت احلقيقَة 
اأم دمي يف حكمِة املعنى البعيد 

ق�صيدتي ممحوٌة 

حرٌف مربد

الأبجدية.  َدَرج  الكلمات  حواف  اإن  اأِم  املبارُد.  اختربتك  هل  القلب.  عن  ال�صظية  ت�صفُّ 
هل تكلمَت اأم انتابتك النموُر بالنواجذ. قْل اإنها القافية م�صحوذة بخربة ال�ِصعر. قْل اإن 

فهار�َض العذاِب �ُصرفتَك على ال�صفن وهي تقراأ البحر وتر�صُم حركة املوج.

اإلشراقات

كتاب التأويل
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وجنوُم اأخباري حما�صرٌة بظٍل �صاحٍب 
ا�صاأْل جتْد

ياأتيك خم�صوَن احتماًل وارتعا�صُة جنٍة يف الروح
تاأتيَك اجلروُح كنايًة عن �َصلَِّة الروؤيا بع�صٍف �صاخٍب

ياأتيك بالأخباٍر �صخ�ٌض �صاخ�ٌض يف املوت
فا�صاأله       

جتْد كنزًا َيُزوُل وجنًة تفنى وحمتمالن لل�صعراء:
قتٌل �صادٌق      

وذرائٌع للموت يف اأ�صطورٍة تاأتي بها الأيام.

 

سيُد الغضا

�صديُق النجوم           اأيها الذئُب يا �صيد اجلمر
جرحك جرحي 

واأحلم اأن ت�صتهيني دمًا
اأن ترّوي حناياك روحي

�صمعتك من بئر زنزانتي ت�صطفيني 
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مشس ثانية

يف  احلية  الإ�صارات  َدرت  �صَ وكلما  �صريِرها،  يف  َت�صعُّ  ثانيٍة  �صم�ٍض  مثَل 
اأعطافها اعتدل طق�ٌض واكت�صْت اأع�صاٌء خ�صراء باألوان �صتى. 

�صم�ٌض ثانيٌة َتَهُب الثلَج بهجَته ورجفة الأزاهري ن�صوة الفارغ توًا من لزورد 
القلب. 

ا�صتهت  تغفو كلما  الأ�صلحة احلانية،  الف�صول ذخرية  ثانية متنح  �صم�ض 
الكائنات نزهة الأحالم
 مبثل هذه ال�صم�ض فقط

نقوى على الزعم ب�صداقة الطبيعة ورفقة الفيزياء.

�صمعتك �َصكُّ اليقني 
�صديقك،             

ينتابني ولُع ال�صاردين
تعاَل ا�صقِني وا�صقِني

اأيتها الناُر هل ت�صمعني.

اإلشراقات

كتاب التأويل
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 البكاء

وبكيُت من ويل انتظاري
كلما طاَل  انتحرُت      

كي اأردَّ املوَت عنك       وما اأتيت

بكيُت اأ�صقُل دفرت ال�صحراء يف دمع الق�صيدِة 
يف يدي وعٌد لديك          وما اأتيُت

بكيُت يف ليٍل نحيِل ال�صوء يف �صغٍف 
بكيُت كاأن يل فيك احتماًل نادرًا يحنو عليك وما اأتيُت 

بكيت مثل طفولة الأ�صياء 
مثل الأخ�صر الوح�صّي يف الغابات

مثل احلزِن يف الناياِت    

الدجن
غيٌم ي�صفُّ            

�صه �صاعٌر لئال يناله حر�ٌض ي�صهرون على منعه يف املنام عن احللم   تقمَّ
غيٌم ي�صي باجلنون اإذا َجـنَّ ليلٌ

غيٌم. هو املاء يف �صلوات التحول
ي�صعى بخولة     باملراأة امل�صتحيلة كي تلتقي

هو الغيم،             وال�صعر يهطل 
اإْن ُجنَّ ِع�صٌق جتلى له الغيُم كالأرق املُ�صرِق.
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وما اأتيُت 
بكيُت يف بيت الطبيعة وهي تكتب �ِصعَرها

تف�صي يل الأ�صراَر ماأ�صورًا بها 
لكاأنها تبكي عليَّ                وما اأتيت

بكيُت وحدي والق�صيدة وحدها ودمي وحيٌد
وانتظاراتي هنا

 متحو  يدًا ومتدُّ اأخرى 
مثلما يحنو كالُم اهلل من ولٍه عليك 

                           وما اأتيُت
بكيت اأكرز يف �صعوب اهلل كي تاأتني 

فهل يكفي بكاٌء �صارٌخ يف وح�صة ال�صحراء 
هل حبي نبٌي يف رعيته     وقلبُك خارٌج يف ال�صك

هل اأبكي عليك.

قرطاس الشآم

كتبُت             قراأُت. 
لذٌة يقاتلنا عليها امللوُك

اأنَت يف الن�ض يف تخت عر�ِصَك 
يف ال�صامخ من ح�صنك        

قلعتك القانعة. 

اإلشراقات

كتاب التأويل
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أسباب اجَلرح والتعديل

- 1 -

�صبٌب اأن يف »هجر« بيتا لأخبارها
يتق�صاه اأو ي�صطفيه اجلنوْن

�صبٌب اأنني ل�صُت خ�صمًا ول�صُت عدوًا 
      �صوى لل�صماء التي تهبط الآن حتى العيون

�صببي جارٌف كي اأرى بيَت »هجر« �صبيلي اإىل اخلمر 
اأ�صعى واأحمو خطاي واأوقظ يف هجر اأطفالها كي تكوْن

                                                  ..  جر�صًا ناهرًا لل�صكوْن.   

 فقرٌي عن الآخرين          غنٌي عليهم
ُملكَك ل �صيء         ل �صيء ميلك قلبك 

كتبَت       قراأَت                 ويكفيك.
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- 2 -    

ل�صُت يف حريٍة
اأنا جمر النهار والليل

كم  اأعرُف  الغدر.  من  َي�ِصعُّ  ما  الك�صف  ويف  خطواتي.  الرماَد  اأن  اأعرُف 
اأموُت وكم اأقَتُل. وكيف تفتك بي خطواُت الرماد. غري اأن يف احلرية من 
احلوانيت ما ميحو عط�َض الروح. ومن احلانات ما ي�صقل ماء اجل�صد. 

تهياأت قبل كلماتي
وجدفُت يف ح�صرة الرّب كي ي�صغي لبوحي    

ي�صدق �صالتي وي�صطفيني �صديقًا له
حريتي اأنني ل�صُت عبدًا له.        

ل�صُت يف حريٍة
حتللُت من ح�صة الرمل

حقي من اجلمر والناُر يف خمرتي.

ي كريٌم يرواّ

ل�صُت من عط�ٍض
ومل يعطني الرمُل غرَي الطريق التي تنتهي

والِقرى اأن َترى يف زجاِج امل�صافة ما ت�صتهي
اأن يناَل الرتنُح ح�صَته يف الكتاب

لي�صت حياتك اإن ُمتَّ من خمرٍة

اإلشراقات

كتاب التأويل
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فا�َض ظلٌم عليها
وا�صتخفَّ بها الأقربون
فانتهى زعفراُن املزيج

�صمٌت �صيذبحني اأنني مل اأمْت عندها
وردُة البيِت، والبيُت يف الغدِر يف �صهواِت القتال 

فا�َض ظلٌم على قدحي امل�صرتيب    
   فغنيُت يف ليل وردة:

اإين اأموُت بعيدًا على دمِعها
دمعها �صوَف ينتابني كلما فا�َض عطٌر على �صوئها 

ما الذي ينبغي اأن اأفعل الآن عرب ال�صجيج.

ماوؤَك           قنديلَك قبل اأن تنت�صي 
قبل اأن يعرتيك التهدُج 

قبل الكتابة 
           هذا هو النهر.
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مل اأكْن يف مكاٍن 

ول ي�صُع الوقُت وقتي ومل تنتظرين الأغاين 
راأيُت القمي�َض املهلهل يف العر�ض

مزقته بالكالم عن ال�صم�ض 
وال�صمُع يف ال�صم�ض مثُل الأماين.

لُت خولة  للُعر�ِض  مل اأكْن يف الفهار�ِض       اأجَّ
لكنني مل اأمْن كي اأهيَئ للحلم اأ�صباَبه 

كنُت يف اأول الليل       يفتُح يل بابه كي اأموَت بطيئًا
 اأموُت وخولة تفقدين يف كتاب الأغاين

كتاٌب �صين�صى دمي يف ال�صباح ويغتالني
مل اأكْن يف القليل الأخري من الن�ض اإل قلياًل من ال�صمت

اأملُك اأن اأ�صتعيَد الرواية 

خمافة رشب يف املامت

يقظة اجلمر يف موِج ال�صهوة قبل البحر. ففي اليمِّ اأنت عبد الدفة وال�صراع، ورقيق رّباٍن ل 
يرحم، فا�صقل تاجك بكاأ�صك. ول ت�صدق اأن هناك غري العط�ض الأجاج. يوؤّولونك لتبِحَر 
�صعيَف العظم ه�ضَّ املخيلة. حتى اإذا ما ا�صتحوذ عليك نيلوفُر الأعماق، ونرتَت حبلك كي 

ي�صعدوا بَك نحو الهواء، ل يكرتث بَك اأحٌد ول جتُد غرَي املوت.

اإلشراقات

كتاب التأويل
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اأحتاُل بالأبجدية      
بامل�صتحيل من النار بعد الروؤى احلالكة.

- 5 -

هو املوُت 
لكنني �صوف اأجتازه يف رحيلي 

َدمي وردٌة للخلود
                  ملجٍد توؤلفه الكلماُت
وللع�صق جمٌر ُينّوُر بع�ض �صبيلي

هو املوت          حبي بعيٌد
واأقرب يل �صاهُق ال�صعر مما يرون 

ويروون يل يف الطريق الطويل 

إن شئَت مل ترقْل

رق�صُة الإبل فوق الأدمي. رق�ٌض بر�صاقة القوائم الِدقاق. قف�ُض الكون وهو يكبو، في�صعفه 
قريُن  ـْفـر.  النَّ يف  ال�صديق  والوح�َض  الطاعة  يف  الأليف  احليواَن  لرتى  بحنانه.  احلزام 
�صريعًا  ل  َخَبَبًا،  اإليه  وياأخذك  ويعرف طريقك  يعرفك  فتتبعه.  يقودك  والغربة.  الغياب 

ول َهْونا.
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اأيها املوت   يا هامًة كال�صدى 
�صوف تبقى تئجُّ       وتبقى ت�صجُّ

             واأبقى ِبحريِة احللم وامل�صتحيل.

- 6 -

حتررُت من مقتلي يف الكتاب واأطلقُت باَب ال�صماء 
لتخرج كل النجوم 

ُتعيُد ال�صدمَي ومتزُج �صوَء املجراِت 
متنح اأخباَرها للخليقة من اأّوٍل

حتررُت             حررُتها من كالم احَللك
متلكتها يف امل�صافة بني احلقيقة واحللم 

�صاءلتها قبل اأن ي�صتحيل اجلواب

ليتني أفديك

واقٌف   �صراُدقه الكوُن والع�صُق باٌب له 
ماذا يريد الدُم من بحٍر اأرحب من �صماٍء واأطول من ليل. يداه �صارعتان يف الأفق. عيناه 
�صاخ�صتان وبدنه حتت رحمة الوح�ض واجلوارح. ول يكاد ي�صعر بج�صٍد يذهُب �صلوًا �صلوًا. 

فمن يفدي بهذا اله�صيم. من يفدي بهذا اللهب. ليتني اأفتديه.

اإلشراقات

كتاب التأويل
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 اأيها احلزن يا �صيد الكون
يا �صاهدًا عند باب ال�صماء 

هل راأيت الدماء
يُت لك                   حيث �َصمَّ
                  خطواِت الفلْك.

- 7 -

اأخرُج من زرقة اجلزر امل�صتهاة     راغبًا    هاربًا للنجاة
ففي كل بيٍت بنيُت له جنمة               �صللتني

ويف كل �صجٍن ر�صمُت به حانًة        خانني الندماُء
انتهيُت

          ا�صتهيُت 
                      حدوَد احلياة.

أدوا احلقوق

ْقَت َنـْهـَبـَك �صارْت قربًا لك. فاحذر وانتبه وَدْع احلَق يف مكانه. ل  واحلُق حفرٌة، كلما َعمَّ
ت�صدْق �صالًة ت�صكُت عن هدٍر. كل من اأمعَن يف حفرته، اأو�َصَك على هاويته.
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فراأيت  احليوان.  يف  الوح�ض  طبيعة  بزجاجها  اأرى  كي  كاأ�صًا  اأ�صلحُت 
ال�صخ�ض يف غابٍة يت�صهى بها يتقم�صها وَيخبُّ بها عابرًا �صنوات القرون. 
خُر النواجذ والأ�صداق  ْت عن ب�صٍر يدَّ اخلمرة ذاتها �صقلْت يل املراآة و�صفَّ
ويتنا�صل وميتد. وكلما انتخبُت جنمًة يف قدح انك�صفِت املخلوقات وفا�ض 
فعل  وتفعل  اللغة  مقام  يف  خمرة  العدم.  امتحان  و�صحقني  بالدم  الإناء 

النبي. 
تعيد اخللق وتك�صف ال�صّر.  

وها اأنذا        
لُتها. كلما اأ�صلحُت كاأ�صًا جرحُت احلياة وَعدَّ

ثالٌث ُهـنَّ من عيشة الفتى

فوق  املتاأرجحة  الظالل  ومت�صح  ج�صدينا،  اأنفا�ض  تدخل  الغيمة  اإن  حتى  �صاهٌق.  عر�ٌض 
راأ�صينا بفعل اخلمرة ال�صريفة. امراأٌة ف�صفورية ورجٌل يطغى على املعادن. 

فداء العر�ض و�صّده.

اإلشراقات

كتاب التأويل
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اجلنون

هل كنُت جمنونًا قلياًل 
وهي حتدو بي وراء الريح مذهوًل كاأين طفلها

ويداي يف اأرجوحة التلويح 
ها هل �صاَع الكالُم وبالغْت يف غيِّ

 . مثل احتمالتي الوحيدة وانتحاري احلرِّ
جمنوٌن ُيـَجنُّ

تطري بي يف عزلة الفلوات 
�صيدتي 

       ويل يف حزنها الرملّي ما ُيغري احُلداَة 
تهجُّ بي يف غيمٍة

�صتظل ت�صغي للزفري

جاشْت إليه النفُس

َر عنها الروُح  تلك جيو�ٌض ل تهزم واأعداوؤها ل يح�صون. ما اإن َتِط�ْض بزبدها حتى َتْق�صُ
وي�صهق لها اجل�صد. تقودك نحو القتال وحدك.

ي�صتفرد بك ال�صغُف فت�صعْف
تهزَك ال�صهوُة فت�صعْف

تنالك الرع�صة فت�صعْف
ت�صعُف واأنت يف اجليو�ِض        ت�صعُف .. واأنت اجليو�ُض.
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 ال�صعر واجلرح القدمي 
وخمرُة الن�صيان وهي تفرُّ بي 

تهذي مبا يجلو ال�صغاَف
وهودُج الذكرى بعيٌد      

ت�صتزيُد       في�صعد الهذياُن بي.

»ُجـنَّ الفتى«
ينتابني �صحُر املديح احلر

»رقالء« انتحْت بي خلف هذي البيُد       فازداَد الوحيُد 
�صعرُت اأن مليكتي ُمْلِكي

فهل ُجـنَّ الفتى عبثًا      وهل طا�َض الق�صيُد

»رقالء« هاتي كاأ�صي الأخرى 

إذا القوم قالوا من فتًى

يُب.  . ي�صمُع ويرى وي�صعى. يعرُف الطريَق ويذهُب. تخطئونه في�صيُح وُي�صِ هو املعدُن احليُّ
تهملونه في�صعُّ ويرقى. امللماُت عربته الذهبية وبيته التجربة.

ومكتوٌب له الن�صيُد:
                        »ليَت الفتى حجٌر «.

اإلشراقات

كتاب التأويل
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لقد �صاَء املديُح 
واآَن لل�صحراء اأن حتنو علينا مرًة 

وحدي على ري�ض الفرار
وجنتي عطُف الغريبِة        

والغريُب م�صتٌت يف التيه 
والغيُم ال�صفيُف ر�صالتي

هل كنُت جمنونًا واأهلي لي�َض اأهلي
والكواكُب جمٌة

وال�صم�ُض اأنثى             
كلما طاَب الق�صيُد؟.

الصدق يألفه اللبيُب

فاإذا نالت الو�صاو�ُض منَك. َفَرَط لُبَك وَف�َصْت الناُر يف قمي�صك وَكفَّ عنك اليقنُي. لن تعوَد 
ت�صمو على  وال�صغينة.  املُلك  من  الأحمق وجنون احلكيم. فترباأَ  امل�صافة بني عقل  تدرُك 

قاتلك وت�صيبك جنمٌة الأقا�صي وت�صكُن املعرفِة.
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أومسة السفر

حروٌف، غيوٌم ه�صٌة تت�صاعد يف نواِح كبٍد تتكاثف يف غرفة الروح، عط�صى 
يقراأها ماٌء �صغرٌي ومينحها ال�صكَل واحلركة وي�صبُّ عليها القمي�ض. 

حروٌف، اأ�صابُع اآلهٍة حت�صُن ابتكاَر لغٍة توؤن�ض الغريب 
يبداأ املطُر باإيقاظ الرمل يف ال�صحراء، وكنز الكماأ يف املخابئ، 

فتك�صف احلروُف املعنى وت�صقل الدللت 
حروٌف،        

خطواُت الأدلء يف التيه 
حروٌف         

اأو�صمة ال�صعاليك يف ليل ال�صفر.

َحالل التاِلع

مكاٌن يطغى. كلما انحلْت ُعرى القمي�ضِ وانبثَق زمُن الروِح يف التال�صي. يذهُب ال�صخ�ُض 
م�صرفًا على موٍت و�صيٍك والولُع جمٌد له. املكان الأعلى والزمان النافر. ت�صرف على الكون 

وت�صبق الريح. ل يحلُّ لك املوُت اإل هناك. 
ل يغفُل عنَك ول تتاأخَر عنه.

اإلشراقات

كتاب التأويل

+ C M K + C M K

399 + 



400

درس الكحول

ماذا يريد الآخرون من الفتى املجنون مكتهاًل �صريعًا 
مثل ن�صرين اجلبال

ماذا يريد بقية املا�صي من امل�صتقبل املغدور 
وهو يلوُب يف الذكرى     من اجلرح القدمي

هو ال�صدمُي 
يعيُد خلَق الكوكِب البدويِّ كي ين�صى مالحمه، 

وذاكرة لتوقظ ميتًا يف الن�ض 
هذا ال�صخ�ُض مكتهٌل ي�صيخ وينتحي ويوؤلُف امللكوت

�صوف ميوت حرًا طائ�صًا
ماذا يريد الآخرون من اجلنون.

مل اأتعظ،

َق الظلُم َفـرَّ

تق�صعر �صمائُر احليواِن الأليف. َحيٌف ُيحِدُق باخللق. يقع فيمزق البيَت والعائلة ويف�صد 
اخللق. ي�صع الف�صيحة يف املواعني وتكفُّ الرباءُة عن النوم. يهمُّ الليُل على النا�ِض باآلة 

ون احلرَف يف ظالٍم ظامل.  الكوابي�ِض، فال يكاُد الأطفال يبلغون الكتاَب ول يفكُّ
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ولقد �َصللُت من ال�صماء الكاأ�َض
ين يف �صخرة الن�صرين  �صاءلُت انخطافًا �صدَّ

اأغرى دفرتي باملوت يف الع�صرين         �صيخًا �صاخمًا 
وانهرُت يف بيت الكني�صة

كنُت يف املحراب              كنُت الباَب 
َفْلَيْلُه معي َنْرُد العذاب.

مل اأتعظ،
راهنُت بالباقي من املوت القدمي

لكي ينام بقية املوتى وت�صحو يقظُة الأحياء 
هذا املاُء جمنوٌن يرى در�ض الكحول

فهل اأنا يف كوكٍب ثمٍل؟
ترى ماذا يريد الآخرون.

ظلم ذوي القربى

      مر�ٌض اأهوُن منه املوُت.

اإلشراقات

كتاب التأويل

+ C M K + C M K

401 + 



402

جتليات احلارس

ل باٌب ول زنزانٌة             هذي تخارمُي ال�صماْء 
واملاُء فيها لي�ض يف قدٍح. فال للماء اأ�صماٌء. ول للماء ماْء. 

هل كنت اأ�صهُر عند باب احللم 
هل كان الن�صيُد حفيف اأجنحة الكتابِة
هل َحَر�ْصُت خرافًة من دون اأن اأدري؟

غيوٌم تعرب ال�ُصّباَك      والأفالُك تخطئ درَبها 
تنثاُل مثل جمرٍة يف حائٍط يحنو

بكى يف الليل يطلُب كاغدًا 
ودواَة حرٍب دافٍئ 

يف احلوانيت

ي فيه ق�صطًا من حياتك. حتى اإنَك  اأن حت�صَن امل�صافة بني احلانِة والزنزانة. ف�صاٌء مت�صِ
َم بك الوقُت لن تدرك اأٌي منهما حريُتك  لن تعرَف اأيهما جنتـك واأيهما جحيُمْك. وكلما تقدَّ

واأٌي قيُدك. لكن عليَك اأن تتدرَب على ذلك وحت�صوه يف كاأ�ٍض ويف مرايا.
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                ويعود يبكي �صاعَة الروؤيا 
كاأن اهلل قال له.      

فيكتُب كي يرى ورقًا يطري      وغيمًة يف ال�صقف  
مثل ميامٍة مذعورٍة 

هل كان طرفة �صاعرًا اأْم �صاحرًا
َفُه  واهلل كلََّفُه      واألَّ

لكي نلقاُه مثل احللم 

كنُت احلار�ض الكويّن 
اأغفو، دون اأن اأدري، 

        على حلم اخلليقة وهي ت�صهر كي اأنام 
ْت مالئكٌة      عرفُت  فكلما رفَّ

َحقُّ وردة

�َصعُرها الأ�صهُب 
وبحُرها الأخ�صُر 

وكنزها القدمُي 
ونخُلها الكرمُي

وطينها الذهْب. 

اإلشراقات

كتاب التأويل

+ C M K + C M K

403 + 



404

وكلما �صليُت      ُخـْفـُت
هذه زنزانة َو�ِصَعْت �صماًء      

وا�صت�صاءت بالدم الوردّي 
كانت اأبجديته َت�ِصعُّ

        اإذا َهَفْت كلماته يف الكاغد ال�صّفاف 
اأ�صمُع �صوءه  

فاأذوُب يف ولٍع 
ق�صيدُته  �صديقُته

وحني يريُد بع�ض املاء     كان املاُء ي�صَمعُه
اإذا تعبْت عنا�صره    َجَرْت اأخالُطه    

فبكى قلياًل ريثما ت�صتيقظ ال�صهوات
ُب الأخطاء ُين�ِصُد �صاعًة فيهذِّ

اأفتُح باَبه فيكون يف جلباِبه
           ويقول يل: هاِت النبيذ.

ِة واخُلْرِج. وكلما اأمعنوا وبالغوا  يتعاورون عليها بالُرفو�ض واجلنازير. َيغرُفوَن منها بالُقفَّ
يف اجلمع واملنع فا�صْت عليهم بالعطِر واملغامن وبامل�صِك والعنرب. 

واأنَت يف الَفـقـر 
تعرُف اأن لَك يف احلق ما يكفي ويزيد

فهي مت�ِصُك وُهْم يعَبُثوَن ويعيثون.

 

+ C M K

404 + 



405

 العبء

كتفاي
جي�ض  عليه  يتكئ  واهٌن  عظاٍم  تخُت  مي�صي.  زمٍن  لعبء  وثرٌي  مقعٌد  اأم 
كتفاي  فيما  �صجاٌل  ويتقدم  جدٌل  ويحتدم  اإيقاٌع  يت�صاعد  العابرين. 
�صالدة  فوق  ال�صفن  كواثل  تتحطم  عندما  املاألوف.  ال�صوت  ت�صدران 
به�صيم  متدرعتني  تنطويان  كتفاي  الطائ�ض.  باملوج  املتلفعة  ال�صخور 
اجل�صد. كتفان تكتمان الأنني ال�صاري لئال يرتاع امل�صافرون الأ�صرى وهم 
يعربون الأنواء مكنوزين باأحالمهم الطرية. الكتفان بالوجع ذي الأو�صمة 

الدامية املحفورة باأنياب ال�صنوات. 
كتفان �صقيقتان للوقت.                                                                                                                   

ولو َحلَّ بيٌت

فاإذا َر�َصْمَت خطَّ الأفق. وانحنيَت ن�صف قو�ٍض. ف�صوف جِتُد من ياأخذك للمكان. لي�صْت 
ُعزلًة. لكنها نزهُة املري�ِض بعد اجَلرح. وكلما َعُمَق جرُح املري�ِض طالْت غربُته وا�صتخفى 
مكانه. وبعَد الأفِق بقليِل قبَل القو�ِض بربهٍة. يظُل لل�صاعِر مكاٌن فيه ي�صهُر مري�صًا على 
الكلمات الن�صيطة. فاإذا طالته الأيدي القا�صية قبل الق�صيدة. �صوَف نراُه يف ح�صرٍة وهو 

يناأى.

اإلشراقات

كتاب التأويل
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 العرار
اأ�صمُّ رائحَة العراِر حمملقًا يف �صوء اأحالمي 

واأبكي �صائعًا ك�صتارٍة تهمي على جرح الطبيعة وهي تنفي طفلها، فتغيب 
�صمعة ظلها حم�صورًة. مل تبق يف غيِم امل�صافة جنمٌة، اإل اأ�صاءت يل طريَق 

الوقت يف ليل الغباِر
لُت اأخطائي اأجَّ

ِلِّي كي اأتوَب،        فال اأتوُب   اأُ�صَ
خمٌر و�صهقُة �صارٍد و�صداقة املظلوم يا عطَر العراِر 

ي مراياها، واأكتُب يف زجاج بكائها �صعري خذين اإليك بحانٍة اأُح�صِ
وخذين مثَل اأخِذ الِع�صِق

عطرَك غامٌر
 واحلرية البي�صاء غري بعيدٍة عني 

ويل فيها ا�صتهاٌء واحتمالٌت ونخٌب �صارٌم قبل الفرار.

ُة املتجرد َبضَّ

للج�صِد  رع�صًة  ي  وت�َصمِّ الأقداح.  يف  �صوَءها  ُم  ُتَق�صِّ الطائ�صة.  واللذة  العاري  اللنب  ِبنُت 
وتن�صكُب يف �صرير الأقا�صي. 

فاتنٌة      وتعرُف
فاجرٌة     وتعرُف
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الغريب

اأيهذا الغريُب
ُفِجَع الرمُل وهو يهذي لفرط وقعَك يف ليلِه، يف الربد 

يف خطوك امل�صتوح�ض امل�صرتيب
اأيهذا الغريُب

ل مكاٌن هنا ل زماٌن، ولي�ض يوؤويَك بيُت 
ينتابَك ال�صغُف املرُّ مثل الغزال ال�صريد

تفرُّ من الريح من طيِف �صهٍم طائ�ٍض 
من �صدًىً يحر�ُض املاَء

من طائٍر مرهٍق بالرحيِل الطويِل
اأيهذا الغريُب

اطماأنْت لَك اخليُل

ُتِبيُح جيَب �صدرها لعبث اأخطائي 
وتقول: ا�صرْب.

فاأعرُف اأن اليوَم خمٌر 
            وغدًا خمٌر

                         وخمٌر اإىل الأبد.
فاأذهُب يف لنٍب فاجٍر حتى مطلِع الفجْر.

اإلشراقات

كتاب التأويل
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 ت�صقُل �صهوَتها بال�صهيِل الأ�صيِل
وبال�صهِد

كلما جئَت اأر�صًا حللَت مثَل الطريِد 
انتقلَت لأر�ٍض �صواها

اأيهذا الغريُب
ما الذي تفعُل الآَن يف ل مكاٍن 

وجوُهَك يف كِل �صوٍء من الأر�ِض 
ثوٌب لأج�صادنا            و روٌح لنا

كلما انتابنا �صغٌف عارٌم 
                           َحِللَت بنا

اأيهذا الغريب
اْهِدنا اأن نخِفَف عن روحَك العبء

 اأن ن�صح الغربة عن خطاك 

انربْت عىل رِسلها

تلك هي حياٌة تناُلها كلما منحَتها بيا�َض عينيك وُقرمَز قلبك وزهرَة َدِمْك. تاأتيَك. تاأتيَك. 
ي لك الن�صيَد. �صوتها يعالُج املر�َض وي�صدُّ عنَك العدّو. حياٌة ت�صدُّ ما يتال�صى َتْنَهُر ما  ُتغنِّ

َيفنى. لبكاِئَك عندها مكانُة احلكمِة. ولل�صكوى رحمُة الكليم. 
ا�صمْع ال�صوَت.             اأ�صمْعُه. 

حياة اأعطيتها،                  كما اأعطيَتها .. ُخْذها.
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وجنلو مثل ال�صالة
�َصـقَّ اأن نتبع روؤاَك 

انتهينا ُقبيلَك، فا�صفْق علينا 
يك يا ذا الغريُب املعذُب باحلب  ُنغنِّ

حتى اإذا املوُت 
حتى اإذا مـتَّ وحدك نرثيك بامل�صتحيل 

ونبكيك نبكيك
 اأيهذا احلبيُب الغريُب.

املوُت ما أخطأ الفتى

وكلما داريَته َو�ِصَعت اأرديُته وطالت اأطراُفه واندلَع معناه. ل�صهِمه اأحداٌق �صارمٌة. اأ�صماوؤه 
ل حت�صى َوَخرُبه واحٌد، تق�صُر عنه املعاجُم. يعرُف ماذا يريُد. مُيِعُن ول يكرتث.

اإلشراقات

كتاب التأويل
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 معنى املوت

مل اكت�صف �ِصرَّ ابت�صامتِك الغريبِة وقَتها 
كنا نذوُب عذوبًة  واأنوثًة

كاَن العناُق احلرُّ واملجنوُن ياأخذنا هنالك 
كانت الكلمات ل تقوى على املعنى

يدانا  ري�صة يف الغيم       نلهو عن م�صاغلنا. 

كتفان يف �صغٍف، وو�صُمَك نافٌر
اأ�صماوؤنا يف الأر�ض

 نكبُح �صهقنا ونعالج الربكان
نغفو يف �صظايانا فنوقظها ب�صمٍت طائ�ٍض وَنُفزُّ يف خيِل القبائل. حولنا ناُر 
العناقات الو�صيكة. ل نوؤجُل ما يح�ّض على الرهائن. بغتًة تبدو ابت�صامتك 

ترشايب اخلمور

ة.  اأ�صرُب ع�صرًا واألتذُّ بت�صٍع واأبذُخ مبا طاب. اخلمرُة قنديُل ندمي وندميي يف احلزن وامل�صرَّ
وَن عن النا�ض.  وحكمُة القلِب دليُل فتًى �صارٍد يف جتاعيد طغاٍة ل ينقر�صون ول يكفُّ

أنُفُر،
ُد اخليال.       فاأ�صُع الكاأ�َض يف الراأ�ِض واأجمِّ
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الغريبة �صحكة مكبوتة. 
كنِت تدارين انتظارًا ما 

فاأملُح عابرًا يجتازنا
�صرُّ الغريبة فِيِك ل يخفيك         

 �صيٌء �صابٌح عرَب احت�صانتنا 
اأرى عينيِك ل تريانني 
ويداِك تلتم�صان اأ�صياًء 

و�صوت الناي ياأتي من مكاٍن ما
كخيٍط غام�ٍض ميتدُّ فينا الآن.

ِك فانتف�صِت  اأذكُر اأنني حاولُت �َصدَّ
كاأنا �صخ�ٌض غريٌب يعرتيك

نهرِتني
ف�صرخُت يف ال�صهوات عن نوم القبيلة وانتباه اخليل:

َجرأيت عليهم

على اأْن ل ت�صدَق ملكًا قبل اأن ميوت، ول جتّرَد اآلًة قبل اأن تعمل، ول تقاي�ض على دمك. 
فجرحك ل يلتئُم مبلٍح فا�صٍد. فال تفّرط يف جراأِة ال�صوؤال فهو �صالٌح ل ي�صداأ. وما عليك 
ُد يف روحك. توؤلُف به الكتَب وتوزعه يف القناديل.  اإل اأن ت�صغي اإىل حركة البلور وهو يتف�صَّ

وتناأى بنف�صَك ِت�صِعنَي يقظٍة عن املال وال�صلطان.

اإلشراقات

كتاب التأويل
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»اأْن يكفي جنونًا«        
                 وابت�صمِت.

مل اأكت�صْف �صرَّ ابت�صامتِك  
فما ال�صيء الذي تخفيَنه وُيخيُف

ْت غيمٌة مرَّ
فارجتَّ يف اجل�صدين برٌق. وانتبهُت لكل اأع�صائي تكابر 

بغتًة غاَب الهواُء 
ْت الأنفا�ُض عن جريانها.               وَكفَّ

مل اأدرك املعنى. ولكني �صعرُت باأننا ِمتنا. فهل كنِت تريَن باأننا يف �صرفٍة 
تهوي بنا، من دون اأن ندري؟ فهل يف حلظِة احلِب انتهاٌء مو�صٌك. 

هل للقبيلة          لل�صاللة           لحتقاِن الدّم 
�صكٌل �صاخ�ٌض يطغى علينا عندما نفنى 

وهل كنا نوُت؟

أرى املوت

َك وياأخذك حمملقًا يف عيونه. ول تعرف هل ترى  مثل ناٍي. ت�صغي اإليه في�صتحوذ على لـُبَّ
اإليه اأم يرى اإليك. 

وتغلبه  بالنظر  يغلبك  املرايا،  نزهة  يف  والرواية.  الروؤية  يف  معًا  تدخالن  وموُتك،  اأنت 
بالتحديق. ت�صبقه بالب�صر وي�صبقك بالب�صرية. لتعرفان اأيكما الُعرُي واأيكما الك�صاء.
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 النبيذ

هذا نبيذك فا�صتعده         وا�صتعدَّ له. 
ل جنٌة          

اإل اإذا كان النبيُذ �صفيعَك التايل 
جحيٌم اأم جناٌح �صامٌخ. 

 . ُد الرتتيُل من �صريانِك الكوينِّ يتف�صَّ
عر�صك يف الغيوم وكاحالك يوؤلفان النهر

هلِل ابتكاٌر اآخر:
يخفي مالكًا يف قمي�ض ال�صعر

َر بانتخاٍب فادٍح يف املوت.  يوحي للنبي باأن يب�صِّ

هل هذا نبيذك     اأم دٌم حٌر من الرتهيب 

بنو غرباء ال ينكرونني

هناك  امل�صتوح�صة.  الكائنات  مع  اخلروج  اأنخاَب  تبادلُت  كلما  اأ�صقُله  الإكليل.  هو  ذلك 
ت�صمُع وجيَب فرا�صاِت قلبي واإىل هناك تنتمي ع�صلُة روحي. وحني تخلعني القبائُل اأجُد يف 
الأر�ض ح�صنًا يعرفني. اإىل هناك اأنتمي. والربيُق الذي تراه ي�صدر من ناحية الأوج اإنا 

هو تاُج ال�صداقة مينحني اإياه �صعاليُك الأر�ض. فتحُت لهم مائدتي وقلبي فجاءوا.

اإلشراقات

كتاب التأويل
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اأكمل كاأ�صك الأخرى     
       وَدْع �صعرًا       وُمْت ُحرًا من املوت 

انتخْب خمرًا وِتـْه يف غيبِة امللكوت 
نحن يف انتظار خروجك الكوينِّ

             ل ماٌء لنا يف جنٍة
 هذا نبيذك فا�صتعده ... 

وا�صتعد  له.

 

هل أنت خملدي

للملِك اأن ياأخَذ الدر�َض من حقائب الندم يف كتب ال�صغينة. للم�صتهيات. للماء وهو يرباأ 
من طبيعته فياأخذ املوعظة. 

َمْن اأنَت لكي تقوَل يل َمْن اأنت.
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الندماء

دَّ عني الرعاُة ت�صانيَفهم  �صَ
وانتحوا بي اإىل حانٍة ي�صردوَن بها فهر�صًا للخ�صارات :

ل�صَت الذي يفقُد الإبَل وحدَك
ل�صَت �صليَل الغبار وم�صتوح�ض الريح وحدك 

لي�صْت بالدَك وحدَك      
        تلَك التي �صردتك واأعطتك للغرباء. 

نحُن َمَعْك
ننتمي للن�صيد الوحيد معك 

ونرعى جنوَم الإ�صارة يف اآخر الليل وامل�صتحيل معك 
ومعك يف انتخاب الكوؤو�ض

نداماَك نحُن 

�صخ�ٌض ين�صاأ من الكلمات     الكتابُة متحوه. 

»عجبُت ملن ميّر من جمرى البول مرتني كيف يغرّت«. 

ف�صُل النهاية     اأيها امللك.

اإلشراقات

كتاب التأويل
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وم�صتوح�صون 
نوؤان�ُض وح�َض انتظاِرَك يف الربِد 

ُنخفي كتاَبَك عن ع�ص�ٍض يخفرونك كي نتبعْك. 
وحدنا.            

نحن بيُت الق�صيدِة
جنلو الت�صانيَف يف الن�ض نح�صي الل�صو�َض

ي�صوقون اأنعاَمنا يف الظهرية 
نخ�َصُرها مبزاٍج يروُق لنا        

ُط يف حقنا امل�صتباح  وُنـفرِّ
ن�صاهيَك يف الفقِد كي ن�صتحَق الذهاَب معك 

فل�صَت الوحيد الذي يقتلونك ..
                                      نحن معك.
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كتابة احللم

اأكتُب كي اأمنَع الرمَل عن و�صِمها 
وهي مرتاحة يف غريِب الكالم 

اأرى الريح اأقوى قلياًل من ال�ِصعر 
وال�صاحرات يهدهدَن خولة، 

والو�صُم تاريُخها.
اأكتُب، 

تختارين هام�صًا يف �صدمي اخليام 
اأكُتبها كي اأرى �صاهدًا واحدًا يقراأ الو�صَم عني 

كاأيّن اأ�صدُّ عن احلب رمَل الظالم
                    فينتابني حلمها.

 

اإلشراقات
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عني يف املوت
 

عيناي يف عني الكالم          ول اأرى 
عيناي ِت�صُع �صواخ�َض ارتاعْت 

وقلٌب واحٌد وقبيلٌة ت�صعى لتف�صري اخليام
عيناي تائهتان يف غيٍم وخلفي اإخوٌة ي�صعوَن

لو اأين اأرى يف املوت غرَي املوت    كنت ارحتُت 
وانتاب الفتى املقتوَل ت�صُع نوادَم انهارت 

َترى عيناي يف بع�ض البكاء نقي�صًة
وَترى ظالمًا يف الكالم
عيناي يف عني القبيلة 

   وهي متحو جنمًة يف عتمة القنديل 
�صاهدتان

ل عيناي زنبقة املرايا كي تنام، 
ول ال�صالُم جريرٌة يف احلرب 

خم�ُض ثواكٍل يبكينني لأعي�َض فاحتَة ال�صدى 
واأموت وحدي يف اخلتام.
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تضرع

قال يل :
مطٌر علينا. نحن يف ال�صحراء

هل نبكي قلياًل كي نوؤان�ض حزنه.  ن�صغي اإليه
يقول : هل نرتكه يبكي وهل نخفي له يف الطني كماأته 

لكي ين�صى اكت�صاف املاء 
 حٌي        ميٌت

وعليه اأن يبكي طوياًل دون اأن ين�صى
 البكاُء يعالج الأخطاَء

اأن يبكي طويال قبل اأن تعفو الطبيعة عن خليقتها 
مطٌر علينا. كلما متنا قليال، جاء من يبكي لنا

يبكي ويرعى كماأة يف الطني
حٌي        ميٌت           مطٌر 

كاأن اهلل يبكي �صاعرًا �صيموت يف الع�صرين.

اإلشراقات
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جنة الكأس

حني انح�صرُت اإىل حدود اهلل، كانت جنتي كاأ�صي، 
تولُه  ما  الق�صيدة  ومن  دِمي،  من  اأبذُل  الليل  �صوؤال  يف  دليلي  وقافيتي 

اجلنوُن 
لو بداأُت ال�صعَر خمرًا 

لنتحرُت ثالَث مراٍت قبيَل املوت 
كي اأهجو احلياة واأ�صتعري زجاجة التاأويل 

اأعطي للملوك ذريعة اأخرى 
لأعرف اأن اأكون مغامرًا اأو �صاهرًا اأغوي الندامى 

اأوقظ الفنت ال�صهية. اأنتمي لل�صالعني، 
واأطلق الأ�صرى ليبتدئ املجوُن

كنت يف حلم اجلناح
اأرى غيومًا كلما حدقت يف حريتي حرًا 

ويل م�صتقبل القتلى
فال اأمٌل بقافلٍة تخوُن.
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زائرون

مل يكن قيُدهم يحجُب الغيَب عني 
كاأين بجدران �صجني زجاٌج ي�صفُّ

هنا كان عروة ياأتي
ووردة مثل حياء الأمريات تاأتي 

واأختي توؤثُث يل بالق�صائد اأ�صهى املوائد
تاأتي التاآويُل 

 اأدعو النبيَذ فياأتي باأقداحه املرتعات 
ويك�صُف يل ال�صّر ما كان يف الغيب 

اأعرف عتمة هذا القمي�ض املمزق �صوءًا ي�صعُّ 
اأرى املوَت منتظرًا ذاويًا يف الق�صيِّ من الوقت 

اأ�صعف من خطوات الربيد واأناأى
اأرى املوَت اأق�صر من اأن يراين

اأرى كل �صيء هنا
برزخًا ي�صبق املنحنى.

اإلشراقات
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جناح خولة    

خلولة َرفُّ جناٍح، 
لها وهي تفتتح ال�صعَر بالو�صم �صاٌل من ال�صوء ينثال مثل الهالل 

لها اأن توؤجَل اأطالَلها كلما اآَن وقُت الزوال. 
لها ال�صعُر والنرُث 

ت�صهُد يل اأنني مل اأمْت بعد قتلي 
لها. حبها  بيُت �صعرَي اأْن تهمَل ال�صوء حويل 

وحتفظ يل اأنني ذاهٌب يف جنوين حرًا 
وت�صهُد اأن الذي �صوف يغتالني .. ماَت قبلي .
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شهوة اخللق

هل قلَت عن باب اخلليقة وهو مو�صوٌد 
فٌة لآلهة تعرث خلقها  وعن ُطرٍق ي�صادُف اأنها �صِ

اأخباُرنا يف  وانتهْت  اإذا متنا جزافًا  التكوين تخذلنا   اإن طبيعة  هل قلَت 
الن�ض.

 يف كتٍب ويف غيم احلقيقة وهو يجتاز انتحاري كي يظل الباب مو�صودًا 
وتبقى جنة وطريقة للخلق تبقى خولة 

قالت لنا ما يرفع املعنى لنا وُيحّرُر الروؤيا
يجيز ال�صك اأن اهلل موجوٌد 

لكي ميلي ق�صيدته على ماٍء و�صل�صاٍل و�صهوة خالٍق فينا.

اإلشراقات
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صارخ يف الكون

هذا هو الكون 
غرفتي الثرية وخزانة اأخباري و�صفحة كتابي الأخري. 

لي�صْت البيوُت منازيل ول م�صتقرات العي�ض �صكنًا يل 
يل اأن اأرى ال�صدمي حرَب اأقالمي وطني اخللق �صداَة اأ�صعاري 

مواقع اأقدامي اأبهى وابعُد. وجهتي اإىل خارٍج 
اأكتبهم يف جمازات الأفق ويقراأونني متعرثين بالتخوم

اأنتخُب لهم الكاأ�َض فيرتنحون بال انت�صاٍء ول لّذٍة 
ون �صوتي  يتق�صّ

فونه ل�صائدي اجلوائز ير�صدونه وي�صِ
اأيها املوت يا �صديقي

غرفة الكون لك
ولك ال�صخ�ض والكتابة.
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مكاشفة

اأنظر اإيلَّ وَخّل�صِني وداِو دمي 
ودْع يل حجًة اأ�صعى بها

فاأُفكُّ حب�َض النا�ض
روحي غيمٌة. وجميع اأ�صمائي اأدلُء ال�صياع

وردٌة اأمي. م�صاٌع عطُرها. ويداك فوقي
هل ذكرَت اهلل        هل اأنَت الإله

وهل حقيقتك انتهْت يف دفرٍت
دْع يل رواقًا اأ�صتهي فيه واأفُجُر كلما 

فُت كي اأجنو بروحي من �صاللتَك. انتظْر وانظْر  جدَّ
دِع الأخطاَء يل. وام�صْح جراحي

ل ت�صّدْق اأن �صلبانًا �صرتفُع كاحليك اإىل �صدمي العر�ض. َمْن يرقى اإليَك 
واأنت ماأ�صوٌر ب�صمتك. �صيٌد يف العر�ض. خل�صني من ال�صك. انف�صْل عن 

خرقِة التاريخ. دْع اأ�صطورًة تن�صاَك
دع يل اأن اأعالَج حريتي بدمي. وعطر الوردة املنهوب

دعني اأقراأ املكتوب.

اإلشراقات
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النقائض

تعرف كيف  الدعاء. قدماي متعرثتان مبا ل  لهذا  ول  ال�صعي  لهذا  لي�ض 
ت�صعى ملا جتهل ويداي �صارعتان يف غيم تائٍه ولي�ض لهما الت�صبث بهيكل 
الوهن. اأنظْر اإليهم وهم ير�صمون دوائرهم حول وثٍن واأن�صاب ي�صنعونها 
اآلهًة يخ�صعون لها ويوؤلفون لها �صالًة وقرابني. اآلهٌة ينبغي اأن تخلق. لي�صت 

ل�صعي ول طواف. جئُت اأ�صاأل
اأين اأ�صع الكلمة وكيف اأكتبها ومتى َي�صحُّ اأن اأقراأ. 

�صعٌر خالٌق ين�صاأ مثل العذب يف الأجاج.
مبدٌع. فاتٌن. ي�صع القالدة يف عنق ال�صم�ض. ياأتيه املكان ي�صوغ له الوقت 
َيجبُّ  حجٍر  حول  يرتاكمون  اأراهم  والبحرية.  البحر  يف  وَنيلجًا  لزوردًا 

حجرًا ول يرد النيازك عن البيت
لي�ض لهذا جئُت 

جئت اأكتب الق�صيدة واأقول لالأيام: 
يا اأخباري الآتية

ل�صُت لآلهٍة 
ول قدماي يف جنٍة

ولي�صْت الناُر يف يدّي.
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مديح النعش

اأوقْف جنودَك عند حد العر�ض      
واحر�صنا بعيدًا 

نحن يف اأ�صٍر
ْد وح�َصَك املحبو�ض اأ�صئ نارًا وجرِّ

ل تغفل
جباٌة ميدحوَن النع�ض.

اأوقْف جنوَدَك عند حق العر�ض 
فالروُم انتهوا من در�صهم وَرُموَك

والفر�ُض ا�صتعاروا من خيامك ما َيليُق بق�صرهم
كي ي�صقلوا بك �صيفهم

فافهْم غمو�صًا وا�صحًا. واخلْع نيا�صنَي الوليِة من دمائك 
وا�صتعْد �صعبًا بال جنٍد 
ودْع لل�صعر اأن يهجوَك 
كي يف�صح �صلوعك    

  ل تقْف        وا�صبْق دموعك
�صوف تبكي. مثلما َفْقٌد على حكٍم يزوُل 

ياأتي  اأن  قبل  ارجتاًل  ميحوَك  املقتوُل  ال�صاعُر  كان  كيف  تن�صى  و�صوف 
الأفوُل.   

َدْع جنودك وانتحْر بال�صعر اأو دعني اأقوُل.

اإلشراقات
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منعطف الكالم

مل اأ�صّد ال�صرَج  قبل الكاأ�ض
مل اأ�صحْذ �صيوفًا  قبل اأقالمي 

ملاذا حانٌة رّيانٌة حتنو،   وتنهرين خيامي.

مَل انتف�صْت �صعاُف اخليل حني انتابني �صغُف الق�صيدة
وانت�صْت فر�ٌض جناحًا �صاهقًا و�صردُت اأخطائي 

ملاذا مل اأمْت قبل انتحاري كي اأُريَح القوَم من قتلي 
وهل يومي م�صى،

                     اأم اإن حتفي عند منعطف الكالم.
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لو أّن خولة

لو اأن خولة، وهي تهمُل ما تركُت من الر�صائل،
                َتقبُل الأعذار 
كنُت ارحتُت قبل القتل 

ـلُت ارتعا�صة �صالها. وبكى لها قلبي قليال وانت�صى ولعًا بها قبَّ
لو اأن خولة، وهي تعلم اأن و�صمًا مل يزل يف زندها،

               تروي دمًا يلتاُع بالباقي من الكلمات
 لو �صوٌء لها

              لو اأن معجمها َيحنُّ 
كتبُت عن اأ�صمائها            لو اأنها 

لكنني وحدي هنا وق�صيدتي 
والأبجدية قد تخون

لو اأن خولة، كلما لحْت لها ناٌر َوَرْت يف وردة الأ�صرار، مالْت بي على نهر 
العذاَب ويكتُب  واأطفاأتني. وانحنْت حتنو. و�صرْت يل مبا ميحو  الفرات. 

الأ�صجاَر.

اإلشراقات
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جماز

لول ثالثتَك التي حتيا بها             مَل َتْكِفِني ِت�صٌع 
فال خمٌر ول امراأٌة

ولي�ض بطولة الفر�صان يل 
مل يبق يل غري انتظاٍر فادٍح يف ملتقى النهرين

�صعٌب �صطَّ عن ميزاِنه
فجنائُز الأ�صرى جتوُب البيت. اأ�صحاٌب ي�صحُّ لهم. و�صم�ٌض يف ال�صراك 

ون�صوة يبكنَي، كي اأحظى ب�صطٍر واحٍد يف حلظِة التكوين
هل بيني وبينك ما َي�ِصي باخلوف من موٍت و�صيٍك 

من �صريٍك خائٍن يف غيمة امليزان
هل بيني وبينك �صاهٌد يف �صبهة الأ�صرى 

وحترير الق�صيدة وانفجار الذات بال�صهوات 
لول نزهٌة ناَل الفتى منها ثالثًا

             جنٌة وجنوُن قلٍب وا�صتهاُء اجلمر
 مل ُيكتْب لنا يف دفرت التكوين 

مل ُيقراأ لنا ن�ٌض                 ومل ن�صكْر معًا
اأكمْل كتابَك

�صوف يكفيني جماٌز واحٌد اأحظى به لي�صّلل التاأويل.
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نزهة السجني
لي�ض للنوم معنى هنا 

ج�صٌد خفيٌف يخدع الفيزياء ويبتكر الوقت. اأع�صاوؤك تتلو تراتيلها وعيناك 
يف قبة احللم. كني�صة اأخطائك م�صقولة 

ياأتيك حلٌم وتاأتي جنٌة
وتخدمك  اأحالمك  �صيحر�ض  املالك  اأن  وتعرف  اجلحيم  عنك  ويذهب 

اأجرا�ض املعنى. 
ت�صح لك الدللت فتبوح وتغم�ض وحتظى بحرب البدايات ويدور الكاغد 

بني يديك 
تهذي وتكتب

زنزانة الليل وهٌج ي�صعُّ والفرا�صات تن�صاب يف كاغٍد يف كتاٍب 
وتهذي كما يطلق الطفل األوانه يف الع�صافري والري�ض

           تبكي  وتهذي.
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هجاء العبيد

َحّطوا دفاتَرهم على رمِل ال�صحارى، وانتحوا يبكوَن 
كنُت ُهُم.     وكان الأهُل اأق�صى من عدٍو �صارٍم

تاهوا
وباعوين رخي�صًا للملوك. واأعر�صوا عني

واأ�صَلمني رفاُق الأم�ِض حتت ال�صم�ِض
جي�ٌض خادٌم يهجو العبيَد ومَيدُح ال�صحراء 

كي حتنو على مر�ض الن�صو�ض
كاأن يف قلب الل�صو�ض �صرارًة حتنو علينا.

اآه ِمْن نحُن 
اإذا اأهٌل لنا ظنوا   باأن دفاتَر الأخباِر فوق الرمل متحونا

 اإذا غفلوا وباعونا اإىل اأعدائنا
 �صاعوا                  ن�صوا اأحالمنا 

و�صعوا دفاتَرهم على م�صتقبل ال�صحراء 
ما اختلطوا

وما من حكمٍة فينا اإذا ُجـنـّوا.
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 الوشم

هل كلما  ارتاحْت يٌد
             تعبْت  يُد

هل كل و�صٍم اأخ�صٍر
يخفيه و�صٌم اأ�صوُد.
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ترمنية القتلى

وا يل يدًا مقطوعًة : جاءين اأ�صحابي القتلى ومدُّ
» ُخذها،

َفـَدينا ن�صَف اأ�صعاٍر لك، 
احتلنا لكي ميحونها

ُمتنا لكي نحميَك من اأخباِرهم
ُخْذها،       يٌد ماأخوذة بنبوءة املعنى

َفـَدينا حلَمَك املغدور        قاتلنا       ُقتلنا 
وانتهْت اأ�صالوؤنا مكتوبًة عنا

تولعنا مبا يختارنا من �ِصعِرَك املنهوب
ُخْذ يَدنا ملاء ال�صعر

تفدي �صاعرًا، وت�صيع يف اأخطائنا لتوّبخ الك�صلى«

يُد القتلى تلّوُح يل، كاأن ال�صعر جوهرة املرا�صد
قَت فيها حاورتني مثل عني الليل كلما حدَّ

                               ل تغفو     ول تبلى.
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الرواة

ُجـنَّ الرواُة           فلم اأُعْد اأدري
 اأكنُت حقيقًة 

هل كنت يف اأ�صطورة التاأويل
يف التاريخ يهذي �صاردًا.

َكذَب الرواُة وبالغوا حّد اجلنون
          ومل اأعد اأدري

 اأكنُت �صرادَق ال�صلوى 
ملا ُيروى عن ال�صعراء عند خروجهم يف الليل عن ن�ض احلياة

ُجـنَّ الرواُة
فكيف اأعرُف اأن يل اإرَث القبائل

 اأن يل يف وردة ال�صعر احتماًل �صارمًا يف املوت 
                                    يحر�صه الرماُة.
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سورة اخلمر

خمرُة  الليل.  من  احلرير  مثل  �َصـلَّـتـه  املوَت.  يَل  اأرَخْت  للخمر.  احلمُد 
الروح. جاءْت على ر�صلها يف دمي، تنتمي للرحيل النحيل، فتنتابني مثل 

اأرجوحٍة.
 األُف َحْمٍد لها،

 على مهلها
مثل ن�صغ النخيل. الرتاتيُل والنوُم وال�صل�صبيل 

وع�صرون قافيًة �صوف ترثي غيابي
 اإذا متُّ وحدي، واأرخيُت نهَر الدم امل�صتحيل، وعباأته يف القوارير 

عُته يف القبائل �صعرًا ملن كاد ين�صى  وزَّ
ع�صرون قافيًة �صوف تكفي

�صاأحمد للخمر تاأويَلها امللكّي. واأجثو لها 
ُ اأحوالها. اأنها بالغْت يف الكحول لتخلَط موتَي بالنوم. اأحمُد خمرًا ُتـغـريِّ
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وحشة الفقد

التفا�صيُل ل تنتهي. وال�صهوُب املوح�صة مثل قلب ال�صبع.
مكاٌن موغٌل يف الطبيعة. 

اأ�صغي لوجيب الدم وهو يطفُر ويتناثر ويطرُي يف اأروقة القلب.
 اأخرج من بيت القبيلة واأنتهي يف وح�صة الفقد.

غرفة الكون مدخرة منذ الأزل. اأكرث ات�صاعًا من اأبجدية التاأويل. 
هذه زجاجة حت�صن رع�صة ذبالتها. 

دليُل َلُبوؤاٍت مذعوراٍت. حيث التفا�صيل ل تنتهي. 
كلما خرجُت من قوٍم نفرُت من اأقوام. 

لي�ض ثمة فرٌق بينهم اإل فرق الناب عن الناب.
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احلجارة

جلبوا احلجارة من حرية النا�ض 
من حماجرهم

للق�صور التي �صاهت ال�صم�ض وانتخبْت بابها امللكّي
احلجارة يف املاء 

يف ورق الغار 
يف م�صتهل احلديقة وهي انتحابتنا التالية

احلجارة يف املاء 
حنجرة يف ال�صهيل

كاأن الرتاتيل حجتنا الواهية.
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أيقونة السفر

لل�صفر قنديٌل يقراأُه العابرون
وله  الأقداُم.  بها  تتعرث  العتم وجتاعيُد  له فرا�صة  ال�صاللة.  له زهرٌة يف 

اأدلء ثملون ياأخذون باأيدي امل�صافرين 
مقاعد  يف  وت�صيل  ترتخي  اأع�صاءهم  ويرتكون  الرتنح  على  يدربونهم 

حجرية
لل�صفر معاجم تتهجى امل�صافة وتختم اأفئدة امل�صافرين بطبيعة ال�صرب وله 

خبٌز تعّده مالئكة الطريق 
ي�صعه امل�صافر يف فمه فيعرف اأنه يو�صك على الو�صول 

غري اأنه ل ي�صل
فال�صفر لي�ض لكي ت�صل

 ال�صفر لئال تقف
 �صفٌر له خرائط واإ�صارات ون�صائح تاأخذك اإىل املداخل

وله �صموٌع يف العتمة الكثيفة 
وله �صديق ينتظرك... هناك.
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انقراض

م�صرٌق.     َوِجٌل على م�صتقبٍل ياأتي
وتنقر�صون

اأ�ْصَخ�ُض   
ملَء اأحداقي روؤى البلور تبحر نحو ع�صاٍق

وتنحدرون 
اأ�صتع�صي على تف�صريكم 

ودمي بعيٌد عن �صيوف خيولكم واأغ�ضُّ �ِصعري عن خطاياكم         
وتبتذلون

�صوُت �صالتكم �َصْقُط ال�صواري وهي تنك�صر
 انتهْت اأ�صطورٌة وَهَوْت بالٌد. وا�صتعارت اأمٌة اأخباَرها من دفرٍت مي�صي

وعند اأ�صابعي خيٌط. كاأن النجم ي�صمُع. والأقا�صي يف انتظاري 
واملدى م�صتقبلي              وتفاوؤيل حويل 

وتنقر�صون.
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نار زرقاء

فتحُت باَب ال�صجن يا جنتي 
فاندلعت �صم�ٌض وطا�صْت نور
فتحُت كان الوقُت اأرجوحتي 

فازرورقْت ناٌر وفا�صْت بحور.

اإلشراقات
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صقل احلق

طفَق اخلطاطون يجوبون احلانات 
ي�صوغون الأيقونات ب�صعٍر وق�صائَد 

ت�صقل اأخطاَء ملوك احلرية 
تك�صف اأ�صماَء ال�صعراء املقتولني 

تفهر�صها
وتوؤجُج نطق احلكمِة فيها 

خطاطون يوؤدون احلق الأبي�ض باحلرب الأ�صود.
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على رسلها

وهي تنهال بال�صوت
هل كان يف �صوتها بع�ُض عمري 

هل كان فجري يغني لها
اأيها البحُر 

يا �صيدي يا قريني بعد الرحيل
على ر�صلها

�صوف تبقى وردة الكاأ�ض ترتكني 
 - على ر�صلها-

اإلشراقات
+ C M K + C M K
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                  كالقتيل.

على ماٍء مشيتحُ

على ماٍء م�صيُت اأقي�ض ما ينتابني من ق�صوة ال�صحراء كان املاُء حم�ض 
يراك  لكي  وال�صراك  اخلدائع  الأكاذيب  مراياه  كثٍب  عن  وراأيُت  خرافٍة 
املوُت لكني م�صيُت كاأنه يف اخلطوة الأخرى اأقي�ض �صراوة ال�صحراء وهي 
تهيُب بالأ�صرى ومتُكُر بال�صحايا باملرايا تعك�ض العط�صى جنائز راك�صاٍت 
كانت ال�صحراء ناع�صة احلديث تفي�ُض اأخطاًء وتاأخذين ملا ل ُي�صتهان به 
من الإغراء كنت ذريعة ال�صحراء وهي تخاتل العط�صى ومتحو ماءها كي 
ي�صتمر ال�صعُي نحو الأفق كان الرمل بو�صلَة امل�صافِر والغريِب و�صارٍب يف 
املاء  اأن  لقتلي غري  اأ�صعاري قرينتهم  اأن  واأعرف  التيه كنت متيمًا وجاًل 
اأم�صي فوقه ويدي جناُح فرا�صٍة يف النار  ي�صمعني ويكتبني على الأ�صماء 
كلما  اخلريطة  تفا�صيل  يف  وعيني  يهذي  طائ�ٌض  و�صوتي  موؤجلٌة  اأقداري 
ناديُت يف ليِل القبيلة َردْت ال�صحراء ردَّ املاُء يف جرح الزجاج و�صاعت 
�صاعت  ي�صعد  وهو  املهرج  طاقية  املاء  باأن  خرٍب  �صوى  ياأتي  لن  الأنواء 

الأنباء هذا املاء حم�ُض خرافٍة منذورٍة لدللة الأخطاء.
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قميص النيّب

فلما ركع يف املذبح لكي يقول �صالته 
فاح من ثوبه عطٌر غريٌب 

جعل امل�صلني يلتفتون �صوبه ماأخوذين. 
مل يكن ي�صلي، 

كان يقول �صعره، 
فطفق امل�صلون يرددون كالمه.

وهم عن �صالتهم �صاهون. 
وكان اهلل ي�صمع ويغفر 

ي�صغي لكالم ال�صاعر اأكرث مما ي�صغي ل�صالتهم.

اإلشراقات
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املقتول باألحباب

على م�ص�ٍض جترعُت ال�صواري من ذوي القربى 
واأرخيُت اخلياَم لكي اأناْم
قدحي تفي�ُض مباء قلبي 

والندامى يح�صدون اجلمَر يف �صدري 
واأهلي يغدرون:

هل اكتفيَت؟
م�صا�صُة املقتول بالأحباب        اأين الباب

قرٌب اأو جداٌر اأم جنائُز م�صرفاٌت يف ال�صدمِي
يا ندميي اأيها احلجر الكرمي

ما اكتفيُت
راأيُت يف وح�ض الرحيل مرارًة تغري مبا ي�صفي

فاأرخيُت الق�صيدة يف اليماْم.
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كيف له

كيف للرّب اأن يغفَل الآَن عن ر�صوٍل له 
كيف ُيهملنا بني اأيدي الطغاة

اأذلء 
كيف انتهينا نوؤدي �صالًة له 

وهو يف غيِه 
ي�صاأل العابد الكافر عن دربه 

ذائبًا يف ال�صالة؟

اإلشراقات
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قل له

ل تقْل للهواء اإنني هياأُت للنوم 
قل له اأخبار خولة 

وهي الوحيدة يف الليل 
ل تقل للهواء عن الوله الطفل 

عن وح�صة طالت الروح 
عن م�صتحيل الفتى وهو يف الذبح. 

قل له ... عّله .
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ماء يفسد

كيف �صتحجب �صم�ض احلق الوا�صح 
كيف تنام على ماء َيف�ُصُد 
مثل اخلوف على �صاقيك. 

وكيف ي�صوق الفطر اإليك غنائمه 
فطٌر فاجٌر يكمن كي يغدر باحلق الوا�صح 

كيف تقول لنا اإنك حتمينا 
واأنت تنام على ماٍء يف�صد.

اإلشراقات
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ظالم املرايا

- 1 -

�صتون ظالمًا وانتحاران وحرٌب واحٌد
كيف ت�صنى لك اأن تبقى وحيدًا كل هذا الن�ض.

- 2 -
اأنهيُت زجاجًا كامال اأبكي 

لكي اأجلو مراياك 
واأ�صتجوب اأ�صراَك 

واأحتال على القامو�ض بالتاأويل.

- 3 -

هل كان الأحباُء يحبونك حقًا
هل نداماك ي�صبُّون لك ال�صعَر 

يغنون الرباعيات 
كي ت�صكب ن�صَف احلرب يف الن�ض.
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- 4 -

�صتون ظالما 
منذ اأن قاومُت هذا املوت 

 كي اأحمو غيابك 
كنت اأبكي

مل اأعد وحدي هنا بعد كتابك
منذ �صتني ظالمًا وانتحارين وحرٍب فادٍح

اأ�صاأُل كي ياأتي جوابك.

 

اإلشراقات
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رقصة الغجر

- 1 -

وكنت اإذا م�صوا يف الرمل اأقراأ خطوَهم 
واأ�صيُب ناياٍت واأ�صتهدي بحزن �صليلهم يف الليل

كانوا ي�صاألون عن ال�صبايا
ي�صرحون املعجزات لهن 

�صرُب قواقٍع ونثاُر اأحجاِر الغياب وجنة خمبوءة  والوردة املكتومة الأحالم. 
كانوا ي�صهرون ثالث اآياٍت على الفجر املري�ض. يبنون بالباقي من الأحالم 

لُّوَن الغراَم بها  ماأدبًة وطي�َض غرانق وُرقًىًًًً ُي�صَ
رق�صة  ارتعا�صة  وهي  قم�صانهم.  منتهى  الأبجدية.  يف  قريَنهم  وكنت 

الأخطاء
 �صرخة روِحهم مذبوحة يف �صرية ال�صفر الطويل

اأقبل بتف�صرٍي يطاردهم. ويل يف  اأكون دللة التاأويل. مل  اأ�صعى كي  وكنت 
خ�صرة الو�صم القدمي اإ�صارٌة تغري ببع�ض املوت 

خيُط الناي وال�صعُب الذي يبكي كمانًا �صائعًا
�صيظل يبكي مثل ثاكلٍة: 

عا�صٍق  هدية  الذكرى.  خيانة  ال�صمري.  تاأنيب  الع�صرين.  روعة  يف  فتًى 
مغدور. موجًا تائهًا   وقبيلة اأخرى  
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كتاب اخلمر والكلمات يف كي�ض اخلراب 
واأمة ت�صعى لتقدي�ض العذاب.

- 2 -

كان الرمل حرب كتابهم
وخيامهم بيُت الق�صيد 

وكان �صعُر اخلوف جنمهم البعيد
اأقراأ خطوهم     

كي اأخطَئ التف�صري يف ليل الكتاب:
ذعُر الغزالة عند نبع املاء. جْتعيُد القمي�ض تزيحه القبُل ال�صريعة. نـّزُة 
الدمِّ �صاعة الن�صل املباغت وازدهاُر الطفل يف ح�صٍن على فر�ض امل�صافة. 

منتهى �صعِب اخلرائط يف �صياع الليل. ورُد الكربياء وجنُة اخل�صران 
رق�ٌض �صارٌم ل�صاللة الأخطاء. 

عر�ٌض عاجٌل يجتازنا
اأ�صماوؤنا احل�صنى

جتاعيٌد ملفقة لوجٍه حامل.

- 3 -

لُت موتي ت�صَع مراٍت لكي اأحظى بيقظته  �صعٌب �صين�صى اأنني اأجَّ
ن�صبُت له اخلدائَع وانتحلُت الن�َض والأنخاَب والغجر ال�صكارى باجلمال 

َة التهذيب باخلمر الغريب وِرقَّ
وت�صَع مراٍت جنوُت بزهرة امليزان 

اإلشراقات
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كنُت اإذا م�صوا يف الرمل. اأ�صمُع خوَفهم يف ملتقى الأنهار 
اأخ�صى اأنني لن اأعرف املعنى 
واإن اأجلُت ت�صعًا ع�صَر مراٍت 

ففي بع�ض التفا�صيل اختزاٌل ل يجوز مع الغجْر.

- 4 -

اإىل غجٍر تعود ق�صيدتي لتنال معناها 
لتف�صرٍي مزاجٍيّ ل�صعٍب يفقد الإيقاع 

اأ�صلَم وا�صرتاَح وغادر القامو�ض 
ل غجٌر له 

�صعٌب اأ�صاَع كماَنه 
ن�صَي الأغاين وا�صتقر بال �صفر

�صعٌب يفّرط يف الغجر.
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األزرق يف وحدته

)كتاب البحر(

روٌح تفيضحُ على القدح

)شذرات طرفة(

شذرات طرفة كتاب البحر

+ C M K + C M K

455 + 



456

»كاأّن حدوج املالكية  غدوة
 خاليا �صفني بالنوا�صف من دد«

طرفة

ي إذا َناَدى  »َوكريِّ
بًا نَّ امُلَضاُف ُمَ
ِد« ْهَتُه امُلَتوريِّ كِسيِد الَغَضا َنبَّ

طرفة
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منتهى املرآة

خلفي قوامي�ُض الرمال
وجثتي مهدورٌة 

يف  جنًة  ي�صادف  ملن  جتيز  الفتوى  و�صراوة 
الن�ض 

اأن ميحو كالمي 
وا �صرادَقهم  ودّقوا رق�صة الأقداح وانتهبوا �َصدُّ

وَغطوا وردًة يف الليل 
قالوا: مل تكْن.         ون�صوا خيامي 

زمني ع�صيٌّ 
ل طريَق �صوى دمي         وتوهج املراآة يغويني

 اأرى موتي             واأقراأ ليلهم يف معجٍم مي�صي 
كاأن املنتهى     

                وكاأنني      لغُة القيام.

- 1 -

ما تنظرون بحق وردة 
فيكم

- 2 -

قد يبعث األمر العظيم 
صغريه

- 3 -

ان الكريم، إذا حيّرب، 
يغضب

- 4 -

كيف يرجي املرء دهرًا

- 5 -

أْسَلَمنِي قومي

شذرات طرفة كتاب البحر
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 ترمجة النحيب

 كيف نرتجُم كَل هذا النحيُب
ي�صدر  وت�صمعه  هائاًل  بحرًا  ترى  اأن  حمنٌة 
نحيٌب  هو  هل  تدرُك  تكاُد  ول  كهذا.  �صوتًا 
نحيُب  اإنه  اأم  موِجه،  من  البحر  عن  �صادٌر 
حيث  الغام�صة،  الالزوردية  الأعماق  كائناِت 
دُف مكنوٌز  القواقع متمرت�صٌة يف عزلتها وال�صَ

يف َزَرِد امَلحار الزاهي ِب�صْمِته امَلهيب. 
كائنات تتفّجع م�صتجريًة باملجاهيل. تعلُن عن 
نحيٌب  هو  اأم  ة.  الق�صيَّ املهاوي  يف  وح�صتها 
كثيٍف  وحطٍب  خفيٍف  خ�صٍب  عن  ُد  يتف�صّ
بهيٍم  ميٍّ  عرب  وال�صفر  الرحيل  اأنواَء  ُم  يتج�صَّ
حلظُة  هي  هل  وال�صدمي.  الرباري  نزهِة  يف 
المتزاج الكويّن بني عنا�صر يخت�صُرها �صوٌت 
يف  اجلريحة،  احلنجرة  من  يت�صاعُد  ب�صريٌّ 
متوازيات  يف  م�صلوب  ل�صخ�ض  بحرّي  غناء 
واملحار  وامللح  املوج  ومتقاطعات  ال�صواحل 
متعاليٍة  ب�صواٍر  ماأ�صورًا  ال�صحيق  والنيلوفر 
�صاهقة  زرقاء  �صماء  ت�صاهي  نا�صعٍة  وقلوٍع 

تكاد ت�صقط. 

- 6 -

كل خليٍل كنُت خاللته  ال 
تَرَك اهلل له واضحة

- 7 -

كلهم أْرَوُغ من ثعلٍب

- 8 -

ما القلب سامل

- 9 -

كأن مثقٌل بجراحي

- 10 -

كباقي الوشم ف ظاهر اليد

+ C M K

458 + 



459

نحيٌب ي�صتع�صي على الو�صف.
املنذورة  اخليل  فحول  مثل  تبوُح  مفدوحٌة  حنجرٌة 

لفت�صا�ض بكورية الأفرا�ض الها�صلة يف اأفٍق بال 
املتاري�ض  لقتحام  مر�صودة  خملوقات  حدود. 
واإحراز  الأ�صلحة  و�صيانة  الفر�صان  وحماية 
الهزائم والدفاع عن القتلى ون�صيان املفقودين 

تلك هي مو�صيقى الأرواح املنتحبة 
قادرة على امل�صافة واجرتاح اخل�صارات 

لترباأ من  املحكِّ  ال�صحراء على  ي�صع  بحٍر  يف 
التجربة. 

- 11 -

ابكي وابكي إىل  الغد

- 12 -

يقولون: ال هتلْك  أسًى

- 13 -

كام قّسم الرتَب املفايُل باليد

- 14 -

الشمس ألقْت رداءها

- 15 -

صهابية العثنون

شذرات طرفة كتاب البحر
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الفراشة يف الشفتني

�صتبقى هادئا،               الريُح ت�صخُب حول 
جي�صك    

هادئًا مثل اختناقِة حامٍل يف بحره        تبقى، 
تغفو  كفرا�صٍة  �صامتًا  ع�صفًا  ال�صعُر  وياأتي 

على �صفتيك 
تبقى �صامتًا كي ل تفّر فرا�صة العينني 

هذا ال�صعر يغوينا.
احتمالُت انهداٍم       واخرتاق الن�صل  

والنار اجلريحة            وانتحاٌب فادٌح
و�صراوٌة و�صغينٌة      والغدُر مثل البحر 

غابُة اأجنٍم         �صكوى بال جدوى
ووحدك هادئ،

تبقى فرا�صتك احلزينة وحدها 
�صفتان �صاخ�صتان             تبقى هادئًا 

ٌل ي�صلِّي قرَب جرحك َن�صْ
والفرا�صة �صمتك النبوّي 

وال�صحراُء بيتك... 
                     هادئًا تبقى قبيَل البحر.

- 16 -
َجنوٌح، دفاٌق، عندٌل، ثم 

أفرغْت

- 17 -
ر َرْحُلها إذا أقبلْت قالوا تأخَّ

- 18 -
بنائُق غرٌّ ف قميٍص مقدد

- 19 -
أتلُع َنّاٍض

- 20 -
كمكحولتي مذعورة

- 21 -

وإن شئَت مل َتْرَقْل، وإن شئَت 
أرقلْت
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البحر األّول

- 1 -
ُجنَّت » الرقالء«.

ومل  الأليف،  العاقل  احليوان  �صواُب  وطا�َض 
انطلقْت  فقد  كبح جماحها،  قادرًا على  اأعد 
تاركًة م�صار القافلة التي كنا ن�صري فيها. كلما 
ْت يف امل�صري  �صددُت قياَدها َنرَتْت راأ�َصها وجدَّ
حتى  منطلقًة  وترقُل  وتُخبُّ  تطرُد  الهميم. 
بالركاب  عنقها  مع  م�صتويًا  راأ�ُصها  ي�صتقيم 

�صانعًة ج�صرًا نحو ما ل اأدري.
مل اأَر »الرقالء« يف هذه احلال من قبل. رحت 
النفالت  خ�صية  والتالبيب  بالركاب  اأت�صبث 
وال�صقوَط لفرط حركتها القوية امل�صطربة غري 
املكرتثٍة بي. ظننُت اأنها يف حاٍل من اإثنتني، اإما 
اإليه  فطارْت  قريٍب  ماٍء  رائحَة  ْت  �َصمَّ قد  اأنها 
بعد اأيام العط�ض التي �صرمناها يف ال�صحراء، 

اأو اأنَّ لوثَة اجلوع قد اأفقدتها عقلها. 
ل  مبا  ماأمورٌة  احلالني  يف  فهي  دعها  قلت: 

�صلطة يل عليه.
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أال ليتني أفديك منها 
وأفتدي
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جاشْت إليه النفُس خوفًا
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اذا القوم قالوا من فتًى 
خلُت أنني
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ولسُت بحالل التالع خمافًة
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إن تقتنصني ف احلوانيت 
تصطد
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اإذا بنا ن�صمع �صوتًا هو  وفيما نحن طائران 
الأجنحة  وا�صطفاق  اجلماعي  النحيب  بني 
العظيمة. �صوٌت مل نعهده طوال ال�صحراء. 
فلم يزد هذا ال�صوت »الرقالء« اإل انطالقًا 
اأين  اإىل  تعرف  كانت  كاأنها  ال�صوت  ناحية 
تذهب. و�صرعان ما ظهر لنا يف اأفق نظرنا 
يف  �صاهدته  اأن  يل  ي�صبق  مل  لزوردّي  بريٌق 
اأب�صرت »الرقالء«  اإقامة. حني  �صفر ول يف 
تلك الزرقة نرتْت عنقها عاليًا والتفتْت تنظُر 

يف عينّي كاأنها تقول يل: »هل راأيت ؟!«.
ب�صاقّي  ربتُّ  اأكرث.  القياد  لها  اأرخيت 
اأرى  اأنني  مطمئنًا  جانبيها  على  املتوترتني 
الالزوردي  ال�صطح  لذلك  و�صاَر  تراه.  ما 
اأجْد ما  اإنني مل  ملعٌة تخطُف الب�صر. حتى 
من  �صرٌب  ذلك  باأن  الظّن  لقبول  يدفعني 
فلم  ذلك.  ي�صدق  لن  اأحدًا  اإن  ال�صراب. 

ي�صادفنا �صراٌب مثل هذا قط. 
ثم اأخذ ال�صوت العظيم يت�صاعُد ويقرتُب 
يف  �صمعناُه  �صوتًا  ي�صبه  اأن  دوَن  متو�صحًا 
التي  باخِلّفة  تتقدم  و»الرقالء«  حياتنا. 
غام�صًا  فرحًا  وكاأن  بالطائر.  ي�صاويها 
اأعطافها  لينع�ض  كيانها  يف  يت�صرب  بداأ 
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نداماي بيٌض كالنجوم
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رحيٌب قطاُب اجليِب منها
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عىل رسلها مطروقٌة مل تشدد
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مازال ترشايب اخلمور ولذيت
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حتامتني العشرية كلها
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أفردُت إفراَد البعري املعّبد
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املتعبة.  �َصَرْت من ج�صدها حرارٌة يف ج�صمي  
متحّولة اإىل برودِة من يقف يف مهّب هواٍء. 
ًة وهي تباعد بني  �صارت »الرقالء« اأكرَث خفَّ
عن  تخفَّ  اأن  على  مو�صكًة  اأطرافها  مواقع 
الأر�ض. وجاءْت لنا الزرقُة م�صوبًة باخ�صراٍر 
طرّي. تتقدم نحونا اأ�صرع مما نذهُب اإليها. 
لوٌن غريٌب عجيٌب �صا�صٌع هو الآن ميالأ الأفق 
كاأن  �صعرت  اأب�صاُرنا.  به  وتكتنز  اأمامنا 
عاطفة توحد بيننا اأنا و»الرقالء«. اأحا�صي�ض 
اأكد  اآن. مل  روحينا وج�صدينا يف  متزُج بني 
اأم�صك حبَل قياِدها، ومل تُعد ت�صعر بي خارَج 
ها  ج�صدها.  يف  امل�صتيقظة  الطبيعة  حدود 
جمهوٍل  اأجمُل  هو  �صيٍء  اإىل  نذهُب  نحُن 

�صادفناه طوال حياتنا. 
وفجاأة، 

على  �صخرٍة  مثَل  مت�صّمرًة  »الرقالء«  وقفت 
َخُب  حافة ماٍء عظيٍم من الالزَورد وهو َي�صْ

ويتالطُم وي�صرُخ بنا اأن : ِقفا.
فوقفنا.

وقد متلكنا ارتعا�ٌض لهول ما راأينا. كان ذلك 
فوق طاقة خيالنا بكامله. 

�صرخت: ما هذا يا »رقالء« ؟
ف�صمعتها تقول: هذا ما اأريُد اأن اأعرفه.
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ِلدي هل أنت خُمْ

- 34 -

دعني أبادرها بام ملكْت 
يدي
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أرى العيش كنًزا ناقصًا كل 
ليلة
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ما أقرب اليوم من غد
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متى ما تعَل باملاء تزبد
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وال�صخامة  احلجم  بهذا  ماًء  ن�صاهد  مل 
تتبُع  »الرقالء«  كانت  اإذن  اأبدًا.  والهول 
رائحَة املاء. والآن وقعت على ماٍء اأكرب من 
اأن  لبد  فكرُت.  نعرفها.  التي  ال�صحراء 
واأنه  النا�ض.  طوفانًا قد حدَث يف غفلٍة من 
ب�صرًا  نرى  ل  نحن  جميعه.  اخللَق  ابتلَع  قد 
هنا. حني مل نلحظ حاًل ي�صتجيُب لذعرنا، 
اأن  �صوى  نراه،  مما  خمافة  ل  اأن  لنا    َ َتبنيَّ
�صوَت ال�صطخاب املتواتر قد اأقلقنا خ�صية 
ُب علينا  اأن كالمًا يتحدث به هذا املاء يتوجَّ

فهمه واإدراك فحواه.
ترتخي  »الرقالء«  ج�صد  بع�صالِت  �صعرُت 
على  بُّ  َي�صُ �صيٍل  مثل  عرقها  ُر  ويتحدَّ وتربُد 
نزلُت  تدور.  نف�صها  حول  حتركْت  جوانبها. 
من  هو  رمٍل  على  مرخيًا  قياَدها  لها  تاركًا 
تر�صَم  اأن  لها  يحلو  بحيث  والنعومة  البيا�ض 
اليقظ.  بخيالها  يجول  ما  بقواِدمها  فوقه 
اأن  اأريد  تقدمُت ناحية احلافة الطرّية كاأين 
ي. لكي اأتيقن  اأمل�َض املاَء العظيم بكامل حوا�صِّ
»الرقالء«  فاأطلقت  ال�صائلة.  طبيعته  من 
رغاءها حتذرين من مغبة ما اأنا مقدٌم عليه. 
الرمَل  تهداأ. لم�صْت قدماي  اأن  لها  فاأوماأُت 
الناعم الرطب. تقدمت. ر�صت موجة �صغرية 
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ذرن أروّي هامتي ف حياهتا
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أرى املوت
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لعمرَك أن املوت ما أخطأ 
الفتى
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رأيُت بني غرباء ال ينكرونني
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ال خرَي ف خرٍي ترى الرَش دونه
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اأمرًا  اأعرَف  اأن  عليَّ  كان  جديدة.  بربودة  قدمي 
واحدًا قبل كل �صيء.. اأمرًا ل يفكُر البدويُّ يف 
�صيٍء قبله: هل هذا ماٌء عذٌب يروي العط�ض؟

الأول  اكت�صايف  لذَة  ت�صاهي  خيبتي  كانت 
البحر  اإنه  بعد،  فيما  لنا،  �صيقال  الذي  لهذا 
�صيخالُج  نف�صه  الأمُر  امل�صتمر.  ال�صفر  قرين 
لن  ماٌء  اأنه  �صريعًا  �صتعرُف  التي  »الرقالء« 
عن  ُر  يْق�صُ كونه  اإل  وكرمه  غناه  ينق�ض 
ما  على  �صاعتها  وقعنا  قد  اأننا  غري  العط�ض. 

�صيجعل حياتنا يف التجربة الفاتنة.
وكان ذلك اأول عهدي بالبحر.

- 2 -

ومن يومها مل اأعرف َمِلكًا مثله.
ب�صموخ.  املنب�صط  ال�صخم  الكائن  هذا 
الأقوى بهذه الليونة التي ل ت�صاهى. املكافئ 
الأعظم ل�صحراء الأر�ض قاطبة. من يومها. 
اخلا�صِع  �صعوُر  ينتابني  اإليه  اجتهُت  كلما 
ق�صرًا  لي�صْت  م�صتهاٍة.  �صالٍة  اإىل  ذاهبًا 
ال�صائلِة الروِح  �صالُة  �صكاية.  ول  َنذرًا   ول 

اإىل ملٍك كرمٍي بال  اأذهُب  يف اجل�صِد اله�ض. 
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وإن ُأدَع للُجىل أكْن من 
محاهتا
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ولكنَّ موالي امرؤ هو 
خانقي
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كرأس احلية املتوقد
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إذا ابتدر القوُم السالَح 
وجدتني
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ماذا ترون بشارٍب شديٍد 
علينا
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اأ�صغي  اإليه.  اأجل�ُض  رجاْء.  بال  رحيٍم  ٍة  ِمنَّ
مني  ي�صمع  معه.  واأتفاهُم  اأفهمه  حلديٍث 

�صمتًا ل يدركه �صواه.
وفلكًا  �صفنًا  فيه  ور�صمُت  البحَر،   عرفُت 
وهوادَج ت�صُل الرمَل باملوج، واأ�صُع يف زرقتِه 

ج�صدي كلما تعبُت. 
مثل �صيٍف ي�صرتيُح يف غمده. 

قبل البحر كانت ال�صحراُء تكفينا
وبعد البحر،

               ما اأ�صيَق الكون وما اأقَل الق�صيدة. 
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موطٌن خيشى الفتى عنده 
الردى
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أف اليوم إقداُم املنية أم غد

- 50 -

فإن متُّ فانعيني بام أنا أهله
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نفى عني الرجاُل جراءيت 
عليهم

وإقدامي وصدقي وحمتدي
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ما األيام إال معارة
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 احلحُداة يبتكرون البحر

الآن اأعرُف البحَر،
الغام�صة.  زرقِته  خملوقاِت  كائناته. 
قبل  يدرَك ذلك  اأن  مثلي  لبدوّي  لي�ض 
املاء  هذا  رحاب  يف  كياَنه  ي�صَع  اأن 
الرمل  بني  قدميه  ويوؤرجُح  الهائل، 

الناعم والنيلوفر البعيد. 
�صريُر القواقع ونزهة احليتان.

 
اأعرف البحَر،

املوج  ملكة  اأجنبتهم  الذين  رجاله 
هم  رجاٌل  البحريات.  الن�صاُء  تُهم  وربَّ
اأو م�صتعدون  اأوعائدون  اإما م�صافرون 
حتى  غو�صًا  الزرقة  يف  رحيٌل  لل�صفر. 
الكرمُي  احلجُر  يولُد  حيث  اجُلمان. 
�صاعَة  املري�صِة  اللحظة  حكمِة  من 
بيا�ِض  يف  باملالِح  العذِب  ا�صطفاِق 
ال�صحيق مكرتثًا  املكنوزة يف  دفة  ال�صَ
النحيلة  اأج�صاَدهم  يغم�صون  بالهواء. 
احلكيم،  الوح�ض  غفلة  يف  املعروقة 
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ستبدي لك األيام ما كنَت 
جاهاًل
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فليت لنا مكان امللك
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ومن احلب جنوٌن مستعر
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حيثام قاظوا بنجٍد وشتوا

- 57 -

وإذا تلسنني ألسنها
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أرهُب الليل
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مباغتة  اأجل  من  باملثاقيل  اأج�صاَدهم  موِثقني 
القاع لإنقاذ الدّر املكنون يف زرد الأزل.

البحُر،
النجاروَن، مهند�صو امل�صافات، اأ�صاتذُة الغياب، 
مرّو�صو اخل�صِب الياب�ِض. لي�صرَي هوادَج جتوُب 
جتاعيَد الأنواِء م�صتجيبًة لنداء الأقا�صي. حيُث 
ال�صحراُء وحيدة ب�صفرها الذي يبداأ ول ينتهي. 
مرو�صو اخل�صب الهارب من عتمة الغابات نحو 
الأنهار  م�صابِّ  على  ال�صاهق  الوهج  م�صاقط 
و�صرفة  �صريٌر  الآن  هو  خ�صٌب  الليل.  واأرخبيل 
ودرٌج ت�صعُد اإليه اأبراُج املوِج وتيجاِنه الطائ�صة.
الأفئدِة.  بولِع  الفولذ  عو  مطوِّ احلدادوَن، 
باملرا�صي  ملوحني  واملهاميز.  الأ�صكال  طارقو 
ونزهة  ال�صفن  راحة  واكت�صاب  الأنواء  لرتياد 
اأخفَّ  حديُدهم  امل�صافرين.  وخربة  البحار 
اخليل.  اأ�صائل  من  ر�صاقًة  واأكرُث  الغبار  من 
اأنامِل  مثَل  مبغازَل  اخل�صِب  �صفائَح  َيِخيُطوَن 

الن�صاِء املنتظراِت يف وح�صِة ال�صواحل.

جوقة  الأكباد.  نواح  البحر.  ُحداة  املغنون. 
الطّوافة  ال�صفن  حواف  يحتلون  احلناجر. 
غفلة  يف  الغوا�صني  يقظة  بكلماتهم  يهدهدون 
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تتقي األرض
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إنك من قوٍم صرب
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إذا ما فزعوا
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تساقى القوم كأسًا مرًة

- 63 -

فإذا ما رشبوها وانتشوا
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عبق املسك هبم

+ C M K

468 + 



469

مغمو�صة  املتعبة  اأطرافهم  تتدىّل  والريح.  املاء 
الأجرام  حتى  اأ�صواتهم  دافقني  البحر.  يف 
مرتع�صة  املحار.  حرا�صف  تتلم�ض  وهي  الغاط�صة 
حلظة  العظيمة  ال�صهقة  انتظار  يف  الفرائ�ض 
ـلوَن  َيرتِّ مغنوَن  الغمر.  خارَج  اأعناَقهم  ينرتون 
الأمَل يف �صورة ال�صفر يف رعايِة قمٍر �صاحٍب فوق 
خ�صٍب مغ�صول يف مراقَد �صاريٍة لفرط امَلحاِر فوق 

ال�صطح الثمْل.

البحُر،
ة،  النوار�ُض املُحلِّقة، املن�صابَة، املتوترَة، املنق�صَّ
بريُد  الدليُل،  ال�صائعة،  النافرُة،  الأليفُة، 
ال�صواحِل، حار�صُة املوِج، رعاُة الزبد الطائ�ْض. 
املكاِن  هند�صَة  البحارُة  ُيتقُن  ري�ِصها  بربيق 

والطق�ِض ومالمِح الأفق.
ـتها الن�صاُء البحريات، ونذرْت لها املاَء  �صعوٌب َربَّ
اأرداِن  يف  تتاأرجُح  هوادَج  يف  واأطلقتها  الهائل، 
املوج مبزاجه العا�صف. اأعرف لهم اأجنحة الفقد 
والفرح واأ�صداق الآفاق. يف انتظاٍر �صارٍم تتناوُب 
يف  رجالهن  مع  البحريات  الن�صاُء  رعايِته  على 

ال�صفر والإقامة.
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نمسك اخليل
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كجذوع شذبت منها 
القرش
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أرسل حكياًم وال توِصه
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وال تنأ عنه وال ُتْقِصه
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وذو احلق ال تنتقص حقه
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ِه ويأتيك باألمر من َفصيِّ
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البحُر،
يف  من�صورة  ال�صا�صعة،  البي�صاُء  املناديُل 
ر�صائُل  تلك هي  ال�صاهقة.  ال�صواري  مهب 
�صفٍر  غداَة  ال�صماء  بريد  يف  النا�ُض  يبعثها 
ال�صالة  ر�صائل  الغيم.  يف  الرجاَل  ياأخُذ 
والت�صّرع لئال يغفل اهلل عن اأفئدة الن�صاء. 
ويجعل  غو�صهم.  ي�صون  رجالهن.  يحمي 
عودتهم نعمة الآلهة. اأعرف الن�صاء ميدحن 
حني  ويهجونه  الرجال،  يرجع  حني  البحر 
يتاأخرون يف العودة، ويحرقنه بجمر القلوب 
اَعُهم يف  اإذا هو تهاون عنهم واأهملهم واأ�صَ
تيه اللجِّ وَطَرَحهم �صحية الأنواء واملجاهيل.

اأعرف البحر،
حكمُة املاٍء العظيم الذي ي�صهُر على هند�صة 
الأر�ض  ميزان  يف  وامل�صافات  احلجوم 
كثرٌي  ماٌء  ال�صفن.  وُي�صعُد  الغيم  واإ�صطرلب 
در�ض  ال�صحراء  يلقن  القمر.  مبزاج  يزداد 
الكرم ولني العريكة و�صرامة التجربة. يروي 
الطرية.  كائناته  على  يحنو  ال�صفر.  ر�صائَل 
�صيوفه  ويرعى  والعطايا  بالعودة  َيِعُدها 

- 71 -

حلفُت بربيِّ الراقصات

- 72 -

ُخذوا ِحْذَركم

- 73 -

هي امليتة األوىل

- 74 -

بعض الرش أهوُن من بعض

- 75 -

وجردا عىل الغدر خياًل ما متل 
من الركض

- 76 -

إذا ما الغيم أمسى

+ C M K

470 + 
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واأنا�صيد  ال�صفن  حُلداة  وُي�صغي  املو�صميني 
بهم  تطي�ُض  ب�صٌر  يتبادله  �صجاٌل  ال�صواحل. 
اجلموَح  وي�صتبدلون  الب�صالَة  يزعُمون  املغامرُة 
كامٌن  وعذٌب  وا�صٌح  اأجاٌج  كثرٌي.  ماٌء  بالندم. 
يف التجاعيد. تكت�صفه الن�صاُء وير�صفه الرجاُل 
ْت ال�صفُن واقتحمْت  بالِقَرِب واملجارير كلما َجفَّ
ال�صحراُء برمالها الفجِة فرادَة الأرخبيل النبيل.
حكمٌة من البحر تاأتي        اإىل البحر تذهُب. 
وما اإن يكت�صَف �صاعٌر بحرًا جديدًا حتى تبداأ 
بيُت  الق�صيدة  كاأنا  النحول.  يف  الأ�صطورُة 
املنَتظْر. هديتها  فار�ُصها  والبحر  ال�صحراء، 

اللوؤلوؤُ وبلورة املاء والعذوبة الهاربة.
على  ويقتتلون  امللوُك  ُك  َيْعرَتِ مِلَ  الآن  اأعرف 
لتيجانهم  يكوَن  فلن  املن�صّي.  الأرخبيل  هذا 
قيمٌة اأو مكانٌة اإن هي خلْت من لوؤلوؤ البحرين.

الآن اأعرف. 
الآن. 

كيف لن يكتفي امللوُك بالأر�ض، 
ولن يكفيهم بحٌر واحٌد ..

       ول يروي عط�صهم ماُء الأبد.

- 77 -

يرقص قبلها الدفُء

- 78 -

ال تعجال بالبكاء

- 79 -

وال َأِغرُي عىل األشعار 
أرسقها

- 80 -

هل لنا أهل ؟

- 81 -

ترد عيّل الروُح ثويب

- 82 -

وسيفي حساٌم

شذرات طرفة كتاب البحر
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 حبر / حلم

يده على ماء الرحيل،      
وقلبه يف اخلوف

عينان يف َوجٍل
     على مهٍل 

ي�صيُل       
وينتهي       

وميوْت.

 

- 83 -

فليت غرابًا ف السامء

- 84 -

وبالسفح آيات

- 85 -

وأسحَم وّكاِف العيّش

- 86 -

وليس عىل ريب الزمان كفيل

- 87 -

َنَظٌر ساٍج إليك

- 88 -

غنينا وما نخشى التفرق

+ C M K

472 + 
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حبر / ثالث

�صاأعرُف كيف اأن البحَر كان ذريعة لأبي 
بكمانه  �صارمًا  اختناقًا  ثمانني  يبكي  لكي 

املك�صور 
زاغ ن�صيُده           واحتاَر موٌج طائ�ٌض بنحيبه

الآن اأعرُف 
كان مالٌح يجوُر به 

ويجثو عند �صاريٍة متيُل به            
اأهيُم به

ين     فاأ�صيُع يف  ويرتكني ململكة الغبار ت�صدُّ
الأمواج

ل�صاريٍة  يرتكني  البحر.  يف  نحيبه  كنُت 
متزقني 

ي�صيب  واأنني طفٌل  ي�صيخ  ولٌد  اأنني  �صاأعرف 
ونطفٌة للموت

كان اأبي يوؤلفني ويكتبني 
لتمحوين يٌد وي�صدين غيٌم ملحتمل احلواِر

الآن اأعرُف اأن بحرًا ثالثًا ينتابني بدٍم وناِر.

- 89 -

كالنا غريٌر

- 90 -

سام لك من سلمى خياٌل

- 91 -

حٌب كلمع الربق

- 92 -

و ما َزاَدك الشكوى

- 93 -

فإن واصٌل حبَل من َوَصل

شذرات طرفة كتاب البحر

+ C M K + C M K
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الزورد القميص

الرحب.  الأزرق  هذا  املاء  من  حرية  اأكرث 
يبداأ  الذي  الالزورد  هذا  الرحيم.  الأزرق 
كلما و�صع �صاعٌر قلبه يف القمي�ض املجّعد. 
ماٌء يح�صن بعذوبته الغام�صة روحًا هائمة 

�صاردة من تخوم املمالك. 
اأكرث حرية هذا البحر، اأيها امللك، من كل 
ياب�صة  بقواقع  امل�صحونة  خطبك  ن�صو�ض 

واأ�صماك ميتة ومراكب مهجورة.
اأيامي الأخرية قبل الرحيل الأخري. تريثت 
غفلَت  وما  اإدراكه  فاتك  ما  لك  اأقول  لكي 

عن فهمه وما تعرثت لغتك يف قراءته.
اأقول لك

م�صتعينا باملعجم ال�صغري يف �صدور النا�ض، 
�صوته  ويرتع�ض  القوامي�ض  يرث  معجٍم 
الزرقُة  اأو�صكْت  كلما  باخلفقان  اخلفي�ض 

على النوم.
اأيامي الأخرية هنا
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أبكي ليوٍم لقيته

- 95 -

أبكي أْسَوَد حالكًا

- 96 -

إذا جاء ما البد منه فمرحبا

- 97 -

وتصدُّ عنَك خميلة الرجل

+ C M K
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بخيلة  اأيامًا  اإن  يقال  لئال  اأذهُب  �صوف 
�صاقت على الكلمات يف ح�صرة البحر حتت 

�صرفة امللك:

اأيها امللك
هذا اأزرُق خارٌج عن تخومك ل يطاله �صلطاٌن 
اأيها  لك  لي�ض  بحٌر  عليه.  �صطوٌة  لك   ولي�ض 

امللك
ل �صحراوؤك ول جي�صك ول حرائقك 

وَغَزَلَه  كثريون.  مهند�صون  عليه  �َصَهَر  بحٌر 
غوا�صون من بيا�ض اأحداقهم وحلكة لياليهم 
باللوؤلوؤ  اأح�صاءه  وزرعوا  قلوبهم،  وقرمز 
الكرمي، ومنحوا اأ�صماكه الألوان وحرية املاء.
وح�صة  يف  هائمٍة  ل�صعوٍب  الباقي  هو  بحٌر 
اأر�ض �صغرية ت�صت�صيق ول يقدر ال�صعر على 

حزنها.
ُخُذ ال�صحراء كاملًة كلها 
ولتدع البحَر نزهة للغرق.

- 98 -

َشُه كسطور الرقَّ َرقَّ

- 99 -

حابيس رسٌم وقفُت به

- 100 -

وقد يبلغ األنباء عنك 
رسوُل

شذرات طرفة كتاب البحر
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475 + 



476

 فوضى

َدع ماءك الكوين ُي�صغي لالأقا�صي 
وانتظْر ترنيمَة الكابو�ِض

مثل فرا�صٍة،
               وانهْر �صاللتَك امل�صاعة

وانتظْر تهويدَة القامو�ض
ماٌء يف مكاٍن غام�ٍض. 
ماٌء          وليٌل باهٌظ 

َدع يل كتابك قبل اأن تقراأ، 
وقبل البحر، قبل �صالفة التف�صري 

دعني لالأقا�صي
اأ�صتعيد حتيَة الفو�صى واأخطاَء ال�صاللة

                   غفلَة الفانو�ض.

+ C M K

476 + 
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األمثولة

األمثولة

 
)شهادات وثيقة(

+ C M K + C M K

477 + 
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»الهوة القائمة بني امليثولوجيا والتاريخ ميكن ردمها بدرا�صة 
التواريخ التي يجري ت�صورها، ل على اأنها منف�صلة عن 
امليثولوجيا، بل هي ا�صتمراٌر لها«.

كتاب»الأ�صطورة و املعنى«
كلود ليفي �صرتاو�ض
ترجمة: �صبحي حديدي

+ C M K

478 + 
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ابن �صالم 

»اأ�صَعر النا�ض بعد امرئ القي�ض«.
»معظم �صعره �صاَع، حتى مل يبق منه باأيدي امل�صححني 
اأقدم  من  كان  اأنه  مع  ق�صائد.  ع�صر  بقدر  اإل  ل�صعره 

الفحول. وقد ُحِمَل عليه كثرٌي من ال�صعر«

كتاب »طبقات فحول ال�صعراء«

األمثولة
+ C M K + C M K

479 + 
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بروكلمان

اأخي  ابن  كان  البكري.  العبد  بن  عمرو  بن  طرفة  »هو 
املرق�ض الأ�صغر. وق�صى �صطرًا من حياته يف بالط عمرو 
569م.  اأو   568 �صنة  حتى  احلرية  ملك  الذي  هند،  ابن 
لكن يبدو اأن طرفة مل ينادم اأبا قابو�ض يف احلرية، اإنا 
اليمامة،  يف  اأمامة،  بن  عمرو  وهو  اأبيه،  من  امللك  اأخا 
وكان التجاأ اإىل قبيلة مراد من عداوة اأخيه. فعاقب امللك 
طرفة باأخذ اإبله التي تركها يف »تبالة« من ديار بني خلم، 
طرفة  النقاُد  َل  َف�صَّ وقد  مقذعة.  باأ�صعار  طرفة  فهجاه 
على �صائر ال�صعراء باإجادته و�صف الناقة يف معلقته على 
ه اأ�صعَر �صعراء  نحو مل ي�صبق اإليه، ومييل بع�صهم اإىل َعدِّ

اجلاهلية«.
كتاب »تاريخ الآداب العربية«

+ C M K
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ابن حبيب

اعترَب ابُن حبيب يف كتابه »عقالء املجانني« �صلوَك طرفة 
بن العبد وخاله املتلم�ض، اإذا �صحَّ ت�صرفهما بحمل ر�صالة 
اأمر  حتمل  وهي  البحرين  يف  عامله  اإىل  احلرية  ملك 
الفتك بهما، اإنا هو �صرٌب من احلماقة والبالهة التي 
قد ت�صدر عن اأكرث النا�ض �صذاجة ول تنا�صب �صاعرًا مثل 

»طرفة« �صاحب املعلقة الزاخرة باحلكمة.
  

كتاب »عقالء املجانني«

األمثولة
+ C M K + C M K

481 + 
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ابن قتيبة

_ 1 _

»اأجودهم طويلة. وكان يف ح�صٍب من قومه، جريئًا على 
�صنًا  ال�صعراء  اأحدث  وكان  غريهم.  وهجاء  هجائهم 

واأقلهم عمرًا«

_ 2 _

»اأ�صربهم مثاًل طرفة«

كتاب »ال�صعر وال�صعراء«

+ C M K

482 + 
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 اأ�صقف البحرين

وكان لـ »هجر«، ق�صبُة البحرين، اأ�صقٌف يدعى »اإ�صحاق«، 
ذكر يف جممع الن�صاطرة �صنة 576 ميالدية. اأن »طرفة 
قد ُولَد يف عام 543 ميالدية. وقتل يف عهد عمرو بن هند 

ملك احلرية �صنة 569 ميالدية.

كتاب »ملوك احلرية«

األمثولة
+ C M K + C M K

483 + 
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اأبو بكر الأنباري

»اأخربنا احل�صن بن علي العنزي قال: اأخربنا العبا�ض بن 
الفرج الريا�صي قال: اأخربنا عمر بن بكري، قال: حدثنا 
�ِصماك  عن  الراوية  حّماد  حدثنا  قال:  عدي  بن  الهيثم 
بن حري قال: حدثني ُعبيد راوية الأع�صى قال: حدثني 
وطرفة  اأنا  قدمُت   : قال  املتلّم�ض  حدثني  قال:  الأع�صى 
بن العبد على عمرو بن هند، وكان طرفة غالمًا معجبًا 
تائهًا يتخّلج يف م�صيته بني يديه، فنظر اإليه نظرًة كادت 
ي�صحك،  ول  يبت�صم  ل  عمرو  وكان  جمل�صه،  من  تقتلعه 
وكانت العرب ت�صميه »م�صّرط احلجارة«، وملك ثلثمائة 
وخم�صني �صنة، وكانت العرب تهابه هيبة �صديدة«                                  
كتاب )�صرح الق�صائد ال�صبع الطوال اجلاهليات(

+ C M K

484 + 
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ياقوت احلموي

عن »الأغاين« لالأ�صفهاين، يقول ياقوت:
» ... والأ�صوات املائة هي ت�صٌع وت�صعون، وما اأظن اإل اأن 
الن�صيان قد غلَب عليه  اأو يكون  الكتاب قد �صقط �صهوًا، 
واهلل اأعلم، فهو قال يف اأكرث من موقع اأنه �صيقول عن هذا 

ال�صاعر يف مو�صع اآخر.. ومل يفعل«

كتاب »معجم الأدباء«

األمثولة
+ C M K + C M K

485 + 
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ال�صريف املرت�صى

اأَمَر بقتل  َمْن  اإنه عمرو بن هند، فاإن  لي�ض كما قيل عن 
طرفة  ب�صهادة  املنذر«  بن  »النعمان  هو  وطرفة  املتلم�ض 
امللك  فيها  يخاطب  له  ق�صيدة  يف  يقول  الذي  ذاته 

النعمان:
»اأبا منذر كانت غرورًا �صحيفتي...«

كتاب »الأمايل«

+ C M K
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عائ�صة

)كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ل يتمثُل ب�صعٍر غري 
بيت طرفة بن العبد:

)�صتبدي لك الأيام ما كنت جاهاًل
وياأتيك بالأخبار من مل تزود(

وي�صفه باأن هذا من كالم الأنبياء.

كتاب »م�صادر ال�صعر اجلاهلي«
 نا�صر الدين الأ�صد

األمثولة
+ C M K + C M K

487 + 
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جواد علي

املوؤرخوَن  كتبه  ق�صٍم  اأ�صعُف  هو  الإ�صالم  قبل  ما  »تاريُخ 
والتدقيق  التحقيق  يعوزه  العرب،  تاريخ  يف  العرب 
والغربلة، واأكرث ما ذكروه على اأنه تاريخ هذه احلقبة، هو 
اأ�صاطري وق�ص�ض �صعبي واأخبار اأُخذْت عن اأهل الكتاب 
ول �صيما اليهود، واأ�صياء و�صعها الو�صاعون يف الإ�صالم 

ملاآرب اأخرى«.  

كتاب »املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�صالم« 

+ C M K
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 طه ح�صني
_ 1 _

وا�صٌح جلّي. مذهُب  ومذهٌب يف احلياة  قويٌة  »�صخ�صيٌة 
اللهو واللذة يعمد اإليهما من ل يوؤمن ب�صيٍء بعد املوت. ول 
يطمع من احلياة اإل فيما تتيح له من نعيٍم بريء من الإثم 

والعار. على ما كان يفهمهما عليه هوؤلء النا�ض.
اأنها  يزعم  اأن  يلمحها  من  ي�صتطيع  ل  بارزة  �صخ�صية 
متكلفة اأو منتحلة اأو م�صتعارة. وهذه ال�صخ�صية ظاهرُة 
اإىل  وامليِل  والياأ�ِض  احلزِن  نُة  بيِّ الإحلاِد  وا�صحُة  البداوِة 

الإباحِة يف ق�صٍد واعتدال«.

األمثولة
+ C M K + C M K

489 + 
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_ 2 _

اأن القراآن قد ظهر يف  اأن ي�صدَق  »وكيف ي�صتطيع عاقٌل 
اأمة جاهلة همجية«

_ 3 _

اأن املتلم�ض كان خال طرفة. ومل يرو ابن �صالم  »زعموا 
للمتلم�ض �صيئًا ومل ي�صمِّ له ق�صيدة«.

كتاب »يف الأدب اجلاهلي«

+ C M K

490 + 
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 نا�صر الدين الأ�صد

»القول باأمية اجلاهلية فر�ُض وهٍم يجب اأن ن�صقط جميع 
ما ُرتب عليه من نتائج باطلة«  

 كتاب »م�صادر ال�صعر اجلاهلي«

األمثولة
+ C M K + C M K

491 + 
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املف�صل ال�صّبي

»كان �صاعرًا جريئًا على ال�صعر«

كتاب »املف�صليات«

+ C M K

492 + 
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اجلاحظ

»لي�ض يف الأر�ض اأعجب من طرفة بن العبد وعبد يغوث، 
فاإن ق�صنا جودة اأ�صعارهما يف وقت اإحاطة املوت بهما مل 

تكن دون �صائر اأ�صعارهما يف حال الأمن والرفاهية«.

كتاب »البيان والتبيني«

األمثولة
+ C M K + C M K

493 + 
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الأ�صمعي

�صئل عبدالرحمن ابن اأخ الأ�صمعي عن عمه : 
- ماذا يفعل عمك؟

فقال : قاعٌد يف ال�صم�ض يكذب على العرب.

كتاب »املزهر« لل�صيوطي
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ليدي اآن بلنت

كل  من  بنيتها  يف  انتظامًا  اأكرث  املعلقة  هذه  اأن  »يعتقد 
طرفة  معلقة  مطلع  اأن  املوؤكد  من  الأخرى.  املعلقات 
اأي  يربر  ول  القي�ض.  امرئ  العظيم  معلمه  من  انتحال 
جمال فكري خا�ض اأو اأ�صلوب بياين، احلكم على ما تبقى 

من الق�صيدة«. 

 كتاب » الق�صائد ال�صبع املذهبات«
ترجمة )�صالح �صالح(

 

األمثولة
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اإدوارد فنديك

»هو عمرو بن العبد بن �صفيان البكري وطرفة لقب غلب 
عليه و هو �صاعر جميد مقدم من فحول �صعراء اجلاهلية 
من اأهل البحرين كان قد بلغ مع حداثة �صنه ما بلغ القوم 
على  قومه جريئًا  وكان يف ح�صب من  اأعمارهم  مع طول 
هجائهم وهجاء غريهم وهو من اأ�صحاب املعلقات ال�صبعة 
وله املعلقة الدالية امل�صهورة. وله اأخت ا�صمها خرنق وهي 
اأي�صًا. قتله عمرو ابن هند ب�صبب هجائه  �صاعرة نظرية 
لأخيه قابو�ض وكان ذلك قبل ظهور الإ�صالم بنحو �صبعني 
�صنة. وطبعت معلقته �صنة 1829م يف مدينة بون مع �صرح 

الزوزين لها«                                    
كتاب »اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع«
طبع يف مدينة غرايف�صوالد �صنة 1869م.
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املعري

» يا ابن اأخي ، يا طرفة، خفف اهلل عنك«

  كتاب )ر�صالة الغفران(

األمثولة
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حممود دروي�ض

» اأيها املوُت
 انتظرين

 ريثما اأُنهي قراءَة 
 طرفَة بن العبد«.

  كتاب »اجلدارية«
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كتاب اجَلرح والتعديل

)يف مديح احليوان(

األسطورة 

)دفرت التجربة(
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»َواإْن �صئُت مل ُتْرِقل َواإن �صئُت اأْرقلْت«

طرفة

 

اُم َما ُكْنَت َجاهال« »َسُتْبِديَ لَك األيَّ

طرفة
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األسطورة

 املخيلة يف النزهة

لي�ض يف احلكاية من احلقيقة �صيء ر�صني الفكرة متما�صٌك يكتمل. فهي 
اأدخُل اإىل الأ�صطورة منها اإىل التاريخ. ولعل يف ذلك رحمة ملن يريد اأن 
يرى اإىل املعرفة بو�صفها �صربًا من نتاج املخيلة الب�صرية التي تقبل الأخذ 

والعطاء. كاأنا ال�صجال فعل اإبداع اإن�صاين حّر.

الشعر يكتبه

- 1 -
عند ابن قتيبة واملرزباين والزوزين والتربيزي وال�صيوطي والبغدادي هو »عمرو«. وعند 
»اأبو  كنيته  اأن  دريد  ابن  وقال  �صعيد.  واأبو  اإ�صحاق  اأبو  كنيته  اأن  وقيل  »عبيد«.  ال�ُصكري 

عمرو«. 

اجلرح والتعديل
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املعلقات

التي  الإ�صالم،  قبل  ما  عرب  �صعر  يف  الرئي�صية  الن�صو�ض  بروز  كاأن 
وم�صنفيه  القدماء  ال�صعر  وجامعي  الرواة  واهتمام  باملعلقات،  عرفت 
مبراجعة  توؤكد،  اإ�صارة  لهو  غريها،  من-  اأكرث  اأو  دون-  املعلقات  بهذه 
املجموعات الالحقة، على اأن هذه الق�صائد هي، بحق، الأجمل والأهم 

من بني جممل ما و�صلنا من �صعر ما قبل الإ�صالم قاطبة. 
ومن املحتمل اأن يتاأكد هذا جمددًا، اإذا اأنت متكنت من قراءة م�صنفات 
ال�صعر القدمي منذ ابن �صالم حتى الع�صور املتاأخرة، حيث لن جتد ما 
قليلة،  متناثرة  متفرقة  واأبيات  مقطوعات  غري  املعلقات  �صعر  ي�صاهي 
اأو متكاماًل. ويف الأغلب  ول ت�صكل، لدى �صاعرها، ن�صًا �صعريا مكتمال 
لن جتد جتربة �صعرية مكتملة خارج املعلقات، ومن املتوقع اأنك لن تعرث 
عند �صاحب اإحدى هذه املعلقات ق�صائد اأخرى ترقى اإىل ن�ض معلقته 

بالذات.

- 2 -
اختلف الرواُة يف مولده وموته. قال الزركلي اأنه ولد �صنة 538 وقتل عام 563. والأب لوي�ض 
�صيخو الي�صوعي �صاحب »�صعراء الن�صرانية« َح�َصَب عام 563 وقت موته. واعترب املوؤرخ 
الفرن�صي »دير �صغال« عام 563 تاريخًا حمتماًل ملوته. غري اأن اأحمد ال�صنقيطي ي�صري انه 

مات بني عامي 550 و 552. 

- 3 -
قيل اأن عامل عمرو بن هند على البحرين وقت طلبه طرفة كان اأبو بكر ربيعة احلرث، وهو 
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اجليل الناضج

الثاين من �صعراء ما قبل الإ�صالم وما بعد حرب  جاء طرفة يف اجليل 
الفطري  ال�صياق  من  ال�صعري  بالقول  اجليل  هذا  انتقل  وقد  الب�صو�ض. 
اإىل  وارجتالها،  والأراجيز  املقاطع  بتاأليف  العام،  التداول  املنح�صر يف 
املتقدمة  املعلقات  يف  يتمثل  �صوف  والذي  الأرقى،  الكبري  الن�ض  تاأليف 

فنيًا.
رمبا جاء جيل طرفة ال�صعري اإىل التجربة النا�صجة بعد م�صاٍر اأوٍل من 
مقاطع  يف  ُولدْت  التي  البدايات  تلك  والتاأ�صي�ض.  الكت�صاف  حماولت 
ح�صب  اأبيات..  �صبعة  تتجاوز  ل  التي  الق�صيدة  ملفهوم  َعْت  َخ�صَ �صغرية 

تقدير منّظري نقد ال�صعر الالحقني.
وجاء جيل طرفة اأي�صًا باقرتاٍح نا�صٍج من القوانني الدقيقة لفن ال�صعر 
يقوم  �صوف  ال�صعري  التدفق  حيث  واأفقيًا،  عموديا  عميقًا  ن�صًا  بو�صفه 

من اأقارب طرفة. مما دفعه اإىل رف�ض الن�صياع لأمر امللك يف تنفيذ القتل يف طرفة. وقيل 
اأن عمرو بن هند قد بادر بعزل اأبي بكر وعنّي واليًا جديدًا ا�صمه »عبد عمرو«. ولعل يف هذا 
ال�صم ما ي�صي بدللة بالغة الغرابة، بحيث يبدو هذا الوايل »عبدًا« ميتثل لعمرو بن هند.

واأن الذي قام  ا�صمه »املكعرب«.  َقتَل طرفة هو �صخ�ض  اأن عامل البحرين الذي  ثم قيل 
بتنفيذ احلكم رجٌل من »احلواثر« ا�صمه »الربيع بن حوثرة« ويلقب باأبي ري�صة.

»اأو : اأبو رائ�صة احلوثري«. وقد اختاره عمرو بن هند لذلك.
اأن »معلى« هذا هو من كلفه  اأن قاتل طرفة هو »املعلى بن حن�ض العبدي«. غري  كما قيل 
عمرو بن هند بقتل طرفة حلظة انفعاله عند �صماع هجاء طرفة له. واأن الذي توىل تنفيذ 

األسطورة

اجلرح والتعديل
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على »التلقائية والعفوية من غري تكلف اأو مكابرة اأو معاناة«، مع اإعمال 
معطيات التاأمل يف جتربة احلياة والتخيل من فعل املعرفة.

لعل عن�صر اخليال ال�صعري �صيكون من بني اأهم العنا�صر التي و�صعها 
جيل طرفة حتت الفح�ض العملي، وهو عن�صر مل يكن وا�صحًا يف املتون 
ففي  وطرفة،  القي�ض  امرئ  جيل  قبل  ما  �صعر  يف  و�صلتنا  التي  النادرة 
ق�صائد هوؤلء مفهوم خا�ض للت�صبيه حتاول معلقة طرفة مثال اأن تتجاوزه 

بتفعيِل اأن�صط للمخيلة الفطرية.
التي  الأوىل  الأدوات  ت�صغيل  يعيدون  الثاين  اجليل  �صعراء  جند  و�صوف 
�صت�صبح تقليدا )الت�صبيه، ال�صتعارة، الكناية(.. وهي و�صائط تكاد تكون 
منطقية، ذهنية، لفرط واقعيتها واآلية توليدها. وحاولوا اإن�صاج مفهوٍم 
خا�ٍض للت�صبيه اقرتحته معّلقتا امرئ القي�ض وطرفة، ات�صال بفعل املخيلة 

الفطرية لدى ال�صاعر الأول.

القتل بيده هو »معاوية بن مرة الأيفلي« من حي »ط�صم«.
روايات ل تتفق على اأمٍر واحٍد يت�صل بتنفيذ القتل.

»ر�صالة  يف  اأ�صار  قد  املعري  العالء  اأبا  اأن  اإىل  اخلرب  هذا  يف  الختالف  اأمر  و�صل  وقد 
الغفران« اإىل كون طرفة رمبا اعتقل يف زمن النعمان بن املنذر ولي�ض يف عهد عمرو بن 

هند.
بن  النعمان  هو  طرفة  قاتل  يكون  اأن  احتمال  عن  اأماليه  يف  الر�صي  ال�صريف  ذكر  كما 

املنذر، وكان وايل البحرين وقتها هو »املعلى بن حن�ض العبدي «.
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خارج املفل

هل يف حكاية طرفة نق�ٌض وتقوي�ٌض �صارٌم، ملا رّوجته روايات العرب، عن 
يحتفلون  كانوا  اإنا  اأنهم  لنعرف  القبيلة،  يف  ال�صاعر  بولدة  احتفالهم 
مبوت ال�صاعر بعد فنائه اأكرث مما يفعلون ذلك يف حياته.. ولكاأين بالعرب 

ل يزالون يفعلون ذلك حتى ال�صاعة.

- 4 -
اأعمال عمرو بن هند:

- َبَقَر بطَن امراأة زرارة وهي حامل
- جاَء باأبناء زرارة ال�صبعة وقتلهم

- اأَمَر بحرق مائة رجل من بني دارم من متيم اأَخَذ ثمانية وت�صعني رجال وانتهى بهم يف 
مكان يف البحرين ي�صمى اوارة، واأَمَر بحفر خندق كبري ثم اأ�صرَم فيه النار، فلما احتدمْت 

قذف بهم فيه، واأ�صاف اإليهم رجاًل وامراأة �صادف وجودهم يف الناحية.
- اأْحَرَق متيم بن اجلعيد املرادي، بعد اأن نفذ القتل يف عمرو بن اأمامة اأخيه غري ال�صقيق 

األسطورة

اجلرح والتعديل
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فتنة األسطورة

اأجد ما يخرج  اإليه من الرواة والقراء واملوؤرخني، فلم  قراأُت ما و�صلُت 
يف  معهما  ي�صعني  مبا  اإل  اأت�صل  ومل  الأ�صطورة،  من  وال�صخ�ض  الن�ض 
ال�صعر، فاأعجبني ذلك واأحببته، اإذ لي�ض مثل املخيلة م�صدٌر فاتٌن للخلق.

 

الذي طالب باحلكم من عمرو بن هند.
كتاب »أيام العرب«

- 5 -
ففي  واختالف.  خالٍف  مو�صَع  وكان  اإل  و�صعره  واأخباره  طرفة  �صرية  من  جانٌب  يبق  مل 
جممل الروايات وم�صادرها ثمة عدم اتفاق عميق بني خمتلف الأخبار. بل اأن كثريًا من 
ها. فاأنَت ل تكاُد اأن تقَف  ها وتنق�ُض البع�َض الآخر لفرط تناق�صِ تلك املرويات تنفي بع�صَ
ميكن،  الأمر  باأن  ال�صعوَر  مينحَك  ب�صكٍل  الرواياُت  �صحته  على  ِمُع  جُتْ واحٍد  خرٍب  على 
بطرٍف ما، اأن يت�صَل بالتاريخ اأو مبا يقاربه. فلي�ض لك اأن تتاأكَد من حقيقٍة واحدٍة عن 
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صالة اإلبل

يف  تعقيٌد  ي�صوبها  ل  املعاين  عميقة  الرتكيب  ب�صيطة  جمملها  يف  لغٌة   
ال�صورة اأو التعبري، ول تت�صم بـفذلكة لغوية.  /                 

 ثقافيًا ين�صجم الن�ض مع القول بحداثة �صن كاتبه، فثمة خربات بالغية 
احلكمة  طابع  يعزز  مما  لل�صاعر،  املفرت�صة  ال�صن  تتجاوز  وجماليات 
بال�صن، حيث احلكمة ح�ضٌّ نف�صاين  الفكري، فهذه ل ترتبط  يف نزوعه 

وتاأمل، والثقافة عن�صر معريف مكت�صب. /
ويف و�صف الناقة �صرٌب تاأملٌي يدفع اإىل العتقاد باأن ثمة دوافع روحانية 
ي�صدر عنها هذا املقطع بالذات. فهنا ا�صتغال على مو�صوٍع واحٍد على 
به  وال�صغف  ال�صيء  و�صف  على  النا�صك  بداأب  والعمل  التعيني،  وجه 
والت�صرع اإليه يف اآن. فهل يكون هذا املقطع قد و�صعه ال�صاعر ك�صالة؟ /
ففي ت�صيعٍد روحي يكاد ميتزج فيه ال�صخ�ض بالن�ض، يحدث جوٌّ  من 

تاريِخ مولده ول مكان ن�صاأته ول �صبب وزمن مقتله. ولي�ض ثمة ما ي�صتقُر عليه الرواُة يف ما 
يت�صُل با�صِمه ون�صِبه وا�صم اأبيه واأ�صماء اأخته واأخيه ومعظم اأفراد عائلته. ولن يتاح لك 
اأن تتبني الأكيَد يف اأمر عالقته باأعمامه وم�صاألة اختالفه معهم حول اإرثه واإرث اأمه من 
اأبيه. كما لي�ض �صهاًل اجلزم اأو ال�صتهانة مبالب�صات ذهابه اإىل بالط احلرية ولقاء امللك. 
وثمة خالف على اأي ملٍك من ملوك احلرية على وجه التعيني هو من التقى به واأمَر بقتله. 
الغمو�ُض �صيبدو اأكرث حني يجري الكالم عن حادثة القتل. بدءًا من الدوافع والأ�صباب، 
مرورًا بال�صحيفة )ر�صالة القتل(، و�صوُل اإىل ا�صم وايل البحرين الذي تلقى الر�صالة اأو 

ال�صخ�ض املكلف بتنفيذ القتل يف ال�صاعر. 
ثم  للملك  طرفة  بهجاء  القول  بني  الفادحة  التناق�صات  قبول  علينا  �صيكون  ذلك،  قبل 

األسطورة
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والإلهة  املع�صوقة  هي  الناقة  اأن  لو  كما  املو�صوف،  يف  ال�صويف  التماهي 
يف اآن واحد. ويف مقطع الو�صف هذا ما ي�صي بقدٍر كبرٍي من ال�صتقرار 
النف�صي املطمئن حلظة الن�ض، مما ل ين�صجم مع حياة البدوي املتنقل 

على الدوام. /
وقد اأعجم و�صف الناقة على قراء ونقاد زمانه وتع�صر َفْهم ذلك الف�صل 
فيها من  الو�صف  كان  وتف�صريه، فقد  ا�صتهر يف ق�صيدته  الذي  الناجز 
حتى  �صياقه،  يف  متميزًا  الن�ض  يجعل  ما  والت�صخي�ض  والتحديق  الدقة 
لكاأنه �صرٌب من الن�ض اخلارجي املل�صق باملنت، بل اإن هناك من اجتهد 
بالقول اإنه ن�ض دخيل على الق�صيدة، كتبه النحاة لفرط تقعره اللغوي 
بكر  بني  قبيلة  �صعر  لتكثري  حاجتهم  ل�صدة  الرواة  وانتحله  والتعبريي، 

كعادة �صناع كتب القبائل اآنذاك. /
قبل طرفة مل ي�صْف �صاعٌر ناقًة مثله، ومل يفعل ذلك �صاعٌر بعده، حتى 
حني و�صف امروؤ القي�ض وعنرتة وزهري والنابغة ولبيد الناقة فاإّن و�صفًا 

ذهابه اإليه �صعيًا للمنح والعطايا، ح�صَب بع�ض الروايات. ليبدو لنا ال�صاعر على درجة من 
ال�صذاجة، لئال نقول احلماقة، ل تدانيها حماقة اإل فكرة حمله كتاب مقتله بيده، وقوله 
- مبكابرة فارغة - بعدم جتروؤ امللك عليه. كما يتوجب علينا خالل ذلك اأن نتخيل هذا 
الإ�صرار الغريب لدى �صخ�ضٍ قام قبل قليل بالتغزل ال�صريح باأخت امللك يف ق�صره ويف 
ح�صرته، ح�صب ما يروون. ثم بعد ذلك كله �صوف تتوقع منا الروايات اأن نقبل بفكرة جهل 
�صاعر مثل طرفة القراءة والكتابة، يف حني اأن �صبيًا عابرًا يف ُطرقات احلرية ت�صنى له اأن 

يفعَل ذلَك، م�صتخفًا بالغباء الَتِع�ِض الذي يتميز به �صخ�ضٌّ يحمُل اأمَر موته بيده.
لكن هذا لي�ض كل �صيء،

+ C M K

508 + 



509

كالذي �صاغه طرفه يكاد يجعله �صاحب الن�ض الأ�صهر يف هذا احلقل. /
حتى اإذا عربُت على و�صف الناقة يف املعلقة اأبحث يف قلق يكاد ي�صعني 
على �صفري ال�صك يف جممل الن�صيج الذي تقم�صْت به املعلقة، تي�صر اأن اأرى 
ثمة ما يتجاوز الناقة اإىل الولع الإن�صاين بالكائن القرين، مما ينجذب 
متنح  التي  الغام�صة  الأ�صرار  تلك  على  يتعرف  لكي  ال�صاعر  ح�ض  اإليه 
العابرة،  اللغة  تراه  ل  ما  ترى  وهي  املخيلة  �صنيع  بفعل  �صعريته  الن�ض 
اأمٌر �صدين للتحديق احلميم يف ن�ض هو الأبعد يف دواخل �صخ�ضٍ  وهو 
ي�صف حيوانًا يكاد يتحول، بفعل الإبداع، اإىل نوٍع من احلياة الإن�صانية 
الباهرة. وفيما كنُت اأجوب جوانب حياة ال�صاعر و�صبل معي�صته وتفا�صيل 
امل�صهد الذي احت�صنه واأن�صاأه ورباه، ومن ثم دفعه للخروج عنه واخلروج 
على واقعه، فاإذا بي اأ�صادف ما منحني �ُصرفًة تتيح يل الإطالل على ما 
تبني  الإ�صالم«، حيث  قبل  »العبادات  باب  اإليه يف  تذهب  القبائل  كانت 
اأن قبيلة طرفة، بكر بن وائل، قد اتخذت الإبل اآلهًة لها، فاإذا �صح هذا 

ا�صتهر بالبط�ض والوح�صية مع  فالأ�صطورة لي�صت هنا فح�صب، لكنها �صوف جتعل ملكًا- 
التعامل مع �صيوفه، و�صوداوية مزاجه مع طراق ق�صره، هو بالذات  خ�صومه، ب�صالفة 
الثقايف  امللتقى  اأحدًا غريه- مق�صدًا ل�صعراء ع�صره قاطبة، حتى لي�صبح بالطه  ولي�ض 
الرحب  املكان  حيث  ال�صعراء،  اإليه  وي�صعى  الأدب  اأهل  قلوُب  نحوه  تهفو  الذي  الأرقى 
للثقافة وامل�صدر الأكيد للعطايا واملكافاآت. �صيقال ذلك كله يف الوقت نف�صه الذي تذكر 
فيما  ملوُك احلرية،  به  ا�صتهر  التي  العنيفة  العالقات  الرهيبة عن  الرعب  ق�ص�ض  فيه 
فاأي  هند.  بن  عمرو  مقدمتهم  ويف  معهم  العالقة  ا�صطربْت  الذين  بال�صعراء  يفتكون 
ط  ان�صجاٍم ومتا�صٍك وا�صتقامٍة ميكننا اأن نراها يف ملٍك طاَب له اأن ينادونه بلقب »م�صرِّ
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اخلرب، كما نتخيل، ن�صتطيع اأن نرى تاأثري هذا ال�صلوك الديني على طفٍل 
ين�صاأ وهو يرى الناقة مقد�صًة بال�صكل الذي ت�صبح فيه حا�صرة يف حياته 
من كل جانب، مما رّبى لدى ال�صاعر منذ طفولته ح�صا�صية خا�صة جتاه 
اإىل مرتبة  احليوان الذي �صي�صكل لديه يف ما بعد مكونًا حيويا ويرتقي 
بالغة اخل�صو�صية. فاإذا مل يكن طرفة الطفل قد ح�صر طقو�ض عبادة 
الإبل و�صارك فيها، فهو على الأرجح قد ت�صرب عالقًة متميزًة بالناقة. 
فهي اإىل جانب كونها مقد�صة يف حي بكر بن وائل، فاإنها قرينته يف الرحيل 
بالتجارب  امل�صحونة  الق�صرية  حياته  طوال  يتوقف  مل  الذي  امل�صتمر 
واملنعطفات،  و�صوف ي�صاعد هذا على فهم تلك اخلربة واملعرفة والولع 
املت�صل باحل�صور الفاتن للناقة يف ن�ض ال�صاعر وتف�صريها، مما منحه 
التميز احلا�صم عن و�صف �صواه من ال�صعراء للناقة يف جممل املعلقات 

والن�صو�ض الأخرى، املعا�صرة والالحقة لطرفة. /
الناقة لفتًا، كما  �صيبدو مقطع و�صف  املعلقة،  اأق�صام  بقية  اإىل  وقيا�صًا 
اجلزء النافر يف ر�صم م�صتٍو يف اللوحة. حتى اإن القدر الكبري من ذلك 

احلجارة« لفرط وح�صيته ميكن اأن يرعى جمال�َض ال�صعر والأدب، فيما ي�صهُر على تخطيِط 
اأكرَث الأ�صاليِب دمويٍة للغدر باأحد اأكرث �صعراء ذلك الع�صر رقًة و�صفافية وحتررًا من ربقِة 

�صلطان قبيلته واأعراف جمتمعه، لرتتيب قتله بدم بارد؟
لب التجربة �صعريًا واإن�صانيًا. فعندما  اأدَخُل اإىل �صُ يبقى علينا اأخريًا اأن نرى اإىل ما هو 
تناق�صات  من  فداحة  اأكرث  هو  ما  �صن�صادف  طرفة،  اإىل  املن�صوب  بال�صعر  الأمر  يتعلق 
اأخبار ال�صرية. ففي تلك الأ�صعار ما يجعلنا ن�صعر باأن ثمة افتعاًل وانتحاًل وارجتاَل ي�صرُب 
ل�صعر طرفة فح�صب،  قيا�صًا  لي�ض  الأدب،  واأ�صول  ال�صعر  �صروط  باأب�صط  عر�َض احلائط 

لكن ملجمل �صعر ذلك الزمان. 
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اندفاقه عاطفيًا  اأن يكون فكرًا خال�صًا يجايف عفوية  اأو�صك  التاأمل قد 
وتلقائيته، كما يف باقي الن�ض، لفرط الذهنية التي تطلبتها جتربة و�صف 

الناقة. /

 �صوف تبدو امل�صافُة بني ال�صاعر وق�صيدته الدالية املعروفة باملعلقة، وبني معظم الأ�صعار 
املن�صوبة اإليه، وا�صعة جدًا. فثمة بوٌن �صا�صٌع من الف�صيحة التي جتعلنا ل ن�صتطيع اأن نتخيل 
الركاكة  الدرجة من  على هذه  اأ�صعارًا  نقبَل  اأن  لنا  يريد  الذي  التاريخي  ال�صمري  حجم 
اأجل اكت�صاف  اإىل كثري جهد من  اأ�صعاٌر ل حتتاج  بو�صفها الديوان الكامل لطرفة، وهي 
�صحالة لغتها و�صعف اأ�صلوبها و�صذاجة فكرتها و�صطحية �صورها وفقر اخليال فيها، قيا�صٌا 
لن�ض ال�صاعر الوحيد: »املعلقة«. حتى اأننا ل نكاد نت�صور باأن ال�صخ�ض نف�صه هو الذي قال 
املقاطع  واختالق  الأ�صعار  تاأليف  بقيادة »حّماد« على  رواة كثريون  لقد عمل  وتلك.  هذه 
املفتعلة يف اأزمان خمتلفة، يف �صبيل غايات كثرية لي�ض اأقلها تكثري ديوان ال�صاعر لندرة 

األسطورة

اجلرح والتعديل
+ C M K + C M K

511 + 



512

 التباس

اخللط الفادح يف ال�صرد العربي، بني الراوي الأدبي ك�صوٍت �صعري، وبني 
والن�ض التاريخي ك�صوٍت واقعي، اأ�صا�صه التبا�ض الظن العربي بحتمية 

ال�صعر وواقعيته وقد�صية املوروث.

 

ق�صائده، ولهدف تكثري كّتاب قبيلة هنا وحيٍّ هناك. وال�صنيع اأن هذا النتحال قد حدث 
لْت طرفًا منه الروايات النادرة بالذات. الأمر الذي يجعلنا نتخيل  باعرتاف �صريح، �َصجَّ
�صعره. وقد  ينج منه  له طرفة يف غري جانب من حياته ومل  تعر�ض  الذي  الع�صف  حجم 
راأينا اأن هذا النوع من الظلم قد اأ�صرَّ بطرفة وجعله �صحية تنكيٍل م�صاعٍف ل ي�صاهيه اإل 
اإظهاره يف �صورة ذلك ال�صخ�ض املتهور ب�صذاجة واملكابر بحماقة ليتنافى هذا مع �صورة 

ه الوحيد: املعلقة. احلكمة النبيلة التي يقدمها لنا ن�صُّ
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أمية األنبياء

َعَمَد العرُب اإىل اإ�صافة طابع اأ�صطوري على �صعرائهم يف �صريهم، لي�صفوا 
اأجل ت�صويرهم يف م�صاف  املعجز، من  والفرادة حد  التميز  عليهم �صفة 
به  قالوا  ما  اأول  فاإن  النبي،  ل�صروط  م�صتكماًل  يكون طرفة  ولكي  اخلارق. 
هو اأّمية طرفة، وهي الأمية التي تت�صل بانقطاع ال�صاعر القدمي عن �صئون 
الثقافة التي ت�صعف من فطرية موهبته، ح�صب منظورهم ملوهبة ال�صاعر./
ولعل مقتل طرفة املبكر قد ر�صحه اأكرث من غريه لهذه ال�صفة، التي مل 
القي�ض  امرئ  امروؤ  مثل  �صعراء ع�صره  حياة  �صري  عنها يف  الكالم  يرد 
باملزيد  تاأثيث �صرية طرفة  بالتايل  ا�صتدعى  ولبيد وزهري، وقد  وعنرتة 

من عنا�صر ال�صرية لتكتمل �صورته الأ�صطورية.

- 6 -
»بكر«.  قبيلة  من  وهو  طرفة،  اإبل  نهب  على  »م�صر«  قبيلة  هند  بن  عمرو  امللك  يحّر�ض 
ل�صلطة  الن�صياع  رف�َض  الذي  ال�صاعر،  من  انتقامه  ويحقق  القبيلتني  بني  خالٌف  ليدبَّ 

امللك واأعر�ض عن مدحه.
- 7 -

امرئ  بعد  الثانية  املرتبة  يف  جتيء  طرفة  معلقة  اأن  على  واملوؤرخني  الرواة  معظم  اتفق 
الب�صتاين  افرام  وفوؤاد  وبروكلمان  والتربيزي  والزوزين  الأنباري  بكر  اأبو  منهم  القي�ض، 
بعد  الثالثة  املرتبة  ربه يف عقده يف  عبد  ابن  وجعلها  وفوزي عطوي.  ال�صنقيطي  واحمد 
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قوله  بالرغم من  الرابعة،  الطبقة  اأول  �صالم طرفة يف  ابن  وذكر  وزهري.  القي�ض  امرئ 
اأن طرفة »اأ�صهر النا�ض واحدة«. وقد روى ابن قتيبة عن اأبي عبيدة اأن طرفة » اأجودهم 

واحدة«. كما اأنه اأ�صار اإىل معلقته بقوله اأنها اأجود »طويلة«. 
بهذا يكون اأبو عبيدة وابن �صالم وابن قتيبة قد ف�صلوا معلقة طرفة على جميع املعلقات 
الطوال. وجعل ابن خلدون معلقة طرفة يف املرتبة اخلام�صة. اأما اأبو زيد القر�صي فجعلها 

يف املرتبة ال�صابعة. وجعلها جرجي زيدان يف املرتبة الثامنة. 
- 8 -

تراوحت اأبيات املعلقة بني 102- 117 بيتًا. ففي رواية الأنباري والزوزين عدتها 102. ويف 

هندسة امليزان

كّل ق�صيدة هي التجلي الأرقى لإيقاع الطبيعة املتمثلة يف حركة حيوان 
من  واإيقاعها  حركيتها  جوهر  اأخذت  القي�ض  امرئ  ق�صيدة  ال�صاعر. 
التاأمل يف حركة  دون  فاإنه  اأما طرفة  ال�صاعر.  وعنفوان ح�صان  حيوية 
ق�صيدته  يف  الباقي  اجلمايل  ال�صر  اإدراك  ي�صتع�صي  �صوف  »ناقته« 
اأن يبتكر لق�صيدته حيوانًا  الوحيدة. لهذا، رمبا �صيكون على كل �صاعر 
مينح الإيقاع مو�صيقاه اخلا�صة. هكذا �صوف يحمل طرفة معه اآلة عمله يف 
ال�صفر والإقامة : حروف وكلمات كثرية وقليل من الزاد، وا�صت�صالم كامل 
حلركة الناقة وهي ت�صبح به يف �صدمٍي خالٍق، ل يكتب ال�صعر منه ولكن 
ال�صخ�ض  العمق ك�صٌف باهر لمتزاج  باإيقاٍع، هو يف  ي�صوغ به مو�صيقاه 
ال�صاملة:  باحلركة  الكلمات  ومو�صيقى  بالناقة،  والق�صيدة  باحليوان، 

الإن�صان واحليوان والطبيعة وفيزياء الوقت وامل�صافة.
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ال�صنقيطي عدتها 106، ويف رواية فوزي عطوي  التربيزي عدتها 105. ويف رواية  رواية 
عدتها 109، ويف رواية القر�صي عدتها 117.

- 9 -
حظيت معلقة طرفة بال�صروح وبالرتجمات اإىل لغات غربية و�صرقية.

- 10 -

نسبه، اسمه، لقبه، كنيته
هو »طرفة بن العبد بن �صفيان بن �صعد بن مالك بن �صبيعة بن قي�ض بن ثعلب بن عكابة 
بن �صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قا�صط بن هنيب بن اف�صى بن دعمّي بن جديلة بن 

أسطورة وشيكة

ل نزال ناأتي من تلك الأ�صعار القليلة النادرة التي تو�صك اأن تكون مفقودة. 
ال�صعر قبل الإ�صالم                 تلك هي اأ�صاطرينا 

من  لدينا  لأ�صبح  و�صطوته،  الدين  �صلطة  من  جنا  ال�صعر  ذلك  اأن  ولو 
الأ�صاطري ما يغني ويفي�ض وي�صع جتربة ال�صعر العربي يف مهب البداع 

الكوين، بو�صفه اأحد معطيات املخيلة الب�صرية.
لو اأن الدين اأ�صغى اإىل ال�صعر الذي �صبقه ل�صار اأكرث حريًة وجماًل.

األسطورة
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اأ�صد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان.
وقد اختلف الرواة يف ا�صمه، بيد اأن ا�صم عمرو غلب عليه. وقيل »عبيد« يف رواية ابي �صعيد 

ال�صكري، ويقال »معبد« )وهو ا�صم اأخيه(، ومل يروها �صواه. 
اأما طرفة فم�صهور به، وقد اأجمع الرواة على ذلك، وهو لقب له ببيت قاله. وجاء يف ل�صان 
العرب، عن ابن �صيده، اأن »الطرفة« نوع من ال�صجر الع�صاه، لي�ض له خ�صب، واإنا يخرج 
ع�صيًا �صمحة. ويف »خزانة الأدب« اأن الطرفة حمركة، واحدة طرفاء، وبها لقب طرفة بن 

العبد. 
اختلف الرواة اأي�صا يف كنيته، فهو اأبو اإ�صحاق، ويقال اأبو �صعيد. اأما ابن دريد فقال: كنيته 
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طط احلرية خحُ

)كتاب البحرين(
 

اأبو عمرو، وهي امل�صهورة. وقيل غريها، وتفرد بذكر »اأبي ن�صلة« اخلالديان.

عائلته

اأمه: وردة بنت قتادة بن �صنوه بن عمرو بن مالك بن �صبيعة بن قي�ض بن ثعلبة بن بكر بن 
ربيعة من عدنان. من رهط اأبيه.  

اأبوه : العبد بن �صفيان بن �صعد بن مالك بن �صبيعة )توفى وطرفة طفل( 
اأخته : اخلرنق بنت بدر بن هفان بن مالك بن بني �صبيعة البكرية العدنانية اأخت طرفة 

لأمه. تزوجها ب�صر بن عمرو بن مر�صد �صيد بني اأ�صد.
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َدى« »َعَلى َمْوِطٍن َيْخ�َصى الَفَتى ِعْنَدُه الَرّ

طرفة

اأخوه: معبد. )طالب بدية اأخيه طرفة واأخذها من احلواثر كون قاتله من احلواثر(

عمومته
 املرق�ض الأ�صغر- هو ربيعة بن حرملة بن �صفيان بن �صعد ين مالك. 

املرق�ض الأكرب. هو عمرو بن �صعد بن مالك بن �صبيعة بن قي�ض بن ثعلبة بن عكابة.. 
ومن اأعمامه : مالك.

الرواة على ا�صمه. ابن �صالم وابن قتيبة وابن عبدربه و�صاحب  خاله: املتلم�ض. اختلف 
الأغاين قالوا اأنه جرير بن عبد امل�صيح من بني �صبيعة من ربيعة. وروى القر�صي اأنه عمرو 
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البحرين
)تارًة يوسعونها، وتارًة يقلصونها(

قال ابن خرداذبة يف و�صفه البحرين: هو ا�صٌم جامٌع لبالد كبرية   
اإنه  قيل  وُعمان.  الب�صرة  بني  الهند  بحر  على  متتد  الأرجاء  مفتوحة 
ها البع�ض من اليمن،  ق�صبة هجر، وقيل هجر ق�صبة البحرين. وقد مَدّ
ح�صب  ورمبا  عذبة.  مياه  عيون  وفيها  وحدها.  ق�صبة  اآخرون  وجعلها 
والبحرين.  مكة  بني  براأ�صه  عمٌل  اليمامة  فيما  فيها.  اليمامة  البع�ض 
بع�صهم  فاإن  الب�صر  وامتزاج  اخلطط  وتداخل  الأر�ض  �ص�صاعة  ولفرط 
البحرين ُعمان  اأعمالها. وقد حّد  اأو من  العراق  البحرين حتى  اأن  راأى 
من ناحية جلفار واليمامة على جبالها، ورمبا �صمت اليمامة اإىل املدينة 

ورمبا اأفردت. 
قال اأبو عبيدة : بني البحرين واليمامة م�صرية ع�صرة اأيام، وبني   
الإبل،  على  يوما  ع�صر  خم�صة  م�صرية  والب�صرة  البحرين  مدينة  هجر 

ابن  انه  املعتز  ابن  وقال  بن جرير.  امل�صيح  اأنه عبد  الأنباري  ابن  وقال  امل�صيح.  بن عبد 
عبدالعزى.

خالته : فكيهة بنت قتادة بن مشنوء
�صماها  والأنباري  )اخلرنق(  �صماها  القر�صي    : والأخت  العمة  ا�صم  يف  الرواة  اختلف 

)كبي�صة(
اإىل اخلرنق بنت هفان بن تيم بن قي�ض بن  اأن بع�صهم ين�صب ق�صيدة رثاء طرفة  على 

ثعلبة بن عكابة بن �صعب بن علي بن وائل.
وهي اخلرنق اأخت طرفة. لذلك بع�صهم جعل اخلرنق اأخت طرفة لأمه. وروى املرزباين 
عن املف�صل ال�صبي باأن اخلرنق هي  عمة طرفة ولي�صت اأخته.. لكي يقال باأن اأخت طرفة 

األسطورة
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والقطيف  اخلّط  والبحرين هي   : قال  �صهر.  م�صرية  ُعمان  وبني  وبينها 
 : قال  والغابة.  ودارين  وال�صابور  وجواثا  والزارة  وبينونة  وهجر  والآرة 

وق�صبة هجر ال�صفا وامل�صقر. 
وقال اأبو بكر حممد بن القا�صم : يف ا�صتقاق ا�صم البحرين وجهان، يجوز 
اأذنها،  �صققت  اإذا  الناقة(  )بحرت  العرب  قول  من  ماأخوذًا  يكون  اأن 
والبحرية امل�صقوقة الأذن. وقال: يجوز اأن يكون البحرين من قول العرب 

قد بحر البعري بحرًا اإذا اأولع باملاء فاأ�صابه منه داء. 
ا�صتقاقًا  يكون  اأن  ي�صبه  ل  تع�صف  كله  »هذا  خرداذبه:  ابن  قال   
اإنا   «: قوله  يف  الأزهري  من�صور  اأبو  ذكره  قد  وال�صحيح  للبحرين«، 
وقرى  الإح�صاء  باب  على  بحرية  قراها  ناحية  يف  لأن  البحرين  �صموها 
البحرية  هذه  وقدرة  فرا�صخ.  ع�صرة  الأخ�صر  البحر  وبني  بينها  هجر 

ثالثة اأميال يف مثلها، وماوؤه راكد زعاف«.

كتاب »امل�صالك واملمالك«

هي كبي�صة زوجة عبد عمرو بن ب�صر.
جده : �صعد بن مالك ابن �صبيعة بن قي�ض بن ثعلبة.  له �صعر يف حرب الب�صو�ض )بني بكر 

ووائل(
)أنظر شجرة نسب طرفة من وضع حممد عيل محداهلل 
حمقق »رشح املعلقات السبع« للزوزين(  صفحة)521(

عن كتاب »دفاع يف طريق املعلقة، وطرفة ابن العبد«)قراءة جديدة( لثريا عبد الفتاح ملحس
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فضاء احلرية

اأجمع املوؤرخون، اعتمادًا على امل�صادر العربية، اأن �صكان احلرية   
كّونوا تاآلفًا من ثالث جماميع ب�صرية، هي:

1 - اللخميون: )اآل ن�صر بن ربيعة(: النازحون من اجلزيرة.
2 - العباد: من ال�صكان الأ�صليني )اأي من قبائل كلدة التي كانت ت�صكن 

املنطقة نف�صها(.
3 - الأحالف : عرٌب مهاجرون نزلوا يف املنطقة، وحالفوا تنوخ والعباد.

من  و�صيا�صيتهم  اأمورهم  يف  حتررًا  اأكرث  احلرية  �صادة  كان   
مناف�صيهم الغ�صا�صنة، وكان نفوذ الفر�ض خفيفًا عليهم. 

وكانت البحرين تابعة للحرية، يحكمها عامل يعّينه ملك احلرية،   
ومللوك احلرية م�صالح  فاليمامة،  اإىل جند  امللوك ميتد  نفوذ  كان  كما 

األسطورة
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مع  روابط  ولهم  العرب،  جزيرة  من  وا�صعة  منطقة  يف  خا�صة  �صيا�صية 
التاأثري  اأهمية يف  ال�صعراء من  و  لل�صعر  ما  اإىل  ونظرًا  القبائل،  �صادات 
بالراأي العام، ا�صطروا اإىل مداهنة ال�صعراء والإغداق عليهم والرتحيب 
بهم، ل�صراء األ�صنتهم، اأما من كان يو�صى به عندهم  فيغ�صبون عليه، اأو 
يجد اأنه مل يكافاأ على مدحه لهم وقيامه ب�صعره بالدعاية لهم، مكافاأة 
عادلة، فكان يهرب اإىل اأعداء اآل خلم الغ�صا�صنة، ليجد له ماأوى عندهم، 

كما فعل النابغة واملتلم�ض.
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َّرق كيمياء املحُ

     ن�صادف كلمة »املحرق« و»حمرق« و»اآل حمرق« يف موا�صع من  التواريخ 
اأي�صا.  الغ�صا�صنة  على  الإخباريني  بع�ض  اأطلقها  وقد  باحلرية.  املتعلقة 
وهم يرون اأنها لقب اأحلق باوؤلئك امللوك، لأنهم عاقبوا اأعداءهم يف اأثناء 
غزوهم لهم بحرق اأماكنهم بالنار. ويرى )روت�صتاين( اأنه تف�صري لظاهر 
الكلمة، وهو تف�صري مغلوط. وال�صحيح يف نظره اأنها ا�صم علم لأ�صخا�ض 

عرفوا بـ»حمرق«، ولذلك قيل )اآل حمرق( ل )اآل املحرق(.
ويف اأ�صنام اجلاهلية �صنم يدعى »حمرق« و»املحرق«، تعبدت له   
بع�ض القبائل، مثل بكر بن وائل وربيعة يف مو�صع �صلمان. وقد ورد بني 
اأفال  اأ�صماء اجلاهليني ا�صم له عالقة بهذا ال�صنم، هو »عبد حمرق«. 
يجوز اأن يكون للمحرق اإذن عالقة بهذا ال�صنم، كاأن يكون قد اتخذ من 
باب التيمن والتربك للملك الذي عرف باملحرق، اأو اأنه قدم قربانًا لهذا 
الإله، اأحرقه على مذبحه بالنار، وكان يكرث من حرق القرابني لالآلهة. 
وتلك عادة معروفة وردت اأي�صًا عند العربانيني، فقيل له لذلك »املحرق«. 
يف  الواردة  القدمية  اجلاهلية  ال�صخ�صيات  من  كان  حمرقًا  اأن  ويظهر 

الأ�صاطري، وقد اقرتن ا�صمه بالدروع. 
ن�صبة  اإن  العرب.  جزيرة  يف  املناطق  اأكثف  من  البحرين  »وتعد   
عدد �صكانها بالقيا�ض اإىل م�صاحة اأر�صها عالية ن�صبيًا قبل الإ�صالم ويف 
الإ�صالم. و�صبب ذلك هو توفر املاء فيها، واعتمادها على ا�صتخراج اللوؤلوؤ 
من البحر وعلى �صيد ال�صمك الذي يقدم لالأهلني املادة الأوىل للمعي�صة. 
ن عيونًا يف بع�ض الأماكن ولهذه  واملاء غري عميق عن �صطح الأر�ض وقد مَوّ

املميزات �صارت موطنًا للح�صر قبل الإ�صالم بزمن طويل«.

األسطورة
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اأما »الهمداين«، فقد عّد كل القبائل التي اأولها »جا�صم« واآخرها   
»َعب�ض الأوىل« من العرب العاربة. والقبائل املذكورة هي »جا�صم« الذين 
مطر،  وبنو  الأوىل،  وهزان  و�صعد،  هيف،  وبنو  والبحرين،  بعمان  نزلوا 
عبد  وبنو  اأثابر،  وبنو  وتيماء،  وغفار،  وراجل،  بديل،  وبنو  الأزرق،  وبنو 

�صخم.  
جنران  بني  ح�صن  وهو  »امل�صقر«،  املذكورة  الأماكن  »ومن   
والبحرين على تل عال، يقابله ح�صن �صدو�ض، وهو من اأمكنة »ط�صم«. 
وقد ن�صب بع�ض الرواة بناءه - كعادتهم عند جهلهم اأ�صماء الأماكن - 
اإىل �صليمان، وقد �صكنته عبد القي�ض اأهل البحرين. و »معنق« من ق�صور 

اليمامة على اأكمة مرتفعة. و »ال�صمو�ض« قيل: انه من بناء »جدي�ض«.«
�صاحل  على  التي  الأر�صون  باأنها  البحرين  »ياقوت«  عرف  »وقد   
اأن  يزعم  من  النا�ض  من  اأن  وذكر  وُعمان،  الب�صرة  بني  الهند  بحر 
هي  هجرًا  اإن  اأي  العك�ض،  يرى  من  منهم  اأن  و  هجر،  ق�صبة  البحرين 

ق�صبة البحرين.
بحر  »�صط  على  ناحية  البحرين هي  اإن  فذكر  الفداء«  »اأبو  اأما   
فار�ض«، وهي ديار القرامطة ولها قرى كثرية، وبالد البحرين هي هجر. 
وذكر اأي�صا اإن من النا�ض من يرى اإن هجرًا ا�صم ي�صتمل جميع البحرين 
ذكره  ما  درا�صة  من  ويظهر  بعينها.  مدينة  هو  ولي�ض  والعراق،  كال�صام 
العلماء عن البحرين اأن راأيهم يف حدودها كان متباينًا، واأنهم مل يكونوا 

على اتفاق يف حتديدها، فتارًة يو�صعونها، وتارة يقل�صونها.«

  كتاب: املف�صل )جواد علي( 
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 وصف الكتاب
�صدر كتاب “طرفة بن الوردة” في ن�صختين، مطبوعة ومخطوطة:

الن�صخة المخطوطة:
ن�صخة اأ�صلية واحدة، بخط ال�صاعر، مكتوبة في 13 كتابًا:

الإيطالي:  - ”Fabriano fein“ كتابان على ورق يدوي -
كتاب الف�صول: “الأنا�صيد - التحولت - ال�صراقات” - 51 ورقة - قيا�ض )56 * 38�صم(

29�صم(  *  36( قيا�ض   - ورقة  البحر” 37  “كتاب 
- ع�صرة كتب مخطوطة  في دفاتر فنية باأوراق م�صنعة يدويًا، بالقيا�صات التالية:

عدد ال�صفحاتالقيا�ضا�صم الكتاب
24220 * 17 �صمكتاب ال�صيرة - كتاب البحرين

1696 * 22 �صمدفتر طرفة - باب الغرائز
دفتر قا�صم - ف�صو�ض الحلم - دفتر ال�صجن - 

21116 * 27 �صما�صرقات طرفة بن الوردة

1525 * 21 �صمالأمثولة والأ�صطورة
2384 * 31 �صمكتاب ال�صهادات - كتاب الن�صاء

2036 * 20 �صمكتاب الملك
14124 * 14 �صمدفتر خولة - �صذرات طرفة

2568 * 17 �صمكتاب الجرح والتعديل
2880 * 39 �صمكتاب ال�صعراء - تحولت طرفة بن الوردة

1760 * 22 �صمكتاب التاأويل
مو�صيقى بعنوان "طرفة" - من تاأليف محمد حداد

حداد طفول  بعد�صة  فوتوغرافي  الظل" كتاب  "زرقة 
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 طبعة حمدودة من املخطوطة
بنف�ض  وموقعة،  مرقمة  اإيطالي،   ”Fabriano fein“ ورق  على  مطبوعة  ن�صخة   12

قيا�صات الن�صخة الأ�صلية.

 ،”Conqueror High Whit Wove“ 38 ن�صخة، مرقمة وموقعة، مطبوعة عل ورق
بنف�ض قيا�صات الن�صخة الأ�صلية.

مو�صيقى بعنوان "طرفة" - من تاأليف محمد حداد.
حداد طفول  بعد�صة  فوتوغرافي  كتاب  الظل" -  "زرقة 

عناوين المخطوطة من الفنان تاج ال�صر ح�صن – ال�صودان.
جميع ن�صخ المخطوطة مجلدة ومحفوظة في �صندوق فني خا�ض.  

تم تنفيذ وطباعة المخطوطة في المطبعة ال�صرقية – البحرين.
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 النسخة املطبوعة
500 ن�صخة طبعة ممتازة، ملونة، على ورق "�صامواه"، وغالف �صميك. موقعة.

1000 ن�صخة ملونة، على ورق اأ�صمر.
        الن�صخة المطبوعة من  تنفيذ  "الموؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر- بيروت"

***
جميع طبعات الكتاب تحتوي على قر�صين مدمجين  )CD(.ي�صتمالن على:

- عمل مو�صيقي بعنوان )طرفة(، من تاأليف محمد حداد.    
.)pdf( ن�ض الكتاب في �صيغة -  

- �صور من المخطوطة.  
- �صور من ور�صة عمل المخطوطة الفنية بعد�صة طفول حداد  

- مختارات �صعرية  ب�صوت ال�صاعر.    
***

عنوان الكتاب على �صبكة النترنت:
www.tarafaibnalwardah.com
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صدر للمؤلف

• الب�صارة- 1970	
• خروج راأ�ض احل�صني من املدن اخلائنة- 1972	
• الدم الثاين- 1975	
• قلب احلب- 1980	
• القيامة- 1980	
• �صظايا-  1982	
• انتماءات- 1982	
• اجلوا�صن- )ن�ض م�صرتك مع اأمني �صالح( 1989- 2004	
• مي�صي خمفورًا بالوعول – 1990	
• عزلة امللكات- 1992	
• نقد الأمل- 1995	
• اأخبار جمنون ليلى-)بال�صرتاك مع الفنان �صياء العزاوي( -  1996	
• لي�ض بهذا ال�صكل ول ب�صكل اآخر- 1997	
• الأعمال ال�صعرية  )جملدان(- 2000	
• عالج امل�صافة-   2000-  2002	
• له ح�صة يف الولع- 2000	
• امل�صتحيل الأزرق- )م�صرتك مع امل�صور �صالح العزاز(- 2001	
• ور�صة الأمل- )�صرية �صخ�صية ملدينة املحرق( 2004- 2007	
• اأيقظتني ال�صاحرة - 2004	
• ما اأجملك اأيها الذئب- 2006	
• ل�صَت �صيفًا على اأحد –2007	
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• فتنة ال�صوؤال- 2008	
• دع املالك – 2008	
• الأزرق امل�صتحيل ويليه اأخبار جمنون ليلى- 2009	
• اإيقاظ الفرا�صة التي هناك "خمتارات" – 2009	
• الغزالة يوم الأحد "�صذرات"- 2010	

www.jehat.com
email-qassim@qhaddad.com
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∞«μa .Gòg øe ÜòcCG GkôÑN ±OÉ°UCG ød »æqfEG …ôª©d ,Ö°ùëa ºgôYÉ°T ¬Ø°UƒH
,ád’ódG π«Ä°V mºgh »a áHôéàdGh ìhôdÉH ¿ƒë°ûe ™°SÉ°T º∏M ¢ùÑM º¡d ≈qæ°ùJ

?≈æ©ªdG ÖMÉ°T ,áaô©ªdG ¢ùFÉH
ÉkMƒàØe Ék©°SÉ°T ÉkÑMQ ¿ÉμªdG ∂dP GhCGQ ºg GPEG ,º¡d πb ,øjôëÑdG øY ∑ƒdCÉ°S GPEÉa
RhÉéàJ GkOÓH q¿CÉH qø¶dG º¡d qí°üj ±ƒ°ùa ,√ÉæjCGQ …òqdG πμ°ûdÉH kÓ°UGƒàe kÓ°üqàe
ß≤«à°SG Éªq∏c GkôëH OGOõJh ,É¡«Øμj Ée ô©°ûdG øe É¡«a ,Iô«ãc GkQÉëH ô«°üàd øjôëÑdG
…ôªY â«°†eCG kábqõªe ICGqõée É k°VQCG »æ©J âæc GPEGh .ójóL ôYÉ°T É¡àbQR »a
∫ÉÑL »a ó°ûfCG ,É¡«a á≤«ë°S Ékbƒàa §«NCGh ,G kƒ∏°T G kƒ∏°T ô©°ûdÉH ÉgƒaQCG ô«°ü≤dG
É¡«qcRCG äô¡°S káª q°ù≤e º«dÉbCG »æ©J âæc ¿EG .Iô°üÑdG πgCG »æ©ª°ù«a ¿ÉªY

,DƒdDƒ∏dGh OQƒdGh πîædÉH É¡«dÉ«d ô£Y »a »°ûeCGh ,»JÉª∏μH
.z»à«H ∂dòa ..∑GP ≥aC’G OhóM »æ©J âæc ¿EG

�

((IIôô««°°ùùddGG  ÜÜÉÉààcc))  øøee
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