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 قبل السٌاب

 ما كان المطر ٌعنً شٌئا،
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 وال جٌكور

 كانت ملكة المدائن،

 وال بوٌب كان ٌجري

 دون توقف

 بٌن الكفوف التً احتضنت

 بحنوٍّ بالغ

 !قصٌدة المطر

******************** 

 اعلُم انِك خلف جدار

 أو فً قلب الصخرة

 أو مجرى النهر،

 اعلُم انِك جذور الشجرة

 وحلو الثمرِ 

 وتحّدي الظل

 لهجٌرة صٌف،

 اعلُم إنً حٌث أسٌر

 أكون بٌن ٌدٌكِ 



 وانزُع من وجهِك بقاٌا قشور،

 واكشف عن سحركِ 

 !وأتالشى فٌِك كشعاع من نور

************************ 

 مثقلٌ بالحلً

 ذلك التمثال

 ضجٌر من الوقوف

 وسط طواف ال ٌنتهً

 ٌتمنى لو إن عٌنٌه

 ترمشان للحظة

 أو تتحرُك ٌداه إلى األعلى

 أو ٌرتفُع صوته

 ـ:بٌن لغط العابدٌن

 !اصمتوا أٌها الجهلة

********************** 

 فً القاع

 فً جوف البئر



 تلمُع وحٌدة

 عوراء

 أهل القرٌة

 ٌدركون وجودها

 غٌر إنهم ٌتجنبون الحدٌث

 عن دمعها السخً

 ٌحاولون أن ٌنسوا

 ـ عبثاـ

 إنهم ٌشربون حزنها

 قطرة بعد أخرى

******************** 

 هل تختفً الموسٌقى

 حٌن تصمت آالت العزف

 وٌنتهً الحفل؟

 

 ما الذي ٌنقر نافذتً إذن

 وٌجعلنً أهٌم



 حٌن تغادر المدٌنة طرقاتها

 وٌعشى الحراس

 وٌفقد الملك عرشه

 وتتساقط النٌاشٌن واألوسمة

 وتتسابق األسمال

 بعٌدا عن األجساد العارٌة

 خلف جٌش من حروف الموسٌقى

 المبعثرة كالنجوم

 المنتظمة كمسٌر المؤمنٌن

 المدركٌن

 إن كلَّ الحٌاة

 !لٌست فً بعض هذه المدٌنة؟؟؟

************************ 

باُك فً البحر  الشِّ

 تحتالُ بصمت

 على األسماك الالمعة

 



 تحتال بتروٍّ 

 صٌادعلى ال

 الذي عاد ببعض السمك

 ونسً فً القارب

 ٌوما مضنٌا آخر

 لن ٌعود إلٌه أبدا

****************** 

 مثلما أحصً

 النجوم والكواكب

 هً أٌضا تحصً خطواتً،

 مسٌري وتوقفً عند واحة نخٌل،

 تجلو لً نهارا

 سبٌل البشر،

 وترفعنً لٌال

 ألرى النجوم والكواكب

 ذرات رمل

 فً كثٌب صغٌر



********************* 

 أٌن النصف اآلخر

 من وجهكِ 

 أٌتها اللؤلؤة الخبٌئة؟،

 أٌن نصفك الذكري؟،

 أٌن ظلك حٌن ترعبك الشمس

 بتأللئها؟،

 حٌن تصبحٌن وحٌدة؟،

 أذن    قرط  

 تستبٌحها األصوات

 بال رحمة؟

************************ 

 جالسة انا

 على منحدر الزمن

 ارتُق رحلتً

 ًتقطر من متاع

 بداهة االشٌاء



 وعطر الصمت الجلٌل

 

لِقت  بعض األصوات ع 

 ـ ربماـ

 على الشجٌرات الصغٌرة

 والصخور الغائبة عن وعً الطرٌق،

 شًء من االمس لمع

 على كف النهر،

ة الحرٌري ٌّ  ش عر الصب

 رفَّ كراٌة

 على شجرة الشوك المتباهٌة

 بلونه الذهبً

 

 كأن المكان ٌضّج بأهله،

 بدبٌب ال ٌنتهً

 مستمتعا بلذة التكرار

 ولون الضٌاع



 

 كأن فً المكان

 رزمة أحزان

 ضّمتنً إلٌها

 وامتزجت بدمً

 وارتعشت معً

 حتى ضباب الكهولة ـ

 ٌرفعنا بطٌش  ونشوة

 !ُعباب زمن  بال مالمح

****************** 

 فً هذا اللٌل

 بعض من ظالم قلبً،

 وفً نجومه

 بعض من برٌق ابتسامة

 أغوتنً ٌوما

 ألحصد حقال من الضحكات،

 وفً غموضه



 كلُّ ما تسلسل بعدها

 من انُهر تبحث عن محطة لٌل

 !واحدة

********************* 

 االنتظار ٌعنً أحٌانا

 إن ُتوصد  الباب

 بوجه الطرٌق،

 أن ُتزٌل  الصخور  المنتصبة

 أمام جحافل التجاعٌد،

 أن تعتاد  ظمأ المداد

 وعواء  الكلمات الغرثى

 السطور حول نشٌجهاوتكّور 

 خلف األسوار المتتالٌة

 !لمعبدك الحصٌن

************************ 

 هل اكتفٌُت بتوغلً

 فً الشِّعاب المنٌعة؟



 

 هل كلَّْت عٌناي

 وهً تنظر إلى ما بعد الجبل،

 ما بٌن كتفً الضفاف،

 ما وراء امتداد البحر،

 ما ٌلً تمّنع الصحراء

ٌ الء المدن؟  وُخ

 

 هل اكتفٌُت بعد ترحال طوٌل

 بصّرة ضئٌلة

ها بكلِّ الشوق  أضمُّ

 إلى صدري

 لٌفوح  عطُر امرأة

 وتتهدلُ خصلُة شعر

 وتفرُّ بذرةُ حبٍّ ضوئٌة

 تغادر كفً

 تطٌر بعٌدا



 كعصفور ذهبً؟

********************* 

 النقش األخٌر

 اللحظة التً بدا فٌها الحب

 من بٌن أغصان شجرة التوت

 التً لن تحضر موتًهً اللحظة 

 ولن تكفن جسدي

 ولن ُتدفن فً قبري

 لكنها ستتوارى بٌن أغصان أٌار

 تواصل إطاللتها الحانٌة

 على القلوب المغرمة

 !بمفاتن شجرة التوت

  

  

 


