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جتري في الساعـة الثالثة من ظهر الـيوم االحد في معرض بغـداد الدولي للكتاب وقائع
حـفل تـوقيع كـتـاب (أوراق شـفيـقـة عـلي اخلطـيب - أول بـاحـثة اجـتـمـاعيـة في الـعراق)

ؤلفه الدكتور عادل تقي البلداوي.
ــسـاحــة اخملــصـصــة لــلـجــنـاح ــعـرض ضــمن ا ويــحـضــر احلـفـل جـمــهــور واسع من زوار ا

السعودي.
وقـال راعي احلفل فائق الـعبيدي نـسيب السـيدة شفـيقة اخلطـيب ان (اصدار هذا الـكتاب هو
رض) واضاف (ان الدعوة رسالة محـبة من االسرة اليها حـيث تعيش في الغربة وهي تـعاني من ا

عامة للجميع).

رسالة بغداد
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ُنّحدرْ انها تستريحُ على ا
ربّما في الظالل 

على مَسقطِ الضوء  طلّ القَمرْ 
هو ذاك الذي أرّعبَ الطفلَ يوماً .. 

تَرَأَّى لنا من حجرْ  !
....

ربّما أسألُ السُحُب 
عن  جثّةِ الشمس 

ح يبلغها  البحرُ  
عن قلقٍ في الزمانْ 
وشيخوخة حُزنٍ  
تُعرّش قبل األوانْ

ا أسأل األرض  ر
ح تعود من الدورانْ

قادير فاخملاضاتُ   ب ا
..   قد أجنبت   حجراً

كان مكتشفاً  .. 
وسيدركُها  قبل أن يبلغَ العنفوانْ  

: انها كُرةُ األرض 
أم كرة الصَوْلَجانْ
—————-
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لمْ  أرَ  األرض دَوَّارَةً  
بل رأيتُ السماءَ تدورُ بنا 

حيث نسكنُ قبّتها 
وْن  وعلى سطحها يهجعُ احلا

كانت الشمسُ ناراً   
لها في أزيز العواصف برج
وجن    عفاريتهُ يسكنونْ 

كنتُ طفالً رضيعاً 
بعين تكتشفان 

و ال تكذبان 
وال في البراءةِ  أطفالنا يكذبونْ

لم أرَ االرضَ دوّارةً 
بل رأيتُ العصافيرَ هاربةً 

نحو عِشٍّ حنونْ
ورأيتُ الزمان يدور بِنَا 

وتدور احلياة الى يوم ال ينفع 
ال فيها.. وال يستطيع البنونْ ا

....
كلّ شَيْءٍ يدور بهذا الفضاءْ . 

فدمائي التي عرّشتْ 
غيمةً في السماءْ 

صعدت بعد أن حررَتْ ضَوْءَها 

ٍ لتنزلَ مَاءْ من مَهِ
....منذُ أن نشأت هذه األرض دَوّارةً

مِثْلَما عدّها األولونْ
كلُّ ما في احلياة دُمى

كلُّ شيء أراهُ بهذي السَّمَاء دُمى
وكواكبَ سيّارةً 

ومضبّبةً في العيونْ
....

كنتُ طفالً .. 
أراقبُ في الليل  وَجهَ القمرْ

حيثُ أهربُ منه 
الى حضن أُمِّي 

قد ألوذُ به خائفاً من نعاس السَهرْ
ربّما خائفاً من نقيق الضفادع  

أو غقغقات الصَقرْ
 ...

وكبرتُ .. 
و حوليَّ ناس بأحالمهم يَكبرونْ

وعرفتُ : 
بأنّ اخلسوف الذي يَدّهمُ  البدرَ

  مستنفر في اجلنونْ 
وسواء تكونُ مُدوّرةً 

هذه األرض أوال تكونْ 
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قصة قصيرة

لكن دون ان تـفــتح فـمـهـا بــكـلـمـة واحـدة  
زوجـــــتـي بـــــدال من ذلـك كـــــانت تـــــخـــــطط
لتاسيس اسـرة كبيرة  واقامة بيت دائم 
وربــاط زوجـيــة الفــكــاك مـنه  لـذلـك كـانت
تعمل في البـيت ليل نهار  تطبخ وتمسح
 وتــســـقي احلــديـــقــة وتـــغــسـل االفــرشــة
والـبـطـانـيـات  واحـيـانــا تـغـسل مالبـسي
مــرتـ قـبل ان ارتــديـهـا مــرة واحـدة عـلى
ــــســـاء تــــشـــعــــر بـــالــــتـــعب االقل  وفي ا
واالرهــاق الـــشــديــد فــتـــنــام بــعـــد مــغــيب
الشمس مـباشرة  حتى دون ان تنظر الى
ـعــلــقــة عــلى اجلـدار  عـقــارب الــســاعــة ا
وحــيـنـمــا اعـود من ســهـراتي اجــد الـبـيت
فــارغـا  يــخــيم عــلــيـه الـصــمـت وال يــبـدد
دوي صمته سوى صوت شـخير زوجتي ا
ـرمي في الـصـالـة مـثل جـثـة  وجـسـدهـا ا
هــامــدة  لــذلك افـــتــرقـــنــا ولم اعـــد افــكــر

بالزواج ابدا �
شـعرت  .في صـبـاح مـا  لم اعـد اتـذكـره  
بـاحسـاس مـختـلف عـما كـنت احـسه جتاه
زمـيلـتي  لم اكن اصـدق ان ثـمـة احـساس
جــمــيل ولــذة تــسـري فـي عـروقـي مع هـذه
اخملــلـوقــة الــغـريــبـة  حــيـنــمــا المـســتـني
بفخذها  ومسدتني رائحة جسدها الزكية
. لـقد مـرت سـريعـا وهي حتـمل حـزمة من
االوراق  وتـمنـيت ان يـطـول مقـامـهـا على
هـذه احلال  لم تـتـغيـر نـظـرتي جتـاهـها 
مــازالت في نـظــري امـراة قـبــيـحــة الـشـكل

ا ال ارى االشياء على حـقيقتها ال ادري 
من اول وهلة  مع انهـا موجـودة بكامل
هيئتها من اول نظرة  وكل شيء حولي
يبـدأ مخـتلـفا او صغـيرا او مـختـفيا عن
نــاظـــري ثم يـــظـــهـــر فـــجــأة  االشـــيــاء
الصـغيـرة التي اراها  ليس بـالضرورة
ان تـكـون صـغـيرة فـي احلجـم و الوزن 
فـقـد تـكـون صـغـيـرة في الـتـأثـيـر واثـارة
االنــتــبــاه ومــا تــتــركـه من انــطــبــاع في
الـنـفس  فـثــمـة اشـيـاء تـبــدو عـلى غـيـر
حـقـيقـتـهـا في بدايـة ظـهـورها  ثم تـبدأ
بــالـتـشــكل عـلى هــيـئـة جــديـدة او حـجم
مخـتلف  وكأنـهـا كبـرت او حتولت الى
اشـيــاء بـاهـرة وسـاطـعــة في حـضـورهـا
ووجـودهـا  ولـكن الـغــريب وبـعـد مـرور
فترة زمـنية مـعينة  انسى البدايات في
اغلب االحيان  فال اكاد اصدق  ان تلك
ــضـيـئــة في سـمـاء الـنـجــمـة الـكــبـيـرة ا
الــعــالم كـانت عــبــارة عن نـيــزك صـغــيـر
وتــافه  وال يـــكـــاد يـــهـــتم المـــره احــد 
فـاتــعـامل عـلى هــذا االسـاس مع الـواقع
ــقــدوري ان اعــيـد كــمــا هـو  اذ لــيس 
تــــشـــــكــــيل الـــــعــــالم حــــسـب مــــزاجي 
ـصممـة في داخل جسدي فاحاسـيسي ا
هي الـتي تـقــودني وهي الـتي تـوجـهـني
نحـو االشيـاء الـتي ارغبـها او تـلك التي
ـا ان هــذه االحـاسـيس انـفــر مـنـهـا  و
عــلـى تــمـاس مــبــاشــر مع الــعــالـم الـذي
يـحــيط بي  فــغــالـبــا مع كــنت ارى ذلك
الــعـالم مــعـكـوســا فـوق مــرايـا مـهــشـمـة
ومـــشـــطـــورة  وانـــا احتــــدث هـــنـــا عن
االحـــــاســـــيـس ولـــــيـس عن احلـــــواس 
فـــاحلــواس هـي مــجـــســـات كـــبـــيــرة او
تـلسـكـوبات هـائلـة تـلتـقط اعـقد االشـياء
واصـعـبـهـا  ومن خاللـهـا نـاخـذ صـورة
كـامـلـة عن الـعـالم  الفـرق بـ احلواس
واالحاسيس كالـفرق ب الة الـتصوير (
الــكــامــيــرا ) وشــريط الــســيــنــمــا الــذي
تـــســــجـــله تـــلك االلـــة  فـــاحلـــواس هي
الــكـامــيـرا  واالحــاسـيـس هي الــشـريط

الذي سجلته تلك الكاميرا �
ا نحن مـخدوعون  .لكن من يدري ? فـر
حينما نصـدق تلك احلواس وما ترسمه
لنـا من مشاعـر ومدارك ومـعارف وصور
 اذ ان الـــفــرق بــ الــوهـم واحلــقــيــقــة

خـاضع جملـسـات تـلك احلـواس نـفـسـها 
واذا اردنـا ان نــفـرز احلـقـيــقـة عن الـوهم
يـز بيـنهـما  فعـليـنا الـلجـوء الى تلك و
فنحن شـكلة   احلواس نـفسـها  وهنـا ا
واحلـالـة هـذه  كـأنـنــا نـقف امـام قـاضي
لـيحـكم لـنـا و علـيـنا  وهذا الـقـاضي هو
اخلصم وهو احلـكم نقسه  وعلى مقولة

انت اخلصم وانت اجلكم 
 .من مــنــا يــســتــطــيع ان يــغــوص خــلف
غـمــوض هـذا الـعـالم دون االعــتـمـاد عـلى
حـــواسه  وقـــدراتـه احلـــدســــيـــة ? تــــلك
احلــواس الــتي تــشـعـل فـيــنــا احــاسـيس
وصور مختـلفة عن االشيـاء التي نتعامل
ــتـــشــعب مــعـــهــا  كـــاخــتـالف الــعـــالم ا
ـقـعر  حتـى ليـبـدو ان تلك ـنبـسط وا وا
االحــاسـيس هي تــرجـمــة الشـيــاء الـعـالم

تنوعة  وموجوداته ا
. اقول هذا وانا احتـدث عن زميلتي التي
جتــلس بـجــانـبي فـي كل يـوم عــلى نـفس
نضدة  وتعمـل معي وحتت امرتي وال ا
تــخـالـف لي امـرا  وكــانــني قــدر مــقـدر 
ومـكتـوب عـليـها ان تـسـتسـلم لـهذا الـقدر
طــواعــيــة وعن طــيـب خــاطـر  كـنت ارى
وجـهـهـا الــطـافح بـاالصـبـاغ الـفـاقـعـة في
الـصبـاح البـاكـر فاشـعر بـالـغثـيان وافـقد
ــا اراهـا  شــهـيــتي لالكـل تـمــامـا  فــحـا
تـرتـسم لي صـورة لـكـائن او جـنس ثـالث
غريب االطوار  وجنتـاها مـنتفـختان  و
ثمة شبه كبـير ب تلك االنتـفاخة البارزة
في وجـههـا وب تـلك الـشرائح الـلـحمـية
ـعدة لـلـطـهي والـتي غالـبـا مـا اراها في ا
طاعم  انها مـتورمة وليـست ناضجة  ا
ولـذلك صــرت اتـعـمـد تــنـاول فـطـوري في
البيت قـبل اجمليء الى الدائرة  وحيـنما
تــدعـوني لــتـنـاول الــفـطـور مــعـهـا صـرت
اخـتلـق احلجج واالعـذار كي افـر بـجـلدي
ــقـرف  ــهـرجــان الـصــبـاحي ا من هــذا ا
وكانت عيناها كبيرت بحيث تبدوان لي
مــثـل عـــيــنـي كــائـن مـــذعــور وهـــارب من
مـصــيـر مـوحش  وحـيــنـمـا كــان الـنـاس
يـــزدحـــمـــون حـــولـي من اجل مـــراجـــعـــة
سجالتـهم ومـنحـهم تواقـيع تـثبت صـحة
ســــجالتــــهم كــــانـت تــــقف الى جــــانــــبي
ــســاعــدتي  وتــوفــر لـي كل شيء حــتى
االشياء الـتي لم اطلـبها مـنها  لكنـها ما

ان ترتكب خطأ بسيطا حتى انهال عليها
بالعقاب الصارم والتوبيخ القاسي وسط
ذهول الناس وحيـرتهم حتى ظن البعض

من الناس انها زوجتي 
. حــيـنـمـا تـقـتـرب مـنـي مـسـتـغـلـة فـرصـة
الـزحـام في الـعـمل اشـعـر بـطـرف فـخـذها
ن  ال ادري ما وهو يـحـتك بسـاعدي اال
اذا كــانت هـــذه احلــركـــة بــريـــئــة وغـــيــر
مــقــصــودة ام انــهــا تــتــعــمــد هــذا االمــر
وتـخـطط له بـقـصـد وسـوء نـيـة  في تلك
الــلــحــظـــات لم اكن اتــخــيـل كــيف تــبــدو
مالمح وجـهـهـا  ورعـشـة جـسـدهـا الـذي
تـفـوح مـنـه رائـحـة تـذكـرني بـرائـحـة امي
حــيـــنــمــا كــنـت انــدس بــ احـــضــانــهــا
بجـسدي فاغـوص في عالم آمن ودافيء 
بل كــنت اتـــخــيل فـــقط تــلك االنـــتــفــاخــة
ــقــززة وهي تـــقــتــرب مــني الــفــاقــعـــة وا
وحتتك بـسـاعدي  واحمـد الـله ساعـتـها
اني تـنـاولت فـطـوري في الـبـيت ولم تـعد
بي حــاجــة الى االكل  وحــيــنــهــا اشــعـر
ــصـارين بــطـني وهـي تـصــدر اصـواتـا
غريـبة  وكأن مـعارك طـاحنـة تدور هـناك
في الداخل  بيـنـما هـنا في اخلـارج اجد
نفسي وقد شـعرت باالختنـاق والغثيان 
اذ ليس اصـعب من ان جتـبر نـفـسك على
الــتـغــاضي عن احـســاسك بـالــضـيق وان
تفـتعل ابـتسـامة بـلهاء عـلى وجهك كي ال
يــشــعـر زمــيــلك بــانـه يـســبـب لك ضــيــقـا
وحــرجـا  انــهــا احــاســيس تــنــبــعث في
داخـلي وال اعرف مـصـدرهـا او كنـهـها او

سببها 
. وعلى الرغم من ذلك وفي مـرات كثيرة 
وظـفـ والـزبائن وهم كـنت ارى بعـض ا
ويــحـــاولــون يـــتـــوددون الى زمـــيــلـــتي  
الــتـــقــرب مـــنــهــا او افـــتــعـــال االحــاديث
اجلـانـبـيـة مـعـهـا  وحـيـنـهـا اشـعـر انـهم
ـشـاعـر  او عــبـارة عن انـاس مــتـبـلــدي ا
تلكون مشاعر اصال  وبوصلة انهم ال 
اذواقـهـم مـنــحـرفـة  او انـهــا عـاطــلـة عن
العـمل تـمـاما  ولـذلك لم يـعـودوا قادرين
على الـتمـييـز ب مـا يسـر النـظر ويـبهج
اخلـاطـر وبـ مـا يسـد الـنـفس ويـفـقـدها

شهيتها لالكل . 
وفي احـــيـــان اخـــرى كـــنت اعـــذر هـــؤالء
الــنــاس الــذين يــتــوددون الى زمــيـلــتي 
والى كل الـنـســاء الـلـواتي تـصـادفـهم في
كل االمكنة  واعتقد ان مـشاعرهم ليست
متـبلـدة الى احلد الـذي بالـغت في وصفه
ا اسـتـطـيع اعزو سـبب نـفوري من  ور
الـنـسـاء لتـجـربـتي الـفـاشـلـة في الزواج 
فـأنــا احب الـسـهـر والــعـزلـة والـتـدخـ 
وكنت احلم بزوجة جـميلة مطـيعة وذكية
وتشبه اجلاريـة تماما  تلبي كل طلباتي

تــلــطخ وجـــهــهــا مــســاحــيـق الــتــجــمــيل
واالصـباغ الـفـاقـعة  لكن احـسـاسي فقط
تـغـيـر  صــرت اشـعـر بـالــنـشـوة حــيـنـمـا
تقـتـرب مني  لـكنـهـا كـانت تؤدي عـمـلـها
دون اكـتراث  وابـتـعدت وهـي تبـحث عن
بــعض الـسـجالت الــتي طـلـبـتــهـا مـنـهـا 
كانت تريـد ان تعرف نـوع السجالت التي
طـلبـتـهـا منـهـا فالحت منـهـا نظـرة عـابرة
جتــاهي  انـــحــنت بــجــســـدهــا الــرشــيق
والـفــاتن نـحــو االسـفل  فـتـدلـى شـعـرهـا
وبـانت االســود وغـطـى نـصف وجــهــهـا  
عــيـنـاهـا من خــلف شـعـرهــا الـذي انـحـدر
نــحـــو االســفل  فــبـــزغت واشـــرقت مــثل
جنمتـ متأللئتـ وهاربتـ خلف غيوم
كثـيفة  تساءلـت في نفسي  من اين لها
هذه الهيئة االنـثوية الساحرة  يالها من
ـقـرف شـيـطـانة  كـانـهـا ابـدلت جـلـدهـا ا
ــلــمس  ولــبــست جــلــدا جـــديــدا نــاعم ا
ذكـرتـني تـلك الـنـظـرة الـسـاحـرة بـلـقـطات
الـدعـايــة الـسـيـنـمـائـيـة  لـقـطـات االغـراء
والفتنة  ولم اعد اثق بحواسي  وصرت
اشـك انـنــا قــادرون عــلى الــتــقــاط صـورة
حــقــيــقـــيــة لالشــيــاء الـــتي حتــيط بــنــا 
وغاصت بي االسـئـلة مـثل فيـلسـوف يقف
امـام مـحـراب مـعـضـلـة مـعـرفـيـة تـعـترض
وكـان ديـكارت طـريق بـنـيـانه الـفـلـسـلـفي 
حاول ان يجيب عن هذا السؤال  اراد ان
يـنـهي الـشك الـذي يـحـيط بـحـواسـنـا وان

ـنـحـهـا الـثقـة الـكـامـلـة بـتـلك احلواس 
وان كل مـا تـقـوله حـواسـنـا لـيس وهـما 
فـقـال قـولـته الـشـهـيرة  انـا افـكـر اذن انا
ـا يـحق لي ان اقـول بـنـاءا مـوجود  ور
علـى ما قـاله ديـكارت  انا اشـعـر اذن انا
ــعـقـول ان تـكـون مـوجـود  اذ لـيس من ا
حــواسي تــمـارس مــعي اخلــداع الى هـذا
احلــد الـــذي تـــصــور لـي تــلـك اخملــلـــوقــة
الــغـريـبـة والـقـبـيـحــة وهي بـهـذه الـفـتـنـة

واجلمال 
. بعـد فترة االسـتراحـة رايتـها تذهب الى
غـرفـة مجـاورة لـغـرفـتـنا  وهـناك خـرجت
مع احـد الزمالء و تـنـاولت معه الـفـطور 
كـانـا مـبتـسـمـان وسـعـيدان . بيـنـمـا كان
صـــوت شــخــيــر زوجـــتي وتــأوهــات امي
وهي تـتالم مـن نوبـات االلم الـلـيلي  ترن

في اذاني 
. في صـــبــاح الـــيـــوم الــتـــالي جـــئت الى
الـدوام مـتـاخرا  وكـانت زمـيـلتـي جتلس
ــكـان الـذي اعـتـدنـا ان جنـلس في نـفس ا
فـيه ســويـة  بـدت لـي انـيـقــة ووادعـة في
جلـسـتـها  لم ادخل مـباشـرة الى الـغـرفة
ــا وقـــفت فـي الــبـــاب وتـــطــلـــعت في وا
وجـهـهـا  فــوجـئت حـيــنـمـا اكــتـشـفت ان
وجهها مدور بشكل لطيف  وانفها دقيق
ومنسجم مع استدارة وجهها  لم اشاهد
ـقـزز الـذي يـشـبه شـرائح ذلك االنـتـفــاخ ا
ـــشـــويــة  وبـــدال من ذلك رأيت الـــلـــحـم ا
خدين متوردين تكسوهـما حمرة خفيفة 
كــان وجــهـــهــا مــشـــعــا ونــضــرا  و تــلك
احلـمرة اخلـفيـفـة تزيـدها فـتـنة وسـحرا 
وحتت عـيــنـيـهـا ثـمـة هـالـة تـشـبه تـدرجـا
لونيا او حزمة طيق ضوئي جميل واخاذ
 .نــظــرت نــظـرة عــمــيــقــة الى زمــيــلــتي 
واعدت الـنظـر اليـها  كأنـها لـيست هي 
عــلى الــرغـم من انــهــا هي نــفــســهـا  ولم
لـكن يــتــغـيــر فــيــهـا شيء عــلى االطالق  
هــكــذا انــا عـلـى الـدوام  ال ارى االشــيـاء
عـلى حـقيـقـتـهـا من اول وهـلة  رغم انـها
موجـودة على هيـئتـها هـذه من اول نظرة
قـزز على وجهها عبارة  وكان االنتفاخ ا
عن وجنـة متـوردة يكـسوهـها طـيف لوني
مائل الى احلمـرة يزيد من بهـاء وجهها 
وكانت عينـاها مشرقـت وهما مـحاطتان
بهالة لونية اخاذة ومائلة الى السمار �
 لم اعد اتـناول فـطوري في الـبيت  على
امل ان نفـطر سـوية  انا وزمـيـلتي  لكن
وفي كـل مــرة اصل فــاكــتــشف ان زمــيــلي
االخـر قـد سبـقـني الـيـها  وظـلت تـتـناول
فطورها في كل صبـاح مع زميلها  بينما
اجــلـس انــا وحــيــدا ونـائــيــا واكـل بــعـدم
شهية حتى ذبل لوني وشحب وجهي 

. ذات صـباح وصـلت الى الـدوام مـبـكرا 

وقد وسـلــمت عـلى زمـيــلـتي بـحـرارة  
ذهــبت تـلك الـتــقـاطـيع الـقــاسـيـة الـتي
كــنت ارســمــهــا عـلـى وجــهي حــيــنــمـا
صرت احتـدث مـعـهـا  وبدال من ذلك  
انسانا ودودا وعطوفا معها  لكنها لم
تعرني انتباها  وقد تغير لون وجهها
حينما طلبت منها ان نفطر سوية  ثم
اعـتـذرت بـكـل لـطف وادب وقـالت انـهـا
تـناولت فـطـورهـا في الـبيت  ال اعرف
ما اذا كـان عـذرا وتهـربا مـنـها ام انـها
فعال باتت تتناول فطورها في البيت 
واذا كانت فـعال باتت تتـناول فـطورها
في البيت كـما تقول  فماذا يـعني هذا
? ايـعقل مـثال انـهـا ........ ال ال من غـير
ـعقـول ان يـكـون هـذا . رباه  مـا هذا ا
اجلـــحــــيم الــــذي اخـــوض فــــيه ? واي
مـشاعـر واحاسـيس مـتقـلـبة هـذه التي
ـا بـات ــتـلــكــهـا نــحن الـبــشـر ?  ر
منظري يسبب لها قرفا ويسد شهيتها
كمـا كانت تـسد شـهيـتي ? راودني هذا
الــهــاجس الـغــريب عــلى حــ غـفــلـة 
ـــرآة الرى وجـــهي فـــاســـرعـت نــحـــو ا
ومنظري  وهناك رايت ما لم اصدقه 
كان ومـا لم اره من قـبل في مالمـحي  
وجهي منتفخا  وتلك االنتفاخة تشبه
انـهـا ـعـدة لــلـطـهي   شـرائـح الـلـحـم ا
تـشـبــهـهـا تـمـامـا  وعـيـنــاي غـائـرتـان
وانـفي خــلف مــحــجــرين مـتــكــهــفـ  
طويل  وتسـاقط شـعر راسي فـصارت
هامتي صلعاء وحـواجبي منتوفة مثل

ريش طائر غريب �
ـنـضـدة ادرت وعـنــدمـا جـلـست فــوق ا
وجـــهي عـن زمــيـــلـــتي  الـــتـــفت الي 
ارادت ان تــعـرف مــاذا حل بي  لــكـني
ابــتـعـدت عــنـهــا بـوجـهي  تـمـنـيت ان
اخـــفـي وجـــهـي عـــنــــهـــا  لم ارغب ان
سكينة ا تراني وانا على هذه احلال  
ـــا كــانت جتــامــلــنـي وتــتــحــمل من ر
اجـلي الــكـثـيـر  فـكم كــنت اسـبـب لـهـا
ضيـقـا وحـرجا  لـكن يبـدو انـهـا كانت
شاعري  يالها من تبتسم لي مراعاتا 
فتـاة لطـيفـة وجمـيلـة وخلـوقة  ويالي
من زمــيل صـــفــيق ومـــعــتـــوه وقــبــيح
ومــغـرور  لــكن هل كــانت تــبـتــسم لي
ـشـاعـري ام ان ابـتـسـامـتـهـا مـراعـاتــا 
حقـيـقيـة وليـست مـفتـعلـة ? وهل كانت
قبيحة الى تلك الدرجة التي تسبب لي
قـرفـا واشـمـئـزازا ام انـني انـا الـقـبـيح
قرف  ترى كيف استطيع ان اعرف وا
احلــقـيــقـة  هل من خالل احــاســيـسي
ـتـقلـبـة فـقط ام ان ثمـة اشـيـاء اخرى ا
نـسـتــطـيع ان نــحـتــكم الـيــهـا لــنـعـرف

احلقيقة ?
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ّا السوط عانقني خضّبت كفّك 
إن تفتريه فهذا اجلرح مأواه

قالوا الصبابة شهد الثغر يورقها 
فقلت واللّحظ ترديني شظاياه

أرضى إذا كنت من هِجرانه دنفا
أو يرتضيني هواه ب قتاله

ظنّ الغِرار بأنّ الوصل أحجية 
دون الفراق وما ظنَّوه أغراه 

من كان قابيل في القربان رائده
أنّى على الباب يا هابيل تلقاه
سلو غراب اخلوالي عمّ يفعله
علّ الزمان يواري بعض سوآه

يا قيس فيم الهوى يبقيك ناطره 
قد عادت اليوم كالعرجون لياله
أسررت غِلّك يا من سِرّه شَكَس
بيني وبينك في األسرار ألله

أوّاه يا عازف اآلهات أوّاه
نبض اجلوى وحديث الروح مضناه

عازف واألوتار تطربني كيف ا
إذا البنان من األوداج حِنّاه

يا سارق النوم ذا سُهْدي يباهلكم
فالليل يحكم والنجْمات ترضاه
لَكَمْ تلوت بوهج الشمس قافيتي 
يوم استظلّت بنعش الشعر جنواه

ومرّ في خاطري ذكرى تعارفنا
حتى تدانت من األضالع عطفاه
من النياط الى احللقوم غرغرة
كم احتواها التالقي في زواياه
والقدّ تلهمني ليلى سالفته 

معراجه  ‘الروح قبل اجلسم ترقاه
كأنّ ما بيننا األيّام تطفئه

مسجور بحر من األشواق خضناه
وتغرق احللم الهاني زوابعه
ويهتري عهدنا ذاك الكتبناه

حفظت ودّ الذي قد خان جانحتي
أنساه والع دون الناس ترعاه
يا راقِيَ الصبّ تكفيني شهادته
من يسلب اللّبّ كيف القلب يساله
في احلان أبقى هَجودا في مفاتنه

ويوم آذنته تصطكّ أذناه


