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< <
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íÊ^Ïn×Ö<á^ÛÃÞ<…]< <



  

  

Ñ]Ć‡Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ<< <
. تَدىعضو أكثر من اتِّحاد ومن. من مواليد البصرة، مقيمةٌ في لندن. أديبةٌ عراقية

نُشرت لها كتب عديدة، وتُرجمت . لها كتاباتٌ عديدةٌ في الشِّعر والقصة والرواية

جائزة : آخر الجوائز التي حازتها. سفيرةٌ لثقافة الطِّفل اليتيم في لندن. لها أخرى

من ضمن جوائز ناجي  (٢٠٠٨وليت نقوالَّوس نعمان للفَضائل اإلنسانية، ېالمترو

ة الهاِدفَةنعمان األدبي.(  
 

 وهو كتابها الثَّاني من ضمن سلسلة -" ِحكاياِتها المنغولية"وفاء عبد الرزاق، في 

إنَّها المرأة، واألم، .  تأخذُنا في عالم الِحكايات، وإن ِشعرا-" الثَّقافة بالمجان"

 أشجان سولة، تجوُل في عالم اليوم، تسكنما الربيبة، والسيوالح سنيه، تتحسب

 ا على ورٍق يستَأِهُل أنكيا زل، تُطلقُ صرختَها ِحبرأطفاله وفقرائه، تتفاع أوجاع

  .يطبع عليه، تُطلقُها كتاباٍت مستَساغَةَ الرمزية

á^ÛÃÞ<êq^Þ< <
 

ð]‚âý]<V< <
  

ÝøÓÖ]<ÿÞ^}<xèđ†Ö]<äqæ<î×Â< <
^<₣Ò<ë„Ö]<]„â×êÎ^néÚ<äŁjéŞÂ_<^Û< < è

†¤]<êÞ^ŞÂ_h]< <
ŁÃè<ĞÓÚ<†ÛÃ×Ö<‚ŁåŁ†< <

êÚ‚Î<k <Łš…ù]<ÿÐé–i<êÒJ< <
  

E<Há‚ßÖNLLQD 



 
  

äÿŠËÞ<ŁÐ×Ãè<fi…^éj}c< <
  

  مسمار نفسي
  أعلِّقُ علي حوائجي البسيطة

  أنا من فرت يداها منها، فررتُ منِّي
   قمصان الحياةوعلَّقتُ على مشجبي أبسطََ

  ال تشبهنُي امرأةٌ
    يستغفر الذَّنب لي، أراوغُه
  ليعود ذنبا في أروقة الصالة

  الماء يظمُأ أيضا
  .كقيثارة نبي ضاقت بها التَّوبة

  
  

Ñæ†ŠÿÚ<İÕ]…c< <
  

أن خيط،  بين األشياء الفرقَعندما تُدرك دمجر  
  بتهذيب األرصفة، تلبس جواربك على رأسك

رقةوتُهيللس ذاتك ىء.  
  
  

^Þć‚Ãi<fiÝ^Î…_< <
  

<ÙĆæù]V< <
  ا اقتلعته العواصفُمعبٌأ بم

  خواؤك بشلله الجليدي،        
  كالح ما تخفيه من غضٍب        
  ك بوقاحٍةأحراشُ        
        اخنالس من كأسيتُصدع .  

  



R<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]Ć‡Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <
  

  عثُّر ُأصلح ما أتلفتَه لي  بهذا التَّ
  نِّي أخلقُ استقامتيإ       

  خُذْ محاوالِتك وارحل        
  ما ضقتَ أيها اللَّيُل العنيدكلَّ       
  .اتَّسعتْ مآربي       

  

<êÞ^nÖ]V< <
  أنَّي في جدوٍل ماؤه جديد أذكر مرةً        
  غرستُ انتظاري         
   أن تطرقَ بابي اليومليس عبثًا        
  . براعم تشاكس المزالج        

  

<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]V< <
         أِبكُلِّ هذا النَّقاء العالم اليوم؟ 

          لمن حشد األسئلة تلك؟
          سيرك يقفز على صداعه البهلواني
          أرانب تكنس بلحاها عيون المارة

   مثقوبة        صفير ينفخُ بالوناٍت
  خطبوطأُل مراياه على شكل زئبقٌ يشكِّ        
  حذاء يرتدي صاحبه        
  زعيقُ علٍك رديء الصنعة        
  وسؤاٌل يرفع إصبعه        
  مخترقًا قوانين مدرسته الصارمة        
  : ويتساءل        

                 لمن سنترك مسافةَ الغد؟
  

<<<<<<<<<<Äe]Ć†Ö]V<< <
          لم أخبِر القديس عن حاجتي العتراٍف
          حين استسلمتْ غوايتي النتهاك البحر



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íĆéÖçÇßŁÚ<fil^è^ÓŽu<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<S<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <
  

ٍد يرصفَُ أقراصقطّ من سي سمادِه        لم اقترب   
          ويطلقُ حناجر الكالم

          أسرني اهللا عن فراشٍة تُشعُل قنديالً
          وأنا أداري فَقري 

  .عن غناه        
  
  

fið^_ć’¡<ÜÓ< <
  

MI…çÞ<< <
 تلفَه النّسيانأعلى الشَّجرة ثوب  

  له همساتٌ محمومةٌ ما اتَّسع من الهواء
  .والباقي من ادعاءاِت اللَّيل

  

  كانت أنقى من عمٍة في محراب
  حين مدت ببضِع زهراٍت

  حقيقةٌ مؤجلة تعلَّقتْ بثوبها ...نور
   وريقات األشجارلُّّكُ

  .أنيسةً للزحام
  

NIê×Â<< <
  ني كونما ضملَّكُ

نافذةَ زهرةاحتجتُ أن يتقم ص  
  .أن يلعب بزحام نسيماتي كناي

  

< <OIç£]<çe_<< <
  .لى أصابعهوعد ع، ه بكرسيهتزإ

ُل في القهوةإندلقَ اليوماألو   
  انكسرت كسؤال، حاجةَ له فيها عشرةُ، ال  

  دخَّنتْ عشرين، احتمال، عشرون سيجارة



T<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]Ć‡Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <
  

  يةاختلطِت الرؤ
ـاهت، اهتزز  

  وتضاءلت لديه األلوان
  فما عاد بحاجة ألصابعه

  . فراغهفي  مالُّليعد فراغًا كُ
  

< <PIç£]<flÝ_<< <
  الً                                ... ي... ي... ي... رسمتْ سلَّما طوي

  .وبصقَتْ
  رشوةٌ بزجاجة عطر
  تلك الدرجة األولى

  كذبةٌ نفثت دما
  ثانية شيطان

  مضاجعةٌ باقي الدرجاتو
  تفر بسويعات عاقر

الحشود وتبصقأم   
  تف...تفٌ...تفٌٌ

الواقعوتعاود رسم .  
  
  

ğíãfq<şì†Â<ï‚uc< <
  

  ترامت أطرافُها لرقاد الجائعين
   تجمعتْ حولهاولكواكب صغاٍر
  وحلبت عرقًا يتيما

  هي أوُل احتراٍق، وآخر الكرم
  ال مياه إالَّ زرقتها

   من شجرولبنًا
هي أخضرتاءاتته الشِّ طارد  
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  وأبيض صالَّه المغيب
  وال مطر سوى سقٍف حزيٍن، ال جدار سواها

  ر تهبطُ عليها ليالً بقشٍَّة أتلفَها عصفو
  بحريٍق شب بسريٍة وتآكَل

  ونسياٍن عميق، ببحرين نجالوين
  

ى وحشيلضح ا تنهضباكر  
  تشقُّ صيفَها بلوز نجالوين، تركُل الهوةَ األولى
  لصوٍت غربه السيفُ وتمنح صفة النَّهر

  مكشوفةُ القلِب، سمراء األلم
  تركُل الهوةَ العاشرة

  طالبةً خارطةً وتصرخُ
يها ضفيرتانرسمت نهر  

  هما من جباِل الحداِد األِلقِ 
  ومن وعاٍء ال يضيقُ إالَّ للجرح

  يزم شفتَيه كقبلٍة من وجع
  طالبةً خارطةً تركُل جثامين بؤسها وتصرخُ
  ليس فيها موطن من خشب
  فيها الرهيفُ من نسيٍم يحنو

  لرقصة الياسمين
  وإحدى عشرةَ جبهةً
  خُ من سكونهاتصر، لم تبدْل رؤوسها

  بعهٍد ندفَ مقلتَيها واختنق
  من لهذا الكرز الذي تحلَّل واختمر؟

  من ليديها البرعمين؟
  وخصرها الذي نام عليه عصفوران

  أهكذا تنام العصافير؟
  إذ عودها الوداع أن تغنِّي



ML<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]Ć‡< <
  

الوهن شَهنكائناٍت ُأخَر، لنساٍء شو وأصبحن  
  لسن أبوابا تجردت من ضلفاتها، لسن خشخاشات

بهن حدنمدينةً، كائناتٌ تو ندؤ وعقابلٍة للتَّجز غير  
  أجنحةٌ تقبلها األرض، زنابقُ على ظهر حمامات

دموع ماء ألجلهاوتنهمرالس   
  فارس ربيع، جنون عنبر، إنهن حنطةُ الروح

  بجموح القلِب يقتحمن الحياة
  هشَّمت هواتفَ مثقلةً بالطّمي، غُرةٌ  بغرٍة التحمت

  إحدى عشرةَ  جبهةً وباقاِت زهوٍر تشوكت
  .وبريعاِن الماِء حرقِت السكون، طَلََِت األبواب بمائها

  

  األخضر العتيقُ، زيالفم الكر
  ال يعرفُ الوداع
  ال يرتعد جسدها إنَّه الخارطةُ التي

  إالَّ ألبواٍب بلون الماء
  .تُعنِون رقم الدار ولجمرٍة

  
  

<<<<íòé¹_< <
E<<<<<<<<<<<<‚Ö^}<ë‚Öæ<±cD< <

  

الذين جاءوا بعرفانك  
إلي الذين قادوا األرض  

  عصيتُ ربوبيتهم
فكيف ال أكتب  

  رسَل ِللَيلي أجنحةً؟لمن أ
من يجدلك  

مسافاته رهبان  
  همتفيض أعينُ



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íĆéÖçÇßŁÚ<fil^è^ÓŽu<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<MM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <
  

  كما فاض اتِّخاذك في كفِّي
أنت جمع  

  ونفخٌ بهيئة طير
  ذلكم أنت

جمع روحي وفيض  
  .بإذنه تحصنتُ واكتفيت

  

  إجِز وحدتك
بفريٍق من سلطانك  

إنِمثقاَل ذر ة من حفظك  
  اتَّبعتُه وقلتُ

  .ها أنا ذات الفرقدين
  
  

àèÿŽ<°e<fi…]çu< <
  

M<I< <
  تدلَّى من حبله العالم مجرد شبٍر

  .التي لم تنَْل غير تخثُّر الفصول وقيد يدي
  

  ئٍطالمنسيةُ الملتصقةُ على حا
  أنا يرفض أيامه

  وأنا الوطن الذي
  ى للثلجه وتعرنزع وطنَ

ال سلطان لي علي  
  يهدمني صداي
  .وأنا لستُ لي

  من ألفَين أعصف بين خصمين
  بين نبي على صوتي



MN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]Ć‡Ć†Ö]<‚fÂ<ð^Êæ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <
  

بي ضيفةًورب لم يرض   
  .ولو على قشَّة شبر

  

NI< <
  الدنيا بيديك تفاحة

خطيئةً نالَت منك ال تقضم  
  ه ضرباعأوِس، أخرج إلى الكون

  أي قلبي الظَّاهر الباطن
  خُذْ والّعتي واحرق ما بين فخذَيها
  تلك العمياء التي ضجرتْ من ذاتها

  وتدلَّ بقالدتها رتها شراإقدح، أعِطها اسمها
  لمتَيهاعلى ح  الينابيع تكسرتكلُّ

  أشبارهما بوسع الوطن، وعلى األرض مالكان
  فاصمتْ  

           أصم
                 م

                   ت
 .ى في امرأة تجلَّه اُهللا                   إنَّ

  
 

ÜÓeçéq<»<^ãÞæ‚Ÿ<^ÛĆe†Ö<fil]ð^•c< <
  

MI<< <
   شجرةًرسيلن يصبح الك

  .امكّة الح إذا كفر بربوبيإالَّ
  

N<I< <
  الريشةُ بخوفها ترقص

  .ما أغبى العاصفة
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O<I< <
  خبأ في جيبه طينتَين، عند رحيله
  مثل الطِّين هحت سنواتُوحين أصب

  .والثَّانية ماء، سمى األولى جسرا
  

P<I<< <
  أغمض عينَيه ، ه اللَّحظةحين لمحتْ
  . حين يكون هو اللَّحظةإالَّ ال يفتحهما

  

Q<I< <
  يلمع أواني السرير المطبخُ

  السرير يهتز لكرش حقيبة
  .والحقيبةُ تطهو الحشرات

  

R<I< <
تنّور تحرقهما ،يل اللَّالقمر والشَّمس  

فت الوقت من أجل خبزة أمكي.  
  

S<I< <
دأتنهض؟: سأله األسو  
عني محروقًا :قال األبيضد  

  .وانتعلَه، جاء اللَّيُل من دون حذاء
  

T<I< <
  ترتعشُ قطرةُ ندى في جيب زهرٍة

  .يرتعشُ اهللا وعلى كم قطرٍة راجفٍة
  
 

íĆéñ†Ú<Æ<fiÙ^ÃÊ_< <
  

š^Ú<ŁØÃÊ< <
   برمشيكان دبوس يلتفُّ
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  .هو البكرة ورمشي خيط
  

Å…^–Ú<ŁØÃÊ< <
  كفَّن الخالقُ أنثى

  .فصار القطن بالشَّرع حالل
  

†Ú_<ŁØÃÊ< <
  ،، فعٌل هشَّم أعمدةَ النُّورمنَ

صإصمتْ ه ،،،  
  مخالب تنهشُ قلبا

  .فيه حديقة  ماكلُّ
  

á^ŠÞc<ŁØÃÊ< <
  . عصيحفنةٌ من فضاٍء

  
  

Ô]<»<îÃÊ_< <
  

  ِإنتِحْل لك اسما آخَر
  إفهم نفسك، على طريقتهم، وأ

   إلى شجرةالقارىء مربوطٌ
  قبل أن تصبح مشاعا

بك إرِم إليك.  
  
  

Ôèæ†è<Ł†vfÖ_< <
  

  ك تجرح النُّوركأنَّ
  .مي حصاةً بعين قمرأو تر

  

  ما لي أحصي هبوبك المرضوض
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  ة الساقطة من معدنكوأسمع الرنَّ
  مثل وجٍع ملتٍَو بعين زنبقة؟

  

  كطائٍر مشنوٍق بأجنحته؟ ي وتَرنأخائفةٌ عيناك ِم
   يكتبكوالرمَل،  يرويك البحر أنأعرفُ

  ليٌل في مراياه يقرأ جبهته بينما الغارقة في مسائها
  .ظن يقود دليلَه إلى نفسه

  
  

†¿Þ<Ł†’Î< <
  

   أخافُ الوحشَ فيكتُِّب، تراه  جرسي الذي السعتَّإ
تُني منكجاورتُ نفسي، إستردد  

  حاجتي إلى قصر نظر؟ربي، ما :واعترفتُ
  
 

„éfÞ<àÚ<ží×f₣ÏÒ<İíÚçÚ_< <
  

  يغار حليبها من دفئها
   أقفاص النَّوموخضخضِة،  من طقطقِة أجفانهيغار الطِّفُل

  وتناثرت كانعكاس شعاع،  برعمةُما انبجست شفلَّكُ
  .يغربل الضوء

  

  بهدوٍء يداهمه الفيضان
  .عباءاتُ ذهب هاوآخر، ها نبيذٌلُأو، كقُبلة

  
  

àçÖ]<^ãćè_<ł†ĆnÃi< <
  

  كلماتٌ بلهاء، تقويم مثقوب
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  خلفَ الباب؟ هل يمكنها ابتكار صديق
  ماذا تقول ألبنائها البذرةُ التي سِحقت

  يمحوها الماء؟ عن رملٍةلتروي 
   رد ولم يتغيتجدهي ذاتُه حين 

  راسبا يتجوُل الشَّارع في جسده 
هاراتُ تأكُل رأسيوالس  

   .بزجاجٍة فارغة كما لو أنَّه تَنهد
  شارع يمشي على جسٍد

  .٣٧مقاسه ، لقانون مغلق بجلٍد مدبوٍغ
  

  عد عكسي على عكَّاز مزاد
  رؤوس أبنائه شارع يمشي على 
  .واألبناء ال يمشون

ة  ما يؤاخَذُ عليأنِّي حروفٌ مهاِجر  
  وقعتْ في فخِّ التَّقويم
  أنَّه ابتلع موس حكومته ما يؤاخَذُ على حرفي

  .ودقّّ الطَّبل
  

مد...  
  صنم يطارد فراشة 

مد ... مد  
  منشار يحلقُ لحية طير

مد ... دددم  
  .هريبجاهز للتَّ حلم في متحف

  ما قالته البذرةُ ألبنائها 
  دم تَك... دم تَك

  .محصول الفصل القادم
طر ما يؤاِخذُه التَّقويم عليل السمن أو أنِّي ما زلتُ أكتب  

  والسطر إبرتاِن متعانقتان 
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  عن الذي خرج من الباب استقامتهما كتبت
  باب ال دار له يسطو على جسدي

جسدي يسطو علي  
في شهره الثَّامن عمودي الفقري  

  بينما القابلةُ 
تك مد  
مد تك  

  يمشي على الهواء
  هواء يمشي على سالسله
  سالسُل أفتَت باالسِتنساخ

  طن الذي مشينا عليهأيها الو
  .تعثَّر على مهل

  
  

‚u_<äłÛãËè<<fi‚è†Çi< <
  

   خريفية ورقٍة سقوِطلحظةَ األوقاتُ التي تجهلونها
  كمثِل حجٍر رمى نفسه في الماء

ا أنكلَّ العالئق  في الماءمعتقد رجعسي  
  .التي لم يفهمها أحد

  

  وقتَ سقوط ورقة خريفية عند رفعكم أصواتَكم
انتحر...  

  
  

æŽ¹]<»< <
  

  يتُ أن أصبح قاطرةًتمنَّ، في المترو
  .ر المغادرونم يتبخَِّل أقلّها أعرفُ
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  نام في حزنه
   شمعةًصبحأن ي األعمى الذي يحلم

  في شارع أوكسفورد،
  ملةَ نقودها في جيبي عألدس  جراحيما جمعتُلَّكُ

  جيج للضأقطع بها تذكرةً
يهويشخر جيبه باستحياٍءز .  

  

كتابةإشاراِت الذي يحمُل على أصابعه حاول المجنون   
  . االحتراقلكنَّه نزل في محطَِّة، أن يقرأ الوجوه

  

  أن تلصقَ حلقةً  هي األخرى حاولت
  بأرنبة أنفه قةً في سرتهامعلَّ

  هو جالس على مقعد الخمر
وايةر الِغوهي الواقفةُ على خد.  

  

   النَّهارلعلَّه يسمع تعب، آِه لو أثقب أذن صمتنا
  . الوهم قلِبومن خفقاِت،  مشوهة كوابيسمن صراِع

  

   بعد أن هرب منِّي رأسي
  عن حسناء بال وجه في صحف المترو قرأتُ

  مراكب   نقودهافي حافظِة
  .فقدِت اإلبحار

  
  

^<ÿ…çfÂ<÷<İíßjÊ< <
  

ذنبي حبك  
  خبزك هانا التي يرقشُ خدأ

تُاقتسمه واظهرتك.  
  

  فردني في الناي، نيك خصصوتُ
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   غير نائمٍةنمتُ، أنا المنغَمة المِغمة
  ال ينام ماؤك في بصري

  فاستعنتُ بك، ضاوني ِعطالبتْ
حسكب ...حسكب  

  ال يوصل مقطوع وفرادتي
  كأوصلت المي بياِئ

أتُهيوتركتُ الحروفَ تستعطي، ك.  
  
  

†è‡^ß}<₣íe^Æ< <
  

  وضاه فُه في رمِلسأأخفى ر
  ،تدافع، رفَل

  .ه نفِسلم يصطَد خنزير وه قوائماداصط
  

  ترياقٌ في غابة
  .ال ضرورة كلمةُ على أزرار قميصه

  

  عمر، نةيِكس، صوتٌ
  

  في الغابة
  .تيالضروريِل  أشارت الضروراِتكلُّ
  
  

Ł†Âl]†â‡<< <
               

  للنَّاِر زهرتان
زهراٍت حولك ولي عشر  

  المطر المشتعُل، شراع السنا
طويكقان حرير  
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  فَراشتُك وعاريةً تُلقي ظلَّها
  تُعطي الجراح أمواجها ومتوردةً

  لتُبِحر السنون
  

  على أرٍق صفْصاٍف أعزل
مكانك صخب  

   حجر تثلَّجت دموعهلك
  ولي عشر زهراِت نبوءات

دوِرِهنيتوكَُّأ المعنى على ص  
  فأيهن وصاياك؟

بحتْ عيونَها السضأغم  
  ،  ويعبر،ببقايا زيٍت يرشوها فجرها

مرئي غير  
  على شَعر عاريٍة ثمول كمساِس شَعرة
  تأخُذُ الجذر إليها أورادك لغةٌ
نبي كأحب  
  على جسِد أرٍض ارهي احِمر

  خرجتْ من ِمعطِف الشِّتاء
  كُلُّها
كُلُّك  

  ِكالكما صورة الشَّيء
  أما زالِت النَّظراتُ

  كُن، فتكونا؟
  تَفتَّقت أزرار الخُطى

  اغتالني غَدها      ، وحين زررتُها
  حالُها المنثِلم، تشقَّق ظاهرها الملثَّم
  قُطرها استدار عليها

  .سكون قرار
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  لك زهرتان
ونيازك هما ماءنار  
  فَرتْ من ضوئها

  وجست عشر زهراٍت
  .وتوسلتْ، انحنت لهن قامةُ بحٍر

على وتٍر كبرياؤك اهتزاز  
  الدتَيِندوزن و

  جاءتا على ظهِر يمامٍة
شكلُها غصن  

م اهللاوروحفي كر ها لج  
  سكْرا تطهرتُ

  سرا
  تشهدا بعشِرك طُفتُ

  فاغْتَرفَني 
  يكحُل عيون اللَّون اغترفني النَّافر الذي

حاهِر ها إنِّي ألمالس اككعلى شُب  
  مرآتي

 . وتأطَّر، سمها ما تشاء
  

 
ŁÂ<İíÖˆflêÎ…æ<figÒ†Úæ< <
  

بعدالغُفُرهٍة سيعِز ب عنَّا رباء   
  هم الرماديةسيمفونيةَ حصاِت

   بةدبهم ستصبح مبأبخرِت
  .لتنخر ظهورنا الذَّابلة

  

يومبعد  الطُّبوَلموائدهم ستقرع ب وتتأه  
  . األسفللتجعلَنا في الدرِك
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  ة رسميام عطلةٌاألي  سنواتبعد ثالِث
والرات  عنَّاوالغرباءبحقائبهم المملوءة بالد  

هم سمسرةوأنوفَ، هم سيوفًاشهرون بشراِتسي.  
  

متى وكيفبعد  ،زلتيوجدتُني بأشالء ع  
حنجرةُ منخورة  شعٍب معركةَأخوض نوافذه.  

  

إ  مذياعبعددعنَّاعى الغرباء   
أون مناصبهم كتماسيححين يتبو  
العصافيرسيلتهمون أقفاص .  

  

من طقوسهمحججتُ لتربتي شاردةً زلتيبعد ع   
  .التي حلَّلتْ بيع أقفاٍص للغربان

  

  بعد أي غراٍب  يزهو مركبي؟
  
  

fih÷æÉ…^Ê<< <
E<<<<<<<<<<<<<<<<êuÿæ<àŽÚíĆéÂ^Ûş¢]<†Že^Ï¹]D< <

  

  أمِس
   في الدوالبانقسم األزرقُ

  وبحرا بزنَّار، "كَشكَش"سماء ِبـ 
  ها في الكيست إصبعومد، قالت ذلك

تتحسالفم جوفَس   
  ما كادت تحلم بطعم قبلتها األولى

ودها الدالعين بجوِفحتَّى أفزع   
   مكسوروبقبضتها عظم نسدل اللَّيُلإ

  يه بريبتهااحترقت تحو
  والتحمت بأمٍٍّ تسعل، ى ارتجفت عرقًاحتَّ
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   سؤاالً مسلوباكان الوقتُ
  تسفّ الريح وآباء بلون الظِّّل

ا أخسال العمررى يجمع عظام  
انفرط الكيس  
والبانقسم األزرقُ فيهوالد   

   آخر معشوٍقانقسمت عظمةُ
العصره وقتَقد ترجو عودتَ بلىالمرأة ح   

  ه وسط الحوشأو قد تفرش حصيرتَ
  أو قد يلهو بشَعر صغيرته 

  قد أو
   أصابع بقبضتها كومةَولثمتْ

  راِك لمعشوق األخرى؟أتُ
  أم للمخضرة بالحزن
  ها كيس الطِّفلة؟تلك المخترقُ عنق

   يتغرغر بماءكماٍء
  اختلط شَعر الطِّفلة بشَعر اللّعبة

   ناأتنعس صغيرتُ
ه؟والعشبوحد بعينَيها يسهر   

   الزوج تناديها أمعتْآخر ما سِم
  "يمكن هاي العظمة الكتف اوليدي"

والبواهتزاحترزت في الد ت ثم  
  خضخضة األقدام 
  تلتقط خيطًا باردا

   الرمل كفيفوإناء، سكوب بالظِّّل ملٌِّظ
  يسرى، يمنة

  يسرى يمنة
    سنواتالثانيةُ

  . الكيس مجهوَلتتأمُل وأربع أعين
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   نهر التَّايمزعلى ضفاِف
  تلك التي ترسو على رصاصٍة من ماء

   ضفٍةوهي تحنو على قلِب تُشبهني
  تجرفُها عاريةً باتِّجاه قيد الضوء

  حين دنوتُ منها
   الشَّجر وعد إلهي دمعأن عرفتُ

  ة لمسِه المائي يموتعلى حافَّ
   القلب وجعاهني وقت تخلق خمرةَبتُش

   العِطشهويراقص كأس، هينهض من عشِّ
   لتقطتُ أغصانيوقت ا ال أشبهها

  .في ماء يدك من رصاصة حياٍة
  
  

ì…^è‡< <
  

  برذاِذ وميٍض سرتُ إليه
  أضفته إلى رئتي، أكفيتُني به

  ذقتُه بالء، استجمعتُ عذوبتي
   بهال حول لي إالَّ

  وصرت جنينًا لبالٍء
  .بين ناري وجنَّتي يستجير

  
  

í×ËŞÖ]<i…]‡< <
  

  رتُهازممتْ صوتي ضفي
  .وقفص البلبل ترتيلة، ما زالت بوردة قداح
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  مائي يبكي فيه ليفرح زارتني في وقٍت
القلب ،الجسد قمتُ أزن  
  علي ثوباأتحقَّقُ ِمن أنّي ما زلتُ 

  بثلٍج يتلوى هذيانًا زادتني يقينًا مرآتي
  ، ليكون الصورة
  مفاتيح كتابة

  ملَّت أدوات النَّفي، الجزم
  وأفعاَل األمر 

  كسري يوقظ كسري
  .وترشُّ الملح، تفتح جرحه مزايا اللَّيل

  

  طفلةٌ تلعب ما زالت عند الباب
  لو أنَّها كخمر الجرح  تُسكرني

  ...كلَّ دقيقة
  لَسافر شَعري حقالً 
  وحبري زورقًا نهاري جدوَل مسٍك

  ...لو
  وابتسمتْ صمتًا

  .صمتًا لعبتْ بحوش الدمع
  

  ثم اقتسمتْ خبزا، رقصتْ وابتسمتْ
  نصفٌ بيدي صار ِقشا

  ونصفٌ أكبر من كفّ القداح تقدح
  ماذا سأهدي إلهة مزمار؟

  خرزا؟
  تخرز صبري قوافل مخنوقة

  زنبقةَ نبض؟ وردةَ ماء؟
  جسستُ خنافس نبضي 

  انثقبتْ كفِّي
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  طوطمه كفُّ تراب خفتُ عليها من صدٍر
  .والجسد خريفٌ عار، خنافس صدري عريانة

  

   جنَّةأومأتْ ربابةُ
  ركعتان انبجستا من خمس
  سأهدي بنتَ الجنَّة مشطًا

  راهبا من خشبٍ 
  عودته أمي أن يسجد لعرٍش أسود

عابد اهبالر لكن  
  لحقَ بمعبودٍة خنصرها نهر

  بيتُها خلع باب الشَّعر
  وسافر قلبا مملوكًا

،والشَّارع  
  ترك الشَّعر على سجيته وربى القمل

  صحبةدكاكين ال
  بالشَّمع األحمر مختومة
  بتُهمة تهريِب األمشاط

  لم يبقَ غير الباعة
  باعةٌ متجولون بشيٍء يدعى
                        يدعى

                        يدعى موقف
  .                      والموقفُ أصلع

  

  لطفلة جنَّة أهديها دميةً من ياقوٍت
ها استنكارتْ يداهز  
لؤلؤةٌ تأبى الثَّقَب  

  دمانا مثقوبةٌ بمسامير كراٍس
  وأوتار التَّاريخ رقصتْ زمنًا

  .دهليز يطرب لدهليز
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  بماذا وماذا ابتسمتْ
   مرايا الدارفابتسمت كلُّ

  همستْ مصابيح الحائط
  وانطفأتْ فجأة
  تْ ..ب ..ارتجفتْ غا

  .وانهد البيتُ بما فيه
  

  في جلدي، بقايا دخّان
  وبِكسرة مرآةٍ حرفُ الهمزة

 جمعتُ بقايا مراياي  
 .ء.ء.ء. تزاحمتْ حولي 

  ء...ء                  ...
  بنسيجٍ  من اسِم عصافير الجنَّة

  عصفورة،فرحتُ أنِّي 
  استوحشَ هشيم قُربي وتأوه

  مجرد تشابه أسماء
  أقنعتُ همزةً من اُهللا عليها بآدم

  أقنعها المطر الهاطُل زيتًا
  واإلعصار

  ء.ء.مجرد تشابه ء
  تفرطَ ِعقد نافذٍة صارت ليلى

  وبنتُ الجنَّة
  .فاكهةٌٌ سوداء

  
 

…^e<fiá^Će…< <
  

ا  تقرأينخَصتعٍب ور ب سائَل راحلةحشد  
  أفي أعضاء البحر جسد لِك؟
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إنِد الموجهو،  إقامةٌ للتَّشروصبغةٌ للس  
  وإباحيةٌ في لَهِوها ، هباردةٌ جهاتُ

  

  ين وجسدِك دنصخبا تقرأ
  غير أن الكرم لم يعد من لَهوِه

بارد اللَّيلر انإالَّ، ب ذاتًا خاسرةًال يقود   
  وهذا المساء وجهِك

  .المحيط
  
  

łêÛŁÂ<fil^véeƒ< <
  

غروري ان أفردمبسكرِة الر ،أيها الكاهن  
  أوتُملَك الدنيا بغيرك؟، يانلَوأفتح صدري للغَ

  قت أقدامهامي التي تشقَّاها أيإنَّ
  .ها تشقُّ الفاصلةوبتجاعيِد، تركض بخمٍس وثالثين سجينة

  

  إنِّي أجمُل صحرائي بأساور الرمل : لهمْلقُ
   أمنيتي وهز مهد، تهمفتجاوز لصوصي،  بكهمةٌمتَّ

  قت أزرارهالمناديلي التي تفتَّ، الصباحاتُ ليست لهم
   التي تراني الوحيدةُها اإلنسانةُإنَّ، وا جفونيحلهم ويتركفليأخذوا كُ

  أيها السراق: وناِدِهم، مرهم بالرحيل
  ال يبهجها سارقٌ غيري
ده اهللا، زنَهاحبيبتي التي صادقت حا شيلته بابوتخي  

  أيها الجميل، ك عنهمغطِّ عينَ
   االغتراب  عنِّي فحولةَدوابِع

  همطفولتك مشروع ِلوأِد
  ك الطِّفُل الجباروما أعرفُه أنَّ

الذي يتزو والبحرح جارماماِت الد  
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  ال أريد غير يدي
  أصابعهاواقتطعتْ ، تلك التي لوحتْ بثالثين سفينة

الخمس يونيتُها،  ذاتُهاالعأعم  
  :تسألني، مبتورةً جاءتني اليوم

  أما زالت بالدي تخافُ أنوثةَ الشَّجر؟
ميفأخجُل من خمسِ ذبيحاٍت ع  

  بابي البغي لم تُقتلَع وأرفض أن أقوَل
كيف لي أن أقفَ بك ضدك  

 قتسماني كي ُأنتهك؟ا وُأعلن الوالء لضديِن
  
  

íè^Óu<fiá]çßÂ<øe< <
  

  امالع درهيقرأ في الطَّ
الشَّيطرقُ باب اذين ويفرحح  

  غابة خطوات
يداعببخنجره الجوع   

أخضرينهض   
فُل الطِّما ضرشرارة لو ينهض   

  اعور ويسقي الخبز؟يدور كالنَّ
الع سجينًيصحو بقفص الض  

حقيقةوالحلم :  
سقط من جيب السائح درهم  

  لىذ ججنحةٌأ طارتْ
  عم  يا،عم يا

   

kÊ^}<žlç’e< <
   حلوىيلةَ اللَّسيأكُل
وجهيلةان اللَّه رب  
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   خليجوالجيب، عند البائع مركب
كالبيَل الذَّ الحارة ستهز  
   أردافارسوالح
السرطان العقرباعة في برج الس  

نحلة بكارةَتفض   
الثَّبرج مور تور  
  اف زفَّ والحارس أعراسسدألا

  لفَّ الساقَ بهم الساق
  عرافُ الحائط أسند رأسه
  جس خليجا في الجيب
  تفتَّقت أفواه األخوة

  حلوى حلوى
  والصامتُ في أحشائه

  ائرمشاتل أفواٍه وسج
  حلوى، مشاتُل أفواه، صمتٌ

  حك الرأس، تنهد
  عناقيد الجدة في الجفن

  مثل الكشمش
  جفَّفه الموتُ وسكَّره

  بعشرته يرمش
  سيسكر بروحها قمر عال

  ويسد الدار، يقرأ فاتحة األعناب
  حك الرأس حكَّته عينه

  لم أعتد غلقَ الباب 
  وسال لعاب رمان

  س حلماالجدة تحر
  يا ابن العشرة

  أهداك السائح حقَّ األكل
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  ثالث حلقومات بالدرهم
  شد بقبضته بحره

  رفع رأسه بحدود الميزان
  نطويٌل لسان الطَّاعو

  والحداد لم يسبك مكياالً
  بحجم ثالث صفعات

يا عم ،يا عم  
  وانثلم نصفُ الدشداشة

  في سره يقرأ 
  

†mçÓÖ]<Õ^ßéŞÂ_<^ĆÞc< <
  ويحك قدما تنزفُ بفعل الطِّين

يا عم ،يا عم  
  في الدكَّان ذبابة

  ما اسمك؟ ال، ال داعي
  بحكم العادة أزوج جرادةً لذبابة

  داعيما اسمك؟ ال، ال 
  أحصنةُ اللَّيل على األبواب

  حلقوماتُ كوثر، سأترجل قفلي
  والشَّارع حشرات، يا عم، الصبح تخثَّر

  لكنَّه راح يعيد السورة
  ال بد أنَّك هو األبتَر 

  

حلم ،قفٌل أخرس، قوس  
  .أخرس نصفُ الدشداشة

  

  في ورم الصبح
  التحفَتْ شكَل امرأة تسعل

  عات سودوحملت عشر فقا
   .رفعت تابوتًا طفالً وراحت تمد اليد
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Ùÿæ‚q< <
  

  النَّاتج عشرة أصفار: واحد في صفر
 منطَقَ أصالتَه ب، جدوُل الضر
  .على ظهري

 
 

l÷^Ûju]<₣ímøm< <
  

MI< <
  ها على عشبيتَ وصيكتبتْ

  ي جنازاِتهان أورثَتمثُ
  تركت رأسي يتدلَّى من التِّلفاز  األخبارنشرةُ

  لن أكمَل هذا التَّسامح
يحلن أتعرى كطاحونٍة للر  

  علقَ برقبتي منذ عهد علي أن أتجرد من الذي
   روحي من البائعين،وأغسَل

  .أترك دمي ينتظر عين طائر، ليبوكما األبيض في الح
  

NI<< <
   الشَّجر؟حين يشخر  الوردكيف يتمايُل

ة صيغة سيتلصفربأيالص انتحار األرقام؟وقتَ ص   
كرالس أيكونا مجيح؟ انيعلى ساللم الر  

  

   فجراةُثها الثَّالإنَّ
ها كأسئلةوالمرآةُ تتقيُأ طعوم.  

  

OI< <
  ما يرانا وجوها ضبابيةلرب، جاهنا أخرى تللدخان نظرةٌ

  .كاٍم للعدوى زدأو مجر، أو أخشابا مستهلكة
  



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íĆéÖçÇßŁÚ<fil^è^ÓŽu<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<OO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <
  

  زال على سريري كصديق ما
  ه لي أميأنجبتْ
  . األبالدخان قرها أن عاساعةَ

  
  

Øé‘^Ëi< <
  

  أو عينان، ليس للمطار خياٌل
   رائحةَ المغادرينتفترساِن
  سكبن الفراغ هن في جيوِبنسوةٌ

  على عتمة التَّذاكر وبضعة دوالرات تلمض
   جهاتنُقشَت بإمعاٍن ثالثُ

  رمٌل يعاقر بحرا؛، جهة القلب
  طائرةٌ ورقية؛، جهة الجدران
  .ن تستيقظُ باكرا لتناممدائ، جهة الضجيج

  

  يهروُل صوب مواقيت ليس للمطار معطفٌ
حيللم تعتَدألبسةَ الر   

ليس للمطار ثقوب تلتهمسجائر الحاضرين أعقاب   
  يخلع أرديةَ جسدي للمطار باب فقط

   الثُّقوبلعد  العاشرةةَويعيد الكر، يدقُّ مساميره
  .ة أرصفدمجر،  الباقيةالتَّفاصيُل

  
  

š^Î< <
  

إن زارقميص ك يتنزهه بحقلِه قمح  
  انحناءةُ مالٍك
  مطر رضعته سماؤه اخترق أقصاه
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احترس  
  ثالثةٌ أطياٍف لي

سيراودونك  
  .ك شبحاتستبقي نفس حتَّى

  
  

ð^ù]<ćØÒ< <
  

   النفالت الوردسماء نبوءةٌأل الُّكُ
   فيناسماءأة زقَّأل اوكلُّ
   غافل؟ درٍبنبوءِة  عننا يبحثُيأف
   ألسمائنا هذا االكتشاف؟يحقُّأ
   فينام نكتشف االسمأ

فيهاالتي نبحثُنا األ لنكون   
غير قاصرعن رب   

  ...عن
  
  
₣Ò<Ðñ]‚v×Ö<^Ú<ćØíÂ†_<àÚ< <
  

  كما بين ِظلِّي وبيِن
  ومساءاتٌ أدمنتْ تالصقها   ، دمدمةُ الحصى

  أم هي الدرب التي عانقَتني بحثًا عنك؟، أكان البحر يبكي
  

  ما بين ِظلِّي وبينَك
وسوساتٌ جاءت كبحيرٍة من كالم، أخيلةٌ للحلم، اغتسالي بنومك  

  وحرارةٌ، اليسؤاٌل ما زال في األع، قوافُل أهداٍب وأحصنة
  .ما بين الرمِز وإشارتك

  

  ما بينك وِظلِّي طفولةٌ
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  كُلَّ ما للحدائق من أشرعة نَبشت يديها وافتقدت
  نوكُلَّ ما للسحِب من عيو

  باألمِس كان النَّهر على زجاج الرائحة
  تكسرتُ بعدد النَّوافذ
  .لحقيبِة غابٍة محترقة لكن الرائحة عادت

  

  اآلخرون وهدم الماء، ما بين الغباِر وبيني
  أن أراك بغير عيون، أيحدثُ أن ألتقي وجها

  فقط أنا
  من يكتب اللُّغةَ المجنونة 

كلي قلب وينظر  
أكان دمالذي حبلتُ به وتسكَّعت؟ ك الجنين  

  خوفًا من عارِهم
  النِّداءاتُ جرحتُ الضوء وهربت

  وامتالءاتُ الجدران بصورٍة رسمتُها
  حيث أعطيتُك شكَل مفتاٍح  له بابي

  حتَّى اللَّحظة أسأُل خيمتي عنك
  عرقتُ حليبا وحضني لم يربط سرتك بنبيٍذ

  قد أتهيأه قماطًا وأسكر
  فلةُ التي نام بحضنها السطحتلك الطِّ

  واستكشفَ وجع قمٍر يبكي براحتَيها
  .حين كان الحزن ربيعا

  

  على جسِد الطَّيران في الزغب األول
  وبيني ما بين زغٍب لم يتجسد

  ولم تعد، سرب فواخت حلَّقت بأربعِة حروف
  عادة الطُّيور الوقوقة

  قاقٌ... قاقٌ
  ق.             ق
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  خُذْ آخرك منها وانزلق
حم عينكعلى ساللم الر.  

  
  

¼Ï‰<fiÝøÒ< <
  

  يمشي نائما 
   العالميشع بعينَيه الراكضتَين

   القَيدما استحكملَّكُ يغمضهما
  . الصحو كالم يسقطَكي ال

  
  
₣Ö×ŠÚ<İífÃíÿé< <
  

   مراتعشر أنا التي كتبتُني قنَّنيشنُأوتَ
ثَ معي كعشيرة؟ألتحد  

  

  تضايقُني على األرجح
  ليستمر الشَّعب بي عبًئا

  على األوسمة
  حبيباتي الكلمات

   . الواقع مسلِّيةلعبةُ
 
 
łéÖŽ×ÿê< <

  

بكم واعتزلتشر.  
  

أطفأتم سجائرحدتهكم بو  
  واستعنتُم بالمؤدي إليه

  



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íĆéÖçÇßŁÚ<fil^è^ÓŽu<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<OS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <
  

  ه في تنازلهقوتُ
  .ٍر مثلكمتجبحيله لمتُ عن قوٍة

  

ِلليي  
  منظور ألعمدِة شارٍع

  .واكتساه، هنفض أغبرتَ
  
  

]<åŁ‚ßŁè<^Ú< <
  

يحال أريدألكذوبِة الر رايا أن تُصغيللم   
  ال أريد للريح أن تُسرح شَعر عزلتي

  الصحوةُ التي نسيتُها
  بذا السكوِن األحمر في جفوِة الورد أريدها

  وباستدارة الصمِت ِلجفْلِة المطر
  بما انزلقَ من عتمٍة على بريد القناديل

  نزالق أريدكالبذا ا
نبقة على راحتَيبهذياِن الز  
  وبكاِء وطٍن بعيِن نرجسة

  ها قد تباعد البريقُ
  يا الذي تباعد كأنَّه الزوايا

  يا ألطف من قلب
  يا من يصغي إليك اللَّيُل مطأِطًئا

  ألسمع وشوشاِتك على عطشي الرشيق تعاَل خلسةً
  يا الدافىء في زنزانة جسدي

  فعاِل ناقصةٌ إن لم تتشكَّْل بككُلُّ األ
  امضغْ قلبي وتشرنَقْ بي

  أيها الغريب في نوافذ الحبر
  والمحنَّطُ في نجومٍٍ على أكتاف النَّحو
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  هندسي أخطبوطٌ في حضن الحقيقةالشَّكُل ال
  ال تستِرقَّ السمع لهذا التَّنظير
  أي رقٍم هو حقُّك في التّعداد؟

  َأتُنَظِّفُ جسدك من رائحة أبيك؟
  خذني أوالً

  كأسئلٍة تحكي الستراحة الطَّريق 
ا  كان ي ما كان

  وكُنَّا أكثر ِدفًئا من ِخرقِتهم
  يا من أطفَأ عيون األبواق

   جوهرتيوقرَأ
  هاِت سترتَك الزرقاء

يحإنَّها الر  
  فزررني كي ال أسمع غيرك

  الوثبةُ الكسلى
  ليست ماء يغسُل عري الوجه

  بشتكوالثَّوب الرملي ليس 
  ...يا

  يا انتظاراتي كلَّها
  يا دقائقَ جائعةً وهمهمةَ التَّداعي

رتِّْل باسِمك  
  ِلهاإنَّها القيامةُ الزاحفةُ بقواِف

  إنَّها أنتَ وأنا في قطوفنا الدانية
  مد أصابعك بما استطعتَ من حضور

    إنَّها سيمفونيتك األخيرة
  فجردني من ظلٍّ مخادٍع

كأنِبتْني أرض  
  بالقدر الذي يكفيك ِمنِّي
  وانتِزع كُلَّ من ال يعنيك
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ولم يرسم هيأتَك ن خَربشَ على ثوبككُلَّ م  
  كلَّ من جمل الكلماِت ِليِصلَك
  روحك على مويجاٍت خضر
تكها لزنابقَ المسأراجيح تشُد  

  واتَّكأت
  .تشجر ما سينشده اهللا

  
  
ŁÚovfÖ]<₣ì†Ú^Ç< <
  

 شاردة غيمٍةاعتصاِرحد   
   يفترش الذَّاكرةحد جوِع ضباٍب

  وتخفيتُ في زرقتك، ك لبنيأسميتُ
  أطعمتُ شجرتي جوعي،  حين يباعوكِطفٍل

  .  وثنياولو، ك ِبوارتضيتُ
  

   القلبفي عصيِر
  ربين قُ من دخَّلَّأخشى كُ

  صرتُ أخشى شيخَ ظلِّي
  .فيه ورق  مالُّكُ ثم أخشى وطنًا

  

  د جواز سفركنت مجر  السيرفي زحمة
  .ك ِبفاستعضتُ ضاوطالبني ِع

  
  

łàÿÚ[†ÿ}û]<ÿÌ×}<êµ<< <
  

ار ماردار ماردون، في الدالد وخارج  
  . الريحوا للورِدفصلّ
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الحالمتانعيناي   
   مائهاما من الحياة خزائنلكُ

ُلولهم رأسي المبشالَّل الوضوح كب  
  على ظاهرها لن أدخَل دارا يبكي باطنُها

  أنا التي تمشي خلفَها األشبار
  .بشباٍب من دون عطل  ليلةكلَّ
  
  

…ÿçÖ]<ï‚Þ< <
  

  ك حين يسكن الهاتفُألرتدي من أنتَ
مجنوننيوينتاب رقص   

  أدور كاحتراق الظُّلمة بين الجدران
كلَّوأرد األرقامد   

  . الدائرةرِص قُدك في هواِءعلِّي أِجلَ
  

   عاريةمن أنتَ لتلتصقَ بي كمخلٍب في لحظٍة
وأغفولينهشَني قُ ىفأتعر كاسد  

  .كما الحصوات بعد العاصفة
  سريرالَها حتَّى أعتصم بأصابعك وأتخي من أنتَ

  كعنيدة أتابع سقفَ
الذي خانَه اللَّيلفتغفو مالئكةٌ على صدري   

الح يجمع ِقِلم شَّةَ الطَّعناتزن  
لي ع نويكواش  

  رتقال؟ا مواسم للبمَأ
   فمن أنتَ لتأتي بشاي النّسيان ومقهى خاسر؟

نجاٍت ليليةبرغبات الشَّارع وخيبة كَم  
  تيتضيىء شموعا ألجراس صال

  ئذنتي من صدأ الريحوتغسُل ِم



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íĆéÖçÇßŁÚ<fil^è^ÓŽu<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <
  

  كفرانُمنفردا يأتي غُ
   أعمى ظلِّي كدليٍلردفأفْ

  كَّر الس طعم تجهُلال تبقَ كشجرٍة
  يعنيها  التّرحال وأبيض ال التَّعبتجهُل

   أحمق أنا بعشٍقمغرورةٌ
   النّصف يمُألني بكأسه حدوبعشيٍق
وح بشتاِءويتأرجحالر   

  ال تبقَ منحوتًا في خطاياك
   يدي تمتد بصاريِةها أنتَ

   وتسافرنارا تصرخُ
   الصحورِح وجبين اللَّحِم

اغتربتُ فيك لخوفي منك  
  مت الص قميصي برائحِةختُولطَّ

  مشغولة باحتراسي منك عليك
  لُها الساعة حقيبتي وأتخيعيد عقاربُأ

البحركني لرأفِةأتتر   
  أهذا هو الطُّعم؟

ني إذًا اصطَد  
في عيني النَّائِم الموِجوفاِجىء إيقاع   

  ك األسماء طفولتُلِّبكُ
  رح الجه أمي وقتَلُ تحِموقنديٌل

   الوقت ولمِسوتمشي بين الهمِس
  كح في وجهي مالِمثَرةٌمبع
  ذْني الكذبة واطرقْفخُ

  اطرقْ باسم الصوم األول
  ألجوع وأشبع فيك

ككتِفتَّأهذا الم الباب هو أنت؟ِكىء   
   الوقتك واختصرتُرتُ تذكَّ األسماِءألغزل كلَّ
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  أدرتُ مفتاح الطَّعنة واستصرختُ دفًئا يغرق
نمك كَ غيرة؟ اِهللاِمطعربحبل الس   

   المرخيمن هذا التَّابوتُ
ن هذا الوردنيمالذي يجمع   

   اللّغم؟ويستغفر لرقِص
  طع ِعرقَ الجسر؟قْأتَ

  هذي يدي اقطَعها
  ليبقى الورد  اللّغمواغتَِل

الر لن يمشيعلى كفِّيعب   
ه كي يبقى الوردقيد  

  هاك القيد
بالتَّكويننذ الحرف العابِثم   
لالعنوان األو  
مقيدة فيك  

  قيدني ما بعد األلف ليبقى الورد
  أي موسيقى الزوبعة

العذررقص   
لعلة بيساِربلَّالوردة المالض   

  ي سماء زجاجيةطِّخُ
ا مراياوأرض  

  كي ال ينعكس غير الورِد
على الورد ندى الورِدويدمع .  

  
  
Łâá^énÇÖ]<äÿe^‘_<fihæ†< <
  

  أهرب من أجنحتي،  الفضاءهكطائٍر شقَّ
  . تلغو من أروقٍةاخوفً،  همهمة دقائقكنوِم
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  في طلقات انتظاري
  وريقاتك هذا الصباح

سفرةٌ تلعبوقتهاب   
   بالهفواتك المرصعةُبينما فضائلُ

  ذها الغثيانأخَ
مثلما وهٍن على طيٍر حجري.  

  

  زرعتُ النَّوايا
  ة عالمكميوم كنتَ على ِق
   من حريروالتهبتُ كامرأٍة

عرف ال تُقتَني بأذرعٍةطو.  
  

    كيد كريمةٌ
أن ترمينيلم تنس   
امفي مهمالت األي  

    ةضهي عيني في المنف
  كك سفرتشاركُ

  وآخر الجنون
  .    ه الفضاءطائر شقَّ

  
  

ÿçâêâæ<< <
  

هو...  
  لمظالٍَّت سود  وابتسماستعان بقميصِه

هي...  
  لةبلَّيت مبِق
هو...  

  غزَل المائَل وغاب
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هي...  
   من أجل اللَّيل صباٍحباقةُ
هو...  
تركباح اسمه في شاي الص  
هي...  
  كَّر السداِء ِبتْصيبُأ

هو...  
وحشي كيفَ ال يعرفُقميص ها يلبس  

هي...  
في رقصِت راشة فَروحةها اإللهي  

  تستعصي على قميص
هو...  
رسمر انةم  
هي...  

  .سلَّة أطفال رسمت على الماء
  
  

‚şÖçŁè<<fi|ç•æ< <
  

  وسوسةَ أرٍض قلقة قد أعرفُ
  . لهأو سؤاالً يحتلُّني كتوأٍم، بحيرةً اصطادتها نافذةٌ

  

  قُ اليقين الشَّيطانقد أخنُ
فجر لَوتُ  كلماتالذي يحصدد.  

  

  وهو يرمي عباءتَه  المعنىقد يأسفُ
ليكونأكثر ا في قراءتها وضوح  

الع ةُ الممتلئةُ حدِقنُالجر  
  بتشويش الظَّن
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  ...قد
  ...     قد

 فقط كنتُ أو         سوس  
  . صدرك في أرِض        

  
  

ĆéÚçèfil^ŁãfŁi<÷<< <
  

MI< <
  في المطبِخ

  لةومخي،  من حروفشطيرةٌ
في المقالة القلِبرقِةكز   
  كيف ينعس في الملعقة ه أعرفُكرارالتّ

عة منهصر  الحليبازة كأِسعلى غم  
  يب قل تمتصكعادتها األريكةُ

  حفحبر الصك
  لفاز التِّى بمعطِفتغطَّوت

اليوم نبُأجبري   
  سودأأو ،  أختارا أسودمإ

  وكعادتي ألقي عليها ثقالً 
أ، نيقد يشبههنتُقد كُ و  
  ين على شبيهتَ نضحك يلوفي اللَّ

  .هبتا في الشَّختلفَا
  

NI< <
تُ ةٌ يديمائيغالبأصابع ةها البئري  

  حو الصباستعارِة وتحتفُل
دي يةٌمائي  
  ة إباحيتاءاتُوالشِّ
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ريال تكتفي بالع  
   الفصولكورةَغوي ذُلتُ

صابعيأ مطر  
   بين دفاترياأخفيه

  .ص يتلصعن خريٍف
  

OI< <
بعدلُّي اعاتُالس ضها علي  

هبلَأ  فراغٌوالباب.  
  

PI<< <
  ا منزلي عصردخُلأ يٍفضك

   كذبتيأشاغُل
  .وقه من سالحف السبما جلبتُ

  

QI< <
  شطرأ ،أخرس، ليٌل أعمى

  . المرآةكسرأو، جدوى له  الا فمأخيطُ
  
  
Ł}{Ê]†{í< <

  

وحشي ني قميصال يعرفُ كيف يلبس  
  في رقصتها اإللهية روح فراشة

  . قميصتستعصي على
  
  
{ñ^{†< <

  

  ...ببساطة
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  خترتُ المؤِّدي إليإ
ه التي أعطَته عنواني وسألتُ المطرعن أم.  

  
  

v‘{{ð]†< <
  

   تَشَيطَني، أيتها اللَّحظة
  .قافلةٌ بذَنٍَب طويل الضجة والضجةبين 

  
  

íĆéŽŠßş¹_< <
  

  لبن ضوء أحمُل األرض على كتفي
  ويتركُني، لكن الدرب يأكلُني

  .أصطدم بجدار نفسي
  
  
{ş×{g< <

  

  َأِرني طريقَ الخروج
  حقَّ التَّمزق لقد منحتُ جسدي
  الذي يقودني إليك وتسلَّقتُ المعنى

  يبحثُ عنِّي يتُ ظلِّيرأ على مناديل الماء
لْهس ي نطفتَها بين يديككيف نسيتْ أم.  
  
  [< <
  

يها مطرحلب ،ها شيطان يضاجع  
   الشُّجيرات وحدهاخلفَ
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  هارافُصديقُها اعت
  . للريحعابةٌود،  أفعىفي ثوبها أفأفاتُ

  
  

ìÇ‘<Łð^é_< <
  

   نسياٍنذاتَ
صغيرةتكد ت أشياءس  

  .احتمال، تساؤٌل، زيارةٌ
  

   احتمالذاتَ
  مر النَّهار ينظِّفُ أسنانَه

  .همش ممن مكاٍن
  

يحعلى ورقيالر كحمامة  ترقص  
مالبس خلع هوالبحر   

  .كةونسج لي زعانفَ سم
  

   ِهجرةذاتَ
  .خلقتُ اهللا وطرتُ معه

  
  

hç’ÃÿÚ<fiš^ée< <
  

  ؟رب من أنا يا
  

  بح لي بما تعرفه الكائنات
  فارفَع لي رأسي، أنا خارج نفسي أمشي

  مني كيف أقرأ غرائزيوعلِّ
  بعيدا عن ثقوٍب تقصدني كلَّ صباح
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  عن جسٍد ينهض مطيعا النحنائه
   العينَين ال تقُدني لبياٍض معصوِب

  د أجراٍسواألشجار مجر، الوقتُ يلفُّني بأنفاِسه
لشارٍع يتجوُل فيه الحاسر  

  

  ، لرحمة فأسرب لم تخلقني، يا
  وغفوتك، ر القصيدةال يخشى غي كائن مثلي

ن أكتفي ألتطهمن هذا الظِّلبم ر  
  ِصلني بالجحيم

  

شلول،  يابستاِنيدايم مشروع وذراعاي  
لك؟فكيف أتضر ع  

  ألِغ الموتَ عن كتفي 
  ألقفَ متزاحمة وصرختي قافلة

  ألم تحن قيامتُك؟
نسية منذ البدءأنا الم  

  ل التَّحووغفوةُ،  الداءفونةُني عتلفُّ
  هركرِم بطُإ

بع سماواِتَأ إلخصاِبألتهيالس ك  
   من نساءعلى شكل قصيدٍة
  ساعوضروعهن اتِّ، شعورهن ضرع

  رب ألركع لمائك يا شتهاة المفهاِت
  .وعند فتح الباب أغرق

  
  

š…_< <
  

  ارتجفَت أرض، ساعةَ وداع، بعين أمي
  .تبحثان عن وكر وعيناي ما زالَتا
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  شتاء أزلج باب خميسه 
  بجداٍر صامت وترك عاما ملتِصقًا

  

  رحلةُ جسد
  .قطفوه من صبٍر أخضر

  
  
ŁÚl÷æ^v< <

< <

íĆéÊ^ËĆ×Ö<İíÖæ^vŁÚ< <
حع، كلماتٌ التَّقز اريةألوان  
  شق بال ِعكنسوٍة

ممطرجر به عشبيبلَّ د ل ما يختص  
  .تورمن فُ

  

  هوإن تطابقَت ألوانُ، التَّقزح
هالحق سكنتَي  

   للِعبادليبقيني فديةً
  ه أكثر فصاحةً من ربوألنَّ

  يحب األضاحي
  .ه المرئي تيارتُببحأ
  

Ü‰Ć†×Ö<İíÖæ^vŁÚ< <
  اليوم أربعاء أعمى

ا خميسعلى مذبِح وغدمعة الج  
توسلتُ الوضوح  
 ة رائعٍة تأتي الصورة؟ أينِم

  من قماٍش أبلَه 
   األلوان؟ توافِق ضدواستراحِة



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íĆéÖçÇßŁÚ<fil^è^ÓŽu<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<QM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <
  

ÓÿĆjÖ]<₣íÖæ^vŁÚØ< <
جص ...ماء  
  سكوت... أسمنتٌ
   تمثال،خليطُ
   لتذرقستدعي الطُّيورأي إنِّ

  .زالت في إجازة  العشوائيةُ ماالفكرةُ
   

flêñ†ÿÚøÖ]<₣íÖæ^vŁÚ< <
  للزهرة نظرةٌ مالئكية

  .ها يتجنَّح طائرفي عطِش
  

  . النَّدىِركْ ِبالموسيقى، رفرفاتُ
  

باحِطفٌل لعوبالص ،.  
  

ريةٌرهةُ عاالب  
   بشَعرها األبيضوالحقيقةٌ
  . حمراءإشارةٌ

  

  الوحيد الذي راقصتُه
   الطَّيران واكتفَيتُ ساعةَ

  تراب جاء نَِديا
  .ما تنفَّستُه ثرلكُ
  

‹ËĆß×Ö<İíÖæ^vŁÚ< <
  ها ميعاد التي زرتُفي الحقائِب

  ...يلِِّظ
ايتبعني عاري  

  ...وسجائري
  .ما أحترقُ تحترقيثُح
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ŁÚ{’{…đç< <
  

  بيتُبت علي كُذَّكَ
  وعلي الصعود هبط

  كم في صورتيلُّينقصني كُ
  .وصورتي تنقصها أنا

  

  على اعتراف التِّين وقفتُ
  ورة؟متُ عصفد ما حاجتي للنَّقر ما

رصو ،أيها التَّائه   
  ها عدوهالُِّظ امرأةً
تها به، ها يخافُهاحلمويخافُ أحقِّي.  

  

  صورقبل أن تُ
  .ِذ البزر وتَسلَّخُ
  
  

íĆéñ^Ú<ì…^c< <
  

  ال يغادر طولُها كتفي
  بوحشية مكاٍن مملوٍء بالتَّبغ

بالشَّك  
  وقفتْ بحدودهم الضيقة

  تستجدي اتِّساع
  صغيرة

  ال إسم لها
  عرفتُها حين تورمت عيناها

  من عواء المارة
  داست بتورم قدميها

  عشرة ِبنساٍت في األرض
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  لم تترك أثرا بأوجه المدخِّنين
  ت وعلى شفتَيهاغادر

  حياةٌ لي
  في زجاج البنايات

  رأيتُ يدا ترسم كأسا
  وسمعتُ قهقهاٍت مائية

  أشرتُ إليها أنِت؟
  أومأتْ أنِت

ا بالشَّكتبغًا مملوء لم يعكس جاجالز.  
  
  

ÿàe]<^è<JJJÖ]{JJJ< <
  

يدي مددتُاليوم  
  ، هادتُمد  المالظَّ عسبِو

 وهبطتُ
سألتُني عنك  

خيطُلتُني أتخيالفراغ  ثوب  
  

  الغدبه  ما سيأتي صلحُأ
الزبوسع مامان  أتُههي  

  اك سروناديتُ
  على قامة االعتذار

أين وجهك  
  ه؟خانَ د يخافُمن حطٍب

  ا جهركناديتُ
 كالشَّ همتُواتَّ
  بيني وبينكزيَل النَّهمتُتَّإ

  شمسيوأضرمتُ
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   ثوبيتحتَ
بلا بالطَّئ مليًئِج تَلم  
   بيني أراكيفَك

  ه بكضرمتُأوبين الذي 
 شتعلتُ؟او

  أين أنت
  ذراعيبعزاء الهواء ِل

عليهاحين مر   
  كمستَ لَ يجدلمو
  فوفالر زخرف علىبالغبار المو

   بعدن وقتكلم يِح
   لي ما أقولهلم يبقَ
  لتُه اعتقلوهوما قُ
   ما أهديهلم يبقَ

  اس ياِئ الذي ضاعراِبللتُّ
قٌضيجسدي علي  

  ...ـ يا ابن ال
  والجذر واِةالنّ

تناثرت أوراقي ولم أكتبك  
  أدخلتُني تأويلك

   الكالمأبتكِر ولم
  ...لـ يا ابن ا

  تنيـَشرب المفردة التي
ستُني عليكقو  

  وانفردتُ
الغياب حتفالا يرضع اوداع  

  ه بفمي أسنانُ سقطتْلقاء لشيٍخ
  حتفاء بما لي عليكاو
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  ام األيمن عرِق
  دتُكمنذ زغب الحبر طار

  ستنطقتُهات ا الصعوباكّل
  نبوءتكإالَّ

  العرجاءيِح الركثمِل
طُتتخببنفسها وترتطم   
  ... الـ يا ابن

  شتعاالتالا
  علي هالذي أطلق إسميا 
هني في حرف الواووتي  

لتُها قد تحو  
  طرنجالشَّ  فيصامتةً

هنا موقع  
  لعينك فيه أرضليس 

وهنا هوةي  
  لككش م :لي تقوُل 
  وهناك ال ترجمان لك 

 ....ـال يا ابن
   لهالمثلما التي قيَلا
  للي ولم تتمثَّتمثَّ 
  لي ْلقُ

   الباقي من الياء؟ وألتهم الحروفَأأسفُّ
ـَ نصفأم أضععلى كتفي وأدورك   

  صف الذي قالوا ليالنِّ
  أعضائيه مملكةُإنَّ

  ...ن الـ يا اب
  خطأ المستقيمال
  ريقل الطَّدمي في أوق
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  رأسي  آخره وفي
  زال فتيا تعبي ما
  يا الذي
ك في فوضى البشرةأشم  

قيوأفرضك على عر  
  د تتفرقشرٍة   بالكثمرٍة

  الذي يا
  يا الذي

  ...الـ ا ابن ي
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  ...هن، هؤالء، هم
تألمن       

  الذي يعرفُ أن الصرفَ النَّحوي
دكذبةمجر .  
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  والمتشابك في أخطبوط، الرجُل الذي ال ظلَّ له
  قبل أن يعود غادر بيٍد واحدة
   اليد األخرى أثقلَتها الغايات

  بعد أن حقنَه الطَّبيب بمصل غراب
   تاريخVملتي ووصف له 

   .أوصاه بالمزيد من البرد
  جلس يتذكَّر شفتَها الورد

  فضائل الهفوات، المنايا، على المشتَّت
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  خانَته العتبة، وبحجم كم قميصه
  ى النَّار تتشفَّى بالمطررأ

التَّوازنوالمطر يحسد   
  وعلى التَّوازن بين نارين

عبد القادر يكتبجلس ...  
   .االنزالق   صورةَترسم الموجة في تالشيها

   . هوية اإلمساكالخياُل
بطاقة أرض عبدة لسمائهاالمطر .  
   .لموقٍف أعرج  تهز الوسطالحوائطُ

  .لرقدته فوق البياض العينالضمير يحسد بؤبَؤ 
  .كي تصبح موسيقى الصحراء بحاجِة سفٍح
   .القلم غانيةٌ في مئذنة

   الفاعُل بأنثوية
سحبحروف الجر   

  .وتحول مفعوالً به
  ماذا ستكتب يا عبد القادر

   ورق الفراغ؟  على
  أعلمكم أنِّي رأيتُ عبد القادر في لندن

  . ويعويداخل حسنيفرك مسبحة 
  ى مطر ترفضه المصطباتعل

  هكذا التقيتُه
   ...أنظروا

  دخَل لتوه حانةً
  يبيع فيها طلقات سود

  ويغنِّي، بكفَّيه يفرك أيامه
تُ  .ندهني وصح هذا آنه هالوين

......  
*عراقي ريفي داخَل حسن، مطرب  
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  م مرآة؟كُ زارتْ أنهل حدثَ
  سيكون الجواب فاشالً

أو غارقًا في اختناقه العاطفي.  
  

  هل حدثَ أن احترقَتْ غابةٌ في عينَيك؟
  ه الجوابة سيمارس ذنببغير لذَّ

  .في محاولة الخالص من مأزق
  

  ك منكهل هرب خيالُ
   الحاجةسأنتَ في أمو

  ك منه؟سفْإلى أن تشتري نَ
  هاعبثًا زيارتُ

  لم تُعِطني من وقتها
  ألقفَ أمام جدارها الفاصل
  .اللِّصة التي ال تجيد القراءة
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  في تلك اللَّيلة
  حين كانِت المدينةُ

  مجرد شيٍء على عربات قطار
  وفي قاطرة 

   رعاشنصفُها خمر، ونصفٌ
  امرأةٌ

  نهبتْها الصافرات
  ...هفّ

تْ حسناءولجم  
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  صراخَ سجائر الجدران
  هفففففففففففف 

  وأطفأتها حتَّى آخر حائط
  صابعهاعلقَ دخان الغرفة بأ

  هلعا ينفثُ
  هفففففففففففف 

  واستسلمتْ لحزٍن شارد
مثل مركٍب ورقي  
  بإطار التَّجديف

  سدتْ نهدةَ الدعاء
  بلجام المخاض

  طهِت السقوفَ جيدا 
  وتبلَتها بظلمة
  .من حديقة الجيران عادت للتَّو

  

  في همسات الثَّلج
  ألبواٍب تدخِّن امرأة

  سفلوقتَ صار الطَّابقُ األ
  سقفًا محروقًا

  واألرض عروقًاً مزرقَّة
كانت حسناء  

  تستدعي بعض مقاطعها للصياغة
وطفٌل منغولي  
  يلعب بصفَّارة

  ...هف
  ...      هففف

               هفٌّ 
  .نهايةُ الحكاية
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) ٥(دنا  أرقام تع-) ٥( إدراك مسروق -) ٥( إختيار يعلِّقُ نفسه -) ٤ (أإلهداء

 حوار بين -) ١٠( ألمشيئة -) ٨( إحدى عشرةَ جبهةً -) ٧( أسماء تخصكم -

 أفعاٌل غير مرئية -) ١٢( إضاءاتٌ لربما تجدونها في جيوبكم -) ١١(شبرين 

 - ) ١٥(صر نظر  قُ-) ١٤(ألبحر يرويك  - ) ١٤( أفعى في اسمك -) ١٣(

مه أحد  تغريد لم يفه-) ١٥(ر أيها الوطن  تعثَّ-) ١٥(أمومةٌ كقبلٍة من نبيذ 

 - ) ١٩( غابةُ خنازير - ) ١٨( فتنةٌ ال عبور لها - ) ١٧( في المترو -) ١٧(

 - ) ٢٢( دوالب فارغ -) ٢١( عزلةٌ ومركب ورقي - ) ١٩(عشر زهرات 

 ربان باِرد -) ٢٤(تني الطِّفلة  زار-) ٢٤( زيارة -) ٢٤(صدفةً ترجمتُ شجرة 

)٢٧ (- ميذبيحاتٌ ع )ثالثةُ - ) ٣٢( جدول -) ٢٩( حكايةٌ بال عنوان -) ٢٨ 

 كلُّ ما - ) ٣٤(األسماء  كلُّ -) ٣٣( قاٍض -) ٣٣(تفاصيل  -) ٣٢(احتماالت 

) ٣٦( ليِلي -) ٣٦( لعبةٌ مسلِّية -) ٣٦( كالم سقط - ) ٣٤(للحدائق من أشرعة 

) ٣٩( من يمشي خلفَ اآلخَر؟ -) ٣٩ ( مغامرةُ البحث-) ٣٧( ما ينشده اللَّه -

 وضوح -) ٤٣( هو وهي - ) ٤٢( هروب أصابه الغثيان - ) ٤٠( ندى الورد -

 - ) ٤٦( طاِئر -) ٤٦(خُرافة  -) ٤٥( يومياتٌ ال تُشبهني -) ٤٤(لم يولَد 

) ٤٨( أشياء صغيرة -) ٤٧( ؟ -) ٤٧( طلَب -) ٤٧( ألمنِسية -) ٤٧(صحراء 

-م ٤٩( أرض - ) ٤٨(عصوب  بياض (- حاوالتم )٥٠ (-رصوم ) ٥٢ (- 

 عبد القادر يعوي -) ٥٦( ِخردة -) ٥٣... (الـ...  يا ابن- )٥٢(إشارةٌ مائية 

  .)٦٠ (ألمحتويات -) ٥٨( حكايةٌ منغولية - ) ٥٨( قراءة - ) ٥٦(
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