
ِغيومالمنِِحديقةِ ِأنتِ 

ِالِينطفئِ  ِوأصابعيِجمر 

 

ِفلسطين/ِنمرِسعدي

 

(1) 

ْضر   السنبالت    صدري في الخ 

 البلَّورِ  في تهتاج   التي يِدكِ  في حمراء   زنابق   ونهر  

دي في العصفورِ  لبراءةِ  يا  جس 

 األعمى رخاِمكِ  فوق   تنهار   كدمعة   حين   لقواي   ويا

بِ   ..والطينِ  بالندى المعذَّ

(2) 

ني م   تسند   جهنَّ

 ..اللعينةِ  الرؤيا في عيناي   ترتقي

ر   ال  ق ط   شيء   القمري   اسِمكِ  مع يض 

اتِ  إلى الطريق   لكنَّ   يقول   الحنينِ  مجرَّ

اة   مشكاة  .. القلبِ  في وردة   وجه كِ  مَّ د   م 

 يابس   حلمي مثل   وخبزي

 ألدخل ها باب   بال هاويتي وسماء  

  خفيفة   الغمغماتِ  وك ل  

 الماءِ  فوق   ترن   ليس   وخطاكِ 

(3) 

  الظهيرةِ  في بحر   يشف   حين   للماءِ  يا

ة   كجذوة   الدماءِ  في يصهل   وهو    بيضاء   صخريَّ



 ..اآلن   ظهري رمل   ت شعل  

ضرِ  للسنبالتِ  يا  صدري في الخ 

 ..حمراء   زنابق   ونهرِ 

(4) 

 قدميكِ  من ينساب   فراشة   ضوء  

بِ  منجمِ  من أو  الشمسِ  واشتباهِ  المعتَّقِ  الذه 

 إذن الزنجبيلِ  مهرجان   هذا

 .. الصيفي   للندى وعرس  

 صغيرتانِ  وحمامتانِ  سروة   ونومي صلصالي ماء   نوم كِ 

 تمثال   ظل   في بنفسجا   ترب يانِ 

 أحلم   كنت   بماذا أدري فال

ا   األرِض  حوافِ  في قلبي كان   ا   بحريَّ   وليليَّ

ة   وي شبه   اعة   مرَّ ا   قمرا   أو سوداء   فزَّ ة  .. تخثَّر   هالميَّ  أخرى مرَّ

(5) 

 أحلم ؟ كنت   بماذا

 ...أدري ال آهِ 

 ربَّما أحلم   لست   بغيركِ 

 والبحارِ  الحديثةِ  المدنِ  من ضجر   ويصيبني

ر   يصيبني  ..منكِ  خفيف   مط 

(6) 

ة   فراشة   أي   ت حجريَّ   عينيَّ  على حطَّ

ة   كزهرة   النهار   وانشقَّ   بيضاء   بريَّ

 المنافقِ  الدمعِ  من أنكيدو نوم   تحرس  

رن   نسوة   مرايا في  الملحِ  وصايا دمهِ  في كسَّ



 معا ؟ العقيمِ  والريحِ  الغيمِ  طريقِ  على ك نَّ 

 األولى دليلتي وكنتِ 

 شمشون   بئرهِ  أو ظالمهِ  حول   يدور   وكان  

  يموت   من صرخة   الليلِ  في صامتا   يصرخ  

فتْ  ق   وهو كفَّاه   تقصَّ  ..العاليِ  البرزخِ  صخر   يد 

(7) 

عِ  من وأنتِ  وقلتِ    الغناءِ  وج 

 عينيَّ  عن الطير   تكفكفين  

 ..المعنى في تسير   كيف  

؟ بغيرِ  الخاوي الصدى على تهش    عصاك 

اء   تكون   كيف   ؟ من وأنت   بكَّ  األثيري ين 

اء   تكون   كيف   ْحك   ولمْ  مشَّ   دارت ك   تبر 

تْ  التي  األحالِم؟ على أقو 

ْعكِ   الهباءِ  هذا من اآلن   د 

ني الغروبِ  أقواسِ  فلون   ب ب   بال حزنا   يزيد   س 

(8) 

ر   تْ  حين   األجنبيَّةِ  بالفتاةِ  أفك   بالشهادةِ  فاه 

ها تسلم   وهي     والمنديلِ  الغيمِ  في لنصاعة   قلب 

ة   في أو بَّارِ  زهر   الص 

ةِ  لتلك  )لها أ حب   فيما شبيهة   كنتِ   (األجنبيَّ

 األنثى لسمائها وقرينة   نخلة  

  األنهارِ  من استعيديني لغتي فيا

ب   من أو  أورفيوس   ج 

ة   اختالجي أصف   كيْ    مرَّ



 سواي   أحد   على الرؤيا أقصص   أو

ق   فال ته   ما يصد  ْلعِ  من يداي   جن   الغبارِ  ط 

(9) 

 الفوضى سأرت ب   إذنْ  لمنْ 

ة   أميرة   بذوقِ   حسناء   شرقيَّ

  فمها من الملتاعِ  الطائرِ  رفرفاتِ  تنحت  

 القصائِد؟ غيمِ  ومن

 السنونو أسرابِ  قوس   أرسم   كيف  

 األفقِ  في ال األرِض  حنايا في

؟ الشتاءِ  أقصى من تعود   وهي    إليَّ

(11) 

 فمي المريماتِ  شمس   يشيل   كيف  

 الليِل؟ بابِ  عند   شفاهي تحمي لكيْ 

دا   الليل   كان    آذان   وال قلب   بال جالَّ

جتْ  التي خمرته   أنَّ  ينبح    الدماءِ  بأنهارِ  امتز 

تْ  ر   ...الضباعِ  ألنسنةِ  صالحة   سوداء   حكمة   من تحدَّ

ب  االيقاع  في المعنى إذنْ  لمن   سأهذ 

 الطوفاِن؟ تقهقرِ  بعد   سأحب   ومن

(11) 

  السفَّاح   اشتهى ما أكشف  

دي من س   وجسِمكِ  ج 

  الكستناءِ  انتحابِ  تِ مالءا من أخب ئ   ال

 الظل   غير   عليكِ 

 ودمعهم األبرياءِ  صراخِ  من تبقَّى ما يمضغ  



 األسمنتِ  رعشةِ  في

مرِ  أصابع   عليكِ  تقوى ال   الج 

تْ  التي  ...األسفلتِ  من ق دَّ

(12) 

ضني ر   من إليَّ  فانسل لتِ  غياب كِ  روَّ  ...المراعي مط 

 مخالبهم من الصغيرةِ  النورِ  كظبيةِ  وانسحبتِ 

عتْ  الكلي   عطِركِ  تمائم    الذئاب   لوَّ

  تعوي آثامها من هناك   تزال   فال

 ...جحيِمكِ  في وتهوي

  قلبي الماءِ  في عشبة  

 نجوِمكِ  من الهشاشة   تعصمها ليس  

 الماءِ  ورودِ  في لصمتكِ  الذاوي والصدى

(13) 

  شيئا   أضعت   كنت  

بي جنودِ  من هروبي في  ..معذ 

 منكِ  صغيرا   شيئا  

ه   اآلن   لست     أذكر 

 يزمجر   موج   من خفت   كأني

  كان   قلبي قاب  

  الذي خاتمكِ  أضعت   حين  

 قلبي على مالئكة   وضعتْ 

 ..األقحوانِ  في غيمة   بخفَّةِ 

(14) 

  أغنية   البحرِ  طريقِ  وفي



  الطيرانِ  على دمي تحث  

 شبحي هنا شبحي فال أنسى لنْ 

 سينائي سيناء   وال

  ألعرف   سببا   اعطني

ِص  من ليس   فيهِ  أنا ما أنَّ    التقم 

  أنسى لكي قلبا   واعطني

 البحرِ  طريقِ  في وأذهب  

(15) 

  تهدل   وهي   للحمامةِ  أ صغي

 الشاعري   الصباحِ  في

 جميل   الشتاء   كم

تْ  الشمس    استعصى بالذي استحمَّ

 النزولِ  على البعيدِ  النجمِ  في األمطارِ  من

 جميل   الشتاء   كم

 الروحِ  وقبَّرات   الخفيف   البرد  

 المطمئنِ  الهديلِ  نايات  

 الهواءِ  مدحِ  في عصماء   قصيدة  

 تناديني أسمعها الماءِ  في فراشة  

 ..األرِض  صراخ   شراييني من فتمحو

 ...ومأجوج   يأجوج   لرمادِ  يا

(16) 

 طائر   أو وردة   خفقةِ  كلَّ  وأسمع   بدمي أرى

ى أعمى كائن   أو  ..يديَّ  لي تقرَّ

ر   وال  حولي من الرطبِ  بالظالمِ  أفك 



 النظيفِ  وبالصدأِ 

  فمي حول   منه   تراكم   فما

 المدينةِ  يدِ  حول   كالنارنجِ  الليلِ  هذا بعد   سيزهر  

ة   صدى على ي رش   أو ها تستردَّ  كيْ  حوريَّ  ..المنسيَّ  شباب 

(17) 

 قلبي في الضوء   تزم   هاوية   الليل   هذا

 ..إحساسا   ألشرسهنَّ 

 امرأتي يا اآلسِ  نعاسِ  أبهى في عينيَّ  افتحي.. بدمي أرى

ة   فأجنحتي   فانتبهي بالجمرِ  أو يديكِ  بخمرِ  مطهرَّ

ب هي إلى  سواكِ  الصليبِ  على فليس  .. ش 

  ..ال.. يهوذا أنا لست  

 ..أذني في همستِ  فكيف  

 روحي في الماسِ  بكاءِ  من أصفى يسوع   وكان  

عين   وكنتِ    الذكرياتِ  تود 

 الندى عطرِ  من خطاكِ  وتسحبين  

 أبقبلة  .. سلَّمتني أبقبلة  

 رأسي حول   سالومي رقصتْ 

 ..ضاحكة   الليلِ  هذا كلَّ 

ْت؟ الفراشِ  في وباسمي  زن 

(18) 

 قلبي حول   كالغمامةِ  تخفق   بيضاء   عصفورة   أرى

 فأبسم   لي تبسم   عينيَّ  في الشوك   يبكي حين  

دها شراييني تصحو كلَّما ل   بدمعِ  تعم   ...الخ 

ها   ...الندامةِ  في المدامةِ  ضوءِ  إلى ترشد 



 أتعرفني؟ شب هي يقلْ  لم

م   وال بال الظالم   أجبْ  ولمْ    ..نع 

  الديك   هذا يصيح   عالم  

 إذْن؟ األخيرِ  الفجرِ  نوافذ فوق  

(19) 

بني  الصباحِ  بنفسجة   تعذ 

 يديكِ  سماءِ  من تساقط   وما

طب   من بني صخب   ومن عنب   ومن ر   ..يعذ 

بني  ..التوصيفِ  على استعصتْ  التي أنوثت كِ  تعذ 

 بالماءِ  قايضته   كلَّما نبيذك   ي فحمني

 أقبيتي شفتيكِ  تقتفي هذا أجلِ  من هل

 فيِك؟ يلمع   زال   ما أصابعي وجمر  

(21) 

ر   موسيقا ه   هواء   لي تقط   النجومِ  عمر   عمر 

 هاللهنَّ  اكتمالِ  من المرهقات   العاشقات   تنفَّسته  

ة   ليلى.. روض  .. اليمامة  .. بلقيس  .. ريم  .. األخيرةِ  قبل   وما األولى زليخة    بثنة  .. لبنى.. ورد  .. العامريَّ

ت التي فاطمة  .. حتشبسوت  .. دعد  .. وكليوبترا.. السماء  .. هند  .. المنى.. عفراء  .. البيضاء    نحيب   امتصَّ

 ..الفارسية   الرا.. الماءِ 

(21) 

 وموسيقا وموسيقا موسيقا آهِ 

  تذوي ما سرعان   مريضة   النجومِ  وأزهار  

 ...لبؤبؤيكِ  الخارجي   الفضاءِ  في كحل   خيط   وتترك  

(22) 

  الحزنِ  غريب   شخص   بي يمر  

ه   نجمة   يقضم    فم 



  ومعشوق   عاشقة   يجتمعانِ  هناك  : يقول  

يْ  في ويأتلفانِ   ..الملكوتِ  في النهرِ  شفاهِ  على طي بينِ  حمام   زوج 

(23) 

تْ  ر   من حمراء   خمرة   ق دَّ خ   حج  ةِ  الزمانِ  مرآةِ  جسم   لتشر   اللولبيَّ

(24) 

افةِ  قلت    ألكبر   انتظري للعرَّ

  مه ل   على كف ي واقرئي

  موجعة   فهي   الحقيقة   لي تقولي ال ولكن

 التصديقِ  على يقوى ال اآلن   وقلبي

بت   إذا ستحرقني والرؤيا  ..كذَّ

(25) 

ني بيديَّ  طائر   حلَّق    بعثر 

  نيمْ لملِ  الريحِ  لسندبادِ  فقلت  

ته   الذي لقيق   وخذ  اليمامةِ  زرقاء   ربَّ

 الحب   مثل   زرقاء   فقاعة   رهن   الكون   كان   منذ  

(26) 

 ..أزرق   الحب   كان  

  المسرنمِ  جسدي في الحب   صوت   كان  

 الحب   سريرِ  في أغف ت زرقاء   غيمة  

(27) 

ة   هل ؟األقحوان هذي األسفلتِ  غابةِ  في بشريَّ  ة 

 المكانِ  من أريد   ما هي   ربَّما أو... ربَّما

ب   من يديَّ  رمالِ  في يجهش   وهو حنيني   ومن  تع 

 بيديَّ  سوى أعرف ها لست   كأني



  صغيرة   المكانِ  هذا في أمسِ  كانت

 الساحلي   الصباحِ  صخبِ  أو بالعشقِ  ومريضة  

 يئن   القريب   البحر   أسمع   تبكي وحين  

 ..المرمري   السحابِ  ناطحةِ  ظل   فيها يصب   ثمَّ 

دني سدى   الساحلي   اآلدمي   األقحوان   دني.. توعَّ   وهدَّ

  األقحوانِ  اشتهاء   يم تْ  ولم أنا ونمت  

لته   السريعة   القطارات   هنا  داكن   رماد   إلى حوَّ

 والبْحرِ  وللخطى للذكرياتِ 

(28) 

 وضحى   بنفسج   ذات   الغاوين   الفتيةِ  هؤالءِ  أجمل  

ة   قلبهِ  معارج   تنسى أن غيرِ  من مفردا   سيمضي  األضواءِ  الفضيَّ

ارِ  نبتةِ  كشوكةِ  توجعها الصبحِ  في قصيدة   كيف   بَّ م   في الص 
ل   ..ح 

  بلد   وال مرأة  ا إلى ي لوي أن غيرِ  من الندى في سيذهب  

 عينيهِ  على الحافي نيسانهِ  ثرى من تراكم   ما ويأخذ  

 ينسى وال.. والدفلى اللوزِ  معنى بغيرِ  الزهورِ  أثر   أو

 النسيانِ  تفَّاحةِ  في الذنبِ  مذاق  

  الماءِ  أشقياءِ  أجمل  

ه   يحمل    األرضي   ربيعهِ  سديمِ  في ويذهب   الغافي صبح 

 الضوئي   لنحيبهِ  يا

  رؤياه   في خطاه   حفيفِ  لصدى يا

  العظامِ  طينِ  من يفيض   وهو  

  الحب   مراثي ومن

 الذي قلقي على منتصرا   للحب   يا

ض   وهي   النار   أنضجته   ما  وبالنيونِ  بالفراغِ  الدم   ترو 



(29) 

م     ضلعي سدى   امرأة   تقو 

ني حين   تحس   ألست  : وتسألني ة   تمسَّ ة   كمجرَّ   ثلجيَّ

 الناري   الظبيةِ  مسكِ  حطامِ  حول   يقتتالنِ  ذئبينِ 

؟ أو قلبك   أطرافِ  في يشتعالنِ  بحرينِ  أو  ظنونك 

اء   يا اآلن   أدري لست    ..حوَّ

 ..المرآةِ  في التحديقِ  شريعة   ت  لْ أط   مْ ك   أخرى تقول   ثمَّ 

ع   كنت     النرجسيَّ  الخفيف   النمش   ألم 

  الغريب   الوجه   وأعشق  

 السرابِ  في ويذهب   وجهي في يلوح  

 حولي من الليلِ  شموع   انطفأتْ  وعندما

  المرآةِ  إلى حلمي في ركضت  .. أفقت  

  وجهي أجدْ  لم الحقيقةِ  في لكن

رْ  ولم  ...األشياء   أتذكَّ

 دمي في الصغيرةِ  التفاصيلِ  أزهار   أنَّ  أذكر  

 ..تنطفئ   ثمَّ  ريح   بغيرِ  تشب   كانت

  األعمى بقوسهِ  الرماد  

ي انِ  زهرة   يغط   قلبي في الرمَّ

ار   بكأسِ  كان   الجن   ديك   أنَّ  وأذكر    عليَّ  يطوف   فخَّ

 عطشى كنجمة   فيَّ  النهرِ  ماء   يش م   ثمَّ 

 اشتهاءاتي أعلى من الشمسِ  في ارتمتْ 

  الجن   ديك   اآلن   الغريب  

 ترويهِ  وال الفصحى خمرتي يشرب  

 ورد   خمرة   األمسِ  في هنا ها كانتْ  يقول   ثمَّ 



  دمي جرح   ورد   كانتْ 

 البردْ  ظالمِ  في صليبي

(31) 

 ومن النحيبِ  نهر   يدها من سلَّ  من

اِر؟ عينيها يقايض   أضحى  بنوَّ

 عن البنفسجِ  محاراتِ  أزاح   ومن

لقتْ  ضفيرة    عشتاِر؟ موجِ  من خ 

ها حتى  شفة   على ذابتْ  أصابع 

ها تشهَّتْ  الرمادِ  من  الجاري خمر 

 جسد   في معجونانِ  والمسك   الفل  

 والقارِ  وبالزرنيخِ .. أفعى بسم  

 في يلمع   الرخص   األنثوي   والحامض  

اري آجر   وفي قلبي صلصالِ   فخَّ

 هاويتي إكسير  .. دمي منه   جعلت  

اد    أسراري سرَّ .. نبيذي.. شمسي عبَّ

  زنابق ها روحي سيَّجت التي ورد  

 وأزهاري أنهاري تحرس   البيضاء  

 أو حولي   الذئبِ  عين   تطفئ   بالحب  

 وإبكاري إدالجي فراشة   تحمي

 لي وتفتح   عينيها تغلق   بالبحرِ 

اكا   كان   الذي قلبي  النارِ  على شبَّ

 بأغنية   سأنساها إني قال   من

 جيتاري؟ تروبادور   إلى وأهدي.. يوما  

(31) 



 المحيطِ  قلب   وأسكنته   النهرِ  من صغيرة   كسمكة   قلبي أخرجت  

 تظن ين   ما بقدرِ  ملتبسة   ليست   حالة   هذهِ 

رها أن تريدين   فلماذا  أكثر   لكِ  أفس 

 المجازِ  سبيلِ  على لكِ  أقول   أن أستطيع   فأنا

 النرفانا وصف   أستطيع   ال ولكن مثال   المغربية الموسيقى أحب   كم

 الهاربةْ  كالقبلِ  مني الكلمات   تتساقط   الكالم   أردت   فكلما.. لي تسب بها التي

(32) 

  ليلهِ  من تنساب   التآويل  

 الغوايةِ  زمهريرِ  في البحيرةِ  كبكاءِ 

ةِ  الندى كدموعِ  قلبهِ  من تنساب    الذهبيَّ

 الشوكِ  ومن نسوتهِ  أصابعِ  من له   تاجا   تضفر  

اه   ال  الذاهبين   فتنة   بصلصالهِ  تتمرأى وال جريح   ماء   يتهجَّ

ه   وتسند    الحنينِ  غبارِ  من نقطة   أضالع 

 اليقينِ  نهرِ  أسفل   يحلم   كان   شهوة   بال

اه  .. رغوة   بال الظالم   وكان     بالعينِ  يتقرَّ

  سوداء   سوداء   النهارات  : يقول   ثمَّ 

 وبالهندباءِ  األنثوي   بالعنبِ  يتربَّص   ثعلب   بي

 كثيرا   كافكا ويشبه  

اء   يضيء   حتى القلبِ  تفاحة   ويقضم    جسمي لحوَّ

ة   نجومِ  ارتطامِ  كبرقِ   آدم   مجرَّ

  ينتهي ال الريشِ  أزرق   ثعلب   بي

  النارِ  دامع   أو الظهيرةِ  في ساهر  .. طافر   عنب   وبها

 ...يحتويني وال السرابِ  في أثري يقتفي ال

  القلبِ  في اآلن   تحفر   بصورتها كأني



 ومحمومة   عطشى وينابيع   سوسنة  

  نداءاتها غريب   وكأني

 ...التيهِ  برزخِ  أو البعيدةِ  البالدِ  سماءِ  في

دِ  الهوملسِ  كاهلِ  على الغبارِ  كيس     المتشر 

ةِ  في  سدوم   في أو للاِ  جنَّ

  كاهلي على وحلمي

  بعينيَّ  قلبي ليل   أسرجتْ  نارنجة   وأصابع  

  الورودِ  بدموعِ  أو

 ...وريدي من قمرا   شربتْ  بصورتها كأني

  الريحِ  في ويوغل  

  تضيء   ال نجمة في يسكن  

  المياهِ  في نأمة   وال

  الندى حقول   ترب ي الشفاهِ  في قبلة   وال

 الصباح   هذا الحبيبةِ  ثغرِ  حول  

  آب   نهاراتِ  في الذي وشبيهي أنا سواي  

 النساءِ  كخطايا قلبهِ  من تنساب   المواويل  

 المرايا في روحهِ  سوى وليس  

 الليلِ  سفرجلةِ  في جسمهِ  سوى وليس  

 النائمين   رؤى في أو

يهِ  ولست    شمسي أسم 

 والِشعر   العموديَّ  والطيران   الحبَّ  يعل مني وليس  

 للغائبين   الحنونة   الطيور   تقول   ما أو

ي ولكن  المحارِ  حتى عينيَّ  الحليبي   اليبابِ  بمثلِ  يغط 

يْ  ي ال لك    االشارةِ  شرود   إالَّ  التفاصيل   أرو 



ا   ركنا   بالظهيرةِ  منتبذا    قصيَّ

م   ى الرخامِ  أنثى رغبةِ  نقصان   أتم   الخفيفةِ  الحياةِ  بحمَّ

  المتهالكِ  العبثِ  مع أتنادى أو

  منهوبة   شقائق   من قصفة   يدي ليت  

 ..الالزوردِ  امرأةِ  في المطيرةِ  البالدِ  تلك   حرائق   لتمسَّ 

 الركامِ  تحت   األقحوانةِ  خفقة   فمي وليت  

كِ  أخيط   ال ليتني ويا   اشتهاء 

 القلبِ  االفتراضية   المرأة   أيتها

 الصغيرة   خطاكِ  وعول   تغري ليس   بعاطفة   إال

كِ  أقيس   ال ليتني يا   التيهِ  مدنِ  في خواء 

  نيسان   بابِ  على الهواءِ  ووخزِ  بقلبي إال

  عليَّ  الشهورِ  أحنى

 الموتِ  من اآلخرين   على وأقسى

 الرثاءِ  غير   الشعرِ  من أجيد   ال ليتني يا

ا عنكِ  إرمياء   ألنهى   يحمحم   وعمَّ

 اآلن   جسمكِ  في والنارِ  الماءِ  بنفسجةِ  ملء  

(33) 

ةِ  في ريب   ال   الغيبِ  فضَّ

  خطاياكِ  عطر   أتنفَّس   أو أهجس  

 :أقول   ال لكنني

  عليَّ  عبئا   يك   لم جمال كِ 

ا   يوما أك   ولم  شاعرا   وال نبيَّ

 المقبَّبِ  الخباءِ  صيفِ  خلف   مسيلمة   تركت   قد

 تهتاج   العطرِ  كعاصفةِ  سجاح   بينا



ة   زنابق ها الحجابِ  خلف    ..العصبيَّ

ا   يوما   أك   لم   شقيَّ

 عينيكِ  دونِ  من اخضرَّ  الذي النهار   هذا ولكنَّ 

 القلبِ  أسفل   مالحا   را  ج  ح   أورثني

  مراثيكِ  الهباء   أهدي كيف   علَّمني

د   وهو  للبكاءِ  فاتورة   البنكِ  في يسد 

(34) 

  ظامئتانِ  نرجستانِ  عيناي   وال قرنفلة   قلبي ال اآلن  

قي ال   رمادي   نز 

  حيادي   حب قي وال

ارِ  من عاطفتي واستْنب ت   خطاي   حملت   بَّ  ..الص 

  يقول   أخي كان  

بَّارِ  حصى احملْ   الح 

  الخريفِ  في واذهبْ 

  تشف   وهي   الصفراء   الزهرة   ترب ي وال

 والنارِ  الندى امرأةِ  كاحلِ  أسفل  

ها واقطفْ   ..بيديك   جمر 

 بها التراب   سيحتشد   قرنفلة   قلبي ال

 الغريب   لي   يقول  

 الزبدِ  في اآلن   انسكبن   الالئي النسوة  

 جسدي في الصابونِ  كرغوةِ  انحل ْلن  

  الفراشة   لي   تقول  

ذْ   أجنحتي صلصالِ  عن الكحلِ  سماء   خ 

 اذهبْ  النهار   لي   يقول  



  إلى انحازتْ  ليلك   نصاعة  

 ...للفردوسِ  فيك   المهاجر   الطير   ي رشد   ما

 بي اآلن   السراب   يحتشد  

 كالَّ  لي ويقول  

يت   من كل   من احترسْ   ف الَّ  شوكها قبضة   سمَّ

 وعال لسهمها فلست   األعمى قوسها من انتبه

  المستريبة   النجوم   لتنهش ك  

 ..كالبا   أو ذئابا   تْ م سخ   والتي

  غريبة   يا أدري لست  

ة   نهاري   نجوم   م سختْ  الذي ما  الفضيَّ

اء   ألف   ترق ص   األفعى  حوَّ

ها كأنَّكِ  األفعى بسحركِ  ترق صين   وأنتِ   أم 

 قواي   انهارتْ  كلَّما أو

بة   التماثيل   لي   تشي دين    الجريحة   المعذَّ

 النعناع   مائهِ  خطايا عن ت ذهل   وهي  

عين   أو  الوردِ  مرايا في األخيرةِ  الن قطِ  كشهوةِ  تتجمَّ

 الطير   يصحو حين   رمل   شفتاي   ال

 والنعاسِ  بالقصائدِ  المصفَّى قلقي من

  تهدهدانِ  صغيرتانِ  بحيرتانِ  يداي   وال

 ..تغفو كي بيضاء   سفينة  

 وريدي وتري وال

(35) 

 سأشفى منكِ  كيف  

 البيِض؟ بأنفاسكِ  صيفي اعتلَّ  إذا



 الق ب لْ  طيور   شفتيَّ  عن أكفكف   كيف  

  تلوب   ليال   القلبِ  في وهي  

ْل؟ كرنفالِ  على الحنينِ  رماد   تدل    الغز 

 الِشعرِ  نف سِ  على بالمقلتينِ  أقبض   كيف  

  الفراشاتِ  خفقِ  مثل   احترقتْ  التي واللحظاتِ 

 العنكبوِت؟ قبضةِ  في

 األمْل؟ ورد   الدمعِ  على أرب ي وكيف  

  دمي قاد   المتأن ق   صلصال كِ  أنَّ  لي قيل  

 تصلْ  ال رغبة   إلى يوما   الحليبيَّ  والمجاز  

كِ  وبأنَّ  ة   العذبة   أساطير   العربيَّ

ة    ..بالرمالِ  أو باألكاذيبِ  محشوَّ

لْ  ال الذهبيَّةِ  نجمتكِ  ارتعاشاتِ  وأنَّ   ت ختز 

ل   ظبيتكِ  مسك   مخلبي من فرَّ   المتنص 

لْ  لهيبِ  من أو البكرِ  الشهوةِ  حب قِ  من  العس 

 ..الطفل   ذئب كِ  أزلْ  لم

 األخرياتْ  والنسوة  

 باألفاعي خاصرتي يكب لن  

 واألغنياتْ  والكحلِ  بالصمتِ  وعينيَّ 

(36) 

  شمس   كفقاعةِ  لحظة  

 حيفا صباحاتِ  في شرفة   على

رتْ  امرأة   ورائحة    جرَّ

 الكاريبي   أقاصي من تائبا   كوكبا  

 الرئةْ  ومحارِ  الندى بفتاتِ  له   ترمي



 وامرأةْ  لحظة   إذنْ 

ة   نسلِ  من هي   ة   هجرتْ  حوريَّ  مرجأةْ  جنَّ

  الشتاءاتِ  كل   رغم  

عْت  التي البروقِ  رغم    الصيفِ  خوذة  لـمَّ

 النساءِ  وكل   السنينِ  رغم  

 الفقيرةِ  المياهِ  وكلَّ 

 القلبِ  قنطرةِ  تحت   رقصتْ  التي تلك  

 الصغيرة   السهام   تشعالنِ  زالتا ما

 كيوبيد   بحب ي يستضيء   كي

 المطفأةْ  أعضائي   ليلِ  في

 امرأةْ  وعطر  .. ت نسى ليس   لحظة  

ها تظل لني عاما   عشرين   منذ    شمس 

ة   غيوم   من  صدئةْ  رماديَّ

(37) 

 مجازا   أقله   لم ما بعض   لها رمبو قال  

  نفسي أعل ل  

 والصعلكة الِشعرِ  نزوة   ولكنها

 :الخفيضةِ  العبيدِ  سماءِ  في

 جنَّتي إلى تتبعيني ال

 إريكا يا آهِ 

 ليلكةْ  وردة  

 ليل   دونِ  من تهتاج   دمائكِ  في

 وماء   وشهد   حليب   من زبد   ويجتاحها

 المنهكةْ  فراشاتها وخبط  



  بحزني الصباح   هذا أنا م تعب  

 الرقميَّةِ  حرِبكِ  إلى ترسليني فال

 للتهلكةْ  األقحوانةِ  ضحكة   تسلمي ال

(38) 

ها؟ ليعشق   مجنونا   هيوز   تيد   كان   هل  غير 

جِ  فمها في تلتاع   التي وهي     بالزنابقِ  المضرَّ

 الشفيفة   الضوءِ  ضحكة  

ها تلبس   ثمَّ   نهر 

 غفوت   ثمَّ  اليوم   هذا هيوز   تيد   ونسيت  

  سواها أحدا   قيلولتي مرتقى في أجدْ  لم لكن

 الزرقاءِ  خطواتها من اإليقاع   يحرس  

اد   بن عنترة   هناك   كان     شدَّ

ض    المنفى في النعناعِ  رغبة   يرو 

ر   الى ويأخذها  يدها من الشمسِ  كنصفِ  قم 

ى بقبلة   وكان   ق   حرَّ ها يطو   خصر 

(39) 

ة    الحب   وجعِ  من أكبر   القلب   يكن لم حين   مرَّ

ارة    الظنونْ  حبال   وكانتْ  يداي   كانتْ  بالتباريحِ  أمَّ

  قليال   عليها أرق  

د   وكان    ..يتكلَّم   وال إليَّ  يرنو العام   الشارعِ  في المشرَّ

 امرأة   صدى حول   تسقسق   روحي عصافير   فيما

 الحنينْ  أقاصي من

ة   عاشقا   أكنْ  لم  اآلن   مثلما مرَّ

  افتراضية   الحياة   هذي لكنَّ 



 باألنينْ  ومختومة   الهواءِ  في مكتوبة   والرسائل  

 أحلم ؟ كنت   ت رى

  النوافذِ  ماء   ينقر   الليلِ  سوى ليس  

ل   سوى ليس    العابرونْ  يتابدلها   افتراضية   ق ب 

(41) 

 ورائي ظل ي سأترك  

ب   في وأنحل    جميل   وهدوء   م تعب   صخ 

ة   عينا تتفتَّح   كما  خالسيَّ

تْ   بقربي كالقطاةِ  عبر 

 المرجأةْ  الوردةِ  عزلةِ  على

ها   شيء   كل   في األنثوية   يد 

  بالندى نعناعها تؤث ث  

ها اعةِ  مثل   يد    القلبِ  شمَّ

 البعيدةِ  الثلوجِ  جبالِ  أعالي في أو اليم   في

 احتراق   بغيرِ  تضيء   راحتْ 

ه   دمي  المطفأةْ  وكواكب 

ة   الصباحات    الخفيفِ  كالنعاسِ  عاديَّ

مِ  ةِ  وبالقهوةِ  بالزنجبيلِ  المطعَّ  العربيَّ

ة   الطيور   بينا   رماديَّ

ة   شاعرا   أكن لم وأنا  مرَّ

 الصباح   هذا القصائد   شفاهي عن تراودني كي

؟ كل   في كنت   فاشال   فهل  شيء 

ة   تكوني لم وهل ة   حقيقيَّ  ؟امرأةْ  يا مرَّ

******* 
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