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اأ�سماء قليلة جداً راهن عليها  اإبراهيم زويل، �سمن  ال�ساعر  يف بدايات الت�سعينات امليالدية كان 

ممكنات  واقرتاح  جديدة،  �سعريات  ابتكار  على  القدرة  حيث  من  ال�سعري،  امل�سهد  وكذلك  النقد، 

جمالية مغايرة ملا يطرح اآنذاك.

. كتب ق�سائد  تنظرياً الأقل  اإ�ساءة جتربته، وجتربة جيله على  اأي�سًا على  ما مييز زويل مقدرته 

�سعرية  بعذوبة وتعبريية لفتتني، كما قدم �سوراً  لغوية متجددة، ممزوجة  �سعرية ك�سفت طاقة 

ال�سعري. وعربت ق�سيدته عن متا�سك تعبريي، وعن وعي دقيق  اللحظة من عمره  فريدة يف تلك 

بالبناء الفني للن�ص ال�سعري، مل يتوافر عليه كثري من �سعراء تلك املرحلة.

�صحيفة احلياة

ما ميّيز اأعمال »اإبراهيم زويل« ال�سعرية تلك الزخرفة الذهنية، و�سفا وم�سمونا ومزاجا، ق�سائده 

اأ�سبه بلوحة جتريدية تغو�ص بعمق يف معنى الوجود و�رس احلياة..

الواقع  اأنطولوجيا بالغة الرثاء تتداخل فيها الأ�ساليب والأنواع وتتقاطع مع مرجعيات  ق�سائده 

ي الأكرث جالء عربت عنه فردانية ال�ساعر وقدرته الإبداعية التي مل ت�ستخدم فيها لغة املجاز  احل�سّ

كما يحفل غريه، واإمنا كانت ن�سو�سه مكا�سفة �رسيحة يرتك فيها للقارئ حرية التاأويل والقراءة 

بح�سب الواقع الذي ينتمي اإليه.. هو �ساعر ل يرتهن لالأيديولوجيا ال�سائدة، متفرد بلغة فنية واإيقاع 

خلق منه ال�ساعر عامله اخلا�ص، فهو منحاز للفن وحده ويعتربه هو اخلالد عما �سواه.

مكتبة النيل والفرات

تقدم لنا ق�سائد ال�ساعر ال�سعودي جزءا من حتولت امل�سهد ال�سعري اليوم يف اخلليج. من خالل 

ن�سو�ص وق�سائد �سعراء جيل جديد، اأعطوا لق�سيدة النرث متنف�سا اآخر ومب�سيم خا�ص. هنا جزء من 

هو�ص اليومي بلغة ب�رسية اأحيانا تلتقط تلك التفا�سيل بروؤية تكثيفية ومن خالل �سعرية �سل�سة 

الكثري من  ال�سذرية لكنها حتمل  اأ�سبه بتجربة  التبا�سات املعنى، ق�سائد  ل تتكلف ول تعمق من 

تفا�سيل العامل كما يبدو يف الق�سيدة اليوم: اأكرث التبا�سا...

.. ق�سائده تنت�سي على تقنية املفارقة، ت�ستعني من حقل �رسدي بام�ساج تقنيات متفردة جت�سد 

م�سهدية اللحظة املراوغة، كي تخط �سورا مليئة بالده�سة، تهتك امل�سكوت عنه، وهي اأي�سا ق�سائد 

�سذرية تقدم �سورا من احلراك ال�سعري ال�سعودي احلديث.

جملة الكلمة اللندنية
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 ا  لال 

 ضاقت العبارة.كلما اتسعت الرؤية 

 النّفري

 

… إن مرماي أن أقول يف عشر مجل ما يقوله غريي يف كتااب 
 ال يقوله يف كتاب بأكمله. ما

 نيتشه

 

أكتب الشذرة ليتسّنى يل التناقض مع نفسي. التناقض جزء ال 
 يتجزأ من طبيعيت، وطبيعة الناس مجيعًا على كل حال.

 سيوران
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 الليل شجرة

 واهلزمية الفقد بإبر مغزول
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 يف الليل، يف الليل فقط؛ اجلنون حكمة، والذكريات حّية تسعى!

 عندما حتضرين يف البال، أسراب من الطيور حتّط على ناصييت.

كانت الشمس تشتبك مع العتمة، حني هتجيت علىى يىديك،   
اخللفي للبيت، دون خىو  مىن   كلمة "ح ر ي ة"، يف الفناء 

 القتلة.

( أقّدر لك هذا الدور التارخيي، الذي جعلين قلألكعاشق )على ا
 أحّب العذاب فجأة.

املفرطة يف وجوه اجلنوبيني، ليست بسىبب الشىمس    السمرة
املسعورة يف مساواهتم، إهنا حزن شرس، يفترس قامىاهتم منىذ   

 .وىلألساعات والدهتم ا
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 مدّجج، مبراهقتك األوىل، ليلك أشعث أغرب، وأنت

 يا للفضيحة!

 تفتح صدرها، وتقول لك دون حياء: هيت لك. جبديةألا

سنوات، وأنت حتتكرين القصيدة. مل أعر ، أنىك ذىذا    منذ
 الغموض املقدس يومئذ.

 شر  الليل، تقيمني حفال أممّيا يف جسدي. على

 : ساللة معّدلة من الليل، منىزوع عنها الوحشة.النهار
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 امر باليقني، حىت ال تتكّرر املذحبة.سأغ

 يف الليل، ما ال يشبه الليل!

واملاء  -عطش ال جماز به  -اخلرائط شاخصة يف حضرة العطش، 
 ال يهتّز له جفن.

يف ساعات الضحى، تتجمهر القصائد حول ظاللك، يف انتظىار  
 حّصتها.

 أيتها األيام.. ال أحب مزاحك السخيف.
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مرافعة تارخيية، للدفاع عن اجلمىال   جسدك سيديت، حتّول إىل
 املطلق.

 أريد ظالمًا، يكفل يل عريي.

ال يزال أمامنا وقت لنشتري وسائد للذكريات، وحنثوا الرمل يف 
 وجوه النائمني.

 أعزال، يف انتظار الساعة اليت يفرغ فيها الليل رصاصة الرمحة.

أن يف الطرق املكتظة باملارة، يعانق ظّلي جسدك بوحشّية، دون 
 نشعر بتأنيب الضمري.
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 تغمض عينيها مث هتمس: إياك إياك أن تقرب الشجرة.

ها نبصر نرياهنم تتصاعد من كل اجلهات، يؤججون عداواهتم، ال 
ضوء هلم إال مشعل الفتنة، وأشباحهم اليت يصىطحبوهنا منىذ   

 .زلألا
 متّرين يف البال، ومل تطرقي باب القصيدة! كيف

 كون السماء قريبة منك.تكتب شيئًا، حني ال ت ال

تكونني قريبة، ال أجرؤ على إطفاء املصابيح. جسدك معبد  عندما
 بوذي، له طقوسه املقدسة.
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 مل أعد أكترث للثقوب الكثرية يف قميص الليل.

القصائد الضاّلة اليت كتبها الشعراء يف الصيف املاضي، جتلس اآلن 
 هادئة أمام صورتك، وتفوح منها رائحة غريبة.

 ا السّلم العايل من احلنني، ومل أصل إليك بعد!هذ

 قدماك غارقتان يف ماء حيائي.

 حتت نافذة الغواية، هتزمين سنابلك دائمًا.
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من أين يل بعيون تبصر بساتني جسدك الالهنائيىة.. عينىان ال   
 تكفيان!

 يصطاده املطر.. من ليس له مظلة.

 هذا اجلسد الذي أسكنه، مل يعد يكترث بىي كثريا.

 قلب الشاعر مغزول بإبر الفقد واهلزمية.. تعالوا لتروا الدم املبّجل.

 قل لنا أيها الشاعر: كيف انتخبتك الكوارث، وقّلدْتك تيجاهنا؟
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 وحيدان، أنا والتبغ، نصطاد فراشات الليل.

يف الثلث األخري من الليل، قصف مكثف من الوجع على قلوب 
 العاشقني.

 جسدين يف قبلة واحدة.الربد يقطع املسافة بني 

 وغناء ميّجد احلياة. مل،ألالفجر حمربة ا

معىن للجدران، دون كتابة العشاق املهمشىني، ورمىوزهم    ال
 السرية!.
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 ليس هناك داع للخجل.. ال أحد بينكم يليق باملوت.

 يستعيد الليل ضوء عينيه. وىل،أليف ساعات الفجر ا

 ّل على أحد.نافذة مفتوحة، هذا صحيح، لكنها ال تط رأسي

 "ضمد" مدينة ترهق املعىن، وحتتفي بآخر عشاقها، املبلل بالغواية.
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تثاءب يف هدأة الفجر، مث ألقى عصاه، وخلفها رائحىة التبىغ   
 الثمل.

وهو حيرث حقول الىروح مبخلىب    رق،ألسئمت من مهادنة ا
 قاس.. بالتأكيد له مربراته السرية!!

 يف ابتسامة، لكن مالئكة الفرح مل تأت بعد! يرغب

أنت مصلوب يف حقل الكالم، ترفع ميينك مهّددا بالقصيدة،  ها
 وطعم اللهب يف فمك.
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 شجرة املرأة

 أكثر فتنة من الباطل
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يف غيابك، يتحالف احلّطابون والقتلة، مث يلقون بوجهي بعيىدًا،  
 بعيدًا يف أقاصي الليل!!

احلافيتني على القصيدة، دليىل األعمىى، وبصىرية    أثر قدميك 
 الفقراء.

أعطيين لياًل آخر، ألنين ببساطة خسرُت معك اجلولىة األوىل..  
 نعم خسرت!

 احلنني فوضى اهلزمية، وعْري اخليبات!!

على حنو خاص، يتعّقب وجهك القصيدة، إىل أن يفضي ذا إىل 
 التيه!!
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ي يبّلل ثيابنا، والرغبىات  ال تزال النساء اجلميالت، واملطر الذ
 السّرية حتدق يف الشاعر طويال ليكتب عنها، وخيلع عليها األمساء.

يؤّجل اجلسد مشاريعه، ريثما حيّل الليل، مّث ترقص الشىياطني،  
 على فوضى إيقاعه!!

 بيننا موعد يف املنام.. فال ختلفيه!!

 دون غيمها.. كل اجلهات ظمأ.

 ردا، وجمردا من الضمري!هي بالطيع تفهم معىن أن أكون با
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 ال أعر  كيف يتوّحش هذا الليل يف غيابك!!

 يف زمن الفقد، ال سند للعاشقني سوى خمّيلتهم!!

 تقولني: ال. لكّن جسدك يقول نعم!!

 يف الليل تتوّهج أعضاؤنا!!

 سواك.. كل ذكرى حناس!

 تغدر بنا احلكايات، حني ندخل يف قلب التجربة.
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اجلميل الذي حترسه ظالل الروح بطريقة تثري الذكريات: اخلراب 
 الشفقة.

 الكآبة مفردة ناعسة، وبرد لئيم.

 املرأة: اللهاث احملموم، الذي يطّل من شرفات اجلحيم.

يف حجرته ينىزع كل نياشينه، وألقابه، وشىهاداته، ويبىدأ يف   
 نشيج مرير كاألطفال.

اح، هذه املفردات، اليت تقف يف طابور طويل أمامك، كّل صىب 
 حتلم أن تسّمينها فقط.
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البعيدة، ال أحد حيرس القصائد، غري ظالل معتمة،  زقةألخلف ا
وفتيات متوحشات، ال ترّوضهن سىوى االسىتعارة، ومىزا     

 جهنمي!!

 فوق النار، أن تغّرد وحيدًا خار  السرب! القفز

بعد ساعة، تؤكد البالغة عجزها أمام هىذه الفظاعىات    ساعة
 الكونية.

 اجلسد: عليك أن تنتفض، ولو بعد املوت!! أيها

 ال يطلب إْذنًا من أحد!! الربيع
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املرأة إرٌث من الفخاخ، نلهث صوذا مغمورين بىالفرح، دون  
 مباالة!!

"ضمد" هذه الفاتنة حتتا  إىل ساحر حيتويها يف قّبعته، مّث خيرجها 
طائرًا من غري سوء. هي مكتوبة يف رواق القلب، الىذي عىربه   

سال  يومًا إىل العدم، وهي تنتظر أن يعودوا إىل الدار، غدًا، األ
 أو بعد غد!!

تذهب حقيبته إىل العمل، بينما ميكث يف البيت جاثيًا أمام هشيم 
 اللوعة.

البنت اليت سرقت حكايات الليل، لن تغادر فراديس الكتابة. هي 
 اآلن تفرد ثياذا للريح، حىت ال ميألها احملو.

 الباب أن يتزّين قبل أن تفاجئه بعبورها.يستحّق مقبض 
  



 

10 

 

 احلب وثن، حنمل كربياءنا قربانًا له، على خشب الطاعة العمياء.

 العاشق: رجل ميارس التآمر ضّد قلبه، ويتحالف مع اخليبات!!

 عندما تعربين يف داخلي.. يتحّول جسدي إىل مدفأة!!

 مل يكن حّبًا. كان شجرًا هاربًا يف اخلرائط!

ملرأة، قويل لنا: أّي املسىالك أكثىر أْمنىًا إىل عتباتىك     أيتها ا
 الغامضة!؟
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كيف خترجني من حرب اخلرافة، ومن نىزيف الغياب، أكثر فتنة 
 من الباطل؟!

قلت لك: اهبطي يف ظلمة روحي، دون أن خيدش ذلك شيئا من 
 ألقك الفضيل.

 ابتسامتها، طائر نادر، يعرب احلدود دون أختام وجوازات!!

 يف واقعي، ال مجلة يف قصيدة. أريدك

باجتاهك، تتدافع القصائد الشّريرة. وحدي، وحدي فقط، كنت 
 شاهدًا على اجلرمية!!
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 على املأل: حّبك، ليس جتارة راحبة!

 ليديك ذاكرة، ليس هلا خمر  للطوارئ!!

 حني تصمتني، ليس مّثة ما يقال، زلزال يضرب الكلمات!!

 غسل الريح أقدامها.من عينيها، يتوضأ الشهداء، وت

 منذ شهور، وأنت ختيطني شقوق كلماته بعناية فائقة.

 هو: يفك أزرار احلكاية.. هي: تزّنر ثوب الغيم الواسع.
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يف الليل، يطلق خبور خرافاته، ويعيد طيور خطيئاتىه األوىل إىل  
 احلياة.

يتقّدم بني جثث الكلمات، وينّقي أصابعها من الذنب، دون أن 
 خطواته.تتعّثر 

كان فىًت عادّيًا، عندما حركْت سنابله، خلف دوالب املالبىس،  
 وقرأت عليه، نشيد القمح الفصيح.

أقاليمىك   -طوعىًا أو كرهىًا    -انظري.. كيف حيرس العامل 
 السّرية.
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 ، وجغرافيا الينابيع.عىنملاجسدك، أطلس 

 يد احلياة، مضّرجة باألنوثة.

 صيفه غائم.بينما تضبطني الطقس، يكون جسدي 

 معك فقط، أدخل هذا العامل، دون أن أضّل السبيل.

تكونني أشّد غموضًا، عندما حتاول املفردات اصطيادك يف شراك 
 القصيدة.
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 أّية جّنة ألقْت ذا للطبيعة هذه املرأة اجلارحة؟

لك وحدك، تفتح القصيدة ذراعيها، لكنك تىدخلني خمفىورة   
 باملطر والربوق.

 يدّلنا على مقامك سوى النوارس. عندما تغيبني، ال

ألجلنا، تبقني متيقظة طوال الليل، تلّمني ما تبقى من الشىمس،  
 وأخطاءنا الصغرية.

 ال تكتبني القصيدة، غري أن جناحيك يّصاعدان يف مساء القافية.
  



 

17 

 

 عندما تتكاثرين يف أعماقي، يلمع قمر كرمي يف منتصف الظهرية.

 يف يديك.ألف سبب، جيعل الطفولة، رهينة 

 ال متّثلي بقلبه.. غّطيه خبياالتك الشبقة.

 هكذا أنت، عندما تذهبني، ال تلتفتني إىل طرائدك.

امسك، امسك فقط، يكثر الربكة يف البيت، وحيفى  األهّلىة يف   
 خمازن الذرة.

 

  





 

19 

 شجرة القصيدة

 مهرجان األمل

  





 

10 

 

يىّدخره  فسحة من الكلمات، وقليل من الضوء النبيل؛ ذلك ما 
 الشعراء يف مواجهة العامل!

 طفالألكل كتابة جديدة، تفتح نافذة يف العراء، وتصنع أرجوحة 
 القرى البعيدة.

 يف طريقه إىل شجر الكلمات. خريةأل: تلوحيه احلّطاب االقصيدة

 .ملألقلوب الشعراء مهرجانات من ا يف
  



 

11 

 

 املفتوح، ويضيق بنا! فقأليا إهلي: كل هذا ا

 العتمة: كم مضى من الوقت وحنن ننتظر اخلالص؟! أيتها

 ساللة ال تفىن، إهنا تقيم يف بدن الطبيعة. املرأة

بالكلمات، نسىري عليىه، وال    نآلهلذا الطريق، الذي يعبث ا يا
 نصل املنتهى!

 سالحنا األبيض للثأر من الوحشة. الكتابة
  



 

11 

 

 الطفولة: نص مكتوب بأخطاء، مّت ارتكاذا عن قصد!

 !حفادهمألالوحيد الذي يهبه الشعراء  رثإلا القلق:
 فخاخ من الفّضة، تفضي بك إىل جمزرة ناعمة. احلب

 القصور الشاهقة، ودعوا لنا الظالل، الظالل فقط! لكم

يكن هذا الليل استثنائيا، بالقدر الذي حيّرضك علىى تعريىة    مل
 الرباهني.

  



 

11 

 

 من النافذة، يدخل اهلذيان، كجراد مومسي!!

 النبيل الذي حيرق اليقني عمدا.لعمل االقصيدة: 

الكتابة شهوة نبيلة ضد احملو، وأوىل احملاوالت ملناهضة التسىلط  
 والطغيان.

 حترير الكلمات، هو الفعل السّري لتحرير اإلنسان.
  



 

11 

 

 يف عتمة املساء!! شجارألباحلنني فقط.. تتدثر ا

 : انقالب ابيض على السيدة الشمس!الليل

 وجودك يف هذه الصحراء؟! املرأة.. ما سبب لوال

 مدٌّ الزم، الوقو  عليه واجب! الليل
  



 

16 

 

يا هلذا احلب، الذي مل يستنفد التعبري عىن نفسىه منىذ آال     
 السنني!

 املتكّبر، ال يزال كمروحة ورقّية فوق رأسي! رقألهذا ا

ميكن أن يكون لألبيض كل هذا التنىاقض؛ يف الطرحىة    كيف
 والكفن!

 وعي الليل.: فكرة مدسوسة، يف رقألا
  



 

17 

 

 وتضرم النريان يف بدهنا. جبدية،أليف الليل ترجتف ا

 يف أعماق الفقراء، يقول الوطن أناشيده العظيمة. فقط،

 يف التحليق. وىلأل: انتفاضة طائر، يؤّدي مهمته االشعر

 ال تغرد يف الصحاري املقفرة؛ هتلك أثناء عبورها! العصافري
  



 

18 

 

واجلىب البعيىدين    استبدل الوجوه، وختّفْف من أوجاعىك، 
 ملسامرتك، يف حماولة ملقارعة اهلزمية.

 القصيدة وقاية ضد احملو.

 أبىي: ال تزال الكتابة ساجدة حتت عرشك رغم الغياب.

أيها احلب: خذ فانوسك، وامض على مهل، أيامي حممومة، وأنا 
 مثقل بالعزلة.

  



 

19 

 

 َمْن سوى الشعراء، يدفع مثن الوحشة؟؟!!

 س أجسادنا هواء اللذة، حبرية شرسة!!يف القصيدة فقط؛ تتنف

 أعيدوا يل قلبىي، وللحب رّب حيميه!!

 اخلالء أشر  من أن تكون يف عباءة أحد!!
  



 

11 

 

 الرياح: الصورة األخرى للكتابة، لكن، حبقيبة فارغة من اجملاز.

 : مىت تأذن لعربات املطر؟؟!!بدّيألأيها العطش ا

 والفضيلة. مثإلشجر مثمر با النساء

 بوسعنا أن خنتفي بال أثر. ليس

يهدهدن كوابيسىنا املزمنىة،    عايل،أل: أنوار هتبط من امهاتألا
 ويبّخرن املدى قبل جميء الغزاة.
  



 

10 

 

القصيدة اليت ال حتمل أمساءِك، تدير ظهرها للشىاعر، وتغلىق   
 خلفه! نوارألمث تطفئ ا بواب،ألا

 عقاب لليل الذي يفتح دائمًا الباب على مصراعيه. الفجر

 هذه اللحظة املهادنة، من حيرس احلقول البعيدة؟ يف

 الليل، تعاود الظهور، بأقنعة جديدة، حىت يف الشعر. كائنات

 : فىًت مراهق، له أخطاء فاحشة، يقنعنا ذا أحيانا!احلب
  



 

11 

 

 القلق عنصر هتديد للكائن البشري، ال حتتفي به سوى القصيدة.

 الرمضاء يف الداخل.

 مام الليل واحد.يف وطن الكلمات؛ الكل أ

 القصيدة: العقاب الوحيد الذي نستجديه.
  



 

11 

 

يسكنين هوس خفّي بقراءة الكتابة علىى اجلىدران، واملبىا     
 املهجورة!

 الليل ينتج كل مشتقات احلزن العظيم، ببذخ نادر.

 قليل من البوح، يطّهر الفكرة من أدراهنا.

كائنات أسطورية، ذات حضور كثيف، هي ما يسىتعني بىه   
 الشعراء على قصائدهم.

  



 

11 

 

 يا هلذا الليل املفرط يف التناسخ.

 اجلنس والشعر، أسلحة خفّية ضّد الفناء.

الدم يف جهة، والكتابة يف جهة أخرى.. لكن، الدم للفىردوس  
 أسرع!

 حرب غري عادلة، بني هذه الكوارث، والكلمات!!
  



 

11 

 

القصيدة دعوة إىل نىزعة بدائية متوحشة، جتتاح كىّل شىيء،   
 فتقر إىل العقل أحيانا.وت

 معسكران منقسمان؛ قلبىي، وهذا العامل.

ال تتصّورين مدى سعادة املفردات، وأنت تقومني بتنظيفها كّل 
 مساء يف غرفتك اخلاصة، بعيدًا عن العائلة!!

 خذي تاجك أيتها النىزوات، ريثما يتعاىف السحرة من جمازاهتم.

  



 

16 

 

موض، تكىون أسىرارك   بالتأكيد أنت تراوغ عندما متعن يف الغ
أكثر عريًا ووضوحًا. القصيدة قلبها أبيض، وال تعر  التضىليل  

 أيها الشاعر.

 هل ميكن لكل هذه الكتابة، أن تفتح نافذة مغلقة!

 أيها اليقني: أين كنَت عندما سقطُت قبالة شهقتها؟

 هكذا أنت؛ فخورة جدًا بقتالك، وتغادرين اللغة مبهارة فائقة.
  



 

17 

 

 ذا الفراغ العظيم مرعى للقصيدة؟أال يكفي كّل ه

 وجهها حيّرر السراب من عزلته، ويرشو الظالم.

 عندما حتضرين، تستحّم الكتابة يف نشوة فاخرة.

 أحرس ما تبّقى من ذكرياتك، خمافة أن يدامهها سيل الغياب.
  



 

18 

 

السرير الذي أشعلِته باحلنني، أذهله الفقد، ووجهىك الىداكن   
 بالسفر.

 صوتًا قبلك.مل حيدث أن شربت 

 أنت مشاغبة جّدا، حني تكونني طبيعية.

 جّربىي مّرة أن تضّمي الغيم للغيم، وجتاهري باجلنون.
  



 

19 

 شجرة العزلة

 يكاد صمتها يضيء

  





 

60 

 

أيها الطغاة: تشاهدون اهلزمية جتّر  إىل فراشها، وتتساءلون: ملاذا 
 الكتابة؟

 هذه العزلة ترّبي آالمي، كسّيدة بيت جمتهدة.

الشجرة اليت يف كتاب اجلغرافيا، كانت تضىع رأسىها علىى    
 كتفيك، قبيل النوم!! اكتشا  متأّخر.

احلزن راية بيضاء يف ساعات اهلزمية، قّناص ماهر يتقن التصويب 
 حنو القلب.

املوتى، مل ميوتوا أبدا، باقون يف ذاكرتنا، ورمبا أكثر مما لو كانوا 
 أحياء!

  



 

61 

 

شريفا.. نصيحة األغنياء واملترفني منذ ال يوجد عمل حقري مادام 
 األزل، للعاطلني والفقراء!

 !!ولألالعزلة فاحتة التحّرر، وطقسها السّري ا

مىن   حلكمةايتبّدى وجهك يف منتصف القصيدة، تغّض  عندما
 بصرها، خوفًا على مصريها اجلهنمي!

خياراتنا يف احلياة، ليست متاحة لنىا بشىكل كىا ..     حىت
 للخيبة. يا

 أفضل بكثري، من مْحل اهلزائم كلها. هذا،
  



 

61 

 

ها قد عرفت أن للكلمات صهيال يتصاعد يف األفق بال أجنحة، 
 أو ألعاب ذلوانية.

 البوصلة من أوائل الذين حتّيزوا للشمال ضّد اجلنوب!!

 أشياء كثرية ال ميكن أن خنطئها حىت يف الظالم!

ال حنسىن  تتحول الطفولة إىل فراشة، عندما نتعثر يف العتمىة، و 
 ابتكار الضوء.

 ها أنت تصعد درجات العزلة بوجه ضِجر.. إهنا بسملة املهازل.
  



 

61 

 

 لكم البحر والرمل، ودعوا يل كتابة قصيدة واحدة عن العطش!

أمي: هل تأكْدِت أنين ال أتنّفس. ال يعلم أحد ذىذا األمىر..   
 أرجوك أن تقسمي يل.

البعيدة، عزالء، كل سنة، ينظر العيد من نافذته، ويشاهد القرى 
 إال من مزامري املسّرة.

ال تتسّلل خلسة أّيها الليل، طرائدك بني الصحو والغيبوبة، تنتظر 
 اخلالص.

  



 

61 

 

أبىي: ال تزال صورتك باألبيض واألسود معلقة على اجلىدار،  
تنظر للسماء البعيدة، وال تغادر الغرفة إال لسْقي الزرع. أعر  

 !أّنه عمل مسّل، للموتى والفالحني
 اآلن، تعاقبك اللغة الكاذبة، وتوخبك الذكريات.

جمازر، تتعّرى مبجون فاحش، يف وجوه ضحاياها، موت ميىز   
 الضوء والعتمة، بوحشية نادرة.

الليل: غرق املراكب اآلمنة، اشتباك محيم بني الطرقات واملىاّرة.  
 الليل.. نّص مواز للفقد والوحشة.
  



 

66 

 

 واحلنني.هناك، شجر مدّجج، بالعطش 

 تلك احلشود اهلائلة من الذكريات، لن تقبض عليها إال الكلمات.

 يف العزلة، يصعد حىت جبهة احللم، دون أن تتعّثر قدماه.

 يف طفوالتنا البعيدة، سعادات من ورق، تزهر على مدار العمر.

 ليس يف ذاكريت، غري بكترييا املدينة، ومطر يتمدد يف ذو الغربة.

 لفقري من ال يكسر السيا  يف زمن الفجيعة.كان أبىي يقول: ا
  



 

67 

 

 احلرية تقتنص طرائدها، دون مباركة من أحد.

الكتابة رقصة جنونّية يف حديقة املسّرات، حتّول املفىردات إىل  
 طيور ملّونة، وكرات تتقافز يف اهلواء.

 ال عاصم اليوم لك من دنس الظن، واجملد املزّور سوى القصيدة.

 لسّري، الذي نتلّفع به من الشياطني!!العزلة هي الدثار ا

 ما بيننا، كان شبيهًا خبطأ مطبعي!
  



 

68 

 

 أيتها العزلة.. يكاد صمتك يضيء.

الفقر: قطة متوحشة يف دوالب املالبس، تنتظىر فقىط فىْتح    
 األبواب.

أنا على يقني، أنك لو ذهبت بعيدا، لن تصىطاد هىذا الليىل    
 املشاكس.

 نوم.املستقبل: سرد حكاية ممّلة قبل ال

 اإلعالنات التجارية: تسّول األغنياء املشروع.

 احلرية: اهلواء األول، الذي تتلّقفه حناجرنا.
  



 

69 

 

 وجه واحد لليل، الكل ميارس التعّسف يف تأويله.

الرواة مطمئّنون جّدًا، ال نىزال نتمّدد يف إغفاءة طويلة، علىى  
 سرير حريرّي!

 الليل: مصطلح مزدحم باملسخ والوحوش.

الفراغ الكبري؛ تتكّسر مثل كأس، وتتقاذفىك اجلهىات   يف هذا 
 للجهات.

مل أقدر على نسيان البهجة، اليت منحها يل أبىي يف ليايل العيد.. 
 طعم، مل يربح مذاقه فمي حىت اآلن.

  





 

70 

 شجرة اآلخرين

 نصل رهيف.. امسه الذكرى

  





 

71 

 

ليس مبقدورك أن تكرر النسيان نفسه، وتتحمل وحدك خمىاض  
 الذكرى.

 أبىي: ال أتذكر عنك إال القليل، لكنك يف وجوه الناس كلهم.

 ال أريد أن أتظاهر بأنين أكثر فصاحة من اجلحيم.

 ليست لدّي محاسة لعقد صفقة مشبوهة مع هذا العامل.
  



 

71 

 

 فقري كل من يتسول النشوة ويستند على حائط الظلمة.

ترشح شاشة التلفاز دموعىًا سىوداء    خبارألبعد مساع نشرات ا
 وغازات ساّمة وجثثًا متأل أرضّية الغرفة!

حتف  أسرار املطر مثلمىا حيفى  الفالحىون     رضألهي ا نعم،
 حكايات احلقول.

 قصري جدًا. حرفان لّينان، وياء ال تستوعب تعب الظهرية. الليل

  



 

71 

 

 أمي: حىت بعد املوت، ال تزالني أول من يستيق  يف البيت وآخر
 من يأوي إىل الفراش!

بقوة يقبض اجلدار على ذراَعي الباب، ورعشىة خفيىة تغمىر    
 جسَديهما. نشاهد ذلك، من دون أن نغمض أعيننا أو خنجل!

 العيد: شهقة حقل يف خالء بعيد.

 اجلنون حيرر الطاقات ويطلق كوامنها اخلفية.

  



 

76 

 

 أبىي: ال تغضب، مل أزل أقل كفاءة أمام النىزوات الباسلة!

 آن.. لكن وجعي ماؤه ماحل.ظم

الكلمات الفضفاضة أشبه ببنادق صيد معلقة على احلائط، لكثرة 
 رؤيتها أصبحْت ال تثري الرعب يف أحد!

 هذا الصرير املتواصل لألبواب رمبا يصيبها باهلذيان.. رفقًا ذا.

 ما مل تتحرر من اخلو  لن تقبض على اليقني!
  



 

77 

 

على التحّمل. أمىر   بوابألقسوة الليل والوحدة أشد من قدرة ا
 حمزن أال يكون هلا مكان آخر.

 : رجل عجوز يثرثر بلغة مطمئّنة.األرق

 بالضرورة أن يكون الشرير قبيحًا. ليس

 احلميمة، يتأجج ألقها بالكتابة. لوانألثروة من ا الطفولة

 أشياء كثرية ال ميكن للمطر أن يغسلها! هناك

  



 

78 

 

لكنه نصىل رهيىف    ن،آلأبىي: ال أريد إيقاظك يف ضرحيك ا
 .يغوص يف عظمي، امسه الذكرى

 يف الطريق للوقار. وىلألالذات اخلطوة ا تعرية

 من رواية الليل الفنتازية. خريأل: الفصل االفجر

املتوحش، ومل أكن مستعدًا  رقأللقد وقع جسدي يف فخ ا أجل،
 كما جيب.

  



 

79 

 

احنياز احلياة والدنيا مفردتان أنثويتان، واملوت والردى مذّكران! 
 .نثىألسافر من اللغة ا

 .بوابألرمز للعالقة امللتبسة باملمّرات وا الليل
أخذ على نفسه عهدًا بأال يراه أحد، غري من يكون الضوء  العيد

 أقرب إىل قلبه مما مضى.

ال تفتك بنا األوقات، ليس لنا إال سيف الكتابة، نشهره يف  حىت
 وجهها.

  



 

81 

 

 ، يستفّز البصر والبصرية!ال شيء يلوح يف هذا الطريق الطويل

 لليل ارتباط محيم بالكبت.

على رغم عينه الثاقبة وهيا  بالغته مل يتعّر  على وجهه حىىت  
 مع مرور كل هذه األوقات.

لسُت متيّقنًا من شيء. الطفل الذي كانت تفتنه اخلرافة، ال تزال 
 طيور السأم تتغذى على ذاكرته!

  



 

80 

 

 أن تنتصر على أحد.أمام اخلرائب الكبرية، ال ميكنك 

 أمي: الزلُت أكّلم الشياطني، وأرتدي يف العيد مالبس احلداد.

فرحت كثريا عندما تعلم ولدي الكالم، واليوم أنا مىن يعلمىه   
 الصمت!

 ملاذا ال نصّدق أن األبواب تعر  ما جيري بالداخل!!
  



 

81 

 

وحدها بيوت الفقراء تبدأ الثرثرة الصاخبة مع العيىد، دون أن  
 ك أحد!ينتبه لذل

 احلرية خرو  للحياة، دون وثيقة سفر.

الرغبة أنبل اكتشا  فطري، ساهم قليال يف ختليص املىرء مىن   
 العقالنية.

ال طائل من االنتظار. ال شيء حيدث يف هذا العامل، غري اخلواء، 
 والتكرار املمّل.
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 الليل يكشف، والنهار يستر!! يا ملفارقاتك أيتها الطبيعة.

 بواب املهجورة بامللل؟هل تشعر تلك األ

 املرأة فضيلة اجلوهر، وسرية احللول األبدّية.

احلياة: امرأة تدخن بشراهة، دائما تنظر إلينىا بوصىفنا أوالدًا   
 سيئني!
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ال تنهض من موتك، حىت تعود البالد قصائد عارية، وضىفائر  
 مترعة بالشبق والعبري.

 ال أعر  شيئا، احترم به نفسي، سوى الكتابة.
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 احلزن شجرة

 الكتابة حمراث
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 ما يتلوه البحر للقراصنة، ال يكفي لترميم هذا اخلراب.

 ليس هناك شهود بيننا، غري أغنية شعبية، وقصائد فاسقة.

تبدو الشمس متعبة هذا الصباح، رمبا مل تنم ليلة البارحىة مبىا   
 يكفي.

 يبق لنا خيار آخر. أنا وأنت وثالثنا الشيطان. مل

لن أفّرط يف حز ، إنه حمراث الكتابىة، وأول مىن يتحىرش    
 بالقصيدة.
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 فشلت أن أجد نفسي، حىت بني قائمة املوتى.

ألّن احلزن يقف قبالته، كان مضطّرا ألن يرث ما تبّقىى مىن   
 سكينته الصاخبة.

من أين يشرق كّل هذا الضوء اجلامح يا شهرزاد، حىت يف عتمة 
 الليل؟!

الشجاعة احلقيقية أن تقرأ هزائمك املتوالية حبواسك اخلمس، وإاّل 
 فأنت على موعد مع املوت.
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 اللغة وحدها، تستطيع اعتقال الطبيعة يف زنىزانة الكلمات.

 حىت اهلواء غّير نكهته! لن خيدعك أحد بعد ذلك.

 اتبع إيقاع قلبك، وامش ضد التيار، ليس هناك أحد سواك.

أيتها الشمس ال تعودي إىل منىزلك متأخرة ككل مساء، أنت 
 قضية خاسرة. جلألتناضلني 
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لسنا فاسقني، حني يتمادى هذا العشق كخنجر صغري يلمىع يف  
 قلوبنا.

ماض لن يعىود.   جلألتالميذ طيبون، نتنازل عن املستقبل  نناأل
 نفعل ذلك وعلى وجوهنا ابتسامة ساذجة.

 دائما خملصة ملهّمتها األزلية يف إغراق الرجل. املرأة

فجأة، أصبحنا أكثر حزنا، دون أن نقىدر علىى فهىم     هكذا،
 السبب.
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 .األخريةالليل على وشك أن يتكّسر، قبل أن يتّم ساعته 
 يف حضرتك.. ال تثريب على التيجان إن فقدْت بريقها.

رسة، وتلقن العصافري أيها الفجر قل يل: كيف هتزم الظلمة املتغط
 هذا الغناء الغجري؟

 احلسىن حلز  العظيم!! مساءألحىت اللحظة، ال أعر  ا

 الشعراء، يعيدون لليل كرامته. وحدهم
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ها هو يتمدد بفخامىة علىى    مل،ألمل تتمكن القراءة من حتييد ا
 السرير، لقد ظل مستيقظا طوال الليل.

 .. مل تعد جديرة باحلياة.احلياة

نشيد األشجار الغامض، قبل السىقوط أمىام أقىدام    : احلزن
 احلّطابني.
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لن ترى شيئا؛ هذه النوافذ مثلك متاما، ال تطىّل سىوى علىى    
 الظلمات.

استطعت أن أستدّل عليك من رائحة عطرك يف هىذا الواقىع   
 االفتراضي، دون حبث يف قوقل.

مشمس هذا الليل.. لقد رتق املسافة بني الظلمة والنور، دون أن 
 يقول ملاذا.

 أّي ليل هذا! عندما ال يستقبل أحالمي بأقدامها احلافية؟!

 ما ميكن أن تفعله القصيدة.. أن جتعل قلبك مثل قرب مفتوح.
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جسدك مل يزل يف البحر يتفّجر باحلكايات.. هكىذا يهمىس   
 األحفاد قبل النوم بقليل.

 نعم احلياد جسر واٍه بني األرض والسماء، بني الظلمة والنور، بني
 وال.

ينام فاسقا ويصحو زاهدا. يف الليل أبو نواس ويف النىهار أبىو   
 العتاهية.

حبثا عن اليقني، وّليت وجهي صوب اخلطيئة، رمبا تكونني هناك 
 حتملني آثار دمي.

 دون مقّدمات؛ أنا من قمت بغواية الشيطان، وليس العكس.
  



 

91 

 شجرة اللوعة

 ظّلها على يتعاقبون مالئكة
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 دائمًا تتعثر قلوب الصبية يف شراك عباءتك عندما ترفعينها قليال.

صغريا كان، عندما استنسخوه من سىاللة أصىنامهم، والذوا   
 بالفرار.

 حان الوقت لنصحب احلدائق للنىزهة.. كفى أنانّية!

 أيها الليل: ال هتزأ من ضاليل املبني، وحكميت الفاجرة.

 جّيدًا أنين تيّتمت بعده. جسدك ينتفض حني أهّم بالكتابة. يعر 

 الشرفات اليت ال تطّلني منها، حجارة صّماء.
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أوقفتين القصيدة، مث قالت: مالئكة يتعاقبون على ظلىها بكىرة   
 وأصيال.

هل كانت القصيدة شريكا لنا يف الغواية..؟ هكذا تسألني كىّل  
 صباح.

 من أين جتيء هذه املرأة اليت تصنع خصوبة الرؤيا؟ ال أحد يدري.

الظلمة أكثر إنسانية من املصابيح. فليبق الضوء بعيىدًا، حىىت   
 نتمكن من فعل ما نفكر فيه.

 ما من مائدة، إال وكنت فاكهتها.
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 تتكاثرين يف اجلهات، وتفوحني باخلطايا، لكنك

 ال تعترفني بالنْسل، وسقوط األندلس.

 هنداك آخر طقوس احلرية، وأول رهان القصيدة.

حيتال على العدم، ويكتىب جمىده حبىرب     بتحدٍّ فاجر؛ جسدِك
 الشهوة.

أيتها القصيدة: وحدك يف الربية، وضراوة اهلجىري، ال جىدار   
 يسندك، وخيّلصك من مكر العامل.
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كم تشبهين هذه الصحراء اليت ال أّم هلا، كالنا ينام على خبىز  
 الذكرى املاحل.

يف عتمة مل يعد مهّمًا أن تعر  أمساء املوتى، ما داموا ينتظرونك 
 البهو، ال حيملون سوى القدر الذي يتباهون به.

 خلف األبواب.. كلنا ميارس احلنني بطريقة مهجّية.

قبل أن تتحرر من سجنك، ال ميكنك أن تعر  معىن الشىفاعة،  
 وقصائد بوشكني.

 إذا مل يكن الصباح يف قلبك، فأنت يف ظلمة حالكة.
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 أحترم الشجرة اليت تصطاد غيمتها.

 ا البحر فلم يزل يكّفر عن ذنبه بني أصابعها.... أّم

 فقط، امرأة واحدة، ووحيدة، جتعل من جسدي طقسًا لصالهتا.

 هل أنت متأكد من أنك تريد أن ترمي الليل يف سلة احملذوفات؟

 بعد هناية احلرب، كان الشعراء أول القرابني على مذحبها الوثين.
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 على ليالينا الباردة.تطّلني من شجر املخّيلة، ومتّدين معطفك 

عندما نستتر خلف جدران بيوتنا، تتصاعد أنفاسنا بني شىهيق  
 وزفري، ومنارس يف اخلفاء رقصة زوربا.

 وحدها اجلثث اليت يلفظها البحر.

 حىت يف ساعات اليقني، يقف بيننا مطر متوّتر وكئيب!

كل املفردات تلقي بنياشني انتصاراهتا بني يديك. ال تعرب، حىىت  
 القصيدة أن جتيء، وتبتكرين هلا تيهًا جديدًا. تأمرين
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ليس لنا سوى ورق أخضر نستعني به، واضحا كاهلزمية، واملطر 
 املرتبك.

حيلم بغيمة، ال ترهن أمطارها، وعصافري تسخر مىن جىربوت   
 األعايل.

 ملثل هذا البوح الالهب ُخلق الليل.

 هذه اجملازات القلقة، من يعيد هلا األْمن سواك!

غيابك، أطلق سراح املخيلة، فأبصر جمازر من ذهب، وفجورًا يف 
 محيما.
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بقبضة من أثرك، يصنع السالطني نبيذهم الفخم، وتثمىر قبىل   
 موامسها أشجار الكروم.

ملاذا الليل قصري هكذا؟ ال بأس، ليس من الضىروري أن منىّدد   
 أقدامنا.

 النتحار بعد.ذذا األلق الفخم، تكافئني الليل، طاملا مل يقِدم على ا

ليس عارًا، أن جتيئني رفقة فلكلور شعبىي، أو تطّلني يف فلىم  
 هابط.. فقط، ال تكو  سّيدة عقالنية.

ألننا مل نتذكر خطيئتنا األوىل، جاءت القصائد هّشة، واملشىاهد  
 مكتّظة بالفوضى.
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 وحدي أتقّدم يف فسطاس جسدها، املسكون باحلرائق والوعود.

 ّلين عليك، ولّقن الكآبة درس الفرح.ال أدري، أّي جنم د

دون مذحبة يتكّبدها العامل، قطعت وريد الكتابىة، مث رأيتىك   
 تولدين من دوائر دمي.

كانت تباغته وسط احلقول، صائحة به: ال ترجتف، إ  اجتبيتك، 
 .معصية، وضاللة

 سأكون رحيا مسّلحة، لرحلتك القادمة!!
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 قبلة واحدة ختتزل كل قصائد احلب.

 سوى طائر، يتهادى، على حقلك امللكي. لسُت

 املرأة إناء من ثلج، غالبا ال يروي عطشنا الشرس.

يومًا بعد يوم، نصبح شبيهني يف كّل شيء، وتتضاءل الفروقات 
 بيننا. تلك سعادة فائضة، ال أقدر على احتماهلا.

 أخريًا، سو  تنام مثاًل، من ذكرياتك الشاحبة.
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 الشعراء عن الظمأ، وينسون ينابيعك!يكتب 
 ألول مرة، تظهر مراهقته ذذا اجملون، وسط سريره احملتشم.

 وحيدا، مثل نصل، مذّهب بالغدر واخلديعة.

األخضر ذجة احلقل، وكساء الوطن. األخضر عبىور للضىفة   
 األخرى بقلب مطمئّن، وروح ال تعر  النكوص واخلذالن.

 القصيدة ال تعر  الثرثرة.
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 ض الكون.احلب مترين جّيد لتروي

 إهنا فاجعة حقيقية أن تطلق أحالمك للريح، وتعود خبيباهتا.

وحدها الكتابة، تستدعي الشياطني الذين يعرفىون ذكرياتىك   
 الغامضة، وطفولتك النازفة باجلرح والغواية.

 تنتهي القصيدة، وأجنحة الروح ال تزال ترفر .

 هكذا أنتم أيها الشعراء، تدّسون الطعم يف القصيدة.
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 خبرا يم اول 

 شاعر من السعودية
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 .2919، ريوت، بناشرونللعلوم 
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