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 االغتراب مع بالحروف اشتباك

 مطبقة أجفانهم

 ...!ترانً ال

 حدٌث ال

 ـ الٌوم ـ

 !اآلخرٌن مع

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

 احد، ٌلمحها قلما زاوٌة فً

 االنتباه، تلفت أو

 كتبً، إلى اجلس

 مملكتً، إلى

 !األصوات دخول ممنوع

 !اآلخرٌن دخول ممنوع

 



 !األصوات كل سأسمع لكنً

 !اآلخرٌن سأكتب

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

 الرطوبة اخترت هل

 نفسً؟ إلى والجلوس

 

 ٌبحثون القتلة

 الزواٌا فً

 كهوف فً القابعٌن عن

 الذكرٌات جبل

 الكتابة ٌحسنون عمن

 حدث ما تذكر ٌجٌدون عمن

 ماحدث نقش على وٌصرون

 كبٌرة بحروف

 !والمعة

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

 ،..جرار وجٌش أسلحة

 ،..وجنود قادة

 ..كاملة دفاع وزارة

 الرطبة زاوٌتً تقتحم



 اآلخرٌن حقوق عن تدافع

 أشعاري فً المنتهكة

 العساكر بأحذٌة وتدهس

 ...!!الوجود فً حقً

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

 ابحث اعد لم

 الحب عن

 الناس عٌون فً

 طفولتً طٌلة انتظرته

 ....مغلفا ٌأتٌنً أن

 ...كالهداٌا

 ..!اللون فاقع بورق

 برٌدي إلى الطرٌق لكن

 ..وعرا كان

 ..مطروق غٌر سبٌال كان

 الحب بوابة أغلقت لذا

 واالنفعال للتأثر مضاد بقفل

 !!حدٌد من قلب وسكننً

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

 ترى أال



 حلت قد الكهولة إن

 تزدرٌنً كانت التً األلوان وان

 واعشقها

 اآلن تطاردنً أصبحت

 ؟..وازدرٌها

 عٌن لً أٌن من

 ،!؟..األلوان أسرار تقتحم

 !؟..والطفولة بهجتها أسرار

 مضى؟؟ بما لً أٌن من

 ...سٌخبرنً ومن

 ات؟؟؟ هو بما

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

 بذرة أصٌر أنً لو

 عشقا تذوب

 دافئة تربة فً

 ٌهطل المطر أن لو

 الساعة تلك

 عنً البذرة وتتفتح

 جذري وٌقتحم

 ...!الحٌاة بداهة



 برعمً وٌتجه

 ....األعلى نحو

 ....الشمس نحو

 .....الفضاء نحو

 تنتمً التً واألطٌار

 تفتحً لحظة الى

 

 ـ حٌنئذ ـ ستكون كٌف

 ؟..الجبال فً الحب عٌون

 ...الربٌع مذاق سٌكون كٌف

 ؟... الشتاء ولذعة

 

 طفولتً ستكون كٌف

 أجدها لم التً

 ..كتاب فً

 ؟..قصٌدة أو

 

 المسروق وطنً سٌكون كٌف

 بذرة أصٌر أنً لو

 عشقا تذوب



 ؟..الحٌاة كرة وتعٌد

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

 صغٌر مكعب

 !كبٌر بظل ٌلقً

 االرتفاع متوسط حائط على

 ..!صغٌرة شمعة أمام

 

 كبٌر مكعب

 !وثٌر مقعد على بً ٌلقً

 السقف أنفة ظلً لٌناطح

 !الكتب محرقة أمام

 

 الحجم متوسط مكعب

 ...اسكنه

 ظلً ٌكبر ال كً

 ..!صغٌرة شمعة أمام

 السقف انفة ٌناطح ال

 ..!الكتب محرقة أمام

 

 بٌتً ذاك سٌكون



 !الحٌاة تضارٌس عن المبعد

 !التضارٌس جدوى عن المبعد

 !الشموع جدوى عن

 !الظالل جدوى عن

 !الكتب محارق جدوى عن

 ..ٌتكرر ما كل عن

 ...وٌتكرر

 ..اسأم وٌجعلنً

 ...اسأم

 اسكن أن على وأصر

 !!الحجم متوسط مكعبا

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

 سٌحدث ماذا

 والجبل شهقت إن

 نظرة وألقٌت

 ..الوادي على

 األشٌاء علٌها ما ورأٌت

 ..!األسفل فً تكون حٌن

 اله؟؟، إلى أتحول أترانً

 األباطرة؟؟، كل سأكره أم



 ارتفعت التً السٌوف كل

 رؤوس تقطف كً

 الجبال؟؟ سكنى ٌرتؤون ال من

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

 المحتشمة الخطوط أٌتها خذٌنً

 امح الجو الخطوط أٌتها

 المتضاربة الخطوط أٌتها خذٌنً

 !المختلطة

 أراك دعٌنً

 جدٌد من

 امسك دعٌنً

 البداٌة بخط

 انتشً دعٌنً

 الحب بغفلة

 التكون لحظة

 البعٌدة اللحظة تلك

 القرٌبة اللحظة

 

 العتٌقة اللحظة

 الجدٌدة اللحظة



 

 ...بتمعن الخطوط ألقرأ

 ...ألحاول

 

 ..........!!!آه

 تتراقص الماكرة الخطوط

 !الكلٌلتٌن عٌنً أمام

 الخافت والضوء

 ٌهفت

 ٌهفت

 عدم من جبال تتعاظم

 الشمس ظل بٌن

 االرض واطالل

  

 

  

 


