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اىل .. وجه أمي الغائب عن احلضور 

اىل .. جارتنا ، تصرخ حتت سياطهم    

اىل ..صديقيت ، حتلم بفستان وردي  

اىل ساللة حواء  

اىل الرجال موسمَ عصافري !  

اىل مريم .  
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َمْن �أنا

.. أنا 

َشهيٌة ُتفاحٌة 

أعمى لِشاعٍر 

أوراقِه في  الحبَّ  َيقضُم  حيَن  ُيبِصُر 

.. أنا 

صادقٌة مسودٌة 

لِلُصحِف وأكاذيُب  اشاعاٌت  بوحِه  ِمْن  تخرُج  لِكاتٍب 

أنا

والَسجين الَسجان  ُيرددها  َحزينة,  أغنية 

.. أنا 

العقيِم لِلُحزِن  صديقٌة 

معُه ِعشرتي  أخوَن  َلْن  و 

الَفرِح مع  الُقبَل  ألتبادَل 
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.. أنا 

َمنُْبوذٌة ُقطٌة 

صاحُبها ُيداعَبها  لن 

يتوقف ال  بُِبكاٍء  َمرضْت  ألنها 

.. أنا 

فِكرٍة آخ���ُر 

أسد ذهِن  في  َتمرُّ 

الغابة في  َيحتضُر 

أسد أنها  َتدعي  ِقّطٌة  وأمامُه 

.. أنا 

نارنج رائحة 

.. الربيع  في 

اكتشفوني

األخيرة أنفاسي  أجّر  معّلقًة 

الخريف اغصان  اكتاف  على 

... أنا 
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َمحفظٌة

.. المارة  اقدام  تحت  عليها  َعثروا 

خائنة المراٍة  تذكاريٍة  صوٍر  سوى  فيها  ُيوجد  ال 

... أنا 

الَعجزِة داِر  في  َهلوسٌة 

التأقلم عليَّ  يتحتم 

... أنا 

َمفاتيح كومُة 

شرطٍي بِحزاِم  ُمعلقٌة 

باٍل براحِة  َيغفو 

عليها عيونهم  يعّلقون  المساجيُن  فيما 

.. أنا 

ٌفحٍش وسوسُة 

المالئكة أذِن  في 

.. أنا 

رجٍل ظُِل 
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بيٍت جداِر  اماِم  من  مساٍء  كلَّ  َيعبُر 

ارملٌة امرأٌة  فتلعنُه 

... أنا 

ُسكٍر َغفوُة 

العصبي جهازهم  َضرَبت  لرجاٍل 

لهم يكترثَن  ال  نساٌء 

... أنا 

تيٍن قطعُة 

صباٍح كل  مني  البالبل  تأكُل 

عشقًا فتغرُد 

عرفتني يومًا  أنَك  تتوهَم  ال 
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عمري �أربعٌة و ع�شروَن عام

عامًا عشروَن  و  أربعٌة  عمري 

وحزين سيء  خبٌر  هذا 

الحبِّ كلماِت  أدندُن  زلُت  ما  ألنني 

الوسائِد أذِن  في 

الخيول ُساللة  ِمْن  أنا 

خطاي وقَع  تصديَق  ترفُض  زالْت  ما  األرُض 

الورقيَة الطائرَة  أفلَت  أن  تنتظُر  زالْت  ما  يدي 

أسرها ِمن 

عيناي و 

التحليق تتمنى  زالْت  ما 

اشتعاِل تصديِق  فكرُة  ومازلْت 

العتمِة هذه  في  الكبريِت  عوَد 

ذهني في  مبللًة 
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العيِن برمِش  هنا  مازاَل 

سؤاٌل

م

ع

ل

ق

المعلَق ذلَك  أخبَر  أن  استطيُع  كيف 

التيِه جباِل  بين 

البعِد سهوِل  و 

أني

أ

ع

ش

ق

ه

المساء هذا  تعيسة  أنا 
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اصبعي في  انصهارها  تعلن  الذهبية  حلقتك  و 

أنت يا  أنَت 

؟! بك  صلتي  هي  ما 
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ثرثرٌة �شامتٌة

لثرثرتِهم موٌت  حضوُرَك 

يومًا قرأوُك  الذين  كل 

عيوَنهم منهم  سأسلُب 

معك ذكرياتِهم  و 

*   *   *

الوجوه غرابَة  و  تجهَم  أخشى  عمري  قضيت 

عنَك أبحُث   .. الزحاِم  في  وحيدًة  عمري  قضيُت 

... انتظُرَك  الصغِر  منُذ 

يدي كفِّ  في  مرًة  عليَك  اقبُض  رأيُتني 

: كتفي  على  ورّبتْت  لمحتك  البصارة 

هالُكِك تاريِخه  في  سيكوُن 

*   *   *

ربما ِشعرَك،  فضاِء  في  حّلقَن  هن 



17

بعد روِحَك  الى  يصلَن  لن  و 

البطيء احتضاري  يا 

الليِل توابيِت  الى  قدني 

*   *   *

فقهاٍء صلواُت  مسامَعها  مألْت  انثى  أنا 

بعد ارتكْبها  لم  ذنوٍب  استغفاُر  و 

ورصاصًا خذالنًا  جسِدها  جيوَب  مألْت  انثى  انا 

*   *   *

قصيدتي أن  اعرُف 

واحدٌة خطوٌة  هي 

الفردوِس الى  تأخذني 

الجحيِم الى  ربما  و 

القطبيِن, سأختاُر  واحٍد  زمٍن  في 

الرتابَة أهجَر  لعليَّ 

عينيك. شهَد  أتذوُق  لعلي 
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�شارٌب بال�شتيكي

تحلم  أجدك  كالعادة 

انتظار  مصطبة  الحلم 

شفاهك عن  عنقي  تفصل  مقصلة 

الرمان  حبات  أفرد 

البذور  مع  الكرز  ابتلع 

الكافور برائحة  يفوح  الفاكهة  كل  قلب 

لبيتك  تجاهه  صوب  حلم  كل 

أبي     بيت  في  الكتان  أحذية  منتعلًة  أستيقظ 

بالستيكي بشارب  أحلم 
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القيم  حبال  فوق  عباءتي  أعلق 

البياض الناصع  ثوبَك  عباءتي  تعانق 

شهيا  نبيذا  تقطر  و  التين  شجرة  َتحمل 

عجوز بوم  األحداث  يتابع 

 .. أنا  و 

الممنوع  ضيق  في  تهت  عيني  اتسعت  ما  كل 

الصقة  عدسات  ارتدي 

رماديًا  أخضر،  أزرق،  العالم  أرى 

لسذاجتي  تضحك 

شمسية  نظارة  تهديني 

بلونه العالم  أرى 

*   *   *

مالبسنا  تجمع  أمي 

حقائبك  تأخذ  أنت 



20

عليَّ  الليل  يخيم 

أسبريْن حبة  و  أفكاري  ابتلع 

القلب عضالت  ترتخي 

فخم  ضيق  بحذاء  يمشي  الصباح  في  العقل 

هناك 

الكون  عن  تمامًا  بعيدًا 

الشمس  عباد  زهرة  تموت 

حكايتي نهاية  الشمس  كسوف  و 
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�لُظلم

صوتًا أسمُع 

الفرَح ُيشبُِه 

الغرفِة هذه  عن  بعيدًا  يحتفلوَن  هم 

النارّية حفلتِهم  شرُر  يتطايُر  و 

جسدي فوق 

ياربُّ الفرَح  تمنحني  ال  لَم 

سّري في  أنا 

قيمَتُه أعرُف 

معي سخيٌّ  القديُم  الحزُن 

قميِصِه أزراَر  يفتُح 

سريري في  ليتمدد  ليلٍة  كلَّ 

داِئٍم كميٍن  في  هو 

الليلة هذه  أنا  ُمتَعبٌة 
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الجدراَن سأوقُف 

االحتراق هذا  يشهُد  َمن  كلَّ  و 

سأوقُفهم

: الظلِم  قصِص  من  لهم  ألقصَّ 

مقفٌل.. باٌب  الظلُم 

ُتمطَِر أن  تشتهي  حين  السماِء  وجَه  ُيشبُه 

.. ُتمطِر  ال  و 

اختناٌق الظلُم 

والخطأ الصواب  بين 

مراهقٍة بكاُء  الظلم 

الصبّي حزنِها  أنيُن  و 

تكُبَر أن 

تكُبَر و 

إحساُسك يصُغَر  و 

جزء بعد  جزءًا 

صمٌت هو 
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باأللم تغصُّ  مدينٍة  أحواَل   ُ يبّث  تلفاٍز  شاشِة  أماَم 

أفكارَك ُبكارُة  ُتسَلَب  أن  هو 

.. نعم 

ِصباه في  ُحلمَك  يموَت  أن  الظلُم 

يكترث أحٌد  ال  و 

اختناِقه صوَت  يسمُع  أحٌد  ال  و 

.. يوم  كل  فجر 
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للحروِب نهايٌة

ممتٌد كالٌم  البكاُء 

ضجٌر

باستمراٍر زحَفُه  يمارُس 

حرماٍن ثِقُل 

الوجناِت فوَق  يجري 

االستجواِب طاولِة  فوَق  كسلحفاٍة 

جسدي من  الطري  الجزَء  ينخروَن 

السلحفاة خوذة   / جسدي  يا  آٍه 

نفعًا أجديَت  ما 

ُمشعٌّ كوكٌب 

الصدر قفص  وراَء 

.. لك  إالّ  ينتمي  ال 

جدراٌن  //
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// جدران  و 

تحركْت إذا  الستائُر  حتى 

الحديقِة عورَة  تكشُف  ال 

جدراٌن  //

// جدراْن  و 

كقلبَك

صورتي يعكس  ال 
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�ل�شتاُء قادم

الرحيَل تلعُن  األشجاُر 

تتساقُط اوراَقها  شاهدُت  كلَّما 

عامة حديقٍة  في 

عجوٍز كرجٍل 

أسناَنه يوّدع 

*   *   *

المدينُة هذه 

يوم بعد  يومًا  تّتسُع 

القديمِة كأمنياتَك 

الّسَفر في  المستمرِة  كرغبتَك 

المدينة هذه 

القادِم بشتاِءها  تحلم 

عّشاِقها قلوَب  سيقرُص  ببرٍد 
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قديمة انشودًة  أصبَح  الصيُف  مادام 

.. الشتاء 

عاريٌة امرأٌة 

النوافِذ خلَف 

شفتيها ارتجاَف  يرى  ورجٌل 

عشق بآياِت  تتمتُم  أنها  يحسُب  و 

بممتلكاته يتاجُر  غراٌب 

منبوٍذ وعٍش 

الساذجة أفكاِرُه  من  ُتصنُع  ثلٍج  وحبات 

*   *   *

ثلٍج من  امرأٌة   .. هنا 

قبلٍة اوِل  عنَد  تذوُب 

الخيال في 

... أنا  و 

أكثر الصموَد  أأستطيُع 

والصقيِع الثلِج  في 
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االحتراِق؟ و  الحرِّ  في 

القهوَة أرتشَف  أن  أستطيُع  أ 

بعد؟ الرتابِة  هذه  في 

صدري في  القابُع  ذلَك  أخبَر  أن  أأستطيع 

َفرَّ قد  الصيَف  بأن 

أسطورٌة الربيَع  وأن 

.. الشتاء  و 

انتصاره يعلن  القصيدة  نوافذ  من 
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يموُت ع�شفور

الشوق يعتصرني  حينما 

عصفوٌر يموت 

نافذتي شرفة  على 

لدفنِه مسرعًة  أركُض 

.. صدرك  مساحة  من  أكثَر  حديقتنا  لتربِة  َمدينٌة  أنا 

 ، التقينا  أّننا  توّهمُت  كلما 

البيت الى  مسرعًة  أهرب 

الورق على  ألقتلَك 

الحبَر و  الورَق  أستهلُك 

الكائناِت  من  المزيَد  اقتُل  و 

قربانًا الضحايا  دماَء  وأنثُر 

الساعة عقارِب  بين  الحزن  وجه  ُيزِهر 
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القيامة تعلن  والساعُة 

الوداِع كلحظاِت  ثقياًل  دمعًا  تقطُِر  و 

المكاَن، أوِقُف 

رحيِلك حكايَة  عليه  اُقصُّ 

قتلك في  افّكُر 

أتراجع

الوراء الى 

الوراء الى 

الوراء الى 

قابلُتك حين  أحالمي  مبّشر  أرى 

فارقُتك حين  الطريَق  َضلَّ  الذي  طفلنا  أرى 

قلبي في  تبكي  َثكلى  من  كم  تشعَر  يدي  بلمس  أنت 
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أتعّذب  ، عينيَك  بعمِق  ُتوَلُد  فكرٍة  كل  مع 

ألنفاسك لفظٍة  كل  مع 

أتراجُع

رأسي فوق  تحوُم  التي  الطيوُر 

المزّيفة فرحتي  على  تضحُك 

المفبَرك الفرَح  يدمن  ليلّي،  مقهى  في  ساَذٍج  كجمهوٍر 

أحذيتي، أخلُع 

وفستاني

البالد هذِه  ك�علِم  يتحول 

المصائِب و  بالحرائِق  ملّطٌخ 

 .. الموِت  و 

*   *   *

لقائك محفِل  في  أنا 

قلبي  اعتصرُت 
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لُيدَفَن

. هناك  كالعصافيِر 
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�أرٌق �أرْق

بَك سيجيُء  من 

الُمّزيفِة العطاءاِت  سّيَد  يا 

الصفِر الساعِة  تماِم  في 

أناديَك

..... اليوميِة  أحاديثي  بكّل 

، لتهطَل  الليَل  أنتظُر 

الَيَقُظِة و  الُحلِم  بين 

اهلل مجيَء  شاهدُت 

زمن منُذ  اضعناُه  الذي 

غرفتي طّهرُت 

الذكريات من  االدراَج  أفرغُت 

الرفوِف من  القلِب  اشالَء  لملمُت 

الروِح جدراِن  على  المتيّبسة  الدماَء  مسحُت 
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لمجيِئك استعدْدت 

المفقودة النعمَة  لَي  لتجلَب 

صلوات غرفتي  ادراَج  و  ُعزلتي  جيوَب  ألمأل 

البركة علّي  لتحّل 

أرْق أرٌق 

بَك سيجيء  من 

المسمومة اللحظاِت  هذه  في 

الِغبطِة ابواَب  سيفتُح  من 

المأساة من  العاليِة  الدرجِة  هذه  في 

الَيَقَظُة و  الُحلم  بين 

تحترُق ثيابي  رأيُت 

متوّهجٍة خضراٍء  بناٍر 

ستأتي هل 

بشوٍق ألغمرَك 

عينيك لعمِق  النشيج  وكلَّ  الُبكاِء  كلَّ  ألزفَّ 

خضراٍء بناٍر  لنُحتَرَق 

... انتظارك  ملْلُت   .. تجيء  متى 
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قبيلَة ن�شاء

؟ َتكتِب  التي  أنِت  َهْل  بَِتَجُهٍم  سألني 

: أجبتُه 

كال   -

تكتْب من  أنا  لسُت 

*   *   *

الِصدُق ِعنواُنها  طفلٌة 

الِكتابِة َعِن  عاجزتاِن  يداها 

االنشاِء درِس  في  اِختباٍر  اّوِل  عنَد 

أبيها َوعَظ  َنسْت  و  لِصديقاتِها  حلَمها  ْت  َقصَّ حيَن 

بِكفيها المعلمُة  ضرَبَتها 

الورِق على  بمفردٍة  َتَتفوَه  َلْن  الوقُت  ذلك  منذ 

*   *   *
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»َبلقيس« و 

العشِق بمعوذاِت  لي  َتَتلو 

ساَقها َكشفْت  حيَن  لِقاٍء  أول  ع���َنْد 

الحبِّ إللِه  استسالمًا 

غريقًة وقعْت 

ُلّجًة ظنّتُه  فهي 

*   *   *

مريم و 

صامتٌة صائمٌة 

المدينِة ذكوُر  َيترّبُصها 

ينطْق طفٌل  يديها  بيَن 

الكلماِت تاريَخ  ليغّيَر 

اإلخالَص ُتثبُت  واضحٌة  براءٌة  يديها  بين 

احتضاِرها على  شاهدًة  كانْت  األرِض  نخيُل 

قْط تقترفُه  لم  بذنٍب  مصابٌة  هي 

*   *   *
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البيِت مطبِخ  في  واقفٌة  امرأٌة  ايضًا  هناك 

األّمهاِت كلَّ  تشبُه 

المفروم البصل  سببُه  رّبما  المكرُر  احتضاُرها 

... المكدسة  الخيبات  او 

*   *   *

َضحيٌة هناِك 

فاحشٌة.. امراٌة  او 

يسموَنها... هكذا 

الحيِّ جزاِر  مصطبَة  يشبُه  جسُدها 

المقدَد قلبَها  تتذوُق  الذكوِر  كّل 

يهربوَن و  باشمئزاٍز  يضحكون 

العام ذلك  ربيِع  شوارِع  في  غنَّْت  مرٍة  آخَر 

الحياِة قيِد  على  ها  أمُّ كانْت  حيَن 

بذاكرتي نشيَجها  و  دموَعها  و  األيوبّي  اِنتظاَرها  َحَفَرِت 

*   *   *

القديِم بيتِنا  حديقِة  من  ممتدٌة  قويٌة  جذوٌر  هاتين  بيديَّ  أفكُر 
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الذكرياِت مع  وحيدًا  تركناُه  حيَن 

بحرقٍة أفكُر 

انكيدو قبِر  على  َكلَكامش  كتساؤالِت  وأتساءُل 

يومًا الظالَم  سيخترُق  رّبما  أخضر  مصباٌح  هي  الكلماُت 

*   *   *

هكذا

النسوة هؤالء  كلُّ  بي  يجتمعَن 

هذه  كّل  تحّمل  واحدٍة  لِعاشقٍة  كيَف   ، بعُد  أفهْم  لم 

الصفاِت

ِجلدي تحَت  النساء  تلك  قبيلٌة، 

الصدَق و  الضوَء  تكشُف  و  الشعَر  تكتُب 

الرجاِل من  قبيلٌة   .. صدري  نطاق  خارج 

يسقَط. لن  قلمي  ..و  يداَي  ترتعُش 

األقالِم و  الدفاتِر  فوَق  بحرّيٍة  الموُت 

عذٌب موٌت 

جلدي. تحَت  اّلتي  القبيلة  تلك  تشتهيه 
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لغٌز عقيْم

أمي ربما  او   .. أبي  إنه 

معًا األثنان  او 

متشابهٍة أحداٍث  سلسلُة  و 

.. مستمٌر  بكاٌء  و 

بعد فيما  ستنعقُد  ل��نطفٍة 

: أمي  يا  األخيِر  الطلُب  اليِك 

، المساء  هذا  مفتوحٌة  السماِء  أبواُب 

اليدين مكبَل  رأسي  فوق  جالٌس  هو  و  أبليس  قالها 

أمي يا  صالتِك  من  اكثري 

ليلتي على  ُيخّيُم  فالحزُن 

الفراشِة نطفِة  على  أخشى 

مثلي شرنقتِها  في  تحترَق  أن 

التحليق طعَم  تتذوَق  أن  قبل 
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األسوِد بشالِك  المتمّردَة  روحي  كّفني 

ظالُمه

ليلي من  أرحُم 

المدينَة تمأُل  الفجيعِة  رائحُة 

السماء بنجوِم  و  بِك  استغيُث 

الظالم في  يلمُع  ما  بكل 

المستمر؟ تمزِقنا  ِسرُّ  ما 

ضعفاَء مهزوميَن  هنا  أتينا 

العمر اسراف  بعد  نرحُل  سوف  و 

منتصِفه في  او 

*   *   *

للنهِب حتى  صالحًا  يعد  لم  أملُك  ما  كلُّ 

وجهَك أرقُب 

السجائِر اعقاِب  في 

تتناثُر

حولي األخيرِة  نظراتِك  رماِد  من 

السكرات. هذه 
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َو�أد �ل�شفائر

الملك يخاف  كان  جّدي 

الشهر  نهاية  يخاف   أبي 

.. أنا 

والدتِك من  أخاف 

دهرًا سأحملِك 

الورق على  أنجبِك  و 

مْوؤدتي

آخر خياٌر  يوجد  ال 

وحيد َحٌل  الذهول 

بفمي التاريخ  َمر  على  المرميِة  للجَثِث 

الموتى بروائح  يفوح  فمي  يا  آٍه 

أمامي تفاصيلهم  استعرض  موتى 

األخيرة ابتسامة  وراء  يتواجد  منهم  أحد  ال 
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كجدائلي أنا  منسية 

خزانتها في  جدتي  كفستان 

الحرب! حسرات  غير  كفها  على  طبع  ال  أّمي  كحنّاء 

المدينة ذكور  تذّوَقها  امرأة  عليها  رقصت  كأغنية 

الشوارع جدول  في  عارية  سقطْت 

ضفائرها يقّصون  موؤدة 

أسود بعنٍب  محّملة  كشجرة 

قطفوها

تفاصيلها من  ُجّرَدْت 

أقدامهم تحت 

ُسحَقْت

ُسحَقْت

ُسحَقْت

نضجْت اإلهمال  تحت 

بضعفها سكروا 

بحزنها سكروا 
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للتّو انجبْت  امرأٌة  تطلقها  صرخة  كطعم 

منسّيًة أبدو  هكذا 

لِحدي في  أرقُد 

الخالص.. ُأشبُِه 
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على ِحباُل �لقيم

بالقطِن محشوٍة  َكُدميٍة 

المسرِح خيوِط  مع  وفيٌة 

األقدام تحَت  كحمامٍة 

أجنحتها ترفرف 

» البوشار   « يأكلون  المارة  و 

المبللَة أحزاَنها  تعرُض  امرأٌة  هناَك 

األمِل ح�باِل  على 

الرجاُل و 

.. الباب  ذلك  ثقِب  من  عليها  يتنصتوَن 

شرفتِها تحِت  من  يعبروَن  و 

.. ببرود 

الرجاِل كلَّ  َتشبُه  أخيرٌة  ُجثٌة  هناَك 

أنا هناك  و 
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»الدوش« ال�  تحت  أبكي  و  أبكي 

أمي تسألني  عندما  و 

الشامبو. اتهم 
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�أ�شمُه م�شتعار

الواقفة الُدمية  تلَك  ُساللِة  من  أنا 

واحدٍة  ب�ساٍق 

المرتجفِة السنابِل  أراضي  فوَق 

الكستنائية  بجدائلي  ُاغرم  الشؤم  غراب 

أفكاري  بكارة  شتت  و  الف��ًا  َقّبلني 

تمادت  الغرباء  أيادي 

التِّ�ِبُن قلبي  مأل 

أقُف

شطرنج  رقعِة  على 

مبهمًا  الساِق  أبتَر  يقُف  منا  واحٍد  كلُّ 

حقِّ كلمَة  يطلُق  الذي 
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مستعاٌر  أسُمُه 

فحٍش  كلمَة  يطلُق  الذي 

ايضًا كان 

مستعارًا أسمُه 

بالعشرِة بصمُت  فقط  أنا 

... أرتكْبها  لم  خطايا  على 

مفردات  أسعُل  إنني 

أبي  تاريَخ  ُارشَف 

كان أبي 

نبي�ًا 

لألسماِك َيشُد 

أجنحًة

بقلبي السباحة  تضجُر  حين 

الزيَت  يصُب  كان 
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الموصدِة لألبواِب 

األقفاِل و 

تفصلني التي 

الشمس  عن 

ه��و؟ أما 

حولي  الكذب  جدار  بنى 

للنافذة  ركن  يختار  أن  نسَي 

للفضاء  شوقًا  اختنقت 

الخضار كفزاعة  أعوامًا  ووقفت 

بأمثالي  مزدحمة  أرٍض  في 

تعلقت أمنيات 

التفاح  شجرة  ضجر  و 

بحالي  أشبه 

قّط  الحمراء  القلب  تفاحة  قضم  أحد  ال 
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تفا�شيل �لأ�شياء

عنقي حول  ذكرياتك  أسالك  أبعد  واحدة  لليلٍة 

النساء كل  جبهات  فوق  توهج  احتراقك 

الليلة بقائك  كذبة 

مضيئة قهقهة  لها 

حكايات  حديقتنا  أشجار  مع  لي  كان 

هناك يرقد  عصفور  كم  أخبرك  العينين  مغمضة 

األشياِء كلِّ  مع  لي 

وف�اٌء 

فنجانَِك في  الباردِة  القهوِة  مع  جدًا  أتعاطُف  أنا  مثاًل 

نصفين  الى  أنقسُم  أحيانًا  و 
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الصغيِر  مطبخنا  في  اإلناِء  تهشم  أمام 

فرشاَة  اتلمْس  لم  أنا  و  صباٌح  مرَّ  لو  لنفسي  أغفر  لن  و 

أسنانَِك

*   *   *

بالتفاصيل  ولٌع  لي  كان 

الُبعِد ليِل  في  لقمصانَِك  كان 

وفيٌر  ضوٌء 

قلبي في  االحزاَن  تأسُر  ورائحُتها 

*   *   *

معك  اسم  لي  كان 

ُدمى لسبعة  االمومة  جربت 

عشقتك الطفولة  بمسرات 

اوراقي  عن  أنفاسك  أبعد 

مني غاضب  الهارب  العمر 

األشياء تفاصيل  دون  واحدة  لليلة  أعيش  دعني 
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فرٌح مزيف

القصائِد َساللِم  أقصى  في 

.......

ِعطري َعْن  َيبحُثوَن   .....

الحروِف من  ُركنًا  وَيختاروَن 

النهب في  يبدأون  ثم 

*   *   *

.. أنَت  َتفعل  كما 

! النمل  و 

ُطعمه يختار    .. النمل 

، ُه  ُسمَّ َيدس  ُثم 

جسدي من  قطعٍة  بكل  أنَت  َفعلْت  كما 

الحزيِن بالوهِم  تخدُر 

المزيف الفرَح  هذا  كل 
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اِياُه منحتني  الذي 

. ذهبْت  و   ،  ... لِساعاٍت 

الباَب َتركُل 

.. أفرحي  تقوَل  و 

! عدْت  أنا  ها 

صالحًا يعْد  لم  النمِل  طعاُم 

َمُه َسمَّ ما  لِينهَب  ُمجددًا  َيعوُد  و  َيرحُل 

الحِب من  فرَغ  الذي  عقلي  كما 

للِعشق صالحًا  َيعد  لم 

*   *   *

كثيرًا تأخرُت  لقد 

االنتظار سأم  في 

الُمزيف الفرح  هذا  وتلَف 

.. نعم  أنت  ف��زت 

النهاية في  لك  لنصفق 
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كل �لرجاِل ح�شن!

المساء هذا 

األعمى مذياِعنا  أزراُر  تعّطلْت 

البيت هذا  في  األخيِر  عاِء  الدُّ صوُت  ينقطُع  سوف 

بَبْرد أشعُر 

سنوات  ثالث  منذ  أرّددُه  إعتراٍف  اّول  هذا 

أكبَر شقوقًا  يختاَر  أن  السقِف  على  كاَن 

الغرفة هذه  رتابة  تركُل  التي  النداءاُت 

الروْح سرداِب  من  تخرَج  أن  يجُب 

األحالم ُسّلم  أصعُد 

يدان ّلم  للسُّ

حنجرتِه الى  ألصَل  أراِقُصُه 

فمه بسقِف  اصطدُم 

اصمٌّ رجٌل  الواقُع 
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بقسوة يضحُك 

جسَده ويُمدُّ 

سريري في 

السماء الى  أنظُر 

النساء حّماماِت  سقف  يشبُه 

مظِلم و  عتيٌق  و  قصيٌر 

األمل؟

النساء بإقداِم  جسَده  يحكُّ  الحّمام  كحجارِة 

الحّمامات أبواِب  خلف 

النساء ُطهَر  ينتظروَن  رجاٌل 

الّشمس طلوَع  و 

» حسن   « الرجال  كّل 

الرجال كل  حسن  و 

الظالم خلف 

انوثتها من  تتعّرى  امرأة  هناَك 

*   *   *
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.. الرجال 

ليلى ب�  ينادونها 

! ليلى  ُتشبُِه  ال  هي  و 
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ل �أجيدَك

الش��احبَة مالمَحَك  أَعلُق 

خشبٍي مشجٍب  على 

.. الكذب  و  الخداَع  أدمَن  مهترٍئ  كقناٍع  وجَهَك  أتلمُس 

.. صامتًة  أماَمَك  أقُف 

أخرى زاويٍة  من  اتأمُلَك 

اتساءُل

؟ الفوضى  هذه  كلُّ  أحتوتَك  متى 

األول لقائنا  منُذ 

استجمَعَك أن  أحاوُل 

ارسَمَك أن 

ألواٍن و  لوٍح  عن  أبحُث 

! ريشة  ترسُمك  ال 

.. لوٍن  مع  تختلَط  ال  و 
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أكتَبَك أن  أحاوُل 

محبرٍة و  اصبٍع  و  ورٍق  و  قلٍم  عن  أبحُث 

استجمَعَك أن  أريد 

الذكَر يستحُق  شيئًا  أجْد  لم 

الملونَة األقالَم  و  البيضاَء  اللوحَة  اركُل 

!.. مرتين  ُيخلق  ال  مثلك  رجٌل 

عليَك سلطَة  ال 

بالفعِل أجيُدَك  ال 

اتراجُع

اتأملَك و 

العمِر خ��ريَف  يا 

أخرى زوايا  من 
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حمٌل كاذْب

ُيجهض ال  معّلق  الجريمِة  مسرُح 

حامل( )أنا 

كالُسلحفاة خوذٍة  لها  طِفلتي 

الفضول إلزعاجات  العورة  َجسَدها  تحمي 

حامل( )أنا 

كعينيك شقّي  طفٍل  و  شهّيٍة  بامراٍة 

أصفر َورٍق  و 

اإلرهاق يعرُف  ال  قلٍم  و  سوداَء  محبرٍة 

انتظاٌر الحمُل 

ُمستمّر ضجٌر 
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صباح ُكلَّ  تتكّرُر  حرٌب 

؟ ُأنجْب  متى 

الواٍن ُعلبَة  لها  وأشتري  ألُناغيها 

بعواطِفها احٌد  يطمَع  ال  حّتى 

َكذوْب بأمٍل  حياَتها  يلّوَن  و 

بها سأكتفي 

*   *   *

النوم إلى  ُخلود  كّل  قبَل  أعانُقها 

الليِل  شوارِع  في  تتشّرَد  ال  لكي 

أخضر بصديٍق  لها  سآتي 

ُمقابل بال  اإلبتسامِة  ِسرَّ  يعّلُمها  خاص  نوٍع  من 

) حامل  أنا   (

أبدًا ُتولَد  لن  بطفلٍة 

معي بالقتِل  شريٌك  انَت  و 

عقيم! انت  و  معي  بالكذِب  شريٌك  انت  و 
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طقو�ٌس م�شتعملة

حاشية  على  ُخّطْت  التي  كلماتِك  اقرأ  أن  البّد  كان 

جسدي

! الوطن  هذا  قيد  على  زلت  ما  انني  ألعي 

... الوحدة  أخشى 

األدعية كتب  بين  يلّف  المستعمل  الهواء 

السجود و  الركوع  من  تعبت  المهترئة  أمي  صالة  سجادة 

؟ المطولة  سجدتها  في  هي  تقول  ماذا 

ملونة رايٌة  ارتفعْت  ما  كل 

الذنوب بانتشال  اكثر  المالئكة  إنشغلت 
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سماء سابع  الى  مسرعة  تركض 

! الثامنة   ربما  او 

األطفال  جيل  عقول  الى  تدخل  المكررة  الطقوس  هذه 

يتصاعد األدعية  بخار 

به رئتيهم  يمألون  الرجال  كل 

.. تتعالى  شهوتهم 

النوم من  خيٌر  الصالة  إن  صداه  يرجع  المآذن  صوت 

البيوت سطح  فوق  نظري  أمد 

سرير  فوق  أجسادهن  تتلوى  الضحايا  من  عشرات  هناك 

األرق

عاشوراء يوم  خيمة  أرى  العتم  شارع  في 

» القيمة   « أتقيأ  معدتي  تؤلمني 
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أفكر..

األسود الكحل  يسيل  بعينيَّ 

.. بالعزاء  يختلط 

.. بالبكاء 

الجدران على  المغطى  بالسواد 

اإلناث ألوجاع  يكترث  أحد  ال 

رجل نصف  يحمل  صدروهن  في  ركن  هناك 

النشيج تشبه  ُمطّوله  ضحكة  و 

أسواري انتزع  يؤلمني  رأسي 

معهن ابكي 

أكثر اسهر  أن  يجب   .. أنا  و  أشالء  هنا  السبايا 
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�أ�شبُه �ل�شكوْن

ُحْر َغجرٌي  الَصيُف 

! الله  بَِتقويِم  الَقَدَميِن  حافَي  َيَتنََقَل 

نيسان إبنة  َعِشَق 

َوجُهُه اصفرَّ 

خريف الى  َتحّول 

البيضاء الشراِشِف  فوق  َيتلّوى  كان 

الشتاء ب�  َنَعتوه 

الُفصول ُكل  َعْن  َبعيدٌة   .. أنا  أما 

السكون أشبُه 

.. أموت  ال  و  أوَلُد  ال 

العراق بتوقيِت  حزٌن  بِ�فمي 

الطريق َضلِت  سومرية 
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بدره(  _ )مهران  طريَق 

اهواز(  _ )البصرة  طريُق 

الحدود َبوابِة  على  انتمائي  َعّلقا 

التَّمر حالوِة  و  أبي  ذكرياِت  بين 

المعقودة حواجبهّن  و  صديقاتي  ذكرياِت  و 

! شاسع  فرٌق  هنالَك 

بنفسي أفرُغ  و  أفيُض  ُكنت 

. الوطِن  نشيَد  قرأوا  ما  كل 

الَعَبراِت يبتلُع  العراُق  كان 

خَجاًل خدوُدها  تحمرُّ  ايراُن  و 

َفمي َتَلّكِؤ  أمام 

الجراد احتّلها  مساحًة  الوطُن  كاَن 
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انتماِئنا كذبَة  يلوك  الَجراُد  كاَن 
برأسي
بقلبي

المدرسِة بطريِق 
المّتحدة األمِم  بمساعداِت 

التموينية البطاقة  في  بسهمي 
الجنسيتين في  البطاقة  برقم 

مذّكراتي بدفاتِر 
بِه احُلُم  الذي  بالبيِت 

.. ُرقعة  أّيِة  على  يوجد  ال  و 

قلبي يتغّيُر  حينما 
ماء.. السَّ أعَشُق  و 

ُحرٍّ غجريٍّ  عن  فيها  سأبحُث 
الوطن لهذا  ينتمي 

؛ ِرحالته  بتذاكِر  لحفاة  السُّ أماَم  يتباهى  ال  و 
رجَليه يخلَع  أن  منه  سأطلب  حينها 

.. أحذيتِه  َبَدَل 
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يا �شيد �لُحزن �لطويل

ضفائري فوق  أنزلق  الليل 

ُمخيف بِصمت 

وحدتي  َيربك  المذياع  صوت 

 

العودة في  تأخرت  ؟…..  رجعت  متى 

للعناق جسد  لك  يتبق  لم 

األمنيات وجه  القدر  شوه 

… اِنتظارًا  مت 

صوتي بح  حتى  طربًا  غنيتك 

أحتضر بيتك  قاع  في  أنا 

الصبا أيام  عشق  عن  تسألني  ال 

… األبواب  ثقب  من  َبعدك  من  فر 
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الحزين بالوهم  تتهمني  ال 

 .. تكذب  ال  المرايا 

مبكرة شيخوخة  في  دخلوا   .. أطفالنا   .. أحالمنا 

الفرح  طيف  عيون  أطفأ  هجرك 

تراني ال  و  تراك  ال  فباتت 

معي إخالصه  أثبت  الحزن  وحده 

الحزن وحده 
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�شبُر �لّلـه

بأمثالنا مزدحمٌة  األرُض 

الكوَن مأل  فراِغنا  ضجيُج 

باألرض التصقنا 

بمعطٍف تلتصُق  األشواك  كما 

للغثياِن الباعثُة  بأفكارنا  امتألْت  أوالدنا  عقوُل 

يكّرُرنا التاريُخ 

البوِح بعسِر  و  بالفطرِة   ُولدنا 

األعلى من  حتمَا  بشعين  نحن 

اهلل يا  صبِرَك  لحدوِد  يا 

األلواِن من  ُتجرَدنا  لو 

الفارغِة رؤوِسنا  فوِق  من  السحاَب  تزيَح  و 

الشريرِة أرواحنا  و  أجسادنا  عن  الشمِس  أشعة  تبعَد  و 

الساذجُة أفكارنا  نقوُش  و  حقيقُتنا  للعالِم  لخرجْت 
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في �لمقهى

المقهى في  الغرباِء  وجوِه  بين 

ربيَعُه أضاَع  كسنونو  عنَك  أبحُث 

لَك انتظاري  تسحُق  الملِل  دواماُت 

.. العمِر  حبيَب  يا   .. آٍه 

القيِم زلزاِل  تحَت  تالشى  حبُّنا 

التي  حياتِنا  و  بقدِرنا  استهزأْت  الليِل  خفافيِش  من  جيٌل 

عقب على  رأسًا  أصبحْت 

الخذالِن جدراِن  خلَف  هناك 

تجمعنا مدينٌة 

بيديك أغلقتُه  الذي  الباَب  افتَح  لن 

أتمزُق النقاِب  وراِء  من 

الكوِن هذا  ظلِم  من  الصوَت  نرفُع  متى 

الحِب بؤِس  من  نتحرُر  متى 
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بَك جذوري  ألمَد  تربًة  احتاُجَك 

معَك حدوِدها  إلى  ألرتفَع  سماًء  أحتاُجَك 

إليك عطشًا  عجزْت  أنثى  ألروَي  ماًء  أحتاُجَك 

أنا كما  ألعوَد 

قبلٍة أول  و  سطٍر  أول  من  ألعوَد 

فرحتي ألعطيَك 

سواَك لرجل  أخلُص  لن  و  احتكرني 
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�لعا�شفة

، العاصفِة  أنفاَس  أقطُع  كيَف 

الستقَبلها ُيغريني  شيَء  ال 

.. كريهٌة  رائحُتها 

ِث الملوَّ المدينِة  هواِء  من  خالصٌة 

أجياٍل أخطاِء  َلْمَلمُة  و 

المنطق على  العالي  صوَتها  أكرُه 

وراَءها تخّلُفها  التي  الفوضى  و 

ْر المتَكرِّ غياَبها  ايضًا  أكرُه 

بها اللقاِء  عنَد  مصيبٌة  دائمًا  هناَك 

المكبوتْة مدينتِنا  أرجاِء  في  تصوُل  و  تجوُل  حّرٌة  هي 

الُبيوَت تدخُل 

، غرفة   ، غرفًة 

.. نوافَذها  تفتُح 
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السرّيِة المذّكراِت  دفاتَِر  توّرُق 

الاّلهثة انفاَسها  أكُتَم  أْن  أستطيُع  كيَف 

الَحمامِة خطايا  على  م�َرَّ  شاهٍد  آخُر  هي 

رقيْب بال  الّليِل  شوارِع  في  َتَتَسّكُع  تبقى  أمراٍة  آخُر  هي 

كنُت حين  رآني  من  اّول  و 

.. ُحّبْ  رسالَة  أرمي 

الُغرفِة بُسكوِن  ألبتهَج  خنقها  أريُد 

الوجوِد رتابِة  و 
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حكايٌة فا�شلة

ِعشَقُه َوهبني  من  كل 

جسدي على  أقاَم 

ناريٍة العاٍب  َحفلَة 

ُبكائي ِمْن  األخيِر  مِق  الرَّ حتى  فيها  َتغنى 

أحبَّني من  كلُّ 

ُمزيفًة َفرحًة  َوهبني 

عنها كتبُت  و  أبتسمُت 

الُحزُن سكنني  حتى 

األبتسامُة غادرتني  و 

كلمًة وهبتُه  أحبني  من  كل 

دموعي حبر  من 

ساخرًة قبلًة  فأعطاني 

ذاكرًة و 
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المسمومِة الَغدِر  بخناجِر  مليئًة 

إفالسه أعلَن  أحبني  من  كل 

عابرة ُقبلًة  أمنياتي  صدر  على  وَشَم  و 

مهزوم لكل  سجائر  منفضة  القلب  هذا 

*   *   *

منه مفّر  ال  السعادة  ك�ضياع  المساء  هذا  حزن 

يطاق ال  المساء  هذا  حزن 

البيت سطح  فوق  صيفية  ليلة  في  جدتي  سعال  يشبه 

ال  و  تشبع  الذئاب  ال  الحكايات  ككل  المساء  هذا  حزن 

تتوب الخراف 

باليتم أشبه  الوحدة  هذه 

يكترث أحد  ال 

و

أحد ال 

السماء بمشاعر  العبث  عادتها  المهاجرة  الطيور  إن  يعرف 
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�لحنيُن �لُمحرْم

فجيعتي بكامِل  الوقَت  ُاجالُس 

مشققًا لياًل  ُتهديني  الَخرساُء  النوافُذ 

محرمٍة بسخريٍة  اليَك  حنيني  فعَل  امارُس 

الصباَح أنتظر 

المالبَس  تتقيأ  التي  خزانتي  من  الالمباالة  ثوَب  أللبَس 

االلواِن بكلِّ 

ذكرياٍت بحفنِة  جسدي  جيوَب  امأل 

األجرِة سيارِة  في  بها  اتسلَّى 

العمِل مكاِن  الى  اصَل  ان  الى 

رأسي في  يدوُر  الحنيُن  ايضًا  هناك 

جبهتي المتهرئِة  بأصابعي  ألتمُس 

دمعًا عيوني  من  أخرَجك  ان  أحاوُل  و 

الُبعد في  يشبهك  ال  صديٍق  عن  أبحث 
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العطاء في  يشبهني  ال  و 

.. المحرم  الحنين  ذلك  وجنتّي  على  فيسيل 

مني و  منَك  تبقّى  ما  كل  هذا 
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وء �ل�شَ

الغرفة ظالِم  في  العاري  جسَدُه  يمَد  أن  يتجرأ  ضوٍء  أيُّ 

السوداء المدينِة  هذه  في 

الليِل حراُس 

النوافذ وراِء  من 

الضوِء من  خوفًا  الظالَم  يحرسون 

سوداء عباءًة  العارية  أف�ك�اري  البَس  أن  عليَّ 
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في �لليل

ينتهي ال  الليُل  هذا 

مسدودٌة الطرِق  كلُّ 

أنَت و 

قلبي في  عالٌق 

المفردات و  الوجوُه  و 

كاربون ورِق  تحت  كالنسخ 
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كـباقي �لليالي

اذنيَك في  الالمباالِة  اصابَع  اجعْل 

الغناِء في  تساعدَك  ان  ايضًا  للمالئكِة  ُقْل 

الربوبية ادعي 

جدًا وطيٌء  السقف  هنا 

حزيٌن صامٌت  كعينيَك  الليُل  و 

الُحلُم يلتهُم  مجهوٌل  شيٌء  واليأُس 

عنيٌد  .. األمُل  و 
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بِر �لأمان

األمان بر  نصل  لن 

بالم�ط�ر أفكر  ُدمُت  ما 

... بالمظلة  تفكر  أنَت  و 


