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إهداء :

إلى امرأةٍ ، من حريِر المواويل : أمي 

**   

إلى امرأةٍ ، من بزوغي إلى عتمتي وهْي سوسنتي : زوجتي 

**   

وإلى وردةِ القلِب : مينا

**   

لم يكنْ كيدكنَّ عظيمًا  ككّل النساء 

**   
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كوٌن :

كاَن الكوُن طريًا اأو �صلدًا

 ال اأعرُف ، لكْن اأذكُر اأْن كاَن قريبًا من �صكِل نهاٍر 

معزوٍل اأو مغزوٍل  

بخيوِط �ُصداْه

***   

كان �صبيهًا ِبِنيادرتاٍل مم�صو�ٍس،

اأو محبو�ٍس بمتاْه

كاَن الكوُن �صواْه

***   

وا�صطدَم ال�صاعُر بامراأٍة عا�صفٍة / في ظلِّ م�صادفٍة 

فاكت�صَف اهلْل ..

***   



 8 |

مفردًا :

اأعزُل المفرداِت عن المفرداِت ، واأكتُب 

اأ�صرُب �صيئًا من الليِل ، 

اأخلطُه بالغياِب ، واأكتُب

اأكتُب عن حالِة ال�صعِر في ج�صدي

وارتفاِع المياِه المفاجِئ 

اأكتُب عن قمٍر خاتٍل في ال�صطور

وعن قمٍر اآخٍر ال يدور

واأكتُب عن اآخريَن جديديَن

ل�صُت قريبًا اإلى االآَن منهم

ول�صُت بعيدًا عن الذكريات التي ي�صنعوَن ،

اأحادّيٌة فكرتي هذِه اللحظاِت

اأفّكُر في زهرٍة للوحيِد ، 
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تطالُعُه بالق�صائِد ، 

اأو باختزاِل العقائِد في ن�صِف بيٍت 

على فر�ِس اأنَّ فتًى يجل�ُس االآَن في نف�صِه

مفردًا ، 

ال يفكُر في غيِرِه 

كاإلٍه �صغير ..
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أسلُم :

ال ت�صمْح لنهاِر امراأٍة ،

اأن يبتلَّ ب�صوِتَك ، 

اأو ليِل امراأٍة مفردٍة 

كالع�صبِة في ال�صحراِء - وال مطٌر - 

اأن ت�صتّلَك من اأغنيٍة ، 

وامكْث في قاِعَك وحدَك ، 

اأنَت البحُر واأنُت �صفينُتَك الغرقى 

 اأ�صلُم للوحدِة اأنَك وحدَك تبقى  ..
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أرى :

كاأني اأرى كلَّ �صيٍء وراَء زجاِج الحقيقِة ،

كلَّ الذي ر�صفْتُه الحقيقُة خلَف الزجاِج

رفوفًا رفوفًا من الُتحِف النادرْة ..

اأرى االأمَم الغابرْة ..

خيواًل تمرُّ بال ب�صٍر ، عابرْة ..

كاأني اأرى حكمًة ، لم تكْن حجرًا يوَم كانْت !

فكانْت كذلْك ..

كاأْن كلما اأوغلْت في الزجاِج مخيلتي اأب�صرْت

من غزاِة الممالْك ..

قوافَل من قادٍة هالكيَن

ومن غزواٍت مهالْك ..

***   
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أغنية ماء :

إلى صديقي الشاعر حيدر الجابري ..

لي�َس لل�صاهريَن �صوى خمرِة ال�صعِر

هذي المجازاُت كاأ�ٌس 

وهذي االأغاني ندامى 

***   

لي�َس لل�صاعريَن �صوى جرِف ذكرى 

ُيقيموَن في ع�صِبها 

**   

لي�َس لي غيُر ما لي�َس لي من عويْل 

ومن م�صتحيْل 

ومن وطٍن في �صلوعَي اأكثَر دفئًا من الوطِن الخارجيِّ

***   
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اأنا �صهقتي في التوحِد ،

اأمنّيتي في الخ�صاراِت ،

�صو�صنتي في اختزاِل الحديقِة 

اأغنّيتي المفردْة ..

اأنا باُب غربتَي المو�صدْة ..

***   

تغربُت / لي�َس بهذي الكثافِة 

اآمنُت / لي�َس بذوِق ال�صحابِة 

اأدمنُت / ال خمرٌة في الهواج�ِس 

اأحببُت / هذي الكتابُة تاأريُخ تلك النهايِة 

ها اإنني منذ اأْن ح�صَد الوقت مزرعَة االإحتماالِت ، 

قلُت : الطريقُة للعي�ِس اإني اأمرُّ 

بال طائٍل كي اأمرَّ ..

***   

حاوَل الماُء يوَم جلو�ِس الق�صيدِة

في ح�صِنه اأن يراني اأغّني 
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لغيِر �صماٍء 

لغيِر يديِن على غيمتيِن �صوى ..

حاوَل الماُء اأن يتمّثَل لي مَلكًا

في يديِه مجازفٌة للهوى ..

حاوَل الماُء ، حاوَل اأن ال اأغني 

لذاكرٍة خباأت نف�َصها في غ�صوِن الكوى ..

لم يحاوْل �صوى ..

اإنني حزمٌة من عناٍد

وقافلٌة من رجاٍل قدامى �صديِدْي القوى

***   

يا لُه يائ�صًا ، دفتُر النْهِر ، 

اأمواجُه الزرُق اأوراُق روحي 

و�صاحلُه قارٌب �صائٌع في جروحي 

 ***   
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استعارة : 

عادًة ما اأحاوُل اأْن اأتح�ّص�َصني من خالِل الكتابة ، ل�صُت 

اأقارُن ، 

لكْن اأرى اأّن بع�َس ال�صعائِر بيَن الكالِم

وبيَن الكتابِة ينفُعني 

مثاًل.. لو فوارُز في ج�صدي كاَن اأ�صهَل حيَن اأطالُعُه..

اأو مجاٌز قليٌل على �صنواتي

لكنُت تخّيلُت فيها 

فتًى غيَر هذا الذي ينق�ُس االآَن اأمنّيًة في المجاز،

ولو اأّن بي اأ�صطرًا غيَر وا�صحٍة كالخطوِط القديمِة ، 

�صاعَدني ذاَك كي اأتخلى عن الذكرياِت التي 

انتهكتني 

ل�صدِة ما هي حا�صرٌة كالو�صوِح ..
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ولو اأهِملْت في الطباعِة ــ اأعني بطبعِة ج�صمي الجديدِة ــ

لو اأهِملْت ، لقراأُت �صطوري ]مع ال�صاِي والـ ال اهتماِم[ 

واأغلقُتني هادئًا وا�صترحُت ..

ولو بللْت ورقي ر�صقٌة غيُر مق�صودٍة من �صبيٍّ ،

هو الحُلُم المتجلي بداخِل روحي ،

لجففُتني فوَق من�صدِة االآ�صفيَن ، بال اأ�صٍف ، 

واأزلُت غالفَي عني مَع الورقاِت االأخيرِة طبعًا ، 

وفي ذاَك اأن�صى اهتمامي باآخرِة العمِر،

من قَدري اأّن اأحدوثتي ده�صْتها م�صادفُة الماِء ، 

فارتبكْت في الغيوِب ..

***   

ولو اأّن لي ن�صخًة واحدْة

الأهديُتني ل�صديٍق يحبُّ التراَث 

فيعزلني باعتزاٍز عن االآخريَن ، 

على رفِّ ذكرى 
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كاأني بال فائدْة

فاأ�صبُع �صاعَتها من رذاِذ البدايِة ، اأعني الغباْر

***   

اآِه لو اأّن لي �صاحبًا كُتبّيًا 

يخبُئني في غمو�ِس النهاْر ..
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لو :

- لو كاَن عَندَك ده�صٌة ما كنَت ت�صنُع ؟

- كنُت اأ�صنُع �صاعرًا 

***   

- لو كاَن عنَدَك �صاعٌر ما كنَت ت�صنُع ؟

- كنُت اأغزُل من حريِر اهلِل قم�صانًا لُه

***   

- لو كاَن عنَدَك من بقايا اهلِل قراٌن �صغيٌر كيَف ت�صنع ؟

ُه بق�صيدٍة  - اأّدعي اأني ... نبيٌّ ناق�ٌس ، واأتمُّ

وق�صيدتيِن ، واأخرييِن اإلى بلوِغ تماِمِه : اأعني تمامي

ثّم اأزعُم اأنني القمُر االأخيُر واأختفي خلَف الغماِم ..

***   
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- لو كاَن بيَن يديَك غيُر يديَك ، ماذا كنَت

- كنُت مدينًة ، ورحلُت - َثمَّ معالٌم مخفّيٌة عني 

�صاأتركني اإليها - 

في الحقيقِة ال يقيُم �صواَي في هذي الحقيقِة ، 

بيُت �صعٍر واحٌد بيتي  وكلُّ �صوارعي

 - واأنا المدينُة مثلما اأ�صلفُت -

اأ�صجاٌر الأطفاِل الق�صائِد ،

هم يختاُر غ�صنًا واحدًا ليقيَم / ع�صفوٌر �صغيٌر .. بع�صُ

هْم يحتلُّ ب�صتانيِن من غزِل المدينِة / �صاعٌر .. بع�صُ

طفٌل يولي وجَهُه �صطَر اختفاِء الماِء في الطرِق 

المثيرِة / فيل�صوٌف ..

هم ُيلغي ف�صوَل مدينِة ال�صعراِء ،  بع�صُ

ثّم يراوُد المتفل�صفيَن عن الطريقِة في اكت�صاِف الماِء 

قبَل خفائِه ، فيحاولوَن اإليِه اأن يثبوا ، 

ولي�َس ُيطاُق ، ثّم يقوُل : 

يا حجَر التفكِر ، لي�َس من �صاأن التفكر وحدُه �صاأني 
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فهاتوا لْي الق�صيدَة 

من �صفاف ال�صعر ، 

ثّم يروُح .. 

يترُك كّلهم متحيرًا في بع�صِه / مت�صوٌف ..

***   

- ح�صنًا فعلَت ..
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قصيدة :

إلى صديقي الشاعر شاكر الغزي 

حيَن نحفُر اأ�صماَءنا 

هل نرى غيَر من وّرطونا بهذي الغرابِة ، 

هذي المتاهِة والتهمِة الغامقة !

***   

لو م�َص�ْصنا معنانَينا 

هل نبّلُل اأعماَقنا ب�صوى حيرٍة �صاهقة !

***   

على م�ص�ٍس لو نطالُع اأحداَث هذا الج�صْد

مثلما نت�صفُح كارثًة في بلْد

هل نح�سُّ بغيِر اأ�صابِعنا وهي ت�صقُط في قعِر هذا االأبْد!

***   
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اإذْن لق�صيدِة هذا الولْد

وابت�صامِتِه .. وهي اأغنّيٌة 

َهْد اأو منا�صبٌة لل�صَّ

�صوَف نترُك فوَق الدفاتِر اأحالَمنا 

كلماٍت 

           على 

                      �صكِل 

                                 اأفئدٍة 

                                        من فراغ ..

***   
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ال غرابة :

ال غرابَة من غربٍة ال ت�صيُء

واإْن �صربْت حجرًا في حجْر ..

والحجارُة تهتُف اأْن : ال اأثْر ..

ال غرابَة في اأّن م�صيعًة 

ال تهّدُد �صاحَبها بالهطوْل ..

ال غرابَة من �صدٍة ذاِت ليٍل طويْل ..

�صدٍة ال تزوْل ..

وليٍل طويٍل بكّل تفا�صيلِه مثاًل : 

ق�صٌة ما�صيْة ..

�صاعٌر ال يفت�ُس عن قافيْة .. 

رْتُه على االأر�ِس �صف�صطٌة  ورٌق ط�صَّ

�صكُلها اآدميٌّ
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وكانْت قديمًا ُتنادى : اأبا �صالٍح ، 

ُكنيًة للمروِر المريْب ..

باأ�صقاِع هذا المكاِن الغريْب .. 

وحيَن نوى اأْن ُي�صابَه �صو�صنًة ، 

كُبَر الحزُن في ماِء اأوراِقِه

فجرى في الق�صائِد ، وانداَح ملَء مالمِحِه النائيْة

في البعيِد البعيِد عن الوجِه ، 

في الجهِة الخافيْة

***   

قلُت �صف�صطٌة ثّم �صو�صنٌة ثّم ماذا ؟

اأهذا الذي لي�َس ُيعرُف ؟ هذا المحّمُل بالغيِم

لكنُه لي�َس اأزرَق ، لي�َس المدى !

اإنه مثُل كلِّ الذيَن ا�صُتعيدوا ولم ُي�صت�صاروا :

فتًى ينتمي لل�صدى ..

***   
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لُه �صتٌة وثالثوَن �صجنًا)1)

لُه اأنُه لم يكْن لحظًة هادئًا في القرارِة

] مذ اأخرجْتُه الحياُة اإلى موِتها وْهو دفتُر اأخطائها 

االأبديُّ [

لُه ف�صُل �صيٍف مملٍّ ، ورائحٌة ممطرْة ..

لُه �صفتاِن ، كمجموعتيِن من ال�صعِر ، 

وامراأتيِن من الثرثرْة ..

***   

لُه روُحُه : ح�صُد منزعجيَن من االأر�ِس

متجهيَن - ك�صرِب نبييَن ُمحترقيَن - اإلى �صاحِل 

المغفرْة ..

لُه ج�صٌد عامٌل في موؤ�ص�صِة الروِح رغمًا عليِه

لذلَك مذ كاَن ، كاَن قليَل التواُجِد ،

بع�ُس �صماِت الخفاِء تطارُدُه

ـــ ال على جهِة ال�صلِب ـــ 

1-  إشارة لتاريخ كتابة هذه القصيدة : 2014
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هذا التماثُل بيَن التج�ّصِد والروِح 

من لَمحاِت الت�صّوِف ، 

فلينخطْف حدَّ اأن ال ُيرى ..

ال َي�صيُر ال�صفاَف اإذا قيَل : 

لم يجِر ماٌء ، واإْن قيَل : ماٌء جرى ..

***   

ولُه ما ُي�صّمى بِه :

ُح�ْصُن حظِّ ا�صِمِه 

ميُم مطلِعِه غيَر م�صمومٍة

اأحرٌف حرٌة في الت�صّكِل 

ما داَم خلَف ت�صّكلها اآخٌر غيُر �صاحبها 

من يحا�صُبها :

]ال تكْن فاعاًل واقترْف ما ت�صاْء

اأنَت اأر�ُس الت�صّرِف ، والحكمُة الحقُّ مرهونٌة لل�صماْء[

***   
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لُه �صلواٌت هو اختاَر هيئَتها 

قاَل : ربي َمِن اختاَر لي ق�صتي 

واأنا اخترُت اأْن اأعبَدْه

بغيِر موا�صِمِه المو�صدْة

***   

لُه فَرٌح بالم�صاميِن حيَن تباغُتُه 

ولُه مثَل باقي بني اآدٍم ، 

ــ واالأ�صحُّ ، ِخالَف بني اآدٍم ــ

زوجٌة ذاُت عينيِن لماحتيْن 

توؤنُِّب واحدٌة منهما الهفواِت

وُترِبُك ثانيٌة منهما في �صراييِنِه موجتيْن

ي�صيُح عن النظرتيْن

في�صقُط في عْمِق ما ال يطيْق

وما في الم�صافِة بيَن الذهاِب المجاِز

وبيَن االإياِب الحقيقيِّ ، ما من طريْق

فيرجُع بعَد الِفراِر اإلى امراأٍة 
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احتيْن ذاِت عينيِن لمَّ

ُيجاوُر كلَّ �صواٍد ، بيا�ٌس لُه

وُيجاوُر كلَّ بيا�ٍس ، �صواٌد لها

اختيْن .. يا لعينيِن ن�صَّ

 ***   

ولُه �صمَن ذلَك مكتبٌة

- في رفوِف الدماِغ ُمبعَثَرٌة - 

َكْتُه بِه ! �َصكَّ

ولديِه م�صافًا اإلى موِتِه 

ق�ص�ٌس عن مجانيَن ماتوا 

ولم ي�صعروا بالوجوِد 

كما اأنَّهم قّط لم ياألموا في الم�صيِّ ..

***   

ولُه اأن يوؤكَد اأْن  ال غرابَة في ال�صعِر حيَن ي�صّمي 

انحناءاِتِه :

�صجرًا للظالل فح�صُب
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ويدعو الليالي التي ال توؤنَُّث بال�صعر : اأنثى ..

وي�صلُك في نف�ِصِه لغًة حلوًة للو�صوِل اإلى �صاأِنِه

ح�صُب طعِم المرارِة في مطبِخ الليِل 

طعمًا لوحدِتِه ..

***   

اأْن تكوَن مفارقًة حّيًة تتنف�ُس :

�صيٌء يثيُر التم�ّصَك فيك ، 

واأْن تتنف�َس حيًا اإلى االآَن فْهَي مبالغٌة رائعْة

فاأنَت كتبَت ال�صحارى الكثيرَة ، وال�صا�صعْة

واأنَت قطعَت رماَل الق�صائِد

واخترَت اأْن تختفي في غ�صوِن ال�صوارِع

فكرَة �صخ�ٍس اأ�صرَّ على اأن يعوَد لفكرِتِه

فا�صطدْم .. 

بوجوِد العدْم ..

***   
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الذي ال يريُحَك في االأمِر اأنَك في اآخِر االأمِر 

متهٌم بالندْم 

ح�صنًا ال غرابَة في اآخِر االأمِر 

ح�صُب الغرابِة اأْن هي بيُتَك 

والكوُن والنا�ُس واالأمُر - حاَل التكّوِن اأو بعَدُه - اإنما 

هو في اأ�صِلِه

غابٌة خائفْة

ح�صُبَك الوحدُة البحُر ، وحدُتَك العا�صفْة..

***   
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عزلة :

ُه ُم�صَرٌع باتجاِه ال�صوؤاِل  عزلتي �صارٌع في المدينِة لكنَّ

المدينُة ما عاَد ي�صغُلها غيُر عبِّ االإجاباِت من اأيما اأحجية

***   

لم تعْد مخلبًا يت�صلى بجرِح الثوابِت ، 

اأو ذوَق ريْح 

تتنقُل بيَن ال�صروحاِت ، ال ت�صتريْح

لم تعْد دكًة للق�صاْء

يمدُّ عليٌّ بها يَدُه لل�صماْء

ُق من ذوِقها في القرى فتياُت الفتاوى  مباركًة تتفرَّ

***   

اأنا واأنا نتقلُب ما بيننا تائَهْين

اأقوُل لنا خارجًا من ثنائيِة ال�صاعريْن :
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قفا نبِك ، 

اأ�صغي اإلى اأحٍد �صاعٍر  منهما

اإذ يقوُل ل�صاحِبِه ال تخْف 

ربما ثانَي اثنيِن كاَن ،

وكانْت حكايُتُه اإذ هما في الق�صيدِة 

اأنَّ الذي خاَف ، اأدرَك اأن باآخِر ليل الق�صيدة 

فجرًا ع�صافيُرُه ال تجيُد ال�صباَح

وكاَن الذي ال يخاُف هو الفجَر وال�صرَب واالأغنية

***   

اأَدُع الكائنيِن على جانِب ال�صرِد 

اأ�صغُل نف�صي بعزلِة هذا الفتى الثالِث ،

اليوَم قرَر ال بيَت ــ بيُت الطفولِة ــ يدري باأنَّ المثنى اأماٌن 

واأن المثلَث اأكثُر ،  لكنٌه انفرَد اليوَم عن اأ�صدقاِء التوحِد،

اأوغَل بالم�صِي في طرٍق غيِر مطروقٍة 

واأ�صاَء ق�صيدَة وجدانِه كي يرى ..

***   
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خدش :

خد�صْت حكمتي غفلٌة

فبكيُت على قلِبها وهو يك�صُر مثَل الزجاِج اأمامي

***   

لم يقْل لي النبيُّ الذي حر�صتني فرا�صُتُه

طوَل هذي ال�صنين ، باأن وراَء الحمامَة ذئبًا 

واأّن باأغنيٍة جلُدها ليٌن ، راأ�َس اأفعى فحاذْر 

***   

ندمي يا لقلِتِه لي�س يكفي 

اأريُد مزيدًا من اللوِم ، هل في دمي �صعلٌة 

اأ�صتهي اأن اأعاقَبني ، حدَّ اأن�صى المجازفَة الباردْة
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ندمي لي�س ي�صلُح حتى ل�صيدٍة ن�صيْت 

اأن ترحَب يومًا بطفلِتها العائدْة

***   

اأنا ال اأطيُل التاأمَل بالوا�صحاِت 

فكيَف �صمحُت لهذي الب�صاطِة 

اأن ترتدي جبة الفيل�صوِف الموؤجِل تحَت �صلوعي !

***   

اآِه كم مرٌة هذِه الذاكرْة

ندمي رجُل خا�صٌر ، يتم�صى على �صفِة الخا�صرْة ..
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صمُت ماْء :

ال اأرى وردًة في ال�صباِح

وال اأجل�ُس الع�صَر اأ�صرُب �صايًا مع االأهِل ، 

ال اأتاأّنُق مثَل ذكوِر الطواوي�ِس ،

حيَن اأريُد الخروَج من االأ�صطِر االأغنياِت   

اإلى االأ�صطِر الواقعيِة ..

***   

حيَن تلّوُح لي فكرٌة بزهوِر الكتابِة

كامراأٍة في الم�صل�صِل ،

اأترُك كلَّ دمي ،

راك�صًا نحَوها ، كي اأعانقني ،

ها اأنا كالمجرِد من وطٍن
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وطٌن من هباء ..

حوَلَي الياب�صوَن وثرثرُة الياب�صيَن

وفي داخلي �صمُت ماْء ..
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فاكهة الخاتمة :

اأفّت�ُس في خطاأي عن غناِء الخطيئِة 
ما لحُنُه ؟

لي مقاٌم من الماِء ، ل�صُت �صليعًا 
بحْد�ِس القناطِر ، لكّن لي وازعًا بالعبوِر

على الماِء اأغنيًة اأو هواًء نحيفًا 
يمرُّ ب�صرعتِه ل�صفاٍف مقابلٍة 

كي يعّبَر عن نف�ِصِه ،
اأيَّ لحٍن هو االآَن ي�صلُك ؟

ت اأ�صابُع ل�صُت خبيرًا بماذا ا�صتحمَّ
وهي ُتبا�صُر يومًا اأناقَة ج�صِم كماٍن 
ول�صُت على �صلٍة بالبالغِة والنحِو

حيَن يم�ّصاِن ن�صًا 
***
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]وكي ال يحاوَل معتر�ٌس َفَندي ، �صاأقوُل لُه : االآَن ، 

ال دائمًا يا �صديقي، ودْعني اأتمُّ الرذاَذ اإلى اآخِر القحِط[

ل�صُت على موعٍد مَع ِجّديٍَّة في التعلِم

اأو في اجتناِب التلعثِم ، 

لكنني اأغِم�ُس الروَح لو اأّن اأغنيًة

هياأْت اأمَرها وا�صتدارْت اإليَّ 

وقالْت : يديك ..

واأغم�ُس قلبي 

اإذا ما الق�صيدُة األقَت ثياَب الق�صيدِة 

وانغر�صْت في �صريري ..

لعلي ابتعدُت كثيرًا عن المطلِع اليوَم 

األهاني ال�صرُد ؟

قلُت : اأفت�ُس في خطاأي 

عن ب�صاتيَن �صّيعُتها في الب�صاتيِن 

نا�صجًة بالحنين ..

عن ق�صائَد اأهرقُتها في �صفاِف الذهاباِت
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بازغًة مثَل هذا الفتى الم�صَتفّز الحزين ..

عن نوار�َس اأطلقُتها في �صواطئ قلبي ،

نوار�ُس اأب�صرُتها اأوَل البحِر 

لكّنها التحمْت بالغمو�ِس 

الأفقَدها اآخَر البحِر

] يا حيرَة الكلماِت العميقِة ، اإّن الخطيئَة اأعمُق حتى 

من البحِر [

كيَف �صاأبلُغ بالمطلِع المتحّيِر 

فاكهَة الخاتمة ؟!
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تعريفات :

الهروُب اإلى خيمٍة في الم�صاِء الم�صقِق : 

خيٌط ي�صمى ق�صيدة ..

***   

البقاُء بال �صاعٍر بدويٍّ يكابُر تحَت ال�صلوِع : 

بالٌد ُتنادى كذلك لكنها دون �صقٍف ..

***   

ال�صياحُة ما بيَن اأمزجِة االأنبياِء ، كاأحلى طرائِقهم في 

مراوغِة الحزِن : 

اأهلُل في �صيغٍة �صهلٍة للخيال ..

***   
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التم�صي على �صفِة الجرح وهو يغني وُيعرُب عن 

نف�صِه ، م�صتريحًا : نبوة

***   

الكتابُة حيَن يكوُن الكالُم 

�صريطًا طوياًل من الهرطقاِت :

اطالٌع على ن�صوِة اهلِل حيَن بدا اآدٌم في يديِه كجرِة ماء

***   

ُل : حواُء فو�صى �صتحبُل في غرفِة الذاكرة التاأمُّ

***   

الهباُء اللذيُذ : طعاُم الدِم المحترْق

***   

ال�صواقي البخيلُة بالنطِق : 

تاأ�صيرٌة لدخوِل اإلٍه و�صيك

***   
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العويُل بداخل هذي الكاآبِة : مدر�صٌة للكتابة

***   

العثوُر على جملٍة : فرٌح تافٌه كالنهاية

***   

التكد�ُس حوَل الغوايِة : عائلٌة �صقطْت من �صرير 

التال�صي اإلى حتفها

***   

الحديُث الكثيُر عن ال�صعر : نثٌر بغير قمي�س

***   

التثاوؤُب : معنًى من الميتين ، ُيثيُر ال�صهية

***   
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الطفولُة : اأمٌّ ُترّبُت اأكتاَف قلبي ، ويخنُقها اأنني �صيٌء 

هذه ال�صنوات

***   

اآِه من وّرَط االأغنياِت بقلبي ، 

وقلبي تالميُذُه نا�صزون ؟

اآِه من �صاَقني لغياٍب ُتغّلُفُه مهزلة ؟

اإنَّ روحي بقيُة باٍب عتيٍق على عالٍم من خراب

يدي نجمٌة في الهواِء خما�صيٌة ُنِق�صْت في ال�صدى

حيرتي الال نهايُة فيها : 

قطاٌر يئنُّ ب�صحراِء روحي ..

***   
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ظّن :

ويظنُّ �صديقي الكاهُن اأنَّ غنائَي لهٌو / ال جّديَة اأو 

جدَة اأو جدوى فيِه ..

ويظنُّ �صديقي الال دينيُّ باأنَّ عويلي م�صتقٌّ من لغِط 

الكاهِن ، اأو خطاأ الكائْن ..

ويظنُّ �صديقي ال�صاعُر اأنَّ الفو�صى ، البحُر االأف�صُل 

عندي ..

ي المعجُب ، اأّني اأر�صيِه اإلى  ويظنُّ �صديقي المَتَلقِّ

اآخِر ما هو منتِظٌر مني ..

ويظنُّ �صديقي االأ�صغُر مني عمرًا اأني ال اأخطُئ في 

غر�ِس �صجيراِت ال�صعر وفي عدِّ النكباِت ، عمومًا ، 

ظنُّ �صديقي لي�س على جهِة ال�صدْق ..

ويظنُّ �صديقي االأكبُر مني عمرًا اأنَّ الطي�َس اإلى االآَن 
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يغطي عقلي ..

ويظنُّ �صديقي النا�صُح اأني م�صتع�ٍس ، فهو حزيٌن جدًا 

من اأجلي ..

ويظنُّ �صديقي اليائ�ُس من ن�صحي ــ وهو يهاجُرني ــ 

اأني اأ�صتاأهُل ما األقاُه من ال�صدماْت..

واأظنُّ باأني ما زلُت �صديقَي وحدي 

و�صديَق الكلماْت ..

***   
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حاجة الفراغ :

.. واأردُت اأن اأبدْو اأمامَي مرًة ،

فجرى اأمامَي اأنني : �صمٌت اإلهيٌّ ،

ومن �صوفيَّتي مطرًا نزلُت عليَّ ،

اإْذ اأنا غالبًا ، ما كنُت اأ�صطّر الخبايا 

اأن تبوَح ، فال تبوُح . وح�صُب تلقائيَّتي ِمَنحًا

وح�صُب طبيعتي هذا ال�صعوُر ال�صاعريُّ من الكالِم ..

**   

ُعمقي ِخزاناٌت من الحَدقاِت ،

كنُت �صهدت اآالَف الهواج�ِس ، وانتهيُت

كاأيِّ اآخرٍة اإلى حيُث ال�صعادُة ،

كنُت خباأُت ال�صواحَل في التَّمنِّْي :
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لو يمرُّ البحُر يومًا في تالفيِف الق�صيدِة ،

ثمَّ مرَّ البحُر ، 

فاختلَط الغناُء الحلُو باالأ�صراِر ،

ُر ــ وهو اأي�صًا كالغناِء الحلِو ــ وا�صتعَل التذكُّ

ِز في اأقا�صي الروِح ،  بالجمِر المكنَّ

واند�سَّ الرحيُل الُحْلُم في �صرِب الحماِم ..

***   

من خاطري المك�صوِر يجري الماُء . 

اإنَّ تنّف�صي وطٌن ، 

تي م�صباُح ما يِرُد ال�صريرَة  واإنَّ م�صرَّ

من هواج�َس ثمَّ يخفى . 

قلُت للريِح االأخيرِة : 

هل لديِك ق�صيدٌة 

�صُت في اللغِة ارتكابي ،  حرَّ

وا�صطربُت هناَك
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فارتابْت باأجرا�ِس الفوا�صِل رغبُة الكلماِت

في الكلماِت ، واحتاَج الفراُغ ل�صاعٍر

فجريُت . قلُت : 

�صفينٌة ، فاأ�صاأُت �ِصْبَه البحِر 

بالغرِق اللذيذ ، وبال�صراعاِت الغريبِة

والنوار�ِس ، والعواقِب ، وْهَي ُتجهُل .

هذِه ال�صهواُت اأحلى 

من مواعيِد الغراِم وربما 

هي ذاُتها :

اأحلى 

مواعيِد الغرام ..

***   
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نسخٌة للبدد

غرُف الوقِت مخدو�صٌة كلُّ جدراِنها

وال�صوارُع في داخلي غربٌة كالفراِغ

وواقفٌة كلُّ اأ�صماِء اأهلي

فال دوراَن

ُم وال زمٌن يتقدَّ

ـــ ما الظلُّ ؟

ـــ لي�َس الت�صاقًا ، فـ )ال ج�صدي( ج�صٌد كامٌن للعياْن

ـــ وما االإ�صُم ؟

ـــ لي�َس �صوى اأنني رجفٌة في المكاِن اأو الال مكاْن

ـــ من المتاأرجُح بيَن محاولٍة لغروِب الج�صْد

ومحاولٍة ل�صروِق الولْد
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ـــ ما العدْد ؟

ـــ كلُّ �صيٍء هنا ن�صخٌة للبدْد 

***   

ليَت ماَء الطبيعِة يكفي لريِّ الطبائِع

ليَت الجهاِت العميقَة تعرُف كيَف تورُطني 

بانتزاعي من الغيِب

ال دفتري قادٌر اأن يعوَد بنرج�صتي من �صياِع ال�صياِع

وال حُلمي �صاخٌن كالبدايِة حتى اأ�صيْء

اأيَن اأم�صي بع�صِب الجنوِن البريْء

***   

غرُف الوقِت �صيِّقٌة 

�صنواتي مفارقٌة للكتابِة 

بيتي م�صلُة نق�ِس العجائِب 

مكتبتي زمٌن بعثرْتُه �صبايا المزاْج
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اأنا وطٌن المٌع في انك�صاٍر 

اأنا وطٌن من زجاْج ..

***   

غالبًا ما اأنادي الطفولَة م�صتدعيًا

كلَّ عتمِتها :

�ِس اأْن اأ�صيئي م�صاماِت هذا التكدُّ

ي مجازفتي  ر�صِّ

وقولي لكارثتي اأن تكفَّ 

***   

طفولُة ج�صمي البعيِد

طفولُة روحي القريبِة

اأغنيِّتي الم�صتحبُة 

اأطفاُل ذوقي ال�صغاُر 

م�صاحُة فكرتَي ال�صاذجْة 

اآِه كم مرٌة تينُة العُمِر النا�صجة ..
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متاه :

تنازَل عن كوِنِه اآخَر الموجعيَن 

َم معوَلُه للمريديَن  و�صلَّ

واهتمَّ بالخطوِة العاقبْة ..

على اأيِّما حجٍر ي�صُع القَدَم الهاربْة ..

***   

اأثاَر بنزعِتِه اأنُه ما اأثاَر بنزعتِه غيَرُه

فلماذا اختالُط المحبَِّب منُه

بغيِر المحبَِّب من غيِرِه ؟

ُه حين تكوُن الجهاُت جميعًا ولماذا التوجُّ

مطالعًة في كتاِب الهباْء ..

وحيَن تكوُن الوروداُت �صاقيًة كاذبْة ..
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وناحيًة دوَن ماْء ..

***   

خا�َس فيِه طوياًل

واأفرَحُه اأنُه لم ي�صْل لالأخيِر ،

فغادَرُه / وْهَو موؤمُن اآِل فيو�صاتِه 

ًا باأنَّ ال�صباْح .. مطمئنَّ

َلُه اأو اأ�صاْح .. جفاٌف / �صواٌء تو�صَّ

***   

َث اأوالَدُه النابتيَن عن نوايا الطفولِة حدَّ

َتْي �َصَفِر الياأ�ِس : على �صفَّ

كانْت جنائُن خ�صٌر ، 

َتراق�ُس اأغ�صاُنها في نعا�صي ،

وكانْت �صماءاُت عطٍر ، 

تمار�ُس ذائقتي ،
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ال اأخيَر فٌم / وال بيَت حدٌّ 

وما كاَن في القلِب 

َلُه القلُب ،  اإال الذي ال يطيُق تحمُّ

كنُت الكثيَر الوحيَد على االأر�ِس ، 

كنُت الوحيَد الوحيَد الذي 

ال يحّدُثُه قلُبُه عن �صواْه ..

وها اأنا اأرك�ُس ، 

دوَن التي يحَلُم الحالموَن

ب�صحبِتها / عابثًا 

الهثًا في متاِه المتاْه ..

***   
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كأنَّ الريَح :

َل فيِه تمامًا على طَرِف ال�صعِر .. ل�صُت المبلَّ

اأَ من موِجِه ، ول�صُت المبرَّ

لي مزاُج التكثُِّف ، ثمَّ التقاُطِر من كثرتي

واأنا واحٌد .. بيَد اأني اأكّرُرني ُن�َصخًا : اآخريَن

فلي من مراتِب �صيرورتي كلَّما ف�صُت

نوٌع جديٌد من ال�صمِت / �صمٌت على �صكِل م�صكلٍة 

ما لها اأيُّ حلٍّ 

لذلَك ال اأنتمي للهدوِء

وال اأنتمي للقليِل

وال اأنتمي لليقيِن

وال اأتخبَُّط في ال�صكِّ دومًا 

ولكنني اأتخبَُّط في ال�صكِّ وال�صكِل وال�صوِك
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حولي من االآخريَن الذيَن اأنا كنُتهم ، اآخروَن

ونني : نَهَر االإرتباِك ُي�صمُّ

وَيدعوَنني : موعَد الهرطقْة ..

وكاَن اأِن اجترحوا في �صفافَي مقهًى

تفل�صفِت الذكرياُت )مراتُب عمري(

على الَكَنباِت ) اأو النََّكباِت ( 

التي هَي ذاكرتي الُمرهقة ..

***   

ولي من �ِصماِت ال�صواحِل حوريٌة رطبٌة كالتدفِق ،

اإْن دهَمْتني رياُح الكتابِة اأبتلُّ ،

عيًا اأنني لغُة البحِر  ُمدَّ

اأو �صيعُة ال�صعِر / ال فرَق

كلُّ من افتتنْتُه الكتابُة �صاَر اأبًا للمياِه

وكلُّ من افتتنتُه الرطوبُة �صاَر اأبًا للغوايِة .

عْتها الغروباُت َط بالريِح قارعٌة لفَّ اإنَّ التورُّ
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احمْت حوَلها ِحَكُم الراحليَن وازَّ

واأدعيُة الخا�صريَن وخيباُتهم 

والهزائُم واالأعيُن المطبقة ..

***   

كال�صماِء الحزينِة رتْبُت هذي الق�صيدَة

اأْ لمعزوفِة الزخِّ ، لم اأتهيَّ

َثمَّ دٌم غيُر كاٍف ل�صخِّ التفاوؤِل 

اأًة  لكنُه جاهٌز ليكوَن �صماًء مهيَّ

للجلو�ِس على طَرِف ال�صعِر ، 

ل�صُت المبلَل فيِه / تمامًا كما مرَّ ،

ٌة ممتعْة .. وهو على هذِه الحاِل ، اأغنيَّ

اآِه كْم هَو حلٌو �صدى البحِر في الروِح ،

كم هي رائعٌة خدعُة االأ�صرعْة ..

***   
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ِشجاُر الشجْر :

يدي �صمٌة لطيوِر الكنايِة 

�صوتي �ِصجاُر ال�صجْر 

***   

تال�صيَّ فيَّ اإلى حدِّ اإلغاِء اأنَّ دمي �صائٌل

اأو ر�صائُل ُحْمٌر من اهلِل للج�صِد المبَتكْر

متحٌف للرماِد و�صاقيُة لل�صرْر

***   

فمي جدوُل المفرداِت ،  

قمي�صي م�صاُء الت�صّهي الم�صّكُل

من خرب�صاِت البراءِة

اأو ربما من حواِر البذاءِة 

في مح�صِر االأ�صدقاِء الجديديَن ،
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وجهي بريُد المالمِح

فالمتنبي ومن قبِل اأن يدرَك االأربعيَن

ارتدى �صفًة اأرتديها اأنا االآَن ،

***   

هذا اأنا اأم حقيبُة اآدَم 

اأم يُد مو�صى ؟

لعلَّ الفال�صفَة االأقدميَن �صناعُة راأ�صي 

لعلَّ الدعايَة اأّن البدايَة لل�صعِر اأغنيٌة

يطلقوَن ع�صافيَرها في �صفاِف المياهاِت ، راأ�صي 

***   

لعلَّ الذي ابُتلَي االأنبياُء 

باأن يرجموُه ، اقتراٌح غويٌّ 

يمثُل في �صورٍة ما ، بدايَة راأ�صي

***   

لم ت�صئني تمامًا �صالُة اأبي في الليالي 

ولم يتعدَّ حدوَد ال�صداقِة بيني وبين الكتابِة قراآُن اأمي 
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لم يقلني ليومَي هذا كتاٌب 

ولم اأتعرْف اإلى هذِه اللحظاِت على ا�صمي !

***   

يدي �صمٌة لطيوِر الكنايِة

اأر�صُم في دفتِر الرغباِت 

الأحذَف من دفتِر الفعِل 

اأ�صرُب حبرًا الأظما 

فال عدُت يومًا بع�صِب القبيلِة اأرعى

فاأحمي واأحمى 

وال عاَد لي من خياِل الكرى

اأو خياِم القرى طيُف اأو وجُه �صلمى 

***   
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فرٌص :

لو لم اأكْن اأنا ، الرتبكُت : من الفتى ؟

ني نحوي ف�صوٌل ، نحَو هذا ال�صاعِر المطحوِن  وَل�صدَّ

والمعجوِن من رمِل ال�صهْر ..

هي فر�صٌة عظمى - وعينيِه - 

لت�صويِر القمْر ..

***   

لو اأنَّني قلٌم لزرُت اأ�صابعي 

الأم�سَّ اأرديَة المقا�صِد والحقائِق ، وهي ُتخَلُع ، 

بالت�صل�صِل فوِق لوح الكومبيوتر ، مرًة �صعرًا 

وثانيًة كالمًا فارغًا ..

***   
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لو اأنني بيٌت ، لع�صُت كتجربْة ..

يومًا معي ، الأرى �صجيراِت الدفاتر 

وهَي تنمو ، في جواِر الموهبة ..

لت�صعَّ في الوقِت المحدِد ، تحَت جلدي 

طفلٌة ، اأو �صمعٌة ، اأو مكتبْة ..

***   

لو اأنني مثاًل طريٌق ، كنُت غيرُت اتجاهي 

حيَن ياأتي ، ربما �صاأناُل منُه �صتيمًة هم�صًا

فاأعرُف كيَف ي�صتُم ! 

ُه ُيخفي القوامي�َس التي يجري .. فتجري عك�َصُه .. علَّ

فاإذا اأثيَر ، فاإنَّ لل�صفتيِن غيَر ثيابها 

َل نف�َصُه .. ولعلَّ من لغتيِن �صكَّ

***   

لو اأنني حرٌب لحا�صرُت الثالثينيَّ هذا

) وهو م�صغوٌل بتخليِق الجنائِن ( 

بالجنائِز ، كي اأرى ..
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ماذا يقوُل اإذا جرى .. 

دُم طفلٍة ما بيَن عينيِه ، اأيترُك في الثرى ..

غ�صنًا من االأ�صالِع اأحمَر ، اأم �صينزُف بيَت �صعٍر 

اأحمرا ؟

***   

لو اأنني امراٌة ، لقلُت بداخلي : 

�صكرًا الأنَّ بداخلي امراأًة ، وقلُت : ق�صيدٌة

منُه ت�صيُف اإلى فمي لونًا ، 

وعن دفلى اأ�صابِعِه 

�صاأروي العطَر ، في �صنٍد �صحيْح ..

لو اأنني امراأٌة كبْرُت بوجهِه غزاًل 

وقلُت لُه : 

مروُرَك في الحديقِة والحقيقِة وحَدُه ال�صعُر الف�صيْح ..

***   

لو اأنني .. ل�صكنُت داخَل اأنني ..

***   



 64 |

وحده فيه:

في �صتاٍء يمرُّ من الكلماِت 

مبللًة كلُّ اأغ�صاِنِه بالبالغِة ، اأو بالبالهِة ؛ 

في غرفٍة لي�َس فيها �صوى بلٍد 

جال�ٍس فوَق كر�صيِِّه

مثَلما جل�صْت في العراِء �صنوبرٌة ُمعَدمْة .. 

في غروٍب من ال�صمِت 

ير�صُم لوحَتُه المبهمْة 

�صاعُر الغرفِة المعِتمْة ..

ال دفاتَر اإال الف�صوُل الثالثوَن

 وال�صتُة الموؤلمْة .. 

***   
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مثَلما تنق�ُس الخطواُت على الدرِب خيباِتها،

طالعْتُه بكامِل فتنِتها امراأٌة 

ن�صَيْتها الق�صائُد في ُدْرِج عا�صفٍة �صاكنْة

 لم تكْن قطُّ يومًا مباغتًة اآمنْة

***   

ي�صرُب الماَء ثمَّ يعاوُد محرقًة في الكتابِة 

ي�صرُب �صاَي الكناياِت ، 

ثّم يذوُد الكتابَة ي�صاأُم من وجِهِه ، 

وُيرا�صي مراياُه 

يخرُج من حزِنِه 

خادعًا حزَنُه بمالمَح مغزولٍة 

من خيوِط ابت�صامِتِه القاتمْة 

يتوكاأُ متخذًا في القمي�ِس الجديِد 

بالدًا لغربتِه الواجمْة ..

***   
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صلة :

لُه �صلٌة بكلِّ �ُصدى :

بكلِّ �صفينٍة في البحِر / �صائعٍة

وكلِّ حديقٍة في العطِر / �صائعٍة

وكلِّ مدينٍة في القمِح / جائعٍة 

وكلِّ قبيلٍة كتبْت بال �صحراَء ،

اأ�صطَرها 

وكلِّ دفاتِر الولهيَن والولهاِت :

هذا زحمُة االأخطاِء عن �صمرائِه منعتُه ،

تلَك اأ�صاعِت االأعراُف اأ�صمَرها ..

لُه �صلٌة ، بكلِّ دوائِر الال �صيء 
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وهي تدوُر وهي تدوُر ، 

َوراِن محوَرها .. لكْن لم تجْد لالآَن في الدَّ

***   

لُه �صلٌة بكلِّ �صدى :

بكلِّ ق�صيدٍة قيلْت 

بجانِب خيمٍة بيَن الهوى والتْل

اُه ب�صمِت جنوِنِه مبتْل بكلِّ فتًى محيِّ

�ٍس في القلِب ،  بكلِّ توجُّ

ُي�صِبُح �صطَر فل�صفٍة فَيكُمُل فيِه ن�سُّ العقْل 

لُه �صلٌة بكلِّ بدايٍة عط�صانٍة ، ونهايٍة جدوْل ..

***   
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مصادفة :

لم ي�صادْف اأِن ا�صتفرغْت �صخبي روعُة البحِر،

في اأفقي تتالقى الخياالُت �ِصبَه النوار�ِس 

لكنني ال اأغّني ..

على �صاحٍل يت�صادُم موٌج كثيٌر 

بموٍج كثيٍر ، وال يت�صادُم 

ال زرقُة البحِر ت�صبُهني في هدوئي 

وال البحُر ينفكُّ عني اإذا ما احتدْمُت ،

فكيَف بهذا التخاطِر بيَن ات�صاِع الهواِء وبيني،

وكيَف بهذا التوحِد بيَن ابتكاِر الطبيعِة

ع�صبًا جديدًا وبيني ،

ِل في االأر�ِس ، وكيَف بهذا التحوُّ

حيَن ت�صيُف موا�صَم اأخرى 
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وبيَن مفاجاأِة ال�صوِت لو حا�صرْتني ،

وكيَف اإذا رغبْت موجٌة اأْن تقوَل ق�صيدَتها

لل�صخوِر التي تلتقيها

فما دخُل ذوقي بهذا اللقاِء الحميميِّ 

بيَن الغ�صا والغ�صارِة ،

ما دخُل حزني ..

هاُت لماذا لكلِّ �صبيٍّ جديٍد تخّلُقُه االأمَّ

وتنتُجُه الذكرياُت ، �صدًى في جداري 

مع العلِم اأنَّ جداري بال حجٍر فوَق اآخَر 

لُتُه فاتكاأُت عليِه ح�صُب الفراِغ جدارًا تخيَّ

كما قلُت قبَل قليٍل :

اأنا �صخٌب دوَن بحٍر ،

ونور�صٌة ال تغّني ..
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حوار :

ـ من اأثاَرَك ؟
ـ هذي الق�صيدُة ،

َك منها ؟ ـ ماذا اأغا�صَ
ـ تواعُدني كلَّ يوٍم وتخلُف ،

ـ اأغريَتها ؟
ـ بالليالي الكثيرِة ،

دَتها ؟ ـ هدَّ
ـ بالتماهي اإذا لم َتِلْن ،

ـ ال تكْن قا�صيًا، رّبما غيُر جاهزٍة للتم�صي بقلِبَك هذا الم�صاَء،
ـ �صمحُت لها اأْن تناَل من الوقِت ما ت�صتهي ، وانتظرُت،

ـ �صتاأتيَك �صّدْق فال تتعجْل ،
ـ �صاأنتظُر اليوم ..

***
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صوُت الروِح :

لل�صعِر حيَن جاللُة االأرواِح �صطٌر  ،

�ِس اللفتاِت ، للحقيقِة وهي في ُمتنفَّ

للعينيِن من خلِف العباءِة 

للكالِم الحلِو بيَن اثنيِن لم يتكلما ..

***   

لِك ، ال�صتراحِة مقلتّي على يديِك ، 

لخاطر االأحالم مك�صورًا ، 

ل�صمِتِك هذِه اللحظاِت ، لليِل المقفى ، لل�صما

***   

اأنا حيَن تحتفُل الم�صاكُل في �صطوري 

انتقي لكوارثي من مفرداِت االأر�ِس 

وجَه �صبيٍة
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واأقوُل لل�صفِة االأميرِة : اأنِت مملكتي ، 

فاأ�صعُر اأنني ملُك البالْد ..

واإذا �صعرت باأنني لم اأ�صتعْل جدًا

�صتلُت طبيعتي ورميُت اأحزاني كما اأرمي ثيابي ، 

ال هدوَء �صوى العناْد ..

اأنا اأغنياُت الماِء 

�صوُت الروِح 

اإيماءاُت اأطفاِل العوا�صِف 

ذكرياُت القمح ، اأخيلُة الرماْد ..

***   

وْهَي الق�صيدة ال تكوُن ق�صيدًة

اإال اإذا عّمدُتها بندى التذكِر ،

ال �صتاَء وال مطْر

اإال اإذا غنيُت ،

هذا الليُل اإرُث ق�صيدتي ال�صمراِء ،

يبقى اأ�صمَر الكلماِت 
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هذا الدفتُر الم�صكيُن ، 

هل تدريَن ما معنى الليالي حين ت�ْصُمُر  ، يا ابنَة 

الكلمات ؟

تدريَن الكناية في ال�صحْر ..

ال �صيَء اإال اإنني رجٌل ت�صامُرُه الحروُف 

وت�صتفزُّ نداُه ع�صفوراُتُه 

ينقرَن في االأعماِق ، كي ينق�صَن بيتًا للدموع 

اإزاَء بيٍت في �صميِم القلِب ال غ�صِن ال�صجر ..

***   

كي ال يقاَل مدينٌة مهجورٌة يُدُه 

�صتلُت على يدي �صجَر التاأمِل واحتجزُت الريَح 

بيَن اأ�صابعي 

الأكوَن خاطرًة منا�صبَة الهبوِب ، اأزلُت من ن�سٍّ قديٍم 

جزءُه العْلويَّ واعتدُت المكوَث على رخاوِتِه ، اأعلُمُه 

التحمَل وابتداأُت : 

لكلِّ �صاقيٍة يوّظُف عا�صقاِن لكلِّ فاتنٍة ُيفّرُغ �صاعٌر . 
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وتوظف االأ�صجاُر من كّل الموا�صِم ، حين يعزُف فاقٌد 

نغمًا لخلتِه القديمْة ..

اآٍه كم الذكرى �صكاكيٌن 

وكم معنى الذهاب مكّر�ٌس في ال�صطر هذا اليوم ، كم 

�صفتي يتيمة ..

***   

لم اأنتظْر ورَق الق�صيدِة 

لي�س من خططي بهذا الليِل اأن اأت�صّجَر ،

الكلماُت قامو�صّيٌة والكومبيوتُر من اإ�صاءاِت الحداثِة ، 

واحتياجي للعواطِف ي�صتفزُّ ال�صعَر 

لكني �صاأ�صمُت ، قلَّ هذا الليُل عن كوني وحيدًا

قلَّ هذا ال�صعُر عن كوني معلقًة معّلقًة 

على جدراِن ال �صيٍء

وقلَّ ال�صيُء عن فهمي ،

اأت�صعُر اإذ تطالُعني �صعوري ؟
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اأق�صُد الملَل ، الرتابَة ، �صيعَة االأفكاِر ، من�صوَب 

ارتباِك المفرداِت ، �صعرُت قبَلَك 

واعتر�صُت عليَّ واخترُت المروَر على الهو�ْس ..

اأنا يا �صديقي فار�ٌس 

عافْتُه �صيدُة الم�صافِة حائرًا 

بيَن ارتكاِب الرمِل منفردًا وبيَن ركوِب اأخيلِة 

الفر�ْس..



 76 |

متى :

متى تتفرُغ هذي الحياُة لعزلِتها 
في البعيِد عن الموِت ،

عاريًة ال ثياَب تراوُد اإبحاَرها في التعمِق ،
ال حائٌل بيَن اأغ�صاِنها والت�صبِث بالغيِم ،

كلُّ حقائِقها ملُكها وحَدها ،
ال وراثَة عالقٌة من طهاِة التعاليِم في ذوِقها ، 

النحداراِتها في �صهوِب التعجِب 
حريُة االإلتفاِت ،

فاإْن بدرْت نجمٌة في الغرائِب 
لي�صُت تثيُر الغرابَة 

فالخ�صرُة الم�صتريحُة في الروِح 
محرو�صٌة بالتحرِر لو لم ت�صْئ 

عجبًا اأو ذهواًل ..
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ما لهذا :

ما لهذا ح�صوُت ال�صجيَة ماًء

واأجريُتُه من ثقوِب الخ�صاراِت

حزنًا مقفى ..

***   

ما لهذا تخيَّلُت حتى �صطعُت وحتى ا�صتطعُت

ف�صيدُتني وطنًا اأخ�صَر االأر�ِس

داخَل منفى ..

***   

ما لهذا �صموُت على قلقي 

حدَّ اأمطرُت هذي الق�صيدَة 
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ــ رغَم تلعُثِمها في االأداِء المنا�صِب ــ

وحدي ذهبُت اإلى اآخِر الرمِل 

اأخبُر �صمَت ال�صحارى 

باأني العوا�صُف

اأخِبُر �صمَت ال�صواحِل اأني ال�صفائُن

اأخبُر �صمتي باأني االأ�صى واالأ�صاطيُر 

حيَن يعّداِن نف�صيهما للق�صيدِة 

اأخبُر ليَل الق�صيدِة 

اإني بال اأيِّ ليٍل اإلى االآن ..
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لغة في المكامن :

ويوَم تم�صْت على بركِة ال�صمِت جنّيُة الكلماِت

ا�صتهْت اأن ت�صاك�َصني :

نقرٌة من ع�صاها على وردٍة فيَّ ذابلٍة / �صفٌة للكالْم

نظرٌة من هواها على حُلٍم فيَّ منطفٍئ / ج�صٌد ُم�صَبٌع بالَحماْم

لم�صٌة من يديها على رئٍة رّثٍة في بقايا الهواء الذي 

يحتويني / فتًى �صاعٌر من �صاللِة اآِل الندى 

جاهٌز للتال�صي على جرِف منفى ، ومحتفٌل بال�صدى 

***   

ويوَم راأْت اأن تغّيَر من نرج�ِس ال�صعِر ، قلُت

رويَدِك .. هذا ال�صياُج الحريريُّ ل�صِت موؤثثًة بالبيا�ِس ، لتقترفيِه

ول�صِت مفارقًة قدَر ما في اأ�صابِع روحي 

لتمتلكيِه
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دعي لغتي في المكامِن

وحدي القديُر على اأن اأجّفَل غزالَنها 

وحَدها تمتماتي ، البداياُت للوطِن اللغويِّ 

الذي ال حدوْد

وحَدها �صكرتي بالتم�ّصي على �صفِة ال�صعِر ، بو�صلتي 

للو�صوِل اإلى قارٍب غام�ٍس اأو ن�صيْد

وحَدها عزلتي في الم�صاميِن ، اآنيتي في انح�صاِر 

المياِه ، ولوؤلوؤتي في ظالِم المجاهيل ، 

هذا التوّج�ُس يعني النبوَة 

هذا التوّرُط بالخوِف يعني حقيقَة هذي النبوِة

هذا العدّو الذي امتاَز عن غيِرِه داخلي ، 

لي�َس غيَر عدوِّ الق�صائِد والوحِي ،

يا �صهوتي ال تكوني فمًا 

في دمي �صهوٌة وفُم

ال تكْن يا �صتاَر الليالي �صتاَر الليالي الوحيَد 

ففي حُلمي قريٌة تحَلُم
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عجٌب اأّن لي قدرًة في الفراِغ
اأحوُلُه �صمعَة الملِء 

لي قدرٌة في التلفِت في ماأزِق البحِر، اأجعُل من خوفِه 
�صفنًا للو�صوْل

ولي قدرٌة اأنني ياب�ٌس ، يائ�ٌس من �صبايا الهطوْل
***   

ل�صحراِء حزني ال�صباحيِّ ، خيمُة �صاعرٍة في �صميِر 
البدايِة اأو باطِن الباديْة

لرغبِة وجهي الطفولّي ، ذاكرٌة ت�صبُه البيَت في �صفنٍة عاليْة
يقوُل مثنى لعينيِك حيَن َتم�ّصاِن من اأفٍق جلَدُه عاليًا ، 

حلٌم ال ي�صيجُه منطٌق يا �صديقي
اأقوُل اأنا حُلٌم ال ي�صيجُه منطٌق يا �صديقي المف�صَر ،

عقُل مثنى - على ما بِه من جفاٍف - ي�صارُكني في 
ارتكاِب االأغاني 

وي�صرُح مثلي ، اأنا ب�صهوِب الق�صيدِة
وهو  بع�صِب الدخاِن ..

***
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أسيجة :

بيَن اأ�صيجٍة يتم�صى المحا�صُر :

بيَن دٍم في ج�صْد

               وبيَن اأ�صابْع

***   

وبيَن فٍم �صامٍت �صمَت �َصْد

            وبيَن اأنيٍن ُي�صافُر تحَت االأ�صالْع

***   

بيَن م�ّس الكتاِب ، وم�ّس الكتابِة 

بيَن الهوى والهواِء

وبيَن الر�صا والعقْد

***   
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تلَك اأ�صيجٌة خيُرها اأن تكوَن الَبالدُة

طعَم البالْد

والت�صابَه بيَن العبادِة في �صكلها والعباْد

***   

ُم  يا �صديَق المرارِة ، هذا طريُق الذي يتقدَّ

كي يتقهقَر ، هل اأنَت في ؟

اأم اإلى ؟

خْذ طريقًا اإلى الخلِف 

عوَن الطريَق اإلى الخلِف اأو خذ طريقَة من يدَّ

اأو خذ طريَق الخالفِة وهي عن الخلِف ال تختلْف

فهل اأنَت تقحُم اأم تن�صرْف ..

لم تقْل اأّي غابْة

لم تقْل ع�صبًة من �صهوِب الكتابْة

لم تكْن ليلًة في مجاهيِل ليِل الكاآبْة

اأيها ال�صاعُر ال�صعُر 
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وال�صاعُر ال�صاعُر

اأيها االأوُل االآخُر

اإن تخ�ْس تلتهْب

اأو تكْن نَهرًا تن�صكْب

اأو تقْل جملًة في الظالم

ُر اآراءها بابتكاِر الحماْم جملًة ال تغيِّ

اأيها الطائُر 

***   

لو ت�صنى لعزلِتَك الدائميِة في داخِلْك

اأْن تَم�سَّ الق�صوَر الكثيرَة وهي تطوُف عليْك

هل �صي�صبُح اأكثَر وردًا جفاُف الف�صاء

هل �صتمالأ جيَب الهباْء

بوْرْد

***   
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لو ت�صنى ل�صفِتِك الم�صتعدِة للماِء اأن ت�صتعدَّ 

فتنزَل عن كاهِلْك

وتطرَد كلَّ الطيوَر التي ع�ص�صْت في يديْك

هل �صترتاُب حتى ُت�صاْء

اإلى اأن ت�صابَه فعاًل جنوَن ال�صماْء

ببرٍق ورعْد

***   

بيَن اأ�صيجٍة �صاعٌر يتم�صى

ويكتُب ما �صاَء :

وردًا بال قاطٍف 

مطرًا دوٍن اأر�ٍس ، فال هدٌف للهطوْل

بلدًا كالخرافِة �صيئًا ف�صيئًا يزوْل

ا على غزٍل في الورْق ا / اأحبَّ ق�صًة عن فتًى وفتاٍة اأحبَّ

لم يكونا �صوى ق�صٍة للرماْد

ي�صبهان البالْد
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ي�صبهاِن بما فيهما من مياٍه وحلٍم 

محاولًة للغرْق ..

***   

بيَن هذا ال�صياِج الذي ح�صبتُه الحديقُة 

حار�َس اأزهارها االآن�صاِت

وبيَن الكتابِة ثمَة عائلٌة من اإناِث االأ�صف ..
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أعْدني إلى الصوب)1) :

يا مالُذ انتجْبني،

، وَنجِّ الذي ظلَّ

يا طيُن اآِن�ْس بقاياَي،

: عْد بي اإلى قريتي اأو اأعْدها اإليَّ

ب�صاتيَنها، وال�صواحَل حا�صدًة 

بال�صيوِف الغريبيَن يلقوَن اأمتعًة 

َهْر.. جنَب ذاَك النَّ

دتني المياُه  واأنا مثُلُه عمَّ

ِلت�صغَلني بالزيادِة ) اأو بالنقي�صِة ( منِّي َعَليَّ ، 

َغْر.. على ج�صدي وهو اأمثولٌة في ال�صِّ

1-  منطقة الصوب الصغير أو )آل بو ماضي( على جانب شط الكوفة الريفي الذي 
يقابل من الجهة األخرى جانب المدينة.
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َهْر.. عك�َس اأحالمَي الناطحاِت وعك�َس مزاِج النَّ

اأعْدني اإلى ج�صِد الطفِل، 

ذاَك الخجوِل الخجوِل 

اإلى حدِّ اأنَّ مواهَبُه ذاُت اأ�صراِرِه، 

فْهَي مخبوَءٌة جنَب اأحالِمِه في مغارِة قلٍب نما 

َمْر.. ثمَّ اأثَمَر ثمَّ ارتاأى اأن يموَت الثَّ

داخَل االأمنياْت..

كالرماِد بقلِب التنانيِر، كاالأغنياْت..

َفْر.. كالَم�صاِهِد تخطُف في العيِن عنَد ال�صَّ

كالمَطْر..

في ال�صحارى البعيدِة ال تحتفي بزيارِة هذا المطْر..

اأعْدني اإلى ال�صوِب، فيِه ال�صجيراُت محنيٌة كالعجائِز، 

وال�صاقياُت الطويالُت مثُل االأغاني..

اأعْدني اإلى وطٍن، ال الحماماُت ُتمَحُق فيِه،

وال الماُء يذوي، وال تتكا�صُل 

اإال الغ�صوُن الغنيُة بالبرتقاِل 
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لًة باالأيادي تجرجُر فيها،  ُمَهدَّ

وال تتكا�صُل اإال ذيوُل الغواني..

اأعْدني اإلى ُحُلمي اأّيها الطيُن،

بلِّْل حجارَة قلبي الكئيبَة 

ِحك العفوّي الب�صيِط، بال�صَّ

�ِس  اأحْطني ب�صْعِف النخيِل المقوَّ

مثَل الحناناِت، 

وانثْر �صغاَر الف�صائِل 

حوَل حديقِة روحي التي كبرْت دوَن ماْء..

وخْذني اإلى �صاطٍئ ينتمي ل�صفاِف الوراْء..

ثالثيَن عامًا اإلى الخلِف يا طيُن عْد،

واتَِّرْكني هناَك وغادْر 

و�صوَف اأَُدّبُر اأمري

�صاأجمُع حولي البداياِت، 

اأذكُر اأ�صهى تفا�صيِلها

�صاأعوُد لها دافقًا �صاخنًا 
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�صدًة من هوًى وا�صتياْق..

�صاأعوُد اإلى قريتي 

وهي اأوُل معنًى للفٍظ تغربُت فيِه، 

ف�صميُتُه بعَد ذاَك: العراْق..

***   
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في جوار الحزن :

لي�َس لي من �صوارِع اأهلي �صوى �صيعتي في الم�صافات..
لي�َس لي من حدائِق روحي

�صوى وردة �صحكْت وحدها في ر�صيِف الفجاءِة
لي�صْت ُي�صاُر اإليها ..

لي�َس لي غيُر عطِر الق�صيدِة ين�صُح من قلقي كلَّ ليٍل ..
ل�صُت غيَر افترا�صاِت طفٍل ُيماطُل في ج�صدي

ًة ًة وثالثيَن اأغنيَّ ًة وثالثيَن اأمنيَّ من ثالثيَن اأحجيَّ
اأخذْت �صكَل اأمٍّ ..

وال اأحٌد �صوَف يروي ن�صيدًا وين�صُبُه ليديَّ
ولو حفنًة من اأ�صابَع نابتٍة في خياْل ..

لي�َس لي بعَد اأْن ُتَتوفَّى مباغتُة ال�صعِر في رئتي
لي�َس لي في بخوِر الكنايِة �صاردٌة كي ُتقاْل ..

***   
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كلما قلُت : يا بحُر،
بللُت ذاكرتي بالنوايا التي ال �صواحَل فيها ..

***   
كلَّما م�سَّ قلبي �صياٌج 

نثرُت الع�صافيَر في رئتي كالهواِء المغّني ..
***   

كلَّما ارتبكْت نجمٌة في اأقا�صيَّ ،
�صاهدُت طفاًل م�صيئًا يطارُد اأحالَمُه كالفرا�صاِت ،

لكنُه لم ينْلها اإلى االآن ..
***   

بل كلَّما قيَل : هذا الفتى �صاعٌر ،
قلُت : هذا الفتى دفتُر الوهِم ال غيَر ، 

لكنه مترٌع 
ـــ وهَو يرتاُب ــ 

مزدحٌم بالمحابْر ..
ربَّما هو �صاعْر ..

***   
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ُل ظاًل : أتخيَّ

اأقلُب اأحالمَي الطيباِت 
واأحالمَي االآثماِت 

واأب�صُطها كب�صاِط المجاِز على االأر�ِس ، 
تخرُج اأ�صماوؤِك الوِقحاُت باأبهى ثياِب البالغة ،

اأنِحُت ظاًل لحائِط بيٍت قديٍم
واأجل�ُس فيِه ، واأنه�ُس ، 

ي�صقُط فوقي التخيُُّل وجهًا 
ُي�صمي فمي �صاعرًا ويروُح بعيدًا 

اأقوُل لهذا الهواِء : 
األ�صَت اأ�صابَعها ان�صهرْت بمزاِج االإله ؟ 

يقوُل : بلى 
فاأقوُل :  اإلهي حنانيك اإني اأريُد اأنثُّ م�صاميَن هال 

اأخذَت القرى بالرياِح !



 94 |

مسار :

ال تتخْذ من غيِر هذا الع�صِب 

في ال�صطِر االأخيِر �صجيًة 

اأقِم الحكايَة في م�صارِبِه كاأْن هَي خيمٌة

اأطلْق خراَفَك في الخياِل تِجْد لها مرجًا لترتَع 

ِع الماَء القريَب تجْد لها ماًء قريبًا  وادَّ

ال �صبيَل لديَك غيُر الك�صِف

اأيقْن اأّن ك�صرَة جرٍة اأثٌر �صيكفي البتكاِر قبيلٍة

كانت مثاَر الرجِز ،

ْق في حجْر دقِّ

ُتح�ِصْن �صياغَة ليلٍة غزليٍة 

بيَن الحبيبِة والمغامِر والقمْر .

***   
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اأِعِد الح�صاباِت الب�صيطَة بالهواِء

تَر االأغانَي والجوارَي ال فوا�صَل ، 

كلُّ جاريٍة

ُد : تردِّ

في البداوِة لي�َس تطريٌة ، 

وهذا الُح�ْصُن في ج�صدي دوار الخمِر 

ثّم تمرُّ اأغنيٌة على الج�صِد ال�صهيِّ

كِر .. في الج�صِد العروُج لت�صتدلَّ على مقاِم ال�صُّ

اإلى ال�صياِع ، وفيِه اأ�صقاُع الغناِء

وفيِه يح�صُد نف�َصُه في نف�ِصِه حزُن الوتْر ..

***   

خْذ من مخيلِة الق�صيدِة غايًة لق�صيدٍة 

�صاُء ارتجاُل الرمِل اأن ال ُتّمحى كالرمِل 

ِن واكت�صاِف الَبدِء وا�صعْر بالتح�صُّ
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قْل :

ال �صعَر دوَن حبيبٍة وقبيلٍة ظلماَء تهتُكها 

فتخلُق �صاعرًا ..

ال ورَد دوَن نبوٍة مزعومٍة ، لتكْن بباديِة ال�صماوِة 

اإّن مكَة �صيعٌة محجوزٌة لبني ال�صماْء

ال موَت دوَن عمًى ب�صيٍر يّدعي بال�صبِط 

اأّن معرَة النعماِن َمنِبُت اأنبياْء

ال حزَن دوَن غزالٍة مجنونٍة في راأ�ِس �صاعْر

يم�صي ممزقًة �صرائُرُه ونازفًة دفاتُرُه 

ويكتُب �صعَرُه العذريَّ كي ُيلغي الع�صائْر 

***   

هْب اأنَّ �صحنَة اآدٍم قلٌب فقْط

هْب اأنَّ حواًء بال قلٍب ، كفاها اآدٌم

هْب اأن بينهما جرى �صجٌر 
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وطاَر تراُب وجٍد

واختلْط

بيديهما زغُب البدايِة رغبًة بالجرِي 

نحَو الجرِي يكت�صفاِن في ج�صديهما ج�صديهما 

ج�صداهما المتنازعاِن على البقاِء 

ب�صيغة الج�صدين م�صتعليِن في �صبقيِن  

يقراأُ اآدُم االأ�صماَء وهو يطيُل في حواَء 

نظرَتُه ، 

وتعرُف من خالِل يديِه خبرَتها بِه

فُمها المالئكُة البدائيوَن والحوُر البدائياُت

�صو�صُن �صْعِرها غزُل البنيَن ال�صاعريَن القادمين

َما�ِس ، من ا�صتعاِل الما�س ،  من التَّ

من دمِج الجليِد مع الحريْق

�صعراُء �صوَف يبللوَن االأر�َس حتمًا بالرحيْق

هْب اأنَّ هذا الم�صهَد الع�صليَّ اأنَت 
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وكْن اأميَر الوحدِة االأحلى 

وكْن اأحلى 

وكْن ولَد الكتابِة ، �صوَف ت�صعُر 

بال�صماْء ..
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جوار نبوة :

واقفًا بيَن مهزلٍة كونْتُه

ومهزلٍة �صوَف تاأتي 

باأجمِل �صمِت 

***   

ُمذعنًا للنبوِة 

مـ 

كــ 

�صــ 

و 

ر

ًة  
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كالزجاِج بداخِلِه

ُم�صِلمًا للفراِغ اأنا�صيَدُه

دوَن كْهٍف وبيِت 

***   

ناظرًا في ال�صماِء 

َتَقلَُّب وجِه البدايِة بحثًا عن المنتهى 

اأيُّ خاتمٍة للقرى ُت�صَتهى ..

***   
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ال أدريات :

وقْد يتناف�ُس في القلب غ�صناِن 

�صعٌر و�صمُت

وقد يتعارُك في الروح �صوتاِن

بوٌح وكبُت

وقد يتمازُج فيَّ مزاجاِن

�صيٌء يطاُق واأخُر ، اآخُر ي�صبُهني ال يطاُق

وقد اأتنف�ُس ريحاَن روحي 

واأفزُع منُه

ُد بي ثمَّ اأنكُرني  وقد اأتوحَّ

ال نبيًا وال ُمنكرًا للنبوِة

ال �صاعرًا 

طرزْت ع�صبٌة قبَرُه في ال�صتاِء



 102 |

وال �صاعرًا 

�صيَّعْت قبَرُه في الرماِل ق�صائُدُه البدويُة ، 

هذا �صبيُل الكتابِة : 

اآخرٌة دوَن �صوٍء 

واآخرٌة دوَن معنى 

واآخرٌة اآخرْة ..

بئ�صِت العي�صُة ال�صاعرْة ..

***   
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ظهيرة :

وْهَي هذي الظهيرُة : 

ذئٌب بريٌء يحبُّ التهاَم الورْق ..

والظهيرُة : غابُة خوٍف ، 

وخارطٌة من هواج�َس ، ملتفٌة ، 

والظهيرُة : هام�ُس ليِل االأرْق ..

***   

ياأكُل الوقُت اإفطاَرُه من يديَّ

كما بلبٌل من يَدْي طفلٍة 

راح ينقُر حباِتِه ..

ي�صاأُل الوقُت عني : 

متى اأتماهى ؟ 
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لكي يت�صكَل �صكلي 

متى اأتحوُل ؟ 

اإنَّ �صهيَتُه ا�صتعجلتُه 

وجلَّ المروُر باأعماِقِه ، 

وهو ينتظُر ال�صاعَر ، 

َر موعَدُه ربما .. ال�صعُر اأخَّ

اأو تظاهَر اأنَّ ب�صاعِرِه فر�صًة لل�صكوِت

بعيدًا عن اللفِظ ، 

ال لغٌة تحتوي الكلماِت التي 

ت�صتهيِه وال اأ�صطٌر في الخيال ..

***   
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ى من البحر ما تبقَّ

ى من البحِر ، هذي التي في يدي ما تبقَّ

لي�َس موجًا وال قاربًا هاربًا 

مثَل نور�صٍة حرٍة في الف�صاِء 

الق�صيدُة اآخُر �صيٍء تبّقى مذ انح�صَر البحُر

داريُتها كالفتاِة ُتداري �صفيَرَتها 

قلُت يوماِن حتى كتبُت / كثيٌر ، ففي غَزواِت االأ�صابِع 

اأكثُر من ق�صٍة للتما�ِس 

ولكْن على كلِّ حاٍل كتبُت ،

ِه  لدى �صفري من �صريِر الكالِم اإلى �صرِّ

كلَّ منعطٍف فجاأٌة تختفي في الطريْق

وتترُك منعطفًا راكزًا في خيالي

كما يزرُع النجُم �صوًء على ورقي
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حيَن تدبُر خيُل الليالي ..

قلُت لي واأنا في التوجِه نحوي :

تعامْل مَع االأ�صدقاِء على اأنهم م�صنٌد للق�صيدِة 

لو �صعرْت بالدواْر

تعامْل مع الليِل اأي�صًا على اأنُه ن�صخٌة جدُّ غام�صٍة للنهاْر

تعامْل مع الذكرياِت على اأنها دفتٌر للحروِب

وكرا�صٌة للن�صاء

اإذا ده�صْتَك ال�صماُء بما خزنت من دموٍع بذاكرِة الجوِّ يومًا 

تعامْل اإذْن مع ف�صِل ال�صتاْء

على اأنه �صوٌر للطفولِة ، وار�ُصْم دوائَر :

هذا اأنا عندما كنُت طفال 

وهذا اأنا عندما كنُت وردًا

وهذا اأنا عندما �صرُت طال 

وهذا اأنا عندما عدُت ِظال ..
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أرجوحٌة بين بين :

اأطيُل هنا اأو اأغادُر / ال بدَّ من قلٍق غامٍق 

كحرا�صِة روحي لج�صمي

وال بد من قلٍق  غام�ٍس كاللغْة

واأنا اأعتني بتفا�صيِلها 

مثلما تعتني ناقٌة بالف�صيِل

ومثَل دمي عندما كلَّ ليٍل يِجفُّ 

على فر�ِس �صطرين

من لغِط القلِب اأو عبِث االدمغْة ..

***   

ٍة بابِة ال بدَّ من ربِّ اأغنيَّ �َس مثَل الرَّ لكي اأتنفَّ

ال ن�صاَز باأعماِقِه ..

***   
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ٍة الأكمَل نق�صي / عليَّ ارتكاُب ُثنائيَّ

ُد بيَن الع�صا والع�صافيِر فاأوحِّ

بيَن انتمائي اإليَّ وبيَن انتمائي اإلى المحِو ،

ِر ، ال يعتليني �صوى ندمي بازغًا كالتذكُّ

مثَل الندى تت�صاقُط مني الق�صائُد ،

�ِصْبَه ال�صدى تتوالُد مني الفجائع

راأ�صي مخيلٌة جيدة ..

الكت�صاف ال�صدى وال�صداقاِت

تخرج مثل الندى والندامات من ريبِة االأوردة ..

ليَتها ُعلَّقْت كالثريَّاِت اأو ُكِتبْت كالرياْح

ليَتها باغتتني كاأغلفِة الذكريات

اإذا قراأتها اأغاني ال�صباْح ..

ليَتها نوِق�صْت مثَلما ُنِق�صْت في انت�صاري العميْق 

ليتني رجٌل ال يماثُلني 

ْلُتُه �صاخ�صًا في الطريْق .. علَّني اأن اأرى ما تخيَّ

***   
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ُينادونني با�صِمِه دائمًا

واأنا نادرًا ما اأناديِه با�صمي

يروَن لُه �صبحًا دائمًا واأنا 

في المرايا اأراُه / وال �صيَء غيُر المرايا 

فال طولُه المتو�صُط فعاًل كما ي�صفون

عون وال �صكُلُه ال�صاعريُّ الذي يدَّ

وال وجُهُه / ربما �صجٌر ال ثماَر لُه ، ناتٌئ في الزوايا ..

***   

كم بحثُت ولم اأكت�صْفُه 

ولو مثاًل �صائرًا ، اأو فتًى �صائرًا في كتاْب

قيَل لي اإنني حفنٌة من نقائ�َس ال حفنٌة من تراْب ..

***   

ال كتاَب يفي�ُس على اأحٍد بمياِه اكت�صافي 

و�صرِح �صفافي 

وو�صِع مالمَح قادرٍة اأن تدلَّ علّي

اأنا االآَن منفلٌت من خطوِط يَدّي
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اأنا االآَن ل�صُت اأنا 
والمنى 

لم تبادْر كما اندلعْت ها هنا 
كلُّ قافيٍة حطٌب في �صلوعي

فال �صوَت اإال اإذا لم يكْن ق�صبًا الحتراِق البالْد
وال �صعَر اإال اإذا لم يكْن �صو�صنا 

وال عْمَر اإال الرماْد
***   

بدايُة كلِّ محاولٍة للفناء.
ُة اأجزاَءها  ليَّ لِت البذرُة االأوَّ فكرٌة : كيَف �صكَّ

ى �صماْء كي تكوَن كنايَتنا ، اأو ُت�صمَّ
حكايُة كلِّ مزاولٍة في المروْر

فكرٌة : كيَف ظلَِّْت ق�صائُد اآباِئنا 
طينًة ِجدَّ باردٍة في �صلوِع ال�صطوْر

محطُة كلِّ مفارقٍة ، اأْن على اأيِّ حبٍل 
�صتن�صُرنا المهزلْة

فنحُن ثياُب المفارقِة المخجلة ..
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شموِع البدايات :

اأنا ُحُلُم االأر�ِس ، اأبني ديارًا من الغيِم فوق الطبيعِة ، 

اأ�صهُق مثَل النخيِل فيولُد �صْعفي على خ�صرٍة في المدى، 

ُد مثَل �صموِع البداياِت  اأتوقَّ

اأكتُب وجَه العراِق ب�صحنِة وجهي ، 

األبِّي ال�صعاداِت ، اأحمُل مليوَن طفٍل 

واأرك�ُس فيهم اإليَّ ، 

اأ�صائُلهم �صَغفًا �صَغفًا 

عن �ُصالالِت اأهلي الم�صّنِة ، 

اأيَن م�صى اأنبياُء الكالم ؟

متى ماَت �صعُر المالحِم ؟

جلجام�ُس المتغّرُب في الع�صِب اأيَن انتهى ؟ 

ال م�صاميَر تخد�ُس ذاكرتي االآَن ، 
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ال ختَم ينق�ُس في الطيِن اأ�صالَعُه ، 

ال زواقيَر �صاهقٌة كال�صماواِت تحَت ال�صماواِت ، ال..

ُم فيها ،   اأنا االأر�ُس ال الُحُلُم الُمَتَوهَّ

�صاأدحو المدائَن ، 

اأطوي االأماكَن ، 

اأنوي الماآذَن ، 

اأ�صنُع من ج�صدي األَف اأر�ٍس تجاوُرني ، 

قتني الحروب،  لم تُعْد وحدتي حلوًة بعَد اأن خرَّ

اأريُد م�صاميَن اأخرى تناف�ُصني في الحياِة ، 

اأريُد ق�صائَد يكتُبها �صاعروَن غريبوَن مثلي بهذي المجرِة، 

َوران على واقفيَن بال َدَوراٍن .. اأ�صهُد اأني مللُت من الدَّ

هْم كي يجيَء الُحُلْم .. �صاأنف�صُ

***   
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سقوط ذاكرة :

متُه نواجُذ  هتُه القياماُت اأو بلٌد ورَّ اإذا زمٌن تفَّ

حكاِمِه ال�صرهيَن..

اإذا نيٌة م�صَخ الَبدُء اأبواَبها 

فا�صتحالْت �صروعًا بوجِه الَهباْء..

اإذا ق�صٌب لم يالِق االأنيَن المالئَم عنَد اندالِع اللقاْء..

اإذا غرفٌة طفحْت بالق�صائِد، 

لكنَّ �صاعَرها لم يمْت غرقًا..

ُه الورقْة.. اإذا �َصَحٌر باَن وال�صعُر مختبٌئ، ال ترو�صُ

اإذا ورٌق زاَد فيِه البيا�ُس �صواَد مخّيلِة العاكفيَن عليِه..

اإذا اأجه�صْت بالرياِح النوافُذ من دوِن جدوى..

اإذا لم يكْن اأيُّ �صيٍء..

اإذا لم تغنِّ القبائُل: 
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اأهاًل ب�صاعِر هذا الفراْغ..

اإذا َفَر�ٌس في الّدماْغ..

�صهلْت ، والقرى ال تحبُّ الجموْح..

اإذا عقروا كلَّ �صمِع الو�صوْح..

اإذا لم يعْد في )اإذا( اأيُّ �صرٍط..

كما لم تكْن جازمْة..

اإذا ُجمٌل لم تِفْد: جاَء زيٌد واأدبَر عمٌرو..

َل اإعراَبُه للح�صوِل  اإذا النحُو اأجَّ

على فر�صٍة في الدرا�صة،  مثَل الدكاترِة البازغيَن 

ببذالِتهم ، وكوارِث ما ُيلحنون ..

اإذا ال�صعُر لمَّ ب�صاَط المجاِز 

وَوّلى اإلى جهٍة في الجحيْم..

اإذا فجاأًة اأيب�َس اهلُل األ�صنَة الكاذبيَن، 

لينبَغ في البرلماِن االأخيِر ، 

طوابيُر لي�صوا اأخيريَن من كاذبيَن ُجدْد..

لم يجرْبهُم العهُر بعُد..
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اإذا اأمٌة اأجمعْت اأنَّ هذا الف�صاَد �صالٌح..

اإذا اأدمَن االآدموَن �صياطيَنهم..

اإذا خرَج الريُف من ملِحِه

اإذا غافلوَن باأزياِء �صرطِة هذي البالْد..

يحر�صوَن ثعابيَنها، وهي تمت�سُّ اأثداَء هذا التراِب 

وتقلُبُه كالرماْد.. 

وتترُك هذي الم�صماَة بلداَنهْم م�صَخ بيٍت به ي�صكنون 

ب�صيغة موتى  

اإذا ُقَبٌل دوَن ليٍل، اأباَح الغراُم تناوَلها في الطريْق..

اإذا امراأٌة داَر في �صوِمها باعٌة في ال�صوارع، 

من ي�صتري ج�صدًا جاهزًا للحريْق..

***   

اإذا حقرْتنا الحياْة..

كالكراْت..

باأيدي الطغاْة..
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اأتبقى بالٌد؟ 

ولو في الت�صّوِر اأو في المعاني..

اإذا �صقَط ال�صاقطوَن 

اإلى حدِّ اأن ي�صقطوا وطنًا، 

ت�صقُط الذاكرة..

***   
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وردة الشعر )1) :

يا تراَب القتيلين قْل لالأغاني الملمِة بالمترعين

اأن ا�صتر�صلي 

علَّ ماًء يبلُل ليَل القبوِر الغريبِة

يا وردَة ال�صعر ال تلعبي خارَج الذوِق

نحُن بحاجِة اأْن ترق�َس الكلماُت 

ولو كذبًا 

لنرى موَتنا كيف ُيبعُث حيًا من االأر�س

كي يت�صكَل قداَم حيراِتنا المفرطات 

�صماًء �صماًء 

ويهطَل فوق طموحاِتنا الياب�صات 

نماًء نماًء

1-  من النصوص التي كتبتها في قافلة ال للعنف الشعرية ..
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اإذا ا�صتركت في الهزيمِة كلُّ الع�صوِر 
اأو ارتبكْت في الظالِم المعابُر 

وا�صتبكت فكرٌة �صدَّ اأخرى تماثُلها 
في اجتراِح الكوارِث ،

ماذا يقوُل المجاُز اإزاَء المجازِر 
ماذا يلبي نداُء الندى في اكتناز الندامات 

لو قيَل : اإنَّ الندى ماَت 
�صوَف يقوُل المجاُز الحقيقَة ،

�صوف نربي المدى بيننا كالمدائِن
والمناراُت نح�صُدها بالمنى 

والكنائ�ُس نعُمُرها بالكناياِت ،
اإنَّ ال�صدى 

من نتائِج �صوِت القتيليَن فوَق التراِب المبلل
بالكلمات على ورٍق لي�َس غيَر ،
�صوى اأْن لنا طعُم هذي الب�صاطِة 

لي�َس لنا اأيُّ �صيٍء
ولي�َس لنا اأيُّ �صيء �صوى اأْن لنا طعُم هذا العراق ..
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صيرورة :

خلَف ما اأ�صهُد االآَن من �صوٍر 

�صوٌر غيُر مرئيٍة

هَي مح�صو�صٌة ال ُتح�سُّ

ومرئيٌة ال ترى 

�صرُت اأ�صعُر اأنَّ الطريَق الذي �صرُتُه �صرُتُه

لي�َس �صهاًل عليَّ تحمُل اأمزجِة الراك�صيَن

يداَي وقلبي وعيناَي عدُّ خطى الالهثين اإلى ال غٍد

تعٌب قاتٌل اأن اأكوَن الم�صافَة بيَن المقيميَن والموِت

بيَن المقاديِر والقبِر 

بيَن الطفولِة والمغت�صْل

عٌة في الق�صيدِة هذي الجمل مروِّ

ولكنني مرغٌم اأن اأ�صيَد الخياَل 
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على �صكِل اأغنيٍة

واأ�صبِّ ال�صوؤاَل

على �صيغٍة ال نوافَذ فيها 

واأْن اأ�صتعدَّ لطارقٍة ال تزال الليالي عباءَتها المعتمة

فما دمُت خطًا من الوهم بيَن البدايِة

والغرفِة المظلمة

فال بدَّ من اأن اأكوَن اأخًا �صالحًا للنهايِة

من ورطْتُه الق�صيدُة باالآخرين 

عليِه تحمُل وحدِتِه بينهم

من اأراَد لعزلتِه ثوَبها 

فلي�صيْء كالقناعِة 

وليلتفْت دائمًا لالأفوْل ..
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