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                                     فً برٌدي ،

 

أْحالٌم َهربْت ِمْن لٌٍل َمكسور                                       

 ..... سأْستبدلها   

حٌن ٌؤّرخنً الصباُح ،  

بمسلته الخاوٌة  

     ***

تخفت بارتعاش   ثمة أضواء

َسأْسألها أن تطلق فً سمائً،  

نٌزك النهار  

...  علّنً استدل به

طرٌق خطوتً الضائعة  

     ***



المسافات،  

مثل لٌل ٌعوي فً بحر الحروب  

لٌعلن انكساره،  

على عتبات الطرٌق  

     ***

ٌّق ........  الهامش َض

سأستدٌر إذن،  

  وأمشً على حافة الهاوٌة  

      ***

اإلعالن َصرٌح  

...  غٌر ان العبارة

أْدِرجْت فً َمتٍن متخوم  

     ***

أِعرنً خوذة الربٌع  

....   حارب بهدوءٍ 

ماتبّقى من أشالئً  

     ***

اللْون لوجهً  

هكذا َفّضلُت  

أن أهدر دم ا لوان  

فً زمن مكسور  



     ***

....  سألتجًُء إلى خرائط

تهدٌنً لتقسٌم زوالً  

....  وتًوأعلن خل

التً أهدٌتها لمساء محظور  

     ***

قافلتً خلّفْت وراءها  

شرنقة السؤال  

 نها أدركت ان النهاٌة  

ستقودها الى البداٌة  

     ***

التبصر فً وجوه  

تلبس عتمتها  

حرّي بك  

أن تنظر صوب ا شجار  

التً تلعق صخب الغربان  

     ***

أنت مهزوم من أحالمك  

مك  ومتخوم من آثا

     ***

دع اللعبة تستقر فً بئر ذهولك  



      ***

الخالصة عسل الكالم  

والبكاء صرخة السكوت  

      ***

دع ا غانً  

تتشبث بالموسٌقى  

وانحِن لربٌع  

الٌكذب على ا زهار  

       ***

سأستمر فً بوحً  

لخارطتً التً رسمتها،  

بفحم أصابعً  

فالجدار الذي ٌفصلنً عن نفسً  

سٌنهار حتما برٌح افولً  

      ***

حٌنما خالطت عصافٌر محنتً،  

...  أصبت بالهرم

وعندما جعت،  

أكلت من صحن كهولتً  

***  

آسف أٌها اللٌل،  



 ؟ ..الذي الأعرف كٌف أواسٌه

..  أنت غرٌب

ولهذا الٌكترث ا موات بك  

       ***

أٌنهش الصباح  

؟  ...خاصرة اللٌل

حٌن ٌعود من رحلة  

ال أمدها  ط

أْم ٌنتظر تحت سقٌفة النسٌان  

       ***

لألعمى شهوة الطرٌق  

ستلقنه العثرات دروس العزلة  

         ***

عندما تسرف فً البكاء  

ستخسر هزائمك التً سطرتها  

فً أول النسٌان  

      ***

أكاد أجمع ماتبقى من أحجار  

أوشكت أن أرمً بها  

لٌل هزائمً  

لكنً بكل برود  



شعلت نٌرانا أخرى  أ

فتبعت انكساري الذي صافحنً  

فً أول الطرٌق  

وحٌنما التفّت،  

رأٌته ٌرمً بأصابعً  

        ***

امك فً كف مقطوع   ٌّ التحملْ أ

بلْ فً جٌب مثقوب  

       **

امً   ٌّ الأدري أتتوهج أ

فً قبو فحولتها  

؟  ..أْم فً سجن كهولتها

       ***

ها الغرٌب ٌّ ...  أ

د كثٌرا عن هذا المكان  التبتع

رّبما ستكون فً قابل ا ٌام  

..  ضرورة قابلة للنقض

       ***

أعترف ان الصورة،  

التً تمنٌت ان أكونها  

...  كانت باهتة



ولهذا وّزعتها فً حفلة الغبار  

        ***

من ٌرتدي الحروب  

سٌلعن االحالم  

     ***

المرأة التً اختبأت  

فً قمٌصً ذات ٌوم  

وّدعتنً دون أن تنظر  

فً وجه أحد  

      ***

حٌن ٌجوع الظل  

ٌلتهم الطرٌق  

      ***

؟  ....لماذا نهرب

حٌن نرى اللٌل  

ٌوجز محنة الدروب  

 


