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ما لم تقله زرقاء الیمامة

«إنهم ینظرون إلى ما أنظر ولكنهم ال یرون ما أرى»

بیرون
شيٌء ُیطُل اآلَن من هذي الُذرى

أحتاُج دمَع األنبیاِء
لكي أرى

اف والتأویُل لي النُص للعرِّ
یتشاكساِن هناَك
(قاَل) و (فّسرا)

ما قلُت للنجِم المعلِّق: ُدلني
ما نمُت كي أصطاَد رؤیا في الكرى

شجٌر من الحدِس القدیِم هززُته
حتى قبضُت الماَء حیَن تبّخرا

ال سَر
فانوُس النبوءِة قال لي

ماذا سیجري
حیَن طالَع ما جرى

في الموسم اآلتي سیأكُل آدٌم
تفاحتیِن

وذنُبه لن ُیغفرا

األرُض سوَف تشیُخ
قبَل أوانها



الموُت سوَف یكوُن فینا أنُهرا

وسیعبُر الطوفاُن من
أوطاننا

من ُیقنُع الطوفاَن أال یعُبرا؟!

ستقوُل ألسنُة الُذباِب قصیدًة
وسیرتقي ذئُب الجباِل المنبرا

فوضى وُتنبُأ كَل من مّرت بهم:
سیعوُد سیُف الُقرمطّي لیثأرا

وسیسقُط المعنى
على أنقاضنا

حتى األماُم سیستدیُر إلى الورا

في الموسِم اآلتي
ستشتبُك الرؤى

ستزیُد أشجاُر الضباِب تجذرا

وسینكُر األعمى عصاه
ویرتدي

نظارتیِن من السراِب لُیبصرا

سیرى القبیلَة وهي تصلُب
عبَدها

فـ(األزُد) ما زالت تخاُف (الشنفرى)

سیرى المؤذَن واإلماَم
كالهما سیقوُل «إنا الحقاِن بقیصرا»

في الموسم ِ اآلتي
مزاٌد معلٌن



حتى دُم الموتى ُیباُع وُیشترى

نادیُت: یایعقوُب
تلك نبوءتي

الغیمُة الُحبلى هنا لن ُتمِطرا

قال: اتخذ هذا الظالَم خریطًة
«عند الصباِح سیحمُد القوُم الُسرى»

ال تبتأْس
فالبئُر یوٌم واحٌد

َك الریاُح على الُقرى وغدًا تؤمرُّ

اخلْع سوادَك
في المدینِة نسوٌة

قّطعن أیدَیهن عنَك تصُبرا

قْم صِل نافلَة الوصوِل تحیًة
للخارجیَن اآلن من صمِت الثرى

واكشف إلخوتَك الطریَق
لیدخلوا

من ألِف باٍب إن أرادوا خیبرا

ستجيُء سبٌع مرٌة فلتخزنوا
من حكمِة الوجِع المصابِر ُسّكرا

سبٌع عجاٌف
فاضبطوا أنفاَسكم

من بعدها التاریُخ یرجُع أخضرا

هي تلك قافلُة البشیِر
تلوُح لي



ُمدوا خیاَم القلِب
واشتعلوا ِقرى

أشتُّم رائحَة القمیِص
وطالما

هطَل القمیُص على العیوِن وبّشرا

جازان
٢٠١٢/١/٢٤



عابـــــــرة

«مَر القطاُر سریعًا...كنُت أنتظر»

محمود درویش
لسیدٍة من شماِل الشماْل

یقوُل لها القلُب ما ال یقاْل

لشاهقٍة أسدلْت شعَرها
أراجیَح

یلعُب فیها الهالْل

لبیضاَء إن لّوحْت مرًة
تزوُر الثلوُج أعالي الجباْل

لضاحكٍة
كّسرْت صوَتها فأینَع فیه النبیُذ الحالْل

لنائیٍة كتبْت رقَمها
على فكرٍة لن َتُمَر بباْل

لسیدٍة لم تكْن
إنما سیخلُقها في الخیاِل

الخیاْل

تجيُء وال ماَء إال الظما
تعوُد وال شمَس إال الزواْل

وال بحَر یكفي ألمواِجها
فلن یسَع البحُر هذا الجماْل



وال ظَل
فالنرجُس المنتمي إلى نفسه ال یحُب

الِظالْل

حنانیِك
یا خطوًة..خطوًة

ُتربي اللظى في صدوِر الرجاْل

حریٌر هو الصمُت ما بیننا
عمیٌق هو المشُي فوَق الِحباْل

أنا غارٌق..غارٌق..غارٌق
أفكُّر في نجمٍة

ال ُتناْل !

القاهرة
٢٠١١/١/٢٦
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