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قصة قصيرة

نعت االوساط االدبـية العربية امس الروائي الـعراقي االصل إسماعيل فهد إسمـاعيل الذي توفي في الكويت امس الثالثاء عن  78عاما
ـوقع تويـتر (يـنعي ـتمـيـزة. وكتـبت رابطـة االدباء الـكويـتيـ علـى صفـحتـها  بعـد مشـوار حافل أثـرى خالله الـساحـة العـربيـة بأعـماله ا
نية اليوم .. إنا لله وإنا إليه راجعون). ولد إسماعيل في مجلس إدارة الـرابطة وفاة األديب الكبير إسماعيل فهد إسماعيل الذي وافـته ا
ـعـهـد الـعـالي لـلـفـنون الـبـصـرة عام  1940وتـلـقى تـعـلـيـمه في الـكـويت والـعـراق. اذ حـصل عـلى الـبـكالـوريـوس في األدب والـنـقـد من ا
ـسرحـية بـالكـويت. بدأ بـكتـابة الـقصص الـقصـيرة في مـجلـة الرائـد الكـويتـية عام  1963والتي جـمعـها الحـقا في مـجمـوعة قـصصـية بـعنوان ا
(الـبقعـة الداكنـة) صدرت عام  1965عن مكـتبة الـنهضـة في بغـداد. أصدر روايته األولى (كـانت السمـاء زرقاء) عام  1970الـتي حققت صدى
ستوى العـربي وتوالت بعدهـا الروايات ومنهـا (الضفاف األخـرى) و(الطيور واألصدقـاء) و(خطوة في احللم) و(دوائـر االستحالة) واسعا عـلى ا
و(ذاكـرة احلضور) و(احـداثيـات زمن العزلـة) و(السـبيلـيات). حتـولت الكثـير من أعـماله إلى مـسرحيـات كما كـانت له دراسات نـقديـة هامة مـنها
(القصة العربية في الكويت) و(الفعل الدرامي ونقيضه) و(الكلمة-الفعل في مسرح سعد الله ونوس) و(شعر في الهواء الطلق). وحصل على العديد من
اجلوائـز منها جائزة الدولة التشجيعية في الرواية عام  1989وجائـزة الدولة في مجال الدراسات النقدية عام  2002 وجائزة سلطان بن علي العويس

الثقافية في دورتها الرابعة عشرة 2015/2014 .
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كان الوحيد الذي كان سرمد اال انه ا
مـتاحـا لركن الـسيـارة في ذلك الزقاق
ارة  بتـثاقل وهن ـقفـر من حركـة ا ا
نـزل وتـطرق الـباب  لم تقـتـرب من ا
رة االولى الـتي تزور بـها تـكن هـذه ا
ــــنـــزل  فــــقـــد زارتـه في وقت هـــذا ا
سـابق برفـقـة عـدد من الزمالء عـنـدما
اصيب سرمـد بوعـكة صـحيـة اقعدته
في مــنــزله لــعــدة ايــام . تــطــرق مـرة
اخـرى على البـاب لكنهـا لم تلحظ اي
اشـــــارة خلــــروج شــــخص  حتــــاول
االتصـال بسرمد  يرد عـلى اتصـالها
ـرة  تـخـبــره بـانـهــا تـقف في هـذه ا
اخلــارج . يــثب االخــيـــر ثــمال يــفــتح
ـنزل  يـحدق الى الـبـاب ويـدخـلـهـا ا
مالمح وجـههـا مستـغربا من قـدومها
فاجئ  تتسـاقط على االرض بضع ا
قــطـرات من عــرق جــبـيــنـهــا بـعــد مـا
كادت تسقط اثر تعثرها بعتبة الباب
الـداخـلي  بــدا وجـهـا كـقـطـعـة شـمع
وضـعت امام مـوقـد من شـدة الـقيظ 
الـقــلق ونـظـراتـهـا اخلــائـفـة جـعالهـا
تـتـحـرك بـتـخـبط  نـاهـيك عن حـرارة
اجلـو . لم تـكن تخـشى أن يراهـا احد
وهي تـدخل الى مـنزل شـخص غريب
وفـي ذلك الــــتــــوقــــيت  اال ان دقــــات
قلـبها اخـذت بالـتسارع كـلمـا اقتربت
مــنه  عـــنــد الــبـــاب وقــبـل ان تــقــوم
بـــطــرقه وقـــفت طـــويال حتت اشـــعــة
الشمس تـتأمل ما يجري . ادركت في
خــضم انـفــعـالـهــا وثـورتــهـا تــبـعـات
ذهـابـهـا لـوحـدهـا إلى مـنـزل شـخص
أعزب ال تـربـطهـا به اي صـلة قـرابة 
ويـسكن لـوحده  لكـنهـا لم تـستـطيع
الـصـمـود امـام ضـغط الـنـشـوة كـلـمـا
فـــكــرت بــرؤيــته  لم تــكن رؤى حتب
ـتــلـكـهـا زوجــهـا رغم الـثــروة الـتي 
والـــده والـــتـي حـــولت عـــائـــلـــته الى
واحـدة من كبـار العـائالت الغـنية في
عــراق مــا بــعــد عـام  . 2003كــمــا لم
تـتـوقع ان تــقع في غـرام رجل مــعـقـد
كـما كـانت تنـعته  نـاهيـك عن كونـها
عــــــلى ذمــــــة رجـل اخــــــر . اشــــــاحت
بعـواطفـها عن زوج ذو مـكانـة ونفوذ
ــــتــــلك ارصــــدة في ووريـث لـــرجـل 
بنوك دبي وعمان ومجمع جتاري في
اسـطـنبـول واسهم في بـورصات دول
نـازل والعـمارات اخلـليج وعـدد من ا
وشـركـات الـسـيـاحـة . واخـذت حتـبو
فرده في نـحو رجل مـغمـور يعـيش 
لكه في منطقة شعبية منزل صغير 
 حتـى وقعت في شـباكه . "احلب هو
مــا يـنـقـصــني" دائـمـا مــا كـانت تـردد
هــذه الــعــبــارة امــام صــابــرين الــتي
تـنصحـها بتـرك سرمد واحلـفاظ على

بيتها من اخلراب . 
عــلم زوجــهـا بــعالقـتــهـمــا عن طـريق
االخيـرة والتي تـعـمل بنـفس الشـركة
مع رؤى  فـعـلـى الـرغم من الـصـداقـة
ــتــبــادلــة الــتي تــربــطــهــا والــثــقــة ا

 مـسكت هاتـفها وطلـبت الرقم الذي
حـفـظـته عـلى ظـهـر قـلب وانـتـظـرت
الرد  لم يجب الطرف االخر فكررت
احملـاولـة وكـانت الـنـتـيـجـة ذاتـهـا 

فانتباها القلق . 
فـي الـــســـابـق لم تـــكـن رؤى تـــبـــذل
جهـدا في محـاوالتهـا جلبـر خواطر
الشـاك الـذي يأتـون اليـها وكـأنها
طـبـيـبـهم الـنفـسي  تسـتـمع الـيـهم
كـال عـــلى حـــده وبـــذات االهـــتـــمــام
واالبـتــســامــة الـهــادئــة الـتـي تـزين
المح اجلــادة والـذي وجــهـهــا ذو ا
يعـبر عن مدى وقار وقـوة شخصية
صــــاحــــبه  االمــــر الــــذي يــــجــــعل
الكـثيرون يشـعرون بالثـقة والراحة
ـوضوع عـند مـغادرتـهم لها  لكن ا

مختلف مع سرمد . 
حــصـلت رؤى عـلى عــمل في شـركـة
ـالـيـة بوسـاطـة زوجـها لـلـخـدمات ا
صاحـب شركـة للـسـياحـة والسـفر .
تلكها على الرغم من الثروة التي 
زوجـهـا اال انـهـا ارادت بـعـمـلـهـا ان
تــتـــخــلص من جـــو الــرتــابــة الــتي
اعـتادت عـلـيـه في الـبـيت كـمـا انـها
رفــضت الــعــمل في شــركــة زوجــهـا
لكي تـثبت جدارتهـا دون اي اعتبار
لشخصها كزوجة لرب العمل . 

ـيـز رؤى انهـا مسـتمـعة جـيدة ما 
وكـثــيـرا مـا تــعـطي حــلـول نــاجـعـة
ـشــاكل اجـتــمـاعـيــة يـتـعــرض لـهـا
بـعض العـاملـ في الشـركة  االمر
الـذي زاد من احـتـرامـها ومـكـانـتـها
بـيـنـهم . يــومـا مـا قـدم زوجـهـا الى
الـشركة في سـاعة مبـكرة وطلب من
ــديــر ان يــصــطـحـب زوجـتـه المـر ا
هام وبـحكم عالقـة صـاحب الشـركة
ـــديـــر ذلك . ـــانع ا بـــزوجـــهـــا لم 
غـابت عن الــشـركـة الســبـوع وحـ
عـودتــهـا رحب بـهـا احــد الـعـامـلـ
االمـر بــحـرارة اكــثـر مـن الـبــاقـ  
الذي جعـلها تتـسائل حول سر هذا
الـشـخص االنــطـوائي الـذي لم يـكن
يـخــتـلط مع االخــرين ال سـيــمـا هي
نـفسـها  وعـلى الـرغم من معـرفتـها
الســمه اال انه اخــبــرهــا بـأن اســمه

سرمد . 
اخـبرت اصـدقاءهـا بأن زوجـها كان
ناسـبة ذكرى قـد اعد لهـا مفاجـأة 

زواجـــهم وقـــد اســـتـــأذن من مـــديــر
الـعـمل لـيــمـنـحـهــا اجـازة يـذهـبـون
ـا ان وقت فـيـهــا الى ايـطـالــيـا . و
العمل كان مبكرا نسبيا فقد استغل
احلاضـرين الفـرصة لـلحـديث معـها
حـول الــسـفـرة فـيـمــا اكـتـفى سـرمـد
بــالــوقــوف جــانــبــا يــحــدق الــيــهــا

باعجاب .
اخـذ سرمد يـتحـ الفرص لـلحديث
مـع رؤى من وقـت الخـــــر . وعـــــنـــــد
وثـــوق عالقــتـــهــمــا  اخــبـــرهــا عن
شـاكل التي تـعـتريه في احلـصول ا
عـــلى زوجــة يـــنــهي مـــعــهـــا حــيــاة
الـعـزوبـيـة ووحـدته عـمـومـا فـهـو ال
يرغب بأمراة تقليدية . اخبرها ذات
مـرة حـينـمـا سألـته عـمـا اذا صادف
هــكــذا امــرأة بــأنه كــان عـلـى عالقـة
بـصــحـفــيـة وكـان يــخـطـط بـالـزواج
مـنــهـا اال ان قــوى الـشـر مــنـعت من
حتــــقـق حـــــلــــمـه بـــــعــــد ان قـــــامت
باختطافهـا ورميها مقطوعة الرأس
. شـعرت رؤى بـالـذنب النـهـا سـألته
اال انه تــغــلب عـــلى عالمــات االسى
التي بـدت عـليه واسـهب قـائال بانه
رح وجـد مؤخـرا امرأة جتـمع ب ا
والذكـاء وقـوة الشـخـصيـة اال ان ما
يـعـيـبـهـا انـهـا مـتـزوجة  ابـتـسـمت
بخجل فقد علمت رؤى انه يقصدها
بـهـذا الــكالم . كـان دائـمــا مـا يـلـمح
لها عن اعجابه واجنذابه اليها وقد
كـانت تـبادل ذلك بـفرح داخـلي عارم
نعه يكـتسي بـاستـهجـان ظاهـري 
مـن الـتــمــادي . عـلى الــرغم من حب
زوجـهـا لـهـا اال ان رؤى كـان تـشـعـر
مــعه بـفـراغ عــاطـفي رهـيب واخـذت
تــشــكـو لــسـرمــد قـلــة اكــتـراثه بــهـا
بالغ فيه في عمله بسبب انشغـاله ا
واخـبـرته بـانـهـا لم تـتـزوج عن حب
ـا مــكـرهه بــعـد احلــاح من قـبل وا
والـدهـا الـذي تـربـطه بـوالـد زوجـها
عالقـة وطـيـدة افـرزتـهـا الـسـيـاسة 
ان فـقد كـان والدها عـضوا في الـبر
بـيــنـمـا شـغل والــد زوجـهـا مـنـصب

وزير .
يستلم هاتفها رسالة :

"في مــــنــــامي اراك مــــا ان وضــــعت
بـــهــــيــــئـــتك رأسـي عـــلـى وســـادة  
اجلـمـيـلة تـتـجـسـدين لي حـ اكون

ـسك  ثم يــقـضـا  اكـلـمك  احـاول 
اكتشف ان هذا مجرد سراب  اه لو
ر يوم دون تعلم كم اعاني ح 
ان اراك  هـــذيـــان انـــفـــعــالـي صــار
يـنـتـابني  هـكـذا فعل بي ادم1انك 
اواه ايـهـا الــقـلب الـصـبي  اي بالء
انـزلته على عـقلٍ شاخ وهـرم منذ ان
شاهـد ذلك الفـيلم الـذي يصـور نحر
ـــا كــان عـــلــيك ان حتب حــلـــمك ! . 
شخص تـعلم جيـدا انه لن يكون من

نصبيك ?! "
ر به فـتقرر تدرك حـجم االلم الذي 
الذهـاب الى مـنزله . لم يـكن زوجـها
في الــبــيت اال انه قــد يــعــود في اي

وقت . ترتدي مالبسها وتخرج .
لم يــكن ســرمـد يــعـبــر عن ذاته كــمـا
يــنـبــغي  اال انــهــا كــانت تــفـهــمه .
انــفـصل عن واقـعه عــلى نـحـو شـبه
تام وحـبس نـفسه في هـاله خـطتـها
انامل تفكيره منذ نحر احللم  هكذا
ــشـؤوم . كــان يــســمي ذلك الــيــوم ا
توقف عن كتابـة القصص عند قصة
احلــلم الــتي وعــدته حــبــيــبــتـه بـان
تـنشرهـا له قبل اختـطافهـا بساعات
 اجلـو اخلـانـق الـذي احـاط به كـان
كفـيل بإذابة كل طاقـته االبداعية في
بــوادق الــفــشل . الــصــمت الــرهـيب
الذي الزمه بـعـدهـا خلق حـوله هـالة
مـن الـــغـــمـــوض جـــعــــلت اجلـــمـــيع
يــرتـابـون مـنـه . إال ان رؤى تـمـكـنت
من اعادته ليمارس هوايته بالكتابة
ويـــنــدمج مـع االخــرين عـــلى نـــحــو

طبيعي . 
بعـد لقـاءه االخيـر برؤى اخـذ سرمد
يـحـاول سـرد تـفـاصـيل يـوميـاته في
ـفقودة مـحاولـة الستعـادة االجزاء ا
من االحجية التي ابتاله بها القدر .
يـصــرخ من اعــمــاق قـلــبه فــيــتـرجم
الــقــلم وتــعــكس صــورته قــصــاصـة
الـورق . تتـوالى في ذهـنه الذكـريات
 ذاكرته تـفيض بااللم  فيصرخ من
ـاضي جـديــد ويــنـطق الــقـلـم . في ا
كــان عـذابه اشـد  عـدم الـقـدرة عـلى
منع رأسه من الـتفـكـير تـخلق له في
كـثيـر من االحيـان هلـوسات وارق ال
يـلـبـث ان يـزول اال بـعـد اســتـحـالـته
الى جثـة جوفاء خالـية من احلركة 
يسـتـعيـد وضـعه الـطبـيـعي فيـتـكرر
ــشــهــد ! الـــيــوم اخــتــلف الــوضع ا
كـثـيـرا  حل قـلم احلـبـر مـحل رأسه
وحلت محل جثته حزمة من االوراق
 انه يـكـتب في مـحاولـة السـتـيـعاب
الــصـــدمـــات الـــتي يـــتــعـــرض لـــهــا
ــكــنه من لــيــجــعــلــهــا في ســيــاق 
مـواصـلة حـيـاته عـلى نحـو طـبـيعي

كما كانت تريد رؤى .
تـركن االخـيـرة سـيـارتـهـا امـام دكان
صغير اوصد ابوابه في ظهيرة يوم
تـــمـــوزي  عـــلى الــــرغم مـن بـــعـــده
مـسـافة لـيـست بـالـبـعـيـدة عن مـنزل

بــزوجــته اال ان اعــجـابــهــا الــشــديـد
بـــشـــخـــصـــيـــتـه احلـــازمـــة وثـــروته
والـرغــبـة فـي الـتــقـرب مــنه دفـعــاهـا
إلخـباره بطـبيـعة عالقة رؤى بـسرمد
رغـم ان عالقـة االخــيــر لم تــخـرج من
اطــار تــبـادل كــلــمـات احلـب وبـعض
الـلمـسات العـفويـة . كما الحظ االول
سلوك زوجته الغريب كلما عادت من
الشركة  تارة تكون مـغمورة بنشوة
وفــرح عـارم يــدفـعــهـا الى ان تــطـلب
ـارســة اجلـنـس مـا ان تــخـلع مــنه 
مالبـسـهـا وتـسـتـحم  وتـارة يـلـفـهـا
حـــزن غــــريـب وحتـــدق فـي الــــفـــراغ
ألوقـات طـويـلـة  وفي احـيـان اخـرى
تتعامل معه بجفاء الفت . قرر الزوج
ان تترك زوجـته العمل  ومنـعها من
اخلروج بـدون اذن منه  وقد اذعنت
االخـــيـــرة بــــعـــد شـــجـــار درأت فـــيه
اتـهـامـات زوجـها لـهـا مـؤكـدة له بأن
مــا يـقـوله ال يــعـدو كـونه وهم  لـكن
ـنـع االخـيـر من تــعـيـ من هـذا لم 

يراقبها عند خروجه .
جتـلـس رؤى عـلى كـنـبـة بـالـقـرب من
خــــوان وضع فــــوقه زجـــاجــــة عـــرق
نتصف وكاس فارغة لوءة حتى ا
وقـنــيــنـة مــاء بـاردة  وبـالــقـرب من
الكاس وضع اناء يحوي على بعض
الــســلــطـــة وإنــاء اخــر من احلــمص
ـنـقـوع  وعـلى الـكـنــبـة كـان هـنـاك ا
ــــبـــعـــثــــرة وقـــلم . بـــعض االوراق ا
ـنـظـر فـهي لم تكن حدقت رؤى الى ا
تعلم ان سرمد يحتسي الشراب على
الرغم من عـلمهـا بإحلاده  كمـا انها
ـرة االولى الـتـي تـكـون فــيـهـا امـام ا
زجاجـة خمر . يـسحب سرمـد كرسيا

ويجلس قبالتها .
- مـــا الـــذي اتـى بك .. انك تـــزيـــدين

االمي وتعرض نفسك للخطر .
دمدم بلسان كَلَّ !

- اصــمـت االن ســرمــد  دعــني اراك
قليال .

تمـسك بيـدي سرمـد البـاردة وحتدق
يــشــيح في ســواد عـــيــنــيه طــويال  

االخير بوجهه ثم يستدرك :
- لـقد تركت عـملي في الشـركة ما ان
عـــــلــــــمت بــــــان زوجك مــــــنـــــعـك من
االســتـمــرار فـيــهـا  اخـبــرني بـعض
ـوظـفـ بــان اتـرك الـعـمل وابـتـعـد ا
خــوفــا من اي انــتــقــام قــد يــقــوم به
زوجك  اال ان هــذا لم يــكـن الــســبب
االسـاس  بل كـان شــبـحك الـذي ظل
يحـوم حولي وانـا اعـمل هنـاك . كان
عـلـي ان ال اسـمـح لـهــذا ان يــحـدث .

اذا قدمتي رؤى ?
تـبـتـسم رؤى بـحـزن  وتـهـمـهم بـعـد

شرود ذهنها لبرهة من الوقت :
- عـذرا جلــرأتي ســرمـد  لـكن ان لم
اتي لـرؤيـتك سـتـسوء حـالـتي كـثـيرا
واصـبح بـوضع مـزري . لـكم تـمـنيت
لو ان الظـروف مختلـفة فأعيش معك
ابـد الدهر  وكم تـمنـيت ان يكون لي
المـحه فأرى طفالً يـشبـهك اتـمعن 

صورتك فيه كلما بقيت لوحدي .
- انت ذكـيـة وجمـيـلـة رؤى  واسـعة
ــعـرفــة  جـذابـة  وطــيـبــة الـقـلب . ا
ن يــعـيش مــعك فـيــنـسى ان طـوبى 
لهذه االرض اناث تطأها غيرك . واه
له من قدر يـحبب االنـسان بشيء وال
يـعـطــيه كـامال . من اصـعب االشـيـاء
رء بشيء لم يكتبه القدر ان يتعلق ا

لـه او يـحب شــخـصــا ال يـريـده او
ن ال يـــقــرأ كــلــمــاته  انه يــكــتب 
لــشـعــور بـشـع  عـنــيف  سـوط ال
يــعــرف الــرحــمــة وال يـلــبث اال ان
ـرء امــام نـفـسه يـحط مـن قـيـمــة ا
ا حافظ على شموخها . التي طا

تذكـرهـا هـذه الـكـلـمـات بـزوجـها .
تـــقــوم من مــكــانـــهــا فــجــأة كي ال
تسيـطر علـيها ذكـراه وتطبع قـبلة
على فم سرمـد . يزهر وجه االخير
ويشـعر بانتصـاب يداهم عضوه 
وتبدا هي بخلع مالبسها . 

- ماذا تفعل رؤى ?
- اشـعر ان هذا هـو لقاءنـا االخير

يزا . .. يجب ان يكون 
لم يسـتطـع سرمـد مقـاومة الـشبق
وهـو يـحـدق الى جـسـدهـا الـلدن .
يـقـوم بــخـلع مالبــسه هـو االخـر 
يــحــيط بــهــا من اخلــلف ويــكـبس
ذراعـيه علـى نهـديـها الـكـمثـري 
واخذ يـقـبلـها بـعـنف . بعـد نصف
ـارسة اجلـنس يسمع سـاعة من 
االثـنـان اصوات غـريـبـة قـادمة من
اخلـارج  وفــجــأة يــحــدث صـوت
ارتطام قريب يتبعه صوت ارتطام
اخـر . وبـيـنـمـا هم سـرمـد بـارتداء
مالبـسه بــحـركـات ثـقــيـلـة وخـطى
مـتــرنــحــة لــلـخــروج وتــبــيــان مـا
يجري داهـمهما شخـصان ملثمان
يـرتـديـان بـدالت سـوداء ويحـمالن
مـسـدسـات كاتـمـة لـلـصوت . وقف
االثـنــان مـشــدوهـان يـحــدقـان الى
هـؤالء الـرجـال وهم نـصف عـراة 
وقـــبل ان يـــقـــومـــا بــأي ردة فـــعل

سقطا مضرج بالدماء ...
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1
هنالك بقعة ثلج ناصع
ظلم في اوتار شعرك ا
انها عالمة الشيب
حتى تبدو كمالك

2
في حافة ثغرتيك

هنالك احمرار وردي
ال ادري هل هي هكذا?

وقد ام التهبت كا
3
ارى في اناملك

قلما براقا
اتكتبينني?

ام انني اراك كمرآة
4
ارى خطوات سربعة 

في مقدمة اصابع قدميك 
هل هي لي?

وعد مع خليلتك ام 
5

هنلك غابة على صدرك
يتمايل مع النسائم

لهذا جسدي لن تتوهج
وتنتعش الى االبد

6
ال افهم كينونتك
ومن اين ايت?
كل ما اتصوره

انك كنت مالك ألله
7

ال اريدك ان تتذكرني كثيرا
كااليام اخلوالي

كي ال تنفعل من قصيدة كتبتها
وتنتهي كل لقاآتنا

8
سأكتب لك قصيدة
على هيئة فراشة

لتمتص رحيق شفتاي
و حتلق في بسات قلبك

9
سأكتب لك قصيدة
تكون مرآة كالبحر

وسجادة جلدائل الثلج
وتتفجر كانبثاق الفجر
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كيف لي و نظر الع تألألت
قبضت نبض القلب ح حملت
خالة اخلد كأنها كوكب دّري

خلخلت القوم حتى قصر األمير
.من اجلب حتى الذقن

يختصر جمال الهالل حتى البدر .
خــانــتــني الــثـــمــانــيــة و الــعــشــرين من

األبجدية
حتى أقررت بفتح أبواب القلب
.توهج الوجدان حتى األنفاس
حلمتُ أنها ب األضلع غافية.
مر الزمان و األسفار بدأت 

لو تدري بالقلب كم يلهف لها .
ترددتْ النفس عن إتباع خطاها

. عندما بدأ قطار الرحيل ينطلق دهراً
المحُ من الغياب شحُبت ا

ي و عيناي. و األحزانُ احتلت عا
أصابني جنون العشق 

وفقدت ما أملك من دوافع العشق
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1 
صوتك

مُختبئاً ب حروفي
تُنشد قصيدتي.

رهينة صوتكَ العذب
 انا

مرسوم في ذاكرتي.
مثل عصفور مُواظب على الفرار

موشوم هذا اجلو بالغياب.
ساعة تنبض معي

. لكي ال استيقظ ابداً
2 

النسيان
في الضفة األخرى من الليل

كناً يصبح احلب 
-فخذني-

احملني ب الصفوة احللوة التي
تموت في ذاكرتك كل يوم.

3 
اخلطى احلائرة
اً كان نوراً قد
ولودة في لغتي ا

على بعد خطوات قليلة من احلب.
ليل مُشرع ليل حاضر.
4 
حيث يطوّقني الشَرَه

ح يأتي ستلتمع عيناي
بنور ابكي عليه

فيتنسم ضجة الفرار
في القلب الغاص بكل شيء.

5 
ان اسمّيك

ال قصيدة في غيابك
بل لوحة وصدعاً في اجلدار

شيئاً ما في الريح
وطعماً مُراً.
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10
ح اكتب 

تصبح خيالي كزخة ثلج
وتنهمر

وسرعان ما تذوب
 ضفائر قلمي
واوراق روحي


