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ال ميوت

رانة نزال
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اإلهداء

»له .. يف بياض غيابه«
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يف احلّي الذي ال يموت
ُتْنَبُش قبور األحياء

وُترَفُع شواهُدها .. جواِرُحها
مستسلَمًة للبياض

هكذا يقتلون املحّبة يف احلّب
ويمشون يف جناَزتِِه

يف احلّي الذي ال يموت
مازال

ثّمة من يؤّدي واجَب العزاء
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وأنا مسكونة بك
.
.
.
.

أَخذْتني عنَك
 ـ من تعٍب ـ
غيبوبة النوم

فقط

كّل بخري إذًا
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وأنت الالمرئيُّ
الالمقروء

عيصٌّ عىل التعريف
حيث احلالوُة

 والطالوُة تسحبني
فأرّد عنَي اجَلْب عني .
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مقرتنًا يب

 ضياُء املالمح الشاردة
وعتمُة األنفاس تسيل من كّوة يف أصابعي النحيلة

كم تقرتن العتمة املضيئة بك
حني أغطُّ يف غيهب النعاس الثقيل
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فإليَك عني
والمتسس بأنفاسك

قيظ اللحظ املعّلق عىل اهلناك
البعيد الغائر يف كّل ما سواك

حيث ال أنت أنَت
واّلال أنا

أنا كّل املكحول بالبعاد
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منهكٌة
ضجرٌة

ضجري أّنك لست معي
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ُة املطرَزُة بالفداء املكتم وتلك الِعْبَ
تلك الَشفرة

ال وسيط يبعثها
 واليد ختّط حروفها املاحلة
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كّل فيه
ومنه

فكيَف يغيُب
وكيف َتِرنُّ أبديُتُه يف بئر األيام

دونام حاجة للوساطة  والوسيط
فألقاين دومًا معُه

ينقط عسل الفكرة
نقطًة   نقطًة

وبال مقدماٍت
اليذوب

 وال يذّوب احلنني
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تّرحَم هذا العمُر عىل أياِمِه اخلوايل
يت اخلالية وُصّ

َن سوادها ببياض البق اخلاطف ُكفِّ
ورَقَص الفرح رقصَتُه املحمومة

مل يثنِِه بني جنحيِه
تغلغُل الفقد

بل
زاده هلوًا

جمونًا
عسفًا

كان يدري بالذي يدريِه من اخلواتيم  الكاحلات
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هو التفاح رضع األماين
 وسهد املوبقات عىل غصٍن مقطوٍع

ينام
ويميش عىل خد الكالم الطرّي

وال يصّدق غواَيَتُه
بنّيَ البنُي

كالليَب الروح املرتعة  بأرجاِسها
وسياَط التّلظي

بنّيَ
بنَي ممِكنِنا وحتفنا

فارأْف ياضّليل القلب يب
وحتّنن

طأ أريض بخّفة الّرهام  وخفَيتِه
فبسحر التمرة
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عشُق طراد الفرائس
وفيها ترمجة املدى املسفوح عند خاطرة َوَلِعها الضاري

وحقدها األزيّل
ملا خطى َشَبٌح  آخُر عتبَة الباب
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تائقة  إىل تقواَك
أنا

وَصالتِك الزاهدِة يّف
لدعائك
ورجائك

للثغر اجلائع أْن.....
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ظّل يف أديم صاليت
ودوام رضاعتها كي تبقى

وتظّل خرضاء
عىل قفِر الصمت

فيا هذا
عادُة العايبء الصمُت

الَتنقل برجاءاٍت فاضحٍة
بمزّيتِِه املختبة

وبخوِفِه من اقرتاف الكالم
فهل

نمتحن األشواق وذكرياتِنا يف السفر
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نحطُّ عنا الرحال
فقط

نحطُّ عنا الرحال
َف

لعّله يأيت
يلّوح بيده

خيلع باب الرتقب
لترسي رعونةُ  أيامه ولياليه

يف األوصال املتثّلجة جذورها
واألوصال املكلومة

 َفَيُد نبيض
تها تنتفض كّلام مسَّ

أو ملَستها نسمٌة باردة
تثّور ما يب
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 ُتغضبني
ألصري قطب رحى اخلسارات

أخرس َمن أخرس
....

ما أخرُس
حتى ال أفّرط فيها
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طفُل احلرائق الوامهة أنَت
ونريون روما املحرتقة

ليت أّنك ختيَّلت ناَر إبراهيم
كي أْسلمك مفاتيح يقيني

هيت يل



23

وهتّب الريح
متّشط ما ذريته يّف

فال أجد غري عطن يف بركٍة آسنِة الطبع
تغّطي صفحة مائها امُلطحَلِب باخرضاٍر قاتم

تفرّس معنى الرغبة تلك
تلك توق العاشق للتاليش

مّحى آهاته املداّلة
أقراطًا عىل كتف مساٍء

معراجُه  ..معّلٌل ... ال معّلق
إذًا

ال أحّبك لّصًا
تبيح ألّمارة نفسك ما تبيح

وترىض عليها أن تعّدين امرأًة
يف جرن النساء الباهتات
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ف )أحبْب حبيبك هونًا ما (
ِمنْ 

 فالليل أضناين
وفيه بسطت كّف اهلوى

ورعيت العزلة فيِه
وصّليت بمحرابك
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ُقْل يل
كيف ترعى حضوري إْن اشتقُت

كيف تنّور أيامي ؟

أبّللذائذ التي استطبُت
وبالغد املّوقع باسمي

ل باالختيار يا أبا الزفري املحمَّ
كّل ماعدا احلّب
تفاصيل مضيئة

أما هو
فعتمة خرقاء
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وال عوٌد يرّد الرمق إىل روحِه الظامئة
بزمهرير وردها

 وسخطها املشتعل بالسبات
يف كنفها امُليضء

حني تغمرنا الشمس يف صحونا
ونغمض العيون

سأغمض عينيَّ
كي أتأّمل جواّي

كثرَي عطاياك
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ال موعد يف املوعِد
ال وقت حيني للوقِت
هي الرحلة اآلجلة

خشخاشها املتّبل بزعفران الوعد
ه الرتاُب ظلُّ

وظليُلُه احلّب
كاّل

فام عّمر ورٌد يومًا
ما كّحل بعيونِِه الواسعة صحراَء األبد

فقط
خطَّ عىل صخرها ظّل حفرة وغفى 

فاعطني يدك
ألزرع اآليت 
من اخلصب
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يف  السؤال
كيف تصري الصحراء جنانًا وارفة
ورحيق أزهارها ينادي ويناغي

 
فهْب كّلك ملا ال يرحيك

كي ترتاح
فال يغيب حماق القمر إاّل يف استداَرتِِه

تلك التي
ُتْسِلمنا حِلراك الضلوع

وتنادم الّلمع
مع خوافقنا اهلاربة
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وأتذّكرين
حني

كنُت ذات صباح  محامَتُه النائحة
وكنت أمحلني دائاًم
يف عيوهنا السائلة
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وأسأُل

ق والئُم الفرح قارعَة الطريق ملن َتدَّ
هل ثّم طريٌق ؟

ويف الفنجان تلمع يد القدر الراعفة
الراجفة
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وهذا الصباح
أخرُض راعٌف  
ممهوٌر بالصهيل

َيمسُك بيديه عناَن الُقَبل
ويطلق زقزقاتِِه بال اّدعاء

كعصفوٍر قبل أمِسِه
طار

يقصف بعينيه البَد 
وماعاد يذكر عّشُه 
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فلّوْن ما شئَت
بام تشاء

سأترُك بياَض اللوحة لك
ويل أن أحكم حلظة حتّط الفرشاة

عىل ريشها وهلاَنًة
وِسَنًة

لو تطري ...
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لنرقب بال ترّقب
غيطاَن َزْرعها الواجم

 نحصد ما اقرتفت يدانا
ملّا 

 ُخّنا ما نصبو إليه
 

ولنسأل
ال عّنا

وال فينا
السؤاَل السحيقَ 

أينا أودعنا ِحجَرُه القارص
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كان النؤى
 صوَت الصمت الباهر

فاخرتنا أن ننأى
فتلمسنا أوجاعنا فيه حني عرفنا أّنه
ضجيج الداخل واحتشادُه باملرارة

ُخفنا
ركضنا

وأدركنا أن ال مفّر
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ال يشبه البحر حبي
والشئ يربطه بالفردوس

فهو الّرمُل الناعم يتخلل األصابع
يتوكأ عصا النمنامت

ويباغت نفسه حني يضبطها متلبسًة بالضحك
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تنادي
كلُّ اجلهات مرايا نور
مطارُق مغسولة باملطر

والشمس
والبحر
والليل
والقلم

ُكّلها ترشق من جهة القلب
وال عشيق يف الرفيق
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آه
يا أنت

أيُّ كفن أبيض يّتسع لكّل هذا اجلرح
 

وقرب أّي سعفٍة ستحفر قبًا
يتسع الثنني

أنا وأنا يف املوت
فامذا سوف نكتب عىل الّرعشِة الصاّمء

يف سكوتنا
والشوُق الكامن ابُن احلّب الضال

يتأّوه
فتنكفيء دمعُة الصِب يف جفونِِه

نقشًا بربرّي الطبع
نقرؤه
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بال موعد
قاب جرحني أو أدنى
لتسيل الَصَدَفُة  وتنوح

عىل رجع صدًى  ... لكالِمه
أحّبِك عىل هواي

هو قاهلا
وتعتَق طعُم الشوق يف جرار اهلوى والَدَنف

فدنا
ونام غصُن أيامه يف السحاب

 
ليس مثل

هيجُس بالرتاتيل جمتمعةً 
ويتلّبس التعاويذ

خاِطرُه أن يرتجم الظلمَةَ 
ة ويرّد عن القلب الغمَّ

إذا ما ظّل يب

ِظلُّ آهةَ  شايل املسافر يف جدائل الريح
مرة إثر مرة

أعود بقيظ األسئلة
من حلظات الغفلة يف واحتك

فجيش غرباهِنا الناعقة يرقب جثامين
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املزّرق
يف دبيب اخلطى اخَلِدرة

أعود وأعيد تشكيل امللتبس
أحّرر ما احتبس يف دمي

أوقظ خالياي اخلافتة
أجّددها

وأنبض بلثغة القمر النعسان حتى أسيُل عن آخري
من غري سوِء بياضًا

أهدهد الكالم اخلائف
ال ترمش يل طرفة عني

 
فام ارعويُت
وال اخرتُت

وال نّكسُت رأَس احلياء
عىل شفٍة ملجمٍة

وال ذّللُت الصعَب من رؤيا ال جتيء
فام زالت األصابع الثكىل

تنّقب عن بقاياي
عاّم خّلفته يّف من أثر بعد عني

فكّل عمٍر أثٌر بعد عني
وكّل مانصّدُق .. كذٌب

نحن األشباُه الغارقُة باخلطيئة
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م أنصُت لصلصايل امُلَهشَّ
وأدحرُج الصوت إىل بئر راكدة

أصيخ البرص
فال أراين

واليرى برصي
ممّل ومضجر

هذا التبجح والتنطح
لكن ما دمنا فاعلني
وإىل مأربنا صاعدين

عّل فضُل البحث عنك
ولك فضيلُة الضالل عني
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ونحن اخلياران املتوازيان
حلقيقتني
مّتحدتني

يف جوهر رسياهِنام
لشمٍس حارقٍة
وشمٍس حانية

بّر وّبر
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وتلك اليُد التائقُة لذنبها
أهي يدي

َتْكُفُر بخمس نداءات
وكالم معشوشب فوق زند املاء

أم تلك يٌد يّرن خبثها
يف جرار النداء اخلشنة
حتى تكّفر عن رجسها

وتنتحبُ 
حتث خطوي النادم

فأجفل وأطفيء املصباح
حيث ال ختترصين

قطعُة الُسّكر املشتهاة
 

بروحي البدانة
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عاٍل
 حيث الالمكان

غاٍل
 حيث اخللود واألبد

ما اخرتت سواك
أهّيا احلرف املشاكس

وما درأُت قبيلَة األسئلة
بلفظ مقنع عنك

بأّنك مترض
وبأين أرعاك

وأدُلك مفاصلك
وأّنك تفّر من قفيص املتآكل

نمرًا جائعًا
يلّتذ بافرتاس َوهني
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وجنوحي للسأم
 حني ُتلبُس العتمُة ثوهبا للمدى

ورسعان
ما متسح الشمس  بيدهيا

نافذته
فينّور

وتأيت حبيسًا يف زنزانتك
يسبقك املدى خانعًا
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خلَفك خّلفُت
تالاًل من الضحكات

نرُت املساءات بوعود من هالم األماين وزَّ
صُت طفلًة عىل غري ما غفلة

متيش عىل حافة احلرف
غري آهبٍة

 
تقلُل من هيبة املوت

ترقبُه بعني مفتوحة عن آخرها
لك
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وحني انشغلُت يب
كنُت أحفُر رسدابًا خفيًا
وصلُت به آخر السواد

رأيُت هناك النور
وّضيعتك



47

تلك املحبة وهٌب
واحلب عطايا ال يبذهلا إاّلنا

نمطرها تنمو
نحبسها ُتـحبُس

فكيف جرى أن متطرها أنت
وأحبسها

هل ُغيَِّض املاُء
 

نعم
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ونريوز املرّسات َتناغت أزاهريُه
متحو الروح

وتلف ألواَنُه كتَف الضجر
فتصحو املرايا  وتتغندر يف مائها

وأرقب جاللة اجلامل
بقلِب واعٍظ
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يستحرض أشباَح املايض يف الغربة
ويراها عتمًة ترقص بسفورها

ويرى األطياَف ترفل يف ثوب عافيٍة
فيحمد النسيان

وينجو بام ال يتذكر
من تفاصيَل موجعة ٍ لنهاراته

امللتئمة
يف فنجان القهوة املنّداة

برائحة الشوق
 

التي ألقَم ماَءها تلك الصور
ففتكت به قشعريرُة اهلذيان
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مبكيٌة صورُة العرين اخلراب
إْن اهرتأت لبدة األسد

وضّلت اللبؤات
فال فرائس
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وال ضعائن

ال طلل لذاك العرين
وال دار تتعّلل حجارهتا بأطالله

ُصَوٌر
وخياالت

ُصَوٌر حني تواجه جوهرها تبهُت
واجلوهر حني يغادر قراره جيد الصورة أقسى

أرشس
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كّل رساب ال يسمن
اليغني من جوع

أّي رساٍب
والقمر الظافر يتامهى  ويشدنا

لشالٍل من الرسد
عن معنى البوح
وتورية احلكاية

وأنت تكتب قلَبَك املعّلق يف البعيد
مندحَر املزاج

هيزأ املجهول بك
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فهل تشبه قيرص روما
وصوت ضحكه جلجلة سطرها

الرماد
وعصُف الريح
يعوي بتارخيها

»الحول وال قوة لروما إذ عاشقها جمنون«
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وأنا روما املحرتقة فيك

التي عادت مبكرة كي هترب من اإلطار
واللوحة الرمادّية

غرت مني
حسدتني

وها أنا ذي رهينٌة  لرمد عيوين
أمللم ذّرايَت املتعبة احلائرة

أتصّدق يب عليك
وأّزكي نفيس فيك

وروحي
وألّنك املحروم
ظننَت أين لك

ودعوَت بأن حيرسني الغد
أرعى بذوره راضية
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وأقّلم  رعونتها
ساخطة

ويقيني أنَّ ثوب الفرح مقّدر
فبأي عني نرهِقُه

وكّل ما فينا ملطخ بالّصغار
معجون برسيالية املشهد الدامي

ونحن
كأن العني فينا

.....
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طاَب
احلبُّ

الشهُد
الوجُد
الَوَلُع
الَوَرُع

إّنه بعُضَ صالة
والغارق فيهن صالة بصالة
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ف يايل
منذ األربعني سنة

مازلت أحلم بوسادة
من ضوء

حتملني بعيدًا  بعيدًا
حيدث هذا معي

يف كّل مرة أغمض فيها عيني
وليس رشطًا أن أنام
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وأصحو
والفنجان احلريان عىل مرمى عينّي

ذات الفنجان
كّلام أمسكته من أذنه

وأّنبُتُه
سارعُت بتقبيل شفته السفىل

ورشبُت سواَد أيامه
رشفة
رشفة
قهوة
قهوة
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ويف الركن البعيد
الُة القروش َحصَّ

تذرف دمعًا
أملحها

وكلام ذّكرهتا بغياهبا
تقول هل من مزيد

هل للوضاءة والباءة فيها ثمن
هل لليتيم فجرًا

عىل خاصة عكا ثمن ؟
هل نعود؟

اااااه
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كم حيملنا احلننُي
حُييُل جنَح الرماد مجرًا

كي نتدفأ باخلديعَة
 

فلها الطهر وحدها
مريُم املجِد

وعىل األرض السالم
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ويكفينا أّنا

مازلنا نّزنُر أحاديَث اجلّدات يف صرهن العتاق
ونصّدُق أن لنا بيوتًا

وُفالًّ
وشمسًا فوق روابينا ال تغيب
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 وداعُتنا الغامرُة حيُث الوطُن هناك
بيُت الروح

وحيث أحباهَبا
أحباَبُه

يفيضون سخاًء دونام غاية
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هو الفرُح الطفويلُّ
املتعّرُش جدراَن البعيد
كان فيه لنا موطُئ قدم

وبئٌر نرمي دالَء الفحولة فيها
ومورُد ماء نكتب حكايانا عىل صخوره املشَبَعِة

الرّيانة
نرّمُم بأبيض حجاَرتِِه  مآقي صبايانا

اللوايت صن نساًء
يؤّزهن أوالدهن

يرسلنهم طرودًا مغّلفًة
لليايل الغربة الباردة الطويلة
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أقرُب من موٍت
وأبعُد من لقاء

ذاك الذي جتدينه بني اجَلْفِن واجَلْفن

يفرتُش بساَط الرموِش امللّبدة بُِكْحِلها املبلول
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يصحو بني يديِكِ فجرًا
يتوسُد ذراعِك
ويوسدِك احلياَة

كم كانت خائبٌة تلك البّصارة
ت بتلك البرشى يل َ حني أرسَّ

وكم كنُت أفيُض فرحًا ببصرييت
وأنزُّ وعدًا
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فحّوْش مراجيَح قهقهاتنا
وماجتوُد به آهايت

صخَب الذوبان أيضًا
وصامَة الوعد

فال يشء فوَق تراب األرض
إاّل القيُظ

فأرأْف بَك
وحّوشني
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كم يب من األطياف
حمكمُة اإلغالق أقفاُصها

وأنا طيٌف
لكن

دومًا عيصٌّ عىل األمر
ينثاُل بني القضبان

ويتّجوُل
يف األرض

يقّبُل ما يشاء
يسّلم عىل َمن يشاء

يا له
كم يستسلُم للنوم ويسافر
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ومازالت صباحاُت القهوة تلك
فيها خزيُن الذكرياِت

مع كّل رشفٍة يلوُح طيُف َمن مّروا
ويفيُض ذكَرهم

وَمن ظّلوا حلاًم يراودين عن نفسه
َنْرٌد

وَحَجٌل
يف القهوة

وحجُر خيميائي عيّص عىل الطحن
أو الغليان
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فيالصورتنا يف األزل
وصوتنا املظلوم

ة األحباب التي نبحث عنها دائاًم وُصَّ
يف زوايانا األثرية

ومستودع أرسارنا
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هي األرُض  والَطلُح
هي األُم والنبُض واجلرُح

متتحُن أشواقنا حني تّرحلنا يف األصقاع
فيا هلا من منبت ال تقّر به عنٌي

وال مفّر منه
حني تأيت وادعة الضجر
ويطيب له يف حرضهتا
أن يلثغ بمعناه املتواري

ذاك الغروب
ويد العمر املسافرة

التي كّل يوّم تذّوب من أصابِعنا إصبعًا
وترتكنا يف متام يقيننا بالنقصان
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هي األرُض
وهو يوٌم آخر

أقضُم حواَف ثوانيه كقطعة خبز ناشفة
أوسدُه أماينَّ وأطرُح عليه ألَف سؤال
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كّنا
وكانت
وكان

َكْوٌن بثالثِة أحرف
ِصنا

َصارْت
َوصاَر

 
صريورٌة تشّكُل عقَد أيدينا

ملّا
فتقنا اللغَة عّمن حما
وْشَمها يف البالغة

فظّلت  مشلوَلًة آيُتها
والنّص يناغي أهّلَته الباسمة
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ويرسد عليها ما فاهَتا
من غواية الَقّص

ملّا توارت خوفًا من االكتامل
 

وغاصت ببحٍر ال ينام
يسدُل عباءته السوداء لياًل

ويلبُس قفطاَن السامء يف صباحاتِِه املبلولِة بأهداب الفجر

وبينهمـا حيـرُس كائناتِـِه خمّلفـًا لعشرية العشاق
مرياُث اخلوف من الغرق

ووحدي عدُت
حمملًة بالصهللة
وبأزرق الطاولة

والكثري الكثري من الشوق
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سنمطُر األرَض بالزكيِّ مّنا
بام يفرُح قلبها

كَلام مجعتنا
وظّللتنا الغرفُة

بسرِتها وبحِرها
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وبعض أماين نرتاشُقها حني نمعن يف التّذكر
تصبُح عىل رعونة

عىل كتاٍب
تصبُح عىل نصٍّ

عىل كياٍن حّي فيك
وعىل حبٍّ

حتيا
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حني تكون البقية فائَض ذاكرة خممورة
ترتُب اخلراَب وتطرُد غربان اهلجري

واهلاجرة
حني نتفيأ قلنصوًة

ونّرد النصال التي عىل الّنصال تكرّست
ونخَف

نخفُّ
حّتى لكأّننا نطري

 
فصباُح الغربة

وطرُي الوحشة الظمآن
صباُح الرحيل عىل بساط املوج إىل كّف أمي

ألّن صباحاتنا ناشفة
تلوُب عىل قطرة تردُّ
َرَمَق يومنا األسيان
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وهو الغطيُط
ُبَعْيَد هاجرة الضحى

نديُم ورق العمر اآلفل
ودليُل األيام اآليلة للسكوت عىل السقوط

هو قّلُة اجلنون
يف عّز احلّب اآلبق

 



78

قطراٌت بيضاُء
من غري سوء

تنزُّ
ترشُح من ِجراٍب عتيق فترتآى

أمشاطًا تعرُص أروادها الليلية
وتطرُي

حتدودُب عىل ذاتيتها
باكيًة خجولة
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حتطُّ عينها عىل غزالن الَقَدِر
فتشكُّ واحدًا بَطْرِفها
بَِلْحِظها تواعُد آخَر

ورانة ترقُب املشهَد بال مباالِة
رانيٌة فقط

لباقة أفكارها املواربة
ورننُي صوٍت

يرنُّ
رّنًة
رّنًة

يف حروف اسمها املوحشة
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من أزرقها بغموضه احلاين
لألمحِر بفجورِه القاين

إىل األخرِض بعلوائِه السندسية
لألسوِد بحداده الباسل

للكفِن الذي

يكفُّ عن كلِّ يشء كلَّ شئ
فيتناثُر كل

أبيَض
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فاحلْق بركايب
وأنْر أقبيَة األسئلِة

اِرْق لكّلك يّف
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أنا ال أتغندُر
ال أميُل عىل بعيض
وكّل ُيصاَر عني

وأنا امرأة يّف حنو النار
ووقار الَكَرم

املرتاّصَة عناقيُده
خوَف هتمُس بأرسار الشفاه
وحرسة املتعّتق من نبيذها

يف الفراغ
يف البؤرة الكاحلة من ضجر املخلوقات
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ال أتغندُر حني حيرثني الرصاُخ
ويزرُع كالليَبُه يف مسامي

ُق آهتي عىل قناديِل َشَفٍق مطفأ وال أعلِّ
فاترْك يل شهيقي املديد

وِظالَل اليِد املغروسة يف أكاليل غبطتي
ِفمن كّل جهايت

أقطُر شوقًا
وأذوي .
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 فيا للخيبِة
خيبُتَك

تطّرزها احلروُف
وحتشوها الكالَم الطرّي

مندًى .. معسواًل
حني أمرُّ بخلدَك

 
دغاًل ال حيفُل بالكالم

يشتاُق آساَد الرؤى
ويعاُف طرائَدها

حيطُّ عليها يبّلُل  مجوَحها بعليائه
ويغرُز أنياَب كبيائه فيها



85

لألرض نواميُسها
التي بأيامها جتري

ورياِحها
وبام ال نشتهي

ونشتهي
أن نحّدَق فيها لنرى عورتنا الفاضحة

يف شيخوخِة العمر
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وأنَت
الظمُأ يرّوي انطفاء احلب

عىل صفحٍة ناشفة
يقوُل ما اليعنيه

ويعني ما اليقوله
حيّب الالحبَّ

ملّا أطّوقه .. وأحتكُر معانيه
وبال هوادة

وبخّفة ال ُتلَمُح  ال حُتَسُّ
يلملُم حقائَبه

ويغادرين
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قد صُت بدوين
ال أعرفني

هذا ما يطلبه حادي احلبِّ
صُت سواي

وللحظة
ما فّك

وال َسّيَل شمَع الروح األمحر .
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هو فرق احلّب
أم فرُطُه

 
حيملنا

فرُق احلّب
أم فرُطُه

يصرّيُ ما نحُنُه سوانا
كي نقرأ البوصلَة
حني يلوُب فينا

ويذلَّ هواه
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إْن كاَن كذلك
لِـَم حنَي أبحرُت فيَك

أظلمُت
وكنُت مقبلًة بعرٍس من النور

الينطفئ
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وعىل َطَرَفـي نقيٍض كنا
ومل ننتبه
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حممومًة عدُت...
كّلام قّلبُت كلامتك

وقعُت  عىل اجلمِر يفرتُس روحي
وأنَت عن غري قصٍد هنا

فأفىض بنا إىل كّل هذا الضالل
ومل تكتب

ومل أكتب أيضًا
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لكننا التقينا يف الكتابِة
ال طقَس لَِبْذِر السالم

وال طقس يف طقس الفرار
وال يف املزاج حني يكتشف خياَنَتُه

وتغفو العنُي عىل عتمتِها
تقفُل عتمَتها العتمُة
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وقربَك
سوُق َجواٍر

وحرائر حلرير ثياب هندية
أهيا القرصان ملغانمَك

وذّل األمرية وهي تكشف عن ساِقها
فيَك
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فكيف يصرُي الكالُم فخاخًا
وحبائَل يوهنِها
أّنا صّدقنا كذبتنا

وتعّلقنا فيها
كحباِل السريك

ونحن املتلونون املهرجون
ال نّسمي األشياَء بمسمياهتا
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تلك صورُته فينا
نضّلُل املالمَح يف الطفِل

نمأل أيامنا زهرًا
ونعرُص القلَب

فال تيضُء عتَمُتُه
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 فسمِّ ما بيننا
كشفًا
ُقربًا

وال تسّمه حّبًا
 

فاخلسارُة يف احلبِّ دومًا
وضالُل الصحبة

والضحكُة
ورجفةُ  الشهاب اخلائف
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وهو الفقُد يف كل يشء
عىل كل يشء

حمكوٌم باحلرمان
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وال جتري بعُد يف دمي
ال أشتاُقَك

من أّوِل وردٍة َزَرْعَتها يف طينة جسدي
وماِء روحي

فقد انقلب السحُر علَّ
وأطلَق حزين عن آخرِه

وارعوى
عن الشعِر وخياالتِِه

والُصور
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ال أكتبَك إال وقلبي مثقٌل
ومجلٌة منك عالقة يب

تقضُّ مضجعي
 

فالكالم حني يأخذه الشبه للشبيه
يقتُل الروَح الوّثابة
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وتعبي
 

تعبي
ُأقسُم به

عندما يغلبني عىل أمرِه
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فيا للعّشاق وأنفاسهم املهرتئة
كلُّ حروفهم َسْكرى

لو أهّنم يفيقون
يستيقظون
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ُرهم ـْ متفّحٌم َجـم
مكلوَمٌة  أرواُحهم حتى التيه

ال صوَت يف أصواهتم
وال َخَشٌب يابٌس ... حتت أقدامهم

يتعهد اتزاهنم
 

فكّلنا غياٌب
وال نغيُب

وغدًا لَك مثل أمسَك
يف احلصاد
وما زرعَت
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وكّل ما وصّيتُك به
 

قلُت احفْظ ثقتي
قلَت األغيار

قلُت افهْم ظمأي
قلَت أنا العطشان

قلُت استأسْد
قلَت

طريديت أنِت

وأنا الضحيُة
قد

نفضُت جلدَك عني
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 إذًا
فام زلُت أفعى تشمُّ جلدها

لتغدو أمجَل زحفًا وموتًا
حتى للموِت 

مثل احلّب 
دائمة موجعة بنا
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كام البدُر
حتى  باتضاحِه 

ُعرياٌن وحيد
اليرتك للفجاءة موضَع نبٍض

حني يرتَك األشياَء
راجفًة يف الغثاء 

والزبد
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وصباُحَك وصباحي
يفتُح أزراَر الكالم

وينأى عن الضوء خجاًل
من خيبتنا األخرى
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وحَدُه حيرُس صورَة املحبوب كام يشتهي
وحيفظها

بإطاِر الصمِت
حني يكوُن سهَو املحّب عن البوح

وتباغته األحواُل ليتقلَب يف دفاترها
مريضًا وهلانًا
متلكئُّ امليش

ورؤاه يف خدرها مستلقية َرَمْت شاَلـها تعبًا
والتياعًا
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يف فسحة العزاء
ويف احلّي الذي ال يموت

أتوضأ ُزْهَد حرويف
وأيّمُم وجهي صوَب الورق

وأعّلُق أورادي ودعائي
عّلني أدنو

 
إذ ال متسٌع يف األرِض ملن َيْنَحُر أوهاَمُه عىل مصاطِب التمني
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األرُض
ليس هلا بيٌت تأوي إليه

ال بيت يف بيتها أو سقٌف موحش
وما بيننا

فيٌئ وكرسُة حنني
كالٌم ال أحُب آفاَقُه
وُمـخاصمٌة ذابلٌة

طْبٌع خماتٌل
وتعاليٌم ساذجة



110

يتيمًة كنُت
وضالعًة يف املرارة

أحبسني بني مرابعي
وأحّلق كالناِر تِطِفؤها فراشاُت التمّني
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أترى ما فعلَت يب

اْرَحْل إذًا
َوَدْع قامتي املمهورة بعنفوان فرائيس

وتّرجْل
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متاُم القلِب استقاَمُتُه
وجذُعَك حمنيٌّ  يابٌس
ومتاُم الروِح ضمورها

وصاُخَك طاووٌس جائع
ومتاُم الُعْمِر اكتامله
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ومتامي أنَت
لو عرفتني ذات نقٍص وذبول
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لو عرفتني
كام يليُق بفارٍس يتمخرُت

يشعُل حطَب اللوعِة
يف سكونِِه وصير أضالِعِه البدانة

يناغي بصمِت كبيائه
أفعواَن النشوِة واَلـَخدر يف الِشفاه املخمورة

فللبحر ما له
وما عليه

آللٌئ فاضت عن عتمة أعامِقها
وحماراٌت توَضأْت بصدر

ْت بأعني الناظرين األمريات َوَصلَّ
قبلُة االشتهاء تلك

قبلُة العاشقني حني قرّصت أيدهيم عن الكامل
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ال بيَت للبيت
ال بيَت للقلِب

فيا حلرفَك كيف يغادُر حّجته ويمىض للرساب
لربام يستوحش يومًا

يشتاُق لفجري
لشميس

َمْت يداه ليحرَق ما َقدَّ
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ال بقية للحكاية
هو الزهو يغتاُل أفراحنا

ويرتكنا ذابلني
صعى

 
ُتـنبُش أجساُد قبورنا جتاعيٌد قادمة 

ومالمٌح قاسية
ومازال ثّمة من يؤدّي واجَب العزاء.


