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قصة قصيرة

فكر الكبير عزيز السيد جاسم ناسبة الذكرى الثامنـة والعشرين لتغييب وإستشهاد ا تقيم نقابة الصحفي العراقي 
غـيّب العـراقي). وقال مـنسق احلفل عـلي عزيـز السـيد جاسم امس ان احلفل االستـذكاري الـسنـوي حتت شعار (يـوم ا
فكر في  15 نيسان عام  1991 عن عمر ناهز اخلمس عاما (احلفل سيقام بالـتزامن مع ذكرى تغييب واسـتشهاد ا
وقد ألف خاللها نحو ست كتابا وكان نصيبه فيها من االعتقاالت ست مرات متوزعة من العام  1956 ولغاية االعتقال االخير

قبيل عيد الفطر بيوم). 
مشـيرا الى ان (احلـفل الذي سـتشـارك فيه نـخبـة من الكـتاب والـصحـفيـ والشـخصـيات الـعامـة سيـقام برعـاية رئـيس االحتاد
وافق  13 من نيسان اجلاري في نادي قبل ا العام للصحـفي العرب  نقـيب الصحفي الـعراقي مؤيد الالمي يـوم السبت ا
العلوية الساعة العاشرة صباحاً).مبينا ان (احلفل سيسلط الضوء على اجلوانب الفكرية والصحفية للسيد جاسم ضمن محور
حرية الـرأي والتعـبير في مـواجهة سـلطة الـقمع واالستـبداد).منـوها الى ان (الدعـوة عامة جلـميع منـاصري احلريـة حتت مظلـة صاحبة

اجلــاللة).
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وقصور قرطبة وأشبيلية?
 حــانت مــنه الـتــفــاتـة إلى احلــاسـوب
فوجد الـشاشـة تتـخبط بـعالمة اإلكس
بـي اإلفـتـراضـيـة فـلم يـكن قـد خـصص
ـوذجاً جـديـداً حلفظ الـشـاشة. شـعر
بــــرغــــبــــة في اجلــــلــــوس ومالزمه زر
ـاوس كي تعـود شاشـته إلى حالـتها ا
السابـقة فـوجدهـا مازالت مـصرة على
لـفات ترغب سـؤالهـا األزلي: "أي من ا
في اسـتـعـادتـهـا?" تـسـاءل في نـفـسه:
ـــكن ألحـــد أن يـــعـــيـــد لــوحـــته "هل 

سروقة?" ا
ـها قـد تالشى وأُناسـها قد - ولـكن عا

تشتتوا في البراري والقفار.
ــاذا ال أعــيـــد مــلف حــربي إذن  "-

ة?" القد
ولــكـن أســلـــحــتك قـــد تــأكـــســدت -

وإندثرت حتت التراب.
ـــاذا التـــكـــون مـــعـــاهـــدة سالم "-
وتـوقيع هـدنـة على غـرار كـامب ديفـيد

أو اتفاق أوسلو?"
ولـــــكــــنك ســـــتــــضــــيـعُ كل أرضك -

غتصبة. ا
 من األفــضل الـــتــفــكـــيــر في كـــيــفــيــة
ـأزق أربعة جدران اخلروج من هذا ا
اذا ال وإضـاءة مهـددة وملف ضـائع 
يـجد كـوة يطل منـها عـلى بصيص من
نـور وسط كل مــا هــو الـيم ومــسـروق

وضائع?
هل أعود من حيث أتيت? " "-

ولــكن الـــشـــعــراء ســـيـــتــغـــنــون  -
بهجائك بأبشع القصائد.

وماذا في ذلك? مـاذا جنى كافور "-
ـــتـــنـــبـي له? ومـــاذا جـــنى من مـــدح ا

األخير من هجائه لكافور?"
ولـــــكـن وقـع الـــــكالم أمـــــضـى من -

السيف كما يقولون.
أم أجلس في مـنـتـصف الـطريق "-
بانـتـظـار عروة ابن الـورد أو عـامر بن

الطفيل?"
ـا تــعـرض لك احـد الـلـصـوص ر -

أو قطاع الطرق.
وماذا في ذلك?" "-

وسـتكون نـهاية مـفجعـة وستباع -
أسالبك قـي بـورصــة وول ســتـريت أو

سوق مريدي.
اذا ال أتقدم خطوة إلى أمام?" "-
ولــــكــــنك ســــتـــواجـه كل الــــغـــزاة -

. الطامع
وماذا في ذلك?" "-

وسـتالقي مصـير أرسـطو أو عـمر -
اخملتار.

ـمـكـن أن يُـركبَ له جــنـاحـ مـن ا -
ويطير بهما من فوق الرؤوس.

ولـــكـــنه ســـيـــواجه مـــصـــيـــر ابن -
فرناس.

وماذا في ذلك?"  "-
وسيـخلـدك التـاريخ وسيـنصـبون -
لك تمثاالً أمام مطارات بغداد وبيروت

وصنعاء ونوتردام وهيثرو. 
 اســـتــدار في جـــلــســتـه فــقــد أراد أن
يـعـرف مـصدر الـصـوت الـذي كـان يرد

نهض مـتكاسالً بعـد أن دقت الساعة
دقـاتهـا السـبعـة وجد أكوام األوراق
وصـفحـات اجلرائـد حتيط به من كل
جـانب. تناول مـا طالـته يده من قطع
اخلبز البارد مع عدد من قطع اجل
كـــان قــــد إحـــتـــفـظ به في الــــثالجـــة
الـــصــغــيـــرة ثم إحــتــسـى كــوبــاً من
الكابتشينو وراح في إرتداء مالبسه
; ــتـكــونـة مـن قـطــعـتــ وحـيــدتـ ا
قـمـيص أزرق فـاحت وبـنـطلـون داكن
وعـــلى الـــرغـم من كـــونـــهـــمـــا شـــبه
باليت إلّا أن شبابه ونضارة وجهه
قــد أضـفــيـا عــلــيه هـالــة من الــوقـار
تــــمــــيــــزه عـن كل من يـــــعــــمل مــــعه
بــضــمــنــهم مـــرؤســيه. الــقى نــظــرة
خـاطـفـة عــلى بـرنـامـجه لـهـذا الـيـوم
فـكـانت مـقـالـة مـخـطوطـة عـلى عـجل
بخط يـده علـى أمل طبـاعتـها الحـقاً.
اتــخــذ طــريــقه إلـى مــحل عــمــله في
ـسـتـشـفى حـيث تـقـبع غـرفـة ادارة ا
الـــردهـــة في الـــطــابـق الــثـــالث ومن
حـــسـن حــظـه انـــهـــا زودت مـــؤخــرا
بجهاز كـمبيوتر وطابـعة ليزرية بعد
مـــنـــاشـــدات ومـــرافـــعـــات طـــويـــلــة
وعــــريــــضــــة أجنــــزهـــــا مع مــــديــــر
ـستشـفى وأم اخملزن.  كـصباحه ا
ـشـرق دخل إلى الـغـرفـة مـبـتـسـماً ا
بال شـعــور يـراوده يـحـمل رزمـة من
األوراق يـحتـفظ بـها في حـقـيبـة يده
الـيمنى. إرتـمى على الـكرسي الدوار
وأخــذ في إفـــراغ مــحــتـــويــاته عــلى
ـكـتب ضـغـط عـلى زر الـكـمـبـيـوتـر ا
بعـد أن اسنـد ظهـره للـوراء بانـتظار
حتــمـيل  الــنـظــام. شـرع في تــرتـيب
ـكــومـة أمــامه من الــواحـد األوراق ا
إلى الـثمـانيـة عشر ثـم راحت أنامله
ـــفـــاتـــيح بـــخـــفــة تـــداعب لـــوحـــة ا
ورصـــانــة. عـــنـــدمــا أنـــهى طــبـــاعــة
األوراق الـــــــــــثـالث األولـى الحـظ أن
مـعـظم كـلـمـاته قـد زخـرفت بـاألحـمـر
الـقـاني فـلم يَـرَ بـداً من تـصـحـيـحـها
كلمـة كلمـة وفقـرة فقرة حتـسباً من
األخطـاء الـتي ال تـروق ألحد. عـنـدما
أنـهى تصـحـيح ألورقـة الـثانـية وهم
بـاالنتـقـال إلى الثـالـثة إنـدفع الـباب
بـسـخــريـة لم يـكن يــحـبـذهـا مــعـلـنـاً
ـوظـفـ لــيـخـبـره بـأن دخـول أحــد ا
ـــديــر كـــان قـــد ســأل عـــنه طــالـــبــاً ا
حــضــوره  لــغــرض وضع تــصـنــيف
ـراجع احلديـثة التي جـديد لـبعض ا

ـزعـومـة من قـبل أهـديـت لـلـمـكـتـبــة ا
ؤسسات الـعلمية التي أوفد إحدى ا
لـزيارتـهـا خارج الـقـطر قـبل اسـبوع
وقـبل أن يهم بـاإلعتـذار لهـذه الدعوة
ـزعجـة انـطـفأت اإلضـاءة وأعـيدت ا
خالل حلـظـات مـخــلـفـة وراءهـا أنـ
مـروحـة احلـاسـوب من كـثـرة الـغـبـار
العـالق بهـا وكأنـها طـائرة قـد انطـفأ
. أطـلق زمـيـله مـحـركـهــا الـنـفـاث تـواً
ضـحـكـة مـدويـة مـخـاطـبـاً إيـاه: "كان
حـضوري فـأالً حـسنـاً عـلـيك حتى أن
الــكــهــربــاء الــوطــنــيــة أعــيــدت هـذه
ـتهـالكة ـولدة ا اللـحظـة وانطـفأت ا
ــا تــسـتــمــر في صــمـتــهــا حـتى ور
نــهــايـة الــدوام لـهــذا الـيــوم".  كـانت
الـعـبـارة مدعـاة لـدهـشته وهـو يـنـظر
يت وكأنه تمثال إله إلى احلاسوب ا
بابلي محفوظ في متحف لم تطله يد
مـنـذ زمن غـابــر. "مـاذا جـلب الـغـراب
ألمه" العـبارة الـوحـيدة الـتي تمـكنت
من اخلروج من بـ ذهوله ودهشته
فلم يرَ زميله من بد سوى اإلنسحاب
مـخـلـفـا وراءه عـبـارة "مـبـارك ضـياع
عـمــلك أعِـدْ الــطـبـاعــة من جـديـد وال
ديـر وتصـنيف الـكتب" تنسَ طـلب ا
شـهـد بـصوت إصـطـفاق ثم أخـتـتم ا
الـبــاب. راح في إعـادة مـسح الـغـرفـة
بــعـيـنـيه مـرتـمــيـا عـلى الـكـرسي بـدأً
كـومة عـلى الطـاولة مروراً بـأوراقه ا
بالطابعة الليزرية التي كان يأمل في
أن تدب فـيـها احلـركة فـيـما لـو أنهى
طـبـاعة مـقـالته ثم الـسـاعة الـدائـرية
على اجلدار أمامه وهي تكاد تالمس
سقـف ألغرفة إذ لم تـترك لهـا اللوحة
ثـبتـة حتتـها مـكانـا بعـد أن شغلت ا
ـسـاحـة. كـانت من مـخـلـفات نـصف ا
االنطـبـاع لـوحة االرجـوحة لـلفـنان
الــفــرنــسى جــان اونــوريــيه شــغــلت
الـنقاد لفـترة من الزمـن يذكر انه قرأ
عـنــهــا حتــقــيــقـاً فـي إحـدى اجملالت
الـتي طـالتـهـا يده في مـرحـلة مـبـكرة
من حـياته. "بال شك أن من أحـضرها
هـنا لـم يعـرف ماهـيـتهـا عـدا التـشبه
ـظاهر الـثقافـة". مشهـد إناء الشاي
بـجانـب الطـبـاخ الكـهـربـائي أثار في
نـفسه رغـبـة بـإعداد كـوب من الـشاي
ـضـض فـيـمـا كـانت راح يـتـجـرعه 
األحـداث تـتـسـارع في ذاكـرته كـأنـهـا
سيل من االلكـترونات لقطـعة معدنية
 تعريضهـا لضوء الشمس الالهبة

في هـذه اللـحـظـة أعاد جـلـوسه على
الــكــرسي شــيــئــاً من الــهــدوء وأخــذ
يـبـحث عـن طـريـقة تـمـهـد لـه اخلروج
من هـذا الـيـأس/ الـصـمت الـقـاتل. لم
يــرَ بـداً مـن أن يـكــمل مــا بـدأ فــأعـاد
تــشـغــيل أحلـاســبــة عـله يــتــمـكن من
مـواصــلـة عـمــله لــهـذه الـيــوم. كـانت
فـترة حتـميـل النـظام أكـثـر إيالماً من
ـاوس جتاه ـؤشـر ا ذي قـبل. اجته 
إيــقـونــتـه حــيث بــرنــامج الــطــبــاعـة
ـكـتب لـيـدرك ما الـقـابع عـلى سـطح ا
ه. تـــبــــقى من عــــمـــله/ مــــأســـاته/ أ
الـبــرنــامج كــان قـد احــتــفظ بــنـصف
كــلـمــاته مــنـتــصف الــشـاشــة وعـلى
الـيـسار كـانت احلـافـظة مـاثـلـة أمامه
بـشكل عمـود أزرق تؤطرها جـملة في
ـــــلـــــفـــــات تـــــرغب في األعـــــلى "أي ا
استـعادتـها?" كـرر هذه اجلـملـة مرات
ومــرات ثـم بــصــوت مــســمــوع وهـو
كن لـفـات  يـسأل نـفسـه: "حقـاً أي ا
كن ألحد لي أن أستـعيدهـا?" "وهل 
مــا من اسـتــعـادة مــاضــيه األلـيم? أم
ـشـردة?" أعـاد عـلى نـفسه طـفـولـته ا
ـلـفات الـسـؤال مـرة أخـرى: "أي من ا
تــريـد أن تــسـتــعـيــد?" سـؤال مـا زال
قـــائـــمـــا يـــتـــحـــدى حـــيـــرته وأيـــامه
ومستقبـله. رفع إبهامه لألعلى ونظر
إلـيه نــظـرة مــتـفـحــصـة فـحــمـد الـله
وأثنى عـليه إذ لم يلـوثها وال مرة في
حــيـاته بــأي نــوع من أنـواع احلــبـر
أزرق أم أحـــمــر أم بــنـــفــســـجي فــلم
يدخل مـركز إنتخابي فـي حياته كما
لم يـتــذكـر أنه قـد وقف أمـام مـسـؤول
أو باب سلـطة في يوم من األيام. "أي
ـلـفـات ترغب في اسـتـعـادتـها?" من ا
ــشـــتت أم مـــســتـــقـــبــله حــاضـــره ا
سروقة? الغامض? هل يعيد لوحته ا
أم يـعيـد حـبه الـضائع? عـنـدما وصل
إلى الــعــبــارة األخــيــرة وجـد نــفــسه
يــنـتــصب عــلى قـدمــيه ويـتــجـول في
الـغـرفـة علـى غيـر هـدى. سـأل نـفسه:
ـكن ألحد مـا من اسـتعادة "هل حـقا 

فقود?" ملفه ا
ــاذا ال يـحــتـكـم الى شـيخ الــقــبـيــلـة
ويـطــالب بـفــصل عـشـائــري ويـحـسم
قـضـيـته كـمـا حـسـمت قـضـيـة ديـانـا
ودودي الـفايد أو كـما حسمـت قضية

جبل طارق وطائرة لوكربي?
- ولـكن احلـرب سـتـنـشب بـ قـبـائل

زبيد حتى تباد عن بكرة أبيها.
- ومـاذا فـي ذلك? فــلـتــبــاد ! طـروادة
ـلـكـة قـائمـة أحـرقت من أجل كـانت 

عيني إمرأة.
- ولكن احلرب كانت بالسيف وحده.

- وإن أصبحت بالقلم فما الفرق?
- ســتـــهــبط جــمـــوع الــفــايـــكــنك من
مــركـبــاتـهم وطـائــراتـهم وســيـدمـروا
بـلـدانك ويـريــقـوا دمـائك ويـحـرقـوا

مكتباتك.
- ســيـثــأروا لــعـمــوريــة الــتي دُمـرت

بصرخة إمرأة.
ـاذا ال نثـأر نحن لـقصـر احلمراء - و

ه فقد تذكر على مناجاتـه/ حيرته/ أ
ـــا كـــان أنه وحـــده في الــــغـــرفـــة ر
يـتـعـرض لنـوبـة هـلـوسـة سـمـعـية أم
شــبـح تَــلَـبّـسَ جــدران الــغــرفـة أم أن
ـا انـتـقل احلـجـارة بـدأت تـنـطق فـر
الى الـــعــالم اآلخــر حــيث أن اجلــمــاد
والـنـبـات واحلـيـوانـات سـوف تـنـطق
وتـشـهـد عـلى ظـلم الـبـشـر. نـهض من
مـكـانه ومــشى عـدة خــطـوات بـإجتـاه
الـنـافـذة وأزاح الـســتـارة قـلـيال وراح
ستشـفى األمامية ينـظر الى ساحـة ا
ــرضى والـــســيــارات كـــانت تــعج بـــا
وكـذلك الــشـارع الــعـام لــلـمـديــنـة. كل
شيء حـقــيـقــة دنـيـويــة مـاثــلـة أمـامه
وليست من تلك العـوالم الغيبية التي
قرأ أو سمع عنـها. أعاد غلق الستارة

وعاد الى ما كان عليه ولكن: 
اذا ال تكون احلاسبة نفسها?" "-

نعم أنا من كنت أرد عليك. -
كن آللة أن تتكلم?  وهل  -

كن آللـة - كمـا تعلم - أن كال ال  -
تـتكلم وخـاصة أنـها من صنع الـبشر
ولكن حيرتك وشتاتك وحزنك كلها قد

أرغمتني على الثوران.
ولــكــنك تــتــكــلــمــ وتـردي عــلي -
بـحكمـة بالغة ورأيٌّ سـديد? أم أني قد

اصبت باجلنون?
ال هذا وال ذاك فـأنا حقيـقة ماثلة -
أمــامك. ألــيس لــدي وحــدة مــعــاجلــة
مركزيـة جتري فيها عـمليات احلساب

نطق? وا
أيُ منطق بحق الرب? -

. القو -
وماذا تريدين?   -

ا أنت فيه. أردت فقط إخـراجك  -

ولــكن قـولـي لي أيـتــهـا اآللـة هل -
لي أن أعــــرف كــــيف اخــــرج مـن هـــذا

ظلم?  النفق ا
عــنـدمـا يـلـوح لك بـصـيص ضـوء -
حتى ولو من شمعة ضئيلة في نهاية

النفق. 
ـة كــلـيـشــة جـاهـزة وحـكــمـة قـد -

وفكرة لم تعد مجدية اآلن. 
سيـكون الـقد حـديثـاً واحلديث -

 . اً قد
وكيف لي أن أعرف من أنا?   -

عندما تعرف من تكون.  -
هذه فلسفة لن أقرَّ بها.  -

ألنـك قــد ضــيـــعت ذاتك وغـــايــتك -
وحلمك.

اذا ال تعيدي لي ملفاتي بدالً من -
تـلك السـفـسطـة الـتي زادتنـي ضيـاعاً

فوق ضياع? 
أنـا ال أعـيـد مـلـفـات احـد ألنـني ال -
أحفظ شـيئـا وهذا مـا برمـجني عـليه

بني البشر.
قـــولي لي أيـــتـــهـــا اآللـــة: هل من -

مكن إصالح العالم? ا
بل مستحيل. -

ــاذا? أعــطـيــني ســبــبـاً وجــيــهـا -
عاجلة نطق وا ومنطقيا يا صاحبة ا

الفلسفية.
ألن العالم أحمق. -

أحمق! -
نعم أحمق. أال ترى أنهم يبجلون -

األغبياء وال يحترمون العلماء? 
فقط! -

ويـكـرمـون األغـنـيـاء ويـحـتـقـرون -
الفقراء? 

إذاً أنتِ مـثـلـنـا تـنـشـدين الـلـؤلؤ -
في سوق الفحم.  

وهل اللوحة إلّا مرآة لرسامها!  -
نهض من مكانـه مرة ثانية وقد    
ـا سمعه تـملكـته احليرة والـدهشة 
ــكــان عـدة دار حــول نــفــسـه وحــول ا

دورات وفــرك عـيـنـيـه ومـسح عـلى
شـــعـــره مـــرات ومـــرات فـــقــد أراد
ألــتــأكــد من أنـه لــيس في حــلم من
تـلك أألحالم والـرؤى الـتي تـداهـمه
في لـيـالي الـشـتاء الـطـويـلة عـنـدما
يــــنـــكـب عـــلـى أوراقه وكــــتــــبه ثم
يـنـهض فـجـأة بـكـابـوس قـد ألم به
فـيبـدأ بلـمـلمـة كـتبه وإبـعاد أوراقه
والــــعـــودة الى فــــراشه كي يــــنـــعم
ـا تبقى من بنومـة هادئـة نوعـا ما 

الليل.
عــــاد الى مـــــكــــانه ونــــظــــر الى

احلـــاســبـــة وأراد أن يـــتــأكـــد مــرة
أخرى من حالته فسألها:

حسـناً قصي لي حكـاية معبرة -
كي أتأكد من صدق حدسي.

ســـــبـق وأن حـــــكـــــيت لـك ألف -
حكايـة وحكايـة وكلـها عِبَـر ولكنك

لم تعتبر بواحدة منها.
ولكنكِ لستِ شهرزاد! -
وألنكَ لستَ شهريار! -

قـبل أن يــهم بــسـؤالــهـا مـرة
كان ظالم فـجأة فقد أخرى سـاد ا
أُطــفِـــأَت األضــواء جــمـــيــعـــهــا في
الغـرفـة وتزخـرفت الـشاشـة بلـوحة
اإلنــطـفــاء ولم تــتـرك لـه احلـاســبـة
سـوى طـنـ مـروحتـهـا لـعـدة ثوانٍ
قــبل أن تــدخل فـي سـبــات عــمــيق.
شــعـر بــألم شــديـد يــقـطع أمــعـاءه
تـذكــر أن بـركـانه الـسـاكن مـنـذ ربع
قـرن قد إنـفجـرَ في حلظـةٍ وأخذ في
ـلتهبـة بكل اجتاه لم قـذف حممه ا
يبقَ هـنـاك من مـاضٍ أو حـاضر أو
مستـقبل. ما تبـقى منه سوى قرحة
شرف على نازفة أخبره الـطبيب ا
دة عالجه بأنـها قـد أتعـبت فريـقه 
ثالث ســاعـات من اجـل الـســيــطـرة

على نزيفها.
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وال جحيمَ يحرقني مثل نار حبكْ

7...
القمر في عليائه

1...
إن سألني أحد ما

ِ من تقول الشعر? : لِعَ
بأي حلنٍ

تيم? تعزف كمنجة قلبكِ ا
ماذا أقول له

وأنا ال أعلم بعد
لِمَ أحبكْ

وأنا مازلت أعبدك
ال أعلم ما أنتَ
وال أعلم من أنتْ

2 ...
أعطني إحدى يديكَ
وإحدى يديّ لكْ

أعطني إحدى عينكَ
وإحدى
 عينيّ لكْ

إعطني إحدى شفتيكَ
وإحدى شفتيّ لكْ

كي أتيقن
أنكَ جزء مني
وأني جزء منكْ

3 ...
أنت حتب اللون األصفر

وأنا أيضا
ح أحببتك

وضع انبالج الفجر كلينا
في األحضان

4 ...
ح مات أبي

إتشحت أمي برداء أسود
أنا الصبية

كم كنت أمقت اللون األسود
وح رأيت سواد عينيك

لَشدّ ما أُغرِمتُ باللون األسود
قدْرَ سواد عينيك
وقد إختلط محياك
مثل ليلة حالكة
بنور قمرك أنتْ

واستحاال لوحة رسم في عينيّ
5 ...

يقولون شجرة احلَوْر ال تُثمر
قدك شجرة حَور

يسرق فمي منها الشَّهدَ واحلِصرِمَ
منذ سن

6 ...
بعد موتي

أريد أن أدفَنَ في أحضانكَ
إذ ال جنةَ أهنأ منها

يبادل احلب مع األمواج
اء وهو جارٍ ا
يقبل األحجار

وأنا في فراشي
أفكر في عينيكْ

8 ...
أمامك

مازلت أشبِهُ صبيةً
في ليالي العيد

أنيمُ ذكراكَ بجواري
وفي الصباح

أمأل جيوبي بحلْوَيات شفتيكْ
9 ...

أتعْلمُ كم أكرهُ اخلِمارَ
ألنه هو احلائل ب
رقصِ أصابعكَ 
وب خيوط شَعري

10  ...
كإنك صبي بائع نرجس

تمرّ بجانبي
وسم هذا ربيعا فيغدو ا

11  ...
ّا أستحيل إلى ماءٍ أمامكْ
كن لي أنت ضياء الشمس

إجعلني بخارا
ودَعْ كلينا نلتَمّ في سحابة
وال ننأى عن بعضنا بعضا

12 ...
أراكَ تشبه قنينة عطر
تنثالُ على رأسي

وشَعري لذا يفوح مني عطرك دوماً
13...

لة صغيرة أمامك أنا 
إن أغلقت الباب والنافذة

فسأدخل قلبك
من إحدى الثغور

14 ...
سأحلف اليم

بأنك لم تر النار أبدا
لِمَ ال تشعر باحتراق روحي

15 ...
قد تكون أنت كل شيء

وأنا الشيء
وقد أكون أنا كل شيء 

ولكن أينبغي أكون أنا أصغر?
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