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 ؼ إىداء الفّنانةالغال

 وساـ عبد المنعم
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 مزاح ثقيل مع كائنات عاقلة
 - نسخة إلكترونية -

 

 

 محمد رضا
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 ..إىداء

 
 َىذا العمل مهدًى بالكامل، وبكل الحب         

 ..إلى الػػػ                                                    

 ...الػػػػػ                                                              

 .آسف، لقد نسيت                                                                           
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 بارانويا ُمحضرة بِعناية

 

 

 .. َمع أنني

 األذى  ألواف لم أِضف لوُ أي لوٍف من

- اعتقادي  عمقعلى  -

 إال أنني مافتئتُ 

 استشعُر ُخطاه اللدنة،

 بال صوٍت، 

 .وال أنفاٍس عفوية

 

 خمٌس وعشروَف عاماُ وأنا أغني،" 

 "لدرجِة أّف البالبل قد ُتالحقني في الَمحاكم 

 وأتسائُل كحارِس حديقٍة شاَب عقلو،

 ىِل العصفورة ِعنَد نافذتي 

 كما ِىي بَلهاء،   حقاً 

 ،أـ أنها

 مهمٍة جاسوسية؟في 
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 ..ِعندي اآلف ليَس ثمة َعصافير

 ومازلُت أتحَسُس نظراتو تقرع قفاي

 كطبلٍة صينية، 

 .في استقباِؿ ُوفوُد األمل

 و كأنني شمٌس أ

 .توراي قتَل أخاىا

 

 لو كنُت متأكداً ىكذا،

 ترياالرتديُت شيئاً يستُر عورة َدف

 وَعمدت إلى الحبو في ثقب الباب

 .-ختل أنو سيعلممع تأكدي المُ  -

 

 أنا لم أفعل شيئ، 

 ِسوى الغزير من الخطايا

 .وليست في حقِو بالطبع

ـُ عليَك يا أسيَر الظلَمات -  .السال

- ........ 
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 .أشُك في أّف درجات الُسّلم ُتخبره

- إف فعلت  -بوافر الظلم منها 

 بَعد أف رشوتها ِسرًا،

 .ُعلبتي تبٍغ مجزأ 

 الظُلمات،َملغوـٌ أنا ياسيد "  

 فػ اركض بػ ظلك ِمن ُخطاي

 ،ستحيل رماداً أعساني 

 " .فأنت اليـو فقيد األبدية 

 

 ؟..أتتالعب بي -

 أتلعُب َمعي لُعبًة ُمجددة؟

 ىل توسُع بحبوِب دوائي أوردتك؟

 إغماضَك الليل ال ُيخفي الحقيقة" 

 ".واستزارعك أجهزة التصنت اليكفي
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 ال تكتفي، ىو ؟أ -

 ..حسناً 

 رتدي إذاً َوطناً للعصافير،َسأ

 .وأسافر كالعصي الرحالة إلى وَكرؾ

 موقعاً بَك في العلنية..

 وسترى اعترافاً أفقياً َيفضحك

 ..وساعتها

 لن يكفيني ِسوى أف أضيء جواىرؾ،

 وأطوي عليَك المصيدة َمرتين

 .لم أقصد -ىههههو  -كأنني 

  

 ياىذاكُل أساليبك َمشهورة 

 .فػ اكتم َضَحكاِتك

- المصفوعة مني َسلفًا  -وإذا َدنت النهاية 

 قِدـ كاميراتك للعابريَن َىدايا،

 .وانسى أّنَك شاىدتني أكتب

 الجليد، ف  أو 

 كاَف َمرحة تزُف ِطناٌ 

 .ِمن َبحِر ألسنتي
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 ديكتاتورية ال مبررة

 

 

 .. ننيأمع 

 أحبُّ معرفة القواعِد جيداً 

 وجِو الموسيقىلكمعرفتي 

،أ  و كمحاـٍ

 لقوانين الوضعية،َيحفُظ ا

 .ليدافَع عن أمل دنقل

 

 إال أّف ذلَك لم يكن رادعاً لي أبدا،

 أف أذيَب لهيَب نارىا،في 

 وأخرُج عن َطوِع الُمخرج، 

 ..َحتماً الذي 

 :سيهتُف بي كأـِ القنابل

 ُعد إلى َدورَؾ يا أحمَق القدمين،

 واسمعني ككائٍن بشري،

 العانس،" ميدوسا " قبَل أف تصُرخ بوجهِو 

 .فأستحاَؿ نحاساً أصفر
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 ىناَؾ َسبُع قواعد حديدية،

 عليك اإللتزاـ بهم، 

 كأّف الخروَج عليهم 

 ..بوابة أخرى

 .إلى جحيِم لم ُيسمع بو قطّ 

 

 :أولى القواعد

 .أف تمتثل للقواعد بدايًة من لحظة َسماعها

 :الثانية

 .أاّل تخبر أحداً عن ىذه القواعد

 :الثالثة

 !!عن األربع الباقيةأف ال تسألني 

 

 وإال لكانت ُعقوبتك عندي 

 تليُق جدًا،

 .بػ مارٍؽ على سادة األوليمب

 !انصرؼ 
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 كائنات ال تتحدث مع أحد سواي
 
 
 ..هممع أنّ 
 بالسعادةِ  ما كانوا يتظاىروف كثيراً 

 ويفقأوف أعين البالونات بػ َحـز
 الغبية على رقصتهم إضافوً 

 عندما يقوؿ أحد منهم كذبا
 .حرية يتنفسإنو 

  مستشهدا بأثر األصفادِ 

 على روحو
 الدـ الكاذب  قعوبُ 

 .على طوؽ قلمو
 
 
 ما ظلوا هم دائماً لكنّ 

  الثواف بواقعية يالحقوف
 ! ويصرخوف فعالً 

 الشك في عندما يغرؽ أحدٌ 
 .أو يحاوؿ تصحيح قواـ األبدية

 
 

 .. إنهم ثم
 غالبا ما كانوا يرتدوف أقنعتهم الجلدية

 بصراحة معبرين
 ال يمكن كشفها بأجهزة قياس الخبث
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 المصطنعة عن دىشتهم

 ..وانفعالهم الالمبرر
 أصدقهم بكوني ال

 صوت الرنين استمرار برغم  -

 .- في كعب دماغي
 
 

  ..وكعادتهم
 األعماؿ اإلعجازية بوف أحدَ ينسِ سَ 

 إلى سيرىم 
 مثل 

 كوميدياه   أف دانتي كتبَ 

 فناء منزلهم في
 الشمس تتعامد كل عامين  أو أفّ 

 .تلفازىم على
 

 يستدعي  مّ مِ 

 حضور الخبراء الشرعيين
 الػ جداً محترمين والعلماء

 الذين بدورىم 

 في السجالت  وكثيراً  قليالً  ويحققوفَ  ،سيبحثوفَ 

 األدوات وفي جنوفِ 
 العصبية وبعدما تسحل خالياىم
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 سيعلنوا فشلهم في التأكد

  ..وينصرفوف
 الخجل من عرؽِ  وأذانهم تقطرُ 

 
 

 ..ولكن
 يحدث أف أصدقهم في حاٍؿ واحدة

 رواحهمأيقسموا على  أف
 أنني الوحيد 

 مصادفة  أنو لم يقابلهم الذي اكتشف

 على اإلطالؽ

 
 .. ولو لوىلة
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 مصاص دماء ال يدفع الضرائب

 

 

 ..مع أنني

 أدفع ضريبة ثقافتي األدبية

 من روحي  كامالً  رطالً 

 ..كل ليلة

 وضيقا إضافيا في شراييني

 

 بمالكين أبيضين متشحاً 

 القمر كلوفِ   

 مال من تقاسيم كتفي

 .حبما أ ومن قراءةِ 

 

 ..يلكنّ 

 !وياللعجب 

 في مليء شغفي الهرري

 مرة بػ أف أذىب كلَ 

 تلقاء مكتبتي
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 ألشرب من كحل أوردتها

 يحتـر رغباتوِ  دماءٍ  مصاصِ ك

 ونزعاتو السادية الموغلة في السواد

 كلما انبثق منها سؤاؿ ال جواب لو

 أو جاعت أوردتو 

 بال صبر يطوؿ

 .كحاؿ من يشبهو من مصاصي الدماء

  

 على نفسي ال أنكرُ ثم إني 

 انتظار الكثيرين لي ىناؾ 

 بين الضفتين

 كشرطي

 يبحث عن طريدتو الحمقاء 

 ت رأسها اليساريةدالتي احتش

 تعاليم الربّ بكل ما يتنافى مع 

 ومع أدنى التقاليد 

 والعادات الموغلة في التأصل
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 .. يولكنّ 

 أنا الكامن كصخرة العظمة" 

 أحياناً .. في حضن النفوذ

 "وأخرى بطور سيناء 

 ومازلت أصلي لمجد روحي

 لكي يمنحني الرب جنحانين 

 يثيرا حسد جبرائيل

 ويمكناف رجاء ذاتي 

 من التحليق في حضن األبدية

 

 ال تكل و بعبثيةٍ 

 لم يكف عن البحث تحاكي مراىقاً 

 عن حبيبة روحو التي مازالت

 تجدؿ أفكارىا الوردية

 مساءشاحذة جفونها كل 

 تمشي الهوينى كأنها 

 الموت الشارع بسمتو

 في ليل الوادي المكلوـ
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 أف أظل  أحاوؿُ 

 النسق المعهود مني على نفسِ 

 ماضيا بخيوؿ ذاتي 

 على طريقي المستقيم

 دمي  ذا سقفَ رافعا ب

 عن عيوف البشر

 وبكل تأكيد 

 عن أنياب من يصغرني في الضراوة

 في سلم األمجاد الرىبوتية

 ودافعا بهم ضريبة انتظاري

 مخففا من عبء نفسي

 وذنوبي 

 ومازالتالتي كانت 

  واضحاً  سبباً 

 .في عدـ قدرتي على الطيراف
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 ملعوف كتب االميين

 

 

 ..مع أنني

 صخب الفضاء ال أناـ إال عندما يكتمل

 وتزىق أرواح النجوـ

 .. إال أنني

 أحرص على لثم وجو النظم

 في كل ليلة

 محققا نبوءة الغجر

 عن رجل 

 يمشي بال توقف

 إال لو اعترضتو قوافل النور

 وانحنوا لو 

 في تواضع الرىباف

 كأنو تجسد كامل للبهاء
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 وأرصص جذور الفوضوية

 على سور دماغي

 داعيا رامبو الى الجنوف مرة أخرى 

 من أجل ناحبي رافييل

 كي يصنع فوؽ كل بيت غيمة

 وقهوة معتقة بالزعفراف البشري

  استخلصت خصيصاً 

 للطوارؽ

 في جلسة تبدو سينمائية 

 !لوال أف الحضور قياـ

 

 قد يتوقفوا بذلك عن سبي في المنابر

 واصفين إياي بالشيطاف األسمر

 وداعين الراعي 

 قمرية دورةٍ  يعذب روحي ألفَ أف 

 في صهارتو، جالس قاروفقبل أف أ
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– أيضا  –وربما 

 أوسدوني أشواكا في صدري 

 وأحرقوا لي دىسا 

 ديوانا رمزيا

 وأشاروا إلي عن كثب إلى المالئكة

 ىذا ىو الفاعل  -

 فألبسوه األسوار الصدئة

 والشراشف البيضاء المنقوعة في الصفار المملح 

 

 إلى بطن األشجاروقد يضاؼ 

 :تحذيرا يقطر أدرينالين

 حذاري كل الحذر" 

 أف تتركوا أوالدكم يخالطوا ذا الندبة

 فقد تركها الشيطاف استدالال عليو 

 قد يصيب الماشية بػ ُسٍل شديد المقاومة

 أو أف يجمع حدائق الغيم في كلمات

 "أبعدوه ولو لسنة ضوئية 
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 صارت الخيانة لعب ىذه األياـ

 لوطن ىواية اجبارية وغربة ا

 

 بأمر من ملكة الثلوج -

 أضيفوا ندبة أخرى إلى وجهو

 وأحلقوا لو أفكاره بموسى المساحيق

 علو يستقم ألفا

 أو يتراجع عن ىرطقاتو

 .أو يهدي الرب بموتو الكثيرين
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 موت خارج الساعات

 

 

 ..مع أنني

 فقدُت القدرة على الموت

 .. إال أنوُ 

 الرغبة الالزوديةظلت لدّي نفس 

 في التصلب الرمي

 و النزوع إلى وضعية الخضروات

 

 وقد يجوؿ بي أف أقلد صوت جباؿ األلب 

 واعتنق فلسفة ماجنة في ظاىرىا

 وىادئة 

 في خصالت سيراليتها

 تدعو إلى عبادة الفراغ

 وحيازة الشوارع الخالية

 ومنع تدخين الذكريات القديمة

 وإقامة مزاد إلهي 

 إقامة شعائر النثرقصديةكلما حانت 
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 وإف كاف مازاؿ في إمكاني

 أف أبطيء ضربات الساعات

 وأحيانا إثارة غيظها

 باطالؽ عليها ألقابا الواقعية

 كأف أصفها بالمملة 

- عندما يطوؿ انتظاري  -

 أو بالمتسرعة 

- عندما يثمل الكالـ على شفتي  -

 مع رسالة أسٍف عصماء لروح اينشتاين

 لمجهوداتِو الطبيعيةعلى تخريبي 

 

- ىي الساعات   -لكنها في قرارة صمتها 

 تعرُؼ جدًا 

 أف جهاز التحكم عن بعد 

 يسكن حنايا يدي

 وأف عصفور الساعات قد يعود
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 فقط

 كلما حانت لي فكرة مالئكية

 أو أردت إدارة الشمس نحوي

 بطريقة تخجل تباع الشمس

 كي تقلع عن أنانيتها الغريبة

 ه اإلنارةوتزيد من أعمد

 الخاصة بالقمر

 شافيا بذا وجَع الروح 
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 ىي التي تدرؾ أالعيبي

 

 

 ..نهاأمع 

 لى الخياؿإ لم تعد تميلُ 

 عتداؿو اإل ةو البساطأوال الحب 

  ..ال انهاإ

 ةظلت بنفس ىالتها المالئكي

 عن دىر عن شهرٍ  يوماً  التي تزداد صخباً 

  

 ..نهاإثم 

 التحضيرتعبت من الغرور سريع 

 ةحكيم ةفاستحالت سلحفا

 يقاعرانب سهلة اإلتجعل األ

 

 و قد يكن قصدىا أ

 ةالفراغي ةالحداث بةتجر ف تمعن في أ

 ةالبريئ ةوالقوس قزحي

 التي الطالما وجدتها في عبثيتها
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 وظنت ىي 

 الروح ةنها راحأ

 بذلك  ةً طاعن

 بعد خبر ثراً أكل ماكاف 

 من مرآتها ةفي استغراب دوللي النعج

 كامالً   ةكعصفور لعب دور الضحي

 واتهم القطط

 علك  ةو مصنع لصناعأ

 بنكهة البتروؿ

 غارت عليو الضرائبأبعدما 

 ةفتحوؿ بعملية رياضية رخيص

 للقراءة إلى نادٍ 

 

 وربما كنت السبب وحدي في ىذا

 عند شحذ لحيتي مفتوحاً  ترؾ الصنبورأي نّ أل

 :وقولينكار إلوتكراري ا

 !خارج الزمن ىو من فعلها ف كائناً إ

 ةوعدـ وضع روحي الجديد

 على عالقات النجاح الباىر ةمطوي
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 ةجنحتي بوفر أبدأ بوخز أو 

 بعيد شرع في تحليقٍ أكي 

 ةحوؿ تفاحة دمشقي

 شفي بذا أني لّ عَ 

 غروري المسائي

 خرأنا اآل
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 :السٌرة الذاتٌة

 

 الجابريفرج  محمد رضا محمد

 م 9/01/0991موالٌد  من

  المنوفٌة محافظة -بمدٌنة قوٌسنا 

 

 حاصل على بكالورٌوس العلوم الطبٌة البٌطرٌة

 من جامعة الزقازٌق

 

 عضو اتحاد شعراء العالم

 واتحاد قصور الثقافة المصرٌة

 

 وٌعتبر هذا الدٌوان العمل الثالث له بعد كتابة األول

 دار اكتب  -نصوص شعرٌة "   شخصٌة عامة" 

 وشاعر مشارك بدٌوان

 مركز التكعٌبة و دار اكتب  -شعر "   فً غٌابات الجب" 

 اسمتحت وتحت اإلعداد دٌوان نثر 

 " نهر الحزن األبٌض"  

 

 تحمل اسمه أدبٌة له مدونة

 وعنوانها اإللكترونً 

 www.hammood.blogspot.com 

 الجامعة مستوى على المحافل من عدد فً( رضا  محمد ) شارك

   (والشعر ، والغناء ، التمثٌل ) مجاالت  فً

 السعودٌة - الرٌاض مدٌنة فً عمره معظم قضى الشاعر

 .الحنبلً المذهب درس وفٌها

http://www.hammood.blogspot.com/
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