


لقد رسمت محیًطا

معرضي

موت النهر

تجلب لي المزید من األلم

رشفة الروح

النوم للبیع

لماذا فشلت في االنتحار؟

رسالة إلى زوجتي
 

عائلة
 

شجرة في فناء بلدي

المناظر البحریة

تمشي في القافیة

خیال فالش

ذاكرة قوس قزح

أمي

والدي

أختى
 

مجتمع
 

زیارة المستشفى

كورونا - فورونا - طرق

مدینتي



حیاة المدینة

قصائد صغیرة

عندما تشتري حزنهم

رمز الذروة!
 

العالم

نحن العالم الثالث

هذا العمر الجوي

مسلسالت طویلة

أن تكون حدیًثا

الحقیقة

الكتب
 

طبیعة سجیة

أول موسم موسمي

حصى

یا نجوم!

الغسق االلهي

الشتاء

كوخ بلدي

نشوة الصباح
 

الكون

أمل

بعد التأثیر



دي تشعبت أم ال

صوت في الداخل

استمتع بطاقة الشمس

الجمال: الغبطة

إنساني اآلن

ینزل إلى األرض

تلك السنة المسنة

تفرد التعددیة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لقد رسمت محیًطا
 

لقد رسمت محیًطا

لكن نسیت الشاطئ ،



لم تكن هناك سفن ،

عندما ألقیت نظرة فاحصة ،

كان من عزلة اإلبحار الخاصة بي

مثل أمواج البحر
 

لقد بحثت وحدي لعدة قرون

أضف المسافرین في رحلتي ،

ما زلت وحیًدا أقف على هذا السطح الممیت
 

أحتاج جزیرة ألرسیها ،

عندما أتصل بالرادیو ،

یصبح مناجاة صامتة إلى الخارج ،

یأتي الرد من

داخل مدوي
 

مع كل تسونامي من

حضن القلب

أشعر وكأنني conulariid بدون آللئ ،

على الرغم من أن لدي اتساع

البحر المیت ولكن ال یوجد منزل خفیف

من حماسة الحیاة
 

 

 



 

 



معرضي

یدق جرس معرفي في الجزء العلوي من جسدي

من اتصال الطلب الهاتفي لألسالك الحیة ،

المودم یعمل فقط

لتقدیم الفاكس بشكل متكرر

من مسارات عائلیة قاحلة وصلعاء
 

التثقیب الداخلي لفائف الشحن الیومیة ،

یمسك صعودا ، لیس هناك حیویة.

لقد تطفلت القوة الحیویة ،

كیف أستنشق الحیاة؟
 

أیامي ولیالي

انسحب داخل خلیة دماغیة ،

صوتي تراجع ،

إنه یضع خطة لشجار روحي

المقیمین في جمجمتي

وتملي مالحظات تقلد لهجتي

لم أستطع تفكیك ما أذكره
 

كما تركني ظلي الكئیب

ال یزال هناك أنا ، وأنا ، ونفسي ،

لماذا عقلي ثقب أسود؟

ال یمكن أن یكون الكون

كوكبة من الصداع النصفي ، أقراص ،



حقنة وآالم في الظهر واألرق؟
 

أصبح الحلم نمطا میتا

كما هو مهترئ مثل الوهج األحفوري ،

كل شيء أصبح متطابًقا إال

وزن نتیجة ذلك

لدیه اختالفات في القدرة على التحمل
 

وأنا أذهب خالل الهالك

سیتم تصحیح الخلل لدي ،

علق الفن المتبقي على الحائط

بعد الوقت المحدد سینتهي معرضي
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

موت النهر

یعرض سلكي العقلي صوًرا لطرق مهترئة

بعد حدوث دائرة كهربائیة قصیرة

في ممرات األعباء الیومیة

جسدي المریض یرتجف مع ذلك

ثقل الجلد ذو الغرزة الصلبة ،

متعلقا من قوة الحیاة

لدي القلیل من الطاقة للتنفس ،

الصوت الذي أسمعه لیس صوتي ،

إنها تملي المالحظات بألوان مألوفة

لكنها ملیئة بالعبارات األجنبیة ،

الذي یتنكر كدعوة
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