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 ھذه ھي معمودیتي
 

 

 

 ھذه ھي معمودّیتي

 الغیبِ  فاقرؤوا فاتحةَ 

 ومذبحة الصدى،

 حفاة األرض إلى كتاب الرّیح ،اھتدوا یا 

 ،اقرؤوا الماء الكلمة

 .صیروا على قید المعنى

 ال جھات في یدي

 رحلة األعماق، أبدأُ 

          معي،  ال مالذ في حضرة الركام، أنا الصاعد حتفي

 وأول الموت والدة. 

 

 الوقت على باب الكالم بنا شریانُ  فلیحتفِ 

 ،خرساأل

 الھاربُ  الصمتُ  ولیقتفِ 

 

 

 اإلشارةِ  جثمانَ  األبديُّ 

 مقتوالً بفحواه.
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 ،القیامة في رئتیھ فوضى بیاٍض یخزنُ  ،ال سواد

 زحٌف ألوھٌي على مسامیر تشّبثھ. ،ال نھایَة 

 رملٌ تحّرر ماٌء َطموٌح، الماءُ  الیابسةُ 

 وما بینھما 

 سدى.  

 

 

 ،صفتي تنفیني، بین جھٍل ومعرفةٍ 

 أطولھا. الّطرقِ  حبلُ توّجٍس وأقصرُ 

 ھذه ھي معمودّیتي،

 ،التي لیست لي، ولیست ألحدٍ 

 أّتممھا قصوراً بلغةٍ إّنھا لنفسھا التي لیست لھا. 

 ال تحتویھا،

 

 

 بھا الكنایة. وأدّشنُ 

 كان القبر في البدءِ 

 تتنافُس،       توابیتٌ  والعالمُ 

 ،ال فضاء

 ثاءب.إّنھا العَتَبُة تت
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 إّنھ العدمُ  الّروح،   ال أبد إّنھ دمُ  ال حلم

 .یركض بعكسھ

 حجٌر یتذّكر. اإلنسانُ 

 حروف. ال كتابَة بل ھذیاٌن على شكلِ 

 َق وال غرَب، ال شمالَ وال جنوب،ال شر

 تلك أشیاٌء تسخُر من نفسھا.

 ال ، القلبُ ال تسمعُ  ال ترى، األذنُ  العینُ 

 ال تطُیر، ، الّروحُ ینبضُ 

 ھبوطنا الّثرثارُ  العقلُ 

 ، یا حقیقتنا.طوبى لك أّیھا الوھمُ 

 

 ھذه ھي معمودّیتي،

 الفراغ، حتضر، نبوَءةُ شھیٍق في مداٍر یُ  تاتُ فُ 

 الّتأویل. یخبزُ  معراجٌ 

 الیقینُ 

 ،شٌك تطّورَ 

 

 مضمٌر ما أقولُ  :وأقولُ 

 

 فیما ال أقول، 

 :وأقولُ 

 اآلفاق وحّرك أغمض عینیك والتقط خیوطَ 

 المجّرة.
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 الّزمنِ  فحمُ  الھنیھةُ 

 الّتكوین. وّیتھ، واآلن فرنُ وھُ 

 خیٌر أیضاّ. فوق وتحت، والّشرُ  الّسماءُ 

 زمٌن تحّنط، ، المكانُ نا الّصلبُ زمانُ  المكانُ 

 زجاٌج ال یخترقھ الّضوء. المسّطحُ  والھواءُ 

 ابدأ ولوَجك أّیھا األثیر، وادخل مساَم اللّحظةِ 

 كما أنت،

 أنا أكثرُ  : وقل األشیاء انتظاراَ تسّرب في أوردة 

 ، من كیانٍ 

 كیاني : قل

 . قشرةٌ تبّددت

 للوقت قیُح البدایات،

 والحبُر بلغُم انتباھنا،

 

 قفصنا المحض، أنتِ  أنت الّركوعُ  ،یا مصادفةَ 

 الّصدري.

 

 كن أفقیاً یا وَتَر الّریح، كي ال تتأّخر، البكاَرةُ 

 الفطرّي. حجابكَ 
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 الكُمون، وتنقل إلیھ عدوى رُ ھكذا تستحض

 الّظالل.

 بأّنھا  ، الّذروةَ بأّنھا موٌت مستمرٌ  الحیاةَ  وتعّرفُ 

 القاعدة.

 

 ھذه ھي معمودّیتي،

 المعادلة، طمٌس صریٌح لمسّودةِ 

 األولى، الوھلةِ  طالقُ 

 والفطنةِ  الّظنِ  العبارة، تحالفُ  انتحاُر قابلةِ 

 والغیب،

 

 الّشكل، تأبینُ 

 األجوبة،عقُد خالٍف مع 

 البعید بالقریب، احتفاءُ 

 القریب بالبعید. احتفاءُ 

 

 قراءةٌ كتابٌة للذي لم ُیقرأ ولم ُیكتب، للذي لم

 ُیكتب ولم ُیقرأ.

 

 بك. ، وأستخفُّ الّسائدُ  أّیھا الغبارُ  أفضحكَ 
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 ،الحیلةِ  أرجُّ سلّمَ 

كَ   .أرجُّ

 ، الّنورُ ال یوِضحُ  الّنورُ 

 الّظلمة. ّسسُ یؤ

 بھا، وأحیا بھاویتي، وأتحصنُ  أرتفعُ 

 الّسقوط في القّمة.

 

 قبٍض ھباءٌ  كلُّ 

 وفاٍء خیانةٌ  كلُّ 

 

 .حرّیٍة أسرٌ  كلُّ 

 ابدأ ولوَجك الفضفاض،

 تنحَّ  ، وتنحَّ 

 ال خبَر على الّسیاج،

 تترّصدك الھجرةُ 

 بأنقاضك، وُتفتتنُ 

 ال حبَر یضيُء السحاب

  .الترجمةُ  تتلّقفكَ 

 

 ال ھدنَة بین َجَرسین،

 الّرماد. تلفیٌق یختلسُ  الّصوتُ 
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 المجاز، صخرةُ  ارقص لكَ 

 ،بل بمخیلتكَ  ال بقدمیكَ 

 بأعضائكَ  المستنیر، واعجنھُ  واطحن عقلكَ 

 شظایا.

 المجاز ال بمخیلتك، ارقص لك صخرةُ 

 بل بشظایاك المتبقیة.

 ھي صرخُة عابٍر في مقبرة الھمس،

 من  بطیئاً كأّن بھ صرخاتُ 

 فیھا،

 ،نداءاٍت یؤّثث بھا خطواتھِ  عُ ھي رج

 ھا لوصولھ الّذي لنویحفظُ 

 یصل.

 قبل أن یراه. ھي لوُحھ الّالمرئيُّ یشطبھُ 

 ، ھي ھو

 الذي لم یتعّرف علیھ.

 

 ، ھو ھي

 المطلق. بیني وبینكِ : الّذي قال لھا یوماً 

 َك أّیھا المفتوحُ ابدأ ولوجَ 

 یھ نغماً مائّیاً موغالً في مداه.على ضّفت
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 ،طلّ علیكَ ما یُ  لیس لكَ 

 القيء، على دفترِ  رطباً فاتراً یدّونكَ 

 لك

 معمودّیتي. أنتَ 

 ھذِه ھي معمودّیتي،

 ھدیٌر مفارٌق مقیمٌ 

 مشیئتِھا بنتُ 

 بھا الفناء.. جذرُ  بھا األوج، وأتّوجُ  أفتتحُ 

 الحكمة.

 ،أّیھا الھاجسُ  أطع رعشتكَ 

 جناحاً جناحاً وال وانثر مالمحكَ 

 ،تنتھِ 

 واألصابع، والّریشةَ  الحبرَ كن 

 كن كفنَ 

 الخلود.

 ھذه ھي معمودّیتي،

 تقاسیٌم على المعنى،

  الضدِّ  إقصاءُ 

 عن الضّد،
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      ، الّرغبةِ  تنقیحُ 

 تمویٌھ أجتّث بھ المنتھى،

 بھ الموج، صلصالٌ أزّورُ 

 وال أرسو .

 

 

 : وأوحي  البداھةِ  ألّوثَك یا عقمَ 

 یا  تطّھري بحیضكِ 

 وساوس.

 

 

 .بعاھاتھِ  اآلن نصلٌ یھبطُ 

 في  ال جھات

 یدي ،

 األعماق. رحلةَ  أبدأُ 

 حتفي معي، أنا الّصاعدُ 

  وأّولُ 

 والدة. الموتِ 
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 تشكیل
 

 

 ،وأجدكَ  أفترضكَ 

 الحافي، كَ أمشي على صراطِ 

 ،كَ سینائِ  أمخُر تیھَ 

 إلى نفسي كلّما أضعتك. وأنصرفُ 

 إلى نعشك، الحبريُّ  ال لیستمّر الوضوءُ 

 

 لكن حّتى أتفاجأ بفراغك .

 ،وأجدكَ  أفترضكَ 

 متلّھفاً إلى حالي. ني كلما جئتكَ وأغادرُ 

 لیس بوسعي إال أن أظلّ أنیناّ في 

 حنجرتك،

  نھمي الّذي ینامُ  إال أن تكونَ  ولیس بوسعكَ 

 واقفاً.

 

 ،الملح على نفقةِ  رنا المكانُ یشطُ 
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 في  ، وتدخلُ قزحٍ  قوسَ  أختارُ 

 الغیبّي عقیدًة سائلة، المرّكبِ 

 . ةمتوّرطاً في المقامر المعرفيُّ  ویظلّ خّفكَ 

 حّي على المكان، حّي على 

 المكان .

 : یا جدوى ما لونِك ،، أقولُ قزحٍ  قوسَ  أختارُ 

 على  ضَ حّتى نقبِ  ابتلعینا أّیتھا القشعریرةُ 

 . نا فیكِ وجوھِ 

 

  بأكبرِ نا على ظاللِ  تماسكي یا أقبیة حّتى نحتالَ 

 حیطٍة،

 أّیتھا الّنوستالجیا، باسمكِ 

 

 عن تدافعُ 

 األولى من األرض. وجودھا الّطبقةُ 

 للذي یأتي، أریكةً  : قزحي، أقول أختاُر قوسَ 

 لألفقِ  اً مشط

 الغائر.
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 تكاثري،           الوقتِ  یائلَ یا أ

 یا سحاب

 تجّمع،      

 الّرملِ  یا حقائبَ 

 ، انتحري

 یا ضفاف. وغادري

 تھجرني قافلٌة، تالقیني قافلٌة مھاجرةٌ،

 یا وجھي، ما مالمحكَ  أصیحُ 

 یا سبیل ؟ ما سبیلكَ 

 ،وأجدكَ  أفترضكَ 

 إلى وھمي حلماً.. حلماً، أحجُّ 

 ، ال تردد اسمي یا غبار.أوصیكَ 

 

 یا  ال تفتحي نوافذكِ 

 طفولة.

 أواصلُ ،

 لیست

 ، الموج والمراكب.البحرِ  عالماتُ 

 ،وأجدكَ  أفترضكَ 

 متلّھفاً إلى حالي. وأغادرني كلّما جئتكَ 

 إال أن أظلّ أنیناً في  لیس بوسعيَ 

 حنجرتك،
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 ولیس بوسعك إال أن تكون

 واقفاً. ذي ینامُ نھمي ال

 ناراً، أشعلُ 

 ریحاً ال تتعب، أبتكرُ 

 غایتي الّتنقیب عن صفاتي،

                   دیانتي العاصفة،  

 قِبلتي الجھات

 ھا.جمیعُ 

 ؟یا جدوى ما لونكِ  قزٍح، أقولُ  قوسَ  أختارُ 

 أین حرور الّصدفةِ یا ضیاع أین تقیم؟ یا شُ 

 تعّشش؟

 ،الفطنةِ  من تینةِ  أبدأُ 

 أّن زرقتھا لیست لھا، البحارَ  أقنعُ 

 الّصحاري، أن

 عن اإلنجاب. تتوقفَ 

 قدمین، للعالمِ  وأنحتُ  الّرغبةِ  إزمیلَ  أحملُ 

 

 الفحوى  الءةَ مُ  أسحبُ 

 :وأقول

 ال تغّطي العبارة.
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 تبعثر یا إیقاع

 انقرضي یا أنساق

 شكلھا الّصحیح. األشیاءَ  أّیتھا المرایا، أعطِ 

 ،وأجدكَ  أفترضكَ 

 إلى نفسي كلّما أضعتك. وأنصرفُ 

 

 المكان، الخبایا، یا نحوَ  یا صفصافَ 

 ؟ وما؟ ما خلیتكَ ؟ وما میناؤكَ كَ ما جزیرتُ 

 ؟مستقّركَ 

 یموت حجٌر،ُیولُد حجٌر، 

 حّي على المكان.. حي

 على المكان.

 الحصوةُ 

 حراشفھا، تدّونُ  الّصفراءُ 

 سھا إلى رأُ 

ُ  ھا إلى األسفل، والّشمسُ األعلى، وذنبُ   تقرأ

 : الفيء وتشیرُ  كتابَ 

 طفلي،

 أّمھ. ولستُ 

 إشارًة، كن لنا أّیھا الظالمُ 
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               :   كن فیضاً وقل للكلمة

 إنّ 

       نفسھ،     المزمن آفة جوعكِ 

 : للغیم

 ، اغسل قدمیك.انحنِ 

 أّیھا على تخومكَ  أجلسُ 

 ،الولھُ 

 من أین ال أنتھي وال أبدأ؟ أتساءلُ 

 ،جھاتٍ  طیفاً بأربعِ  أفترضكَ 

 وما فوق وما تحت،

 للّنتوءاتِ  الكائنات.  أعیدُ  لي، ظاللكَ  والعمقُ 

 بي . إلیكَ  ھا وأنَزحُ أثوابَ 

 . إليّ  منكَ  أُقصیني وأَقتربُ 

 كواكبي وأّتسعُ  أكتمُ 

 وحدهُ  بالّصمت ،

 الّصمتُ 

 یزیدُ 

 . اّتساعي
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 الحضور، أتّنحى بأقوى درجاتِ 

 

 أتبّددُ 

 

 أتالشى،

                      

 بالّسكون. األشیاءَ  وأحّركُ 

 عر رأسي،حّتى شَ  وأستجوبُ  أتساءلُ 

 األشیاء. ستائرَ  أھزُّ 

 ؟الّسرادیبُ فضي ھذه إلى أین تُ 

 . : أغمض عینیك ضوٌء شفتیھ یحّركُ 

 واحدًة؟  ني دفعةً ما ھذا الّذي یلفُّ 

 ، أرى ما ال أراه

 ما ال أحّسھ. أحسُّ 

  ؟ معرفٌة ثانیةٌ  ھل الّجھلُ 

 ؟ ما ال أعانقھُ  أعانقُ  كیفَ 

       كیف یعانقني  ما ال یعانقني؟  

 ، ، أطمئنُّ  أفزعُ 

 ؟ معاً  الخشیة والّطمأنینة كیف تجتمعُ 

 

 َمن غیري ،بأنحائي، أنزلقُ  أتشّبثُ 

 ؟ ؟ من ھو أنا الّذي أطّنھُ 
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 ي،  أخرُج مني ،یدخلن

 أترّھلُ ،

 أنساُب ،

،    أشعرُ              بما یتماھي فيَّ

 أّني أتماھى أشعرُ 

 بسواي.

       :   صوتٌ  یقولُ 

 افتح عینیك.

 

 أمامي، ال أرى إال ضوءاً 

 في الّجھات، ال أرى إال ضوءاً 

 

 إال جھًة واحدًة، ال أرى من الّجھاتِ 

 عنھا. ھا وأبحثُ أضّیعُ 

 ال أرى لي  ورائي دبیباً ثقیالً، أنظرُ   أسمعُ 

 قدمین.

 ،واجدكَ  أفترضكَ 

 . اللغةَ  على قدمیكَ  تیھي، أكسرُ  في فمكَ  أنفخُ 

 ني؟أن أھتدي إلیك، أّضیعُ  لماذا كلّما حاولتُ 

 شعلُ رأسي . أ عرحّتى شَ  وأستجوبُ  أتساءلُ 

 ریحاً ال تتعب . ناراً أبتكرُ 
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 ، غایتي الّتنقیب عن صفاتي

 دیانتي العاصفة،

 بلتي الّجھاتُ قِ 

 جمیعھا.

 ،ما ال أجدهُ  أریدُ 

 . یجدني ما ال أریدهُ 

 عن الال شيء، أبحثُ 

 

 جمیعھا . عن األشیاءِ  أبحثُ 

 

 األولى، الّرعشةَ  أفّجرُ 

 

 ھا.وأعتنقُ 

 مسافٌة بین جسدین، أنا

 إلیھ . لالنتقالِ  جسٌد أقیم فیھ، وجسٌد أخّططُ 

 ، وال تعیشُ  إّني من ساللٍة ال تموتُ 

 

 في منطقةٍ  أتحّركُ 

 . أسّمیھا الممكن
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 تحوالت الممكن
 

 

 

 على رمٍح مسنٍّ  یستندُ  المستطیلُ  الّرأسُ 

 ،متیقٌظ ھوسكَ 

 ، وحیاّ ال یكتمل

 لغزكَ  ویظلُّ 

 من المكان إلى المكان. المستمرُّ  التملّصُ 

 نرٌد دائرٌي یّتسع، والّذاتُ 

 الحیوّي. أّیھا الّشبقُ  الّثباتُ  وملحكَ 

 مجاالً  الّسلبِ  من آخرِ  الّتواجدُ  ُیولدُ 

 . لحضوٍر آخرَ 

 وبیا سیمیائك،قرب یوت

 . اللّھاثُ  وال یصلُ 

 الوصول، عجلةِ  داخلَ  ذاٌت  تدورُ 

 ھا عن نفسھا .أنھكھا الموضوع، أنھكتھا فكرتُ 

 إلى بحرین ، البحرَ  بحٌر من لوٍن آخَر، قسمَ 

                                                  

 ولكلّ بحرٍ 

 إیحاؤه .
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 . ھ ویحیا بموتھِ نفسَ  یجوھرُ 

 میتاً . میتاً یحیا، ویولدُ 

 

 ، حبالً معلّقاً بین جمیع الّجھات وھكذا یتموضعُ 

 

 ویفصلھا عن بعضھا،

 نفیاً . بعداً، التجّسدُ  ، االقترابُ العمیقُ  والعبورُ 

 ، ھكذا أقرأني عنك

 فھماً، وبیننا وأكتبكَ 

 . الكیمیاء

 ، وال أُبصرهُ  ، ال ُتبصرهُ  سّريٌ  علنٌ 

 أبدیةٌ  المیتةُ  كالنا، والحیاةُ  ونراهُ 

 ال تموت.

 لیس للوحٍة لي، ، باإلطار المخنوقُ  القماشُ 

 وال للوحةٍ 

 لك .
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 أتماھى ولعاً بمشاھدتكَ  وأظلُّ 

 . حین ال أشاھدكَ 

 قوسك، تمسكُ  تتقنني وأنتَ 

 وأنا أسمعكَ 

 بكلّیتي.

 اغتیالك وصراخي، الّداللةُ 

 تخشى اللّمسَ  عالماتٌ 

 . بالحواس

 ، المدبلج الّنھمِ  یرتدي بئرَ  البیضويُّ  الّرأسُ 

 لقناعتھ ، سطوةً 

 في وجوھنا، دائماً لمالمحھِ  ویرّوجُ 

 حروفَ  على طریقتھِ  ویفكُّ 

 . المعنى

 . أّیھا الفيءُ  لم یھدأ ابداً شخیركَ 

 المكان مكتّظاً  لماذا تركتَ 

 بالبیاض؟

 . لم یمتلك نفسھُ  مثلكَ  وارحل، إّنھُ  خذ الجسرَ 

 

 ، فوق رائحتك كالملسوعِ  أخذلَك حین أقفزُ 
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 بي عّني، دھشني حین ألوذُ وأُ 

 إليَّ . وال أصلُ 

 لم یكن صدى،

 المدى، كان

 . أحد أّما الّصوت، فلم یسمعھُ 

 للوقوفِ  الّنبِض ، امتحان ُ الممكن في مقبرةِ  الّتیھُ 

 المستحیل . أمام مخاِض 

 لم یكن مّتسعاً ،

 ، حدقتي لرؤیتھِ  من أن تّتسعَ  كان أصغرَ 

 .قبل أن أراه وھكذا قضیتُ 

 جمیعھا،  فلتسامحني األشیاءُ 

 ، الكائناتُ 

 نملةٍ  بجوارِ  إذا یوماً مررتُ 

  . لتحیتھا ولم أنحنِ 

  ھّیئیني أّیتھا الّدھشةُ 

 ُمغَمضَ  حّتى أدخلَكِ 

 . العینین
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 ،كِ حّتى أعُبرَ  ثّقفیني أّیتھا الّدروبُ 

 أن أسيءَ  دونَ 

  . إلیك

 ،  ھا المكانُ أیُّ  تالشَ 

 . نياّتسع حّتى تسكنَ 

 

 تمّھل أّیھا الّذي تؤّرقني،

 حّتى تختفي عّني، كَ ثوبِ  ألمس ذیلَ  ال أكادُ 

 . أّنك ضالّتي فقط أن أخبركَ  أریدُ 

 

 شكاً واحداً، كم یقین یھدمني حتى أشّیدَ 

 ني یقینٌ ؤانسَ یلغیني حّتى یُ  وكم شكٌ 

 ثابٌت،

 وال

 مفتوح، من بابٍ 

 أرھقت نفسھا. لكّن الّریحَ 

 

 والمفتاحُ  أنا البابُ 

 والّصریر،

 

 

 

 من أین أدخلُ 

 في نفسي؟
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 أقول المابین
 

 

 

 ،موضوعھُ  یشربُ  الوحلُ 

 وأنا تأخذني الّساقیة .

 ما أبھى الذي ما بیننا،

 یوّحدنا ویفصلنا.

 ، ثقوبكَ  غطِّ  ھا الحیادُ أیُّ 

 وافتح مساماً آخَر إلیك.

 بغیري. حتى أكونكَ  ،امنحني أن أراني

 الفراغُ  جلسَ 

 على 

 قّبةِ 

 ، الّسكون

 أصبحت

 اللحظةُ 

 ، بلىحُ 

 ،األشیاءَ  ھكذا استثنیتُ 

 

 

 لوٌن لي، ثّمةَ  وقلتُ 

 

 یكسوني عاریاً تماماً،

 . وال أشعُرهُ  أرتدیھِ 
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 أقولُ 

 المابین،

 

 ، جھةٌ  كلّ إشارةٍ 

 ما أكثر جھاتي .

 التي ال تفصلُ  الّجھةَ  أختارُ 

 ،وال تجمعُ 

 : وأقولُ 

 .جھةٌ .. جھةُ  الّال 

 : وأقولُ 

  . الّال .. نعم

  ، : الّال مكان أقولُ 

 . مكاني وأنا سواي

 المابین، أقولُ 

 لوٌن لي، ثّمةَ  : شیرُ وأ

  معھُ  أختلفُ 

 فیھ، وأتوّحدُ 

 

 في اختالفي معھ. أّتفقُ 
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 ناي وحالي؟القفا، أیني، بین أ ھا الوجھُ أیُّ 

 ؟أم یفصلُ  یجمعُ  ھل الفصلُ 

 ؟أم یجمعُ  یفصلُ  ھل الّجمعُ 

 أقول المابین،

 ، رطي ألعرفَ شَ 

 ، أن أجھلَ 

 ،  رطي ألجھلَ شَ 

 أن

 . أعرفَ 

 یا سحابُة، یا رعشُة، یا فراشُة،

 البؤرَة اللّحظَة؟ أكتنھُ  من أّي ال مكانٍ 

 خطواتھا ھا بأن أمنحَ وأعتقلُ 

 رقصاً  أن تھلوسَ 

  وتكفرَ 

 . بالقدمین

 

 أصابعي  من أّي ال مكاٍن أغمضُ 

 لكي ال ترى

 ، بوضوحٍ 

 جید؟ بوضوحٍ 

  من أّي ال مكاٍن أنّقبُ 

  مذبوحٍ  عن أفقٍ 

 بأن ال 

 یصل؟
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 من أّي ال مكانٍ 

 خیطي وإبرتي، أمسكُ 

 للمدى المفتوق وأھمسُ 

 بصري حتى أراك؟ سأخیطُ 

 :  لألمكنةِ  من أّي ال مكاٍن أقولُ 

 لدیني نوراً ال

 ؟یضمحلُّ 

 المسّجى داخلي . ھذا الّضوءُ أرّمم ُ بكِ 

 أعیشُ  قلتُ 

 موتي جیداً،

 إّال الحیاة . في الحیاةِ  لیسَ 

  الّریحِ  اھدأي یا خیولَ 

 قِسطاً من  حتى آخذَ 

 البعید،

 عقاراً أداوي بھِ 

 حوافِركِ  تجاعیدَ 

 وأحفَر للّصدى 

                        :    الذي ال یسأم

 ال أؤمنُ 

 . بالموت
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 ،موضوعھُ  یشربُ  الوحلُ 

 . نا تأخذني الّساقیةوأ

 ما أبھى الذي ما بیننا،

 لنا.نا ویفصِ یوّحدُ 

  ھا الحیادُ أیُّ 

 ،ثقوبكَ  غطِّ 

 

 

 وافتح مساماً آخَر 

 إلیك.

 امنحني أن أراني، 

 بغیري. حّتى أكونكَ 

 سداً آخَر، ج صحتُ 

 رّبما جسدي ،

 البسني ،

  ھّیئني للحضرةِ 

 وال تتباطأ،

 نفسي بنفسي، حّتى تظفرَ 

 غشاءَ  وأفضَّ 

 الفاتر. الوقتِ 

 لك قاعي ،

 فیك، الكونَ  ولي أن أستضیفَ 

  الماءِ  وعلى مائدةِ 

 نتساوى.
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 بي، الّزاخرُ  ھا الوحیدُ أیُّ 

 ،كلّما ھممُت لعناقكَ 

  كوكبٌ  أفلتَ 

 من َشعري.

 الّرحُم، ھا الفضاءُ أیُّ 

 

 : الحكمةِ  یا سّیدَ 

 الفحوى،  انفخ رذاذَ 

  من الضدِّ 

 إلى  إلى الضدِّ 

 المابین .

 

 إلى الّجھة ِ 

 األم 

 تلُد 

 ومیضاً 

 أبدیاً،

 تلُد رؤیًة ال تختّص بھا

 . العین

 تھا أیَّ 

  الحروفُ 

  المنقوشةُ 

 على

  قرنِ 

 الشمس،

 . اتبعیني
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 إشارات
 

 

 نجمتین، نجمًة.. أرسمُ  أرسمُ 

 : لرئتي أقولُ 

 امألي رئتیكِ 

 بجعاً!

 ألصابعي:

 احبلي بعشرةِ 

 أنبیاء!

 

 : لألفقِ 

 قمحاً ، أن یسیلَ 

 !: امنحیني فضائلكِ  یا محّبة

 : یا جسد

 .األلوھةِ  ماءُ  أنتَ 

 ، أغشى،أن أشھقَ  أریدُ  : أنظُر، أقولُ 

                       وأراني أھذي     

 زبداً،

 

 ایقاعاً،

 طالسماً ،

 : أعمدتي وأقول أستجمعُ 

 ،أّیھا الّجسدُ 

 ؟ما الّنقطةُ 
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 ؟ما المستقیمُ 

 ما الفاصلة؟

 من أّي األبواِب تدخلُ األبواُب؟

       

 لفظًة ھاربًة من آتیكَ 

 حروفھا،

 لغًة ضّد أبجدّیتھا ،

 یا لؤلؤاً، یا نرجساً ، : وأصرخُ  أسّمي الّرغبةَ 

 : أرشدني إلیك! الّسائلُ  ھا الّضوءُ أیُّ 

 ، وكن لي بحراً، وكوكباً ، دلّني على خرائطكَ 

 ،  ألكفرَ 

  

 ، ألؤمنَ 

 

 وأرفَض ما 

 . قبلك جاءَ 

 

 

 ، نحوك الّزاحفِ  ھذا الّشيءِ  وأعبدُ  أقرؤكَ 

 ، حولك الّالھثِ  أصلُ ھذا الّنورِ 

 ، زیتاً 

 ، شمعاً 

 ،  بخوراً 

 أكسرُ 

 العالم، سقفَ 
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 روحي وضریحي على سریٍر واحٍد، أجمعُ 

 

 : األبديُّ  المؤّقتُ  ، أّیھا الّترابُ وأستفسرُ 

 بیٍد واحدٍة ناراً  تحملُ  كیفَ 

 وساقیة؟

 

 نجمتین، نجمًة.. أرسمُ أرسم ُ

 دفعًة واحدًة، أمحو األشیاءَ 

 وال الفرشاة وال القماش ال الّتلوین

 یطالك،

 نوبَة سكٍر وأرتفع حّجًة حّجة، أدخلُ 

 : أتمتمُ 

 

 یا أقاصي.. یا أقاصي..

 : ، یا جسدأتمتمُ 

 

 الّسماءِ  أنت أّولُ 

 . الّسنونو آخرُ 

 

 

 ني مثل نمٍش یا ھباء،انثر

 

 ، اعتقلیني أّیتھا الحرّیةُ 

 وقتاً یا أراجیح، كّوّني یا جسد، امنحیني

 .األفقَ  ثّم اتركني أشقُّ 

 مازال أمامي مّتسٌع من الّزعفران،

 

 وبریٌد لم أقرأه بعد .
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 مشنقٌة، مشنقٌة.. تروحُ  تجيءُ 

 

 في  ھل الموتُ 

 الحبل؟

 

 ینادي صوٌت 

 : من ال جھةٍ 

 في  ھل الّجسدُ 

 الّجسد؟

 

  ، اعتقلیني اّیتھا الحرّیةُ 

 . امنحیني وقتاً یا أراجیح

 

  الخشخاشُ  یستیقظُ 

 األّول،

 في ثّم یتعّینُ  الّدھشةِ  بماءِ  یستحمُّ 

 . الّال مكان 

  حلماً حلماً ، الّسیاجَ  أقّشرُ 

 بالتي،قُ  أركنُ 

 . بالمقلوب ونرى نحن االثنین العالمَ 

 تأتي 

 ،  الغیبوبةُ 

 

 أھذي، 

                              سّر الّجسد، : الجسدُ  یا یباس
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 ضدُّ  الّجسدُ 

 الجسد.

 ،الغیبوبةُ  تأتي

 : افتح نافذًة  أھذي، یا وحي

 للكون.

 

 ،تأتي الغیبوبةُ 

 ؟: ما معناكِ  أھذي، یا اشیاءَ 

 

 أھذي، أنا حائلٌ بیني 

 وبیني،

 

 أنا جسٌر، اعبري                  

 ،یا أبراجَ 

 یا أفالك.

 

 لساني، ما ال ینطقھُ  أشاھدُ 

 عنھُ  ما تقّصرُ 

 . األصابعُ 

 

 ؟أّیتھا الماھّیةُ  كیف ألمسكِ 

 

 ؟ھا الّجسدُ أیُّ  كیف أحتویكَ 

 بیني وبین ما الّنقطةُ 

 سواي؟
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 أقول الّجسد، أقول الّال جسد .

 : ك. ن. س. ع. د. م وأتمتم أستمرُّ 

 

 : اعتقلیني أّیتھا الحرّیة، وأتمتمُ  أستمرُّ 

 . امنحیني وقتاً یا أراجیح

             

 ،جنیٍن مسنِّ  مثلَ  أركضُ 

 

 . تابوتٍ  من عینٍ  أولدُ 

 

                      لسُت بحّي وال میٍت،           

 أرقصُ 

 القّبة . فوقَ 

 أنا برٌص في مخّیلة األشیاء ،

 ر مقتنعٍة بأصابعھا،یٌد غیُ 

 

 طفلٌ یعارُض ثدي أّمھ .

 

 أّیتھا الّسنبلة؟ ما ھوّیتكِ 

 بمن تؤمن؟ ھا الّثديُّ أیُّ 

 ؟: ما صراطكُ  یا انحناءات

 

 : ما الفرح ما  تفاصیلیا 

 البكاء؟
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 ؟في األجراسِ  الذي یعّششُ  ما ھذا الوباءُ 

 

 یا رنین؟ ما دیانتكَ 

 

 ، مشنقةٌ  تروحُ  مشنقٌة ، تجيءُ 

 یا جبال؟ من مفاتیحكِ  بحوزةِ 

                             ،أي حجرٍ  تحتَ 

 رموزكِ 

 حاجي؟یا أ

 

 ھل الّجسد ابن الّجسد؟

 كتابَك نبّیاً نبّیاً، عینّي وأقرأ أُغمضُ 

 : لحواسي وأھمسُ  ذراعي أمدُّ 

 

 . كوني مجادیف

 من الّنور عرباتٌ  للمساماتِ  یصیرُ 

 رحیلھا. فورَ  في كلّ خلّیٍة أیقونًة، تكبرُ  تزرعُ 

 ال

 نظري ، ألبث أن أحیلَ 

 تطلعُ 

 غزاالً وتمضي، فراشٌة تلدُ 

 

 ، شّاللٌ  یبدأُ 

 : أشھقُ 

 .یا حریر 
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 ، سحابٍ سرب ُ  یتجّمعُ 

 نجمتین، أرسمُ  ، نجمةً  أرسمُ 

 أرى أطفاالً، وأجراماً ،

 

 أراني محموماً،

 

 ،أرتجفُ 

 

 ،أتعّرقُ 

 : ھذا مزاري وقِبلتي، أشیرُ 

 الماء؟ : بماذا یتعّمدُ رُ أشی

 ، ضّفٌة فمھا، أعطشُ  تفتحُ 

 .عطشي ال یطفئُ  الماءُ 

 

 من جھٍة ثانیٍة،أشرب ُ

 یا سّیدي : عفوكَ  أقولُ 

 الماء.

 

 ، اعتقلیني أّیتھا الحرّیةُ 

 . ني وقتاً یا أراجیحیامنح

 . الذي ال ینتھي طقسكِ  أكملي یا قنادیلَ 

 مزماِر الخلود، أجلُس قربَ 

                        

 تمّر مواكُب حیواناتٍ 

 

 

 كائناٌت أكلت بعضھا وانقرضت، تمرُّ  
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 أصواٌت، تمرُّ 

 وجوهٌ، 

 

 ھیاكلُ 

                    ،     عظمیةٌ 

 طبولٌ، 

 

 ،في نھٍر أسود تسبحُ  قواربٌ  تمرُّ 

 المالمح، كائناٌت یشبھون البشر، لھم ذاتُ 

 ، یرغي بلغٍة قدیمٍة،طائٌر سمینٌ  یحلّقُ 

 الجمیع، یغّطي ظلّھُ 

 ویسحبھم معھ.

 أرسم نجمتین. ،نجمةً  أرسمُ 

 لھلوسة ،ا بمعجونِ  الغبارَ  أعجنُ 

 .  حولھُ  أركضُ 

 من سباتك، عضاءَ قومي یا أ

 حّجي للّسدرة المعلّقة ،

 اتركي أثوابِك یا أطیاف ،

 ،الّنھائيّ  وادخلي في الوعلِ  ،البطون مّدي سّجادَ 

 . اھتدي بضاللي الّتائھةُ  ھا األشیاءُ أّیتُ 

 

 ،اعتقلیني أّیتھا الحرّیةُ 

 راجیح.ني وقتاً یا أیامنح

 تعویذةِ  نقطًة، أمحو نقطًة، أعدو وراءَ  أرسمُ 

 . الّشھوة
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 : یا فقیھ الھیولى الذي ال یفنى

 المنخور ، قّوض اإلشنیات الّسبع من الھاجسِ 

 إلى الّشرخِ 

 البارد،

 إلى اإلسطبلِ 

 الّزجاجّي .

 ، الّرعشةِ  یا الزوردَ 

 ، تقّطر قّبرًة قّبرة . واألجنحة القصبِ  یا فاتحةَ 

 یا موت، أتكلّمُ  باسمكَ 

 الّثاني، أنا قمیصيَ  أنتَ 

 األولى .حیاتك 

 ناصیًة، أحفرُ 

 ٍة،أوحي بھیئ

 والّشكل، بین األرضّیةِ  أخلطُ 

 ،الحیطةِ  لغمَ  أعّطلُ 

 ، ونقیضھ بین الضدِّ  أناغمُ 

 ، الّشبھةِ  خیطَ  وصلٌ.. أتبعُ  الفصلُ 

 ،  أقودهُ 

 دواٌء . الّداءُ 

 

 األرض، عجالتَ  أزّیتُ 

 

 : غّیري مكانك . لھا وأقولُ 

 الّطرقات إسفلتَ  أنزُع 

 : غّیري أسماءك . لھاوأقول 
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 ،اعتقلیني أّیتھا الحرّیةُ 

 امنحیني وقتاً یا أراجیح .

 نجمتین ، أرسمُ  نجمًة ، أرسمُ 

 بجعاً، ألصابعي ، : امألي رئتیكِ  لرئتي أقولُ 

 احبلي بعشرة انبیاء ،

 قمحاً، أن تسیلَ  لألفقِ 

 : امنحیني فضائلك . یا محّبة

 

 نجمتین ، أرسمُ  نجمة ، أرسمُ 

 من ، ثّم أرسم ُ دفعًة واحدةً  األشیاءَ أمحو 

 جدیٍد،

 ال الّتلوین،

     وال الفرشاة،   

 وال

 یطالُك ، القماشُ 

 

 حّجًة حجة ، سكٍر وأرتفعُ  نوبةَ  أدخلُ 

 : أتمتمُ 

 

 . یا أقاصي، یا أقاصي
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 سیمیاء
 

 

 ، البصر قربَ  الّسدیمُ  یتكاثفُ  حیثُ 

 ، اختناقي تحتَ  أثیٌر یشھقُ 

 في تمتدُّ  أصابعٌ 

 ، المعنى

                           األمكنةَ  روٌح تتجاوزُ 

 حیثُ 

 . أراكِ  ال أراِك ،

 ، یتجّمُع . ، یتفّككُ  احتواَءكِ  الخواءُ  یتذّوقُ 

 أدخلُ  أن أدخلِك حیثُ 

 ، انبعاثِك في أرقي

 الوقتِ  انصھارَ 

 في المدى

 

 الظلّ  لجوءَ 

 ،في الظلّ 

 ارتقابي أدخلُ  حیثُ  أن أدخلكَ 

 نسیجاً  نسیجاً ، أتكّومُ 

 

 ھدوءاً  .. دائماً ھدوءاً  الخلفُ 

 أنِت. 
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 . یخطو قربي . ، یحضرُ  صوتكِ  أتنّفسُ 

 ،قربكِ 

 المكاَن ال یمسكني، یغادرُ 

 یجيءُ  ، الفراغُ  یفزعُ 

 تعباً ،

 أكثر، بذاتھِ  یتفاقمُ 

 

 ، ارتعاشِك في مداخلي

 ، وال یختفي  المالئمِ  في األفقِ  یذوبُ 

 

 ،آخر من شيءٍ  یجيءُ 

 

 العمَق وال یقاربُ 

 . یأتي

 

 ،األخرى درجاً ال یسأمُ  الّجھةَ  أصعدُ 

 

 أحّدق فیكِ  أمامي ، أمتثلُ 

 ، ذاتي ملءَ 

 الحلَم، أُغمضُ 

 یتشّخُص الّتجّذُر،

 فیكِ  أتسّربُ 

 

 . أصیُر لوناً 

 

 .. .. أتماھى .. أتناثرُ  أتشّظى .. أتململُ 

 

 

45 
 



 

 . .. أتطّورُ  .. أكتملُ  أتشّكلُ 

 شحوباً كسوالً، یجيءُ 

 

 ، أخرجُ  ،أدخلُ 

 ، شرودي یتدّفقُ 

 

 ، ما كان یقابلھُ  یذوبُ 

 

 تفّر المالمُح ،

 

 . اعتكافكِ  ، أضمُّ  أرتدیِك أكثرَ 

 

 ، أبدؤِك انھماكاً مستأنساً 

 

 اإلصغاء، صمتاً یتحّینُ 

 

 . ، یشاھدِك ویقلق یرتجفُ 

 

 في انتماءِك، ارتحالھُ  دُّ می بصري : یقولُ 

 

 انتباھِك، یالمسُ 

 یحاولُ ..

 .. یقاربُ 

 .. یشابھُ 
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 یتفّقدِك معنىً 

 معنى

 ، استواءكِ  یستنشقُ 

           

 ، وال یأتي یتضّورُ 

 

 ، فیكِ  یجيءُ 

 

 . یتیّمُم ثیابِك انعتاُق انتمائي

 مفرداتِك، یرافقُ  : یقول حدسي

 

 ، األولى العبارةُ  تساوُرهُ 

 یسیرُ 

 أمامِك ،

 

 ، یبتلعني اشتھائي فیكِ 

 

 ھاجساً  ، بلغتي ھاجساً  أضّمكِ 

 

 . بالّجھات ذاتي علیِك، وأكفرُ  أطبقُ 

 أبدؤِك امتداداً 

 ، خالصاً للحواس

 ، صوتاً ملحداً بالكلمات
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 ، لھاثاً  أترّسخُ 

 ، تصیرین مادتي

 نھكِ كُ  أصیرُ 

 

 والفكرة، المناخِ  تصیرین عناقَ 

 

 األمكنة،

 

 االنصھار، إكسیرَ 

 

 ، الّدیمومة مخّیلةِ 

 

 في الوقت في الوقتِ  الوقتُ  یتدّورُ 

 

 ، العالمُ  ، نصیرُ یذوبُ 

 

 ، أنفسنا وغیرنا نصیرُ 

 أّیتھا الّساقیة ُ 

 طوبى للماء

 

 

 . طوبى للمجرى
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 لقْ خَ 
 

 

 زمةً على ظھري حُ  وأحملكَ  أغریَك أیُّھا الفعلُ 

 ، جدوى

 . الّجھات دائماً بعكسِ  وأھربُ 

 نفسي، أن انافسَ  طائلٌ فیكَ 

 ورعي، اضاھيَ أن 

 سریراً ألطفالكَ  وأؤّسسَ 

 . ، من بعدي ولي

 المحض، سروكَ  تحتَ  أنا الّنحنُ  أن تجتمعَ 

 فیك أّیھا المعنى اھبط بنا حّتى نرتفعَ  : أن اصرخَ 

 إلیك .

 

 ، أعرف، وأعطیتني صفاتك : جئتُ  قلتني

 . واستشارًة ال تنضب ، إزمیالً من الّضوءِ 

 . تحصي ما ال یحصىفال ،  ما ملََكت یداك  ولكَ 

 في ال یكفي أن تنظرَ  ، بیني وبینك وحدةٌ خالصةٌ 

 ، حّتى تراني المرآةِ 

 اكسرھا، وانظر إلیك ،
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 . ، انظرني .. انظركَ  خیطي فیكَ 

 كثیرةٍ  وأراني في أحایینٍ 

 . أراني ھؤالء ، أرى قبلي أرى بعدي

 امرأةٍ  إلیاد نوٌر بقدمي فھٍد وجذعُ  ولكَ 

 . بمحیطك الّطافحُ ھو  ،ابن نفسھ

 

 

 ، ابناٌء كثٌر لم یلتقوا بعد : لھُ  وقال

 ، آباٌء كثٌر التقوا مرًة وتطایروا باألصقاع : لھُ  وقال

 ، امرأةٌ، لذلك فھم ال یتمایزون : الّرجلُ  وقال

 : منھم دانیال ومھیار قال

 ، الّسالم یزرعون في األرض دودةَ 

 ، یرحلون بالعكس ویموتون بالعكس

 ، یعلّمون علَم األبد الكليّ 

 أشباھھم ھم أنفسھم

 . بدورة سابقة أو الحقة

 . غداً  .. اآلن  .. بین صدغیك األمس  ، أصغِ 

 

 . معراجك صمتكَ  اصمت ،

 . العالم ذاُتَك معكوسةً  انظر ،

 ، تطھَّر فیھ
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 . َتصل إلیھ

 ، ال شيَء محجوٌب عنك

 . البصر مغرفةُ  البصیرةُ 

 نورٌ ..  

 امرأةٍ  بقدمي فھٍد، وجذعُ 

 ، ھو الّطافح بمحیطك . ابن نفسھ

 

 وجَھھا حین تغّطي الّریحُ 

 . افتح لھا نوافذكَ 

 

 البدرُ  حین ال یكتملُ 

 . باالكتمال اذھب إلیھ وأقنعھُ 

 

 ، ال تدخل في بطن المدار عاریاً 

 ابَق مكانك، وقل لھ كن ثوباً.

 ، عناوینھُ  من المكان أن یغیرَ  قبل أن تطلبَ 

 علّمُھ أن یقرأ كتاباً.

 

 صوبَ  على ظھري وأسیرُ ھا الفعل ُأیُ  أحملكَ 

 ، أقاصیك

 ، مجاھیلك أتزّوجُ 

 ، علّي احتماالتِكَ  وتغدقُ 

 ، شعاعاً لطیفاً  أخُبزكَ 
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 ، ألطفالي الذین لم یجیئوا

 ألطفالي الذین جاؤوا قبلي .

 : أنت نقطتي . حولَك وأقول أتدّورُ 

 نھائي .عطشي ال : أنتَ  قولتشربني وأ

 ، أكسُر قفل السعادةِ 

 . وأملیھا أسماَءك شیاءَ األ أرّوضُ 

 . وقلتني نبضاً آدمیاً وساویتني بنفسك

 ، الرغبةُ  سّركُ 

         ،اإلرادة    وإكسیركَ 

 . فیك حكمتكَ  

 

 . .. یكون : كن فجراً  قل النتباھك

 . .. یتبدد : بّدد ضبابكَ  قل لولوجكَ 

 . األزليّ  جنینكِ نا : أقل للشمس 

 

 ، وارتسَم لَي المَدى كفناً 

 ، : جوعوا للحرّیةِ  أقول على الّناسِ  فخرجتُ 

 . أحوالكم أنتم عبیدُ 

 

 ، ت إلیِھ الغوایةُ وشاھدَت نجماً نفذ

 

 : حجراً یقول لصغارهِ  وشاھدتُ 

 تباركوا بكلّ شيٍء كي : كان أجدادنا یقولون

 تطیروا.
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 جمعاً ، كانت تطیرُ  كّنا من ساللةٍ 

 واآلن

 . رادىفُ  یطیرونَ 

 عینيّ  فأغمضتُ  ، أن أعرفَ  واشتھیتُ 

 ، الوقت : كّوري ھدیرَ  ألصابعي وقلتُ 

           ،المكان  واسلخي جلدَ 

 انثري في

 ، الساخن زغبكِ  األرجاءِ 

 

           ، قّوم اعوجاجك: وقولي للّسطح 

 قولي

 . ال تسجد كذبابة : للمیل

 ، الّرغبةِ  قوسِ بكل ما أوتیِت من 

 

 . تناثر خرزاً : قولي للمدار 

 ؟ما حجتكُ  الكونیةُ  أّیتھا القملةُ 

 ، بّدلي أشكالكِ  ، أیتھا األشكالُ 

 . ھا الغباُر تفاقموأنَت أیُّ 

      رمٌح     ُیضَربُ 

 ، یكسُر رمحٌ 

 

 ، وحرّیتھُ  إساُر البحرِ  الماءُ 

 ، متأرجحاً  الحیاةِ  قلٌق على سورِ 

 الّالشيء       قدٌم في 

 . وقدٌم في كلّ األشیاء
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  أّیھا الكوكبُ 

 الّرخو 

 من أین 

 لي أن 

 أسّمیك؟

 

 ویًة؟كیف أعطیك ھُ 

 إلیك؟ أنظرُ  من أّي زاویةٍ 

 ما أعراُضك؟

 ، یكسر رمحٌ  ،ُیضَرب رمحٌ 

 ، یموُت نبيٌّ  ،ُیولد طفلٌ 

 لھفَتنا؟ النیزك وكّذبَ  من صّدقَ 

 للذي ال یأتي؟ ما تفیدني ترتیلةٌ 

 أریُد الذي یأتي .

 ، یموت نبيٌّ  ، ُیولد طفلٌ 

 ، یرتفع رحمٌ  ، ینخفض رحمٌ 

 . ینخفُض رحمٌ  ،یرتفُع رحٌم 

 البجع بین ھاویتین؟ كیف یفاضلُ 

 أّیھما أجدى، موٌت مستطیلٌ أم موٌت مربٌع؟

 

 یكسر رمحٌ  ، رمحٌ  ُیضربُ 

       ، ضّد مركزھا والّدائرةُ 

 والنھر ھارٌب من 

 ، مجراه

 

 من اآلخر، الماُء أم المجرى؟ فلتَ من أ
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 األرضّیة، الكرةِ  ، یا رغوةَ  الصوت أنادي ملءَ 

 

 ، الحامض اللّذةِ  سیدَ یا أ

 

 احترقي :  وقل للمحرقةِ  الفطنةِ  انسكب بمداخلَ 

 ِك ،بما فی

 ، الكون اجلس على فّوھةِ  :  للّرنین الّثابت الّدائم

 اكتملي .،  تناسلي  یا معرفة : ونادي

 : جّدلي شبقك ، األرضّیة ّحةِ قل للبُ 

 أن تفكر ، قولي ألعضائكِ 

 عالك في زجاجِة للغیب ،ال تحبسي سُ 

  

 ، في صورتھا  الفكرةُ  تتحّنطُ 

 . حّرریھا من ذھنّیتھا

 

 : المصقول الخزفِ  أنادي ملءَ 

 . أنا قیمٌة فیكِ  ، العظیمةُ  أّیتھا المنظومةُ 

 ا المشاھدة،أّیتھ بكِ  أن أكتسيَ  أحاولُ 

 ، ھا الحواسأن تتزّیني بي أّیتُ 

 : استنیري بي، للّشمعة أن أقولَ 

 . اتبعیني : قول للبوصلةأن أ

 ، الھدایةَ  ھدي إليَّ أن أَ  أحاولُ 

 ، : اّتحدي للجھات وأقولُ 

 ، : ارتفعي أقول لألرض

 . : انخفضي وللسماء

 ، عن الفعل بكلّ كینونٍة خلٌق ال یتوّقفُ 

 . ھو ھي ،األشیاءمقیماً بكلّ 

 ، األبعادَ  بكَ  ، وأطوفُ  أّیھا الفعلُ  أحملكَ 
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 ، ، وتغمرني باألسئلة كیمیاءك أدخلُ 

 ، ؟ ال أعرفكأعرفكَ 

 ، تنثرني ، .. أجمعكَ  .. أضّیعكَ  أكتشفكَ 

 . ، تجمعني أنثركَ 

 ، ، أنسى اسمي اسمكَ  حروفَ  بلفظِ  أبدأُ 

  . أجّرني إلیك  المعنى : أھمس

 مخّیلتي تلھثُ 

 ، نافذةً  أفتحُ 

 ،أغلُق نافذًة 

     أجتازُ 

     أتراجعُ 

     أكملُ 

 أترّددُ 

 تحبلُ دھشتي

        أتّیقنُ 

         أنقضُ 

 أصممُ 

       أشك ُ 

        : أقولُ 

 ابتلعیني أّیتھا

 . أنا حفیدك ،الّشمس

 ، بھِ  أطیُع نھمي وأؤمنُ 

        ، سھٍم ال یصل أنمو مثلَ 

 . وأعدو خلفي

 . معھا ، وأركضُ  : الحقي بي لألشیاءأقول 

 

 ، لیس غایتي أن أصل

 . غایتي أن ال أصل
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 تابو
 

 

 ، لي الجّثةُ 

 ، المكان ولكَ 

 تعوي ، الصدئ ولألفقِ 

 . األراجیح

 أصواٌت             

 ظلمٌة            

 آلھةٌ 

 

 صفیٌر        

           عناكب

 ، المتعفنة كبریٌت للّشفاهِ 

 

 ، للمدى المكسوربریٌد مسدلٌ 

 ھكذا العالم من حولي .

 

 ، بنفسي ھاھنا، حیَن ال أّتحدُ 

 . .. قبواً  قبواً  بل أتفّككُ 

ر حیث األضداد طقٌس رخٌو لألثیرِ   . المقعَّ

 . السكون الخام لمعنًى اسمھُ  الفضاءِ  إّنھُ 

 

 ، بثوٍب ونجمةٍ  من القبرِ  إلیادُ  خرجَ 

 . حّتى من صوتِھِ  ، عاریاً من كلّ شيءٍ  عادَ 
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 كان   ، مجاالً لصراخھ البحرُ  لم یكنِ 

 . المّشوه لوحاً للفیِض 

 

 ؟ نفسھُ  أن یعانقَ  الماءُ  ھل یستطیعُ 

 ؟ ھُ أحالمَ  المیتُ  ین یدفنُ أ

 

 معھا  وھي ھاربًة أن تحملَ  الّریحُ  ماذا تستطیعُ 

 من نفسھا؟ أكثرَ 

 

 . أبداً  وما لن یعودَ  ، بین ما سیجيءُ  برزخٌ  إلیادُ 

 ، : الحیاةُ تجویٌف بین سنامین قال

 ، وتٌر مشدوٌد بین ھاویتین

 

 ، أحوالك یدیك، بل بصفرِ  والمعنى لیس بخواءِ 

 . دنھِ من لُ  ُیولدُ  والقبحُ 

 

ھور إلیادُ   ، طیٌف یمرُّ في الدُّ

 الّسیمرغ : بداخلي یعّششُ  قال

 . ، وھو طائٌر لي أنا شجرةٌ لھُ 

 

 ، قمراً لدھشتنا لم یكن یرسمُ 

 . الكواكُب بین یدیھ كانت تتكّورُ 

 ، المستمّرةُ  ّنھ الوالدةُ إ

 . من نفسي : أرى نفسي أولدُ  قال

 

 إلیاد ،

 . المعنى یا ورمَ 
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 طوبوغرافیا
 

 

 

 

 . الضوء على ورم األغاني یحتفي بشبقِ  اللیلُ 

 تحت الخطوات الخطواتِ  تحتفي بزبدِ  األرصفةُ 

 . العاقرة

 

 ، تحتفي بعرّیھا األمكنةُ 

  مشھداً إضافیاً  وأنا تحتفي بَي اللّقطاتُ 

 

 . الدائريّ  النبِض  على قارعةِ  یسخرُ 

 ، المنّمق دائماً مساحاٌت لم یمسسھا وقُعكَ  بي

 ، كي ال تراھا  ولدتَ  كأنَّكَ 

ني جئتُ   . انتباھك كي أرّممَ  وكأنَّ

 

 

 وبي دائماً منكَ 

 ، جھاٌت محاصرةٌ بفكرتھا ،مداراتٌ 

 ، أسقٌف متشابھةٌ 

 ، حكمٌة خالصةٌ  ، وجھاُت نظرٍ 

 . آلھٌة تتبّرج
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 ، وحشاً جدارّیاًّ  یبدأ فیكَ  الوحلُ 

 . جسداً یأكل نفَسھ بكَ  ویكتملُ 

 

 صلیٌب، األرضُ 

 ، مثلثٌ  ، مربعٌ 

 . وكلٌّ مّنا مسیٌح على طریقتھِ 

 

 على نفسھِ  ، ضاقَ  الكالم كھنوتُ  وكلّما اّتسعَ 

 . المعنى

 

 ، جمیالً بمفردي سأكونُ 

اتُ  ، وھكذا تمسكُ  ھكذا قلتَ   مبضعھا الذَّ

 . المدى وتشّرحُ 

 

 ، لك ضفاٌف ال یحّدھا حدٌّ 

 . األفق ولي حدوٌد انتحرت على درجِ 

 ، یشبھنا الّتیھ جمیعاً 

 ، مسكَ أَ 

 ، الّدلو بئٌر مرمیٌة في اھتمامِ 

ك،  برُّ

 .. شھوةً  بحٌر ال یكُف عن الّتأوهِ 

 .. .. نبوءةً  .. لھاثاً  وقتاً 

 .. طوفاناً 
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 على عجٍل من .. كتاباً أبیَض ُیقرأُ  معرفةٍ  عشبةُ 

 ، الخطیئة نھمِ 

 ، الكاملُ  وأنت الحاصلُ 

 ، األزمنةِ  وأنا من معاشرةِ 

 . .. أوبئًة تتعاطى اللغات ، كالً أخرسَ  أولدُ 

 ، دوماً  نحن المأخوذون بالھدیرِ 

 ، كینونُة الّرطوبة أیھا الطحلبيُّ التفاصیل وأنتَ 

 . والغبار

 ، الجبل ال یستطیع أن یرى قدمیھ

 .ھكذا غریزة االرتفاع 

 

 البحر، ھّیئ لھ علیكَ  إذا ضاقَ ال تشھق ، 

 . رئتین

 فوقك ، وما ینخفضُ  تحتي یرتفعُ  ما یعلوكَ 

 ، السطح من اعوجاجِ  بالقربِ  ینسابُ 

 

 ..لیس لك إال 

 . الحصار واحٌد أرُضھُ لَك سریٌر 

 . ما لیس لك .. بل یملككَ  ما تملك لیس لكَ 

 ، شعشاعاَ  ، قزحاً  اخرج إلى البحرِ 
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 بكحولِ   ذاكرتھُ  كي أجدك لوتساً ورعاً، ینقعُ 

 ، الھمس

 بالتذّكر النسیانَ  ویعاقبُ 

 . والتذّكَر بالنسیان

 

 فأساً لّماحاً  اخرج إلى الخروجِ 

  شفاً من كل ھدیٍل شر ینھلُ 

 ، اللحظات یعّري بھِ  ، یغّطي بھ الكواكب

 وال یكتفي یرسمُ 

 ، بحنجرتھ

 

 . عون الّنبات یطلبُ 

 ، اخرج إلى ذاتك علناً 

 إنھُ  ، إنھ علُنك ، واحضن العالَم من الخلف

 . األكثُر أنانیةً  سركَ 

 ، الھرمة السندیانةُ  ھذا ما قالتھُ 

 مّتكئاً على الّتنفسُ  ، ویسیرُ  المكان ظھرُ  یتقّوسُ 

 ، الولیمة جرسِ 

 )بأكزیما(، فھي دائماً معجونٌة  أّما ما تدعوھا ذاتك

 . الجھات
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 ، الغبار یطلع زحٌف ال شخصيٌّ  من ذاكرةِ 

 ، ھنا یسكنُ 

 ، یسكن ھناك

 ، المعنى قّبعةَ  یلبسُ 

 بزیتِ  وجھھُ  یدھنُ  ، الّصلب بالجوھرِ  یلّوحُ 

 ، الحكمة

 

 رعشٍة دائمةٍ واألیدي األرامل على 

 . للّذھاب إلیھ

 

 ، المستطیل الحلمِ  من قیحِ  أّیھا العالمُ  أستأصلكَ 

 معنًى یؤّسس وثّمةَ  ، تؤّسس رائحَتك جّثةٌ  ثّمةَ 

 . اكتفائي بذاتي

 المكان على جسدِ  البصرُ  یترّھلُ 

 

 ، المماثلَ  ینخُر الّشكلَ   صوٌت أعرجٌ 

 . الكوالیس، أقالیم تنمو فھرسُ 

  

 ، إلى كل حفرةٍ  العناوینَ  أشحنُ 

 ، إلى ھذیانھ بأن أسبقھُ  الوصولَ  وأفاجئُ 

 ، یرتدي وباَءه، ویرتفع حجراً حجراً 

 ھكذا أؤّول المعنى المریض،

 إلیھِ  وأجّر األشیاءَ 

 . بعكسھ
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 ثنائیة األنا والال أنا
 

 

 

 ما ال یعُبر إذ بیني وبینكَ 

 ارتباطك، : أّني رھنُ  وتظلّ ترّدد أعمدُتك

 وتواظُب على تدفقھا الصخرّي في أوردة ِ 

 . الفضاء

 ، من فراغ على عّكازینِ  وھكذا، تمشي الّسیرورةُ 

 أمكنة. ني فائضَ وتھبُ 

 ، متسّمراً فیك، إذ أغادرَك 

 . وھَم حرّیتي أسكنُ  وأظلُّ 

 ، ، أظلّ أحكُمك بالعدم األرضيّ  بتدحرجكَ 

 . وتظلّ تحكُمني بالفرار

 تناحرنا. زخمِ وال نلتقي أبداً إال في 

 ، ُمنيما تھدِ  بقْدرِ  أبنیكَ 

 ، وأردُّ علیك دائماً بأغنیة

 ، وال تعُبُرني فال أعُبُركَ 

 . معنى التناقض ، ترّسخُ  ویدي ویدكَ 
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 وال نكتفي

 حّمى األمكنة جسٌد، قّبتھ نطفٌة أیدیولوجیة.

 ریثما

 

 بینما

 

 عندما،

 

نٍ   . ثالثیٌة ألّي تكوُّ

 

 الوقت. وصٍل بین الوقت وثوبِ  ھمزةُ  التنفسُ 

 

 ، العالم أعضاٌء لجسدِ  األجسادُ 

 

 األبد. ترسمُ   بكاملھا والّدورةُ 
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 مدارات المكان والتحول
 

 

 

 ، بالخواء المكتنزةُ  اللغةُ 

دى ال تّتسعُ   .  لجّثٍة أكبُر من الصَّ

 ، أبداً 

 العمیق للتناوب، أّیھا الماّرون تحت اللونِ 

 الّرصیف. تحت قّبعةِ  تستأنسوا المللَ المتثائبَ  ال

 ، مطٌر أزرُق العینینِ 

 ، خلَف الخلفِ  یدخلُ 

 . األخرى ووصٌف شبحيٌّ یقُف حائالً على الّجھةِ 

 

 قدَمھ الیمنى، یرفعُ  الّشارعُ 

 

 ، یدھا الیسرى تخفضُ  الّذاتُ 

 

 حلٌم كھلٌ یسردُ  الجذُع یسقُط في التصاقِھ،

 . الّرغبات

 

، ُیھضم في معدة الحضارة. نُّطُ ھو التح  المشعُّ

 

 البنفسجیة، على األریكةِ 

 ، یقبُع انھماٌك ال یسأم

 

 

66 
 



 

 . ذاتھا یناُم المعنى على األریكةِ 

 مداراُت المكان والتحّول،

 .. ضدٌّ ثاقبٌ 

 ، من سّرھا الّدیمومةِ  إفالتُ 

 ،                         في العین االنبعاُث یدخلُ 

 . ما ورائكمورائي ..  وما

 

 . لبصرھا الحدقةُ  ، ال تّتسعُ  أّیتھا الكائناتُ 

 . فّسرأن یُ  ، لیس بالّضرورةِ الّتنفسُ 

 ، المفاھیمُ 

 

 ، األدواتُ 

 

 ،المفرداتُ 

 

یرورة،  الصَّ

 . تحّرٌش بصريٌّ 

 ، والعدم بین الّذاتِ  الھّوةُ 

 ، تحت الھاویة لُ الماث السرابُ 

 . خرىأ ھاویةٌ 

 ، الھاربُ  الّضریحُ 

 ، الفراُر الذھني

 صلیُبنا.
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 أّیھا الماّرون قرب الجدار،

 التخّبُط تحت الّسقف، یموجُ 

 

 شكالً دائريًّ  تحت القارات، یأخذُ  الباردُ  والملحُ 

 . الجدل

 

 المثلث ، ، المربع أّیھا القلقون تحت الّشمع

 . الّساللة ، المستطیل

 

 الحصون،

 

 ال تحمي أبداً.

 

 ، السمعُ  ، البصرُ 

 الصوت ،

 ال تحمي أبداً.

 لیس في البدء . البدءُ 

 . لیس في الثقب الثقبُ 

 . ، األكثُر ضیقاً  األكثر اتساعاً  القبرُ 

 ، في الّجھات ینتظرُ  ما من مكانٍ 

 . الّصدى ، ھو غذاءُ  والّتنفسُ 

 . ، ویظلُّ الجئاً بالفكرة بالفكرةِ  اللجوءُ  یھیمُ 

اً أّیھا الھاجسُ   . في األرق الّسائرُ  كن حیَّ

 ، الموت خذ شھیقك قبلَ 

 ، تأّبط كَفَنكَ 

الل  . وازفر الظِّ
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  المذھَّب اإلطارُ 

 یدعوك إلى االقتناء،

 فانحفر في

 . المعنى یھا المحدودبُ اكتشافك الخافت أ

 تكّور في

 افتراضك.

 ، المكان یتدحرجُ 

 ، ینزلُق في المفردات

 یسقط حتى

 أقصاه.

 النیلوفر من یخرجُ 

 . ارتداده فینا ویعتنقُ  منظومتھِ 

 المنّضد المأزقُ 

 . ما ال یرى أو یرید یعتقدُ 

 المحاصرُ  الھواءُ 

 .الّتكرار بالّطواحین سیغتالھُ 

 األذھانُ 

 .إال نفسھا على األلواح، ال تنجزُ  المرصوفةُ 

 ،یتكلّم النفيُ 

دُ   . یصغي التَّجسٌّ

 التَّصریح، خیانةٌ 

 . للمعنى

 مدارات المكان

 والتحّول،

 ثاقٌب ،ضدٌّ 

 من سّرھاالّدیمومة ِ إفالتُ 

 . ما وراءكم وما ورائي
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 برزخ
 

 

غبةِ  قصبةَ  للّیلِ  إذ نھیئُ   ، ارتفاعاً  الرَّ

ھشةَ   ، الجوار عرشَ  وندعو الدَّ

ةَ   ، ریٌح تقصي انتباھھا دماً  إذ ثمَّ

 . وتطوي كوكبھا سراباً.. سراباً 

ةَ  إذ نھیئُ   المَخاض، عدَّ

 االستعارة. وزیتَ 

 بنا أّیھا العدم، احتفِ  

 . الوقت.. الوقت

فیر اصِغ لقيِء الحوافِر أیُّھا الوھمُ   . الزَّ

 ، ھذه شارةُ زحِف األوعیة

 الذي یتقشَّر تشي بالجْلدِ 

اسھا. ظفرُ وتَ   بقدَّ

 

 ، ینمو ھا ھو الموتُ 

 ، ینسحب البخارُ 

 ، یستجیب األفقُ 

ؤیا ینٌسجُ  ھا ھو الِعناقُ   . الرُّ

 

 المخلوُق، المخلوقُ  أیُّھا الخالقُ  بمعناكَ  انضوِ 

 . الخالقُ 

 ، الطیف تآخي یا بروجَ 

 

 قي أّیتھا المشاھدة .تحقّ 
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 ، المتاھة فوق نشیدِ   الولھِ  یا حجرَ  واصل تبعثركَ 

 النھایة، البدایةُ  أّیتھا الّنھایةُ  واصطفیني لنفسكِ 

 سحابًة كأّنھا

 ، الیتیمُ  الكوكبُ 

 ال تحظى إال بیتمھا،

 عٌة من طبیعٍة ثانیٍة تبحث عنكأنَّھا طبی

 مدارھا.

 یا غیب ، ، إلیكَ  تھاویلنا إذ نعقدُ 

 كلُّ صرخٍة فضاٌء ،

دیمُ  ما أوسعكَ   أّیھا ما أثقلكَ  ، أیٌّھا السَّ

 األثیر ،

 . تضیقُ  ، واألرض تضیق

خةٌ   ، أوصالي بكَ  ملطَّ

 كلُّ طعنٍة فجٌر في جنازتھ ، كلُّ كلمٍة طعنةٌ 

ةَ  ، یا حلم  . مثواك الّریحِ  عانق جثَّ

 

 ، اندملي  یا رایتي البیضاءُ  وأنِت أیَّتھا الحفرةُ 

 ، فيَّ 

رُ  ني أتكسَّ  . فیكِ  إنَّ

ني أتطایرُ  احتشدي بي  . جھةً  .. جھةَ  ، إنَّ

تھا المعصیةُ   . ، ھا أنا ھبوطأیَّ

 ھذه شارةٌ زحِف األوعیة،

اسھا ،تشي بالجلد   الذي یتقشَّر، وتظَفر بقدَّ

مي أیَّتھا   ، الجیوشُ تقدَّ

 . یا حواسي
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 إشراق
 

 

 

ر األشیاءِ   فیك یبدأ تطوُّ

 ، العناصر وتتَّحدُ 

دَ  ھّیئ لي الصیغةَ   ، فیك ، عّمقني حتَّى أتوحَّ

وُح دروبَ  وتلملمُ   . ھذا الشَّتات الرُّ

داً دائماً حّتى یتَّسعَ   ھذا الفضاء، أیقظني مجدَّ

 . بي ھذا المكان ویؤمنُ 

 ، ارتفاعاً  ھكذا أزداُد بكَ 

 ، ھكذا أنحني فیك علواً 

عشةِ  ویصبحُ   التَّماسك، طعمَ  للرَّ

 . طعم البیاض الممتلئ بالعتمة

 ، ، أعیشكَ االحتواءَ  أعیشُ 

 ، نفسي أكونُ 

 معاً نؤّسس لحلٍم ال یموت،

 ، عن الوالدة وال یتوقفُ 

 طموح ھكذا نصبحُ 

 اللون الكلمة،

 نھم الّسماء باألرض،

 

 األرض بالسماء . ولع

ُ  فیكَ   ،جمیعھا  األشیاءِ  تطّورِ  یبدأ

 ،               الخالصة وتتبلورُ 

 بصراً شاخصاً 
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 إلى نفسھ،

 أن ال یتحقق، حلماً یحلمُ 

 ال یطفو وال یغرق یطلب دائماً أن یظلَّ  ماءً 

 ماء.

 أن ، أكادُ  ارفعني بأعمدتكَ 

 ، أرى وجھي صورتكَ 

اً بقبَّتي أراني مسقوفاً بصوتك  ، ، مكتظَّ

 التي ال تنام، األبراجِ  حارسَ یا 

واري، یا رعشةَ   الجھاِت والصَّ

 األنثى،                أیُّھا المدارُ 

 أیٌّھا المدارُ 

كر،  الذَّ

 ،لي جھٌة ال تضیُق وال تتَّسعُ 

 لي طریٌق تذرُف الخطوات،

 في ذاتھا ، موغلة

دیم ،لي   ناعورةُ الوقِت وھذا السَّ

 یا عجینَة المعنى،

 ،أمنحُك شكالً 

 امنحیني أن اكوَن اسمي .
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 َفواِصل
 

 

I. 

 حٌر للّذي یشرب، حلٌم للذي ینام،ب

 فیا خطوَط العرِض والطول، احبلي بیقینٍ 

لب، امنحي  محض. ویا بؤرَة السقوِط الصَّ

 . تماالً آخراح اللحظةَ 

 

II. 

 لیَس كلُّ من خذلتُھ الّجھاُت مسیحاً.

 

III. 

 یموت ھو نظرُتنا. القتیلُ دائماً ال یموت.. من

 

IV. 

 یتدحرُج القلُم على الّنافذة،

 غروباً، یرسُم غیوماً، یرسمُ 

 فتظّن أنََّك رسمت األفق.
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V. 

 

 من ثقٍب ما في جسدي، سَكبت لي موعَدھا

اخن.  السَّ

 من ثقٍب ما في جسدي، تأخرُت.

 

VI. 

 عن بالغِة األصابع، كان علینا أن نخرجَ 

 كان علینا الّصراخ.

 

VII. 

 ال شيَء منشوٌد بعیني فأٍس سوى شجرة.

 

VIII. 

 اسرج حصانَك وامِض،

 لن تأتي المعارُك لنجدتَك،

 فكن سیِّد معركتك.

 

IX. 

 خادَم التفاصیِل المیتة، ال تكن

 كن سیِّد األجزاِء العظیمة.

 

 

X. 

 إلھاً مجفَّفاً ،أنا، قبلَ أمي، خرجُت من سّري 

 شيء ما أجملَ عدمي.. وما اصعبَ  أنا الال

 إدراكي.
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XI. 

 الخرافة، ھي ظّنك یا صدیقي الّتمثال، الخرافةُ 

 ك.أنك قادٌر على رؤیِة ظل

 

XII. 

 ما من جدوى لمكوثي بین األصابع،

 : إّن یوسَف كان طاعناً في  ھكذا قال لَي الّصلیب

 . الحلم

 

XIII. 

 عبٌث وجودِك.. عبٌث وجودي.. وعبثٌ 

 اللیِل قرب المقابر.. وعبٌث بكاؤنا غناؤنا في

 السريُّ قرب دھشتنا.

 

 

XIV. 

ُض،ب أنَت الھشاشةُ   أكملھا، وأنا الھراُء المروَّ

 أما ھؤالء القابعون على اإلسفلت، كلُّ األسماءِ 

 . إذاً، فالحماقُة جوھُر األشیاء. علیھم كبیرةٌ 

 

XV. 

 بّدل حواسك.. بالّرمل..

 في العالم، بالغیم.. بالشجر.. إّني اراك

 أرى العالم فیك.
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XVI. 

راخُ  ویل، تناثر في األقاصي وقل أیُّھا الصُّ  الطَّ

لیب  : أنا لسُت یسوعك. للمكان الصَّ

 

XVII. 

لمة، ادخلي بخطواٍت ثاقبِة في مفاصل تھا الظُّ  أیَّ

 .. المكان

 مّدي وشاحك فوق العالم حّتى یتعلّم أن یقرأ

 .بقلبھ الحیاة

 

 

XVIII. 

 واحدةٌ انسابت على شفِة األرض..كلمٌة 

 المعنى.

 

XIX. 

 على الجھاِت أواصلُ أغنیتي. أنا شھیدكِ 

 

XX. 

 كلَّما ازداَد رحیلِك، ازداَد الحلُم ھشاشًة.

 

XXI. 

 تعالي أیَّتھا الظالل نتفاوُض أنا وأنت والال

 شيء، انا أرتدي وحلي األكادیمي وأنت ترتدین

 وجثٌَّة من ساللةٍ  أخرسٌ  فستانك السّري. تمثالٌ 

ثنا بالحیاة  . عریقة، تعالي نقتحم تشبُّ
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XXII. 

 كوني رئة اآلتي وحنجرة األرض، كوني الّجھة

راب. التي ال تضرمُ   الغیاب في الجسد السَّ

 

 

 

XXIII. 

 وجھُھ مرتین، حین یولد وحین یغسلُ الوقتُ 

 . .. وما ببین اللیل والنَّھار تجاعید األبدّیة یموت

 

XXIV. 

 أنتحلَك أیُّھا العدم وأناھُض نفسي.

 

XXV. 

 من أین جاَء البحُر بالبحر، بالموج، بالمراكب،

 . باألغاني المستھترة

 

XXVI. 

 ھنا أكوُن سّید معركتي بأن أكون أول الجرحى

جاً  وآخُر من ال یموت  ، بأن أصبح مضرَّ

 . بوالدتي

 

XXVII. 

 ، ال حدود لي، فكن یتلو لي البیاُض ناصیةً 

ةً  مثلي  .. .. كن میتاً كبیراً  ال یتسُع لھا المدى جثَّ

 . كبیرا
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XXVIII. 

 دائماً ویّتضحُ  ھناك حیُث ال أحد، أجدكَ 

 . األبد

 

XXIX. 

 . أیُّھا الموُت تمّھل، انتظر قلیالً. حتى أرتدي أسئلتي

 

XXX. 

 ملي علي اللون، اخترنيجسدي یرسمني، ویُ 

 . أیُّھا الھباء

 

XXXI. 

 یا صدى: أنا كتاُب انتباھك، اسحب سیَف 

 مازالَ في الّروِح نبٌض بطيٌء، ، المكان من حلمي

 ولعلَّ الحیاَة فّي تحیا إذا آمَنْت بشھیِق ُخطاك.

 

XXXII. 

 . لتختبر غناَك أو فقرَك، أغمض عینیك

 

XXXIII. 

 . القیثارةُ المحنَّطة ال تؤمُن بالمنطق
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XXXIV. 

ربُ   الخطوةُ زھرةُ ترّدِد في إناِء المسافة، والدَّ

 . ارتجال

 

XXXV. 

 ینقصَك دائماً أن ال تكتمل، ھكذا تتفتَّتُ 

 . االحتماالُت على تنفِس خطواتك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 
 



 الفھرس
 

 4ھذه ھي معمودیتي ..................................................... 

 13.................................................................... تشكیل 

 22تحوالت الممكن .......................................................... 

 27أقول المابین .............................................................. 

 33.............................................. إشارات ......................

 44سیمیاء .................................................................... 

 49خلق ....................................................................... 

 57............................ تابو ...........................................

 59طبوغرافیا ................................................................ 

 64ثنائیة األنا والال أنا ...................................................... 

 66...... مدارات المكان والتحول ...........................................

 70برزخ ..................................................................... 

 72إشراق .................................................................... 

  74فواصل ................................................................... 

 

81 
 


