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لستُ مذنباً أيها الرًبُ
حينما أشنقُ اآللهةَ اجملرم
أبي آدمُ منذُ أولِ اخللقِ

وإلى اآلن

واضعاً يدهُ بيدي
كي يوصلني للرًبِ

البحرُ الذي أجناني منكَ
سأتوجهُ بقطبان

الدائرةُ أخطبوطُ 
تلتهمُ مركزَها

ووجهي هرم مقلوب
ِ فخخاتِ السن قاعدتهُ مليئةُ 
ربعُ جاثم على صدر الوجودِ وا

وأضالعهُ مرتبكة 
ال تودُ أن تفصحَ عن أسالفها الراحل

ستطيلُ جسد بأبعادهِ  ا
ينازعُ في آخرِ رمقٍ لهُ
سافاتِ شهيقهُ معتلُ ا
وزفيرهُ يطرحُ سكانهُ

الذينَ أصيبوا بداء الكسورِ
عيناكِ قطبانِ متجمدانِ

كلما حاولَ الصيفُ أن يغزوهما
ذابَ فيهما

جَسدُكِ مثلثُ برمودةَ ما من طائرٍ يطيرُ
إال وقعَ في جبكِ

حينها أدركتُ أنني الشمسُ 
وأنكِ القمرُ

كيف ال أدرككِ وأنتِ مني
َ أنكِ أفق َ وتظن حتلق

َ أنكِ مجموعة من الطواويس وال تعلم
لم أدرِ بفؤادي تنازلي احلسراتِ
منوعَ من النبضِ سأرسحُ بقلبكِ ا
وأعُرًفُ هرقلَ ماب صدرين وعجز

ذابَ بالشعر وأتنفسُ احلبرَ ا
الشمسُ تركلُ وجهَ القمرِ

وجبهتهُ تتدفقُ ضياءً أنارَ الظالم
وعوانسُ النجومِ تتزوجُ عوازبَ النيازكَ النحيفة

أعرضُ أفكاري إلى أشعة الشمسِ
كي تتبخر

ال بدَ من حجامة ٍ لهذا الوجودَ
لتخرجَ منهُ األفكارُ الفاسدةُ .

الذاتُ نَفَسُ الوردة ِاألخير  ا
 ِ إغماضةُ اجلب

وجةِ للبحرِ  ارتدادُ ا
قطوعةِ  النارُ الكامنةُ في قلبِ الشجرةِ ا

بفأسِ الفصولِ  ...
منديل أبيضُ لغريقٍ ال تُبصرهُ السفنُ العابرةُ .

احللم ُ الروحُ  
صليب يُثقلُ ساقَ اللهفةِ   
إذ يعلو صخبُ الصمتِ  

رّة ِ . يتطايرُ ريشُ نوارسِ دهشتِنا ا
... ....  ....

الذاتُ التي ليسَ لها  ا
سوى قشرة ِالوقت ِ

ستكنسُها رياحُ الصحوِ 
َ أغصانِها  اكثَ ب تاركة ً الربيع َا

يئنُ بال خضرة ٍ

في وجعِ احلضورِ 
....   ....  ....
تهرئةُ فالزوراقُ ا

لن تمنحَ مجاذيفَها 
وهي ترسمُ على الشراعِ 
نكسرة ِ ظلَّ اخلطوط ِا
في فراغِها الهائلِ ...

تلكَّ التي تُشيرُ 
إلى سماواتِ العَتَمَة ِ

وأفقٍ غادره ُجنمُ القطب ِ
الذاتُ  بعدَ أنْ أضاعتْ ا

بوصلتَها ...
في أول الرحلة ِ

لتفوزَ بكأسٍ .....
ليسَ فيه سوى 

نخور .... أسنانِ الزمنِ ا
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كلّ الغيوم غيومُهُ
الشريكَ معه بها

أطلقها من أقفاصِهِ
فارتفعتْ  وهيَ ترمُقهُ بقلق

مخافة أنْ تضعفَ أمام ما يُلقي لها من الدُخن

فتعود ثانية إليه
××

ألـغـيـوم الـتي جـاء بـهـا من الـقـرى مُـكـدّسَةً عـلى
عربات

ـسـتـشـفى تـئنّ من والـغـيـوم الـتي أخــذهـا إلى ا

آالم احلَمل
والغيوم التي اقتطع منها ستائرَ لغرفته

أو بِطانةً لسُترته
والغيوم التي جاء بها إلى البيت

مثلَ جِراء ملوّثةٍ بالوحل
كلها  كلها غيومه

َ غيمة وأخرى إال في احلَلْب  ال يًفرّق ب
واجتنابِ النِطاح

إنهُ ككلّ الشعراءِ أب لسُاللةٍ من الغيوم
نقلَ إليها مالمِحَهُ بالوراثة

فصرنا كلما اشتقنا إليه نظرنا إلى األعلى
لــنـرى تــوائمَ طِــبقَ األصلِ مــنه يــحــومــون حـولَ

رؤوسِنا

توائمَ من الغيوم
××

كانَ يعلم أنّ زوجاتِه الشتاءات
لم يبلغنَ بعدُ سِنّ اليأس

وأنّ أرحامَهُنّ مثقلة بأجنّةٍ من الغيوم
لكنه  –كما يُخطيءُ الشعراءُ دائماً –

ركبَ سيّارته
وتوارى في أزقة عُزلته

دون أن يُودّعَ زوجاتِه الشتاءاتِ احلوامل
تاركاً بناتِه الغيومَ وحيداتٍ بال مُعيل

يسألنَ أيّ لقلقٍ مهاجر :
هل كنتَ حتملُ حقيبة أبينا
درسة ? ح يذهبُ إلى ا
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ثنى ا

بـ أضـلعـه يرفـرف قـلب استـبـدّ به شوق إلـيـها
بـــعــد طـــول غـــيــاب..  لـــســانـه األخــرس يـــدخــر
حكايات صـغيرة لبث يـراكمها سـنة كاملـة..ثملةً
قـلتيـها البـاسمت بفرح الـلقاء; تـطالع وجهه 
; تـطـوف بـكل ثـنـايـا; وجهـه حتصي الـنـاعـستـ
وسمـية الصغيرة; وكأنـها لعبة شائقة أفراحه ا
تزدان بها أنامل صبي يتيم ذاق صنوف حرمان
. ال علـيك! تـسر إلـيه: لديـنا مـا يكـفي من أوقات
و في جعـبتي قـصص شائـقة و هـدايا أرجو أن
تروقك! و عـبـر ربـوع الوطن; لـديَّ مـعك صوالت
و جوالت!..باسـما يـتلقّف هـمسهـا السّاحـر; كما

ظل يبسم كـلّ ما جادت عليه بـرسالة مصورة أو
مكتوبة; تنتشله من خضم حزن جارف و وحدة
تــقــتـلـه في صــمت..إشـراقــته فـي عـزّ اكــتــمـال و
ابتسامـته الهادئة الصّامتـة تكاد; حتتلّ مساحة
فــوق الـعـادة; كــفـنــان يُـشَــيع شـخــوص لـوحـته
ويـهديـها تـوقيعَـه عربـونَ سالم; يذكـر هنـا قصة
ــا كـان حــيـوانه األثــيـر بـ لـيـلـى  و الـذئب..ر
صنوف أخـرى ألفهـا منذ سـنوات طويـلة; تتردد
عـلى عـيـادته أو كـلّــمـا أَنَّتْ في مـكـانٍ قـصيٍّ عن
سـكــنــاه;إذ هــو يــلــبّـى الــنــداء.. تــعــاود الــكـرَّة;
فتداهمه بوابل كلمات باشّة حانية يلُفّها الرّجاء
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غرب ا

ا مـعتّقا احللوى خيـاشيمَه; أجل; كـان حلمـا قد
ـا حدث نـفـسه بـعد كـدّ ووحـشة; في ذاكـرته; لـطـا
بـــحب قــادم تــزفـه إلــيه األقــدار.. قـــفل عــائــدا من
ـتـطي شـوق إلـيـها و طـبـعـا لـتذوّق مـشـاويره; 
أوّل قـضمـة من ألـذ  حـلـوى.. أثـنى عـلى حـبـيـبته
أيّما ثناء..لم تكن صناعة منزلية خالصة كما كان
يشتهي..ما الضير في ذلك? تسمرت أمامه باسمة
رآة: شكرا لله; و ألختك الرائعة إذ ا تغازل ا كأ
هـي أســدت إلي هــذا الــصّــنــيع? وأردفت بــلــكــنــة
ـهـمّ أنّ احلــلـوى تــنـاغـي فــيه صــفح الــكــرمــاء: ا
راقـتك; ألـيس كـذلك?!..مسـتـبشـرا شـيّعـتْه ولـسانُ
حـالِه يــقـبل اعــتـذارهـا كــمـا يـحــمل اإلنـذار..رجل
بـطـبـعه ال تـنطـلي عـلـيه قـصص من احلـلوى..جُنّ
جُـنونُه حـ اهـتدى; إلى أنّ الـصـناعـة لم تُـسجّل
بدار شقـيقته ولم يـشهد أشـواطها بـيته السـعيد;
كـان يُــدَمْـدِمُ بــيـنه و بــيـنـه كـاجملــنـون: إذن فـذاك
ــنـــزل األصــهــار..زفــرة مــنــهــا;  ّ اإلخــراج قــد 
ووجه ساهم و ضحكة بقدر ما حتمل من الوداعة
و الـبــراعـة تــوحي بــصـورة مــوت زؤام يــتـربّص
بـاألحـيـاء..مـاذا دهــاكم? يـكـاد يـفــتِكُ بـنـا اجلـوع;

الغداء جاهز! ..
تـهلّلت أساريـرُه مغتبـطا بولده العـشريني;وحيّى

كهال أجنبيا عاد يشاركه العزاء.
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..يـبـادل كـرمَـهـا بـبسـمـة رسـمـهـا; وشـفق قـرمزي
يـشِعّ من عـيـنـيه عربـون وفـاء..ومن جـديـد يرسل
بـصرَه; إلـى األفق الـبعـيـد; يـنـاجي األقـدار عـلّـها
تفـصح عن جـواب أللف سؤال..أمـا كـان يجب أن
أُدَلل نفـسي بإجـازة; يوم قـرّرت أن تسـدي ألجلي
مــعـروفـا - عـبــر الـتـاريخ - أدمـنـت عـلـيه ماليـ

النساء?!..  
 ذاهـــلــة حـــســيــرة; تـــراه يُــفـــرج عن ضــحـــكــته
األسـيـرة تـنـصـرف بـدورهـا تـخـنـقـهـا الـذكـرى و
تــلـعن احلـلـوى األفـراح األعـيـاد  و كل األحـداث
السـعيـدة.. تتـساءل بـدورها: أيُّ شـيطـان أخذني
حيـنهـا ? و أيُّ فكـرة حمـقاء قـادتني إلى حـتفي ?
أيَّ لـعـنـة أحـلـلـتــهـا بـعـشّي.. ورغم أنـهـا شـعـرت
ببـعض العـزاء ح مـال علـيها بـنظـرة شفـيقة و
تلـقَّف مـنـها دمـعـتهـا احلـارّة  يـعلن لـهـا أن كفى;
كـانت قد وجـدت في الـبكـاء ضـالّتـها وأدركت; أن
ـسفـوحـة حتـمل لهـا ضـحـكاتٍ و ألف عَـبَرَاتِـهـا ا
شـفاء..عـروسـان جديـدان يتـفـجرّان حـبّا و إقـباال
على احليـاة..كانت قد اقتـرحت عليه إعداد ألوان
من احلــلــوى; تــكــاد ال تــخــلـو مــنــهــا بــيــوت كل
ا غاربة; تعود جذورها إلى بالد األندلس و ر ا
إلـى حـضـارات مـتـوسـطـيـة مـتـعـاقـبـة; طـابت في
خُــلــدِه الـفــكــرة وحـلّق  مــنــتـشــيــا يـداعـب عـبق


