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 ثالثة مشاهد

 *ة ز�ّ�ه نع�مهالّدكتور 

 وفاٌن أنا حّتى دروِب الجرود واألساوِر المفقودة.ط

 فض�حة
 

 عرفُت ساللَم عدیدة
 هّذبْت فيَّ الحنینْ 

 وسر�لتني �أزرِق الّشعراْء.
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 محبوسٌة أنا
 على طرِف المعبْر.

 طوفاٌن أنا
 حّتى دروِب الجرودْ 
 واألساوِر المفقودة.

 
 لماءْ كجاسوسٍة تحَت ا

 أحمُل الّر�حَ 
 وأبتلُع غ�مة.

 
 فض�حٌة أنا

 من العذاب.
 أدحرُج الحجَر صعوًدا

 فأختنُق ف�كْ 
 وأغار من الّص�اح اآلتي

 ألّنه �س�قني إل�ْك...
 

 منحورٌة أنا أبًدا...
 خنجرَك الملّوُن �طبُق على شرفتي.

 وأرتد�َك �تاً�ا دامً�ا
 وألدَك زماًنا 

 ى الور�ِد. یذ�ُح الح�اَة من الور�ِد إل
 

 ساعةٌ 
 

 ساعٌة في الذَّاكَرة
 وماذا �عُد؟

 شوقي ِمْشَنَقةٌ 
 وَأَلمي ِبْئٌر َوَمَطْر...

 
 في عین�كَ 
 ُفلٌَّة ذاِبَلة
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 ُقُبالُت َشْمسٍ 
 َضمَّاُت مساءٍ 
 وَلیٌل َوَص�اْح.

 وفي َعْیَنيَّ 
 َرساِئُل جوعٍ 

 َوَ�ْرٌد وُجنوْن.
 

 ساَعٌة في الذَّاكَرة...
 �ِّي؟وماذا �عُد �ا رَ 
 َأْحِمُل ساَعتي

 َجْمَرًة في الَجلیدْ 
ْحراءْ   َبَنْفَسَجًة في الصَّ

 َلهیَب عاِصَفةٍ 
 ِحَمَم َعَطشٍ 

 َوَحنیَن ناْي...
 طوَل الزَّمانِ 

 ُكلَّ الّزماِن...
 

 َر�ِّي!
 متى َتَتَفتَُّق درو�ي؟

 في ِشعاِبها مساُء الَكِلماْت 
 وعلى َحفافیها زواِ�ُع الثِّماْر...

وكُ   �فوُر في َشَفَتيَّ  الشَّ
 حیُن َتْصُمُت َشَفتاْك.

 
 ساَعٌة في الذَّاكَرة

 وماذا �عُد �ا ر�ِّي؟
 ُجْلُجَلتي ساعة

 وأنا في َوْحَشِة منفاكَ 
 سطٌر ومشنقة.
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 وجهي
 

 وجهي عتمُة ض�ابٍ 
 في زمِن األفعواِن واألخطبوْط.

 أصحو حم�ى
 وأغفو قبًوا 

 فاته الّص�اْح.
 

 المساُء في المدینة
 غر�ٌة عن األجسامِ 

 و�تماْن.
�ِح   ك�ف أنساُق إلى الصُّ
 وأدري أّنني عت�ُة غ�اْر؟

 كم أشتاُق إلى الفراْر!
 

 رّ�یُت أفعواًنا فاجًرا
 التفَّ حول �قا�اْي...
 �الّزفِت والملِح عمَّدني

 كمس�ٍح صلبني...
 كان المكاُن أهزوجَة لونٍ 

 ه�كَل رسمٍ 
 جداَر حرٍف 
 مأوى حبٍّ 

 تعو�ذَة عشقٍ 
 وطقوَس تناسلٍ 

 وٱنعتاْق...
 ك�ف أنسلُخ عن ذلك المكاْن؟

 أخّل�ِه �منجًة حز�نة
 ألصحاب الغدِ 
 ألش�اِح األمسِ 

 لغیبو�ٍة مطحونة...
 للموج والّشتاءْ 



٥ 

 لجرٍس مجنونٍ 
 لقّنینٍة فارغة

 لورقٍة ب�ضاْء...
 

 وجهي صحُو الخطیئة
 في بر�ق الّزنبقِ 

 وفي ارتعاِش الجوْع...
 

 نتظارْ وجهي ذاكرُة اال
 على جفاف البئرِ 
 وفواِت األواْن...


