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َشياطنُي طِْفِل السّتني

ّنِ يُـوِح َبۡعُضُهۡم  نـِس َوٱۡلِ ا َشـَيِٰطنَي ٱۡلِ ِ نَـِيٍّ َعُدّوٗ
»َوَكَذٰلِـَك َجَعۡلَنـا لِـُلّ

إَِلٰ َبۡعـٖض زُۡخـُرَف ٱۡلَقـۡوِل ُغُروٗرۚا«
األنعام ١١٢

»جيـب عليـك أن تفهـم أّن هـذا السـن جمـرد رقـم ال يشـّكل حقيقتـك أبًدا، 
رّبـا تكـون طفـاًل بسـّن السـّتني، أو شـيًخا بسـنِّ العرشين«

شمس التربيزي

تغّيِت الدنيا يا )رّزاق(
وما زالت فيك سذاجُة طفٍل

يدفعك احلبُّ إىل أبعد من شفتيها
عدنان الصائغ

إّنه وجهي احلقيقي
يل ستون عاًما، وأريد أن

أحلها كمن حيمل راية وما 
روفائيل الربيت

يلّقُحــه رّش  بــال  خــي  طهـُر املالئـكِ مـن رجِس الشـياطنِيوأّي 
اجلواهري

الليُل األرمُل ال ينسى تاريَخ اخليبات
بُِخطى طفل أْلَقْتُه َشياطنُي الِسّتنِي

لِيوِقَظ أنفاَس الُطرقات
وسام العاين
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َشياطنُي طِْفِل السّتنينجٌم طازٌج

نجٌم طازٌج

غيمُة العطِر
عىل صحراء عمري

أمطرْت ورًدا
ففاَح الَغَنُج

وارتقى روحي
وآفاقي

نجٌم طازُج
فإذا أريض 

زلزاٌل
وموجي هائُج

وبصدري
ُجّن

طفٌل أهوُج
واألىل

جاؤوا لنا
من أبعد األكواِن

تاهوا يف الصحارى
ورسيًعا خرجوا



عطش
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

عطش

روحي إذا ما عطشْت
ترشُب من كّفي

وإن طويُت قامتي
يسندين كتفي

حقيبتي رفيقتي
ومؤنيس حيفي

ويف فمي جداوٌل
تطوُف يف طيفي
أطالهلم موحشة

ورحيهم تسفي
جراحنا وهي التي

كانت هلا تشفي
صّليُت أدعو خالقي

وقبلتي خلفي
الوقُت شنَّ حربه

وزجمرْت طّفي
شبعُت من نصالِِه

ربِّ أما يكفي؟
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيظلٌّ 

ظلٌّ 

عنَد الساحِل العتيق
ظلٌّ عىل الطريق 

ُعّبد بالعصوِر
والتكايا

والزهوِر؟
أم تراُه

حينا تلقاُه
غيمًة
مثقلًة

باحلزِن
واألوجاِع

ترمي مّهها 
عىل فؤاِد طائٍر 

صديق؟

ظلٌّ عىل طريق؟
أم شبٌح طليق؟

من أرسه ِ



ظلٌّ 
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

يفّر كّل ليلٍة 
من ظلمٍة

يف الروِح هّدها السؤاُل
والرتحاُل

يف فضاِء
صبوٍة خرضاء

يف جداِر
جرحِه العميق؟

ظّل عىل الطريق؟
أم تراه

من أقبيِة اجلنوِن
والنسياِن

والشجوِن
من أوديٍة 

يلهو هبا
أحفاُد ) عبقر( الكالم 

من دخاِن الشعِر واحلريق
قد قام

من رماد أسائِه
طائُر »الفينيق«؟
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيدروُب التّبانة

دروُب التّبانة*

بدروِب طفولتهم
كانوا يمشون

إىل مدرسِة العشق األّول
الوطِن األمجل

يمسُك كلٌّ منهم
- خوف التيه -

أصابع صاحبه
وتالبيَب املستقبل

وألّن الدرَب طويل
وبال أشجاٍر

وظالِل نخيل
كانوا

يزجون الوقت
يغّنون
مًعا: 

» مّهه ثالثه للمدارس يروحون
مّهه ثالثة للمدارس يروحون«

* إشارة إىل )درب التّبانة(: وهي جمموعة كبية من النجوم سّميْت هبذا االسم بسبب شكلها 
الذي ُيشبه خّطًا من احلليب ُمشّكاًل من الضوء عندما يتم رؤيتها من منطقة مظلمة



دروُب التّبانة
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

يسيون
عىل طني الدرب

كا سّواه الرب
بآخر أيام اخللق

وكي ال يوجع أيدهيم
بعصاه

كانوا ينتعلوَن
حروَف مداساٍت

ُتفي أرساَر
جوارب مثقوبة.

يمشون
ويّتكئون

عىل أطراِف ظالٍل
معطوبة.
وجيّرون 

بأقداِم طيوِر املاِء
حكايا أهناٍر

علقْت 
برتاب األرجِل

يتباهوَن بقمصان
باهتة األلوان

حقائب
من خوِص النخِل
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيدروُب التّبانة

دفاتر سمراء
بلوِن جلودهُم 
أقالِم رصاٍص

بماحيها معصوبة.
يبتسموَن

لشمٍس دافئٍة
ترشُب أنخاَب مدى 

مّد هلم
إذ يمشوَن إليه دروَبه.

ويغّنون:
» مّهه ثالثه للمدارس يروحون
مّهه ثالثة للمدارس يروحون«

وحنَي يذوبون
مع الكلاِت

وُيصبُح للخطواِت
وجيب

حيّثوَن السَي
إىل السّبورِة

والصفِّ
وطابوِر الصبِح

عىل أضالع طريٍق
مها طال

عن األحالم



دروُب التّبانة
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

يظلُّ قريب
» مّهه ثالثة للمدارس يروحون

بيهم حبيب الروح
بيهم حبيب الروح«

كثًيا ما يّتفقون
ويف أمٍر 
خيتلفون

فكّل منهم
يف رّس مفضوح

يتساءل:
- َمْن مّنا

كان » حبيَب الروح« 
لـ«مائدة »احللوِة

بنت اجلار السابع؟
َمْن مّنا

حّلَق ما بنَي األفالك
وسّدَد سهًا

فأصاَب القمَر
املتخّفَي

خلَف الشّباك؟
»ياداده مثل املاي

بروحي نبع«
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيدروُب التّبانة

بعد سننٍي
نزلْت أمطاُر الليِل 

هوْت أعمدُة سقوِف
صفوِف الطنِي

املائع
جرَجرها الطوفاُن

مع السّبوراِت
ونرشاِت احلائِط

للشارع
فتفّرقِت النجاُت

بدرِب التّبانة
تفّرَق كلٌّ منهم:

وألّن األّول
غّنى 

يف الليِل األليل:
»مّهه ثالثة للمذابح يروحون«

قطعوا...
حتَت ستاِر الليِل الدامي

صوَت عذوبتِِه
باملنجل

»ياداده مثل املاي
بروحي نبع«

الثاين أخذْته احلرب



دروُب التّبانة
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إىل عرِش الرب
»هم ثالثه للمعارك يروحون«

وبال كفٍن 
عانق ضوُء البهجة نعشه
َذَبلْت أجنحُة طيوِر املاِء

وجفَّ املاُء
وظلَّ الطنُي وحيًدا

فتهاوى
من زهرِة عرِشه

»ياداده افرحي وياي
اشنفرح بعد
حظ وكعد 
يامسعدة؟«

اشنفرح بعد
يامائدة«؟

الثالُث
حتت جناِح

الليِل املبلول
فّر

بال بوصلٍة
نحَو املجهول
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»هم ثالثة للمنايف يروحون«*
فراحوا..

بعد سننٍي أخرى
مّرت ْحقٌب

وفجائع
غاَب »أبو رسحان«

هوى نجٌم المع
بغيابة ذئٍب جائع

واعتزلْت مطربُة احلّي احلّب
وأسدلِت البنُت ستارَة

شّباك اجلاِر السابع
شاَخ الـ»كوكب«

مثُل املاء 
وظّل الصوت

يدوُر
بقرِص »غرامافون« 

وينحب
»مّهه ثالثة للمقابر

يروحون
مّهه ثالثة للمقابر...«

* يف النص إحالة، وتناص مع أغنية املطربة مائدة نزهت »مّهه ثالثة للمدارس« التي غنتها يف 
١٩٧٠م، وهي من كلات ذياب كزار)أبو رسحان( أحلان كوكب حزة



رقيٌم يف مقربِة املاء
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

رقيٌم يف مقربِة املاء

من دوِن نشيٍد
وبال عزِف طبول

ألقى املوُج
عىل الساحل

قارورَة بّحارجمهول
قاَل حاُم الزاجِل:

نقاًل عن ملِك البحر
بأنَّ األمر

ال خيلوأبًدا 
من رس

ولذلك عشعَش
طُي الصمِت
عىل أرؤِسنا 

عّم ذهول 
وراَح يقول:

ذاَت مساٍء مقفل 
غطسْت عنُي املاِء 

بركٍن مهمل 
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ا وجدْت خمطوًطا مغربًّ
مكتوًبا بمداٍد أسود

فرتاقصِت الكلاُت الصفر:
رجٌل من أهل »البرصة«

كان عىل ظهر طريق العودة
من »بابل«

بعد الديباجة
أخربين آثاريٌّ

جاء إلينا 
سعًيا 

من أرِض الشام 
ليسَم أنواَر صالٍة 

يف معبد
باَح لشيٍخ 

عاَش وحيًدا
يف بيٍت أجرد

إاّل من قرطاٍس 
يف دامِس وحدتِه 

يتهّجد
قاَل الراوي

نقاًل عن حارِس مقربِة املاء
وعن رجٍل صىّل الوحشة

عن بائِع أكفاٍن قرب اجلامع



رقيٌم يف مقربِة املاء
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عن متِن كتاٍب ضائع
شبَّ حريٌق يف بيتِِه
لكّن الناَر جتاوزِت

الرسَّ املخبوَء
بصندوٍق 

يف رحِم األرِض مصّفد

وأضاَف الراوي:
فيه وجدنا

ا منقواًل نصًّ
من دون رتوش

من أحِد الرقم الطينّية
مكتوًبا بحروٍف مسارّية

يف هيئة أشكال
ونقوٍش

وبدوِن سؤال
قال: 

ألفيُت اللغَز
بأقدم لوٍح خّطته البرشّية 

يف »بابل« 
فيا 

كانت ترزح حتت 
هراوِة طاٍغ
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيرقيٌم يف مقربِة املاء

باٍغ
ومجيع األشهاد

ببغداد
وما جاورها

يعرُف خامتَة القّصة
واآلن إليكم نّصه:

كي ُتصبَح ُحر
خْذ ذا الرس...

....
وهنا سكَت الراوي 

قلنا: ما األمر؟
أوضح لألجيال
حقيقَة ذاك الرس

فأطرَق 
قاَل بقلٍب

يعرُصه األمل املر
سقطْت أجزاٌء

من أطراِف اللوِح
فضاعْت منه

بقّيُة ذاك السطر



كّراسُة َرْسم
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كّراسُة َرْسم

عىل جبٍل من بياض
رأيُت جناَح الظهيِة

يسقُط من سّلم الريِح
يغرَق 

يف موجٍة من بياض
وشيًئا
فشيًئا

يذوُب
فيرشَق يف صفحِة املاِء

أميض بعيًدا
وأبرُص فوق اجلداِر املجاوِر 

للشمِس
ا عىل العشِب  قطًّ

جيري
ويف مقلتيه بياض

***
وحني جُيّن املساء

إذا بالظالِم املوّشِح بالصمِت
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيكّراسُة َرْسم

بحٌر تغّشاه موٌج
بلّجتِه

سحٌب 

ويف احللِم
أغطُس لكّنني
سوف أصحو

عىل كوكٍب من بياض
***

هنالك
يف العرِش

يدنو السحاُب
ويزدحم األفُق

يؤوُب له النجُم
من احلقِل

وقبل اخللود إىل النوم
يبرص فوق الفراش الوثي

ندى قبضٍة من بياض
***

يغيُب بفيِض عذوبتِها 
فتحّط النوارُس

فوق املحيِط
يقّلب كّفيِه



كّراسُة َرْسم
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يف دفرت األمس
تطفو الطفولُة

من شفتيه
وحلية أياِمِه

فتهّب 
رسيًعا

جيوُش البياض
***

يسيُح عىل األرِض
ليٌل طويٌل

ويبيّض
يعشوشُب الصخُر

جتري اجلداوِل
يبيضُّ حتى الفرح

فاذا سينقُص 
قلبي كي
يستجيَب

هلذا الوجيِب
ويصبُح 

قوَس قزح؟



26

َشياطنُي طِْفِل السّتنيِرتاج

ِرتاج

قالْت من دون شطْط:
- افتْح باَبَك للشمِس

لكي يدخَله الكوُن فقْط 
كي ينسكَب الضوُء

عىل ضفتيِه
املورقتنِي
املرتعتنِي

بخمِر احلّب
ال تدع

الظّل با فيه
يتيه

بناصيِة الدرِب
افتْحه ليدخَل منُه

الكوُن فقْط
ففتحُت القلَب

عىل مرصاعيِه
ترّقبُت..

ومل يقرْب



ِرتاج
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

من َعَتبتِه
أحٌد قْط

مل يأِت سواِك إليِه
وحني دخلِت عليِه

كأّن سحابَة عطٍر
جاءْت

لتحّج لديِه
ومتأل من نشوته األنخاب

ولكْن ملّا اقرتبْت
من ساحلِه 
ريُح الغاب

أسدلِت ستائَرُه
أقفلِت دوائَرُه

املرسومَة يف كّفيِه
ومن دون سؤاٍل

وجواب
أغلقِت عليِك

رتاَج الباب
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيأجنحة

أجنحة

نامي
عىل راحتي
مثل فراشٍة

تتعّثُر بأجنحِة طفولتِها
وبال حذٍر

استسلمي لرياِح روحي
التي هتبُّ عىل جهتِِك

من مجيِع جهايت األلف
نامي

وكأّنك مسرتخيٌة 
بني جفوِن األبد 

كأّنك األبد
نامي

وإذا ما بردِت
سأغّطيك بكلايت
وبروحي امللتاعِة

أغّطي شفاهك بشفاهي
أغّطي أنفاَسك بأنفايس احلاّرة



أجنحة
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

أغّطي قلَبِك 
بقلبي

الذي صار بيَتِك الناعَم
أغّطيك يب
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيطفُل السّتني

طفُل السّتني

َسألتني
ذاُت العيننِي
النجالويِن:

- أ يا َمن تقبُع
يف العتمِة 

وحدك
من أين؟
إىل أين؟

وماذا تفعل؟
قلُت هلا:

- أتأرجُح بني املايض
واملستقبل
واملا بني!

- مل أفهْم شيًئا
- ما خلَق اهلُل بجويف

من قلبني
* وماذا تعمل؟

- يف السوِق



طفُل السّتني
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

أبيُع األحالَم
مِلَْن يرشي بالَدين

* جنوٌن هذا
- الشعُر جنوٌن

وفنوٌن
واألمُر سواٌء

يف احلالنِي
وظّل احلال

عىل هذا املنوال
وكرًسا جلدار الصمِت

وتزجيًة للوقِت
ابتسمْت

عادْت تسألني
عّني 

وفصيلَة ُجرحي
عن سّني
فأجبت:

برغم األخطاء البيِض
املنثورِة يف الفودين

ورغم السّتني
أظّل برحِم األرِض

جنني
....
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيطفُل السّتني

هنضْت
من مقعِدها

ومضْت
عجىل

كرياٍح عصفْت
يف ترشين



صالُة اجَلالل

33

َشياطنُي طِْفِل السّتني

صالُة اجَلالل

ألهّنا تضُع صورَتُه
يف ألبوِمها العائيّل

وتصيّل يف عينيِه
أحبُّ هذا اجلالل 

أحبُّ تسبيحاتِه
وطرائقه 

أحبُّ إشاراتِه
ومهساتِه
وسكناتِه

أحبُّ أنواَره
وأسفاَره

وقرع طبول مريديه
ومريداته

أحبُّ هذا الساحَر العجيَب
موالي

وموىل موالي
وموىل من ال موىل لتهّجداتِِه
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيصالُة اجَلالل

ه بكلِّ مجالِِه أحبُّ
ودفوِف دراويِشِه

وأشواِقهم
حني هتبُّ

عىل الروِح
هبوَب ريٍح َصَصٍ 

ُأحبُّ اجلالَل 
ومثنوياته املتطايرَة
من جلباِب جاللِه

ُأحبُّ ما يتساقُط  منها 
من ماٍء
وغيٍم 
ونجٍم
ونوٍر 

وما يتهاوى من أجنحة طيوره
ه... ُأحبُّ

ها مثلا ُأحبُّ
حني تتبخرُت

أمام صومعتِه
النابتِة يف زرقِة الساِء

ساء اهلل
وملكوتِه



صالُة اجَلالل
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

هناك حيُث هتيُم 
روُح اجلالِل 

ه.. ُأحبُّ
ها متشّبثًة وأحبُّ
بأهداِب حليتِه

ُأحبُّ عاَمَتُه
وحمربَتُه

وفصوَص حكمتِه
ه ُأحبُّ

وأحّب مالئكته الصاحلنَي
ه.. ُأحبُّ

ه وهي حتبُّ
» أذكر مرة مّدت عصافيي ألسنتها

فأوقعْت بني قلبينا

- ما اخلطب يا مريدي؟
- أبعد إرشاقاتك عن طريقها

يا موالي
- حسًنا، سأطفئ هذا الرساَج*

* من أشعار جالل الدين الرومي
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيصالُة اجَلالل

ه.. ُأحبُّ
ُأحبُّ اجلالل 

الذي نفَخ يف الرساِج..
فازداَد وهًجا

ازداد عّا كان 
قبل أن حتبَّه

وحيبَّها..
ه مًعا و نحبُّ

ونغيب



فجر القيامة
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

فجر القيامة

عندما ينهُض املوتى
من موهِتم

فجَر القيامِة
ويروَن الشمَس

المعًة
يف رابعِة

هنار العامل السفيّل
كم من أطناِن الرتاِب

عليهم رفُعها
كي يتنّفسوا

هواَء اهللِ الطلق؟

كم هنًرا يغتسلوَن بِه
لتنشيَط دورهتم الدموّية الباردة؟

كم فرشَة أسناٍن !
سيستهلكوَن

ليزيلوا اصفراَر الدهوِر
من أفواِههم املحشّوِة 
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيفجر القيامة

برائحِة طعاِم آهلة الظالم!

كم هناًرا.. ليجيبوا عن الرسائِل 
التي وصلْت بريَدهم األلكرتوينَّ

خالل سباهِتم األبدّي!
كم عاصفًة حيتاجون

لتنظيف وسائدهم
من تراكِم أغربِة الفناء!

كم فنجاَن قهوٍة
يرشبوَن

لعودِة الروِح ثانيًة 
إىل بيتِها!

كم عمًرا
حيتاجوَن
ليتاحوا

من املوت!



نجمتان
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

نجمتان

ذات ليل
دنا الليُل مّني
أراَح جناحيِه
فوق بساطَي

أصغى للحني
ومدَّ عىل حائطي

لوَنُه املدهلمَّ
ففاَض

عىل دفرِت الناي
طوفاُن حزين

وفوق الرؤوِس
غراٌب تعّصَب بالبنِي

حطَّ
عىل ضفتنِي
حما نجمتنِي

وما بني هذا وذاك
تشّظيُت
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َشياطنُي طِْفِل السّتنينجمتان

صار صداي هناك
وصويت هنا

وبني السطور
تدىّل مداري

بأطراف جنح اصطباري 
وصارت ترفرُف روحَي

ما بني شاهدتنِي
حمفورتنِي
عىل بّحٍة

يف نزيِف نحيب املغّني
وإيّن

صُت هنا وهنالك
ملّا دنا الليُل مّني
وظّلَل جرحنِي:

جرٌح
ينام 

حتت الظالم 
يف » العامرات«

أّما
الفتى الفارُع الطوِل
ذو البسمِة املستطيلِة

والزهرِة البِْكِر
فهو هناَك



نجمتان
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

ينام
بوادي السالم

كأهبى مالك
وما بني هذا وذاك

أظّل
كطٍي حيوُم

عىل ضفتنِي
عىل شاهدتنِي

عىل نجمتنِي
هنا وهناك
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيوْجد

وْجد

أّيُتها الصّديقة
أفتي يل

بخطوٍط 
ترسُم للوجِد طريَقه

أّوهلا
يزهو 

هبالٍل ممهوٍر 
بتالوِة نجٍم يعطيه بريقه

ثانيها 
طائُر ماٍء

يطفو يف بركِة أشواٍق
دافئٍة وعميقة

ثالثها
حضٌن

نقطُته اجلذىل
ترقُص يف امللكوِت

رشيقة
رابعها



وْجد

43

َشياطنُي طِْفِل السّتني

زورُق أحالٍم
يف بحِر حقيقة

أفِت يل
أّيتها الصّديقة

يف لغز 
سييضء لقلبَي

يف الوجِد طريقه.
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيتعبُت من احلّب

تعبُت من احلّب

تعبُت ...
وقد آن يل
يف الطريِق

إىل الشمِس
أن أسرتيح

وقد كنُت...
أحرضُت

رسَج سهادي
ركبُت جوادي

مضيُت
إىل آخِر الشوِق

نمُت
عىل جرِس

قلِب األسى املظلِم
رأيت ببغداد

شيخي املكّلَل
بالعشق 

» : »أنا احلقُّ يئنُّ



تعبُت من احلّب
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

واحلقُّ يب
يبتدي

فخْذ بيدي
أهّيذا املريُد

وماذا تريُد؟

ويل ركعتاِن 
خمتومتاِن

بفيِض دمي
ولكم جّنٌة

من مخوٍر
وحوٍر

وتني
يل طعنٌة

ولكم
رقصُة الياسمني.

تعبُت
تعبُت

من احلبِّ 
قد آن يل
أن أريَح

وأن أسرتيَح
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيتعبُت من احلّب

...

فلّا عربُت
إليِك 

آنسُت ناًرا
فقلُت لعيّل

بلغُت
بخّفِة طٍي ذبيٍح

رقصُت 
وحّلقُت
حّلقُت..

لكّنني
يف ختاِم طوايَف

عدُت
إيلَّ 

كليٍث جريح
***

تعبُت
من احلبِّ 

قد آَن يل
بني عينيك
أن أسرتيح



عباءة
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

عباءة

عندما هيجُم الظالُم
عىل شعرِك

ويغّطيه بعباءتِه
تتساقُط النجوُم

واحدًة
بعد األخرى

حتى يصبَح األفُق
مقفًرا

وأعمدُة الساِء
بال نوافذ

والقمر وحيًدا
يف منفاه

يتلّمُس بحذٍر خطاه
هل يعرُف الظالُم

الذي سيخيُط
شبكته

مما يتساقُط
من خيوِط ليلك الطويِل
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيعباءة

أّن شعرك الالهنائي
هو احلباُل

التي تربُطني باألبدّية؟
هو عنواُن املطلق

هو وساديت األخية
يف ليايّل املوحشات

هو كّل ما تبّقى
للكلاِت من حرٍب

هو أنِت
التي 

ستهزُم جيوَش الظالم.



مصباُح املقربة
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

مصباُح املقربة

نوُره يصافُح الصمَت
وُيدمُن عليِه

مثلا ُيدمُن حارُسها
التدخني

مصباُح املقربِة
وهو ييضُء  الطريَق

لألمواِت اجُلدِد 
من أجِل العثوِر عىل 

حفرٍة مناسبٍة
هل يفّكر باملوت؟
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيوحشة

وحشة

بصالبِة ظلٍّ
حيرُس

تّل رماد
سّمته األحزاُن بالد
يقُف اجلذُع املزروُع

بباحِة بيتي
يتأّبط وحشَته

بصمت
ويبرُص أّيام العمِر

رسيًعا
جتري

لتصّب بنهِر الوقت ِ
  عىل كتفيِه اليابستني

تتكيء :
ذئاُب البني

فراشاُت احلقِل
صغار النمِل

مالئكة اهللِ



وحشة
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

ِخشاُش األرِض
حميُط الكون برّمتِه

يتكيء ضياُء الشمِس
وحني حيّط  الليُل 

بكلكلِه
يمضون
فأهرُب

من دوين
نحو يقيني

أبحُث عن متكأ
وعىل كتفيِه

بجوف الظلمِة
أرمي رأيس

.....
....

ال ألقى
إاّل نفيس
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيمعبد

معبد

يف معبد احلبِّ
أمهس يل

يسمُعني كيّل
أمجع يف كّفي
كرّياِت دمي

وأعظمي
أخيطني

معانًقا 
ظيّل

وحينا أضيُع
يف متاهتي

بآخِر الدرِب

أعوُد نحوي
مغمًضا
أجلُس

قريب



معبد
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

الئًذا..
جنبي

ثم أنام
ساجًدا

حمتضًنا قلبي
لكّن فوىض خافقي

تفزُعني
ترسُق من عيني

نعايس
أحتمي يب

صارًخا:
ما هذه الضّجُة يا ريّب؟
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيلو يرجُع املوتى..

لو يرجُع املوتى..

لو يرجُع املوتى
من الغيِب
ليوٍم واحٍد

ال غي
يوٌم واحٌد

لن ُينقَص األمواُت
مما يف رساديِب ظالِم

اجلهِة األخرى
ولن ُيفقر بيُت العامل السفيل

يوٌم واحٌد ال غي
يوٌم ال يرضُّ الليَل

يوٌم
سوف يكفينا

لكي نحكي هلم
ما حّل باألشجاِر 

واألهناِر
بعد غياهِبم 

ال غي..



لو يرجُع املوتى..
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

تكفي
بضُع ساعاٍت

من العمِر.. 
ولن نسأهَلم 

عّا وراَء الغيِب
لن نسأَل..

ال دخَل لنا باجلهة األخرى
وال دخَل لنا بالناِر..

أو بالورِد
ال دخَل ..

ويكفينا حديٌث عابٌر
جيمُعنا 

يف مطعٍم 
أو ساحٍة مفتوحِة األفِق هلم

أو كّل من يأيت
من احلّراس

لو...
لو يرجع املوتى 

لنحيا
كي نرى 

أرواحنا متيش
إلينا مّرًة أخرى

ليوٍم واحٍد ال غي...
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيعني الشمس

عني الشمس

يف صفحاِت وجِهها
املرسوِم

يف معبِد عنِي الشمِس
أقرُأ العصور

والزمَن املحفور
فوق وجِه املاِء

يف الظالِم
تطفو

سفُن الغزاِة
تذوي...

يف صحائِف األساِء
تذبُل الدموُع

والشموُع
حينا 

تكرُس ريُح ليِلها
النوافَذ العتيقْه.

أبرُصها
تتاُل



عني الشمس

57

َشياطنُي طِْفِل السّتني

يف احلديقْه
عىل جواِد الريح

إذ تدوُر
حول القمر امليضء

حترُس األسوار 
فالغزاُة

حيتسون الليَل
والنبيَذ

يف امليدان
لكّنا رسعان

ما هتبُّ
من مخائل الشآم

ما فاض من أنسام
يف رحاِب اهلمس
فوق مرمِر الكالم

ليصطيل
الفؤاُد

يف معبِد عني الشمس
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيجبٌل من دخان

جبٌل من دخان

جبٌل من موٍت
ودخان

وعىل أعصابِك
تلتّف أفاعي النيان

جبٌل يسعى نحوك
كي يفرتَس األحالم

ويف صدِرك
يغيل بركان

جبٌل...
فإىل أين

ستميض والقاتُل 
يرصُد عينيك

بكلِّ مكان؟
فال الغيمَة حتميَك

وال الريح املذعورة
والعامل عن صخة قلبك

صّم اآلذان
وإىل أين
ستميض
والدنيا 

جبٌل من موٍت
ودخان؟



غيمة جديدة 
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

غيمة جديدة 

قبل عرشين دورًة شمسّية
وانطفاء عرشات األرواح

واألبدان
عّلقوك

عىل شفا غيمة عمالقة
جاءت من أقىص السديم

تسعى
وقبل العناق األخي

لعقريب الوقت
ألقوا 

وصاياهم السبع:
ال تنْم قبل بزوغ

الفجر 
ال تستيقظ

إاّل بعد أن ُتقرع األجراس 
ال ترشْب كأَس رذيلٍة

ك حافْظ عىل رسِّ
من أن يسقَط يف بئر



60

َشياطنُي طِْفِل السّتنيغيمة جديدة 

ال تقْل ليشء: كْن
خشية أاّل يكون

دْع النور ينمو
خارج رحِم املصباح 

ال تسخْر من كبوة
يف طريق

املوتى
خشية أن يردموا

الثقَب بك 
حاذْر أن تصطحَب

يف حقيبِة ظهِرك
أوجاَعك

املخبوءة يف جيوهِبا
مع العديِد

من شظايا اخليباِت
فتجّرها معك

اغلق كّل صفحاِت آثاِمك
وافتح بّوابة

بسعِة الساواِت السبع
لعبور غيمٍة جديدة



غياب
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

غياب

طائٌر حطَّ
عىل القلِب خجوال

قبل أن نطفي
من اخلوف

هليَب الشمعِة األوىل
تالشى

ثّم ذاب
يوَمها..

مل تكمِل الشمُس
بكّفي

دورًة واحدًة
لكّنا البنُي

هبا مرَّ
عجوال
ومىض

نحو الغياب.



62

َشياطنُي طِْفِل السّتنيحرب األخوين 

حرب األخوين 

أمسك األّوُل
بخناِق الثاين

وتصارعا
ثم ألقاه أرًضا

فتفّتحْت جروُحه
التي خاطتها إبرة حّواء

لكّنه
وهو يف عرِس

دمه األخي
أطلَق عىل األّول

الرصاَص
فخّر شهيدا

ومل يواِر 
سوأة أخيه 
أّما الغراُب

فقد فّر من ساحة املعركة
وكذلك حورّيات اجلّنة

واملالئكة..
ومل يبَق يف الساحة

سوى َعَلٍم وطّنيٍّ
دّثر

دَم األخوين



عسُل الضياء
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

عسُل الضياء

يف مطلِع الفجِر
أخّف 

نحو برقها
أجري

وحينا أتعب
من ركيَض 

يف متاهِة الرساِب
يرجُع يل صوايب

أعوُد
نحو دفرِت التاريِخ

سبحاَن الذي خيلُق
من فصوِص النوِر

من طنِي الوجوِد
آيتني

يصوُغ زهرتني
ذات الوجه

ذات اجلبهِة الشّاء
واحدٌة
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيعسُل الضياء

من زرقِة الساء
من رحيِق القمِر الفيّض

يف املالِك البعيدة
ويف مرايا الروِح

أخرى
ُجبلْت

من عسِل الضياِء
والقصيدة.



أرق
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

أرق

كم أنت ثقيٌل
أهّيا اّلليل!
ملاذا تركَت

خلفك
الفنادَق الفارهَة

وأقبلَت إيّل
رامًيا رماَد ظالِمك 

عىل عنِي نافذيت الوحيدة؟
وبكلِّ ما يف عظاِمك اليابسِة

من ضجيٍج 
رميت كوابيَسك

عىل صدر حجرِة نومي
ونمَت

فيا ظّل األرُق
يصطخُب
يف رسيري
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيال يشء

ال يشء

املطُر يسقُط
وال يشء 

سواه

ال قبلة يف اهلواء
ال رسالة ضلت الطريَق

وسط عتمِة الغيوِم
ال جناح طائٍر

خيفُق
يف سقِف االنتظار

ال وردة
هتبُط من الساء

ال أغنية دافئة
حمفوظة يف ملف...

املطُر يسقُط
وال يشء سواه



ال يشء
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

ال مظلة يف الساحة
ال حائط نلوُذ به

ال شجرة
ال ثياًبا ثقيلة

تغلق الباب بوجه الزكام
ال شعًرا مبلواًل

ال وداع
ال هواء يف احلذاء املطاطّي

ال ماء يف الفم
ال ريح حتت الطاولة

ال موسيقى 
ال صافرة احلارس 
ال نباح كلب اجلار

ال سواد
يف قلب املحربة

ال كلات
يف املمحاة

املطر يسقط
وال يشء سواي...



68

َشياطنُي طِْفِل السّتنيرصاصٌة مّرٌة

رصاصٌة مّرٌة

ما الذي ينتظُر اآلن؟
بعد هذا اجلرياِن

املسعوِر
يف دروِب الوحشة؟

ماذا ينبغي لوحيٍد مثلِه
أن يفعَل

قبل أن يسدَل 
املساُء ستاَره

عىل آخر أّناته؟
هل حُيسن بِه
أن يضَع عينه
بعنِي املايض

ويدخل يف سجاٍل عقيٍم؟
أم يتصالُح

مع نجمٍة ضاّرة
تكرُس هدأة وحشته؟

أم يتحّدُث
مع غيمٍة شاردٍة



رصاصٌة مّرٌة
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

نحو أفق آخر؟
أم يعيُد

قراءَة فنجاِن أحزانِه؟
أم يضُع

رصاصًة مّرة
يف فمِه 

يعقبها بكأس ماء
متجّرًعا

طعَم الغياب
وينام..



70

َشياطنُي طِْفِل السّتنيصعود

صعود

صاعًدا للشمِس
كي حيضَن

قلَب امللكوت
زارًعا عينيِه

يف الغيِب
جتىّل..

ناثًرا أحالَمه البيَض
عىل هاِم البيوت.

جّرَح الليَل
بضوٍء 

من دم حرٍّ
هلا أعطى

فأعطته رضحيا
داىفء القلب مرحيا

لينام املوُت فيِه
ويموت



ر مياٌه ُحْ
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

ر مياٌه ُحْ

حّدثني
بدهشِة اهلائِم

يف املكان  
عن عجائِب البلدان

قال يل:
رأيُت يف »البيو« العجب 

هنًرا بلوِن الدِم 
واملرجان

يف الطنِي انسكب
هززُت رأيس

ضاحًكا
فبان يف عيونِه الغضب

قلت: مِلَ العجب؟
رأيَت هنًرا واحدا

يا صاحبي؟
ترسي املياه احلمُر

يف عروقِه
وفوق عشب اهلل



72

ر َشياطنُي طِْفِل السّتنيمياٌه ُحْ

يميض منشدا
فيا بأرض احلزِن

والطاعوِن
واللهب

من أقدِم األزمان
هنران أحران
هناَك جيريان



َجراد
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

َجراد

قلنا: مىض اجلراد
وضّمدْت جراَحها البالد

وانتحَر الليُل 
عىل أبواهبا

واندحَر السواد
قلنا: مىض...

وأدبرْت سنيُنها الِشداد
فصّفَق النخيُل

يف سائِها
وابتهَج العباد

أ بعد ذاك
للجناِة

والطغاِة
ُتسلُم القياد؟

كي يسوَسها الشّذاُذ
واللصوُص

واألوغاد
ويف هنايِة املطاِف

عند موسِم القطاِف
ُتذبُح اجلياد؟!
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيجمّرة

جمّرة

قبل أن يدخَل املدرسة
أخلْت له جداوُل الرضِب

مقاعَدها
وتركته وحيًدا
يعوُم يف بحيِة

وحدتِه
لذا رمى أرقاَمها 

عىل وجِه األرض
ثّم غادَر الطفولَة

من فجوٍة 
مرسومٍة يف السياج

كانت احلرّيُة
أوسع

من مقياِس قدميِه
لذا رماها

جانًبا
وساَر حافًيا

ُه كا ولدْته أمُّ
فأنكرْته النسوُة الاليت

قّطعن نياَط قلبِه
فلم يسكْب دَمُه

عىل الرتاِب



جمّرة
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

ومل يرم ِ قميَصه
الذي قّد...

وسار...
كجناِح طائٍر

عىل املاِء
وعند بلوِغه ِ

الضفة املقابلة
للظهيِة

رأى شيًخا
مّد إليه 

يديِه
ليعرَب الطريَق

لكّن الشيب األبيض
اشتعَل يف غابتِه
فاغتسَل بالنوِر

وتّطاه
عندها ..

مىض اىل املقهى
وقبل أن جيلَس

عىل طاولٍة
مفروشة بالغبار

غادَر الزبائُن
عائدين

إىل بيوهِتم
لذا ظّل وحيًدا

يعوُم
يف جمّرِة وحدتِِه
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيشظايا وطيور

شظايا وطيور

ذات ظالم
كنُت أسُي

عىل درٍب مرصوٍف
بشظايا األيام

إذا بشظّية كابوس
منحوس
يف العدِم
ُجرحُت
توّكأُت

عىل أملي
قمُت

ولكن مّرْت
من دون شعور

عيّل دهور
عثرُت

بجرحي املسنوِن
سقطُت..

بقلِب الليِل



شظايا وطيور
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

وحيًدا كنُت
سوى

من الفتٍة سوداء
ُركنْت فوق جدار 

الوطِن املحزوِن
عليها كلاُت عزاء

صوٌر لوجوٍه يومئٍذ...
بثياب خرض

آيات..
ويف حلظات

حني رأوين...
كرسوا أطَر الكوِن 

زجاَج نوافذِه 
داروا حويل

داووا جرحي
حتى قمُت 

من املحنْه
فابتسموا يل

ورسيعا
عادوا للجّنْه.



78

َشياطنُي طِْفِل السّتنيبيت األحالم

بيت األحالم

يذهُب الصحُب
اىل األحالِم

يف بيِت املنون
وِخفاًفا
يعربون

جبهَة الشمِس
ببطٍء

يزحفون
من دِم األرِض
نبيًذا يعرصون

وعىل أرواِحنا الغّضِة
نحو القمر العايل

واألحالِم 
والقلِب

بصمٍت يعربون
وينامون

إىل يوٍم
به ال مال جُيدي



بيت األحالم
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

ال بنون
غي أّنا

ليس يف مقدورنا
نسياهَنم يوًما

وال هم يرحلون
وهلذا...

سوف يلقون
الذي كاَن كا كاَن

وأحىل
عندما يستيقظون
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيمطٌر يف عتمة

مطٌر يف عتمة

يف العتمِة
الكونّية

رأيُت املطَر 
وحيًدا

يقُف يف الشارع
بال مظّلة

وال أطفال يمرحون
ال عيون تلمع 

خلف زجاج
نوافذ البيوت

واملقاهي املوحشة
* ما الذي جاء بك

ورماك
يف قلب العتمة؟

إذ العاشقون سكارى
وما هم بسكارى
واألبواُب مقفلٌة

واملرُء يفّر



مطٌر يف عتمة
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

من جسِده
الئًذا بالظالِل املعّقمِة

وقناٍع خيفي
عن رئتيه

هواًء مل يعْد
طاهَر الرسيرِة

واألرداِن
مستنجًدا 

با تيرّس من عزلٍة
بزنزانتِه اجلاعّية...

..
وقبل أن أضَع قّفازا
عىل يدّي ملصافحتِه
أداَر للمساِء ظهَره

وارتدى معطَفه املبّلَل
ومىض

حاماًل غيوَمه القليلَة
ودموَعه

عائًدا
إىل البيت
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َشياطنُي طِْفِل السّتنيالصمت يف الشوارع

الصمت يف الشوارع

املساجُد بال تسابيح
الكنائُس بال صلبان

القيامُة بال مجهور
األلفاُظ بال معنى

احلالقُة بال صالونات
احلقائُب بال أرشطة رحالت 

التقويُم بال فائدة
انظروا.. 

األطّباُء يف املقابر
النمُل يف الذكريات

الطائراُت يف الرتاب
الكلاُت يف الفم

انظروا...
العناكُب يف  أقفاِل املحاّلت

الغيوُم يف الساء
الناُس يف البيوت

والصمُت..
الصمُت..

الصمُت يف الشوارع
»تعالوا انظروا..

الصمت يف الشوارع«*

* السطر إحالة إىل بابلو نيودا وبيته الشهي» تعالوا انظروا الدم يف الشوارع«



مكروب ضاّل
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

مكروب ضاّل

ألّنه بال هوّية .. 
مل تلِق املفارُز عليِه القبض

فمىض مطلَق الرساِح
يف العراِء

أماَم أنظاِر
مالئكِة بيض

وقّفازاٍت 
ُتفي

أصابَع كوكٍب ذليل
***

ال رسيَر له
وال ضوَء يتدّثر بحمرتِه

وال حبوَب منِع حل
ليس ألّنه

يرتدي حزاَم العّفِة
بل ألّن ال رحَم له 

لذا جعَل من هوائِنا أراجيَح
و بالونات



84

َشياطنُي طِْفِل السّتنيمكروب ضاّل

وصاالِت والدٍة
ألجّنٍة غِي رشعّية

***
ال وطَن لـه

وال ذكريات مهلكة
وال »حبيَب أّول«

لذا حّلَق يف السواد
ليحوَم حوَل

غرِف اإلنعاِش
***

ال بيَت له
لذا أخَرَجنا من مكاتِبِنا

ومدارِسنا
وصاالِت املطاراِت

وحماّلِت العصائِر 
والَوَجباِت الرسيعِة

والفنادِق
واملقاهي

واحلدائِق العاّمِة
والشوارِع

وصالوناِت احلالقِة
وجاَء بنا

إلينا



مكروب ضاّل
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َشياطنُي طِْفِل السّتني

حاماًل أرواَحنا
عىل أصابِعه

مثلا نفعُل مع طيوِر زينٍة
ترفرُف بأجنحٍة منخفضٍة

ليدّسنا يف أقفاِصنا
ويقف

مثل لصٍّ مدّجٍج
بقاذفاِت احلّمى

أمام أبواِب البيوت 
 ***

ال قرَب لـه
لذا كّفنوا عظاَمه

برغوٍة املاِء
وبال صالٍة

ونواقيس
أهالوا عليه الستائر

وتركوا لألشباح الضاّلة
مهّمَة تشييعِه
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طوفان 

من دهليِز مهابتِه املحجورِة
من جرِف رسيٍر

يف رّسِه
من قلعِة ذعرِه

ألقى للحشد
املسكون بقهره
للنجم  املتعايل
يف األفِق اخلايل

للجنرال
لكبِي التّجاِر

وللجزاِر
ملسبحِة إمام املسجِد

للعّتال
وللخّاِر

لقرٍص ترتاقص فيِه 
األضواُء 
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لبائعِة األزهاِر
لكوخ رّث األساِل

لبيت النمل
ألصحاب رؤوِس األمواِل

لعذراٍء
رَة خّدهيا أخفْت ُحْ

يف رشنقِة النحِل
وللحّراِس

مِلَْن يقبع
يف عتمِة خوِفِه

حمبوَس األنفاِس
ملَْن

خّبأ عينيِه
بكّفيِه

وأغلَق
من دوهِنا بابا

وملَْن غابا
ألقى 

يف اجلمِع خطابا
قال لكلٍّ منهم:

الشارع غابه
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ظلاٌت
وظالٌل مرتابه

وعويٌل
يف الليِل

َوما شاَبه
فاجعْل بينك

واهلاويِة السوداِء حجابا
يف الشارع
ناٌب جائع

ال تبرصه العينان
وملّا أكمل

كان الشاعُر
يسكن ركًنا مهمل

يقرأ يف سفر األكواِن
ويسأْل:
ما غّرك

يف خلقك
إذ أنشأ
ُصلَبك

رّبك
من طنٍي
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هشٍّ
يا إنسان

اليوَم
ستقبُع

وحَدك
ال جباًل ُيؤويَك

وال عاصَم منك
وال مهرَب

إن جاَء الطوفان
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حقائُب اخلريف

ظهية َ
زرعوا عىل سطِح اهلواِء

ألغامهم 
كان التجّوُل

مصّفَد القدمني
فيا 

لّوثوا األرصفَة
بريِش شظاياهم

املتطايِر
ومضوا..

يغلقوَن
الدوائَر

ويثلمون الزوايا القائمَة
وحنَي

ينهون فرائَضهم اليومّية
يضيقون

ذرًعا
بالرتاِب
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فيصعدون
بال أجنحة

سعداء با حصدوا...
من ُمَهج الظهية  

وبعد أن يرتكوا حولَتهم
يف األعايل

يعودوَن
با حلوا يف حقائبِهم 

من فوىض
ومقّصاٍت

ليجلسوا
حتت األشجاِر

بانتظاِر
ما يتساقُط

من حقائِب اخلريف
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إغفاءة

عىل طاولِة كلايت
أسندُت رأيس

وبال هدهدٍة غفوُت
يف احللم..

مل تكن الساُء خشنًة
ومل يكن اهلواُء سميًكا

كالزجاج
وكان قلُب الكوِن

ينبُض 
بال أدنى ذعٍر
أّما أنا وأنت

فلم نكْن بجهتنِي...
متقاطعتنِي...

يف احللِم
مل تكن املقاهي فارغًة

ومل تكن األصواُت
مقفلًة

واملفاتيُح
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مل تكن نائمًة
حتت أشّعِة الشمِس

فيا الكائناُت الدقيقُة
ترسُح
ومترُح

بال مساحيق 
وشمٍع أحر

عىل أفواِه أقفاِل املحاّلت
يف احللِم

مل يكن
بورتريه احلزن

جاهًزا..
ومل يمنعْني يشء

من أن أمسَك
رأَس الشارِع
وأجري معه 

من منبعِه 
إىل املصبِّ

بدون قيد...
....

يف احللِم
كانت املالئكُة

تصعُد باألرواِح
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وتنزل بالرسائِل القصيِة
وجتلُس

عىل األرصفِة اخلاليِة
يف احللِم

مل يكن احللُم
حيتاُج إىل ترصيِح مروٍر

وكلُّ يشء كان
كائًنا..

يف احللِم
ومل أكن

يف تلك اللحظاِت
املنعشِة 

يف البيت
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مترتس

حينا هنضِت الريُح
من رسيِرها

فركْت عينيها
فسقطْت َوَرقٌة

من كتِف
الشجرة 

فتلّقفها النسياُن
وخّبأها

يف جرٍح عميٍق
بقلِب األرض

أّما عّاُل النظافِة
فقد هربوا 

برئاهتم اجلائعِة
للهواِء

متمرتسنَي
بالبيوت
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قبلة

أنا الغريُق
الذي وجدوه

عىل سواحِلك
مكّفًنا باألعشاِب

واألشواِق
واخليباِت

فأهالوا 
عىل ما تبّقى منه الرماَل

ووضعوا
عىل شاهدته

قبلَة احلياة



منقار

97

َشياطنُي طِْفِل السّتني

منقار

طائٌر حّط
عىل كتِف الساء

ثّبت منقاره
جّيًدا

يف جداِر الكرِة األرضّية
ثّم وقَف فوقه

ونام...
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طرف مدبب

تقفنَي  يف طرِف الكوِن
املدّبب

الطرف الذي 
ال تشُي إليه البوصلُة

واليسرتيُح
َمن بلَغُه

الطرُف الذي يسبُح 
يف مياِه السديم

بال أطراٍف
ولن يقَف عند حاّفة ما

ألّنه ليس سوى 
طرٍف مدّبب

***
يف صباحي 

يرخي الليُل لديك سدوَله
يذهب كالنا 

حيث يشُي 
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عقرُب ساعتِه األرضّية
وقبل أن نفرتَق
هيمُس صباحي

يف أذِن ليِلِك :
ال بأَس يا صديقي

دْعنا نمسك الكوَن
من طرفيِه

لئال تفلُت كرُة األرِض
من حموِرها

وتضيُع
يف بحِر املجهول
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اكسباير

ألّن ثياَب القلب
تبىل برسعة

كّلا تباعدِت املواعيد
لذا يصبُح العشُق

بعد تآكِل الذكرياِت
فاقًدا للصالحية

ويكون..
عىل العاشِق..

رميه بسّلة النسيان
مثل منديل ورقّي

مبلٍل
بعرق ماٍض

مجيل
مىض...
وانقىض

مكّلاًل
برّشة ألعاٍب نارّية
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طيٌف منعش

أعرُف أّنك متعبٌة
منِك...

من اجلاِل
الذي يفيُض

من كّل زاوية 
من زوايا متثالك األبيض

متعبة من خفق الريح
وهي متّسُد شعَرك ..

متعبة 
من العطوِر

التي تثرثر
من فراغاتك..

مثل نافورة
يف حديقٍة عامة

لذا لن أتعبك باحلب
وال بالُقبِل املتطايرة

يف أفق بعيد
لن أتعبك أبًدا
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ولكن..
ماذا سأفعُل يب 

من دونِك؟
....
...

سأناُم
لعيّل أراِك خلسًة

عىل جناح طيٍف منعٍش
وأعُدِك

أّنني لن أتعَبِك
بأحالمي
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مجُر احلروف

الشتاُء وحيٌد
والربُد بارد

فيا املعطُف يتثاءب
يف زاويٍة منسّيٍة

بخزانٍة
تاَه مفتاُحها

وسط فوىض األشياِء
كان الظالُم

يدوُر عىل نفِسه
يف جوِف مصباٍح

معطوٍب
ومل يكن

كأّي ظالم
مّر بنافذيت

كان أكثف من ظالِم حميط
وأثقل من عتمٍة
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حتى الساُء اخلفيضُة
أقفرْت

من طيوٍر
كانت ترقُص

يف أحضاِن زرقتِها
أّما الريُح

فقد غّنْت 
عدًدا من األغنياِت احلزينة

ببايب
ومضْت

إىل بيتِها البعيِد
ألهّنا علمْت 

أّن الشتاَء شتاٌء
والربَد برٌد

وال يوجُد خلَف النافذِة
سوى شبٍح 

يرجتُف
من شّدِة الوحدِة

وكي ال يتجّمد دُمه
وجيفُّ حرُب قلمِه
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أوقَد أحزاَنه
ومىض

يتدّفأ بجمِر احلروف
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طائٌر لييلٌّ

من غِي جناح
حّلق طُي الليِل

بعيًدا
ورسى يف أوردِة األفِق

بأطراِف النجِم
وملّا جاَع

هتادى يف الطيان
وبعد ثوان

عاَد إىل العشِّ
لكي يرتاَح

قلياًل
من دورانِه

شّم عروَق الضوِء
وأطبَق كلتا شفتيه

عىل حلمِة 
رشياِن الظلمِة

وامتّص دَم املصباح
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خروج 

خلف يافطة»خروج«
متاهاٌت منسّية

يف جوِف
باِب العدم

ركٌض يف العتمِة
عىل راحاٍت مرصوفٍة

بمسامي نبتْت
فوق صخور املجاهيل

والدٌة موت جديد
قفزٌة من منطاد

يف هّوة واد
حميط سحيق

بال قرار...
النجوُم مل تكن
عىل كتفي أحد

وخيوُط الضوِء
ليست من حرير

اهلواُء مل يكن ناعًا
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واملقاعُد
مل تكن معّبأًة بالريِش

الكوابيُس مكّدسٌة
واملكاُن خانٌق

والشوارُع
بال عناوين

وال أساء
وال باب

بعروِة »خروِج« املتآكلِة
وال حّتى »دخول«!

ُثالة
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سأرمي برأيس

عىل كتِف نفيس
وإن هّزين الربُد

ذاَت شتاٍء
أديّف ضلوعي

بشميس
وأمأل مصباَح

روحي
بضوِء ُجروحي
وزيِت دموعي
وأسمُع مَهْيس

وأرشُب حدَّ الثالِة
مَخَر دمي

ونديمَي كأيس
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عبد الرزاق الربيعي

شـاعر وكاتـب مرسحـي، باحـث يف مركـز الدراسـات، والبحـوث يف 
وزارة اإلعـالم، نائـب رئيـس جملـس إدارة النـادي الثقـايف، صـدرت لـه 

الدواويـن والكتـب التاليـة:
احلاقا باملوت السابق / بغداد 1987	 
حدادا عىل ماتبقى / بغداد 1992	 
موجز االخطاء / جنيف 1999	 
جنائز معلقة / مسقط 2000	 
شال مدار الرسطان / مدريد 2001	 
وطن مجيل ) لألطفال ( بغداد 1986	 
نجمة الليايل ) لألطفال ( بغداد 1988	 
غدا ترج احلرب للنزهة صنعاء 2004	 
الصعاليك يصطادون النجوم ) مرسحيات ( القاهرة 2004	 
كواكب املجموعة الشخصية -القاهرة 2004	 
خذ احلكمة من سيدوري -منشورات بابل 2006	 
مدن تئن وذكريات تغرق -وقائع إعصار )جونو(-بيوت 2008م	 
ماوراء النص-كتابات نقدية -دار شمس القاهرة 24	01	 2009	 
خيمة فوق جبل شمس -مؤسسة الدورسي 	2010 البحرين	 
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أبنيـة مـن فـيوز الكلات-طـواف عـىل أجنحـة سـعيد الصقـالوي 	 
2010 الـدورسي  -مؤسسـة 

ما يزال الكالم للدورسي -بوح احلوارات 2004		 
قميص مرتع بالغيوم مركز احلضارة 2010القاهرة	 
14	ساعة يف مطار بغداد -مركز احلضارة 2010 القاهرة	 

يوميات احلنني- إصدارات النادي الثقايف 2011	 
راهب القصيدة -عبد العزيز املقالح-مؤسسة الدورسي 2011	 
حتوالت اخلطاب النيص -الرافد دمشق 2011	 
املنـايف -مؤسسـة 	  الصائغ-عابـرا نـيان احلـروب إىل صقيـع  عدنـان 

2013 الـدورسي 
خذ احلكمة من سيدوري ط2 دارشمس القاهرة	 
يوميات احلنني -اصدارات النادي الثقايف 2012	 
خطى .. وأمكنة - من أدب الرحالت 2013 م بيت الغشام مسقط	 
عـىل سـطحنا طائـر غريـب -نصـوص مرسحّيـة 2013 م بيـت الغشـام 	 

مسقط
غـرب املتوسـط وقوافـل أخـرى- رحـالت -كنـوز املعرفـة األردنّيـة 	 
2014

صعودا إىل صرب أّيوب- شعر- دار االنتشار العريب -بيوت 2014 م	 
طيور سبايكر -بغداد 2014 م	 
يف الثناء عىل ضحكتها -مسقط بيت الغّشام 2015م	 
خرائط مملكة العني - اصدارات ديب الثقافية 2015م	 
قليال من كثي عّزة- دار الغّشام 2016م	 
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ليل األرمل - كتاب نزوى -مسقط 2017	 
حاّلق األشجار-مرسحيات لألطفال دار الغشام 2018	 
سـعيد 	  آل  غاليـة  عاملـي  يف  وإبحـار  حـوار  األبعـاد-  ثالثّيـة  دهشـة 

2018 الغشـام  الروائي-بيـت 
خطـوط املكان ودوائـر الذاكرة - اجلمعيـة العانية للكتـاب واألدباء/	 

دار مسـعى -املنامة 2019
-حكايات حتت أشجار القرم -اآلن نارشون وموزعون 2019 م	 
-األعـال الشـعرية- جملـدان- املؤسسـة العربيـة للدراسـات والنـرش 	 

2019 -بـيوت 
هنـارات بال جتاعيـد - اجلمعيـة العانية للكتـاب واألدبـاء 2020 -اآلن 	 

نـارشون وموّزعـون عّان
 	Razaq2005@hotmail.com :الربيد االلكرتوين
احلساب يف تويرت، والفيس بوك : عبدالرزاق الربيعي	 


