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األسوار

الصمُت

- والكلماُت في متناولي-

هو في النهایِة حصتي من بابِل

آخیُت آلهَة األولمِب

فلم أغْب إال ألكشَف عن حضوٍر كامِل

وفتحُت للمعنى اتجاهًا واحدًا

من داخلي تمشي البروُق

لداخلي

شیُّعت لألبواِب أشیائي

لكي أمتّد وحدي في الفراِغ اآلهِل

قد تخسُر األشجاُر حكمَتها

إذا منحْت صداقَتها

لظٍل زائِل

أنا في المحاریِب القدیمِة

أشتكي ما فتُّحته



(هواملي وشواملي)

تختّصني الرؤیا بلحظِة موِتها

والبحُر

باألمواِج بعد الساحِل

ینتاُبني الضیُف الغریُب

ودائما یمضي

ویترُك لي

صالَة الذاهِل

لم تستدْر لغٌة

لتشهَد نفَسها

إال أخذت أواخري

ألوائلي

وكتبُت في أقصى السماواِت الُعلى:

الحزُن لألسماِء

واألسماُء لي

یا ُسّلمي الحجريَّ للموتى

وهم

نون على الشروِد الهائِل یتمرَّ

خذني إلیهم

ألتقي حریتي



وأنا أُجرُّ زنازني وسالسلي

یمشوَن بي صوَب األعالي

مثلما تمشي بصاحِبها جراُح مناضِل

ال درَب إال أن أذوَق دمي

وأن أضَع المسافَة كلَّها عن كاهلي

أنا في الغیاِب اآلن:

قوٌل لم یزْل یحتاُج - بعَد المستحیِل - لقائِل

قد ال أكوُن

فلیس من كینونٍة

إال وتغرُق في الزماِن السائِل

متكثٌر فّي الوجوُد

وطالما أورقُت في المقتوِل

بعد القاتِل

ولطالما فشلت مرایاي التي

لم تقتنْص وجهي بأّي تماثِل

ال أستریُح إلى المكاِن

كأنني

ُعلُّقت في قمٍر بغیر منازِل

ُ



قالت لي الطرقاُت:

أهُلَك هاهنا

فخذ الحقیقَة راحًال عن راحِل

عّمان

دیسمبر، كانون األول ٢٠١٥



شكل أول للوجد

تهبَّین

كالتعِب النبويِّ

مألألًة بالوضوِح الخفي

أیا امرأَة اللحظاِت الثالِث

تجلیِت

(قبَل...)

و(بعَد...)

و(في...)

لوجهِك

متقدًا في الجباِل

أشُق الدروَب وال أقتفي

یسمیِك وقُتِك (ما ال ُیذاُق)

ُأسمیِك (من ذاَق لم یكتِف)

ُأسمیِك هذا الهواء الغریب

ألني عرفُت

ولم أعرِف



تشدینني من جراحي

فأدنو

إلیِك

وال ُجرَح إال ُشفي

یقوُل لِك الورُد في داخلي

بحِق صالتي علیِك

اقطفي

ویدعوِك قبري الذي أرتدیِه:

أضیئي ولو مرًة

واختفي

أخذتِك

من دهشٍة في المجاِز

یسیُل بها الوحُي في المصحِف

وكنُت

اصطفیُت من الكلماِت رعودي

ومُثلِك لم أصطِف

سنعبُر

من ُهوِة الخوِف

هل تقولین: قْف؟!

هل أقوُل: قفي؟!

ّ



یوّترنا

البرُد والمستحیُل

تعالي إلى داخلي

وارجفي

نلوُذ بنرجِس أخطائنا

ونشتُّد

في الزمِن المرهِف

ُأعیذِك

من أن نخون الدواَر

ونركَن للثابِت المنتفي

وعدناُه

بالقلِق األبديِّ

ومن مثُلنا بالوعوِد یفي

دعي للبدایِة إیقاَعها

فأوراقنا بعُد لم ُتكشِف

عّمان

نوفمبر، تشرین الثاني ٢٠١٤
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