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  اعتقال لحظة هاربة: اسم الكتاب 
 السمان غادة: اسم المؤلف
 ٥االعمال غير الكاملة : التصنيف 

 م١٨٩٣مانش رسمها عام  الفنان ادوارد: لوحة الغالف االول 
للفنان المصري  خيرةاللوحتان االولى و اال: اللوحات الداخلية للكتاب 

 جورج البهجوريو البقية الدوارد مانش
  بريشة الفنان جريجوري–المؤلفة  : لوحة الغالف االخيرة

 ماجد الفنان حسين: تصميم الغالف و الخطوط 
 الفنان نبيل البقيلي: تنفيذ الغالف 
  بيروت مطبعة دار الكتب: تنفيذ الطبع 

  جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة
  بنانبيروت ل
 – ١٩٨٠ األولتشرين : الطبعة الثانية  -1979 أيلول: األولىالطبعة 

 – ١٩٩٠شباط : الطبعة الخامسة  -١٩٨٥آانون الثاني : الطبعة الثالثة 
 ١٩٩٦الطبعة السادسة 

 : في الصحف و المجالت التالية نشرت معظم محتويات هذا الكتاب
  العربي اللبنانيةاألسبوعمجلة 

 لسوريةا جريدة الثورة
  مجلة الحرية اللبنانية
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 : اإلهداء
   يا حبيبي هذا الكتابأهديكال استطيع ان 

  ممعنة في الهرب الى حيث ال ادري فلحظاته المضيئة
  و انا ال استطيع اهداءك ما ال املك

  آنت آمن يهدي نجما راآضا في الفضاء و اال
  الالمتناهي الالمتناهي الالمتناهي

  وجة او برقا او برآاناعاصفة او م او
  ال استطيع اهداء هذه اللحظات الهاربة

  اال فساآون آمن يهدي اسماك المتوسط المحتضر على الشاطىء و
 

  غادة
  
  

  
  ))الحياة فقاعة فصورها قبل ان تنفجر  ((

   بالنجف عبارة مكتوبة على باب مصور شعبي
 

  ))آيف تستطيع ان تجعل جزء الثانية يدوم الى االبد  ((
 آاميرا حديثة من اعالن عن
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   اعتقال سمكة معشوقة

 
  اهديتني سمكة متحجرة

 ...  ميلون سنة٤٠عمرها 
  آانت سمكة فريدة: و قلت لي 

  عشقها البحر
 ...! فخلدها

*** 
  ترى معي اال

  ان البحر لحظة اعتقل السمكة بعشقه
 !قتلها ايضا ؟

*** 
  الفن وحده

  لحظة هاربة ماقد ينجح في اعتقال 
  دون ان يقتلها

   او يموت بموتها
 

14/12/1976 
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  اعتقال قوس قزح ؟
 

  احبك
  لكني اآره ان تعتقلني

 النهر آما يكره
 ... ان يعتقله مجراه
 .. في نقطة واحدة

  آن شالال او بحيرة
  غيمة او سدا آن

  ستنهمر مياهي عبر صخور شاللك
  ثم تتابع مسيرتها

  بحيرتك تجمع فيو ست
  ثم تتابع تدفقها

  و سياسرها سدك زمنا ما
 .. لكنها ستفيض او تنفجر

  و قد تتبخر و تسجنها الغيمة
  لكنها ستهطل مطرا و تعود حرة

 ... اليانبيع االولى عبر
  احبك

  لكنك لن تستطيع اعتقالي
  اعتقال نهر آما يفشل الشالل في

  و تفشل البحيرة و الغيمة
  سدو يفشل ال

  هاربة فاحببني آما انا لحظة
  و اقبلني آما انا

  و آن بحرا
  شاسعا آالبحر
  عميقا آالبحر

 !! آي اصب فيك بنفسي
 و تقول انني آالزئبق
  زائغة ال يمكن اعتقالها

  آأن الزئبق قبل ان يكون و
  آان نظرة حب براقة
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  في عيني عاشقة
  العالم في الخيمياء و حاول حبيبها

 : رتها و تجميدها في معدن صلباعتقال نظ
 !! فكان الزئبق

*** 
  اال ترى يا حبيبي ان الزبيب

 ؟ محاولة بائسة العتقال حبة عنب هاربة
*** 

  فاحببني آما انا
  و ال تحاول اعتقال نظرتي او روحي

  انا و اقبلني آما
  آما يتقبل البحر

 ... االنهار آلها التي تصب فيه
  و ترآض اليه ابدا

  شالالت و السدود و البحيراترغم ال
  و تعرف آيف تجد طريقها

  ... الالمتناهي الى قبوله
 

1/1/1975  
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  اعتقال رأسين برصاصة واحدة ؟
 

  الكهرباء ميتة
  مفقوءة و المصابيح مكسرة آعيون

  و جثث االسالك ممددة على االسفلت
  و االسفلت مثقوب بحفر القنابل

 ١٥٥ و ال ١٢٠و بقذائف مدافع ال 
 ٨٢ و ٧٥و مدافع هاون 

  داخل حفرها و حينما تلتوي رجلي
  اسمع من جديد ذلك الصوت الذي ال ينسى

  صوت انفجار القذيفة
  اعيش مشهد الذين تساقطوا بها و

 ! فزعي عليهم و فرحي بانهم ليسوا انا
  حذر و حزين و الليل

  و الشوارع خالية اال من الجرذان
  شيرو الرعب و المنا

  المتاريس و االحالم و الصلوات و
  و الشرفات خالية اال من االشباح

  الحداد السود المنشورة داخل ثياب
*** 

  و في ضوء القمر الشبحي
  الديكور المرعب و نحن نتحرك داخل ذلك

  استندت اليك
  و من شجرة جسدك خرجت الي

  اغصان الحنان
  و في ضوء القمر الشبحي

  ة رجالاستحلت الى قبيل
  سبق و احببت الى الرجال جميعا الذين

  و الرجال جميعا الذين يمكن ان احب
 ... -  حين نلتقي–فيما بعد 

*** 
  و مشينا

  الفتات الشوارع مرفوعة فوق الجثث
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  مطحونة و منصهرة و شارات المرور
 و نظرات العابرين القالئل

  حراب مسنونة من الخوف المتبادل
   قبضة يدكو اختبات يدي داخل

  و احتوتني
  آاحتواء الجفن للعين في العاصفة

*** 
  انها الحرب

  و ضوء القمر ستارة رعب
  مسدلة فوق االحتضار

  الموت المرتجف خوفا الميت خوفا و
  و شوارع بيروت المذعورة

  الراآضة المذعورة ترآض تحت اقدامنا
*** 

  و حين اقترب راسك من راسي
  سمعنا عشرات االسلحة

  صوت ادخال الطلقة في بيت النار) تخرطش  )
  ووعينا مئات الرصاصات المتاهبة

  تحت اصابع نزقة
  و التصقنا

  و آانت تكفي راسي و راسك
  رصاصة واحدة

  و التصقنا رعبا ام حبا ؟
 

5/7/1976 
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  اعتقال قشة في آم قميص
 

  من يجرؤ على رفع ستائر النافذة
  خلفهاالقمر رابض و هو يعرف ان

 .. ليوقظ اشواقه للبعيد
  ترى أين انت اآلن ؟

 ... و هل تراه
*** 

  من يجرؤ على ان يظل مرتديا
  قميصا صوفيا

  الشتاء الماضي في آمه قشة منذ
 ( الهايد بارك( انها قشة من حشائش : يتذآر برعب 
  على العشب يوم تمددنا
 ...و آنا معا ؟

 ... انها القشة التي قصمت ظهر النسيان
  على ان يتمدد في سريره من يجرؤ

  و هو يعرف ان ذآرى تلك الضحكات
  في السرير ذاته

 آاللبالب) ارجله ( ستتسلق 
  و تتراآم فوق صدره

 ؟ آبالطة القبر
*** 

  من يجرؤ على وضع يده
  في جيوب معطف الشتاء الماضي

  فيها بعد ان وجد
  تذآرة سينما عتيقة منسية

  جيب المعطفدون ان تتعثر يده في 
  اليد الغالية بتلك

  التي آان يداعب في السينما
 ؟ في تلك اللحظة الحلوة الهاربة

*** 
  و هل يجرؤ

AlAkhawia.net



  من آان حبه صادقا بحجم الموت
  ...أرضي التضاريس ؟ على عتاب من آان حبه

 
7/10/1977 
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    قرشا٩٩اعتقال ليلة البكاء ب 
 

  ئي وحيدةو لن انسى بكا
 (البارآينغ( السيارات  في موقف

  تلك الليلة المالحة
   قرشا٩٩حين دفعت 

  مكانا فارغا آي اجد
  اشهق فيه بصمت

  و افتش عن درب اخرى
*** 

  موقف السيارات ليلة البكاء في
 و الليل قارة من الضياع

  و انا قد غادرت جسدك القرصان
  دقائق منذ

  ات غرقو البحر مرآب و موقف السيار
  و انا اعرف البرد و اعرف الحر

 و ال اعرف الدفء
*** 

  غادرتك الغدر و العيون الزئبقية
  و العيون الزئبقية و احببتك الغدر

  و الجسد الذي يتضوع باساطير الصيادين
  و احببتك

  يجسر بين روحي و صخبك الحلم
  و احببتك في ظلمتي القاحلة

  آما لو آنت
  لكرة االرضيةعلى وجه ا اخر نورس

*** 
   قرشا٩٩ليلة البكاء ب 

 ... في موقف للسيارات
 تحسست بذاآرتي عنقك

  الذي يختصرك بعنفوانه و نبضه
  ووعيت انك تحيطه

 ...! بعقد من اسنان النساء اللواتي احببنك

AlAkhawia.net



*** 
   قرشا٩٩ليلة البكاء ب

 ... في موقف للسيارات
  آدت احدثك عن الحب
  فحدثتني عن الجسد

 بؤبؤ عينيك تفىو اخ
  و صارت عيناك زجاج مرآتين
  تعكسان ضوءا قاسيا جارحا

 ... آنصل خنجر
*** 

   قرشا٩٩ليلة البكاء ب 
  في موقف للسيارات
  وعيت ليلتها اخيرا

  انك ما تزال تعيش مرحلة المقاهي
 ... و انا اعيش مرحلة الغابات

*** 
   قرشا٩٩ليلة البكاء ب 

 ... في موقف للسيارات
  المقددة متني الذآرياتداه

 لزمننا الصدىء
  ووعيت عمق حبي لك

  مسروقة انت الذي تكفيه ستارة و قبالت
  في سيارة شتائية معتمة
  في موقف للسيارات

  قرشا٩٩ب 
  التي احببتك حبا شاسعا آالفجر و انا

  نابضا آالمظاهرة
  تمسك بيدي

  لتصيير اغصان شجرة فتمنو اصابعي
  اصوات العصافيرمزدهرة بالخضرة و 
  و انا التي آنت اراك
 فيتنفس الحب الصعداء

*** 
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   قرشا٩٩ليلة البكاء ب 
  في موقف للسيارات

  و انا اترنح في اخر سهل الحزن
  خطوة اخرى في هذا االتجاه

  االرضية وأقع عن الكرة
  بينما السيارات تحدق بي
  بعيونها الصامتة المطفأة

 ( الموقف ) و تحيط بي في
  ل قبيلة من الناس اآلليينمث

  أطفات بطارياتها حزنا
  مبعثرة آإناء مكسور و انا

 ... اصمت و الجدران تردد صدى صراخ صمتي
*** 
   قرشا٩٩البكاء ب  ليلة

  في موقف للسيارات
  تذآرت انك آنت تخطط معي

 : في الفصول االربعة لما سنفعله
  الشتاء و الربيع و الصيف و الخريف

 :  صرخت بكو انني حين
 هنالك فصل النزف
 هنالك فصل القحط
  هنالك فصل الحزن
  هنالك فصل الفراق
 ... هنالك فصل الموت

 ماذا نفعل بها مواسمنا تلك ؟
 ... لم تسمعني
  انني آمن ينزف دماءه ووعيت

 . امام باب موصد
*** 

   قرشا٩٩ليلة البكاء ب 
  موقف للسيارات في

  آنت اغص حتى قاع عظامي
   اتذآرو انا
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  عذابي المجيد بك
  و سقوطي في رمالك المتحرآة

  و مرورك بعمري
 ... آمرور ظل طائرة فوق حقل مقفر

  ووداعي لك تلك الليلة
  دون ان اودعك

  عرفت انني افلت يدي من يدك
  آلخر مرة

  و آنت سفينة تغرق
 ... الى اعماق بحار األسى

*** 
   قرشا٩٩البكاء ب  ليلة

 ... اتفي موقف السيار
  مدهوشا) الموقف ( جاء صبي 

 ... لوقفتي المتحجرة
 ... فقلت له نفذ الوقود يا اخي
 ... وقودا ورآض بطيبة يشتري لي

 أي وقود
  لمن حولتها الى امراة من ملح

  ساقطة تحت شالل الليل
 تعي انها بدونك ستضمحل

  آما يضمحل الوجه في المرآة
 !امامه ؟ حين نطفىء الشمعة

7/4/1977 
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  اعتقال آلمة لم يقرأها جيدا
 

  فليظل الشريان نابضا
  الحضور و الغياب معلقا بين

  على اسوار الليل و الترقب
*** 

  و ليظل الحلم نائيا
  آندف الثلج فوق الذرى

  لئال تدوسه
 ... اقدام الواقع اليومي الموسخة

*** 
  ال اريد حبا
 ... اريد حلما

  ال اريد جسدا
 ... اريد ظال

  هل تعني لك شيئا
 ..! هذه اللغة

  ام تراك مثلهم جميعا
  ...ان تقراني ؟ ستقراها دون

 
 ١٩٧٧الربيع الخريفي ل 
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  اعتقال رعشة قهر
 

  اه آم حدثتك عن حبي
  دون ان ادري

  اتلو مزاميري انني آنت
  على طائر مهاجر

*** 
  اه آم قلت لك

  ان الرصاصة التي تطلق
 ... ال تسترد
  و ان حبي

  ليس مقعدا في حديقة عامة
  تغادره حين يحلو لك

 ... و ترجع اليه متى شئت
*** 

  اه آم آررت لك
  ان رداء الحب

 ... آجناح الفراشات شفاف
 ... و ان خدشه ال يرفا بابرة النسيان

*** 
  اه آم حذرتك

  من اللعب بفأس العبث
  في غابة الحب

  الن اشجارها تحمل الى االبد
  آلمة حلوة تنقشها أي

  على جذوعها
  اي جرح...و أي جرح 

*** 
  و لكنك لم تصدق
  ان مخمل قلبي

 ..يستطيع ان يصيير فوالذا
 قدميك و ان ينابيعي المتفجرة في مواطىء
  تستطيع ان تستحيل صبارا ناريا
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  مسموم االشواك
 وداعا و ان آلمة

  ...!!وداعا: صارت تعني ببساطة 
 

2/4/1976 
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  عتقال لحظة انعطاف
 

  اصفح نفسي بكتبي
 ... و فالسفتي و المؤرخين

  و اهرب من اصابعك الخشنة
 ... الى نعومة اسطواناتي
  الموسيقي لبيتهوفن راآضة على السلم

  و قد اخفيت جسدي المرتجف
 ... تحت احدى نوطاته

*** 
 احتمي من منطقك البسيط المباشر

  ت المنطق االغريقيباطروحا
 بذآرى المتاحف التي زرتها و

 و اللوحات و التماثيل
 ... التاريخية و ماليين االطنان من االعمدة

  و لكنك تخطو نحو ايامي
  و الزلزال الدامي وقع خطاك

 ...الزوبعة جسدك و
 و تتمزق الكتب امام رياحك
  وتتطاير من نوافذ روحي

 طيور محنطة آريش
 ي اللوحات و االسطواناتو تشب النيران ف

  حضورك و تتكسر االعمدة امام
*** 

 ووسط هذا الليل المروع
 تمد يدك

 استسالمي لتتناول وجهي و
   و انهار امام مشهد طلوع الفجر

 
3/9/1976 
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  اعتقال لحظة مخاوف
 

 هل يمكن لمرآبة الحلم
  االجتماعية ان تقلع عن شطرنج الضحالة

 مرتين؟
*** 

 ائرو هل يمكن للط
  االآذوبة (الواجبات( الساقط في دبق 

 ان يتابع مباهج هجرته؟
*** 

  الغربة هل يمكن للفرح ان يزهر في شجرة
 مرتين في موسم واحد للحزن؟

*** 
 هل يمكن لالبتسامة

  ثانية ان تشرق
 على شفاهنا المغسولة بالدم

 ..؟؟..-آل منا بدم اآلخر -
*** 
  يمكن لحبنا المكسور و هل

   التحامهان يعاود
 ...دونما شرخ؟

*** 
 نجم هوى و هل يعود

 ...الى موضعه في السماء ؟
*** 

 ربما ال
 و لكن

 حقا و النني احبك
  ...!! سوف نستحم في النهر نفسه مرتين

 
14/9/1976  
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  اعتقال اآذوبة في لحظة صدق
 

  الحب اآذوبتي المفضلة
 ... و يفجرني...التفاصيل و الالمعنى  النه يخدرني عن

*** 
  انا اختار الحب

 ..آثيرا اختيار الرجل و ال يهمني
 أحب) من ( ليس مهما 

 ( حالة حب( المهم ان اآون في 
*** 

 و النني اسمع باستمرار
  تكات ساعة الزمن

 الرصاص بصوت عال آطلقات
 :اعي باستمرار

  ان آل لحظة قد تكون اخر لحظة
 فريد و ثمين و آل لحظة تمضي هي شيء

 ...كررما دامت لن ت
 ! و لنقض على حبي و افترسه

*** 
  دام ال غد لنا و ما

 لماذا ال نعيش دورة حبنا باآملها
 في يوم واحد

  ...التطويل و اإلطناب ؟؟ بعيدا عن
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  اعتقال لحظة استشهاد
 

  و آان القمر مصفرا و حزينا ...
  صرخات استغاثة و صوت البحر

  و ضربات قلبي عويل سيارة
 ... اآضة في شوارع العتمة الحذرةر

  االرصفة تنتحب
 و الديكة تموء
 و القطط تنبح

 الرعب و الكالب تطلق شهقات
 ...لهول قادم

*** 
  و آانوا يتربصون بك يا حبيبي

*** 
  الليلة تلك

 آورت صالتي وسادة لراسك
 و فرشت حلمي عباءة لجرحك

  االطفال و غسلت وجهك بقهر
 الذين لم يولدوا بعد

*** 
 لكن الجالد

 االولى رآك حين مر بنا للمرة
 ... و ظنك سنبلة

  و رآك حين مر بنا للمرة الثانية
 ...شمعة و ظنك

  و رآك حين مر بنا للمرة الثالثة
 ...و ظنك فأسا

*** 
  حين امسك بالفاس و اذهلني

  و قطع بها السنبلة
  و اطفا الشمعة

  ...! الى اصبع ديناميت و لم يلحظ انها تحولت
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 ... اطالق سراح لحظة معتقلة
 

 البحري ؟ اين آهفنا
 مصفوفة في الظالم توابيت تلك االيام
  جنبا الى جنب

 آالعلب البريدية المغلقة
 ذات اجراس تسطو عليها افعى

 و االجراس تقرع في قرية الذآرى
 ...و يجتاحها المرتزقة

  لك ابدا لن اغفر
 انك ترآت المرتزقة

   آهفنا البحرييدنسون
 الموسيقى الذي آان معبدا للبخور و

*** 
 اين الماء؟

 فمي ينشق عن آلمة وداعا
 و الجداول جفت

 اناولك آاس الماء الوحيدة و
 المتبقية في مدينة الجذام
 فتحطهما على االرض

 !اشكرك و
*** 

 اين المنارة؟
 عينك فاغرة و قد اطفات قناديلها

  يجتاحون جسد ايامنا و المرتزقة
 بعد يلتهمون ذآرياتنا و اطفالنا الذين لم احبل بهم
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*** 
 اين االساطير؟

 ثرثرة عجائز في دار للعجزة
 حول نارجيلة

 دم ماؤها
*** 

 اين الغابة؟
  في عرمون

 بعد المنعطف الثالث
 الخامسة عند الشجرة

 تجد بقايا عظامي و حلي الفضية
 فقد مت منذ عام

*** 
 :المدبب ذلك الوداع
 المستحيلطلبت مني 

 و اوقفتني عارية على جدار الزمن
 حتى النزف و ترآته يجلدني

  و حتى صحو االغماء
*** 

 :ذلك الشجار
 و لم اآن خصمك

 تكن خصمي و لم
 آنا نتشاجر مع القدر
 و لكننا نتجاهل ذلك
 بيننا بتبادل االتهامات فيما

*** 
 ذلك الحزن

 ..سال على اطراف يومنا االخير
 شرابنا المعتق و شربناه من زجاجة

 -فازددنا صحوا -
 و لعقنا عن االشجار و الشوارع

  السيارة الراآضة بنا و نوافذ
 و عبثا استطاع لسان المطر الشفاف
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 ... االخير ان يمسحه عن وجه يومنا
*** 

 :ذلك الليل
 شهقت بين ذراعيك

 آسمكة عشقت صنارتها
  الفجر ومع

 جاء الفراق ينتزعني من صدرك
 د الى ساحة المطارو يسوقني آالجال

 يشنقني على جناح طائرة و
*** 

 اين الضحك؟
 بقايا عظام حوت ابيض

 عن حلم شفاف ابحر بحثا
 و ظل يسبح وسط الرمال
 ثم غرق في برآة سراب

*** 
 ليالينا؟ اين

 جثث مقددة و مملحة
 على اسفلت شوارع نخرها الرصاص

*** 
 انت؟ اين

 بعيد آذآرياتي داخل رحم امي
 و قريب آجلدي

*** 
 اين حبنا ؟
 حافيا في البرية يرآض

 و قد اطال شعره و اظافره
  ...!ذاآرته و اضاع
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 اعتقال اميرة المتسولين
 

 لقد اختلطت الصور
 و ضاع وجهي

 مرآتي التي تحطمت و آنت
 و انا اتسلق تلك الجبال المسننة

 في دربي اليك
*** 
 ... ة المتسولينامير...ايتها االميرة : آنت تناديني  و

  الرجيم و آنت ايضا اميرة جوع القلب
 اميرة الغربة الشهية المجنونة
 و اميرة الحب اسود البياض

 العشب المحروق اميرة
 ...و اميرة االشجار المكسورة

*** 
 و آنت اطمح بحبك

 ...اعي توقيت نسلنا البشري آي اظل
 آي يظل ألسماء االيام مدلولها

 و اسماء الشهور
  االصطالحات الهزليةبقية و

 ...على آوآبنا المضحك
*** 

 المسعور و ها أنت تهرب من عالمي
 و ها انا ارآب من جديد مكنستي
 االزمان طائرة فوق الجبال و الوديان و

  ...ألضيعك...بحثا عنك
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 اعتقال صدى
 

 الصدى
 ميت لم يثأر له

*** 
 الصدى

  الوصية–صرخة احتضاره  قتيل لم تسمع
*** 

  الصدى
 استمرار الحياة

 ...الموهوم عبر شريان الموت
*** 

 الصدى
 صرختك الصامتة

 و الرصاصة تخترقك
 فوق جسدك بعد ان اخطو -

 نحو عصفور الفرح الذهبي
 الذي آنا نطارده معا

 اصطادوك حين
 .... التابع المحاولة
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 ! اعتقال مخالب تحت فراء اليد
 

 عما قريب
 ءتكف آللىء الضو

 ...فوق البحر الزئبقي عن الرقص
 و تمضي الشمس

 و يمضي معها بعد ظهرنا االليف
 ...من ايام حبنا المتوحش ليوم اخر

*** 
 استرخي على الشمس
 العق جراح البارحة

 ...انتظر جراح الغد و
 و استسلم

 لسالم اللحظة
 ...الطعنة و راحة ما بين الطعنة و
 لقد اتقنت دروس حبك

 صق بك تماماو تعلمت اال الت
  آي ال تزهد بي

 و اال ابتعد عنك تماما
 ...آي ال تنساني

*** 
 لقد اتقنت آيف المس

 ...اللغم – حبك
 و ال اتمسك به آي ال ينفجر

 ...و ال اعرض عنه آي ال ينطفىء
  رضيت بان اطوع ايامي و

 و عواطفي النهمة و براآيني
 لتوازن حبك الجهنمي

  تكون اللهفة توأما لإلعراض حيث
 ...و اللقاء مرادفا لبعض الفراق

*** 
 السدود بنيت

 في وجه ينابيع حبي
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 و بسوط االرادة الكابحة
 ...اشواقي لسعت ظهور قوافل

 فقد تعلمت
 ان الكثير لديك
 يوازي القليل

 امنحك حبي و انك ال تريد ان
 ...!بل تريد ان امنحك لذة سرقة حبي

*** 
 فيما مضى

 أحبك: وجهك  آنت اصرخ في
 ... بالصمت الباردفترد

  و اليوم
 أخنق في قلبي

 احبك صرخة
 ( و صرخي آقرع طبول بدائية في غابة افريقية )

 و اخنق في مسامي
 أحبك :صرخة

 و اواجهك بالصمت البارد
 ...أحبك : مستمتعة سرا بصرختك المتاعة بي

*** 
 و يوم آان حبي لك

 حقال بريا من االزهار الربعية
 ة الجنوناعماقي بكل عفوي تمنحها

 ...و غزارة الفرح
 ...اعرضت عنه

*** 
 لك اليوم و صار حبي

 وردة اسطورية سوداء واحدة
 في حقل من الثلج
 السامة مسور باالشواك
 ...آأسنان االفاعي

 و ها انت تقضي ايامك
 السور راآضا حول
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 تناديني
 و لم يعد بوسعي ان اعود
 ...الربيعية حقال بريا من االزهار

  ان تقطفو لم يعد بوسعك
 ولو زهرة واحدة
 ...الثلجية من تالل قلبي

*** 
 ها هي الشمس

 ...تسقط في حصار السحب
 الضوء و آللىء

 ...انطفأ فورانها على صفحة البحر
 لكن خيطا رفيعا من النور

 يتسلل عبر اآداس الغيوم ما يزال
 ...نحيال مرهفا نفاذا آسيف

*** 
 الرعيان آان حبي لك آحب

  العباقرة و الفالسفةو آان حبك لي آحب
  و ها انا اتابع

 التوازن الجهنمي رحلة
 ..في مجاهل حبك

 فال تلمني
 اذا سالتني ذات فجر مشمس

 تحبني هل
 :و اذا أجبتك
  !نعم و ال
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  اغتيال لحظة هاربة
 

 ها أنا من جديد
 المسعور في ذلك العالم الليلي

 حيث وجوه الغرباء المستعرة
 ...النسيان  الالمفهومة حول آؤوسو همهماتهم

 و الموسيقى الهائجة
 و األوجاع السرية للروح

 الضحكات الصاخبة
*** 

 ها أنا من جديد
 في ذلك العالم الليلي المسعور

 متراس حبك و قد غادرت
 (المفخخ( و هربت من عشقك 

 أنقذف من جديد
 المشع في تيار الجنون

 ...ألغتال قتلك اليومي لي
*** 

 ن جديدها أنا م
 النسيان حيث جنون الرقص و

 و الشبان بوجوههم التي تشبه
 وجه المسيح في االيقونات

  تتأمل بقية العيون و آل العيون
  بحثا عن ملجأ و سقف و نجمة

 عتبة المكان و رصاصة للزمن الرابض على
 ...آوحش خرافي يبتلع من يغادره وحيدا

*** 
 جديد ها انا من

 ادخل في مناخ القسوة
 بدأ حقا رحلة اغترابي عنكو ا

 ساحبه متكئة على ذراع شاب
 !-و ال أعرف بعد اسمه -

*** 

AlAkhawia.net



 أتعذب قليال ألجلك
 معا فقد شاهدنا السحب

  أنت و أنا
  شاهدنا الجبال معا
 لمسنا العشب معا

 انهمار المطر معا و انصتنا الى
 بكينا معا و هذينا معا

 الروح و احتضرنا معا في ليالي غربة
 ....غتال ذلك آله؟و اآلن ن

*** 
 ها أنا من جديد
 الليلي المسعور في ذلك العالم

 اآتب اسمك بالحبر على لفافتي
 ثم ادخنها

 حروف اسمك و ارقب النار تاآل
 حرفا بعد اآلخر

 ...و انفثك دخانا نحو السقف المعدني
 الهاتفي الالمنسي أآتب رقمك

 على لفافة تبغ أخرى
 ثم ادخنها رقما رقما

 ...رقم رصاصة صمت لى آلو أطلق ع
 آه موجع هو الحزن المتحضر

 و لو آنت في غابة
 الطبول لقرعت

 و لعويت طويال آذئاب األساطير
 ...فوق قرص القمر

 وجهي و لدهنت
 ..بدم التوت البري

 لكنني هنا
 متأآة على ذراع شاب ساحبه

 -أساله بعد عن اسمه ولم -
 و الحزن المحتضر ال يسمح لي اآلن

 االحتجاج رقصا اء رقصا وبغير البك
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*** 
 آه موجع و حاد
 هو شوقي اليك

 جسديا حتى ليكاد يشبه ألما
 و تأتيني أيامنا آرمال موجة

 تجرحني على حباتها
 صدرك و تأخذني الى

 ثم تردني الى شاطىء الليل
 ...النسيان في علية الموسيقى و الصخب و

*** 
  أيها الليل

  آالنشافة السوداء امتص دموعي
  تتنهد احزاني ار انو حذ

  اذا عرفوا
 تكاثرت السكاآين

 الحب في) الواقعة( على النعجة 
 فيه) الواقفة ( ال 

*** 
 ها أنا من جديد

  المسعور في ذلك العالم الليلي
  أالطف رجال ال اعرفه

 !ألني سأحبه -
 و اتعذب

 مافي اعماقي يموت و اشعر ان انبل
 إنني استحيل الى امراة جديدة

 ...اال اعرفه
 التقينا و اذا

 ...فلن تعرفني انت ايضا
*** 

 لكنني أحلم
 الربيعية بأن تنبت األزهار

 على أطراف جرحي
 آما شاهدتها هذا الصباح
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 الفجوة و قد نبتت على حافة
 التي أحدثها الصاروخ
 و آأن آل زهرة منها
  ..و دماره...الصاروخ تغتال لحظة انفجار
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  اعتقال غصة
 

 اهذا أنت حقا؟
  أتأملك

 و أبحث عنك فيك
 ...!أجدك فال

*** 
  أين مضيت

 دون أن تمضي
 آيف مضيت

 تمضي؟ دون أن
*** 

 ارى عينيك شفتيك ذراعيك
 جسدك
  و لكن

 أين انت؟
 افتقدك آه آم

 أين أنت؟
*** 

 ..احببت فيك العبير ال الزهرة
 الجسد النبض ال

 حفيف الريح عبر اغصانك
 ال الجذع الخشبي
 الحلم . احببت فيك الحلم

 الحلم
  ..فكيف اغتلته؟
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 ! اعتقال مخابرة هاتفية
 
 ... . احزري من يتكلم .

 ... و عرفته
 صوتك الخارج من حقيبة سفر

 المرمي من طرف سماعة هاتف
 قلبي الى طرف جرح

*** 
 ...صوتك...و عرفته 

 و لم اجرؤ على النطق باسمك
 مذهولة مذعورة وآنت 

  آما يحدث لنا
 .. حين يتحقق حلم الليلة السابقة

*** 
 الليالي آلها و آنت حلم

  منذ افترست نظراتي
  وجهك المفعم بالبراءة الخبيثة

 مقدس النضارة و الشر
*** 

 أية لعنة قذفت بك
 الى جحيمي؟

 اية لعنة
 من جحيمي؟ قد تنتزعك

  و هل آانت صدفة
 لى في مطاران التقينا للمرة االو

 آعابرين في قطارين مسرعين و افترقنا
 آل منهما متجه الى ناحية معاآسة؟

*** 
 و من يومها و التقينا

  اقتادني حبيبي الى الليل
 .... و لم يطلق سراحي

*** 
  افترقنا و
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  و صوتك ذاآرة االيام اآلتية
 :يهمس آنبوءة

 ...سأحبك سأراك و سأسمعك و
  و قررت

  حد سوايال أحب ان يعذبك ا
 اهذا هو ان احبك؟

 ادري ال
 لكنني انتظرتك

 مثل شجرة وحيدة في جزيرة
 منها تحلم بغريق يحتضر بالقرب

 ثم ينجو من الموت
 ...و يبقى سجين الشجرة

*** 
  في المطار ذلك اللقاء المختزل
 صرخت بصمت

 حين اعلنوا عن اقالع طائرتك
 اتبعني هات قلبك و

 هات جرحك و اتبعني
 و اتبعنيهات جسدك 

 فقلبي حزين و الليل طويل
 اعرف انك لو تلمسني و

  سازدهر
 مثل شجرة مستها اصابع الربيع

 ...االبيض و ساشتعل بالزهر
  وودعتني بصمت قاتل

 آصمت الحديد المصهور
 الحارق و ببرود الثلج

 و آانت شفافيتك شرسة
 ...آموجة بحر هائلة االبعاد

 همست فقط
 و ساسمعك و ساحبك ساراك

  لم اهمسو
 ! ال اريد ان يعذبك احد سواي
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  آالريح و مضيت يا شاردا
 و اخترقتني و لم تخترقني
 ... آسحابة ضباب ال تفارقني

*** 
  من انا احزري

 تظاهرت بانني لم احزر
  انك انت الذي

 !سواي ال اريد ان يعذبه احد
*** 

 .! و لم تسالي عني .
 سالت عنك يا حبيبي
  فاعر العناوين آلها التي

 سالت عنك فندق الليل
 و شارع االمواج
 و حانات المغاور

 الشواطىء آلها و ازقة
 و على شاطىء البحر انتظرتك

 و آان راسي ينبض آقلب
 اراك و توقعت ان

 ( عكس التيار( قادما الى حياتي 
*** 

 و سألت عنك الفجر البحري
  النوارس المتناثرة فوق الزرقة الزرقاء و

 سالت عنك االسماك
 و القواقع االصداف و المرجانو 

 سالت عنك
 مخلوقات شباك الصيادين
 و بحثت عن وقع اقدامك

 رمال المد و الجزر فوق
 سعيد من له مرقد قلب في عمرك:و ناديتك 

 يا من تحتلني
  تربط راياتك فوق اعصابي و

 و ترفع شاراتك
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  فوق ارض جسدي و انتظاري
  فوق ليلي و تهوم

 ...آخفاش اسطوري
 ذين عرفتهم قبلكآل الل

 عزلتي شيدوا مدينة
 التي تفتح لك االن اسواراها

 و عمروها حجرا حجرا
 و بابا بابا

 ..قفال قفال و
 و آنت تبتعد تقترب

 تختفي تلوح
 عزلتي و مدينة
 تنتظرك
 لتستيقظ

 ...آما في االساطير
  و لم احاول ان انسى

  اللقاء ذلك
 على اجنحة الطائرات

 أنساك؟
 الجبل فق فيآمن يحاول حفر ن

 ...بإبرة
*** 

 و انتظرتك
 سالت عنك حديد الكورنيش الصدىء

 اسمك و قرأت
 مكتوبا بحشائش البحر في القاع

 ...و ناديتك
 داجن و احببتك حبا غير

 ينتشر و يتسع
  آالنباتات الليلية الملعونة

  االنتظار و صرخت باسمك من قاع
 ...و على سطح الماء اتسعت دوائر العنفوان

 ظرتكو انت
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 آفالحة و مرهفة آجرح و فيه
 :و متهدجة بحبي غير المحتضر

 ! لن يعذبك أحد سواي
*** 

 حتى جاءني صوتك
 الهامس الذي يمأل حنجرتي

 آالغبار الملون
 :اقرر و

  !لن تعذبك بعد اليوم امرأة سواي
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  اعتقال لحظة دموية
 

 ايها الشقي
  تحرهل آنت تقاتل ام تن

 تشهر رمحك بيد و انت
 و هدنتك باالخرى ؟

*** 
 ألجل ان نحيا: يوها قلنا 

 ...ان نقتل قليال علينا
 ...و ان نقتل قليال

*** 
 ايها الشقي

 القلب لقد انزلقت شؤون
 في مغاور النسيان

 -اال صورتك لحظة انفجارك -
  و استقرت الرؤيا

 ..محرق الغضب الدموي في
*** 

 النك همست بال صوت
 -لحظة سقطت -

 :آالرعد دوى صوتك
 الرافة باجالد عهر

 ....  بحق الحياة– مع الموت –و فعل زنا 
 ... تخونوا حلمي ال

*** 
  و لن اخون حلم الفرح بالطفولة

  آلها و لن اخون تلك االجساد
 التي سئمت الذبح

 ...و تتوق لشهقة الوالدة
*** 

 :اقول و اليوم
  ألجل ان نحيا
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  يراعلينا ان نقتل آث
  ... و ان نقتل آثيرا

 
7/7/1976 
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  اعتقال زخة مطر ملونة
 

 ... تنهدتك زمنا
 ثم استعدت عنان رئتي

 الطالعة من حقول ثلجك و رمادك انا
 ...ارفع اهدابي المكسورة نحو االفق

 امال جديدا و انتظر
 ... يزدهر في جسدي

*** 
 .... تنهدتك زمنا
 زمنا و توهمت

 انك رجلي و حبيبي
 ...و انك يد العطاء و الفرح

 ...اال حبك اشهد ان ال حب: و صرخت 
 و لكنني

 !بقلبه...آنت آالساعي الى حتفه
 ...تنهدتك زمنا

 ضربت عنقي بسيف جحودك و مزقتني و نثرت اشالئي حتى
 ...في تالل الليل
  يحنو على عظامي و جاء النسيان

 ... و يلملمها و يضيئها آقنديل
*** 

 ... تنهدتك زمنا
  ها هي الذاآرة آالمحراث و

 تنبش ارض الهشيم
 بحثا عن وتد يقين

 ...زلزالك لم يمزقه
*** 

 ... تنهدتك زمنا
  لكن ذلك الصوت

 اهربي: الصارخ بي 
 افترس اصوات القلب االخرى قد
 ... اهربي..اهربي ..
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 ... ممزقة و زحفت من عالمك الكابوسي
 ... كهربهاربة من آونك الم

  اه آيف استطعت النجاة
 تبتلعني غيومك المخدرة؟؟ قبل ان

*** 
  تنهدتك زمنا

  و آان البرد االنيق
 خلف نافذة الفندق النائي مكوما

 و الظالم المسكون بالظالل
 ...عابري السبيل محايدا و ال مباليا آضحكات

*** 
 ... تنهدتك زمنا

 غرورك و آانت المسافة بين جرحي و
 ...ضارليلة احت

 و آانت المسافة بين صرختي و اذنيك
  قارة ال مباالة

 ...و آانت المسافة بين راسي و راسك وسادة شوك
  العتيق و ها انا اجلس في المكان

 ... و قد فرغ تماما من حضورك
*** 

 ...تنهدتك زمنا
 ... مقاليد روحي و اسمتك

 ...فبعثرتني على اجنحة الطائرات
  و مزقتني و نثرتني

  ملونا في ليل الغرباء امطر
  لكنني رددت في ليل الفراق

  اينما آنت ساآون معك
  اينما آنت ستظل معي
 ... حتى ضاع صوتي

*** 
  و لم تكن حقا تسكن البحر
 ... آنت تسكن لعبة السلطة

  و لم تكن حقا بريئا آعناصر الطبيعة
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 آكل القادة و العظماء آنت مدنسا
  الطيورو لم تكن حقا حبيب الغابات و 

 التملك آنت حبيب النفوذ و
 ولم...ولم ...ولم 
*** 

 ... و لم تترك لي الخيار
  اختار آان علي ان

  بين موتي معك
 او موتي بدونك

  فاخترت ان ارمي بزمننا
 ... النسيان على قارعة

 ... علني انجو منك
*** 

  تنهدتك زمنا
 من جديد و ها انا اطير وحيدة

  تحدني من الشمال الغربة
  و من الجنوب الغربة
  و من الشرق الغربة
  و من الغرب الغربة
  و قد رميت بزمننا
  ... على قارعة النسيان

 
1/6/1976 

  
  
  
  
  
  
  
  

 ! اعتقال غيرة بحرية
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  و آان حبك وردة ذهبية

  مدماه باللعنة
 ... اعماق بحر غامض االنواء في

  ابحرت خلفها
 ... و على الشاطىء ترآت راسي

*** 
  جاءت الطيور البحريةو حين 

  لتنقر عيني
  شاهدت صورتك داخلهما

  و ضحكت آثيرا
  قهقهت بمناقيرها السود و البرتقالية

 عجائز القرى و تهامست آثرثرة
 ... و تابعت ضحكها الساخر

  فقد شاهدت صورتك يا حبيبي
  عشرات الرؤوس المقطوعة في عيون

  المشلوحة على طول الشاطىء نفسه
  ...! تلنساء أخريا

 
13/12/1977 

  
  
  
  
  

  اعتقال االصوات الالمسموعة
 

  االصوات الالمسموعة تخاطبنا
 : عنه االبجدية بما تعجز

 ... صرير الظفر على السبورة
  صرير العظم داخل رباطها

 ... بين االعصاب لخالف
*** 
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  صرير يد الكمنجة
  فوق جسر االوتار

  مكتوبة في نوطة غير
 قيلم تتسلق السلم الموسي

 .. و ظلت في حديقة الصمت
 ... حبا بصمت و العازف يحتضر

*** 
 صرير اللغة داخل الفكرة
 الحنجرة و الصرخة على اوتار

 ( االمشهوقة( وشهقة الرفض 
 ... في شارع المومياءات الراآضة

*** 
  آه تلك األصوات االمسموعة

 بعد للجالفات التي لما يصقلها الزمن
 ! ه من سوائللتتناسق األوعية مع ما تضم

*** 
  آه صرخة روح عصرية

 ... داخل جسد من عصر نياندرتال
  آه صرخة األبجدية الثاقبة االمكتشفة

 ..ابجدية متوارثة هشة داخل
*** 

  و آما في المغاور
 :الشارع آذلك في

  الديناصورات ما تزال تهرول
 .. بين ناطحات السحاب

 ... لألصوات الالمسموعة دون ان تنصت
*** 
  بوا بسالماذه

  ...!آمنين و حذار ان تكونوا
 

 ٣٠/١٢/١٩٧٧بيروت
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   اعتقال عذوبة هاربة من حرب
 

 القصف قد هدأ
  و رائحة البارود تالشت
  و خرجنا من جحورنا

 ...الصراصير و الفئران و نحن
*** 

  الزرقة و السكينة البحر شاسع
  و الغروب جرح وردي
 ... يمتد على طول االفق

  تنخال و ثالث
 و ست غيمات شفافات

  و نجمة مبكرة
  و الريح نسمة حنان

  جانبي و انت الى
  اتحسسك بفرح النك ما زلت حيا

 ... و هذا الكون الجميل...و انا ايضا 
*** 

  حضورك آثيف و آثر
 .. و مفرط الحنان
  و آل ما هو أنا

  حبا لك ينبض
 ... برقة متناهية

  و آل ما هو انا
  حضوركمسكون بالسالم في 

*** 
 : هذا المساء اسمه

 .. السالم.. الرقة ..الحنان ..
  اصدق و ال استطيع ان

  ان الحرب ما تزال تدور
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 ( حرب( و حتى لفظة 
  معنى تبدو هذه اللحظة دونما

*** 
  تنطلق رصاصة
 ...!! و يتمزق المساء

  ! خبئني و اختبىء داخلي
 

 ٢٤/٨/١٩٧٦بيروت 
  
  
  
  

 ! حب) تلكس ( اعتقال 
 
 : دي رجل األعمالسي

  ال اعرف آيف اخاطبك
  فانا ال املك الة حاسبة

  و ليس لدي دفتر شيكات
 ( شيك( ألآتب لك على ورقة 

  أحبك
*** 

  و اعرف ان االبجدية في عالمك
  تبدو لك غريبة و منقرضة
 ..مثل سرب من طيور الرخ

  فماذا اآتب لك
 ...؟ حب) تلكس ( غير 
*** 

 .. لنجرب االرقام
   ايام انقضت على فراقناعشرة

  لن اقول لك
  ان آنت قد افتقدتك

  ام ال
  عشرة ايام منذ طارت آفك من آفي
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  نادر آعصفور
 عشرة ايام ؟

 !  ثانية٨٦٤٠٠٠بل 
 اهذا اآثر وضوحا؟

*** 
 : االرقام على نحو اخر فلنجرب

  بليون هو عدد سكان العالم 3
   مليون شخص٣٠٠٠أي 
  اريد ان اآون معك انت و

  من دونهم جميعا
 اهذا اآثر وضوحا ؟

*** 
 : االرقام على نحو اخر فلنجرب

  آل دقيقة ارضية معك
   سنة ضوئية١١تعادل 

  اخر مع سواك في آوآب
  و السنة الضوئية يا سيدي

   بليون من الكيلومترات٩٫٦تعادل 
  يخطوها الضوء في سنة

   سنة ضوئية١١و 
   خطوة ضوئية١٠٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠تعادل 
   بحجم الثروة التي تطمح اليهاأي

 اهذا اآثر وضوحا ؟
*** 

 : االعمال سيدي رجل
  هل تستطيع ان تقول لي
  ؟ لماذا انفجرت الة التلكس

 
22/2/1975 
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 ! اعتقال ذاآرة رجيمة
 

  ادير المذياع
 ... و ال اسمعه
  الهاتف ارد على

 ... و ال اعي ما اقول
 ...أقرأ و ال أقرأ

 .. كافكر بك و استحضر
 ... و ذاآرتي الرجيمة ال تغفل شيئا

*** 
  و آان جسدك صخرا....
  شفتاك من عسل و

*** 
  و عيناك مدينتا نسيان

 ... اوصد على نفسي جفونهما
 ... ابوابا بال افقال

  الضيع داخلها زمنا ما
*** 
  آاهداب طفل رجيم و اهدابك راعشة...

 ... اشتعلت فيه النيران و االغاني و الصلوات
  من لفافتك و الدخان يرآض
 .... آالموسيقى العذبة

*** 
  و ملمسك آطعم االسطورة...
  انفاسك ريح قادمة من صفصاف النهر و

 ...! و لجلدك رائحة غابات من المطر
  ذقنك مغارة مسحورة و ...

 ... و رقبتك وتد الشهوة و الحنان
*** 
  شراعان في وجه الريح و آتفاك ...

   آشالل قويتان آشاللو ذراعاك رشيقان
 شاسع و صدرك شاطىء

 ... ارآض فيه حافية الذاآرة و القدمين
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*** 
 و خصرك مرسى يدي ...
 ساقاك رآض فرس بري و

  في براري الضياء
  و ظهرك نهر طوالني ...

 ... منابع االسترخاء ابحر فيه الى
  و شارباك جناحا نسر

 ... و انا احب الرخ االسطوري العربي
 قول ؟و ماذا ا

 اعود الى مذياعي و هاتفي و آتابي
 ...ال جدوى
 ...اال استحضرك من جديد ال املك

 ... منذ البداية
  و آان جسدك صخرا...اآرر 

 ... من عسل و شفتاك
  ..الى آخره.... و 
 

6/8/1976 
  
  
  
  
  

  اعتقال لمسة حنان
 

  آه الحنان
 ذلك التدفق

 الالهدف من االنقطة الى
 :ذلك التدفق
 رب مضيئةنهر آها

  راآضة في الزمان
 ... بالمكان دون مباالة

*** 
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  الحنان
  لمسة على الم مجهول

 لوجه مجهول
 ... معتم في قطار

   و دونما مقابل..دونما مصففين 
 

19/8/1975 
  
  
  
  
  
  
  

 اعتقال مسدس
 

محشوا  الذي اهداني مسدسا" مع وقف التنفيذ " رفيقي " ف .ر" إلى 
  وقف النزيف هذا هو الطريقمن اجل : بورقة آتب عليها 

  الطريق هذا هو: و تقول لي 
  و ارآض على حدود جرحك الشاسع
 الدم الممدود من محيط الجرح الى خليج

 : و من محيط الذاآرة الى خليج المستقبل
 ... هذه الدرب اعرفها جيدا

  تضىء اصابعك شموعا ال
  هذه الدرب اعرفها حقا

 معرفة الطير لمسالك ربيعه
 فظت طرقات شرايينكح لقد

 و تنفست رعدك
 و ادمنت الرآض عكس السير

  الدموية داخل دورتك
 " فقراتي المئة و الخمسين مليونا" و احببتك على طول 

*** 
  لي و تقول
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 " مسدس: من اجل وقف النزيف  "
  يا غجري الفرح

  بالسكين مثلك علمني آيف اخيط جرحي
  و آيف ارتق انهيارات السماء

  لكبالبرق مث
 ؟" هذا هو الطريق "

 ... مرة قلتها مثلك
  و لحظتها أحسست الموت اآثر عذوبة

  من لقاء المطر
  مرة

  آان اليقين يضيء روحي
  منارة صافية آعين العاشق

  مرة قلتها مثلك
  لكنهم اقتلعوا االشجار عن جانبي الطريق

 و رموا بنا في البئر
  السراديب و حفروا تلك

 لى جانبيهاو نصبوا المرايا ع
  هي الطريق: و قالوا عن المتاهة 

  و الخيبة...ضعت في التعقيد  و
  لكنني ظللت أحبك

 ... الخمسين مليونا على طول فقراتي المئة و
*** 

  آه يا رفيق جرحي
  امنحني لحظة ايمان

  جسدي مسدسا و حنجرتي طلقة يصيير
  خذني الى عوالم الطيبين المنقرضين

  لمرابيناغفر ل و علمني آيف
  المزروعين على اطراف
  مرآه المحيط المشروخة

  جرحي آه يا رفيق
  علمني آيف أحشو ثقوب الروح بالديناميت مثلك

  و آيف احمي نفسي من الريح
 ...! بأن أآون عاصفة
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  و أنا احبك
  ... على طول فقراتي المئة و الخمسين مليونا

 
30/8/1977 

  
  
  
  
  
  

  اعتقال لحظة اختناق
 

  لليلة مرهف آجرحقلبي ا
  حزين آالمطر االسود

  في محطة قطار فقيرة نائية
  حتى االصوات تؤلمني

  حتى آلمات الحب
 ...ترهقني

 فقلبي الليلة مرهف آجرح
  و آل ما هو أنا

 ... السكينة يتقو الى الصمت و
 و لكن الناس يمارسون الكالم

  مستعيضين بالصوت عن المعنى
 ...يثرثرون...يثرثرون 

   يصمتون لحظة واحدةو ال
  اعماقهم ربما خوفا من سماع صوت

  آلمات...آلمات ...آلمات 
  تتطاير في الفضاء
  البعوض سحابة آثيفة من

 تقتحمني تكاد تخنقني
 ... تضيق انفاسي

 ...آلمات... آلمات...آلمات 
*** 
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  آه توجعني االصوات البشرية الليلة
  لو يصمتون لحظة

 رينصتون الى صوت البح و
  و صوت النسغ الراآض في الشجر

  الليلية و صوت تفتح االزهار
  و صوت دبيب السلطعان فوق الرمل

 و حوار القمر و االمواج
 ...المد و الجزر في لعبة

  و صوت السكون
  لقلب سئم لعبة الكلمات المتقاطعة الحضارية

 ... الملقبة خطأ بالحوار
  آه الصمت

  و اشتهي لو آان حبيبي سمكة
  الى جانبي بصمت بحيس

  يحدق في وجهي بصمت
  و يحبني بصمت

   و يهجرني بصمت
 

26/8/1977 
  
  
  
  
  
  

  اعتقال يقين
 

 التصق بي
 ...آي أصدق حلمي بك

  بيروت على آتفي لم يعد بوسعي حمل ليل
 ... دونما حبك

  آيف اطيق الشوارع المفروشة
  المحتضرة و القمامة و الذباب باالجساد
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  ء الممزقةو ارصفة االمعا
 لوال حبك؟

  احتمل الرصاص آيف
  الذي يطلق علي فجأة دونما مبرر

  و الصبية العابثين بالموت
 ...متباهين باسلحتهم آالغواني بزينتهن

  ووقفتنا في طوابير الذل الطويلة
  امام باعة الخبز المر

 و انين المكومين في اروقة المستشفيات
 اناالطفال المختبئين مع الجرذ و صراخ

 .... يقاسمونهم الظلمة و فتات االآل
 المدينة الموبوءة آيف اطيق

 بالنزف و الحقد و الخيالء
 شروقك؟ لوال انتظاري لحظة

*** 
 نقف على ارصفة الصيف

  اشجارا جافة مذعورة
  القسوة و يرآض بيننا مرضى
  اصابعهم مواسير بنادق

  و تعول سيارات االسعاف
  بالجرحى محشوة بالقنابل ال

  آه لوال حبك
 آيف اطيق موت الماء

  و موت الموسيقى
 الضوء و موت

 ... و موت االصوات آلها حتى اصوات االستغاثة
 .. الوحشية في هذه المدينة الداجنة

  و لن يسرقوا مني حريتي
  و لن يدقوا حدواتهم في قدمي

 يسكبوا لجامهم في حنجرتي و لن
  و لن تروضني البشاعة
 الجالد ياطو لن اصفق لفرقعة س

  مدعية آاآلخرين انها موسيقى بيتهوفن
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  التحليق و ساظل قادرة على الحلم و
 ما دمت احبك و انتظرك

  و اعرف ان شروقك محتوم
 ٥/٩/١٩٧٦بيروت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العجوز تعتقل عرسها
 

  العجوز تعتقل عرسها الهارب
  ساذجة ببساطة سريالية

 ... تذهل خشب الصندوق العتيق
*** 

  ثوب العرسها هو 
 و حشرات العتق ملفوف بالزمن

 مهترىء
  مصفر ببصمات اصابع نصف قرن

*** 
  الفقيرة و الغنية و لكن العجوز

  ما تزال تفتح صندوقها
 من آن آلخر دونما انقطاع

 آآلف السنين على طول
  و تفتح صناديق الذاآرة

  و تخرج صرتها
 آوجهها آصوتها و تنشر الثوب الذي تبدل

 رق و ال تلحظهتلحظ الفا
*** 
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 العينين تتحسس الثوب مغمضة
  فتطالعها صورة زين الشباب

  مختاال يوم عرسها
  الى جانب الثوب
 ...!و هي شابة بداخله

  تاتيها اصوات ذلك الزمن
 ... و تهب موسيقاه و روائحه
  و ترتعش في اعماقها لثانية

  .... الفرحة المنسية ذاتها
 

22/5/1975 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لحظة تفاؤلاعتقال
 

  تستطيع الريح ان تعصف
 السود و تطفىء الشموع

 ...لمدينة آسرت مصابيحها
*** 

 يستطيع البحر ان يثور
 الهرب آلها مدمرا مراآب

 ...و قوارب نجاق القلب الوحيد
*** 

 يستطيع جسد الغربة
 يلفني بذراعيه من جديد ان
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 و يجرني مع من جديد
 الرماد الى فراش الثلج و

*** 
 يستطيع الحب خلع قناعه

 .. فيصيير وجهه مرابيا عتيقا
  يستطيع حبيبي اهمالي و

 آاسطوانة عتيقة مل سماعها
*** 

 آله لكن شيئأ من ذلك
  ال يستطيع اطفاء تلك الجمرة

  المشتعلة ابدا في اعماقي
 ... المقدسة آنار اآللهة

*** 
  لقد تعثرت و سقطت

  مرة تلو المرة
 و صار جبلي هوة

 ... ي مستنقعاسهل و
  لقد احترقت مرة تلو المرة

  و شاهدت الشمس تصير لهبة شمعة
 ...و العمالقة يتحولون اقزاما

  لكن شيئا من ذلك آله
  الجمرة لم يستطع اطفاء تلك

 ...المشتعلة ابدا في اعماقي
*** 

 و اعرف ان الليل قادم
  يطول هذه المرة و انه قد

 و قد ال شاهد الشروق المقبل للشمس
  لكن تلك الجمرة في اعماقي

 ستظل تضيىء
  ...آعيني طفل ولد للتو

 
17/1/1975 
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 ! اعتقال شاطىء البحر ذات مساء
 

  ربما النك آنت معي
  استحال البحر

  الى مراة خرافية شاسعة من الفضة
  و الصخور الى تالل من الذهب و العاج

 خرجت السالطعين حمراء آالمرجان و
 ...الشاطىءو تمددت على طول 

 ترقص فوق صفحة الماء و بدأت االسماك
  و حصان البحر يمضي برشاقة اسطورية

  في الريح
*** 
 و يدي داخل يدك...

 ... محمرتان نابضتان آانهما قلبان عاريان
 الرصيف و على

  بدأت تتكسر عدة اوان فضية
  من ضوء القمر

*** 
  و تضمني الى صدرك
  رغم فضول المارة

 قلبكفالصق اذني ب
 ... منصتة الى دقات الرعد و الريح

*** 
  يا حبيبي

  اذا غادرت صورتك عيني
  استحالتا الى ندبين في وجهي

 ... لجرح نصف مندمل
*** 

 ... يا رفيق البحر ذات مساء
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  في الليل
  جسدي الى اسطوانة تحول

 تحمل اصواتك و بصماتك
 و ادور فوق سطح الظلمة و السكون

 ذآرىترآض فوقي ابرى ال و
 و اسمع آل آلمة قلتها لي

  و استعيد آل لمسة
   و أحبك

 
  شاطىء الليل–فندق البحر  -30/6/1976

  
  
  
  
-- 

  بعد عامين: حاشية 
السماء الريح  لحظة رفعتني في المكان نفسه بعد عامين على يدك نحو

 آالروح موحية و خرافية و الليل آألم وديا باسطا ذراعيه و النجوم غامقة
  صورة استثنائية احسستني حقا نجمة جديدةالضياء ب

و ... آان المكان ذاته ..يرصدها العشاق  ترتسم على خرائط الفلكين و
الرجل ذاته و لكن ما الفرق ؟  و لم اعد متاآدة مما اذا آنت...السحر ذاته 

آثافة و رهافة و  لقد آان االحساس ذاته و قد تمرس على االحساس فازداد
  بالتفاصيل و االمعان في عيش الجوهرصقلته الالمباالة 

  
  
  
  
  

 ف.اعتقال ر
 

  قبل ان تضجر
  علمني آيف ادير خدي االيمن

  للتو من التهام خدي االيسر لمن انتهى
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  و علمني
  آيف اصلي بصوت عال

  قطعوا لساني من اجل اللذين
  و آيف امزق رادار الوعي

  المنتشر آشبكة عنكبوت على طول روحي
   ببراءةعلمني آيف امنح

  للذين يتاجرون بي باجرام
  علمني آيف احب اصدقائي
  !و انا آفيلة بحب اعدائي

 
3/9/1977 

  
  
  

  لحظة هاربة تعتقلني
 

  آلؤلؤة فتحت محارتي لك
 لفافتك فنفضت فيها رماد

 !و مضيت
*** 

  وقرعت أبواب الليل
 القديم آملة أن يطل وجهك
 فأطل أحد أقنعتك
  و نبح في وجهي

*** 
 آجرحي  الليل ال متناهياو آان

 و أنا وحيدة و مبتلة و مسكينة
 آثقب في جورب متسول شتائي

 أآداس الظلمة و سقطت تحت
 ..المتراآمة فوقي آانهيارات الثلج االسود

 ..العشب هنا نبت..هنا سقطت 
 ...هنا تقمص الجرح
  و حين طلع الفجر
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 صاعقة ظنني زهرة أحرقتها
 فغطاني بالندى

*** 
  و مذهولةاني حزينة 
 ال لفراقك
  استطعت آه آيف

 ..!ارتداء قناع الحب طويال هكذا؟
 : أحببتك أمام بحار ثالثة

 ... و الود و األمل الحنان
 من الصعب أن تظل حيا
  حين يموت آل ما حولك

 النوافذ و األفق األبواب و
  و المطر و المحراث و األشجار

 و االنسان الذي أحببت
 ....أحببت.. أحببت

*** 
 متى يتقدم سيف العقل الحاد

 داخل غابة عشقي
  النمو الوحشية الكثافة الهوجاء

 ) حيث تعتقلني لحظاتنا الهاربة (
 للشمس و يقص نافذة

  ..و بابا لي للهرب ؟
 

2/11/1977 
  
  
  
  

  اعتقال شجار
 

  و بدأنا نقول الكلمات المراوغة
 األسماك و األآثر مراوغة من

*** 
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  ثم صرت صامتة آالغبار
 مفتتة آالغبار

 !لم تسمعها استغاثة و آان صمتي صرخة
 و استحال الحب سكينا
 نتبادل بها الطعنات
 عواء و صارت نظراتنا

 !لكلبين جائعين في الثلج
*** 

 و اشعر بالرغبة في ضربك ضربا مبرحا
 ...و اقذفك بها) آلينكس(اآور قطعة  و

 و تقول انني صلبة آالفوالذ المقسى
 لرمادانني هشة آا و احس

  و شرسة آمنجل القطاف
 ...في آن واحد

 تتالحق انفجاراته و في صدري برآان
  فاقضم الثلج بصمت و هدوء دون أن اشرب من آأسي

 ان بذور الشجار حين تنمو :و أعي بهلع
  .تصيير سورا من األشواك اسمها الفراق

 
6/9/1975 

  
  
  
  
  
 
 
  

 اعتقال تخاطر
 

  تك البهيةأفكر بك بكثافة أتذآرك أمثل في حضر
 الوقت ذاته أبذل جهدا خارقا و في

 لمتابعة قراءة آتابي المشوق
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 ما لكن حادثا اثيريا
 قد طرا

  و ها هي مفاتيحي االخلية السرية
 ..تجتذبها أسيرة مغناطسية مجهولة غامضة

  و ها أنا أفكر بك بكثافة
 اتذآرك

 أمثل في حضرتك البهية
 أسمع صوتك و

  الشيء ذاتهو أنا واثقة من أنك تعاني
 في اللحظة ذاتها

 هذه الثانية نتواصل و اننا في
 عبر هاتف روحي ما

 و يجتذب آل منا صاحبه
 ما بطريقة

 عبر آهارب اثير آوني غامض
*** 

 ارجوك آف عن الصراخ في اذني هكذا
  ...انت بعيد هكذا و
 

5/8/1976 
  
  
  
  
  

 اعتقال مظلة الحلم
 

 و تذهب لتشتري خبزا
 انكفتعود وقد فقدت اسن

 تذهب لتتسول ماء و
 ..فتعود مشنوقا بامعائك
 و تذهب لتشتري نفاحا

 و تفقد انثاك فتعود بتفاحة
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  و تخلفها ممزقة
  على بوابة مستشفى يدمرها مطر النار

 صار يصييح وقت الغروب الديك
 "الشباطية"و القطط تعول صرخاتها 

 في منتصف آب
 النمل يخرج من حنفيات المياه الجافة و

 ...الميتة ران تتسكع على أسالك الكهرباءو الفئ
  صار األآل ترفا

 و االستحمام طموحا
*** 

 و تخرج من جحرك
 تذهب الى شاطىء البحر و

 لتتذآر التنفس المجاني
 ....شظية فتعود و في رئتك

*** 
 و اختلطت العناصر

 و سكنت الحياة في الموت
 ...لوالك و

 لوال حلمي المحموم بك
  شابا مفترسالوال يقيني بوالدتك

 انتظارك لوال
 النهرت على الشاطىء

 مثل قذيفة فارغة
  ...لم تصب هدفها

 
 بيروت 5/7/1976

  
  
  
  
  

 اعتقال اشارة استفهام
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 يا غريب

 الى اين تذهب االغاني
 ...نسمعها؟ بعد أن

*** 
 الى اين تمضي آلمات الحب

 ...بعد أن نقولها؟
*** 
 اين ترحل اللحظات الحلوة الى

 ...ها؟بعد أن نعيش
*** 

 الشمعة الى اين يذهب لهب
 ...بعد احتراقها؟

*** 
 الى اين تذهب لمساتك

 يدك؟ بعد أن تمضي
*** 

 اين يذهب البرق
 بعد انطفائه؟

 رحيلها؟ و عواصف الغابات بعد
 و الشهب بعد احتراقها؟

  قل لي الى اين
  حبيبي النتظرك هناك يا

 
21/7/1976 

  
  
  
  
  

 اعتقال مقدمات فراق
 

 سيقى القادمة عبر النوافذآأن المو
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 ...لتعذبنا وجدت
 تذآرنا

 آيف آنا
 يوم استمعنا الى هذا اللحن

 منذ عام
 ..صرنا و آيف

 و آيف آان الحب متقدا آاتون
  و آيف انطفأت النار و همدت

  في لحظتنا اآلن و لم يبقى
 ...طين الالمباالة: غير مزيج الرماد و ماء المطر 

*** 
 الصور آأن

 اوجدت لتعذبن
 و لهفة نظراتنا في صورنا القديمة

 الفرح و التهاب ضحكات
  تجعل وجوهنا في هذه اللحظة

 قليال صورة للفتور و الالمباالة الكئيبة
 ..و الكالحة آثوب عتيق

*** 
 آأن اللقاء
 ...وجد ليعذبنا

 الغرفة التي آانت تحتضننا و
 آتوأم في رحم حجري
  صارت آالفا من الغرف

 ران و الدهاليزآالفا من الجد تضم
  بيني و بينك

 و صار الصمت حاآما
 ...سيدا و االغتراب

 ....و الحذر المهذب العدواني المناخ حوارنا
*** 
 الشموع آأن

 ...وجدت لتعذبنا
 فهي تشتعل و تحترق و تنتهي
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 ومضة دون ان تشعل في عيوننا
 ...و دون ان ترآض في عيوننا شرارة

*** 
 آأن البخور

 ليعذبنا وجد
 ارت رائحته الكآبة و النعاسفقد ص

 ...مهجور و تثاؤب آاهنة في معبد
*** 

  إن شيئا في هذا الكون
 اليمكن ان يلتقي بآخر

 ...ما دون حادث
 ..له صوت و رائحة و مذاق لقائنا

 و في هذه اللحظة
 الماء ألصق بأذني آاس

 و بداخله قطعة الثلج
 فاسمع صوت فوران ما آالغليان

 ن الغليان او التبريددو صار...اال لقائنا 
 ..صار له صورة الموت و هموده دون وقعه

 المشبوب بالغليان المائي و الثلجي و هذا الكاس
 ...التقائنا فيه من الحياة اآثر مما في

*** 
 موسيقانا
 شموعنا
 صورنا

 لحظات لقائنا
 الثلج في آأس مائنا و حتى قطعة

 :تصرخ آلها في وجوهنا
 ...انتهى زمن الحب

 ...الفراق بدأ زمن
 فمن يقولها لآلخر أوال؟

*** 
 من أحب اآثر
 ...سيمضي اوال
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 وعي حيوية الماضي النابض من
 ...ستفجعه بالدة الحاضر

 اآلخر من منا سيصرخ في وجه
 -قبل اآلخر -

 لم يبقى من صرخة حبنا
 ...اال الصدى

 مرآة الذآرى لم تبق منه في
 غير ما تبقى داخل المرآة

  ...بعد ان نغادرها؟
 

5/2/1976 
  
  
  
  
  
  

 اعتقال قبلة مختلسة
 

 :أوقفني الحاجز
 آنت قادمة من لقاء حبيبي

 ذاهبة الى لقاء حبيبي و
 فتشوني

 ووجدوا جيوبي محشوة بالنجوم
 :الحاجز و قال رجل

 سنعتقلها بتهمة نقل متفجرات
*** 

  ايتها المرأة الغامضة: سالوني
 ماذا تفعلين في شوراع الليل؟

 المختلسة عتقال تلك القلبةاحاول ا: قلت لهم 
 الهاربة الى الماضي

 لحظة قبلني في الشارع
 الملجأ "نبتون روم"امام باب 
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 و أمام الهاربين من القصف
 آانت السماء صفحة حمراء

 ..متفجرا و الشوارع بارودا
 ... و الزمن لحظة هاربة

 ...و العمر قطا راآضا يغيبه المنعطف
  آانت القبلة المختلسة و

 ن الحياة المتوقدةزخما م
  في وجه هذا الموت آله

 :قال رجال الحاجز و
 سنعتقلها بتهمة ممارسة االرهاب ايضا

*** 
 افتحي صندوق سيارتك : قال رجال الحاجز

 افتحي عينيك جيدا تفتيش
 ...نريد تفتيشهما

 عيني و فتشو
 و شاهدوا صورتك
 و انا اهديك وردة
 اني جائع: و انت تقول لي 

 !!دةتلتهم الور و
 و انزلقت عبر مواسير رشاشاتهم

 ارآض نحو ذلك المقهى
  الطاولة و علبة غلواز و قهوة حارة نحو تلك

  نحو تلك اللحظة البالغة العذوبة و الشراسة
 و انت تلتهم ورودي
 و نضحك آالبكاء

  تلك اللحظة التي قضت من يومها اشهرا
 و هي ترآض هاربة الى الخلف

 !لى الوراءوسط قطار الزمن المتجه ا
 !تغادرني حرارتها دون ان

*** 
 ماذا تفعلين لو ترآناك؟: سالوني 
 اعتقال تلك القبلة المختلسة ساتابع: قلت لهم 

 ساتابع زراعة الياسمين
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 !يضحك في غمازتيه حين
 ما هذه االوراق؟: سألوني 

 رسالة حب: قلت 
 ...مناشير : و هنا صرخ رئيسهم

 ... مناشير للتحريض على الحياة
 اآلن اقتولها". حب؟.."اقتلوها

*** 
 حين اخترق الرصاص راسي

  لم اتالم آثيرا
  فقد آنت في تلك اللحظة

 "نبتون روم" بين ذراعيك على رصيف 
  اللمنسية و انت تغمرني بتلك القبلة المختلسة

  ...!و قد نجحت اخيرا في اعتقالها
 

31/12/1977 
  
  
  
  
  
  

  اعتقال خرافة
 
  حدودو آان وسيما دونما..

 "وسيما" و اظلمه حين اقول
 آان في وجهه لهبة من التوق الى المجهول

 و آان في جبينه
 الجوع الى المستحيل لفحة من

 و آان في خديه
 ظل ذلك الحزن االلهي الغامض

 عينيه و في
 تشتعل براآين شهوة ما

 و عند شفتيه
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 تضيىء برك الجنون
*** 
 آان ساحرا و...

 رسم او الكتابةمستعصيا على االعتقال بال
 ..السحر او الموسيقى او حتى

 ولو شاهده مايكل انجلو
 ...فلورنسا لمألبتماثيله ما تبقى من تالل

 ولو شاهده رفائيل
 لوحاته لبدل تقاطيع جسد المسيح في

*** 
  و آان خرافي السحر و الحضور...

 مضيئا آسواد المطلق
 آوضوح الشمس و معتما

 و حينما يخفي وجهه بيده
  اصابعه فخا للوعيتصير 

 تسقط و تسقط و تترك نفسك
 و تتدحرج على جبال صدره و آتفه

 و صمته و سريته
  ... تحتضر بسعادة مطلقة و....و تتالشى 

 
1/8/1976 

  
  
  
  
  

  اعتقال ذاآرة مثقوبة
 

 بدأت انسى آل شيء
 ...اال انت

  تفاصيل مالمح الرجال بدأت انسى
 اللذين عرفتهم قبلك
  الفارقةو ظننت عالماتهم 
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  مضيئة مصابيح
 ... في درب ايامي االسفلتية الموعرة

*** 
  بدأت انسى
  االيمن ام االيسر فوق الخد

 آانت تلك الشامة النافرة
 التي اتعثر بها آلما قبلته

 الرجل ذلك
 ...الذي اشقاني و اشقيته

  بدأت انسى
 االيسر فوق ساعده االيمن او

 آان اثر الجرح المندمل
 لذي حاول اغراقيلذلك الرجل ا
  و فشل...التخدير في برآة من
 ...لكنني احببته

*** 
 بدأت انسى ذاآرتي

 يصيير الليل و بدا جسدك
 و شفتاك االفق

 و معك صرت اتذآر اللحظات العتيقة آلها
 اتوهمها ستصيير مؤلمة التي آنت

 :حين تصير مجرد ذآريات
 ..الطريق فتنزلق اآلن فوق جلدي آغبار

*** 
   بوسعي ان استمعو معك صار
  الى الموسيقى
  اياهم في ذلك الزمان الهارب التي سمعتها و

 ..دون ان احلم بغير حياتي معك
  الموسيقى معك لم تعد

 جرحا في القلب
 ...يذآر بتلك االيام السائبة عبر االصابع

 الثقب في الذاآرة الذي حفرته و ذلك
 ...فرغت عبره رماال آانت رجاال
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*** 
 مامات بدأت اغرق

 في برآة ذقنك
 ...و اضيع في غابات شاربيك

 أحبك...بدأت 
  تحت جلدي اآثر من مرة و اضبطك

  و لكن حذار من ذاآرتي المثقوبة
 ... عبرها فقد تتسرب انت ايضا

  !ذات يوم
 

2/9/1976 
  
  
  
  
  

  اعتقال لحظة هشة
 

 ...ما اجمل ان اآون معك
 مثيرا يصيير حديث العاديين

 ....آنظرية اينشتاين
 و السموم سحابة بنفسجية

  اطير عليها
 ...مسمارا لوجع الجسد ال

*** 
 ما اجمل ان اآون معك

 ال بارحة و ال غدا
 قارب اللحظة يرحل بنا و

  الى جزر نتوهم
 ..انه لم تطاها قدم

 و مرتفعات
 .. تعرفها رئة بشرية لم

 ما اجمل ان اآون معك
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 و تحتلني موجات فرح خفي
 غامضة السباب

 مرهقة لومضاتك آلهاو اصير 
 و لصمتك و آالمك

   و احبك و احبك و احبك
 

 طرابلس صباحا 13/4/1975
  
  
  
  
  

 اعتقال عقاب
 

 ...انه العقاب
 ان تكون لك ساقان مختلفتان

 و فراش اخر و ليل اخر
  و حلم اخر و قدر اخر

 و اصدقاء آخرون
 و درب اخرى

 ...!احبك و أن
*** 

  انه العقاب
  ان تمضي
 الآائنا مستق

 باشخاص ال اعرفهم ان تفكر باشخاص
 و تتذآر احداثا لم نعشها معا
 و تحاور اصواتا لم اسمعها

 تصافح أي لم المسها و
 ...!و أن أحبك

*** 
 انه العقاب

 ضلعي انهم قصوك من
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 و منحوك جدسا غير جسدي
 و ذاآرة غير ذاآرتي
  و نزوات غير نزواتي

 عمرا غير عمري و
  ! و أن أحبك بعد هذا آله

 
22/10/1977 

  
  
  

 اعتقال لحظة دنيئة
 

 آه آيف تتحرك
 و آل عضو في جسدك

 باآلخر يرحب
 !سعيدا بجواره

*** 
 شهي و مفترس

 و حينما تنهض عن مقعدك
 تنتصب بقامتك الوقحة و

  تطاردك شهواتي
 آيعاسيب الحقول المضيئة

 اسنان احالمي و أغرس فيك
 آسمكة القرش

*** 
  تمشي

 مهرجانا من الرجولة
 ...منامة طالبات مراهقات ام بابام

 يحلمن بك
  و يحملن منك آل ليلة
 عفتهن بينما هن يضاجعن

*** 
 شهي و مفترس
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  و آلما غادرتني
  ولو الى الشجرة المجاورة
 اشعر بوحشة من أجهضت

 ...بعد مقتل حبيبها
*** 

 مفترس شهي و
 أتأملك

  ....!و افكر بوسيلة لتحنيطك هنا
 

18/12/1976 
  
  
  
  
  
  
  
  
 ...!قال منقار طائراعت
 

 ال ترتد قبعتك الملونة
 الرياش الهزلية

 الشبيهة بطرابيش الكرنفاالت
*** 

 و ال تجرني من يدي
 ...المزدحمة بالحمقى و السكارى في الشوارع

 و ال تغمرني بالبالونات الملونة
 ... المتفجرة آفراقيع العيد و القبالت

 و ال تضع في فمك تلك الصفارة الحمقاء
 حين تنفخ فيها تتطاولالتي 

 ...و تبدو مثل منقار طائر غبي
*** 

 " انت بخير آل عام و" و ال تقل لي 
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  فأنا لست بخير
 حينما تبدو لي ضاال

 الديكورات آطفل في غابة الوهم و
 و الصفارة في فمك

 آمناقير الطيور الغبية الضالة
 ...بفرحة مفتعلة ووجهك مشوه

*** 
 ..المنقار ا حبيبي الطائر الضالي" آل عام و انت ذاتك حقا "

*** 
 اال ترى مضاضي الدماء
 خلف زينة االعياد الملونة

 بنا من آل جانب؟ يحيقون
 اال تراهم يخترعون لنا افراحا مزيفة

 و اعيادا وهمية
 بها عن دق المسامير نتلهى

  !في اخشاب مشانقهم؟
 

 الميالدية ليلة راس السنة 1977/1978
  
  
  
  
 
 
  
  

  و القتيل معااعتقال القاتل 
 

  ها انا انتهي آالعادة...
 رجلين مع

 احدهما آنت احبه
 و اآلخر صرت اآرهه

 ..!و آالهما أنت
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** 
  انتصب جدار لقد

 (بينكما(بيني و 
 عبثا احطمه

 الزجاجي بمعول التفاؤل
*** 

 (لكما( آه ماذا تقول 
 من قلبها موجة ملونة
  الرياح النارية استسلمت لمراآب

 (لكما( آه ماذا تقول 
  من نسيت ان الحب

 مضيء حفنة غبار
  على شاطىء رمال الزمن
 عبثا نعتقله بين األصابع

 ...حفنة رمل في يده آطفل بريد امتالك
  و ألنه يشدد قبضته عليها
 ...اصابعه تنزلق من بين تنهدات

*** 
  و ها انا انتهي آالعادة

 مع رجلين
  رجل خذلني

 خذلته و رجل
 ... و آالهما انت

 ل قتلنيرج
 و رجل قتلته
 و آالهما انت

 احببته رجل
 و رجل آرهته
  و آالهما انت

*** 
 و ها انا من جديد

  معزولة وحيدة و
  و يتدفق من عروقي
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 دم اخضر
 آنزف غابات تتوجع

 االفق على امتداد
 ... دونما نهاية

 و عبثا اعمر بيت سكيني
  بهدوء النملة

 (بينكما( الملم ذاتي الممزقة  و عبثا
*** 
  و ها انا انتهي آالعادة ..

  مع رجلين
  احدهما آنت احبه

 و اآلخر صرت اآرهه
 ..!و آالهما انت

*** 
 خرائب حبنا اطوف في

 و الزمن آلب يعوي في اثري
 ...و يطاردني ناهشا اطراف ذاآرتي

 البالبل المعدنية و
 تزعق بحناجرها النارية المنصهرة

 .. و الفرح يولي االدبار
   في صنارة الشوقو اآاد اعلق

  و اتدلى منها في شحوب الغابة
 على شجرة الفجر مثل مشنوق

*** 
 و تطلع الي من رئتي

 ..!منتحرا فيموت االنتحار
*** 

 لكن نجوم النسيان الخضراء
  تسارع لتنبت بارضي المحروقة

 اخلعك عني و
 آما تخلع االفعى ما آان بعضها

  و انضوك عني
  لغروبآفنه وقت ا آما ينضو الجريح
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 ليرتدي شمس الغد
*** 

 وداعا لرعبي من عذوبة احدآما
 ... شراسة اآلخر و

  وداعا لسحر احدآما
 !لآلخر لمسة الموت الخاطف

*** 
 وداعا حنان الدفء الربيعي
 يعقبه العنف الصقيعي البارد

 المناخات الالنسانية و عنف
 و الصمت المشحون العدواني

 الصمت الصراخي الفتاك
  .... القتيل و القاتل: السيدان معاايها  وداعا

 
1/12/1977 

  
  
  
  
  

  اعتقال الرجل اآلتي
 

 اقترب او ابتعد
  الذاآرة و امأل ايامي ببياض البجع في

 ...و أغاني السواقي
  و ضحك السنابل في الريح

 ...الغابات و عنفوان اضاءة
 او خلفني ألمسية أخرى باردة

 ..يجلدها نزف المطر
*** 

 او ابتعد اقترب
 و اغمرني بعذوبة القبل الشتائية
 ..المختلسة قرب بائع الكستناء
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  خلني فريسة وحيدة او
 امام نوافذ البيوت الموصدة المجهولة

 ...المضاءة نصف
 تعال و دع السالم المضيء

 ...يغمرني آنوم الطفل
 او اهجرني

 .. دع صبير التوق ينمو فوق لساني و
 ... ال فرق

 فقد احببتك
 قبلك بتتماما آما احب

 ...و آما ساحب بعدك
*** 

 سواء لدي
 حنوت او قسوت

 لدي سواء
 الرعد الليلي او النها المشمس

  فالينبوع في داخلي انا
  المناخات آلها و هو يتفجر في

 ... و االنواء و القارات و الفصول آلها
 ... الحب... ليغسل آل شيء بالحب

*** 
 أنا المرأة التي ال تدمع
  الحب  الفصول غير فصلألنها ال تعرف من

 ... و ساظل أحب و احب
 أحبك اآلن بصدق

 بصدق آما أحببت اآلخر قبلك
  ...! و آما سأحب الرجل اآلتي

 
12/11/1977 
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  اعتقال صرخات بال أفواه

 
 تحبني ؟

 !الوحيد إذن أنت خصمي
*** 

  اذا آنت معي
 ! فأنت ضدي

*** 
 تحبني ؟

 ترتق ثقبا في القلب ؟ هل تعرف آيف
  و آيف تخيط انابيب االيام الحزينة

 ؟ النازفة في روحي
  و آيف تربط الكمامات

 على صرخات بال افواه في داخلي؟
 ايقاف احتضار الروح ؟ و هل تقدر على

*** 
 تحبني ؟

 اذن انت خصمي الوحيد
  صغيرة و آل خيانة

 ( سرا( طالما اقترفتها 
 لخيانة الحياة لنا) بروفة(هي 

  صغيرة و آل آذبة
 هي موت صغير

  يذآرني بكذبة الحياة الكبيرة
  مساء التي عبثا نبتلعها آل

 ... مع اقراصنا المنومة و المخدرة
 و آل غلطة صغيرة منك

 الفرح هي جريمة بحق
  النك تكشف لي

 آم هو هش و زائف
*** 

 تحبني؟

AlAkhawia.net



 ...الوحيد اذن انت خصمي
 لكن األلم لقحني

  ضد الكلمات الناعمة
 ... سان االفعىالعذبة آعذوبة ل

  و صارت لدي مناعة
 ...ضد حبك الخطر

 بالكدمات انا المرأة المصفحة
 اتقنت فنون االلم قبل الحب

 و اشهد ان هذا الذي يلتمع في يدك
 نصل خنجر هو

 ال هالل وفاء
 فانا ابصر جيدا

 !معك النني مغمضة العينين
*** 

 تحبني ؟
 اذن انت خصمي الوحيد

 و حين االطفك
 باالعدام حكوماحسني مثل م

 يبدي اعجابه بالكرسي الكهربائي
  و يغازل حبل المشنقة

  الجالد ويراقص
 

12/4/1977 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AlAkhawia.net



 اعتقال اشالئي المتناثرة
 

 حين آانت الحمى تقضمني
 عضو عضوا اثر

 عظما اثر اآلخر
 آنت افكر بزحام احبائي

 واحدا بعد اآلخر
 المشبةبة بلوعة اشواقهم بكلماتهم

  لها التي قالوها ليباالآاذيب آ
 لهم و التي قلتها
 ...و الصدق آله

 و بينما الحمى تقضمني
 من الوريد الى الوريد

 اتسائل اين هم ؟ آنت
*** 

 ...اآلن و اشالئي متناثرة فوق سريري
 ...جانبيه و على

 و رأسي المقطوع قرب الوسادة
 ..يدي تحت المنضدة
 األخرى من السرير قدمي في الناحية
 ا صرصاريرآض حوله
 ارى بحياد

 ...ان احدا لم يقس علي
  انني ارغب حقا و

 في ان تكون االشياء آما هي عليه
  جنوني و ان اظل وحيدة مع موسيقاي و
 و اقالمي و احزاني و احالمي

 و شريط الهاتف المقصوص يشهد علي
 تهربي المستمر منهم آقطرة زئبق و

 ...يشهد علي
*** 

  وحيدة اآتشفت نفسي
   سقطت خلسة من باص المدرسةطفلة مثل
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 ووحيدة آنت معهم
 ووحيدة انا بدونهم

  !..انا بدونهم الى االبد ووحيدة
 
 ١٧/٣/١٩٧٧ليلة
  
  
  

 اعتقال لحظة توق
 

  لو يرن الهاتف في هذه اللحظة
 " يا حبيبي"يطالعني  لناديت أي صوت

 فانا وحيدة هذا المساء
 ...و مسكونة بارتجاف التوق

  انا وحيدة و
  ف ان العمر ال يتسع لصعوبة اختياراتيو اعر

  و انا وحيدة
  اتدفق حبا على غير هدى و

 " مساء الخير" و أي انسان يهمس اآلن 
 ... مساء الحب... " حبيبي" اناديه 

*** 
  الحب هو انا

 ! هو رغبتي في ان امنح
  اآلخر الملقب بالحبيب فاسطورة اما الطرف

  اسبغ عليها عباءة الحب
 ....أنا...أنا ... ها أناالتي اغزل

*** 
  الحب بالنسبة إلي توقيت

 عندي و ال فضل لرجل على آخر
 ...! إال بالتوقيت

*** 
  ما زلت انتظر صوتا ال اعرفه

 ! آي أحبه فورا
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  فالحب يتدفق من اعماقي
  بصورة غير ارادية

  الغيوم المسعورة آما الكهرباء من اضطراب
*** 

  ما زلت انتظر رجال ال اعرفه
 ... آي احبه الليلة

  و ال اطلب منه ان يكون وسيما
 ... او ثريا او ذآيا او عبقريا

  يكون صامتا يكفي ان
  آي الصق فوق صمته ماليين الكلمات

  التي اتمنى لو اسمعها
  يكون وحيدا و ان

  آي اتوهم انه آان ينتظرني
  و ان يكون حزينا

 مثلي آي اتوهم انه
  و بعدها

  سوف احبه
  ... طهده بحيو اض

 
6/7/1977 

  
  
  
  
  
  

  اعتقال اهداء آتاب
 

 و احيانا ينزف القلب
  اآثر مما تسمح به التقاليد
  فنهرب الى الصيغ السائدة

 ...! الهداء آتاب
  ترى ماذا تفضل
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 العاري الموسخ جرحي
  بدم الفوضى الحائرة
  ...ام قناعي الالئق؟

 
16/11/1975 

  
  
  
  
  

  اعتقال لحن هارب
 

   العتيقانه اللحن
 الذي سمعناه معا

 – ما اذا آان جميال ام ال ال ادري -
 ... لكننا سمعناه معا و سمعنا معا

  و سجل اصواتنا...
  و اعتقل في داخل تلك اللحظات

 ... الهشة المضيئة الهاربة
 ... و ها هو يكررها

*** 
  انه اللحن العتيق

  لكنها آانت تمطر تلك الليلة
 ؟ اين صوت الريح

  ذا ال تنفجر العاصفة فجأةو لما
  من قلب الدفء المزيف

  و الربيع الموهوم
*** 

  و لماذا ال يقف القلب
 ليصرخ دونما خجل آطفل بريء

  الضال باسم ذلك الحب
 و يكتبه على جدران الليل آالشعارات

  و يوزعه على العشاق آالمناشير
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 ...و يدقه على االشجار آحكم عتيق باعدامه ؟
*** 

  خ القلبآه فليصر
  ذلك الحب الضال باسم

  متخبط في المتاهة
  باسم ذلك الحب الموهوم و الحقيقي

 يحدق وسط عشرات المرايا آوجه
 !بحثا عن وجهه

*** 
 ... انه اللحن العتيق

 ... العاصفة تنقصه
  آه لماذا ال تمطر الليلة
 آما امطرت يومئذ
 ... ما يزال حيا ليتوهم القلب انه
 آه ومضة برق

 القلب آسيفتشق 
  ...!جديد ليتدفق الدم فيه من

 
22/5/1976 

  
  
  
  

 اعتقال طائر صار قردا
 

  و لن اسمح لهم...
 عروقي بسرقة الدم االخضر من

 و سرقة قدرتي الالمتناهية على الفرح
  و على الحب و الحياة و الطيران

*** 
  و لن اسمح لهم...

  بسرقة اجنحتي
  و لن يحولوني الى مسخ آخر
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   الطيرانعاجز عن
  يمتهن الكراهية

 ... في المجاري االرضية التحتية
*** 

  فأنا طائر البرق
 حرة آالبرق صادقة آالبرق علنية آالبرق

  ابراج الكراقبة في العالم آله و
  لن تسرق عن شفتي آلمة حب لك و للكون

  تسرق من عيني و لن
  ومضة لهفة اليك و الى الدهشة و المعرفة

  اجنحتي م بقصو لن اسمح له...
  و تشويه روحي

  و دمغها بميسم الكراهية العمياء
  و ساظل ابكي
 ألي جناح يقطع

 ... فاالنسان ولد طائرا و البعض يختار ان يكون قردا
*** 

  يستطيعون تسليط السنتهم علي
  مثل حراب الجحيم المسمومة

 يستطيعون رجمي بنظرات الغضب و
 الحادة آاشعة اليزر
 المستنكر اجهتي بالصمتو يستطيعون مو

  و لكنني ساظل امارس آوني حية
  و ساظل انا الحب أي الحرية و الصدق
 و ساظل طائرة خارج االطارات آلها

  و خارج قوارب النجاة
  و خارج المتاريس

 خارج النوافذ
  ذات الستائر المزوقة و المزرآشة

  ساظل آالنمرة
  اشجار الحرية ارآض فوق

  عطاءو اطير في غابات ال
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 ...و االحق ظلك
  !احبك و احبك و احبهم و

 
22/8/1977 

  
  
  
  

 "مذآرة"اعتقال آلمة 
 

  خبأت يدك في جيبك
 لحظة الوداع
 بها من امتالك يدي آأنما لتنجو

 ... آه هذا هو الفراق
*** 

  تلك الصالبة الرافضة آلها
  التي آان يواجهك بها جسدي

  لم تكن اوامر االجداد و ارادتهم
 صدى ارادة روحي آانتو انما 

 :التي لم تصدق انها تسكنني
  آان يصعب عليك ان تصدق

  للمراة روحا ايضا و ارادة ان
 ...!ال جسدا فقط

*** 
 تفترسني ذآرى المك

 يفترسني المي و
  الذي لم تصدق انه يمكن لي معاناته

 (!!مذآرة ربما ألن آلمة األلم)
*** 

 "األلم العطاء االخالص الوفاء"
  المذآرة في الكتب) مذآرة(مات آلها آل

  معك آنت اطمح
  ...!الى لغة ما بعد التخرج
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9/9/1977 

  
  
  
  
  

  اعتقال غربة
 

 بأي حب تنشدق
  الكهربائي ما دام الكرسي

 ...ال يتسع في النهاية الآثر من شخص واحد؟
 -لنفسك عن ذنوب وهمية وداعا و ال تبحث -

 وودعتني و دخلت في برتقالة الصمت
 ...خلفك  قشرتهاو اغلقت
  و دخلت في آرة الليل... وودعتك

 و ها هي الكرة تتدحرج
 ...النسيان الوعرة فوق ساللم

*** 
  تنفتح نوافذ الغربة

 و تمضي الريح من جديد
  ورقة صفراء أنا

  ...ضالة في دروب االعصار
  

17/9/1976 
  
  
  
  
  
  

  اعتقال شهقة
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  حين أضأت أنواري

 آمنارة عدن
 ثثال تطل على قارات

 !لم اآن اقصد مناداة الذباب
*** 

  ...؟ فكيف تتوهم انني اخونك
 

3/1/1975 
  
  
  
  

  اعتقال مدار آخر
 

 ابعد انفاسك عن اوراقي
 غرفتي و ارفع جسدك عن سقف

 و ارحمني من حبك األعمى
 ..الذي ال يلوي على شيء

 ... نائية...فانا نائية 
 ... و ابكي نائية...أضحك نائية 

*** 
 حبكلقد جئتني ب
 صواعقك و جنونك و

 ...بعد فوات األوان
*** 
  اآلن

 للنهر انا على الشاطىء اآلخر
 أراك

  و أسمعك
 ... لكن دربنا لن تتقاطعا مرة أخرى

*** 
 فات األوان؟ آه هل
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 أنا أميرة الجنون و الحرية و التحدي
  و الحب و الحب

 هنالك من يرويني؟ أليس
 و لماذا تستولي الخيبة الصامتة

 اخ نزواتي؟على صر
 قبله ليل بعده ليل آه ليل

 آه جرح يسبقه جرح يختمه جرح
 آه قرف حتى الذهول

 القلب آله أسى الحلم آله أسى
 ...أسى الذاآرة
 الدوار الدوار

 االفالت خاتمة محاوالت
 ...حتى من الجاذبية االرضية و االجتماعية

  و لكن
 آخر و لكن للضوء مدار

  !و الحل خارج دائرة اللعبة
 

19/10/1977 
  
  
  
  

 اعتقال تناقض
 

 آه آم أآره أن أحبك
 الغامض بك و أن يسكنني آل لحظة ذلك الوجع
 ...و التوق الالمحدود لسماع صوتك

*** 
 آه آم أآره أن أحبك

 ان يغمى على ايامي و
 و تستحيل صفراء و باهتة

 الغبار آصفحات آتاب عتيق منسي في
*** 
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 آه آم أآره أن احبك
  البيضاءألعود تلك المهرة

 براري الفضول الراآضة في
 ...الرافضة ألي لجام أو آابح

 آه آم أآره أن ال احبك
  تلك الذئبة و اعود

 التي تاآل بقية الذئاب
 ... او ياآلونها

 البيضاء بدال من تلك الحمامة
 حارة و نابضة آقلب حي عار

*** 
 آه آم اآره ان احبك

  آحربة و تخترقني
  و تتجول داخلي بحرية

 بح أثير في بيت مسكونآش
*** 

 ...ال احبك آه آم أآره ان
 و آيف ال احبك

 و فيك شيء من الصخور و الغابات
 الصبار و العواصف و الرياح و ازهار

  و الورود الوحشية و الينابيع
 و الحلم و المعادن المائية و العناصر

  ...و آل ما هو مهيب و ازلي في عمرنا الهش؟
 

25/7/1976 
  
  
 
  

  بومة١٣اعتقال 
 

 سبعات 3
  و اظافر طويلة
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   بومة١٣و 
 ... حضورك تهب من

 ...!و أحبك و هذا فأل خير
*** 

 فأنا أحب حقيقتك
 عنك ال اساطيرهم

  و انا احب غضبك السري
  ال ابتسامتك لعدسات المصورين

 السود و احب اشواآك
 في ليل الرعب

 الذي تحتمي به من جنازير اذاللهم
*** 

 سبعات3
  ويلةاظافر ط و
   بومة و صاعقة و ليل١٣و 

 ...تمشي في رآابك
  الفأل الوحيد الحقيقي و احبك و هذا هو

 
12/9/1977 

  
  
  
  
  

  " و العين تقاوم المخرز.."اعتقال عين تقاوم المخرز
 

  اسافر
 حقيبتي النسيان و

 : و جواز سفري مكتوب عليه
 ...مواطنة في مملكة الالمباالة

  احمل شهادة تلقيح و
 جدري و الكوليراضد ال

 ...اللدود و شهادة تلقيح ضد حبك
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*** 
  قبل ان ارحل

 اآدت لك بصوت عال
 ....انني احبك

  معنى ذلك و آان
 ! انني انتهيت منك

  فالثرثرة منفى الحب
 الهمس قبلها آان عشقي
  و صوتي الصمت
 لكنك لم تسمعني

*** 
  ذات يوم
 مؤلما آان حبك

 : آالجرح الذي يسببه طرف الورقة
 موجع و حاد وردي النزف

 ...سري صامت و
  و يعرفه آل من عايش الورق الحاد االطراف

 يجرحك الذي يحدق فيك بعد ان
 بعينين ناصعتي البراءة و البياض

*** 
  ذات يوم

 حقا آان حبك مؤلما
 و احببتك حقا

 و جعلتني اميرة الصقيع
 في قصرك الثلجي

  غابات الحرية و انا صعلوآة
  بغرام بالغيو آنت تطالبني

 و اعترافات رسمية بحبك
  عاجزا و آنت

 عن االقتناع
 ... بان الصدق يقطن محارة الصمت

 .. و يومها حدقت فيك
 و آنت عبثا تقاوم المخرز
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 ...و العين تقاوم المخرز
*** 

 عيني اآلن أغلق
 ألحدق في وجهك بامعان

  وجهك بصفرته الخافتة العذبة
  الشبيهة برقة منسية و ابتسامتك

 و اصابعك النحيلة آالفنانين و النشالين
 يوم بصمت لقد احببتك ذات
 ...و تعذبت بصمت

*** 
  و لم اعد احبك

  ولم يعد قلبي يموت و يحيا
  بانتظار هاتفك

 ولم يعد بوسعك ان تحولني من آنز الى قبر
  ال تستطيع الحياة و لم اعد سلحفاة

 ... اال داخل صدفة حبك الملتصقة بها
 بالط روحي  تسيطر علىو لم تعد

 ...آاله جحيمي مستبد
  و صرت ارى جسدك اآلن

 المشقق صحراء من الملح
 ...على امتداد النظر

*** 
  آان حبك و انتهى

 جدا فعل ماض ناقص" آان"
 ...و هو في حياتي ال يرفع و ال ينصب

 ...ال...ال...ال احبك 
  اصرخ بها ال التي
 النافية للجنس" ال"ليست 

 نافية لوجودك باآملهال" ال"بل
 ... في حياتي

*** 
 يوم اآدت لك انني احبك

 آان معنى ذلك

AlAkhawia.net



 !انني تخليت عنك
 اآلن و

 ستستمتع بلقائي
 و لن تعي ما فقدته

 و البارحة و لن تشعر بالفرق بين عطائي اليوم
 لك" آان"ألن ما سبق و 

 لم تدر به
 ....منه و لم تعرف آيف تغرف

*** 
 عيم"بالموت"اآلن ستستمتع 

 ...معي"الحياة" بعد ان فشلت في
 اآلن سيصيير اللقاء مريحا
 و مسليا آنكتة نصف سمجة

  فارقته حمى التوتر بعد ان
 و العشق اللدود

 و حين تاخذني الى غاباتك
 ساعرف وحدي

  أي مهرة آنت استطيع ان اآون لك
 ...المرهف مغسولة بالتوقد و الوفاء

 : و أي جثة دافئة امنحك اآلن
 ... يةأي غان

 هذا خيارك فخذه
 : حذار ان تقول لي و

 ... آنت و آنا و آان
*** 

 آنت المخرز
 قاومت المخرز و آنت عينا
 و لم تنهر

  !و العين تقاوم المخرز
 

22/12/1977 
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  اعتقال لحظة عافية
 

  و انا اتقلب في رفاهية الصحة
  و الموسيقى و الحياة و الحب

  اعي جيدا ان السيد الموت
 ء تحت فراشييختبى

 تنفسه و اسمع صوت
 ..!شبيها بتكات الساعة

*** 
  تقدم ايها السيد الموت

  هذا فراشك انا امراتك و
 :و لتكن مشيئتك آي تكون مشيئتي

 عيني الضوء لكائن آخر لحظة انطفائه في
*** 

 انا امراتك الوفية
  ايها السيد الموت

 – و الرجال غرف انتظار -
 فتعال

 او ليكن حبنا مزدهر
 و لنتناسل

  و ليكن في عرسنا
  المدعوين ما ينفع

  في فندق الكرة االرضية
  و ليكن في موتي ما يغني حياة

 :ضيوفنا احد
  ...!هذا مهري

 
15/12/1977 
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 اعتقال انفجار
 

  و ساآتب
 النني ال اتقن شيئا آخر

  اخر و ال امقت شيئا
 ...! و ال اعشق شيئا اخر

*** 
  ياب الجميلةاهوى ارتداء الث

 الرجال التافهين االثرياء و رفقة
  و اليخوت االنيقة

  و الطائرات الخاصة الفخمة
*** 

 لكن الكتابة جنوني الخاص
 و هوسي المخلص

  و هي تبعدني عن ذلك آله
  أللتهم رغيفي مع ذلك المتسول

  الجالس تحت اقدام التماثيل الرسمية
 .... الجاهزة للتحطيم

  نهر الدموألتدفق قطرة مع 
 ... الموحلة الفقيرة عبر حجارة االزقة

 ...( للتو انطلق انفجار مالصق تحطم الزجاج و اتابع الكتابة)
 الكتابة انفجاري

  و الزجاج المسحوق اسفلت دربي
 ... وعيت الحياة و عجيبنة خبزي منذ

 األلفة بيني و بين االنفجارات
 ...التسجيل حقيقة منسية تستحق
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*** 
 ة انفجاراتحياتي سلسل

  في المدن التي اختار
 التي اعرف و الشوارع

  في نوافذي و شراييني و روحي
  االنفجارات زمني و قدري

 هذا التراب المتفجر فانا بنت
 و هذا الزمن المتفجر

*** 
 الشقي لماذايدهشني ايها

  انفجارك هكذا فجأة في حياتي ؟
 

29/10/1977 
  
  
  

  )..معقمة بكحول طبيفي حديقة االزهار ال(اعتقال مخاوف 
 

  و سرنا
  آانت الحديقة مثالية النظافة و النظام و

 ... آمصح لالثرياء
 آقطن طبي و االزهار معقمة

 و محقونة بابر الفيتامينات
 و خلعت معطفي

  ارآض و اقفز و رميت به اليك و انا
 فتلقيته مني دونما ود

 !بي و علقته على مشجب التهذيب و تلت حولك خجال
   رائحة السبيرتو من االزهارو فاحت

  و شعرت بان هواء الحديقة
 اوآسجين طبي انبوبة

 و ضاقت انفاسي
 و بدا لي المتنزهون االوربيون

 باريدن و محايدين ملمعي الوجوه و
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  آبقية تماثيل المكان
 و تخيلت نفسي

 معك اقضي بقية حياتي
 ... و استحيل تمثاال من تماثيل هذه الحديقة

  ماسةو شعرت بحاجة 
 اترنم الى ان

  بكل الشتائم العربية التي اعرفها
  و انطلق هاربة منك

 عربي الى اول صدر
  يحب الصحراء حقا و يعيشها

  بدال من ان يحترف التغزل بها و الهرب منها
 :و رأيت مستقبلنا معا

 :جنيفية نشيخ ملتصقين بحشائش حديقة
  طحالب

 
 جنيف 10/4/1976

  
  
  
  
  
  
  

  ي الحكمةاعتقال خيبة ترتد
 

  و الحب حصان ابيض اسطوري ...
 تحت سنابكه من سقط

  تمزق في حفرة من الوحل
 ...و بكي طويال ريثما تلتثم جروحه

  ساسه و امتطاه و من
  رحل به الى نيا خرافية السحر

  المهم ان تمتطي الحب
 ...يمتطيك ال ان
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*** 
 و ال تخلع اقنعتك
 في دهاليز الحب

 وجهك بل احكم الصاقها على
 و على جراحك و خفايا روحك

 فكل قناع ينزلق قليال
 ... حادة تتلقى في موضعه طعنة

*** 
  فالحب آما نحلم به

 ...هو حلم خلق لنحلم به فقط
 حبه بصدق) يمارس  ) و من

 يتمزق آأي حالم
  يصر على استمرار حلمه

  ...!فراشه حتى بعد ان يغادر
 

5/2/1976 
  
  
  
  

  اعتقال نافذة
 

 ... يدةلم اعد وح
 ... و لم يعد بوسعك تدميري

 قلبي الطفل االحمق و
 الذي لم يكن يخفق اال لعقمك

 شاسع صار يخفق لجسد بني
 ... يمنح الخصب و الفرح

  و تنبت فيه السنابل و االزهار
  دونما اآاذيب و تاتي مواسمه

*** 
  و لم اعد وحيدة و معزولة
  و لم يعد بوسعك تدميري
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  بلي و قبلكفمن احب اليوم آان ق
  و سيبقى بعدي و بعدك
  متسعا لعشق الجميع

  و لم اعد وحيدة و معزولة
  و ها انا التحم بجزيرة شاسعة...

  من امثالي
  الكادحين من اجل قلب آالرغيف

 ... و رغيف حار آالقلب
  داخل جسدك وداعا زمن السجن

 ...المسجون داخل قلعة رفاهيته
  لو جعت مثلي ذات ليلة حرب

  ....! تشفت النافذةالآ
 

17/4/1976 
  
  
  
  
  

  اعتقال جثة تحت السطور
 

  بيدي
  فتحت ابواب سجنك

  و دخلت
  اقفلت الباب و اوصدته بالمزالج و

  و احكمت السالسل حول اعضائي
  آي ال يساعدني على الهرب و رشوت السجان

  و اعلنت انني احبك
*** 

 .. ارادتي نفذت ارادتك المتقمصة
  مس بعيداو اعتقلت الش
  و رفضتها
  اذا لم تأت
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 عباءتك من ثقب في
*** 

  و المفاجأة... و الدهشة ... و المطر 
  و اشواقي للرآض المجنون
  في شوراع مدن مجهولة

  آلها قيدتها بالحبال
 ... و جلدتها

*** 
  احالمي و

  تلك الشفافة الطليقة آاجنحة الفراشات
  غرست فيها المسامير

  سجنيبها جدران و زينت
 !و اعلنت انني احبك

  لكنني مت
  و تستطيع ان تجد جثتي

 ممدة تحت السطور
 ... فوق هذه الورقة

  ارفع الكلمات عن وجه الصفحة
  تمسح الثلج عن شاهدة قبر من رخام آما

  و ستجدني مرمية آعصفور
   مات مخنوقا

 
 زوريخ 26/5/1976

  
 
  
  

 اعتقال لحظة وجع
 

  ينةاستيقظي ايتها الحمقاء الحز
  الحمى النائمة في شرنقة

 و اخرجي الى الشمس
 االحالم و عفن... و اترآي للظلمة عفن الذآريات 

AlAkhawia.net



*** 
  استيقظي ايتها الحمقاء الحزينة

 و اخرجي من فم التنين
  ارآضي في غابة المطر عارية و

  و دعي قطراته توقظ مساماتك النائمة
 ... الساقط في تخدير الكآبة و جسدك

*** 
  ظي ايتها الحمقاء الحزينةاستيق
  رجال المائدة التهمي

  و بيوض السمك
 و اشربي حساء السالحف

 ..في يخت من عاج
  اآتشفي جمال الفضة و الذهب و

  و اآتشفي بريق الماس
  و آفي عن البحث

 عينين عن
 لهما بريق صدق وهاج

 و عن حقيقة صلبة آالذهب
*** 

  الحمقاء الحزينة استيقظي ايتها
 طالعني وجهها في المرآةالتي ي

 الحمام آلما ذهبت الى
 ..ألتقيأ نزف قلبي

  اللحظة هي الحقيقة الوحيدة
  تذآري ذلك

  الكذب البشري هو الصدق الوحيد و
  تذآري ذلك

  و النسيان هو الدواء الوحيد
  ... تذآري ذلك

 
17/12/1977 
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  اعتقال زلزال صغير
 

 ماذا يحدث لي ؟
  تجمد الدمع في قلبي

  الدم في عيوني و تجمد
 ... و استحالت احزاني الى جبل من الجليد

*** 
 عمقا من ان اواجهه جرحي اآثر
  و اآثر نزفا

  من ان اجرؤ على فك الضمادات عنه
  انهدم الجسر في داخلي لقد

 بين عالمي الوحشي السري
  و العالم الخارجي الداجن

  آان ال مفر من ان اعلن و
 – لنفسي على االقل -

 ... بانني اسكن الضفة الوحشية االخرى
  احلم بجزيرة مسوة و مكهربة

  لها بحر و سماء و نجوم و قطط و سحالي
  فيها نباتات االرض و حيواناته جميعا و

 : الديناصورات دون تلك الفصيلة االآثر ايذاء من
 home sapien القرد العاري الـ

*** 
  ضربات قلبي لريد ان اآون وحيدة مع

  ع صوت الزمنالسم
  و اريد ان اآون وحيدة مع خفقات عقلي

  احد اصوات الحقيقة السمع
  و اريد ان اتسلق شجرة المعرفة

  و ان ال اتغذى بسواها
 و آل تلك االنزالقات في رمال روحي

  هي صرخة الحرمان
  .. الوعي الكاوي لشرب المزيد من نبع
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 ليال 17/3/1977

  
  
  
  

  اعتقال لحظة ذل
 

  أحبك: القلب بلحظة اعتراف فلينفجر 
  أحبك أحبك أحبك

  اعرفك جيدا على حقيقتك
  و احبك

*** 
 ال واحة لي غير قحطك

 امان لي غير غدرك ال
  ال مرفأ لي غير رحيلك
 ال فرح لي غير خيانتك

 لجرحي غير خنجرك ال سالم
*** 

  احبك آما انت
  افتقدك آما انت
 ... اقبلك آما انت

*** 
  تعال: لحظة اعتراف فلينفجر القلب ب
  ما زلت احبك
  فيك اآره آل ما
 !و احبك

*** 
 ... و يوم افترقنا

  وقفت امام المرآة
  صورتي فلم تظهرفيها

 ... و آان ال اثر لي
  ووقفت فوق الميزان في الصيدلية

AlAkhawia.net



 المؤشر فلم يتحرك
 ...و ظل يشير الى الصفر

 ووقفت امام قاطعة التذاآر
  السينما و طلبت مقعدا في

 ... فلم ترني و باعت الواقف خلفي
*** 

  المفترسة لقد اطبقت علي زهرة حبك
  و غرست اشواآها في روحي

 ...و امتصتني بكليتي
*** 

  تعال: القلب بلحظة ذل فلينفجر
 ... انني اآره آل ما فيك
 . و أحبك أحبك أحبك

 اآلن و البارحة و غدا: التاريخ 
  
  
  
  

  انتهى الكتاب
  
  
  
  
  
  
  

 ث المطابعمنتدى حدي
 موقع الساخر

www.alsakher.com  
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