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الحمامة

«من دون حریة لیست لنا أسماء»

میلتون أكوردا
راهنُت

قاَل لي الرهاُن: ستربُح
فلمحُت في األنواِء ما ال ُیلمُح

، سفٌر وجوديُّ
و(موسى)

طاعٌن في البحِر
و(الخضُر) البعیُد یلوُّح

، سفٌر شفاهيٌّ
تقوُل نبوءٌة

): إذا كتبَت ستشطُح (للنفَّريِّ

سفٌر بال معنى،
فكیَف تدفقْت

هذي الشروُح
وأنِت ما ال ُیشرُح ؟!

ضاقت بِك اللغُة القدیمُة
مثلما

بالمسرحیِة
قد یضیُق المسرُح

عیناِك..
ما أرجوحتان ِ



على المدى
قالْت لكل المتعبیَن: تأرجحوا

المطلُق الممتُد في ُحزنیهما
من كِل أعراِس الفصاحِة أفصُح

تختاُرني األبواُب كي أخلو بها
والباُب بعد الباِب باسمِك ُیفتُح

لم أسأل الُكهاَن عنِك
منحُتهم ظلي

ورحُت إلى القداسِة أسبُح

ودخلُت للثمر الحراِم ألُمه
والسادُن األعمى ورائَي ینبُح

بایعُت فیِك
فكیَف ال یجري دمي ؟!

وسكرُت منِك فكیف ال أترنُح ؟!

أنا آخُر الشهداِء
جئُتِك قطرًة

من بعدها هذا اإلناُء سینضُح

مطُر القرابین استداَر
وقد جرى

بدِم المالئكِة الصغاِر المذبُح

صعَد الحواریوَن
خلَف مسیِحهم

ورنوا إلیِك من السماء ولّوحوا

وتفتحوا في ضوِء آخر نجمٍة



في العشِق ما یكفي
لكي یتفتحوا

ُجرحوا
فقلُت: إلّي

قالوا : ال تخف.
لن یكبَر العشاُق حتى ُیجرحوا

سنزحزُح اللیَل المعلّق
ریثما نغتاُله

واللیُل قد یتزحزُح

سنمُر بالتاریِخ مَر غمامٍة
سالْت على الراعي الذي ال یسرُح

سنكوُن أوَل ما نكوُن
رصاصًة بیضاَء

تومُض في الجهاِت وتمرُح

سنظُل في (جبِل الرماِة)
فخلفنا

صوُت النبّي ُیهُزنا: ال تبرحوا

الریاض
٢٠١٢/٦/٢٠



بوصلة

«كل منا ما زال یملك تلك الحریة التي كانت آلدم في إسناد أي اسم ألي فكرة»

جون لوك
فوضاَك هي الترتیُب األمثُل للعالِم

فاحرس فوضاْك

كّسْر بلوَر الكلماِت
الشعُر هو الضوُء الصاعُد من بیِن شظایاها

ال تتأخر عن أخذ اللوِن من الالمرئي
الصورُة بنُت زواِج األفكاِر من األخیلِة الغامضِة

وناُر التشكیِل هي القبلُة في كل الصلواْت
المشهُد شفٌّاف.. فاستسلم لشفافِّیته

وارقْب من شرفتَك
غزاَل الوحي النافِر في الغاباْت

اصعد. واصعْد
فكرُتك المتدلیُة من األعلى

وجدت في دفِء یدیَك ساللمها
أنزلها في رفٍق

وارع طفولتها حتى تكبَر في الورقة

جّرب إیقاعًا یهرُب من سجِن النوتِة
جرب موسیقى الزلزاِل (تشفُّ وال تسمعها األرواُح المذعورُة)

هذا بالضبِط هو المطلوْب
أن تجدَل من وحي سقوطِك في الدوامِة

صوتا
ال یسمُعه إال الموتى



وأخیرًا
لن تكتمَل قصیدُتَك

ولیَس أمامَك من تنقیِح الریِح الدائِم أي مفْر

قل لقطارَك:
إن الوجهَة

أن أوصَل أول قاطرٍة فیَك آلخِر قاطرٍة فیَك
فُدْر.

القاهرة
٢٠١٣/١/٢٩
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