الملعون:
سبََُ،يدخَنََُسَيجارته
يَمشَيَ،ي ُ
نسخةَإلكترونيةَ

كتابةَحرة

محمدَرضا

1

إهداء
ال أكتب لنفسً فقط،
أكتب لً ،ولك أٌضا
أٌها المجنون مثلً ،مثل الجمٌع
فتبا لنا!

2

إهداءَآخر
ال أحد ٌستحق.

3

4

عَدّاءَالصمت

أمشً فً الشارع.
أشعر أنً آل باتشٌنو.
طائر الصمت ٌحلق فوق دماؼً،
الشٌطان ٌتالعب كاألرنب.
"ولست متأكدا من أن فً الحذاء أحجارا ،تشد من أزر قدمً.
لكنً سأمشً"

تنتابنً أحٌانا رؼبة فً العدو.
فً رمً حقٌبة الٌد السوداء.
أن أنثر الكتب ،وأركل الهاتؾ النقال.
أن أركض ..بكل ما أوتٌت من سخط
صارخا بالمارة كقطار الرابعة صباحا:
إالم تنظرون؟
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قد تصدمنً سٌارة تترنح
فأتكوم على بعضً /
ألتدحرج  /ألشهق  /ألقفز راكضا،
أقفز من فوق بائعة الخضروات،
وأتابع رحلتً الرمادٌة:
من المجهول  /إلى المجهول.

شعري كالمتشردٌن
ملهوؾ على الالشًء.
كاره خلق هللا.
ألهث كالكالب العطشة.
دمً النازؾ ٌحرق ركبتً
كتبً إسفلت ،وقاري كاذب

وربما أعود لقمٌص الهدوء.
مكوما قرطاسٌتً ،وخالٌا الجسد المكسورة
وأؼنً..
ببقاٌا األدرٌنالٌن
كمن لم ٌفعل
ما فعل.
6

إسعافَبطيء

كلما صرخت أؼٌثونًٌ .هطل المطر
انظر للسماء الدنٌا،
أقلب فٌها ذات الٌمٌن ،وذات الشمال.
كمن أضاع زر القمٌص فً درج المكتب.
كامرأة تفتش عن سوس األرز.

أبحث عن الشمس
"وكل ما خال من الشمسٌ ،ذوب فً الظالم"
وأهتؾ:
ٌا سماء ،لم أرد مطرا
درة ،أهذا ما استحق؟
ٌا ق َ
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ال شًء ٌمنعنً اآلن
ال شًء ٌشد قدمً ٌ /ثاقلها
إرادتً كاملة.
أنا الحر الحرٌر ،الملعون من الراحة
أنا سلٌل أمجاد نفسً
وابن الؽد.

األٌسر..
الذي وجد الكون أٌمن الذراعٌن
وأٌسر العقل
عكس اتجاهً ٌسٌر المشاءون
"وأسٌر كالهائم فً وجه اللٌل،
وٌبتؽً جبل المعراج"

من أنا ٌا خلق هللا،
من أنتم؟
َمن من هؤالء الرابضٌن فً صمت الجنون أنا؟
صوت اإلسعاؾ حارق
عواءه ٌلذعنً،
وال أرى أحدا.
8

الساللة

ٌقولون باستمرار:
اذهب إلى ٌد الجدة،
خذ بركاتها ٌا ابن البارحة
اجمع ما استطعت من أوراق خرٌفها
فلربما أتاها ربٌع قرٌب،
ٌمحق المسافات.

أكره جدتً.
أكره الروح والرٌح والمنزل  /البٌت
أسلم بٌسرى ٌمٌنً
تقول من تحت ضرسها األخٌر ،كجدات األبٌض واألسود:
كٌؾ حالك ٌا بنً؟
وال تنتظر اإلجابة!
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أرٌد أن أصادق "عماد أبو صالح"
ونسكب ماءا على تلفازها
أن أدفع عمتً األشقى أرضا
وأقرص فً وقت التفاتة ،ولدها المتخلؾ.

أن انتحً بابنة عمً العانس
وأمضػ بلسانً شفتٌها،
حتى تلٌن وتطرى
كعود قصب َممصوص

وأؼنً:
"لقد كانت طرٌة ..طرٌة
كالثلج و الٌنابٌع
لقد كانت سنبلة طرٌة
ولذلك التقطتها بمناقٌرها العصافٌر
لقد كانت طرٌة ..طرٌة
تركض بقدمٌن حافٌتٌن فوق سهل أجرد"

______________________
* من قصٌدة لرٌاض صالح الحسٌن

10

وألعن النسل،
كمن قضى عقدٌن مع سجان كافر
وأرمق جدي فً إطارهٌ ،نظر بشموخ لألمام
فً بزة العسكر
وٌحتقرنً.
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سبابَحريف

لم أسرق الساعة ٌا أبتً،
ولن تطلق أمً ألجلها
خذ من طبق أخً ما شئت.
خذ طبقً وشوكتً
دع لً الٌتم

اضربنً بثعبان حزامك
أعطنً سببا أللعنك أمام الشعب،
كأنً سأفلت من العقوبة،
"وأسمع فً أذنً تهوٌدة األحرار"
وأسمع صراخ النسوة األؼراب فً السوق
وأدعٌة المارة الحانقٌن.
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 ..فلتخؾ ٌدك،
تخرج سوداء بكل سوء
دس الفلفل الحرٌؾ فً فمً
اقتل الطفل الذي اقترفته.

لكنً برؼم الجحٌم
"وبرؼم الحزن الساكن فٌنا ،لٌل

نهار" *

سأشتم وأسب ،كما ٌحلو لً
واستلق على عمودي الفقري،
مخنوق األنفاس من الضحك
وأشٌر بإصبعٌن كأنً أقتلك
وٌا للؽرابة
لن تموت!

______________________
* من قصٌدة لنزار قبانً
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األديبَالمدخن

كلما كتبت قصٌدة ،زادت أعباء الروح
كأنً أب ،أنجب قبٌلة من المواجع
"وكم كنت أود أن أكون طفال سٌنمائً،
تائه من األب الحق،
وٌوما سٌلتقٌه"

لكننً فً هذا اآلن:
سأترك أوالدي على قارعة المسجد،
لٌتسولوا لً،
ما ٌنشر دٌوانا آخر
أوقع إهداءاته على أقفٌتهم
وأدخن سٌجارتً  -ذات الكعب األحمر -
مخفٌا آثار الحقن ،على جدار الورٌد
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وأشٌر للجمهور أقول:
انظروا ،انظروا
" ٌَحدث أن ٌتحول النبٌذ ،إلى مجمع للكتب"
انظروا ،كم كنت أبا بارا
وأما ثكلى
أٌها األؼبٌاء.
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نسوةَفيَالشرفة

فً المرة التالٌة التً سأسمع فٌها جارتً  -ذات المؤخرة -
تزعق بصوتها المتجشئ
للجارة األخرى  /العاهرة العلٌا
سأخرج رأسً كالخلد منادٌا
أن اخرسا أٌتها الكلبتٌن
وأرسلً لً ٌا مؤخرة العفن ،وجبتً من المروفٌن
وابنتك الصؽرى
ذات العشرٌن صٌفا
ألفرغ علٌها ؼضبً الشاب
ولعنتً..
التً ستستقبلها بفرح عبثً ،وضحكات ماجنة
تشحذ أعضائً
كأنها دعوة أخرى
لـ قمار
من نوع مختلؾ.
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ارتطامَفيَصحةَاألخوة

كانت أمً تدعونً بـ "عدو نفسه"
ولم تتوقؾ!
أختً الصؽرى لقبتنً "بالؽالوي"
وفً المدرسة:
ب القطبً" أو "الؽلس"
كنت "الد َ
لم تضاٌقنً األلقاب
ولم أقؾ كثٌرا عندها.

مع أنً لم أخنق أي هر فً طفولتً
ولم أتحرش جنسٌا بالجارات ،أو أسرق نقو َد إخوتً
أي أننً لم أفعل
كل ما ٌتوجب على سفاح ٌحترم مهنته فعله.
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صفعونً فً أوقات النجاح
الصؾ َ
زمالء َ
وشتموا والدتً َبعدَ كل إجابة صحٌحة
فً درس العلوم

"أنا الطالب المتفوق الذي
تحول بقدرة قادر،
إلى عفرٌت العلبة"

أبً كان فخور بتفوقً
قبل االمتحانات ٌنفخ بالونات عقلً:
هذه المرة سأعطٌك مئة لاير
هذه المرة سأشري لك دراجة
هذه المرة ستكون سٌد المنزل ،والفارس األوحد.

اعتدت أن أكافأ على قفاي
لم ٌزعجنً هذا أٌضا،
لم تك تلك أكبر مشاكلً
فً تلك اآلونة
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ما أزعجنً بحق:
أن ٌَصرخ أخً بوجهً
ألن تكتكة لوحة المفاتٌح ،تقض مضجعه
وتتالعب بعوالم النوم.

ما أزعجه فعال:
صوت ارتطام الكرسً األزرق
َ
برأسه والجدار.

ما أزعج أختً :آثار الدماء
ورائحتها

ما أزعج صدٌقً األوحد:
انكسار الكرسً على الطابعة ،التً ٌحتاج
لطباعة َبحث مهم:
َعن العالقات الزوجٌة ،خارج أطر السرٌر
طلبه منه على عجل
معلم وهمً.
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لمَأرَالكواكب

لشخص كأبً
أن تؽطً لحٌته نصؾ القمٌص.
لكن من العٌب ،أن ٌظهر من العدم،
ابنا ٌدخن باستمرار ،وٌبصق الفنون
وإن كان طبٌبا هذا الولد

"ال ٌكفً أن تكون دكتورا وشاعرا ٌا محمد.
صلً وصل وادع إلى الخٌر
وال تؽنً للشٌاطٌن فً الحمام
هٌفاء قنبلة األشٌاع ،إلٌسا نظرٌة النصارى
سٌلٌن دٌون عمٌلة فٌدرالٌة.
اتبع سبل الرشاد ،وإال كان الجوع حلٌفك
والؽضب نشٌد األناشٌد"
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وألنً لم أره ٌنظر من الثقب ،على خادمة لعوب
ولم أرفع الهاتؾ مرتٌن ،أثناء مكالمة عمل هامة جدا
ولم أشاهده بالطبع،
ٌلقم المال لعاهرة مشرقٌة

كنت بارزا كالفضائح
الولد العاق المعاق
ذو الملٌون ذنب،
التً تكفً لردم النٌل مرتٌن
وواجب علٌه أن ٌتعاط النوافل
عند كرسً الوالد
وٌقبل قدم األم
باستمرار فاحش.
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سجائرَسوبر

كنا سعداء.
سعداء كلٌوث وجدت فً مصٌدتها نعجة
ساقها قدر باسم.
نذهب بعد آخر محاضرة ،ألول قاعة أفراح فً طرٌق الرجوع
والمعاطؾ البٌض تنام على أذرعنا كجلود األرانب.
ونقتحم األزفة.
نحمل صاحب البزة السوداء على أعناقنا
نطوؾ القاعة مرتٌن
أصداء أؼانٌنا تقرع الجدران
ونسلم على العروس
نقبل خدٌها بحرارة تكفً لرنٌن كل الهواتؾ
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نقؾ فً دورة توزٌع السجائر
نرقص على اهتراء الطاوالت
ونؽادر كالرٌح بعدما:
انتحر المأذون،
وشرعت أخت العروس فً صراخ هستٌري،
مجهول األسباب.
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الثانويةَالعصامية

"خدعة ماكرة" هذا ملخص كاؾ.
بعدما شاهد كل الصور ،قال:
إنها ال تساوي أكثر من خمسة عشر رٌاال
باتت محروقة  /شاهدتها  /حفظتها فً تجاوٌؾ عقلً.
كدت أنفث دخان السٌجارة فً وجهه
لكنً لم أك قد عاودت التدخٌن
وقتئذ

فً الطابعة حشو ثالثٌن صورة أخرى
اشتراك اإلنترنت مستمر
معً موقع تبرع به صدٌق مخلص
لعاهرات أمرٌكا الجدد
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سعر العاهرة وحدها على ورق عادي ،خمسة رٌاالت
على ورق كوداك للفوتوؼرافٌا ،سبعة
أما مع شرٌك ال تظهر أؼلب أعضاؤه
فتلك عشرة كاملة

العم سٌد بائع مرطبات الجلد ،ومزٌالت الق َشؾ والفازلٌن
صار ثري بما ٌكفً
إللحاق ابنته الوحٌدة بمدرسة خاصة
لتعلٌم الرقص على الجلٌد.

أصدقائً المشتتٌن ال ٌؽادرون كراسٌهم
إال للضرورة القصوى
وأنا الثري الصؽٌر ،ذو الشعرة الواحدة
فً أشد مواضع الجسم
حساسٌة و
إ
ر
ه
ا
ق.
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تعبيرَلفظيَعنَروحَتالفة

أكره الدمٌمات،
والفاتنات
وما بٌنهما
وأعشق المرأة العربٌة،
بكل عنجهٌتها ورفضها ولٌونتها
وأكره الناجحٌن بأردٌتهم
وابتسامات الصور الفخورة
التً تزكم منافسً

أكره الفاشلٌن واألؼراب
أكره عنوان هذه القصٌدة
أكره سخؾ اإلنسان وتكبره على باقً خلق هللا
وأكره الفقراء الباكٌن على ظلم الدنٌا
وهم ٌتنفسون الؽش ،والمخدرات ،وشلل األطفال
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أحب التلفاز.
أعتبره أنجع اختراع فً تارٌخ الكون
واشمئز منه
هذا ٌبكً دون بكاء
هذه تخمش جلد الممثل
بشبق اصطناعً
طفل ٌمسك ذٌل أمه ،وٌنبح على أخرى.

وأحب تصحٌح أخطاء المذٌع
ونقد أشباه الشعراء ،والشعراء
وأكره عائلة البرؼوثً بأسرها
وتأسرنً رؼباتً.

جنونً ٌزأر من قبح الحبٌبات
ومن حر الصٌؾ،
وممن ٌحبون الصٌؾ
ومن تؽٌر وجه الفٌس بوك مرتٌن فً العام
وأخاؾ أن أكون من عالمات الٌوم اآلخر
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أكره من ٌعرفنً كطبٌب ،وٌمتدح هذا
وأكره من ٌحب الشاعر فً
وٌنسى اتقانً لفنون الطب
وأكره باقً األطباء

تبكٌنً قصص البؤس
وأتخٌل موسٌقى بداخلً تشٌع األحداث
"وأحب الفتٌات الالئً ٌنظرن بتٌه،
إلى محطات القطار"
وأكره الرواٌات الطوٌلة
والشعر القصٌر.

وقبل أن أنام:
أحرق رئتً
وأضع ذراعً تحت الوسادة
وابتسم كثٌرا للكراهٌة،
ولسادة الحلم.
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جروحَمعطرةَبالكاكاو

لماذا ٌؤلم العطر حٌن نؽرق الجروح به؟
وٌتحول الدٌتول إلى األبٌض مع الماء؟
ولماذا وضع القدامى مسحوق الكاكاو على الجروح أٌضا؟

"لماذا تمطر الدنٌا عند صور الشهداء؟"
لماذا تسألنً ما بك
إذا لم تكن لدٌك آذن تسمعنً؟
ولماذا ٌخرج اللؤلؤ من جروح المحار؟

لماذا تجرحنا الحقائق هكذا؟
ونصرخ بـ آه:
عند الوجع  /والشبق  /والرضا  /والمفاجئة؟
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لماذا أنت أنت،
وأنا أنا
تقرأ ما أكتب ،وكلك حماس حقٌقً
باعتبار أنك صدٌقً الصدوق
وتنسى أنً كنت أسبك
من أول هذا الدٌوان
إلى آخره؟
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تبغَومسبحة

نظرت بعسل عٌونها وأقداح قهوتً تتبٌدق
الدخان معلق فً أوكسجٌن المقهى
وبحنان درامً
"كأنها مالك أوشك على سكب ورود الخرٌؾ"
وٌدها الطرٌة كالكٌك اإلنجلٌزي الطازج تؽرق كفً
وقالت :ما أكثر ما ٌحب فً ٌا محمد؟
قلت :نهداك فً استدارتٌهما

احمرت وجنتاها كمربى التوت وقالت:
لم أقصد هذا المنطق أٌها المتوحش!
قلت :ال ٌهم ولكنً أحبهما
 وروحً؟قلت حٌن تشهقٌن للذروة أسفل منً
تتحول خالٌاك إلى عصٌر رمان
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وأحب رائحة جسدك  /طعم لسانك
احمرار عٌنٌك فً اإلرهاق /
لهاثك الخافت /
حروؾ جرك وجري نحوك.

أؼمضت تهز رأسها ،قالت:
أنت مزعج بحق

" لم تخرج الكلمة
إال وأنا اقتنص رذاذ الشاي
من فوق شفتٌها ،وكعبً ٌركل كرسً الطاولة المقابلة
لٌسقط الشٌخ الوقور
وعلى جلبابه بقاٌا التبػ والقهوة
وفرط مسبحته"
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الشللَعالمةَالـ........

كلما َمررت من أمام الصٌدلٌة ،أجده ٌتحادث مع سائقً التوك توك
وٌهز رأسه بانفعال طبٌعً
وعندما ٌقابل أبً  -ذو اللحٌة البٌضاء –
كان ٌهزها أبطأ من المعتاد
على األقل بالنسبة لً

قال بأسى مفتعل:
إنها ابنتً الوحٌدة بعد وفاة األم:
الطبٌبة  /الحاجة  /الثرٌة
وورثت الخزانات والخزائن وأرتال المال
كلما تقدم أحدهم
أجد فً عٌنٌه عالمة الدوالر
فأتراجع.
 محمدتعال بعد انطالق المدفع
33

كنت سعٌدا بالدعوة
كعنكبوت وجد فً الشباك خنفساء
كنت فً منتهى السرعة

وجدتها كبقاٌا دبابة.
ملٌئة بالخراب والزوائد والبقع
وأنا قد أجلسنً الهول على أقرب الكراسً للباب
تساءلت فً نفسً:
هل قصفت طائرات التحالؾ مدٌنة نصر؟

قالت :أحب العٌش فً الس فٌجاس
قلت :وأنا أحب النبً
ردت :راتبً زهٌد ،ثالثة آالؾ فً الشهر فقط
قلت :الحقراء! منتهى الؽبن.
إنهم كالخراتٌت*
تمص دم الطٌبٌن أمثالك ،وتتركهم جثثا للنهر
وٌسمونها رواتب!

______________________
* اسم آخر لوحٌد القرن األبٌض ال تعرفه بٌسان خبرٌك
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أحضرت لً طلبً األخٌر  /الشاي
كان الشلل قد وصل لوسط عمودي الفقري
وٌدي الٌمنى تنمل.
وقفت  -أو قل حاولت الوقوؾ -
قلت كمن تذكر الحوت فً حمام السباحة:
نسٌت هاتفً فً درج السٌارة.
ركضت كالملدوغ
ألجلس إلى جانب الطرٌق
تؽنً فً أذنً صافرات القطارات
وأدخن خمس سٌجارات تلو بعض
على سبٌل االنتحار
واالحتفال.
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أوسكارَالثورةَ

"الثورة تطفئ شعلة اإلبداع"
 تبا أوسكار واٌلد! -أسلمتنً هراوة ؼردت على دماؼً
إلى ٌد الشرطً الصؽٌر  /القصٌر  /القبٌح  /الخانع
وكزته فً الصدر ،كموسى والذي من عدوه
قلت :دعنً ،دعنً  /وركضت

وكأي ثائر ٌعتز بثورٌته
درت فً "التحرٌر" أوزع صكوكا على الجرذان
هذا أخذ لعنتً  /هذا أدركته مسبة  /هذا شرب بصقتً
الباص المخصص للشرطة
رنٌنه مدهش بقرع الكتب
بعض الرفسات لن تؤذي أحد
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لكن اللواء المبجل ،كان البد من تؽذٌته
ؼصنً زٌتون من حول العنق  /سحب لؽطاء الرأس
وركض ثم ركض
تأرجحت دهونً كثٌرا ٌومها
قرص تحت اللسان مهم لٌوسع األوردة
ثم لفافتً تبػ
ألضٌق ما اتسع

فً الطرٌق إلى المنزل
كان البد من أن أوسع السائق على صدؼٌه
لٌقلل األجرة
وهتفت:
أي أحمق قال أن الثورة
تطفئ جذوة اإلبداع؟
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"أكش ٌِ أٌ أنمَ ٙظش ًج ػهٗ انجسش".
سىفىر الغضبان

انًخذساخِ فِٚ ٙذ،
"ْٔا أَا را  /حمٛثح ُ
ًش ِج انماديح،
ًال ،نه َ
ٔفِ ٙاألخشٖ حمٛثح ان َ
انًطهَك".
ٔأشؼش
ٍ
تانسالو ُ
ُ
فيلم :األشٛاء انر ٙفمذَاْا ف ٙانحشٚك

"أَد ال ذَكشُْ/ ٙ
َ
أَد ذَكشِ انصٕسج انر ٙكَٕرٓا َػُّٙ
ْٔزِ انصٕسج نٛسد أَا  /إَٓا أَد".
أدوويس

"َٔفس ٔياسٕاْا ،فأنًٓٓا فجٕسْا ٔذمٕاْا"
رب العالميه

إنَلمَيعجبكَفلماذاَالَتشاركَبهَأصدقائكَاألوغادَ
علىَتويترَوفيسَبوكَأوَماَشابه؟
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السيرةَاألدبيةَلـَد.محمدَرضا
يحًذ سضا يحًذ فشج انجاتش٘
لاص َ -اشظ
شاػش لصٛذج َثش –
ّ
ػضٕ ػايم تُاد٘ األدب انراتغ نمصٕس انثمافح
ػضٕ انهجُح انطثٛح نجًؼٛح سسانح انخٛشٚح
ػضٕ حشكح شؼشاء انؼانى  -ذشٛهٙ
ػضٕ حشكح شؼشاء يٍ أجم حمٕق اإلَساٌ
يرشجى يرطٕع تشثكح أصٕاخ ػانًٛح – سابقا –
----------

نّ:
"شخصٛح ػايح" َصٕص شؼشٚح
داس اكرة نهُشش ٔانرٕصٚغ 9002
"يضاح ثمٛم يغ كائُاخ ػالهح" لصائذ َثش
طثؼح يحذٔدج 0202
نهرحًٛم http://www.4shared.com/f/FjgY1TMw
"يٍ غٛاتاخ انجة" شاػش يشاسن
يشكض انركؼٛثح انثماف9000 ٙ
إػذاد ٔذمذٚى كراب
"أستؼح ٔػششٌٔ لٛشاط"
َصٕص َثشٚح 9000
تحت الىشر:

"األنٕاٌ ػهٗ أشكانٓا ذمغ" شؼش – دار ميريت
"كم يا لانّ انشاػ ٙنهجثم" شؼش
"ف ٙيذٖ انُسٛاٌ" يجًٕػح لصصٛح
"دٌٔ أٌ ذشف نٓا ٔسدج" لصٛذج
---------له مدووة أدبية تحت اسم:
كم يا لانّ انشاػ ٙنهجثم

وعىىاوها اإللكترووي:

http://www.hammood.blogspot.com
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