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 سؤاالن

 

 ما بداخل ِ الجدران ِ األربعة

 غٌُر الفصول ِاألربعة

 النابتِة أبداً فً لِحى السراب؟

 ما ٌفعل ُالجمٌع ُ

 



 غٌَر ارتداِء حلَّة ِالمكوث ِ

 ّذر ِ دوَن عناء ِالتج

 فً الٌباب؟

 

 

 

 جدراٌن وقـَْفر

 

ٌُمكن ُللجدران ِ  هل 

 ما؟ ً أن تلقَّن َ لغة

 أو إنَّ نهداً ٌجرؤُ 

 على استمالة ِاألٌدي؟

 أو إنَّ أُنثى تقترُف االحتالم

 بطرٌقة ٍ ٌجهلُها الذكوُر؟

 

 أهناك َ بحر ٌأو نوارس

 أو أنفاس ٌغٌُر الهثة ٍ



 مكتوم؟ بخوف ٍوَشَبق ٍ

 فوَق الماء؟ أو زهوٌر طافٌَة 

 أو طٌوٌر بألوان ٍزاهٌة ٍ

 وفراشات؟

 

 أهناَك هواٌء الٌخالُطـُه زفٌر،

 أو ما ٌكفً منه ُألطالة ِأَمد ِالشهٌقِ ؟

 أتتحرُك الجدرانُ 

 أو ترسم ُ نفَسها على نفِسها

 عارٌة ًمن المكوث؟

 

 

 حلم ُامرأة

 

 الكرة ُ األرضٌةُ 

 صغٌرةٌ 

 تدوُر بٌن َنهديّ 



َعة َ  تقترف ُالدَّ

 وتنزح ُعن مٌادٌن ِالحروب

ةِ   تدوُر حول َالسـُرَّ

 وتستنهُض الحدائَق فٌها

 والغٌوم َالُمتَرفة َبالمطر

 المعطر

 وبالفراشات ِالتً تصنع ُمن الرحٌق ِ

 !أزهارا ًأكثَر فتنة

 

 

 

 حلم ُفراشة

 

ٌُعنى  من ذا الذي 

 بفراشة ٍكسٌرة ِاألجنحة ِ 

 سـِوى عنكبوت َبالمرصاد ِ 

 وعشرات ٍمن خطوط ِالنمل ِالزاحفة ؟



 

 من ذا الذي ٌـُعنى

 برعشتـِها األخٌرة؟

 أو بإستسالِمها ما قبل َاألخٌر؟

 بألوانـِها قبل َأن تتدحَرج َ

 من على ُسفوح ِ األجنحة ؟

 باللحظات ِالتً كانْت تحلم ُ

 تحلٌق ِ فوق َالغٌوِم؟فٌها بال

 أو بالتحلٌق ِفً األٌام ِالممطرة ؟

 

 من ذا الذي تعنٌه ُ 

 نظرتـَها األخٌرة َالى زرقة ِالسماء؟

 

 

 إغتراب

 

 الشاعرُ 



 !بٌن َجدرانـِه ِاألربعة

 !ٌنازل ُالفصول َاالربعة

 واللٌل َوالنهار

 بقلٍم وحزمة ِأوراق ٍ

 ٌثمل ُبالقصائدِ 

 لعبٌر ِالمنبعث ِمن طٌف ِأُنثاهوبا

 وٌعانق ُبعد َحروب ٍطوٌلة

 !الوسادة َوالسرٌر

 

 

 الحلم أٌضاً 

 

 من ٌجرُؤ على ارتداء ِأنوثتً

 لتحل َّ مواسم ُالعشق ِ

 والشبق ِ 

 واإلرضاع

 عن مطاٌاها؟..وتترجلُ الحروب ُ



 

 من ٌجرُؤ أن ٌرتديَ 

 نهديّ 

 لٌختبًَء الكون ُبٌنـَهـُما

 َمُشوبا ًبالهدوء؟

 

 قصٌدة ٌذكورٌة

 

 حبٌبتً

 ساقان ِمن لُجٌن

 وفخذان ِمن حنٌن

 وبطن ٌمن عاج ٍ

 ونهدان ٌِضاهٌان ِالقمرَ 

 استدارة ًوابتهاج

 ونحٌر ٌلٌق ُ بالآللًء

 المستكٌنة ِفً المحارِ 

 تنتظُر إنتزاعً لها



 

 حبٌبتً

 أشجاٌر كثٌفة ٌ

 وثماٌر دانٌة ُالقطوف ِ

 تصنع ُالفردوس َ من قبلة ٍ 

 وضٌاء ٍ والشالالت ِمن دموع

 وبروقاً تعلن ُعن قدومـِها

 !حبٌبتً

 

 

 اغتراب ٌأٌضاً 

 

 هل ثـَمـَّت إنتحار ٌواحدٌ 

 بٌن َالجدران؟

 أو نضال ٌمستمٌتٌ 

 ثقب ٍجسٌم ٍإلحداث ِ

 !...ٌدخل ُ ِمنه ُجسد ُالنهر ؟



ٌُعانـِق ُبحراً   أو خلٌج ٌ 

 أو َصْدع ٍربـَّما فً السقف

 َتمدُّ خاللـَه السماء أناملها

 !..الزرقاء؟

 أو نجمة ٌواحدة ٌ تضًءُ 

 !العراء

 أو قمٌر ال ٌشبهُ 

 بإستدارتـِه ِنهد َإمرأة؟

 

 الحرب

 

 راجفة ً 

 جنحَة الفراشة ِالسمراءٌا أ

 كأنـَّك ِما كنت ِخضراء

 أوزرقاء

 أو صفراء

 أو قوَس قزح ٍ



 ٌلّون ُالحدائق َ

 

 راجفة ً 

 !حائرة ً

 كالسباٌا بعَد حرب

................ 

................. 

 

 الحرُب التً تجهلٌن

 خارج َاإلخضرار ِ 

 واإلزرقاق ِ

 واإلصفرار ِ 

 !االلوان  ِّخارج َ كل

 

 ثورة

 

 أٌـُّها النهد ُ 



 !تمّزْق وتشظَّ 

 وكن ْ عارٌا ً

 من براثن َ ُتدحِرُجكَ 

 على سفوح ِاللذة

 كن ْمرتفعا ً حتى القمم

 ولٌكْن تاجُ َحَلَمتِكَ 

 قوَس َقزح

 كن ْشفافا ً 

 كزهرٌة ٍبداخلِها

 قلب ٌٌتلوى

 نابضا ً جروَحه ُ 

 !بال جدوى

 

ًّ األبعاد  اإلغتراب ُالثالث

 

 الشاعُر المصفَّدُ 

 ببدلِته ِالعسكرٌة



ق َفجأة ً   مزَّ

 !جدراَنه األربع 

 إحتمى من طٌش ِالِنبال ِ

 والقـِّواد ِ

 !ربما..... بنهدٌها

 أو بقصٌدة ٍسارعتْ 

 الى اإلختباء ِ

 بٌَن خصالت ِشعِرها

 أو بأهداب ِعٌنٌها

 مافٌهِ بكل ِّ...ربما...أو 

 .. !وبكلِّ ما فٌها 

 

 اً ثورة ٌاٌض

 

 ..كونً 

 غٌَر الفراشة ِالكسٌرة

 وغٌَر النهود ِالعابقة ِ 



 !بالعطور

 غٌَر البطون ِالتً ٌتوسُدها

 !الذكور

 وغٌَر األرداف ِالمحصورة ِ 

 !بٌَن قوسٌن

 وغٌَر الَسبٌـَّة ِالمبتذلة ِ 

 !على أسالك ِالعنكبوت

 

 جدران ٌوعشق

 

 ما بداخل ِالجدران ِاألربعة

 غٌُر الفصول ِاألربعةِ 

 والعٌون ِالمنزلقة ِعلى بعض ٍ 

 والشفاه ِالمطبقة ِعلى بعض ٍ 

 !واألصابع ِالعشرٌن؟

 

 


