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  كل الطرق تؤدي إلى قيصركل الطرق تؤدي إلى قيصر
 

 قد يصيد املرء مسكة بدودة كانت
 قد أكلت من جثة ملك،
 وأيكل السمكة اليت أكلت تلك الدودة..
 "شكسبري"

 
امرئ القيس على سفح  الشاعر اسبة العثور على قربمبن

 2009تلة يف مدينة أنقرة يف مارس 
 

* 
  

 مرحباً،
 امللُك الضليل

، ال يغفلُ   دربك  عّمن يتسّّت خلف ظالمك 
 ما ليس دربً  جمددا تنثر لك اخلارطُة الُعضالُ 

أفعى  سوىعلى مفّتٍق ال مالمح له  وقد ِصرت  
 احليلة تتحضر لتفّح الوهم
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 !ال تـ ُعدْ  امض،
 ميكنك هنالك أن تبقى
 .يف مهب احللم األخري

  
 ،مرحبا

 امللك الضليل
 مفرط صمُت قيصر

 يف ظهرية الغدر الفارغة والغافية
  

 كيف نرقى للثرايّ 
 ونواري النسيان

 كأسك الظمآن  مع
 ال الريح حتمل ما نقول

  وال الصدى
* 

 بكى ص احُبك  
 "ملا رأى الدرب  دونه"

 الوراء"، واألفق البعيدوسأل داير "
 عن غيٍب مل تبصره عينان

 على لّذة الغدر مّرنوخنجر ي ت
 .يف الفجر القريب

 
 بكى صاحبك،
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 وآهلة عبقر "حومل"و "الدخول"بكى 
 والسراب احلنون

 ال تسرع،
 املراوغة وإن خ ل ْت دربك من شطآن

لسفن الغدر  فليس ،والتياراملوج  ارائق اوبد
 .شطآن

* 
 تهادئة اخلياان

 هلا رأس ودماغ
 وألف ذراع،

 تعبث بملكتوب
 لكُـ مـالومصري جيّف يف تيه 

 وألف قدم وقدم
 توغل يف حانة مخّار يتسّلى

 خيلط
 مؤامرات اهلزيع األخري خيّطط

 القصائدمن ليل ملٍك يعزف 
 

 ليس هلا قلب، اخلياانت
 هلا ذهب تقّلُبه األكف  

* 
 بكت فاطُم،

 قرأت النجم  البعيد واألقدار،
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 هذا أوان التدّلل يسل
 ع أبيك اخلمسة وظلت ال حتيا و در ب ك ت 

 وال متوت
 مودعة عند السموأل

 يف القصر األبلق
 كاألحجار عمياء
 .العني وقت الوسن كما حائرة

* 
 ضليٌل دربك  

 رشيقٌة اخلياانت،
 ،ونصل البغض دامٍ 

 بال ُملّقنٍ 
 تسبق ِعتاق اخليل

 خرائط اجلغرافيا تضّيعها وال
 در احلاسر الرأسختّمن الق

 وتبصر كل التخوم اخلافية
 حرس احلدود وراء

 "وزراء "الدول العظمى ونوااي
* 

 أن الوهم أُريق  على نُبئت  
 يوما الرمال درب كل ما سّوته

* 
 إْن يهلك حصانك،
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 تلق مطية تلوذ بكثباٍن،
 تؤلبها جيوش إايد وهبراء وتنوخ كثبان

 وبريد املنذر بن ماء السماء
 ري  وبكتك ِكندةخذلتك ِحْ 
 مبثل هذه الوفرة دائما السمّ 

 بني يدي الضمري املعّطلِ 
 يف منتهى السرية،

 .عباءة تنّكرت اخليانة بصورة
* 

 امللك الضليل مرحبا
 صفقات يربمها ج نَّ الليل ومعه

 "أربب "القانون الدويل
 والسماسرة

 يلوذون يف زقاق مباء الفراق مرشوش،
  النقمةجنني املؤامرة سوف تنجب فيه

 لينمو يف أقبية التاريخ
 حىت أييت زمن يسود فيه

 حداثيون-املابعد   الشعراء
 وينقمون عليك أكثر

 ويكشفون عن إحداثيات عجزهم
 واملتنيب "املعلقات" سيكرهون

 املوهوبني وكل الرائعني
 املبعثر، سينقم عليك قباطنة الشعر 
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 املفتعل املشوه، املخرب،
 وراء "نوبل" يلهثون

 اليدينا صفر ليظلو 
  يطلبون ما ال يُنال

 يقدر فال
 أن يبلغ ببك "عرّاهبم"

 "حتت مسائه "الواطئة
 "املقاصل" والزمن يظل أمجل

* 
 صمُت قيصر مفرط

 يف ظهرية الغدر الفارغة والغافية
 .قربكأجن ز ت  "ظهرية"
* 

 ألُف ذئب عاد  
 اءعرب ليايل اخليانة السود

 لكننا مل نزل
 كقطرة مطر

 ابيف قفر يب
 بعضناخنون 

 "ماء "قحطان سّممعدانن" تُ "
 .ونلعن اجلريان

 وحيف املاضي
 ننوح وحننُ 
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 نزرع الشوك لكل الرباءات القادمة، واملمكنة، 
 ."بلحم "اليوم نفذت وكّل سهام التاريخ

 
 اسأل رسم الدار

 اسأل األطالل
 الدرب دونك  تركت

 الدرب األكثر عرايً 
 يدفع اتبوتك للمنفى

 .ايء الذي كنتيستعيد الكرب 
* 

 مصقوٌل غيابك،
 منحوت، ملّون، مزّين،
 صمتاً عالياً  ليكون ومهيأ

  مضاء جبرحك
 طافٌح،

 التاريخ ومثل إانء
 .هبمهمة الظنون مآلن

 وقدر ملفوف أبشباح الضباع
 ميضي إىل ما يريد السيف،

 والغب ش يُغلِغلُ 
 حبيبات احلرية كما

 .يف فجِر املوت
* 
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 !املوتما أوحش ذاك 
 " الشوق على سفوح "أنقرةطريَّ  

 .اآلخرين مات يف أرض مللكٍ  وأمس ت قربا
* 

 وهامدتراٌب انٍء 
 غ رِق  يف الكأس،

 غّشتك كل الدروب
 .آبماٍل من ننٍت وطني

 كذبة  تعقبُ  كذبة
 وتتلّوى متاهة احللم

 م احلزين.يف ضوضاء القاد
* 

  ،مرحبا
 امللك الضليل

 التقينا؟أين 
 املاضي؟يف دفاتر 

 د عتبة حتلمعن أم
 األبواب؟بكلب الوفاء الرابض عند كل 

* 
 بقات زهر انثري أفاطمُ 

 على ملٍك مات مقتوال
 قصائد على صدره

 وأحالم قبيلة اقتتلت
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 بدتودولة 
 ازرعي حقل وردٍ 

 على سفوح بيزنطة
 "وتالل "أنقرة

 ـافهكذا حُت يَّ 
 .قبور امليتني

* 
؟  كم موات د فـ ْنت  على التلِّ

 .بملوت سلفا ئاملمتل املوت
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  هات صبرك يا ذيبهات صبرك يا ذيب

 
مثة عتاب عتيقة كانت تتسلى بغنائها واحدة من بنات 
 عمي وهي ختض اخلضيض لتخرج
 الزبدة، كان مطلعها يقول" عيين صايبها سهر ونعاس اي
 "ذيب

 
 

 ذيب هات صربك اي
 فالغزالة

 جعلت عليك النوم
 حراماً 

 
 هات صربك اي ذيب

 لةأراك اجتنبت الغزا
 تركب الصرب وحيدا

 تنام بعني واحدة
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 غري حمتال وال ضجر
 الئذاً  ُكْن جهاراً 

 حائط صربك يفء يف عمق
 انئمسراب  تلسعك أكاذيب

 من حلم ودم ويزعم أهنا زالنغيصنع ال
 ها؟أمكن  أن أتكل لو
* 

 ال عيب أن متوت احلمالن
 حني الليل يرخي السدول،

 الوارفة!حتت مساء االفّتاس 
* 

 ..لرباثنمرياث ا
* 

 أّّن تكن عيناك
 يف صلب قطيعي

 أو على عنق غزاليت
 أو يف عمق جرحي

 انزع قفازيك
 :أتّهب

 طال النوى
 وكفرُت بكل السراب

* 
 اي أطلس
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 اي عّسال
 كأين وإايك على سبورة املدى

 نعصر الثرى،
  وهمٍ  وإستربق مننتكئ على سندس 

 هات وعدك
 يدك يف الظالم ومدَّ يل

 مذعور غزال وامسع ضوضاء
 واحلجارة السراب يستقرئ

* 
 الصّياد أيها

 ال عيب أن متوت الغزالن
 بعد أن سكتت عن الكالم املباح

 وأدركها الصباح وراحت
 حتلم بآلفاق املوحشات

 حنٍي وحنيْ  والرحيل بني
* 

 أان أّول من خانك
 فارقُت صحاريك

 وعطر اهلند
 وقرنفلها
 "كوكو شانيل" عطريوأصبح 

 عليهاغادرت آفاق ينبت 
 خنيل "البدء" العتيق
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 تطفو عليها وعشقت جدراان
 "لوحات "سلفادور دايل

 "تسللُت من هودج حيرسه "عنّتة
 وشربُت الراح  على مائدة "جورج كلوين"

 "دي غاردو ب" واقف ويف الباب
  
 "ذيب صايبها سهر ونعاس ايعيين "

 أعّلقها على ذ ن ِب الثراي
 "يوالليل طويل "ال ينجلِ 

 يس له صربٌ والصب  ل
* 

 واملوتاحلب 
 الطعمني ُذقتكال 

 ذئيب ميَّم شطر صحرائي
 جانٍ  يدُ  وُمّدت لهُ 

 ذئيب مناهض لكل شيء
 دائما سأعرف كيف أمّيزك  

 يف ليلٍة ليالء
 أطرق ببك

 املليئتني بلغزالن وتفرك عينيك
 وقلق األسفار
 واحللم بحملال

 والكمائن يف األطالل
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 :وأمهس لك
 أنت لست سياسيا 

 أو خطيباً 
 أو كّذاب منابر

 أو ملفق عار
 يبيع الكالم يف احلاانت

 حمتالمثل مفلس 
  أو جريدة "يفربك" حزب اأو لقيط

* 
 ذئيب

 اي أوس
 ذؤالةاي 

 ما ضّرك سم حّية
 فيُف جنّ ر وال ب لب لك 

ك الضباب احملاذي لدربك  وال حريَّ
 عجباً يل،

 إنَّ يل فيك هوىً 
 ايحيث قوُم ذاكريت أانخوا املطا

 العواء اهلارب حيث
 قعِر بئر من

 من جرحك اللّهاب
 بعد اآلن ال عواء

 "وال "عروس كان كسرى ربيبها
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  اسؤ ن جتنُِّن أب
 اي سرحان غدا وقٌت للكوكا كوال

 على ظهر سراب ال تسأم العني منه
س ُب العاصفة:   !هّبةحت 

* 
 ذيب هات صربك اي

 جعلت عليك النوم فالغزالة
 حراماً 

* 
 طلق أقدامكدائما ستن

 " بتقريب "ت تفلِ 
 يف بريّة امرئ القيس

 غزالة األفق يضمر حيثُ 
* 

 العواءكن ذئبا يسهُب يف 
 ساعة يُغلب

 "وإال ُسجلت خمالفا يف دائرة "البوليس
 ما ُيْشًتهى الصحراء كلّ ألنك  افّتست من 
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  ؟؟الحمالنالحمالنضد من أيتها ضد من أيتها 

 
 وإذا كان عليّ يف ذات يوم أن أصرخ مع الّذائب، فإنين

 يل:سأفعل، ومن وقت إىل آخر يكون الذئب قد قال 
 ""أنت تصرخ أفضل منّا حنن الّذائب
 نيتشه

 
 
 
* 

 وأنت ُمشعلها شّبت النار
 بغتة أتيت وكما عصف النائبات

 أمخِّن، أمسعك،
 أغمُض كما الوسن عيين

 دان البني
 وأستيقُظ على مهس تربصك الصبور

* 
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 ال أملك
 تظار،إال التهنئة لكائن يتقن االن

 دون بياانت حاسية،
 دون شعارات،

 دون قضااي كبرية،
 دون فضائيات تروج ملعتقداته

 أو مزاجه أو مبادئه 
 وليس بنّيته أن يكون سفريا للنوااي احلسنة

 ..والعصوردوَّخ الغزالن واحلمالن  لكن،
* 

 ال عيب أن متوت احلمالن
 !مسكه ودمه :كل ختامفل
* 

 عادي جدا،
 درها،ق أن تعيش احلمالن

 .واألحداق مفغورة األفواه وصمتها،
 والذئب بلسانه الشره

 استحقهايتلذذ بوجبة 
 فتعال نتفاهم فيما بيننا

 عواء خالص من القلب على
 .ؤونخيلوح منعطف  ففي كل درب

 
 حبنجرة ذئب تنمو املناحة،
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 .ال يتقنه البشر أكثر من الذائب على تذّكرٍ 
* 

 كذٌب ما تسمعه من ثغاء
 مكانه  مقطيعي تكوّ 

 قتيل ال أعرفه
  مارداً يربم معك معاهدة وأقبل السراب

* 
 حذارِ 

 ال توزع حنانك بسخاء على احلمالن
 "فتدفعه مثن "الفضيلة

 يقضمك جوعك،
 :الفّظ واخلّداع حافظ على طبعك

 .عملتك املعتمدة
 

 بدقّة حذو احلجر دائماتس ّلل 
 أْنِصت
 ترّصد

 فكل الظباء
 "نتظن أن الذائب قوم "طيبو 

 فتنة القرب جتهل كّل الظباء
 ستائرها من خممل، وهناايت

 وبوابهتا، مثل خداع يسيل
 .من أطراف كوكبنا احلزين



 

   27 

  ذاكرة السلمون ذاكرة السلمون 

 
 مهاًل،

 هناك أرى أعايل األهنار
 تنهال بلذاكرة

 وتؤوي السلمون العائد 
 املسافرة كآالف السفن

 
 ،حننأسلموٌن 

 إبل؟أبوه راعي 
 

 لسلمونلذهول مسك ا ال عذر  
 بلينابيع

 خيالء أعايل األهنار إال
 ونقاء املاضي

 يتسلل عائدا عرب ثغور احلنني
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 احلماقةمصابون حنن بذات 
 

 الولع مبسقط الرأس
 يف املياه اإلقليمية لذاكرتنا نسبح

 بلغز العودة املطليني لنكون العّدائني
 إىل صرير أبواب سيطرقها السلمون  واحلنني

 ضارعاً، يسبح أخرياً 
 مغسواًل،

 ممتّناً 
 ألضالع نبعه األول

 تعود فيه صور
 تعود إىل الوراء

 إىل بداايت يف صدرِها بقٍ 
 ..كانكما بألمس    القلب،

* 
 أسلمون حنن

 إبل!؟أبوه راعي 
  

 !ليـُْعصى؟ هل ِوِجد املستقبل
 والدروب لتفّر من عينه الدموع

 املضمرات؟فنعود ساحبني على اجلياد 
* 

 حننأسلموٌن 
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 إبل؟اعي أبوه ر 
 

 رمدت عيناه،
 أو مُسلت،

 ينتظر املساء الشجاع
 ..النبعليعود إىل 

 .مجيل كشمس جتنح لألفول
 يصحو،

 ..ليحّط الرحال
 ويتشممّ 
 "إرم ذات العمادروائح "

 ..البائدوعتمة الزمن 
 وينصت
 :يقول وصوت

 نومهتـ ن حَّ جانباً حني يعود "املوت" إىل 
* 
 ..األحالمسقِط  رؤاه منيتمعن يف  "املوت"
* 

 ..األحزانعلى ه ْدِي 
 ادخل ضرحيك األخري

 وسائل
 ثروات

 الطليق العميق صمت النبع
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 واستبدل شحوب البشر املوتى
 بقرمٍز أخرس

 يلبسه السلمون
 .املطيعة اخلامتة حتت أقدام ليموت

* 
 ال تكفكف قرمزك

 ال عاٌر عليك، وال إثُ 
  بعناد يصدع الصخر

 
 دفّة فطرتكاتبع 

 ون ذاكرتكتك حىت ال
 .ندماً خالصاً 

* 
 منوت :لنصبح أمجل
 ومن جديد،

 البداايتنقع يف شراك 
* 

 ..حننأسلموٌن 
 بل؟إأبوه راعي 

 عرب دموع السالالت يتسلل
 حيّتف التجوال

 يف ممرات األسرار
 العمياء آهلة احلزن ومثل
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 يذرع حديقة النسيان،
 تتبعُ  ويتفقد أبوابً 
 واحد؟هلاث مفتاح 

* 
 إبل؟راعي  بوهحنن أأسلمون 

 شهادة امليالد دوخته
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  على تخوم أرض النمور على تخوم أرض النمور 

 
 

 أييت دائماً يف لكنه، ال يعيش النمر أكثر من األيل
  .األيلليقتل  الوقت املناسب

 
 "هنري ميشو"

 
 

 رؤًى مل تـ ن مْ  مثل
 اجلوعأُبِصر ما ترمسه خطى منر على رصيف 

 يكمن "السيد" منر،  أمام حانة الظباء
 قتوراء أكمة الو 

 وتتمشى "الليدي" ظبية،
 أبمان يقظ
 أتكل لقمة

 ..مشاهلاتُلقي نظرة على ميينها وأخرى 
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 تتمهل،
 :يعلو صوت القدر

 ""حق تقرير املصري مثل هاهنا قفيهاهنا، 
 ال تستسلمي لوحشة العراء

 فالنمر قريب قريب 
 يتسلل هبدوء غسق 

 جتهل ماذا ختاف،
 ..اذاملقلُبها الصغري خيفُق رعباً وال تعرف 

  ليست احلاسة السادسة اليت تدفعها للخوف
 الوحوشاتريخ طويل مع  إنه
* 

تعرف أهنا أكلة لذيذة مطلوبة على  كّلها  الظباء
 موائد الوحوش

 قلقها ال ينتهي،
 كذلك

 ال ينفذ، صرب النمر
 خمططاً أو مموهاً، أمْ  كان    أرقط  

 كائن يتقن االنتظار،  إنّه
 واخلطوات يقيس األمتار

 وجبتهوخيطف 
 وعالياً يقفز

 وسريعاً يثُب،
 يشبه املوت، وما يرومْ 
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 سم كقطرةِ   تراه الظبية
 حلظة حامسة

 وختوهنا رشاقتها
 ويقبض النمر على عنقها

* 
 :النمور صاحبة مزاج

 ال قلب، ال ذاكرة، ال ضمري،
 يؤنبها ال شيء

 أتكل ظبائها وحتب أن
 على شرفة الطوابق العالية من الشجر

 :تبسط املائدة
 ..النمرنبيذ دم الظبية لذيذ بني أنياب 

 ال تلفُت عينيه الغزالة النمر
 أن يصيد هلا الفراشات خلاطرِ 

 الورد، أو أن يقطف هلا 
 "أو يزين عنقها بعقد من "اللؤلؤ 

 !أو يرافقها يف "مشوار" إىل النبع؟
* 

 كّل" الغزالن" يعشق "منٌر "واحد
 ليخفّف من عذاب الرباثن

 قدميوعلى هامش خمطوط 
 اعّتافاته يدس  

 :ويبوح هبمس لشراشفه البيضاء
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 "مغرٌم أان بلغزالن"
 .دوما يولما ميوت منها،  ووارث

 كأنه استغاثة النهاية
 .يثب على عنق غزالة انمت بال حلم

 
 عند كّل بب، متنّبهاً  يّتبصُ 

 ميّوه مجاله هبيئة شحاذ يف طابور،
 أو عصفور مأسور

 وبلغة املخالب يكتب
 لصريح بكل املروضنيرأيه ا

 يعرف أنه قد يذهب يف نزهة 
  ،واجلبلإىل جماهل الغابة 

 يلوي عنق اللحظة املناسبة عليه أن فقط
 :ومثل  كلِّ الطغاة يف كلِّ العصور

 يلتفت وحيضر األكفان
 وأيكل مروضه السالف

 إرهايب ضد اإلرهاب ومثل أيَّ 
 يستبدل ذاكرة كل األمس أبخرى

 تلس من الغزالنومبنديل أبيض نظيف خم
 ينظف األنياب من الدماء 
 .ويزين شفتيه بغصن زيتون

 
 خنبك
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 أيها الذكي امللعون،
 فكل الطغاة يف رحم الغاب يكونون

 البقاء لألقوى
 واملخالب عالمة

 .لينابيع النهاايت اخلفية
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  نمور على الحبلنمور على الحبل

 
 "تفوح رائحة اللحم عندما ميرّ منر"

 
 

 :النمر
 الغابة إىل خطوة دربه األوىل

 يفتتح اللعبة
 يبيت على احلبل ويسامر السياط

 يسيلجرح  مثل
 حيّتف الصمت املدروس

 .حىت يعلن أنه من املغريين العتاة
 

 النمور
 :ترمق مروضيها بنظرة تقول

 .سألتهمك يف أية حلظة
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 على احلبل تُوازن اخلطى
 "غابة" تُعّشش ويف ذاكرهتا

 
 فريستها،بمتسلّلة، هادئة، حلظة خاطفة، وتفتك 

 .تسحبها إىل أعلى شجرة، مبزاج رائق، تلتهمها
 

  السوطتنسى حامل  النمور
 هذا هو الشرك املفضل

 ..عابر نسياٌن مزّيف
* 

 :السياطعفواً حاملي 
 املؤقت مشت النمور على حبال

  بلتوازن املؤقتواحتمت 
 الصرب املؤقتوحلت ساعات 

 
 بغتة يستفيق "متردها" كي تلمح طريق الغابة

 :وتفكر وجتيء على مهل تروح وعلى احلبل
 ؟السوطيف أي تراٍب تنوي أن مُترّغ حامل 

 ؟خّدهوأبي دِم سوف تضرُّج 
 ترّقصوها على حبائلكم، لن
 شبهاً هلا عواّت خت لن

 تتقدم على كذب احلبال، اتركوها
 منسجمة مع متايلها املتوازن
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 تقارع الفراغ حوهلا،
 .كفارس حاذق على ظهر حصان خليع

  حتمل ألقها حيث مترّ 
 وحيث تذهب، 

 .اجلبناء ال يكونون أبداً 
 لو بدا أن السوط لع ق  شجاعتها

 ستنسّل خلسة
 وتعرب ضباب اخلوف ستبزغ

 وتغدر بحلبل وختون كل األشياء
 تنشب احلرب من طرف واحدو 

 تّتك املروض مّيتاً من الذعر
 "أييت النمور "غرورها

 وهي تقفز خالل دائرة النار
 يل، والغاب، واألسوار،والل

 كل األسرار  إىلتنفُذ 
 .بني احلبل والفضاء

 .هتمس للسريك: ليس لنا أن نكون مطيعني
معشر النمور ماكرون، سريعون، دقيقون، مثل 

 ""كمني
 علىها كل األبواب مفتوحة ءوورا وخترج

 .الذهول
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 بين السحاب
ٌ

 بين السحابأنف
ٌ

  أنف

 
 فإن كنت ال تستطيع دفع منييت

 لكت يديفدعين أبدرها مبا م
 
 طرفة بن العبد

 
 
 

  أفراسٌ 
  أم

 أُنوفٌ 
 ؟ترنو لألفق املزّين بسراب الكربايء

 أنف ال جيرفه التيار
 أنف يسبح يف وجه التيار

 .ذابال اوال يشبه زهر 
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ُقّبِة الفلك  ك 
 تّتأَُّس ذؤابت اجلبال

 أنف ال يبيعه النخاس يف سوق الرقيق
 أنف له وميض الربق

 وسحر خرافات الشرق
 ؟األنوفتسمعون ما حتكيه هل 

 الطاووس ممشىيف  عميقاً امض 
 ختفضهاأنفك تطلق الرصاص إذا مل 

 أنفها؟أتظل نفرتييت أمجل امرأة إذا ما بّتت 
 !اجلميلةبألنوف مليء التاريخ 

 أنف عنّتة
 وأنف كليب

 وأنف الزير سامل
 وأنف زنوبيا

 وأنف كليوبترا
  لبعهانيوأنف 
 هكطور وأنف

 وأنف إخيل 
 نوف أ املدن هلا حىت

  سيدة األنوف مثالً طروادة 
 ويف بطن احلصان اخلشيب، شّيعت رفات الفطنة

ال يفتح التاريخ لنا صالة اجلميلني اخلالدين دون 
 األنوف
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* 
 خنيال دع أنفك تنهض لتشبه

 صنعه لعاب الضوء الوحشي
 حيث األفق ال يقبل للشمس أن تكون

 غروراً، وال أقل أقل اشتعاالً 
 !الكيف 

واألفق ذاته عربه إصرار الزير سامل على صهوة 
فقط، كل الدروب بلدماء،   ورحمه يعفِّرُ الرفض 

 ..وسيماً بال شبهة ليظل
 !مهال

 اترك غرورك ينهال على صفحة كل الينابيع
 نفسه يوما نرسيسحيث أبصر  

 مل يتوقعه يوما العرّاف ااترك وراءك نرجسو 
 ومل حتلم فيه الدروب النائيات

 !مهال
 ،وصخر فلتكن أنفك من سنداين

 .الزمان وأصعب من
* 

 لتكون مجياًل، 
 :يهمس لك السراب بسرّه

 خيالءها تعّلم من اخليول
 كن حصاانً 
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كن صعباً ووعراً وعالياً وعاصفاً وانتئاً وصاخباً 
 وهادراً وملعلعاً 

 خرافةن ك
فكم مرة سنوقظه هذا التاريخ ليحتفي حبسننا 

 وألقنا
 ملوِجعون واملؤِلمون،حنن اجلارفون ا

ندلِّلها ونعزها أنوفنا وكما السراب منشي ونّتك  
  كلمات كثرية دون نُطق

* 
 كسائر النسور

 امتلك أنفك
  "أكثرحىت ال تصري صاحلا لبورصة "من يدفع 

 ،أنفك تكونكيف تكون 
  تكون أنفك أو ال تكون
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  نقطة انتهىنقطة انتهى

 
ب بكلتا أان من انتظر وأان من سيدوس يف النهاية احل"

 "قدميه
 
 أوفيد

 
 

 
 ق د خُنِت من مل يكن خيشى خيانتُكم"

 "خاانماُكنِت أوَّل  موثوٍق ِبِه   
 

  جرير
 
 

  ستمرين حمايدة هل إذن
 ؟وقد تعثرت بك إىل ما بعد األبد

* 
 أحبك بدأب مثري
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  ينداح العمر وأنت تفتحني الباب لتذهيب دائما
     * 

 وّزعي أفراس أنفك
 بكوبعثري حيل أهدا

 تقرعني الباب مرة أخرى وأنتِ 
 

أكرهه أالن ديلون، غدا عجوزاً، وتعلقني صورته 
على جدران قلبك وحيطان شوارع رغبتِك 
اخلفية، تّتكينه، يتمشى يف شوارع طفولتك 

 .السرية، وأرصفة مراهقتك املزدحة
 

 غبياٌت، 
 فتيات يعشقن الرجال الوسيمني

 فارغاٌت، 
  آخر الفيلماللوايت يغرمن برجل ميوت يف

  ،جمنوانتٌ 
"جيمس بوند" يف زمن  حيلمن برجولةنساء 

 "النينجا"سالحف 
زوبري الصغري، الذي أكأكرهه "أمري" سانت 

 .جعلك مغرمة بملذنبات
 أكره "تشي غيفارا" وحزنه الذي تعشقني، 

أمقته، أكره سيجاره األزيل بني أصابع كأهنا 
 .خلقت للعزف وليس حلمل الكالشينكوف
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 هو:
 اللئيم الذيمن حبك نسيت أنفك  أان بريءٌ 

أان  ويذكرين: هايعرف كيف يدخل اللحظة 
 الُنعمىمثل  سوف أجيء

 
 :هي

لو أن الدنيا ِوِجد ت خالية من "شارون ستون" 
اليت جيننك أبسها يف الفراش ومالحها بني 

شريكها جبرأة أم "ت بوُس"  وغطاء تقبِّلوسادة 
 ..طفلها بعد احلّمام

 .يغطي كل األشياء مثل ثلج نكحناأحب 
 ريش العنقاء، أحبك وأنت هتمس: اطليب ومتين

 أذين الغول،
 .الويفرأس اخلل 

* 
 ومساءأعربه صبحا  هنراأكرهك اي 
 الضفتنيوأسأل أين 

   أحب سخونة شفتيك
 مثل آب الّلهاب

  أحب شاللك املستعجل
 القاع صوبوهو ينحدر 

 خيرب أعشاش العمق 
 ينسىال عساًل  وتكون تنأى
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 أعشقه غيفارا
 أحبهم الذين ميشون مثل الزوابع

 وعندك أبوصافهم علم
 

 :أكرههم
 الفاترون

 املنطقيون
 احلياديون

 .املوضوعيون
 

 أحب غيفارا
 أنفه قريب من بوابة السماء

 جيتذب الربوق
 يزحف بني اجملرات

 ودمه صعب
 .وضمريه نظيف مثل عشب بعد املطر

 
 :دوختين نصائحك امللغومة

 أحذية بكعب عال تطبخيال 
 ال تنسي السيجارة،

 مثل مارلني ديّتيش، دخيّن،
 بصوت منخفض

 مضلل
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 مبهم
 مراوغ

 موارب
 بصوت فاتن حامة، حتدثي مع الرجال

 يدوخ الرجال  ساحرااجعليه 
 .ويدفعهم من حاٍن إىل حان

* 
من الرمل ألضمن  عجينيت الكثريأضفُت إىل 

 حتويل إىل رمال متحركة يف الوقت املناسب
أتركه  أبلع ما أشاء أضّيعه يف جويف وكأنه ما كان

 ا.منسي انسيكان هناك يف القاع وكأنه  
 

 :هو
 لو مل تكوين مجيلة إىل هذا احلد

 !لو مل تكوين غدارة
 أن أعيش ال معك  رال أقدال 

 عنك  اوال بعيد
 أريد ان نفسي لست أدري مافأ
* 

 مللمي أطراف ثوبك
 احلزن ذراري هاتِ 

 أسرفِت بلرقص
 أكيد ما يقوله الرمل
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 عنه الرمل تما يسكأكيد 
* 

 أيقظِت الريح
 وملء رئتيك

 نفخت غرورك
 كأن أنفك منذ قرون

 تشم كل روائح األرض املمكنة
 متطايرة أنفك

 حينا كرائحة مسك
 وخنلة حينا

 وسحاب حينا
 ووجع يف القلب

 .حيانيف كل األ
* 

 :لألنوف نكهات
 اشتعل غرورك وكان ألنفك

 نكهة ينبت عليها خنيل أول التاريخ
 .ممتدة من أفق إىل أفق

* 
 نرجسك هائل

 كاندفاعة مدّ 
* 

 أكرهك
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 وأنت تنثرين شعرك
 كريش جبعة، بياضها، يناور األبد

 وفمك الصموت
 يراوغين

 .ويبزغ فجأة، كوحوش الدغل
* 
 

 أكرهك
 لو أنك تتنقبني

 دويمثل ب
 يعلن احلرب،

 .أنفك فال أراه
 !أ أنساه؟

 ينمو ملاذا تركه هللا
 على سفح وجهك

 ماكرا ومفاجئا
 .كحربة صياد هندي

 
 أكرهك

 رمسُتها، اكل الفخاخ نصبُته
 للنسر اخلبيث خططت ها

 الذي يعشش يف ذؤابة أنفك
 .تتبعين لعنة الصياد اخلائب ومل تزل
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 وأكرهكِ 
 ملياهتستعمر سطوح كل ا نرجسة أنتِ 

 .وتتآمر على العمق
* 

 ال جمد  يل أمام جحافل مكرك
 أضحت عشقي السابق كل مساحات

 أرضاً للشوك والشوق املفزوع
 سأغيب عن املشهد

 إين أجرِّب ما وعدتك
 .وخيويل اآلن ختب  بعيدا عن خارطتك

* 
 أكرهك

 منذ انتصاف الليل
 حيمل القمر منحوتة أنفك، حلظة

 ووسكطا ذحبين وكلما طلع الصبح
 لساين بلنكهة واكتظّ 

 هايت اتبويت
 مرتعشا اتركيين

 .أمام فم احلوت
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 :هي
مكر زيوس يكمن أنه جعل كره النساء ليس أقل فتكا 
 من حبهن

 (زيوده)
 

 أحيّيك أن ال أتردد
 فيك أحترش من قمة أنفي

 مثل رقاص ساعة "يتك" كل اثنية
 مثل ثلج يغطي كل األشياء

 ليلة يف إثر أخرى
 زالة األحالمتؤوب غ

 من أرض احلرمان
 ..خبذالن
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  قبالت مسروقةقبالت مسروقة

 
ال تنسي: حاملا ينطفئ النهار القصري سنقضي ليلة بال 

مئة ألف قبلة وألفا أخرى  وستمنحينينهناية يف فراشنا 
ومئة أخرى وسوف تعد حىت األلف اثنية وحىت املئة من 
 جديد

 
 كاتول

 
 

 األولزّر احلب  القبلة
 صةكرصامترق فينا   قبلة

 تقتلقبلة لفرط احلب 
 شفتيكقبلة ختونك على ختوم 

 اليت تّتكك بعدها تلكأخطرها 
 مظلتهكمظلي مل تفتح 

 عينيكوأخرى تظل تتذكرها حىت تزوغ 
 أو أهنا تصرخ: أحبك مثل كل مرة
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 ما من طعمة غريبة لشفتيك
 لكن فراشات احلب تقّلنا 

 .شرف الضوء على إىل املوت
* 

 .هلاوبلهفة تفتح  ستقرع ببك يوما قبلة،
* 

 ويهددان القدر بقبلة
 حبيبإنه  قبلته؟من يضطران النتظار 

كنشال ذكي يندس احلب معنا حني ندرك هنائيا 
 املختلسةأن أمجل القبل هي 

على عجل أو على مهل أو على غفلة فلتكن 
 .مسروقة

* 
 حذار من القبلة على طريقة العرّاب، فقط

 :يف شرع عصابت املافيا
 .بملوتتعين وعدا  "القبلة"

" لشقيقه "فريدو" يف فيلم دون كروليونقبلة " مثل
 ""العرّاب

* 
 كالسيكية  قبلة دائما انتظروا

"فيفيان يل" يف فيلم  ــ" لكقبلة "كالرك جيبل
  .تتبع احملال" "ذهب مع الريح

* 
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 ختتلف أقدار القبل يف حياتنا: 
 تناور، وأخرى تكابر،بعضها 

 .هنائيو حاسم  وبعضها اآلخر 
* 

 قد جنمِّد الزمن بقبلة
ك: ما تزال احلكاية يف بدايتها مثة قبلة تقول ل

قبلة أخرى قد هتمس لك بيقني: إهنا الصفحة و 
 .األخرية

* 
مثة قبلة ننتظرها لتأت فتجدها كما "أرمخيدس" 

ام عاراي وتصيح كاملمسوس فجأة وخترج من احلم
 "وجدهتا "وجدهتا
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  الصقور الصقور 

 
ق من جديد، أريد أن أكون صقراً، إذا قّدر يل أن أخل"

و يريده أو حيتاجه، ال يزعجه ال شيء يكرهه أو حيسده أ
وليس يف خطر من شيء وميكنه أن أيكل أي  شيء

 "شيء
  
 وليم فوكنر

 
 

* 
 ألك  عينان أم شهابن

نـّب ان  جناحان أم ُمذ 
 اختيال؟يف حتليقك متايل أم 

 
 م الظيب يف األفقُـ جـالْ 

 صدرهقلبه مل يزل يسكن 
 والعني ال  حتُِسَّ ك رىً 
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 ح سدىا وأ نَّة املوت تنز 
 إذ ما ه ف ْت عينك ذاك الصوب

 اي م ْورِد  كل الظباء موهتا
 احلياة ترفل مبوهتا اترك

 للدم ظامئ فلن خيونك منطق دهر طويل
 القدر ينطق ما ينطق، اترك

 مساء اجلارح غريها مساء العصفور غدا ترى أن
 .وكل يف فضائه ينطلق

* 
 مالحظاتوال دفّت  أجندات ليس هلا الصقور

 .أيدولوجياتوال 
تلوح، تنوف، تعلو، أنيقة كالعادة طاغية  الصقور

السماء كرمح طليق تشق قدرها حيث تتفرع كل 
 .الطرق صوب الشمس

* 
مسار حتليق "الصقر" لن يتقاطع يوماً مع نسيج 

 عنكبوت أو قمة انطحة سحاب
 .وقة الصقورأر  تضيء وشرارات الشمس وحدها،



 

58 

  ركالت عاشقة كرة قدمركالت عاشقة كرة قدم

 
مارادوان فعلها: بعثر الدفاع واحلظ والقدر 

 ..وصّوب
 يف تلك األوقات اليت تشبه املنعطفات،

 فعلها مارادوان
قتل كل املدافعني واملهامجني، والعيب الوسط، 

 أفناهم العاملواجلمهور و 
 "انتصر وغلب بيليه اي بب"

كالت أشهر صيحات طفوليت، أيب يعشق ر 
، هنائيا"بيليه"، يشجعه، وأان عشقت مارادوان 

 "تفوق على "بيليه ألنه
 "مثل األرق، رافقتين، حلظات انتصار "مارادوان

والربازيليني واملكسيكيني  واإلنكليزهزم األملان 
 ..واإليطاليني

* 
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مغرمة بلقرصان  تكره الرايضيات، كنُت طفلة
على كتفه  -"سيلفر" ذي الساق اخلشبية 

رتون: بيبريو، اوكل أبطال أفالم ك -غاءبب
وأركض  دايسكني جونكر، غرندايزر، ساسوكي

 مع مارادوان يف أحالمي
ركضت معه وسددت األهداف معه: خبّفة وليونة 

 .ولولبية والتفافية وعبقرية يسدد ضربته
  مارادوان يركض

  يالعبها كقطة مدللة ينزه الكرة ميينا ومشاال
* 

 حتفظ جدول الضرب،مهٌم يف طفولتك أن 
 إمالئيةأن تكتب بال أخطاء 

مخسة ضرب مخسة تساوي  حفظت أن فقط،
 عشرينو مخسة 

 زلت أنسى قواعد كتابة اهلمزة ال
 أخلط النصب بلرفع

 .أجر الكلمات مبزاجي العنيد
 كربت،

قرأت كتب غابرييل غارسيا ماركيز، عشقته 
برباعة  :مارادوانأيضا، ألنه يكتب مثلما يلعب 

 .ةمطلق
* 

 .مارادوان يقلع عيون العامل بركلة من ذهب
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 !الركالتما أروع أن نتقن 
 :ما أروع أن حنرز أهدافنا مثلما يفعل مارادوان

 دون تسلل
 وال اختالس
 وال التفاف
 وال دوران

هدفا مباشرا صرحيا صاعقا ماحقا قدراي   أحرز
  كاحلب، من أعلى علينّي 

 ال ألذ من أن حترز هدفك دون غشّ 
 دعه كقصيدة عجولةأن تب

 أن تبتكره وال تنتظر الوقت الضائع
* 

مرحبا بفرادتك مارادوان تسدد وتفين املرمى دون 
 بوصلة أو عالمة سرية

 أو متريرة جانبية
 كلما ركض مارادوان يف األرجنتني

 نبت العشب يف أرض أحالمي
 .يلكزين وأث بت  نقطة على سطر اخلرافة
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  حّيةحّيةكوبرا كوبرا 

 
 هبا شوق إىل أفعى التالل /قصور هلمي عانقي أفعى

 
 مسرحية كليوبترا -حد شوقيأ

 
 

ل أسرار التعايل تفشي ك تشرئب،، ترتفع، تنهض
 .: إهنا األفعىالواثق

 لن تعرفوا أين نسيتم شجاعتكم املفقودة أصال،
 لن تتذكروا إال جبنكم يف ضوضاء اللحظة،

السيدة  بينما فقط ستتخبطون يف وحل اخلوف،
 .كنغم عميق وشجي  ع رأسها طويالترف"أفعى" 

 .كعاشق واهم  واخلوف يقبع حاملا
* 

 ألحكي لك عن بملوت املكتظةاقّتيب أيتها 
 .كسمّ   لقاتلامذاق خوف خيّلفه حضورك 
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 تشبهها أن إال ال وسيلة لالقّتاب
 .كائن مشّع بخلطر واملوت

 تتأرجح كوعد بلنهاية
 حالكة مثل الندامة

 .اب تنغرس برمل األمانمعّلٌق أبني وعٌد بملوت
* 

 .الصقور، النمور، اخليول مدحتُ 
  كائنات يبدعها حّس االفّتاس، الِعداء، اهلجوم

 آبذان منصتة، وعيون متوقدة
 .املوت النبيه متتهن فنّ 

* 
ق األعداء، نكون قد أن نكف عن خل سّلٌم فيهمُ 

 كن سعيدا هبذا الكم من العداوات  ؟فقدان شبابنا
 .ة كل هذا الغضبوأنك تشعل بألورد

* 
 مل ختلق األفاعي لتتفق بقية الكائنات بشأهنا 

 مثالً  أو لتحظى إبعجاب األرانب والظباء
 هاما يرضي اآلخرين من شيم يس فعلُ ل

 التسميم من أولوايهتا
 * 

 : أهم ميزات الكوبرا
 .مسها يذهب مباشرة إىل القلب
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  اعتراف ذكورياعتراف ذكوري

 
فإذا  السعادةدة، والسيما و كل شيء يوجد بكميات حمد

ما ولد احلب، فذلك ألنه مقدر علينا، كذلك زمنه 
وحمتواه. إن استطعت أن تصلي إىل غايتك بكل قوة منذ 
اليوم األول، فسينتهي كل شيء عند اليوم األول، فإذا  
كنت تريدين ألمر ما أن يطول، فعليك أن تكوين يف 

بطلبه مهما كان بسيطاً فمن  اإلفراطمنتهى احلذر من 
أن يعيق تطوره ليبلغ أقصى مدى يف  اإلفراطذلك شأن 

 .أطول زمن
 

 لفرانسواز جيلو بيكاسو يف اعّتاف له
 
* 

 كوين مجيلة، وال تصميت
 كوين كمن سيديل بعّتاف واصميت

* 
 اتركي الرجال مفتونني

 ملعونني فيك،
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مّري من أمام عيوهنم كسراب ال تلمسه يد آدمي 
 .قط

 كوين ما شئِت،
 حنظاًل، عساًل،

 قطبية كوين  أو لّفاانً كالرمان،
 .أسخن من آب اللهابو 

 .ظلي سيدة الفاتنات اهليف
 خّلي حزنك غافيا بني عينيك

 أو بكاء يلهو  حياء،فيبدو كأنه 
 وأشياء. ويقول أشياء

 
 " إلياذة" كل خطوة لك اجعليها

 يطفو بني األهداب، احللم كوين
 تبِت عن اهلوى إنكوإن قالوا 

 الزمان خليّ و  كّذيب األنباء
 والنظرات ُمْنشغل  البال
 .كما الضرير
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  كزوبري كزوبري أأمجنونة سانت مجنونة سانت 

 
  سوف ترى أين يبدأ أثري يف الرمل

 
 األمري الصغري –زوبري أكسانت 

 
 
 

 "زوبريأك"سانت  ُأحبه
 أمريه الصغري والرباكني اخلامدة

 .والزهرة الوحيدة
 

 التعلق بذيول املذنّبات تعلمتُ  منه
 يف ظهرية النهاايت

 من جزيرة األحالم والكنز املفقود أفلتُ 
 من سفينة مات كل حبارهتا

 من الساحرة الشريرة أفلت  



 

66 

 أكر  
 أفر  

 أنزع إكليل الغرور
 وأتركه على عتبة الباب

 واحليين اي رايح
 على كتف العباب
 مثة مذّنب من انر
 يلهو يف فناء الدار

 سيأخذين إىل كون بال قرارْ 
 متاما

 حةكما تنبت لنا أجن
 تنبت املخالب

 وكلما مّر مذّنب عابر
 حطمُت خويف

 ويف أخرايت الليل
 مهُت وراء املذنّبات،

 وإىل أبعد من كل النجوم النائيات
 طرت،

 حلقت،
 وكجوع رهيب

 غلغلتت
  أُو ْلِوُل بني الكواكب

 حىت ُتطرق اجلراح خجلى
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 أفتح قليب
 كل ما يوغر صدري  أرمي

 .وشىت الظنون
 

 كما اخلمرة،
  جسد املذنَّب،أسري يف

 يّتنح أترك الفراغ ورائي
 .مثل الشك يف الشوق املرير

* 
 كما ارحتل الغجر  أو

 دون عنوان أغادر
 دون فاكس أو موبيل

 دون خمطط للقادم
 كدخان النار  أذهب

 أنتشر يف بدن اهلواء
 كاحلرية  وأتوه

 ؟يف سحب األفكار
 مثل وريقة اخلريف األخريةو 

 أويّل  أو أتوارى
 والتكعصر البط

 .يف اتريخ النسيان
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  اآللهة ال تشرب القهوةاآللهة ال تشرب القهوة

 
 .املرمري املوجود يف متحف دمشق من وحي متثال اسبازاي

 
 

 آهلٌة بكل األزمان مّرت
 وأنـ ف ُته ما بل مرمرها ينجز رفعته

 ؟هنا نذوي وحننُ 
 

 عالم ظّلت اآلهلة
 وطوت العصور

ن ا؟  !وعالم ُمتـْ
 ومنديل عشتار يستقرئ

 وتىالدمع يف حماجر امل
 يف مهب دهر

 مصنوع من استبداد النساء
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 .ومن مثر الفراق املرّ 
 

 صاحية يف شقوق الرغبة
 حىت إذا احنسر الليل

 إبصبع تناطح صدر السماء
 :أسك ت ت الرجل

 ال حتِك يل،
 أان شهرزاد،

 ال حتّز وريدي
 وانتظر قهوة الصباح

 يف كنِف التفر سِ 
 :مع بريد ممهور هبمسة زليخة

 "هيت لك"
 تّتدد كالرموشال 

 ال تتهمين بالفّتاء
 بعناد ليل املنية

 فتجنح الشهوات للمغيب
 تريَّثي :وتندم وتصيح

 ال تسرعي
 كلحظة القدر الضريرة

 فم التـَّبـ ت لِ  يف اتركين
 :هنا يف املتحف

 أعز ل صنٌم مجيل
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 .للعابرين مينح إذن الرؤية
 

 صنٌم يستحم فوق صفحة الزمن البيضاء
 بقاء امللتاعمنحوت من مرمر ال

،  ميتٌّ
 ال جرح يسيل، حيث
 وحيٌّ 

 كشهوات اهلواء الطلق
 .احلرمي يف أسرار

 ال فناء وال حب يستنزف الدماء
 فقط

 متثال بق حمشو بملوت،
 مساء صافية وعنيد كنجوم

 أتملين،
 املسين،

 ميّتة كالسنني السالفة
 حّية كاللحظة القادمة،

 الفانون يتأملين
 مثلما شاءت يل

 .أن أكون األوقات
 

 غازلين،
 انسّل ضوء الفجر، كلما
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 .مع جرح التوق الشهيّ 
 كما يفعل اهلوى،  أيقظين

 .مع ذاكرة صدئتْ 
 وكهروب نسر من القيعان

 فاألواثن مؤبَّدة احلزن وّدعين،
 

 هاهنا يف ليل املتاحف،
 اآلهلة الصماء،

 .تركْت شرب القهوة لألحياء
*  
 
 
 
 
 
 
 
ت يف أثينا كغانية وحمبة سبازاي*: مهاجرة سورية اشتهر إ

للفلسفة تتلمذت على يد سقراط ووقع يف غرامها حاكم أثينا 
. يف املتحف الوطين بدمشق اإلغريقيوتزوجها متحداي اجملتمع 

 .منحوتة هلا تصورها متدثرة بلعباءة الشرقية
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  أنا وجيمس بوندأنا وجيمس بوند

 
 مصغيٌة؟!أان  فيم  

 مزهرة املنام من أضغاث األحال استلَّلتُ  كلما
 وجرى الليل يف غمار اللحظة

 الشهوات، ين  ِـ هرب ج
 أضحى عدوِّي

 وسلك الدرب السّري
 إىل كهف فيه امرأة مرفوعة الذراعني،

 :تشبه كل نساء بوند
 "يفا غرينإرسوال أندرس، صويف مارسو، أ"

تزحف يف سراديب نومي ويف حلظة الغليان 
 ..هبؤالءمهووسة  استيقظ مراهقة "خرقاء"

 ن املسدسات والبنادق،رجال حيملو 
 يلعبون بخلناجر

  قادة العسكر رعاة البقر،
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وزعماء عصابت بني الكحول والنساء 
 والسجائر بعثروا أايمهم

 وسيمون بشراسة، عمالء سريون
 غامضون إبصرار

 اندرون، غريبون،
  دون اسم امعهم يغدو الليل بلد

 حا ميامات الصب يتفتت اجلسد حىت انبالج فجر
  * 

 توارى بني رواايت األدب البوليسيي فارس
 يعرب سياج املنطق من ثغرات األمنيات

 يتجسس على خارطة افتتاين
 فخاخحتت قبعة الكاوبوي ينصب أقرب ال

* 
 جيمس بوند "هاي"

 زئبق من هدنة لكأن وجهك
 أمهلين أحتّرى "سيناريو" فيلمك القادم

 تدين يل دائما بألحالم احملققة
 ريتوجنمة تنسّل أمام حّبا

  بضوء من عهد اجملوس
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ن
َ

نَعد
َ

  َعد

 
 شهرٌي هذا الفخ

اقضم من التفاحة كل يوم ويراودين حلم العودة 
 .عدن :إليكِ 

  
 ،عدن

 نظفي خلدك من بقااي طيين
 اندبيها جهنمي وعليها تكوَّمي 

  ايضكر بكل أهبة 
رحلت لتكوين فردوسي املفقود وأكون أان 

 شيطانك املطرود
 ويُد حواء تصنع العجاب 

  تتسلل بلنصل إىل اخلاصرةيدٌ 
 كيدي عظيم ومكري كريح تراوغ السفني

 .عدو لكل احلسابت الصحيحة أان كما احلب
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 :تفرسي يب
 قويل لصحرائي: من أين هذا املاء اي سراب؟

 أعزمِت على التخفي كأي جان
 !؟أم أنه خبث املرااي

* 
 عدن عودي عن تيهك اي

 فما خنيلك املشرئب إال من صلصايل
* 

 حواء ال تتهمي أحدا أان
 أان زليخة شىت الغواايت

 وأان يوسف يريد طي قميصه 
 بعد أن فعل به حسنه ما فعل

 وأان الذئب الربيء أبداً 
 أتوخى اهلرب من البئر امللطخ بدم اجلميلني

 وقاع اخلائنني
 .حيث سرايب مل يُطأ



 

76 

  عتاب أخيرعتاب أخير

 
 .دم أتذكرك منبثٌق كنفرة

 تعّود رؤية ظالل عّدة ورائي
  قّبل خيايلوت

 عجالت السراب إىل حنٍي ينسى فيه يراقص
 .الذي خّلفته عندي املرّ الطعم 

 أحببتك 
 دون أن أعاشرك 

 عاشرت غريك 
 دون أن أحبهم

 أخرياً 
 أصبحُت كدمشق متاماً 

 .يل سبعٌ  بوابتٌ 
 وحده ابن آوى يعرف مفتاح كل بب
  أنت وحدك، من أحد البوابت السبع
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أخرج أان أالقيك يف مرج  ستدخل إيّل يوماً، أو
 .مضرّج بشقائق النعمان

 متامااآلن أعرف نفسي 
 سعيت إىل حيوانييت

 عزّزُت جذوري البدائية
 اختربت براثين، شحذت أنيايب

 وأصبحُت عرّافة الطرقات
املنطق الذي يسمح برؤية " كل"  وامتلكت

ات ميكن أن حتدث يف طريق "بعض" منعطفو
 .مستقيماً  تومهناه

* 
فيه أمثن  حبلٍم تركتُ  شبيٌه إىل األبدوأنت  
 .أشيائي

* 
 سأذهب أبيع عنزايت هذا املساء

 قُلت ها وذهبْت،
 تثغو   ل وحدها عنزة الذاكرة تركت ها يل 

 تستحضرك من عمق الرحالت السالفة
 )ابنفتنك الكائن األسود  كيف عرفت اآلن

 وى(آ
 الذي  إله اجلباانت الفرعوين 

 "نوبيسأ" :حيمل امساً ساحراً 
 تركه الفراعنة بسطاً ذراعيه بكل وصيد ملدافنهم
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 يقود املوتى، 
 يدهلم على الطريق 

 يرسم خريطة اآلخرة منهياً كل فوضى احلياة
 .حىت العامل اآلخر له حراسه وبوابته ومفاتيحه

* 
أنت حتكي، وتلك الفتاة تسمعك ومتشي معك 

ببطء وحذر طفل يتعلم  إمنا، ليس سريعاً كالزمن،
 تستمهلك وتزيد من الوقت الضائع، ملشي،ا

 .حىت ال يضيع شيء
 أهو ابن آوى "فاتح الطرق" ميسك اآلن بيديك؟

 أيضاً ميسك بيدي
 ليس كعادته صوب املوت لكن 
 بلتأكيد يدلين على عامل آخر لكنه 

كمن يقف يف أعلى جبل ويطّل على سهول 
 وجوده الواسعة

رأيت حيايت كما درب يضاء فجأة بفضل 
 اعقة حمملة بلربقص

 .ال ننضج دون أن نصاب بلصواعق
* 

 يف كل مساء، لك  أن تبيع عنزاتك
 لتثغو قريب  ويل يف كل صباح أن أسّتدها

ك حكاييت األثرية معك ل فيما أان أكتب
 .سأحوهلا إىل خرافة
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 وكما الفراعنة
 ،  أحّنطك يف قرٍب سريٍّ

 حُتيط به متاهة سراديب وألغاز ولعنات
 .نعرف الطريق إليك وى،آ وابن ووحدان أان

* 
 من مل يكن بذاته قصة حب،

 .العامللن تنفعه كل قصص حب 
 اهجروا املدارس واألساتذة والعلماء 

 ال تسألوا أحداً عنكم
 .ما من أسرار نعثر عليها بعيدا عّنا

 حفنة الّتاب، أبناء حنن
 ."ووعول أوغلت يف غاب "التجربة

* 
 .اءتركُت قلمي يسفح حربه كما يش

وجدت لننجز فيها فروضنا  إن األقالممن قال 
 املدرسية

 نكتب ما يطلبه املدرسون
 أو حىت نكتب رسائل ماجستري

 أو دكتوراه
 ؟ونتحول إىل شيء جُيمع عليه الكل

 وواضح ومفهوم "أنه "صحيح
يشبه علكة أو علبة سجائر متوفرة يف أّي كشك 

  على أي طريق
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"ال تفكروا  :كل احلكماء نصحوان يوماً وقالوا
 ."مطلقاً مبا ميكن أن يفكر به اآلخرون عنكم

 
كذبة تقول احلقيقة دائماً( كان   )الكتابةأليست 

البد لقلمي من هذه األكاذيب، فثمة كلمات 
قد تنقلب ضدان يف وقت حرج، ألننا مل نقلها يف   

 .وقتها
 كتبت ما كتبت

 ألنين أريد شيئاً يشبه قبلة الوداع،  رمبا
 .ر ظهران ونفتح الباب وخنرجقبل أن ندي

 :عليك أن تفطن
 حني جتئ مرة أخرى 

 حبكو بلحمك ورمادك وهليبك 
  ال ختاف، عليك أن

 ال تشّم ذئبة احلب رائحة ارتباكك، حىت
 .وأتكلك

 
 


