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 فصل بعبق خريفي

 

 سأفصل لي فصل 

 عتيق المرايا

 يضُم بجعبته أحالمي

بتلك الخبايا المرصودة  

 فصل ال عياء فيه و ال داء

 و ال تزورني فيه ايّ رزايا

ثوب الخريفسأفصل   

 على الربيِع 

 و سأظهر منهما كل العطايا

 ال ضباب ال ثلج 

 ال سراب ال حر

 و ال كل تلك المزايا

 ال اوراق تنتزُع من على نهِد الشجر ِ 
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 ال طيور تحمُل ضغينة هجرة

 من بلٍد ألخرى تتعانُق كـ السبايا

 سأغدو جديدة الروح 

 كملح الدم حين يروي تلك الحنايا

الغسق على الثرىسأفصل   

 و سأنتزع من البرق كل السّنا

 فأيّ قزح يرضى بنصف قوس

 في حضرة كامل كل الحكاية  

فصل بعبق خريفي سأفصل  

 ال يصب على الرؤوس

سوى العطايا   

 و لنكفكف الذم عن تلك الفصول

 فعبق خريفي حلم فصل مستطيل

 ينبثق منه العبير

 من كل الزوايا
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 سأفصل فصلي كشفاه مكتظة

خريفي المزايا بعبق  
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استثنائية امرأة  

 

 أجعلني سعيدة و لو لمرة واحدة

 بينما أطوف حول كتفيك

 باحثة عن وسادة أمنة

 تحمل عبء الحزن عني

 الذي كلما بكيته

 زاد و لم ينقص

_____________ 

كون بمأمن أمام عينيك  اجعلني أ

 بينما أقوم بمواصلة

 ترتيب الضوضاء برأسي

على أقل من المهلو   

_____________ 

 أجعلني أشعر بالسكون و الخشوع
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االبتسامةفي حضرة   

 بينما ازيح الغبار

 من على جدار رئتي الخرب

____________ 

كون في حياتك " امرأة  " استثنائيةدعني أ  

 بينما ألملم أوجاعي

 ألرمي بها صوب البحر

كون بحياتك  فال أريد ان ا

بالجراحنورس مكسو   

كون  ال اريد سوى ان ا

 انا بحياتك " اول الصباح "
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 يا عراق

 

 تُرى ماذا سي حدُث لي .. ؟!

البيضاء سحبكإِن لم أمْت تحت   

الغبار استنشاقو إِن لم أتكبد عناء   

 ِمن على أسطِح بيوت الفقراء

يُد ان أصعد إلى السماءِ   فأنا ال ار

 و كل شيء في  

 ال ي حمُل من رائِحُتك  .. يا عراق 
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 أبي

 

 سريرك يرتعد بردا  

 يسألني كل صباح

استعارتكعن أي ة مقبرة حمقاء   

 لتأنس وحشتها بك

 كل صباح و مساء

 أبي :

 مسبحتك كأن  بها جان

 تأنُّ كأم فارقت وليدها

 في ليلة سمراء للغاية

إليها النظر استرقتتسألني كلما   

 " بالله عليك " 

هللا " يحيني..؟ باسمأين من كان "   

 تكرر علي  السؤال
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 ماذا أجيبها..؟!

 و انت قد لوحت إلينا بيدك

 من بعيد

 بأن هذا هو لقاؤنا األخير

 ماذا أجيبها..؟!

 يا أبي...

 و ماذا أقول..؟!
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 جمر و نار و انتحار

 

عن الكتابة التفكير بك يعيقني    

 كالضباب لو أعتنق شوارع المدنية

 أعاق عنها انفاس اهل المدينة

 التفكير بك يضج عقلي 

 بأفكار.. تأكلني و كأن برأسي 

 ألف دودة تقضم بمفرداتي

، مفردة مفردة  

 و ال تشبع تلك البغيضة 

 بدأت أشبه النار

 لو انهالت على قطعة الخشب

و هي  إالما تركتها   

  حزينة ،، خفيفة  شةفحمة سوداء ..ه

ضغينة اتجاهكالتفكير بك حملني   
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 رعناء ضغينتي هذه

 كامرأة عجوز شمطاء

 كلما مر  من امام بيتها أحد

عليه بالسباب و الشتيمة انهالت  

كون اال انا  و أنا ال أحب ان ا

 فأنا ال أحب الضغينة

باالنتحارالتفكير بك أشبه   

 من على كرسي ذو ثالث أرجل

الثالثة ال تسمى برجلو الرجل   

 فما هي اال مجرد عود ثقاب

 و نسيت هنا فقد أشعلت تحت

 الكرسي بعض النار

 و الحبل الذي يتدلى من فم السقف

 ما هو اال اجمل وشاح

من خزانتي الغبية انتقيته  
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 التي كلما فتحت بابها و حاولت غلقه

 رجعت لتضربني على انفي 

 بقبضتها القوية

يكون التفكير فيكهل عرفت األن كيف   

 أنه يامن تعذبني على قلبي

...انتحارجمر و نار و   
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 حينما أشتاق

 

 و أنا حينما اشتاق

كون كـ خراب األرض  أ

 بعد اجتياحها من لدن  إعصار

*** 

كون كـ جبل ساكن  أ

 ال يبوح عن لحظة انفجاره

 إال بعدما أن تثور في داخله النار

*** 

كون كـ مدينة  أشباحأ  

 بعدما كساها الضباب في قلب النهار

*** 

كون أنا عندما أشتاق   هكذا أ

 خراب.. و حريق .. و ضياع
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 صفعة مفخخة

 

 تلك العصافير الجائعة 

 من سيطعمها..؟؟ 

 من سيكسو فوق لحمها الريش..؟؟

 و من تطعمهم قد تلقت مفخخة 

 نصبت فوهتها على فاه الجوع

 لتنال و تنقض على كليهما

 زقزقات اجتاحت موجات الصوت

 لتهطل كلمات..و كلمات

 أين أنِت يا أمي ..؟؟

 تعالي و أطعمينا قد قتلنا الجوع

 و كيف يسمع النداء

 من به الكثير من الموت

 أسألكم من سيكسو لحم تلك العصافير

 ببضع ريش..؟؟

 كي تعتلي هما  فوق هم

 باحثة في سوق الخّسة
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 عن بقايا ريش

 باحثة عن بقايا كانت تدعى " أم "

 ما من مجيب

 و ما من بقايا ألي ريش

 فالصفعة المفخخة

 ألّقت بمن أنجبتهم نحو باب الريح

 فنفقت أخر نفس

 كانت ستطعم به

 من يملؤون العش

 بصيحاتهم و زقزقتهم

 اين انِت يا أمي..؟؟

 تعالي و اطعمينا قد قتلنا الجوع

 و ها هم قد قتلهم الجوع..
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األبوابالحرب على   

 

 يقولون أن الحرب على األبواب

 و أنا أخاف الحرب .. يا أماه

 أخاف من صوت الدبابات

 و أختنق من دخان الصواريخ

 و أخشى كل الخشية من غدر الطائرات

 يقولون ان الحرب الثالثة

 تشعل شعلتها

 في وجه كل االغراب

 و أنا غريب في أرضي

 منذ ولدت .. يا أماه

بجسدي المنهكماذا سيحل   

 و الطفلة التي تسكن في  

 كيف اهّدئ من روعها..؟
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 و كيف اخلصها من خوف

 الحرب و اإلرهاب..؟

 فمنذ ولدت و أنا ال أسمع

 غير ان الحرب على األبواب

 أخبريني .. يا أماه

 االّ تنتهي هذه الحرب..؟؟!!

 االّ ينتقم منها هللا..؟؟!

 االّ من لعنة تحل عليها

خارج تلك االبوابو تنفيها   

 فأنا منذ سمعت ان الحرب

 على االبواب

 و انا أرتعد بكلّي

 و ال اتذكر من تلك الحروب

 سوى طفلة منكسرة االحالم

 تلك هي انا.. يا أماه
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 يقولون ان الحرب ما ان تشتعل

 فستحرق األخضر و اليابس

كون اخضر او يابس  و انا اخشى ان ا

كون سراب  أتمنى لو انني ا

حرب أو نارفال اخشى   

 و ال أخشى حتى االرهاب..
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 أمسيات ضبابية

 

 أعلمي يا أمي بأنّي لن اخذلكِ 

 فأنا لسُت كـ الضباب

 أخذل الجميع في وضح النهار

 لذا ال تجربي أن تتطلعي

 مرة أخرى إلى قفصي الصدري

 ال تجربي مرة أخرى أن تقلقي علي  

 فقد تعاهد معي هذا الليل

يسلمّني إليكِ على أن   

في أول ساعة   

 من وضح النهار

 بكامل أنفاسي البليدة

مني أرشفهاالتي   

المسائية ضبابتاهليأنس وحشة   
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 لذلك تأكدي بأنّي

 لن أتعاضد مع وهن أو علّة حمقاء

الدمعية لؤلؤتاكعلى أن تذرفي   

 و أعلمي جيدا  مهما

 طالت ضبابية نومي

 فسترد إليِك أمانتكِ 

بكل ترهاتي المزاجية ستنعمينو   

 وسيضج العالم بكل أنفاسي الشقّية
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 هل كان ضبابا  ؟

 

 هل كان كل ذلك ضبابا  

 فقد صنعُت ياقة قميصه المقلم

 من خصالت شعري

 ال أذكر يوما  ما مر  

دونما ان اطوي مالبسه بيدي   

و أمشط شعره بمشطي الزهري   

 حتى انني كنت اضع له المسك

رقبته و خلف أذنّيه و على ذقنهعلى   

 ال أعرف لِم  لْم يعد يزورني في الحلم

 يا ترى هل تبخر المسك

 عن خلف أذنّيه..؟

 يا ترى ماذا حل  بخصالت شعري

 التي حكتها كياقة لقميصه
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 لتمنحه بعض الدفء في تلك الشتاءات

 لست اعرف ....

 هل كان كل ذلك ضبابا ...؟

كنت استقبلهنعم ، أذكر جيدا  كيف   

بشوشة كقوس القمر بابتسامة  

 كيف أنه كان يشتكي لي من جسده المرهق

يديه يدفئاتذكر كيف انه كان  ما زلت  

 بمصباح الغرفة الصغيرة

 ليلمس وجهي بكلتيهما

 و كيف أنني حينها أذوب 

 بينهما كما يذوب الشمع

 من على جانبيه

 لم  هذه المرة افتقده و كأنه 

  راب ، حلم، س كان مجرد خيال

 أو حتى مجرد ضباب



°•°•° ضبابية أمسيات°•°•°  

 25 

على منبه الهاتف استيقظتفجأة   

 ألرى عالم يقال له الواقع

 و هناك طيف يخفت شيئا  فشيء

 كانت صورته بقامته البهّية

 ودعتني على عجلة 

 حينما غزت الشمس بشروقها

 اول الرمش و أخر الحلم
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 مات الضباب

 

 و مات الضباب 

األزقةعلى جدران   

 مات عاريا  مستنجدا  تلك القطة

 التي تموء لرؤياه معذب        

 على ريش تلك المخدة

 لم يعد يراه أحد

 و لم يتبع له اي أثر

 في تلك المحطة

 فات القطار معبأ بالدفء

لقطة لقطة وتاركا  خلفه الف   

 و تاهت المارة من هنا

أخر فكرة استنزفتو قد   

شيء ماكانت على امل ان تغير   
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 ربما ستغير مسار القطار

 ليعود مترجال  هاهنا

 ربما ستعيد الى الوجود من خاب الظنون

 او ربما ستجعلنا نقرر ان نرتدي هذه السترة

 التي تتكأ على معصم اليد

راقد بسالم كعجوز  

 ال يأبه للحياة و لو للحظة

 مات الضباب 

 و قد شاع الخبر

 بينما يعلو المدينة مواء القطة

يصغي اليها احدلم   

 لم يصغوا الى مواء الصدفة

 التي جمعت ذلك الضباب 

 بهذه القطة

 و بقيّ سر موت الضباب غامضا  
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 مخبأ بين عبرات تختنق بصوت مواء

 و بين أرصفة المدينة

 و على جدران تلك األزقة

 مات الضباب

وقصة و ماتت معه الف قصة  

 

★★★★★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



°•°•° ضبابية أمسيات°•°•°  

 29 

 و ما عّدُت إليك

 

تجاعيد وجهيال تتأمل في   

 كأنما هي أرض عطشى 

 فلم تتكور تلك الدوائر 

 من العدم

 ها هي ذا مّذ وقت طويل 

 تأمل هنا في هذه 

 التجعيدة البائسة

 كانت من حزني عليك

 أتذكر...؟

 و هذه التجعيدة المكّورة

 كل شيء بات يشبهها

 عذرا  ال تسترق النظر

 لبياض رأسي
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كن هكذا حينما كنت   لم أ

 طفلة صغيرة

عنوة اجتاحنيهذا البياض الذي   

على يديك اجتاحني  

 على مرأى و مسمع

وهنك معي و غدرك  

 ال تتسأل لم هذا الظهر 

 منحني هكذا.....

 فذلك الحب الذي أحببتك به

ظهري  بانقسامكان كفيل   

 إلى نصفين

 و هذه العصا التي اتكأ عليها

 ما بك تسألني عنها...؟

 أنها سندي بعد ان وعدتني

تكون لي سنديان   
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 و قد مرّت هذه السنين

 و خذلتني يا سندي

 لم  اللون الزهري غاب عن شفاهي

 أهذا سؤال بحق ربك...!!؟؟

 عن ايّ لون زهري تسألني؟؟؟

 ذلك الذي أختلط بشحوب وجهي

 أم ذلك الذي تيبس و طار

 كأوراق الخريف التي تمضي

 بال عودة

 مالك تسألني من أنا...؟

..؟؟ألم تتعرف عليّ بعد.  

 أنا تلك التي ضاعت 

 من على راحة يديك

 ضعت انا منك

 و ما عّدت اليك
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 دين العرب

 

 مات هناك حتى الدين

 حتى دين العرب هناك قد غرق

 بتُّ أشك بوجود الضمير

قد نفق الشاطئو أخشى انه على   

 لسُت عربيٌ بعد االن

 بعد االن أنا لوحدي العرب

 ما كان لي في الحسبان

تاج الشرف رؤوسهمان ينتزع من   

 لم يكن بالحسبان ان يكونوا... بال شرف
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 الطين

 

 مبللة بالطين احالمنا

 حتى اوجاعنا

 مبللة بالطين

 و هذه االرواح 

 ارواحنا

 نحتضنها كالطفل

 الغارق في اليتم حزين

 تعتصر من قنواتنا الدمعية

 الف وجع 

 كتمنا انفاسه تحت الوسادة

 كتمناه في مخدعنا الدفين

 كل شيء فينا 

 مبلل بالطين
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 حتى ضحكاتنا المزيفة

 استعرناها ألجل موقف لعين

 نتنكر به علنا  

 و نأخذ نلعب مع الالعبين

 هنا الف كلمة زائفة تكتب

 كلها يقطر منها الطين

 فما الحيلة يا صاحبي 

 ان اتعبنا ذلك الطين
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 دعنا نتفق

 

على شيء . .دعنا نتفق   

 كن لي كالسفينة . .

 أحمل حماقاتي و أرمي بها صوب البحر . .

 و أنا بدوري سأزيد من حماقاتي معك . .

 ال ضير من هذه المسألة . .

 طالما كالنا يعرف . .

 بأن مصدر تلك الحماقة هو الحب . .
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 نصف وردة أنا

 

 نصف وردة أنا

 غير مكتملة

 فال تقطفني

قبل أواني   

 دعني أحدد شكلي

كتسب ألوانِ   دعني أ

 هي الروح عبيري

استنشاقيإذا ما أحببت    

 ال  . . ال تقطفني قبل األنِ 

 فــ لي أحالم ثملة

 تتعرج على طريقها كالنحلة

 تتعرج منُذ عرفتها 

اآلمالتلك   
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 لسُت مكتملة 

 ال تستنشق عمري

 دعني أعيُد بنائي

 دعني أزهو قبل الغد

يأتي يوم خالصيقبل أن   

 نصف وردة أنا اليوم

 و غدا  ستبقى الذكرى 

 هي مجرد لي عنوانِ 

 فأن تكرمت علي  

 فال تقطفني قبل األوانِ 
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 أحبك

 

 و بكل ما أوتيُت من قوة " أحبك "

 بكل مرارة حب عاشها عاشق

 و غرق بين طيات أمواجها " أحبك "

 بعدد كل قطرات المطر التي ذبحت

شفاه غيمة نافقة " أحبك "على   

 بكم كل دمعة أخفيتها و خلقُت 

 منها بسمة مستعارة " أحبك "
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 سأنتصر أنا

 

ال تحاربني بالسكوْت    

 فالبركان ال يفصُح عم  يدوُر بمكنونهِ 

 سينفجُر بركانك  يوما  

 و ستأتيني بكل الكالم

الذي يكن ُه عقلك  و قلبك     

سيخسُر السكوْت    

 سينتصُر الكالم 

 و بال شك حينها سأنتصر أنا

 و ستنتصُر معي األحالم
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 يوما  ما

 

 سيغدو هذا الوطن المخمور

له أبناءه الذين ارتضاهإلى نعيم   

الثرى كغطاء لمثواهم افترشوا  

 ألجل عينيه الجاحظتين

 المتشبثتين ببقايا تجاعيد 

 نحتتها بمنتهى القساوة

 سينعم و سيصحو من خمرته

 تائٌب.. نادمٌ .. عاكٌف 

 عن جميع الخطايا

 يوما  ما .. لن يكون هنا سوى النعيم

 إذ تفوُح منه رائحة 

 أبناء هذا الوطن القتلى

 سيصحو و كأن شيئا  لم يكن
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 سيعيش بال خمر و ال ميسر

 بال كذب و ال عسر

ستغدو رايته نصب كبير و  

 لكنها حمراء للغاية

 نصب يشُع لبعيد

 حيث تتضح الحقيقة

 و تتكسر جميع المرايا

 سيغدو هذا الوطن أسير

 لذكرى أبناءه األبطال

 و سينفض بقايا تراب

 عن تلك القبور

 لتنتهي هنا الحكاية

 

★★★★★ 
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 حمى الهوى

 

 تساقطْت كل األدلةُ 

 بين يديك  

يدي  ُخّذ هذه رعشة   

 شاهد عيان عليّ 

 حينما تسأُل عني

 يكاُد يغشاني الهوى

 و كأنّي ما عّدُت أليّ 

 ال تسألني إن أحببتك  

 أسأل حالي علي  

 سيجيُبك  خفقان قلبي

 و ستجيُبك  رعشة يدي  

 ال ما عّدُت أقوى

 على حمى الهوى
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 ال ما عّدُت أخشى علي  

 فالحاُل أستسلم أمامك  

هو إلي  و ما ظّل في داخلي ما   

 تساقطْت كل األدلة

 صوب عينيك  

ما شئتفأحكم لقلبي   

 فأي  ضر أو نفع

 مرجعه فقط إلي  
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 درس و ضباب

 

لّ   توضأُت بالط 

 مألُت فمي بالضبابِ 

 ٌ  تلبستني قشعريرة

 قشعريرةٌ تفتقُر إلى الصوابِ 

 ربتْت على وجهي و يدي

 ربتْت و شّدتني من خصري 

 التقطتني من ذلك الخرابِ 

 إلى الغيِم شّدتني

 إلى النعيِم الذي 

 يعتكُف عن اي  جواب

 إلى سماِء العشِق 

 اودّْت بي

 حيث الجنة التي 
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انتحابال تشتكي اي    

 و حينما حل  هنالك المساء

 كنُت قد استوعبُت درس عشقي

 كنُت قد هضمُت ذلك الضباب

كان ذاك..؟!أيّ درس   

 أي درس و أيّ ضباب..؟!
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 ملح الجدران

 

 ذات يوم كنت العق الملح

 من أثداء الجدران

 تماما  كما يلعق الضباب " الظالم "

 عن أفواه الشوارع

 كنت أتطفل على المرآة المجعدة

 في غرفة بيت جدي العتيق

مالمحي انعكاسأدغدغ   

 كنت اجهل أنّى لتلك المرآة

تسرقني في العلن هكذاان   

 كنت أجهل أنّى لها تلك القوة

 على التلصص بمالمحي لهذه الدرجة

 كنت ساذجة تماما  

 كـ قطعة السكر سرعان
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 ما تذوب بين منحنيات كوب الشاي

ال أفهم ما زلتإلى األن   

 لماذا لم تفطمني تلك الجدران

 بعدما بلغت سن الرشد؟؟

 لماذا ظلّت تغذي دمي

كم في أثدائها الغضة  بملحها المترا  

كم االفكار في عقل عالم  كترا

أجهل كل شيء ما زلت  

 حتى أنني أجهل

 لم  هذا الضباب

 الذي يلعق الظالم في العلن

 لم يغشى عليه بعدها و يتالشى

 فهل يا ترى كان ال يستسيغ

 طعم السواد في الظالم

 فيتالشى مسرعا  عند اول ساعة من النهار
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ال أدري حقا   ال أدري  
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 خبز الوجع

 

 كلما شرعُت أهوى األمل

 ينضُج مورٌق في صميمي وجع

 يحكي أن ال ضيرٌ من المحنِ 

 طالما تعلُمنا أن نكون  كبار

 كبار يتقاسُمون  خبز الوجع

 يتقاسمون ه ببطء ٍ على غرارِ الفرحِ 

 كلما شرعُت أهوى الرحيل

 رحيٌل إلى البعيد

ِ أتذكُر بأنني من  الكبار  

 إذ ال يصُح عليّ مغازلة غربة عاهرة

 فألوُذ حينها إلى مأوى هذا الوطن

 و الخيباُت واضحةٌ كالشمس 

 على وجهي
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 تفسُر معنى أن نكون كبار

 يتقاسمون  خبز الوجع

 كلما أهوى الحياة 

 يقرُصني شيء من الواقعِ 

على وجٍع من العيار الثقيل يوقظني  

 و كأنه يقول لي 

 أنِك من الكبار...ال حاجة لِك بهذه الحياة

الحياة و األمل والفرح للجميع..؟ أليست  

 فعالم كل هذا الهراء..؟

 هراء يبغض الكبار

 و يقضي على خير األمل
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 الجزء الضائع

 

 مشيُت بشارع..

 شارع ألول مرة يتنفس..

 رأيُت السحاب يلفظ أنفاسه..

من الغرق..و كأنه نجى   

 لفظُت معه أنفاسي..

 و كأنني ولدُت األن..

 و كأنني األن زرُت الدنيا..

ذلك السحاب.. احتضنني  

 كطفل عثر على أمه الضائعة..

 و قبلني من رأسي ألف قبلة..

على مهل و لف  نفسه برفق  

 و شهقُت شهقة بريئة..

من قبل.. أشاهقهالم   
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 هناك عثرت ُ على جزء مني..

الضائع..الجزء   

 و عشُت حينها بروعة الوجود..

 و تنفسُت مع الشارع..

 و تعانقُت مع السحاب..

 و عثرُت على جزئي الضائع..

 هذا أحد أخر أجزائي الضائعة..

 أنه جزء من أحساس ضائع..
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 سحابة سوداء

 مالي أراني كقطعة

 سحاب سوداء 

شيء ما يعصرني  

 بأول رجفة رعد

بالهموم الباكياتِ أنهال   

 لم  أراني بهذا الوهن

 و الكل ينظر لسحابي

 يحسبني عتية

باالنكسارال توهني ال تثقليني   

 أي ا روحي _ يكفي

 يكفيني ما به أثقلت

كثر  فال تضيقي بي الخناق أ

 

★★★★★ 
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 الحق و الضاللة

 

 أختنق الضباب 

 في بلعوم الشمس

الضاللة..؟سألوني : كيف تميز بين الحق و   

 أنا : حينما أختنق الضباب ، أبتسم

 عرفت بأن الشمس محرقة كبيرة

 قتلت الضباب بأبهى عبارة

 زجت الجنود إلى ساحة الحرب

 مات الجنود ، عاش الوطن

 سألوني :  كيف تميز بين الحق و الضاللة..؟

 أنا : حينما ابتسم الجنود لملك الموت

 ادركت بأنها شهادة ميالد الوطن الحر

 فرحت للوطن ، حزنت لخسارة الشجعان

 الملحدين ال يعترفون بوجود  " هللا " 
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 انهم دمى متحركة ، بال شك

 سألوني : كيف تميز بين الربيع و الخريف..؟

 أنا : حينما ينكر المخلوق خالقه

 اشاهد اوراق األشجار 

 تتلوى على بطونها

 من شدة الموت

 أعرف حينها بان الخريف

الشرسةينازع نزعته   

 على حساب الربيع العربي

 الذي امتأل بالكثير من الدم
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 جامد جدا  

 

 أنا و بعض الذكريات 

 على هذا المكتب الرث ّ 

 حولنا دفاتر و كتب عارية

 خلعْت جلودها أمام أقرب نقطة ضوء

 لمصباحي ذو اإلنارة المتذبذبة

 و أقالم كثيرة شحيحة الذوبان 

 في هذه الساعة المتأخرة 

 علينا أن ال ننام

 و أن ال نعترف بوجود شيٍء أسمه األحالم

 أتعلم .. لم  .. ؟

 ألن في مثل هذا الوقت 

 تُغير األشجار ثيابها

 و السماء تُقشر كلمات الِشعر عن النجماتِ 
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 و ألن هناك أمر أخر مثير

 شاهدته بأم عيني

 بينما أنت تتلذذ بالرز العنبر

 مع مالئكتك البعيدة

 شاهدُت كيف يحّني الليل كعبيّ قدمّيه الطويلة

من على سرِج قوِس القمر يدلدلهاو كيف   

 كل هذا شاهدتُه في هذه الساعة المتأخرة 

 بينما أنت تواصل تناول  أحالمك بنهم

 و كأنك تعيش بال ذكرى

 بال حكاية سابقة

دا  تبدو لي جامدا  ج  

 كعصا جدي الملقاة في زاوية غرفته

 ذات الطالء األصفر الذي يغتاله الشحوب

 هكذا أجدك 

 بال جدوى
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 بال قدر

 بال ذكريات يستأنف ذكرها

 على مرأى و مسمع من البشر
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 كتاب العشق

 

 موحش هذا الليل ، أليس كذلك ..؟

الحزينةأعلم ذلك ال حاجة لي بتلك اإليماءة   

 أعلم ذلك جيدا  

 و يشهد على ذلك قلبي

 الذي لطالما أخفيته في ذلك الكتاب

 المخمور بكلماِت العشقِ 

 لطالما اخفيته عني

 لكنني سرعان ما أجد نفسي 

 أختبئ في ذلك الكتاب مني

 و أبكي .. بال صوت .. بال همسات

 لكن الفاضح باألمر 

 تلك الشهقات

ى وجعيالتي تجرح مسامع المتلّصص عل  
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 و يا ليته يعي وجعي جيدا  

 فكل ما في األمر أنني أبكي

 و لطالما عز عليّ البكاء

 و أنا أقطن في كتاب العشِق 

 هنا لوحدي

 أقطن بال ذنب .. بال عدل

 أقطن بصمت ههنا و بال امِل 
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 ال تجبن نفسك

 

 ال شيء في هذا الظالم قد يدعوك للخوف

يتخطف من أمامكفإن رأيت  شيء ما   

 فتأكد و ببساطة شديدة بإن عينيك قررتا

 خوض رحلة قصيرة بين هذا الظالم و الظالم األخر

نفسكفال تُجبن   

بشيٍء ما ارتطمتو إن   

 فأعرف بأنك  أخطأت  الطريق

" بجدار ما " ... مثال   ارتطمتلذا فقد   

......نفسفال تُجبن   

 ال يوجد شيء ما تحت الكرسي

أوهامإنها مجرد   

 فال تُجبن نفسك

 كن شجاعا  
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األمر منك أن تتحلى بالـ " شجاعة " يتطلبكل ما   

 الشجاعة ال غير 

 فال تُجبن نفسك
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 نسمات فرح الفجر

 

 من منا ال يعشق النسمات

 من ذا الذي ال يقف أمامها عاجزا  

 حينما تتراقص كـ راقصة باليه

 على الوجنات

بالجمال كل وجنةترطب   

 تغازل األشجار

 غزل األطفال

 بريئة هي كارتماء البراعم الصغيرة 

 في حضن الثرى

 تغازل مسمعي بلحن

 ال تم  لباقي األلحان بصلّة

 هي نسمات فرح الفجر
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 بلقائه المعهود مع الشمس

 مع األزهار ..

 مع كل معنى جميل

 يبعث ُ على الحياة
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 الريح

 

الريحهذه   

 أغنية حب

 تطرب لها المسامع

 همسات بيضاء

 لم تصادف سخام حزن

 و ما اعترض طريقها

 عثرة ألم

 هي أغنية

 غريبة األلحان

 تتلون

 كلما مر ت على مسامعي

 أشعرتني بأنني 

 إنسان 
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 راحة يديك

 

يُد أن أخفي وجهي  أر

في راحِة يديك   

 و أبكي.. 

 فقد تعبُت من كونّي متعبة

سئمُت لكونّي متمردةو لقد   

 و لكم ودّدُت ان اهرب ... بعيد

 لكن البعيد ال يشتهي الوصال

 لذا قررُت التنحي و بكامل إرادتي

 عن بث كلمات 

 ال تمّت للِشعر بصلّة

 و بالكاد يسّمونها البعض " ِشعر "

 أريد أن أبكي ..
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 فهال أعرتني للحظات 

 " راحة يديك " .. ؟! 
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 بطولتي

 

 لو أنّني كنُت أعلم 

 بأنّي أصارُع في رحم أمي 

 ألجل هذه "  الحياة  " 

 لكنُت قد تراجعُت عن قرار بطولتي

غشاء الدنيا  اختراقفي   

 و لوفرُت على أمي 

ْنك ذلك العناء  ض 

 سخيفة جدا  بطولتي تلك

 ما جنيُت منها سوى الضنى
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 طبشورك االسود

 

الشحرورحلق  كطائر   

 تحرر عاليا  غبار ذلك الطبشور

 تطاير بين نسمات تائهة

 تبحث عن أوطانها

 فوق شجر الياسمين

 دعه يا صديقي ينبض

 طبشورك بذلك الحنين

 و حنط وجعك بكف ملح قديم

 ذلك كفيل بإطفاء 

 نار اشعلتها السنين

 و ال تتأمل بعودة الشحرور

 فطبشورك األسود تالشى

 في دجى الليل
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ليه أفواه مفترسةتكاثرت ع  

 أفواه قبلتها الخلسة

 خلسة الماضي

 و أرمي ما تبقى لك

 على ذلك اللوح الخشبي

 الذي أعتصر روح غبار طبشورك

 و أصغي لجرحك جيدا  

 و أصغي لصوت ذلك الشحرور
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 لحن الدم

 

 لحن دم

 أطلقُه فاهٌ أعوجٌ 

 يزفُر أنفاُس فتنةٌ عمياء

ِ يشُق الرحال عبر  الجسور  

 ِ  يتدلى منها الضياِء و النور

 يشنق بأفعى عتيقة

 ِ  تلتفُّ على رقاِب الطيور

 لحن دم أشعث

الوجعِ  غمغمتيتلوى على   

 أحمق ذلك المخفي

 ذلك الذي يتطهر

 بلحن دم

 بحمام من الوجعِ 
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 ذلك اللحن الملعون

 الذي يتبسُط األرواح

 لحٌن يبعُث على الهلعِ 

 فقصتُه الشريفةُ 

عادْت شريفةما   

 فالشرُف عنها قد أنسلخ

 و لحن الدم ذاك

 مكتوٌب على الجبينِ 

 لحن عار مستبين

 و أنتهى
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 بوتقة الصمت

 

يُد أن أصرخ  أر

 إلى الحِد الذي ستنفجر 

 به بوتقة الصمت من حنجرتي

 و أبكي ...

 إلى الحِد الذي ستتحرر به

 روحي من أضلعي

 الجنون البد منه

يُد أن  اجّن كذلكأر  

 و أحطُم كل األفكار التي 

 حطمتني و التي الزالْت تحاول 

 أن تعبث بما تبقى لي

 أيحُق لي أن اقول أيضا  :

 بأنّي قد تعبتُ 
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 فقد تعبُت ..  حقا  

 إلى الحِد الذي يجعلني أتمنى 

 لو انني غيمة صغيرة

 لهطلُت بي نحو الثرى

 و لنفقْت تحته روحي
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 بقعة ضوء

 

 يمتصني ضوء الشمس

 من فاه الحلم

 كما تمتص النحلة 

 الرحيق من ميسم االزهار

 يلعقني .. يهضمني

 بال هوادة

 و كأنني الشهد ذاته

 يرسمني ظل من سخام

 على شقوق الجدران

 يكتبني " بيت شعر "

 يتيم على اغصان االشجار

 و كأنه ينازع بكبريائه

 الذي يجعل منه 
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 مجرد بقعة ضوء

 على الخلجان

 ما ينكف أن يمارس 

 طقوس العشق

 بروية دونّما 

 إحداث ضجيج

 يزعج السكان

 حتى يتناولني

في اول صباح   

 كل يوم 

 كوجبة فطور فرنسية فاخرة

 تقدم بأبهى طريقة

 على شرفات األحالم

 

★★★★★ 
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 مسكنات الوجع

 

 عالم تعيشين .. ؟

 على مسكنات الوجع ذات

 األلف ملغم لكل حبة قهر

مساء   أخرىو على دمع مسكوب ملعقة صباحا  و   

... 

 هذا ما وصفه الطبيب لعالجي من انفلونزا الخيبة

 

★★★★★ 
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 هل جربت ؟ 

 

 هل جربت الوجع حينما تنجب دمعتك روحا  مشوهة ؟ 

 هل جربت  تستيقظ صباحا  

 و طعم مريع يمأل لسان نهارك كل يوم طعم يشعرك بالموت 

 كل ثانية ؟

 هل جربت ليل فوق دجاه دجى  ثقيل مداه على قلبك كالجبل ؟

 هل جربت أن تنام و بروحك بؤس يتيم 

 و بجسدك رعشة برد قارصة ؟

 و ضيم ال تفهمه الطبقة األرستقراطية 

 هل جربت ؟؟

  أن جربت هذا كله فأنت ميت

كثر من هذا فأنت على المحك ميت   أن جربت أ

  أن جربت أتعس من ذلك فأنك دون أدنى شك ميت
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 شوارع يأكلها الظالم

 

 انه لشعور جميل

 أن يعم الهدوء هنا و يسود

 و أن يسكت كل هذا الضجيج

 سأنزل في شوارع بغداد المظلمة

 و أصرخ بصمت شديد 

 دونما التسبب بإزعاج

 يطرق أبواب الحالمين

 أصرخ في قلبي و عقلي

و روحي فقط   

 أصرخ بال صوت و ال ظل

 بال حلم و ال وجع

 و أضرب كل ما يعتري طريقي

 من هواء و دخان و افكار
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 و أقسم ظهر الليل

 بعجرفة منجل صدأ

 كلما رماني بذكرى حمقاء

 دسست منجلي في كبد ذكراه

 و شفيت غل صدور

 جارت على نفسها من شدة الذكرى

 أنه لشعور بالرضى و التفاخر

 أن تتجول وحيدا  منتصرا  

 في هذه الشوارع التي يأكلها الظالم

 شعور بالنصر 

 أن تمشي داخل كل هذا الوجع

 دونما أن تصيبك رماحه 

 بأي ماض

 أو ذكرى

 أو حلم
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 كل هذا يدعوني للسهر وحيدا  

لوهلة بالضجردون الشعور   

 

★★★★★ 
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 البريد اإللكتروني للمؤلف 

abeersalamalkc@gmail.com 

 

الفيس بوك   

www.facebook.com/abeeralkc 

 

االنستكرام   

www.instagram.com/abeeralkc 

 

 تويتر

www.twitter.com/abeeralkc 
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