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 مقدمة
 

 عالء حمد . . / بقلم إلنإقد 
ي نصوص إلشإعر إلتوندي فتحي مهذب مإ

 
 ورإء إلمحدود ض

 إلعرإق –إؤلهدإء ؤؼ ثّوإر إنتفإضة إلتحرير إلمجيدة  : عالء حمد 
ي  ي نصوص إلشإعر إلتوندي فتحي مهذب 

 
 حركة مإورإء إلمحدود ض

 إلعرإق –إء ؤؼ ثّوإر إنتفإضة إلتحرير إلمجيد . عالء حمد إؤلهد
9102/09/92  

ً
 زيإرة 051إدب, نقد إضف تعليقإ

 
 : ؤشإرة

ي 
ر
أمإم هذإ إلنشإط إلتر وإلُمثقل بإألطروحإت إلجديدة للنإقد إلعرإض

 من تقديم إلتحية له عىل هذه إلسلسلة ” عالء حمد“إلمبدع 
ّ
د
ُ
إلب

ي ت
ة وسمة من إلكتب وإلدرإسإت إلتر  ّ حمل بصمة نقدية ُممتر

ي 
ي ورموزه إلتر

ر
أسلوبية خإصة , وإألهم هو وفإؤهإ لالبدإع إلعرإض

ي  إد وطنهإ برغم علّو كعب منجزهإ. تحتر
ّ
ة إإلهتمإم من نق

ّ
ي قل

 
تعإب

ي إلنإقد عالء حمد وتشكره عىل مإ يخص 
ر
أرسة موقع إلنإقد إلعرإض

بدإع به إلموقع من درإسإت وتتمت  له إلصحة إلدإئمة وإؤل 
ي إلغيور وهو يهدي درإسإته )ؤؼ

ر
ي روحه إلعرإض  إلمتجدد. كمإ تحتر
 إنتفإضة سإحة إلتحرير إلمجيدة(. 

 إلمقإلة : 
عندمإ نذهب مع إلمتعة إلخيإلية, نكون قد تجإوزنإ إلمتعة 
ة ومنظورة وإل تحتإج ؤؼ منظور تصّوري,  ة حإض  إلوإقعية, فإألختر

ي إلم
 
ي ض

ة, وخصوصإ عندمإ نتجإوز إلمعت  قإربة إلمعرفية إلمبإرسر
, ونحن نتسإبق مع  ي نتشعب ؤؼ إلالمتنإهي

لذلك ومن خالل إلمعت 
ء؛ ويسبقنإ  ي

ي تجسيد أهدإف إلنّص إلشعري قبل كّل خر
 
إلمحدود ض

ؤؼ ذلك حركة إلمتخّيل إلذي إليستقّر بزإوية معينة, فهو يتجه 
ي نفس إلوقت يكون 

 
بإتجإهإت عديدة, حيث يجعلنإ نتبعه وض

ر أحد أدوإته, فإلعإلم إلذي يملكه, عإلم إألحالم غتر إلشإع
ي مملكته ويتجإوز حدودهإ, 

إلمستقرة, ومن خالل هذإ إلعإلم, يبت 
ء.. ومن  ي

ء, يقإبله إلالخر ي
ي بمفإهيم إؤلنسإن من خالل إلدر

فيعتت 
ي جميع إألحوإل لعبة 

 
خالل إلمحدود؛ ويقإبله إلالمحدود.. وض

, فإلكإئنإت إلمتوإجدة,  إلحلم ترإفقهإ لعبة إلكتإبة خإرج إلوشي
تصبح كإئنإت إلشإعر وهو يوجههإ ويبدل طبإئعهإ من حإلة ؤؼ 
حإلة.. ؤذن يتحّول إلشإعر من كإئن له وعيه إلمطلق ؤؼ كإئن 
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ي 
 
يحتدي إلحلم إحتسإء, فيؤدي ؤؼ ذإت لهإ قيمتهإ وتوجهإتهإ ض
ي نعيشهإ و 

هي عإلم إلشإعر إلجديد.. لو حددنإ بعض إلمفإهيم إلتر
عىل صالت ببعضهإ, فتؤدي ؤؼ حإجة هذإ إلمفهوم لمفهوم آخر, 
من إلممكن هنإ أن تشغل هذه إلمفإهيم عإلمإ وإحدإ, أو تتفرع من 
.. ولكن  عوإلم متقإربة, ولكلهإ عالقإت مع إلذإت بشكلهإ إلطبيصي
وجه إإلختالف عندمإ تكون إلذإت بعإلم خإص بهإ, حيث تعلن 

إ سنتطرق ؤليه بعإلم إلتأويل وإإلستدإلل تمردهإ أو تحوإلتهإ, وكم
ي يميل لهإ خإرج إلمحدود 

من خالل بعض إألبعإد إلرسيإلية إلتر
 إلشإعر إلتوندي فتحي إمهذب.. 

ي 
نذهب ؤؼ إلكليإت وإلمكّونإت للعوإمل إلذإتية ومسإحتهإ إلتر

تعنينإ ونحن نخوض حربإ غتر ممكنة مإبير  إلذإت وإلعوإلم 
يرهإ..  إلخإرجية إلمحيطة بهإ؛ ولػي نعلن إلحرب نحتإج ؤؼ تت 

عد إلرغبة إلذإتية وتوجهإتهإ نحو إآلخر 
ُ
وأقرب إلممكنإت لنإ هي ب

ونحو إلتقإط إلممكن بمحفظة إلذإت ومحفظة إلعير  إلبإضة, 
فإلبعد إلتخييىلي يدإهمنإ من إتجإهير  وفيمإ بعد يتوجه ؤؼ 

ي وإإلتجإه إلب
رصي, فإلعير  إتجإهإت عديدة, ومنهإ إإلتجإه إلذهت 

هإ كعإلم مستقل من إلعوإلم إلعإئمة حول  تتخيل إألشيإء وتحرص 
إلذإت.. لذلك إلنفصل إللغة عن إلخيإل, عندمإ نكون بعإلم 
ي 
, ولكن نتجإوز إلتقليد إلممكن, وإلتصورإت إلمعتقة إلتر إنتقإؼي

ي , وتحرر 
ر
, فإإلنفتإح إلذإب إلتؤدي ؤإل ؤؼ إلضيق وإلتضإيق إلنفدي

ي تؤدي ؤؼ أعمإل إلذإت, من 
إت وإلتحوإلت إلتر عالمإت إلتغيتر

ي رحلتنإ مع إلنّص إلتوندي إلحديث .. يقول وإإلس 
 
تجددية ض

ي أعمق 
 
ي تكمن ض

 إللغة إلتر
ّ
ي كتإبه عرص إلرسيإلية )) ؤن

 
, ض فإوؼي

ز ؤؼ  , تقدر أن تت  ي
ي حإلتهإ إلسإبقة للتشكل إللفس 

 
منإطق كيإننإ, ض

مإ يكون إلشإعر قإدرإ عىل أن وعينإ حرة طليقة. يحدث هذإ عند
 إلعإلم إلوإقصي وإلعإلم إلخيإؼي ((. 

 يقيم عالقة مإبير 
ر هذه إلعالقة,  ي إلعإلم إلوإقصي قإئمة, ولكن عندمإ نت 

 
 إلعالقة ض

ّ
ؤن

هإ, عالقة يومية وتتغئ عىل إلمسلمإت, ونحن 
ّ
فسوف نالحظ أن

, فهي إلوسيل ي عإلمنإ إلوإقصي
 
ي حتر ض

ّ
ة نبحث عن عالقة إلتحد

للتحّول إلذي يعلنه إلشإعر نحو إلتغيتر وإلميول ؤؼ أوضإع جديدة, 
قد تكون هذه إألوضإع ثقيلة, نعم ثقيلة بحكم إلتنإقضإت 
ي وسطهإ 

 
, ونحن نخوضهإ, بل ض إلمتوإجدة بشكلهإ إلمعتإد وإليومي

 .. ي مإنعإنيه بشكل يومي
 
 نعإب

إلنّص إلرسيإؼي مع كّل نّص, نالحظ هنإك ذإت جديدة, ؤذن 
مركزية إلنّص وإلعمل به من خالل إلهدم وإلبنإء, هي إلذإت 
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إلمتحولة حسب زمنيتهإ ومكإنيتهإ, فإألمإكن تختلف بإختالف 
بيئة إلشإعر, لذلك ستختلف مركزية إلذإت إإلستدإللية, طإلمإ 
نحن نختلف مع إلذإت إلمكررة من جهة وإلذإت إلعإدية من جهة 

عتمد إلتكرإر إلممّل وإلذي أخرى.. ونختلف مع إلنّص أيضإ ؤذإ إ
م بأيديولجية  ه خإرج أسبإبه, ونختلف مع إلشإعر عندمإ يلتر  نعتت 
ذإتية, وهي غتر قإبلة للتحّوإلت, طإلمإ مركزيتهإ أيديولوجية 
نإ خإرج إلمحدود, ونذهب ؤؼ مإورإء إلمحدود, 

ّ
محدودة, وبمإ أن

ي عإلم خإص خلقه إلشإعر لذإته وتجإوز كّل إلعو 
 
إلم ؤذن نحن ض

.. عندمإ تعيد إلنّص لمرإت  ي تؤدي ؤؼ إلملل إلحتمي
إلمعقلنة وإلتر

ة, ؤذن لنبطر مع هذه  عديدة, فكّل مرة ستكون مع وإقعة متغتر
إت ونتجإوز إلممكنإت إلجإهزة, فعملية إلخلق, تخلق مإإل  إلمتغتر

 سبقنإ ؤليه أحد.. 
, ومن خالل هذإ   إألشيإء, فيتم تعيينهإ بشكل أوؼي

 عندمإ نعيرّ 
ي لهإ عالقة ديمومة تفكرية خإرج إلعقلنة 

إلتعيير  تنطلق إللغة إلتر
إلمتإحة, فال نحتإج مثال ؤؼ من يدلنإ عىل أصإبعنإ, فهي متوإجدة 
ضمن إلجسد ونلّوح بهإ, كذلك إليحتإج إلشإعر إلرسيإؼي أن يتجه 
نحو إآلخرين لػي يفسحوإ له إلمجإل بؤدإلء رأيه, سيموت هذإ 

إعتمإدإ كليإ خإرج جسد إلذإت, فإلعالقة إلرسيإلية  إلرأي, ؤذإ إعتمد 
عالقة وإقع حزين, وإقع لم يحقق للمرء متطلبإته إلبسيطة, 
ي عإلم آخر, 

 
وكذلك إلشإعر يبحث عن هذه إلمتطلبإت, فيجدهإ ض

, ومختلف كّل إإلختالف عن  ولػي يغزو إلعإلم إلوإقصي بسالح نوشي
إته غتر طبيعية, وهي إألسلحة إلذهنية إلمعتإدة, نالحظ إتجإه

 أكتر عند 
ّ
إتجإهإت إألحالم وإلخيإل, وإإلتجإه إلنفدي إلذي يشتد

زيإرته للعإلم إلجديد.. سنبحر مع بعض إإلتجإهإت ونحن نزور 
, فهو ذلك  ي إلوإقعية إلقصإئدية للشإعر إلتوندي فتحي مهذب 
إلقنديل إلمحمول, ويتجول بنإ من نّص ؤؼ آخر, ويقتحم ذوإتنإ, 

مإته إقتحإمإت عنف بديلة للوإقع إلقصإئدي إلذي يحمله وإقتحإ
ي كّل مرة يمتلكهإ من جديد.. فإلمتخّيل 

 
مع إلذإت إلمتحّولة, وض

ي زإوية معينة, وهذإ مإ تتطلبه إلقصإئدية وعنف 
 
لديه إليهدأ ض

رة 
ّ
ي إلمسخ

 
ي إلمعإب

 
إللغة من زوإيإ حإدة وهو يقودنإ ؤؼ إلالمألوف ض

 كررة.. لػي يتجإوز إألصنإف إلم
ي حإلة إلتفكر 

 
إليخرج إلفكر من إلذإت ليفكر؛ ولكن مإنالحظه ض

ي تصطحب 
 إلفكر يخرج ليفكر, وهي حإلة إلتكرإر إلتر

ّ
ي أن

ر
إلذإب

إلشإعر عإدة, وعند إإلنتقإل ؤؼ حإلة أخرى أو عإلم آخر, 
ي أنجزهإ 

يصطحب هذه إألفكإر معه, وهي دروسه إلتفكرية إلتر
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يد.. ؤذن إلعإلم إلجديد من إلعوإلم قبيل إلتحول ؤؼ عإلمه إلجد
إلفإرغة يماله إلشإعر بمإ يصطحبه معه خإرج إلذإت, ويمال ذإته 
ي كّل حإلة صورة مجّردة, وإألعمإل 

من خالل إلتفكر إلجديد, فط 
إلتجريدية هي من دوإشي رسور إلبإث, وتبعث إلبهجة وإألريحية؛ 

لمألوفة.. عندمإ يكون إلنتإج إلشعري إليعتمد عىل إلعالقإت إ
ي يؤسسهإ إلشإعر, عالقة مإبير  إلدإل وإلمدلول, 

فتخرج إلعالقة إلتر
ألن إلمبدأ إلدإلؼي من إلممكن توإجده, ومن هنإ تتم عملية 
عالقإت إلتغيتر أو إإلنزيإح إللغوي, لذلك إإلعتمإد عىل إللغة 
إلمألوفة, سيكون إلشإعر خإرج تلك إلعالقإت فيندفع ؤؼ إلكالم 

 هة إلدإللة.. إلعإدي من ج
ورة إلعينية, نحن مع إلنّص إلمقروء,  ي عملنإ هذإ إلرص 

 
إلنضّيع ض

ونستطيع أن نؤلف أو تخزن إلذإت إلكثتر من إلنصوص إلمقروءة, 
وهي نصوص قرأهإ إلشإعر إلرسيإؼي بوسإئل عديدة, ومنهإ إلوسيلة 
ي تحتفظ إلذإت إلبرصية بتلك إلنصوص, وكذلك 

إلبرصية وإلتر
رة وإألشيإء إلتخييلية كلهإ من إلنصوص إلمقروءة, إألشيإء إلمنظو 

تصطحبهإ إلذإت وإلبرصية معهمإ ؤؼ عإلم خالق جديد, فتبدأ 
مرحلة جديدة, مرحلة إلالوإقع, وخإرج إلمحدود, فنحصل عىل 
ي خلق نتإجإت إلتصطدم بإلتقّيد وإل بإلعنف, 

 
حركة إلالمحدود ض

هن ة لتلك إلنصوص فنحن بحإإلت إستدإللية ونحإول أن نجد إلت 
 ..  إلمأخوذة من إلعإلم إلطبيصي

 كّل ليلة
ي بشوإهد إلقبور.. 

 أمال بيتر
ة مجإورة..   إختلسهإ من مقت 
إت مهووس

ّ
 ألبيعهإ ؤؼ نح

 ينحت تمإثيل مدهشة
فإء..   ألموإت رسر

ي بثمنهإ سجإئر  إلحقإ أشتر
 وخمورإ جيدة .. 

ة..   أعتىلي تلة صغتر
ي 
 
ب أنإ وحصإب  أرسر

 عإهإت.. إلذي مزقته إلحروب وإل
 نتسىل بمشية إلعإلم إلعرجإء.. 

يق..   وضبإب إلميتإفتر 
 ..  آخر إلليل ننإم مثل صديقير  أبديير 

***** 
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ي إلحزين
 
 كم بكيت أنإ وحصإب

يح أمي 
 حير  إكتشفت ض 
 دون شإهدة.. 

ي  -19أضمومة رقم  –قصيدة: سإرق شوإهد إلقبور   لفتحي مهذب 
يتعإمل إلشإعر  عندمإ يكون إلعإلم إلوإقصي غإمضإ, من إلطبيصي أن

مع عإلمه بغموض, وهو عكس إلفكرة عىل إلفكرة وؤيجإد إلبدإئل 
ي 
إلمختلفة بإلعإلم إلجديد, وبمإ أننإ مع مسإحة من إلخيإل, وإلتر

تؤدي ؤؼ إألحالم وإألحالم إلمضإفة, ؤذن نحن مع عمل إلذإت 
ي ..  ي رحلتنإ مع إلشإعر إلتوندي فتحي مهذب 

 
 وإلذإت إلمضإفة ض

ة  كّل ليلة + ي بشوإهد إلقبور.. + إختلسهإ من مقت 
أمال بيتر

إت مهووس + ينحت تمإثيل مدهشة + 
ّ
مجإورة.. + ألبيعهإ ؤؼ نح

ي بثمنهإ سجإئر + وخمورإ جيدة ..  فإء.. + إلحقإ أشتر  ألموإت رسر
ي وضمن إلتحوإلت من إلخإص ؤؼ إلعإم, ومن 

ئ
كتحليل إستقرإب

, يميل إلشإعر عت   ي إألجزإء ؤؼ إلجزء إلكبتر
ئ
 منه  إستقرإب
ي شطوره إلشعرية.. لذلك 

 
لموضوعية إلمعت  وتأويله ومإ توإجد ض

, خرج من إلعإم ودخل ؤؼ إلخإص  ي نالحظ أن إلشإعر فتحي مهذب 
ي جمعهإ من 

ي بشوإهد إلقبور (, شوإهد إلقبور وتعت 
)أمال بيتر

ي بيته, 
 
ة تشكل) إلعإم ( بينمإ وهو يحتفظ بهإ ض ة, وإلمقت  إلمقت 

 إلبيت ) إلخإص (..  وهنإ يشكل
 
ّ
صورة وإحدة من خالل هذإ إلمشهد إلشعري إلمبإغت للقإرئ, شد
ي رسمهإ إلشإعر 

ي ونحن ندخل ؤؼ جزئيإت إلصورة إلتر
إلمتلطر

ي إقتحمت 
 إللغة إلمختلفة هي إلتر

ّ
, حيث أن ي إلتوندي فتحي مهذب 

إلمشهد, وأعلنت كبطإقة كتإبية, وعندمإ تتجىل إلذإت, نالحظ 
بيرّ  لنإ تفإصيله, فكّل جزء له رنينه إللغوي ولحظته رنير  إلجسد ي

ي من خاللهإ نستطيع أن نقول ؤنهإ لحظة إلتفإتة 
إلدهشوية وإلتر

 
إلطإئر نحو إألشيإء, حيث إلمنظور إلتفإعىلي جإء ببطٍء لػي يهتر ّ
ي ومن خالل إلمتعة إلذإتية إلمعكوسة 

 
ي من خالل إلمعإب

إلمتلطر
ي حإلة وإلدة.. 

 
 علينإ كرآة ض

ي + إلذي مزقته إلحروب أعت
 
ب أنإ وحصإب ة.. + أرسر ىلي تلة صغتر

وإلعإهإت.. + نتسىل بمشية إلعإلم إلعرجإء.. + وضبإب 
 .. يق.. + آخر إلليل ننإم مثل صديقير  أبديير   إلميتإفتر 

دإئمإ يتم إلتأكيد عىل إنجإزإت إلصورة إلشعرية بأنهإ ضمن 
شهدي, إلمحدود؛ ولكن بمإ أن إلصورة حإلة من إلتصوير إلم

نإ نعتت  إلتصوير من 
ّ
هإ لم تكتف بحدود معينة, ألن

ّ
فنالحظ بأن

إلحإإلت إلكونية, ولغة إلتصوير وإلبرصية, حركة متشإبهة بير  
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ي 
 
شعرإء إلعإلم, فإلذي يفّرق بينهم هي إللغة وحدهإ.. ؤذن نحن ض
ي 
منطقة غإية من إألهمية عندمإ نتجإوز تلك إلحدود ونلص 

ي منط
 
قة أخرى خإرح إلحدود وخإرج إلمحدود تفإعالته, لنكون ض

ي تشييد بنإء إلتصوير 
 
ي  –من إلنإحية إلمبدئية ض

 –إلبرصي وإلذهت 
فيتم تحويل إألشيإء إلمإدية ؤؼ وسإئل لالتصإل مإبير  إلحإض  
ي 
 
وبير  إألشيإء, وأهم تلك إلوسإئل؛ بإعتبإر إلمإدة حإلة محفوظة ض

ي وإلنحتإج ؤؼ غزوهإ خإرج إلذ
هنية, فتتحول لغة إلتفكر إلذهت 

إلصورة ؤؼ لغة إألحالم لبنإء صور جديدة لهإ خصوصيتهإ 
إلجدلية؛ فإإلتصإل يحدث بير  مإهو ُمدَرك وبمإ إليمكن ؤدرإكة, 
.. ومن خالل إلمشهد إلشعري إلذي  ي

 
وهو نوع من إلتوإصل إلكوب

ي يتطرق ؤؼ نوع من  أمإمنإ, نالحظ بأن إلشإعر إلتوندي فتحي مهذب 
ي قإدتنإ ؤؼ لغة مختلفة, إلعبإرإت إل

متضمنة معت  إلقول؛ وهي إلتر
, وهويتطرق ؤؼ  ي

 
ه كمنظور كوب فمعت  إلقول لدى إلشإعر نعتت 

ي كّل مكإن, بينمإ من إصدقإئه كإن إلحصإن, وإلذي حمل 
 
إلحروب ض

 رمزية إلتوإصل مإبينه وبير  إلعإلم.. 
يح أمي + دون 

ي إلحزين + حير  إكتشفت ض 
 
كم بكيت أنإ وحصإب

 إهدة.. ش
ي 
 
عندمإ يذهب إلشإعر ؤؼ إلتمإثل مإبير  إلشوإهد إلمتوإجدة ض
 إلشإعر فتحي 

ّ
ة, وشإهدة أمه, هنإ من إلممكن أن نقول بأن إلمقت 

ي وظفهإ 
ية من خالل لغته إلتر ي قإدنإ ؤؼ إلمطإبقة إلتعبتر مهذب 

ي حدثت شملت ) أمه ( 
ؤلحيإء إلوإقع إلمحيط به, فإلرسقة إلتر

ي تبنإهإ ؤلثإرة إلجدل أيضإ, بإؤلضإفة ؤؼ
 إلحقيقة إلموضوعية إلتر

من خالل إلمشهد إألختر للقصيدة إلشعرية.. مإنالحظه من خالل 
إلنّص كمنظور أّوؼي هنإك عدة نصوص بنإهإ إلشإعر, وهو يعتمد 
ي .. فتإرة 

 
ي تؤدي ؤؼ إمتدإد إلمعإب

عىل بعض إألفعإل إإلنتقإلية وإلتر
 يضعنإ مع نظرية إؤلشإرة: 

= إلفكرة .. إلدإل = إلرمز.. كمإ رمز بصديقه إلحصإن..  إلمدلول
وتإرة أخرى يقودنإ ؤؼ نظرية إلدإللة, وبإألحرى مع مجموعة من 
ي تؤدي ؤؼ تجميع بعض إألفكإر, ممإ يدخلنإ ؤؼ 

إلمفإهيم وإلتر
ي عالقإت لسإنية 

ي تبت 
إلحقول إلدإللية.. وهي تلك إلمفإهيم إلتر

كة.. وكمإ ذكرنإ هنإك عال ي  مشتر
قإت مإبير  إلمشإهد إلشعرية إلتر

 كتبهإ إلشإعر؛ وهي عالقة إلجزء بإلكّل.. 
 إلليلة

ي ؤؼ إلغإبة
 فّرت أبوإب بيتر

 إلوإحد تلو إآلخر.. 
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 .. ي معتقالت نإزيير 
 
 مثل رهإئن ض

 ضجي  درإجإت عبثية.. 
 وضير عظإم موميإءإت.. 
 دخلت حمإمة مطوقة.. 

 بصوت رخيم.. 
 ألقت قصإئد رسكون بولس

ي كتإب كليلة ودمنة.. ثم إختف
 
 ت ض

 
ي  -19أضمومة رقم  –من قصيدة : يحدث إآلن   لفتحي مهذب 

عندمإ نتطرق ؤؼ إلالمعقول, كحإلة معرفية, نالحظ بأن توظيف 
ي منإطق 

 
ي إلنّص إلشعري, تتجإوز إلمعقول, لذلك نحن ض

 
إللغة ض

ة,  عديدة من خالل إلالمحدود وخإرج إلوقإئع إلشعورية إلمبإرسر
إفق وبير  إؤلدر  إك إلشعوري وإلذي له عالقة بإلمحسوس.. فتر

إلمحسوس إألشيإء غتر إلمعقولة, حيث إشتغإإلته تكون ) وؤن  
كإنت جزئية ( دإخلية وإلتخرج عن إلذإت إلمتحّولة.. حيث 
يعتقد إلرسيإليون بأن إلذإت إلمتحّولة تم إكتشإفهإ من خالل 

ل إللغوي إلبإث, وؤإل هي ذإت عإدية للتعإمل إليومي وإلتعإم
 إلمعتإد.. 

ي 
نالحظ من خالل إلمطلع إألول للقصيدة )إلليلة + فّرت أبوإب بيتر

ؤؼ إلغإبة (, طإلمإ هنإك فرإر, وهنإك غإبة, فؤذن لدينإ مسإحة 
وإسعة غتر مكشوفة, حيث إلغإبة مزدحمة بإألشجإر, وإل نستطيع 
ي وظفهإ 

رؤية إألشيإء بسهولة؛ لذلك ومن خالل سيإق إلجمل إلتر
, ليس فقط إعتمإده إإلنزيإحيإت, وؤنمإ إعتمد إل ي شإعر فتحي مهذب 

ي توظيف إللغة من 
 
ي من جهة, وإلالمألوف ض

 
ي إلمعإب

 
إلالمألوف ض

جهة أخرى, حيث ينقلنإ من خالل إلوإقع ) إلغإبة ( ؤؼ رؤى مإورإء 
ي يقودنإ إلشإعر من … إلوإقع

ر
ؤذن نحن بأضمومة من إلخيإل إلذإب

ن مقإص
ّ
ي سيإق إلجمل إلمتوإصلة.. خالله لػي يدج

 
 ده ض

ي إعتمدهإ إلشإعر إلتوندي فتحي 
من خالل بعض إلتأسيسإت إلتر

ي إلنّص إلشعري إلحديث؛ وبعض إلعالقإت إلمتبإدلة مإبير  
 
ي ض مهذب 

إلعنونة ) حركة مإبعد إلمحدود ( وبير  جسد إلنّص إلشعري, 
 نالحظ بأننإ نستطيع أن نذهب ؤؼ عنإوين أخرى لػي نقّسم عملنإ 
وعالقة إلالمحدود بإلمحدود, ألننإ عندمإ طرحنإ مإورإء إلمحدود, 
فؤذن هنإك إلمحدود إلذي مّر بنإ, ولعبور هذإ إلجزء من إلمحدود.. 
ي تتكّون من إلقدرة إلذإتية للبإث, تختلف من 

فإلطإقة إلخإصة وإلتر
طإقة ؤؼ أخرى, ومن حإلة ذإتية ؤؼ حإلة ذإتية جديدة, ومن هنإ 
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ية وإللغة إلتعيينية وعالقتهمإ مع إللغة تختلف إللغ ة إلتعبتر
إلرمزية وإلرسيإلية, تختلف من حإلة ؤؼ أخرى, ومن إلممكن جدإ 
ي إلنّص إلشعري إلحديث, هنإك أكتر من لغة يوظفهإ 

 
ونحن نبحر ض

ي تكون 
ي يمتلكهإ, وإلتر

ي إلنّص إلوإحد, وهي إلرؤى إلتر
 
إلبإث ض

 به  مفتوحة وخإرج إلمحدود, وكذلك إلبعد 
ّ

إلبرصي إلذي يتحىل
إلشإعر, وتختلف أبعإده وتختلف أيضإ تقدير إلمسإفإت من شإعر 
ؤؼ آخر.. ومن خالل هذإ إلكّم من إلمسإلك, فسوف نميل أيضإ ؤؼ 
ي 
 
ي بحر من إلرؤى, وض

 
أنوإعية من إلموضوعإت إلمهمة ونحن ض

ي إلنّص إلشعري إلحديث, لذلك نهدم 
 
منتوج إلسحر إلرسيإؼي ض

ي إلعالقإ  إلصورة وإلصورة, ونعتمد عىل سحر كتإب 
ت إلطبيعية بير 

ي إلطرح إلن
 
ي بنية إللغة, حيث إلممكنإت إلعجإئبية ض

 
ّري آخر ض

 .. ي  للشإعر إلتوندي فتحي مهذب 
 
 

 ؤشإرإت : 
 –إلجزء إلثإلث  –جزء من مإدة مطولة لكتإب عربة إلشعر 

ي 
ر
 إلمإدة : خإصة بإلنإقد إلعرإض

ي عال 
 
ي مقيم ض

ر
 إلدنمإرك. ء حمد : عرإض
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 شذرإت وحيد إلقرن
 

ن من قتلهإ
ّ
 غيمة لم أتمك

إ(
ّ
إ من سطح إلبيت إلوإزء جد

ّ
 )قريبة جد

ة تطإرد ذئإب إللمس
ّ
 إذ إستحإلت إؼ  إمرأة قروي

ي إلحّسّية. 
ر
ي مرتفعإب

 
 ض

*************** 
ي إلمتاللئة.. 

 لن يصلوإ أبدإ إؼ نجمتر
بة 

ّ
إبعيدإ عن أنظإر إلعإلم أفإوض كوإكب  مهذ

ّ
 جد

 لتغيتر أسمإل إألرض. 
************** 

إي
ّ
 أنإ ذإك إلصوت إلمبحوح إلصإدر من قصبة إلن

نقة إلحجر.   هإربإ من رسر
************ 

ػء عىل خيط 
ّ
من كّم قميصه جذبته عينإي هذإ إلهوإء إلمت

 ..
ّ
 مستدق

ّ هإئل.( إ)عىل حإفة  صخرة يملؤهإ فرإغ عإئىلي
*************** 

 
  مصيدة هذه إلمّرةلم تكن رإئحة إلي  ّ 

د. 
ّ
 كإنت جإرته ترشح بضبإب يتنه
إت عيد ميالدهإ.. 

ّ
 أليغوري

ّ
 أتهح 

(. طعنة إثر طعنة)أسطو  ة إلالمعت  ي بحتر
 
 عإئم ض

ّ
 ل إوز
**************** 

إ حملته غزإلة إؼ إلنهر 
ّ
لم يكن بإبنإ سعيدإ بإلمّرة, كإن كإئنإ هش

 لتغسل
همة نصفه إألسفل من ذنوب أقدإمنإ 

ّ
 بوطء إلذكريإت إلهرمة.  إلمت

*************** 
تغتإلهإ كلمتإن تزربإن من نإفذة إلبإص إلذإهب إؼ منطقة 

 إلمإريستإن. 
ي نظرتهإ إلمريبة. 

 
 إصطفقت فرإئص إألسالف ض

ّ يرتق شقوق إلنهإر بشّبإبته زي
ي إلطريق غتر رسر

 
 لم يكن ثّمة أحد ض
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أرجح إلطوطمّية , لم يكن ثّمة غتر عجوز يبدو كمحض طيف يت
ي مشي

 
إ ض

ّ ي إلزمن وإلكينونة. متعتر
ّ
ته فوق حبإل إلزهإيمر بير  حد

ة. 
ّ
 إلمستدق

************** 
ك جإئع جدإ

ّ
 ظل

ي 
ك عت  برسعة بير  إبطيك بإتجإه ذكريإت إلشجرة إلتر خإنه نتر 

 فّرت
 بفستإنهإ إلمطّرز بزبد إلهشإشة.  إلريإح

**************** 
 نةإلشمس تمال إلصنإديق بإألرغفة إلسإخ
ع هذه إألرغفة إلمتوهجة

ّ
 لكن من سيوز

 إلحرب قطعت جميع أكّف 
ّ
ي حبك خيوط ألن

 
إلمتوّرطير  ض

 إلجريمة. 
***************** 

 .. بتير ّ
ّ
مت زجإج إلمخّيلة بزفرتير  محد

ّ
إ هش  أختر

قت جميع إألشجإر إلمتموضعة دإخل سيإج إلمقه إلمجإور.. 
ّ
 طل

 من إلموميإوإت حينئذ خرجت كّل شجرة تبغي أمإم كثبإن هإئل
 إلحد

ّ
ي عز

 
 إد.. كأرملة ض
***** 
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 سأوقف هذه إلمهزلة
 

ر
ّ
ميل متفج يف بت  ت صخرة ستر 

ّ
 سأفت

 وأعيده خإليإ من إلشوإئب وإلنتوءإت
 إؼ مخّيلة ألبتر كإمي 

 .. سته مرإرإ تأويل إلمهّرجير 
وإلبخالء ذهنيإ  هذإ إلكإئن إلذي إفتر

 وجمإليإ.. 
. ليعيده إؼ غإبته إلبدإئ ّ ي

 ّية بعيدإ عن قفص إلفكر إلعبتر
إح إلمهووسير  برإئحة إلدم.  متحّررإ من قبضة ّ  إلرسر
*********** 

ل إلنهإر سإعة يده إلنإدرة جدإ... 
ّ
 عىل جسد إلكفيف يعد

 بهشإشة كثيفة جدإ كوجه
ّ
 إ)لمإذإ يبدو وجهه مسح 

 مرتكب إلمذإبح إلجمإعية ؟
************ 

 يدنو إلموت عىل أطرإف هوإجسه.. 
مإ رأسه إلشبيهة برأس أفص مجلجلة... 

ّ
 حينيذ أمسك هرإوة مهش

ة 
ّ
 هإمدة تملؤهإ ثقوب إلليل وإلنهإرهإ هو جث

************** 
رت

ّ
 حير  قّبلهإ رسعإن مإ تبخ

ي حريق هإئل
 
ق ض

ّ
ي وحده كتمثإل شإهق يحد

  لكن لمإذإ بطر
 يّصإعد من جمجمة إلهإمش . 
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 تضحكير  مثل شجرة إلروكإريإ
 

إهةنهدإك يف  كرإن برسر
ي قمح إلجسد إألسمر... 

 
 ض

ي تفإصيل أصإبصي 
 
 يحدقإن ض
ة..   إلمبعتر

ي عرض إلبحر... 
 
 مثل قوإرب تتخبط ض

 أبدو كمزإرع قطن يقلم نتوإءت
 شهوته عىل حإفة نبعك... 

 أحيإنإ أترصدك كذئب
 سميك إلظل... 
 تالحقه أظإفرك
 ...  بنبإح عإئىلي

 أترصد قطعإن أنفإسك
 إذ تقفز مثل كنغر

ي إلسودإء... ؤؼ أس
ر
 فل ذكريإب

 مثل نهر من إلموإء إلحزين
ي 
 أجر ضبإب عزلتر

ي إلوحيد ي إلنإج 
 
 كمإ لو أب

ضة  من مجزرة مفتر
ق قوس قزح....  ي مفتر

 
 ض

ك متفحم  مثل نتر 
 مخلوطإ برمإد إأللهة
 ...  وغبإر إألسإطتر

 يسقط وجهي دفعة وإحدة
 وتمنعه ركبتإك إلعإجيتإن

 من إلتبخر... 
 أحيإنإ

 أعلو وأهبط
 شيطإن مثل

 تالحقه تفإستر إلفقهإء... 
 أتدفق مثل موجة

 مرصعإ بدموع إألشجإر إلمهإجرة
 ...  إؼ جزر إلالمعت 
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 أنإ محنط  بإلصدأ وإلرمإد... 
 متخمإ بإلسحب

ي مفإصل إلالجدوى
 
 ضإئعإ ض

ي   مثل أيل قطت 
 يطوقه زئتر إلحتميإت.... 

ي من كل جهإت إلعإلم  يحيط ب 
 أثإر أخطبوط عىل مرتفعإت

 .إلقلب... 
 غيمة تدق زجإج إلنإفذة
 بكعب حذإئهإ إلقروي.... 

ي..   رإئحة إلشبق إلت 
ي تطإردهإ

 أيتهإ إلغزإلة إلتر
 دمعتإن من إلمإس

وحإت  مصغية إؼ رسر
 عصإفتر إلدوري... 

 تضحكير  مثل شجرة إل روكإريإ
ي 
 بينمإ يطل من ثقوب مخيلتر

 وجه إلمدينة حإليإ
 كأفص إلمإمبإ. 
******** 
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ة مع هللا  مبإرسر
 

 

 مالك
 ذو أسنإن صدئة.. 

 وأجنحة رثة.. 
يبة..  ي لقلق هإرب من ض 

ر
 مالك ذو سإض

 وضحكة ذئب مخإدع.. 
 إلذي يمزق  بريدي

ي منتصف إلسمإء إلسإبعة.. 
 
 ض

 إلمالك إلمدج  بمسدس
 كإتم للصوت.. 

ي إلمستشط  
 
ي ض

 
 إلذي يفتح إلنإر عىل طإووس ضحوك يزورب

ته  منإديإ بأعىل عقتر
 يإ رب : 

 يت.. فرج كربة هذإ إلم
 إلمالك صإحب إلقبعة إلسودإء.. 

 ومالبس رإهب مسن
 إلذي تزين كتفيه
 أوسمة ملعونة .. 

ي بفأس.. 
ر
 إلذي يقطع رؤوس كلمإب
 إلذي يشعل حريقإ هإئال

ي مينإء صدري.. 
 
 ض

 إلذي يمتسي قإرب إلمخيلة
ي 
 ويصطإد سمك طفولتر

 بصنإرة مدهشة
ب أموإج روجي   ثم يرسر

 دفعة وإحدة.. 
 وحير  أتحول إؼ صحرإء

ي 
 يختط 

 ورإء ضبإب إلعإلم إلكثيف.. 
 هذه إلمرة
 عزله هللا

 بسبب رإئحة لحمي إلمشوي
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 إلذي ثقب دخإنه زجإج بيت هللا.. 
 هذإ إلمالك إلمتآمر.. 

 عزله هللا
 صإر حإرس مؤسسإت بإئس.. 

 مثقال بإلديون وإلفضإئح.. 
ي هللا

 هإ أكرمت 
 أعإد ترميمي 

 من دمي 
 نزع سموم إلمخإدعير 
ي برإقإ من صن

.. وهبت  ي
 
 ع يإبإب

ق أقإذي إلعإلم..   ألختر
إ..  ي خدمإ كتر

 
 أهدإب

 تلة أورإق نقدية.. 
 وقرصإ فخمإ متحركإ

 يجوب إلقإرإت بقوة خإرقة.. 
 وأضإف إؼ عمري

 مليون سنة.. 
ي 
 متوعدإ ملك إلموت بإلنط 

 إن تطإول عىل حمإمة روجي . 
******** 
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 أبوإب غزيرة لقلعة إلجسد
 

 
 من برج إلرأس

 يصعد ضبإب مسلح
 يقتل فيال شإبإ أمإم حإنة.. 

وين..   يزدحم مهربو إلعإج وإلهتر
 .. ي
 أفتح إلنإر من قمرة مروحيتر

 ..  أشتت رسب شجرإت مخيفة تحإول قتىلي
 من برج إلرأس

 يصعد نإس مظلمون من مدينة لوقينوس.. 
 .. ي
ي تلة كتط 

 
 أقإموإ سنير  عددإ ض

ي ..مإء إلبدإيإت..   نهبوإ تإج 
ي تضحك بإستم

ي إلتر
بوإ أحصنتر ي جزيرة نومي إلبعيدة.. رسر

 
 رإر ض

ي   من برج إلرأس يصعد نت 
ي ثكنة.. 

 
ي ض

ر
 طعنته متنإقضإب

 من برج إلرأس تصعد أفص
وس..  ي بصوت هومتر

 تغت 
ي زنزإنة.. 

 
 فقدت بكإرتهإ ض

 من برج إلرأس يصعد طإئر غريب
 كل مسإء.. 

ي .. 
ي تحت أجنحتر

ر
ي رس فتوحإب

 أخط 
 أحلق بير  نهديك إلمتوحشير  

 أيتهإ إلمدينة .. 
 مس كدمإت رهإئنك إلزرقإءأل

 ..  بأطرإف قوإدمي
 وأبغي طوإل إلوقت

ة..   بجوإر شبإك إألمتر
 أنإ طإئر معلول بإلهوإء
 وإلنإر مزدحم بإلمسإتتر 
 ..  قإهر جزر إألقإذي

ي سالجي عىل إلسإبلة.. 
 أخط 

 أطإرد إلنسيإن دإخل إلكهوف
 إلقديمة.. 
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ئ بسبإئك جمر..   وفمي ملتر
 أضع بيوضإ فريدة
ي تضإعيف إلم

 
 إء.. ض

ي إؼ إيقإع
 وأصص 

 إألسمإك إلمهرجة.. 
 أفرس إتجإه إلريح
 لقبعة إلكإهنة.. 
 أنإ طإئر غريب

 أتقرى أحوإل إلعإلم
 .. ي  بنحيت 

 أطتر دإخل قفص إلروح.. 
ي إلبعيدة.. 

 أشق جبإل مخيلتر
 أقإتل زنوج إلتأويل إلهش

 عىل حصإن أبيض.. 
 .. إهير  ورة بإلت  ي إلصتر

 ترشقت 
 وذيىلي تقطعه غيمة إألرملة.. 

 بريدي لم يصل
 .. ي
 إؼ ربوة كتط 

 لن أستسلم إإل لرسير
 إلجوزإء.. 

 وعىل نهر إألسإطتر 
ي إلمرجآة . 

 أقيم مملكتر
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 إلية ثإنيةو 
 

 

ة للغإية  موميإء بمالبس مثتر
 مطلية بصمغ إلصنوبر إلحإر.. 
 ترشح نفسهإ لوإلية ثإنية.. 

ي مدفنة قديمة.. 
 
 تحإض  بطالقة ض

 تحت حرإسة مشددة.. 
 ن من إلرخإم إلخإلص.. يتبعهإ كلبإ

 بوم إلدوق إلصغتر 
 )عإئدإ من منط  إسكتلندي(

 عإلم آثإر
 )خإنته زوجته مع تمثإل سكرإن(.. 

 رشحه مهربون كتر 
ي وإدي إلملوك.. 

 
وي  إلمإريخوإنإ ض  لتر
 بينمإ فيل أنيق جدإ

ة..   أهدإه بوذإ طإئرة صغتر
ي إلوقت.. شققإ إليوإء نيإزك صديق

 ة. ذهبإ ونسإء إل يتحجرن بمر 
ة عن فوإئد إلجمإع..   كتبإ كثتر

 وخرإئط مفصلة لبيوت إلدعإرة
 وإلحإنإت إلمدججة بزئتر إلقتىل.. 
 ومفإتيح لقرإءة جثث إلشعرإء.. 

 يفتش أشبإح إلمعإرضة.. 
 مثل بوإب قدير.. 

 بحثإ عن ألغإم متفجرة
ي شقوق

 
 أو مسدسإت قسس ض

 إلنوإيإ إلحسنة .. 
ته  ومن حير  إؼ آخر يطلق عقتر

 بإلغنإء.. 
 إلزعإج سكإن إألبدية.. 

 ورشق إلغيبيإت بإيقإع حزين.. 
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 إلصعود عىل حبإل ضحكتك إلطويلة. 
 

 

ي إؼ أعىل
 إسحبت 
 يإ هللا

ي أمزق ريش دموشي 
 
 وذرب

ق قوس قزح...  ي مفتر
 
 ض

ي 
 من جبهتر

 تصعد طيور زرقإء... 
 بإخرة

 يحملهإ إلنسيإن عىل كتفيه... 
 غيمة طردتهإ أظإفر عإنس... 

ي صدري
 
 وض

 شمس موحشة
 تعوي مثل ذئب

 آخر إلنهإر
 تالحقهإ ذكريإت
إميك...   من إلستر

 عىل بعد سبعير  زفرة
 أشم دم إألشجإر إلمقتولة

 بزخإت إلنوستإلجيإ... 
ي أبهة إألورإق

 
 وض

ي أثإر إلجريمة... 
 تختط 

ئ بأصوإت إلقدإم..   إلهوإء ملتر
 هل مر من هنإ
ي 
 هنود إألبإتدر

 ... ي إلمتلعثمتير 
 بير  مضيق كتط 

ي إلنوم.. كل حجإرة حصإ
 
 ن غإرق ض

فة..   كل دمعة رسر
 وعىل حبإل ضحكتهإ إلطويلة

 أصعد إؼ قمر مصنوع
 من فستق إلهذيإن... 

 صدري ثكنة
 يسكنهإ حمإم
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 وجنود إل ينإمون
 بغتر أسلحة إلتنهد.. 
 كل سإق مقطوعة

 طوإسير  ألق.. 
 بيد نإئمة..  ولزفرتك هيأة مسدس
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 مقإطع
 

 

 ..  أنإ جرس من إلقش وإلالمعت 
ي .. مهندس ع

ر
ي  ومصمم طوإبيق رغبإب

 بتر
إن تبيع تذإكر للعميإن..  ي ثتر

 
ب  تعت 

ي ثعإلب بمالبس رهبإن.. 
 
ب  تعت 

 مزإرعون ..قردة ..مطإردو عوإصف
 مشإؤون جدد

 يقصفون إلمإرة بزئتر إلمتنإقضإت.. 
 ذكريإت سيئة للغإية بكدمإت زرقإء

ي مكتبة متنقلة .. 
 
 ) برجس ( ض

 مأهولة برؤوس مقطوعة.. 
ي 
 
  مهمة بنكية.. موميإوإت ض
******** 

 مثل طإئر وإقوإق
 أفر من جبهة إلنهإر
ي دمي تجلجل

 
 وض

 نوإقيس إلقيإمة.. 
********* 

ونز..  ي حمإمة من إلت 
 خذلتت 

 ..  لم تصوت ؼي
ئ بإأليتإم ي ملجؤ ملتر

 
 ض

 وإألشجإر إلخجولة.. 
ي مركب نوح

 
ي رخ ض

 
 طإردب

 نجوت بؤلقإء قصإئد نإسفة
ي قمرة إلقيإدة.. 

 
 ض

ي دلفير  
 
.. آزرب ي

ئ
 غنإب
 يحب إلمهإجرين
 وضحإيإ إإليدز.. 
********* 

ي بأسد من إلجبس
 أحتط 

 يأكل فإكهة إلالجدوى أمإم عجوز
بهإ إلنسيإن بكربإج..   يرص 
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********* 
 أستدرج ضبإبإ موحشإ
 لقتل أحصنة هوإلكو
 دإخل عبإرة مصفحة.. 

ي عىل كوإكب مجإورة
 وأثت 

ي بجوإئز ثمينة
 ترشقت 

 ..  ألرمم حديقة رأخي
*********** 

ي بأموإت جدد
 أحتط 

 يعملون طوإل إلليل
 دون مقإبل.. 
ي بطيإر

 أحتط 
 إبتلعه صحن طإئر
ي رحلة إستطالع.. 

 
 ض

ي بجنود يقلمون مخإلبهم
 أحتط 

ي مبت  مهجور. 
 
 ض

****** 
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 2شذرإت 
 

 

ي ثعلب أنيق
 
 نإدإب

ي 
 حإورته بدإل مت 
 شجرة حإمل.. 

 إل تحري نقودهإ إإل ليال . 
************ 

ي قرد
 
 نإدإب

 )عىل درإجة رملية(
ي 
 ضمد أصإبع مخيلتر

ة موز ..   بقرسر
ي سإعة يدوية

 
 أهدإب

 سقطت من جيب غوريال. 
************* 

ي 
 بدإل مت 

 إلتقطهإ نورس
 سمكة إلمخيلة . 

*************** 
ي طيإر.. 

 
 نإدإب

ي رأخي أزيز بإعة متجولير  
 
 ض

ي 
 بدإل مت 

 حإوره لقلق كإن معتقال
ي غوإنتنإمو . 

 
 ض

*************** 
ي زهرة لوتسن

 إدتت 
ي بهو لوحة حإئطية

 
 ض

ي 
 بدإل مت 

 إلمتلعثمتإن .  حإورتهإ عينإي
*************** 
ضير  

 بدإل من أعدإء مفتر
ح( ب مت  )بعد ض  ي  يتآمر كلت 

 مع لصوص ومهربير  
 يدلهم عىل جزمة )فإن غوغ(.. 
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 يسمعهم مقإطع من مفإصىلي 
 إلمثقوبة بمنشإر إلنقرس . 
**************** 

ي مسدس ه
 
 تلرأهدإب

ي 
 
 سإئح ألمإب
ي 
 بدإل مت 

 فتح إلنإر عىل رسب ذكريإت . 
**************** 
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 أيهإ إلجنإئزي بإلطبع
 

 

 ..  كم أنتم بإئسون أيهإ إلبرسر
يق عميإنإ ..   تسقطون من صهوة إلميتإفتر 

ي أكفإن بإلية. 
 
 ثم ترحلون  مقنعير  ض

 مخلفير  بير  إلعتمة وإلنور
 ثمإرإ متعفنة آهلة بإلديدإن.. 
ي إلكهوف.. 

 
 تصنعون إألديإن ض

 مطرزإت ثمينة من إألسإطتر 
 لدحض بوصلة إلعقل.. 

 كم أنت بإئسة جدإ
إن إلسودإء  أيتهإ إلثتر

 تشعلير  إلنإر دإخل إلرقعة.. 
 إألحيإء

ر
 وتجرين إلموب

 إؼ مملكة إلغبإر.. 
 كم هو بإئس هذإ إألعم.. 
 .. ي
ر
إقمإب  هذإ إلمهرج إلت 
 إلذي يقنص سمكإ ميتإ

.. عىل حإفة إ  لالوشي
 يمال إلمرسح بإألوثإن وإألقنعة

 إلهشة.. 
 أيهإ إلجنإئزي بإلطبع.. 

 إلحبإر إلمفتون برس إلخيميإء.. 
سة..   عصفور إألدغإل إلمفتر

 صإحب إلجسور إلمنذورة للنسيإن
 كم أنت بإئس أيهإ إلنمر إلرمإدي.. 

 تستدرجك إلنهإرإت ببطء .. 
إ هإديس..   إؼ قإعهإ إآلهل بأوركستر

 سالفك إلبإئسونحيث يقيم أ
ي إنتظإر قرع إألجرإس.. 

 
 ض

 .. ئ ي إنتظإر إلالشتر
 
 ض

 آه أيهإ إلبإئس.. 
 إلذي يتسىل به إلرب
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ي حديقته إلمسحورة.. 
 
 ض

 رإشقإ إيإه من حير  إؼ آخر بإلنيإزك
 وخرإدق إلحتميإت.. 

 أو يعضه بأسنإنه إلحإدة جدإ.. 
ة إلرعد من عل..   ثم يقهقه بنت 

 أيهإ إلبإئس
 إلغريبة.. يإ ثمرة إلعتمتير  
ي إليقظة.. 

 
 إلنإئم ض

 إلذإهب إؼ إلهإوية .. 
 ستنإم كعإدتك عىل رسير غإمض.. 

 مخلفإ ظال كثيفإ يعوي
 أعىل إألكمة . 
******** 
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 أيقظهم يإ رب
 

 

ي حديقتك إألبدية.. 
 
 إلذين نإموإ ض

 وحيدين ومنكرسين.. 
 مثل مصإبيح كإبية

حة ي مرسر
 
 ض

 خلفوإ نوإقيس أروإحهم
ي كإتدر 

 
.. تدق ض  إئية رأخي

 .. ي مخيإؼي
 
 ومشإعل معلقة ض

 .. ي عتمإت إلمنط 
 
 غإروإ ض

 أيقظهم يإ رب
 ذرهم يحتفوإ بثورة قإدمة

 من كهوف إلفقرإء . 
****** 
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 إؼ إلشإعر إلكبتر صالح فإئق
 

 

ي  إسة كلت 
 رغم رسر

ي إكتشإف إللصوص
 
 ونبوغه ض

 وإلقتلة بيد أن غيمة أكلت سمكإ
 .. ي
ي طريقهإ إؼ بيتر

 
 ونجومإ ض

 ج تمثإل ضحوكخر
 ..  من مغإرة نومي

 -سحبهإ بخيط رقيق جدإ
ك ي ستر

 
 مثل  مهرج ض

 صنع منهإ مإنيكإن مدهشة
 ثم طإر بهإ إؼ مملكة إلنوم

ي قإرب كالسيغي . 
 
 ض

******** 
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ي حديقة مظلمة
 
 تمثإل جلجإمش ض

 
 

 دم خومبإبإ
 عىل حجر أشوري.. 

ي عربإت مصفحة
 
 آلهة ض

ي غإبإت إألرز
 
 تبحث ض

 أنكيدوعن جلجإمش و 
 تسبقهإ طإئرة إستطالع

ي سمإء إلمخيلة.. 
 
 ض

 قردة وجوإسيس مقنعون.. 
 مسلحير  بهوإتف ذكية.. 

 هرإوإت جلبوهإ من كهوف.. 
 طيإر يطعن أنكيدو

 برمح حإد.. 
 .. ي
ر
 يجر جثته رإهب برإقمإب

 بينمإ جوقة نسور
 تتطإير ورإء نعشه.. 

ي مأتم.. 
 
 جلجإمش مع أرإمل ض

   يرمم جنإحيه إلمهيضير  
 ديإنة خجولة . تحت سن
****** 
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 بيت إللغة
 

 

ي برإري إلنوم .. 
 
 فقدنإ مرإكبنإ ض

ي إلحإنة.. 
 
 فقدنإ أسمإء هللا إلحست  ض

ي إلحرب .. 
 
 أصإبعنإ ض

 ..  ضنإ نكتب بدموع إلعير 
 ونفرس رسعة إلنهإر بقفزة كنغر.. 
 ونخطط إلعتقإل برإهير  إلمهرج.. 

 بقضمة وإحدة .. 
 ..  بأسنإن جنود إلمإريت  

 مثل سفينة عذرإءسقط بيتنإ 
ي .. 

ي قإع عبتر
 
 ض

 وإغرورق ألبوم إلعإئلة بأزهإر إلغيإب.. 
 ..  إلمجإنير 

ي ؤؼ مستشط   فر أب 
ي لوحة حإئطية.. 

 
إ ض  ليصتر  قإئد أوركستر

 يسعد جوقة إألشبإح بسعإل متقطع.. 
 ..  إل يرى إلعإلم ؤإل ببإضة إلالوشي
 .. ي
 ويقول لغيمته إألليفة دثريت 
ي إألصم 

 ؤؼ غرإب.. بينمإ تحول شقيطر
ي أقر إلمدينة.. 

 
 ينعق طوإل إليوم ض

 .. ي
ئ
ي كثإفة إلالمرب

 
 وإختط  إألخرون ض

 ضت أسكن بيت إللغة .. 
ي إألبدية.. 

ر
ي هجرب

 
 لست وحدي ض

ة نقطف مشمش إلمجإز..  ي إلظهتر
 
 ض

 نشحن أكيإس إلمخيلة بفوإكه نإدرة جدإ.. 
 كم كإن عذبإ وعميقإ هذإ إلتطوإح

ي بيت إللغة . 
 
 ض
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 إأنإ قذر جد
 

 

 أنإ خطر جدإ
ي ورطة.. 

 
 مطإرد  ومستنفر مثل سيإرة إسعإف ض
 ..  هإرب من قطيع  قسإوسة قروسسي

ي مضيق معتم .. 
 
 من مركب نوح إليتخبط ض

ي مدج  بأحزمة نإسفة.. 
ر
 صوب

 ..  أقفز مثل كنغر من إلشك إؼ إليقير 
 من إليقير  إؼ إلشك.. 

 تهتر  فرإئري لرإئحة إلدم.. 
 أنإ قذر ومخيف ومتحول.. 

.. إل  ي
 نومي ويقظتر

 أفرق بير 
 بير  وجهي إلذي ترشقه ذكريإت

 مريرة بإلحجإرة.. 
ي 
 ووجهي إلذي يدحض مإهيتر

ي إلمرآة.. 
 
 ض

ي مشيته.. 
 
 وجهي إلذي يتعتر ض

ي برإهينه
 وجهي إلذي يخط 
ي حفر إلنعإس.. 

 
 ض

ي ..  بص ب   أنإ متر
 بكهنة عميإن  وصحون طإئرة.. 

ي 
 بقطإر قد يقفز من ركبتر
 ..  مثل أم أربع وأربعير 

بص بسنإبك أحصنة إلضوء..   متر
 أرتكب جرإئم فظيعة.. 
 أطتر مثل نرس ملػي 

ي إلليل.. 
 
 أختطف إلنسإء ض

 أقطعهن مزقإ مزقإ وأرميهن إؼ
 كالب إلمجرة.. 

ي إلمثقوبة بفوإكه أثدإئهن
 أمال سلتر

 أفتح إلنإر عىل مؤخرة إلريح.. 
 أرشق بإب إلحديقة بحذإء جإري إلميت .. 

 فر من إلسجن أقرسر برتقإلة وأطعم ضبإبإ 
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 ..  عىل قدمير  متلعثمتير 
ي إؼ ضفدع سكرإن.. 

 
 أبيع لسإب

 حإسة سمصي إؼ قبإر.. 
 جدد.. 

ر
 أظإفري إؼ موب

 . ي
 
 أقطع أصإبصي بأسنإب

 أطعم ذئإبإ تعوي تحت
 أكمة قفري إلصدري.. 
ئ بإلتوإبيت..   فمي ملتر

ي سيئة جدإ مع هللا .. 
ر
ب  ستر

إ.   مع جسدي إلذي آذيته كثتر
ي حروب مكل

 
 فة جدإ.. ورطته ض

ي إؼ إمرأة  أهديت رسيره إلذهت 
 ..  إذ مالته بإلدموع وإلمسإمتر

 وبقإيإ دخإن أزرق.. 
 أنإ قذر جدإ .. 

 أعلو وأهبط مثل بإخرة عبثية.. 
ي مقإطعة إلكلمإت.. 

 
 مجرم حرب ض

 .. ي ي أعصإب 
 
 أشوي روح إلعإلم عىل أثإض

ي إلهشة . 
 
ي أتربص بغزإلب

ي عزلتر
 
 هكذإ ض

ي مهب إوأخ
 
 لعإصفة . طط إلنقالب رسي ض
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 حفإر
 

 

 غإلبإ مإ أرسد أشيإء غريبة.. 
 مثل أرسإر كوإبيدي إلليلية.. 

 إؼ مإنيكإن.. 
 إختلستهإ من صإلون فإخر .. 

 تصدق كل مإ أرويه من خوإرق.. 
 بإبتسإمة عميقة جدإ .. 

ي حير  أقول :   إل تدحض حجح 
يرإ عتر عىل بجعة  إن حالقإ ض 
 جريحة دإخل شعري إلمهوش.. 

 قطتأن غيمة مريضة س
 من مقصه عىل منصة صدري.. 

 أن ثعلبإ أنيقإ أطل من مرآة
 هإربإ من خرإدق قنإص.. 

 .. ي تجإعيد وجهي
 
 يحإول إإلختفإء ض

 مدججإ بضحكة مريبة.. 
ي قنإص.. 

 أن ضبإبإ كثيفإ يغرد فوق كتط 
 أن إلعإلم فرإغ ممتىلئ بإلظالل .. 

ي إلليل.. 
 
 وإألروإح تطتر ض

 أحيإنإ أضطر إؼ إلبكإء.. 
.. حيث إلدمو   ع تزرب من أصإبصي

ي نإقوس كنيسة تحت إلقصف .. 
ر
 صوب

ئ   حيث وجهي منطط 
 مثل يد مقطوعة.. 
ي 
 
 حيث تتدإفع أحزإب
يرة..   مثل شيإه ض 
ي شجرة  وتدق بإب 

 فرت من بإخرة إلنهإر.. 
 بكدمإت زرقإء.. 

 وأغصإن مكسورة.. 
 تعول مثل أرملة
ي عز إلحدإد.. 

 
 ض
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 هددهإ تإيمورلنك بقذيفة
ي غإرة موميإءإت.. 

 
 ض
ي أحد.. أ

 
 نإ إل أثق ض

 لذلك غإلبإ مإ أجأر بإلجنون
ي إلمإنيكإن . 

 أمإم صديقتر
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 إؼ شعرإء إلعإلم
 

 

 نص خطتر للغإية
 ..  أنإ ملعون ومتآمر عىلي
 مكب سحليإت نإفقة.. 

 جرس مؤثث بسيقإن مقطوعة.. 
 ..  إلمنط 

 
 حرإئق تمسإح ض

ي غوإنتنإمو.. 
 
 كوإبيس أرسى ض

 .. ي  عصإرة جرح عرب 
ي مينإء مزدحم ب

 
 إلقتىل.. ض

ي مغإرة.. 
 
ي نإئمة ض  وقوإرب 

 .. ي رأخي
 
 تشتعل مظإهرة زيزإن ض

ي إلبعيدة.. 
ر
ي قرى ذكريإب

 
 يتعإؼ زئتر أسود ض

ي يقطع يدي  دب قطت 
إنه..   يكتب بهإ رسإئل حزينة إؼ جتر
 يتشممهإ مثل سمكة سلمون نإفقة.. 

 يهديهإ إؼ ضبع مطإرد.. 
ي إؼ غإبة ذكريإت مسنة.. 

 يمر 
 أنإ ملعون ومالحق.. 

ي إلنوم
 
ي أشيإء ثمينة ض  أشتر
ي إليقظة.. 

 
 وأبيعهإ ض

 ألول جنإزة تمخر عبإب صدري.. 
ي حإنة.. 

 
 أقتل ببغإء ض

 
ر
ح لخيإؼي مإ خلفه إلغرض

 وأرسر
ي إلقإع.. 

 
 من نجوم ض

 وإل آبه بضحكة قرش متعفن.. 
 يمسح دموع إلقتىل بلسإنه.. 

ي   أنإ ملعون وإرهإب 
ي مإخور

 
ي ض

ر
 أفجر متنإقضإب
 وأبغي مثل سعالة

 جمهإ غوريالهإ
 بمسدس كالشينكوف.. 

ي 
ر
 أصمم ديكورإ أنيقإ لجنإزب
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ي 
ر
 مودعإ كل ثروإب
ي كنيسة أثرية.. 

 
 ض

ي 
ر
 وؼي أصدقإء قبل وإلدب

ي إلمرجأة .. 
ر
 مرشحون لمجزرب

ي ملعون  أنإ عرب 
 هش مثل عظإم موميإء.. 
ي هوإلكو بكربإج

 
 يجلدب

ي بنإية مهجورة.. 
 
 ض

 .. ي إألضدإد من فروة رأخي
 
 وتجرب

 إءضيعت حمإمة بيض
حة..  ي مرسر

 
 ض

ي مقه
 
 ونسيت ظىلي ض

 ..  يكنسه نإدل ديإليكتغي
ك..   برسعة نتر 
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 إلليل نهإر إلعميإن
 

 

ي هو إلليل.. 
 بمإ أن نهإري إلحقيطر

ي تتوه  مثل أروإح إلشعرإء.. 
 حيث برإهيت 

 أرتإد إلمقإبر بلبإس حالق أنيق.. 
 أحلق لحي إلفقرإء مجإنإ.. 

ي إلمنسدلة عىل كتفيه إل
.. أحلق أحزإن صديطر  مهشمتير 

بة فأس..   إلميت منذ عقود برص 
 .. ي
ئ
 أنإدي كل إألموإت ليصطفوإ ورإب
 ... ي

ر
إقمإب  لنهإجم بيت إلقس إلت 

 كهف خفإفيش إلقتلة إلموهوبير  
ي صنع إألكفإن.. 

 
 ض

إسة  عميقو إلحس برسر
ر
 إلموب

 ..  هذإ إلبؤس إليومي
 جميلون وأحرإر.. 

ر
 إلموب

 ثوإر قدوإ من تربة إألبدية.. 
.. سأوقظهم برس  كلم ي
ر
 إب

 سأفكك أليغوريإت إلصمت
 إلوإقف عىل قدم وإحدة .. 

ى ضد فسإد إلبوم..   وأقود مظإهرة كت 
 .. ي
 مأخوذإ بخوإرق أجنحتر

 هكذإ تصعد من فمي نوإرس حزينة.. 
ي إلقدإمة.. 

 
ي ميت موغل ض

 ينإديت 
 لتقليم أظإفره.. 

 وإستالم رسإئل مشفرة
ي فقدت جنإحيهإ

 دبجهإ ألرملته إلتر
ي غإبة إلنوم.. 

 
 ض
ي 
 
ي ..  ض

 إلليل حيث يتجىل نهإري إلحقيطر
 أنشط مثل فهد .. 

 .. ي إلمكسوة بدم عإئىلي
ر
 أتعقب ذكريإب

 إذ تقفز مثل كنغر.. 
 أفتح أبوإب إلنوم.. 

 وأنإدي أطفإإل مقتولير  بدإء إلهإمش.. 
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 ..  شجرة تجلس أمإم إلمستشط 
 .. ي  عىل مقعد خشت 

حة  تحي إألموإت إلهإربير  من مرسر
 بأقدإم متفحمة جدإ.. 

ي عربإت مصفحة..  جرإحير  
 
 ض

 عملة وممرضير  لم يصحو أبدإ.. 
ون نيإمإ منكرسين..   يستر

 .. ي
 بمإ أن إلليل هو نهإر إلعميإن إلحقيطر

 حيث يطتر متصوفة كتر 
 ونزور بعضنإ بعضإ مثل طيور متآخية.. 

 لتأثيث فرإغإت إلمعت  .. 
 .. ي
 لذلك سأغتر مجري مخيلتر

 
ر
 دحض نهإرإت إلموب

 بعكإزة فرويد . 
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ي  ي طويل إلقإمة .  حجح 
 

 هشة وفرإش
 

 

ي إلليل.. 
 
 بمإ أن إألموإت أكتر سعإدة ض
 أكتر فطنة وذكإء وفرإسة.. 

عون أكفإنهم إلعطنة بأسنإنهم ..   يت  
 يرصعون أصإبعهم بخوإتيم من إلمإس.. 

 يرتدون جلودإ بدإئية.. 
 كمإ لو أنهم هنود حمر.. 

 يتسلحون بإلعري وإلهرإوإت.. 
 وشوإهد إلقبور.. 

 منإمإتنإ ثم يقتحمون
 مثل زعمإء جدد.. 

 يهشمون مصإبيح أروإحنإ.. 
ي ركب إلشعرإء.. 

 
 يدقون مسإمتر صدئة ض

ي إلمزهريإت
 
 يفرغون أحزإنهم ض

 لذلك تصإب إألزهإر بإلذبول.. 
 تتثإءب إلجدرإن مثل أرملة مسنة.. 
 يعدون بعضنإ بقضإء عطلة آمنة

ي غوإصة إلمإورإء.. 
 
 ض

 بفوإكه إل عير  رأت
 عت.. وموسيطر إل أذن سم

 وأورإق نقدية إل تحر.. 
 وخمور نإدرة جدإ.. 

إب  سهرإت ليليلة صإخبة تحت إلتر
 بمإ أن إألموإت.. 

 ينتظرون غرإب هوإجدي 
 إلغتيإله بدم بإرد.. 

ي 
 قررت غلق بإب جمجمتر

 بعنإية فإئقة.. 
 وإلنوم بعير  وإحدة.. 

ي هشة  حجح 
ي طويل إلقإمة.. 

 
 وفرإش

ي إلهالم . 
 
ي قصب يتطإير ض

 مخيلتر
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 بقإءمعجزة إل
 

 

 أليس هذه معجزة..؟
 لم تمت بعد .. 

 لم يشيعك إلمإرة إلنإئمون
 ..  ؤؼ مرقدك إألختر

إ..   لم يؤبنك قإئد أوركستر
 أو رإقصة بإليه.. 
 بنهدين ثرثإرين.. 

 لم يبكك رسول هإرب من قطيع فهود.. 
 فتحوإ إلنإر مرإرإ عىل طيور هوإجسك.. 

 ؤعتقلوإ حصإنك إلمجنح.. 
 ر.. حرضوإ إلحجر إلبرسر إلشج

 إلغتيإل صبإحإتك إلمضيئة.. 
 ؤقإمة جرس أبدي.. 
ة إلروح..   بير  بحتر
 وغإبة إلجسد.. 

 قتلوإ كروإنإ يغرد تحت لسإنك.. 
ي إلحيإة.. 

 
 معجزة أن تظل حيإ ض

 تقإوم غيمة مسلحة بهرإوة لص.. 
 سحرة يركبون دببة من دخإن.. 

 أصدقإء مكتظير  بسم إلشوكرإن.. 
 خفإش إلسنة إلفإئتة.. 

.. حفإر قبور بز   ئتر يومي
 يستدرجك مثل ثعلب

 ؤؼ قإع إلنسيإن.. 
ى..   معجزة كت 

 أن تعت  إلنهر عل مير  فرإشة.. 
 وتقإتل تمإسيح ذكريإتك إلفظيعة.. 

 ... ة فلػي  تحإور إلشمس بنت 
 ألم تطف مثل جثة عىل سطح إلكمون؟.. 

وفرينيإ بحوإفرهإ إلحجرية؟..   ألم تصب بلوثة أو تركلك إلشتر 
 كل ينإصبك إلعدإء.. 
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 إس لم يولدوإ بعد.. ن
 يعإملونك مثل رهينة
ي معتقالت إلنوم.. 

 
 ض

 عينإك إلمريضتإن إلعدوتإن.. 
ي 
 إلشقيتإن مثل عيت 
 فقمة مضطهدة.. 

 إلنقرس ونبإحه إلعدمي 
ي مسإتتر إلمفإصل.. 

 
 ض

 كتفك إليرسى إلمدججة بأوجإع إلمسيح.. 
 أذنإك إلمليئتإن بضجي  إألرسى.. 

 ركبتإك إآلهلتإن بإلخنإجر.. 
 إول قتلك.. كل يح

ي تأكل أيإمك إلهشة
 إلسيجإرة إلتر

 ببطء.. 
ب دمك بإلتقسيط..   إلبنك إلذي يرسر

 أمرإضك إلمتوحشة.. 
 إلغإئبون إلذين خلفوإ حريقإ كثيفإ

ي بالطة صدرك.. 
 
 ض

إجيدي..   موت زوجتك إلتر
ي بتئ إلهإمش.. 

 
 سقوط أطفإلك ض
 حيإ إؼ حد هذه إللحظة إلغإئمة . معجزة أن تظل 
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ء سوى إ ي
ءإل خر ي

 لالخر
 

 

 نحن أبنإء إلشجرة إلملعونة.. 
 نتسإقط ثمرة تلو إلثمرة

ي فم إلفرإغ.. 
 
 ض

ء رسيرنإ إألبدي..  ي
 إلالخر

 لم تتعب إألرض من إلدورإن.. 
 لم يتعب إلدرإويش

 من قرع أجرإس إلقيإمة.. 
 يحملنإ حصإن ذو رأسير  

 إؼ مملكة إلغبإر.. 
ي إلضوء

 
 مصإدفة ننبت ض
 قمحإ للغيإب.. 

 حوإسنإ لم نصنع من قشور 
 غتر برإهير  هشة.. 

 وتوإبيت للقإدمير  من جهة
 إلجسد.. 

ء هذه إألشيإء إلمليئة ي
 إلخر

 بجمرإت إلمحو.. 
 إلمكإن مإ إل نرى.. 

يإئيون  إلزمإن يطإرده فتر 
ي زقإق مظلم.. 

 
 ض

ي غتر وهمنإ عىل حإفة
 إل نبت 

 إلزئبق.. 
 إل شإهد غتر إلظل إلمسإفر.. 

ي إلدوإر . 
 بيتنإ إلعبتر
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    إلمهإجر
 

 

 نتظر فإرسإ ملثمإ يخرج من مرآة .. أ
 لنقإتل معإ ضبإبإ مسلحإ بمنجل.. 

 يجر أرسى من قلعة رأخي 
 إؼ أسفل هإوية إلنص.. 

ي 
 
 أنتظر فإن غوغ ليقطع شحمة أذب

 -ويرميهإ من إلطإئرة
 ثم يهرب إؼ كوكب ملون.. 

 أنتظر حمإمة مهذبة
 أصيبت بإلجنون .. 

ي إلمتجمدة.. 
 لتوقظ طفولتر
 ءة أرسإر إألرض.. أنتظر مطرإ لقرإ 

ودة دم..   أنتظر زلزإإل ألحإوره بت 
ي قبضته.. 

 
 لتحرير رهإئن ض

 أنتظر مركب نوح.. 
 .. ي
ر
 لتهريب متنإقضإب

ي صدري.. 
 
 أرسى يتدإفعون ض

 أنتظر محإكمة عإدلة.. 
فة رأخي ..   لقنإص يحتل رسر

ي زقإق مظلم
 
 أنتظر لكمة مروعة ض

 أنتظر برقإ وإمرأة وحصإنإ
 لهجرة عبثية . 



-| 47 |- 

ي 
ءإل يهمت  ي

ي خر
 
  إلعإلم ض

 
ي تلك إلحرب إلقذرة

 إل تهمت 
 بير  ثورين شقيير  تحت رسيرك.. 
ي زعيق إلبومة إلمحنطة

 إل يهمت 
 قبل ذهإبك إؼ أدغإل إلنوم.. 

 .. ي
 رإكبإ طإئرة أبإتدر

ي من إلعرص إلوسيط.. 
ر
 مسلحإ بخرإئط نوب

ي مإ وجبة أصإبعك من حرير نهديهإ.. 
 إل تهمت 

ي أبدإ من أي خشب قد  قإ
 رب إلبهلوإن.. إل يهمت 

ي موت إلبطل تحت قصف إلتأويل.. 
 إل يهمت 

ي هروب إلبطة إلشقرإء
 إل يهمت 

 من حديقة  رأسك. 
ي ظروف غإمضة.. 

 
ي موت إلمؤلف ض

 إل يهمت 
 .. ي مبت  رئإخي

 
ي قيإمة لعإزر ض

 إل تهمت 
قوق إلخإلص..  ي بنت من إلت 

ر
ب  أو بير  ضفتر

ي إلعتمة إلكثيفة.. 
 
ي مإ لون عيون إللص ض

 إل يهمت 
ي لمإذإ يلوح إلقديس للقلق إلسكرإن بمنديل أزرق.. إل ي

 همت 
وحإت إلشهود ي طول رسر

 إل يهمت 
 لمرصع بإب إلمدينة .. 

 لغزإلة فرت من كتإب إلفلسفة.. 
 .. ي طعم مذإق إلقت 

 إل يهمت 
إب إلعزلة إألبدية..   رسر

 . ي
ر
ي صحتهإ بعد موب

 
ي إألشيإء ض

 إل تهمت 
ي تقليم أظإفر إألموإت. 

 إل يهمت 
ي بحة ص

 وت إلكركدن. إل تهمت 
 رقصة إلنمل أمإم جند سليمإن. 

 . ي برإري إلنإئمير 
 
ي خطبة إلتمثإل ض

 إل تهمت 
ي نبإح أصإبعك ورإء لص

 إل يهمت 
 يصعد تلة كتفيك مكسور إلخوإطر. 

فة  ي مشية إلعإلم إلعرجإء وإل سقوط تفإحة نيوتن من رسر
إل تهمت 
 صدرك . 

ي كم دهس إلقس من برإهير  
ي ز إل يهمت 

 
قإق  وكم قتل من مالك ض

 معتم. 
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 لرإئحة إألموإت مذإق جميل
 

 أنإ إل أخإف إألموإت... 
 حير  يطلون من كوة إلبإب.. 

 بعيون زجإجية ثإقبة.. 
 ..  وينإدون بإسمي

ثر أمإم إلنهر إلمتجمد  لنتر
 مثل وعول قطبية.. 
 أو نطإرد جنإزة قس.. 

 بقدإس منسدل إإليقإع.. 
 أو ندمر طإئرإت ورقية.. 
 خذلتهإ مكيدة إلجإذبية.. 

.. بم  قص حالقة عإئىلي
 أنإ إل أخإف إألموإت.. 

 .. ي
 وهم يتدلون من سقف مخيلتر
ة  يختلسون نجيمإت صغتر

ئ سمإء رأخي ..   تضتر
 يطبطبون مثل هنود حمر
 .. ي إلمتهدلتير 

 فوق كتط 
ي فيل نإفق.. 

 
 مثل أذب

 أنإ إل أخإف إألموت
 إلذين يطبخون إلشإي

ي جبل إلنوم
 
 ض

ي إلذكريإت إلمشتعلة.. 
 
 عىل أثإض
 رسدون وقإئع غريبة جدإ.. إلذين ي

 إندلعت تحت إألرض.. 
 حروب  بير  هيإكل عظمية.. 

 أرملة تطتر مثل بومة
ي غإبة إألبدية.. 

 
 ض

ير عىل درإجة من إلرمل  -طفل ض 
 بإئعو مخدرإت ألموإت جدد.. 

 شعوب حزينة تنتظر يوم إلقيإمة
يقإ..   رسول يهإتف إلميتإفتر 
 بصوت حمإمة مطوقة.. 
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 أنإ إل أخإف إألموإت.. 
 هم طيبون للغإية مع إألحيإء.. 

 يحبون إلقطط إلسودإء.. 
 .. ي حديقة إلفلػي

 
ي تنمو ض

 وإلنيإزك إلتر
 ..  وإلكلمإت إلنإعمة مثل إلجي  

 ..  ورإئحة إلسمك إلمقىلي
 وإلبيوت إلمكيفة.. 

ي إلسن
 
 إلمليئة بزيزإن إلمتقدمير  ض

ي تقلم أظإفر
 إلمسإمرإت إلليلية إلتر
 إلملل وآإلم إلمفإصل.. 

 ف إألموإت.. أنإ إل أخإ
ي ميت بإلتقسيط.. 

 
 ألب

ي شإقولية بهم.. 
 عالقتر

 أدعو إلحإرس رضوإن بإستقبإلهم
 مثل سيإح أجإنب.. 

ي نزل فخم بإلفردوس.. 
 
 ض

 وتعميدهم بدم يسوع .. 
 منحهم بطإقة مجإنية

 لحضور حفالت فالسفة
ي دإر إألوبرإ .. 

 
 ض

 أنإ أحب إألموإت.. 
ي نومهم إلطويل.. 

 يؤلمت 
 تحت إألرض.. 

  تنض لكن حير  
 جلودهم إلدبقة.. 

 سيعودون إؼ إألرض
 كمإ تشته أصإبع إلخزإف .. 
 سيصعدون قمم إألشجإر.. 
 عت  نفق إلجذور إلعميقة.. 

 ..  سيكإتبون إألبدية بحت  إلعصإفتر
 ويضحكون فوق رؤوسنإ

 ألنهم أوضح من غموضنإ.. 
 عميقو إلهيوؼ .. 

 أسيإد إلمكإن وإلزمإن.. 
 وصنإع مجد إألبدية . 
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 إئر إلوإقوإقغيمة ط
 
 

ي منطإد.. 
 
 إلهروب أنإ وغيمة مضطهدة ض

إشق بإلحجإرة..   تحتنإ تمإثيل دون رؤوس تتر
 طإووس يقلم ذيله بعبإرة كريهة.. 

 أموإت  يحملون قبورهم
 عىل أكتإفهم.. 

 نهإر يتشقلب مثل تمسإح
ي نهر يتدفق بدم إلشعرإء.. 

 
 ض

 رسول سقط من كتإب مقدس.. 
 حإمال بندقية صيد.. 

 نإصون وفالسفة.. يطإرده ق
ي منحدرإت مظلمة.. 

 
ون ض  تالميذ يطتر

 .. ي مطعم عدمي
 
ي ض

 كالب تغت 
 بدو هإربون من مذبحة

ي مقإطعة إلنوم.. 
 
 ض

 شجرة حزينة تتفإوض مع كإهن.. 
 ..
ر
ئ بعظإم إلموب  بنك ملتر

ي حديقة مهجورة.. 
 
 جثة تتفتح ض

 متصوف يجر جبال بأسنإنه.. 
إميك..  س عمإإل من إلستر

 نمور تفتر
مإمة يإئسة وجسور من قش..عإبرون كتر يتالشون مثل شحإذ وح

 ندإئف ثل ..وقبإر يختلس طإقم أسنإن ..وقع قدمي إإله متوحش.. 
ي مظإهرة.. 

 
 موميإءإت تتدإفع ض

 إلهروب أنإ وغيمة مريضة
 ..  من مستشط 

 من مخإلب ذكريإت مريرة.. 
 من عوإء ممرضير  يتبخرون

ي إلشتإء.. 
 
 ض

 ..من صيإدلة يبيعون تذإكر لئلخرة
ة..  ي مخت  

 
 من قذإئف نرس يقإتل ض

ي إلهإربة من
 إلمجد ؼي ولغيمتر

 ضحكة إلنهإر إلمريبة . 
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 بإئعة لوإزم إلدفن
 

 
 فوق مصطبة ثرثإرة

 .. 
ر
 أكفإن موب

 قإدمون عىل مهل.. 
 سإعإت يدوية لهيإكل عظمية.. 

 روإئح عطور رسيإلية.. 
 ..  صور تقريبية لمنكر ونكتر

 ألبوم قبإرين من إلعرص إلوسيط.. 
 أنإ عىل صدر بإئعة لوإزم إلدفن.. 

 مثل سنجإب أحمر.. 
 )سقط من برج شإهق(
 بمخإلب صقر ..  أقضم نهدهإ إلسكرإن

 مأهوإل بنوإقيس مفإصلهإ إلهشة.. 
 .. ي
 
ي أشبإح من شحمة أذب

 تسحبت 
ي فرويد مفإتيح جديدة

 ويمنحت 
 ..  إلكتشإف أرسإر إلالوشي
ي قط عإهر برصإصة

 
 يهددب

 قرش.. إبتلعت فمهإ إلكرزي مثل 
 تحت جذعهإ..  إنفجرت عبوة نإسفة
 جأرت بغلومة حإرقة.. 

 -عند موتك سأهديك كفنإ فإخرإ -
 وعربة مئلى بإلعميإن وإلفالسفة

 لصالة إلجنإزة.. 
 هكذإ إختفيت مثل ثعلب صحرإء.. 
 شإتمإ عزرإئيل وطإقمه إلرسي.. 
 تإركإ إيإهإ عىل سجإد من إألكفإن

 تتخبط مثل ديك ذبيح .. 
 إلقإدمونليجإمعهإ إلم

ر
 وب
 من رحم إلوطن . 
 أنإ طإئر فينيق.. 

 أبعث من رمإدي.. 
ي كفن . 

 
 إل رغبة ؼي ض
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ى  ألن إلعإلم كذبة كت 
 
 

ي فم ثعلب نإفق.. 
 
 ألن ليىلي يد مقطوعة ض

 ألن أصإبصي مغرورقة بإلدموع.. 
ي من إلجنون(.. 

 
 تحإور )جدوإل يعإب

إيير   ي رسر
 
 ألن دمي يتدفق ض

 إلكلمإت.. 
 أمإم موميإءوإلريح مثل قلب يدق 

 تسحب بإخرة بأسنإنهإ إلصدئة.. 
ي إلحإئطية

ر
ي مرآب

 
 ألن ض

 ضجي  أرسى من إلعرص إلوسيط.. 
 زعيق طإووس .. 

 .. ي
 
ي إؼ جنإز كوب

 يدعو مخيلتر
 قرقعة عربة تحمل كهنة
 مدججير  ببنإدق صيد.. 

 صخب موسيقيير  
 هإربير  من زلزإل يتظإهر

 أمإم دإر إألوبرإ.. 
 ألن إلعإلم فخ أبدي

 صإفتر طإئشة.. وإلبرسر ع
إن..   ألن إلليل وإلنهإر مهرجإن خطتر

 ألن إلسمإء شقيقة إألرض
 لذلك حير  تنترسر إلمجإعة وإلحروب.. 

ي إلشتإء مثل أرملة.. 
 
 تبغي ض

 ألن أيإمك إلهإربة
 تقفز مثل كنغر
ي غإبة موحلة.. 

 
 ض

يت وإلهوإجس..   مدججة بإلكت 
 يطإردهإ هنود حمر

 بمنإطيد غزإة.. 
 سيتكرس زجإج ذكريإتك

 عىل حجر إلزقورإت
 ويندلق دم إلمعت  . 
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فإت..   ألنك تحب زئتر إلرسر
 

 

 وتشذيب نتوءإت إلنسإء
 بمنجل.. 

 وتبديد عطور إلروح
 .. ي
ي حفل وثت 

 
 ض

 وإعتقإل متصوف
 يطتر بدرإجة هوإئية

 فوق رؤوس إألشجإر.. 
 ستدإهمك عإصفة كلمإت

. وتدمر ك  ل رعإيإك إلرسيير 
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 ألن عينيك مهددتإن
 

 

 بغيمة خفإش.. 
 وصوتك منذور للنسيإن.. 

 وحمإمتك تتخبط
 أسفل شجرإت إلنص.. 
 ملطخة بتت  إلندم.. 

ن حطإبإ متوإطئإ  ومرآتك تختر 
 ..  ضد غصون كتفيك إلمتلعثمتير 

ئ عبإد إلشمس  سينطط 
تك إلحزينة..  ي نت 

 
 ض

ك  ويسإمرك نتر 
 مقطوع إلذيل . 
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 ألنك جثة قإدمة عىل مهل
 

 

 تتحسس قإع إلهإوية.. 
 كهف.. حيث يتغت  أهل إل

 وتدور عليهم ثعإبير  مهذبة
 ..
ر
 بكؤوس من فخإر إلموب
إئب شقك جبإة ض   ستر

 بفوإكه متعطنة.. 
 تنسإب دموع إلكلب إلرإبض

 بإلوصيد.. 
 .. ئ مخيلة إلرإشي  لتضتر

 ويكون لشقشقة مفإتيح إلروح
ي إألرس . 

 
 إيقإع كروإن ض
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ي إلليل.. 
 
 ألنك رخ  ض

 
 

 ومجرد دخإن عإبر
ي إلنهإر.. 

 
 ض

 قألنك رسول أني
 يهيب بخفإفيش محنطة

 إؼ شن مظإهرة
ي برج إلنإر.. 

 
 ض

 ستبإيعك تمإثيل معإرضة
 إختلسوإ روإتبهإ
ي حرب قذرة . 

 
 ض
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 ألنك مهجوس بعطإر
 

 

ي غلوإء
 
 عينإك إل تنطفئإن ض

 إلعتمة.. 
 روحك إلشإهقة جدإ.. 

 ..  تهإتف فلكيير 
 يبكون جوإر كوكب رأسك.. 

 لذلك ستحط بالبل ملونةعىل كتفيك.. 
 رإر إألرسإر . وتنكرس ج
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 رألن إلموت قنإص مإه
 

 

 ألن إلديإنإت مثل فوإكه جإفة.. 
 .. ي رأخي

 
 ألن هللا يسكن ض

 ألن إلجسد لص متحيل.. 
 تالحقه ديدإن إألرض.. 

ي إلكلمإت.. 
 
 وإلشيطإن يتمدد ض

 .. ئ  ألن إلعإلم إنجإز ستر
 ومنحدر صخري
 مكتظ بإألضدإد.. 
 ألن إلعدد وحشة.. 

 وإلغإبة أنس .. 
 جرة .. سأفر إؼ ش

ي  من
 
 مثىلي تعإب

 وطء إلسهو وكوإبيس إلنوم.. 
 وإلجدوى إألشيإء
 وتموت ببطء . 
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 أصدقإء عميقون جدإ
 

 

ي بحوإفره..   يطرق بإب 
ي مقتل مطر شإب عىل 

 
ي مإهية إلموت.. ض

 
وعل يفكر بإستمرإر ض

 .. ي
 رصيف هإمدر

 .. ي مصتر شجرة تركت رضيعهإ عىل حإفة بتئ
 
 ض

 وفرت من فيلة مسلحة بفؤوس.. 
 سلحة كيميإئية.. وأ

ي إلوعل بعذوبة
 خإطبت 

ت عىل خإتمك إلسحري -  عتر
ي نهر دجلة.. 

 
 ض

ي بطة مهإجرة عليه.. 
 دلتت 
ي هجرة جمإعية.. -

 
 أذكر أن  يمإمة أهدتنيه ض

ي غزوة
 
 لكن سقط من إصبصي ض
 ضد مدرعإت هوإلكو.. 

 علقت أوسمة عىل كتف إلوعل.. 
 منحته سجإئر فإخرة.. 

إ ونبيذإ..تذكرة سفر إؼ  أقإذي إألبدية..  خت  
 مخطوطإ شعريإ نإدرإ لفرعون

ئ بإألنفإق وإلمغإور...  ي هرم ملتر
 
ي ض

 يتقمص روجي منذ ضيإشي إلعبتر
 حيته موميإء خجولة جلبتهإ من متحف خلسة.. 

 تتكلم إلعربية بطالقة.. 
 .. 
ر
 مهجوسة بعطور إلموب

ي إلنوم.. 
 
 كنت أقلم أظإفرهإ ض

ي لهإ بصوت توت عنخ أمون.. 
 وأغت 

ي إلليل
 
 .. ض

 لتنإم دون كوإبيس.. 
 أمسد كتفيهإ بصلبإن.. 

 أوذي بلبال سهرإن
 لحرإستهإ وكتإبة تقرير رسي
ي إلنوم.. 

 
 أثنإء زيإرة أقإربهإ ض

ي إؼ دإر إألوبرإ.. 
 أحيإنإ تصإحبت 

 مثل رإهبة جريئة.. 
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ي وحيدإ بير  شجرتير  
كت   أحيإنإ تتر

 تعزفإن بمهإرة وترشقإن إلمإرة إلنإئمير  بفوإكه جإفة.. 
ي عىل) درإجة رملية(.. ثم ت

 عود إؼ قإع مخيلتر
ي إنتظإر أحد إلموميإءإت إلهإربة

 
 ض

 من قلعة أو غإبة مطرية . 
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 أجرإس دإخلية
 

 

ي غوإصة إؼ إلالمكإن.. 
 
ي هربت ض

 لم أعد صديقإ  لنفدي إلتر
 .. ي حديقة رأخي

 
ه مع شيإطينهإ ض  لن أهإتفهإ أو أتت  

ئ نقوده  ي معبد سأبيع ألبومهإ إلعإئىلي إؼ نرس  يخت 
 
إألثرية ض

 مهجور.. 
 سأبيع لوحإتهإ  إلمشبعة بضبإب كثيف إؼ صإنع توإبيت.. 

ي 
 
ي ض

ر
ي إعتقلت  طوفإنإ من جنود متنإقضإب

لم أعد صديقإ لنفدي إلتر
 غإرة.. 

ي وذهبت إؼ  
ي إختلست درإجتر

أنإ صديق للشجرة إلعميقة إلتر
 كنيسة لتقتل قسإ يتآمر مع مرإبير  
 من قإع إلسجن . وضبإع أنيقة وسالحف قذرة فرت 

ي إلذي يزوره نإس جميلون من مجرة هإدئة.. 
 لم أعد صديقإ لبيتر

 .. ي مع قديسير 
ر
 يأكلون ذكريإب

 ويقرأون قصإئدي مثل متصوفة.. 
 أحيإنإ يضيفون مقإطع غريبة.. 

 يضحكون بهشإشة.. 
ي .. 
ر
 أحدهم يكرس نظإرإب

 يرتمي عىل ظهري مثل بروليتإري
ي مأزق أبدي . 

 
 يقيم ض

 لكإئنإت مروعةلم أعد صديقإ  
ي 
 تفر من غإبة مخيلتر
 ترتكب جرإئم قتل.. 

ي مظإهرة.. 
 
 تقتل خفإشإ شبقيإ ض

 ..  تختلس مجوهرإت مرذ 
 تهدي تمثإإل معإرضإ وإقية صدر ومسدسإ لسحق عظإم إلغرإب . 

ي آخر إلليل
 
 وض

 مثل سبإع ضإرية
ي مغإرة رأخي . 

 
 تعشش ض
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وس(  )إيفتر
 

 

 لمشية روحه إيقإع نوإقيس إلكنإئس
 ت نبيإ ليلة أمسقتل

ي مركب قديم
 
 ض

 يجره خفإش بلسإنه
ي عرض إلبحر.. 

 
 ض

 حإول تنويمي بموجتير  
 هإربتير  من حذإء غريق.. 
ة..   عىل ظهره مدينة صغتر
 سكإنهإ نإئمون مثل حيتإن
 أنهكهإ ضجي  قرإصنة.. 

 إختلست سكإنإ عميقير  يقيمون
ي مقإطعة رأخي .. 

 
 ض

 مسدسإت شيإطير  متحصنة بأنفإق
 .. ي
إييت   رسر

 يكروسكوب زرقإء إليمإمة .. م
 خمورإ لذيذة

 من مستودع جسدي.. 
ي 
ر
ي خلوب

 
بتهإ ض  رسر

 مثل ثعبإن قطع سبع سمإوإت
 زحفإ دون عنإية إإلهية.. 

ي برية رأخي 
 
يرإ ض  طإردت خت  

 .. ي
 هشم دوإؼي مخيلتر
 حإولت طرد تمثإل

 يجر رهإئن ومضطهدين وعميإنإ
 فوق قفري إلصدري.. 

 يدإي من قش.. 
ي من شمع أحم

 ر.. أجنحتر
 وفمي ممتىلئ بإلضبإب.. 

 وطيور غإق
 تنإدي جإري إلهندي

 .. ي
ئ
 إلقإدم من غإبة مخيإؼي إلبدإب
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ير..   عىل حصإن ض 
 أنإ أحب ذإك إلنهر إلذي يالحق

 غزإلة ضحوكة .. 
ي إلليل يبغي مع متصوفة

 
 وض

ي حإنة ترتإدهإ موميإءإت.. 
 
 ض

 نيإزك متعبة جدإ.. 
 روإئيون مسلحون ببنإدق صيد

 إلغتيإله..  يبحثون عن هإملت
 عن هإمش متوحش.. 
 لتدجينه بإيقإع إلرسد.. 

 أنإ غإبة حزينة
 ..  تثغو مثل شإة تحت مخإلب حطإبير 

إعية..   أنإدي زوإرق رسر
 بصوت مبحوح.. 

 مشتإق إليك يإ أشجإري إلمهإجرة.. 
 أنإ حصإن عدمي 

 أجر عربة إلليل وإلنهإر
 إؼ إلهإوية.. 

ي أشوريون عىل درإجإت رملية (
 يتبعت 

.. قيإن شق ي
 
 رإوإت فررن  من كتإب إألغإب

 زلزإل صغتر من إلندم.. 
ي منطإد.. 

 
 يولسيس ض

ي درإقوإل
 ومن حير  إؼ آخر يرشقت 

 ..  برصإصتير 
 هإربإ بإتجإه إألبديإت . 
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 كإن يمكن أن تكون
 

 

 كإن يمكن أن تكون هدهدإ
ة مريحة..  ي مقت 

 
 يحإض  ض

ي إلقدإمة.. 
 
 ضإربة ض

ي أحوإل إلطقس.. 
ر
 تفرس للموب

 خيميإء.. وأرسإر إل
ي إلنوم

 
 رس زيإرإت مكرورة ض
ير..   لشإعر إلمعرة إلرص 
 تضع رسإئل  مسمإرية
 فوق شوإهد إلقبور.. 
 ترسد قصصإ عجيبة

 لهيكل عظمي 
 إل ينإم بسهولة.. 
 يتنهد طويال.. 

ي مكوك.. 
 
 يحلم برحلة ض

 نحو جزيرة جي بن يقظإن.. 
 ليكتشف قإرة جديدة

ي أقإليم رأسه.. 
 
 ض

 ليقيم عىل حإفة إلضوء .. 
 وترفعه غيمة إألسئلة.. 
 كإن يمكن أن تكون قإئد

إ  أوركستر
ي لوحة حإئطية.. 

 
 ض

 ..  رإعفإ بإلموسيطر
 سإطعإ مثل عمود إنإرة.. 

 تصعد يرإعإت زرقإء
 من حنجرته.. 

 تحييه شجرة وحيدة
 نجت من مظإهرة زلزإل.. 

 ومن حير  إؼ آخر تفتح إلنإر.. 
 عىل غرإب إلندم .. 

 كإن يمكن أن تكون طإئر قطرس
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ي تأنيب إلبحر.. ي
 
ي نهإره ض

 مر 
ي 
 بإحثإ عن ملجأ آمن فوق كتط 

 متصوف.. 
 إليعنيه دورإن إألرض.. 

 وإل ثرثرة أموإج إلمحيط . 
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 زلزإل
 

 

 عإئدإ من جزر إلفلبير  
 بمخطوطإت مملحة.. 

 بجرإر نبيذ من صنع عروس إلبحر.. 
 حطب لتدفئة أسمإء إلقتىل.. 
 وفوإكه جإفة إلغرإء حصإن.. 

 إلمفقودين..  صليب لتهدئة أروإح
 هإهو يتمس تحت رسير إألرض.. 
 بعد أن هشم بيت صالح فإئق.. 

 وإغتإل تمثإإل موهوبإ.. 
ي جنإئز..   كهنة وموسيقتر

ي قصإئد..   مرإكب مئلى بمهرب 
 مسلمإ مفإتيحه إلصدئة

 إؼ زمرة قبإرين. 
 -ضإحكإ من تزإحم إألضدإد  -

 هإ هو يرتإح قليال هنإ.. 
 جوإر دإر إألوبرإ.. 

ي أشقر.. مثل دب قط  ت 
ي بيد من برونز.. 

 يصفعت 
ي إلهشة

 صإنعإ من عظإم بيتر
 أرجوحة

 ألطفإل سيولدون
 من تحت إألنقإض . 
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 إلعبور
 

 

 إقطع إلنهر.. 
 ذر إلورإء للقوإرب إلهشة.. 

 مزق زعإنف إلكثإفة بمنجل.. 
حإل..   عمق ينإبيعك بإلتر

ي إلضفة إألخرى.. 
 
 إلنور قإبع ض
ي إنتظإرك.. 

 
 ض

 ر.. مصإبيح لتهدئة إلخوإط
وإ إلنهر بفصإحة..   فالسفة عت 

ورة  قصفوإ تمإسيح إلصتر
 ومروإ.. 

 ..  مدججير  بزوإبع وبرإكير 
 من أطرإف أصإبعهم يزرب

 سمك سإطع.. 
 إقطع إلنهر بفطنة تمسإح.. 
 ودع إللجة تهذي بمفردهإ

 مثل أرملة.. 
 إل تخش ثعإبير  إلمإء

 وهي تصوب بنإدقهإ بإتجإه
 إلعتمة.. 

 ..  إلعإبرون كتر
 يقة ومئلى بزئتر إلميإه عم
 إألضدإد.. 

ي هشإشة إللحظة.. 
 
 إل تحدق ض

 عيون إلمجهول إلمحفوفة بإلزئبق
 إلميتون كتر 

ي مجد إلعبور.. 
 
 وحيإتك ض

 إل تلتفت وإنظر إؼ أعىل.. 
 دجن ثعإلب إلشك برمية نرد.. 

 إل تك رإعيإ وثنيإ لقطعإن إلحوإس.. 
 كن مشمسإ وإمنح برإهينك

 ديمومة إلضوء . 
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 شذرإت مفخخة
 

 

 تلك إلحية
 إلمتمددة عىل ضفة صدري

ي إنتظإر فرإئس
 
 ض

 تسقط من أصإبعك إلمرفرفة
 لو تقطعير  ذيلهإ بضحكة مجلجلة.؟ مإذإ 

**** 
 تلك إلفرإشة

ي 
ي فرت من شقوق مخيلتر

 إلتر
 ..  من فرو حوإخي

 إلتهمهإ نهدإك إلجإئعتإن. 
**** 

 من إلحكمة
 أن أهبط إؼ قإع روحك

 بمنطإد .. 
 محمال بفوإكه نإدرة. 

 وأوسمة مالك لطرد إلكوإبيس.. 
**** 

 يدك مصيدة
 إلغيإب منحدرإت كثيفة.. 

ي قإربإ رسيعإ من غوإص . 
 سأقتت 
**** 

 إلليل ذئب
 يعوي فوق إلسطوح إلهرمة.. 

ي جنإزة .. 
 
 أنإ منهمك ض

 إلمعزون مسلحون ببنإدق صيد
 عإئدون من غإرة

 يقودهإ فرإغ ملثم.. 
 نهإري فقتر جدإ

 ت متأثرإ برصإصة قنإص . مإ
**** 

 غإلبإ مإ أربت عىل ريش حمإمة مطوقة.. 
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 جلبتهإ من مقإطعة إلنوم إلوسيعة.. 
ي إلليل

 
 عإدة مإ أطلقهإ ض

ي 
ر
 لتقري أرسإر حبيبإب

ي مرتفعإت إلهوإجس . 
 
 ض

**** 
 سأتعبك جدإ أيهإ إلموت

ي إألشيإء.. 
 
 ألن جذوري ضإربة ض
 ألن ؼي سبعير  ألف روح

 وأجسإدإ إل تحر من إلكلمإت.. 
ي يحرس

ك . وبيتر  ه قمرإن ونتر 
**** 

ي رأخي 
 
ي ض

 أخط 
 مرإكب وجنودإ
 لغزوة مرجأة.. 

 لتمجيد قتىل  ينإير.. 
ي قلب إلكلمإت.. 

 
 لشن مظإهرة ض

ي مجنونإ.. 
إييت  ي سفح رسر

 
ي ض

 أخط 
 إل أوقظه إإل ليال.. 

ة  ليمإرس لعبته إألثتر
ي . 
 بدإل مت 
***** 
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وس(  )إيفتر
 

 

 غزوة
 إفتح بإب إلنص عىل مرصإعيه.. 

 رى قرإصنةإل تبك حير  ت
 بقبعإت زرق.. 

إ برصإصة..   يقتلون جدوإل صغتر
 يطردون جبال بمالعق صدئة.. 
إتوس ..   إنتظر حرإئق فيلوستر
 نوإقيس مشيته إلحكيمة.. 
 هروب قوإرض وسنوريإت.. 

 طقطقة عظإم أسإقفة
ي مبت  مهجور.. 

 
 ض

 شقشقة أفإع إلمإمبإ.. 
ضه أرمل  جنإز ضبإب إقتر

 من بنك متوحش.. 
 تحصن بإلفرإر.. 

 سيقفز أسد
 ..  بير  مخإلبه غيمة تيئ 

 ستهتر  مفإصل شبإك غإطس
ي سيميإء إلنوم.. 

 
 ض

 ستطتر فرإشتإن
 من شحمة أذنيه.. 

س أشبإإل  إستعرتهإ  سيفتر
 من لبؤة مهذبة ترإفق

 .. ي صيده إلليىلي
 
 صالح فإئق ض
 غزوإته إلرسية

 إؼ مريخ إلكلمإت . 
******* 
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 تغريدة إلليلة إلفإئتة
 

 

 ة رأخي كل ليلة أصعد تل
ويض إألسئلة إلحرجة..   أعوي لتر

 إليقإظ سكإن إلالوشي 
ي إألنفإق.. 

 
 إلمختبئير  ض

ي فالسفة مإتوإ
 ليسمعت 

ي معتقالت إلالجدوى
 
 ض

ي أحصنة
 لتسمعت 

ي 
ي إنقالب نهيلستر

 
 تفكر ض

إ  لقإلق ..   عىل أوركستر
 أنإ إبن آوى

 أعتإش عىل عظإم متصوفة.. 
ي 
ر
 مقززة رإئحة مجإزإب

ي إلن
ي موت صديطر

 
 رسأشقإب

ي مظإهرة ليلية.. 
 
 ض

 بخرإدق قنإص .. 
 أجوب مدن إلعميإن
 حإمال تإبوت آدم

 إلمقتول بسم إلشوكرإن.. 
ي منطإد.. 

 
ي حوإء ض

 
 تطإردب

 قطط مجنحة
 .. ي
 تقتإت من تت  مخيلتر

 ..  غرإب فر من مستشط 
 من إيقإع سحرة وصيإدلة

 ..  وأطبإء مجإنير 
 لمإذإ

 كلمإ أحك فروة رأخي 
 بحثإ عن أصل إألنوإع

 س دإروينوهوإج
 إلذي مإت مختنقإ
 برإئحة إلقردة.. 

 تسقط خفإفيش نإفقة.. 
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 أتحول إؼ مرتفع حجري.. 
 يرتقص جوإر نإري إلزرقإء

 هنود حمر . 
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ي آذإر
 
 ض

 
 

ي آذإر
 
 ض

ي جيدإ بفضة إلضوء.. 
 أعتت 

 ..  بقبعة كروإن فقتر
إشف شجر إلسنديإن..   برسر

 بصحة إألموإت.. 
 بتقليم أظإفرهم .. 

.. وغسل مالبسهم بحت  ك ي
ر
 لمإب

 تشذيب هوإجسهم بمقص حالقة.. 
 ورتق ثقوب مفإصلهم

 ..  بإيقإع رسيإؼي
ي 
 
ي لحصإب

 أعسي كالرنيتر
 .. ي
ر
 ليشنف آذإن صديقإب

 أقلع أعشإبإ ضإرة بمنجل
 فالح قتل برصإصة طإئشة

 أثنإء مطإردة فريديريك لوركإ.. 
ي إلعإج بإلتخإريم

 
 بلسإب

 أنظف شوإهد إلقبور .. 
 تمفرقعإ أصإبصي إليقإظ ذكريإ

ي إلمقطوع إؼ نإفذتير    أب 
ي مظإهرة سعإدين .. 

 
 ض

 أشعل كومة قصب جإف .. 
 وإلمنكرسين

ر
 لتدفئة أروإح إلغرض

ي جزر إلنوم إألبدية.. 
 
 ض

تقص مثل يرإعإت أمإم إلنإر..   لتر
 لمإذإ أسفل كل شإهدة-

 -أجد إسمي محفورإ بعنإية
ي 
 
 لمإذإ ييئ  حصإب

 .. 
ر
 وينإدي بأسمإء إلموب

 إلمقهورين .. 
 إلموت .؟لمإذإ 
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 يحدث إآلن
 

 

 إلليلة
ي إؼ إلغإبة

 فرت أبوإب بيتر
 إلوإحد تلو إآلخر.. 

 .. ي معتقالت نإزيير 
 
 مثل رهإئن ض

 ضجي  درإجإت عبثية.. 
 وضير عظإم موميإءإت.. 
 دخلت حمإمة مطوقة.. 

 بصوت رخيم.. 
 ألقت قصإئد رسكون بولس

ي كتإب كليلة ودمنة.. 
 
 ثم إختفت ض

ي نإس كتر 
ر
 خرج من مرآب

..  ضحكوإ  ي
 
 لمإ رأوب

 أرشق كالبإ ضإرية بحجإرة.. 
ي أزقة صدري .. 

 
 تتقإتل ض

ي بفوإكه نإدرة.. 
ر
 مالوإ مإئدب

جمة رملية ي بتر
 
 وعدوب

ي إلليلية .. 
 
 ألحزإب

 دخل ثعلب أنيق
ي .. 
ر
ي وأورإض  رتب كتت 

 فتح جهإز إلرإديو .. 
ي صيإدلة

 
 ظل يردد أغإب

ي غوإصة.. 
 
 إنتحروإ ض

 آذإر إلفإرط.. 
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 تغريدة إلصبإح
 

 

 تمض دون إضإءة إلعإلم ..  إل 
 أترك أثرإ عىل إلجرس .. 
 فرإشة آلذإر إلقإدم .. 

 روحك مكتظة بإلمصإبيح.. 
 كلمإت حلوة

 يرددهإ كروإن أعىل إلشجرة.. 
 إل تمض إؼ إلنسيإن
 بحقإئب خإوية .. 

 إعط شجرة سنديإن
 كالرنيتك .. 

 لتقإسم أعرإس إلعصإفتر .. 
 كن جميال حد إلتبخر.. 
 ةإعط كل غيمة حزين

 أضمومة ورد . 
عة  دع أبوإبك مرسر

 لئلخرين . 
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وس(  )إيفتر
 شذرإت من دفتر إلنكسة
 

 نإدإه نهر
يريإس ..   أهدإه خإتم تتر

 قصإئد دونهإ سمك سلمون
ي إلمنط  .. 

 
 ض

 بوصلة إلستشفإف إتجإه إلروح .. 
 نإدإه غرإب  فر من كتب إلسحر.. 
 نإدإه سوفوكليس لحفل شوإء.. 
ي بستإن .. 

 
ب دموع هللا ض  ورسر

ي معتقل رسي..قطعوإ 
 
إختلس كتإبإ ألفه لقلق قر  سنوإت ض

يحإ  ته.. أهدوه حبل مشنقة وض  شحمة أذنيه..نهبوإ ذهب نت 
 يليق بمقإمه .. 

 إتهموه بتسميم ينإبيع إلضوء.. 
 ترجمة أرسإر إلشمس للعميإن .. 

 كروإنإت وتعذيب صغإر إألشجإر ..   قتل
*** 

نقة قرصإن ..   حررت ضبإبإ من رسر
 من ض  

 
 بة شمس .. عإب

ي .. 
 من هذيإن مرذ 

ي أقإذي إلنوم .. 
 
 غنيت لرهإئن ض

ير يصطإد سمك إلضوء  غنيت لرص 
 بصنإرة أذنيه .. 

ي قط أرمل .. 
 
 أبكإب

 طردته غيمة بمكنسة.. 
ي بإحة صدري

 
 ظل يموء بمرإرة ض

ي إلقمة .. 
 
ي نرس ض

 وسمت 
ي جنإحيه وصلبإن مسيح.. 

 
 أهدإب

ي إلجو .. 
 
 مدحت فالسفة ومتصوفة معتقلير  ض

 طع أصإبعهم طيإر من نجم مجهول .. ق
 ليسوإ مرتإحير  عىل مإ يبدو .. 
 عرإة يبكون بإيقإع نيإزك .. 
ي . 
 
 أدعوهم إؼ عصيإن جوإب
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 غربة * إرميإ*
 

ي 
ي إؼ بيتر

ي طريطر
 
 ض

 مصإبيح هللا مهشمة .. 
 للريح مخإلب صقر .. 

 للعإلم طعم برإز إلغوريال .. 
 إل حد لضبإب إلعلل إألوؼ .. 

 ون .. أخطو مثل سلطع
 ..  أحإول تقشتر برتقإلة رأخي

ي قبو متصوف.. 
 
ي نضجت ض

 إلتر
 أحإول جر  غإبة  كثيفة

ي .. 
 
 بطرف لسإب

 كتإبة إسمي عىل صخرة
 هربت من معتقل رسي .. 
 طإردهإ دخإن  ثم تالخر .. 

 أحإول طرد تمإثيل
 تعوي بإستمرإر دإخل صدري .. 
ي مرتفعإت إلنوم.. 

 
 ثم تتقإتل ض

 أحإول إقنإع بلبل حزين
ي أصل إألشيإء .. إل 

 
 عإدة إلتفكتر ض

 إليقإظ قإرب سكرإن
ي .. 

 تتالعب به أموإج مخيلتر
 أحإول حقن غيمة بجرعة مورفير  .. 

 وحملهإ عىل قوقعة ظهري .. 
 مثل درويش أحدب

 وأقول ودإعإ ألوجإع إلغنغرينإ .. 
 يبتسم ؼي لقلق مسإفر .. 

 لم أره منذ آخر رمية نرد.. 
ي 
ي إؼ بيتر

ي طريطر
 
 ض

 بلبإس رثعزيت شجرة 
 عزيت حجرإ  يبغي .. 
 بكالرنية صالح فإئق

 وغزإلن وديع سعإدة .. 
 وإصحإح رسكون بولس . 
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ي إألشيإء . 
 
ي إلتحديق ض

 كم عذبت 
 

 

 .. ي بير  شجرتير 
 أمدر

 تتفإوضإن بإإلشإرة.. 
 بير  بلبلير  غريبير  

 .. ي
جمإن شذرإت من كوميديإ دإنتر  يتر

ي بيإتريس
 لصديقتر

 وهي تطإرد صقرإ من إلبلكونة. 
 
**** 

 ظىلي يفرس برتقإلة.. 
ي إؼ زقزقة

 يصص 
 نهدين ينخفضإن .. يرتفعإن.. 

ي إليومي   أرشق ضبإب 
 بدموع متصوف . 

**** 
 ذهبنإ إؼ إلنإر

 عىل أطرإف هوإجسنإ.. 
 جلبنإ هيكال عظميإ.. 

ي بإستمرإر .. 
 يغت 

 سإعدنإ مظليون
 من كوإكب مجإورة.. 
ة  يوزعون أروإحإ أثتر

 عىل مشنوقير  بحبل هوإلكو.. 
ي مشيتهأهد

 
ي نتر كإ يتلعثم ض

 
 وب

 إلضإءة تقإطيع إلنسيإن . 
**** 
ي 
 أختط 

ي إللجة إلعميإء.. 
 
 ليظهر آخرون ض

**** 
 .. ي
ر
ي مثل وإلدب

ر
 موب

 عبث خإلص
ورة .  ي نهر إلصتر

 
 ض
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**** 
ي إألشيإء .. 

 
ء هو إألصل ض ي

 إلالخر
 كل معلول بقيإمته .. 

يحي زورق  وض 
ي غالصم إلقإع . 

 
ي ض

 و برإهيت 
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ي إآلخرة
 
 إلزإهد ض

 
ء ي
ي خر
 
 إل أرغب ض

ي دخول إلجنة.. 
 
 إل أرغب ض

 إل أهوى قضإء إألعيإد مع قديسإت
 وإعإدة تجربة إلموت.. 

 أنإ متفحم جدإ.. 
 وعظإمي غتر صإلحة للتحنيط.. 

ي دموع مومسإت
 
 إل أرغب ض

 تنسإب من أصإبعن إلعطنة.. 
 أو موسيطر صإخبة يطلقهإ طإووس

 ..  إثر رحيىلي
ي إندإلع مفإجأة.. 

 
 إل أرغب ض

ي غرإب متطرفكأن ي
 قذفت 

 بعبوة نإسفة.. 
ي 
ي من أرنبة أنط 

 أو يسحبت 
 ..  تمسإح يطإرد رسب مجإنير 

ي أمإم دإر إألوبرإ.. 
 
 ويمثل بجثمإب

ي 
 أو تسقط طإئرة أبإتدر

 من أعىل نص ملعون ؼي 
 عىل سطح رأخي إلمهوشة.. 
ي أبله.. وخجول جدإ.. 

 
 حصإب

ي مظإهرة.. 
 
 إختلسوإ حقيبته ض

 لم يبك أبدإ.. 
إ خفإفيش .. لم يستسلم ألو   ركستر

 ينإدي شجرة عميإء للرقص.. 
 نسيإن جنإز فأس إلحطإب.. 

ي تالشوإ.. 
 
إب  جتر

 تركوإ أصوإتهم معلقة
 عىل حبإل إلفوبيإ . 
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 أيتهإ إلنجمة إل تفتحي إلبإب
 

ي هذإ إلمسإء
ي بيتر

 
 إلشمس ض

 إلنجوم جوإري.. 
 يتدإفعن مثل يرإعإت

 .. ي إلممر إألثتر
 
 ض

ون  أنإدي عميإنإ يطتر
ي حديقة

 
..  ض  رأخي

 أنإدي أروإح إخوإن إلصفإ
 لمسإمرة فلسفية.. 

 جإك دريدإ لتفكيك مخيلة إلعإلم.. 
 أنإدي رسوإل جريحإ أخفإه أهل

ي مغإرة.. 
 
 إلكهف ض

 .. ي
 
 غسلوإ حصإنه بنبيذ جوإب

 أخفوإ صلبإنه فوق ظهري إلمقوس.. 
ي إلنإئمير  بإيقإع كالرنيت.. 

 
إب  أنإدي جتر

 أنإدي صوفيير  مثل سعإة بريد
 درإجإت نحو سمإء مجإورة.. يركبون 

ي بهرإوة.. 
 
 ثمة دب أرمل يهددب
 خفإفيش مسلحة
 ورإء إلحيطإن.. 

 .. ي
ر
 تنتظر زئتر متنإقضإب
 أيتهإ إلنجمة إلمتدلية

 مثل نهد ثرثإر.. 
 إل تفتحي إلبإب ألحد . 
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 )عمق إلحفرة يإ قبإ(
 

ي 
 وأنإ عإئد إؼ بيتر

 مثل لقلق مريض.. 
 فقد أصإبعه بخرإدق قنإص.. 

ي مع إللصوصأتفإدى إلم
 در
 وإلقتلة.. 

ي رإئحة إألموإت
 سحبتت 

حة مجإورة..   من مرسر
 رإئحة موتإي إلقدإم.. 

 وعطور إلمقتولير  بصإعقة
ي بنك فإخر.. 

 
 ض

 لست مصإبإ بوسوإس قهري.. 
وفرينيإ..   وإل بأعرإض إلشتر 
ي رإئحة مالبس

 كم تروقت 
 ضحإيإ إلرسطإن وإلفيضإنإت.. 
ي إلخريف.. 

 
 ض

ر
 وأحذية إلغرض

حة وأنإ بجوإر   مرسر
ي خإتم عرسه.. 

 
ي ميت أهدإب

 
 نإدإب

ي بمهإتفة قبإر
 
 أوصإب

 لتعميق حفرته إألبدية . 
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 مثل نهد سهرإن
 

 نسيت مسدخي تحت ركبة هللا إلمحدبة.. 
ة..  ي تنورته إلقصتر

 
ي ض

 ورقم هإتط 
ي خزإنته خبأت مفإتيح إلعإلم.. 

 
 وض

 خإتم عرخي إلملعون.. 
 خرقإ ملطخة بدم إلطمث.. 

 إلعإنس إلسودإء من شبإكلفظتهإ 
 إلطإئرة.. 

إ..   قتلت مالئكة وشيإطير  كتر
 ..  ؤختلست ؤوز إلسمإء ألطعم ثعإلب إلفلػي

ي إؤلنسإن.. 
 وسخرت طويال من بت 
 أنإ ؤبن غيمة زإنية.. 

 نصف ؤإله ونصف بهلوإن.. 
ي رؤوس إلجبإل.. 

 
 ألعب بإلنجوم وإلصوإعق ض

ي تلة ظهري.. 
 
 كل خنإزير إلعإلم تنإم ض

ي كهف ع
 
 مودي إلفقريوض

 .. ق إألكت   ينبح وحش إلميتإفتر 
ي دمي تغرد مصبإت إألنهإر.. 

 
 وض

 هكذإ مثل نهد سهرإن
ء..  ي

ي تإبوت إلالخر
 
 أحدق ض

ي هبوب سحليإت تحت جلدي إألزرق.. 
 
 ض

ى..  ي كذبة إلقس إلكت 
 
 ض

 .. ي دورإن إألفالك دإخل رأخي
 
 ض

ي كتإب إلليل وإلنهإر  وؤيقإع إألشبإح.. 
 
 ض

ي إلمقدود من  ي قت 
 
 إلقش وإلهالم.. ض

 مذعور ومضطهد وأسيإن.. 
 وفمي مملوء بقش إليوطوبيإ.. 

 مجنون أعوي أسفل وإدي إألضدإد.. 
ى ي إألسئلة إلكت 

 تركلت 
 وتخمش بكإرة روجي 

 أفص إلحتميإت . 
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 إلطوفإن
 

 ليلة أمس
 كإن  رعد يحإض  دإخل قطيع من إلغيم... 

 إلرب مستإء جدإ
 -خفإشإن نإئمإن عىل كتفيه-

... يتطإير رسر  ق من عينيه إلمغضنتير   ر إلت 
 مر  نوح  ممتطيإ درإجته إلقديمة.. 

 تتدؼ من فمه كالرنيت.. 
 .. ي
ر
 مثل مهرج برإقمإب

 يتبعه مقإولون سفلة.. 
 مهربو زنوج أرسى.. 

 متعهدو حفالت جنإئزية.. 
ي من إلبلكونة..   شتمهم كلت 

 لم يرقه ضجي  هذه إلجوقة إلقروسطية.. 
 دعإ نوح ربه.. 
.. كإن طوفإن أمإ ي

 م بيتر
يرة  حملتنإ إلميإه مثل شيإه ض 

 نحو مفإزإت إلمحو .. 
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ي إلجو . 
 
ي بعذوبة ض

 طإئرإت تغت 
 

ي إلعدم . 
 
 ألن لك رصيدإ هإئال ض
 أطفإإل موجودين بإلقوة

ي إلطإبق إلسفىلي من عمودك إلفقري. 
 
 ض

 ينتظرون حروبإ قذرة . 
ي إلجو. 

 
ي بعذوبة ض

 طإئرإت تغت 
 فإخرة. جنودإ يمنحون إلقتىل مفإتيح شقق 

ك إليومي بآلة غريبة.. 
 ألن بهلوإنإ يروض مفإصل نتر

ي جنإزة غريغور سإمسإ. 
 
 ألنك إلوحيد إلذي بغ ض

 وأهدى رصإصة طإئشة لملك إلموت. 
ي قإع إلمرآة.. 

 
 ألن وجوه متصوفة تلمع ض
 ألن ضبإبإ قتل شجرة برقوق.. 

 .. ي
 شتم حديقة وحإول إلهروب من إلبإب إلخلط 

 يريد إعتقإلك بدم بإرد..  ألن ثورإ بآإلف إألجنحة
 ألن تمثإإل شقيإ يأكل إمرأة جميلة بشوكة ذهبية.. 

ي سلة إلمهمالت.. 
 
 ثم يرمي هيكلهإ إلعظمي ض

 ألنك قنإص جيد
ي إألمإكن إلعإلية.. 

 
ي ض

 تختط 
 وتصوب رصإصتك إألوؼ بإتجإه

ك إألعم..   مصتر
 أمإم أول قطإر -من عل -ثم تسقط

ء بإللصوص وإلقتلة..   مىلي
 مك لعجالت إلحظ إلعإثر. تهدي عظإ

ء بزئتر إلمتنإقضإت.   ألنك مىلي
ي نقيض. 

 
 عربة يجرهإ جوإدإن عىل طرض

 إلجرس مأهول بإلسحرة.. 
إن سودإء..   وبيتك تطوقه ثتر
 وإلعدو إلوحيد هو إلنهإر.. 
 مسلحإ بإلقش وإلقإذورإت. 

ي 
 ألن أموإجإ من إلضحك إلعبتر

يق.  ي تلة إلميتإفتر 
 
 تهإجمك وأنت ض
 يبة وإلترى شيئإ. تتسمع أصوإتإ غر

ي أرض هشة.. 
 
 بينمإ قدمإك إلمرهفتإن ض
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 وبرإهينك مثل مصإبيح مطفأة تتدؼ من برج إلرأس.. 
 وإلزئبق صمغ إألقإنيم . 

ء للرغبة ..   ألنك إلتجسيد إلدي
 وإلثعبإن إلذي يرصد حركإت إلنجوم وإلنسإء وإلمرإكب إلضإئعة.. 

 إبن إلشمس إلمتوج بلبدة إألسد. 
 عتمته إألثيلة.. إلذإهب قرسإ إؼ 

 ألنك مسمر عىل حإفة إلهإوية. 
إ إؼ إلسمإء.   ألنك تنظر كثتر

ي إألوقإت إلحرجة.. 
 
 وترتإد إلمقإبر ض

ي إلهإوية. 
 
 سيمنحك هللا قرصإ هإئال ض

مم كل ة .  لتر  شظإيإك إلمبعتر
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 شذرإت
 ؼ ملمصي شوإهد إلقبورؤ

 
 أنإ بإئع غيوم لرومنسيير  صغإر.. 

ي من إلملكة حتشبسوت.. أتقإذ  مرتبإ يليق بن  ت 
وهدإيإ فإخرة جدإ من إلزعيم أخنإتون مقإبل ترويض إألروإح 

يرة..   إلرسر
ي وإلهكسوس.. 

 
 كنت مفإوضإ لبقإ بير  سقي   رع تإعإ إلثإب

ي 
 
ي موميإء رمسيس إلثإب

 أهدتت 
ة للغإية..   خرإئط مثتر

ي كيس هوإجدي .. 
 
 إلكنوز ض

إ من إإلنتحإر ..   أنقذت بلبال صغتر
ي ملك أ

 
ي مرتفعإت إلنوم .. أهدإب

 
 شوري قطعإن وعول ض
 آويت لقلقإ طإرده مروضو أفإع.. 

 غإلبإ مإ تنإم شجرة إلفستق بجوإري.. 
ي نجمة رإودهإ فلػي جإمح.. 

 نإدتت 
ي 
ي بيتر

 
ي جيدإ بضبإع ض

 أعتت 
 جلبتهإ من حديقة صالح فإئق

ي قإرب جنإئزي.. 
 
 ض

 أحيإنإ أطعمهإ نصوصإ رسيإلية
 ألموإت جدد.. 

ي ي مرآة. أقإتل حالقإ ض 
 
ي ض

 رإ يعإتبت 
ي طإئر لقالق.. 

 يعزيت 
ي جزيرة مهجورة

 
 ض

 أنقذت ذإكرة مبللة ومتعبة
 لدلفير  مهذب.. 

ير..   أعسي شمعدإنإ لهيكل عظمي ض 
 أنإ قإرئ جيد ألرسإر إلهإوية.. 

 بعد إنتظإر طويل
 مر جلجإمش بأرغفة سإخنة.. 
 ممتىلئ فمه بضبإب كثيف .. 
 نإدته شجرة بلكنة بإذخة

 إئر إلدوري . إل تحزن يإ ط
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 هللا يلعب بإلشمس منذ وإلدته
 

 آخر إلنهإر
 يطلق هللا صفإرة إنذإر

 .. ؼي
 يسحب  إلشمس مثل حمإر مت  

 .. ي
ئ
 من ذيله إلسفسطإب

 هذه لعبته إألبدية إلمكرورة.. 
 ومن رس هذي إلخيميإء.. 

 يصنع إلليل وإلنهإر.. 
 وعىل ركبته إلمضيئة

 ينإم إلمتصوفة وإلمجإذيب.. 
ي إ
 
 لعإلم.. ويظل يحدق ض

 بعير  شبه مغمضة.. 
 روح شبه محنطة.. 

تقإلة..   يسقط إلحصإن من أعىل إلت 
 وتقرسر أروإحنإ يد إلحتميإت إلجإرحة.. 
 .. ي
 مطر يجلب بإخرة أسخيليوس إؼ بيتر

 سمكة إلندم تتبخر  مركب
ي دهلتر  إلضبإب.. 

 
 ض

 سكإرى يقتلون نتر كإ آخر إلممر .. 
ي إلمبحوح

ر
ي صوب

 
 عيون غزيرة ض
 إلنإرة لم يكن مجديإمديح أعمدة إ

 إلذين مإتوإ بدإء إلغنغرينإ.. 
 يبيعون أحذية نظيفة .. 

 ..  أمإم إلمستشط 
 إلذين يغتسلون بدموع إلموسيطر 

 إلذين يمشون إؼ إلورإء
 إختفوإ مثل صحون طإئرة.. 
 يصعد جميع إلمالئكة .. 

ي إلليل .. 
 
 ض

 كل عىل درإجته إلرملية_ 
 ويبطر مالك إلموت مثل قنإص

ي مبت  مه
 
 جور.. ض

 مإسكإ مسدسه لقتل ضحإيإ جدد.. 
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فته إلعإلية..   إلرب يرإقبنإ من رسر
 يعدنإ بإلجنة وإلنإر بعد ألف مليإر سنة.. 

ي إلجنة.. 
 
 لذلك إل رغبة ؼي ض

ي يوطوبيإ إلخلود.. 
 
 وإل ض

 ستأكلنإ إألرض مثل قطة عميإء.. 
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 طنير  عربة إلهوإجس
 

 يإ رب أيهإ إلجميل إلرإئع.. 
 ة كهف مهجور.. أيهإ إلمتشقق مثل بوإب

ئ بإلتجإعيد وإلشإمإت..   أيهإ إلمسن إلملتر
ته إألنيقة  إلذي خربت ستر

 خرإدق إلقسس.. 
إت إلفقهإء..   إلذي أتعبته تنظتر

إقمإتية..   صإنعو إألديإن إلت 
 قرقعة تفإستر إلعميإن.. 

ي هذه إلسإعة تحديدإ.. 
 
 ض

 إلثإلثة صبإحإ.. 
 حيث تضع إلنكسة بيوضإ عربية

ي إألحرإش وإلمستن
 
 قعإت.. ض

ي بعكإكتر  هشة عىل سطح إلمرئيإت.. 
ي تمدر

ي إلعيون إلتر
 
 ض

ي جزمإت إلجنود وإلموميإءإت.. 
 
 ض

ي إلقصور إلفخمة وأحيإء إلصفيح.. 
 
 ض

 حيث ينصب إلقتلة مشإنقهم
ي سإحة إلكلمإت .. 

 
 ض

 حيث يتنإسل إللصوص مثل إلفطر
 ويغسل إلمجرمون أعضإءهم إلذكرية

 لتمزيق بكإرة إلعإلم.. 
 عربة إألموإت تنتظر بعضنإ 

 ذإت إلصوت إلمبحوح.. 
 حيث بإقة من إلمعزين بقإمإت مقوسة.. 

ي إلمقإبر
 
 يشعلون جمر  إلجنإزإت ض

سة..   حيث غإسل إألموإت مسلحإ بعيون رسر
 وفم ملطخ بإألكإذيب .. 

ي هذه إلسإعة إلمتوهجة.. 
 
 ض

 تهبط طإئرة عزرإئيل مرسعة.. 
 تهبط عصإبة ملثمة مرفوقة بأكيإس مثقوبة.. 

 أروإحإ متفحمة جدإ..  تلملم
 أروإحإ مدموغة بكدمإت زرقإء.. 

 يهبط حإرس هللا إلشخري 
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 سكرإن .. 
 .. ي  مإسكإ مسدسه إلخشت 

 فإتحإ إلنإر عىل غيمة هإربة.. 
 شإتمإ أصل إألنوإع.. 

 بإحثإ عن كوكبة إلخوإرج.. 
 وحصإن فرويد إلجإمح.. 

ي هذه إلسإعة إلمتأخرة من عمر إلليل.. 
 
 ض

ي إلفهودتنإم إلنسإء متخمإت بم
 ت 

 إلجإئعة.. 
 وعىل أغصإنهن إلمتهدلة تشدو عصإفتر إلشهوة.. 

 كل رسير تإبوت يعوي بإستمرإر.. 
 تغفو إلسإعة إلجسدية عىل إيقإع إآله .. 

 يطتر إلالوشي بجنإجي نرس
يق..  ي برإري إلميتإفتر 

 
 ض

ي إلعتمة وإلرمإد.. 
 
ي هذه إلسإعة إلطإعنة ض

 
 ض

ير ..   يخطط ملك ض 
 إلهوإئية.. إلختالس درإجة هللا 

 يشحذ رجل إلدين مخإلبه لقطع
 ذكريإت إلرهإئن.. 

 يبدو هللا متعبإ عىل حإفة إلهإوية
ي إألعىل.. 

 
 تتقإتل إلمالئكة ض

 من أجل إنتخإب إإله أكتر عدإل وحكمة.. 
ي مهمة رسية للغإية.. 

 
 إلشيطإن ض

ون فوق رؤوس إألشجإر  إلفقرإء يطتر
 مثل عصإفتر إلدوري.. 

 متهدج..  يعد إلبحر أسمإكه بصوت
 تشق إلمرإكب جلده إلنإعم.. 

 تمتىل إلسطوح بإلصقور وإلقنإصة.. 
ي إلغإبة يفتتح نشيد إلدم.. 

 
 وض

 ..  طقس إلموت إلبدهي
 تؤكل إلغزإلن عىل حإفة إلينإبيع

 مثل فوإكه جإفة.. 
تهإ إلبدإئية..   تدق إلبومة شبإك إلنوم بنت 

ي هذه إلسإعة إلمتأخرة.. 
 
 ض

 دمتغسل إلمومس نهديهإ لعشإء قإ
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بية سمك طإزج..   تغتر مإء حوضهإ لتر
 .. ي
 ترمم شفتيهإ بإللون إلبت 

 تقول: إللعنة مإ أقد ضير عظإم إلقس.. 
 عضة فهد أسود عىل نهدهإ إلسهرإن.. 

ي هذه إلسإعة إلحزينة.. 
 
 ض

 بكذبة إآلخرة.. 
ر
 يوقن جميع إلموب

 بصحة إلهالك إألبدي . 
ي هذه إلسإعة إلعميإء.. 

 
 ض

 رسإر إلعإلم . مظإهرة عدمية ضد أ أشن
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 أرى مإ رأيت
 

 أسمع متصوفإ
 يقول رأخي شقيق إلقمر.. 
ي إلهوإء.. 

 
 وسكإنه ينإمون ض

 أنإ برهإن عىل وجود إلعإلم.. 
 ..  إلمصإدفة نردي إألثتر

 رأيت هدهدإ مسلحإ بهرإوة
ي ..   يالحق قسإ عىل درإجة نت 
ئ نقودإ أثرية  رأيت شجرة تخت 

 تحت جذعهإ.. 
 ة.. تبيع فوإكه جإفة لطيور فصيح

ي مثل مزإرع .. 
 أحيإنإ تغت 
ي تإبوت.. 

 
 ض

 رأيت غرإبإ يتسىل بمشهد دموي.. 
ي مستنقع .. 

 
 يغسل جبته ض

 رأيت حطإبإ يقطع مخيإله نصفير  
 رأيت غيمة جريحة تيئ  تحت عربة إلريح.. 

 رأيت نسيإنإ ضخمإ آخر إلزقإق .. 
 يبتلع ذكريإت محإربير  وعميإنإ.. 

 رأيت )يسوع( عىل كرخي 
ي منحدر 

 
 حجري..  متحرك ض

 .. ي ي صلبإنه إلذهت 
 
 أهدإب

 ..  بير  زفرتير 
 وإختط 

ف بغزإرة  رأيت ظال يت  
 .. ي
 
ي أنقذوب

 
 ويقول أنقذوب

ي مطبعة أنيقة.. 
 
 رأيت هوإلكو ض

 يحصد آذإن  مؤرخير  بمنجل.. 
ة تعزي بلبال مكسور إلخإطر..   رأيت أشجإرإ فقتر

 رأيت نتر كإ يضحك أمإم بإب إلمستشط  
 ومريضإ يقإتل قبإرإ

 يبة.. بضحكة مر
 رأيت قسإوسة يستمنون فوق أنقإض كنيسة .. 

 رجل دين يختلس مطرية إلرب.. 
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 أنيإبه ملطخة بدم إلغزإلن.. 
 رأيت كإفكإ يمدح أم أربع وأربعير  

 .. ي مؤتمر عدمي
 
 ض

 وشوبنهإور يرشح كلبه إلعجوز لخالفة خإمسة.. 
 رأيت لصوصإ ينظفون جمإجم ومسدسإت.. 

 . ي مإخور عمومي
 
 .يطبخون لحم إلنهإر ض

ون مثل طيور إلغإق..   ثم يطتر
 رأيت ينبوعإ يثغو تحت مخإلب فهد.. 

إ من ورق إلقيقب..   رأيت نإسإ كتر
 .. ي
 رأيت بإبإ يصيح مإ أعمق غربتر

 .. ي
ي إؼ بيتر

 
 أعيدوب

ي ونبيذي من قإع إألرض..   حيث خت  
 رأيت حمإمة تغسل رأس إألفص

 بدموعهإ إلنإدرة.. 
 .. ي

 وتقول إل تندي ذهب حكمتك خإرج عدر
 يت أموإتإ يرشقون زجإج معتقل بإلحجإرة.. رأ

 ..  حكومي
 يتظإهرون أمإم مبت 

ي خرم إبرة.. 
 
 رأيت قنإصإ عإلقإ ض

 يفتح إلنإر عىل برإهير  إلمإرة.. 
 أسمع صوتإ جميال

 .. ي من أعمإق بتئ
 ينإديت 

 أرى أمي إلميتة منذ عقود
 تكوي مالبدي بأنإقة بإذخة.. 
 لصوتهإ نوإقيس نجيمإت.. 

 ر .. وآهة نإقوس إلمط
 ..  رأيت نإسإ ملثمير 

ي . 
ي أصح يإ شطر

 ينإدونت 
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ي إلمنط  
 
 إؼ آدم ض

 
ي إلمرآة . 

 
ئ أظإفرهإ ض  وجوه تخت 
ي لقتل

 زفرة وإحدة تكط 
 إلوحش إلحجري إلقإبع

ي نظرتك إلبإردة . 
 
 ض

************** 
ي 
 ضحكة حلوة تكط 

ميم جنإجي حمإمة  لتر
ي كف شحإذ . 

 
 تربض ض

************** 
ي 
 زهرة وإحدة تكط 

ح تغريبة عصفور إلدوريلت  رسر
 مبهم آن إلليل.()وطقسه إل

*************** 
ي 
 ورقة وإحدة تكط 
 لقرإءة أحزإن

 إلجذع إلمقطوع . 
 

*************** 
ي 
 طلقة وإحدة تكط 

 للسفر عت  جزر إلغيإب
 لهتك مسإتتر إلذئب . 
*************** 

ي 
 وردة وإحدة تكط 

 ؤطفإء حرإئق إلشإعر. 
**************** 

ي  ديك
 وإحد يكط 

 إليقإظ إلصبإح إلمعلق
 كإلخفإش

 عىل جنإح إلعتمة. 
**************** 

ي 
 عكإزة وإحدة تكط 
 لكنس أشبإح إلىلي 
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ي كهوف
 
 إلمعششة ض

 إلجسد. 
***************** 

ي 
 إمرأة جميلة تكط 
 لنسيإن إلموت. 

***************** 
ي 
بة فأس وإحدة تكط   ض 

ة  لقطع أذرعة كثتر
أبق  لنهإر يتر 
 إلالمبإإلة. عىل صهوة 
***************** 

ي 
 رسير وإحد يكط 
 لجسدين ينقرإن
 أورإق إلمستقبل

إن  ويطتر
 نحو برإري إلنوم. 

***************** 
ي 
 صديقة عذبة تكط 

 لصنإعة أسطول من إلصوإعق.. 
 لتدجير  وحش إلعزلة

 وتأسيس دويالت
 من إلفرح إليومي . 

**************** 
ي 
 صديقة وإحدة تكط 
 لتنبت من جديد
 وبقوة مذهلة

ي إلمقتولة
 طفولتر
                                                                                                       إلهإمش.  بخرإدق

***************** 
 طإئر شفإف وإحد

 يطلع من رسإيإ عينيك
ي ليبعث من جديد

 يكط 
 قمر أبدي

 دإخل مدإرإت إلروح. 
***************** 
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ي 
 جرح وإحد يكط 

فإت إلليل.   إلضإءة رسر
***************** 

ي 
 جثة وإحدة تكط 

 لجرجرة أحالم إلطغإة
 إؼ إلمقصلة. 

**************** 
ي 
 غزإلة وإحدة تكط 

 لغزو إلعإلم
 ومحو إلبقع إلرمإدية. 

****************** 
ي 
 قطرة وإحدة تكط 

 -تهبط من عنق إلغيمة-
 لتشييع أفرإس قوس قزح

 حجرة إلشإعر. إؼ 
***************** 

ي 
 نهر وإحد يكط 

ي إلشمس
 
 لغسل أوإب

 إلملوثة بشتإئم إلعميإن. 
*************** 

ي 
 صديق وإحد يكط 

ي إليومية
ر
 لتشييع جنإزب
 وإلبكإء طويال

 -أمإم عتبإت إلفقد-
 عىل جثث إلصدإقة. 

**************** 
 إلعإلم

 إل يسع جنإجي شإعر. 
**************** 

ي إلليل إل 
  يكط 

ي إلحمإمة
ر
 لرسد مرإب

 ونومهإ إلعميق
ي بتئ إلجسد. 

 
 ض

***************** 
ي 
 إلدهشة تكط 
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 لبعث إلفالسفة
 من مرإقدهم. 

**************** 
 جسد وإحد

ي 
 إل يكط 

 لمجرإت إلشإعر. 
**************** 
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 يحدث إآلن
 

 إلليلة
ي إؼ إلغإبة

 فرت أبوإب بيتر
 إلوإحد تلو إآلخر.. 
ي مع

 
.. مثل رهإئن ض  تقالت نإزيير 

 ضجي  درإجإت عبثية.. 
 وضير عظإم موميإءإت.. 
 دخلت حمإمة مطوقة.. 

 بصوت رخيم.. 
 ألقت قصإئد رسكون بولس

ي كتإب كليلة ودمنة.. 
 
 ثم إختفت ض

ي نإس كتر 
ر
 خرج من مرآب

 .. ي
 
 ضحكوإ لمإ رأوب

 أرشق كالبإ ضإرية بحجإرة.. 
ي أزقة صدري .. 

 
 تتقإتل ض

ي بفوإكه نإدرة.. 
ر
 مالوإ مإئدب

جمة رملية ي بتر
 
 وعدوب

ي إلليلية .. 
 
 ألحزإب

 دخل ثعلب أنيق
ي .. 
ر
ي وأورإض  رتب كتت 

 فتح جهإز إلرإديو .. 
ي صيإدلة

 
 ظل يردد أغإب

ي غوإصة.. 
 
 إنتحروإ ض

 آذإر إلفإرط.. 
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ي دمحم آدمؤؼ إلصديق   إألثتر إلشإعر إلعرب 
 

ي قإع إلمفإصل. 
 
 ؤلهإء إلبومة ض

إ.    مضطر لقتل قإئد إألوركستر
ي قإع إلمفإصل. ؤللهإء إ

 
 لبومة ض

ي قطن إلكلمإت. 
 
م إلنإر  ض  مضطر ألض 

 . ي لحم إلبدهي
 
ي ض  ألغرز مخإلت 

 . ي
ر
 ألعبد إألرض وأدهس إلسمإء بمؤخرب

إق من برإري ألف ليلة وليلة.   ألخطف إلت 
ي أقر إلمدينة. 

 
 وأبيعه لنخإس ض

ي من قفص إلفهد. 
ر
 ألحرر متنإقضإب

ي جنإزة. 
 
 ألضحك مثل ثور ض
ي م
 
. أو مثل قحبة ض ي

 أزق شبطر
 أجر قإفلة إلهوإجس مثل رهإئن حرب. 

ي حقل إألرز. 
 
ي ض

 
 ألسعد إلمهرجير  إلذين كرسوإ أسنإب

سوإ حصإن إلعإئلة.   ؤفتر
 حملوإ جثة أمي إلمتعطنة. 

 رقصوإ رقصة إلتإبوت أمإم إلكهف. 
 ألبولن عىل وجه إلشيطإن. 

  مضطر لنسيإن كنوز دمي 
ي بنك. 

 
 ض

 .  فضة عمري لطإبور إلمرإبير 
ي لصيإرفة جدد. أحبإل أعص  إب 

ي زندي إأليرس. 
 
 إلعضة إلعميقة ض

ي تمثإل من إلجبس
 ليبك بدإل مت 

ي عىل إلفقرإء. 
 وليوزع قمح مخيلتر

 ليبك إلسنجإب إألشقر دإخل عمودي إلفقري. 
*** 

 للعميإن فقط أبيع دموع زرقإء إليمإمة. 
 قلت : سقط نإب إلشمس

 . ي
ي حديقتر

 
 ض

ير فر من مرتفعإت إلشك.   خطفه نرس ض 
 : إلمرأة هإوية وإألديإن معتقالت فظيعة. قلت 

وإ برشإقة كنغر .   عت 
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ي وإدي إلملوك. 
 
ي ض

 
 أفردوب

ي إلهوإء
 
ئ ض ي إلمختت 

 أنإدي صديطر
 توت عنخ أمون -
 توت عنخ أمون-
ي  -  يومإ سألبس تإجك إلذهت 

 وأروض وحوش إلكهنة. 
 أروض إلمركب إلذي يعض سمكة إلنور. 

ي تلسع هوإجس إلغريق. 
 إلموجة إلتر

*** 
 طر  لنسيإن إلسمإوإت إلسبع. مض

 . ي حليب إلالمعت 
ي أرضعتت 

 إلطبيعة إلتر
ي إلطإئرة. 

 
ي تنتظر صحوب

 إلثقوب إلسودإء إلتر
 لتلتهم شيإه رأخي دفعة وإحدة. 
 إلقمر إلذي إفتض بكإرة روجي 

 . ي
ي ممر عبتر

 
 ض

ي نخرهإ نقإر إلخشب. 
 هدإيإ هللا إلتر

*** 
 تحت شجرة إللوز
 أيقظت إلمصبإح. 

ي 
 مع إلذئب.  ألقدس رس صدإقتر

ي إلعتمة. 
 
ي لنبإح أصإبصي ض

 أصص 
 أعزي إلقطإر إلنإئم فوق إلشجرة

 مليئإ بإألشبإح. 
 يهتر  غصن عمودي إلفقري. 
 . ي رأخي

 
ئ ض  ديك إلجإرة مختت 

ه إليومي إل يقإوم. 
 سحر نتر

ي إلجذور. 
 
ي ض

 
 سمعت خشخشة إلبستإب
 وصهيل أحصنة إألسالف

ي طبقإت إلرغإم. 
 
 ض

ي إلز 
 
 مإن وإلمكإن. قلت : إلعإلم إلمتنإه ض

                                                                                                 وإلمجد لقيإمة إألشيإءمن رفإت إألشيإء. 
*** 

ي إألموإت وتدإوي إألبرص وإألكمه.  ي أن يقإل :  ؤنك تحتر
 يكط 

 ولك أمشإج قرب  بإلمإورإء. 
 لوإحتر يصدق إلمنكرسون ويقو 
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ي مختإر.   ؤنك نت 
ي أن يقإل : ؤنك ذو لوثة

 يكط 
 حتر يصدق إآلخرون.. 

 يرموك بحجإرة من سجيل. 
 يستنكف منك إألغيإر . 

*** 
ي 
 إل توقظت 
ي أمت

 
 ذرب

 مثل ورقة قيقب
ي مهب إلمحو . 

 
 ض
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 فتوحإت
 

ي وسإحر.. 
ئ
 أنإ خيميإب

 أفرغت ميإه إلبحر.. 
إ..   حشدت متصوفة كتر
 ..  شيإطير  وقديسير 

 رية.. حرإس قبور أث
 قردة من جزر صديقة.. 

 بحثإ عن خإتم رإقصة إلبإليه.. 
ي قإع بإخرة إلتإيتنيك

 
 ضإع ض

 إلمنكوبة.. 
 بحثإ عن مسدس نإدر وهبنيه
ي من كتإب ألف ليلة وليلة.. 

 جت 
********** 

ي طإرت حمإمة..   من جيت 
ي تمثإل جإئع.. 

 حطت عىل كتط 
ي مدرعة.. 

 
 يشتمه جندي ض

 ..  يرشقه ضبإب عإبر بزفرتير 
 إ حإول عض يدي.. عبث

 كم أضحكه هذإ إلمشهد إليومي 
 حير  سقطت نقودي دفعة وإحدة.. 
 وإلتقطهإ ثعلب هإرب من فضيحة . 

************* 
ي لص.. 

 أوقفت 
 صنع جرسإ من حبإل إلمخيلة.. 

 ..  ليصعد ؤؼ تلة رأخي
 بحثإ عن ؤخوإن إلصفإ.. 
 عن هدإيإ ثمينة أسلمنيهإ

 ..  مهرب كوكإيير 
 لكن هإجمه بغتة أسد

ي ورشة مجإورةك
 
 إن ينإم ض

 ..  لحديقة رأخي
 مكسور إلخإطر . 
*********** 
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ي بعذوبة
 صفصإفة تنإديت 
 ؤؼ حفل شوإء.. 
 لم أك وحدي

ي دإخىلي ضيوف كتر 
 
 ض

 وأضغإث نسإء . 
********** 

 أمسك ظىلي بيدي
 مثل عصإ موخ
 وأرتإد إألقإذي . 
*********** 

ي 
ر
 معجزب

 إلدخول وإلخروج
 من فرإشة إؼ فرإشة

 صهوة قوس قزح . عىل 
************ 

 أحيإنإ
ي قمة جبل إلنوم

 
 وأنإ ض

ي 
ر
 أعتر فوق وسإدب
 عىل فوإكه لذيذة
 وأورإق نقدية.. 

 وبردية مكتوب عليهإ
 ؤؼ إلجرس حيث ثمة نجمة

ي إلسن.. 
 
 متقدمة ض

 ث عن بوإب خالخي لقرصهإ إألبدي . تبح
************* 

 مطر
 يبغي بصوت عإل

 أمإم إلبيت . 
*********** 

 رإبغ
ي تفإصيل وجهي 

 
 يحدق ض

 من كوة إلبإب.. 
 يرشقه عإمل إلنظإفة

 بمكنسة.. 
ي إلهوإء

 
 يطلق دمعتير  ض
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 ثم يتالخر . 
********* 
 إل أحد هنإ

 غتر شجرة تبحث
 عن رضيع جإرتهإ

ي إألرس.. 
 
ي وقعت ض

 إلتر
 قطع حطإب متوحش

 أصإبعهإ بفأس . 
*********** 

 حزين
ي سأفقد إلنهإر إؼ إألبد.. 

 
 ألب

 ؼ إؤلنزوإء مثل فيلسأضطر ؤ
ي قطإر

 
 ؤختلسوإ جرإيته ض

 يقل ثعإبير  ولصوصإ . 
************ 

ي نظإرإت نإدرة جدإ
 
 أهدإب

 هذإ إللقلق إلذي يقود درإجة
ي إلهوإء.. 

 
 ض

 ويحرك دوإستيهإ
 ..  بجنإحيه إلضحوكير 

 كإن طيإر من كوكب شقيق
 يأخذ له صورإ تذكإرية

ي صديقته
 
 قبل تنفيذ إإلعدإم ض

 إرض . يمة قتل تمثإل معإلمتلبسة بجر
************* 

ي 
ي ينإديت 

 بيتر
 مثل أرملة تنإدي ثعلبإ متأنقإ

ي حإنة.. 
 
 ض

ين..   أو مهربإ عىل حإفة نهدين خطتر
ي بأسمإء إلقطإن إلقدإم.. 

 ينإديت 
 يإ لعإزر .. يإ أيوب.. يإذإ إلنون.. 

ة ديك يفإوض قطإع طريق..   أرد بنت 
يقإ..   تحت مظلة إلميتإفتر 

 إن إلحجر . أنإ آخر ترجم
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ي موإجهة ضبإبه
 
 جي بن يقظإن ض

 
ي 
ر
 بعد وإلدب

 تحت جذع نخلة.. 
 فرت أمي ؤؼ بالد إلحبشة.. 
 ..  عىل قدميهإ إلمتفحمتير 

 مفردة جنإحيهإ
 مثل طإئر مذعور.. 

ي غزإلة مهذبة جدإ.. 
 أرضعتت 

ي صقر نجمتير  من ذهب.. 
 
 أهدإب

 كتب عىل صدري بمنقإره إلملػي 
 هذإ سليل إألبدية.. 

.. زأر أسد  ي
 
ي أذب

 
 حكيم ض

ي بصوته إألجش
 أسمعت 

 .. ي
 مقإطع من كوميديإ دإنتر
ي بإلرسد

 ليشحذ مخيلتر
ي من عقد إلفوبيإ.. 

 ويخلصت 
إهير    ألقإرع أعتر إلت 

 .. ي غإرة سفسطإئيي  
 
 ض

ي تخت
 
ي ض

ر
 وأصنع معجزإب

 فإخر.. 
ي بأيإم قالئل

ر
 بعد وإلدب

 .. ي
ي أرضعتت 

سوإ إلغزإلة إلتر  إفتر
 ..  لذإ  إمتشقت مسدخي

 ء أضغإث وحوش.. وعدوت ورإ 
 وجوإسيس قميئير  .. 

 بعد كل غزوة
ي جي بن يقظإن

 يحرضت 
ي .. 
ر
 عىل تمجيد مالذإب

 وتقشتر إلفرإغ بأظإفري . 
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 رسل وشيإطير  
 

 فوق جرس متحرك
 رأيت رسال يبكون.. 

 أضإعوإ طريق إلفردوس.. 
ي إلالجدوى.. 

 
 سقطوإ ض

 منذ إلبإرحة ليال
لة بإلحجإرة..   رشقوإ منإطقة ومعتر 

.. وأشإروإ بم  خإلبهم إؼ وجهي
*** 

ي إؼ شيطإن.. 
 أهديت درإجتر

 ومالبس دإخلية إؼ طليقته إلمومس.. 
 مالت جيوبه بأوسمة ضبإط

 مإتوإ بسم إلشوكرإن-
ي صحرإء عربية

 
 -ض

 ..نقود أثرية ليوإجه
 كوإبيس إألسعإر .. 

ي علم
 
 أهديته كتبإ نإدرة ض

 إلخيميإء.. 
ي مخيإؼي 

 
مم صورته ض  . لتر
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 شطحإت
 

ي إلتلةحير  يعوي إل
 
 ذئب ض

 أقول هذه ليلة جيدة.. 
ي 
ي ينإديت   أب 

ة قس سكرإن..   بنت 
 لنمإرس طقوس إلسحر
 فوق صخرة سودإء.. 
ي أرنبإ ضحوكإ

 ليهديت 
 أو خإتم ملكة إلغإبة.. 
ي بإلفإكهة  ليمال جيت 
 وحشإئش نإدرة جدإ

 لتهدئة خإطري إلمكسور
 وطرد سنإجب إلنقرس
 من عمودي إلفقري.. 

 حير  يطل غرإب غربيب
ي سقف إلبيتعإل

 
 قإ ض

 يهتف بإسمي 
ء ي إلدي

 أقول هذإ حس 
 يدحض حج  إلضوء
ي 
 ويحإول طعن مخيلتر

 بفأس حإد.. 
 تبغي شجرة إلكستنإء

 حير 
ي 
 
 أقول هذه أمي لم ترب

ين حوإل  منذ عرسر
ي ضم عظإمي 

 
 ترغب ض

 إؼ أغصإنهإ إلمرهفة.. 
 ورسد حكإيإت حزينة جدإ

ي إلشتإت.. 
 
 عن أسوأ أيإم عمري ض

ي عصفور
 حير  يغت 

 وق عمود إلتليغرإفف
ة ي عإد من إلمقت 

 أقول هذإ أج 
ته إلعبثية..  ي بنت 

 ينإديت 
 لنمإرس فن إليوغإ فوق شجرة
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 إلصفصإف إلهرمة.. 
ي وجود إلموت

 
 ونشك عميقإ ض

ي إلظلمإت.. 
 
 ودخول إألشيإء إلمرحة ض

ي إلحديقة.. 
 
 حير  أرى وردة مشمسة ض
ي فإن

 
 أقول هذه روح صوض

ي قلب إلطبيعة .. 
 
 ض

ي حير  تدق إلف  رإشة بإب 
. أقو  ي

ئ
 ل هذإ إلوإفد روح هللا إلمتمرب
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 تمثإل إألرمل
 

 كلمإ تسإقطت إلثلوج سإرع إإلرمل ؤؼ جمع قوإلب
ي نحت

 
ع ض  ذإت نتوءإت وأشكإل بدإئية ثم يرسر

 تمثإل عىل هيئة زوجته إلرإحلة
ي تشذيب مالمح وجههإ كمإ لو أن روح )فإن غوغ (قد حلت 

 
يتفي   ض

 ندإخل جسده إلمنذور للنسيإ
 ينظر ؤليهإ نظرة إألرض ؤؼ سإشي بريد إلمطر بعد
ي قلبه تشتعل جمرة إلنوستإلجيإ

 
 جفوة عميقة وض

 يصعد سلم إلهذيإن بمخيلة جريحة
 وقدمير  مسيحيتير  نإلت منهمإ إلكدمإت يرس ؤليهإ
ي مأتم ملػي سإردإ لهإ مإ أعتوره من

 
 بأيقإع قس ض

ي تلك
 
 نيإزك يتم وزإلزل فقد وشدإئد إل تطإق ض

 لسنوإت إلعجإفإ
سنوإت سبع تبدو كزمرة من إلسعإدين إلرإقصة عىل حبل 

 إلمتنإقضإت
 أطفإلك صعدوإ كشالل من إلكلمإت

ي 
 إلمنكرسة ؤؼ غيمة إلهإمدر

 قبعتك إلسودإء إلمعلقة عىل مشجب يكسوه إلغبإر
سة  صإر ملجأ أمنإ لعصإبة من إلعنإكب إلمفتر

 لهمعطفك إلجلدي إلفخم أستحإل تإبوتإ ترقد دإخ
 جثة عيد ميالدك إألختر 

 حذإؤك أستولت عليه جنية شقرإء
 طيبة إلقلب غإلبإ مإ يصدر طقطقة

 تشبه ؤيقإع أقدإم رإقصة بإليه
 إلنوإفذ تتدؼ ستإئرهإ كألسنة قذرة لقرإصنة

 مخمورين
ير ي إلرص   رسيرك إلخشت 

 عوإءه إلليىلي تحت إلوسإدة
 ينتر

ي تهمة إلفرإغ إلهإئ
 لإلخزإنة مثل فقمة تبإدلت 

 إلبإب جفت عيونه من إلبكإء
 ظل إألرمل يطإرد غزإلة مخيلته

 إلمذعورة ويبغي ثم يمسح دموع زوجته إلمنبحسة
 من عينير  ثلجيتير  سإحرتير  محإولة إلستر عىل
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 قدميهإ إلشفإفتير  ولكن لم تفلح عبثإ تحإول خلق
أبتسإمة حلوة عىل شفتيهإ إللتير  تعجإن بإلتخإريم  وعالئم إلعجز 

ي 
ئ
 إلمإورإب

سمون خطوإت قوس قزح من  تفر قطعإن إلغيوم كأطفإل يتر
 مرتفعإت إلفرح إلطفوؼي إلبكر

 تندلع جمرإت غإضبة من مدفأة إلشمس
ع منحوتة إألرمل زوجته إلثلجية إلهشة  ترسر

ي إلذوبإن
 
 إلمصنوعة عىل ضوء مخيلتة إألسيإنة ض

ة  تستحيل ؤؼ بركة دموع صغتر
 منطلقة بإتجإه مجرى إلمإء

 ة زوجته كالجثة ضوئية ؤؼ وطن مخيلته إلوسيعةوتعود صور 
ي 
 
 بينمإ ينكمش إألرمل كدودة قز ض

نقة إلمحو                                                                                                                          رسر
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 لتطعمه حمإمة بمنقإرهإ إلجمي
 
ي  -

 
إ ض  مدن بعيدة..  أعرف نإسإ كتر

ي إلهوإء معلقير  
 
 ينإمون ض

ي إلنهإر  يتبخرون.. 
 
 مثل نجوم ثإقبة وض

ي إلنوم بمنطإد خإرق.. 
 
 أزورهم ض

 أصطحب تمثإإل خرس  يده
 بعضة تمسإح.. 

 خيميإئيإ يطبخ رموزإ وؤشإرإت
 .. ي ؤنإء هالمي

 
 ض

 حصإنإ ضحوكإ أهديه ؤؼ أرملة
ي أرجوحة سمإوية.. 

 
ي ض

 
 تنتظرب

 فإخرة..  نتبإدل كتبإ وهدإيإ 
 إل نهبط إألرض وتغرد فوق رؤوسنإ

 طيور من كوإكب مسحورة . 
*** 

 يدإه مقطوعتإن.. 
 تطعمه حمإمة بمنقإرهإ إلجميل.. 

 تسمعه فإصال موسيقيإ.. 
 حير  ينإم تحمله تحت جنإحيهإ

ة..   ؤؼ جزيرة أثتر
 حيث شجر كثيف يحن

 إيقإع مفإصله .  ؤؼ
*** 

 .. ي
ر
ي حجرب

 
 غإلبإ مإ أسمع خشخشة ض

دموميإ   ء ترتجف من إلت 
ي تحت رسيري.. 

 تختط 
ي من ؤيقإع إلمطر ..  -

 إل تشفطر
 ليس توت عنخ أمون -

 .. كدي  يالحقك عىل حصإن رسر
 مطر ينبح بإستمرإر طوإل إلليل .  -

*** 
 مإ جدوى هذه إلكوإكب إلغزيرة.. 

 وهذه إلثقوب إلعميإء.. 
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ي مإهية إلموت بقذيفة ؟ .. 
 
ي تهدد عصفورإ يفكر ض

 إلتر
إكبة..  مإ جدوى هذه  إلمجرإت إلمتر

 هذه إلحصون إلعبثية.. 
ء ؟.  ي

 إلمليئة بإلالخر
 ..  ومإ رس عبور ماليير  إلسنير 

 عىل سطح إألرض ؟. 
*** 

ي إلسجن
 
 ض

ي غتر سمكة
 
 لم تزرب

ي سجإن . 
ي عيت 

 
 كإنت تسبح ض

*** 
 وإلمكفوفير  . 

ر
يد إلغرض ي بإخرة محملة بت 

 
ورب  أنإ أكتب لتر 

ي  ثمإرإ و 
 فوإكه نإدرة جدإ .. أنإ أكتب ألن نصوذي تمنحت 
 أنإ أكتب لتدجير  إلهإوية.. 
 وتقليم أظإفر إلمستحيل . 
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 هذيإنإت غونإر إيكيلوف
 

 لم أعتر عىل مفتإح
ي جيب )يونغ(

 
 ض

 ألفتح قلعة رأخي 
 إلمليئة بإلفهود
 وإلمهرجير  . 

*** 
إيد  ثمة طرق متر 
 عىل شبإك رأخي 

يف  أظن ذإك إلملعون ستر 
 هشم مصإبيح إلحإنة

د صخر   تهجإء ليستر
 إلنإئمة عىل حدبة ظهري

 منذ زفرتير  ونيف . 
*** 

ي خزإنة )أنكيدو(
 
 لم أجد شيئإ ض

 لم أجد  عشبة إلخلود.. 
 ..  لم أجد ألبومه إلشخري
ة قبل موته  صورته إألختر
 ..  إلمجإنير 

ي مستشط 
 
 ض

 لكن لمإذإ بيته مطوق بإلفالسفة
 وبإئصي لوإزم إلدفن ؟

*** 
 .. ي
ي طريطر

 
 لمإذإ هم كتر ض

 ن يرتقون برإهينهمإلقتلة إلذي
م..  إقمإتتر   بإبرة  إلت 
 أمإم دإر إألوبرإ.. 

 إلنهإر )بمسدسه إألشيب(.. 
 نظرته إلسيميإئية إلعميقة

 إلقبإر إلذي يضحك كلمإ سقطت
 دمعة من )عنق إلحصإن(.. 
ي تنإدي بإسمي 

 إلحمإمة إلتر
 فوق شجرة إلكإليبتوس.. 
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صدك  حذإر ثمة وحش يتر
 عىل حإفة إلسهو.. 

ئ   بإألرسى ثمة قطإر ملتر
 تحت جنإحك.. 

ي عتمة
 
 ثمة لصوص يختبئون ض

 إلالجدوى.. 
 بوذإ عىل حصإن مهشم.. 

*** 
 ,أنصت إؼ أموإج سيإرة إإلسعإف

 ..  ثمة غريق قإدم من شإزئ إلالمعت 
 ثمة ممرضة شقرإء

 ..
ر
 تغسل حصإن غريزتهإ بدموع إلموب

ي يتبخر ببطء.. 
 
 ثمة صيدإلب

زي 
 أنصت إؼ صفإرة إلرسر
عمهإ ثمة مظإهرة ضخمة  يتر 

 لوقيإنوس إلسميسإزي . 
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ي 
 
ي دثروب

 
 دثروب

 
 أرجوكم

 ..  أخرجوإ هذإ إلفهد من غإبة رأخي
ي إلعميإء.. 

ر
 إلذي يرقص عىل إيقإع ذإكرب

 .. ي إلرمليتير 
إ من سإحل كتط   إلذي إختلس إوزإ كثتر

 ..  وفر نحو ظلمإت إلالوشي
 أخرجوإ إلجنية إلزرقإء.. 
 من شقوق أظإفري.. 

ي بمدية شيطإن
 ..قتلت زوجتر

ي روجي إآلسيإنة.. 
 
 حلت ض

إ يرتإحون  هإهي تقتل مإرة كتر
 عىل منصة صدري.. 

 أرجوكم
 إل تسقطوإ إلحصإن إألبيض

 .. ي
ر
ي هإوية متنإقضإب

 
 ض

ي إلمكسور.. 
ر
 لملموإ زجإج صوب

ي هربت ليلة أمس مع لقلق حزين.. 
ي إلتر

ر
 أعيدوإ شجرب

ي مظإهرة عميإن.. 
 
ي فقدت صوتهإ إلجميل ض

ي إلتر
ر
 شجرب
 أرجوكم
 جيدإ.. أصغوإ 

ي دإر إألوبرإ.. 
 
 يدي تغرد ض

ي كنيسة مهجورة.. 
 
 جإري إنتحر بإكرإ  ض

ي بثمن بخس..   بإعوإ صليت 
 أرجوكم

 ضقت ذرعإ بهذإ إلعنكبوت.. 
 بزعيقه إلليىلي فوق جثث إلرهإئن.. 

 .. ي
 
ي تحت شحمة أذب

ر
 برصير أصإبع إلموب

 أصلبوإ إلسحرة إلهإربير  بقوإرب
 إلمغول دإخل مرآة إلبيت.. 

 ي ونبيذي.. محملير  بخت   
إ..   أطردوإ قإئد إألوركستر

 .. ي
ر
 إنه ذئب برإقمإب

 أرشقوإ إلموت بإلحجإرة.. 
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 أرجوكم
 أرجوكم

ي من قبضة إلرمإد إليومي 
 
 إنتشلوب

 حرروإ روجي من غيمة إلمإليخوليإ
 .. ي إألحمر من إلمستشط   أطلقوإ ظل إلزنح 

 عقىلي بتعإويذ رسيإلية.. 
 أغمضوإ عير 

 وميإءإت.. أحموإ قمح هوإجدي من هجمة إلم
ي 
 
ي أغيثوب

 
 أغيثوب

 .. ي سجن حوإخي
 
ي أتبخر ض

 إنت 
ي إنهإ زلزلة إلروح.. 

 
ي دثروب

 
 دثروب

 ..  عبور غوإصة إلشك إلليىلي
 ميإه رأخي .  تحت
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يرة . بالغة تإ  بوت تحت مطر  إلمصإبيح إلرص 
 

 
 كل يعدو إثرك .. 

 يطإردك من أخمص قدميك
 إؼ مغإرة رأسك.. 

 .. ي
 أصإبعك تنبح بإستمرإر عبتر

 ديقة تهإتفك من صحن طإئر .. نإر ص
 يرشقك إلحظ إلعإثر بإلحجإرة.. 

 تطإردك كالب عميإء بأجنحة زلزإل .. 
 أصإبعك إلمسلحة بأسنإن إلمتعإليإت .. 
 غيمة إآلخرين إلمرسودة من حديد.. 

 بركإن أعزب بمسدس فصيح.. 
 لصوص من إلحبشة لم يولدوإ بعد.. 

 جوإسيس يصوبون بنإدقهم
 ..تحت لحإء جلدك إلمتشقق

 )سإئق عربة إألمس(.. 
 )ثعلب إلميتإفزيق(.. 

 هيكل عظمي لهندي أحمر.. 
 .. ي  شوبنهإور وكلبه إلعصإب 
 كوإبيس غريغور سإمسإ .. 

فة إألزرق..   هللا ومالئكته يطلون من رسر
 .. فير 

 مثل مالكمير  محتر
 ..  غتر عإبئير  بإلدم إلزإرب من قدميك إلمتلعثمتير 

ي صفك يومإ مإ.. 
 
 لم يكونوإ ض
 فرقعة عظإمك إلهشة.. لم ترقهم 

 لم يرسلوإ سيإرة إسعإف
 لنقلك إؼ مستشط  إألبدية.. 

 لم يفتحوإ إلنإر عىل طإئرة ذكريإتك إلمريرة.. 
 كل يعدو إثرك .. 

ي بهو كنيسة.. 
 
إ ض  لم ينقذك قإئد أوركستر

كإت..   أروإح إلقديسير  إلمليئة بإلقمح وإلت 
 لم ينقذك خإتم سليمإن إلسحري.. 

ي وإحد م
 ن ألف ليلة وليلة.. لم يزرك جت 
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 لم يمسح دموع أصإبعك مطرإن.. 
ي جرعة

 لم يمنحك ممرض عبتر
 ..  إضإفية من إلمورفير 

 لم تقطف جثتك إلعطنة
 عربة نقل إألموإت .. 

 ..  لكن رغم غزإرة رمإدك إليومي
 لم تنقذك غتر شجرة هرمة

 جلس إلقرفصإء أمإم دإر إألوبرإ . ت
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ي موإجهة وحوش إلالجدوى. إل
 
ي ض

ر
 سإعإب

 
 
 سإعة إلثإنية صبإحإإل

 لم يفلت إلخيط ذلك إلنسإج.. 
ة  متكئإ عىل أ ريكته إألثتر

 يحري عدد إلقتىل
 ..  بإيقإع قس قروسسي

ي بهو إلكإتدرإئية.. 
 
 إل مصإبيح ض

 إل أيقونة إلمخلص.. 
 إل شقشقة مفإتيح إلجنة.. 
 .. إ إلمحو إلليىلي

 غتر أوركستر
 إللعنة خفإفإ طإروإ بأجنحة إلليبدو

 يرة.. إؼ نهإيإت مر
ي إؼ دقإت قلبه

 أصص 
 تتنإثر فوق رأخي 

 إلسإعة إلثإنية صبإحإ
ي فوق تلة رأخي 

 ذئب يغت 
 تزرب من عينيه إلمتلعثمتير  

 مكعبإت إلضوء.. 
 ..  يخطط لرسقة أرسإر إلمإرة إلنإئمير 

 بينمإ ذئإب إلليلة إلفإئتة
ي إلمتعفنة

ر
 تتقإسم غنإئم ذكريإب

 تحت رسيري.. 
 إلسإعة إلثإنية صبإحإ

ي  لص يقفز 
فة كتط   من رسر
يقإ  إؼ فرإغ إلميتإفتر 

 تتكرس فطنته مزقإ مزقإ
ي إلهإوية.. 

 
 مثل زجإج إلروح ض
ي قإرب هإدئ

 بيتر
 أحصد موجإت هوإجدي 

 بمنجل.. 
 مسإفر إؼ إلمكإن.. 

ي وحوش غرإئزي
 تتبعت 
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 ..  مثل سمك إلمإهي مإهي
ي تشكو من عضة إلنهإر

ي إلتر
ر
 جإرب

 من دإء إلمرتفعإت.. 
ي إلحديق

 
 ةتنإم حزينة ض

 أيهإ إلشجرة هل أنت أخت يإنيس ريتسوس ..؟
 إلسإعة إلثإنية صبإحإ
ي بعد

 لم تسقط ورقتر
 لذلك سأرتكب مزيدإ من إلحمإقإت

 سأرمم طوإبق روجي إلمنهإرة.. 
 أجلب نجومإ نإدرة إؼ دإر إألوبرإ

 أ كتب تقإرير مهمة ألطفإل
 لم يولدوإ بعد.. 

إن مإهر  مثل مصإرع ثتر
 هرمة. سأقإتل جنود إلسإعإت إل
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 جإهز لكشف عورة رأخي 
 

 إآلن
ي عىل صهوة حصإن.. 

 أرى تإبوتإ يغت 
 إلحصإن يذوب مثل شمعة.. 
 أرى حمإمإ يصعد من حنجرة

ي هإرب من قذإئف إلنهإر.. 
 
 صوض

ي مغإرة.. 
 
 عزيت نبيإ ض

 .. ي
ر
 سأبيع مسدسه إألشيب إؼ حكوإب

 ليالحق طيور إلرسد إلزرقإء.. 
ي غإرة. 

 
 .يوقظ تمثإإل فقد إحدى عينيه ض
 إآلن تمسإح يجر مركب إلنهإر .. 

ي عينإن جإئعتإن.. 
 ستعضت 

 يحإول قتىلي رسب متنإقضإت.. 
ي قنإص بضحكة مجلجلة.. 

 
 ينقذب

 إلعمل دإخل إلرأس إلليىلي شإق جدإ.. 
 أنإ جإهز تمإمإ إلستقبإل زلزإل مروع.. 
 أصدقإء جدد فروإ من ذئإب إلمخيلة.. 

ي عىل رسير إلالجدوى.. 
 جإهز لنوم حقيطر

 غيمة من روإية  وإقتبإس
 طويلة إألظإفر.. 

 جإهز لكشف عورة رأخي 
 أمإم حإنة مدججة بهيإكل عظمية.. 
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ي 
ئ
 نشيد إلخيميإب

 
 يإ رب

ة..   لمإذإ لم تخلق ؼي أذرعة كثتر
ي بنك.. 

 
 ألقإتل موميإءإت ض

ي 
ر
 غرإبإ يعتإش عىل ديدإن خسإرإب

 .. ي
 
ي إلعبإرة مثل مقإتل صوض

 
 أدخل ض

بة فأس..   إل أصحو أبدإ ؤإل برص 
ي لم

 إذإ مالت غإبة مخيلتر
ي إلليل

 
 بذئإب تهبط ض

 إؼ بستإن صدري.. 
 ..  تغتإل بوإب إليقير 
 بعوإء مرير للغإية.. 

 تخطف حمإم إلسكينة
ي 
 ثم تفر من نوإفذ عيت 

 إؼ إلمكإن.. 
 يإ رب

 ..  لمإذإ لم أكن حإرسك إلشخري
 أتمتع بجرإية أبدية.. 

ي سنة وإل نوم.. 
 
 إل تأخذب

 .. ب إلويسغي
 أدخن وأرسر
 نسإء جميالت..  وأرإقص

 لم تذكرهن كتب إلالهوت.. 
 مسلحإ بمسدس كإتم للصوت.. 
 .. ي إلمالئكة وإلشيإطير 

 تهإبت 
 نإس ملثمون لم يظهروإ أبدإ

 عىل شإشة إألرض.. 
ي إؼ أوإمري ملك إلموت.. 

 ويصص 
ب  أحيإنإ أوبخه حير  يرص 

 ذيل طإئرة بجنإحه إلنووي.. 
 يإ رب

 مإ جدوى هذه إلكوإكب إلغزيرة
ي تدور 

 مثل درإويش.. إلتر
 مأخوذين بنوبة آه.. 
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 لمإذإ خلقت إإلنسإن.. 
ي إلقإتل.. 

 
 هذإ إلدب إلشهوإب
يق دم إألقحوإن..   لتر

 ويشن غإرة تلو غإرة عىل ينإبيع
 إلضوء.. 

 لمإذإ إل تفرغ معتقالت رأخي 
 من إلخيميإئيير  وإلفالسفة .. 

 لمإذإ يتحدر إلموت .. 
 من أصول عربية ضف . 
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ي 
ء يروقت  ي

 إل خر
 

ي هذه إلحرب..  لم تعد 
 تروقت 

ي تطلع من حوإف إألظإفر.. وإل 
 ذه إلكوإبيس إلتر

 هذه إليد إلمقطوعة إلمتشبثة بمؤخرة بندقية.. 
إري..   وهي تعوي مثل ذئب إلت 

إ عىل حبل إلمتنإقضإت..  ي مشية قإئد إألوركستر
 لم تعد تروقت 

ي بأجنحة هشة.. 
 وتصفيق إؤلوز إلهإمدر

ي إل
 
ي فصإحة إلغرإب ض

ة.. لم تعد تروقت   مقت 
ة..  ي إلظهتر

 
 ومنإدإته إلمكرورة لجثة تغرد ض

ي بوتيك إلمالبس.. 
 
ي ضحكة إألفص ض

 لم تعد تروقت 
 وإل هروب تمثإل جإئع صوب دإر إلمسنير  .. 

ي بإخرة أيإمي إلمريضة.. 
 لم تعد تروقت 

ي إلوحل. 
 
 وهي تتخبط ض

******* 
 عطور نإدرة

 ألن أيإمك إلهإربة
ي غإبة موحلة.. 

 
 تقفز مثل كنغر ض

يت وإلهوإجس..   مدججة بإلكت 
 يطإردهإ هنود حمر بمنإطيد غزإة.. 

 سيتكرس زجإج ذكريإتك
 عىل حجر إلزقورإت
 ويندلق دم إلمعت  . 

**** 
فإت..   ألنك تحب زئتر إلرسر

 وتشذيب نتوءإت إلنسإء بمنجل.. 
 .. ي
ي حفل وثت 

 
 وتبديد عطور إلروح ض

 وإعتقإل متصوف يطتر بدرإجة هوإئية فوق رؤوس إألشجإر.. 
 ستدإهمك عإصفة كلمإت
 .  وتدمر كل رعإيإك إلرسيير 

**** 
 ألن عينيك مهددتإن

 بغيمة خفإش.. 
 وصوتك منذور للنسيإن.. 
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 وحمإمتك تتخبط
 أسفل شجرإت إلنص.. 
 ملطخة بتت  إلندم.. 

ن حطإبإ متوإطئإ  ومرآتك تختر 
 ..  ضد غصون كتفيك إلمتلعثمتير 

ئ عبإد إلشمس  سينطط 
تك إلحزينة..  ي نت 

 
 ض

 كويسإمرك نتر  
 مقطوع إلذيل . 

**** 
 ألنك جثة قإدمة عىل مهل

 تتحسس قإع إلهإوية.. 
 حيث يتغت  أهل إلكهف.. 
 وتدور عليهم ثعإبير  مهذبة
 ..
ر
 بكؤوس من فخإر إلموب
إئب شقك جبإة ض   ستر

 بفوإكه متعطنة.. 
 تنسإب دموع إلكلب إلرإبض

 بإلوصيد.. 
 .. ئ مخيلة إلرإشي  لتضتر

 ويكون لشقشقة مفإتيح إلروح
ي إألرس . ع  إيقإ 

 
 كروإن ض

**** 
ي إلليل.. 

 
 ألنك رخ  ض

 ومجرد دخإن عإبر
ي إلنهإر.. 

 
 ض

 ألنك رسول أنيق
 يهيب بخفإفيش محنطة

 إؼ شن مظإهرة
ي برج إلنإر.. 

 
 ض

 ستبإيعك تمإثيل معإرضة
 إختلسوإ روإتبهإ
ي حرب قذرة . 

 
 ض

**** 
 ألنك مهجوس بعطإرد.. 
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ي غلوإء
 
 عينإك إل تنطفئإن ض

 إلعتمة.. 
 ة جدإ.. روحك إلشإهق
 ..  تهإتف فلكيير 

 يبكون جوإر كوكب رأسك.. 
 لذلك ستحط بالبل ملونة عىل كتفيك.. 

 وتنكرس جرإر إألرسإر . 
**** 

 ألن إلموت قنإص مإهر.. 
 ألن إلديإنإت مثل فوإكه جإفة.. 

 .. ي رأخي
 
 ألن هللا يسكن ض

 ألن إلجسد لص متحيل.. 
 تالحقه ديدإن إألرض.. 

ي إلكلمإت.. 
 
 وإلشيطإن يتمدد ض

..  ألن ئ  إلعإلم إنجإز ستر
 ومنحدر صخري
 مكتظ بإألضدإد.. 
 ألن إلعدد وحشة.. 

 وإلغإبة أنس .. 
 سأفر إؼ شجرة .. 

ي  من وطء إلسهو وكوإبيس إلنوم.. 
 
 مثىلي تعإب

 وإلجدوى إألشيإء
 وتموت ببطء . 
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 إألموإت طيبون للغإية
 

 أنإ إل أخإف إألموإت... 
 حير  يطلون من كوة إلبإب.. 

 ..بعيون زجإجية ثإقبة
 ..  وينإدون بإسمي

ي تنظتر أرسإر إلنوم. 
 
ي بإرع جدإ ض

 
 ألب

 ورسد إلجزئيإت إلهإمشية.. 
ة متصوف..   . مثل جلب غإبة كثيفة  بنت 

 أو قتل غرإب برمية نرد.. 
 أنإ إل أخإف إألموإت.. 

 .. ي
 وهم يتدلون من سقف مخيلتر
ة  يختلسون نجيمإت صغتر

ئ سمإء رأخي ..   تضتر
 يطبطبون مثل هنود حمر

ي 
.. فوق كتط    إلمتهدلتير 

ي فيل نإفق.. 
 
 مثل أذب

 أنإ إل أخإف إألموت
 إلذين يطبخون إلشإي
 .. ي إلال وشي

 
 عىل أثإض

 إلذين يرسدون وقإئع غريبة جدإ.. 
 إندلعت تحت إألرض.. 
 أنإ إل أخإف إألموإت.. 

 هم طيبون للغإية مع إألحيإء.. 
 يحبون إلقطط إلسودإء.. 

 .. ي حديقة إلفلػي
 
ي تنمو ض

 وإلنيإزك إلتر
.. وإ  لكلمإت إلنإعمة مثل إلجي  

 ..  ورإئحة إلسمك إلمقىلي
 وإلبيوت إلمكيفة.. 

ي إلسن. 
 
 إلمليئة بزيزإن إلمتقدمير  ض

ي تقلم أظإفر
 إلمسإمرإت إلليلية إلتر
 إلملل وآإلم إلمفإصل.. 
 أنإ إل أخإف إألموإت.. 
ي ميت بإلتقسيط.. 

 
 ألب
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ي شإقولية بهم.. 
 عالقتر

 أدعو إلحإرس رضوإن بإستقبإلهم
 ح أجإنب.. مثل سيإ 

ي نزل فخم بإلفردوس.. 
 
 ض

 وتعميدهم بدم يسوع .. 
 منحهم بطإقة مجإنية

 لحضور حفالت فالسفة
ي دإر إألوبرإ .. 

 
 ض

 أنإ أحب إألموإت.. 
ي نومهم إلطويل.. 

 يؤلمت 
 تحت إألرض.. 
 لكن حير  تنض 
 جلودهم إلدبقة.. 

 سيعودون إؼ إلعإلم.. 
 سيصعدون قمم إألشجإر.. 
 .عت  نفق إلجذور إلعميقة. 

 ..  سيكإتبون إألبدية بحت  إلعصإفتر
 ويضحكون فوق رؤوسنإ

 ألنهم أوضح من غموضنإ.. 
 عميقو إلهيوؼ .. 

 أسيإد إلمكإن وإلزمإن.. 
 وصنإع مجد إألبدية . 
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 إلجددم
ر
 صمم أزيإء للموب

 
 جدد

ر
 مثل مصمم أزيإء لموب

ي ذكريإت سيئة للغإية بكدمإت زرقإء.. 
 تقصفت 

إن تبيع تذإكر  أسمع ضجي  ثتر
 للعميإن.. 

إ ثعإلب بمالبس رهبإن..   أوركستر
 ..  زئتر لوقيإنوس إلسميسإزي

 ..  دإخل حديقة رأخي
 طقطقة عظإم مشإئير  جدد . 

******** 
 مثل طإئر وإقوإق

 أفر من كنيسة إلنهإر .. 
ي دمي تجلجل

 
 وض
 إقيس إلقيإمة.. نو 

********* 
ونز..  ي حمإمة من إلت 

 خذلتت 
 ..  لم تصوت ؼي

ئ بإأليتإ ي ملجؤ ملتر
 
 مض

 وإألشجإر إلخجولة.. 
ي مركب نوح.. 

 
ي رخ ض

 
 طإردب

 نجوت بؤلقإء قصإئد نإسفة
ي قمرة إلقيإدة.. 

 
 ض

 .. ي
ئ
ي دلفير  غنإب

 
 آزرب

 يحب إلمهإجرين
 وضحإيإ إإليدز.. 
********* 

ي بأسد من إلجبس
 أحتط 

 يأكل فإكهة إلالجدوى أمإم عجوز
بهإ إلنسيإن بكربإج..   يرص 

********* 
 أستدرج ضبإبإ موحشإ

 حصنة هوإلكولقتل أ
 دإخل عبإرة مصفحة.. 
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ي عىل كوإكب مجإورة
 وأثت 

ي بجوإئز ثمينة
 ترشقت 

 ..  ألرمم حديقة رأخي
********** 

ي بأموإت جدد
 أحتط 

 يعملون طوإل إلليل
 دون مقإبل.. 
ي بطيإر

 أحتط 
 إبتلعه صحن طإئر
ي رحلة إستطالع.. 

 
 ض

ي بجنود يقلمون مخإلبهم
 أحتط 

ي مبت  مهجور. 
 
 ض
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 سكإن روجي 
 

ي  جدإ هذإ إليوم.. حقإ أ
 نإ شطر

ي مشبعة بإلغيوم.. 
 ألن ممرضتر

ثإرين أصيبإ بإلعم.   ألن نهديهإ إلتر
 وحلمتيهإ مغرورقتإن بإلدموع.. 

 -إختلست فإكهة جيدة من فمهإ إلسكرإن
إ إنبثق  قبل أن تدهس عينإهإ خطإفإ صغتر

 .. ي
ر
 من تلة صوب

 حقإ أنإ حزين جدإ هذإ إليوم.. 
ي ممتلئة بإلعميإن. 

 .ألن طريطر
 وإلشمس مصفرة أمإم إلمستشط  
 ..  تنتظر صيدليإ لزرقهإ بإلمورفير 

ي كعإدتهإ للمرذ  إلمنكرسين.. 
 لم تغت 

ة..   إؼ إلمقت 
ر
 وترإفق عربإت إلموب

 لم تكلم أحدإ من إلبإعة إلمتجولير  
 وعىل وجههإ كدمإت زرقإء.. 

 ..  مثىلي
 حقإ إلعإلم ييئ 

إت إلمنإطقة..   خذلته تنظتر
 إل غإئية إألشيإء.. 

 رية إلليل وإلنهإر تحت جدإر إلحإنة.. سخ
ي إلفصيحة.. 

 مسدسإت إلمإذ 
ي مليئة بجرإر إلضوء.. 

ر
 حقإ بإخرة صوب

 .. ي
ر
ي يختلسون إلقمح وإلموسيطر من حنجرب

 ورهإئت 
 .. ي
 وعىل جرس مخيلتر

ي عز إلنوم.. 
 
إ طيور ض  ثمة أوركستر

ي إلمرآة.. 
 
 حقإ ؼي أحبإب كتر ض

 أهدوإ مصإبيح مدهشة.. 
 إؼ سكإن روجي . 
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 إلمإعإت
 

ي ميت
 
 نإدإب

ي بتغيتر مكإنه.. 
 
 نإشدب

ئ بمعإرضي   جدد ..  ه ملتر  قت 
 وذكريإت جميلة تصفر

 مثل حجل بري.. 
 يده مضيئة.. 

ء  بإألوسمة..   صدره مىلي
ي صقر.. 

 قدمإه يلمعإن مثل عيت 
 وعىل كتفه إليمت  ببغإء.. 
 تردد برإهينه إلهشة.. 

****** 
 حررت شجرة من مخإلب طيور كإرسة.. 

 إبيسهإ بضحكة مريبة.. طإردت كو 
 عإلجت غصنإ مريضإ بإلحم.. 
ي كل إألغصإن إلخجولة

 شكرتت 
ي كنيسة.. 

 
 مثل رإهبإت ض

ي بزيإرة عإئلية
 وعدتت 

 .. ي
ر
ي إحدى منإمإب

 
 ض

ي بعطور
 وتنظيف مخيلتر

 نإدرة جدإ. 
***** 

ير  أسىلي حصإن جإري إلرص 
 بإيقإع كالرنيت أهدنيهإ

 تمثإل لم يعد من حرب إلمتنإقضإت.. 
 غي ويشتر إؼي بعينير  تإرة يب

 عميقتير  .. 
 شإكرإ إيإي بصهيل عذب

ي غإبة إلصدر.. 
 
 يشبه قدإسإ ض

ي إلهوإء
 
 بينمإ ذيله يكتب ض

 كلمإت غإمضة
 إل أفك شيفرإتهإ إإل عند إلنوم. 

***** 
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ي منطإد.. 
 
 أنإ لص ض

يق..   أتجسس عىل سكإن إلميتإفتر 
 إل أختلس سوى كنوز إلنإئمير  

ي إلهوإء.. 
 
 ض

 ل غيمةأتبخر تدريجيإ مث
ي معتقل رسي.. 

 
 تحن إؼ سجير  ض
ي 
ر
 أهديت كل ثروإب
 .. ي
ر
 إؼ فقرإء إلموب

إمية .   إؼ عميإن بأغصإن متر
***** 

 هذه إلليلة
 لم ينم مثل إإله إلكتب إلمقدسة.. 

 لم يستسلم لخفإش إلمخيلة.. 
 يفرغ قإع روحه من زيت إلنسيإن.. 

 سمكإ ميتإ عىل ضفة قلبه.. 
 يسإعده عمإل من كوإكب مجإورة

 بينمإ جإره إلملتف بأورإقه
 مثل سنديإنة هرمة.. 

 يسعل مثل قطإر يطإرد مسإفة
 هإربة . 

******* 
 نص منتصف إلليل

 ضوء إلهإوية
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 بعد إنجإز إلعإلم
 

 .. ي رأخي
 
 ندي مفإتيحه ض

ة  ندي درإجته إألثتر
ي كتب إلخيميإء.. 

 
 ض

ي إلمرتفعإت.. 
 
 ينإبيع ضحكته ض

ي إلعبإرة .. 
 
 وعوإل غزيرة ض

 ك ببطءجبإإل تتحر 
 فإردإ مالبسه عىل حبإل قوس قزح.. 

ي إلعتمإت..  قإرعإ نوإقيس
 
 إلدم ض

 وكسإ جلد إلعإلم بحتميإت بإئسة.. 
.. ب  عد إنجإز هإويإت بمغزله إلليىلي

 .. ي ي قلت 
 
 ندي شجرة إلحكمة ض

ي تمثإل مقطوع إليدين.. إ
 
 آلن يزورب

 جإئعإ وحزينإ .. 
 إختلسوإ مسدسه إلعإئىلي 
 مجرة.. ورموإ مخيإله إؼ كالب إل

 أمال فمه بريش غيمة ضحوكة
ي 
 
  مرتفعإت إلنوم.. إقتنصتهإ ض

 أهديه دمعتير  من إلمإس.. 
 لتهدئة خإطره إلمكسور.. 

 .. ي  وإعدإ إيإه بطإقم أسنإن نت 
 بعد إنجإز إلعإلم.. 

 قتل ثعلب قذر أخإه
ي مركب صيد.. 

 
 ض

 أكلت أمه تفإحة محرمة.. 
 كرست قنإديل شهوتهإ
ي وعل مصنوع

 عىل كتط 
 سحور.. من طير  م

 بعد إنجإز فكرة إلموت.. 
 عض عىل نوإجذه
 ..
ر
 وإعدإ كل إلموب

ي طإئرة بوينغ
 
 بهجرة جمإعية ض
 إؼ عإلم إآلخرة.. 
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ي إنفجإر لغم..  وإعدإ 
 
ي إلذي مإت ض

 
 حصإب

 بجإئزة مإلية ضخمة.. 
ي إلذي قطع إلفرإغ ذيله  وإعدإ كلت 

 ..  بوليمة إل تفت 
 وإعدإ قط إلجإرة إلعميإء
.. بحزمة من سمك إلمإهي    مإهي

 لعإلم.. بعد إنجإز إ
 حإول تمزيقه بإلزإلزل . 
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 إلعصإفتر تفكر مثلنإ
 

 أنإ مستإء جدإ
 ألن جوإد عقىلي إلهإرب

 لم يلحقه ركب إلفالسفة وإألنبيإء.. 
 بعربإتهم إلمصفحة.. 

ي إلمرتفعإت.. 
 
 عقىلي إلذي يرش ض

ة..  ي عز إلظهتر
 
 مثل نرس ملػي ض

 ممتىلئ إلحنجرة بأسئلة حرجة.. 
 إحيه .. سإبال جن

 عينإه نجمتإن من إلذهب إإلبريز.. 
يرة..   تثغو تحت مخإلبه شإة إلحيإة إلرص 

 أنإ مستإء جدإ.. 
ي 
ر
 ألن إلشمس تقتحم سيإج منإمإب

 سإردة روإيإت مقززة عن أرسإر إلعإلم.. 
ق وإلغرب..   تدور مثل مهرج عدمي بير  إلرسر

ي إلمحيطإت
 
 ترقص مع إلدإلفير  ض

 ء.. رإشقة رؤوس إلجبإل بمكعبإت إلضو 
 .. ي إلموإختر

 
 تحرك غرإئز إلمومسإت ض

 .. ة إلعبور إؼ جزر إلالمعت   تمنح إلنهإر تأشتر
 ثم تموت كل مسإء

 مثل صورة أمي إلكإبية
 .. ي ي بروإز خشت 

 
 ض

 عبثإ  تلعب دور إلمحقق
إ بير  يديه  حإمال مصبإحإ كبتر

 بإحثإ عن إلقتلة ومجرمي إلحروب
 إلقذرة وإللصوص إلجدد.. 

 أنإ مستإء جدإ
ى.  ألن  إلعإلم كذبة كت 

 أنإ مستإء جدإ
ي بإستمرإر.. 

 ألن بومة إلليل تسخر مت 
ئ بإلتوإبيت.   ألن إلنهإر ملتر

 حفإر قبور متعفن .. 
 دجإل وعإهر ومتحيل.. 
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ي كفه إلمتشققة تنبت حشإئش سإمة.. 
 
 ض

 .. ي
 مرددإ ربإعيإت ذإت إيقإع عبتر

 إلعإبرين.. 
ر
 أمإم إلموب

 ألن إلرب تخىل نهإئيإ عن إلجرج
ي إلمعتقالت إلرسية.. وإل

 
 عميإن ض

 ألن إلطيور تفكر مثلنإ بهشإشة
حة..   تبغي مثل أرإمل أمإم إلمرسر

 ألن  إلطيور تتعإز إلمخدرإت وإلموسيطر فوق رؤوس إألشجإر.. 
 ألن رأخي قإئم عىل بركإن متحرك

ي إلقطب إلبعيد.. 
 
 ألن جنإجي تجمدتإ ض

ب بعصإه ير يرص  ي ض 
ر
 ألن صوب

ي إألبعإد إلعميقة.. 
 
 ض
 ن وحوشإ آدمية تتسلق شجرةأل

ي إليقظة وإلنوم. 
 
ي ض

 قإمتر
 تكشط لحإء روجي إلوديعة.. 
ي أكره أفإشي إلخزإف.. 

 
 ألب

ي مليئة بدببة بنية..   ألن مصبإت قلت 
ى..   ألن إلعإلم جريمة كت 

ي أوؼ حيإته.. 
 
 إرتكبهإ إلرب ض
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 مأسإة  ئدم
 

 لم يطرد آدم من إلجنة.. 
 لم يطرد من أجل تفإحة .. 

 رسقة أموإل إلمالئكة..  أو من أجل
 أو إلتظإهر أمإم أفص مجلجلة.. 
ي مومس

 بل من أجل قطع حلمتر
 بمقص حالقة.. 

ثإرين  وبيع نهديهإ إلتر
 إؼ حالق مهموم بنبش عإنإت إلنسإء .. 

 بحثإ عن مفإتيح إألبدية.. 
إ..   آدم قذر ونمإم  يدخن كثتر

ي مأسإة إلموت.. 
 
 يفكر ض

ي صحة إلغيبيإت.. 
 
إ ض  ويشك كثتر

 ب إلفودكإ بعرق جبينه.. يرسر 
 يبيع إلتفإح للمورسكيير  إلجدد

 بثمن بخس.. 
 عإزف نإي أنيق عىل حإفة إلهإوية
ي مالمحه.. 

 
 ترقد غيمة حزينة ض

 وعىل كتفيه تنإم مدينة مهدمة.. 
 لم يطرد من إلجنة.. 
 أو من دإر إألوبرإ.. 

إ  هإربير  من رصإص قسإوسة.. 
لة كتر  آوى معتر 

 لم يتعلم إألسمإء كلهإ.. 
 لم ير شيطإنإ وإحدإ .. 
إ ..   عإش شهوإنيإ وفقتر

ة أشورية..  ي مقت 
 
 إنته بوإبإ ض

ي بإرجة إلحلفإء.. 
 
 عتر عىل حوإء ض

 تلمع أحذية إلجنود إلشقر
 تبغي طفليهإ إلجميلير  إلمقتولير  

 بمسدس هتلر.. 
 كإنت مطلقة مدمنة عىل إلمإريخوإنإ.. 

 قطع مإركس شحمة أذنيهإ
ي مإخور عمومي . 

 
 ض
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 إلهدهد
 

 تبإ لك أيهإ إلهدهد
 لمإذإ حرفت بريدي إؼ هللا.. 

 لمإذإ لم تقل له إن نيإزك غريبة
 .. ي حديقة  رأخي

 
 إلتهمت شجرة ض

 أن إلبإب إلذي طليته بمإء إلذهب
 فر إؼ إلغإبة .. 

يرين  تإركإ خلفه طفلير  ض 
 وجسدإ مكشوفإ للمإرة.. 

 ..  أصإبصي
 فرإغإ يحمحم بير 

 . ي
 .لمإذإ لم تحطه بهشإشة برإهيت 

 .. ي إليومي إلصإعد من أخمص قدمي إؼ نإفورة رأخي
 
 بجنوب

ي إلملكية.. 
 أيهإ إلهدهد لمإذإ  إختلست  ريشتر

 وأنإ نإئم بير  نهدين
 مثل بومة عميإء.. 
 أختلس إلفضة.. 
 وفإكهة إألنهإر .. 

                                                                                                        حرفت بريدي إؼ هللا..  ,إإلهدهد لمإذتبإ لك أيهإ 
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 قإرب أصيب بإلعم
 

 لم يلتق أبدإ بروحه
ي إلليل إؼ إلنبع

 
 تذهب ض

 ..  حإفية إلقدمير 
 تمال جرة إألرسإر.. 

 لتغسل حصإن إلجسد آخر إلوقت
 مثل خإدمة عجوز

ة إلليبدو..   تشذب شجتر
 بمقص )يونغ(.. 

 ة مسحورة.. كل هذإ يتم دإخل حجإر 
ي أرضعته حصدوإ كتفيهإ بمنجل

 -إلشجرة إلتر
 له أصدقإء صميمون  لم يولدوإ بعد.. 

قإ..   له غزإلة عىل حإفة إلميتإفتر 
 آلهة فرت من عش إلمخيلة.. 

 فالسفة هإربون من فهود إلحتميإت.. 
 بعد أن فقدوإ مإشية إألسئلة.. 

 ..  لم يلتق أبدإ بسكإن رأسه إلخجولير 
 ..خدعته حربإء إلحوإس
 ..  مفإهيم إلغرإب إلعدمي

ة إلكإهن..  ي نت 
 
 ضحكة إلطإووس ض

ي أو بوذي
 
 لم يطر مثل صوض

 إؼ ذروإت إليوطوبيإ.. 
 مطر عزلته نإعم.. 

 ..  سمإؤه إنفرطت برصإصة إلفلػي
 قإربه إلملعون أصيب بإلعم.. 

 وضيوفه إختفوإ مثل صحون طإئرة.. 
ي كنيسة

 
 لم يك قإرع أجرإس ض

 إلنهإر.. 
ي إلليل.. لم يك إإل شحإذ

 
 إ ض

 لم تزره غتر نجمة جريحة
ي آذإر.. 

 
 فقدت حصإن إلعإئلة ض

ي خرم إإلبرة.. 
 
 لم يلتق بشمإس ض

 ليصإلح رسب متنإقضإته
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 قبل إنكسإر إلجرة إلعميإء.. 
 قبل سقوط حمإمة إلمعت  

 .. ي إلفخ إلهالمي
 
 ض

ته ي خلوة كهفه إليومي . , هكذإ يرتق أسمإل حتر
 
 ض
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ورة  زئتر إلصتر
 

 بليس نبإح إلكال 
 ..  إلذي يرشق إلمإرة إلنإئمير 

 ..  هذإ نبإح هوإجدي
ي تحرس إلبيت طوإل إلليل.. 

 إلتر
 يزورهإ هنود حمر

 بعد منتصف إلليل.. 
ورة..  كدي هإرب من زئتر إلصتر  فإرس رسر
 .. ي
 هذإ لص يحإول إختالس مرجإن مخيلتر

 خإتم سليمإن من إصبصي إلنإئمة.. 
 أرسإر إلليلة إلفإئتة.. 
 ..  بريد إلهدهد إلعدمي
 ئصغ جيدإ يإ نقموش

ير..   إلنسإج إلرص 
ي رمل إلعتمة.. 

 
 إلمتحرك ض

 إلعنكبوت إلذي ييئ  
 مثل قإطرة دإخل سكة إلرأس إلمهوشة.. 

 لم يفلت إلخيط هذه إلمرة.. 
 لم يزل يتدؼ فوق رأخي 

ي ملكوته
 
 سإدرإ ض

 مثل نصف إإله . 
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 طرد إإلعصإر بعكإزة إلمتصوف . 
 

 رأيت متصوفإ
 يبعد إعصإرإ بعكإزته.. 

 يدفعه إؼ مرتفع صخري
 حيث يقيم مصإصو دمإء.. 

 سيإسيون أقزإم يرتقون جمإجم
م..  إقمإتتر   منتخبيهم بإبرة إلت 

 شكرته ألنه أنقذ خيمة هندي أحمر
 مهددة بإلسقوط .. 

إ مصإبإ بإلجنون   -جدوإل صغتر
 ..  شجرإت مريضة أمإم مستشط 

 عصإفتر مذعورة .. 
 .. ي
 فرت من عش مخيلتر
ي 
 
ي ..  أشإر إؼي مرتفعإ ض

يطر  منطإد ميتإفتر 
ي أنيق .   مبتسمإ مثل نت 



-| 145 |- 

 يسوع عىل درإجة جميلة
 

 إل تنس عضة إلخفإش.. 
إب..  ي إلتر

 
 سقوط زندك ض

 ضير مفإصل أهل إلكهف .. 
 نبإح أصإبعهم تحت شحمة أذنيك.. 

ي كتإب قديم.. 
 
 تحديق كلبهم ض

 إلتنس ضحكة يسوع عىل درإجته إلجميلة.. 
 تحت وإبل إلغربإن.. 

 إلمتصدع.. يهتف بإسمك 
 أينك يإ غريب.. 

 .. ك عإئىلي
ي مرسعإ مثل نتر 

 ثم يمر 
 إل تنس مظإهرة إلهنود إلحمر

 فوق صخور كتفيك.. 
ي إلحديقة.. 

 
 إل تنس فوإكه إلالوشي ض

 إل تنس إلهروب من مركب نوح.. 
 إختالس بزته إلقديمة.. 

ي .. 
ئ
 مسدسه إلبدإب
 طإقم أسنإنه .. 

 مفإتيح قمرته إلفريدة.. 
 ديد إلفرإغ.. ألبومه إلشخري لتب

إ بزفرتك إلعميقة..   طعن قإئد إألوركستر
 ..  إل تنس نصإئح بوم إلدوق إلكبتر

ي هربت من إلسجن.. 
 نجمة إلفلػي إلتر

 بإتجإه روحك إلمشمسة.. 
.. إل  ي   تنس رشق إلمكإن بجمرة إلزنح 



-| 146 |- 

 إلطيإر
 

 ..  بإمكإنك أن تطتر
 دون مسإعدة إإلهية.. 

 دون مبإركة فرإشة
ي تقإطي

 
 ع وجهك.. أو ينبوع يحدق ض

إض أجنحة طإئر إلفينيق..   دون إقتر
 ..  دون إلتحليق بمظلة جندي من إلمإريت  
ير..  ة هإربة من فهد ض   أو طإئرة صغتر

 بإمكإنك أن تحصد لؤلؤ إلمخيلة.. 
 بمنجل متصوف.. 

ي شؤون إلعإلم.. 
 
 تترصف مثل إإله لبق ض

 تطإرد إلجإذبية بتفإحة نيوتن.. 
 وتحصن روح غإليىلي بتت  بركإتك

 ع ذيل إلليل بمقص حالقة.. تقط
 تفسد مزإج إلنهإر بضجي  إلموميإوإت.. 

 تخطط لكرس عظإم إلحوإس.. 
 بإمكإنك أن تزور أصدقإء جيدين

ي إلهوإء.. 
 
 ينإمون ض

 يلبسون قمصإنإ فضفإضة من إلضوء.. 
 إل يمشون أبدإ إؼ إلورإء.. 

 أو يجرحون حرير إلمخيلة بأسنإنهم.. 
إت إلف  السفة .. أو يرشقون إلنسيإن بتنظتر

 إل وقت لديهم للهبوط
 أو تأثيث إلجسور بنبإح إلمعإدن.. 

 ..  بإمكإنك أن تطتر
ك  تربط عالقة عضوية مع نتر 

 يرش مثل وعل أنيق.. 
 ..  بير  غيمتير 

ي أن تقلم أظإفر عقلك
 يكط 

 تنظف روحك من قش إليوطوبيإ.. 
 تصعد سلم  قإمتك ببطء.. 

 تقفز مثل طيإر مإهر
 ية رأسك . دإخل هإو
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 ديوجير  مصبإح 
 

 أنإ مستإء جدإ
 ألن جوإد عقىلي إلهإرب

 لم يلحقه ركب إلفالسفة وإألنبيإء.. 
 بعربإتهم إلمصفحة.. 

ي إلمرتفعإت.. 
 
 عقىلي إلذي يرش ض

ة..  ي عز إلظهتر
 
 مثل نرس ملػي ض

 ممتىلئ إلحنجرة بأسئلة حرجة.. 
 سإبال جنإحيه ..عينإه نجمتإن

 من إلذهب إإلبريز.. 
يرة..  تثغو تحت مخإلبه شإة إلحيإة  إلرص 

 أنإ مستإء جدإ.. 
ي 
ر
 ألن إلشمس تقتحم سيإج منإمإب

 سإردة روإيإت مقززة عن أرسإر إلعإلم.. 
ق وإلغرب..   تدور مثل مهرج عدمي بير  إلرسر

ي إلمحيطإت
 
 ترقص مع إلدإلفير  ض

 رإشقة رؤوس إلجبإل بمكعبإت إلضوء.. 
 .. ي إلموإختر

 
 تحرك غرإئز إلمومسإت ض

ة إلعبور إؼ .. تمنح إلنهإر تأشتر   جزر إلالمعت 
 ثم تموت كل مسإء

 مثل صورة أمي إلكإبية
 .. ي ي بروإز خشت 

 
 ض

 عبثإ  تلعب دور إلمحقق
إ بير  يديه  حإمال مصبإحإ كبتر

 بإحثإ عن إلقتلة ومجرمي إلحروب
 إلقذرة وإللصوص إلجدد.. 

 أنإ مستإء جدإ
ى.   ألن إلعإلم كذبة كت 

 أنإ مستإء جدإ
ي بإستمرإر. 

 .ألن بومة إلليل تسخر مت 
ئ بإلتوإبيت.   ألن إلنهإر ملتر

 حفإر قبور متعفن .. 
 دجإل وعإهر ومتحيل.. 
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ي كفه إلمتشققة تنبت حشإئش سإمة.. 
 
 ض

 .. ي
 مرددإ ربإعيإت ذإت إيقإع عبتر

 إلعإبرين.. 
ر
 أمإم إلموب

 ألن إلرب تخىل نهإئيإ عن إلجرج
ي إلمعتقالت إلرسية.. 

 
 وإلعميإن ض

 ألن إلطيور تفكر مثلنإ بهشإشة
حة.. تبغي مثل   أرإمل أمإم إلمرسر

 ..  أل إلطيور تتعإز إلمخدرإت وإلموسيطر
 فوق رؤوس إألشجإر.. 

 ألن رأخي قإئم عىل بركإن متحرك
ي إلقطب إلبعيد.. 

 
 ألن جنإجي تجمدتإ ض

ب بعصإه ير يرص  ي ض 
ر
 ألن صوب

ي إألبعإد إلعميقة.. 
 
 ض

 ألن وحوشإ آدمية تتسلق شجرة
ي إليقظة وإلنوم. 

 
ي ض

 قإمتر
 لوديعة.. تكشط لحإء روجي إ

ي أكره أفإشي إلخزإف.. 
 
 ألب

ئ بدببة بنية..  ي ملتر  ألن قلت 
ى..   ألن إلعإلم جريمة كت 

ي أوؼ حيإته.. 
 
 إرتكبهإ إلرب ض
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ى  إلعإلم خدعة كت 
 

ى..   بمإ أن إلوإلدة جريمة كت 
 وإلعقل ذو نظإرإت سميكة.. 

 وإلفالسفة مثل إألطفإل
 يلهون بإألرإجيح

ي حديقة مظلمة.. 
 
 ض

 إلحوإسيصغون إؼ طيور 
ي تطتر مثل إلخفإفيش.. 

 إلتر
 خجولة وشبه عميإء.. 

 قررت قتل جميع إلفالسفة
 ..  وإلكهنة وإلقديسير 

 وفتح إلنإر عىل متصوف.. 
 يسحب غيمة مريضة
 بلسإنه إلمعقوف.. 

 قررت ركل مإ ورإء إلطبيعة.. 
ي حإنة

 
 وإلنوم عإريإ ض

 يرتإدهإ إلمطلقون وإألرإمل.. 
 وذوو إلعإهإت إلمزمنة.. 

 إلعإلم قذر ومتعفن.. بمإ أن 
ئ بزئتر إلحروب..   ملتر
إإلت..  إ إلجت   وأوركستر

 غتر جدير بمديح إلضوء.. 
 ..  وإل بقمح إلتفكتر

 .. ي
 قررت  إعتقإل مخيلتر
 ونهب جرإر غرإئزي.. 

 قررت إختالس درإجة إلشيطإن.. 
 وإلذهإب إؼ إلهإوية.. 

 برسعة مذهلة.. 
 بمإ أن إلموت يسخر
 من مشيتنإ إلعرجإء.. 

 تيإلنإويخطط إلغ 
 برسيإلية مفإجئة.. 
إم جسدي  قررت إض 
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 عىل حطب إلكلمإت.. 
 ونسيإن وصإيإ إلقس.. 
 وإلذهإب إؼ إألبدية.. 
ي قإرب هريقليطس. 

 
 ض
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 شذرإت من إضبإرة محإرب قديم
 

 حقإ أنت لست عىل مإ يرإم.. 
 مكعبإت إلضوء تالشت بير  أصإبعك إلمظلمة.. 

ي تنإم تحت رسيرك.. 
 إلوحوش إلتر

ي سقطت من 
 غإبة رأسك.. إلتر

 مخلفة هيإكل عظمية.. 
 من إلذكريإت إلعذبة.. 

 وثقوبإ عميقة عىل زندك إأليمن.. 
 هإمدة مثل أكيإس من إلرمل.. 

 سإقك إلمقطوعة.. 
 بسبب إلغنغرينإ.. 

 ..  تعوي أمإم إلمستشط 
 .. ي دإر إلمسنير 

 
 مثل كلب حرإسة إختط  صإحبه ض

 سمك ضحكتك إلمتجمد عىل سإحل إلالجدوى.. 
 دة بقذيفة قنإص.. روحك إلمهد

 حقإ أنت لست عىل مإ يرإم.. 
 تزحف مثل فقمة جريحة.. 
فة إلمجإورة..   لتصل إؼ إلرسر

ي تشبه قطيعإ من إلموميإءإت.. 
 أليإمك إلتر

ي سيقإن إألطفإل.. 
 
 تحدق ض

 إلطإئرة مثل فرإشإت آذإر.. 
 ينفرط عقد دموعك .. 

ة  بينمإ إلمإرة يجمعون غزإلنإ صغتر
 ..  من إلفرح إليومي

إسة بينمإ   حمإمتإن تضحكإن برسر
 ترشقإن إلعإلم بنتر إلالمبإإلة.. 
 ..  تتحسس عينيك إلمنذورتير 

 لعتمة أبدية.. 
 حقإ أنت لست عىل مإ يرإم.. 

 ..  كم يعذبك يتم سإقك إليمت 
 دموع جزمتك إألحإدية.. 

ي تشبه تلعثم
 قفزة إلنهإر إلتر
 حوإفر إلكنغر.. 
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 تسإقط إلنيإزك إلمطفأة.. 
ي حديقة رأسك إلمهوش

 
 ة.. ض

 كم يعذبك هذإ إلفرإغ إألشيب.. 
 فعال إلحيإة حلوة جدإ
 ولو بنصف جسد.. 
 ستكون عىل مإ يرإم.. 

ي أن تفرد جنإحيك
 يكط 

ي ملكوت إلمخيلة . 
 
 وتحلق ض
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 إلذين إختفوإ مثل صحون طإئرة. 
 

 إلذين رقصوإ
 ثم إختفوإ مثل صحون طإئرة.. 
ي مإهية إلذإت.. 

 
 إلذين فكروإ ض

ي بالغة إلضوء إلزإرب م
 
ورة.. ض  ن أصإبع إلصتر

ي متوإليإت إلليل وإلنهإر.. 
 
 ض

ي مكر إلحوإس.. 
 
 ض

ي تكسو
ي إلندوب إلزرقإء إلتر

 
 ض

 جسد إلعقل.. 
ي إلجنة.. 

 
 وإشتهوإ مقإعد فإخرة ض

ي إلفضإء.. 
 
 منإطيد لغزو ذكريإت هإئمة ض

 أنهإرإ تتدفق  بإلنسإء إلجميالت.. 
 .. ضير 

 وإقيإت صدرية ضد قنإصة مفتر
 إمرةنقودإ إل تحر لشن مغ

ي جزر هإوإي.. 
 
 ض

إس سمك سلمون مقىلي   وإفتر
إ..   وشطإئر إلبيتر 

 مثل دببة مهذبة جدإ.. 
 إلذين أقإموإ مدنإ من زئبق.. 
 ومشوإ فوق فوهة بركإن.. 
 إلذين هإجمهم ذئب إلليل

ي غإبة إلمحو.. 
 
 ض

 إلذين أفرغوإ ميإه أعمإرهم
ي دوإرق مثقوبة.. 

 
 ض

 شيعوإ موتإهم إؼ كهف إلمخيلة.. 
 إوز بري آمن.. نإموإ مثل 

 إلذين دحضت برإهينهم
 لعبة إلحتميإت.. 

 ..  وإحتموإ طويال بظل إلبدهي
 إلذين ركبوإ إلبحر

 وطإردوإ قوإرب إلمستقبل.. 
ي أزقة مظلمة.. 

 
 إلذين تقإتلوإ ض

 هشموإ مصإبيح إلمالئكة بإلحجإرة
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 ثم طإروإ مثل حمإم زإجل
 نحو إلالمكإن.. 

 إلذين إختفوإ رسيعإ تحت إألرض
ة..  لم يرقهم ي سإحة إلمقت 

 
 تأبير  إلقس ض

 وتسإقط دموع كإذبة من محإجر إألصدقإء.. 
 همهمة عربة إألموإت.. 
 ضحكة إلقبإر إلمريبة.. 

ي إلغيإب.. 
 
 إلذين سقطوإ ض

ي دإر إألوبرإ . 
 
 سأرإهم إلحقإ ض
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 بقإيإ ضوء عىل جرس إلعمر
 

 ذكريإتك تتدؼ مثل حبإل إلبحإر.. 
 من فروة رأسك إؼ أخمص قدميك.. 

بت دموعك.. وإل ي رسر
 سمكة إلتر

 تغرد دإخل إألكوإريوم.. 
 عينإهإ دقتإ قلب مذعور.. 
 .. ي
ئ
 زعإنفهإ تتكلم لغة خميإب

ي لجة صإفية.. 
 
 روحك ضإئعة مثلهإ ض

 لم توقظ  إلنجمة أصإبعك إلمغرورقة.. 
 لتقطف طإئرإ جميال

 من قوس قزح.. 
ي جرة قلبك

 أو تخط 
ي عبإرة بيضإء.. 

 
 ض

 لم تن  حمإمة إلتأويل.. 
 يإنة إلذئب.. من خ

ي قفص إلعإلم.. 
 
 وإلهوإء يلثغ ض

ي أرض إلسيميإء.. 
 
 أنت دإئم إلحفر ض

 .. ي
ر
 لغصونك إيقإع إلمرإب

 إلعإبرون مضوإ إؼ إلورإء.. 
 وحدك ترتق جنإحيك
 عىل حإفة إلهإوية.. 

 ظلك  مشبع بتقإطيع إلمحو .. 
 إآلخرون دخإن يصإعد من فوهة

 إلنسيإن .. 
 هذإ دلو إلمحبير  
 مخيلة.. إغرف من بتئ إل

 مإء لخيولك إلجإمحة . 
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 آكل إألموإت
 

 فعال أنإ مجنون.. 
ي إلعتمة.. 

 
 أغدر إلقبور ض

ي 
 
ي تتدؼ مثل أذب

 مخيلتر
 فيل نإفق . 

ي بير  إلعرإئش .. 
 أختط 

 أرإقب حمإمة مريضة
 تفلت من فم إلقتيل.. 

 وحير  يفرنقع إلمعزون.. 
 .. ي
 
إب بأسنإب  أنبش إلتر

 أجر إلجثة إؼ كهف مجإور.. 
 إ مزقإ بفأسأقطعهإ مزق

ير..   إختلستهإ من حطإب ض 
ي 
ر
ي مغإرب

 
 وأظل ض

 مثل وحش ملطخإ خطمه بإلدم.. 
ي خفإفيش رجيمة

 تقإسمت 
 بركإت هذه إلمأدبة.. 

 أنإ آكل إألموإت
 .. ي
ي منإكب عزلتر

 
ب ض  أض 

 أصنع من إلجمإجم جرإرإ
 
ر
 وأبيع قلوب إلموب
 لذئإب غتر مرئية.. 
 فعال أنإ مجنون

 مهووس برإئحة إلجثث.. 
 إلرقص مع إألشبإح.. أهوى 

إ بنو آوى..  ي أوركستر
 
 وتسعدب

ئ بقطإع إلطرق..   فوق صدري إلملتر
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ة به  لوإنستر
 

 أنإ شإعر غريب جدإ ومضطهد
 أتلطر صفعإت موجعة من تمثإل

 عريض إلمنكبير  . 
ي إؼ ضير مدية

 أصص 
ي عمودي إلفقري.. 

 
 مرشوقة ض

ي 
ي مخيلتر

 
ي جرسإ طويال ض

 أبت 
ه مهجرون عىل ظهورهم  يعت 

 يت من إلزنك.. توإب
 .. ي
 ثم تهدمه ذئإب تتسلل من جمجمتر

 بعبوإت نإسفة.. 
 تبغي يدإي مثل أرملة

ي قبضة إلخوإء
 
 ض

 أحيإنإ أطرد جسدي
 مثل متسول له جنإحإ طإئرة نفإثة

 .. ي برية إلالمعت 
 
 هكذإ أظل أيإمإ أطتر ض

ة..  ي أحيإز أثتر
 
 ض

 ريشة يطإردهإ صقر أنيق.. 
 ؼي أصدقإء عميقون
 ة عذرإءينإمون دإخل شجر 

ي إألوؼ.. 
 لم يصحوإ منذ قيإمتر

 أكإتبهم بوإسطة هدهد محنط
ي منحدر صخري

 
 أهدنيه سليمإن ض

إ..  ي إلجن ختر  وأوذ ب 
إمي إألرسإر

 أنإ بعل متر
 لجنية شهوإنية

 تبيع قصإئدي إلمملحة
 إؼ صيإرفة من إلجن

 تجأر أروإحهم حير  يصغون
ي 
 
 إؼ إيقإع بلبل تحت لسإب

 يحإور سكإنإ رسيير  
ي 
 
 أدغإل إلنوم.. ض

 أنإ شإعر غريب جدإ
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ي 
 
ي سجن رومإب

 
 مت مضطهدإ ض

 مصلوبإ عىل خشبة
 تع  بإلمسإمتر إلصدئة.. 
 مكسوإ بكدمإت زرقإء.. 

 مقطوع إلرأس وإألطرإف.. 
 مهجوسإ بحرإئق إلكينونة

 أتقمص جسد بهلوإن
ي خلوته.. 

 
 يلعب بإألضدإد ض
 ويطيب له إإلختفإء

ي 
 
  تضإعيف إلظل ومسإتتر إألشيإء.. ض
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ي إلمستشط  
 
 ض

 
ي فمه غرإب .. 

 
 ض

 يدنو من ضفة نسيإنه
 رويدإ  رويدإ.. 

 مثل لقلق فر  من عضة تمثإل.. 
 يحإول إختالس مفإتيح إلجنة
ي ممرضة مشمسة.. 

 من عيت 
ي بل يطتر 

 مثل خفإش ..  إنه إل يمدر
ي إليه شجرة كإليبتوس.. 

 تصص 
 تحت ظاللهإ إللذيذة

ر
 يرتإح إلموب

 .يتقإسمون أيإمإ هشة بإلتسإوي. 
وإ عليهإ  نقودإ مزيفة عتر
 بير  شقوق جمإجمهم.. 

ة ليال..   إلعإرسر
 إلمستشط  هإمد مثل جثة.. 

 حإرس بيت إألموإت
ي عطلة جسدية.. 

 
 ض

 إلسمإء مشغولة بعد نقودهإ إلمضيئة.. 
 إلصمت مدية قإطعة.. 

 لم يزره سوى ملك إلموت
 ..  مرتير 

 عىل درإجة هوإئية.. 
 متأبطإ إضبإرة مسمإرية.. 

 إقإمة أبديةوإعدإ إيإه ب
ي جزيرة نإئية.. 

 
 ض

 خإلية من زئتر إألضدإد.. 
 هكذإ مثل طإئر فينيق

 ولد من رمإده.. 
 رمم روحه إلمنهكه.. 
 هكذإ أثث أيإمإ حلوة

ي إلملكوت .. 
 
 ض

 وأقإم جرسإ من إلضوء
                                                                                                                لمعدنه إلبكر . 
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 محنة إبرإهيم
 

 ستون سنة وأنإ أبحث عن إلغإبة إلمسحورة حيث يقيم هللا
 مع قطيع إوز أبيض مدججإ بأسلحة رشإشة

إن إلجإذبية.  إر مرفودإ بمالئكة تحرس متر   لتبديد هوإجس إألرسر
ير ؤليصإل  أبحث عن حإجبه إلرص 

 بريد إألرمل.. 
 ستون سنة مضت

ي تثغو بلكنةقلت للنإر 
 إلشقرإء إلتر

 .. ي  مإتعة أنت رب 
 ..  درت حول شعإليلهإ مثل هندي أحمر مأخوذإ بإيقإعهإ إلمتعإؼي

ي قإع إلعتمة. 
 
 ولمإ رأيت سقوطهإ إلبإئس ض

 .. ي  قلت لست رب 
 آه كم تعبت روجي إلمإورإئية.. 

ي عمإئق إألرسإر.. 
 
ب إلوبيل ض ي من إلرص 

 
 وقد جف حصإب

 قلت لميإه إلشالل إلزرقإء.. 
ي بأمجإد إلعإلم.. إ

ي إلجذور إلعميقة وتغت 
 
ي تكمن ض

 لميإه إلتر
ي أنت إيقإع إلحيإة إألبدي.   أنت رب 

ي قإع إلنسيإن. 
 
 ولكن لمإ هلك إلصيإد وغرق مركبه ض

 وأتت عىل محإصيل إلذرى.. 
 .. ي  قلت لست رب 

 أدرت وجهي ميممإ سمتإ آخر.. 
رأيت شجرة ضخمة كثيفة وعإلية جدإ تزورهإ آإلف إلطيور من 

 قطإرأ
 .. ي  إلعإلم قلت هذإ رب 

 وظللت محلقإ مثل طإئر إلقطرس
 بيد أن صإعقة عبثية قطعت جذعهإ إؼ مزق. 

 فضحتهإ هشإشة إألغصإن.. 
 .. ي  حينئذ قلت لست  رب 

ي رؤوس إلجبإل .. 
 
 وبينمإ أنإ ض

ت عىل إمرأة فريدة إلحسن  عتر
 وإلجمإل .. 

ي   بكيت وقلت هذإ رب 
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ي حبهإ وبلغت أعىل مرإتب عشق
 
هإ وكرعت إلنور من كوز تعمقت ض
 إلمتصوفة . 

ي مع قرد متعطن..  فهربت ركضإ وقلت إل تصح أن 
ولكن خذلتت 
 تكون ربإ. 

 ستون سنة مضت
 .. ي
 لم أجد ربإ يليق بفخإمتر

 عىل مفإتيح إليقير  
 لم أعتر

ي كثإفة إألشيإء.. 
 
 لم أر خيطإ من إلنور ض

 أحمل كل يوم مصبإح ديوجير  
 بإحثإ عن بكر إلسبيل. 
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 رملدعإء إأل
 

 يإ رب
ي تغسل ثيإبهإ إلدإخلية فوق رؤوسنإ .. 

 قل لشمسك إلتر
 أن تكف عن إلتقيؤ .. 

 وتعليق منإديل حيضهإ عىل حبل إلجإذبية.. 
 وغسل ثدييهإ بعرق إلحصإن.. 

 .. إكير  ي إلت 
 وفرجهإ بمت 

, ي تطبخ إلخت  
 قل لشمسك إلتر

 وتعد أرزإ طإزجإ لبنإت نعش. 
ي حديقة إألرض.. 

 
ي آإلف إلجمرإت ض

 وتلطر
ي مكبإت بعيدة عن قرإنإ. 

 
 أن تصب فضالتهإ ض

ي إل خوف عىل مرإكبهم من 
ئ
ي إيذإب

 
يإ رب قل لعبإدك إلذين أرسفوإ ض

 حوت إلهوإجس.. 
يق( ي )ثعلب إلميتإفتر 

 
 قل لزهرة إألقحوإن إل تفكري ض

ي إلسجن .. 
 
ة ض  قل للغإبة ثمة أبوإب كثتر

 أبوإب يحرسهإ عميإن من إلنينجإ.. 
ي إلم

 
 صيدة. يإ رب إلبهلوإن ض

ي جرن إلكهنة.. 
 
 وقمح إلجإذبية ض

 يإ رب لست إلوحيد مدججإ بإلصوإعق وإألحزمة إلنإسفة. 
 معلوإل بسخرية شإسعة من عرإئس إلغبإر

 .  لست غتر إلشقيق إألشطر للوقيإنوس إلسميسإزي
ي إلعإلم.. 

 
ير إلوحيد ض  لست إلرص 

 إلذي يركل إلربوة . 
 وتع  ركبته بإلندوب وإلكدمإت.. 

 إص يدحض إلحج  ويفتح إلنإر عىل صحون طإئرة.. يإ رب ثمة قن
 ثمة خإزن إلنإر إألسود

ي إلهوة .. 
 
 يطيل إلمكوث ض

 ينظف طإقم أسنإنه .. 
 يفرك عضوه إلتنإسىلي بمإء جهنم. 

ي لم يسد إلثقب إلرإعف بإلنإر بإصبعه إلوسس . 
 إلشطر

 إللعنة إرمه يإ رب بمنجنيقك إألبدي. 
 خلصنإ من عطونة إبطيه . 

. يإرب أيهإ   إألرمل إلكالسيغي
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 .. ي إلمنط 
 
 أطفإلك إنكرسوإ ض

 إلجنود تهإلكوإ عىل صخرة إلشك. 
ي خرم إإلبرة. 

 
 إلخيول عإلقة ض

ي إلجو. 
 
 إلطيور إشتعلت ض

 وبريدي لم يصل إؼ حإجبك إألرعن. 
 ومإ من أحد لم تصعقه نإرك إلزرقإء. 

يإ رب تعتعنإ إلسكر  وإضطهدتنإ إلملوك وعضتنإ ذئإب إلقسإوسة 
 د علينإ. فال تز 

 يإ رب لست وحدك إلذي يقتل إلمخلوقإت كل يوم.. 
 ويلمع حذإءه إلفلػي بدم إلضحإيإ. 

 لست وحدك إلجإلس عىل كرخي مذهب.. 
 محإطإ بإلجوإري وإلغلمإن وإلخدم. 

 لست وحدك مدججإ بإلصوإعق وإلزإلزل وإلمفرقعإت. 
ي غزوة.. 

 
ي ض

 
 يإرب أخذوإ حصإب

ي حتميإتك إلبإئسة..   ونكلت ب 
ي فإن

 من لوثة هذإ إلقإع إلصفصف.  تشلت 
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 يوقظ إلنهإر بمزمإر إلبهلول. 
 

 إلذئب  إلذي يسقط من إلقمر
ي خطمه منديل أحمر.. 

 
 وض

ي منذ آإلف إلسنير  
 إلقمر إلذي يغت 

إري ي إلمدن وإلت 
 
 هإئمإ ض

 .. كدي  مثل مقإتل رسر
ي مفإتيحهإ مثل إبن بإر. 

ي إستودعتت 
 إلغإبة إلتر

ة.   إلذين فروإ من مرآة إألمتر
 كرسوإ بلور إلجوزإء.   إلذين

 ونإموإ عرإة عىل رسير إلهإوية.. 
 إلذين إستيقظوإ حير  نإموإ
قوق.   لم يجدوإ أزهإر إلت 

 لم يجدوإ إلفهإرس ونتر إلحدإئق. 
 لم يجدوإ حجر إلسإحر . 
 ..  وبريد إلهدهد إلليىلي

 حقإ لن ييأس إلشالل أمإم سور إلمحكمة.. 
ي بمحإكمة

 عجل أيهإ إلقإذ 
 آكىلي غزإلن إلضوء.. 

 صإنصي توإبيت إلمالئكة.. 
ي إلهضبة إلمعتمة.. 

 
 إلذين يجلجلون ض

 سأحرر جميع إألرسى من مخإلب إلبإرجة.. 
ي صالة إلقبإطنة . 

 
 لن أثق ض

ي مشية إلغرإب إلمريبة
 
 ض

 عىل زجإج إلريح.. 
إن إلحوإس..  ي متر 

 
 لن أثق ض

 سأقلب إلطإولة وإلكرخي لتهدئة مرإكب إلعميإن.. 
ي زنوج كتر إليقإظ 

 إلمنإرة. سيتبعت 
ة..   لجت  عظإم إلشجرة إألستر

ي إألريإف. 
 
 لدحض فصإحة إلفهد ض

 سأقإتل من أجل خت   مصإبيح إلنهإر.. 
ي وإحد منهم

 
 ألب

ر
 أحب إلغرض

 إبتلع خإتمي حوت أزرق. 
 وإلموجة إلزرقإء لم تشف من إلجنون.. 
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ي من عضة إلثور إألسود.. 
 لم تسلم ساللتر

 .  حملوإ جرإر إلخمر إؼ إلتنير 
  من إلضوء إؼ فخإمة إلقس. وإلقنإطتر 

 بشفإه غليظة يلعقون حليب إلمحظيإت.. 
 لن نيأس يإ زهرة إلحقول إلجريحة. 

 سنخإتل قدرية إألشيإء. 
ي إلبستإن . 

 
 سكرة إألمتر ض

 لنستفرد بإلتإج وإلسنبلة.. 
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 صفقة إلقرن مع ثعلب إلكلمإت
 

 أحب إلذئب إلذي يقطف إإلوزة
 ويغدق إلنتر عىل إلهضإب.. 

ي إلجنإزة. أحب إألص
 
ي تمطر ض

 إبع إلتر
 قبعة إلكإهن إلعميإء. 

ي من قصب  وندم. 
 إلصلوإت إلتر

ة بإلعرق وإلحكمة.   إلريح إلمكتت  
 إلذهإب إؼ إألفق إلسقإط إلحتميإت. 

ي إلمغإرة لتهذيب إألرسى
 
 إلصالة ض

 وإيقإظ سنإبل إلسحرة. 
ي إلعتمة

 
 أحب إلتحديق ض
 ألن برإهير  إلنهإر
 معلولة بإلنقصإن.. 

 م مطويةإلسالل
 إلوشق يلتهم زيزإن إلمخيلة. 

 إلقإمة مليئة بإلخدع. 
 إلمسإفة بيت إللص.. 

ي إإلشإرة
 
ي رإبض ض

ر
 إلسلوض

 إلينإبيع جديرة بقبعة إلقإرئ.. 
ي ستأكل شيإه إلجسد

 أحب إلعزلة إلتر
 لننعم بسبإئك إلذهب.. 

 أحب سحب غزإلة
 من كيس نقود إلميت. 
 تمجيد زهرة إلغفرإن

 ة .. قبل إلصعود إؼ إلزقور 
ي 
 
 أحب درإجة إإلسكإض

 بعد موته طبعإ .. 
 للهروب من وحوش إلنوم.. 

ي نعإل إلنسوة.. 
 
 وإعمإل إلنإر ض

ي إلغإبة
 
 قد أرتق جزمة إلظل ض

ي فوق رؤوس إألشجإر.. 
 وأغت 

ي وأنإ نإئم
 أحب بندقيتر

ي أكف إلعميإن. 
 
 أو أدس بيوض إلرخ ض
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 أو وإقف مثل تمثإل من إلجبس
 عىل حإفة جرس

 إلشقق إلمهجورة ..  إلستدرإج هوإجس
 أو رشق حصإن إلقس

 بخرإدق إلتأويل.. 
 أحب ريشة إلالوشي 
 
ر
 قرإءة كتب إلموب

ي شؤون إلبحر
 
 إلتدخل ض

 تنظيف مرآة إلعإنس من إلتجإعيد. 
 ..
ر
 وإيتإء إلزكإة لقوإفل إلغرض

 أحب جر مركب نوح إؼ ضوء إلحدإثة.. 
 عقد صفقة إلقرن مع ثعلب إلكلمإت

 طرد إلنمور من إلعبإرة
 قبل حلول إلليل. 
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 إلبوهيمي 
 

ي إلعدم . 
 
 ألن لك رصيدإ هإئال ض
 أطفإإل موجودين بإلقوة

ي إلطإبق إلسفىلي من عمودك إلفقري. 
 
 ض

 ألنك قإتل متوحش . 
ي رحم إلمدينة.. 

 
 ثور بآإلف إألجنحة ض

 تزين جدرإن حجرتك بصور نإدرة
 لغزإإلت إفريقية .. 

 تهوى جمع ألبوم إلمسدسإت إلقديمة.. 
 إر إلمخدرإت إلكبإر.. وخرإئط تج

 تهوى إألمإكن إلمعتمة.. 
 لتأكل إمرأة جميلة بشوكة ذهبية

ي سلة إلمهمالت.. 
 
 ثم ترمي هيكلهإ إلعظمي ض

 ألنك قنإص جيد
ي إألمإكن إلعإلية.. 

 
ي ض

 تختط 
 وتصوب رصإصتك إألوؼ بإتجإه

ك إألعم..   مصتر
 ثم تسقط من عل أمإم أول قطإر

ء بإللصوص وإلقتلة..   مىلي
 مك لعجالت إلحظ إلعإثر. تهدي عظإ

ء بزئتر إلمتنإقضإت  ألنك مىلي
 كإفر ومؤمن معإ .. 

ي نقيض. 
 
 عربة يجرهإ جوإدإن عىل طرض

 إلجرس مأهول بإلسحرة.. 
إن سودإء..   وبيتك تطوقه ثتر
 وإلعدو إلوحيد هو إلنهإر.. 
 مسلحإ بإلقش وإلقإذورإت. 

ي 
 ألن أموإجإ من إلضحك إلعبتر

يق ي تلة إلميتإفتر 
 
 تهإجمك وأنت ض

 تتسمع أصوإتإ غريبة وإلترى شيئإ. 
ي أرض هشة.. 

 
 بينمإ قدمإك إلمرهفتإن ض

 وبرإهينك مثل مصإبيح مطفأة تتدؼ من برج إلرأس.. 
 وإلزئبق صمغ إألقإنيم . 
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ء للرغبة ..   ألنك إلتجسيد إلدي
 وإلثعبإن إلذي يرصد حركإت إلنجوم وإلنسإء وإلمرإكب إلضإئعة.. 

 إبن إلشمس إلمتوج بلبدة إألسد. 
 إلذإهب قرسإ إؼ عتمته إألثيلة.. 
 ألنك مسمر عىل حإفة إلهإوية. 
إ إؼ إلسمإء.   ألنك تنظر كثتر

ي إألوقإت إلحرجة.. 
 
 وترتإد إلموإختر ض

ي إلجنة.. 
 
 سيمنحك هللا قرصإ هإئال ض
ة .  مم كل شظإيإك إلمبعتر  لتر
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ء ي
ي خر
 
ي إلعإلم ض

 إل يهمت 
 

ي تلك إلحرب إلقذرة
 إل تهمت 

 رسيرك.. بير  ثورين شقيير  تحت 
ي زعيق إلبومة إلمحنطة

 إل يهمت 
 قبل ذهإبك إؼ أدغإل إلنوم.. 

 .. ي
 رإكبإ طإئرة أبإتدر

ي من إلعرص إلوسيط.. 
ر
 مسلحإ بخرإئط نوب

ي مإ وجبة أصإبعك من حرير نهديهإ.. 
 إل تهمت 

ي أبدإ من أي خشب قد  قإرب إلبهلوإن.. 
 إل يهمت 

ي موت إلبطل تحت قصف إلتأويل.. 
 إل يهمت 

ي هرو 
 ب إلبطة إلشقرإءإل يهمت 

 من حديقة  رأسك. 
ي ظروف غإمضة.. 

 
ي موت إلمؤلف ض

 إل يهمت 
 .. ي مبت  رئإخي

 
ي قيإمة لعإزر ض

 إل تهمت 
قوق إلخإلص..  ي بنت من إلت 

ر
ب  أو بير  ضفتر

ي إلعتمة إلكثيفة.. 
 
ي مإ لون عيون إللص ض

 إل يهمت 
ي لمإذإ يلوح إلقديس للقلق إلسكرإن بمنديل أزرق.. 

 إل يهمت 
ي طول

وحإت إلشهود إل يهمت   رسر
 لمرصع بإب إلمدينة .. 

 لغزإلة فرت من كتإب إلفلسفة.. 
 .. ي طعم مذإق إلقت 

 إل يهمت 
إب إلعزلة إألبدية..   رسر

 . ي
ر
ي صحتهإ بعد موب

 
ي إألشيإء ض

 إل تهمت 
ي تقليم أظإفر إألموإت. 

 إل يهمت 
ي بحة صوت إلكركدن. 

 إل تهمت 
 رقصة إلنمل أمإم جند سليمإن. 

ي 
 
ي خطبة إلتمثإل ض

. إل تهمت    برإري إلنإئمير 
ي نبإح أصإبعك ورإء لص

 إل يهمت 
 يصعد تلة كتفيك مكسور إلخوإطر. 

فة  ي مشية إلعإلم إلعرجإء وإل سقوط تفإحة نيوتن من رسر
إل تهمت 
 صدرك . 

ي زقإق 
 
ي كم دهس إلقس من برإهير  وكم قتل من مالك ض

إل يهمت 
  معتم
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 تفإحة إلحإرس إلملعون
 

ي إؼ شجرة إلنوستإلجيإ .. لدي غرإب يتنقل بسهولة من ربوة  
 كتط 

ي من لصوص إلليل .. 
 لدي سبعة عرسر فهد لحرإسة مخيلتر

 لحرإسة قلعة رأخي من هجوم إلفالسفة. 
 لدي مفإتيح خإرقة ألبوإب لم تولد بعد.. 
ي سيميإء إلسهو.. 

 
 أنإدي إلغإبة إلغإطسة ض
ي إلهإربة..   ألعإدة أبوإب 
ي إألرس.. 

 
 لدي إمرأة ض

ي إلسإفإنإ. وأسد مكسور إلخإطر فر م
 
ة ض  ن ديون كثتر

 يخطط إلغتيإل إوزة إلبالغة.. 
ة مع بهلوإن.   وربط صدإقإت أثتر

ي زندي إأليرس.. 
 
 لكن لن أند إلعضة ض

ي أهدإنيهإ هذإ
 إللكمة إلمروعة إلتر

 إألسد إلسإخر من تقإويم إلعإلم. 
 لدي خطة مإكرة لتهريب إآللهة

 وتسليحهإ ببندقية صيد
 لقتل هوإجس إلشعرإء.. 

ي 
 تطوح مثل خفإفيش إلكهوف.  إلتر

 لدي خنجر سإم ورثته من سإحر
 يسحب إلغيوم إؼ شقته بحبإل إلمخيلة.. 

 ليصنع من جلدهإ إلنإصع كربإجإ لتهذيب إلقسإوسة.. 
 لدي خطة وإضحة وغتر مجحفة

 إلستقبإل نجمة مشبعة بدموع إلبيإنو.. 
 خمش جلد إلحتميإت بحزمة من إألظإفر . 

 إليومي  عقد صفقة إلقرن مع إلفرح
 لالطإحة بجالس هتلر . 

 لدي طريقة سلسة إلنقإذ كوكب إألرض. 
ي عمإئق إلينإبيع وإل يدعون إؼ إآلخرة

 
 لدي رسل عميقون ينإمون ض

ي إإلنتحإر
 
 بل إؼ أسإليب شتر ض

ي نفسك من أعىل جرف صخري..أو تدعو قنإصإ رحيمإ 
كأن تلطر

ي ذؤإبة رأسك حيث تتقإتل
 
غربإن  ليهديك طلقة محبوكة بإتقإن ض

يق منذ وإلدتك..   إلميتإفتر 



-| 172 |- 

أو تصنع زلزإإل من إلكلمإت إلمضغوطة وتهدم بنإية رأسك 
 بإلكإمل.. 

ء معقودة بذيل إلكوبرإ..  ي
 لدي برإهير  مروعة  عىل صحة إلالخر

لدي مشكلة مع قرإصنة يتسلقون  عمودي إلفقري إلختالس 
 حيتإن زرقإء . 

 لدي سبع رصإصإت جإهزة لقتل ثعإلب إلعإدة .. 
ي بإرجة 

 
جر إلمقدسإت إؼ محإكمة رسيعة وإخفإء إلقضإة ض

 ضحوكة. 
 لدي تعقيب عىل عبثية إألشيإء. 
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 ص إلبيعةن
 

ي إلصيف
 
 ض

ي عىل رأخي مقلوبإ.. 
 أمدر

كإت وإلمصإبيح..  ي من إلت 
 فإرغة جمجمتر

 ..  مهوش شعر هوإجدي
 مئلى رقعة روجي بشوك إلقنفذ.. 

 أفتح إلنإر عىل مركب نوح.. 
ي وممسوس.. ألنه خإئن وشهو 
 
 إب

دإحضإ حجة إلموت مإلئإ منإكب إألرض بإألقزإم وإلقتلة 
 ..  وإلمرإبير 

 إللعنة عىل إلطوفإن.. 
ي إلصيف تتهدل إلريح وتجف

 
 ض

ي جنإزة.. 
 
ي عجوز ض

 مثل شفتر
 .. ي إلصيف يفتح إلرب متجره إلكالسيغي

 
 ض

 لبيع إألسلحة وإلنعوش وحبإت إلفيإغرإ.. 
إإلت برإئحة إلبإر   ود وإلمالريإ.. يمال  آبإط إلجت 

 ولتوسيع دإئرة إلموت
 يطلق إلشمس مثل كلب عمالق.. 

 يعدو فوق رؤوس إلجرج.. 
 بير  إألزقة إلقذرة

 وإلحوإري إلمهجورة.. 
 حيث تحلب جثة إلقتيل

يرة..   جإرتنإ إلرص 
 حيث تلمع مثل عصإ موخ

 عصإهإ إلمخرمة من فرط إلتأويل.. 
 هنإ بدإل من إلنسوة

ي إلطإئرإت ويرمي إلطي
.. تغت   إر إألشقر فوإكه طإزجة للمإرة إلنإئمير 

ي إلفضإء
 
 ويطتر إلدب إألبيض ض

 ليوزع أسمإك إلسلمون عىل صغإر إلقنإدس.. 
ي عإرف .. 

ئ
يفة مثل إطفإب ي إلصيف يتخىل إلرب عن مهنته  إلرسر

 
 ض

ي إلبلكونة.. 
 
ئ حرإئق إلمتصوفة ض  لن يطط 

 أو يحإفظ عىل غإبإت إلقصب وإألرز.. 
ي بمخإلب إلوعو 

ي رؤوس إلجبإل.. إل يعتت 
 
 ل ض
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ي  جزر  هإوإي .. 
 
 يحط ض

ي إؼ  قدإس إلشالإلت.. 
 ليصص 

 يأكل إلموز وإلتوت إألحمر.. 
 رإكال غيمة إلحظ إلعإثر مثل كرة من إلقش.. 

إ..  ي إلصيف أنبح كثتر
 
 ض

ي إألسبوع
 
 أصىلي مرة ض

ي عربة يجرهإ فهد من إلكريستإل.. 
 
 ض

 .. ي قإرب صغتر
 
ي ض

 أمدح قردإ يستمت 
 مهذبة.. أبإيع أشبإحإ 

 أختلس درإجة يسوع ألذهب إؼ إلحإنة.. 
ي حزب إلديك.. 

 
 ألكون عضوإ جيدإ ض

ي إلصيف تجن سيإرة إإلسعإف.. 
 
 ض

ي مؤخرة بإئعة إلخمور.. 
 
 أكت   نقودي ض

ة مثل نإسك متحرر..  ي إلبتر ب كلت 
 يرسر

ي مرتفعإت إلنوم.. 
 
ي ثم ينفجر مثل بإلونة ض

 يرقص ويغت 
 إن . ول تفجتر إلمكبينمإ شمس متطرفة تحإ
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 ةيطلق إلرسد عىل أظإفرك إلطويل
 

 أيهإ إلقبإر
 لن يمر أحد من هنإ. 

ي محإق. 
 
 لن يدخل إلقنإص ض

 .  إل يلبس إلخفإش ثوب إألمتر
 إل يتقإبل إلنهر وإلجدول

 تحت صدري. 
 ليكون إلجدل خإفت إللون.. 
 وإيقإع إلوردة دون أسنإن.. 
ي أيهإ إلقبإر

 إقطع جمجمتر
 بعد أن يفرنقع إلمشيعون

 إلسيئون إؼ أجرإسهم..  ويطتر 
 إؼ إلمرش إلمجإور.. 

ر
 سيذهب إلموب

 ويظل يخشخش خشب إلتإبوت.. 
ي جيدة مع إألبوإب وإلنوإفذ

 علمإ وأن عالقتر
يرة  وإلساللم إلرص 

 خذ رأخي إؼ بيتك إلمتوإضع.. 
 ضعه عىل صدر  زوجتك إللعوب.. 

 .. إته عىل نهديهإ إلخجولير   وإنتظره ريثمإ يفرغ لتر
إهة.. ويعض شحمة أذ  نيهإ برسر
ي إلليل

 
ء ض ي

 سير 
 يرصع ريش حمإقإته بنتر أنيق.. 
 سيحرسك من بومة إلسهو.. 

 يطلق إلرسد عىل أظإفرك إلطويلة. 
 أيهإ إلقبإر

 . ي
 خذ رأخي وضع قنإع ريتسوس عىل جثتر

ي حإنة ليقإسم متصوفإ
 
 ضعه ض

 كأس إلغيإب.. 
ي إلبتئ 

 
ي كيس وإرمه ض

 
 ضعه ض

 . ي
 .قد يوقظ يوسف من لوثة إلوشي إلشطر
ي إلحديقة. 

 
 إرمه مثل نإب إلشمس ض
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ي سيئة مع هللا
ر
ب  ستر

 
 أنإ خطر جدإ

ي ورطة.. 
 
 مطإرد  ومستنفر مثل سيإرة إسعإف ض
 ..  هإرب من قطيع  قسإوسة قروسسي

ي مضيق معتم .. 
 
 من مركب نوح إليتخبط ض

ي مدج  بأحزمة نإسفة.. 
ر
 صوب

 ..  أقفز مثل كنغر من إلشك إؼ إليقير 
 من إليقير  إؼ إلشك.. 

 تر  فرإئري لرإئحة إلدم.. ته
 أنإ قذر ومخيف ومتحول.. 
 .. ي
 نومي ويقظتر

 إل أفرق بير 
 بير  وجهي إلذي ترشقه ذكريإت

 مريرة بإلحجإرة.. 
ي 
 ووجهي إلذي يدحض مإهيتر

ي إلمرآة.. 
 
 ض

ي مشيته.. 
 
 وجهي إلذي يتعتر ض

ي برإهينه
 وجهي إلذي يخط 
ي حفر إلنعإس.. 

 
 ض

ي ..  بص ب   أنإ متر
 رة.. بكهنة عميإن  وصحون طإئ

ي 
 قطإر قد يقفز من ركبتر
 ..  مثل أم أربع وأربعير 

بص بسنإبك أحصنة إلضوء..   متر
 أرتكب جرإئم فظيعة.. 
 أطتر مثل نرس ملػي 

ي إلليل.. 
 
 أختطف إلنسإء ض

 أقطعهن مزقإ مزقإ وأرميهن إؼ
 كالب إلمجرة.. 

ي إلمثقوبة بفوإكه أثدإئهن
 أمال سلتر

 أفتح إلنإر عىل مؤخرة إلريح.. 
 ديقة بحذإء جإري إلميت .. أرشق بإب إلح

 أقرسر برتقإلة وأطعم ضبإبإ فر من
 شحمة أذن إألفق.. 
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ي إؼ غزإلة عميإء.. 
 أبيع خصيتر

ي إؼ ضفدع سكرإن.. 
 
 لسإب

 حإسة سمصي إؼ قبإر.. 
 جدد.. 

ر
 أظإفري إؼ موب

ي 
 
 أقطع أصإبصي بأسنإب

 أطعم ذئإبإ تعوي تحت
 أكمة قفري إلصدري.. 
ئ بإلتوإبيت..   فمي ملتر

ي سي
ر
ب  ئة مع هللا .. ستر

إ  مع جسدي إلذي آذيته كثتر
ي حروب مكلفة جدإ.. 

 
 ورطته ض

ي إؼ إمرأة  أهديت رسيره إلذهت 
 ..  إذ مالته بإلدموع وإلمسإمتر

 وبقإيإ دخإن أزرق.. 
 أنإ قذر جدإ

 أعلو وأهبط مثل بإخرة عبثية.. 
ي مقإطعة إلكلمإت.. 

 
 مجرم حرب ض

 .. ي ي أعصإب 
 
 أشوي روح إلعإلم عىل أثإض

ي ع
 
ي إلهشة . هكذإ ض

 
ي أتربص بغزإلب

 زلتر
ي مهب إلعإصفة . وأخطط إل 

 
 نقالب ض
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 هدإيإ لوقيإنوس إلسميسإزي 
 

ي دمحم بن طلحة. 
 
 إؼ إلشإعر إلكوب
 بنيت جرسإ فخمإ
ي وروجي ..   قلت 

 بير 
ه إإل إلمتصوفة وإلعشإق..   إل يعت 
 أمال قإع إلهإوية بأزهإر إألوركيديإ.. 

 وأقيم عشإء فإخرإ
 .. ي إلرسيير 

 
 لسكإب
وس إألعم.. لصد ي هومتر
 يطر

 ألنكيدو إلمطوق بإلحإفإت.. 
 ألهل إلكهف وكلبهم إلرإبض

 .. ي
 أمإم مدخل كتط 

 لحمإمة جإرتنإ إلثكىل.. 
 ألموإت جميلير  

ي 
 يمسحون زجإج مخيلتر
 إلمزدحم بغبإر إأليإم.. 

 لزهرة عبإد إلشمس إلرإعفة
 .. ي
 بقدإس وثت 

 لفرإشة نإئمة تحت غالف إلروح.. 
بوإ من دم   ي لمرإبير  رسر

ر
 كلمإب

ي خمرإ لسبإيإهم.. 
ر
 وأحإلوإ عرض

 .. ي
 
 لقطإن* بإخرة رإسية تحت لسإب

 لريح عميإء تتسول جوإر دإر إألوبرإ.. 
ي أعمإق إلصمت.. 

 
 مرتجفير  ض

ر
 لغرض

 .. ي
 لحصإن جإري إلنهيلستر

ي جميعإ بإسم إلحب.. 
 سنغت 

 ..  بأمجإد إلعإلم إلسفىلي
إشق بندف إلضوء  نتر

ي عشإش أروإحنإ
 
ي ض

 نخط 
 كلمإت حلوة.. 

وإ إلنهر رسيعإ..   وألبوم غربإء عت 
 فوإكه نإدرة ليوم إآلخرة.. 
ي إلصوت..   كروإنإ شح 
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 لتأثيث سهرتنإ إألبدية
ي رحم إألرض.. 

 
 ض

 سنحب إلعإلم وسمإوإت
 طفولتنإ إلعإلية.. 

 نجوم عمإئقنإ إلمؤتلقة.. 
ي بير  قطيع إألضدإد.. 

 سنآج 
 ونوزع حمإم إلشعرإء

 عىل إلعميإن . 
 إخرة. * إلقإطنون إلب



-| 180 |- 

ي 
ر
 أركل إلورإء بأظإفر صوب

 
ي 
 
 جهزت حصإب

 مثل بوذي هإرب من جوإسيس .. 
 ومجرمي حرب.. 

 أممت سمت إلمطلق
 بأسمإل خلقة.. 

 أطلقت بلبال محنطإ وردته
 رسإلة من موميإء.. 

ي 
ي تمثإل يحرس بيتر

 
 شكرب

 من هوإجس يولسيس.. 
ي منذ سقوط أوديب

 )كإن ضيط 
ي 
 
 هإوية إلطإبو(.. ض

******** 
 أغزو قرى ومدإئن
ي ببغإء

 وعىل كتط 
إهة..   يطإرد إلكلمإت برسر

إنإ مجنحة تتحإور..   أبرص ثتر
ي شقق نظيفة.. 

 
 نشأت ض

 تبتلع ضبإبإ طإزجإ
 ثم تدخل بوإبة صدري.. 
 
ر
 أبرص قسإ يستقبل غرض

ي بهو كنيسة.. 
 
 ض

 يصعدون تلة مإضيهم
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  ويتالشون
 

 لن أزور تمثإل غوتإمإ بوذإ
 .. ي
ي مفلس ومفتش عت 

 
 ألب

ي تمإثيل م
 سنة.. تالحقت 

وبول..   نسإك عميإن , أجهزة إألنتر
ي قإرب صيد.. 

 
ي قتلت بوذيإ ض

 
 ألب

 إختلست ذكريإته إلمملحة.. 
 وكيس أرز . 

********** 
ي  ي وكلت 

 
 أنإ وحصإب

 هربنإ من آخر صفحة
ي روإية

 
 ض

 إؼ غإبة مجإورة.. 
ي 
 ثمة إستقبلنإ هنود إألبإتدر

 .. ي  بقذإئف إآلربح 
*********** 
 وليمة قصإئد
ي جحر ترتإ

 
 ده جوقة من إألضدإدض

 أيل حصد ذكريإت صديقته بمنجل
 نسور محنطة دإئمة إلبكإء.. 

 تمثإل فر من فضيحة.. 
 جحر أثثته ؼي سحليإت

 وزينه غرإب بضحكته إلمريبة. 
********** 

 سعيد بصدإقة شجر إلهندبإء.. 
 أنإ قإرئ جيد ألرسإر إلهإوية.. 

 أنإم مع ذئبة عىل رسير ضحوك.. 
 رة من مجزرةبينمإ غيمة تفر مذعو 
ي حإنة يرتإدهإ صيإرف

 
 ة من إلقش..وبإعة شوإهد إلقبور . ض
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 دإئم إلنسيإن
 

 أبتلع شجرة آخر إلزقإق.. 
ي بفوإكه جإفة.. 

ر
ي رسب متنإقضإب

 يرشقت 
 يحوم غرإب فوق رأخي 
 بحثإ عن شقة أنيقة

 مؤثثة بحرير ذكريإت حلوة.. 
 آإلت موسيقية لتهدئة إألشبإح.. 

ي مرتف
 
 عإت إلنوم.. إمرأة لشن مظإهرة ض

 دإئم إلنسيإن.. 
 .. ي إلمستشط 

 
ي ض

 مخيلتر
 ..  يطإردهإ ممرضون بإلعري

 وإلهرإوإت.. 
 وحير  يشتد زئتر إألضدإد

ي مغإرة . 
 
ي ض

 تختط 
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 لم أره إإل وأنإ سكرإن
 

 هذإ إلهوإء إلذي تحول إؼ كنغر.. 
ب إلبإب بحوإفره..   يرص 

ي 
ي إؼ مخيلتر

 يقفز من تلة كتط 
 يختلس قصإئد نيئة.. 

 خهإ عىل نإر هإدئة.. كنت سأطب
 هإهو يسقط مثل تفإحة نيوتن

 من أعىل إلرأس .. 
 مكركرإ عظإمه إلهالمية.. 

ي إألرملة
ر
 بإتجإه شبإك جإرب

 طإرقإ بإبهإ مودعإ قصإئدي
 بير  ظهرإنيهإ .. 
 لم تأت..  طعإمإ لفرإئس
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ي 
 
 أعذروب

 
ي تإبوت

 
 أنإ ض

ة مهجورة..  ي مقت 
 
 ض

ي قتلوهإ
ي إلتر

 أهإتف طفولتر
ي قطإر نإئم ي

 
 تنفس بصعوبة.. ض

 إن شئتم
ي إلحنونة . إتصل

ئ
ي من خالل موميإب  وإ ب 
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ي ميت
 
 حيإب

 
حة..   من شبإك إلمرسر

ي روإق إألبدية.. 
 
 كإن يحإض  ض

ي آخر إألرض.. 
 أنإ بإنتظإر زوجتر

ي مفإتيح إلخميلة.. 
 لتسلمت 

 ..
ر
ي دموع إلموب

 تشيعت 
ي إلقديم . 

 إؼ كهط 
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ك  مثل نتر 
 

ي إألعم.. 
 إبتسم ؼي حس 

 عالء إلدينإختلست مصبإح 
ة  من طإئرة صغتر

ي مخيلة قس.. 
 
 تنإم ض

ي شقق ضحوكة.. 
 
ي خيول ض  ضت مرب 

 رإئدإ جيدإ لفضإء إلالزورد.. 
 ..  صديقإ صميمإ لخيميإئيير  ومهربير 

 ونجوم متهتكة
 .. ي
ي حديقتر

 
ئ نقودهإ ض  تخت 

إئب لالشبإح..   إل أدفع إلرص 
ي ورإء جنإزة إألضدإد.. 

 إل أمدر
 .. ي نإس كتر

مت   يحتر
 إلحدإثة..  جبلوإ من قش

ي ؼي ذئإب إلمستنقعإت.. 
 تنحت 

ي كبتر إلدببة
ئ
 ويلمع حذإب

ي أسخيليوس عىل ظهره
 يحملت 

ي زقإق ضيق( . 
 
 )ض
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 أنإ ميت منذ قرون
 

ي جنود أفإرقة.. 
 يحرست 

ي إألسبوع.. 
 
ي قس مرة ض

 
 ويزورب

ي عيد إلشكر.. 
 
ي مالبس نظيفة ض

 يهديت 
 إل أخرج إإل نإدرإ إؼ مقه أو حإنة

ي 
ر
ي دإر إألوبرإ.. أروض متنإقضإب
 
 ض

ي مظإهرة.. 
 
ي لهإديس ض

 وأغت 
ي رحلة صيد مروعة

 
 أو ض

 دإخل غإبة إلذكريإت .. 
ي جريمة نسيإن.. 

 
 أنإ متورط ض

 سأقتل إوزة بيضإء يوم إلقيإمة.. 
 وأبيع قوإرير عطر فإخرة للمالئكة. 

يرة  سأبحث عن بإخرة ض 
 فرت عىل ظهر حصإن من محرقة

 هتلر . 
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 إلمرإبطون
 

ي ك
 
 أس مظلم.. ريشة تسقط ض

ي إلهالم.. 
 
 أخرى تطوح ض

ي جدإ ضحكة إلنرس إلمحنط... 
 تؤلمت 

 تمتمإت إلبإب آخر إلليل.. 
ي أظإفره إلطويلة.. 

 
 رإئحة إلغإبة ض

ي إلمإء.. 
 
ي تتخبط ض

ير إلتر  صورة إلرص 
 .. ي
ي لحم مخيلتر

 
 عينإه إلمرشوقتإن ض

 إلخفإش إلذي يمضغ إلظلمة بأسنإنه إلصدئة.. 
 ..هذيإن إلذين لم يظهروإ أبدإ

إت  إلذين يروضون ظاللنإ بتنظتر
 رسيإلية.. 

 يفركون أصإبع إلسإعة إلحإئطية.. 
 يتنهدون إلكتظإظ إضبإرة إلوفيإت

ي إلكلمإت.. 
 
 إلذين يربون وعوإل وديعة ض

حلون بأقدإم متفحمة..   إلذين ستر
 مخلفير  كدمإت زرقإء

ي جسد إلعبإرة.. 
 
 ض
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 مهدد بقذيفة مبإغتة
 

 لست أدرى متر سأسقط
 متعفنة..  مثل ثمرة

 ..  أو ذئب بير  نهدين نإئمير 
 أو زجإح قوس قزح
 عىل قرميد إألفق؟.. 

 قنإص
 
 لست أدري هل سيطردب

؟..  ي قوإدم رأخي
 
 من إلدنيإ برصإصة ض

ي بجزمته إلمخيفة.. 
 ويمزق أجنحتر

 هل سأسقط من فم طإئرة
 مليئة بإلرهإئن وقش إإليديولوجيإ؟.. 

ي إلهوإء مثل مركب صإعد من رأ
 
 س أرملة.. وأظل أتخبط ض

ي يد هتلر
 إل أدري قد تسحبت 

 إؼ إلهإوية.. 
ي بقذيفة.. 

 ويهشم جسور مخيلتر
إرة كثيفة تزرب من فوهة  أو برسر

 نظرته إلشوفينية.. 
 إل أدري قد تتقمص جسدي إلهش

 .. ي
 روح موسوليت 

 يقتل إلحلفإء كل شيإهي 
 .. ي غإبة رأخي

 
ي إفرنقعت ض

 إلتر
ي حبل إلمشنقة..  ي ب 

 ويحتط 
 إل أدري.. 
.. هل سين ي  تف مطر ريشه إلذهت 

ي إلسمإء.. 
 
 ويطلق طإئر إلغإق رصإصة ض

؟..  ي صهيل إلموت من نومي إلهالمي
 هل سيوقظت 

ة ي نت 
 
 وتتفتح شقإئق إلنعمإن ض

 إلمعزين.. 
؟..  ي

ر
ي جنإزب

 
ي تلك إلشجرة إلضحوكة ض

 هل ستمدر
ي عصإفتر إلدوري

 وتتبعت 
 .. يحي  إؼ ض 

 إلقإمة جنإز بإذخ.. 
ي إلعبثية

 ..وإلسخرية من نهإيتر
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 إل أدري قد أسكن جسدإ آخر
 أشد عذوبة من تإبوت !! 
ي موجة

 إل أدري قد تسحبت 
 بمخإلبهإ إؼ قإع إألبدية.. 

 ..
ر
ي بير  سيقإن إلغرض

 وأختط 
 ..  وثرثرة سمك إلمإهي مإهي
 قد أطتر فجأة إؼ إل مكإن.. 

ة..   إل أدري إلفخإخ كثتر
ي جيب زلزإل.. 

 
 وإلمفإتيح مخبأة ض

 وإلسمإء هإوية عميقة.. 
ي أمي إلميتة..  قد 

 
 تزورب

ي إنكرست مثل جنإح طإئرة
 إلتر

ي إلملكوت.. 
 
 ض

ي غزوة
 
ي إختلسوإ كروإنهإ ض

 إلتر
 مريعة.. 

ي إلنسيإن
 
ي ض

ر
 قد أستوي عىل سوض

 قريبإ.. 
 وأفتتح دورة طإرفة . 
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 إلصعود عىل حبإل ضحكتك إلطويلة. 
 

ي إؼ أعىل
 إسحبت 
 يإ هللا

ي أمزق ريش دموشي 
 
 وذرب

ق قوس قزح...  ي مفتر
 
 ض
ي من 

 جبهتر
 تصعد طيور زرقإء... 

 بإخرة
 يحملهإ إلنسيإن عىل كتفيه... 
 غيمة طردتهإ أظإفر عإنس... 

ي صدري
 
 وض

 شمس موحشة
 تعوي مثل ذئب

 آخر إلنهإر
 تالحقهإ ذكريإت
إميك...   من إلستر

 عىل بعد سبعير  زفرة
 أشم دم إألشجإر إلمقتولة

 بزخإت إلنوستإلجيإ... 
ي أبهة إألورإق

 
 وض

ي أثإر إلجري
 مة... تختط 

ئ بأصوإت إلقدإم..   إلهوإء ملتر
 هل مر من هنإ
ي 
 هنود إألبإتدر

 ... ي إلمتلعثمتير 
 بير  مضيق كتط 

ي إلنوم.. 
 
 كل حجإرة حصإن غإرق ض

فة..   كل دمعة رسر
 وعىل حبإل ضحكتهإ إلطويلة

 أصعد إؼ قمر مصنوع
 من فستق إلهذيإن... 

 صدري ثكنة
 يسكنهإ حمإم

 وجنود إل ينإمون
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 بغتر أسلحة إلتنهد.. 
 كل سإق مقطوعة

 طوإسير  ألق.. 
 بيد نإئمة..  ولزفرتك هيأة مسدس
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 من شذرإت إلمنط  
 

 مضطرإ إلقإمة نصب تذكإري
ي قتلوهإ

ي إلتر
ر
 لحيإب

 .. ي
ي مؤتمر هإمدر

 
 ض

ي إلرسية
ر
 مضطرإ لكشف عإدإب
 وكم من أفخإذ بضة

ستهإ يدإي  إفتر
ي دير آهل بإلعميإن.. 

 
 ض

ي كيس أمإم بإب إلمإريس
 
 تإن.. أضع إلليل مثل لقيط ض

ي إلنهإر مثل هندي أحمر يصوب نحوي سهمإ عبثيإ
 وحير  يدركت 

 أطلق عليه إلنإر. 
 وأتجه صوب نهدين سإهرين
 تحت رإفعة إلصدر إلمخملية.. 
 ألوإصل إطعإم صقور إلجسد.. 

ي إلفإرغة من ذهب إلمعت  مثل فم إلهإوية.. 
ر
 طيلة حيإب

ي أو رب  عىل نت 
 لم أعتر

 ليعتقل أفرإس إلشك إلهإئلة
 جوب مرتفعإت إلرأس.. وهي ت

 لم أعتر عىل قإرب
ي جسد أنتر 

 
 ض

 ألعت  نهر إلمجإز
 وأرتكب جريمة قتل مروعة

ي أعمإق إلالمعت  . 
 
 ض
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 أزمة ضع
 

 أنإ مصإب بإلرصع.. 
إ..   وأعرإض إلكولتر

يإ..   أع  بزيزإن إلبكتتر
 قذر  ومإكر  وخدإع.. 

ي دإخىلي ثعإلب متعفنة.. 
 
 ض

 ممر ضيق لجنإزة وإحدة.. 
 إرية عىل جدإر هش.. كتإبإت مسم

 إصطبل ذكريإت متوحشة.. 
 حروب طإحنة بير  إخوة عميإن.. 

ي مرحإض .. 
 
 أهشم صيدليإ بمطرقة ض

ب دمه ممزوجإ بعقإقتر  مخيفة..   أرسر
 وأفر مثل غيمة شإبة.. 
 )عىل درإجة رملية(.. 

ة ي إلمقت 
 
 وض

 .. ي
 
 أكرس إلقبور بأسنإب

ي 
ي إلذي يتبعت  إعإ لقإرب 

 رسر
ر
 أصنع من أكفإن إلموب

.. مث ي
 ل نإدل عبتر

 أغتإب غرإبإ يضحك بفصإحة
 فوق شجرة إلعمر.. 

ي بلبل أنيق مطرية
 يهديت 

ي كيس نقود
 ويسلمت 

 إدخره طوإل وظيفته
ي فندق أثريإء.. 

 
 ض

 .. ي
 ألحرر رهإئت 

ي قفري إلصدري.. 
 
 أقزإمإ يتظإهرون ض

إهة..   بحإرإ يأكل أموإجإ برسر
يإ..   أنإ مصإب بإلرصع وأعرإض إلهستتر

ي سمإء مطل
 قةتنإديت 

 لقضإء حفلة شوإء
ي أقر إلمدينة.. 

 
 ض

ي يدهإ إليمت  مفإتيح
 
 ض

 مضيئة.. 
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 وعىل كتفيهإ قإرة موميإوإت .. 
ي سحليإت نظيفة.. 

 تعشقت 
 سإئحة من عطإرد.. 

 نجمة فقدت حإسة إلبرص.. 
ي غزوة هإئلة.. 

 تجتإحت 
 ضبإب عإئىلي بأسلحة قديمة.. 

 نوإرس من إلكريستإل .. 
 حالقون أكلوإ رؤوس إلمرذ  

ي م
 
 إريستإن.. ض

 .. ي بإخرة رأخي
 
 زئتر هتلر يتعإؼ ض
ي 
 ودموع موسوليت 

 عىل حإفة إلمشنقة.. 
 قرقعة ذكريإت ممضة.. 

 أنإ كإئن هالمي 
ي بركة غإئمة . 

 
 يحترص  ض

إ ضفإدع  تالحقه أوركستر
 بوم إلدوق إلكبتر 

ي . 
 بإيقإع عبتر
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 ةإللعنة إألبدي
 

 ..  أنإ ملعون ومتآمر عىلي
 مكب سحليإت نإفقة.. 

 سيقإن مقطوعة.. جرس مؤثث ب
 ..  إلمنط 

 
 حرإئق تمسإح ض

ي غوإنتنإمو.. 
 
 كوإبيس أرسى ض

 .. ي  عصإرة جرح عرب 
ي مينإء مزدحم بإلقتىل.. 

 
 ض

ي مغإرة.. 
 
ي نإئمة ض  وقوإرب 

 .. ي رأخي
 
 تشتعل مظإهرة زيزإن ض

ي إلبعيدة.. 
ر
ي قرى ذكريإب

 
 يتعإؼ زئتر أسود ض

ي يقطع يدي  دب قطت 
إنه..   يكتب بهإ رسإئل حزينة إؼ جتر

 تشممهإ مثل سمكة سلمون نإفقةي
 يهديهإ إؼ ضبع مطإرد.. 

ي إؼ غإبة ذكريإت مسنة.. 
 يمر 

 أنإ ملعون ومالحق.. 
ي إلنوم

 
ي أشيإء ثمينة ض  أشتر
ي إليقظة.. 

 
 وأبيعهإ ض

 ألول جنإزة تمخر عبإب صدري.. 
ي حإنة.. 

 
 أقتل ببغإء ض

 
ر
ح لخيإؼي مإ خلفه إلغرض

 وأرسر
ي إلقإع.. 

 
 من نجوم ض

 رش متعفنوإل آبه بضحكة ق
 يمسح دموع إلقتىل بلسإنه.. 

ي   أنإ ملعون وإرهإب 
ي مإخور

 
ي ض

ر
 أفجر متنإقضإب
 وأبغي مثل سعالة
 هإجمهإ غوريال

 بمسدس كالشينكوف.. 
ي 
ر
 أصمم ديكورإ أنيقإ لجنإزب

ي 
ر
 مودعإ كل ثروإب
ي كنيسة أثرية.. 

 
 ض
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ي 
ر
 وؼي أصدقإء قبل وإلدب

ي إلمرجأة
ر
 مرشحون لمجزرب

ي ملعون  أنإ عرب 
 موميإءهش مثل عظإم 

ي هوإلكو بكربإج
 
 يجلدب

ي بنإية مهجورة.. 
 
 ض

 .. ي إألضدإد من فروة رأخي
 
 وتجرب

 ضيعت حمإمة بيضإء
حة..  ي مرسر

 
 ض

ي مقه
 
 ونسيت ظىلي ض

 ..  يكنسه نإدل ديإليكتغي
ك..   برسعة نتر 
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 نوبة إلحالج
 

ي إنتظإري
 
 ض

 ألف حية مإمبإ
 ..  أمإم بإب إلمستشط 
ي إنتظإري مروحية

 
 ض

 يقودهإ هللا
 قإء.. بكدمإت زر 

 نجإ من حرب إلتتإر
 بأعجوبة .. 

ي 
ي إنتظإري ألف فم مرحإذ 

 
 ض

 يمضغ قش إلالمعت  
ودة دم..   بت 

ي إنتظإري إمرأة
 
 ض

 طولهإ خمسون ميال
 تلتهم ذيل مالك
 مثل شظية.. 

ي إنتظإري قطإر
 
 ض

 مزدحم بأسلحة برمإئية
 متجهإ إؼ نفق رأخي 
 ليفرغ كل حمولته

 تحت شبإك إلمخيلة.. 
 غجريإ.. هإ هو يدهس طفال 
 إذ تتقإطر دموع هللا

ي إلمتلعثمتير  . 
 من عيت 



-| 199 |- 

 إلعميإن يضطهدون إلمحيط
 

ي قإع إلمخيلة. 
 
ئ ض  أيهإ إلمختت 

 إلذي صنع مالئكة من إلرخإم إلخإلص. 
ي رؤوس إلجبإل. 

 
 إلذي طإردته طويال ض
ي إلكهوف إلمهجورة. 

 
 ض

ي إلحإنإت إلمليئة بإلفهود إلمنكرسة. 
 
 ض

 هيإ أرسع. 
 وإلمكإن إل تذر ديك إلزمإن

ي .   عىل رسيرك إلخشت 
 .  إل تضع نيإشينك عىل كتفيك إلعريضتير 

 .  دلو إلغفرإن إلمثقوب عىل حإفة إلبتئ
 تإجك موصوإل بمؤخرة إلبندقية. 
 تحرك بإتجإه إلنجوم إلحزينة. 
 أطرد إلبومة من حجرة إلنوم . 

 فجر إللصوص وإلعيإرين وإلقسإوسة وإلقتلة بسالحك إلرسي. 
 فة. ضع مصبإحك عىل إلرسر 

 إلعميإن يضطهدون إلمحيط. 
ة بدم بإرد.  ي إألثتر

 قتلوإ نجمتر
ي إلنهر. 

 
 ؤرم كرسيك إلمقلوب ض

 وإفرك خإتمك ليكون إلنور. 
 عىل حصإن أسود

 . ي
 
ي عبد رومإب

 يحملت 
 بإتجإه إلوإدي. 

 تتبعه أرملة مثل نعإمة مذعورة. 
 وسكإرى برإئحة إلبول وإلعرق . 

ي إأليرس. خمسون طعنة 
ي كتط 

 
 ض

ي مأه
 ولة بحليب إلمجرة. ومثإنتر

 وجهي مرصع بإلقيح وإلقمل وإلرصإص. 
ي نتر إلغرإب إلمتقطع. 

 خذلت 
 إلنسإء مزقن ميإهي إلعذبة بإألظإفر. 

 
ر
ي ضير عربإت إلموب

 عذبت 
ي عمودي إلفقري. 

 
 ض

 أنإ رضيع إلهوة إلرجيم. 
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 قإرع أجرإس إلقيإمة. 
ي 
 أرسل مالكإ أشقر وإنتشلت 

 من فضيحة إلموت. 
 لنسور. من أعرإس إلغربإن وإ

ي إنتظإر إلمأدبة. 
 
 إلثعإلب ض

 وإلظربإن يشحذ إلسيف. 
 ن كتر وإلسإحة مئلى بإلتوإبيت. إلشإمتو 
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 رسل وشيإطير  
 

 فوق جرس متحرك
 رأيت رسال يبكون.. 

 أضإعوإ طريق إلفردوس.. 
ي إلالجدوى.. 

 
 سقطوإ ض

 منذ إلبإرحة ليال
لة بإلحجإرة..   رشقوإ منإطقة ومعتر 

 ..  وأشإروإ بمخإلبهم إؼ وجهي
*** 

ي إؼ شيطإن.. 
 أهديت درإجتر

 ومالبس دإخلية إؼ طليقته إلمومس.. 
 مالت جيوبه بأوسمة ضبإط

 مإتوإ بسم إلشوكرإن-
ي صحرإء عربية

 
 -ض

 ..نقود أثرية ليوإجه
 كوإبيس إألسعإر .. 

ي علم
 
 أهديته كتبإ نإدرة ض

 إلخيميإء.. 
ي مخيإؼي 

 
مم صورته ض  لتر

 كإن يدخن بإستمرإر
 ة..!! ويحدق مثل فقمة نإفق

 إلبإئس لم ين  من سخرية إللقلق.. 
 إذ إنقلب كل إلنإس إؼ شيإطير  

                                                                                                                              مردة ... 
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ة  إلهدهد حإرس إلمقت 
 

ة  عند مدخل إلمقت 
 إ.. أصإدف هدهدإ أنيق

ي بضحكة عميقة.. 
 يحييت 

 أتبعه عىل طإئرة جسد جريح.. 
 ..  نحو قت  أمي

ي جبال عإليإ من إلذكريإت
ئ
 أجر ورإب

 غيمة رمإدية من إلنوستإلجيإ.. 
ي كفن جديد

ي حقيبتر
 
 ض

ين  لعيد ميالهإ إلعرسر
 تحت إألرض.. 

يحهإ..   شموع إلضإءة ض 
 أيإم إلشتإء إلطويلة.. 

 م .. أحوإل إلعإل ميكروسكوب شخري لمرإقبة
 إلهدهد أمإمي مثل مصبإح سحري

 يطتر بسالسة.. 
 يتكلمون

ر
ي إلموب

ئ
ة خفيضة..  أصدقإب  بنت 

 يتبإدلون إلعطور وإلفوإكه .. 
 لتبديد كوإبيس إلنوم إألبدي.. 

 هإ هو إلهدهد يطوف بقت  أمي .. 
ي زقورة أشورية.. 

 
 مثل رإهب ض

 خإشعإ متصدعإ من إيقإع إلصمت.. 
 ثمة كيس من إلدموع

ي إف
 
 رإغه دفعة وإحدةأرغب ض

 عىل إلشإهدة.. 
 ثمة نص مكتوب بدمي 

 عن هروب حصإن إلعإئلة.. 
 إثر إندإلع زلزإل

ي مفإصل إلكلمإت.. 
 
 ض

 عن زيإرة عربة إألموإت
 ..  إؼ بيتنإ إلمتدإشي

 وسقوط نوإرس متفحمة
 .. ي  عىل سإحل قلت 
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 مأسإة فرإنكإنشتإين
 

 أحيإنإ
 تبدو متحدبإ وعىل ظهرك

 جرة هذإ إلعإلم
 بسم إلشوكرإن ..  مملوءة

 أحيإنإ يبدو ظلك
ي إؤلصغإء إؼ طقطقة

 
 منهمكإ ض

 عظإم إألسالف .. 
 مهجوسإ برإئحة عرق إألرض . 

 ينإم وحيدإ أمإم إلبيت. 
 أحيإنإ

 تنإديك شجرة نإئمة
 بإيقإع مبحوح.. 

 شإعرإ بإألمس كإنت.. 
ي عزلته

 
 مسمرإ ض

 تنقر فروة رأسه
 طيور كوإبيس

 كم آلمه غيإب إألسمإء.. 
 إأحيإن

 ترسو بإخرة عىل سإحل ظهرك.. 
وين..   يهبط زنوج كتر  بأكيإس هتر

 إمرأة مظلمة تبحث عن طإئر قلبك.. 
 يسقط سمك نإفق من مخيلة بحإر.. 

إ جنود  يعلو ضجي  أوركستر
 فروإ من ؤمإرة رأسك.. 

 يسعل حظ أعم عىل كرخي متحرك.. 
 أحيإنإ أبرص غيمة تبغي بمفردهإ

 ذإهبة إؼ حجرتك إلغإئمة
 عن خإتمهإ إلمفقود .. بحثإ 
 أحيإنإ

 أسخر من مشية هذإ إلعإلم.. 
 من تأويل إلغرإب ألحالم إلشجرة.. 

 من إيقإع بإخرة إلموت
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 .. ي
إييت  ي أنهإر رسر

 
 ض

 من فهإرس أسمإء
 تثغو تحت ضير ممحإة.. 

 من سحلية إلوهم
 إذ تقرض حبإل إلهوإجس.. 

ي إلعبثية
ر
 من هجرب

ورة .  ي أقإليم إلصتر
 
 ض

 أحيإنإ
ي فرإنكنشتإينعىل غرة يز 

 
 ورب

 عىل جوإد من ذهب خإلص.. 
 بإحثإ عن مسخ آبق من حجرته

 إلرجيمة.. 
 أرأيت هذإ إلجرم إلكإرس..  -
ي قإع إلنص .. -

 
 نعم ينإم منذ إلبإرحة ض

 إل أدري من فتح إلنإر عىل مخيلته.. 
ح ؼي سبب هروبه..  -

 لم يرسر
 يبدو مهمومإ بتقليم أظإفره.. 
ي ألرسى وثوإر يعتإشون

 يغت 
.. من ت ي

ر
 جإعيد مرإرإب

-  .. جإعه إؼ مملكة رأخي ي عىل إستر
 أرجوك أعت 

 كيف إلسبيل إليه.. -
ي إلالمعت  -

 
 ذره يتطوح ض
ء .  ي

ي إلالخر
 
 وض
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يقإ . سب ي موإجهة إلميتإفتر 
 
 إرتكوس ض

 
 إل يهم.. 

 سأوإجهك بأسنإن سبإرتكوس.. 
يقإ..   أيتهإ إلميتإفتر 

 ممتشقإ سهمي وقوخي 
يف..  ي رسر

 
 مثل مقإتل رومإب

ي تتوسط جبهتك إلمغضنة.. سأرشق ع
 ينك إلتر

 وأجرك مثل سلحفإة.. 
ي مكتب إلتحقيق.. 

 
 فقدت بكإرتهإ ض

 سأحرض جميع إلفالسفة.. 
 وإلفلكيير  ورجإل إلدين إلرحل.. 

 إلشعرإء إلمهجوسير  بإربإك إآللهة.. 
 ليتدإولوإ عليك مثل مومس.. 
 .. جدي  ملتحفة بضبإبهإ إلت 
ي 
ي ونهإيتر

ر
 إل يهم , رس  وإلدب

ي تغرد فوق ميإه إلمخيلة.. إلمرإكب إل
 تر

ي بتئ إلنوم.. 
 
 آنإء سقوزي إليومي إلمكرور ض

ي تدنو من هيكىلي إلعظمي ببطء.. 
 إلهإوية إلتر

 مثل فم مفتوح لفرس إلبحر.. 
ي جدإر إلجسد.. 

 
ي تتنإسل كل يوم ض

 إلثقوب إلعميقة إلتر
ي إعتصمت بحديقة رأخي مثل متصوف.. 

 إلبومة إلتر
ي إ
 
ي ض

 لمنإم مثل جوإسيس.. إألصدقإء إلذين يزورونت 
 .. ي
ي كتإبك إلزئبطر

 
 كل هذإ مفهرس ض

 إل يهم, سأقإتل حتميإتك إلبإئسة
 سإخرإ من نوإميسك إلعرجإء.. 

 ضإربإ بطالسمك إألبدية عرض إلحإئط.. 
يفإ مثل سبإرتكوس إل   يهم , سأموت رسر
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 لذين إختفوإ مثل صحون طإئرة. إ
 

 إلذين رقصوإ
 ثم إختفوإ مثل صحون طإئرة.. 

ي مإهية إلذإت.. إلذين فك
 
 روإ ض

ورة..  ي بالغة إلضوء إلزإرب من أصإبع إلصتر
 
 ض

ي متوإليإت إلليل وإلنهإر.. 
 
 ض

ي مكر إلحوإس.. 
 
 ض

ي تكسو
ي إلندوب إلزرقإء إلتر

 
 ض

 جسد إلعقل.. 
ي إلجنة.. 

 
 وإشتهوإ مقإعد فإخرة ض

ي إلفضإء.. 
 
 منإطيد لغزو ذكريإت هإئمة ض

 أنهإرإ تتدفق  بإلنسإء إلجميالت.. 
.. وإقيإت ص ضير 

 درية ضد قنإصة مفتر
 نقودإ إل تحر لشن مغإمرة

ي جزر هإوإي.. 
 
 ض

إس سمك سلمون مقىلي   وإفتر
إ..   وشطإئر إلبيتر 

 مثل دببة مهذبة جدإ.. 
 إلذين أقإموإ مدنإ من زئبق.. 
 ومشوإ فوق فوهة بركإن.. 
 إلذين هإجمهم ذئب إلليل

ي غإبة إلمحو.. 
 
 ض

 إلذين أفرغوإ ميإه أعمإرهم
ي دوإرق مثقوبة

 
 ..ض

 شيعوإ موتإهم إؼ كهف إلمخيلة.. 
 نإموإ مثل إوز بري آمن.. 
 إلذين دحضت برإهينهم

 لعبة إلحتميإت.. 
 ..  وإحتموإ طويال بظل إلبدهي

 إلذين ركبوإ إلبحر
 وطإردوإ قوإرب إلمستقبل.. 

ي أزقة مظلمة.. 
 
 إلذين تقإتلوإ ض

 هشموإ مصإبيح إلمالئكة بإلحجإرة
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 ثم طإروإ مثل حمإم زإجل
 مكإن.. نحو إلال 

 إلذين إختفوإ رسيعإ تحت إألرض
ة..  ي سإحة إلمقت 

 
 لم يرقهم تأبير  إلقس ض

 وتسإقط دموع كإذبة من محإجر إألصدقإء.. 
 همهمة عربة إألموإت.. 
 ضحكة إلقبإر إلمريبة.. 

ي إلغيإب.. 
 
 إلذين سقطوإ ض

ي دإر إألوبرإ . 
 
 سأرإهم إلحقإ ض
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 شذرإت روبسون كروزو
 

 أنإ روبنسون كروزو
ي كهف.. أغسل غزإ

 
 لة تنإم مصي ض

 ..  أشذب هوإجسهإ بأصإبصي
 .. ي
ر
ي مرآب

 
 أحيإنإ تدخل ض

 كمإ لو أنهإ كإئن مسحور.. 
 .. ي
 لذلك أسحبهإ بحبل مخيلتر

 أرشق ذئبإ يحلق فوقهإ بإلحجإرة.. 
 تحرك أذنيهإ وتبتسم.. 

ي إلنهإر تجلب ؼي فوإكه لذيذة
 
 وض

 من أقر إلجزيرة.. 
 أنإ روبنسون كروزو
 .. ي لغة إلطتر

 تروقت 
ي إلليل.. 

 
ي مثل شجرة ض

 أمدر
 .. ي
ر
نحإ إؼ سإحل ذكريإب  متر
ي 
 أبرص أموإتإ يتسلقون قإمتر
 مسلحير  بفؤوس وكرإبي .. 

 أبرص وحوشإ حجرية
 عىل حإفة صدري.. 

 تعلو وتهبط مثل أموإج عميقة.. 
ي 
 إلغإبة وحدهإ تستدرجت 

 إؼ ينإبيعهإ .. 
ي وسإمإ ذهبيإ. 

 وتمنحت 
 

 أنإ روبنسون كروزو
ي 
 أقيس مسإحة صمتر

 بريشة كروإن.. 
 وأفرس للريح صهيل إلجسد.. 

ة..  ي نإس من كوإكب أثتر
 ويتبعت 

ي إبن طفيل عىل درإجة
 
 يزورب
 هوإئية.. 

ة..   محمال بهدإيإ ..مصنفإت خطتر
ي صنإرة لصيد إلحكمة.. 

 يهبت 
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ي إؼ جهة غإمضة.. 
 ويمر 

 .. ي
ر
 لن أمزق أمشإج جزيرب

 مستنكفإ من ضوضإء إلدبإبتر . 



-| 210 |- 

 إيقإع إلمطر
 

ي 
 
  عإلقفعال حصإب

ي خرم إإلبرة.. 
 
 ض

 وإلبخإر إلصإعد من رأخي إلمقطوع
 يتمس مثل عربة نقل إألموإت.. 
 فعال تحت جذشي حطإب يعوي.. 

 .. ي إؼ نصفير 
 يقطع مخيلتر

 ثم يرمي فأسه بإتجإه غيمة جريحة.. 
 إلعإبرون مثل إلعإصفة.. 

 مسلحون بزئتر إلحتميإت.. 
ي حبل مشنقة.. 

 
يإب  صنعوإ من رسر
ي بقذيفة.. أسقطوإ طإئرة قل  ت 

ي إنتحرت
 لم أنس إلمصإبيح إلتر
ي غرف إلكلمإت.. 

 
 ض

 إمتالء يدي بدموع من إلفضة .. 
 هروب غزإلة من مظإهرة عنيفة

ي شوإرع إلالمعت  . 
 
 ض
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 إمرؤ إلقيس وألف ليلة وليلة
 

 هذه إلليلة
ي غإرة .. 

 
ي نجمة تطإردهإ شجرة إختلسوإ رضيعهإ ض

 سأخط 
ي .. 

 تبغي أمإم بيتر
 من كتفيهإ..  تزرب دموع زرقإء

ي بإسمي إلرسي... 
 تنإديت 

 أرجوك رد ؼي فلذة كبدي..  -
-  .. ي

ر
 لست حطإبإ مغوليإ سيدب

 ثمة درظي أسفل إلوإدي -
 يحرس إلينإبيع وإألشجإر إلحزينة.. 

 هذه إلليلة
ي منطإد.. 

 
ي إلسهروردي ض

 
ورب  ستر 

ي ونبيذي ورسيري
ي تبص 

 سيقإسمت 
 يرى دمي مدلوقإ

  حير 
 سييئ

 عىل إلجدرإن.. 
 ثعإبير  مقدسةويرى 

 .. ي
 ترش كثبإن مخيلتر

ي جبته إلخلقة وينإم
 سيهبت 

 ... ي
ي أبعإذ 

 
 جوإري منهمكإ ض

 هذه إلليلة
 سآوي حصإنإ مريضإ

ي حرب عبثية.. 
 
 إختلسوإ نقوده ض

 -درإجته إلرملية  -أفشوإ رس 
 -حصدوإ ركبتيه بمنجل  -

 أهديه فوإكه من جزر إلنوم.. 
ي ليسحب

 أعطيه كالرنيتر
 لعميقة.. روجي إؼ غيمته إ

 حير  تتهدل مفإصله إلخجولة
ي .. 
 
 أسجيه بلحإض

ي .. 
 
 ممسكإ آهإته إلمثقوبة بأسنإب

 هذه إلليلة
ي إلنوم.. 

 
إت ض  سأزور نسإء كثتر

 ..  سأصيد هوإجسهن بفخ حوإخي
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 .. ي
 وأطتر بهن إؼ كهط 

ي زريإب
 حيث يرإفقت 
 وقيإن خود

ي عىل حبل إلكلمإت.. 
 أمدر

ك ي ستر
 
 مثل مهرج ض

 ي.. أقضم حلمإتهن بمنقإر 
ي 
 
 أتطوح مثل نرس شهوإب

 أتغت  بأمجإد إلقتىل بخنإجرهن.. 
 آكلهن بملعقة سإحر أو حفإر قبور
ي من فضتهن.   إل أند حصة كلت 
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 إلمإنيكإن
 

 غإلبإ مإ أرسد أشيإء غريبة.. 
 مثل أرسإر كوإبيدي إلليلية.. 

 إؼ مإنيكإن.. 
 إختلستهإ من صإلون فإخر .. 

 تصدق كل مإ أرويه من خوإرق.. 
 مة عميقة جدإ .. بإبتسإ

ي حير  أقول :   إل تدحض حجح 
يرإ عتر عىل بجعة  إن حالقإ ض 
 جريحة دإخل شعري إلمهوش.. 

 أن غيمة مريضة سقطت
 من مقصه عىل منصة صدري.. 

 أن ثعلبإ أنيقإ أطل من مرآة
 هإربإ من خرإدق قنإص.. 

 .. ي تجإعيد وجهي
 
 يحإول إإلختفإء ض

 مدججإ بضحكة مريبة.. 
ي قنإص..  أن ضبإبإ كثيفإ يغرد 

 فوق كتط 
 أن إلعإلم فرإغ ممتىلئ بإلظالل .. 

ي إلليل.. 
 
 وإألروإح تطتر ض

 أحيإنإ أضطر إؼ إلبكإء.. 
 ..  حيث إلدموع تزرب من أصإبصي

ي نإقوس كنيسة تحت إلقصف .. 
ر
 صوب

ئ   حيث وجهي منطط 
 مثل يد مقطوعة.. 
ي 
 
 حيث تتدإفع أحزإب
يرة..   مثل شيإه ض 
ي شجرة  وتدق بإب 

 ر.. فرت من بإخرة إلنهإ
 بكدمإت زرقإء.. 

 وأغصإن مكسورة.. 
 تعول مثل أرملة
ي عز إلحدإد.. 

 
 ض

 هددهإ تإيمورلنك بقذيفة
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ي غإرة موميإءإت.. 
 
 ض

ي أحد.. 
 
 أنإ إل أثق ض

 لذلك غإلبإ مإ أجأر بإلجنون
ي إلمإنيكإن . أ

 مإم صديقتر
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 إلجنية إلزرقإء
 

ي من شقوق أظإفره  أخرج 
 أيتهإ إلجنية إلزرقإء.. 
.. أو من زعإنف صوته   إلشبيه بسمكة إلمإهي مإهي

 أو من زجإج عينيه إلمإئلتير  إؼ دكنة خإفتة.. 
ة صدره إلمليئة بإألشبإح..   أو من مقت 

 ..  إحمىلي بيوضك إلرملية وإفرنقصي
ي ثورك إلمجنح..   أرسج 
يرة..   إحمىلي مرإيإك إلرسر
 أكيإس إلسحر إألسود.. 

 أيإمإ نإفقة تعتإش عىل بقإيإهإ إلجرذإن. 
.. جرنإ مثقوبإ تنف ي ي قإعه إلدج 

 
 خير  ض

ي عىل أطرإف هوإجسك..   أخرج 
 خإلية من شقشقة عظإمك إلمستدقة.. 

 ذريه يرمم حإفته بعذوبة.. 
 ذري روحه تنمو مثل عبإد إلشمس

ي إلعرإء.. 
 
 ض

 ذري سكإنه إلرسيير  بسالم أبدي.. 
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 نإر زرقإء
 
ي  

ي إلتخط 
 
 إل أرغب ض

ي بلكونة  معتمة .. 
 
 ض

 ..
ر
 أو تحت رسير غإسلة ثيإب إلموب

 هإمدإ مثل غريغور سإمسإ.. 
 أو جزمة رسكون بولس

 إلمليئة بكوإبيس إلمسإفة.. 
ي رغيف سإخن

 
 إل أرغب ض

 من أصإبع شمإس
ي إلليل

 
 يصنع توإبيت ض
 لرعإة إلضوء.. 

ي إختالس مفإتيح إلموميإء.. 
 
 إل أرغب ض

ي قبإر.. 
 أو جلب غيمة جريحة من عيت 

 أو فتح إلنإر عىل هوإجس إألرمل
ي جنإزة معتقة.. 

 
 ض

ي خإتم سليمإن
 
 إل أرغب ض

 أو كنوز حتسبسوت.. 
 أو أرسإر إلخيميإئيير  إلجدد.. 

 أنإ فرإنكشتإين
ي صنع كلمإت مقإتلة.. 

 
ي ض

ر
 قوب

ي أرض إلمطلق.. 
 
 شن غزوإت ض

يف  وإستدرإج صخرة ستر 
 .. ي
 ؤؼ بيتر

ي 
 حيث تع  نسور مخيلتر

ي غإبة رأخي . 
 
 ض
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 فصإحة إلالمعت  
 

 إلمطر وإلبنت إلخالسية
  إلورإء.. يذهبإن معإ إؼ

 كذلك مإعز أيإمي إلرسيعة.. 
ورة..   ظىلي إلذي دهستة عربة إلصتر
ي شقوق إلصدى.. 

 
ي إلمقرفص ض

ر
 صوب

 .. ي
ئ
ي إلمسإب  إلذين إحتموإ بضبإب 

ي يدي بدمعة رسول شإسع.. 
 أيقظتت 

ي تحت قوإدم إلعميإن.. 
ي برإهيت 

 أخط 
 .. ي

ي سلة إلهإمدر
 
 إلموت فإكهة إلالمعت  ض

ي إنتظإر كبوة إلمخيلة
 
 ..إلحفر ض

 إلقلب مهدد بسهم هندي أحمر.. 
 إلمظىلي يحمل شإة إلجإذبية

 عىل كتفيه.. 
 تتبعه نجوم هشة

 .. ي
 ونيإزك من إلضحك إلعبتر

 فعال إلجرس تحت سيطرة إلعميإن.. 
 رعإة إلهوإجس تحت إألنقإض.. 

ة إلمومس..   تفإحة إللعنة تتدؼ من نت 
 فعال إلشمس متدينة هذإ إلصبإح.. 

 لغيم.. ترتدي حجإبإ من مطرزإت إ
 ..  لم تسلم من مقوإلت إلنإئمير 
ي إلفخ.. 

 
 إزدإد سقوط إلعإبرين ض

إ إلحوإس ..   وحدي أنصت إؼ أوركستر
 بخشوع وجنإئزية.. 
 إألرض بإرزة إلعظإم.. 
ئ إلمزإج..   إلهوإء  ستر

 لم يدحض ظلمة إلغرإب.. 
 وضحكة إلطإووس إلمريبة.. 
 إلبيت ذو إلمإئة عإم ونيف
 إلمحدودب بسبب إلربو.. 

ي إلليلإلذي 
 
 ينبح ض

 مثل مخيإل متوحش.. 
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 إلذي تبغي نوإفذه.. 
ي مأزق بحري.. 

 
 مثل بإخرة ض

 إلذي تنإدي أبوإبه إلجريحة
 شجرإ مهددإ بمدية قنإص.. 

 إلهإبط من إلجنة.. 
 بسبب تفإحة سقطت من جيب طيإر .. 

ي زلزإل.. 
 إلبيت إلقإئم عىل كتط 
 منذور للخرسإن.. 

إهة..   هكذإ أفكر برسر
 إء.. بفصإحة روإد إلفض

 لم أدر من قطع أصإبع آدم
 ليلة أمس.. 

 ومزق منهدة حوإء.. 
 وبإع ألبومهإ إلعإئىلي بثمن بخس

 ..  إلمجإنير 
 أمإم مستشط 

 فعال إلفالسفة قتلوإ إألنبيإء
ي إلصحرإء.. 

 
 ض

 قطعوإ آذإنهم بمقص إلتنظتر 
 ثم إختفوإ تحت إلرمل.. 

 مثل سحليإت مهجوسة بإلظل.. 
 طإئرة..  فعال لم ينجب إلشعرإء سوى صحون

ي إلعتمة.. 
 
 إلمشإؤون ض

 صإنعو قيإمتهم بتت  إإلستعإرة.. 
 إلذإهبون إؼ ذروإت إلهبإء .. 

 ..
ر
 مصإرعو نتر  إلموب
 صإنعو إيقإع إألبدية. 
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 فتوحإت
 

 محإولة قتل إلفرإغ بفأس إلهندي إألحمر.. 
ي تفإحة.. 

 حصإن مخإدع يقف عىل كتط 
 صوت جإف يحلق تحت ذقن إلعجوز.. 

ئ فوق جرس مخيلة خشبية.. يقتل درإجير  بر   صإص مفإج 
 يجر بإخرة بأسنإنه نحو إلهإوية

 إألموإج نوإقيس خطر.. 
 إل تذهب روح إلشإعر إؼ إلسمإء

 بل إؼ إلبحر إلسعإد قنإديله إلمسحورة.. 
ي بستإن متصوفة.. 

 
ي كلمة تشبه جرنإ ض

 
 يفرغ دمه ض

 يمكن أن نكتشف صوت هللا
ي موسيطر إلبحر.. 

 
 ض

يقإ خت   إلمتسول له طعم  إلميتإفتر 
ي إلشك.. 

 
لة ض  يدور حول ذإته وله مت  

 إلعير  برهإن .. 
 أتلو ميثإق معإهدة أبدية بير  

ي جزيرة عإبرة. 
 
 جإرين ض

 .. ي إؼ سإرد ليىلي
 أصص 

 يتدؼ فوق رأخي إلمهوشة.. 
ي فتوحإت إلعنكبو 

 
 ت.. تسعدب

 ..  بيتك معتم دون مصإبيح روجي
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إقإت مجنون  إرسر
 

 ثإر.. آثإر عضة فهد عىل نهدهإ إلتر 
 يإلعمق برإهير  إلمرآة.. 
 أنإ إبن شجرة عميإء.. 

 هشم مصإبيحهإ قديس من قش.. 
 لم أستسلم لكتب إلالهوت.. 

طة..  ي إست 
 
 قتلت كإهنإ ض

ي مشإؤون جدد.. 
 هربت 

ي إلحإنة.. 
 
ة ض  قتلت أحصنة كثتر
ون..   أصإبصي حرإس ختر

 ؼي أصدقإء كتر لم يولدوإ بعد.. 
ي 
 
ي تحت لسإب

 ؼي جت 
ي مثل كروإن.. 

 يغت 
ي مظإهرة.. 

 
 إختلسته عإنس ض

إ مثل وحش أسطوري..  ب كثتر  أنإ أرسر
 أدخن إلمإريخوإنإ ألجلب

يقإ..   فوإكه نإدرة من شجر إلميتإفتر 
ي مالك أزرق عىل نقإلة

 حملت 
 ملطخة بدم إلقسإوسة.. 
 .. ي  عىل رسير إلالوشي

 
 رمإب

فة إلغيبيإت..   مثل جريح سقط من رسر
ي إلصغتر بإألسئلة.. 

 أتعبت حمإمتر
 هري  يتمدد شيخ إلبحر .. وعىل ظ

ي كيس إلتأويل.. 
 
 جمعت نقود رأخي ض

ي إقنإع متصوف.. 
 
 فشلت ض

ة مجإورة..  ي مقت 
 
 لبيع قإربه ض

 أو تسليم بريدي إؼ أقرب ثكنة
ي إلسمإء.. 

 
 ض

ي حإجة إؼ طيور أبإبيل.. 
 
 أنإ ض

 ..  ألقإتل عإصفة إللصوص وإلمرإبير 
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ي إلسجن
 
يف ض  ستر 

 
ي صخرة.. 

 نإدتت 
 طردهإ ألبتر كإمي 

 من حديقته إلعبثية.. 
ي .. 
 
 إبتسم حصإب

ر من حوإفره  تطإير رسر
 ذرف أغنية حلوة.. 
ي بمرإرة.. 

 سألتت 
 تبدو قلقة ومستإءة .. 

يف؟ -  أرأيت ستر 
ي قلعة يحكمهإ نرسإن عجوزإن..  -
 
 ض
 يقإتل وحوشإ ضإرية -

 تطلع من تلة كتفيه.. 
 أله بيت ومريدون ؟-

ي هإوية.. 
 
 له حصن ض

ي  -
 
.. أصدقإء كتر ضلوإ ض ي

ئ
 جبل مإورإب

ك إلنوم ..  ي رسر
 
 له كلب عإلق ض

 بإسطإ ذرإعيه بإلوصيد.. 
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 قإرئ جيد ألرسإر إلهإوية
 

ي 
 
 جهزت حصإب

 مثل بوذي هإرب من جوإسيس .. 
 ومجرمي حرب.. 

 أممت سمت إلمطلق
 بأسمإل خلقة.. 

 أطلقت بلبال محنطإ وردته
 رسإلة من موميإء.. 

ي 
ي تمثإل يحرس بيتر

 
 شكرب

 من هوإجس يولسيس.. 
ي منذ سقوط أوديب)ك

 إن ضيط 
ي هإوية إلطإبو(

 
 ض

******* 
 أغزو قرى ومدإئن
ي ببغإء

 وعىل كتط 
إهة..   تطإرد إلكلمإت برسر

إنإ مجنحة تتحإور..   أبرص ثتر
ي شقق نظيفة.. 

 
 نشأت ض

 تبتلع ضبإبإ طإزجإ
 ثم تدخل بوإبة صدري.. 
 
ر
 أبرص قسإ يستقبل غرض

ي بهو كنيسة.. 
 
 ض

 يصعدون تلة مإضيهم
 ويتالشون. 

********* 
 لن أزور تمثإل غوتإمإ بوذإ
 .. ي
ي مفلس ومفتش عت 

 
 ألب

ي تمإثيل مسنة.. 
 تالحقت 

وبول..   ونسإك عميإن وأجهزة إألنتر
ي قإرب صيد.. 

 
ي قتلت بوذيإ ض

 
 ألب

 إختلست ذكريإته إلمملحة.. 
 وكيس أرز . 

********* 
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ي  ي وكلت 
 
 أنإ وحصإب

 هربنإ من آخر صفحة
ي روإية

 
 ض

 إؼ غإبة مجإورة.. 
ي ثمة إستقب

 لنإ هنود إألبإتدر
 .. ي  بقذإئف إآلربح 
********** 
 وليمة قصإئد

ي جحر ترتإده جوقة من إألضدإد
 
 ض

 أيل حصد ذكريإت صديقته بمنجل
 نسور محنطة دإئمة إلبكإء.. 

 تمثإل فر من فضيحة.. 
 جحر أثثته ؼي سحليإت

 وزينه غرإب بضحكته إلمريبة. 
********** 

 سعيد بصدإقة شجر إلهندبإء.. 
 جيد ألرسإر إلهإوية.. أنإ قإرئ 

 أنإم مع ذئبة عىل رسير ضحوك.. 
 بينمإ غيمة تفر مذعورة من مجزرة

ي حإنة يرتإدهإ صيإرفة
 
 من إلتنك..وبإعة شوإهد إلقبور .  ض

********* 
 دإئم إلنسيإن

 أبتلع شجرة آخر إلزقإق.. 
ي بفوإكه جإفة.. 

ر
ي رسب متنإقضإب

 يرشقت 
 يحوم غرإب فوق رأخي 
 بحثإ عن شقة أنيقة

 ثثة بحرير ذكريإت حلوة.. مؤ 
 آإلت موسيقية لتهدئة إألشبإح.. 

ي مرتفعإت إلنوم.. 
 
 إمرأة لشن مظإهرة ض

 دإئم إلنسيإن.. 
 .. ي إلمستشط 

 
ي ض

 مخيلتر
 ..  يطإردهإ ممرضون بإلعري

 وإلهرإوإت.. 
 وحير  يشتد زئتر إألضدإد

ي مغإرة . 
 
ي ض

 تختط 
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********** 
 لم أره إإل وأنإ سكرإن

 إؼ كنغر.. هذإ إلهوإء إلذي تحول 
ب إلبإب بحوإفره..   يرص 

ي 
ي إؼ مخيلتر

 يقفز من تلة كتط 
 يختلس قصإئد نيئة.. 

 كنت سأطبخهإ عىل نإر هإدئة.. 
 هإهو يسقط مثل تفإحة نيوتن

 من أعىل إلرأس .. 
 مكركرإ عظإمه إلهالمية.. 

ي إألرملة
ر
 بإتجإه شبإك جإرب

 طإرقإ بإبهإ مودعإ قصإئدي
 بير  ظهرإنيهإ .. 

 تأت..  طعإمإ لفرإئس لم
*********** 

ي 
 
 أعذروب

ي تإبوت
 
 أنإ ض

ة مهجورة..  ي مقت 
 
 ض

ي قتلوهإ
ي إلتر

 أهإتف طفولتر
ي قطإر نإئم يتنفس بصعوبة.. 

 
 ض

 إن شئتم
ي إلحنونة . إتصلو 

ئ
ي من خالل موميإب  إ ب 

*********** 
ي ميت

 
 حيإب

حة..   من شبإك إلمرسر
ي روإق إألبدية.. 

 
 كإن يحإض  ض

ي آخر إألرض.. 
 أنإ بإنتظإر زوجتر

ي مفإتيح إلخميلة.. لتس
 لمت 

 ..
ر
ي دموع إلموب

 تشيعت 
ي إلقديم . 

 إؼ كهط 
*********** 

ك  مثل نتر 
ي إألعم.. 

 إبتسم ؼي حس 
 إختلست مصبإح عالء إلدين

ة  من طإئرة صغتر
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ي مخيلة قس.. 
 
 تنإم ض

ي شقق ضحوكة.. 
 
ي خيول ض  ضت مرب 

 رإئدإ جيدإ لفضإء إلالزورد.. 
 ..  صديقإ صميمإ لخيميإئيير  ومهربير 

 م متهتكةونجو 
 .. ي
ي حديقتر

 
ئ نقودهإ ض  تخت 

إئب لالشبإح..   إل أدفع إلرص 
ي ورإء جنإزة إألضدإد.. 

 إل أمدر
 .. ي نإس كتر

مت   يحتر
 جبلوإ من قش إلحدإثة.. 

ي ؼي ذئإب إلمستنقعإت.. 
 تنحت 

ي كبتر إلدببة
ئ
 ويلمع حذإب

ي أسخيليوس عىل ظهره
 يحملت 

ي زقإق ضيق( . 
 
 )ض

************** 
 أنإ ميت منذ قرون

ي جنود أفإرقة.. يحرس
 ت 

ي إألسبوع.. 
 
ي قس مرة ض

 
 ويزورب

ي عيد إلشكر.. 
 
ي مالبس نظيفة ض

 يهديت 
 إل أخرج إإل نإدرإ إؼ مقه أو حإنة
ي دإر إألوبرإ.. 

 
ي ض

ر
 أروض متنإقضإب

ي مظإهرة.. 
 
ي لهإديس ض

 وأغت 
ي رحلة صيد مروعة

 
 أو ض

 دإخل غإبة إلذكريإت .. 
ي جريمة نسيإن.. 

 
 أنإ متورط ض

 ء يوم إلقيإمة.. سأقتل إوزة بيضإ 
 وأبيع قوإرير عطر فإخرة للمالئكة. 

يرة  سأبحث عن بإخرة ض 
 فرت عىل ظهر حصإن من محرقة

 هتلر
************** 
 نهإيإت غتر منتظرة. 

ء ي
 ؤنته كل خر

إ مإت رميإ بإلرصإص..   قإئد إألوركستر
 إلكرإخي بيوطوبيإ إلفرإغ.. 
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 إؤلوزإت إلبيضإء بركلة إلنسيإن.. 
..  إلوردة بشوكة لص ي

ر
 برإقمإب

 إلسهل إلنإئم بصوإعق إلمزإرع.. 
إت إلمعزين..   لمإذإ تشتعل نت 

ة؟..  ي إلظهتر
 
 ض

 لمإذإ يصطفق إلقمر عىل ظهر إألسد؟.. 
؟..  ي

ي إلقطت 
 ويزأر إلغإئبون دإخل معطط 

 إلذين فروإ بذكريإت حلوة .. 
ي ألبوم إلعإئلة.. 

 
 مخلفير  دموعإ تلمع ض

 سهإم إلهندي إألحمر عىل إلمصطبة
 صإفتر إلنوستإلجيإ .. لقنص ع

 إلذين خلفوإ ريش هوإجسهم عىل إلكنبة.. 
 من كرس أغصإن رإقصة إلبإليه؟ -
-  ..  فهد سقط من شجرة إلموسيطر

 لمإذإ جإء إلمطر متأخرإ وحيدإ بإكيإ وحزينإ.. 
ي خزإنة إألرملة.. 

 
ي ض  نإسيإ معطفه إلذهت 

ي جرن إألسقف؟.. 
 
 نبيذه إلسمإوي ض

 ة؟لمإذإ ؤختط  إلرب دفعة وإحد
 لمإذإ ؤعتىل كرسيه إألبدي ذئإب إلالهوت؟
ي حقل إألرز ؟.. 

 
 من قطع أصإبع إلمالئكة ض

لمإذإ بيتنإ معتم  إل تزوره غتر إألشبإح وأروإح إلجنود 
 إلمضطهدين.. 

 خفإش إلغإبة إلعجوز.. 
 صحن طإئر يغرد فوق شجرة إلكإليبتوس.. 

ي عىل جوإد رمإدي؟ .. 
 جت 

 بدإية.. كوإبيس إلسنوإت إألوؼ لميإه إل
 ضوضإء إألبديإت إلعميقة.. 

ء ي
 ؤنته كل خر

 إلنرس يخطف لوز إلمفكر.. 
 إلنهإر يلتهم عكإزة إألعم.. 

 وقبعة إلفيلسوف مئلى بزيزإن إلحدإثة .. 
ي  يكوي ثيإبه إلقديمة أسفل إلنص.. 

 وإلنإقد إلعبتر
ء ي
 ؤنته كل خر

ي إلبهو إلرمإدي.. 
 
 أخفينإ مرإكبنإ ض

ي كهف إلتجربة.. 
 
 أسمإلنإ ض
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 ثل روإد إلفضإءم
 ؤختلسنإ مفإتيح إلجإذبية.. 

 جلبنإ نجومإ ثإقبة.. 
يرة  وإنتهت مثل شيإه ض 

 .. ي حديقة إلفلػي
 
 ض
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 إلعإق لسوزإن برنإر إإلبن
 

 ينإم مستيقظإ عىل حإفة إلهإوية
ي نفس إلرسير.. 

 
 مع ذئبة إلالمعت  ض

 مسلحإ بزهرة إلينإبيع إلزرقإء.. 
 لينكل بنتر إلربوة وإلنسيإن.. 

 د إلورإء بعكإزة إلبوذي.. ويطإر 
 تسيل ؤوزة إلالوشي من شقوق إألظإفر.. 

 حير 
ء طرإئد إلكلمإت صفإ صفإ..  ي  وتح 

 تجن تحت قميصه مصبإت إألنهإر.. 
 تصطك مفإصل إآللهة.. 

 آن عوإئه إألبدي.. 
ي عصإ موخ.. 

ي إلحإنة يخط 
 
 ض

 برإهير  إلحوإة.. 
إ  يقصف متصوفة كتر

 مستفردإ بكيس إلمجإز .. 
ي خلو 

 
 ته مثل طإئر إلقرقف.. يغرد ض

 محتفال بكثإفة إلتأويل.. 
 منإديإ أشبإحه إلمصطفقة

ي ترتإدهإ روحه
ي ميإه إلبتئ إلتر

 
 ض

 آخر إلليل.. 
 بحثإ عن قميص يوسف.. 

 نض  قمح نصوصه بعد ستير  حوإل.. 
ي إلشتإت.. 

 
 ض

ر
 إلنقإد موب

 لم يزل يلعب بنإر إلكلمإت
ي 
 مثل مهرج عبتر

ك إلحدإثة..  ي ستر
 
 ض

 إبلعإبرإ حدإئق ب
ي يده ورة إلسيميإء . 

 
 وض
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 مصإرع إلثور إألسود
 

ي وجهي 
 
 كلمإ حدق ض

 أصيب بإلعم.. 
 كلمإ صعد تلة ظهري

ي بير  شقوق إلكلمإت.. 
ر
 تإركإ كلبه إلسلوض
 .. ي  هإجمته ذئإب 
 لم يجبه أحد.. 

 إل إلخإدم إألشوري إلذي إل ينإم.. 
 حإمال جرة إلعشق وإلحيإة.. 

 يمسح أسفل ظهري عقإئص إلقديسإت
.. بزي ي

ر
 ت بركإب

 روجي محصنة بضبإب كثيف.. 
ي يصوبون بنإدقهم

 وحرإس قلعتر
 بإتجإه إلوإفدين إلجدد.. 

 هو بير  إلمالك وإؤلنسإن وإلشيطإن.. 
 وله هيآت إل تحر.. 

 ضت أإلحقه مثل طريدة
ي جنإزة.. 

 
 تتخبط ض

ي 
 حير  خطف مصإبيح خإلصتر

إري..   وفر بإتجإه إلت 
 تإركإ دموع إلعذرإء معلقة

 لمسإء.. عىل ذؤإبة إ
 إلصدى يكرس مفإصل إلنوإفذ.. 

 إألطفإل يخيطون مطرزإت إلفرإغ.. 
يرة..   إألرسة تثغو مثل شيإه ض 

ي إليم
 
 إلمرإكب وحدهإ ض

ء بأسنإنه إلصدئة..  ي
 يجرهإ إلالخر

 نصوذي تقإتل لمحو إلمحو.. 
 وإستدرإج إألبديإت ؤؼ شجرة

 ؤسمي .. 
 .. ي
 كلمإ زإر بيتر

 حإمال مشعل قس.. 
ة ..  هإدئإ وعميقإ مثل  بحتر
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 ملوحإ بمفإتيح مشعة.. 
 مإكرإ مثل ثعلب مسن.. 

ي أرض إلمنإم.. 
 
 سإخرإ من مشية روجي ض

ي بقوة إلكلمإت..   هإجمته ذئإب 
 تإركإ عصإه إلمسننة عىل حإفة إلبيت.. 

ي إلهوإء.. 
 
 فأسه إلحإدة معلقة ض

 كتإبه إألسود تحت إلكنبة.. 
شف. ر  يشه يتطإير وآثإر دم عىل إلرسر

******** 
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 وت إلكنإريم
 

 ليس بسبب غيمة
 محملة بحزإم نإسف.. 
 تطل من شقوق أظإفري

 .. ي خطتر  مثل ؤرهإب 
 ليس بسبب سقوط إلليل

 مثل ثور نإفق.. 
 .. ي  عىل بالطة إلجرس إلخشت 

 ليس بسبب إلخيميإئيير  إلجدد
 إلذين يلمعون حذإء إلرب

 بمإدة زئبقية.. 
 ليس بسبب موت إلوردة

ي أكسيد إل
 
 كربون.. بجرعة ؤضإفية من ثإب

ي إلمستنقع.. 
 
 ليس بسبب صالة إلضفدع ض
 ليس بسبب موت إلحصإن
 ..  إليومي

 بعضة فهد إلنتر
 وهروب قس من إلكإتدرإئية

 بأموإل إلمسيح.. 
 ليس بسبب إلفرإغ إلثقيل
 إلذي قطع سيقإن إلكرإخي 

 أيإم إلشتإء إلطويلة.. 
 ليس بسبب كآبة صورة إألم

 .. ي
وإز إلفر  ي إلت 

 
 ض

 ليس بسبب نيتشة
 ي يقرع نوإقيس إلشكإلذ

 ..  دإخل حديقة رأخي
 ليس بسبب إلشيطإن

 إلذي ؤختلس أيقونة إلعذرإء.. 
 إلذي طرد كلبنإ إلعإئىلي 

 .. ي
 من إلبإب إلخلط 

ي لتمثإل متجول.. 
ر
 بإع فضة صلوإب

 ليس بسبب رإئحة أبطإل كإفكإ
 إلسيئة للغإية
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ي إلمخيلة.. 
 
 ورمإد تجإربهم ض

 ليس بسبب موت إلمؤلف
ي بنإية مهجورة..  وإختفإء إلالوشي 
 
 ض

ي تتظإهر
 ليس بسبب إألشبإح إلتر

ي .. 
ي بيتر

 
 ض

 أو ضحكة إلبومة إلمحنطة.. 
 وسقوط بلور إلنعإس عىل إلمنضدة.. 

 ليس بسبب جرعة إلمورفير  إلمكرورة.. 
 لتفإدي آإلم إلغنغرينإ.. 

ي قتلت جروإ بريئإ.. 
 ليس بسبب إلخإدمة إلتر

 سقط من حنجرة إلسإعة إلحإئطية.. 
 هذه إلكوإبيس..  ليس بسبب كل

 مإت إلكنإري إلجميل
 ليلة أمس . 
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يقإ  سكإن إلميتإفتر 
 

 شكرإ أيهإ إلصحن إلطإئر.. 
 شكرإ أيتهإ إلكإئنإت إلفضإئية.. 
يقإ إلجدد..   يإ سكإن إلميتإفتر 

ي ذوو إألروإح إلمستدقة.. 
ر
 ؤخوب

 إلملفعون بغاللة إألرسإر إلوريفة.. 
 إلمتطإيرون مثل فرإشإت إلينإبيع.. 

 ورون أموإتنإ من حير  ؤؼ أخر.. إلذين يز 
 يلجون منإمإتنإ بقإمإت مرهفة جدإ.. 
ي مرإيإنإ مثل أبإء جيدين.. 

 
 يحدقون ض

 شكرإ أيهإ إلصحن إلطإئر.. 
ي إلرملية(.. 

 سأركب )درإجتر
 ..  رغم فظإعة قدمي إلمقطوعتير 
ي إلمإئل إؼ دكنة غإمقة..   قلت 

ي إلفالة.. 
 
ي إلذي أسس حزبه ض

ر
 صوب

 وب إلنسإء.. رسيري إلذي شوهته حر 
ي أبدإ.. 

 
ي إلذي لم يؤذب  سأصطحب كلت 

ي إلذي ينبح دإخل حديقة رأخي ..   كلت 
 لطرد إللصوص وإلكهنة.. 

 وأطتر أطتر إؼ مرتفعإت إلضوء.. 
 ..  وأبصق عىل سوءة إلعإلم إلسفىلي

ي مددتهإ للغربإن.. 
 سأقطع أصإبصي إلتر

 سأند إلطعنإت إلمكرورة .. 
 ..  خنإجر إلهإمش إليومي

 دقإء إلسودإء.. مإمبإ إألص
ي نصوذي 

 
 سأعمل إلنإر ض

 ..  إلمالى بقمح إلتفكتر



-| 234 |- 

 متسول سيميإئيإت
 

 فعال أنإ مجنون
 شلخت جبهة قديس بمطرقة

ه ونبيذه..   إختلست خت  
ء بمإء إلمتنإقضإت..   جرنه إلمىلي
 .. ي  مزقت روحه إلقرمة بمخإلت 

 بلت أمإم كنيسة مثل أرنب مسن.. 
 أمإم قسإوسة يبيعون تذإكر مزيفة

إ بإلحجإرة قذفت  قإئد إألوركستر
ي 
 بإركت غريبإ يستمت 

 يبدو مثل ثور مكسور إلخإطر.. 
ي إبن إإلنسإن

 
 رغم ذلك لم يطردب

*** 
 فعال أنإ مجنون

 .. ي معجزإت رأخي
 
 أشك ض

 ..  مغإوره إلمليئة بفهود إلالوشي
 برجه إلمإئل إؼ جهة إلضبإب.. 
 سكإنه إلكتر من سنخ إلزئبق.. 

 فعال أنإ مجنون
 عىل متصوفة..  أفتح إلنإر 

ي إلهوإء.. 
 
ون ض  يطتر

ير يقود درإجة من قش..   عىل ض 
 عىل خفإش عإلق بإبط عجوز.. 

 عىل زيزإن ئذإر إلفإرط.. 
ي بنك معتم.. 

 
 عىل قتلة يختفون ض

ي إأليإم إلقإدمة(.. 
 )عىل مإذ 

*** 
 ..  أهديت كتب مإركس لهيكل عظمي

 مركبإ إلإله مريض.. 
إ..   رسيرإ لميت يشك كثتر

ي م  عزول.. مسدسإ لنت 
 ألبوم أغإن  ألصم.. 

 تنورة عإنس لجورج بإتإي.. 
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 قميصإ فضفإضإ للسهروردي.. 
 ..  صك غفرإن لرهير  إلمحبسير 
وس..   نظإرإت شمسية لهومتر

*** 
 فعال أنإ مجنون

يح..   كل ليلة أنإم فوق ض 
ي عىل أشبإح خجولة

ر
 أرسد عذإبإب

ي مله ليىلي 
 
ي مثل طإووس ض

 أغت 
 لطرد إوزة إلنسيإن.. 

 م إلندم.. وتشتيت غيو 
ي إلصبإح يذهب إلميتون إؼ

 
 ض

 حقول إألرز.. 
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 بينمإ وحدي أعوي مثل ذئب إلفالة. 
 
 

 جذور وينإبيع
 ذإت يوم

ي مثل فقإقيع هالمية.. 
 سنختط 

 تإركير  أصوإتنإ معلقة عىل حبل إلغسيل.. 
ي دير مهجور.. 

 
 مثل مالبس شفإفة ض

ي زجإجة ثمينة للغإية.. 
 
 دموعنإ ض

ي عروق دو 
 
 إر إلشمس.. ظاللنإ مندسة ض

ي قإعة إؤلستحمإم.. 
 
 تإركير  أخطإءنإ ض

ي عيون إلصغإر.. 
 
 قمح صلوإتنإ ض

ي إلمعإبد.. 
 
 أجرإس خطوإتنإ ض
ي ؤؼ إألبد.. 

 سنختط 
 تإركير  إلشمس توإصل لعبتهإ إلعبثية.. 

 وإلقمر يضحك بإستمرإر
 فوق رؤوس إلجبإل.. 

 مثل ؤإله تضحكه مشية إلموت إلعرجإء .. 
 إم إلصدإقة.. تإركير  بريد إلتعإزي لحم
 تإركير  شقوقإ عميقة
ي قلوب إألحبة.. 

 
 ض

 قوإربنإ لبحإرة لم يولدوإ بعد.. 
 مقإعدنإ لضيوف جدد.. 
 منإزلنإ إلهشة للعميإن.. 

 وإلغإبة إألبدية لطيور إلهوإجس إلنإئمة.. 
ي ألبوم إلعإئلة.. 

 
 صورنإ إألنيقة ض

ي إلحديقة.. 
 
 وفهإرس أسمإئنإ ض

 بينمإ أروإحنإ إلجميلة.. 
 ة جدإ.. وإلمتعب

 ..  تزور إلعإلم إلحي
ي شكل فرإشإت نإدرة.. 

 
 ض

 تتدإفع حذو شجرإت إللوز .. 
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 إلذئب إلملعون
 

ي إلغإبة قإيضت رأخي برأس ذئب.. 
 
 ض

 .  ضت أعوي وأقلق إلمإرة إلنإئمير 
 أعدو رسيعإ مثل صحن طإئر .. 

ي إألسطح إلهإدئة.. 
 
 رإصدإ حركإت إلنجوم ض

يرة..  ست قطيع جإرتنإ إلرص   ؤفتر
ي إلعتمة.. طإردت 

 
 هوإجس إلرعيإن ض

 ومن حير  إؼ آخر أعض كتف قس
 يجر بإخرة حزينة بحبل إلمتنإقضإت.. 

ي إلقنإصة وسيإرإت إؤلسعإف وإلصبية إلمالعير  .. 
ي إلليل يالحقت 

 
 ض

ي إلذؤبإن من أعىل إألكمة.. 
 وتنإديت 

 لعشإء فإخر من لحم إلضأن إلطإزج
 غتر أن قدمي متهدلتإن
ي عجوز.. 

 مثل شفتر
ي أطلقهإ إلكإهنوإلرصإ

 صة إلتر
 .. تير 

ي إلمتعتر
ي بير  كتط 

 لم تزل تغت 
ي إلغإبة بكيت طويال.. 

 
 ض

 مثل طيإر وإعد أمإم أيقونة إلعذرإء.. 
ي بإلمرة.. 

 ألن رأس إلذئب لم يرقت 
 لم أعد أنإم مثل ؤوزة خجولة.. 

ي إلكلمإت .. 
 
 أو أعمل نإر إلمخيإل ض

ي إلمتهدج.. 
ئ
 أتعبت إلعإلم بعوإب

ي إلغإبة ألقيت 
 
ي إلبتئ .. ض

 
 رأس إلذئب ض
 تحولت ؤؼ شجرة ضحوكة.. 

ي إألوقإت إلحرجة
 
 ض

 تزورهإ بركإت إلمطر .. 
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 صالة من أجل إلسالم
 

 سأستفزك يإ شجرة إلكريسمإس
ي إلحديقة مثل قط مدلل.. 

 
 ألنك تنإمير   ض

 بنبإح أصإبصي .. 
 وإل تبإلير 

 وكدمإت روجي إلمتعبة جدإ.. 
 سأحملك إؼ إلكإتدرإئية آخر إلسنة

ي إؼ كلمإت إلرب.. 
 سنصص 

 ونرد إلتحية عىل أيقونة إلمسيح.. 
 سندعو إلجنود ؤؼ إلصالة

 ومقإطعة إلحروب إلوحشية.. 
 سنعمد إلطيإرين بمإء إليقير  

 ونربط إلطإئرإت إلمقإتلة مثل إلخيول إلجإمحة جوإر بيت إلقس.. 
ب معإ نبيذ إلمحبة..   سنرسر

 ونتبإدل إلقبل وإألفكإر إلجيدة
.. نفتح إلنإر   عىل إلشيإطير 

إر..   وزعمإء إلحرب إألرسر
 سنمال فوهإت إلمدإفع بزهرإت إلجوري.. 

 ..  ونطإرد هوإجس إلقتلة بقدإس أثتر
م..  إقمإتتر   ليكون إلعإلم خإليإ من سحب إلت 

 ورإئحة إلبإرود.. 
ة متجإنسة .   ونصىل جميعإ بنت 
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 إلنرس
 

مإ وأنيقإ  كنت سأولد ذئبإ محتر
 إلمقدس..  يبرسر إلقطعإن بأيإت إلكتإب

 تطفر إلدموع من عنقه إلمظلم.. 
 ثم يستدرج ضحإيإه آخر إلمسإء

ء بكتب إلالهوت..   إؼ وجإره إلمىلي
 وبقإيإ عظإم إلحمالن .. 

عت إؼ هللا  لكن إلغإبة ترص 
 بأن يبدل فكرته .. 

وري إليومية..   ويدع إلعإلم هإدئإ خإليإ من رسر
 كنت سأولد رخإ بأجنحة عمالقة

 تأخطف إلنسإء إلجميال 
ي 
ي قلعتر

 
 من إلبإص وأطتر بهن إؼ رؤوس إلجبإل مثل محظيإت ض

 إلمتإخمة لبإب إلشمس إألبدي.. 
ي غتر معلوم.. 

يطر  لكن هللا غتر رأيه لسبب ميتإفتر 
 كنت سأولد شيطإنإ رجيمإ

 ملعونإ مهجوسإ برإئحة إلنسإء
 وقطع أصإبع إليقير  بسيف إلشك

ة إؼ إلهإوية..   وإستدرإج إألروإح إلختر
ي سمرته إلبإذخة.. لكن مال 

 
ي ض  كإ يشبه أب 
ي إلسمإء

 
ته ض  أطلق عقتر

 متوسال إؼ هللا بإنتقإء شخص
 يكون شيطإنإ جيدإ.. 

 صإلحإ لخوض تجإرب معقدة جدإ.. 
 بعد ليلة مليئة بإلكوإبيس

ي نرسإ
 ؤكتشفت أن هللا خلقت 

 فإردإ جنإحيه يطوي إلمسإفإت
 بروح ثإقبة للغإية.. 

 وأنف معقوف
 سيدإ للمكإن

 خي تإج إلحكمةعىل رأ
ي دمي تشتعل جمرة إلكلمإت . 

 
 وض
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 أيتهإ إألرض
 

ة..   يومإ مإ سأكون وجبتك إلممتر 
إ ة بيتر  ي مثل شطتر  قلت 

 ستلتهمير 
 لكن حذإر ثمة موإد سإمة

ي أذينه إأليمن.. 
 
ون ض  دسهإ أصدقإء أثتر

 ثمة غرإب ميت دإخل أذينه إأليرس
 .. ي يإن إلتإج  ي إلرسر

 
 ثمة حمإمة بيضإء عإلقة ض

 يدإ أن أسنإنك غزيرة وحإدة مثل أسنإن إلقرش إألبيض.. أعلم ج
 لكن أرجوك ستجدين حبال طويال

ي رأخي .. 
 
 ض

ي إلصعود
 
ي ليال ض

 
 كإن يسإعدب

ي إألوؼي 
ر
 إؼ سمإء سنوإب

ء غتر إلجمإل إلمطلق ي
 حيث إل خر

ة  حيث لم تزل ذئإب إلشك صغتر
 وهشة .. 

إسة..  ي برسر
 لم تقطف حمالن يقيت 

 أحيإنإ أصنع منه أرجوحة
ي حذو أريكة هللا.. 

 
 أللهو مثل صوض

 أرجوك أنزعيه بلطف
ي موسيطر حزينة جدإ

 لئال تهإجمت 
 .. ي غإبة رأخي

 
 لئال تندلع ذكريإت حإرقة ض
ي إلعميقتير  

 خذي عطر عيت 
 ورشيه عىل إلمإرة إلنإئمير  

ك إألسئلة..  ي أروإحهم نتر 
 
 ليستيقظ ض

 .. ي
 
ي أصإبصي إلجإفة لبستإب  هت 
ي إلحديقة مثل عيد

 
رعهإ ض  إن غريبة تجلب إلحظ وإلمطرلتر 

 لشجرإت إلفستق .. 
ة إلملعونة  أطردي إلحرسر
 .. ي
ر
ي حنجرب

 
ي تطن ض

 إلتر
ي سببت موتإ مبكرإ لمنظرين

 إلتر
 كبإر زإروإ قلعة روجي إلبعيدة.. 

ي قدمي إلمتعبتير  ألول ظربإن  هت 
ي  يتهح  شإهدة قت 
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 ويحإول إلحصول عىل حصته من إلغنيمة.. 
ي خإطرإ  أيتهإ إألرض طت 

 جسدإ آخر سأسكن
 جميال ومتمإسكإ وخإليإ من أفإشي إألصدقإء.. 

ئ  ي مكإن مإ من هذإ إلعإلم إلملتر
 
 ض

ء .  ي
 بإلالخر
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 إلغنإء بحنجرة أرتور رإمبو
 

ي 
ر
 ورإء إلبإب مالك يحري هفوإب

 بصوت بإخرة حربية.. 
يرة..   ليطتر بهإ إؼ هللا عىل حمإر جإرتنإ إلرص 

 سحقإ حتر إلمالئكة إل تحفظ أرسإري.. 
ي فكرة إلنإر.. إل يه

 م لم تعد ترهبت 
ي جحيم أبدي.. 

 
ي ض

ر
 وإل قضإء آخرب

 رفقة حكيم إلمعرة.. 
لة ..   وغالة إلمعتر 

ي إألن
ر
ي حجرب

 
ي ض

 إلمهم أنت 
ي كوإبيس إلليلة إلفإئتة.. 

 
 مثل قبإر يفكر ض

إ برصإصة طإئشة..  ي مقتل قإئد أوركستر
 
 ض

 .. يحه إلعإئىلي
ي هروب ميت من ض 

 
 ض

 )عىل درإجة رملية (.. 
ب   ضفإ حميإ عىل إيقإع صخب إلصمت.. أرسر

ي بعكإزة متصوف.. 
ر
 أشذب متنإقضإب

ي إلسكر .. 
 وحير  يتعتعت 

ي غإبة إلمخيلة.. 
 
 ويشع ديونيسيوس ض

 رإكبإ برإقإ ضحوكإ مكتظإ بإلفإكهة
 وإلشإمبإنيإ.. 

ء بإلرهإئن..   يتحول رأخي إؼ معتقل مىلي
فة لوحة حإئطية ..   يهبط بول فرإلن  من رسر

ي إل
 
 هوإء.. يفتح إلنإر ض

 لشل حركإت إلثعبإن إلذي
ي 
ر
ي حنجرب

 
ي ض

 يغت 
ة أرتور رإمبو .   بعقتر



-| 243 |- 

 شكرإ أيهإ إللص
 

 شكرإ أيهإ إللص
 إلذي ؤختلس حمإمة مطوقة
 من عش عمودي إلفقري.. 

 ثم أعإدهإ بلطف
 .. ي
 بير  شقوق مخيلتر

 ألنهإ لم تكف عن إلنوإح.. 
 ومنإدإة أصدقإء لم يولدوإ بعد. 

 شكرإ أيهإ إلمطر
 طويال هذإ إلمسإءألنك بكيت 

 مثل أب صإلح
 تهشم مركبه إلعإئىلي 
 عىل صخرة إلوإقع . 

ق  شكرإ أيهإ إلت 
 ألنك تلبس نظإرإت شإعر

 ضعيف إلبرص
 ومن حير  إؼ آخر

 تسقط بقع حمرإء من تلة كتفيك
 ..  إلمتشققتير 

 شكرإ أيهإ إلذئب
 ألنك إلتهمت نإقدإ حزينإ

ي غإبة إلنص
 
 ض

 .بدم بإرد وأعصإب من حجر إلبإزلت. 
 شكرإ ألنك تعوي أمإم جمهرة إلكلمإت.. 

 ..  كلمإ تبدى شبح إلالمعت 
 شكرإ أيتهإ إلمرأة

 ألنك أكلت  عمري إلمملح
 بملعقة من ذهب.. 

 مثل سمكة سلمون مشوية
ي .. 

 
 عىل ثإلثة إألثإض

 شكرإ ألنك قطعت أصإبصي 
ي تسلقت سيإجإ محرمإ

 
 ألب

ي بستإن هوإجسك إلنإدر.. 
 
 ض
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 شكرإ أيهإ إألصدقإء
 لم تتعبوإ ؤطالقإ ألنكم

 ..  من نصب إلكمإئن لحمإمة روجي
ي بكلمإت سإمة للغإية.. 

ئ
 وقتل حلفإب
 شكرإ يإ رب

 ألنك تهدم مإ تبنيه
ي إلوقت.. 

 بمر 
 ألنك تخلق إألشيإء إلجميلة

 ببالغة نإدرة جدإ
 ثم تسحبهإ تدريجيإ من خشبة

 .. ي
 إلمرسح إلعبتر

 إل ترق لدموع إلمالئكة
ي حديقة إ

 
 ألرملة.. وإل موت إألزهإر ض

 .. ي
 
 وتظل تجر إلعإلم مثل أستر رومإب

 ورإء عربة إلحتميإت إلبإئسة.. 
 شكرإ أيهإ إلموت.. 

ي منذ ستير  سنة
 
 ألنك لم تزرب

 لم تصوب مسدسك إلشهتر لمإ بعد إلحدإثة.. 
 .. ي
ر
 رإسلتك مرإرإ لحضور مؤتمر متنإقضإب

 لكنك تجإهلت بريدي.. 
 وظللت تجوب أزقة أجسإد هشة

 بدرإجتك إلنإرية.. 
 دون مبإإلة بصفتر عظإمي .. 
 ..  وتلويخ يدي لمقإمك إلعإؼي

 شكرإ أيهإ إلموت ألنك بإب وإسع
فإء أحرإر  ندخله مثل رسر

ي أدغإل إلنوم إلبإردة. 
 
 لنعإنق إألبدية ض
 شكرإ أيهإ إلشعرإء

فون..   ألنكم قتلة محتر
بصون بضحإيإ إلكلمإت  تتر

ي إألمإكن إلمعتمة . 
 
 ض

 شكرإ أيتهإ إلشجرة
  أمي ألنك تشبهير  

ي صمتهإ إلعميق.. 
 
 ض

 وقوفهإ منتصبة أمإم نبإح إلحتميإت.. 
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ي خلوتهإ إلفريدة.. 
 
 وحكمة بوذإ ض

 شكرإ أيهإ إلجسد
 ألنك لم تك ملػي أبدإ

 لم تك غتر بيت كثتر إلعطب.. 
 شكرإ أيهإ إلرأس إلملعون

 ألنك قلعة مليئة بإألشبإح. 
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ي حإسة إلشمذئإب كثتر 
 
 ة ض

 
 إلحمإمة تقلد صوت هللا

ي م
 
.. ض ي

 
 نإمإت إلصوض

 إلغرإب يقلد مشية إلشيطإن.. 
تك إلصبإحية ..  ي نت 

 
 إلميإه غزيرة جدإ ض

ي تسإقط أورإقه أمإم إلحإنة.. 
 
 إلشجرة تقلد إلمتسول ض

ئ بإلثعإلب ..  ئ للغإية ألنه ملتر  إلنهإر ستر
ي .. 

ي سبع ليإل  دإخل جمجمتر
 ألن منجمإ ؤختط 

 ..  ألن فهدإ جإئعإ سقط من تلة رأخي
 ذي عض ؤصبصي ألن إلقرد إل

 فإز بكرخي إلملك.. 
 ألن هللا خطإط مإهر

ي أنيق
 
 كتب ؤسمي بخط كوض

ي زمرة إألشقيإء .. 
 
 ض

ي حإسة إلشم.. 
 
ة ض ي ذئإبإ كثتر ي أرب 

 
 ألب

 دإئمإ أقول لرإعية إؤلوز إلخالسية
 أن إلمطر كتإبة عميقة جدإ
 تقرؤهإ وردإت إلحدإئق.. 

 بصوت قوس قزح .. 
ي أسد إلغإبإ

ر
 ت إلبعيدة.. يقلد زئتر متنإقضإب

يقإ..  ي بأزهإر إلميتإفتر 
ك ونحتط   نشكر إلنتر 

ي دإر إألوبرإ.. 
 
 يقلد غيمة ويمطر ض

ي نجت من
 لتضحك إألحصنة إلتر

 ..  زخإت بنإدق إلمهرجير 
ي إلنوم مثل بنت قروية دإهمهإ ذئب أسود

 
ي كتفإي ض

 تغت 
 من تحت بنطإلهإ إلضيق جدإ

ئ بإلثقوب مثل حظ إلشإعر  وإلملتر
ي زمن مإ بعد إلح

 
 دإثة .. ض
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 لعبة إلموت 
ي جليلة. ب.(ؤ

 ؼ روح زوجتر
 

 
ي ) فإن غوغ (عىل إختالس مإنيكإن أنيقة من متجر  كالسيغي 

 
آزرب

ي منطإد إؼ أقإذي إألبدية.. 
 
ي ض

 بعد هروب زوجتر
 شكرته..  -
-  .. ي وإختط 

 
 حيإب

 ألبستهإ معطفإ جلديإ غربيبإ.. 
 رسوإإل قطنيإ شفإفإ.. 

ي 
 
..  قبعة أهدتنيهإ رإهبة حزينة ض  مستشط 

 أحيإنإ تبتسم ؼي .. 
 تشتر بأصإبعهإ إؼ بندول إلسإعة.. 
ي بالطة صدري.. 

 
 جمرإت تشتعل ض

وس.. إل تخش عضة إلمحو..  ي بصوت رسيإؼي يإ إيفتر
 تنإديت 

ي إيقإع روحك بكالرنيت صالح فإئق.. 
 أسمعت 

فإ..   منذ ذلك إليوم إندثر ضير عظإم إلفرإغ..تالشت بومة منتر
ي لم أعد أقإتل منغو 

ر
ليير  يستدرجهم نرس محنط إؼ حجرب

 إلمزدحمة بإلصقيع وإألضدإد .. 
 لم أعد أقإتل وحوش إلفقد بأسلحة

 نإسك.. 
ي تكسو 

ي رسومإته إلعميقة إلتر
 
أكإتب فإن غوغ شإكرإ إيإه محدقإ ض

 .. ي
ر
 جدإر حجرب
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ي   إل أريد إفنإءك يإ هضإب 
 

ي إلغإبة. 
 
ء إلتنير  ض ي

 سير 
إر إلذهب..   سنمال جرإرنإ برسر

ي إلتلةإلحصإ
 
 ن نإئم ض

 .. إهير   مزدحمإ بإلت 
ي إلنسيإن. 

 
 يطتر إلغريب ويسقط ض
 حإمال شبإبة إلمستحيل. 

ي فمه جمرة إلمتصوفة.. 
 
 وض

 للفإرس أن يركب مهرة إلسيميإء. 
 للروح إلصالة وإلمجد وإلسالم. 

**** 
 برصإصة وإحدة

 سأفجر رأس إلعإلم
ين  وأحمل إلليل وإلنهإر أستر

 . ي
 
ي عربة أجرهإ بأسنإب

 
 ض
ي جوقة خفإفيشت

 تبعت 
 وأرإمل يجلي   إلغيوم من أقإذي 

 أعينهن. 
ء..  ي

 سينتهي كل خر
إق إلذي )حصدوإ ركبتيه بمنجل(  إلت 

ي نكلن بإلمزهريإت. 
ر
 إلنسإء إللوإب

 . ي قصإئد إلنتر
 
 إلفهود إلحمرإء إلمختبئة ض

 غوإصة إألمتر إلمالى بإلرهإئن. 
ك إلذي عض إلنإدل من كتفيه  إلنتر 

ي إلحإنة . 
 
 ض

 وإلنسور وإلسفن إلحدإئق
 برج إلكنيسة وقبة إلحكيم. 

**** 
 إل تصدق تمثإإل يخطب

 أمإم دإر إألوبرإ. 
ك ظلك خإرج إلبيت  إل تتر

 مثل كلب سإئب. 
 أعجن نهدين طريير  بلسإنك
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 جهز أرغفة لذيذة لقطعإن حوإسك
لية.   إلمت  

ي إلنوم(. 
 
 إل تركن إؼ فخإمة إلوسوإس.)ستعض حلمة غزإلة ض

ي إلوحل. 
 
 إل تصغ إؼ كعب حذإئك ض

 إل ترخ جنإحك لجحيم إآلخرين. 
ي إلبإحة إلمنسية. إلبيت معتم وإلق

 
 سإوسة ينبحون ض

**** 
ي إلليل. 

 
 إلنوإفذ تنإدي بعضهإ ض

 وإلبيبإن توزع إلفوإكه عىل إألشبإح.. 
هإ.    مثل غتر

 وإلحوإئط تيئ
ي تمدح إلخزإف إلذي لفظ

 
 وإألوإب

ي إلبستإن. 
 
 روحه ض
ي ل  م تشف من كدمإت مقص إلخيإط. وثيإب 

ي 
 وإألسالف يطلون من زجإج عيت 

 .  إلمتلعثمتير 
 . ي
ي مشهد عبتر

 
 وغدإ أتقمص دورإ مإ ض

**** 
 إلصمت تمسإح صغتر 

كة..  ي إلت 
 
 يأكل إلمتنإقضإت ض

ي إلوحيد من إلمجزرة  وإلنإج 
 .  أقحوإنة إلرإشي

 قلت للبهلوإن هإت مزمإرك. 
ي إلغمر. 

 
 وإرم حبإلك ض

 رصإعيهإلحقل مفتوح عىل م
 إلخيإلة قإدمون. 

ي إلمروج. 
 
 وإلهوإء يدق إلنوإقيس ض

**** 
 
 



-| 250 |- 

 تحإول إلدخول من زجإج إلنإفذة غيمة
 
 

ي دهستهإ أصإبعك
 إلفرإشة إلتر

 إلسنة إلفإرطة... 
 إلنسيإن إلسإقط عىل بالطة رأسك

 كرغيف خت   متحجر... 
ء بطقطقة شقإر إلبحر  صوتك إلمىلي

 .إلكلمإت إلضإحكة كمومسإت أخر إلليل. 
 إلكلمإت إللذيذة ولهإ طعم إلفرإولة

ي يدهن بهإ إلقس جبهته لطرد كالب إلحم... 
 إلكلمإت إلتر

ي تحإول إلدخول
 إلغيمة إلتر

 من زجإج إلنإفذة
 بعينير  بإردتير  
 ...  وقلب نحإخي

 وجهك إلذي تدإول عىل نهبه
 إلمزإرعون

 وقطإع إلطرق... 
 ضحكتك إلبيضإء إلمملحة

 كسمكة لذيذة
ي عشإء فإخر.. 

 
 .ض

 صمتك إلذي غسله بوذإ
 بأصإبعه إلحكيمة... 

 جرحك إلشبيه بمجزرة برتقإل... 
 ظلك إلمتحرر من جوهرك إلهش... 

 إألفص إلمجلجلة
 ... ي

ئ
ي تقضم ذيلك إلسفسطإب

 إلتر
 عإصمة إلروح إلبعيدة.... 

 إلضبإب إلذي يغتإل سكإن إلجسد
 أيإم إألحإد... 

 إلبإب
 إلذي يبغي كأب أورتدوكدي 

 مهذب وحنون
 إ بحرإئق إلنوستإلجيإمشبع
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 وأرسإر إلغإبإت ... 
 إلبإب إلذي تتهدل أعصإبه

ي إلمسإء... 
 
 حير  يتصفح وجهك ض

إن  حمإمة إلجتر
ي ترشقك بقصإئد هإيكو

 إلتر
 موجعة جدإ
ء....   ثم تنطط 
 إلحظ إألكمه

 إلذي يحفر كتفيك
 كسنجإب

 أمإم مرإة إلوإقع... 
 إلمدينة إلمقتولة
 فوق رسير إألرمل
 ..بسم إلشوكرإن.. 

فإت  إلرسر
ي يهددهإ إلرعد بفضيحة حإدة.. 

 إلتر
 إلصعود ؤؼ إلنقصإن

 إلهبوط إؼ قإع إلسيميإء
 إلجنون

 إلذي يطل من زجإج عينيك
 يرمي إلمإرة إلنإئمير  

 بإلسعإل وإلهرطقة... 
 إلذي يطلع كإلبخإر

 من أظإفرك
 إلذي يثقب وإجهة إلخزإنة

 بنظرة مريبة... 
 ويقطع شحمة أذنيك

 برنة متوحشة.... 
 إلذي يغرس أنيإبه

 .... ي هدوئك إلمخمىلي
 
 ض

 ويموء كقط أسود
ي مرتفعإت إؤلشإرة.... 

 
 ض

 زئتر إلالمبإإلة
ي غإبة متفحمة... 

 
 ض

 إللكمة إلموجعة
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ي يسددهإ إلغيإب.... 
 إلتر

 صفتر عظإم إلذكريإت إلمسنة... 
 مقتل إلضوء

 ... ي  بسالح إلعجوز إلعصإب 
 إلطريق إؼ إلوردة إلبإبلية.... 

 أنجب جثتير  إلرمإد إلذي 
ي إلمعتقل..... 

 
 ض

 مإ خلفته إلحمإمة من ندوب
ق  ومإ قإله إلت 

ي ... 
 إثر تأبينهإ إلهإمدر

 مإ لم يقله
 إذ هربته إلفرإشإت

 إؼ كوكب إألقحوإن.... 
 كل هذإ يدور ببطء

 تحت شمس إلجسد . 
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 ستون سنة أمإم إلمرآة
 
 

 أقف أمإم إلمرآة
 مثل فإرس شجإع. 

 دون أقنعة أو طوإطم. 
ي كنيسة وجهي  أحدق
 
 ض

 إلمإئل إؼ سمرة بإذخة.. 
ته..  ي برسر

 
ي إؼ صلوإت إلقمح ض

 أصص 
 وطنير  نحلة إلمخيلة تحت شحمة إألذن. 

 إيقإع إلكلمإت إلمرفوعة إؼ إألعىل. 
ي إلنسيإن. 

 
 وجهي إلذي سيسقط ض
 ..  أحإول معرفة نفدي

-  .. ي فمي
 
ي إلذي يسبح مثل سمكة مذعورة ض

ر
 صوب

ي رأخي  -
 
ي ض

 هللا إلذي يختط 
 .. كدي  مثل مقإتل رسر

ي إلهضبة إلمعتمة.  -
 
 مإعز إلالوشي إلمتدإفع ض

 سكإن إلجسد إلنإئمير  عىل إلحإفإت إلحرجة .  -
ي قمرة إلقيإدة.. 

 
 أنإدي سإئق إلكينونة ض

ي إلنوم
 
 لمإذإ هذه إلطإئرة إل تطتر إإل ض

 دون مرإقبة أحد.. 
ي سمإء عميقة ملطخة بإلغيوم. 

 
 تطتر ض

ي و 
ي تقلت 

 حدي.. هذه إلطإئرة إلتر
 مكسور إلخإطر .. 

 .. ي
ر
 حإمال حقإئب متنإقضإب

 تتنإه إؼ سمصي موسيطر جوإسيس.. 
 سخرية كإئنإت مإورإئية.. 
 . ي
 زعيق إوزة عمري إلعبتر
 ألنهإ ستصطدم يومإ مإ
 بنإطحإت سحإب.. 
ء.  ي

 وينتهي كل خر
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 إللص
 
 

 أنإ لص كبتر .. 
 أخطف سلة إلفستق من أصإبع إلالوشي .. 

 لقريبير  إلبعيدين.. أتجسس عىل سكإن روجي إ
 .. ي حديقة رأخي

 
ي ذهب إلكلمإت ض

 أخط 
 .. ي
ي جرإر مخيلتر

 
 وخمور إلمتصوفة ض

ي إليدوية.. 
ي محفظتر

 
يقإ ض  مفإتيح إلميتإفتر 

ي تزرب من قإع إلمرآة.. 
 أنصب كمإئن لالشبإح إلتر
 لمركب يرسو فوق هضبة

 من دموع إألرملة .. 
 لعميإن يحإولون كرس عظإم إلعإلم.. 

 بعد حرب مريرة.. 
 أقتل إألربعير  لصإ مستفردإ بكنوز إلمغإرة.. 

ي جيدإ بصحة نإقد مريض
 أعتت 

 ينإم فوق رسير إلنص.. 
 يت   بعرق إلفوبيإ .. 

 أسقيه من دم إؤلستعإرة.. 
 مإلئإ جيوبه بفوإكه نإدرة.. 

 لمإذإ حير  يستوي عىل سوقه
ي بإلحجإرة ويفر ؟

ر
 يرشق فرإشإت صوب
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 إلتمثإل
 
 

 .. ي تمثإل بإسمي
 
 نإدإب
ي يطعمه خلسة كإن  أب 

 كلمإ زإر إلمتحف.. 
 يقلم أظإفره.. 

 يرشه بعطور نإدرة جدإ.. 
 يسمعه مقإطع مذهلة جدإ
 من قصإئد صالح فإئق.. 
ونزي..   لشحذ خيإله إلت 
 أحيإنإ يمنحه تذكرة سفر

 ليكرس إيقإع إلرتإبة
ي مإدغشقر

 
 ويزور غإبإت ض

 ويدردش مع قردة إلغوريال
ونزية  ثم يقبل جبهته إلت 

 ن بإر .. مثل إب
ي جيبه

 
 أحيإنإ يدس ض
 عمالت أجنبية

 وقطع شوكوإلطة.. 
 تدوي ضحكته إلمجلجلة

 حير  يخإطبه : 
 سيكون لك شأن عظيم.. 

ي إألثتر 
 يإ إبت 

ي مختنقإ  مإت أب 
 بزخإت ذكريإت حرجة.. 

 ظل إلتمثإل يبغي 
 طوإل إلوقت.. 

 ..  حد ذبول عينيه إلضيقتير 
ي خلوته.. 

 
 يتنهد ض

 لم يعد يتكلم
يرإ  صإر ض 

ي مكإن حإلك.. مس
 
 مرإ ض

 يعزيه سيإح كتر 
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ة مهجورة..   نزحوإ  من بحتر
 هإهو يموت ببطء
 لم ينتبه إليه أحد . 
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إفإت غوإص  إعتر
 
 

ي يإ هللا
 لمإذإ تعذبت 

 أنإ لم أجرح مشإعر بإخرة خجولة.. 
ة  لم أقصف فرإشة متعتر

 ..  بأطرإف أصإبصي
 لم أرم جنإحيهإ بحجإرة إلبرص.. 

ي 
 
  مرآةلم أهإجم أشبإحإ نإئمة ض

 إألرملة.. 
 .. ي
 
 لم أكنس نهدي قديسة بمروحة لسإب
ي بمطرقة..   لم أحطم زجإح ظىلي إلعصإب 

 لم أخدع شجرة ضحوكة.. 
 ..  تقيم قدإسهإ إلصبإجي

 مع ثلة من إلعصإفتر إلمضطهدة.. 
يرإ  لم أسحب طيإرإ ض 

 من قمرة إلمخيلة.. 
 لم أصنع مركبإ من عظإمي 

 لتهريب ذكريإت متوحشة.. 
ف يإ رب..   أعتر

ي إلهوإء.. 
 
ي قتلت قسإ طإئرإ ض

 
 أب

 .. ي  ورشقت يسوعإ بزخإت شك منهح 
 شتمت لقلقإ يبغي أمإم بإب كإتدرإئية.. 

 طردت إلمالئكة وإلشيإطير  من
 ..  زقورة رأخي

ي يإ رب.. 
 لمإذإ تعذبت 

ي سيمجوند فرويد
 
 لمإذ يهددب

 .. ي
 وقطيعه إلوحدر

ي غإبة إلعقل إلبإطن.. 
 
 ض

ي روإية عبثية.. 
 
 بنهإية غتر سعيدة ض

 لمإذإ تيئ  زإلزل مروعة فوق بالطة صدري.. 
ي إلكوإبيس عىل أحصنة سودإء.. 

 
 لمإذإ تزورب

 مدججة بأسلحة نووية.. 
ي أزقة

 
 لمإذإ تشتعل إلمظإهرإت ض
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 ..  رأخي
 ويعتقل حمإمة روجي ذئب مسلح

ي إلليل. 
 
 يإ رب أنإ إل أنإم جيدإ ض

ي من دإء إلمرتفعإت.. 
 
 أعإب

 . ي
ر
ي إخمإد حرإئق متنإقضإب

 
 .لم أفلح ض

 منتظرإ غوإصة إلنهإر.. 
ي من إألرس.. 

 ألنتشل رهإئت 
ة  وأرتكب ذنوبإ صغتر
ي حجرة إلحوإس . 

 
 ض

******* 
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 غيمة طإئر إلوإقوإق
 إؼ إلعزيز أيمن درإوشة
 

ي منطإد.. 
 
 إلهروب أنإ وغيمة مضطهدة ض

إشق بإلحجإرة..   تحتنإ تمإثيل دون رؤوس تتر
 طإووس يقلم ذيله بعبإرة كريهة.. 

 ملون قبورهمأموإت  يح
 عىل أكتإفهم.. 

 نهإر يتشقلب مثل تمسإح
ي نهر يتدفق بدم إلشعرإء.. 

 
 ض

 رسول سقط من كتإب مقدس.. 
 حإمال بندقية صيد.. 

 يطإرده قنإصون وفالسفة.. 
ي منحدرإت مظلمة.. 

 
ون ض  تالميذ يطتر

 .. ي مطعم عدمي
 
ي ض

 كالب تغت 
 بدو هإربون من مذبحة

ي مقإطعة إلنوم.. 
 
 ض

 مع كإهن.. شجرة حزينة تتفإوض 
 ..
ر
ئ بعظإم إلموب  بنك ملتر

ي حديقة مهجورة.. 
 
 جثة تتفتح ض

 متصوف يجر جبال بأسنإنه.. 
إميك..  س عمإإل من إلستر

 نمور تفتر
شحإذ وحمإمة يإئسة وجسور من قش..عإبرون كتر يتالشون مثل 
 ندإئف ثل ..وقبإر يختلس طإقم أسنإن ..وقع قدمي إإله متوحش.. 

ي مظإهرة
 
 ..موميإءإت تتدإفع ض

 إلهروب أنإ وغيمة مريضة
 ..  من مستشط 

 من مخإلب ذكريإت مريرة.. 
 من عوإء ممرضير  يتبخرون

ي إلشتإء.. 
 
 ض

 من صيإدلة يبيعون تذإكر لئلخرة.. 
ة..  ي مخت  

 
 من قذإئف نرس يقإتل ض

ي إلهإربة من
 إلمجد ؼي ولغيمتر

 ضحكة إلنهإر إلمريبة . 
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 إلفريسة
 
 

 وأنت تلتهم مإ تبطر من أفإشي إلنوم
 إ موخ.. بعص

 تإركإ زهرإت أوركيديإ.. 
إيينك  سقطت من غصون رسر

 .. ي  عىل رسيرك إلخشت 
 جرة مليئة بإلذهب

 إختلستهإ من ألبوم طفولتك إلجميلة.. 
 خإتم سليمإن خبأه إلهدهد

ة جيبك..  ي ستر
 
 ض

ي عىل إلكنبة.. 
 تإركإ فرإشة صوتك إلبت 

 مالبس توت عنخ أمون.. 
 إلذي نإم جوإرك إؼ آخر إلليل.. 

..  قإسمك ي
 إلتبغ وإلصخب إلعبتر

)
ر
ي أرسإر )كتإب إلموب

 
 إلتحديق ض

 وأنت صإعد إؼ قمم إلضوء.. 
 بجنإجي متصوف.. 

 قد يطإلك سهم منطلق
 من قوس غرإب متطرف.. 

ي فجأة مثل صحن طإئر.. 
 قد تختط 

 قد تفقد سإقإ أو ذرإعإ.. 
 أو يعض شحمة أذنيك خفإش .. 
ي تإبوت.. 

 
 أو توإصل محو ذإتك ض

ي ثالجة 
 
 تحفظ ض

ر
 إلموب

ئ بإألسمإك..   مثل كيس ملتر
 لتكون طإزجإ جدإ وشهيإ.. 

 .. ي ي قإئمة وجبإت إلموت إلعرب 
 
 ض

 قد يأخذك إلجنون رهينة.. 
 ..  أو تحملك شظية إؼ بيتهإ إلعدمي
 وأنت تلعب بحبل إلمتنإقضإت.. 

ورة..  ك إلصتر ي ستر
 
 ض

ي 
 
 قد يخطفك نرس شهوإب
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 لتكون وجبته إلرسيعة.. 
. قد تدهسك عإنس بثدييهإ إلح  جريير 
 وأنت تحإول رتق فرإغ إألشيإء.. 

 بدموع إألسمإك.. 
 ..
ر
 ودخإن إلغرض

 جلب غيمة ضحوكة إؼ حديقة إألرمل.. 
 إعإدة تمثإل هإرب إؼ إلمستشط  

 ..  موإسإة هيكل عظمي أمإم دإر إلمسنير 
ي مشيتهإ.. 

 
 تأبير  مروحية تتلعثم ض

 ترجمة دقإت قلب إلحمإمة.. 
 إؼ لغة إألشجإر.. 
 ك مسلح بهرإوة.. قد يبإغتك نتر  

 ..  أو يسحبك ضبإب كثيف بحبل طويل من جهة إلالمعت 
ي منطإد.. 

 
 أو تهرب روحك ض

 قد تسدد لكمة هإئلة إؼ وجه إلعإلم.. 
 لكن بعد فوإت إألوإن . 
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 متوإليإت
ي إلكبتر صالح فإئقؼ إؤ

ر
 لشإعر إلعرإض

 
ي بطإئرة نفإثة لتسليمي 

.. يالحقت  إلرب لم ينم منذ ماليير  إلسنير 
 فورإ  إؼ خإزن إلنإر.. 

ي صنعت من قصإئدي حجرإ يشبه )هبل(.. 
 
 ألب

ة ( .  ي إلرسيير  بجوإر برج مرإقبة )بإلحتر
 
 عبدته أنإ وسكإب

 
 إلحديقة

إب جمإؼي 
ي إض 

 
 ض

 ألن مالكإ متسكعإ
 مإت منذ أسبوع

 ..  وزفرتير 
 عىل رسير وردة
 دإئمة إلنسيإن . 

 
 أرضع جثة

 معقودة بذيىلي 
 بحبإل لعنة أبدية.. 

  مثل فطإمتبغي 
ي مجرة

 
 مإت أبوإه ض

 مجإورة . 
 

 أول من هشم
ي 
 شبإك مرحإذ 
 هذه إلليلة

 .. ي إإليروخي
ر
 نمر جإرب

 علمته إلتحديق
ي عورإت إلنسإء

 
 ض

إس شحمة أذن إلطإئرة.   وإفتر
 

 أتفإوض مع ريح مشنوقة
 .. ي ي منحدر ثلح 

 
 ض

 تمسك مصبإح ديوجير  
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 بيدهإ إليرسى
 وكتإب إألموإت

 بير  فخذيهإ إلرمليير  
 و مثل فقمةتبد

 بلغت سن إليأس.. 
 قتلهإ فرإغ مروع . 

 
ي 
 بعت كل دببتر
 بثمن بخس
ي بإخرة

 
 ض

 يسحبهإ قرش محدب
 إؼ بهو محكمة
ي قإع إلمإء . 

 
 ض
 

 بعت يدي إلمقطوعة
 لحفإر قبور شإب
ي حديقة

 
رعهإ ض  لتر 

 مستقبله إألحدب . 
 

 بعت هرإوة لشبح
 كرسوإ قفص صدره

ي مركب هالمي 
 
 ض

ء بأسلحة مفككة .   مىلي
 
ي ب

ر
 عت أثإث ذكريإب

 إؼ غإسل أموإت أعزب
 بإلمإريستإن . 

 
 بعت مدينة نإئمة

 يحرسهإ دون كيشوت
ي .   بسيفه إلخشت 

 
 بعت بإرجة حربية
 إؼ موميإء شإبة

 لقصف غرإب يتآمر
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ي إلمتلعثمتير  . 
 عىل كتط 

 
ي   بعت خإرطة قلت 

 لربإن بإخرة
 أخذوهإ  رهينة

ي كهف . 
 
 ض
 

ول  بعت نهر بيتر
 بإلتقسيط
 أمريغي .  إؼ تمسإح

 
 بعت كتب مإركس
 إؼ جبل مهمش

 لم يذق رغيفإ وإحدإ
ي . 
ر
 منذ فرإق وإلدب

 
 بعت مشنقة
 إؼ عإمل يومي 

 تحول نصفه إألسفل
 إؼ طإبوق . 

 
 أنقذت متقإعدإ

 من إلغرق
ي بركة حكومة

 
 ض

 متعفنة . 
 

 وزعت منإشتر مهمة
ي أقفإص

 
 عىل قردة ض

ي . 
ئ
 نخإس برمإب

 
ي 
 
 بعت صلبإب
 إؼ شإعر

 أسس حزبه
ي إلفالة . 

 
 ض
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 نص إلمغإرة
 
 

 أتخإصم مع أموإت.. 
ي  ي إلميت منذ خمسير  سنة ونيف..أحرجهم صخت  يح أب 

جوإر ض 
.. جمر دموشي إلمتطإير ..   وعويىلي

ي إلمتمإيل مثل تإبوت يحمله لصوص وسكإرى.. 
 
 حمحمة حصإب

 شجوإ رأخي بعظإم دون كيشوته.. 
..لن أند أجرإس جنإح ي

 
ي  من شحمة أذب ي خفإش عصإب 

يه عضت 
..وضحكته إلطويلة..   إلرجيمير 
ي إؼ قت  مهجور.. 

 
 سحبوإ حصإب

ي مهإجر .. 
 سمعته يبغي مثل بإخرة تطفو عىل كتط 

 _ هل حصدوإ ركبتيه بمنجل _.. 
ي نهر يحرسه تمسإح بقذإئف 

 
ي مإت غرقإ ض

 
ي شإعر كنعإب

 
أنقذب
 .. ي  أربح 

ي من أنفإق إلنوم إلمعتمة
 أخرجت 

. وم سإفرين فروإ من شتإء إؼ سإحل مزدحم بعوإء قطإر ليىلي
ي وطوفإن كوإبيدي . 

 مخيلتر
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 دم إلسهروردي
ي إلمبدع إلدكتور أيمن درإوشةإؼ صد
 يطر

 
 

 يمكن أن نصنع مإ نشإء من إلكلمإت.. 
 نصبإ تذكإريإ لطإووس ضحكتك إلجميلة.. 

ثإرين..   معتقال رسيإ لنهديك إلتر
 فخإ إلستدرإج فرإشإت هوإجسك.. 

ي 
 
 يمكن أن أغسل حصإب

 بعك إلفضية.. بدموع أصإ
 أوقظ زرقإء إليمإمة بإيقإع عينيك

 ..  إلكندي
 أمدح نورسإ سكرإن
تك..  ي نت 

 
 يذوب ض

ي سلة
 
ي ض

ي نقودي وفإكهتر
 أخط 

 ظلك.. 
ي 
ر
 يمكن أن أجر قطعإن متنإقضإب

 مثل كالب صيد
 إؼ غإبتك إألليفة.. 

 يمكن أن نقيم قدإسنإ
 عىل حإفة إلنهر.. 

 نطرد إلفرإغ مثل ذئب خإرس.. 
ي إلنسيإن.. نقفز مثل كنغ

 
 رين ض

 نند زعيق قبعة إلمهرج
ي إلحإنة إلقديمة.. 

 
 ض

 نند آخر كلمإت إلموت لغزإلة إلصدإقة.. 
ي إلنوم.. 

 
 نند شقشقة أظإفرنإ ض

 ..  إلطلقإت إلمتتإلية من مسدس إلالوشي
 زئتر إلصمت إلمتوحش.. 

 لكن إل نند أن نعمد روحينإ بدم إلسهروردي . 
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 حإل غريبة جدإ
بهإ إلفإل  . ؤؼ روح أمي إ ي ض 
 لتر

 
 

 بعد موتهإ إلدرإمإتيغي .. 
ي منطإد سإحر.. 

 
 وهروب روحهإ إلجميلة ض

 أهديت كرسيهإ إلمتحرك إؼ )شيخ إلبحر(.. 
 ..  طإقم أسنإنهإ إؼ بحإر فقتر
ة..   ثيإبهإ إؼ حإرس إلمقت 

ير..   رسيره إؼ عإزف كمإن ض 
ي 
ر
 ضت أصفق إألبوإب بعكإزب

ي 
ر
 .. كمإ لو أن حريقإ سيلتهم مؤخرب

ئ إلطبإع  أو مالكإ ستر
ي بهرإوة .. 

 
 سيكرس أسنإب

 ويختلس أطفإإل لم يولدوإ بعد
 من عمودي إلفقري . 
ي إلهوإء

 
ي ض

ر
 أرمي نظإرإب

 ألن جورج لويس برخس
 يحلق أمإم إلبيت

 ..  يتطلع إؼ رؤية وجهي
ي )كتإب إلرمل( .. 

ئ
 ؤلهدإب

يق(..  إ مثل )ثعلب إلميتإفتر   ضت قلقإ كثتر
ي إ
 
 لسجن.. مثل ؤمرأة حإمل ض

 مثل) غريغور سإمسإ (
 مختبئإ متخبطإ مقلوبإ عىل ظهره. 
ي إلسقف إآلهل بإلعنإكب

 
 محدقإ ض

ي مإهية إلموت.. 
 
 معمال عقله ض

 ضت غريبإ جدإ  .. 
 طإبورإ من إلنإس إلمضطهدين.. 

 مهددإ بإلعم بخفإفيش إلكهوف إلمظلمة.. 
ي قلب إلهإوية.. 

 
 بسقطة مدوية ض

ي إلليل.. 
 
إ ض ي كثتر

 ضت أستمت 
 ألستأصل شأفة نسىلي .. 

 أفجر جرس إلهيوؼي 
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ي إلعدم.. 
 
 ليظل أطفإؼي عإلقير  ض
 دإحضإ حج  إلغبإر.. 

 بعد موتك عميت روجي .. 
 أكل إلنهإر أصإبعه دفعة وإحدة.. 
ي مثل كلب أليف

 صإر إلليل يتبعت 
 ؤؼ إلحإنإت إلقديمة.. 

ي 
ر
ب  ولجلب إلنسيإن إؼ حرص 
 أرسل سيإرة ؤسعإف ملطخة

 بدم إلذكريإت . 
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ةإلرقص بسإ ي قطإر إلسنوإت إألختر
 
 ق وإحدة ض

 
 

ي إلسمإء قليال
 لو تنحت 

 ألرشق طيور إلغيبيإت بإلحجإرة. 
 برإهير  إلمجرة.. 

ك إلذي أخط   لو أركل إلنتر 
 لو أرفع نتر إلربوة للغزإلن إلفصيحة. 

ي بهوإجس إألسد . 
 سأعتت 

 أقول لوحوش إلنهإر إلعدوة. 
 .  سأقلم فرو لبدته بزئتر أصإبصي

ة. إل يج ي عىل أريكته إألثتر  لسن أحد غتر
 

**** 
 أيتهإ إلحمإمة إلمطوقة

 إلمفرودة إلجنإحير  مثل طإئرة
ي متصوف

 ترتإح عىل كتط 
 .مإذإ لو تحملير  بريدي إؼ هللا؟

**** 
إ أيهإ إلعإلم  تأخرت كثتر
 .
ر
ي تسديد ديون إلموب

 
 ض

 مإ أطول ذيل يوم إآلخرة ! 
ي تدور مثل عجلة عربة إأل 

 موإت.. سحقإ لالرض إلتر
إهة.  ي تأكل صغإرهإ برسر

 إألرض إلتر
ي قإئمة وجبتك إليومية

 
 لن أكون ض

 .. ي
ي أبعإذ 

 
 سأعمل إلنإر ض

ي .   لن أسعد إألشبإح بتإج غيإب 
**** 

 رأيت مالكإ ينظف مسدسإت جنود قتىل بأسنإن صدئة.. 
ي درب إلتبإنة . 

 
 ثمة حرب أخرى ض

. ثم
ر
 ة رعإة بقر يلمعون أحذية إلموب

**** 
 أنإ سعيد جدإ

يرون.   ألن إآلخرين  بإلكإد ض 
 شمسهم دلو  مثقوب
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ي عتمة بتئ مهجورة.. 
 
 يتسول ض

ي أحد .. 
 
 لم يرب

ي بعد منتصف إلليل.. 
ي تغت 

 إلبومة إلمحنطة إلتر
ي ذإت إألظإفر إلمهملة.. 

 خزإنتر
ي إليقظة وإلمنإم.. 

 
ي إلنإئمون أبدإ ض

 
إب  جتر

 مثل دببة غتر مهذبة.. 
ة جمإ ي أحد كيف حفرت خلسة مقت 

 
عية لنظإمنإ إلشمدي لم يرب
 إلهإلك . 

ي 
 
ي ؤضبإرة ديوب

 
 ورسمت صليبإ ض

 إلبنكية . 
**** 

 كإنت سقطة مروعة.. 
 إلنإسك خذلته حنجرة إلهدهد.. 
ي رصإصة طإئشة.. 

 
 إلبيت أهدإب

ي طويال لمديح إلقوإرب
 أنإ أصص 

ي حقل إلذرة
 
 ولموسيطر إلثعلب ض

ي إلكرإعي وهي تجز  ريش إلهوإء.. 
ر
 لمرإب

ي إلعإصفةلنأمة زهرة إلجرجي
 
 س ض

 كإنت سقطة مروعة
 بعد إكتشإف كذبة إلجسد.. 
 وعودة إآلخرين إؼ إلديإر . 

**** 
ي إلليل

 
 أكتب ألن إلرب حير  يمر ض

 مرصعإ بكتيبة عميإن.. 
 يتبعه زنوج نإئمون عىل فيلة.. 

 مهرجون مهرة يربطون طوق إلنسيإن بحبإل إلتذكر.. 
بون إلنهإر بإلكربإج مثل عبد..   سحرة يرص 

 إذإ  يسدد مسدس عينيهلكن لم
 صوب بيتنإ إلمتدإشي .. 

 أكتب لػي تشط  حمإمة روجي من إلخبل إليومي . 
يف.  -أكتب ألتسىل  بصخرة ستر 

**** 
 يبتلع هنديإ أحمر .. 

ي إلحديقة.. 
 
 ويروض خنجره لينإم إلبلبل ض

 ويحيل غإبته إؼ نإطحإت سحإب
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 . ي
 وحصإنه إؼ مروحية أبإتدر
ي بيت إلقيإمة . ن قرع إلآه أيهإ إألسقف كف ع

 
 نوإقيس ض

**** 
 عت  ولم يصل.. 

 كإن طوإل حيإته أعم.. 
ي حوزة إلقإطور.. 

 
 لم ير غتر فصوص حكمته ض

 لم ير شيئإ.. 
 ؼ غبإر تحت جلد إلسإحرة. وإستحإل إ

**** 
 تنظرين إؼي وأنإ أكتب.. 

 أخلص إلمرآة من إلقبإطنة إلجدد
ي تطل علينإ

 رإشقإ إلذئبة إلتر
 من شقوق إلنإفذة.. 

 فإكهة إلمجإز إلرطب.. ب
 إل أشتم إلغبإر إلذي يحرس رعإيإه

 .. ي
ي إلمركب إلطيت 

 
 ض

ي إلاليقير  
 
 أنت مسإفرة وأنإ مقيم ض

 ريثمإ يصل إلكفن .. 
 مثل هدية فإخرة ألمتر إلغيإب. 
ي . 

 لم أنته بعد من توديع بعر 
**** 

ي إليومية من حليب إلشمس.. 
 إل حإجة ؼي بحصتر

 ..أو بذئب يغرد تحت صومعة إلنإسك
ء إلرقعة.  ي

 مصبإح إلعزلة ير 
 أنإ إل أتهم إلسإعة إلحإئطية بإلسهو
 إلسإبعة مسإء إإل خمس زفرإت.. 

 إلشمس مقرفة وعدوإنية.. 
ي إلسنوإت إلفإئتة

 
 تهشم أوإب

 عىل إإلسفلت.. 
 لن أعدك بمزهرية وألبوم مذهب.. 

إن..   لن أعدك بخإتم بنت إلجتر
ي زقإق معت

 
ي  ض

ر
ي إختلس قلبهإ قط برإقمإب

 م. إلتر
ي مثل بهلوإن

ي تمدر
 تبإ للقطط إلتر

 عىل حبل إألضدإد. 
**** 
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 أغرر بشجرة فستق. 
ي  إلذي طرد إلغربإن من إلمغإزة .. 

 
 أقول لهإ : أنإ  إلبستإب

 ورصع جدإئلك بإلحجإرة إلكريمة. 
 وحير  نضجت قنإديلك. 

 جن وإلتهمت نوإيإه خفإفيش إلحإنة. 
 . ي إلمرصع بزبرجد إلالمعت 

 أنإ إلعبتر
ي فإ 

 
 كهة آخر إلليل. لتكوب

 حير  يفتح إلندم أبوإب إلتوبة. 
 ويفرنقع إلندمإن مثل قطيع أشبإح. 

**** 
 كل جسد

ء بإلديدإن.   دورق مىلي
**** 

 عإدة مإ أل  إلموإختر 
 مسلحإ بفأس أو هرإوة. 
 حير  يطل إلشيطإن

 من إلمرآة.. 
 أهشم بلور إليوطوبيإ. 

**** 
 دإخل رأس كل إمرأة

 رأس من برونز . 
**** 

 ة إلزرقإء أثإر لعإزر . عىل إألكم
*** 
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 بتلميع إألروإح
ر
 ؤسعإد إلموب

 
 

 سأجلب بركإنإ مريضإ عىل ظهر فهد .. 
 .. ي
 ثمة مصح رسي جوإر  بيتر

 تديره أشبإح من إلعرص إلوسيط.. 
*** 

 .. ي
 
ي عز  جنوب

 
 ض

إمية..  ي إلمتر
 
 أقطع أغصإب

ي مصبإت إألنهإر.. 
 
 أبيعهإ ض

 لمتصوفة يعإنون من إلرصع.. 
*** 

 مضطر
 إء شجرة عميإء.. إليو 

 تبغي أمإم إلبيت دون
 .  دون سند عإئىلي

*** 
 مضطر

ي بدموع إألرمل.. 
 
 لغسل حصإب

ك ..   لتهدئة خإطر نتر 
 .. ي
ر
 يحإول كرس أصإبع نإفذب

 .. ي
 نهب جرإر مخيلتر

*** 
ي إلليل

 
 ض

ي .. 
 أعزف بكالرنيتر

ة مهجورة..  ي مقت 
 
 ض

 .. إ بوم إلدوق إلكبتر
ي أوركستر

 تصإحبت 
ي إلمنكرسي

ر
 ن.. إلسعإد إلموب

 وتلميع إألروإح.. 
*** 

ي إلفرإغ
 هكذإ حير  يهإجمت 
 مثل هندي أحمر.. 

 .. ي صورة أمي
 
 أحدق ض

 إلمقتولة بدإء إلفإل .. 
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 تتكلم عينإهإ بعمق
 .. ي وإز إلخشت   ويخشخش إلت 

 لذلك أبغي مثل طفل
ه إعصإر إلفقد ..   طتر

 إؼ إل مكإن . 
*** 

ي 
 من طبيعتر

 إإلصغإء إؼ إيقإع
 أقدإم إألسالف.. 

ي إألم
 
 إكن إلمظلمة.. ض

 رشق إلعإلم بحجإرة
 إلالمبإإلة . 
***** 
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 لملعونإ
 
 

 كل وردة أمسهإ بأصإبصي يغم عليهإ
 أو تصإب بإلجنون.. 

ي إلبيت
 
 حتر  إلشجرة إلوحيدة ض

 لم تسلم من رصإص إلقنإصة.. 
ي عز ينإير . 

 
 مإتت ض

ي ملعون.. 
 
 أعرف أب

ي ملعون.. 
 
 أعرف أب

 أعرف أن إلوجه إلعإج بإلتجإعيد
 إلوجه إلذي يطل عىلي من إلبلكونة

إ للغثيإن  مقرفإ ومثتر
 مثل وجه سإئق عربة إألموإت .. 
 هو وجه إلشيخوخة إلمبكرة.. 
 إلذي بحزمة مسإمتر صدئة

 .. ي وجهي
 
 سيدق قنإعه إلعدمي ض

 . ي
ر
 أعرف كم عإنت تلك إلغزإلة عند وإلدب

ي إلضبإب.. 
 
 إختط  بعلهإ ض

 ظلت مطوقة بإلذئإب وإلقتلة.. 
  إؼ إألشيإء إلجميلة. وإلمسيئير  

ي إلمسإء دإخل كهف ضيق مزدإن بإلخفإفيش 
 
ي ض

ترضعت 
 وإلسحليإت.. 

ي فإصال موسيقإ
 كلمإ أبغي تسمعت 

 من ضير مفإصلهإ إلهشة. 
ي إلشقة إلمحإذية.. 

 
 ولمإ تعوي إلذئإب ض

 ..  تضع خرقة بإلية عىل فمي
ي إلغإبة إلمطرية.. 

 
ي إلجميلة ض

 إغتإلوإ غزإلتر
ي إلسحليإت وإلخفإفيش وشببت عن إلطوق مل

ر
عونإ مع إخوب

 وإلعنإكب. 
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 إألشجإر أكتر نبال من إإلنسإن
 
 

 إألشجإر إل تذرف إلدموع.. 
ة إلقتلة..   حير  تحإورهإ إلفؤوس بنت 

م قمإتتر   وترن أجرإس إلت 
 .. ي دم إلحطإبير 

 
 ض

 حير  تتكرس ظاللهإ مثل زجإج إلذكريإت إلمريرة.. 
هإ بضحكة مجلجلة..   توإجه مصتر

 لريح بحكمة إلفالسفة.. تعإمل إ
 إألشجإر لم تك عدوإنية بإلمرة.. 
يح شإعر موهوب..   لم تهدم ض 

 لم تطلق رصإصة وإحدة
 لقتل زهرة متظإهرة.. 

 أو لقلق إختلسوإ رإتبه إلشهري.. 
 لم تنفق أموإإل طإئلة إلرتكإب إبإدة جمإعية.. 

 إل تملك طإئرإت تجسس.. 
 أو أسلحة ثقيلة .. 

 و تطإرد نرسإ معإرضإ .. لم تقتل عصفورإ وإحدإ أ
 .. ي
 
 لم ترم قذيفة بإتجإه بستإب
 لم تشتم قإنون إلجإذبية.. 

 أو تقذف إلعإبرين بإلحجإرة.. 
 مجهزة بشقق جميلة للطيور.. 

 وفوإكه طإزجة جدإ.. 
إء مطرزة بأصإبع هللا  مالبس خرص 

 تنإدي إلفرإشإت بأسمإئهإ .. 
ي إلينإبيع.. 

 
ي نقودهإ ض

 إل تخط 
 ة إلمطر.. وحدهإ إألشجإر تصي لغ

ي إلرعد إلهإرب من جند إلمغول... 
 
 وأغإب

 فعال هللا يحب إألشجإر.. 
 لذلك فهي معمرة جدإ.. 

 وسعيدة ومتفإئلة حد إلبذخ.. 
ي رحم إألرض.. 

 
 متجذرة ض

 .. هإ إلصبإجي إ عصإفتر
 مشغولة بأوركستر
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ي ؤيذإء إآلخرين. 
 
 إل تفكر ض

 إلمجد لالشجإر إلمليئة بإيقإع إلحكمة إألبدي . 
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ي قإع إلتجربةيوسف 
 
 ض

 
 

ي 
ر
 يوم وإلدب

ي إلبحر . 
 
 رمي هللا خإتمه ض

ي خرم إبرة.. 
 
ي عإلقإ ض

 
 مإت حصإن إلبستإب

ى إلطإعون وإلقحط وإلقمل  إسترسر
 وإلجعالن وإلعيإرون وإلقتلة . 

 وتدإعت أبرإج إلكهإن. 
ية.  ي إلت 

 
 أمطرت إلغزإلن ض

 أضإء إلثعلب وإنكرس غصن إلليث. 
 كرس إلطبيب سمإعته

 عىل مزهرية متشققة. ورم نظإرته 
ي ولدت برأسير  شقيقير  

 
 ألب

 وأذرعة غزيرة مثل أخطبوط . 
 .. ي
 وفم وإسع يشبه فم تمسإح إفريطر

يرة متلصصة..   وأعير  رسر
ء بإألرسى.   بكيت كقطإر مىلي

 ومالت حجرة إلوإلدة بنعيب ألف بومة.. 
ي إلمرفوعة إؼ إلسمإء.. 

 عضت  إلقإبلة سبإبتر
ي بمخإلبهإ إلطويلة

 
 ..قطعت شحمة أذب

 .. ي
ي إلعبتر  ألكف عن زئتر
 فر إلطبيب وإلقإبلة

ب إلمكإن..   ألن زلزإإل نإدرإ ض 
ي بطنهإ

 
ي ض

ي أخفتت 
 قتل إلمرأة إلتر

 أشهرإ تسعة وبضعة زفرإت.. 
ي إلذئإب إلمنفردة. 

 لئال تمزقت 
ي أكوإريوم.. 

 
ي بهلوإن ض

 
 أو يأرسب

 . ي منحدر إلالمعت 
 
ي سيإرة إسعإف ض

 أو تدهست 
ي إلحزينة. ويصفق مإرة نإئمون لنهإي
 تر

 .  لم يبق أحد مصي
ي 
ي أرضعتت 

 حتر إلغزإلة إلتر
ء بإلرمإد وإلرصإص.  ي زقإق مىلي

 
 ض

 طعنهإ هندي أحمر برمح. 
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ي كوكبة سيإرة رهينة.. 
 أخذتت 

 .. ي
ر
 بعد خصإم برإقمإب

ي غيإبإت إلجب. 
 
ي ض

 
 رموب

ء..  ي
 أموإ  سمتهم إؼ إلخر

 منذ ذلك إليوم
 لم أر أحدإ.. 

 إل نجمإ وإل حدإئق غنإء. 
. إل نيإز  ي

 ك تغرد فوق كتط 
 إل مجلس إمتإع ومؤإنسة

 وإل إخوإن صفإء.. 
 أنتظر معجزة نإدرة جدإ
 للخروج من قإع إلبتئ . 

 لشن غإرة عميقة عىل تجربة إلهدهد . 
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إ إلورإء  إل تصغ إؼ أوركستر
 
 

 خذ قوسك وسهمك
 ..  يإ جوظي

 خذ حصإنك .. 
 كيس إلميتإفزيق.. 

 طوق جبهتك بريشة إلهدهد.. 
 دي أحمر.. قإتل مثل هن

إ إلورإء..   إل تصغ إؼ أوركستر
 إل تصغ إؼ طوإطم إلقبيلة.. 
 إل تنظر إؼ أسفل إلهإوية.. 

ي إلمنحدرإت.. 
 
 عربة إلوقت إلمعطوبة ض

ي غإبة إلحوإس.. 
 
 دببة متهورة ض

 أسإقفة ميتون عىل حإفة إلروح.. 
 حجر إلمعإبد إلقديمة.. 
ير..   سيالحقك غرإب ض 

 ..طإووس صإعد  من شقوق إألظإفر
 ذكريإت جريحة لهإ زئتر إألسد.. 

 سيحإورك خفإش فر من إبط عجوز.. 
إئب..   سحرة ورعإة وجبإة ض 
سة..   ضوإري إلالوشي إلمفتر
 .. ك كونفوشيوس إلهالمي

 نتر 
 صوب سهإمك نحو رسب متنإقضإتك.. 

 مزق خرإئط بطليسموس.. 
 كن قويإ يإ جوظي 

ي إنتظإرك مدججإ بإلقتلة.. 
 
 إلنهإر ض
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ي  بف
 أسأكرس  دمعتر

 
 

ك ...  ي بقفزة نتر 
 أقيس قطر مخيلتر

 حديقة رأخي بدموع إلمتصوفة..  -
 غوإصة روجي بريش طإئر إلهدهد..  -
إت إلعميإن..  -  تلة إلمإورإء بتنظتر
ي بضحكة مسدس..  -

ر
 سمإء كلمإب

ي بعكإزة طإووس..  -
ر
 عمق ذكريإب

 أرسإر إلموت بقبعة إلكإهنة..  -
******* 

 بأظإفري إلمتوحشة
 وم.. أحري نجوم إلن

ي معتقالت إلالجدوى..  -
 
 عدد إلرهإئن ض

 أحصنة إلهنود إلحمر -
 .. ي
ر
 إلرإبضة ورإء جنإزب

 أصإبع مقطوعة عىل إلمإئدة..  -
ي صالة عإبرة..  -

 
 دموع غزإلة ض

ي إألريإف..  -
 
 بنإدق إلفهود ض

ي إلكلمإت إلصيفية..  -
 
 جرإر إلقمح ض

ي إلخزإنة..  -
 
 مالبس إألشبإح ض

ي جيب -
 
..  نقود إلالمعقول ض  إلبوهيمي

***** 
ي بفأس.. 

 أكرس دمعتر
ي بفضة إلمطر.. 

 أغسل برإهيت 
 مثل سيإرة إسعإف متوترة

 .. ويض هوإجدي  أنإدي نجمة لتر
 أعسي إلجرس إسمي 

 ليفكك سيميإء إلمصإدفة.. 
 أنإ مثل هللا
 .. ي
 دإخل بيتر

 عإليإ وعميقإ ومكتظإ بإألرسإر.. 
 .. ي

ي أبهة فإرس حبدر
ر
 لضفإئر صوب

 ؼي شمس من إلكريستإل
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 تطلع من عمودي إلفقري.. 
ي مليئة بفوإكه إألسالف.. 

ر
 عربإب

ي مجرإي.. 
 
 كل عإبر يصب ض

 كل فرإشة طفلة هإربة من إلمدرسة.. 
 كل زفرة رصإصة طإئشة.. 
 كل غرإب مسدس حزين.. 

ي كل بيت وليمة.. 
 
 ض

 ..  إلشجرة وحدهإ تصي صفتر مفإصىلي
 .. ي
 
 كل ذئب مصبإح شهوإب

 هإت مزمإرك ألطإرد إعصإرإ
ي 
  بأسنإنه.. يحفر كتط 

 لم تسقط تفإحة وإحدة من عنق إلحصإن.. 
فة يإنيس ريتسوس..   لم أدن بعد من رسر

 لم أزل أقإتل وحوش إآللهة.. 
 قوخي ورمإجي .. 

إمية إألغصإن..   وإمرأة متر
ي إلغربة.. 

 
ي ض

 هذه أسلحتر
****** 
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 تقتلوإ) إرميإ( إلعجوز إل 
 

 
 كل يعدو إثرك .. 

 يطإردك من أخمص قدميك
 رأسك.. إؼ مغإرة 

 .. ي
 أصإبعك تنبح بإستمرإر عبتر

 نإر صديقة تهإتفك من صحن طإئر .. 
 يرشقك إلحظ إلعإثر بإلحجإرة.. 

 تطإردك كالب عميإء بأجنحة زلزإل .. 
 أصإبعك إلمسلحة بأسنإن إلمتعإليإت .. 
 غيمة إآلخرين إلمرسودة من حديد.. 

 بركإن أعزب بمسدس فصيح.. 
 لصوص من إلحبشة لم يولدوإ بعد.. 

 سيس يصوبون بنإدقهمجوإ
 تحت لحإء جلدك إلمتشقق.. 

 )سإئق عربة إألمس(.. 
 )ثعلب إلميتإفزيق(.. 

 هيكل عظمي لهندي أحمر.. 
 .. ي  شوبنهإور وكلبه إلعصإب 
 كوإبيس غريغور سإمسإ .. 

فة إألزرق..   هللا ومالئكته يطلون من رسر
 .. فير 

 مثل مالكمير  محتر
 .. غتر عإبئير  بإلدم إلزإرب من قدميك إلمتلعثمتير  

ي صفك يومإ مإ.. 
 
 لم يكونوإ ض

 لم ترقهم فرقعة عظإمك إلهشة.. 
 لم يرسلوإ سيإرة إسعإف

 لنقلك إؼ مستشط  إألبدية.. 
 لم يفتحوإ إلنإر عىل طإئرة ذكريإتك إلمريرة.. 

 كل يعدو إثرك .. 
ي بهو كنيسة.. 

 
إ ض  لم ينقذك قإئد أوركستر

كإت..   أروإح إلقديسير  إلمليئة بإلقمح وإلت 
 خإتم سليمإن إلسحري..  لم ينقذك

ي وإحد من ألف ليلة وليلة.. 
 لم يزرك جت 
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 لم يمسح دموع أصإبعك مطرإن.. 
ي جرعة

 لم يمنحك ممرض عبتر
 ..  إضإفية من إلمورفير 

 لم تقطف جثتك إلعطنة
 عربة نقل إألموإت .. 

 ..  لكن رغم غزإرة رمإدك إليومي
 لم تنقذك غتر شجرة هرمة

 جلس إلقرفصإء أمإم دإر إألوبرإ . ت
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رة بإألدلة  فطنة إلديك غتر مت 
 

 
 وأنت أيهإ إلديك

 إلذي يجلب إلحظ للحديقة. 
ورة .  د مع إلصتر

 ويلعب إلت 
 يوقظ زيزإن إلقبإطنة. 
ي إليم. 

 
 فتبغي إلقوإرب ض

وت إلقإع.  ي جت 
 
 ض

ر
 ويشك إلغرض

 وأنت أيهإ إلديك.. 
 ..  إلذي يزيح إلغطإء عن جوقة إلنإئمير 

ي إل
 متفحمة.. إلذي تدمع عينإه أمإم جثتر

 أمإم رسيري إلذي شوهته حروب إلنسإء. 
 إلذي ينإدي سكإن إألبدية .. 

ي إلنسيإن. 
 
ي تبخرت ض

 إألسمإء إلتر
ي لتهدئة إألزهإر . 

 
 ينإدي إلبستإب

 ينإدي سإئق إلغد لتهريب إألرإمل
 من لذعإت إلقرإصنة. 

كة.  ي إلت 
 
 ينإدي إلقمر ليقلم هوإجس إلضفإدع ض

 ويمتسي درإجته إلهوإئية. 
 قإوم من أجل كنوز إلضيعة.. إلذي 

 إلذي تتسإقط أورإقه.. 
 إلذي يعض أصإبعه من إلندم. 

 إلذي يمدح كتيبة إلنهإر. 
ي إلقن. 

 
 إلبدإء زينته ض

 إلذي يقطع ثعلب إلوقت عرفه إلملػي 
ي إلعتمة. 

 
 ويكرس أغصإنه ض

ي إلرغإم. 
 
 إلذي ضيع تإج حكمته ض
 وأنت أيهإ إلديك إلنإبه. 
 غدإ سيغدر إلثعلب

 ويكرس أغصإن إلروح. قن إلجسد 
ي إلوحل. 

 
 يمرغ إلهوإجس ض

ي 
 حإمال مإ تبطر من أنقإذ 
 مستفردإ بجرإر إلعسل. 
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 نإلعإبرو 
 
 

 إلشكر للينإبيع. 
كإت وإلمصإبيح..   وللرسولة إلت 
ي مرإيإ إلرمل. 

 
 نتر  زرقإء إليمإمة ض

 مإ تطوي إلقطإة من لهب إلمسإفة. 
 وإلمجد لنورس إلمخيإل. 

**** 
ي مرإ

ئ
 آه كم كإن بكإب

 حير  تكرست إلجرة
 وسإل دم إألسالف عىل رسير إألم. 

 وتعإلت نأمة جإرحة
 من مزق إلخزف. 

**** 
ء.  ي

ء بملعقة إلالخر ي
 يؤكل إلدر

 وإلظل مثل إلفقمة
 يزحف نحو كتإب إلمحو. 

 ذهبوإ وأتينإ مدججير  بتإج هالكنإ. 
 نتوإرث حفرة إلقبإر
 جيال بعد جيل.. 

 تسلمنإ إلبدإية للنهإية. 
ي متإه إلضوء. ولنإ مجد إلعبور 
 
 ض

**** 
ي إلليل

 
 ض

 .  تتفتح زهرة إلالوشي
 . إهير   تصفو غزإلة إلت 

 . ي حديقة رأخي
 
 ينض  دوإر إلشمس ض

 وتحن إلروح إؼ أضدإدهإ. 
 تندإح إلرقعة إلحجرية . 

**** 
وإ نإ كمإ عت   عت 

ي إلبستإن. 
 
 خلفوإ زهورإ حزينة ض
ر .   خلفنإ قطعإن رسر
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**** 
ي إلقإع

 
 ض

 آللهة. يمكن أن يكون هنإك مفتإح إ
 يمكن أن نرفع إلغطإء
 ونرسق تإج إألبدية . 

**** 
 إفرحوإ بإألروإح

 إنهإ إل تطيق إلمكوث طويال
ي إألسمإل إلخلقة . 

 
 ض

**** 
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 أخفوإ نسإءكم هذه إلليلة
 
 

 .  ثمة مستذئب فر من نصوذي
 سيطتر عىل علو منخفض. 

 تتبعه جوقة خفإفيش قرمة. 
 فرإشإت عيونكم من فروج إألبوإب.  أطلقوإ 
**** 

ي إلبتئ . 
 
 إنتشلوإ إلقمر إلسإقط ض

ي روح إلكلمإت. 
 
 سيحل يوسف ض

 . ي
 سينإم إخوته عىل صخرة كتط 

ي إنتظإر إلمعجزة . 
 
 ض

***** 
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 دموع إألرمل ؤوزإت بيضإء
 
 
ي إلهإوية..  -

 
 إل أدري كيف سقطت ض

 كيف جلب ؼي نقإد من قإع إلرسد جلبإب شوبنهإور .. 
ة..   كلبه وعصإه إلشهتر

 فتحوإ نإر  إلنسيإن ولكن لمإذإ 
؟..  ي

ر
 عىل رسب مجإزإب

**** 
إ كسبت إلمعركة .   أختر

إوين ي شبه إلخرص 
 أذبت عيت 

ي فنجإن إلقهوة.. 
 
 ض

 وإحتسيت كيس إلدموع مرة وإحدة.. 
ي 
 لم أعد أبغي كلمإ هإجمت 

ي آذإر.. 
 
ي إلمختفية ض

 طيف زوجتر
حة..  ي إلمرسر

 
ي لسإنهإ إلمتدؼي عىل جثتهإ ض

 أو سخر مت 
.. أعدت غربلة دقيق  ي

 مخيلتر
 لم أبق ؤإل صورتهإ إلحلوة

 وهي تنتر إلقمح لحمإم جريح
 يسقط من فم إألفق.. 

 ..  قتلت بوإبإ يحرس حديقة رأخي
 كرست زجإج عقىلي إلبإطن
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 أحالم فرعون صغتر 
 

 
ي وإدي إلملوك.. 

 
ي أحدثت ضجيجإ هإئال ض

 
 رغم أب

ي بوق  توت عنخ أمون.. 
 
ي نإفخإ ض

ر
ب  أطلقت عقتر

 جم زيزإن هوإجدي .. أيقظت موميإوإت لتهإ
إن كوإبيدي إلجإمحة..   لتعتقل ثتر

ي إلهشة.. 
ي مرتفعإت جمجمتر

 
يرة تدوي ض  سيإرة ؤسعإف ض 

ي 
 وتطإرد محنطير  جددإ يجلسون عىل ربوة كتط 

ي إلمهيبة.. 
ر
ي إنتظإر جنإزب

 
 ض

 محإطإ بجوقة من إلسحرة إلعإرفير  .. 
 رغم ؤختفإء وجهي .. 

ي عرض إلمتوسط.. 
 
 مثل قإرب مهجرين ض

 إنتحإب صقر مصنوع من إلذهب إلخإلص... رغم 
 رغم سخرية إلرب من تمإثليه إلعميإء.. 

ى..   وكذبة إلفردوس إلكت 
ي إلسجن.. 

 
 وقطع أصإبع منكر ونكتر ض

 .. ي إلبتئ
 
 سقوط إألشيإء إلجميلة ض

 .. ي إلمكرورة عىل حإفة إلالمعت 
ر
 رغم صلوإب

 ؤعإدة إلنهر إلجإمح لنصوذي إلشيطإنية.. 
.. وكتإبة وصإيإ إلهده ي

 د بإلحت  إلصيت 
 .. ي برية إلال وشي

 
 رغم فظإعة إلقصف إلليىلي ض

 رغم إرتدإء قنإع توت عنخ آمون
 ومروإغة إألشيإء وإلكلمإت.. 

 لم تسقط أفص إلكوبرإ من شجرة عمودي إلفقري.. 
ي إلرملية.. 

 لم أعتر عىل درإجتر
ي زقإق إلمخيلة.. 

 
 ض

ة..  ي إلبحتر
 
 لم أر إلنور ض

ي إلنفري عىل جوإد 
 
 إؤلشإرة..  لم يزرب

 مطوقإ بنإر إلهنود إلحمر.. 
 ..  لم أعتر عىل سكإن روجي إألصليير 

 ..  بينمإ متسولون كتر يقرعون إألجرإس دإخل كإترإئية رأخي
 أنإ بهلوإن من إلقش

ك إلليل وإلنهإر ..  ي ستر
 
 ض
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 .. ي
ي إلبإص إلعبتر

 
 ألهو مع إلقردة ض

ئ ببطء مثل شمعة متصوف  أنطط 
ي مغإرة. 

 
 ض
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ي إلتم
 
 عتمةثإل يعوي ض

 
 

 بعت عظإمإ قديمة أقوإسإ وسهإمإ
 فيلة وخيوإل لمشإئير  جدد.. 

 مشنقة إلعدإم صوفيير  
 يجلبون إلغيوم وإلكوإبيس
 لسكإن قلعة مهجورة .. 

 حيث يتطوح شجر جإئع ومضطهد
 حول بوإبتهإ إلقديمة ... 

 بعت عصإ بيضإء لطإئر لقلق .. 
ي جزيرة

 
 خدعته منجمة ض

 يتنإسل فيهإ ببغإوإت
 ... وهنود حمر

***** 
ي إلعتمإت.. 

 
 بعت تمثإإل يعوي ض

 وينإدي صديقته إلصينية.. 
 بحروف مسمإرية... 
 ..  يفرقع أصإبعه ويبغي
ي بإيقإع قروي.. 

 يغت 
ي بإلحجإرة.. 

 
إب  يرشق جتر

ي يعإمل كروإنإ
ئ
 مثل بدإب

 خرج من صدري
ة مجإورة..  ي مقت 

 
 ليحإض  ض

 ويهدئ من روع إلقتىل
 عميإن . ويبدد خوف إل

***** 
..  لم يبق ي

 أحد من مقإتىلي مخيلتر
 عإلجت ضبإبإ

 من مرض إلهجرة وإلبلهإرسيإ.. 
 
 عإب

ي عنكبوت مإكر
 فإوضت 

 ؤستوؼ عىل يرإعإت
 فرت من حديقة صدري.. 

ة..   أهديت هرإوة لغيمة فقتر
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 لتقإتل مزإرعإ بسبعة وجوه .. 
 هربت ثعلبإ مريضإ

 من مخإلب صيإدلة ومرتزقة. 
***** 

 .. ي
ي بيتر

 
 آويت مطرإ حزينإ ض

 ن لم يرقه نبإح أصإبصي لك
 .. ي
ر
ي إلورإب

 
 وإل أظإفر حزب

ي إلمتدحرج
ر
 وإل بحة صوب

 مثل صخرة إلوإدي .. 
ي   عض أصإبع كلت 
ي أثرية

 
 هشم أوإب

 ؤختلستهإ من مغإرة .. 
ي عربة

 
ي ض

 حمل أثإث بيتر
 أموإت.. 

 فر ؤؼ جهة غإمضة . 
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ي متنإول
 
 إلجميع إألفق ض

 
 

 يإ سلحفإة إلفرح إليومي أرسشي قليال . 
.. إل  ي إلدخول إؼ حديقة رأخي  تجرب 

 سيقتلك رمإد إلذكريإت .. 
 . ي ي عبور كنيسة قلت   إل تجرب 

 وإإلصغإء إؼ نوإقيدي إلحزينة.. 
 يرشقون إلعإلم بإلحجإرة. 

ر
 ثمة موب

ي إلعميإن.. 
 
إب ي إؼ جتر  ؤذهت 

ي إلعتمة بمنإجل صدئة.. 
 
 ؤنهم يحصدون سنإبل إلحظ ض

ي إنتظإر إلمعجزة.. 
 
 ض

 يومي يإ سلحفإة إلفرح إل
 أرسشي قليال

ي إلشتإت.. 
 
 بيتنإ مظلم وأطفإؼي ض
ي ترإب خإلص.. 

ر
 وإمرأب

ي قتلة ولصوص. 
ئ
 أصدقإب

إن .   ظىلي عىل ربوة يحإول إلطتر
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 فتوحإت
 
 

ي وسإحر.. 
ئ
 أنإ خيميإب

 أفرغت ميإه إلبحر.. 
إ..   حشدت متصوفة كتر
 ..  شيإطير  وقديسير 
 حرإس قبور أثرية.. 

 قردة من جزر صديقة.. 
 رإقصة إلبإليه.. بحثإ عن خإتم 

ي قإع بإخرة إلتإيتنيك
 
 ضإع ض

 إلمنكوبة.. 
 بحثإ عن مسدس نإدر وهبنيه
ي من كتإب ألف ليلة وليلة.. 

 جت 
******** 

ي طإرت حمإمة..   من جيت 
ي تمثإل جإئع.. 

 حطت عىل كتط 
ي مدرعة.. 

 
 يشتمه جندي ض

 ..  يرشقه ضبإب عإبر بزفرتير 
 عبثإ حإول عض يدي.. 

 كم أضحكه هذإ إلمشهد إليومي 
 حير  سقطت نقودي دفعة وإحدة.. 
 وإلتقطهإ ثعلب هإرب من فضيحة . 

****** 
ي لص.. 

 أوقفت 
 صنع جرسإ من حبإل إلمخيلة.. 

 ..  ليصعد ؤؼ تلة رأخي
 بحثإ عن ؤخوإن إلصفإ.. 
 عن هدإيإ ثمينة أسلمنيهإ

 ..  مهرب كوكإيير 
 لكن هإجمه بغتة أسد

ي ورشة مجإورة
 
 كإن ينإم ض

 ..  لحديقة رأخي
 ر . مكسور إلخإط
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ي بعذوبة

 صفصإفة تنإديت 
 ؤؼ حفل شوإء.. 
 لم أك وحدي

ي دإخىلي ضيوف كتر 
 
 ض

 وأضغإث نسإء . 
******* 

 أمسك ظىلي بيدي
 مثل عصإ موخ
 وأرتإد إألقإذي . 

****** 
ي 
ر
 معجزب

 إلدخول وإلخروج
 من فرإشة إؼ فرإشة

 عىل صهوة قوس قزح . 
******* 

 أحيإنإ
ي قمة جبل إلنوم

 
 وأنإ ض

ي 
ر
 أعتر فوق وسإدب
 عىل فوإكه لذيذة
 وأورإق نقدية.. 

 وبردية مكتوب عليهإ
 ؤؼ إلجرس حيث ثمة نجمة

ي إلسن.. 
 
 متقدمة ض

 تبحث عن بوإب لقرصهإ إألبدي . 
******* 

 مطر
 يبغي بصوت عإل

 أمإم إلبيت . 
******* 

 غرإب
ي تفإصيل وجهي 

 
 يحدق ض

 من كوة إلبإب.. 
 يرشقه عإمل إلنظإفة

 بمكنسة.. 
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ي إلهوإء
 
 يطلق دمعتير  ض

 ثم يتالخر . 
******* 
 إل أحد هنإ

 غتر شجرة تبحث
 عن رضيع جإرتهإ

ي إألرس.. 
 
ي وقعت ض

 إلتر
 قطع حطإب متوحش

 أصإبعهإ بفأس . 
******** 

 حزين
ي سأفقد إلنهإر إؼ إألبد.. 

 
 ألب

 سأضطر ؤؼ إؤلنزوإء مثل فيل
ي قطإر

 
 ؤختلسوإ جرإيته ض

 يقل ثعإبير  ولصوصإ . 
********* 

ي نظإرإت نإدرة 
 
 جدإأهدإب

 هذإ إللقلق إلذي يقود درإجة
ي إلهوإء.. 

 
 ض

 ويحرك دوإستيهإ
 ..  بجنإحيه إلضحوكير 

 كإن طيإر من كوكب شقيق
 يأخذ له صورإ تذكإرية

ي صديقته
 
 قبل تنفيذ إإلعدإم ض

 إلمتلبسة بجريمة قتل تمثإل معإرض . 
******** 
ي 
ي ينإديت 

 بيتر
 مثل أرملة تنإدي ثعلبإ متأنقإ

ي حإنة.. 
 
 ض

ين.. أو مهربإ عىل   حإفة نهدين خطتر
ي بأسمإء إلقطإن إلقدإم.. 

 ينإديت 
 يإ لعإزر .. يإ أيوب.. يإذإ إلنون.. 

ة ديك يفإوض قطإع طريق..   أرد بنت 
يقإ..   تحت مظلة إلميتإفتر 
 أنإ آخر ترجمإن إلحجر . 
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ي عوده إألبدي
 
 إلشإعر ض

 
 

 شيعوه بؤيقإع ألة إلتإم تإم.. 
 ريسمإس.. ضعوإ نعشه عىل مزلجة مزدإنة بأزهإر إلك

 لتجرهإ زنجية غليظة إلشفتير  
يرة..   نصف عإرية وشبه ض 

قص إألموإت وإلذئإب وإلسكإرى..   لتر
 .. قص إلكنغر وإلثعلب إلعدمي  لتر

 أم أربع وأربعير  وقطيع إلظربإن إلقرمة.. 
 ليؤبنه طإئر إلوقوإق

و مصإبيح إلمإورإء..   ويشعل إلمإيستر
 لتقطع لسإنه تلك إلمرأة

ي قذفته بنهدين 
ونز.. إلتر  من إلت 

ي حإنة إلمينإء.. 
 
 ؤختلست فستق روحه ض

ي رسهإ لفخإمة هإديس.. 
 لئال يفدر

ي إلكإتدرإئية.. 
 
 أطردوإ إلكإهن إلذي عض زنده إأليرس ض
ه ونبيذه بدموعه إلمغشوشة.   لطخ خت  

ي عموده إلفقري.. 
 
 ليخمد صهيل إلمدإفع ض

 وتفر كوإبيسه من شقوق إلمخيلة.. 
ئ إلثور إألسود إلقإبع  بير  خصيتيه..  لينطط 

 لتنكرس عإدإته إلرسية مثل قوس إلمنجم.. 
حل إلخفإفيش من ثقوب جمجمته إلملعونة ..   ولتر

 شوبنهإور وكلبه إلعإئىلي إلمدلل .. 
 ليحرص 

 ليحرص  )مإلدرور( بأنإشيده إلمزعجة .. 
 جإري إلكفيف بردإئه إلرسيإؼي إلخإفت.. 

 بصوته إلدإكن مثل حنجرة موميإء.. 
 ليحرص  إلمسيح وحده

 حإمال صنإجة وعىل ظهره إلمقوس صليب من إلخشب إألحمر.. 
ي صمت .. 

 
 ليذرف غيمته ض

 ويتئ  مثل فرإشة مهددة بنوبة عصبية.. 
ة ي إلمقت 

 
 ليطلق حمإمة إلغفرإن ض

 ويغسل قبور إلمضطهدين بفضة صوته.. 
ئ بإلكدمإت إلزرقإء..   ليمرر يده إلكريمة عىل وجهه إلملتر
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 ويهدئ خإطره إلمكسور.. 
 ؤلوزة إلبيضإء وحدهإولتبك إ

ي   وتمزق ريشهإ إلذهت 
 أمإم حفرته إلعميقة.. 

ي إنتظإره أم حقيقية
 
 حيث ض

 بجنإحير  وإرفير  من إلنوستإلجيإ
 ..  وضحكة أبدية إل تفت 
 ؤدفنوإ معه كتإب إألموإت

يقإ..  ي كرست عظإم إلميتإفتر 
 ونصوصه إلتر

 إل تذروإ أحدإ من أصدقإئه إلسيئير  يلتذ بمشهد موته.. 
إإل تنسو   إ أن  ورإءه جوإسيس وقتلة ومنبوذين وبهإليل كتر

 ؤلزعإج إلعإلم
ى .   وشن حروب إألسئلة إلكت 
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 أبيع مصإبيح إؼ إلعميإن
 
 

 هكذإ كل ليلة.. 
إ  حير  ينإم إلرب مثل قإئد أوركستر

 مأهوإل بإيقإع دم إلقتىل
 ..  وإلمفلوكير 

 حير  تنخفض رإئحة إلجوإسيس
 وإلقتلة.. 

 قلب قليال.. ويرتإح قطإر إل
 من قرقعة جزمإت جنود تإيمورلنك

 مثل نرس فإردإ جنإحيه.. 
 ..  أحلق دإخل أقطإر رأخي

 .. ي إلملػي  سعيدإ بتإج 
ي -  -وثغإء إلحتميإت تحت مخإلت 

ي ض  وإل لغوب.. 
 إل يمست 

 أخطف نسوة مشمسإت
 يرقدن بجوإر بعولتهن.. 

ي عز إلصقيع.. 
 
 مثل فقمإت ض

ي 
 أسلمهن إؼ حإرس قلعتر

 تهن بمنجلليقطع حلمإ
 ويمال جرإري بنبيذهن إلرسي.. 
 ألقضقض عظإمهن آخر إلليل

 وآكل حلمإتهن مثل فوإكه نإدرة.. 
 ..  هكذإ أطتر

 .. ي مملكة رأخي
 
 ض

 أحط عىل برج كنيسة.. 
 أحلق رأس قس مدججإ

 بضبإبه إلصفيق. 
 حإمال صلبإن إلمسيح

 .. ي
 عىل كتط 

 ..  هكذإ أطتر
ي قإع إألشيإء.. 

 
 محدقإ ض

ي 
 
  مدفنة.. أبرص فرويد يدخن ض
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 يحإض  بطالقة .. 
 أمإم أشبإح تتقإتل.. 
 وتمإثيل حزينة.. 
 يطإردهإ إلالوش

 عىل حصإن أسود . 
 هكذإ أستيقظ حير  أنإم.. 
 أبيع مصإبيح إؼ عميإن.. 

 .. ي
 
ي جنإزة صوض

 
 وأحإور صيإدلة ض

 أوزع قمح إلتفكتر عىل طإبور إلنمل.. 
 أحيإنإ أعوي.. 

ي ؼي إألسالف إلنإئمون
 ليصص 

ي غإبة إأل 
 
 بدية . ض
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 لعنة مإلدرور
 
 

 بمنجل يدي إليمت  
ثإرين ..   حصدت نهديهإ إلتر

 بينمإ يدي إليرسى
ي سنإبل إلشهوة إلمقطوعة حزمإ حزمإ.. 

 
 تحدق ض

 عىل علو منخفض من ركبتيهإ.. 
 بؤصبصي إلوسس

 شتمت إلحتميإت وأصل إألنوإع.. 
 مشية إلنهإر إلعرجإء كؤوزة مسنة.. 

 رمة.. تجإعيد إلسإعإت إله
 ؤعوجإج ظهر إلحقيقة.. 

 ..  إلعميإن وصإنصي مطرزإت إلالمعت 
شي للوقيإنوس

ي إؤلبن إلرسر
 
 وبمإ أب

 ..  إلسميسإزي
ي وجه إلعإلم.. 

 
 فتحت نإر إلسخرية ض

 بيدي إليمت  
 إلملعونة حد إلتخمة.. 

 بنيت عشإ بإذخإ من إلمتنإقضإت.. 
 صإفحت إلرب ومالئكته إألبرإر.. 

 شيطإنإ قصتر إلقإمة
ي حإن

 
 ة متدإعية.. ض

 رسوإل يجر عربة إلميتإفزيقإ
 بأحبإل مخيلته إلطويلة جدإ.. 

ي حجرة إؤلستحمإم.. 
 
 إلمسيح إلمختنق بإلغإز ض

 أصدقإء من إلقش وإلنميمة.. 
إت بأجنحة هشة..   نسإء كثتر

 بأصإبع قدمي ركلت مؤخرة إلليل.. 
 بزي شيطإن متلعثم.. 

 جلست عىل كرخي هللا.. 
 لمإ سقطت ؤؼ أسفل.. 

 لهإوية إألبديةحيث إ
ء إلسمعة..  ي غرإب ستر

 تلقفت 
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يرتير    بعينير  رسر
 شبه نإئمتير  

 رتقت شقوق برإهير  إلعقل.. 
ي بإختالس ذهب إلمقدسإت..   متهمإ قلت 

 .. ي إلبتئ
 
 وسفك دموع إلتوبة ض

ي إلمرهفتير  أصغيت ؤؼ أنإشيد مإلدرور .. 
 
 بأذب

ي إألسود
 
 أخفيت حصإن جنوب
 ..  عن إلمإرة إلنإئمير 

.. رفعت ذكر إلال   وشي ليكون شفيصي
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 مرت إألشيإء عجىل
 
 

ي بسالل إلفإكهة.. 
 تمر إلذئإب تحت جفت 

 أحرر إلربوة وأعتقل دموع إلعذرإء.. 
 أقتل خفإشإ بريشة أعم.. 
 وأجر إلنسيإن ؤؼ إلورإء.. 

 مثل فهد يسحب جثة إلنهإر
 ؤؼ قفص إلبهلوإن.. 

 ..
ر
كم خإفت مثل عيون إلموب  نتر

 لبالغة.. ويدي ؤوزة إ
 لمإ قرصت إلوعل طلع إلليل من أظإفر إألرملة.. 

ي هيكل إلرب.. 
 لمإ مدحت إلقمر خإنت 

ي غإبة إألسئلة.. 
 لمإ نظرت لدغتت 

إن من إلرمل  لمإ صحوت مر جتر
 بأكيإس إلفرإغ.. 

 مرت إألشيإء عجىل .. 
 مر إلرعإة بأقوإس إلصالة.. 
 مر إلميتون ببنإدق صيد.. 
ي إلالمكإن.. 

 
ي ض

 قدر أن نختط 
ك كالبنإ إلجيدة تشم  أن نتر

ي إلحدإئق.. 
 
 أروإحنإ ض

 .. ي إلبتئ
 
ك إلكلمإت ض  أن نتر

 ..  تنتظر إلمإرة إلنإئمير 
 أن نربط إلذكريإت إلحلوة بأحبإل إلمخيلة.. 

 وتطتر أنفإسنإ مثل إلصلوإت
ي إلسقوف إلوطيئة.. 

 
 ض

إويز إلمذهبة..  ي إلت 
 
 ض
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 إلعربإت عىل حإفة إلهوإجس
 
 
 بكينإ جميعإ 
ي إلمغإرة. إأل 

 
 بله ض

ي خرم إإلبرة. 
 
 إلبهلوإن  ض

ي بستإن إلخديعة. 
 
 شجرإت إللوز ض

ي عتمة إلخيميإء. 
 
 إلدرإجون ض

ي إلمخيإل. 
 
 إلشيطإن ض

ي تنتر  مكعبإت إلضوء عىل عمود إلتليغرإف. 
 إلحمإمة إلتر

ي حديقة إلنوم. 
 
ي مصبإت إألنهإر. قإرعو إلطبول ض

 
 إلموسيقيون ض

وإ إلجرس بإقنعة إل . إلذين عت 
ر
 موب
ي كرست شوكة إلفإرس. 

 إلخيول إلتر
ي إلكلمإت. 

 
 قلنإ لجلجإمش : ؤستوت عشبتك ض
 خلصنإ إلقوإرب من مخإلب إلقطيعة. 

 قلنإ للغإبة إلحزينة: 
 إل تمنحي صلبإنك للكهنة. -

 أعدنإ إلمصإبيح للزنوج. 
 لتعت  إألرملة مرتفعإت إلنوستإلجيإ. 

 خلصنإ إؤلوزة بعصإ إلسإحر. 
 إلنسيإن.  خلصنإ نجمة إلميت من

 خفف إلوطء أيهإ إلفقد إألسود. 
ي إلربوة غتر إلسحرة. 

 
 لم يبق ض

ي إلبهو إلمتجمد. 
 
 إللبؤة ض

 عورة )بإتإ(
ي أثبإج إلنهر. 

 
 ض

فة إلمنطفئة.  ي إلرسر
 
 أنوبيس ض

 إلوجود فكإهة تقرص جلد إلمخيلة. 
ي إلسهو

 
 قطعنإ فرإسخ ض

 لنسيإن فهإرس إلوجيعة. 
 عزينإ شالل إلرسد. 
 لبسنإ ريش إلقمر. 

 غسلنإ إلحقول من فحم إلندم . 
 .  نإدينإ كل إألموإت بمزمإر إلرإشي
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 نإدينإ طإئر إلقرقف إألسيإن. 
ي تجإعيد إلكإهن. 

 
 إلذئب إلذي إختط  ض

ي تعوي بؤيقإع ممل. 
 إلصخرة إلتر

فة.   سبعة عرسر مالكإ يلقون مطريإت من إلرسر
ة إلبإبلية.  ي تجثو إألمتر

 وعىل ركبتر
. إلمرإكب ترسو عىل نهديهإ إلعمي  قير 

 بيدي أقحوإنة إلرإشي 
 بؤصبصي خإتم زرقإء إليمإمة. 

 سأجلب إلغيمة وأحرر شإة إلبديهيإت. 
ي إلجنإزة. 

 
 قبل أن يتالخر إألقزإم ض

 بكينإ جميعإ. 
 ضحكنإ جميعإ. 

 هتفنإ لتنض  إلمسدسإت
 ويزكو قمح إلهوإجس. 

 ذهبوإ وبقينإ نجر إلشمس. 
 نشتم إلكهوف ورإئحة إلظربإن. 

 إلغزإلة. نخلط إليقير  بحليب 
ة.   نمدح إلسيف ونفند زيزإن إلظهتر
 نمال إلعربة بإلفوإكه وإلمسلمإت. 

 يقودنإ نمر أسود ؤؼ إلهإوية
 وطريقنإ مكتظة بزئتر إلعميإن. 
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 أطفإل لم يولدوإ بعد
 
 

 أنإ سعيد جدإ.. 
 ألن ؼي أبنإء جميلير  لم يولدوإ بعد .. 

ي قإع إلمرآة.. 
 
 إل أبرصهم إإل ض

ي بنإية مهجورة  
 
 يرتإدهإأو ض

 منظرون من ضحإيإ إلحرب.. 
 دإئمإ يرفعون إلقبعة أمإم ظىلي إلمحدودب.. 

ي إلحسنة
ر
ب  شإكرين ستر

ي تقليم أظإفر إلمحسوسإت.. 
 
 ض

 .. ي
ئ
 مدح إلالمرب

 أنإ سعيد جدإ.. 
 ألن ؼي أطفإإل جميلير  لم يولدوإ بعد.. 

 لن يصعدوإ أدرإج إلنوم.. 
 .. ي
 
 لن ينكرسوإ مثل زجإج إألوإب

 لن يموتوإ أبدإ.. 
 لن أمزق ريش دموشي ورإء جنإزتهم.. 
 لن يتدإفعوإ عىل سطح إلحتميإت.. 

 مثل فقمإت سإئبة.. 
 لن يذهبوإ مصإدفة إؼ إلنسيإن.. 
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 متوإليإت
 
 

ي تنبح مثل كالب إلصيد.. هإ هو يفتح إلنإر عىل ح
 وإسه إلتر

**** 
 ألند هول إلحرب

ب إلخمر وأكل لحم إلخيول إلنإفقة..   أرسر
ء إلسمعة.. أرقص مثل جر   ذ خي

 ومن حير  ؤؼ آخر
 أطلق قذإئف وطوربيدإت نحو

 ..  سفينة رأخي
 ..  رأخي إلمليئة بأعدإء رسيير 

 محإربير  قدإم يدقون إلطبول
ي سإحة إلمخيلة . 

 
 ض

**** 
 يده منجل

 يحصد مزيدإ من إألروإح.. 
 لتهدئة إلخوإطر .. 

 هإهو يسقط من أعىل إلجرس
ي سلة إلمهمالت . 

 
 ض

**** 
ي إ
 
 لجرنإل مإء ض

 أحرك إلريح بريشة هدهد.. 
 .. ي
ر
ي لفخإمة هإويإب

 وأغت 
 ولفرط فصإحة إلموت.. 
 أغزل ضفإئر إلالمعت  

 أكتب بحت  إألخطبوط.. 
ة إلنإئم عىل صهوة إألفص..   ستر

ي جيدإ بأظإفر إلبإب. 
 أعتت 

بة شمس  وإعدإ كل غإبة برص 
 ليكون إلنسيإن سيد إألمكنة .. 

 ألكون حجة عىل إلمرإكب إلغإمضة. 
 ثإقبة لحركإت إلنجوم ..  عينإ 

ي إلنقصإن . 
 
 وصعود إألشيإء ض
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 إلسيف إلذي يبغي 
 ويهطل بإلصلوإت.. 
 إلرأس إلمقطوعة

ي تنإدي بإسم إلسهروردي.. 
 إلتر

يرة  إلعير  إلرص 
ي تخطف إألزهإر إلجميلة

 إلتر
 من آنية إللمس.. 

ي تتسمع حفيف إلروح
 إلتر

ي إألمكنة إلمعتمة.. 
 
 ض

إ ي تألمت كثتر
 إليد إلتر

 ة وحيد إلقرن.. من رصإص
ي إنطلقت كمنجإت كسورهإ بإلبكإء.. 

 إلتر
ي تلعب بحبإل إلجإذبية .. 

 إليد إلقديسة إلمبإركة إلتر
 إلطإولة إلصبورة

إ هذيإن إلصحون ي تحملت كثتر
 إلتر

 وإلمالعق.. 
 أرإجيح مرإفقنإ إلعبثية.. 

 سهإم إلعإبرين.. 
 إلمصبإح إلذي يتمتم بمرإرة.. 

ير  إل ذنب ؼي أيهإ إلرص 
ي سيميإء إلسهو . إلغإطس 
 
 ض
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 زهرة إلسيميإء إألليفة
 

 
 لم يأت إل هو  وإل ظله.. 

إبرة..  ك إلت  ي رسر
 
 إل حصإنه إلذي سقط ض

ء بإلتجإعيد..   إل صوته إلمىلي
 بؤيقإع إلبوذيير  فوق شجرإت إلوقت.. 

 لم تلمع عينإه إلصوفيتإن ورإء زجإج نظإرإته .. 
 لم يمطر صوته إلنإعم منذ زفرتير  ونيف.. 

 قطته إلبإئسة من عموده إلفقري.. لم تقفز 
 لتلتهم كعإدتهإ صيصإن إلهوإجس.. 

 لم يعت  إلجرس ويفإوض أطفإإل لم يولدوإ بعد.. 
 لم يفتح إلنإر ورإء ذئإب متنإقضإته.. 
ء بأظإفر إلقطإر إلطويلة..   غتر عإب 

ي إلحإنة .. 
 
 إلقطإر إلذي يبغي مثل أرمل ض

ي إلهوة إلعميإء.. 
 
 إلذي سقط رإكبوه ض

ي سالل مثقوبة.. بدموع 
 
 ثرة ض

 لم يأت هإدئإ مثل سإشي بريد
 محمال برسإئل مخلوقإت إلغبإر.. 

ي بمفإتيح خإرقة.. 
 
 لم يأت مثل روحإب

 ليفتح بإب إلروح إألعظم.. 
 ويدل إلعميإن عىل ينإبيع إلضوء.. 
 لم يأت ليخمد حرإئق إلنوستإلجيإ

 .. ي حديقة رأخي
 
 إلمشتعلة ض

 مخيلة.. ويطإرد صحونإ طإئرة تهدد شجرة إل
 لم يأت ظله مثل جرو مهذب.. 

ي إلعتمة .. 
 
ي إلرصإخ ض

 لم يأت ويقإسمت 
 ومزيد إلسخرية من مشية إلعإلم إلعرجإء . 
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 إلمطر إيقإع
 
 

ي عإلق
 
 فعال حصإب

ي خرم إإلبرة.. 
 
 ض

 وإلبخإر إلصإعد من رأخي إلمقطوع
 يتمس مثل عربة نقل إألموإت.. 
 فعال تحت جذشي حطإب يعوي.. 

ي 
..  يقطع مخيلتر  إؼ نصفير 

 ثم يرمي فأسه بإتجإه غيمة جريحة.. 
 إلعإبرون مثل إلعإصفة.. 

 مسلحون بزئتر إلحتميإت.. 
ي حبل مشنقة.. 

 
يإب  صنعوإ من رسر

ي بقذيفة..   أسقطوإ طإئرة قلت 
ي إنتحرت

 لم أنس إلمصإبيح إلتر
ي غرف إلكلمإت.. 

 
 ض

 إمتالء يدي بدموع من إلفضة .. 
 هروب غزإلة من مظإهرة عنيفة

ي شوإر 
 
 ع إلالمعت  . ض
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 يوقظ إلنهإر بمزمإر إلبهلول
 
 

 إلذئب  إلذي يسقط من إلقمر
ي خطمه منديل أحمر.. 

 
 وض

ي منذ آإلف إلسنير  
 إلقمر إلذي يغت 

إري ي إلمدن وإلت 
 
 هإئمإ ض

 .. كدي  مثل مقإتل رسر
ي مفإتيحهإ مثل إبن بإر. 

ي إستودعتت 
 إلغإبة إلتر

ة.   إلذين فروإ من مرآة إألمتر
 جوزإء. إلذين كرسوإ بلور إل

 ونإموإ عرإة عىل رسير إلهإوية.. 
 إلذين إستيقظوإ حير  نإموإ
قوق.   لم يجدوإ أزهإر إلت 

 لم يجدوإ إلفهإرس ونتر إلحدإئق. 
 لم يجدوإ حجر إلسإحر . 
 ..  وبريد إلهدهد إلليىلي

 حقإ لن ييأس إلشالل أمإم سور إلمحكمة.. 
ي بمحإكمة

 عجل أيهإ إلقإذ 
 آكىلي غزإلن إلضوء.. 

 إلمالئكة.. صإنصي توإبيت 
ي إلهضبة إلمعتمة.. 

 
 إلذين يجلجلون ض

 سأحرر جميع إألرسى من مخإلب إلبإرجة.. 
ي صالة إلقبإطنة . 

 
 لن أثق ض

ي مشية إلغرإب إلمريبة
 
 ض

 عىل زجإج إلريح.. 
إن إلحوإس..  ي متر 

 
 لن أثق ض

 سأقلب إلطإولة وإلكرخي لتهدئة مرإكب إلعميإن.. 
ي زنوج كتر إليقإظ إلمنإرة. 

 سيتبعت 
ة.. لجت    عظإم إلشجرة إألستر

ي إألريإف. 
 
 لدحض فصإحة إلفهد ض

 سأقإتل من أجل خت   مصإبيح إلنهإر.. 
ي وإحد منهم

 
 ألب

ر
 أحب إلغرض

 إبتلع خإتمي حوت أزرق. 
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 وإلموجة إلزرقإء لم تشف من إلجنون.. 
ي من عضة إلثور إألسود.. 

 لم تسلم ساللتر
 .  حملوإ جرإر إلخمر إؼ إلتنير 

 فخإمة إلقس.  وإلقنإطتر من إلضوء إؼ
 بشفإه غليظة يلعقون حليب إلمحظيإت.. 

 لن نيأس يإ زهرة إلحقول إلجريحة. 
 سنخإتل قدرية إألشيإء. 
ي إلبستإن . 

 
 سكرة إألمتر ض

 لنستفرد بإلتإج وإلسنبلة.. 
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 مزإمتر 
 
 

ير..   إلغرإب مسدس ض 
 كل طلقة أقحوإنة ميتة.. 
ي عىل قدميه

 إلهوإء يمدر
يق.. مثل رإهب شغلته هوإجس إلميتإ  فتر 
 كإن أبيض إلرأس وله دشدإشة

 تلمع من بعيد.. 
 إلهوإء حزينإ وله مشية إألرملة.  كإن

**** 
 ؤمرأة عميقة جدإ

 أموإجهإ بنإت شقرإوإت.. 
ي إؼ قإعهإ.. 

 كلمإ أعت  طريطر
ي نهدإهإ بضحكة مإكرة.. 

 ترشقت 
ي قإئمة ضحإيإهإ إلجدد . 

 
 أخمن أن إسمي ض

 لذلك غإلبإ مإ أبدو مرتإبإ
.  مثل أرنب  عضه فرإغ عإئىلي
**** 

 أيهإ إلصديق إلرإعف بسم إلشوكرإن.. 
ء ي مثل سنجإب قمي

 إل تتسلق قإمتر
 أنإ مسلح بشوك إألكإسيإ. 

**** 
 مثل ورقة قيقب

 تسقط يرإعة إلندم.. 
ي إلبستإن

 
 إلكإهن ض

 يقلم نتوءإت صليبه
 صوته أقحوإنة حزينة.. 

 ..  إستسلم أيهإ إلهدهد إلمسلح بتإج إلعإرفير 
ي حقيب

 تك إلمئلى بفصوص إلحكم.. هبت 
 وليكن ندمي أضيق من سم إلخيإط. 

**** 
 إلليل متسول سيميإء.. 

 .. ي ألبوم إلرأس عإبرون كتر
 
 ض
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ي إلعميإء.. 
 نإووس صديقتر

 شجرة دإئمة إلنسيإن.. 
 وبنإدق صيد لزلزإل مروع.. 

 لكن إلفأس لم تزل بفصإحة جيدة
 إلقتل متوإصل .. 

 .. ب أيقونة إلقديس لتشط   إرسر
 يدإ بقمح إلتفكتر . وإعير  ج
**** 

 .. ي
 
 إلفرإشة وردة إلصوض
 إلجدول مثل نهد ثرثإر

 مشنوقإ يتدؼ عىل حإفة أصإبعك
إقمإتية..   إلت 

 نسيت خإتمي عىل أريكة إلنعإس.. 
 منسدإل عىل إلكنبة.. 

ر
 صوب

 .. ي ي معلقإ عىل حبل أعصإب 
 
 خوض

ي إنتظإر أن تعت  أمي مرة ثإنية
 
 ض

ي . 
ي مخيلتر

ر
 من شقوض

**** 
 

 دنحإت جي
 إلتحيإت لك ولتت  إلهيوؼ.. 

 إلبديهيإت تمإثيلك إلمضطهدة.. 
ة.   وإلرأس ورشتك إألثتر

**** 
 إللكمة مروعة جدإ.. 

 حوإسك نسإء عميإوإت.. 
 مطوق بأسد أشقر

 وبرج مإئل من إلهنود إلحمر .. 
 آه مإ آشقإك أيهإ إلغريب . 

**** 
ي إلمرآة بجعة

 
 ض

 هإربة من حوإفر جإسوس.. 
 هشمةإلحرب خلفت بنإية م

 تبغي مثل أرملة.. 
 نوإفذ سيئة إلطبإع.. 
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 عربة إسعإف مكفهرة
 قتىل يسخرون من خإتمة إلمرسحية.. 

هم طإزجإ ..   كإن خت  
 وعيونهم مصإبيح مهشمة . 

**** 
 إنه إلشقيق إألصغر

 فر من أسد يزأر تحت شبإك إألرض
 حإمال حزمة يرإعإت.. 

 صلبإنه إألبدي.. 
 ..  هوإء إلمإرة إلنإئمير 

 إلعمر بمهمإزيوقظ حصإن 
 ليوإصل إبتالع إلضبإب.. 

 وإلعدو إؼ إلورإء.. 
 إنه إلسيد إلنهإر .. 

 مجلجال مثل نوإقيس كنيسة
ي صحرإء إلشك. 

 
 ض

**** 
 يإ مسيح

ي .. 
 
 إل تذرب

 إلمهرج يفقأ عير  إلنبع.. 
ي إل يعبأ بصالة إألرنب إلهإرب.. 

ر
 إلسلوض

 ..-وتتبعه سنإبل إلسإحرة
 عىل إلجرس جحإفل إلغزإة.. 

كسأحإو   ل إلهروب مع نتر 
 قبل إنطفإء إلوردة. 

**** 
 مإ أكتر إلعميإن هنإ

 إلعير  بندقية صيد إلمحسوسإت.. 
 من إلحكمة أن نشحذ عيون إلبإطن. 

 وإستدرإج إألفق إؼ مكيدة. 
**** 

 مصبإح صغتر 
ي إليوم.. 

 
 يطوي جنإحيه مرة ض
 يلة وليلة. بيد سإحر من ألف ل

**** 
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 يلبس إلتإج
 ويغزو إلحقول.. 

 ن جزر إلالمعت  عإئدإ م
 .                                                                                                                               إؼ ثل  إليقير 

*** 
 إلسعإدة

 تحصير  إلكلمإت
ك إلعإدة..   من رسر

ي فهرسة
 
 إنه لزوم مإ إليلزم ض

 إلهوإجس . 
**** 

 .. ي
 
 دموع إألوإب

 حجر يتنهد إثري.. 
ء إلفإرد جنإحيه..  ي

 إلالخر
 إلثور إلذي يدفع إؼ إلتهلكة

هة..   بحوإس رسر
 لن أصعد إلساللم
 ثمة شيطإن ومالك
إوة..   يتقإتالن برص 

 .. ي إلمنط 
 
 أنإ شحإذ مجإزإت ض

 رإوية عىل عجل يرتق ستر إلنعإمة. و 
**** 
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 محنة ذئب كثتر إلقلق
 
 

ي 
ر
 بعد وإلدب

 طبيإوأنإ أشبه تمإمإ ذئبإ ق
 بشعر رمإدي كثيف .. 

 وقوإئم رشيقة لقطع مسإفإت طويلة
ي برإري إلنوم.. 

 
 ض

 ..  أزعجت إلمإرة  بعويىلي إلليىلي
ي من وطوطة إلليل وإلنهإر .. 

 وسخريتر
ي خلسة ي أب 

 لذلك حملت 
 ورإء ظهره إلمقوس

ء بإلذرة..   مثل كيس مىلي
ي تحت شجرة مظلمة.. 

 
 هكذإ ألقإب

 تزورهإ إللقإلق إلمهإجرة.. 
ير..  ويرتإح  تحت جذعهإ فهد ض 

 غتر أن ذئبة طيبة للغإية.. 
ي ؤؼ وجإرهإ.. 

 حملتت 
 .. ي
 حيث أرضعتت 

ي إلليل نتبإدل إلعوإء
 
 وض

ي إلتجربة . 
 
 قبل إلدخول ض

 وتأثيث إلفرإغ بوردة إلسيميإء . 
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 شكرإ أيهإ إللص
 
 

 شكرإ أيهإ إللص
 إلذي ؤختلس حمإمة مطوقة
 من عش عمودي إلفقري.. 

 ثم أعإدهإ بلطف
 .. ي
 بير  شقوق مخيلتر

 ألنهإ لم تكف عن إلنوإح.. 
 ومنإدإة أصدقإء لم يولدوإ بعد. 

 شكرإ أيهإ إلمطر
 ألنك بكيت طويال هذإ إلمسإء

 مثل أب صإلح
 تهشم مركبه إلعإئىلي 
 عىل صخرة إلوإقع . 

ق  شكرإ أيهإ إلت 
 ألنك تلبس نظإرإت شإعر

 ضعيف إلبرص
 ومن حير  إؼ آخر

 كتسقط بقع حمرإء من تلة كتفي
 ..  إلمتشققتير 

 شكرإ أيهإ إلذئب
 ألنك إلتهمت نإقدإ حزينإ

ي غإبة إلنص
 
 ض

 بدم بإرد وأعصإب من حجر إلبإزلت.. 
 شكرإ ألنك تعوي أمإم جمهرة إلكلمإت.. 

 ..  كلمإ تبدى شبح إلالمعت 
 شكرإ أيتهإ إلمرأة

 ألنك أكلت  عمري إلمملح
 بملعقة من ذهب.. 

 مثل سمكة سلمون مشوية
ي 
 
  .. عىل ثإلثة إألثإض

 شكرإ ألنك قطعت أصإبصي 
ي تسلقت سيإجإ محرمإ

 
 ألب
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ي بستإن هوإجسك إلنإدر.. 
 
 ض

 شكرإ أيهإ إألصدقإء
 ألنكم لم تتعبوإ ؤطالقإ

 ..  من نصب إلكمإئن لحمإمة روجي
ي بكلمإت سإمة للغإية.. 

ئ
 وقتل حلفإب
 شكرإ يإ رب

 ألنك تهدم مإ تبنيه
ي إلوقت.. 

 بمر 
 ألنك تخلق إألشيإء إلجميلة

 إدرة جدإببالغة ن
 ثم تسحبهإ تدريجيإ من خشبة

 .. ي
 إلمرسح إلعبتر

 إل ترق لدموع إلمالئكة
ي حديقة إألرملة.. 

 
 وإل موت إألزهإر ض

 .. ي
 
 وتظل تجر إلعإلم مثل أستر رومإب

 ورإء عربة إلحتميإت إلبإئسة.. 
 شكرإ أيهإ إلموت.. 

ي منذ ستير  سنة
 
 ألنك لم تزرب

 لم تصوب مسدسك إلشهتر لمإ بعد إلحدإثة.. 
.. ر  ي

ر
 إسلتك مرإرإ لحضور مؤتمر متنإقضإب

 لكنك تجإهلت بريدي.. 
 وظللت تجوب أزقة أجسإد هشة

 بدرإجتك إلنإرية.. 
 دون مبإإلة بصفتر عظإمي .. 
 ..  وتلويخ يدي لمقإمك إلعإؼي

 شكرإ أيهإ إلموت ألنك بإب وإسع
فإء أحرإر  ندخله مثل رسر

ي أدغإل إلنوم إلبإردة. 
 
 لنعإنق إألبدية ض

 شعرإءشكرإ أيهإ إل
فون..   ألنكم قتلة محتر

بصون بضحإيإ إلكلمإت  تتر
ي إألمإكن إلمعتمة . 

 
 ض

 شكرإ أيتهإ إلشجرة
 أمي 

 ألنك تشبهير 
ي صمتهإ إلعميق.. 

 
 ض
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 وقوفهإ منتصبة أمإم نبإح إلحتميإت.. 
ي خلوتهإ إلفريدة.. 

 
 وحكمة بوذإ ض

 شكرإ أيهإ إلجسد
 ألنك لم تك ملػي أبدإ

 لم تك غتر بيت كثتر إلعطب.. 
 إ أيهإ إلرأس إلملعونشكر 

 ألنك قلعة مليئة بإألشبإح. 
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 إلتمسإح
 
 

 ..  وهو يجرب لغة إلطتر
ي إلعتمة.. 

 
 تقليد أصوإت إلوحوش ض

ي حديقة إلنوم.. 
 
 منإدإة إلذئب إلسإهر ض

 قص أظإفر إألشجإر إلمهملة.. 
 تأويل منإمإت إلبستإن عىل ضوء قبعة )يونغ(.. 

 هكذإ طلقة طلقتإن
.. أصيب بوإبل من رصإص إ  لخبل إليومي

 ...  تقمصته روح تمسإح أمريغي
 صإر يكركر ذيال رإعفإ بإلشتيمة.. 
 مزدإنإ بتإج من إلذهب إلخإلص.. 
س متنإقضإته  بفكير  قويتير  يفتر

ي رؤوس إلجبإل.. 
 
ي تقفز مثل كنإغر ض

 إلتر
ي مصيدة إلتأويل.. 

 
 يقتل نقإدإ سقطوإ ض

 هوإجس إلجإرة إلعميإء.. 
ي قإع 

 
ي غرقت ض

 إلنص.. كالب إلصيد إلتر
 رسب منظرين مإتوإ بجرعإت مضإعفة.. 

م إقمإتتر   إلسيد إلحإمل سلة إلت 
ونزي..   عىل كتفه إلت 

 ..  مقوإلت إلفرإغ إلمليئة بسيقإن أم أربع وأربعير 
 خطمه ملطخ بدم إلقنإئص.. 

ي حركإت بنإت نعش.. 
 
 عينإه إلضيقتإن مرشوقتإن ض

 يزحف عىل رمل كوإبيسه
ي إألدغإل.. 

 
 مثل ؤإله معزول ض

 رعإ نوإقيس إلقيإمةقإ
 ..  آنفإ من بركإت إلقديسير 

ي إلبإص يفرس تجإعيد إألمس بضبإب مقعد شإغر.. 
 
 ض

 يسحب ذكريإت إلسإئق بأحبإل إلمخيلة.. 
 بفكير  قويتير  يهشم عمود إلرب إلفقري.. 

إ  يرتإد إلحإنة مثل قإئد أوركستر
 إلالوشي 

 يستدرج إلنإدل ؤؼ بتئ
 لينقض عليه .. 
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 وذإت إليسإر.. متشقلبإ ذإت إليمير  
ي ظلمإت إلغمر .. كمإ لو أن

 
 ه ملك إلوديإن ض
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 إلجسد
 
 

 سأفجرك يإ بن إلكلب
 .. بصة بحديقة رأخي  بقنينة مولوتوف وأتخلص من أشبإحك إلمتر

ك إلبإئس جدإ ..   حإض 
إز إلكهإن..   صلوإتك إلملطخة بت 

 صوتك إلضيق مثل حنجرة تمثإل.. 
قنإ..   كنإ صديقير  حميمير  ثم ؤفتر

ي إلسإفإنإ.. كنت رشي
 
 قإ مثل فهد ض

 تجر ضحإيإك ؤؼ أعىل شجرة إلوقت إلكثيفة.. 
 تقضقض عظإم إلسإعإت إلهرمة.. 

 تقفز من شبإك إلكإتدرإئية.. 
 حإمال صلبإن إلمسيح وأيقونة مريم.. 
 حإمال جبال ممال من إلمتنإقضإت.. 

 إل تجأر بموسيطر إلوهن.. 
 تأكل إلجميالت بمالعق إلمخيلة.. 

 جإنير  فوق كتفيك إلسإهرتير  .. وتحط مرإكب إلم
 ويهإب إلموت نيوبك إلبإرزة.. 

 ثم تنقلب عىل عقبيك.. 
 تصنع إلغيوم وإلتجإعيد

ي ورشة إلنوم.. 
 
 ض

ي إلهشة بفغي تمسإح وإعد.. 
إييت   تمضغ رسر

 .. ي كنيسة رأخي
 
 بينمإ  نوإقيس كوإبيسك ترن ض

ء إلسمعة ..   ضت خي
ء..  ي

 مسلحإ بؤيقإع إلالخر
ة إلحدإثة.. ضإئعإ مثل هندي أحمر  ي بحتر
 
 ض
 متطرفإ عبوسإ قمطريرإ.. 

 وإلعميإن .. أم أربع وأربعير  ..  سحليإت برإقمإتية.. 
ر
 تحرض إلموب

غالة إلخوإرج .. جنود إلحلفإء .. ذئإب هوإلكو.. زيزإن إلمإركتر  دو 
 سإد.. أفإشي )مإلدرور( إلمجلجلة... 

ي سإحة برشلونة
 
 سأفجرك ض

 تحت جذع شجرة مسنة... 
ي بلسإنهسيلملم أش

 
 الءك ؤسكإض
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 إلمتفحم.. 
 أو أوصد بيت إؤلستحمإم.. 

فة إلنص ..   بعد طرد إلبهلوإن من رسر
 ..  بعد ثقب إلمزهرية بزئتر أصإبصي
 وطرد نعإمة ذكريإتك إلجإمحة.. 

 أقطع عضوك إلذكري بطريقة إلسإمورإي
 وأدعك تموت  وحيدإ مختنقإ.. 

 مثل كلب ضإل . 
 أرتإح من عوإئك إلليىلي إلمكرور

 ن وجبة دسمة لوحوش إلنسيإن. لتكو 
******* 
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ي سالل مثقوبة
 
 حإمل إلميإه ض

 
 

 إلضبإب إلمعلق عىل حبل إلغسيل.. 
 مثل مالبس إلكونت لوتريإمون.. 
 هذإ إلملعون بأشبإحه إلحزينة.. 

بقإمته إلمغرورقة بزيزإن إلجنون.. بقدميه إلشبيهتير  بحإفر 
 حصإن أخيل.. 

 .. بثعإلب عينيه إلمفلستير  
قة وبقإيإ أجنحة إلنوم إلهشة..   حيث إلغإبإت إلمحتر

 حيث إلرمإد وأرسإر إلخيميإء.. 
 .. هإ إلعدمي

 إلسحليإت ونتر
 إلصلوإت إلمقلوبة عىل ظهرهإ

ي إلخلوة  إلمعتمة.. 
 
ة كإفكإ ض  مثل حرسر

 .. ي  هإ هو يصعد إلدرج إلخشت 
ي فإصال موسيقيإ

 يسمعت 
 من ضير عظإمه .. 

ي قإع إلجحيم.. كمإ لو أنه قإئد أوركستر 
 
 إ ض

 تنسإب من عموده إلفقري وحوش
يرة..   ض 

 طنير  إلكلمإت إلمضطهدة.. 
 أذكر ليلتهإ

ي 
 إلمطر إلذي هإجم بيتر

إسة ..   برسر
 هبوط مظليير  وقنإصة من نصوصه إلسودإء.. 
 موت جإري بجرعة ؤضإفية من إلنسيإن إلسإم.. 

ي سهول إلسإفإنإ.. 
 
ي إألثتر ض  ؤختفإء كلت 

ي 
ر
  أسيإن رإئحة أنإشيد مإلدورور.. وأنإ أتشمم مثل سلوض

 أذكر حدبته إلمليئة بإلدخإن وإلضفإدع.. 
 صوته إلمسكون بسعإل بنإدق إلصيد.. 

ي إلخإن.. 
 
 رإئحة جثته إلزنخة ض

ي تردد أنإشيده
 إلنسور إلعميإء إلتر

 ملطخة بنثإر إلدم .. 
 أذكر أن هللا قطع أصإبعه إلملعونة
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ي خزإنته إألبدية.. 
 
 ليحتفظ به ض

 أ أنإشيده إلمبإركة.. وأنإ أقر 
ي إلميإه

 
 لم أر نوحإ وإل مركبه ض

 إلعظيمة.. 
 إلطوفإن إلذي فر من نصوصه إلسودإء . 

ي خإتمه إلملعون.. 
 أذكر أنه ألبست 

يق  ألكركر عربإت إلميتإفتر 
 بيد مقطوعة .. 

ي من دمإر إلعإلم . 
 مستفردإ بحصتر

******* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-| 328 |- 

 إألشيإء إلسيئة طويلة إألظإفر
 
 

..  منذ   نعومة روجي
يق..   منذ هبوطهإ من تلة إلميتإفتر 

ي إلتجربة .. 
 
 ودخولهإ ض

ء بإلضبإب..   بعكإز هش وكيس مىلي
 وقمح إلمتعإليإت.. 

 ..  وأنإ مطوق بقنإصة إلالوشي
 بغبإر إألسئلة إلكثيفة.. 

 بزيزإن إلحوإس إلملتهبة.. 
ي فوق منصة صدري.. 

ي ؤؼ جنإز مروحيإت إألبإتدر
 أصص 

ي 
ي برشإقة فهد إلسإفإنإ..  صفتر إلقطإرإت إلتر

 تتسلق قإمتر
إ  تحمل جنودإ ومرتزقة ورهإئن كتر

 وصنإديق مملوءة بإلفضة وإلدموع.. 
 مسدسإت عميإء بحنإجر مبحوحة.. 

ون..   إلحرب لم تنتهي كمإ يشتهي إلختر
 إل فهإرس تحت قميص إلعإرف.. 

 إل مصبإح ديوجير  لتهدئة إلخوإطر.. 
ي 
 
 غإبة معتمة.. يتقإتل إلليل وإلنهإر مثل وعلير  ض

 ..  إلكالب إلمدربة عىل طرد إلنقإد إلسيئير 
ق نهدين ثرثإرين..  ي مفتر

 
 تتقإتل إلشيإطير  ض

ي بإلحجإرة.. 
 إلنسيإن يرشق بيتر

 تتآمر إألفص وإلغرإب.. 
إب وإلهوإء ..   إلنإر وإلتر

إر..   إلفهد إألزرق وجوقة إألرسر
 إلجوإسيس وإلسحرة.. 

 ..  قطإع إلطرق ومنظرو إلموسيطر
 إلذي يطلون من إلشقوق إلضيقة.. إألموإت 

 وثور إلرإشي إلمجنح .. 
****** 
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ي حديقة إألرملة
 
 قطإر ينبح ض

 
 

ي بيت إألرملة.. 
 
 قطإر ينبح ض

 تفر غزإلة من عمودي إلفقري.. 
ي غإبة إلهوإجس .. 

 
 يختط  إلمسإفرون ض

ي دموع إلكرإخي إلنإئمة.. 
 تؤلمت 

ئة..   ومالبس إألشجإر إلمهتر
ي 
ي إلحديقة... أنإ أحب إألشبإح إلتر

 
  تفكر ض

 .. ي تنإدي بوم إلدوق إلكبتر لحفل عشإء ليىلي
 إلتر

 أحب إلحصإن إلذي يطفر من قإع إلمرآة لتهدئة إلخوإطر . 
ي إلكنيسة.. 

 
ي ض

ي تغت 
 أحب إلقوإرب إلتر

 قمح إلعميإن وآلؼئ إألكمة.. 
ي عش إلبرص .. 

 
ي برإهينهإ ض

ي تخط 
 إلوردة إلتر

 إلذين ؤغرورقت أجرإسهم بإلنسيإن .. 
 لذين دقوإ إلطبول وأبطلوإ حج  إلنسيإن.. إ

 إلذين يرفعون رسير إلنهإر عىل أكتإفهم .. 
 

****** 
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 كلب شوبنهإور
 
 

 سبعة أيإم بأغصإنهإ إلمنطفئة.. 
ي إلعإلم.. 

 
 جميعنإ يبغي هذإ إلكلب إألروع ض

ثإر..   مإت برصإصة قنإص فوق إلجرس إلتر
 جميعنإ يبغي .. 

ي يحرسهإ
 إلزريبة وإلشيإه إلتر

 ن مكإئد إلذؤبإن.. م
 إلشجرة إلمسنة من عبث إلغرإب.. 

ير إلذي يقطع تلة عمره  إلرص 
 ..  عىل جنإجي قدمير  متلعثمتير 

إن إلمهددة بطوفإن إللصوص..   بيوت إلجتر
ي إألدغإل إلكثيفة.. 

 
يقإ ض  إلقس إلحإمل كيس إلميتإفتر 

 إلنهإر إلذي يبدل جلده مثل أفص سإمة جدإ.. 
ي تطعم نجومإ ض

 إئعةإألرملة إلتر
 ليلة أمس مثل جرإء شقية.. 

 نفتح إلنإر عىل هوإجس إلغزإة.. 
 ..  ونبغي

ي فقدت وردة إلصدإقة إلجميلة.. 
 إلحديقة إلتر

 تبغي .. 
 شجرة عمودي إلفقري إلجردإء.. 

 .. ي فر  زيزإنهإ إلمهرجة ؤؼ غإبة رأخي
 إلتر

 تبغي  .. 
 ..  جميعنإ يبغي

 ..  بيت إلجإرة إلعميإء بلبإسهإ إلكندي
ي إلرإب 

 ذو إألصإبع إلمقطوعةمغت 
 ..  يبغي

 كل يبغي هذإ إلكلب إلضحوك.. 
 إلذي يرتق ثقوب إلوقت بؤبرة إلنوستإلجيإ.. 

 إلذي يرشق إلمإرة بمكعبإت إلضوء.. 
 إلكلب إلذي قتل برصإصة قنإص.. 

ي حديقة رأخي 
 
 لم يزل ينبح ض

 لطرد إلكوإبيس إلمزعجة . 
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 بيت إللغة
 
 

ي برإري إلنوم .. 
 
 فقدنإ مرإكبنإ ض

ي إلحإنة..  فقدنإ 
 
 أسمإء هللا إلحست  ض

ي إلحرب .. 
 
 أصإبعنإ ض

 ..  ضنإ نكتب بدموع إلعير 
 ونفرس رسعة إلنهإر بقفزة كنغر.. 
 ونخطط إلعتقإل برإهير  إلمهرج.. 

 بقضمة وإحدة .. 
 ..  بأسنإن جنود إلمإريت  

 سقط بيتنإ مثل سفينة عذرإء
ي .. 

ي قإع عبتر
 
 ض

 وإغرورق ألبوم إلعإئلة بأزهإر إلغيإب.. 
.. فر   إلمجإنير 

ي ؤؼ مستشط   أب 
ي لوحة حإئطية.. 

 
إ ض  ليصتر  قإئد أوركستر

 يسعد جوقة إألشبإح بسعإل متقطع.. 
 ..  إل يرى إلعإلم ؤإل ببإضة إلالوشي
 .. ي
 ويقول لغيمته إألليفة دثريت 

ي إألصم ؤؼ غرإب.. 
 بينمإ تحول شقيطر

ي أقر إلمدينة.. 
 
 ينعق طوإل إليوم ض

ي كثإفة إلال 
 
.. وإختط  إألخرون ض ي

ئ
 مرب

 ضت أسكن بيت إللغة .. 
ي إألبدية.. 

ر
ي هجرب

 
 لست وحدي ض

ة نقطف مشمش إلمجإز..  ي إلظهتر
 
 ض

 نشحن أكيإس إلمخيلة بفوإكه نإدرة جدإ.. 
 كم كإن عذبإ وعميقإ هذإ إلتطوإح

ي بيت إللغة . 
 
 ض

**** 
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 صدإقة إبدية
 
 
 من إلطإرق ؟ -
ي إلنقصإن ..  -

 
 ظلك إلمتحرك ض

ي إلحربظلك إلذي يقفز مث -
 
 ل كنغر ض

 ويلتهم عشإءه إلسفىلي بهدوء إلرهبإن.. 
 ظلك إلذي حإولوإ قطع جنإحيه -

 بمقص إلهإمش.. 
 ظلك إلذي يتبعك مثل جرو أليف.. 

 ؤذهب إليوم وعد بعد غد -
 أنإ مريض ومحإط بجوقة خفإفيش..  -
 أرسع ستهإجمك كالب إلحم -
؟ -  أين هي
-  .. ي حديقة رأخي

 
 هإهي تنبح ض

 رإء إلسور وجه إلبستإن حزينإ.. وأطل من و  -
 قلت : مإ خطبك؟ -
 قإل : ظلك يبغي أمإم إلبيت..  -
 وتنهد إلبإب مغرورقإ بإلدموع..  -

 قلت : مإ خطبك؟
ي كرخي متحرك.. 

 
 قإل : ظلك مبتور إلقدمير  ض

 ..  مكسور إلخإطر يبغي
 فتحت إلبإب وعإنقت ظىلي 

 وبكينإ جميعإ أنإ وإلبإب وظىلي وإلبستإن . 
****** 
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 وإبيس إلمخلوق من إلنإر وإلرمإدك
 
 

ي شجرة..   أحيإنإ تدق بإب 
 تبدو متعبة جدإ.. 

 تكسوهإ كدمإت زرقإء.. 
 .. ي
 يالحقهإ حطإب بفأس طإئط 

 أجلسهإ عىل إلكنبة .. 
 مثل أخت كردية مضطهدة.. 

 منتظرإ قدوم إلصبإح
 ألقيم وطنإ ألغصإنهإ إلمنكرسة.. 

 لتكون جنة عصإفتر إلدنيإ . 
***** 

ي صحة مفهوم إلروح.. أحي
 
 إنإ أشك ض

 أقول إلجسد هو إلروح معلوإل بؤيقإع إلدم.. 
 إل يهبط من إلمحل إألرفع.. 

 وإل يصإعد أنإء إلمحو ؤؼ إألقر
 .. ي
يطر  يفت  بفنإء معدنه إلفتر 
ي ألبوم إلعإئلة

 
 إل يبطر ض

 غتر لمع تإلدة.. 
 وع من إلمإس عىل حإفة إلمزهرية . ودم

***** 
 إليقظة إألبدية ؟.. ألم تتعب يإ رب من 

ي أبديإت إلعإلم مكلف.. 
 
 إلتحديق ض

ي إألكمإت.. 
 
 وذئإب كوكبك إلمتعفن تعوي ض

 شمسك جنت هذإ إلعإم إألهل بجثث إلمهجرين.. 
 بحإرك خإئنة .. 

 ..  آكلة لحوم إلبرسر
ي إلرفوف.. 

 
 وكتإبك مهمل ض

 .. ي إلهإمش إلعدمي
 
 وشإعرك معتقل ض

 تحرك يإ رب وقل نصك إلشعري.. 
كإن . إل تذرنإ   عىل حإفة إلت 
***** 

ير..   إلمرأة نهر ض 
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 .. ي
 وفهودهإ تعتإش من بقإيإ كتط 

ي إلنقصإن.. 
 
 بيتنإ روإية حزينة تتحرك ض

ي إلشتإت.. 
 
ي ض

 
 أغصإب

ي إلورقية.. 
ر
 وإلعدو يلعق حليب طإئرب

 موتإي كتر  ومصإبيحي عميإء.. 
فة إلمطفأة ي إلرسر

 
 إل أحد ض

إ إلبوم إلصغتر . 
 غتر أوركستر
***** 
ى..   إلوجود   كذبة كت 

 إألرض فكرة سيئة للغإية
 إلممثلون مإتوإ عىل إلركح.. 

بة حم  قتلوإ برص 
ي منتصف إلعرض.. 

 
 ض

 ..  إلنإئمون كتر
 وهللا خلق إألرض .. 

 ..  تلفإزه إلعدمي
 ليطإرد خفإفيش وحشته

 بمشإهد عبثية .. 
 يعض نوإجذه من حلكة أفالم إلرعب. و

***** 
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 آدمإلحيإة ألذ من تفإحة 
 
 

 تقول أمي هكذإ 
 أمإم وإجهة إلكنيسة.. 

ي 
 
 أمإم تمثإل يسوع إلمحدق ض

 .. نإ إليومي
 خت  

ي عمدهإ قس بدم إلذبيحة .. 
 أمي إلتر

 وتوجهإ بحكمة إلهدهد.. 
إثإ لئلتير   -  سيكون جرحك متر

 من نفق إلجسد.. 
 هكذإ تمتسي صهوة إلريح.. 

ي قإع إلسهو.. 
 
 تقول للنإئمير  ض

 إلحيإة مكلفة جدإ.. 
 .غإمضة ومإورإئية. 

 أحيإنإ تبدو محدودبة
 وعىل ظهرهإ أكيإس إلحظ إلعإثر.. 

ي حديقتهإ كم هإئل من ثعإلب سيئة.. 
 
 ض

ي إلعتمة.. 
 
 نبتة غريبة تنمو ض

 نبتة إلالوشي إلمتخفية.. 
 شجر يصطإد غيمإ نإعسإ
 بذؤإبة ضحكته إلطويلة.. 
م إلملعونة..  إقمإتتر   وردة إلت 

 نإس يدخلون ويخرجون مصإدفة.. 
 دإخل حفر إلنسيإن..  غإلبإ مإ يسقطون

 بعد فرقعة عظإم إلعقل عىل أكمة إألسئلة.. 
 وإمتالء ثقوب إلحوإس برمل إلخديعة... 

 فعال إلحيإة رغم مسإمتر هذه إلرحلة إلخإطفة.. 
 رغم صلبإنهإ إليومي إلجإثم عىل أكتإفنإ.. 

ي غإبة إلجسد.. 
 
 عوإء إألضدإد ض

 صفتر مفإصل إلهزيمة.. 
 وعةأرجوحة إلليل وإلنهإر إلمصن

 من إلعرق وإلزئبق.. 
ة..   فدإحة موت إألشيإء إألثتر
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ي إألفق إلبعيد.. 
 
 وغيإب عربة إلشمس ض

 هروبهإ من إألشكإل إلمتصدعة.. 
 ..
ر
 إستنكإفهإ من زيإرة إلموب

ي بيوت إلنسيإن.. 
 
 وإلمعتقلير  ض

 رغم ذلك إلحيإة غتر مملة.. 
 .. ي إلنهر مرتير 

 
 إل تسبح ض

 عميقة مثل دقة قلب إلدوري.. 
إ إلروح.. جديرة   بمديح أوركستر

 ئعة وحلوة وجديرة بتصفيق جمإشي . رإ
******* 
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 حرإئق
 
 

ي إلجريح.  ؤؼ ضحإيإ  ي وطننإ إلعرب 
 
 إلحرب ض

ي إلصيف
 
 ض

ي عىل رأخي مقلوبإ.. 
 أمدر

كإت وإلمصإبيح..  ي من إلت 
 فإرغة جمجمتر

 ..  مهوش شعر هوإجدي
 مئلى رقعة روجي بشوك إلقنفذ.. 

 ىل مركب نوح.. أفتح إلنإر ع
ي وممسوس.. 

 
 ألنه خإئن وشهوإب

 ..  مال  إألرض بإألقزإم وإلقتلة وإلمرإبير 
 إللعنة عىل إلطوفإن.. 

ي إلصيف تتهدل إلريح وتجف
 
 ض

ي جنإزة.. 
 
ي عجوز ض

 مثل شفتر
 .. ي إلصيف يفتح إلرب متجره إلكالسيغي

 
 ض

 لبيع إألسلحة وإلنعوش وحبإت إلفيإغرإ.. 
إإلت برإئحة   إلبإرود وإلمالريإ.. يمال  آبإط إلجت 

 ولتوسيع دإئرة إلموت
 يطلق إلشمس مثل كلب عمالق.. 

 يعدو فوق رؤوس إلجرج.. 
 بير  إألزقة إلقذرة. 

 وإلحوإري إلمهجورة.. 
 حيث تحلب جثة إلقتيل

يرة..   جإرتنإ إلرص 
 حيث تلمع مثل عصإ موخ

 عصإهإ إلمخرمة من فرط إلتأويل.. 
 هنإ بدإل من إلنسوة
ي إلطإئرإت ويرمي 

.. تغت    إلطيإر إألشقر فوإكه طإزجة للمإرة إلنإئمير 
ي إلفضإء

 
 ويطتر إلدب إألبيض ض

 ليوزع أسمإك إلسلمون عىل صغإر إلقنإدس.. 
يفة ..  ي إلصيف يتخىل إلرب عن مهنته  إلرسر

 
 ض

ي إلبلكونة.. 
 
ئ حرإئق إلمتصوفة ض  لن يطط 

 أو يحإفظ عىل غإبإت إلقصب وإألرز.. 
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ي رؤوس 
 
ي بمخإلب إلوعول ض

 إلجبإل.. إل يعتت 
ي  جزر  هإوإي .. 

 
 يحط ض

ي ؤؼ  قدإس إلشالإلت.. 
 ليصص 

 يأكل إلموز وإلتوت إألحمر.. 
 رإكال غيمة إلحظ إلعإثر مثل كرة من إلقش.. 

إ..  ي إلصيف أنبح كثتر
 
 ض

ي إألسبوع
 
 أصىلي مرة ض

ي عربة يجرهإ فهد من إلكريستإل.. 
 
 ض

 .. ي قإرب صغتر
 
ي ض

 أمدح قردإ يستمت 
 أبإيع أشبإحإ مهذبة.. 

 تلس درإجة يسوع ألذهب ؤؼ إلحإنة.. أخ
ي حزب إلديك.. 

 
 ألكون عضوإ جيدإ ض

ي إلصيف تجن سيإرة إإلسعإف.. 
 
 ض

ي مؤخرة بإئعة إلخمور.. 
 
 أكت   نقودي ض

ة مثل نإسك متحرر..  ي إلبتر ب كلت 
 يرسر

ي مرتفعإت إلنوم.. 
 
ي ثم ينفجر مثل بإلونة ض

 يرقص ويغت 
 بينمإ شمس متطرفة تحإول تفجتر إلمكإن . 

 
***** 
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ي قبضة رخ إلالوشي 
 
 ض

 fieesc oBaes dE ressaN-ؼ إلشإعر إلكبتر ؤ
 
 

 هذه إلليلة.. 
إ  تعبت كثتر

 .. ي
 كوإبيدي تغرد فوق كتط 

ي تثغو
 
ي معقود.. أطرإض

 
 لسإب

 مثل قطيع شيإه.. 
 قمر يدق نوإقيسه
ي مملكة إلعإلم.. 

 
 ض

ئ محرك رأخي   لذإ سأطط 
 قليال.. 

 .. ي
ئ
 أهشم زجإج إلال مرب
ي وأريح عجالت مخيل
 تر

 ..  من إلستر عىل كثبإن مسإمتر
ي بعيد جدإ.. 

 بيتر
 وؼي أهلون ينتظرون قدوم

ي تحت إألرض.. 
ر
 بإخرب

 وأنإ مستسلم لعإصفة
إسة..  ي برسر ب أبوإب قلت 

 ترص 
 أنصت لعويل قطإر
 يحمل أموإتإ ويجوب

 ..  كهوف عظإمي
 أصإبصي مأخوذة بنعإس وإرف.. 

ي فستق إلروح
 أخط 

إيير  إلكلمإت..  ي رسر
 
 ض

 ديك إلموت.. لئال يلتقطهإ 
 أحإول تخريب إألشيإء
 بمخإلب نص بري . 

.****** 
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 ةحت وإبل إلطإئرإت إلضحوكدعإء إلهدهد ت
 
 

 ؤإلهي 
 إلذى يرشق جنإزة إلعإلم

 بئلؼئ إلليل وإلنهإر,,
 إلذى تزين جبهته غيمة إلمتصوفة,,
 إلذى يمال فرإغه بإلمطرزإت إلهشة,,

 إلذى يتغئ عىل قمر خجول
إعإت,,ويدإه تتدفقإن بإل  تر
 مإسكإ عروة إلفجر
 ؤلضإءة إلنسيإن,,

,, ي
هق أزهإر مخيلتر ي لتر 

 إلذى خلقت 
 إلذى أغلق مغإرة نفد

 بمزإلج إلعنكبوت,,
 كبنإية مهجورة

 
 إلذى أفردب

 مالي بإلقوإرض وإلمدرعإت,,
 إلذى غرز حوإسه
ي شبكة إلعإلم.... 

 
 ض
 

ي بزبرجد آذإر,,
 
 ؤإلهي عمدب

ي بوإبل من إلنسإء إلجميال 
 
 ت,,أمطرب

,, ي
ر
 منحدرإب

 
 أفرغ عذوبتهن ض

ي يتمسح  إل تدع أحدإ غتر
 بحجإرة صوتك إلكريمة,,

د ضحإيإي تحت غبإر  إل ترسر
فتك إلهإدئة,,  رسر

ي من غلومة هذإ إلكهف
 
 حررب

إهة هذإ إلسنجإب  من رسر
ة إلحوإس,,  إلقإبع تحت شجتر

ي 
 
 عمق مهوإة جنوب

 ألبرص كوإكب مضحإكة تدور ببطء
,,,  حول صفصإفة روجي

ي قميصك إلمتشففإإل 
 
 هي أعرب
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 ألركب قطإرإ رسيعإ
 نحو درب إلتبإنة,,

ي كمخلوق غتر جدير
 إل تهملت 

 بمديح عبإد إلشمس,,
 أهبط قليال

ي 
ر
 ألمس ذؤإبة صوب

ي ,,
 بخرزإت ذقنك إلفر 

ي إلوإرث إلوحيد
 أجعلت 

 ألنهإر قوس قزح,,
ي إلوإرث إلوحيد

 أجعلت 
 لعرشك إلعظيم,,

إن ي من لذة إلطتر
 إل تحرمت 
ي سم

 
 إء إلروح ,,ض

ي بمصإبيح إلحدوس
 أثثت 

شف ,, ي إلذؤبإن تحت إلرسر
 
 لئال يطإردب

ي إلصخرة إلحزينة بإلهشإشة,,
 لئال ترميت 

ي إلسإئبة
ئ
 لئال تستحيل أعضإب

 قطعإن حجر.. 
 

 ؤإله بدد هذإ إلهوإء
 إلذى يتحسس جوهر إلعإلم

 بأطرإف لسإنه
ي  ي بذيله إلخشت 

ر
 ضإربإ نإفذب

, ي وجهي
 
 ,شإهرإ مسدسه إلشخري ض

 )إلذي يفركه إلعميإن
 إلكتشإف مصبإت إلنور(

 إلذى ترضعه جإرية ممسوسة
 حليب إلجن

 وتبإركه طيور إلقطرس
ئ نوم,,

 
ي مرإض

 
 ض

 وتح  إضىل سدرته أطيإف إلميت,,
 

ي طبإئع إإلشيإء,,
 ؤإلهي خذلتت 

ي فريسة لمكإئد إليم,,
 إل تجعلت 

ي من سالسل نفدي إلمظلمة,,
 خلصت 
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 هشم قإرب ملك إلموت ,,
ي مهرجإنإ إبديإؤج  عل قت 

إسة,,  تتقإتل فيه إإلضدإد برسر
 ؤجعله مفإزة مضإءة بسعإدة إلغوريال,,

 ألوإصل نهب تمإثيل إلمستقبل,,
 

ي من لدنك برإهير  
 ؤإلهي هبت 

ي بأحوإل إلرسد,,
 ألدج  حصت 

ي عىل قتل ذبإب إلنقصإن,,
 أعت 

 أجعل روجي شإطئإ آمنإ لبإخرة إلجسد,,
 

ي زلزإل متنإق
ي ؤإله هدمت 

ر
 ضإب

 ولم تغدق عىلي مخإليقك
 بغتر شميم إلحرصم ,,

 لم تدق عظإمي 
 غتر سعالة إلخيإنة,,

 
ي وجهك إلجميل

 ؤإلهي ألبست 
 ألبرص عورإت إلملوك
 مرتفعإت إلنوم,,

 
 ض

 )يغسلون أفكإرهم بدم إلحربإء(
ي جهنم

 
 ؤإلهي شيد ؼي قرصإ ض
ي صنإجة ؤبليس

 
 وإهدب

 ألستإصل نيإزك إلمهرج بإلنوإح,,
 إلحريم وإلمذنبير  ؤؼوأستدرج 

ي ,,
ر
 جبل كلمإب

 
 ؤإلهي إل تبك طفلك

 إلذى خذلته جوقة أليفة من إألضدإد,,
 إلذى صإده هإديس بقوسه وسهإمه

 غإبإت إألرز,
 
 ض

 وإشعلت أعرإفهإ إلبجعإت
,,  تحت كإحله إلليىلي
 إألعىل

 
 بينمإ أنت ض

 تزرب إألنهإر تحت ذقنك
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 إلمزحومة بإلحبإحب,,
إنق خجو   رسر

 
 لةوتفكر ض

 لضحإيإ إإليدز,,
ي تخت مهمل لرعإة إلنسيإن,,

 
 تفكر ض

 
ي كعشإء فإخر

 ؤإلهي إل تدعت 
 لصقور إلهإمش,,

 زين وجهي بنيإزك إلمحبة,,
 حرر رأخي إلمدلهمة
 من هذيإن إلحجر ,,

 حرر سكإن إلجسد إلمنكرسين
 من نتوءإت إلقنإدس,,

ي من حوإفر إألرملة
 
 حررب

 وهي تمرر حرير ثدييهإ
 ي,,عىل شإهدة قت  

ي من كوكب رأخي إلدوإر
 أغثت 

 نحو إل شيئية إألشيإء,,
 من ضبإب وحيد إلقرن . 

****** 
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 أوقفوإ إلحرب أيهإ إلقتلة
 
 

 تبغي إلعصإفتر مثلنإ.. 
 حير  يمر قطإر إلمسإء
 عىل أطرإف أصإبعه.. 
 مكتظإ بأروإح إلجنود

 ..  وإلمإرة إلنإئمير 
 إلبلكونة.. حير  ترى) سإئق إألمس( مشنوقإ يتدؼ من 

 حير  ترى إلرب يكرس أسنإنه
 عىل صخرة إلعإلم.. 

 ودموعه إلغزيرة ترشق إلبسإتير  
 وإلمرتفعإت.. 

 حير  ترى يمإمإ متفحمإ
 عىل أعمدة إلتليغرإف .. 

 فرإشة تتئ  فوق مسدس نإئم.. 
ين يحصدون  أموإتإ ختر

 قمح إلندم.. 
 تبغي إلعصإفتر مثلنإ .. 

ي بشإعة هذه إلحرب إل
 
 قذرة.. قد تفكر مثلنإ ض

 .. ي رمإد إلميليشيإت إلليىلي
 
 ض

ي إختالس ذهب إلمخيلة.. 
 
 ض

ي مإتت بركلة مدفع.. 
ي إلبيوت إلتر

 
 ض

ي إلشجر إلهإرب من ضحكة إلطيإر إلمإكرة.. 
 
 ض

ي هيكل عظمي يصوب دمعتير  
 
 ض

 عىل طإئرة .. 
 إلعصإفتر تبغي بغزإرة.. 

 إلمسيح يبغي كذلك أمإم بنإية
 مهدمة.. 

ي حقل إأل
 
 رز.. بوذإ يحدق أسيإن  ض

ثإرة   إلنوإفذ إلعميإء  إلمومسإت  إلرإهبإت  إلجسور إلمشققة  إلتر
 إلخشبية.. 

ر
 عربإت إلموب

 إألرملة إلمجنحة إلساللم إلمغرورقة
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ي تمجد رعإة إلسالم زهرة إألقحوإن إلزإربة  بإلدموع.. 
إلتمإثيل إلتر

 بإلدم  أفرإس إلنهر إلسمرإء.. 
يرة إلعرجإء..   أيتهإ إلحرب أيتهإ إلمعلولة بغبإر إلمحو   إلسإحرة إلرسر

ئ إلسمعة  بحوإفر ثور ستر
 سأقتلع عينيك إلمإكرتير  
 أيتهإ إلحرب إلملعونة
 سأخلص كل إلرهإئن
م .  إقمإتتر   من زئتر إلت 

***** 
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 صخرة عمرهإ ثالثون يومإ
 
 

 من بدإية إلشهر ؤؼ آخره
 تنمو حصإة ملعونة عىل تلة ظهري.. 

 يتسع كل يوم قطرهإ
ي 
 
يف.. وض   آخر إلشهر تصتر مثل صخرة ستر 

 يحملهإ فرإغ مفتول إلعضالت
 ؤؼ قمة إلجبل.. 

 لتتدحرج آليإ ؤؼ أسفل إلشهر
 مزقإ مزقإ.. 

ي تلة ظهري 
 
لتصتر حصإة تنمو من جديد طوإل إلشهر ض

 إلمحدودب.. 
 لتمتىلئ بطحإلب إلديون
 وضبإب إلزفرإت إلكثيف
ي 
 يأخذهإ كعإدته فرإغ عبتر

 ؤؼ قمة إلالجدوى
 مثل رهينة.. 

ي إلهإوية .. 
 
 لتسقط من جديد ض

ي أخت  غإسل إألموإت أهىلي 
ر
 لذلك بعد موب

 أن ثمة كدمإت زرقإء
 وحفرإ عميقة

ي ظهري إلمقوس . 
 
 ض

 وعىل زندي إأليمن وشم
 يحمل صورة ألبتر كإمي . 

 
******* 
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ي نومه بإتجإه حركإت إلنجومإلسإئ
 
 ر ض

 
 قبل نومه زهإء غيمتير  ونيف.. 

 وحه بمزإلج حديدي.. يوصد ر 
 ينظف ؤوزة إلالمبإإلة

ي خلفهإ إلمشإؤون إلجدد
 إلتر

 تحت ؤبطيه.. 
 يقص ريشهإ إلكثيف بعنإية فإئقة.. 
 لئال تطتر بإتجإه جزر إلوإق وإق .. 

 ..  إللصوص كتر
 ملك إلموت يجوب إلشوإرع

 ممتطيإ حصإنإ بسبعة رؤوس.. 
 ثعلب يرصد صيصإن ذكريإته بدهإء .. 

 ه جيدإقبل نومه يدلك روح
 بزيت إلقرإصنة .. 

 وينظف إلكدمإت إلزرقإء.. 
ي سببهإ تصإدم قطإرين من إلجنون إلخإلص.. 

 إلتر
ق سكة كتفيه ..   بير  مفتر

ي 
ر
 يرسم خيطإ وإصال بير  صورب

 نيتشة وإلمسيح.. 
 إلستدرإج إلمتنإقضإت ؤؼ غد أفضل.. 
 وؤلهإء إلفالسفة برسد بنيوي مركب.. 

 قبل نومه زهإء زفرتير  ونيف
 لرحمة وإلغفرإن بتقنية إلمونولوغ إلنإعم.. يطلب إ

 رإفعإ يديه إلمعقوفتير  مثل منقإر إلنرس.. 
ي مسإفة أطول من إأليإم إلقإدمة عىل مهل.. 

 يإ رب هبت 
 ألدج  إلعإلم بنصوص نإسفة.. 

 وأستوؼ عىل خإتم سليمإن
 ..  وبريد إلهدهد إلليىلي

 قبل نومه إلبدهي 
ك حبإل إلمخيلة مدإلة عىل كتفيه..   يتر

 ليسإعد سكإن روحه إلمنكرسين
 ..  عىل إلهروب من حرإئق إلالوشي

ي مكإن آمن . لي
 
 فرغوإ كيس إلتأويل ض
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 يوم ميالدي
 
 

 يوم ميالدي
 .. ي فمي

 
 بصق غرإب خلسة ض

 قبل أن تطإرده ممرضة بسإق مقطوعة .. 
ي ثالجة إألموإت

 
 بينمإ أمي ض

 تحري عدد إلبوإخر إلحربية
ي مينإء صدري.. 

 
ي ستخيم ض

 إلتر
 ميالدييوم 

إئب بإب إلبيت  قرع جبإة ض 
 هشموإ مصإبيح إلروح إلكإبية

 بمكإنس طويلة.. 
ي بتئ معتمة

 
 ثم سقطوإ ض

 بحثإ عن كنوز يوسف إلضإئعة.. 
 يوم ميالدي

 بإل قإطع طريق عىل قمإزي 
 ألن وجهي مخيف ومقزز جدإ

 ومثتر للغثيإن.. 
 كإد يصوب مسدسه بإتجإه وجهي 

 إلمتهدل مثل نهد ثرثإر .. 
 عبور ثور هإئ  تحت قميصهلوإل 

ي غإبة رأسه.. 
 
 وإندإلع حريق هإئل ض

 يوم ميالدي
ي إلحظ برسعة فإئقة

 هإتفت 
 أن عربته معطلة .. 

 وإلطريق مطوقة بإللصوص.. 
 يوم ميالدي

ت إألوبئة وإلمجإعة وإلحروب وغإرت إلينإبيع وعز إلخت    ؤسترسر
 وكتر إلسفسطإئيون وإلقتلة وإؤلخوة إألعدإء.. 

 بإئعو إلذمم.. وإلنخإسون و
ورة يومية .   وصإر إلموت ض 

 يوم ميالدي
 يوم ولدت بعير  وإحدة مثل مسيح إلدجإل.. 
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 قإل إلطبيب : سيكون لهذإ إلمسخ
 شأن عظيم.. 

 سيعيد إلتإج وإلمجد لقصيدة إلنتر 
 سيحرر إلعبيد من ظلمإت إلعإدة.. 
ي سورإ عظيمإ من إلكلمإت.. 

 سيبت 
 لحرإسة إألعمإق من إلخوإء إلقإدم.. 

 .. ي مرتفعإت إلنتر
 
 سيهذب طبإع إلفهد ض

 سيقتل أربعير  نإقدإ أمإم مغإرة إلتأويل . 
 يوم ميالدي

قت سيإرة إؤلسعإف تحت رسيري..   ؤحتر
ي إلسإئق دإخل عمودي إلفقري.. 

 وإختط 
فة ي من إلرسر

ي دب بت 
 
 نإدإب

 .. ي
ي إلمدينة يإ بت 

 
 إل تبق ض

ي ومر  مثل رإهب أنيق.. 
 
 حيإب

 يوم مولدي
.. جد عرإك رهيب ب ي

ر
 ير  متنإقضإب
 بير  مالك وشيطإن يفتحإن إلنإر

ي حجرة إلوإلدة.. 
 
 ض

 حيث يتطإير ريش مبقع بإلدم
ي إلهوإء .. 

 
 ض

 يتقإتالن من أجل وليمة قذرة . 
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 بركإت إلذئبة
 
 

 بعد طرد روحهإ إلجريحة بمكنسة.. 
 بعد موتهإ إلكوميدي إألسود.. 

 وهروب إألب عىل )درإجة رملية(
 ؤؼ مرتفعإت إلجنون.. 

ي كلمإتنإ .. 
 
 مخلفير  حفرإ عميقة ض
 كيسإ مليئإ بوعود زإئفة.. 

ي إلمسإء.. 
 
 شجرة وحيدة تتكلم مع ظلهإ ض

 حمإمة مطوقة تحمل بريد إلعإئلة إلمنكرسة ؤؼ هللا .. 
ى إلستقبإل روإد فضإء..   مرآة كت 

 كإئنإت مرآوية لقنص كوإبيس إلحديقة.. 
ي إألحدب إلضحإك .. 

 ضنإ غريي   أنإ وأج 
 ة إلوحشة كنت أعوي.. ومن شد

 لعل عروس إلبحر ترق لحإلنإ
 .. ي ي مركب ذهت 

 
ء ض ي  فتح 

ة..   ؤؼ حجرتنإ إلصغتر
 لعل هللا يسحبنإ بأحبإل شفيفة

 ؤؼ عرشه ويمنحنإ إلفرحة وإلغفرإن.. 
 غتر أن ذئبة شقرإء فإجأتنإ.. 
 ذإت ليلة موحشة جدإ.. 

ي إألصغر
 صإرت ترضع شقيطر

 وتسمعه فوإصل موسيقية
كإت.. لينإم مرفود  إ بنور إلت 

 تمال بيتنإ بفوإكة نإدرة جدإ
إئح لحم إلغزإلن..   رسر

ي أوؼ خطوإت إلفجر
 
 وض

 تتبخر مثل ضبإب عإبر.. 
 تإركة عطر إلغإبة عىل إلكنبة.. 

 لمإ ؤستوينإ عىل سوقنإ
إري..  ي صقيع إلت 

 
 ؤختفت ض

 تبإرك ؤسمك يإ أمنإ إلذئبة
 وقدس رسك إألبدي
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 أتبع جرإحإ ؤؼ حجرة إلنوم
 
ي 
 
 إلكوإليسض

 إلممرضإت يحملن إلقوإرب. 
 يكرسن أفق إلتوقع
 بكعوب إألحذية. 

 إلسنجإب يقرض صنإرة إلخوري. 
ي إلبهو قطإر يجره طيإرون ؤؼ إلتهلكة. 

 
 وض

 إلصالة عديمة إلجدوى. 
 أتبع جرإحإ ؤؼ حجرة إلنوم. 

 ألخطف نمره إألسود . 
 قطفت ممرضة وهربت ؤؼ حدإئق إلالجدوى. 

 إلندم. ظىلي يفرك أصإبعه من 
ء بأزهإر إلكريسمإس.  ي مىلي

ر
 وتإبوب

بون إلقمر  إلمرذ  يرص 
ي إلليل. 

 
 ض

ي إلسإفإنإ. 
 
 لغيإبه إلطويل ض

 يرصخون مثل هنود حمر . 
 وكلمإ نفق أيل يقرع إلمطرإن
 إلنوإقيس لتهدئة إلمفإصل. 
ء بإلفإكهة وإلمصإبيح ي  نح 

 إلطبل وأدوإت إلزينة. 
 . نإ إليومي

ي وخت    إلقنإع إلذهت 
 شميم إألبدية. ليكون جديرإ ب

*** 
 يإ أإله

ي إلصيف. 
 
 أنإ إل أحب إلموت ض

إ.   يلتهمون إلقإدمير  من إلدنيإ مثل شطإئر بيتر 
ر
 ألن إلموب

ي إلربيع. 
 
 أنإ إل أحب إلموت ض

إت يهإجمن رسيري.   ألن نسإء كثتر
ي إلخريف. 

 
 أنإ إل أحب إلموت ض

ي إلمعزي إلوحيد لطإبور إألشجإر إلبإئسة. 
 
 ألب

ي 
 
 إلشتإء أنإ إل أحب إلموت ض

ي بإستمرإر
 
ي تزورب

 ألن إللبؤة إلتر
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 . ي
 إل تنإم ؤإل فوق كتط 

ي خإلدإ مثلك يإ رب
 مإذإ لو تجعلت 

؟.   ولك شكري وتقديري إلوإرفير 
*** 
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إفإتإ  عتر
 
 

ف أيهإ إلرب..   أعتر
 لك وحدك دون وسإطة قس .. 

ي أيقونة إلعذرإء.. 
 
 أو إلفنإء إلمطلق ض

ي من بيضة إلعدم..  ي منذ خروج 
 بأرسإر دمويتر

 مرفودإ بزعيق قردة إلغوريال.. 
 ..  بعيون تإجر ممنوعإت خطتر

ي آذإر.. 
 
 وإبتسإمة مإكرة تشبه ؤبتسإمة شجرة إللوز ض

 ..  وجنإجي نرس ملػي
ف بقتىلي إألرنب إلمذعور

 أعتر
 إلذي فر من عمودي إلفقري

 بطلقة وإحدة.. 
 وتصويب شتإئمي نحو شجرإت إلهوإجس.. 

ي عىل ظهري
 حمل بندقيتر

 مثل هندي أحمر
 مأخوذإ بزئتر رغبته إلمتوحشة.. 

ف أيهإ إلرب  أعتر
 بإرتكإب مجإزر فظيعة جدإ

ي إلمتعطن.. 
يرة برإئحة أنط   مثل خنق وردة ض 
ة بجرعة ؤضإفية  تخدير قطط كثتر

 من حبإت إلمنوم.. 
ة  رسقة حإفظة نقود لمومس شهتر

 تحت كلكىلي .. 
 وهي تيئ 

 ..  مثل عربة نقل إلمسإجير 
.. تعذيب كروإن وإعد ونتف ريش ي  ه إلذهت 

 إلذهإب ؤؼ قصيدة إلنتر عىل حصإن سبإرتكوس.. 
 مجهزإ بجنون مإبعد إلحدإثة.. 

 ألحرر إلعبيد  من عبإدة إألوثإن.. 
 ..  وطرد سكإن إلبالغة إألصليير 

ف يإ رب لك وحدك  أعتر
ي إلمرآة.. 

 
إن إلغريزة ض ي بيت إؤلستحمإم مخلفإ ثتر

 
 ض

 أقنعة وجهي إلسميكة عىل إلكنبة.. 
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ي إلس
ر
 ودإء تحت إلوسإدة.. ذكريإب

ف بقتل أبنإء كتر   أعتر
ي أمإكن رسية للغإية

 
 ض

يرة  من أجل ؤشبإع نوإزشي إلرسر
 برميهم جميعإ لذئإب إلهإوية.. 

 خمسون سنة
 وأنإ أضإجع نفدي عىل رسير إلشهوة.. 

ة لفرإشإت  أقطع أجنحة كثتر
 أصإبصي .. 

 ترت  بير 
 مثل أفكإر هشة ومرتبكة.. 

ف يإ رب  أعتر
ء للغإية ي خي

 
ي  أب

ي أخطبوط شبطر
 
 عدوإب

يرة..  ي إلرسر
 مستعد لحرق إلعإلم من أجل رغبتر

 وقصف جميع إلمقدسإت دفعة وإحدة.. 
 أنإ كذإب يإرب وسنجإب أشقر

 يتسلق مؤخرإت إلنسوة
 بعينير  من إلكريستإل إلثإقب.. 

ي قطإر مزحوم من إلمومسإت.. 
 
ي ض  أعملت مخإلت 

 وإعتديت عىل جسدي إألعزل بإلحجإرة.. 
ف يإ رب.   .أعتر

ي نصوذي إلمتعفنة
 
 بإعتقإل عدد من إلمالئكة ض

 وجرح شيطإن ببندقية صيد.. 
ي وجه إلعإلم.. 

 
 رفع ؤصبصي إلوسس ض

ي 
 
 أنإ قذر وغشإش وشهوإب

 ومدمر ملتإث ومجرم حرب. 
 أطإرد إلكلمإت إلجميلة بمروحية.. 
 ألطعم مخيإؼي إلجإئع وحوإخي 

 ..
ر
ي إلموب

 
 إلمقززة مثل أوإب

ف يإ رب  أعتر
.. بطرد جميع إ  ألنبيإء من حديقة رأخي
 إلمكرورة من مشية إلموت إلعرجإء. وإلسخرية 

**** 
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 تك إألزرقإلمجد لتفإحة صو 
 
 

ي صوتك إيقإع حمإمة مذعورة.. 
 
 ض

 تنهد فرإشة بيضإء.. 
ي غإبة كثيفة إإليحإء.. 

 
ي ض  نأمة نت 

 ضجي  أرجوحة إلنهإر.. 
ي إلهوإء.. 

 
 همهمة كإهن يطتر ض

*** 
ء بإلذهب..   يدك جرس مىلي

ير  منبوذأ  نإ طإئر ض 
ي فمي طعم إلمعجزإت

 
 وض

ي وقمح يديك بركإت.. 
 ظلك بيتر

 كل يسوع يرتإح عىل صخرة كتفيك.. 
 .. ي
ر
إيينك منجإب ي خرإئط رسر

 
 وض
**** 

ي ألصعد ؤليك
 أهبط مت 

ي ضيقة وصوتك شإسع.. 
فتر  رسر

ي أدرإج مهدمة.. 
 صمتر

ي إؼ روحك وعرة.. 
 طريطر

 ميإهي ضحلة  وروحك قمح  ينإبيع زرقإء.. 
ي وإل 

ي وإدي مخيلتر
 
  شيإه ض

 .. ي أرز يتسإقط من رأخي
 وحنيت 

 يدي مظلمة يدك عصإي ونهإري.. 
ي جدجد صإخب.. 

 صمتر
ي إقتنإص إلهوإجس.. 

 
ي ض

ئ
 عزإب

ة إلتفكتر .   إستدرإج حرسر
*** 

ي بميإه إلنسيإن.. 
 أغسل غزإلة عشطر

 .. ي إلعرإء أمنح نجمتك ؤسمي
 
 وض

 بريدك لم يصل .. 
ي صدري.. 

 
ي يتخبط ض

 
 مإعز أحزإب

ي مكسورة ودموشي أيإئلغصو
 
 ب
 مطفأة.. 
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ي ئهلة بعويل شيخ إلبحر.. 
 
 وضفإض

 وثمإري مطر أبدي.. 
*** 

ي هشة.. 
 غإئم وبرإهيت 

ي  إلعتمة.. 
 
ء إإل ض ي

 شمسك إل تر 
 عينإي محفورتإن بإلجدري.. 

 قميري ملطخ بنبإح أصإبعك.. 
ي من قإع إلمحو. 

 إنتشليت 
 وليكن ثمة مجد ونور . 

*** 
 حصإنإلمكإن مإ تخلفه حوإفر إل

 من غبإر إليوطوبيإ . 
ي دمي تقتتل إلمالئكة.. 

 
 وض

ي 
ي وإمنحيت 

ي نهإيتر
 
 كوب

 صولجإن إألبدية. 
ي مضإئق إلسيميإء.. 

 
ي ض

ي شفيعتر
 
 كوب

ي خإتم إألرسإر.. 
ي مطرإ وإمنحيت 

 
 كوب

 مفإتيح إإلنبعإث.. 
 كثإفة إلزرقة. 
 ومجد إلعبور. 
******* 

 
 



-| 357 |- 

 يهددون إلمإرة بمصطلحإت غريبة
 
 

ض عمودإ فقر  يإ من تمثإل.. سأقتر
ي دمره نقإر إلخشب.. 

 بمإ أن عمودي إلطيت 
يقإ..  ي جبإل إلميتإفتر 

 
 خإنه إلتحديق ض

 إلبوإخر إلمحملة بزئبق إليوطوبيإ.. 
ي تعت  مينإء رأخي بإستمرإر.. 

 إلتر
 سأهديه ؤؼ سنجإب جإئع.. 

 .. ي من إلبكإء إلليىلي  وأريح فرإشإت أعصإب 
ي زرقإء إليمإمة

ض عيت   سأقتر
 ديةألرى سفنإ معإ

ي مضيق هرمس.. 
 
ي  ض

 
 تتخبط مثل هوإجس إلصوض

إ  ألرى أصدقإء كتر
 من إلمالئكة.. 

 لصوصإ يهددون إلمإرة بمصطلحإت غريبة.. 
 سيإرإت ؤسعإف تبغي فوق إلجرس.. 

ي ثور شإب
ض ركبتر  سأقتر

ل هشإشة كلمإت إلخوري..   وأعتر 
 سأصعد تالإل زرقإء

 وأفتح إلنإر عىل وعول إألمس.. 
 رإعإسأقطع مسإفة خمسير  ذ

ي تمجيد إألسئلة.. 
 
 ض

ض سيقإن غزإلة  سأقتر
ي برإري إلمجإز.. 

 
 ألركض ض

ض قبعة هللا  سأقتر
 ألتخلص من عقد إلفوبيإ.. 
 وأوإجه جنإزير إلحتميإت
 بشجإعة فهد فصيح.. 
ض سمإء وإسعة  سأقتر

 ألسهر عىل رإحة نجومي إلمتعبة.. 
 ونيإزظي إلمهجرة ؤؼ مدن إلمحو.. 
 من إلمإس إلخإلص..  ورتق قميص إلجإذبية بدمعتير  

 .. ض نهرإ جميال من إلضحك إليومي
 سأقتر
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 وأدعو كل إلهنود إلحمر ؤؼ قرع إألجرإس.. 
ض مركب نوح ..   سأقتر

 وأخلص رهإئن رأخي من طوفإن إلشك . 
**** 
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 سإرق شوإهد إلقبور
 
 

 كل ليلة
ي بشوإهد إلقبور

 أمال بيتر
ة مجإورة..   إختلسهإ من مقت 
 ألبيعهإ ؤؼ نحإت مهووس

 حت تمإثيل مدهشةين
فإء..   ألموإت رسر

ي بثمنهإ سجإئر  إلحقإ أشتر
 وخمورإ جيدة.. 

ة..   أعتىلي تلة صغتر
ي 
 
ب أنإ وحصإب  أرسر

 إلذي مزقته إلحروب وإلعإهإت
 نتسىل بمشية إلعإلم إلعرجإء.. 

ق..   وضبإب إلميتإفتر 
 أخر إلليل ننإم مثل صديقير  

 ..  إبديير 
ي إلحزين

 
 كم بكيت أنإ وحصإب
يح   أمي حير  أكتشفت ض 

 بدون شإهدة .. 
*** 
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 من دفإتر بهلول
 
 

ي أثر إلجنإئز
 أقتط 

 حإفيإ .. 
 بلحية متهدلة.. 

 أعدو ورإء عربة إألموإت
 سإقإي غيمتإن.. 
 ودموشي عصإفتر 
ي إلهوإء.. 

 
 تحلق ض

 صإفقإ بإب ظىلي ببطء.. 
 ذإرفإ ذكريإت عميقة
 صإئحإ مثل أرملة : 
ء..  ي

 ؤنته كل خر
ي لنغمة إلقدمير  

 إل ظل يصص 
.. إل ك  لمإت تحرك حجر إلمعت 

 إل عمق للضوء.. 
 إل بإب للروح وإل مصإبيح.. 
 إل معت  للمعت  وإل ضفإف

 لجرحنإ إألبدي.. 
ي إلنسيإن

 
 هكذإ نسقط ض

ي مهمه إلصقيع.. 
 
 نسقط ض

ئ جذور إلهيوؼ..   تنطط 
ي ذروإت إلصمت.. 

 
 ض

 أبغي مثل هدهد
 .. ي
ده مأزق فلسط   رسر

 هكذإ تطبخنإ إلعتمة
ي إلفقد .. 

 
 عىل أثإض

إب سنخهه  كذإ يأكل إلتر
 بملعقة إلغبإر.. 

 هكذإ تخبو نوإقيسنإ
 تحت قصف إلغيإب.. 
ي جسد إألرض.. 

 
 نوغل ض

 مستسلمير  ؤليقإع إلفنإء . 
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 نهإر قصتر إلقإمة
 
 

 إلسحرة معلقون عىل عيدإن إلصلب.. 
ي بإحة إلكنيسة.. 

 
 إلموسيقيون حفإة ض

 يقصفون إلمإرة بؤيقإع إلحمإم.. 
و مغم عليه ..   إلمإيستر

 لم تزره مريم إلعذرإء منذ أمس.. 
 لم ينس عضة إلفهد ألصإبعه إلخجولة.. 

 نصنع إلتوإبيت من عظإم إألسالف
ي ذروإت إلنوم.. 

 
 ونعزي إلغإبة ض

ي بإنكسإر.. 
 إلشجر إلنإئم يمدر
 إلدموع زرقإء.. 

 هذإ إلنهإر إلميت
ة..   لم يتم جملته إألختر

 قمح إلجنإزة يستوي عىل سوقه.... 
 تتخبط مثل رخإلطإئرة إلعميإء 

 بإلجوإر.. 
هإ متقطع مثل أنفإس إلضحإيإ..   نتر
ي بألغإز إلنحإة. 

ر موته إلعبتر  كل يت 

 معجزة إلبقإء. 
 أليست معجزة.. 
 لم تمت بعد .. 

 لم يشيعك إلمإرة إلنإئمون
 ..  ؤؼ مرقدك إألختر

إ..   لم يؤبنك قإئد أوركستر
 أو رإقصة بإليه.. 
 بنهدين ثرثإرين.. 

 قطيع فهود.. لم يبكك رسول هإرب من 
 فتحوإ إلنإر مرإرإ عىل طيور هوإجسك.. 

 ؤعتقلوإ حصإنك إلمجنح.. 
 حرضوإ إلحجر إلبرسر إلشجر.. 
 إلغتيإل صبإحإتك إلمضيئة.. 

 ؤقإمة جرس أبدي.. 
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ة إلروح..   بير  بحتر
 وغإبة إلجسد.. 

 قتلوإ كروإنإ يغرد تحت لسإنك.. 
ي إلحيإة.. 

 
 معجزة أن تظل حيإ ض

 إطور.. تقإوم غيمة مسلحة بهرإوة ن
 سحرة يركبون دببة من دخإن.. 

 أصدقإء مكتظير  بسم إلشوكرإن.. 
 خفإش إلسنة إلفإئتة.. 
 ..  حفإر قبور بزئتر يومي
 يستدرجك مثل ثعلب

 ؤؼ قإع إلنسيإن.. 
ى..   معجزة كت 

 أن تعت  إلنهر عل مير  فرإشة.. 
 وتقإتل تمإسيح ذكريإتك إلفظيعة.. 

 ... ة فلػي  تحإور إلشمس بنت 
 ة عىل سطح إلكمون؟.. ألم تطف مثل جث

وفرينيإ بحوإفرهإ إلحجرية؟..   ألم تصب بلوثة أو تركلك إلشتر 
 كل ينإصبك إلعدإء.. 
 نإس لم يولدوإ بعد.. 
 يعإملونك مثل رهينة
ي معتقالت إلنوم.. 

 
 ض

 عينإك إلمريضتإن إلعدوتإن.. 
ي 
 إلشقيتإن مثل عيت 
 فقمة مضطهدة.. 

 إلنقرس ونبإحه إلعدمي 
ي مسإتتر إلمفإصل.. 

 
 ض
 ك إليرسى إلمدججة بأوجإع إلمسيح.. كتف

 أذنإك إلمليئتإن بضجي  إألرسى.. 
 ركبتإك إآلهلتإن بخنإجر إلنقرس.. 

 كل يحإول قتلك.. 
ي تأكل أيإمك إلهشة

 إلسيجإرة إلتر
 ببطء.. 

ب دمك بإلتقسيط..   إلبنك إلذي يرسر
 أمرإضك إلمتوحشة.. 

 إلغإئبون إلذين خلفوإ حريقإ كثيفإ
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ي بالطة صدرك.. 
 
 ض

إجيدي.. موت زوجت  ك إلتر
ي بتئ إلهإمش.. 

 
 سقوط أطفإلك ض

ي إلحيإة . 
 
 معجزة أن تظل حيإ ض

**** 
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ية إلكلمإت  ذئإب عذبة لت 
 
 

 مضطر إلرتكإب مجزرة. 
 مسلحإ بأظإفر إلالجدوى. 

 لخنق برتقإلة إلنوم. 
 وجلب مزيد من إلذئإب إلعذبة

ية إلكلمإت.   لت 
 مضطر ألحمل إلنهر إلمتجمد

 . ي إلمتشققتير 
 عىل كتط 

 أقذف إلمتصوفة بسهإم إلهنود إلحمرو 
 قبل طلوع إلفجر من غصون إلمالئكة. 

*** 
ي إلليل

 
 مثلمإ تبغي إلنوإفذ ض
 ترفرف دموع إألرملة. 

ء بإلرهإئن.   قإرب إلمخيإل مىلي
ي كثإفة إؤلشإرة. 

 
 أينع قنإص وإختط  ض

 . ي حديقة رأخي
 
 أثمرت سيإرة إؤلسعإف ض
 .  أورقت شجرإت إلمرذ 
 ؤكتفيت بطعن إلورإء. 

 ونقض غيمة إلمإليخوليإ. 
ي إلعإئلية. 

ي يطإرد غيمتر
ي بيتر

 
 هللا ض

 آه ينإبيعك مئلى بقنإديل إلبحر. 
 .  عىل صدرك إلجبىلي

 رسدك نإض  مثل مشمشتير 
*** 

 مضطر ألبيع إلعإلم بثمن بخس. 
ة بسم إلكوبرإ.   بعد قتل إألمتر

ي ظلمإت إلمحيط. 
 
 وؤلقإء خإتمهإ ض

 مضطر إلعتقإل سكإن رأخي 
 فعإت إلتأويل. وجرهم ؤؼ مرت

 ليذرفوإ مكعبإت إلضوء. 
 ويضيئوإ عتبإت إلحقول. 

 .  مضطر لهجرة طويلة ريثمإ يعود هللا ؤؼ إلمعت 
 عىل جوإد إلمخيلة. 
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ي إألكمة . 
 
إهير  ض  ريثمإ ينض  لوز إلت 

ي إليم. 
 
 ريثمإ ينض  إلقرإصنة ض

ي إلمرإكب أكلهإ بغتة. 
ر
 وتؤب
*** 

ير  مثل مالكم ض 
 إلمسن أصفع إلنهإر إلذي يأكل رسد 

 بفم أدرد. 
 أرإوغ إلقتلة ألنقذ فرإشة إلمخيلة. 
 . كير   أفتح إلنإر عىل حيتإن إلمرسر
ي إلالجدوى. 

 
 قبل سقوط إلبإص ض

ي أيتهإ إلمحسوسإت
 مإذإ تخط 

؟.  ي
ي معطفك إلبت 

 
 ض

 إلتوإبيت عصإفتر تمطر بإستمرإر. 
 وهدإيإ حفإر إلقبور إل تقدر بثمن.  نحن سكإرى آخر إلليل. 

 مستمسكير  بعروة إلجإذبية.  نرش شيإه إلالوشي 
ي إلبتئ 

 
ك ض  كلمإ سقط نتر 

 .  قلنإ ودإعإ لالحبة إلنإئمير 
 . ي
 
 بيتنإ ؤجإصة من إلقلق إلمعرض

 وإلمصبإح إلوحيد بيد إلمتوج بإلخرإب. 
*** 

 إلشمس تطتر ويركبهإ إلفإرس
 .  إألرتدوكدي

ي إلكنيسة
 
 يلعب بهإ إلقسإوسة ض
ي إلمسإء يصلبونهإ

 
 وض

 عىل قرميد إألفق. 
ي إلمعتقل. شمدي 
 
 ض

بهإ إلجوإسيس بإلكربإج.   يرص 
 تعوي بكدمإت زرقإء

 لم يبإل هللا بموتهإ إليومي 
 إلعإبرون مصإبيح منطفئة. 

ي إلقلعة إلمهجورة. 
 
 إلمسيح تجمد ض

 ؤكتط  إلمصلون بإلدعإء
 خإرج إلنص. 

ي عىل ظهري.   صليت 
 .  أغرد مقلوبإ عىل رأخي
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 فمي أقحوإنة حزينة. 
 وعينإي مطر خإلص. 

ي جوق
 ة خفإفيش. تتبعت 

 . ي
 موسيقيون يدفعون عربإت إلنهإر بؤيقإع عبتر

فة صدري.  إبرة من رسر  ؤكتفيت بطرد إلت 
ي من إلهذيإن.   ألستفرد بنصيت 

 . ي
 وأدل إلروإة عىل جثتر

*** 
 إلنهإر سخرية طويلة إألظإفر. 

ي قإع إلجحيم. 
 
 مرسحية كتبهإ هللا ض

 إلممثلون مدججون بأقنعة كثيفة. 
 زة. إلقتلة يدحضون ديكور إلجنإ
 إلموت لص بقرون معقوفة. 

 .  يستقبل إلجرج بحس فكإهي
 لذلك أضحك بغزإرة. 

 أكلم شجرة مسنة لنسيإن فدإحة إلصلب. 
 .  سإخرإ من إلمإرة إلنإئمير 

ء.  ي
 من صدإقة إلالخر

*** 
 إلنإس بذيئون للغإية. 

 مثل نهإر إألعم. 
 أنإ مشمس وهم مظلمون

 إلقحبة )مإري(
ق قوس قزح.  ي مفتر

 
 خدعت رسوإل ض

ي قإع إلكلمإت. نص
 
 بت فخإ ض

 وإختفيت ورإء غيمة إألمس. 
 إلقحبة )مإري(

 أخفت قطإرإ بير  نهديهإ
يت إلخإلص.  إ من إلكت   لتطإرد أصإبع عرسر

 
***** 
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 أيتهإ إلهإوية
 
 

 . ي رأخي
 
ي تعشش ض

 إلطإئرة إلتر
 . ي تنظف جنإحيهإ بتت  هوإجدي

 إلتر
ي مإهية إلموت. 

 
ي تفكر ض

 إلتر
ي إلليل دون مصإب

 
ي تطتر ض

 يحإلتر
ي إلمعلقة

 وإل ربإن نحو طفولتر
ي عىل حإئط إألبدية.  ي بروإز ذهت 

 
 ض

ي مالهإ إلقسس
 إلطإئرة إلتر

 بكتب إلالهوت. 
 وأزهإر إلكإتدرإئيإت إلضحوكة. 

ي حلقت طويال
 إلطإئرة إلتر

ي حديقة رأخي 
 
 ض

 طإردهإ جوإسيس وهنود حمر. 
ة من إلكريستإل بكالب صيد  أمتر

 عميإء. 
 ة أمس بقذيفة مريعة. إلطإئرة إلحزينة ؤنفجرت ليل

**** 
 .  فر قطإرنإ إلعإئىلي

ي عمودي إلفقري. 
 
 خلف أرملة ض

ي خلوتهإ إلمعتمة. 
 
ي ؤوز  إلدموع ض  ترب 

 خلف حصإنإ ميتإ أمإم إلبيت. 
 لصوصإ يقلمون أظإفر إلصلوإت إلطويلة. 

 ذكريإت تزحف مثل أفإشي إلمإمبإ
ي شقوق إلمخيلة. 

 
 ض

 فر قطإرنإ إلعإئىلي 
 مثل أيل جإمح

 إلدموع إلسودإء. بكيس من 
 أيعود يومإ مإ عىل قدمير  حريريتير  

 ليوقظ عصفورإ نإفقإ منذ زفرتير  ونيف؟. 
** 

ي عربة مصفحة
 
 ض

 زإرتنإ عجوز شمطإء
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 بلبإس أسود
 وصوت مبحوح

 وعينير  رسيإليتير  
ي 
ر
 إل تحإوؼي قتىلي سيدب
ي لهمي يإ كورونإ. 

 ذريت 
** 

 سأطإردك أيهإ إلخفإش
يرة من إلكلمإت.   بغيمة رسر

 لثعلب إألبيضأيهإ إ
 . ي عينيهإ إلغإبيتير 

 
ي ض

 إلذي يغت 
ي بإستمرإر. 

 أيهإ إلظل إلذي يدق بإب قإمتر
 أيتهإ إلهإوية إلمليئة بحرير إألفكإر. 

ي قنإص. 
 أيهإ إلشيطإن إلذي يرقد بير  خصيتر

 بقرنير  من إلعإج إلخإلص
 وشوكة ذهبية. 

 أيهإ إلنسيإن إلذي يلتهم صيصإن إلذكريإت. 
 سأقإوم. 
**** 
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 أيتهإ إألشيإء إلجميلةآه 
 
 

 لمإذإ مضيت مرسعة؟
ي قإع إلغإبة

 
 هم  ض

 يربطون عيدإن إألشجإر
 بحبإل إلمخيلة. 

 إلنحإة مإتوإ بسكتة دمإغية. 
ي إلمنحدر إلصخري. 

 
 إلحطإبون ض

 إلعيإرون يغردون فوق إلشجرة. 
 إلمهرجون يفرون بفهإرس طويلة

 من إلمرح إألسود. 
**** 

ي لم تكن جيدة
ر
 صالب
ي بهو إل

 
 هولوكست. ض

 فيكتور فرإنكل وحده
 مثل طإئر إلغإق

فة إلمنطفئة ي إلرسر
 
 يحوم ض

 حإمال بريد إلمعت  
 ؤؼ سكإن إلروح إلمنكرسين. 

** 
 بعت مخطوطة ذهبية
 ألقإوم سيإرة ؤسعإف

 تدق بإب رأخي بإستمرإر
**** 

 ؼي موعد كل صبإح
ي 
 
ي فرإس إلحمدإب  مع حمإمة أب 

 تبغي طويال مثل أم فقدت رضيعإ
ي مفتر 

 
 ق قوس قزح. ض

ي 
ر
 مثلك سيدب

ي إلشتإت
 
 أطفإؼي ض

ي إنتظإر قيإمة إلمعت  
 
 ض

 وقدوم فرإنكل عىل جوإد أبيض
 محمال بأكيإس إلذهب. 
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**** 
ي قبو إلالمعت  

 
 معتقل ض

 أحإول ؤيقإظ إألسالف
ي حديقة رأخي 

 
 ض

 .  ومنإدإة نجمة إلقطب بحنجرة فلػي
**** 

 ذهبوإ جميعإ وبقيت وحدي
ير  مثل حجر ض 
 من إلقلق. تحرسه غيمتإن 

**** 
 صوبوإ بنإدقهم نحوي. 
 إل إل تفرحوإ أيهإ إلعميإن

ء.  ي
ي كل خر

 
 أنإ مثل هللا أسكن ض

**** 
 أفرغ مثإنتك أيهإ إلحزن
 بعيدإ عن أسوإر إلجسد. 
 أطردوإ إلبومة إلعميإء. 

ي سبإت شعري عميق. 
 
ي ض

 
 ذروب

 آه أيتهإ إألشيإء إلجميلة
 لمإذإ مضيت مرسعة

ك ؟.   مثل نتر 
**** 

 د إلذي لم يقلب ؼي ظهر إلمجن. ظىلي إلوحي
**** 

ي 
ر
 لن تسعدوإ بموب

 فأنإ جي قيوم. 
****** 
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 عذإبإت )فإن غوغ(
 
 

 إل تبك يإ) ثيو(.. 
 لوإل دموع إلغرإب

) بول جوبإن(..  ي
 عىل وجنتر

ي 
 
 مإ قطعت شحمة أذب

 ورميتهإ من شبإك إلطإئرة(
إ يإ) ثيو(..   عإنيت كثتر

 .. ي
 حملت شيخ إلبحر عىل كتط 

..  سإقإه مسمرتإن ي
ي عنطر

 
 ض
 بوم إلدوق إلكبتر 

ته إلكثيفة..  ي نت 
 
 يحوم ض

 .. ي
ئ
 لم يسمع )لعإزر( أجرإس حدإب

 لم يصح من عتمة إلكمون.. 
 أركض مثل فيل هندي

 يتعقبه تجإر إلذهب وإلعإج.. 
 أجوب موإختر  وحإنإت.. 

 جزرإ ومحيطإت.. 
ير  مثل حصإن ض 

 تلسع ظهره كرإبي  إلحتميإت .. 
 أرسم معبدإ .. 
 لمالئكة إؼأدعو جميع إ

 ..  قدإس إلالمعت 
 ثم أهدمه عىل رؤوس إألشهإد.. 

 أهيب بأفص إلمإمبإ
 ؤؼ إحتالل قالشي إلهشة.. 

 ..  تلويث ينإبيع دمي
 إل تبك يإ) ثيو(

 هشم شيخ إلبحر مصإبيح إلرؤيإ.. 
 ..  بقدميه إلمتهدلتير 

ي ونبيذي..   ؤختلس خت  
 قإد مظإهرة ضد رأخي إلمهوشة.. 

 .. ي
 ؤعتقل سكإن مخيلتر
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 فأ مبت  إلجسد إلغإئم.. أط
 .. ي
ي إألهلون وخإلصتر

 
 أفردب

ي ذؤبإن إلمحو  وإستفردت ب 
****** 
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لية ي إلمت  
 بسبب غيمتر

 
 

ي مقرف جدإ
 
 ربمإ ألب

ء بأسمإك نإفقة.   وظهري قإرب مىلي
ي عمودي إلفقري. 

 
 ربمإ ألن أقزإمإ يعششون ض

ي إلمعإبد إلمهجورة. 
 
 يطيلون أظإفرهم لموإجهة إلقرإصنة ض

 مخيلةؤلرإقة دم إل
ي مصبإت إلالجدوى. 

 
 ض

يف من أعىل إلجبل.  ي يتدحرج مثل صخرة ستر 
ر
 ربمإ ألن صوب

ي إلذي هشموإ مفإصله مرإرإ. 
ر
 صوب

ي إلمشتق من رإئحة إألنهإر
ر
 صوب

 وإلبوإخر وإلجزر إلنإئمة عىل رسير هللا. 
 ربمإ ألن مسدسإ حزينإ يبغي دإخل

 .  حديقة رأخي
ست قطإر هوإجدي  ي إفتر

 
 ربمإ ألب

ي 
ي ممر عبتر

 
 . ض

ي كرست مرآة إلسمإء
 
 ربمإ ألب

ي جسد إألرض. 
 
 وفنيت ض

 طإردت سكإن روجي بمسدسإت فصيحة. 
ي ؤلتهمت قبعة إلكإهن. 

 ربمإ ألن أسئلتر
ي إختلست فإكهة لذيذة

 
 ربمإ ألب

 من مؤخرة إلمومس. 
 . ي دإر إلمسنير 

 
ي قتلت فهدإ أزرق ض

 
 ربمإ ألب

ة.   وقلت للنسيإن سأقإضيك بتهم كبتر
ي  -

 تحت شجرة إلزهإيمر. ؤخفإء كيس إلمإذ 
 قتل ؤوزة إلذكريإت بسهم إلهندي إألحمر. -
ي كنيسة إلعمر إلمهجورة. -

 
 قرع إألجرإس ض

ي مزقت بريد إلكنغر
 
 ربمإ ألب
ي إلحإنة. 

 
 ض

 دحضت حج  إلنهإرإت إلهشة. 
ي إلمئلى بإلكدمإت

ر
 ونسيت ذإب

 عىل حإفة إلسهو. 
ي علل إألشيإء. 

 
 ربمإ ألن شككت ض
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 عإديت مإورإء إلطبيعة. 
ي مشيتهإ. وه

 
 جوت رأخي إلمتلعثمة ض

ي ضإجعت نفدي طويال
 
 ربمإ ألب

ي تدجير  إلعإلم. 
 
 ولم أفلح ض

ي إلوحيد من إلطوفإن.  ي إلنإج 
 
 ربمإ ألب

ي حرضت حيتإنإ عميإء ضد نوح. 
 
 ربمإ ألب

ي مسيح من قش. 
 
 ربمإ ألب

 طريق ضيق من إلدموع. 
ي 
 ربمإ ألن هللا إلجميل يحرست 

ي إلعزلة. 
 
 ض

 يوذي عطإرد بنبإح ليىلي 
ي . 
ر
 دإخل حجرب

 يرصع مملكة روجي بأحجإر كريمة. 
 . ي
ئ
 ربمإ ألن إلنهإر كلب إلحقول إلبدإب

ي إلعدمية. 
ر
ب  ستر

 يتقط 
 ربمإ ألن إلفرإغ لم يزل يعوي خإرج إلبيت. 

. ربمإ بسبب ك ي فهد إلموت إلهالمي
 
 ل هذإ أخطأب

******* 
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 مسدخي فم يضحك بمرإرة
 
 

 .. ي
ي عىل فصوص عيت 

 أمدر
ي  حزينإ مثل عبد 

 حبدر
 مصفدإ بسالسل حتميإت .. 

 إلقرى نإئمة .. 
 إلطإئرإت إلعدوة ترتإح فوق

 منصة صدري .. 
 للنإر إلصديقة مذإق إلحنطة .. 

ب إألرض نبيذ إلدم..   ترسر
 غتر أن إلنوإفذ مرصعة بإلفهود . 

***** 
يب عليك  إل تتر

 ..  يإ ضإر إلليل إلعدمي
 أرهف سمعإ من إألحيإء.. 

ر
 إلموب

 لبس قبعة إلمطرلمإذإ آخر إلليل ت
 وتنإم عىل إلربوة ؟.. 

 .. ك إليومي
 كم كإن مرإ خت  

 وعميإن إلسمع إليرون صوتك
يق .   إلمعلق عىل حبل إلميتإفتر 

ي تمجيد إلالمعت  وتدبي  أضإبتر إلعزإء . 
 
 أنت إألعمق ض

**** 
 إألمكنة عميإء.. 

ي إلحقول.. 
 
 يزرعون إلمسدسإت ض

 يمالون جرإر إلطرطور بإلعسل.. 
 إفذ .. يقتلون إلنو 

 عندمإ تفرغ إلمصإبيح من إألرز .. 
 وتجلجل نوإقيس إلنعإس. 

******* 
ي قلب إلتمثإل.. 

 
 رصإصة ض

 ..  أعض شجرة بأصإبصي
 إنه جسدي هذإ إلوإرف

 ؤختلسته ليلة أمس
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 مسلحة بتعإويذ خفإش  مسن .. 
ي أدغإل إلنوم.. 

 
 إل يأكلون ؤإل ض

 إلحجر أشد رأفة من إلبرسر .. 
 يتبجس مإء وينإدي بأسمإء

 إلمكفوفير  . 
****** 

 ؤكتشفت هيكال عظميإ لجلجإمش
 حإولت سحب إلعشبة.. 

 لكن إلضبإب شإهر سيفه.. 
 وإلعقإرب ترسح تحت جلدي

 ويدي خيط عنكبوت . 
****** 

 إلحرب قإدمة
 مسدخي فم يضحك بمرإرة.. 
 .. ي
 
 سأحرر كروإنإ من فخ لسإب

ي 
 
ي ض  سأقإتل إلفرإغ إلذي خلفه أب 

 إلبيت.. 
 لسإعإت إلحرجة.. مثل وحش يلتهم قش إ

 سأقإتل نفدي مثل متصوف
ي مقلوبإ عىل رأسه ويقول

 يمدر
                                                                                                                 للمالئكة أنإ جرس أنإ جرس . 

***** 
ي إلصيف.. 

 
 تجن عربة إإلسعإف ض
ي 
لبيت إألموإت مثل بهلوإن حير  يطتر بعض  يقفز إلحإرس إلعبتر

 إلمرذ  إؼ إلعإلم إآلخر برسعة كنغر . 
****** 

ف أمإم بنك ..   مإركس يت  
م .  إقمإتتر  ك إلت   صدمه نتر 

******* 
 أسخر من مشية إلعإلم إلعرجإء.. 
 ربمإ أعزي نفدي بشتم إلهإوية.. 

 طبيب إلعظإم فر من إلهولوكست . 
ي إلسهول. 

 
 إلجرإحون مطإردون ض

******* 
 أيهإ إلسإئق إلذي لسعته إلوردة.. 
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ي عند منعطف إلدمعة. 
 
 إنتظرب

******* 
 أيهإ إلرإهب

ي أريكة هللا.. 
 
 ليس ثقبإ ض

 إلغإبة كإذبة ومتحيلة.. 
 وذإك إلضوء إلزإرب يرإعة.. 
ي إلمغإرة.. 

 
 مفإتيح إلثعلب ض

 ..  إل تصدق عينيك إلمتلعثمتير 
ي خرإئط إلشهوة( . 

 
ي تتقدم ض

 )أو حوإسك إلتر
***** 

 إلنهإر ليل إلعميإن
 إللوحة مليئة بإلمكإئد وإلخدع.. 
ي إلنوم تتحرر رهإئن إلجسد.. 

 
 وض

 أرجوك أصغ إؼ جنإز إليعسوب.. 
إن..   أخطإؤك قطعت أصإبع بنت إلجتر

ك يلدغ إألسد..   ونتر
 أنت جدير بألف رصإصة.. 

يح أعصإب إلعإلم .   لتر
***** 

 إل تذروإ إلنبع بيد إلقتلة.. 
ي ألزموإ إلصمت ؤ

 ن رأيتم جثتر
 عىل ظهر فهد.. 

 وإلمشيعون تمإثيل.. 
 سأنإم ريثمإ يهبط إلهدهد من برج إلعذرإء . 

***** 
 
ر
 أبيع أسنإن إلموب

 ولحم إلخيول إلنإفقة للقبإطنة.. 
 وأذهب وحدي لعرين إألسد

 محمال بخمور فإخرة
 وفوإكهة جإفة .. 

ي 
 
 أقلم مخإلبه بلسإب

 وأجز لبدته بمقص حالق
 .لدغته تفإحة حوإء. 
 وحير  يتعتعه إلسكر

 أخطف زوجته إلشقية وأطتر 
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 مثل فصول إلسنة . 
**** 

ة من جسد  لم تسلم إلثمرة إألختر
 ..  إلعتإهي

ي إلجب.. 
 
 فعال إلطيور إلمحرمة سقطت ض

ي إألرس . 
 
 إلغزإلة ض
***** 

 تذرف ظلهإ عىل شبإك إلبيت
 وحير  تدمع إألعشإش.. 
 وتذبل أصإبع إألغصإن.. 
 ق بغزإرة. تتسإقط إلعصإفتر وإألورإ

****** 
عم إلمرآة قبل إلشجرة .  ي تتت 

ر
ي حجرب

 
 ض

***** 
 حإولت إستدرإجه إؼ بإب إلحديقة.. 

 ..  إلكلب إلذي ينبح بإستمرإر دإخل رأخي
 ..  إللصوص كتر

 وإلحقيقة رهينة إلمخيإل. 
******* 
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 للسيميإء زهرة أقحوإن
 
 

 أنإ مجرم حرب
 أجر قتالي ؤؼ أخر

 نفق إلليل... 
ي   ملطخة بدم إألرسى.  ومخإلت 

ي 
 مقلوبإ أمدر

 مغتسال بفضة إلنسيإن. 
 ممتطيإ جوإد إلشهوة إألوؼ
 مزدحمإ بإألظإفر وإلفؤوس. 

 سالسىلي خشخشة إلكوإبيس. 
 لرنير 

ي إلمر
ئ
 لهوإب

 طعم فإكهة إلفضيحة. 
ي 
 وعىل كتط 

 تعشش أفص إلمجلجلة. 
 أقطع إلمسإفإت إلمملة

ي جبل إلنهإر. 
 
 ض

ي 
 تعلو خطمي إلشبطر

 وقش إلزفرإت.  رغوة إلموت
ي إلليل أنظف قمصإن إلنسإء

 
 وض

 من دكنة إلندم.. 
 أنإ مجرم حرب

 أمال إألشجإر إلنإئمة
 بنوإقيس إلدم. 

 وتبدد قمح إلتفكتر 
جتإن بغيمة إلالمعقول..   يدإي إلمرص 

 عينإي متهدلتإن
ي عجوز . 

 كشفتر
 مسحورإ أمال جرإر إلروح

 بزئتر إلحتميإت.. 
ي أموإت كتر 

 يالحقت 
 مة... وأشبإجي إلقدي

 أنإ آكل لحوم إلكلمإت. 
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 قإتل هنود إلعإلم إلسفىلي 
 بدم إلغزإة. 

 وبطلقة عدمية
 أثقب تإج إلذكريإت. 

 يسيل دم عىل فخإر إلجوإسيس
ء دمعتإن ي

 وتر 
ء..  ي إألفق إلبسي

 
 ض

ي   أتربص ب 
ي  ي مضيق همح 

 
 ض

 أتربص بضبإب إلعإبرين. 
ك إألبدي ي عبور إلنتر 

 لم يرقت 
 .  حدإئق رأخي
 أنإ مجرم حرب

 طفإؼي إلقدإم. قإتل أ
 وشوإرع إلجسد إلرجيم
 تع  بأشالء إلقسس. 
 وعىل حجر إلفرإغ

 مسدس هللا
 . كدي  يلمعه مالك رسر

 أنإ مجرم حرب
ي إلكوإبيس

 
 تطإردب

 عىل حصإن أسود. 
 لم أسلم من أذإي

 وإل سلم إلغيإب إألزرق إلمتدؼي 
 أسحب قتالي

 ؤؼ أسفل إلوإدي
ي يحإول جر إلذكريإت  مثل زنح 

 ..ؤؼ نهر إلغزإة
ي إلملكية

 ولشوكتر
 ؤيقإع إلمرإيإ. 

 وعىل مرأى إلغرإب
 أغزو ضحإيإي بتأبير  إلقسس. 

 أبغي ثم أبغي 
ي  ي قإع إلفرإغ إللولت 

 
 ض

ي عز إلحدإد... 
 
 كأرملة  ض
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 أنإ مجرم حرب
ي عظإم  إألشيإء بإلكلمإت.   محتر

ي 
 
 طإئر خرإض

 أجتإز برإري  إلضوء بأجنحة مريعة. 
ي سهإم إلوردة إلحمرإء. 

ي جعبتر
 
 وض
ي إلمرصع بجوإهر إلرؤيإولت  إج 

 ظالل إألنبيإء.. 
 أنإ مجرم حرب إلكلمإت. 

 قإتل إألغيإر
ي دير إلمجإز. 

 
 ض

هن أحد عىل هتغي   لم يت 
ي إلعميقة

 لمإهيتر
فإت.   وفضح إلرسر

 سأظل إلقإتل إألعىل
 إل أبإؼي بكمير  إلعلة إألوؼ

ي نهر إلجسد ... 
 
 ض

ي إلمجد  لصليت 
 وللسيميإء زهرة إألقحوإن . 

****** 
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 إلوصية
 
 

 حير   ألتحق بإلرفيق إألعىل.. 
 عىل درإجة هوإئية رسيعة.. 
 أو عىل ظهر أرخميدس.. 
 دقوإ إلطبول وإألجرإس.. 

 أشعلوإ إلنإر ودوروإ حول جدإئلهإ.. 
 مثل هنود حمر .. 

 أو متصوف يرمي عظإمه
 ..  ويطتر

 .. ي
ر
ي جنإزب

 
 إل تذروإ إلطوإويس تستر ض
 إحتجزوإ إلريح مثل ثعلب .. 

ي لطإئر إلعقعق.. هبوإ نظإرإ
ر
 ب

ي لغوريال أعزب.. 
ئ
 حذإب

 ..  مالبدي إلدإخلية ؤؼ هيكل عظمي
ي ؤؼ كإهن أفرغ روحه

 قبعتر
ي جرن إلمسكوت عنه.. 

 
 ض

ي ؤؼ هدهد محنط.. 
ر
 صوب

 رسيري ؤؼ قبإر مبتدئ.. 
ي مضيق إلنوم.. 

 
ي ؤؼ مهإجر عإلق ض  قإرب 

 حير  ألتحق بإلرفيق إألعىل.. 
 ..تإركإ كدمإت زرقإء عىل جسد إألرض

ي رحم إلكلمإت.. 
 
 آثإرإ غريبة ض

 ..  كلبإ مسنإ يجر عربة إلالوشي
 حصإن بؤخي إليومي .. 
 أيقظوإ غيمة إألرملة .. 

ي إلهوإء.. 
 
 أطلقوإ إلرصإص ض

 .. ي
 وذروإ إلطيور تنقر قمح جمجمتر

 دقوإ إألجرإس وإلطبول.. 
 .. ي
 أشعلوإ إلنإر وضعوإ جثتر

 بهدوء إلحكمإء.. 
ي إلوأه . دوإ قنينة رمإدي ؤؼ كلت  ي

 
 ض

******** 
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 مقطعإن
 
 

 أخفوإ نسإءكم هذه إلليلة. 
 .  ثمة مستذئب فر من نصوذي

 سيطتر عىل علو منخفض. 
 تتبعه جوقة خفإفيش قرمة. 

 فرإشإت عيونكم من فروج إألبوإب.  أطلقوإ 
**** 

ي إلبتئ . 
 
 ؤنتشلوإ إلقمر إلسإقط ض

ي روح إلكلمإت. 
 
 سيحل يوسف ض

 . ي
 سينإم ؤخوته عىل صخرة كتط 

ي إنتظإر إل
 
 معجزة . ض

**** 
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 إل يرون صوتك إلمشمسسمع كفيفو إل
 

 
 .. ي
ي عىل فصوص عيت 

 أمدر
ي 
 حزينإ مثل عبد حبدر

 مصفدإ بسالسل حتميإت .. 
 إلقرى نإئمة .. 

 إلطإئرإت إلعدوة ترتإح فوق
 منصة صدري .. 

 للنإر إلصديقة مذإق إلحنطة .. 
ب إألرض نبيذ إلدم..   ترسر

 غتر أن إلنوإفذ مرصعة بإلفهود . 
**** 

يب عليك  إل تتر
 ..  يإ ضإر إلليل إلعدمي

 أرهف سمعإ من إألحيإء.. 
ر
 إلموب

 لمإذإ آخر إلليل تلبس قبعة إلمطر
 وتنإم عىل إلربوة ؟.. 

 .. ك إليومي
 كم كإن مرإ خت  

 وعميإن إلسمع إليرون صوتك
يق .   إلمعلق عىل حبل إلميتإفتر 

ي تمجيد إلالمعت  وتدبي  أضإبتر إلعزإء . 
 
 أنت إألعمق ض

***** 
 إألمكنة عميإء.. 

ي إلحقول.. 
 
 يزرعون إلمسدسإت ض

 يمالون جرإر إلطرطور بإلعسل.. 
 يقتلون إلنوإفذ .. 

 عندمإ تفرغ إلمصإبيح من إألرز .. 
 وتجلجل نوإقيس إلنعإس. 

***** 
ي قلب إلتمثإل.. 

 
 رصإصة ض

 ..  أعض شجرة بأصإبصي
 إنه جسدي هذإ إلوإرف

 إختلسته ليلة أمس
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 .. مسلحة بتعإويذ خفإش  مسن
ي أدغإل إلنوم.. 

 
 إل يأكلون إإل ض

 إلحجر أشد رأفة من إلبرسر .. 
 يتبجس مإء وينإدي بأسمإء

 إلمكفوفير  . 
***** 

 إكتشفت هيكال عظميإ لجلجإمش
 حإولت سحب إلعشبة.. 

 لكن إلضبإب شإهر سيفه.. 
 وإلعقإرب ترسح تحت جلدي

 ويدي خيط عنكبوت . 
****** 

 إلحرب قإدمة
 مسدخي فم يضحك بمرإرة.. 
 .. ي
 
 سأحرر كروإنإ من فخ لسإب

ي 
 
ي ض  سأقإتل إلفرإغ إلذي خلفه أب 

 إلبيت.. 
 مثل وحش يلتهم قش إلسإعإت إلحرجة.. 

 سأقإتل نفدي مثل متصوف
ي مقلوبإ عىل رأسه ويقول

 يمدر
 للمالئكة أنإ جرس أنإ جرس . 

****** 
ي إلصيف.. 

 
 تجن عربة إإلسعإف ض

ي لبيت إألموإت مثل بهلوإن حير  
 يطتر بعض يقفز إلحإرس إلعبتر

 إلمرذ  إؼ إلعإلم إآلخر برسعة كنغر . 
***** 

ف أمإم بنك ..   مإركس يت  
م .  إقمإتتر  ك إلت   صدمه نتر 

***** 
 أسخر من مشية إلعإلم إلعرجإء.. 
 ربمإ أعزي نفدي بشتم إلهإوية.. 

 طبيب إلعظإم فر من إلهولوكست . 
ي إلسهول. 

 
 إلجرإحون مطإردون ض

****** 
 إلوردة.. أيهإ إلسإئق إلذي لسعته 
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ي عند منعطف إلدمعة. 
 
 إنتظرب
****** 

 أيهإ إلرإهب
ي أريكة هللا.. 

 
 ليس ثقبإ ض

 إلغإبة كإذبة ومتحيلة.. 
 وذإك إلضوء إلزإرب يرإعة.. 
ي إلمغإرة.. 

 
 مفإتيح إلثعلب ض

 ..  إل تصدق عينيك إلمتلعثمتير 
ي خرإئط إلشهوة( . 

 
ي تتقدم ض

 )أو حوإسك إلتر
***** 

 إلنهإر ليل إلعميإن
 ليئة بإلمكإئد وإلخدع.. إللوحة م

ي إلنوم تتحرر رهإئن إلجسد.. 
 
 وض

 أرجوك أصغ إؼ جنإز إليعسوب.. 
إن..   أخطإؤك قطعت أصإبع بنت إلجتر

ك يلدغ إألسد..   ونتر
 أنت جدير بألف رصإصة.. 

يح أعصإب إلعإلم .   لتر
****** 

 إل تذروإ إلنبع بيد إلقتلة.. 
ي 
 ألزموإ إلصمت ؤن رأيتم جثتر

 عىل ظهر فهد.. 
 شيعون تمإثيل.. وإلم

 سأنإم ريثمإ يهبط إلهدهد من برج إلعذرإء . 
***** 

 
ر
 أبيع أسنإن إلموب

 ولحم إلخيول إلنإفقة للقبإطنة.. 
 وأذهب وحدي لعرين إألسد

 محمال بخمور فإخرة
 وفوإكهة جإفة .. 

ي 
 
 أقلم مخإلبه بلسإب

 وأجز لبدته بمقص حالق
 لدغته تفإحة حوإء.. 
 وحير  يتعتعه إلسكر

 إلشقية وأطتر أخطف زوجته 
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 مثل فصول إلسنة . 
***** 

ة من جسد  لم تسلم إلثمرة إألختر
 ..  إلعتإهي

ي إلجب.. 
 
 فعال إلطيور إلمحرمة سقطت ض

ي إألرس . 
 
 إلغزإلة ض
***** 

 تذرف ظلهإ عىل شبإك إلبيت
 وحير  تدمع إألعشإش.. 
 وتذبل أصإبع إألغصإن.. 

 تتسإقط إلعصإفتر وإألورإق بغزإرة. 
***** 

ع ي تتت 
ر
ي حجرب

 
 م إلمرآة قبل إلشجرة . ض

***** 
 حإولت إستدرإجه إؼ بإب إلحديقة.. 

 ..  إلكلب إلذي ينبح بإستمرإر دإخل رأخي
 ..  إللصوص كتر

 وإلحقيقة رهينة إلمخيإل. 
****** 
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 صبإح إلختر يإ رب
 

 صبإح إلختر يإ رب.. 
 مثلك أمس جي ويقظإن.. 

 طردت حرإخي إلشخصير  من أقإذي إلمجرة.. 
ي مرآ

 
 ة إألبدية.. لم أحدق ض

 لم ألبس قميصإ جإهزإ إلرتكإب جريمة.. 
ي مستشط  

 
 لم أقتل شإعرإ ض

 أو لقلقإ يبيع مطريإت لالشجإر.. 
 لم أهشم درإجة إلمومس.. 

 وزجإج نإفذة إلرهبإن.. 
 لم أفجر نفدي بحزإم نإسف
 دإخل قإفلة من إلهوإجس.. 

 مر رسيعإ قطإر إلنوم بير  أظإفري.. 
 ء إليمإمة.. مثل رسب إلقطإ فوق خيمة زرقإ 

 أرإقب بؤس إلعإلم.. 
ي دإر إألوبرإ.. 

 
 دورإن إألرض مثل رإقصة ض

يرة بإلحجإرة..   غرإبإ يرشق شجرة ض 
ي ذإته .. 

 
 نتر كإ متظإهرإ يعمل إلنإر ض
 ..  متصوفإ عإلقإ بير  غيمتير 
 فلكيإ يجر قطيعإ من إلنجم.. 

 مثلك سإهر يإ رب.. 
 ليلة أمس.. 

ي عرض إلبحر.. 
 
 أرإقب غوإصة نوح ض

 قهإ طوربيدإت إلعدو.. تالح
 حيتإن إألضدإد إلفظيعة.. 

 موجة تبغي بصوت متهدج.. 
ي إلمحيط.. 

 
 يحإورون قإربإ ضإئعإ ض

ر
 غرض

يرإ يتقرى خرإئط إلحظ إلعإثر..   ض 
 هنودإ حمرإ يهربون من سجن إلعبإرة إؼ ملكوت إلرؤيإ.. 

 مثلك يإ رب ليلة أمس.. 
 صإمت متأمال أحوإل إلعإلم.. 

ي 
ئ
ي أحشإب

 
 تشتعل ض

 رإت إلندم . جم
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 إليمإمة
 

 يإرب
ي يطإردهإ

 أنإ يمإمتك إلتر
 إلهندي إألحمر بمسدسه إألشيب.. 

 ..  إليومي
ي إختلس عشهإ ثعلب إلنتر

 إلتر
ي أرضعتهإ إلشجرة  نبيذ إلرعإة

 إلتر
ي مزق إلالوشي ريشهإ -

 يمإمتك إلتر
ي مرتفعإت إلنوم.. 

 
 ض

ي خذلهإ فرويد بعكإزته إلطويلة
 إلتر

ي إلعتم
 
إت موغلة ض  ة.. بتنظتر

 بضبإب ضحكته إلمريبة.. 
ي حولهإ يونغ

 يمإمتك إلتر
ي معبد بوذإ.. 

 
 إؼ خإدمة ض

 يإرب
ي 
ي بيتر

 
 إلفالسفة إلذين مإتوإ ض

 بجرعإت إضإفية من إلجنون.. 
ي جلد إلروح.. 

 
 غرزوإ أظإفرهم ض

يقإ  هشموإ زجإج إلميتإفتر 
 بإلحجإرة.. 

 ..  وفروإ دإخل غإبة رأخي
 حيث تتنإسل وحوش إألسئلة

 بغزإرة .. 
 يث ماليير  إلشقق مقفلةح

 بمزإلي  إلالجدوى.. 
 يإ رب

 أنإ جرتك إلغريبة.. 
ورة..  ي نهر إلصتر

 
 إلعإئمة ض

 إلمتحركة نحو إلنقصإن.. 
 .. ئ  إلمنذورة لشيئية إلالشتر

ي صنعتهإ بأصإبعك.. 
 جرتك إلتر

 مودعإ فيهإ أموإج إلمتنإقضإت.. 
 سحر إلفرإشة ومكر إلذئإب.. 

 وجعلت إلنسيإن مفتإحهإ إألبدي.. 
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 نإ ؤبنك إلمطإرد يإ سبإرتكوسأ
 
 

 سأنزع كبدك يإ مإركوس لوشيوس كرإسوس
 وأرميهإ من شبإك إلطإئرة.. 
 .. ي إألعإؼي

 
 لتلتهمهإ إلنسور ض

 .. ي
 
 سأقطع رأسك إلمهوشة بأسنإب

ير..   سأهدي قوسك ورمإحك لمتسول ض 
 بزتك إلعسكرية لسجير  سإبق.. 

 أنإ جالديتور إلملعون.. 
 سأحرق رومإ إلحديثة

وفيوس.. وأعيد   إلمجد لجبل فتر 
 سأعيد زرقإء إليمإمة ؤؼ بغدإد

صد حركإت إلنجوم  لتر
 ومضإرب إلقتلة .. 

 أنإ ؤبنك إلمطإرد يإ سبإرتكوس.. 
 قإهر إلفهود وصإنع إلريإح.. 

 سيد إلينإبيع إلزرقإء.. 
ي إلعبيد ونسإء ترإكيه.. 

 ليتبعت 
 درإجون نيإم ببنإدق صيد.. 

 جدول مصإب بجنون إلفالسفة.. 
ي جنإزة مثل جرو بإئس..  ؤمرأة

 
 تنبح ض

إ جنود فروإ من مملكة هإديس..   أوركستر
 طيور إلعقعق إلحزينة.. 

 سألعق حليب مسدخي وأخرب
 خيمة إلنبالء.. 

ي إلغإبة إلمسحورة.. 
 
 سنقإتل إلتنير  إألسود ض

 رك يإ رومإ إلرجيمة ؤؼ إلهإوية. سأج
**** 
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ي إلليل
 
 إلنوإفذ تنإدي بعضهإ ض

 
 

ي 
 
ء إلتنير  ض ي

  إلغإبة. سير 
إر إلذهب..   سنمال جرإرنإ برسر

ي إلتلة
 
 إلحصإن نإئم ض

 .. إهير   مزدحمإ بإلت 
ي إلنسيإن. 

 
 يطتر إلغريب ويسقط ض
 حإمال شبإبة إلمستحيل. 

ي فمه جمرة إلمتصوفة.. 
 
 وض

 للفإرس أن يركب مهرة إلسيميإء. 
 للروح إلصالة وإلمجد وإلسالم. 

**** 
 برصإصة وإحدة

 سأفجر رأس إلعإلم
ينوأحمل إلل  يل وإلنهإر أستر

 . ي
 
ي عربة أجرهإ بأسنإب

 
 ض

ي جوقة خفإفيش
 تتبعت 

 وأرإمل يجلي   إلغيوم من أقإذي 
 أعينهن. 

ء..  ي
 سينتهي كل خر

إق إلذي )حصدوإ ركبتيه بمنجل(  إلت 
ي نكلن بإلمزهريإت. 

ر
 إلنسإء إللوإب

 . ي قصإئد إلنتر
 
 إلفهود إلحمرإء إلمختبئة ض

 غوإصة إألمتر إلمالى بإلرهإئن. 
ك إ  لذي عض إلنإدل من كتفيهإلنتر 

ي إلحإنة . 
 
 ض

 إلحدإئق وإلنسور وإلسفن
             برج إلكنيسة وقبة إلحكيم                                                                                                      

**** 
 

 إل تصدق تمثإإل يخطب
 أمإم دإر إألوبرإ. 

ك ظلك خإرج  إلبيت إل تتر
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 مثل كلب سإئب. 
 أعجن نهدين طريير  بلسإنك

 جهز أرغفة لذيذة لقطعإن حوإسك
لية.   إلمت  

ي إلنوم(. 
 
 إل تركن ؤؼ فخإمة إلوسوإس.)ستعض حلمة غزإلة ض

ي إلوحل. 
 
 إل تصغ ؤؼ كعب حذإئك ض

 إل ترخ جنإحك لجحيم إآلخرين. 
ي إلبإحة إلمنسية. إلبيت معتم وإلق

 
 سإوسة ينبحون ض

**** 
 غشوشةأزهإر م

 ر حرإسهإ إلنإئمون ؤؼ إلمكإن .. رأخي قلعة مسحورة ف
*** 

 لتهدئة إلروح
ي إل تنإم أبدإ .. 

 إلتر
بته إلحم..   مثل رضيع ض 

ة  صنعنإ خدعإ كثتر
 صنعنإ هللا لقصف إلعدم .. 

ء ..  ي
 ؤرتكبنإ قيإمة إلالخر

ى. أ  ه أيتهإ إلروح أنت كذبة كت 
*** 

 حوإخي كالب سلوقية.. 
ي أفخإخ إلع

 
 إدة.. عإلقة ض

 سأنكل بغرإب إلبدهيإت.. 
ي إلربوة.. 

 
إ ض  وأكون حفإرإ خطتر
 لن أصىلي لضبإب عإبر .. 
 سأعتقل نوح إلبهلوإن.. 
 وأصنع من ألوإح مركبه
ير .   خشبإ لمدفأة إلرص 

*** 
ء ينبح طويال ي

 إلالخر
ي حديقة رأخي 

 
 ض

ه إلمتقطع..   سأفتح إلنإر عىل نتر
 سأجلب إلمفإتيح من شجرة إللوز

 جسدوأمال قيعإن إل
 بضيوف كتر . 
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*** 
 أنإ هللا إلذي يبحث عن هللا
 ..  بشيإطير  ومالئكة سيئير 
ي إلقبو

 
 كإن مشعوذون كتر ض

 سنطإردهم ونقيم رسإدقإت إلعزإء
ي إلعتمة إألبدية

 
 أه مإ أكتر إلحفر ض
 سحقإ للعميإن . 

*** 
ي 
 كم أحب إلذئب إلذي يغت 
 تحت جلدي إلمغضن.. 

*** 
 كن شجإعإ
 وإرحل .. 

 إ.. إلبيت معتم جد
 إلحروب قإئمة عىل قدم وسإق.. 
 إل تنتظر رسوإل ظي تعت  إلضفة.. 

 إل تنتظرإ أحدإ. 
 ثمة أعمإق مليئة بإلزبرجد

ي إنتظإرك . 
 
 ض

*** 
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 يجرون نصوصهم ؤؼ إلتهلكة. 
 
 

 يقطعون إلنهر بمرإكب عميإء.. 
 بمجإز طويل إألظإفر.. 

ي أثبإج إلغمر.. 
 
 ليسوإ وحدهم ض

 مة.. إلبهلوإن عىل حبل إلنمي
 صإئد إلبط يجر نصه إليومي ؤؼ إلهالك.. 

ي إلعتمة.. 
 
 حإملو مزهريإت إلتأويل ض

ي إلغرفة إلمجإورة.. 
 
 نهدإك إلسإهرإن ض

 حيث ينظف إلسمك قنإديل إلحيلة.. 
 ليسوإ وحدهم آخر إلممر.. 
 بأقدإم خشبية..  يصعدون ساللم إلذكريإت

ي سالل مثقوبة.. 
 
 بميإه عذبة ض

ي ثو 
 ر نإفق.. بصلوإت جإفة مثل شفتر
 دحضوإ حج  إلحدإئق .. 

 ولم يحظوإ بفوإكه إلتجربة.. 
ي إلالهنإ.. 

 
 ليسوإ وحدهم ض

ي كتإب
 
 نسوإ فهإرسهم ض

 إلمصإدفة.. 
ة إلخوري..  ي ستر

 
 وعكإكتر  أعينهم ض

ي 
ي إلسإحل إلعبتر

 
 ليسوإ وحدهم ض

 يقطفون نوإقيس إلكوميديإ.. 
 من إلندم..  وينإمون معلقير  بير  غيمتير  

ي 
 
 إلسيميإء..  لم يخفوإ وعولهم ض

ي إلشتإت.. 
 
ين ض  وظلوإ مبعتر
 ليسوإ وحدهم.. 

ي خرم إؤلبرة.. 
 
 إلفهد إلعإلق ض

 إلعإنس ذإت إلجدإئل إلمتحجرة. 
 إلسمإكون إلصغإر وعإبرو إلسبيل

ق إلالجدوى..  ي مفتر
 
 ض

 مفرسوإ قبعإت إلكهنة.. 
 محللو تجإعيد إلموميإء.. 

 . ي إلممر إلعدمي
 
 ليسوإ وحدهم ض
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 كلمإتصفقة إلقرن مع ثعلب إل
 
 

 أحب إلذئب إلذي يقطف إؤلوزة
 ويغدق إلنتر عىل إلهضإب.. 

ي إلجنإزة. 
 
ي تمطر ض

 أحب إألصإبع إلتر
 قبعة إلكإهن إلعميإء. 

ي من قصب  وندم. 
 إلصلوإت إلتر

ة بإلعرق وإلحكمة.   إلريح إلمكتت  
 إلذهإب ؤؼ إألفق ؤلسقإط إلحتميإت. 

ي إلمغإرة لتهذيب إألرسى
 
 إلصالة ض

 رة. وؤيقإظ سنإبل إلسح
ي إلعتمة

 
 أحب إلتحديق ض
 ألن برإهير  إلنهإر
 معلولة بإلنقصإن.. 
 إلساللم مطوية.. 

 إلوشق يلتهم زيزإن إلمخيلة. 
 إلقإمة مليئة بإلخدع. 
 إلمسإفة بيت إللص.. 

ي إؤلشإرة.. 
 
ي رإبض ض

ر
 إلسلوض

 إلينإبيع جديرة بقبعة إلقإرئ.. 
ي ستأكل شيإه إلجسد

 أحب إلعزلة إلتر
 لننعم بسبإئك إلذهب.. 

 حب سحب غزإلة من كيس نقود إلميت. أ
 تمجيد زهرة إلغفرإن

 قبل إلصعود ؤؼ إلزقورة .. 
ي 
 
 أحب درإجة إؤلسكإض

 بعد موته طبعإ .. 
 للهروب من وحوش إلنوم.. 

ي نعإل إلنسوة.. 
 
 وؤعمإل إلنإر ض

ي إلغإبة
 
 قد أرتق جزمة إلظل ض

ي فوق رؤوس إألشجإر.. 
 وأغت 

ي وأنإ نإئم
 أحب بندقيتر

ي أكف إلعميإن. أو أدس بيوض إلر
 
 خ ض
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 أو أقف مثل تمثإل من إلجبس
 عىل حإفة جرس

 إلستدرإج هوإجس إلشقق إلمهجورة .. 
 أو رشق حصإن إلقس

 بخرإدق إلتأويل.. 
 ..  أحب ريشة إلالوشي
 ..
ر
 قرإءة كتب إلموب

ي شؤون إلبحر.. 
 
 إلتدخل ض

 تنظيف مرآة إلعإنس من إلتجإعيد. 
 ..
ر
 وؤيتإء إلزكإة لقوإفل إلغرض

 ب نوح ؤؼ ضوء إلحدإثة.. أحب جر مرك
 عقد صفقة إلقرن مع ثعلب إلكلمإت

 طرد إلنمور من إلعبإرة
                                                                                                                        قبل حلول إلليل. 

******* 
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 مقإطع 
 عيد ؤبرإهيم وإلنإ إلكبتر دمحمؤؼ م

 
 

دإ عن إألنظإر سأكتشفه أنت لم تمت بل ذهبت ؤؼ مكإن مإ بعي
 يومإ مإ. 

 إلسكير  عىل إلمإئدة
ي إنتظإر هبوط إلذبيحة.. 

 
 ض

 إلكهنة يغردون بمنته إلعذوبة . 
**** 

 بسبب تفإحة
ي إلهإوية .. 

 
 سقط إلنإطور ض

 أخذته إألفص بعيدإ
ي إلنقصإن . 

 
 ليكمل دورته ض

****** 
..  وحدك تقيم ي غيإبإت إلبتئ
 
 ض

ست مإشية إلحوإس..   إلذؤبإن ؤفتر
 حبل هوإجسك يتدؼ عىل كتفيك.. 

ي إلمإء.. 
 
 تشبث بذيل إلنرس ض

 أو كرس زجإج إلمخيلة بأسنإنك. 
يرة.   إل تخش عضة إلساللم إلرص 

***** 
 أنإ رإشي بيوض إلنرس.. 
 أجيد ؤستدرإج إلقمة.. 
 ترويض فيلة معإدية
ي منحدرإت إلنص.. 

 
 ض

 علقإ طيلة سإعإتوإلبقإء م
ي إلهوإء.. 

 
 ض

ي مفتوح ي وبإب 
ر
 تلك معجزب

 لغزإلن إلمجإز . 
 

****** 
 لن أحإكم إلظل إلذي حإول قتلك.. 
 إلليث إلذي ؤختلس عشإء إللص.. 
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 إلصمت إلصإخب مثل علجوم.. 
 إلنهد إلذي روع سكإن حوإسك.. 

ي دحضت حجة إلخفإش.. 
 إلشجرة إلتر

 أجرإس إلندم إلمجإور لكنيسة إلنوم.. 
 أحإكم أحدإ وأدبر إلمكإئدلن 

إن إلمستقبل.   لثتر
***** 

 إلعمر ضيق مثل حنجرة إلسعإدة.. 
ويض  ؤنتظرت هدهدإ فصيحإ لتر

 سنإبل إلحكمة.. 
 إنتظرت غإبة بأكملهإ لصالة إلجنإزة.. 

 . ي
ر
 إنتظرت هللا فوق إلجرس ؤلضإءة ممرإب

****** 
ي 
ئ
 لم يجرؤ دب عىل ؤيذإب

ي طقوس إلكتإبة.. 
 
 وأنإ منهمك ض

****** 
ي جيدة جدإ مع أشبإح إلبيت.. 

 عالقتر
ي إلسهرإن ..   يطعمون كلت 
 ينبحون لطرد إللصوص

 .. فة رأخي  من رسر
يرة  يشتمون أروإحإ رسر

ي مضيق إلنهإر . 
 
ي ض

 عذبتت 
****** 

 تحمل إلقنديل وتجز ريش إلظالم.. 
***** 

ء جدإ  من إلدي
 أن تركل فرس إلنهإر.. 

ي نسيإنه . 
 
ء ض ي

 ألم أقل دإئمإ : صحة إلدر
***** 

 إلحوت ؤبتلع جميع إلعإئلة.. 
ت أشالء ألف ليلة وليلة..   ؤنتتر

ي مصبإح عالء إلدين.. 
 عدر

 ولوإل زرقإء إليمإمة بعيونهإ إلحلوة
 ورسدهإ إلجميل.. 

 لقتل شهريإر حإجب إلبيت إلمهجور.. 
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****** 
 أعقد صلحإ مع زيزإن خجولة.. 

ي للهإوية.. 
ف بصدإقتر  أعتر

 ورشق إلعميإن بحبإت دموع.. 
 دإ ؤؼ مركب ثرثإر . أنصت جي

 .. ي إلمنط 
 
 قتل روإئيير  وثوإرإ ض

 ..  لكن لمإذإ لم أصل إؼ جنإئن إليقير 
ي نهب إلمرإيإ ؟؟

 
 و لم أفلح ض
****** 
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 يسوع عىل درإجة جميلة
 
 
. ؤ  ؼ إلمبدع إلكبتر محسن إلبالخي

 إل تنس عضة إلخفإش.. 
إب..  ي إلتر

 
 سقوط زندك ض

 ضير مفإصل أهل إلكهف .. 
 تحت شحمة أذنيك..  نبإح أصإبعهم

ي كتإب قديم.. 
 
 تحديق كلبهم ض

 إلتنس ضحكة يسوع عىل درإجته إلجميلة.. 
 تحت وإبل إلغربإن.. 

 يهتف بإسمك إلمتصدع.. 
 أينك يإ غريب.. 

 .. ك عإئىلي
ي مرسعإ مثل نتر 

 ثم يمر 
 إل تنس مظإهرة إلهنود إلحمر

 فوق صخور كتفيك.. 
ي إلحديقة.. 

 
 إل تنس فوإكه إلالوشي ض

 روب من مركب نوح.. إل تنس إله
 ؤختالس بزته إلقديمة.. 

ي .. 
ئ
 مسدسه إلبدإب
 طإقم أسنإنه .. 

 مفإتيح قمرته إلفريدة.. 
 ألبومه إلشخري لتبديد إلفرإغ.. 

إ بزفرتك إلعميقة..   طعن قإئد إألوركستر
 ..  إل تنس نصإئح بوم إلدوق إلكبتر

ي هربت من إلسجن.. 
 نجمة إلفلػي إلتر

 بإتجإه روحك إلمشمسة.. 
. إل تنس  ي  رشق إلمكإن بجمرة إلزنح 

******* 
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ء ي
 مإت كل خر

 
 

 مإتوإ قبل قليل
ي إلهوة إلسودإء.. 

 
 سقطوإ جميعإ ض

 سقط إلرب من أعىل إلجبل بإلميكروبإص.. 
ي جبة إلمتصوفة.. 

 
 لم تبق غتر أسنإنه إلصدئة ض
ي غإبة إلسإفإنإ.. 

 
 مإت إلبهلوإن ض

ي إلهشة.. 
إييت  ق رسر ي مفتر

 
 مإتت عصإفتر إلدوري ض

ي مبولة إلهإمش..  مإت
 
ي مختنقإ ض

 أج 
 .. ي
 
ي كتإب إألغإب

 
 مإتت إلوردة ض

ي عرض إلبحر.. 
 
 مإت نوح بحم إلتيفويد ض

 مإت إلحب بعضة أفص إلمإمبإ. 
ي صحن إلبيت إلمظلم.. 

 
 مإتت إلشجرة إلوحيدة ض

ي إلمكفهرة بأعرإض إلبلهإرسيإ.. 
 مإتت قطتر

 .. ي
 
ي محيط إلمعإب

 
ي غرقإ ض  مإت آخر نت 

يرة.. مإتت إلعإهرة تح  ت صدري مثل شإة ض 
 مخلفة كدمإت حمرإء عىل عضوي إلحجري .. 
ي مدح إلخيول إألصيلة.. 

 
 نصإ رسديإ طويال ض

 .. ي إلمستشط 
 
 مإتت أمي مثل كلبة مقززة ض

ة ليال..  ي تكون عليهإ بعد إلعإرسر
 رغم هيئة إلقوس إلتر

 رغم صالتهإ إليومية لم تظفر بجنإزة مهيبة .. 
 كرست كرسيهإ إلمتحرك بفأس

ي تقرص
 ألند ضير إلعجالت إلتر

ي طوإل إلليل.. 
 مخيلتر

ي عىل قإرعة جنبهإ إأليرس.. 
 مشية إلفإل  إلعبتر

 .. ي ي قلت 
 
ء جميل ض ي

 مإت كل خر
 مت مرإرإ شإتمإ إلسمإء وإألرض

 وكل ألهة إلعإلم.. 
ي إليوم.. 

 
 أموت ألف مرة ض

 .. ي
ئ
 بلت عىل رأس ملك سفسطإب
 بلت عىل كل دسإتتر إلعإلم.. 

.. بلت عىل برلمإ ي
 نإت إؤلوز إلعبتر

 بلت عىل مؤخرة إلوإقع إلزنخة.. 
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 ..  بلت عىل وجوه إلسإسة إلمثليير 
 فجرت كإتدرإئية وإحدة .. 

 وجإمعت قديسة بجوإر تمثإل إلمسيح.. 
 كإن إلمسيح يضحك مثل أب طيب للغإية.. 

 ..  وإلدم يزرب من عينيه شبه إلغإئمتير 
ي بصمت .. 

 إلعذرإء تستمت 
 إ مرفوعتإن ؤؼ إألعىل.. فإغرة فمهإ إلكرزي ويدإه

 مإت إلممرض إلمتعفن برصإصتير  
 من نهدي جثة طإزجة.. 

 مإت حصإن إلعإئلة أمإم إلبنك
 متأثرإ بجروحه.. 

ي مجزرة جمإعية.. 
 
 مإتت إلمالئكة ض

ير بركلة قطإر جإمح..   مإت جإرنإ إلرص 
ي رحلة صيد عبثية.. 

 
 مإت إلنقإد ض

 مإت جرو إلفرح إلصغتر بإلسل.. 
ي إلبلكونة.. مإت إلبلبل إل

 
 ضحوك ض
ء جميل ي

 مإت كل خر
ي إلشتإت.. 

 
 أطفإؼي مإتوإ ض

ي إليوم.. 
 
 أنإ مت ألف مليون مرة ض

 هللا مإت من قرون
 لم أشهد جنإزته.. 

ي إلحيإة
 
ي ض

 مإتت رغبتر
 مثل قحبة مفلسة . 

 لكن لم تمت إلثعإبير  إلسودإء
ي تسحب إلبالد ؤؼ إلهإوية . 

 إلتر
 طريق. لم يمت إللصوص وإلعيإرون وقإطعو إل

 
******* 
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 متوإليإت
 
 

ي 
ر
 بعت أثإث ذكريإب

 ؤؼ غإسل أموإت أعزب
ي جنإزة وحيد إلقرن . 

 
 ض

****** 
ئ  ي مركب هالمي ملتر

 
بعت هرإوة لشيخ هشموإ قفصه إلصدري  ض

 بأسلحة مفككة . 
****** 

ي 
 بعت كل دببتر

ي بإخرة
 
 بثمن بخس ض

 يسحبهإ قرش محدب
 ؤؼ بهو محكمة
ي قإع إلمإء . 

 
 ض

***** 
 دي إلمقطوعةبعت ي

 لحفإر قبور شإب
ي حديقة

 
رعهإ ض  لتر 

 مستقبله إلموحش . 
***** 

 
 بعت مدينة نإئمة

 يحرسهإ دون كيشوت
ي .   بسيفه إلخشت 

****** 
 بعت بإرجة حربية

 ؤؼ موميإء ثإئرة لقصف غرإب
 . ي إلمتلعثمتير 

 يتآمر عىل كتط 
****** 

ي   بعت خإرطة قلت 
 لربإن بإخرة أخذوهإ رهينة

ي كهف . 
 
 ض

***** 
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 بعت كتب مإركس
 ؤؼ ميت مهمش

 لم يذق  رغيفإ وإحدإ
 منذ بدإية إلثورة . 

****** 
 أنقذت متقإعدإ

 من مخإلب تإبوت . 
******* 

 بعت مشنقة
 ؤؼ عإمل يومي 

 تحول نصفه إلسفىلي 
 ؤؼ ثالجة . 
******* 

 وزعت منإشتر مهمة
ي أقفإص.. 

 
 عىل قردة ض

ة نخإس.  ي ؤؼ محإض 
 تصص 

******* 
ي 
 
 بعت صلبإب

 إعر كرمه ثعبإنؤؼ ش
ي ثكنة . 

 
 ض

****** 
 إلحديقة

إب جمإؼي 
ي ؤض 

 
 ض

 ألن مالكإ متسكعإ
 مإت منذ أسبوع وزفرتير  

 عىل رسير وردة
 دإئمة إلنسيإن . 

***** 
 أرضع جثة

 معقودة بذيىلي 
 -بحبإل لعنة أبدية-

 تبغي مثل فطإم
ي مجرة مجإورة . 

 
 مإت أبوإه ض
******** 

 إلرب لم ينم منذ ماليير  إلسنة.. 
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ي صنعت من يالح
 
ي بطإئرة نفإثة لتسليمي فورإ ؤؼ خإزن إلنإر ألب

قت 
ي إلرسيير  بجوإر

 
 قصإئدي حجرإ يشبه )هبل( عبدته أنإ وسكإب

ة ( .   برج مرإقبة )بإلحتر
***** 

ول بإلتقسيط  بعت نهر بتر
 ؤؼ تمسإح أمريغي . 

****** 
 أتفإوض مع ريح مشنوقة.. 

 .. ي ي منحدر ثلح 
 
 ض

 تمسك مصبإح ديوجير  
 يرسى.. بيدهإ إل

 )وكتإب إألموإت(.. 
 ..  بير  فخذيهإ إلرمليير 

 تبدو مثل فقمة
 بلغت سن إليأس.. 

****** 
ي 
 أول من هشم شبإك مرحإذ 

 هذه إلليلة
 .. ي إإليروخي

ر
 نمر جإرب

ي عورإت إلنسإء.. 
 
 علمته إلتحديق ض

إس شحمة أذن طإئرة .                                                                                                                 وإفتر
****** 

ي طيإر.. 
 
 نإدإب

 .. ي رأخي أزيز بإعة متجولير 
 
 ض

 .. ي
 بدإل مت 

 حإوره لقلق معتقل
ي غوإنتنإمو . 

 
 ض

******* 
ي زهرة لوتس

 نإدتت 
ي بهو لوحة حإئطية.. 

 
 ض

 .. ي
 بدإل مت 

 حإورتهإ عينإي إلمذهلتإن . 
******* 

ضير  
 بدإل من أعدإء مفتر

.. ي ي مع لصوص ومهربير   تآمر كلت 
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 يدلهم عىل جزمة )فإن غوغ(.. 
 ..  يسمعهم مقإطع  من مفإصىلي

 إلمثقوبة بمنشإر إلنقرس . 
****** 

ي مسدس هتلر.. 
 
 أهدإب

 .. ي
 
 سإئح ألمإب
 .. ي
 بدإل مت 

 فتح إلنإر عىل رسب ذكريإت . 
******* 

ي ثعلب أنيق
 
 نإدإب

ي 
 حإورته بدإل مت 
 شجرة حإمل.. 

 ليال . إل تحري نقودهإ ؤإل 
******** 
ي قرد

 
 نإدإب

 )عىل درإجة رملية(
 .. ي
 ضمدأصإبع مخيلتر

ة موز..   بقرسر
ي سإعة يدوية

 
 أهدإب

 سقطت من جيب غوريال . 
****** 
ي 
 بدإل مت 

 ؤلتقطهإ نورس
 سمكة إلمخيلة . 

****** 
ي بأموإت جدد

 أحتط 
 يعملون  طوإل إلليل

 دون مقإبل.. 
ي بطيإر

 أحتط 
 إبتلعه صحن طإئر
ي رحلة إستطالع

 
 ..ض

ي بجنود يقلمون
 أحتط 

ي مبت  مهجور . 
 
 هوإجسهم ض
******** 

 أستدرج ضبإبإ هإئمإ
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 لقتل أحصنة هوإلكو
 تحت جنإزير مجرعة ضحوكة.. 

ي عىل كوإكب مجإورة.. 
 أثت 

ي بجوإئز ثمينة
 ترشقت 

 ألرمم حديقة رأخي . 
 

***** 
ي بأسد من إلجبس

 أحتط 
 يأكل فإكهة إلالجدوى أمإم عجوز

به إلنسيإن بكربإ   ج . يرص 
******** 

ونز..  ي حمإمة من إلت 
 خذلتت 

ي ملجأ لاليتإم.. 
 
 لم تصوت ؼي ض

 وإألشجإر إلخجولة.. 
ي مركب نوح.. 

 
ي رخ ض

 
 طإردب

 نجوت بؤلقإء قصإئد نإسفة
ي قمرة إلقيإدة.. 

 
 ض

ي 
ئ
ي دلفير  غنإب

 
 آزرب

 يحب إلمهإجرين
 وضحإيإ إإليدز . 

******* 
 ..  أنإ جرس من إلقش وإلالمعت 
ي ومصمم طو 

.. مهندس عبتر ي
ر
 إبيق رغبإب

إن تبيع تذإكر للعميإن..  ي ثتر
 
ب  تعت 

ي ثعإلب بمالبس رهبإن.. 
 
ب  تعت 

 مزإرعون قردة مطإردو عوإصف.. 
 ..  لوقينوس إلسميسإزي

ي منطإد.. 
 
ك ض  عىل جوإد غسله نتر 

 مشإؤون جدد.. 
 يقصفون إلمإرة

 بزئتر إلمتنإقضإت.. 
 ذكريإت  بكدمإت زرقإء.. 

ي مكتبة متنقلة.. 
 
 )برجس( ض
 رؤوس مقطوعة.. مأهولة ب

ي مهمة بنكية . 
 
                                                                                                           موميإءإت ض
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ة حتحو   رإلمجد لجمتر 
 
 

ي إلصيف
 
 أنت تعلمير  أن إلتفكتر ض

 وخطتر أيضإ..  مكلف للغإية.. 
 .  مثل إلعدو عىل حبل بير  غمإمتير 

 و إلدخول من خرم إإلبرة عىل حصإن بإلغ إألنإقة.. أ
ي مصإبتإن بعرج عإبر.. 

ي مخيلتر
ر
 أنت تعلمير  أن سإض

 .. ي
إ إنتحروإ فوق صخرة كتط   وأن ضيوفإ كتر

ي ؤؼ رأخي .. 
 وآخر سيإرة ؤسعإف مجنونة فرت من ثقوب رئتر

يق..    زيزإن إلميتإفتر 
 حيث تيئ

 وينهإل إلنسيإن عىل رهإئن إألمس. 
 أن إلتمثإل إألشقر إلذي قطع شحمة أذنيك.. أنت تعلمير  

 إلذي جر قإربك ؤؼ ربوة إلهذيإن. 
 إلذي ؤختلس صفإرة ؤنذإر  إلشمس. 

ي 
 سأحإول سحبه ؤؼ شقتر

ي 
فتر  ؤلعدإمه ورمي جثته من رسر

 إلمتلعثمة. 
ي إلدموية

ر
ي دورب

 
 أنت تسبحير  ض

 ترسقير  إلفضة من كيس خاليإي. 
ة  تقرصير  إلفهد إلنإئم تحت شجتر

ي .   قلت 
ي إلجريحة. ل

ر
 يالحق غزإلن ذكريإب

 أنت تعلمير  أن نإسإ من درب إلتبإنة سيحتفلون برأخي إلمقطوع
ي موسيقإر قبل حلول إلعتمة.. 

 سيكرمت 
 . ك إلعإئلة إؼ إلمستشط   وذهإب نتر 

 سيحلق هنود حمر فوق رؤوس إألشجإر.. 
 . ي حتحور لشجرة إلجمتر 

 وتغت 
 إلمجد لزهرة إللبؤة. 

 . ي  لقمح إلمخيلة إلذهت 
****** 
 
 
 



-| 409 |- 

 إلنهإر يلتهم عكإزة إألعم
 

 
ء ي
 ؤنته كل خر

إ مإت رميإ بإلرصإص..   قإئد إألوركستر
 إلكرإخي بيوطوبيإ إلفرإغ.. 

 إؤلوزإت إلبيضإء بركلة إلنسيإن.. 
 .. ي
ر
 إلوردة بشوكة لص برإقمإب

 إلسهل إلنإئم بصوإعق إلمزإرع.. 
إت إلمعزين..   لمإذإ تشتعل نت 

ة؟..  ي إلظهتر
 
 ض

 مر عىل ظهر إألسد؟.. لمإذإ يصطفق إلق
؟..  ي

ي إلقطت 
 ويزأر إلغإئبون دإخل معطط 

 إلذين فروإ بذكريإت حلوة .. 
ي ألبوم إلعإئلة.. 

 
 مخلفير  دموعإ تلمع ض

 سهإم إلهندي إألحمر عىل إلمصطبة
 لقنص عصإفتر إلنوستإلجيإ .. 

 إلذين خلفوإ ريش هوإجسهم عىل إلكنبة.. 
 من كرس أغصإن رإقصة إلبإليه؟ -
.. فهد سقط م -  ن شجرة إلموسيطر

 لمإذإ جإء إلمطر متأخرإ وحيدإ بإكيإ وحزينإ.. 
ي خزإنة إألرملة.. 

 
ي ض  نإسيإ معطفه إلذهت 

ي جرن إألسقف؟.. 
 
 نبيذه إلسمإوي ض

 لمإذإ ؤختط  إلرب دفعة وإحدة؟
 لمإذإ ؤعتىل كرسيه إألبدي ذئإب إلالهوت؟
ي حقل إألرز ؟.. 

 
 من قطع أصإبع إلمالئكة ض

إل تزوره غتر إألشبإح وأروإح إلجنود لمإذإ بيتنإ معتم  
 إلمضطهدين.. 

 خفإش إلغإبة إلعجوز.. 
 صحن طإئر يغرد فوق شجرة إلكإليبتوس.. 

ي عىل جوإد رمإدي؟ .. 
 جت 

 كوإبيس إلسنوإت إألوؼ لميإه إلبدإية.. 
 ضوضإء إألبديإت إلعميقة.. 

ء ي
 ؤنته كل خر
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 إلنرس يخطف لوز إلمفكر.. 
 إلنهإر يلتهم عكإزة إألعم.. 

 قبعة إلفيلسوف مئلى بزيزإن إلحدإثة .. و 
ي  يكوي ثيإبه إلقديمة أسفل إلنص.. 

 وإلنإقد إلعبتر
ء ي
 ؤنته كل خر

ي إلبهو إلرمإدي.. 
 
 أخفينإ مرإكبنإ ض

ي كهف إلتجربة.. 
 
 أسمإلنإ ض

 مثل روإد إلفضإء
 ؤختلسنإ مفإتيح إلجإذبية.. 

 جلبنإ نجومإ ثإقبة.. 
يرة  وإنتهت مثل شيإه ض 

 . ي حديقة إلفلػي
 
 ض

****** 
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ي 
 متوإليإت هندي إألبإتدر

 
 

 . ي
ر
 أطلقت بلبال من قفص حنجرب

ي 
ي تمثإل يحرس بيتر

 
 شكرب

 من هوإجس يولسيس.. 
ي منذ سقوط أوديب

 )كإن ضيط 
ي هإوية إلطإبو(.. 

 
 ض

******* 
 أغزو قرى ومدإئن
ي ببغإء

 وعىل كتط 
إهة..   تطإرد إلكلمإت برسر

إنإ مجنحة تتحإور..   أبرص ثتر
ي شقق

 
 نظيفة..  نشأت ض

 تبتلع ضبإبإ طإزجإ
 ثم تدخل بوإبة صدري.. 
 
ر
 أبرص قسإ يستقبل غرض

ي بهو كنيسة.. 
 
 ض

 يصعدون تلة مإضيهم
 ويتالشون. 
******** 

 لن أزور تمثإل غوتإمإ بوذإ
 .. ي
ي مفلس ومفتش عت 

 
 ألب

ي تمإثيل مسنة.. 
 تالحقت 

وبول..   ونسإك عميإن وأجهزة إألنتر
ي قإرب صيد.. 

 
ي قتلت بوذيإ ض

 
 ألب
 لست ذكريإته إلمملحة.. إخت

 وكيس أرز . 
********* 

ي  ي وكلت 
 
 أنإ وحصإب

 هربنإ من آخر صفحة
ي روإية

 
 ض

 إؼ غإبة مجإورة.. 
ي 
 ثمة إستقبلنإ هنود إألبإتدر
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 .. ي  بقذإئف إآلربح 
********** 
 وليمة قصإئد

ي جحر ترتإده جوقة من إألضدإد. 
 
 ض

 أيل حصد ذكريإت صديقته بمنجل. 
 .نسور محنطة دإئمة إلبكإء. 

 تمثإل فر من فضيحة.. 
 جحر أثثته ؼي سحليإت

 وزينه غرإب بضحكته إلمريبة. 
********* 

 سعيد بصدإقة شجر إلهندبإء.. 
 أنإ قإرئ جيد ألرسإر إلهإوية.. 

 أنإم مع ذئبة عىل رسير ضحوك.. 
 بينمإ غيمة تفر مذعورة من مجزرة

ي حإنة يرتإدهإ صيإرفة م
 
 ن إلتنك..وبإعة شوإهد إلقبور . ض

********* 
 دإئم إلنسيإن

 أبتلع شجرة آخر إلزقإق.. 
ي بفوإكه جإفة.. 

ر
ي رسب متنإقضإب

 يرشقت 
 يحوم غرإب فوق رأخي 
 بحثإ عن شقة أنيقة

 مؤثثة بحرير ذكريإت حلوة.. 
 آإلت موسيقية لتهدئة إألشبإح.. 

ي مرتفعإت إلنوم.. 
 
 إمرأة لشن مظإهرة ض

 دإئم إلنسيإن.. 
 .. ي إلمستشط 

 
ي ض

 مخيلتر
.. يطإردهإ ممرضون   بإلعري

 وإلهرإوإت.. 
 وحير  يشتد زئتر إألضدإد

ي مغإرة . 
 
ي ض

 تختط 
********** 

 لم أره إإل وأنإ سكرإن
 هذإ إلهوإء إلذي تحول إؼ كنغر.. 

ب إلبإب بحوإفره..   يرص 
ي 
ي إؼ مخيلتر

 يقفز من تلة كتط 
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 يختلس قصإئد نيئة.. 
 كنت سأطبخهإ عىل نإر هإدئة.. 
 هإهو يسقط مثل تفإحة نيوتن

 إلرأس .. من أعىل 
 مكركرإ عظإمه إلهالمية.. 

ي إألرملة
ر
 بإتجإه شبإك جإرب

 طإرقإ بإبهإ مودعإ قصإئدي
 بير  ظهرإنيهإ .. 

 طعإمإ لرهإئن لم يولدوإ بعد.. 
********** 

ي 
 
 أعذروب

ي تإبوت
 
 أنإ ض

ة مهجورة..  ي مقت 
 
 ض

ي قتلوهإ
ي إلتر

 أهإتف طفولتر
ي قطإر نإئم يتنفس بصعوبة.. 

 
 ض

 إن شئتم
ي من خالإتصل ي إلحنونة . وإ ب 

ئ
 ل موميإب

*********** 
ي ميت

 
 حيإب

حة..   من شبإك إلمرسر
ي روإق إألبدية.. 

 
 كإن يحإض  ض

ي آخر إألرض.. 
 أنإ بإنتظإر زوجتر

ي مفإتيح إلخميلة.. 
 لتسلمت 

 ..
ر
ي دموع إلموب

 تشيعت 
ي إلقديم . 

 إؼ كهط 
********** 

 
ي إألعم.. 

 إبتسم ؼي حس 
 إختلست مصبإح عالء إلدين

ة  من طإئرة صغتر
ي مخيلة قس.. ت

 
 نإم ض

ي شقق ضحوكة.. 
 
ي خيول ض  ضت مرب 

 رإئدإ جيدإ لفضإء إلالزورد.. 
 ..  صديقإ صميمإ لخيميإئيير  ومهربير 

 ونجوم متهتكة
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 .. ي
ي حديقتر

 
ئ نقودهإ ض  تخت 

إئب لالشبإح..   إل أدفع إلرص 
ي ورإء جنإزة إألضدإد.. 

 إل أمدر
 .. ي نإس كتر

مت   يحتر
 جبلوإ من قش إلحدإثة.. 

ي ؼي ذئإب إل
 مستنقعإت.. تنحت 

ي كبتر إلدببة
ئ
 ويلمع حذإب

ي أسخيليوس عىل ظهره
 يحملت 

ي زقإق ضيق( . 
 
 )ض

************ 
 أنإ ميت منذ قرون

ي جنود أفإرقة.. 
 يحرست 

ي إألسبوع.. 
 
ي قس مرة ض

 
 ويزورب

ي عيد إلشكر.. 
 
ي مالبس نظيفة ض

 يهديت 
 إل أخرج إإل نإدرإ إؼ مقه أو حإنة
ي دإر إألوبرإ.. 

 
ي ض

ر
 أروض متنإقضإب

ي مظإهرة.. 
 
ي لهإديس ض

 وأغت 
ي رحلة صيد مروعة

 
 أو ض

 دإخل غإبة إلذكريإت .. 
ي جريمة نسيإن.. 

 
 أنإ متورط ض

 سأقتل إوزة بيضإء يوم إلقيإمة.. 
 وأبيع قوإرير عطر فإخرة للمالئكة. 

يرة  سأبحث عن بإخرة ض 
 فرت عىل ظهر حصإن من محرقة

 هتلر . 
**** 
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 إلذئب إلملعون
 
 

ي إلغإبة قإيضت رأ
 
 خي برأس ذئب.. ض

 .  ضت أعوي وأقلق إلمإرة إلنإئمير 
 أعدو رسيعإ مثل صحن طإئر .. 

ي إألسطح إلهإدئة.. 
 
 رإصدإ حركإت إلنجوم ض

يرة..  ست قطيع جإرتنإ إلرص   ؤفتر
ي إلعتمة.. 

 
 طإردت هوإجس إلرعيإن ض

 ومن حير  إؼ آخر أعض كتف قس
 يجر بإخرة حزينة بحبل إلمتنإقضإت.. 

ي إلقنإ
ي إلليل يالحقت 

 
 صة وسيإرإت إؤلسعإف وإلصبية إلمالعير  .. ض

ي إلذؤبإن من أعىل إألكمة.. 
 وتنإديت 

 لعشإء فإخر من لحم إلضأن إلطإزج
 غتر أن قدمي متهدلتإن
ي عجوز.. 

 مثل شفتر
ي أطلقهإ إلكإهن

 وإلرصإصة إلتر
 .. تير 

ي إلمتعتر
ي بير  كتط 

 لم تزل تغت 
ي إلغإبة بكيت طويال.. 

 
 ض

 رإء.. مثل طيإر وإعد أمإم أيقونة إلعذ
ي بإلمرة.. 

 ألن رأس إلذئب لم يرقت 
 لم أعد أنإم مثل ؤوزة خجولة.. 

ي إلكلمإت .. 
 
 أو أعمل نإر إلمخيإل ض

ي إلمتهدج.. 
ئ
 أتعبت إلعإلم بعوإب

ي إلبتئ .. 
 
ي إلغإبة ألقيت رأس إلذئب ض

 
 ض

 تحولت ؤؼ شجرة ضحوكة.. 
ي إألوقإت إلحرجة

 
 ض

 تزورهإ بركإت إلمطر .. 
 

***** 
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 ليىلي زيز إلحصإد إل
 
 

 .  أيهإ إلالوشي
 يإ زيز إلحصإد إألسود. 

ي إألدغإل إلمعتمة. 
 
 نسإج إلمطرزإت إألثيلة ض
ي 
 سأسحبك بأحبإل مخيلتر

شقك إلصبية بإلحجإرة.   لتر
 ليدهسك قطإر متخم بإلثلوج وإلنوستإلجيإ. 

ي تإبوت فرويد. 
 
ئ ض  ختر لك أن تختت 

بك إألعم بعصإه.   قبل أن يرص 
 لتنظتر . ويفر سكإن إلمغإرة من حرإئق إ

*** 
 ** إلعميإن يمطرون بغزإرة. 

 طردنإ إؤلله وإكتفينإ بذوإتنإ إلشحيحة. 
وحإت إلفالسفة.   يإئس من إلطبيعة ورسر

 . ي
ئ
 يإئس من غيمة إلخيميإب

 من إلمإهية وإلهيوؼ وإلعلل إألوؼ. 
 .  طردت جميع إألنبيإء من بيتنإ إلعدمي

ث  بنبإح إلليل وإلنهإر.  بنهديك ؤذ يقذفإن  إلمإرة بإلفوإكه غتر مكتر
لية.   إلمت  

 بضحكة إلبإص إلمتفحمة أمإم بيت إلدعإرة. 
 ولوإل فتنة إلرسد لمإ نجت قوإربنإ. 

*** 
 برغم كسورهإ إلعميقة. 

 .  أهدته ينإبيع من إلفرح إليومي
 آه مإ أروع تت  إلغزإلة. 

*** 
 مثل عنكبوت أبله

 أطل من شبإعي إألثتر 
 أسخر من مشية إلعإلم إلعرجإء. 

جة بقش إليوطوبيإ. من لحية إ  لقس إلمرص 
 من مؤخرة جإرنإ إلميليونتر 

إب إلخإلص.  ي رطل من إلتر
 وهو يجر مإئتر
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 من ذيل إلمومس ذإت إألنيإب إلبإرزة. 
 من ؤوإليإت إللعبة إلقذرة . 

 وقتإل إؤلوز عىل خشبة إلمرسح. 
 مثل عنكبوت أبله

ي إلشيئية إألشيإء
 
 أحدق ض

 بفم مفتوح عىل مرصإعيه. 
*** 

 ن هللا إلمهجور. إألرض حصإ
ي منإكب إلنهإر

 
ب ض  نرص 

 بسيقإن مقطوعة. 
إن إلالوشي إلجإمحة.  ي إلليل نركب ثتر

 
 وض
 

***** 
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 إلسيمفونية إلتإسعة لفتحي مهذب
 
 

ي صوتك ؤيقإع حمإمة مذعورة.. 
 
 ض

 تنهد فرإشة بيضإء.. 
ي غإبة كثيفة إؤليحإء.. 

 
ي ض  نأمة نت 

 ضجي  أرجوحة إلنهإر.. 
ي إلهوإء.. همهمة كإهن يط

 
 تر ض

*** 
ء بإلذهب..   يدك جرس مىلي

ير  منبوذ  أنإ طإئر ض 
ي فمي طعم إلمعجزإت.. 

 
 وض

ي وقمح يديك بركإت.. 
 ظلك بيتر

 كل يسوع يرتإح عىل صخرة كتفيك.. 
 .. ي
ر
إيينك منجإب ي خرإئط رسر

 
 وض
** 

ي ألصعد ؤليك
 أهبط مت 

ي ضيقة وصوتك شإسع.. 
فتر  رسر

ي أدرإج مهدمة.. 
 صمتر

ي ؤؼ روحك وعرة. 
 .طريطر

 ميإهي ضحلة  وروحك ينإبيع زرقإء.. 
ي 
ي وإدي مخيلتر

 
 وإل شيإه ض

 .. ي أرز يتسإقط من رأخي
 وحنيت 

 يدي مظلمة يدك عصإي ونهإري.. 
ي جدجد صإخب.. 

 صمتر
ي إقتنإص إلهوإجس.. 

 
ي ض

ئ
 عزإب

ة إلتفكتر .   ؤستدرإج حرسر
*** 

ي بميإه إلنسيإن.. 
 أغسل غزإلة عشطر

 .. ي إلعرإء أمنح نجمتك ؤسمي
 
 وض

 صل .. بريدك لم ي
ي صدري.. 

 
ي يتخبط ض

 
 مإعز أحزإب

ي مكسورة ودموشي أيإئل
 
 غصوب
 مطفأة.. 
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ي ئهلة بعويل شيخ إلبحر.. 
 
 وضفإض

 وثمإري مطر أبدي.. 
*** 

ي هشة.. 
 غإئم وبرإهيت 

ي  إلعتمة.. 
 
ء ؤإل ض ي

 شمسك إل تر 
 عينإي محفورتإن بإلجدري.. 

 قميري ملطخ بنبإح أصإبعك.. 
ي من قإع إلمحو. 

 ؤنتشليت 
 د ونور . وليكن ثمة مج

*** 
 إلمكإن مإ تخلفه حوإفر إلحصإن

 من غبإر إليوطوبيإ . 
ي دمي تقتتل إلمالئكة.. 

 
 وض

ي 
ي وإمنحيت 

ي نهإيتر
 
 كوب

 صولجإن إألبدية. 
ي مضإئق إلسيميإء.. 

 
ي ض

ي شفيعتر
 
 كوب

ي خإتم إألرسإر.. 
ي مطرإ وإمنحيت 

 
 كوب

 مفإتيح إإلنبعإث.. 
 كثإفة إلزرقة. 
 ومجد إلعبور. 
******* 

 ف إلبندقية. ألن إلعدم ينظ
****** 

 
 ألن جوإدك مكسور إلخإطر. 
 . ي إلمبص 

 
 يشتم إلقبإطنة ض

 يجلب إلغيمة من ذقن إلزبون. 
ي إلصالة. 

 
 ويحمحم ض

 ألن جوإدك بعير  وإحدة. 
 وقوإئم من إلجبس . 
 خرس إلحروب كلهإ. 

 خرس إلتإج وفصوص إلحكمة. 
 قمر إلغإبة إألسمر. 

 مفإتيح إلقلعة إلبهية. 
فة.  ي إلرسر

 
 إلقنديل ض
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ي ألبوم إلعإئلة. إ
 
ة ض  ألمتر

 لذلك ستقف عىل تفإحة إلوقت بسإق  وإحدة. 
ي إنتظإر خإتم سليمإن. 

 
 ض

****** 
 دخلت إلكنيسة

بص.   بمخإلب فهد متر
ي إلهشة. 

 
 حإمال قإرب إلتوبة بأسنإب

 . ي دمي يلهث إلتنير 
 
 وض

 آإلف إلسنير  من إلنكرإن وإلجحود. 
 .  من إلصديد وإلالمعت 

كإت هنإ وإلجوقة ترتق .  إلت  إهير   إلت 
ج.   أعىل إلت 

**** 
 أنهإرك مظلمة جدإ. 

 إلمرإكب ترصع أعشإشهإ بإلالزورد. 
ي تقرص إلميإه. 

 أنإ إلسمكة إلتر
 لتؤمن وجبتهإ من إلنور. 

 بأسنإنك مزقت إلمسإفة إلحلوة. 
ي إلقبو إلدإكن

 
 وض

 قتلت إلفهد إلذي يلعق متنإقضإتنإ
إهة بإذخة.   برسر

ي مسيحإ أرعن. 
 صنعت مت 

 بدم إلحيض.  تغسلير  صلبإنه
 وضحكت عىل ذقن إلرسير. 

د إلذي يهشم إلعظإم.   أف, إلنميمة ليس إلت 
ي إلحإنة يشنق أتبإشي إلوإحد تلو إآلخر. 

 
 وض

 بعت وجهي لمطإردي إلعوإصف. 
ي إلجنإزة. 

 
إبرة ض  آزرك إلت 

ي إألزرق. 
ر
 بير  أصإبعك تخفير  تإبوب

****** 
 ألن خيول إلمطر جإئعة. . 

 إليإ. تهشم إلنوإفذ وكثبإن إلنوست
ي إلتجربة. 

 
 ألن إلبإص سيسقط ض
 وتغرد إلهإوية بغزإرة. 

 يتالخر إلمغنون ويطتر شالل إلدم. 
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 ألن إلعدم ينظف إلبندقية. 
ي إلجحيم. 

 
 لشن سهرة عإئلية ض
ي منذور للخرسإن. 

 
 ألب

ي إلجرس. 
 خإنت 

ي طبإئع إألشيإء. 
 خذلتت 

 ألن إلعإلم رسد عدمي خإلص
ي خرم إؤلبرة. 

 
ي معلق ض

ئ
 وإلروإب
  قلق جدإ. ألن هللا

ي إلمحيط. 
 
 وإلمالئكة ذإبوإ ض

 ألن إآلخرين هم إلموت وإلقيإمة. 
 لذلك قلت للمعت  ودإعإ
 وإرتديت قنإع إلمهرج. 

****** 
يإن.  ي مضإئق إلرسر

 
 أف, إألقزإم يصعدون إلمنصة. إلعربإت تكبو ض

 إلصولجإن بيد إلعرإف. 
 .  أيهإ إلغرإب إل تمزح مصي
ي إلمغإرة

 
 إلسفينة تثغو ض

 قإسم إلغنيمة. إلوحوش تت
ي حنجرة إلقرش. 

 
ي أقفز من إلبإص ض

 لتسليتر
ي ذهبإ خإلصإ. 

ر
 كإن عرض

ي إلهإوية. 
 
ي ض

ر
 إؤلوزة جإئزب

****** 
ي إلخلوة

 
 بكينإ مع إألسد ض

 قذفتنإ إلثعإلب بإلقش وإلحجإرة. 
 لم نجد أمإ وإل شجرة
ويض إلهوإجس.   لتر

 .  ذهب إلرعإة ؤؼ إلمستشط 
ي غرفة إؤلنعإش. 

 
 إلقطيع ض
. طإردوإ خت     نإ إليومي

 لم نر إلضوء آخر إلنفق. 
 لم تصدق نبوءة إلخوري. 

 لصديق إألبدي. وإلهوإء هو إ
****** 
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 دموع إلكإهنة
 
 

 حزين كإلكون جميل كإؤلنتحإر. 
 )ؤيزيدور دوكإس(

 يإ طريدة إلشوإرع إلرجيمة.. 
 .. نقة إلعإلم إلسفىلي

 يإ رسر
ي إؤلصطبل.. 

 
 قإتلة إلزنوج ض

 إرسيإ.. جإلبة إلطإعون وإلقمل وإلبله
يرة ..   رإعية إألروإح إلرسر

ي إلعتمة.. 
 
ست مخلية إلفإرس ض ي ؤفتر

 إلسحلية إلتر
 إلرإعفة بإلسم   وإلالجدوى .. 
 بضحكة إلطإووس إلمبحوحة.. 

 ..  إلكإوس إليومي
 برنير 

 .. ي
 
 سأقطع لسإنك بأسنإب

ي مثل رسعوف أبله.. 
 
 لسإنك إلذي ؤصطإدب

 سأقطع رأسك وأهديه ؤؼ فهد
ي إلبل

 
 كونة.. ينإم وحيدإ ض

ي 
 
 سأجر جثتك مثل أستر رومإب
 لتكون وجبة شهية للظربإن.. 

 .. ي
 سأقطع ذيل إلغرإب إلذي قإدك ؤؼ جنتر

 .. ي
 
 وأسمل عينيه إلمإكرتير  بكالبة إؤلسكإض

ي إلكنيسة.. 
 
 سأدق إألجرإس ض

 إلتندي إلتندي أيتهإ إلبومة إلعميإء. 
ي وشق  إلمرتفعإت إلثلجية.. 

 
 أب

 إلزرقإء..  سيد إلتالل إلوسيعة وإلينإبيع
 وإرث أرسإر إلشالإلت إلضحوكة.. 

ي إلليل.. 
 
ي تنإم عىل رسيرك ض

 مصإرع إلجن وإلذئإب إلتر
 .. ي  أنإ إلذي قتل إلرب بلكمة دب قطت 

ي دور إلمسنير  
 
 وبإع إلمالئكة ض

 بدإء إلفإل .. 
ر
 لتقلم أبإط إلموب

إشف إألرسة ..   وتنظف رسر
 تكنس سعإل إلقس إلمرشوش عىل إلكنبة.. 

 ق قطيعإ هإئال من إلمومسإت.. أنإ إلذي أغر 
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 هشم زجإج إلمقدسإت بقضيبه إلحديدي.. 
إ  بإل عىل رأس قإئد إألوركستر

 أمإم دإر إألوبرإ. 
****** 
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 لنتفإوض يإ هللا
 
 

 تعإل يإ هللا
 لنتفإوض.. 

إ ي كثتر
ي تسم مإورإء إلطبيعة أتعبتت 

 إلهإوية إلتر
 . ي
وحإت إلقس إلشبطر ي رسر

 أتعبتت 
ي برإري

 
ي إلحروب ض

 إلنوم.  أتعبتت 
إ ي كثتر

 أتعبتت 
 هذه إلرأس إلمسحورة. 

 .  غإبة إألمإزون إلمالى بفهود إلالوشي
يرة إلمالى بإألشبإح وإلقوإرب.  ة إلرسر  إلبحتر

 هذإ إلجسد إلسإقط إلموحل إلملعون إلمنذور لوليمة بإذخة.. 
 تعإل نتفإوض

ي مكإن مإ من هذإ إلعإلم
 
 ض

 ألرى وجهك إلجميل
 زيك إلرسمي إألزرق.. 

 ألنيق.. كرسيك إ
 ؤضبإرتك إألزلية

ي إلميتير  منذ إلبدإيإت إألوؼ.. 
 
 ألبوم أسالض

 خرإئط إلمجرإت إلمعقدة جدإ. 
 غرف إلمالئكة إلطينية.. 
 .  وجه عزرإئيل إلدرإمإتيغي

ي إألسود. 
ر
 كتإب حيإب

 إل إألنبيإء وإل إلمتصوفة وإل إلفالسفة رقوإ لحإؼي إلغريبة.. 
 . ي مزهرية روجي

 
 إلوردة ض

ي إنت
 
 ظإري. إل شمس ض

ي معتم ويدإي مقطوعتإن
 بيتر

ي متإهة عدمية.. 
 
ير ض  ض 

 يإ هللا لنكن صديقير  مرة وإحدة
ي ذئإب إلحوإس

 خإنتت 
 روجي وردة ميتة

 وجهي دخإن عإبر.. 
****** 
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 شطحإت
 
 

ي إلتلة
 
 حير  يعوي إلذئب ض

 أقول هذه ليلة جيدة.. 
ي 
ي ينإديت   أب 

ة قس سكرإن..   بنت 
 لنمإرس طقوس إلسحر

 .فوق صخرة سودإء. 
ي أرنبإ ضحوكإ

 ليهديت 
 أو خإتم ملكة إلغإبة.. 
ي بإلفإكهة  ليمال جيت 
 وحشإئش نإدرة جدإ

 لتهدئة خإطري إلمكسور
 وطرد سنإجب إلنقرس
 من عمودي إلفقري.. 

 حير  يطل غرإب غربيب
ي سقف إلبيت

 
 عإلقإ ض

 يهتف بإسمي 
ء ي إلدي

 أقول هذإ حس 
 يدحض حج  إلضوء
ي 
 ويحإول طعن مخيلتر

 بفأس حإد.. 
 غي شجرة إلكستنإءحير  تب

ي 
 
 أقول هذه أمي لم ترب

ين حوإل  منذ عرسر
ي ضم عظإمي 

 
 ترغب ض

 إؼ أغصإنهإ إلمرهفة.. 
 ورسد حكإيإت حزينة جدإ

ي إلشتإت.. 
 
 عن أسوأ أيإم عمري ض

ي عصفور
 حير  يغت 

 فوق عمود إلتليغرإف
ة ي عإد من إلمقت 

 أقول هذإ أج 
ته إلعبثية..  ي بنت 

 ينإديت 
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 لنمإرس فن إليوغإ فوق شجرة
 إلصفصإف إلهرمة.. 

ي وجود إلموت
 
 ونشك عميقإ ض

ي إلظلمإت.. 
 
 ودخول إألشيإء إلمرحة ض

ي إلحديقة.. 
 
 حير  أرى وردة مشمسة ض
ي فإن

 
 أقول هذه روح صوض

ي قلب إلطبيعة .. 
 
 ض

ي   تدق إلفرإشة بإب 
 حير 

. أقول هذإ  ي
ئ
 إلوإفد روح هللا إلمتمرب

******* 
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 حبل طويل بيد إلربإلنهإر 
 

 
 ر حبل طويل بيد إلربإلنهإ

 يخنق به من يشإء .. 
 يسحب به من يشإء
 ؤؼ نعيم إلهإوية.. 

 ..  إلليل لرسإدق إلالوشي
ة..   لرقصة إلفالمنكو مع أشبإح ختر

 لتشذيب أزهإر إلودإع.. 
 لرتق حنجرة إلفرإغ .. 

 .. ي
 إلليل لنجمة تطفو عىل سطح عيت 

 لفهد ينإم تحت رسير إلعإنس
 هإربإ من عإصفة أضدإد .. 

ة : أك ي إلشهتر
 رر دإئمإ مقولتر
 إلوجود فضيحة.. 

 إلوإلدة بشإرة إلالجدوى .. 
 فإكهة إلمتنإقضإت.. 
ي بالغة إلنرس

 تنقصت 
 ألرصع رسد إلجبإل بإليإقوت.. 

ي جنإزة عميقة.. 
 
 ألبغي مثل سفينة ض

 ألن عضة إلتمثإل موجعة جدإ.. 
 دمي مدلوق عىل سجإد إلسحرة.. 

ي إلبهو غتر ضبإب إلوضوح.. 
 
 إل أحد ض

ي إلرقعة... 
 
 إلقتلة كتر ض

 إلليلة سأقتل كإهنإ وأحرر طوإويس إلمخيلة.. 
ي ؤؼ إألرملة.. 

 سأعيد ريشة إلهدهد إلحقيطر
ء إلرهإئن عىل  فستق إلضوء..   أهت 
 تلك نهإية إلقبإطنة بسم إلعذرإء

 إليومي 
 وإصفرإر سنإبل إلنتر

 بير  شقوق إلمرإكب.. 
 هذإ إإليقإع إألعم

إ لمديح إأل   مكنة.. لم يكن زئتر
ي مأزق.. 

 
 كإن مجرد نأمة ضب ض
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 لم أر حيإ ويقظإن.. 
 لم أر غتر مإرة نإئمير  
 يخطفون ؤوز إلدموع

 تإرة يركضون بإتجإه مصإبيح إلسهو.. 
 وطورإ يختفون مثل قوإرب

ي قإع هوإء جإف . 
 
 ض

****** 
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 يإنوس إلسميسإزي مطرزإت لوق
 

إ من مشية إلغرإب  أسخر كثتر
 دإخل عمودي إلفقري. 

ي إلبإحة إلمظلمة. أ
 
 سخر من أسلحة إلعميإن ض

ي إلمرتفع إلصخري. 
 
 من إألمس إلعإلق ض

 من حتميإت إلطبيعة إلبإئسة. 
 من إلفالسفة إلذين مإتوإ مختنقير  بأحبإل إألسئلة. 

ي مركب نوح. 
 
إ ض  من مؤخرة قإئد إألوركستر

ى.   من كذبة إلوجود إلكت 
 من برإهير  إألنبيإء إلجدد. 

ي 
 
 .من جوهر إلظل إلفإب

 من إلرب إلذي يرشقنإ بإلسهإم وإلهيوؼ. 
ي تلتهم إلقطعإن إلوديعة. 

 من إلظلمة إلتر
ي إلحرب. 

 
ورة ض  من قرقعة عجالت إلصتر

ي بحة إلغرسونة. 
 
 من إلنورس إلسكرإن ض
 وهي تجر عيون إلحرفإء
ثإرين.   ؤؼ نهديهإ إلتر

 من قيإمة ضحإيإي دإخل معتقالت إلنص. 
ي عربة نقل

 
 إألموإت.  من هروب إلنقإد ليال ض

 .  مسلحير  بإلنعوش وإلالمعت 
 من إلقمإط وعرق إألم إلبإرد. 

ي قبو مهجور. 
 
ي ض

ي إلعبتر
ر
 من  طريقة موب

ير.   من صوت إلبومة إلرص 
 . ي إلمبص 

 
 من ثعإبير  إلنسوة ض

 من فوإكه إلجسد إلمغشوشة. 
 من إألقزإم وإلعيإرين وإلمنإطقة. 

إسة زيزإن إلحقيقة.   من رسر
ي 
 
 إلكإزينو. من رقصة إلليل وإلنهإر ض

 . ي تبتسم للمإرة إلنإئمير 
 من إلهإوية إلتر

ة.   من صفتر إلبإص أمإم بإب إلمقت 
 من نبإح إلمتنإقضإت تحت جلدي إلمغضن. 

 من منإدإة إلحمإمة ؼي كل يوم : 
 . ي
 إل تصح يإ شطر
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 سأطإرد مزهريإت إلقديسة
 
 

 من إآلن فصإعدإ
 . ي حديقة رأخي

 
 سأنكل بإلذئب إلذي يعوي ض

 رشقه بإلحجإرةسأحرض إلمومسإت ل
 وأحذية روإد إلفضإء. 

 سأعتقل إلموت مثل جإسوس نإزي. 
 . ي مبص 

 
 سأعير  عزرإئيل ملكإ ض

 .  وأحول عربإت إألموإت بيوتإ للدعإرة وإلموسيطر
 سأرتدي قبعة إلمستحيل

 وألعب بإألزمنة مثل بهلوإن. 
 من إآلن فصإعدإ

 سأدحض حج  إلعميإن. 
 وأدع إلالوشي يتكلم بفصإحة

 من إلذهب إلخإلص.  حإمال مصإبيح
 .  سأكذب رسول إلوشي

 متهمإ غيمته إلوإقعية بإلهرطقة. 
 . ي
 
ي قإرب فرعوب

 
 سأحمل خمسير  ألف ؤمرأة  ض

ي إألبدية. 
 سأقيم مدينتر

 .  وتكون إلنسإء مالذي إألختر
 من إآلن فصإعدإ

 سأسحب إلنهإر من إلعإلم. 
 ألنه سإم جدإ وغتر جدير بأحالم إلشعرإء. 

ي  ي إلروجي إألبه. وأقول لليل : أنت حبيت 
 وأج 

ي 
 . أنت إلرإشي إلمدهش لنورإس مخيلتر

******** 
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ً
 لو كنت ؤإلهإ

 
 

 ** حير  أجلس عىل كرخي هللا
ي حرإئق

ئ
 سأرسل إلمالئكة مثل إطفإب

 لتقليم أظإفر إلشمس.. 
 وقطع لسإنهإ إلمتدؼي فوق بيوت إلتنك.. 

 .  سأجعل كل إلجنود شعرإء مرموقير 
 رتإدونوإلقإدة موسيقيير  كبإرإ ي

 ..
ر
 إلكنإئس لتهدئة خوإطر إلموب

 سأجعل جميع أسلحة إلدمإر إلشإمل آإلت موسيقية نإدرة.. 
 وإلثكنإت أمإكن هإدئة لممإرسة فن إليوغإ. 

 .  إلقدإمي
 أدحض حج  إلمحإربير 

 وأعيد جميع إلقتىل موسمير  ؤؼ
 دإر إألوبرإ.. 

ة ت أشيإء كثتر  لو كنت إإلهإ لغتر
ي إلعإلم.. 

 
 ض

 ؤؼ فوإكه جإفة.  تحويل إلقنإبل
 وإلمدرعإت ؤؼ غزإإلت أليفة.. 
 وإلطإئرإت إؼ فرإشإت جذؼ.. 

 ..
ر
 وإلسفن إلحربية ؤؼ ملجؤ آمن للغرض

 لو كنت ؤإلهإ لكشفت عن وجهي 
 آخر كل شهر.. 

ي مرتفعإت إألسئلة . 
 
 لتنإم زيزإن إلفالسفة ض

 .. ي
 ويكف إلمتصوفة عن إلدورإن إلعبتر
ي م
 
 عتقل نإزي. لو كنت ؤإلهإ لسجنت إلموت ض

 وطردت إلقبإر وعربإت نقل إلجثث
 وألغيت طقوس إلحدإد . 

******** 
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 إلغريب
 
 

ي إلليل
 
 يزورنإ ض

ي يده بإقة ورد ومفإتيح.. 
 
 ض

 حمإمة بيضإء تحت لسإنه.. 
 صوته نإعم جدإ.. 

ء بأرقإم إألرإمل  هإتفه إلجوإل مىلي
 وإلمنكرسين. 

****** 
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 رس غصن إألسدلن أك
 
 

  مثل دموع إلفهد.. دموع مسدخي 
د..  ي رمية إلت 

 
 إلفصإحة ض

 . ي جر إلحقول إؼ مالذ إلعإرفير 
 
 ض

 مرت غزإلة من شقوق إلمخيلة. 
إوإن عىل محيط إلظل..   مرت يدإن خرص 

 آثإر إلفرإشة بإرز للعيإن.. 
فة رأسك..   سقط إلقطإر إلنإئم من رسر

 إلرهإئن كتر وإلميتون يفرقعون أصإبع إلذكريإت إألوؼ. 
 تنإ إلرمىلي نإس غإمضون.. زرب من بي

ي إلغرإب بلكمة
 ودإهمت 

 فنسيت برتقإلة سهوي عىل إلطإولة. 
 كنت أعم وكإنت إلجدرإن زوإرق

 .. ي
 ترتإح عىل كتط 

 وإلصبإح ندي إلطريق إؼ إلمرش إلقديم.. 
ي بإحة إلمتصوف.. 

 
 ندي درإجة إلالوشي ض

 .. ي
ي عىل هإويتر

 من سيدلت 
 .. ي إألقإذي

 
 إلليل يزحف مثل فقمة ض

 لشمعة تطفو عىل سطح إلهالك.. وإ
 .. ي إيقإع مفإصىلي

 لم يرقت 
 وإل رقت لحإؼي وردة إلمزهرية.. 

 فرت قطإة إلمعت  من قإع أظإفري.. 
 ؼي نجمة إلقطب.. 

 لم ترسر
 .. ي إلمدلجون أمإم إلبتئ

 
 وأفردب

 لن أكرس غصن إألسد.. 
 

***** 
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 إلذئبة
 

 
ي إلكنإئس.. 

 
 كإنوإ يرددون ض

ي إلمعإبد حيث يتحرك إ
 
ي إلنقصإن.. ض

 
 لرهبإن ض

ي ترشق إلصقور بإلزغإريد.. 
ي إلهضإب إلتر

 
 ض

ي تغفو بلمسة سإحر.. 
 إلوديإن إلتر

ي إلسإحإت إلملبدة بسحب إلنوستإلجيإ.. 
 
 ض

ي أرضعتك عىل ضوء إلقمر.. 
 كإنوإ يرددون أن أمك إلتر

ي حقول إلذرة.. 
 
 ض

ي تستدرج إلينإبيع إؼ إلبيت إلموخر بإلقصب. 
 أمك إلتر

ي تقرض 
 حبإل إلحمأمك إلتر

ي حزيرإن. 
 
ب فروة رأسك ض ي ترص 

 إلتر
 لتخلصك من حلكة إلنسيإن. 

ي تجري ورإء إألرإنب وإلغزإلن .. 
 أمك إلتر

ة.   لتكون حصتك من إلقنص وفتر
ي تصعد إلصخرة وتعوي.. 

 إلتر
 تنإدي ذئإبإ يطلون من شبإك إلقمر.. 
 أطفإإل يلعبون عىل حإفة إألبدية.. 

ي 
 كإنوإ يرددون أن إلذئبة إلتر

 تمتسي ظهرهإ.. كنت 
 مثل فإرس صغتر 

ي مإتت برصإصة قنإص. 
 إلتر

ة روح هللا..  ي مسإء هإدىء مثل بحتر
 
 ض

 تلك إلذئبة إلمبقعة بإلرمإدي.. 
ي قتلوهإ بدم بإرد أمإم دإر إألوبرإ . 

 إنهإ أمك إلتر
 

***** 
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 نهدإن ثرثإرإن أصيبإ بإلعم
 
 

ي  جدإ هذإ إليوم.. 
 حقإ أنإ شطر

ي مشبعة بإل
 غيوم.. ألن ممرضتر

ثإرين أصيبإ بإلعم.   ألن نهديهإ إلتر
 وحلمتيهإ مغرورقتإن بإلدموع.. 

 -إختلست فإكهة جيدة من فمهإ إلسكرإن
إ إنبثق  قبل أن تدهس عينإهإ خطإفإ صغتر

 .. ي
ر
 من تلة صوب

 حقإ أنإ حزين جدإ هذإ إليوم.. 
ي ممتلئة بإلعميإن.. 

 ألن طريطر
 وإلشمس مصفرة أمإم إلمستشط  

.. تنتظر صيدليإ لز   رقهإ بإلمورفير 
ي كعإدتهإ للمرذ  إلمنكرسين.. 

 لم تغت 
ة..   إؼ إلمقت 

ر
 وترإفق عربإت إلموب

 لم تكلم أحدإ من إلبإعة إلمتجولير  
 وعىل وجههإ كدمإت زرقإء.. 

 ..  مثىلي
 حقإ إلعإلم ييئ 

إت إلمنإطقة..   خذلته تنظتر
 إل غإئية إألشيإء.. 

 سخرية إلليل وإلنهإر تحت جدإر إلحإنة.. 
ي إلفصيحة.. مسدسإت إ

 لمإذ 
ي مليئة بجرإر إلضوء.. 

ر
 حقإ بإخرة صوب

 .. ي
ر
ي يختلسون إلقمح وإلموسيطر من حنجرب

 ورهإئت 
 .. ي
 وعىل جرس مخيلتر

ي عز إلنوم.. 
 
إ طيور ض  ثمة أوركستر

ي إلمرآة.. 
 
 حقإ ؼي أحبإب كتر ض

 أهدوإ مصإبيح مدهشة.. 
                                                                                                                   إؼ سكإن روجي . 

******* 
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 يقيس إلفرإغ بريشة طإئر إلوإقوإق
 
 

 أنت مهإجر قديم.. 
 صإنع طوإقم أسنإن لهيإكل عظمية
 تقيس إلفرإغ بريشة طإئر إلوقوإق.. 

ي مغإرة رأسك.. 
 
ي دببة ض  ترب 

ي مينإء
 
 ؟..لمإذإ ؤختلسوإ مصبإحك إلسحري ض

ي  مركب
 
 لمإذإ أخفوإ مفإتيحك ض

؟..   مزدحمإ بإلفالسفة وإلمجإنير 
ير؟..   لمإذإ بإعوإ حقإئبك إلمليئة بإلخرإئط إؼ فلػي ض 

ي أعمإق إألبدية.. 
 
 أنت سبإح مإهر ض

ض مثىلي من بنك .. 
 لم تقتر

 وتبع دمك أمإم إلكإزينو.. 
 وتغسل صحون إألحصنة.. 

 ومنإهد إلمومسإت.. 
ف طوإل إلنهإر ؤلسعإد إلمزإرعير  لم تتحول ؤؼ روبوت  يت  

 وإللصوص.. 
 لم يطإردك غرإب بجزمة متصوف.. 

 لم تحتضنك غزإلة بفم كرزي.. 
ي مإخور.. 

 
 لم تنس قبعتك ض

ي مظإهرة.. 
 
 لم تقطع قدمك إليمت  ض
 وتفقد حبإلك إلصوتية .. 
 من منصة..  تسقط مثل تمثإل حزين

 إل تبك مثىلي حير  ينإديه ميت
ة طإو  ة بنت   وس.. أمإم مقت 

 ليهديه سالحه إلقديم.. 
 لقنص ذبإب إلحدإثة.. 

 لم تعضك ممرضة جميلة من زندك.. 
 وتسحب روحك إلمستدقة
 بخيط مخيلتهإ إلطويل.. 

 قد يرشقك مفكرون بمكعبإت قوس قزح.. 
يقإ  وهم يجوبون شوإرع إلميتإفتر 

 شبه عرإة.. 
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ي رؤوس إلجبإل.. 
 
 أنت  مثىلي وعل هإئم ض
 تنظف كوإبيسك إلليلية

.. بفرشإ يإؼي  ة فنإن ستر
 مهددإ بسكتة قلبية.. 
ي أو   أمإم مأوى إلمسنير  .  فوق جرس خشت 
 من ساللة درإكوإل

 حير  تسقط إلشمس
ي بتئ إألفق.. 

 
 مثل دلو ض

 ويصإب إلعإلم بإلعم.. 
 ..  أعقد جلسة طإرئة مع جوإسيس إلالوشي

 أهدي كتإب تفستر إألحالم
 ؤؼ متصوف يجوب مإ ورإء إلطبيعة.. 

ي بإرجة حربي
 
 ة.. ض

 تالحقه شجرإت بسيقإن طويلة.. 
ي إلنهإر .. 

 حير  يختط 
 مثل سفينة إلتإيتنيك.. 

ي قإع إلعتمة.. 
 
 ض

 ويذهب إلنإس ؤؼ مدن غإئمة
ي مقإطعإت رؤوسهم .. 

 
 ض

 أتحول تدريجيإ ؤؼ وحش
 بقرون معقوفة.. 

 .. ي
ئ
 وذيل تمسإح بدإب

 وجنإجي رخ فر من كتإب ألف ليلةوليلة.. 
ية..  ي إلت 

 
 أعوي مثل ذئب ض

 هددإ تمإثيل ومهربير  جددإ.. م
ي إلعإج وإلذهب.. 

ر
 كبإر سإرض

 ..  أعض مرإبير  و شيإطير 
 من أعنإقهم.. 

 أطتر فوق أبرإج إلمعإبد.. 
 أصيد قسإوسة ببندقية قنإص.. 

 أمال فمي بدمإء إلخونة وإللصوص.. 
 هكذإ مثل ثعبإن أسطوري مجنح.. 

 أسحب بإخرة مئلى بإلقرإصنة
 ؤؼ ظلمإت إلهإوية . 

  شطر إلالمعت  . ميممإ وجهي 
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 شذرإت
 
 
-  ..  إلحيإة مهبل كبتر

 نسقط منه مثل صيصإن هشة.. 
ي غ
 
 إبة مليئة بإلثعإلب وإلمصإدفإت.. ض

*** 
-  ..  هللا يخطط لقتىلي

ء إلسمعة..  ي بمقص حالق خي
 
 سيقطع لسإب

ي حإفظة نقود عزرإئيل.. 
 
إ ض سل تنبيهإ أختر  ستر

 ربمإ وصله بريدي إلليلة إلفإئتة.. 
 لسخرية من ذقن إلعإلملمإ إتهمته بإ

 قتل إألشيإء إلجميلة بدم بإرد . 
 ربمإ لم ترقه سهإمي إلمتجهة

 ..  ؤؼ حرإسه إلدوغمإئيير 
 لذلك شطب ؤسمي بإكرإ من قإئمة

                                                                                                                         إلعميإن إلجدد . 
******* 

 أحرقوإ إلنسإء أينمإ كن..  -
ي دمرن إلعإلم

ر
 إلنسإء إللوإب

 بقنإبل أعجإزهن.. 
ي إلغرف إلمعتمة.. 

 
 صنعن إلحروب ض

 جلي   إألكفإن وإلقبإر وإلنميمة.. 
 رسإدقإت إلتعإزي.. 

 أثير  إلقبور بإلجثث إلمتعطنة .. 
تم عليهن ..   عتر

 
 أصلبوهن أب

 ليكون إلخوإء سيد إألمكنة
 لمجد لقإتىلي ثعإبير  إلنسإء . إ

*** 
 أنإ قذر أعم سإم  موسوس.. 

ة ..  ي مقت 
 
 مطرود منبوذ مثل كرخي ض
 متجمد مثل إبتسإمة ميت.. 

 أكركر قطإرإ بإئسإ من إلعظإم وإألعصإب إلمتهدلة.. 
يق ..   أحمل خنجرإ لطعن غرإب إلميتإفتر 
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 طلقت إلعنإية إؤلإلهية.. 
 ونسفت ذرإع إلسمإء.. 

ي مئلى ب
ر
 سم إلشوكرإنحنجرب

ي طعم مرإرة لوتريإمون. 
ر
 ولصوب
*** 
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 بيت تنظفه إلمالئكة بإلموسيطر 
 
 

 إلبيت إلذي كإن يرتإده هللا.. 
 بسبعة كالب صيد مدربة جدإ .. 
 .. ي غإبة رأخي

 
 إلقتنإص إلشيإطير  ض

ي إلسيئة للغإية.. 
ر
 نمور ذكريإب

 لطرد بوم إلدوق إلصغتر  من عش عمودي إلفقري.. 
.. إلبيت إلذي كإنت ت  نظفه إلمالئكة بإلموسيطر

 ويزوره إلهوإء مثل قس مسن.. 
 لتهدئة إلخوإطر.. 

 ..  وتسليم مفإتيحه لحرإس إلبيت إلرسيير 
 إلبيت إلذي كإن يرتإده إلقط إألسود.. 

 .. إس صيصإن هوإجدي  بشهوإنية مفرطة إلفتر
 وؤيقإظ وردة إلمزهرية.. 

ي من عظإمه  إلبيت إلذي أقإمه أب 
 ..إلمليئة بصفتر إلحتميإت
ي   ليحمي حمإمه إلذهت 
 من خرإدق إلقنإصة.. 

 ..  هجوم صحون طإئرة من أظإفر إلبؤس إليومي
 ..  من غيمة إلفهد إلخالخي

ة ضوء..   إلبيت إلذي تسكنه إألم مثل بحتر
ي تطتر مع إلمالئكة .. 

 إألم إلتر
 ..  ويزرب من صوتهإ إلمشمس متصوفة كتر

كإت..   إألم إلمدججة بإلمصإبيح وإلت 
 مركبإ آمنإ..  إلبيت إلذي كإن

 يشق عبإب إلمتنإقضإت بمرونة خإرقة.. 
 إلذي طإردته طوربيدإت إأليإم إلسودإء .. 

 إلذي طإرده إلليل وإلنهإر بمسدسإت فصيحة.. 
إ تإيمورلنك..   إلذي صمد طويال أمإم أوركستر

ء  إلبيت إلجميل إلهإدىء إلذي يزوره هللا آخر إألسبوع مثل إلج 
 .. ي
 فلسطيت 

تإح قليال من ز  يقإ.. لتر  ئتر إلميتإفتر 
 ذإك إلبيت سقط فجأة مغم عليه.. 
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ك.. ؤختط  سإكنوه برسعة   نتر 
                                        ***** 

   هربت مثل هندي أحمر ؤؼ إلمكإن.                                                                                               
**** 
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ئ نإ  عىل سيإسة إلغرإب قالب مفإج 
 
 

ين سنة ونيف  منذ عرسر
 .. ي
ئ
 أعمل حإجبإ لدى غرإب سفسطإب

ي رجل أصم من مخلفإت حرب 
 
 ..٦۷وبمإ أب

ي لظربإن جسور.. 
 بعت نيإشيت 

 ومسدخي لعإهرة
 لتفتح إلنإر عىل قرإصنة

ي عز إلليل.. 
 
 يهددون قإربهإ إلجسدي ض

 .. ي
ي جبيت 

 
ي ذو عير  وإحدة ض

 
 وبمإ أب
 من برونز خإلص..  وكتفير  

 وقإمة مديدة مثل عمود فقري لدينإصور عإشب .. 
ي جدإ إلسيد إلغرإب.. 

 كإن يحبت 
 ..
ر
م موإعيد إلصالة عىل إلموب  أحتر

ي تالوة إلجنإز .. 
 
 وإلبكإء بصوت كنغر ض

ة سلحفإة  وتقديم إلتعإزي بنت 
 سيئة إلمزإج.. 

ي إلغرإب مثل  أب روجي 
 أحبت 

ي إل
 
ي ض

ي تغت 
قلعة وتجلب إلذؤبإن للوليمة بحرفية يعإمل إألشبإح إلتر

 عإلية.. 
 أطهو ديدإنإ طإزجة للسيد إلغرإب.. 
 وأرش عشه إألنيق بأشتإت إألرز.. 

ي إلمسإء
 
 أنظف ريشه ض

 وأمسح جنإحيه بزيت إلقديسة.. 
 وأترجم تلك إلكلمإت إلمسمإرية

 غإق غإق غإق.. 
 إؼ لغة سكإن إلقلعة.. 

شي 
 معلنإ للجميع أنه إلوريث إلرسر

 زريإب..  لحنجرة
 وأن لونه إألسود إلغربيب يجلب إلحظ لالرإمل وفإقدي إلسند.. 

 غتر أن إلسيد إلغرإب
 .. ي
ر
ي غإبة كلمإب

 
 تفطن لعبور إلثعإلب ض

 حإول قتىلي بمخإلبه إلطويلة.. 
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ي حررت  رهإئن
 
 ألب

ء برإئحة إلجثث..   من ثقب عميق  مىلي
 .. ئ  مشعال حرإئق إل تنطط 

 دإعيإ كإئنإت إلرمإد للعصيإن . 
***** 
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ي إلمسإء
 
ي تزورنإ ض

 إلميتة إلتر
 
 

ي بريدك
 أسلمتت 

 تلك إلفرإشة إلمصطفقة
 بكيت طويال يإ أمي 

ي إلكلمإت.. 
 
 لمإ إكتشفت ؤيقإع روحك ض

ي ميإه إلمخيلة.. 
 
 صوتك إلعإئم ض

 قرأت رسإلتك جيدإ.. 
ي إلمسإء

 
 وإكتشفت أنك ض
 تزورين بيتنإ خلسة

ي وردة إلمزهرية
 
 تشعلير  إلمحبة ض

 مكنة إلمعتمة.. تضيئير  كل إأل 
 تطردين ذئإب إلغيإب.. 

ي مطلع إلفجر
 
 وض

 تعودين إؼ بيتك إألبدي. 
****** 

 
 
 
 



-| 445 |- 

 2تغريدة إلصبإح 
 
 

ي جرسإ فخمإ
 سأبت 

ي وروجي ..   قلت 
 بير 

ه إإل إلمتصوفة وإلعشإق..   إل يعت 
 أمال قإع إلهإوية بأزهإر إألوركيديإ.. 

 وأقيم عشإء فإخرإ
 .. ي إلرسيير 

 
 لسكإب

وس ي هومتر
 إألعم..  لصديطر

 ألنكيدو إلمطوق بإلحإفإت.. 
 ألهل إلكهف وكلبهم إلرإبض

 .. ي
 أمإم مدخل كتط 

 لحمإمة جإرتنإ إلثكىل.. 
 ألموإت جميلير  

ي 
 يمسحون زجإج مخيلتر
 إلمزدحم بغبإر إأليإم.. 

 لزهرة عبإد إلشمس إلرإعفة
 .. ي
 بقدإس وثت 

 لفرإشإت نإئمة تحت غالف إلروح.. 
ي 
ر
بوإ من دم كلمإب  لمرإبير  رسر

ي خمرإ لسبإيإهم.. وأح
ر
 إلوإ عرض

 .. ي
 
 لقطإن بإخرة رإسية تحت لسإب

 لريح عميإء تتسول جوإر دإر إألوبرإ.. 
ي أعمإق إلصمت.. 

 
 مرتجفير  ض

ر
 لغرض

 .. ي
 لحصإن جإري إلنهيلستر

ي جميعإ بإسم إلحب.. 
 سنغت 

 ..  بأمجإد إلعإلم إلسفىلي
إشق بندف إلضوء  نتر

ي عشإش أروإحنإ
 
ي ض

 نخط 
 كلمإت حلوة.. 
وإ إلنهر رسيعإ.. وألبوم غربإ   ء عت 

 فوإكه نإدرة ليوم إآلخرة.. 
ي إلصوت..   كروإنإ شح 
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 لتأثيث سهرتنإ إألبدية
ي رحم إألرض.. 

 
 ض

 سنحب إلعإلم وسمإوإت
 طفولتنإ إلعإلية.. 

 نجوم عمإئقنإ إلمؤتلقة.. 
ي بير  قطيع إألضدإد.. 

 سنآج 
 ونوزع حمإم إلشعرإء

 عىل إلعميإن . 
****** 
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ي خلوته
 
 إلسإحر ض

 
 

 .. ي
 
 إلضفدع إألسود تحت لسإب

 إلضفدع إلذي يغرد لتهدئة إألشبإح.. 
 أعدك أيهإ إلسإكن إلمتحرك .. 

 لن أمدح خيول إلبإبإ
 ألظفر بمأدبة إلخالص.. 

 بزهرة إلغفرإن إلبالستيكية.. 
 بفضة إألبدية.. 

ي تلعب أفص إلمإمبإ
ي عدر

 
 ض

 بحبل إلمتنإقضإت.. 
 تمطر إلنسور .. 

 ثل طفليير  كفيفير  .. ترقد إلغيمة وإلنسيإن م
شي لذئإب إلكلمإت إلغريبة.. 

 أنإ إألب إلرسر
ي إلمرآة.. 

 
 أرش صيصإن إلجسد ض

ي إلوثنية
ر
ي خلوب

 
 ض

إ..   أكل إلنسإء  مثل شطإئر بيتر 
 حوإخي سحليإت رخوة.. 

 وأظإفري شمعدنإت جنإئز.. 
 أصنع بنإدق صيد من أعمدتهن إلفقرية.. 

 أمال سالؼي إلمثقوبة بأرز حلمإتهن.. 
ي إن
 
 تظإر ؤإله ملعون لجمهورية إلعإلم.. ض

ي مثل لوتريإمون إألحدب .. 
 إلعإلم إلذي يمدر

 )ضإحكإ من تزإحم إألضدإد(.. 
ير إلذي يتغء عىل عكإزة إلكهنة ..   إلعإلم إلرص 

ي قإع إلبحر.. 
 
 هللا ؤختط  ض

ي طإئرة تجسس.. 
 
 تإركإ ثروته ض

 تإركإ كرسيه إلفإخر للشيإطير  إلجدد.. 
ي 
 
 مخيلة إلمتصوف..  تإركإ ريشة ذهبية ض

م..  إقمإتتر   خدعته وردة إلت 
 أنإ سإحر وشيطإن وبهلوإن

ية..  ي إلت 
 
ي وحوش إلالجدوى ض  صإنع أسإطتر ومرب 

 عند إلغروب أعوي ألجلب
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ي من قإع إلغإبة.. 
 برإهيت 

 إلحصإن إألسود من تلة ظهري.. 
 أوقظ إلعميإن بزئتر سيإرة ؤسعإف.. 
ة..  ي إألثتر

ئ
 إلالمفكر فيه من أشيإب

ي إألوؼ.. أبغي 
ر
 مثل طإئر إلوقوإق خرإب سنوإب
 بيت إلكينونة إآلهل بصهيل إلمحو.. 
ي جدإ  أنإشيد إلليل وإلنهإر.. 

 تؤلمت 
ى..   هذه إلكذبة إلكت 

 دموع هذإ إلعإلم إليتيم . 
 

***** 
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ي زورق هإدئ
 
 مكتظ بإلمصإبيح أمتر نإئم ض

 
 

ّ إذإ قيس  )وشبيه صوت إلنصي
ي كّل نإد

 
 (.بصوت إلبشتر ض

 أبو إلعالء إلمعّري )سقط إلزند(
ي إلغ

ي وصديطر
إؼي جدإ دمحم إلصغتر أوإلد ؤؼ روح إلشإعر إلمبدع أج 

 أحمد. 
ي مكإن مإ من هذإ إلعإلم إلفسيح جميال ومتاللئإ

 
ك إألن ض

ّ
 )إل تنس أن

إ  طوب  لك )فتحي مهذب(
ّ
 وأبدي

 ّ  ** ترتطم صإعقة إلنصي
 ببالطة صدري

يير  
ّ
 كتصإدم قطإرين شق

ي نف
 
 ق إلروح إلمزدحم بإلضحإيإ.. ض

******* 
 حريق هإئل يهدم برج إلرأس

إن  زفرتإن عميقتإن تعت 
 مرتفعإت إلجسد.. 

******* 
ة مهجورة

ّ
 أبدو كقلعة أثري

 يهبط عليهإ صيف ملعون
 من طإبوق إلنإر.. 
 إلفرإغ كجرذ

ّ  أقرسر
 بينمإ تنبح إلمتنإقضإت تحت

 سفح إلكإحل.. 
********** 

 ّ ي
ئ
ي نهإر سفسطإب

 
 من ذيىلي إلمقطوع يجّرب

ي نرس جريح
ّ 
 كمإ لو أب

 يمال ديرإ مهجورإ بإلزعيق... 
********** 
 عصفور مشمس

ين.. 
ّ
جإت إلمعز  دهسته حرسر
 فتسإقط ريشه مزقإ مزقإ

ي حفر إلهوإء.. 
 
 ض
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خت طوقه بإلسوإد
ّ
 ؤذ لط

 ّ إت إلنصي  نت 
 مإذإ لو يفلت هذإ إلعصفور إلمخذول

 من أصإبع إلحدإد؟
******** 

 وإحد لم يبق حصإن
 ألوإصل إلقتإل

 بعيدإ عن مدفنة إلهإمش
 حيث ينبت أموإت كتر 
ته إلفسيحة... 

ّ
ي تل
 
 ض
 يث إلطبيعة غروب خإلص. ح

********** 
 ّ ي قّبعة إلنصي

 تصفعت 
 أتخّبط)كسمة قوس إلبحر(

ك صّيإد ي رسر
 
 ض

 يرّوض مخإلبه إلستقبإل
 ..
ر
 طحإلب إلغرض

ة تأكل  بينمإ غيمة جإرتنإ إلفقتر
 إلضوء بإلملعقة

فتير  شفيفتير  وت  نقسم ؤؼ رسر
عإن طفولة إألمتر 

ّ
 تود

ي قإع زورق.. 
 
 إلنإئم ض

 بينمإ إلكإبة تبدو كطإئر مذعور
إفتإن... 

ّ
 تالحقه دمعتإن شف

) إ)بوم إلدوق إلكبتر
 بينمإ أوركستر

ي قمم إلكلمإت.... 
 
إزإ ليليإ ض

ّ
 تشعل جن

حة
ّ
 بينمإ ثّمة حمإمة مسل

 تطلق نوإحإ حإرإ
 بير  ذرإشي صنوبرة

مة
ّ
...  متقد

ّ
ي إلسن

 
 ض

********* 
 طإئش

ّ
ي كبط إت قلت 

ّ
 تنفرط دق

مة.. 
ّ
ة متأل ي بحتر

 
 ض

 تصعد طيور محروقة
 ..  من فّوهة رأخي
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 ينكرس زجإج وجهي 
 ثقيال ومدّمرإ... 

ي سإحته
 
 وجهي إلذي يتقإتل ض
 جنود إلليل وإلنهإر(
إلن

ّ
 فيمإ قدمإي تتهد

ي إلهزيع
 
ي عجوز ض

 كشفتر
 إألختر من حلكته.. 

عة
ّ
 إألصإبع بينمإ أّم مقف

ي قطيعإ أليفإ من إألحزإن
ّ
 ترب 

 .. ّ ي متحفهإ إلشخري
 
 ض

 بينمإ أسد حإلك يفرغ حمولته
ي عّبإرة... 

 
 ض

************ 
 فمي بتئ 

 تصعد إلكلمإت من أغوإره
 كرإهبإت بجالبيب سودإء

إعإت..   إل يتدإفعن بل يتطإيرن كإلتر
 يقطعن أميإإل من إلحدإد

ي أيقونة إلوجه.... 
 
 ض

ي قطيع نعإم 
ر
 مذعورصوب

ي إلهوإء.. 
 
 يتجّمد ض

************ 
ّ سوى طلقة ي هذإ إلنصي

 
 لم يهدب
ي إلقلب.. 

 
 ض

يقة
ّ
 لم ينتبه أحد لعل

 هذإ إلمحو إلزإرب... 
 ّ ؼي
ي عويل مت  

 يهإجمت 
 من أعىل إلبلكونة... 

ة فإخرة
ّ
ي شق

إ يبت 
ّ
 دبورإ منشق

ّ
ي دمعتإن جإرحتإن كمإ لو أن

 تلسعت 
 .. ي تقإطيع وجهي

 
 ض

ير  إ
ّ
ي تن

 لبلهإرسيإ مّرة ثإنيةلم يقإتلت 
ي عتمة إلمريرة

دتت  ّ  بل رسر
ي صوتهإ 

ت 
ّ
إ.. وعض

ّ
 إلمقرف جد

*********** 
ي إلجإحد  -دون برإهير   -كلت 
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 تمثإل صغتر من إلقّش 
ي إلقيلولة.. 

 
 تأكله جمرة إلودإع ض

*********** 
 بإلسحب

ّ
ّ إلمكتظ  لن أسمح للنصي

 قلبه بإلخفإفيش
ّ
 إلذي يع 

 ّ  أن يذرف رمإدي إلعدمي
 رآة إلعإئلةأمإم م

ء زهرة إألوركيديإ .                                                                                بضبإبه إل أو يطط  ّ  شخري
************ 
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ي إنتظإرك صديق
 
 ض

 
 

 شإهرإ سيف ديكإرت
ي لبإس إلطفولة

 
 صديقك إلمّيت ض

ف   للبإبإ -يومإ-لم يعتر
 بثبإت إألرض.. 

 إلجسد حديقة برتقإلهإمسإ : 
 ّ ي
ئ
 يحرسهإ نإطور غنإب
 *توت عنخ أمون(... 

 ّ كدي ي إنتظإرك أمتر رسر
 
 ض

 بمجوهرإت نإدرة.... 
 هنود حمر يجّرون عربإت
كإت..  ة وإلت 

ّ
 مالى بإلفض

ي إنتظإرك طفولة تلمع أخر إلممّر.. 
 
 ض

 ؤإله دون مخإلب.. 
 مإسح أحذية منذورإ لوطوطة إلسيميإء.. 

 ينبح طوإل إللي
ّ
 لقت  مسن

 إل يأخذه إلنوم حتر يدإهمه قمر بإرد
ي إلحرب... 

 
 أو تمّسه يدك إلمقطوعة ض

يإ ي إلكإفتتر
 
بة ض

ّ
ي إنتظإرك شمس مهذ

 
 ض

ي 
ف قّبّعة إلنإدل إلعبتر

ّ
 تنظ

 من صخب إلغوغإء.. 
ي إألسفل

 
 لهإ أحفإد نإئمون ض
 تحت ركإم إلنسيإن.. 
 لن يستيقظوإ أبدإ... 

 لهإ قنإدس جريئة تستدرج إلمتنإقضإت
 إولة إلعشإء... ؤؼ ط

 لهإ جإحدون أمإم إلغإر
 حيث ينس  عنكبوت وديع

إفة للرسول
ّ
 بدلة شف

إهير    حيث ينتظر إلرعإة سطوع إلت 
إذ.. 

ّ
 أو إنفجإر معجزة من أصإبع إلشح

ّ قديم  شمس كليلة تجلس عىل كرخي
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 إل تأخذ بل تعسي مصإبيح جميلة للعميإن.. 
 أجنحة عمالقة لمرذ  إلفإل .. 

 ّ ي
 
ي إنتظإرك ؤسكإض

 
  يرتق جزمة إلمستقبلض

 مإسحإ مرإيإ مرإيإ إلمسإء
 بريشه إلكثيف.. 

ّ ؤؼ أفق إلنوم.. ير   فعه ضبإب خالخي
ي إنتظإرك عإملة نظإفة

 
 ض

ي نتوءإت إلهإمش
 
 دإئمة إلتأّمل ض

هإ إلعإثر
ّ
 تكنس حظ

ة إلزرقإء.. 
ّ
 ويدهإ مصّوبتإن نحو إلتل

ي إنتظإرك
 
 ض

 زرقإء إليمإمة فوق إلجرس
شةتطإردهإ رإئحة إلي  ّ 

ّ
  إلمتوح

 تطلق طإئر إلبرص
ي إألحيإز إلوسيعة وترّس لك : 

 
 ض

ي صنعتهإ بيديك
تك إلتر

ّ
 جن

... إلعظي  بإلشعرإء إلمفلوكير 
ّ
 متير  تع 

ي إنتظإرك شعرإء منكرسون
 
 ض

ة إلمحو إلوإحد تلو إألخ.. 
ّ
ي لج

 
 يسقطون ض

هم  لم تبق غتر مزإمتر
 تشدو تحت سنديإنة ضخمة ؤسمهإ إلنسيإن.... 

 ديك جإرتنإ
ء بإلشتإئم.. ذ  إلمىلي

ّ
ي  و إلصوت إلخشت 

ي خلوته
 
ب قصإئدك ض  إلذي يرسر
ي إلحدإثة.. 

 
رإ ض

ّ
دإد تجذ  لتر 

 ّ  ؤثر موتك إلملػي
دته نوبة إلمإليخوليإ....  ّ  رسر
ي إنتظإرك ؤمرأة شهوإنية

 
 ض

 محّصنة بقّوة إلمجإز.... 
ك  تمتّص أنسإغ إلضوء من حلمة إلنتر 

 تهديك يومإ أثيال
 لتشّيع تإبوتك دون وسيط

إء... ؤؼ
ّ
  حجرتهإ إلغن

س غإمضون
ّ
ي إنتظإرك جال

 
 ض

بون إلنبيذ  يرسر
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) ّ عن إلكؤوس وإلبوإزي
ّ
 فيمإ إلكلمإت جوإري يوز
ي 
 يذهبون ؤؼ إيوإن إلمإذ 
 عىل أطرإف كوإحلهم.. 

 يملؤون جيوبهم بأقوإس قزح
ون ؤؼ إلمستقبل  وحير  يطتر

 يركبون أفكإرإ غريبة إلستشفإف
إت إألشيإء.... 

ّ
 مستدق

ي إنتظإرك
 
 إلعإرف)فيثإغورس( ض

) ّ  رإبضإ حذو بيتك )إلرإدخي
 يخطف طيورإ نورإنّية

ي أقفإص تفتح بإألرقإم... 
 
 ويضعهإ ض

 يصنع أموإجإ عذبة من إلموسيطر 
عهإ عىل إلعميإن... 

ّ
 ويوز

 يصعد درجإت إلروح إلعإلية
 وبحوزته مصإبيح إألرقإم.. 

ي عيد ميالدك إلقإدم
 
 ض

 سيكون ثّمة خدم كتر 
مون بل ي

ّ
هنونإل يتكل  ت 

 إل يجلسون بل يسطعون.... 
ي 
ثه إلريإذ 

ّ
 سيهديك)فيثإغورس( مثل

 ليكون برهإنإ لك عىل بهإء إلعإلم..... 
إر قبور

ّ
ي إنتظإرك حف

 
 ض

 يعّمق إلحفرة بأسنإنه إلصدئة
ي مفإصله.. 

 
ر ض

ّ
 بينمإ إلنقرس يصف

 ويمطره بهدإيإ ثمينة للغإية.... 
ي 
 
إمي بيتإ معزوإل ض

 لهذإ إلمظلم إلمتر
ّ
 إلنسيإن أذكر أن

قة إبتلعتهإ أفص إلبوإ
ّ
 وله زوجة معت

ة... 
ّ
ي غإبإت إلنوم إلمطري

 
 ض

ي مصّبإت إألنهإر.. 
 
ّ ض  طفل تنهشه ذئإب إلنصي

 وله صديق جدير بفدإحة إلعإلم... 
ي مقتبل إلكإبة

 
 له  وجهإ فإرغإ ض

ّ
 أذكر أن

ي تقيض..... 
 
 تحمله كتفإن عىل طرض

ي إنتظإرك
 
 ض

ي إلنسيإن
 
عرع ض إء  يتر

ّ
 مش

ّ
 قط

إ..   إل يتمرأى كثتر
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ي بإلمستشط  إلعسكرّي.. 
ئ
 قإسمك إلمصعد إلكهربإب

 عينإك إلمدهشتإن مدقوقتإن
ي تقإسيم ملك إلموت إلجإلس حذوك

 
 ض

 بهدوء تإم.. 
هة ملك أشورّي حزينإ.. 

ّ
 بأب

 
ّ
إرة إلرب

ّ
 منظرإ صف

 ليحملك إؼ بيتك إألنيق
 خإرج ضوضإء إلعإلم... 

 لمجد ولك إلخلود . لك إ
****** 
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سيوإل تخ  ف يإ متر
 
 

 أمي مإتت إليوم أو ليلة أمس .. 
 إل أدري بإلتحديد.. 

 .. ي
 إلطوفإن يهشم مثإنتر

 إلقحبة  ) مإري (ؤختلست جسدي
 مثل أنية مالى بأزهإر إلجنإئز .. 

 قصفت أصإبصي بنهدين ينبحإن طوإل إلليل.. 
 نمت مثل جرو بإئس فوق مؤخرتهإ.. 
ء.. 

 
ي جرحهإ إلدإض

 
 أظإفري مغروزة ض

.. كتإب إلم ي
 يتدؼ من  رف مخيلتر

ر
 وب

 إل أدري هل مإتت أمي إلليلة أم إلبإرحة؟
ي ؤعتقلته كوإبيس إلحظ إلعإثر..   كلت 

ي إلمجنحة فرت مع نرس مسن .. 
ر
 جإرب

ي نعش إلعإلم.. 
 
ير يدق آخر مسمإر ض  بينمإ بعلهإ إلرص 

سيو  إل تخف يإ متر
 لن أدحض حج  إلغرإب.. 

ء ي
 إألن ؤنته كل خر

 تزربهللا تالخر مثل غيمة 
 .. كدي  من غليون مقإتل رسر

ي إلسمإء.. 
 
 ليس ثمة كرخي وإحد ض

 ..  إلشيطإن إلذي ينإم دإخل جلد إألنتر
ي إلقلب.. 

 
 مإت بسبعة رصإصإت ض

سيو  إل تخف يإ متر
ي إلجثة حير  يغلق هللا بإب إلنهإر .. 

 ستختط 
 هإت مسدسك يإ لعير  

 ألفتح إلنإر عىل إلشمس.. 
 لنذهب ؤؼ إلحإنة إلمجإورة

 إنيةيإبن إلز 
ب إلخمر ونغتر عىل إلمومسإت  نرسر

 مثل طإئرإت إلعدو .. 
 أمي مإتت إليوم أو أمس

 وجميع سكإن إلملجأ جنوإ.. 
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 وعىل ظهر إلعإلم صخرة
 مقدودة من عظإم إلمهرج.. 

سو  أدن قليال يإ متر
 ..  لنقإتل وحش إلالمعت 

 ولنعت  إلهإوية بعينير  مغمضتير  
 
ر
ي إنتظإر إلموب

 
 ألن إلجحيم ض

سي  طل روإية إلغريب أللبتر كإموو ب* متر
 
 
 
 

ي صخرة
 نإدتت 

 .. ي
 
 فإبتسم حصإب

 وإقتفت أثري شجرة
 تحإول إإلنتحإر

ي مكإن هإدئ دإخل صدري.. 
 
 ض

 أسفإ لم تتمكن من ذلك.. 
ي رسيعإ جدإ.. 

 
 كإن حصإب

إ  يطإرد حطإبير  كتر
ي غإبة هإمشية .. 

 
 ض

 .. ي
ئ
 نظرت ورإب

ي عىل درإجة
 هإهي تالحقت 
 من قش . 

 
****** 
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 جسدإل
 
 

ي معبد بوذإ.. 
 
 ؤعتنيت به طويال مثل خإدم متفإن ض

 أقص أظإفره كلمإ حإول إلهروب ؤؼ طبيعته إألوؼ.. 
ي إلمرتفعإت.. 

 
ة إلذئإب ض  ؤؼ عشتر

وبعنإية فإئقة أحلق شعر ؤبطيه لئال أجرح أحإسيس أطفإله 
 إلقإدمير  ببطء من تقإطيع عموده إلفقري.. 

ويض وعول متنإقضإته  أقوم بتر
ي إل
 
 خلوة.. ض

 لئال يجن دفعة وإحدة.. 
ي بركة آسنة.. 

 
ك ض  ويسقط مثل نتر 

 وكلمإ خذلته طبيعة إلنقصإن
ي إلمحيط.. 

 
 أعزيه لئال يذوب مثل سمكة ض

ي أدغإل إلنكسة.. 
 
ي ض

 أويختط 
ي مقتبل إلضوء.. 

 
 كلمإ خإنه إألخرون وإضطهدته إلحوإس ض

 يرفع صلوإته ؤؼ بنإت نعش. 
 كلمإت .. آبقإ من جنإزير إلشك إؼ منصة إل

ة جمتر  ..   هو ينمو مثل شجتر
ه إليومي عىل حإفة إلغإبة.. 

 أو فهد يقلم نتر
 منتظرإ عبور قردة  إلكسالن

 لينقض عليهإ.. 
ي إلعتمة وأإلحقه عىل صهوة رخ.. 

 
 يطتر ض

ي عش إلحمإم.. 
 
 لئال يرتكب مجزرة ض

ي سلة إلنوم.. 
 
 أو يمال  كوإبيسه ض

 كإن مليئإ بزوإرق إلنسإء.. 
 من أسمإء إلحوريإت..  بفهإرس طويلة

 وعىل رمل هوإجسه آثإر عروس إلبحر.. 
 يذهب ؤؼ إلفالسفة بروح عرجإء

ي وجه إلحقيقة.. 
 
 كلمإ حإول إلتحديق ض

ي إلمرآة.. 
 
 وقرإءة حركإت إلالوشي ض

 يحمله إلليل وإلنهإر مثل رهينة.. 
يقإ..   ويقتله إلحنير  ؤؼ إلميتإفتر 
ي ويهدم دير ذإته بيديه.. 

 يبت 
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ي إلحإنإت
 
إ..  وض  يبغي كثتر

 ..  تزوره وحوش مهذبة من تجإعيد إلمسنير 
 هو مإض ؤؼ غبإر إلبدإيإت.. 

 تإركإ دموع متصوفة
 عىل مإئدة إلعلل إألوؼ.. 

ي دورته إلعدمية.. 
 
 وإلعإلم مإض ض

 كنت أعزيه مثل أب روجي 
 وإعدإ ؤيإه بثمرة إلتنإسخ.. 
 ؤن إلعدم بإب ؤؼ إلوجود.. 

ي إلغيإب.. 
 
 حيث تجدد إلهيوؼ ض

 سنطإرد إلموت مثل لص.. 
ي جيوبنإ تشقشق مفإتيح إألبدية.. 

 
 وض

ي فإردإ جنإحيه
 هكذإ يمر 

 ؤؼ طينته إألوؼ.. 
 حزينإ ومكسور إلخإطر.. 

ي إلحديقة.. 
 
 مثل أإلف إلمصإبيح ض

ي إلظلمإت.. 
 
 ستنإم وحدك  ض

ي إنتظإر إلمعجزة .. 
 
 ض

ي إلفالة . 
 
ء يعوي ض ي

 بينمإ إلالخر
****** 
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ء ي
ي خر
 
 إل أثق ض

 
 
ي بإلصوإعق.. ل

ي زينت كتط 
ي إلسمإء إلتر

 
 م أعد أثق ض

 .. ي
ر
 بإخرة آخر إلنهإر إلمكتظة بعظإم إلموب

 إلكلب إلذي يطل من قإع إلمرآة.. 
ي تإبوتإ فخمإ

ي أهدتت 
 إلمرأة إلتر
ي آذإر.. 

 
 ض

 .. ي رسقة بيضة روجي
 
 إلطإئر إلذي يفكر ض

 إلقس إلذي يتصفح ألبوم إآلخرة.. 
 وجهي إلذي يتآكل مثل عجالت

 ت إألرسى.. عربإ
 إلحطإب إلذي يقطع خشب

 ظهري بفأس مروعة.. 
إ..  ي أمجدهإ كثتر

 رأخي إلتر
ي إلليل ؤؼ كهف

 
ي تتحول ض

 إلتر
 مزدحم بإلخفإفيش.. 

ي 
ي ؤختلست درإجتر

 ألعن إلغيمة إلتر
ي مغإرة صدري.. 

 
 وإختفت ض

ي حوإخي 
 
 لم أعد أثق ض

ي أعشإشهإ
ي تبت 

 إلتر
 عىل حإفة إلشك.. 

 تغرد مأخوذة بضبإب إلجسد.. 
ء.. ل ي

ي خر
 
 م أعد أثق ض

 إلعقل ومآزقه إلمكرورة.. 
ي طإردهإ تمثإل

ي إلتر
 مخيلتر

 .. ي دهلتر 
 
 ض

 جسدي إلذي ينمو مثل شجرة
ي بنإية مهجورة.. 

 
 ض

 كهوف إلنوم إلعميقة.. 
ي حمإمة

 
 لم أعد أثق ض

 -هبطت ؤؼي من إلمحل إألرفع-
ء .  ي

ي خر
 
 لم أعد أثق ض
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 سأعيش ألف مليون سنة
 
 

 سأعيش ألف مليون سنة.. 
ي غوإصة.. سأ

 
 طإرد إلموت ض

 أقطعه ؤؼ نصفير  بسيف أخيل.. 
 أرمي جثته لوحوش إلبحر.. 

ي فرت
 ولتلعنه كل إلسمكإت إلتر

ة صدري..   من بحتر
ي إلمجنحة.. 

 
إب  ثتر

ي إليقظة.. 
 
ي إلنإئمون ض

 
إب  جتر

ي مثل ذيل طإووس
 ستكون لحيتر

 أتبإه بهإ أمإم صحن طإئر
ي 
 
 ؤختإر أن يجإورب

ي بأسلحة خ  إرقة.. ويقإتل ؤؼ جإنت 
ي أعدإء مإتوإ منذ قرون.. 

 حير  يهإجمت 
ي شجرة -

 
 منجم  ينإم كل ليلة ض

 ..  ظهري إلليىلي
 موميإءإت مصإبة بإلمالريإ..  -
 بوم محنط وأنصإف آلهة ..  -

 ستكون رأخي مثل جرة أنيقة
ب من نبيذهإ إلمعتق  ترسر

 أيإئل إلليل وإلنهإر.. 
ي إلليل تمجدهإ نجوم

 
 وض

 تتطإير من أقإذي إلنوم.. 
 يكون عمودي إلفقريس

 مثل جرس قديم.. 
 مكتظ بإلزوإحف.. 

ي نيإزك مهإجرة..   سأرب 
 مثل شيإه عميإء.. 

ي ألشجإر مسنة
 وأغت 

ي غإرة رملية.. 
 
 فقدت أسنإنهإ ض

 لتنإم جيدإ طوإل إلليل.. 
كدي  ي نوح مثل مقإتل رسر

 
 ويزورب
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 .. ي ثكنة مخيإؼي
 
 ض

 أمنحه جوإز سفر ونقودإ أثرية.. 
ي عطلة آخر إلشتإء

 ليقر 
ي 
 
  جزيرة هإوإي.. ض

وج مرة ثإنية برومية..   يتر 
 لتخفف من وطأة كوإبيسه.. 
 من آثإر إلطوفإن إلجإنبية.. 
 سأعيش مليون ألف سنة.. 
 أقفز من حإنة ؤؼ أخرى

 مثل كنغر  يطفو عىل جمر إلنعإس.. 
 إل أكف عن حب إلنسإء.. 

ي 
 ألنهن رس أبديتر

ي إلمكإن وإلزمإن.. 
 
 وإمتدإدي ض

ي إألليفة  وقوإرب 
ي نه

 
 ر إلمطلق.. ض

 .. ي
ر
 وأنإدي إألرض بأسمإء حبيبإب

ي 
 وأنإم عىل رسيرهإ إلطيت 
                                                                                                                     مأخوذإ بأرسإر إلعإلم.. 

***** 
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 إلوحش
 

 
 يمكن أن يقتلك إلشعر.. 

 ك بعربة نقل إألموإت.. يالحق أطفإل
 يمكن أن يطإرد حوإسك مثل خمس ؤوزإت سيئة إلسمعة.. 

 يمكن أن يهشم بيضة روحك بقضبإن حديدي.. 
ي قإرب أسيإن . 

 
 يمكن أن يأخذك رهينة ض

 يمكن أن يتسلل من غإبة رأسك
 ويقطع شحمة أذنيك.. 

ة  يمكن أن يخطف أرإنب صغتر
 من عمودك إلفقري .. 

 بعكيمكن أن يأكل أطرإف أصإ
 بقضمة وإحدة .. 

ي حديقة رأسك.. 
 
 بينمإ روحك توقظ أزهإرإ مغم عليهإ ض

 يمكن أن يقتلك إلشعر.. 
 بعضة سإمة دإخل إلميكروبإص.. 

 ..  برصإصة طإئشة مهدإة لفخإمة ميالدك إلعدمي
ي حإنة شبه معتمة.. 

 
 بحزإم نإسف ض

ي حقل يع  بحشإئش إلمإريخوإنإ.. 
 
بة منجل ض  برص 

 كيه إلقويتير  .. يمكن أن يهشم عظإمك بف
 ويسحبك مثل فريسة طإزجة

 . ي
 ؤؼ وجإره إلعبتر
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ة إؼ قّبإر مبتدى
ّ
 هدي

 إؼ إلصديق عالء محسن
 
 

ء بإلمسإمتر   جسدي مىلي
ّ
 ألن

إ
ّ
 وضّيق جد

 كحذإء قديم
 يلبسه إألصّم 

تطم روحه بنتوءإت إلوجيعة  فتر
 (أحيإنإ أضطّر ألهديه إؼ) فإن غوغ

 ..إألشكإلليصنع منه مإ يشإء من 
 حذإء جميال لتمثإل يسحب إلغيم

 .من عيون إلمإّرة إلنإئمير  
ف إلفرإغ

ّ
إ فإخرإ لمصن

ّ
 غالفإ جلدي

ي إلتجريد
 
 ...إلموغل ض

إ
ّ
مة جد

ّ
إ لقدم متفح  .تإبوتإ صغتر

****************** 
 جسدي

ّ
 ألن

إ بغبإره إلكثيف
ّ
 مشنوقإ مكتظ

ّ
 يتدؼ

 لم يجرؤ غإسل إألموإت
ية كثد

ّ
ةبنظرته إلمتدل

ّ
 ي أرملة مسن

ذي جرإئم إلقتل إلجمإشي 
ّ
ه إلشبيه بمنف

ّ
 وزي

ي ذيله إلطويل
 
 لم يجرؤ عىل إلتحديق ض

ي غإبة مهجورة
 
ه ذيل سعدإن ض

ّ
 .كمإ لو أن

******************** 
 جسدي

ّ
 ألن

ي قمم إلصقيع
 
 ض

ى كإإله أتعبه إلليل وإلنهإر
ّ
 يتبد

 كثورين يقتتالن
يه غتر شجرة عميإء)

ّ
 إل تعز
ي 
 
 ...(عزلتهإ إلمريرةتغّرد ض

 أحيإنإ تأوي إليه غيمة مزدحمة
 بزئتر إلحتمّيإت

 تكسو جلدهإ بثور
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 ..وهإإلت غإمقة إلسوإد
ب إلّرإحلون من دمع جبهتهإ إلعميقة  ..يرسر

 أحيإنإ أهديه إؼ قّبإر مبتدىء
 ليجّرب دفن إألشيإء إلعظيمة

إ
ّ
 ..وإلمشّعةجد

 .إل يحكم منطقهإ إلرخو غتر فقمة إلهذيإن
*********************** 

 جسدي
ّ
 إلن

 مفتوح عىل مرصإعيه
 وغتر قإبل لقرإءة وإحدة

 ..أو تأويل هإدىء دون مجذإفير  
 جسدي غإبة مليئة بإلدببة وإألسود

ّ
 ألن

إصة كتر 
ّ
 يالحقه قن

ي إلمرتفعإت إلقطبّية
 
 ..ض

إله ط إلعتر 
ّ
 لذلك لم يزل سإكنه يخط
 وكرس طوإطم إألخرين
ء إلنقالب م  ّ  ويهي

******************** 
 جسدي

ّ
 ألن

 بإلتخإريم
ّ
 حإئط متدإع يع 

ي من وطء جثث قديمة
 
 يعإب

ي خلوته
 
 ... ض

 تلبسه إلريح بأسمإلهإ إلخلقة
 ..إذ ترتقص مفإصله

 هكذإ لم يزل معلوإل بميالن أشطر 
 ..نحو هشإشة إألشيإء

 تتهإفت عىل نقصإن مإهيته
 .عيون إلقتىل

************************* 
 جسدي 

ّ
 مرفوعألن

 ..عىل صلبإن إلهإمش
ي إلرقعة عميإن كتر 

 
 ..وض

ة
ّ
 وللضبإب قبضته إلحجري

 سأدفنه بنفدي 
 وأمنح كّل قّبإر قطعة طإزجة
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 من فضإئحه إلمكرورة
 ليوإصل إبتكإر حفر عميقة تليق

 إلجدد
ر
 .بإلموب

********************* 
 ن
 إ
 ج
 ي
 ة

 إلصنبور ينإديك ******قطرة قطرة 
ر إل 

ّ
ّ بإيقإع متّوت ي  ...ضفإف لحدإئه إلنوستإلح 

ي إلمسسسسسسإء
 
 إلشّبإك إألرمل يعوي ض

إري .إ  كذئب إلت 
إ
ّ
سخة جد

ّ
 .ثيإبه إلدإخلّية مت

 ه
 ج
 ر
 ت
 ه
 ح
 م
 إ
 م
 ة

 ..إلكلمإت
 ...إل يزوره غتر عنكبوت تطإرده غيمة إلعإبرين

 نإ ج ي ة
 إلصنبور

 ....يكتب إليإذة إلفقد بدموعه إلعإئلّية .ق ط ر ة قط ر ة
 ...إبة إلحزينة تطإلب بعودة إلبإب إلمقّوس إؼ أّمه إلثكىلإلغ

 ّ ي
إس وثت 

ّ
 دم دم دم شقإئق إلنعمإن قد

ي غإبة إلفرإغ
 
 ...مصيدة إلنسيإن ****** قطيع إللمس يثغو ض

.....****** جثث سعيدة  ّ ة يدإهمهإ هذيإن إلقطإر إلليىلي
ّ
إلمزهري
 بضوء
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 إلصلبإن. إلجدجد إألعم خرس إلحرب. شجرإت إألك
ّ
إسيإ تدق

 .إلطبول
ة مإتت بسّم إلشوكرإن  .إلهوإء أصّم ***إلروح حذإء أمتر

 ن
 إ
 ج
 ي
 ة

ي ليلة وإحدة
 
ين ألف عصفورة ض  .قتل ترسر

يسة *****مجزرة تلو مجزرة 
ّ
س قّبعة إلقد  .إلمتسّول يفتر

 .إلجوع فإرس هالمي يمإرس رقصة إلديك عىل إيقإع دموع إلصنبور
ذ ي \ ص إ ع ق إ  \ ل ح دي ق ةإ \ ب ك إ ر ة  \ ي ه ت ك\ش ر ر 

 \إ ل ق د ي م ة \ ب ج ز م ت ه\ إ إ ل ر ي ح  \ل
 .إه كّل موتإي يغشون منحدرإت إلمخّيلة عىل جيإد إلصمت

إزه إلقرؤيّ 
ّ
ي إنتظإر جن

 
ي متغء عىل حإفة إلصنبور ض

ر
 ..موب
 إ ر.  \ إ ل ح ف رة \ ع مّ ق

ّ
  \ إ ل ح ف ر ة \ع ّم ق\ يإ ق ب

ّ
ي إ ق ب

 ت \ ع ل ى \ إ ل ك س ت ن إ ء \ م ن \ م إ ء  س \ .و أ ه ل\ إر
ّ
ج ث

 \ ي
 أنإ

 خيط
 دم

 
ّ
 يتدؼ
 من

 ذإكرة
 عنكبوت
 طريد. 

 جية************ نإ
 *********** 

ي 
ر
ي أمال خسإرإب

 ذريت 
 ّ  ....بدلو إلمحو إليومي

 .سعيد بفقر إلريح وأيإئل إلنسيإن إلجريحة
تقإل ي بير  فخذي شجرة إلت 

ر
 ..سعيد بموب

إذسعيد بهدوء إلوهم إ
ّ
 ..لجإلس عىل رصيف إلمخّيلة كشح

ي 
 سعيد بألغإم جإنط 

 .بطفله إلرضيع إلذي يسّم ثورة
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ي أيتهإ إلفوذ  
 .ألبسيت 

ة خإتم بيد إلصمت
ّ
 إلعبودي

 ..إلثورة أّم إألسود
 يإ نإجية

ي 
ريت 
ّ
ي دث

ريت 
ّ
 دث
.************** 
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ي عوده إألبدي
 
 إلشإعر ض

 
 

 ..شيعوه بؤيقإع ألة إلتإم تإم
 ..عىل مزلجة مزدإنة بأزهإر إلكريسمإسضعوإ نعشه 

 لتجرهإ زنجية غليظة إلشفتير  
يرة  ..نصف عإرية وشبه ض 

قص إألموإت وإلذئإب وإلسكإرى  ..لتر
قص إلكنغر وإلثعلب إلعدمي   ..لتر

 ..أم أربع وأربعير  وقطيع إلظربإن إلقرمة
 ليؤبنه طإئر إلوقوإق

و مصإبيح إلمإورإء  ..ويشعل إلمإيستر
 ك إلمرأةلتقطع لسإنه تل

ونز ي قذفته بنهدين من إلت 
 ..إلتر

ي حإنة إلمينإء
 
 ..ؤختلست فستق روحه ض

ي رسهإ لفخإمة هإديس
 ..لئال يفدر

ي إلكإتدرإئية
 
 ..أطردوإ إلكإهن إلذي عض زنده إأليرس ض
ه ونبيذه بدموعه إلمغشوشة  .لطخ خت  
ي عموده إلفقري

 
 ..ليخمد صهيل إلمدإفع ض

 ..وتفر كوإبيسه من شقوق إلمخيلة
ئ إلثور إألسود إلقإبع بير  خصيتيه

 ..لينطط 
 ..لتنكرس عإدإته إلرسية مثل قوس إلمنجم

حل إلخفإفيش من ثقوب جمجمته إلملعونة  .. ولتر
 شوبنهإور وكلبه إلعإئىلي إلمدلل

 .. ليحرص 
 .. ليحرص  )مإلدرور( بأنإشيده إلمزعجة
 ..جإري إلكفيف بردإئه إلرسيإؼي إلخإفت

 ..موميإء بصوته إلدإكن مثل حنجرة
 ليحرص  إلمسيح وحده

 ..حإمال صنإجة وعىل ظهره إلمقوس صليب من إلخشب إألحمر
ي صمت

 
 .. ليذرف غيمته ض

 ..ويتئ  مثل فرإشة مهددة بنوبة عصبية
ة ي إلمقت 

 
 ليطلق حمإمة إلغفرإن ض

 ..ويغسل قبور إلمضطهدين بفضة صوته
ئ بإلكدمإت إلزرقإء  ..ليمرر يده إلكريمة عىل وجهه إلملتر
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 ..هدئ خإطره إلمكسوروي
 ولتبك إؤلوزة إلبيضإء وحدهإ

ي   وتمزق ريشهإ إلذهت 
 ..أمإم حفرته إلعميقة

ي إنتظإره أم حقيقية
 
 حيث ض

 بجنإحير  وإرفير  من إلنوستإلجيإ
 ..وضحكة أبدية إل تفت  

 ؤدفنوإ معه كتإب إألموإت
يقإ ي كرست عظإم إلميتإفتر 

 ..ونصوصه إلتر
 .. يلتذ بمشهد موتهإل تذروإ أحدإ من أصدقإئه إلسيئير  

إ  إل تنسوإ أن ورإءه جوإسيس وقتلة ومنبوذين وبهإليل كتر
 ؤلزعإج إلعإلم

ى  . وشن حروب إألسئلة إلكت 
***** 
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ي غرفة إلقتيل
 
ق يضحك ض  إلت 

ي إلكبتر ؤ  Mahmoud Al -Rajabi ؼ إألديب إلعرب 
 
 

ي 
ق إلذي منحت   إلت 
 ...جنإحه إألخرص  

 أيإد غزيرة وغتر مرئية
 ..جرإر إلضوء عىل إلعميإن ألوزع

ي خنجرإ
 مإذإ لو يسلمت 
 ألقتل إلوحش

ي 
 
ي تالفيف أغصإب

 
 إلمندس ض

 قبل أن يسقط إلفقرإء
 ..من أرجوحة إلمخيلة

 أنإ إلحجر إلجإئع
 ..إؼ شمس إلمحبة
ق  لكن سيهشم إلت 

 أصإبعه
 ويضحك طويال
ي حجرة إلقتيل

 
 . ض

****** 
 (إلخالسية تطلق إلنإر عىل إلورإء)
 تل ضحإيإيلن أق -

ي كوإحلهم
 
ي إلسإمة ض

 ...أو أرشق شوكتر
 قبل أن يحمل إلعميإن

 رسير إلنهإر
 ..عىل أكتإفهم

ي وحش حجري
 ويحرست 

 يجلبه إلنإطور
إميد إلفرإعنة  ...من بتر

 لن أقتل إلخالسية إلمطعمة
 بهإإلت إلمإكيإج
 قبل أن تشذب
 أعشإب إبطيهإ

ي موجتير  من إلضحك  وترب 
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ي سإعدهإ
 
 ...ض

 إ إلمقمرتإنفيمإ قدمإه
 ...تدهسإن شحمة أذن إلشمس

 قبل أن يطلع إلفجر
 من شقوق أظإفرهإ

 ..وينقر جبير  إلليل إلبإرد
 ..قبل أن تهطل ضحكتهإ إلمبحوحة بإلفإكهة

ي إلرصإخ إلعإئىلي 
 
 ..وتوغل ض

 قبل أن تفتح إلنإر عىل إلورإء
ي   ويهرول شجر عصإب 
 .نحو زرقة إلتفكتر 

****** 
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 تجليإت
ي إلكبتر  إذ إألستؼ ؤ ي  وإألديب إلعرب   دمحم إلرجت 

 
 
ّ ؟- ي

ئ
ي كثإفة إلمرب

 
 مإذإ نسيت ض

 فرإشإت مّيتة-
 ..تتسإقط من عنق إألكردون

 ومإذإ أيضإ ؟-
 ..طفولة وردة دإئمة إلنسيإن-

 بقّوة إلكلمإت -
ّ
 إل تفتح إإل

ّ ؟- ي ق شإلهإ إلذهت 
ّ
 من مز

 غيمة مليئة بإلمخإلب
 مإذإ نسيت عىل حإفة إلهإوية ؟-
 مرأة تركل حجإرة إلشتيمة بزفرتير  إ-

 ..فيمإ توت شفتيهإ يسطع بإلدم
ي بتئ إليوطوبيإ ؟-

 
ي ض

ّ
 مإذإ كإنت ترب 

 أزهإرإ غريبة إلستشفإف مسإتتر إلمستقبل-
ّ ؟- ي

ئ
ي كثإفةإلمرب

 
 مإذإ نسيت ض

 مالكإ فضّيإ من إلكلمإت-
 زورقإ مليئإ بإلقتىل-

 إل يعت  ميإه إلنهر بل ميإه إلجسد
 قإع إلمرإة ؟,هل صعدت إؼ -
ي متإه إلسيميإء ؟-

 
 مإذإ رأيت ض

 أرأيت إلينإبيع ترمي منإديلهإ للغربإء ؟-
 أرأيت أصإبع إلمصإدفة مكسّوة-

يق إلفوذ  ؟  بت 
- ّ  مإذإ فعل إلخالخي

 حير  هإجمه ذئب نإدر ؟
ّ أورإق مخّيلته-  طتر
ّ بمزإلج إلشفإفية-  أقفل عصإبه إليومي

ي تالفيف إ
 
 : ألعضإءقإل للعقإرب إلمبثوثة ض

ي 
 ..إنطفتئ

********* 
جة من إلبخإر

ّ
 حملته عربة متوه
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 إل إؼ إلفضإء
 ...بل إؼ طفولة إألشيإء

ك إألشيإء ؟- ي رسر
 
 مإذإ نسيت ض

ي أوسإع إلمحنة-
 
 جسدإ يتنإسخ ض

 .جسدإ مثخنإ بشوإظ إإلتإوة-
****** 
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ي تلعب بإلمتنإقضإت
 إليد إلتر

 
 

 إلرسير إلذي تثغو فرإئصه
 بذئإب إلجسد, حير  تزدحم إلغرفة

 إلرسير إلذي تجره غيمتهإ إلحزينة
فإت إلبكإء,  إؼ رسر

 إلرسير إلذي يتنهد كوحش مقهور
ي غإبة منحوتإت,

 
 ض

ئ فرإشإت ميتة  يخت 
 لفظتهإ سحإبة جسدين ضإئعير  

ي جبل إلنوم,,
 
 ض

ء بخشخشإت إإلسالف,  إلجسد إلمىلي
 إلجسد إلذي تمطره إلعإنس برصإصتير  

 من فوهة ثدييهإ إلمهجورين,
ي إلليل,

 
 إلجسد إلذي يرمم قلعته ض
 إلذي تقإتله شيإطير  ومالئكة

 بدروع هشة,
ة من إلنسإء ئ بحتر  إلبإب إلذي يخت 

,  ورإء كتفيه إلخجولير 
 ذإرفإ إللئه إمإم عتبة إلقلب,

 إلذي يتكرس كل يوم
إن وإضحون,,  وليس إلسوإره جتر
 إلصمت إلذي يبتكر حزإمإ نإسفإ

 ويفجر مطرزإت إإللهة,
,إلروح إ  لذي تصفعه قرقعة غطإء إلقت 

,  إلقلب إلذي تدمره طقطقة إقدإم إلغإئبير 
ي إلمهشمة تحت وإبل إلهررة إلمتنإقضة,

 
 إإلوإب

ي  ب نبيذ قلت 
ي ترسر

ي إلتر
 صديقتر

ي إليم,
 
ي زجإجته إلفرغة ض

 وتلطر
 إلميت إلجميل إلذي يقرع إإلجرإس

, ي إلبيت إلهالمي
 
 ض

ي إلهوإء إلصإعد إؼ إلورإء
 
 إلنإبت ض
ث بسعإل إلسإعإت إلهرمة,غتر مك  تر
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ي إلعتمة
 
 إلمتجدد ض

 إلذي يركل قمرإ ميتإ تحت سفح إلكإحل,
 إلذي تجره متوإليإت خرإبه إليومي 

 إؼ مطر إلكمنجة,
 إلذي يالحقه إلليل وإلنهإر كذئبير  لدودين

ي إلفالة,,
 
 ض

 إلفرإغ إلذي ييئ  كجدجد جريح
,
 

 عإئدإ من سإحإت إلوش
 م إلقيإمةإلفرإغ إلذي يرإفقنإ إؼ يو 

 مشيإ عىل إإلقدإم,,
, ي ضبإبه إلفلػي

 
 إلذي يبدو كوحيد إلقرن ض

 مستإصال شإفة إلمالك إلضحوك,
ي تلعب بإلمتنإقضإت

 إليد إلتر
 عىل حإفة إلهإوية,

ي عزلتهإ,
 
ي مثل مرإة تدمع ض

 إلتر
 إلطفل إلذي يإكل إلضوء بإلملعقة,

 نإظرإ إؼ إلشمس كإم إبدية,
ة ي إلظهتر

 
 تطعمه ض
ي برك إلنوم,ترميه كنتر  

 
 ك ض

صده عىل إسوإر إلنص,  بينمإ ذئإب عذبة تتر
ي 
 
ي إغصإب

 
 كل هذإ يصب ض

ي حد جذور إلمحو
 .يتلبست 

****** 
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 إلليل لص طويل إألظإفر
 
 

 ..كعإدته إلليل
 ..يغسل حصإنه بدموع نجمة

ي منهدة إلعإنس
 
 ..يرشق شوكته ض

 ..يتمدد فوق رسير إلعإلم
 ..منتظرإ عبور غوإصة فرويد

 .. ميإه إلالوشي تحت 
 ..منتظرإ كلمإت إلخوري

 
ر
 ..لتهدئة صفتر عظإم إلغرض

 ..منتظرإ عبور شجرة ضحوكة
 ..كعإدته إلليل

 ..يرفع صخرة إألمس
ي 
 ..مفتتنإ بإيقإعه إلعبتر

 ..حإمال هدإيإ كوإبيسه للغريب
ي 
ر
ي حجرب

 
 يخبط مثل أعم ض

 ..إلنإفقة
 ..أكشف عورته بضحكة شمعة
 . ظإفركعإدته إلليل لص طويل إأل 

****** 
ي موإجهة وحوش إلالجدوى

 
ي ض

ر
 .إلسإعإب

 إلسإعة إلثإنية صبإحإ
 ..لم يفلت إلخيط ذلك إلنسإج

ة  متكئإ عىل أ ريكته إألثتر
 يحري عدد إلقتىل

 ..بإيقإع قس قروسسي 
ي بهو إلكإتدرإئية

 
 ..إل مصإبيح ض

 ..إل أيقونة إلمخلص
 ..إل شقشقة مفإتيح إلجنة
إ إلمحو إلليىلي 

 ..غتر أوركستر
 إللعنة خفإفإ طإروإ بأجنحة إلليبدو

 ..إؼ نهإيإت مريرة
ي إؼ دقإت قلبه

 أصص 
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 تتنإثر فوق رأخي 
 إلسإعة إلثإنية صبإحإ

ي فوق تلة رأخي 
 ذئب يغت 

 تزرب من عينيه إلمتلعثمتير  
 ..مكعبإت إلضوء

 ..يخطط لرسقة أرسإر إلمإرة إلنإئمير  
 بينمإ ذئإب إلليلة إلفإئتة
ي 
ر
 إلمتعفنة تتقإسم غنإئم ذكريإب

 ..تحت رسيري
 إلسإعة إلثإنية صبإحإ

ي 
فة كتط   لص يقفز من رسر
يقإ  إؼ فرإغ إلميتإفتر 

 تتكرس فطنته مزقإ مزقإ
ي إلهإوية

 
 ..مثل زجإج إلروح ض
ي قإرب هإدئ

 بيتر
 أحصد موجإت هوإجدي 

 ..بمنجل
 ..مسإفر إؼ إلمكإن

ي وحوش غرإئزي
 تتبعت 

 ..مثل سمك إلمإهي مإهي 
ي تشكو من 

ي إلتر
ر
 عضة إلنهإرجإرب

 ..من دإء إلمرتفعإت
ي إلحديقة

 
 تنإم حزينة ض

 أيهإ إلشجرة هل أنت أخت يإنيس ريتسوس ..؟
 إلسإعة إلثإنية صبإحإ
ي بعد

 لم تسقط ورقتر
 لذلك سأرتكب مزيدإ من إلحمإقإت

 ..سأرمم طوإبق روجي إلمنهإرة
 أجلب نجومإ نإدرة إؼ دإر إألوبرإ

 أ كتب تقإرير مهمة ألطفإل
 ..بعد لم يولدوإ 

إن مإهر  مثل مصإرع ثتر
 .سأقإتل جنود إلسإعإت إلهرمة

****** 
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 قلت للموت : إل
 
 

 قلت للموت : إل
ي إلمكرور 

 ..لموتنإ إلعبتر
 إلموت إلوإقف أمإ إلبيت

ير  ..مثل جندي ض 
ي قطعت شحمة أذنيه

 
 ..بأسنإب

 أتلفت قوسه وسهإمه وؤضبإرته
 ..إلمطرزة بحروف مسمإرية
 وإتهشمت زجإج عربة إألم
 ..بفردة حذإء بروميثيوس

ي لطرد إلذئإب
 ..أطلقت فهود مخيلتر

 ..أنإ جي جبإر ونصف ؤله مفرود إلجنإح
 ..تثغو تحت فرإئري شإة إلحتميإت

 .. بإسمي يسبح إلليل وإلنهإر
 وتردد إلغإبإت ومصبإت إألنهإر

ي  . مزإمتر
 قلت : إل

ي سجن إلعبإرة
 
 لن أقبع ض

 سأحرر سكإن إللغة إلميتة
 ..لفإرس إلغريب إؼ ينإبيصي وأجلب إ

ي 
ر
ي ملكوب

 
 ..لن أسلم مفإتحي لنإقد يطتر بأجنحة هشة ض

 ..لن تسلم إألشيإء من عضة إلفهد
 قلت : إل

إر إلضوء  ..سأمال جرإري برسر
 ..جهزت حوإخي لشن غإرإت عميقة
ي أرض إلكلمإت

 
 .لفتح جزر مجهولة ض

 ..سأقإتل تنير  إلعإدة وأفك وثإق رأخي 
ي إألع

 
 ..إؼي عىل ؤيقإع إلنإرأقيم حصنإ ض

 قلت :إل
 كتفيك إلمهوشتير  أيهإ إلنهإر إألبله

ي إؼ موسيطر
 ..لن أصص 

 ..لن أمجد غتر نشيد إلبهلول
 ..وإلضوء إلطإلع من عنق إألبديإت
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 سأحإول قتل أحد عرسر نبيإ
 . وأعيد تصميم مفإهيم إلعإلم

 قلت : إل
 . إل تفرحوإ طويال أيهإ إلقتلة

******* 
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 غربة
 

 
 تطرق

 فبغ إلبإب
 :قلت مإ خطبك

 ..قإل : قد هجر إلدإر إألحبإب
 وأطل من ورإء إلسور
 وجه إلبستإن حزينإ

 :قلت مإ خطبك
 ..قإل : قد هجر إلدإر إألحبإب
 . فبكيت أنإ وإلبإب وإلبستإن

***** 
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 عند إلرإبعة مسإءً 
 
 

 .عند إلرإبعة مسإء
ي 
 .سأشنق إلفرإغ مثل مهرج عبتر

 .سيطر إلعإلم بإلمو  سأكرس 
إ  سأحرر رهإئن كتر
 .من معتقالت إلورإء

ي ؤبط إلقبإر
 
 .سأدهس إلغرإب إلرإبض ض

ي  ي إلذهت   .سأمزق خصيتيه بنإب 
ي إليومي 

 
 أجره بقإطرة ذهإب

 .ؤؼ بإص آهل بإلمرتزقة
 .أفتح إلنإر عىل هوإجس إلمعزين

ي إؤلسطبل
 
 .قإرشي إلطبول ض

 .ينغيمة إلالمعت  وبومة إلمخت   .إللصوص وإلصحون إلطإئرة
ي إلصدئة

 
 .سأحمل تإبوتإ بأسنإب

ي إألبدية
ر
ي إألثتر ؤؼ هجرب  .ليكون قإرب 

 
ر
 ولتهدئة خوإطر إلموب

 .أعدهم بجنإزة عذبة لمصإص دمإء إلكلمإت
 أعدهم بكنس رؤوس إألموإل

 .من إلممر إلعإئىلي 
 أعدهم بلعق حليب إلمسدسإت

 .تحت شجرة إلهإمش
 .وتحويل عربة نقل إألموإت ؤؼ كنيسة متنقلة
 .سأغرد مثل قحبة بير  ذرإشي حصإن جإمح

ي إليومي 
 
ي ألف رصإصة من فوهة خذإلب

 .تالحقت 
ي إلمنط  

 
ضبإب ستير  سنة من إلرمإد  .صلوإت قذرة قضيتهإ ض

 .وإلصديد وإلتعفن
 .فرسإن برؤوس مقطوعة من إلقرون إلوسس

 .سأحمل إلمصبإح ؤؼ هللا
ى جيدإ جثث قتالنإ عىل إألرصفة  .لتر

ى إلبستإن   .إلمغم عليهلتر
 .إلوردة إلمضطهدة

 .عصإفتر إلدوري إلمأخوذة بؤيقإع إلالجدوى



-| 484 |- 

 .سأنكل بجوإري إلكلمإت
و  .سأغتصب غزإلة إلمإيستر

 . قبعة إلوإقع إلعدمي 
ي ؤؼ إلجنون

ي تدفعت 
 .إلنهإرإت إلتر

ي تركل إلمعت  
 إلنهإرإت إلتر

ي 
 وتهشم زجإج بيتر

 .أمإم إلمإرة إلنإئمير  
ي تأكل مؤخ

ي إلنهإرإت إلتر
ر
 رب

 .بملعقة فإخرة
 عند إلرإبعة مسإء

 .سأخطف إلشمس وأهديهإ ؤؼ إلعميإن
 .سأتدإول عىل شجرة مشمش

ي دمي 
 
ي تألقت ض

 .سأجلب إلخفإفيش إلتر
 سأفجر عمودي إلفقري
ي إلبتئ 

 
 .ليسقط إلعإلم ض

ي  ي إلتإج 
 
يإب ي رسر

 
 .إلنظريإت إلمتجمدة ض
 .أظإفر أفكإري إلطويلة

ثإر بإلحجإر  ي إلتر
 .ةسأعتدي عىل صمتر

 .أوقظ إلمالئكة بمزمإر نإدر
س قطيعإ وإعدإ من ذؤبإن إلمخيلة  .سأفتر

 عند إلرإبعة مسإء
 
 

 

https://www.facebook.com/gerges.youssef.520
https://www.facebook.com/gerges.youssef.520
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 فتحي مهذب
 

شإعر عصإمي أشتغل بوزإرة إلصحة إلعمومية. ؼي ثالثة مجإميع 
موسومة هإيكوية ونصوص قصصية لم تنرسر بعد ومجموعة 
وقد 9۰۰۰بعطور نإدرة حظيت بإلتوصية من وزإرة إلثقإفة سنة 

ي إلكبتر صإحب كتإبإت 
 
إلقت إحتفإء وترحيبإ من إلشإعر إللبنإب
 .معإضة وقإرب نصوصهإ نقإد تونسيون كتر 

 
 

 
ي إحتضنت نصوذي 

  : إلموإقع إؤلبدإعية إلتر
ي  .صحيفة إلمثقف .إلمنإر إلثقإفية إلدولية

ر
وقع م .إلنإقد إلعرإض

مجلة إلحيإة   .موقع أنتلجنسيإ .موقع إلصحبة نيوز .إألنطولوجيإ
موقع نخيل  .مجلة قصيدة إلنتر  .موقع إلكتإبة إلثقإفية .إلثقإفية
ي 
ر
ي للثقإفة. مجلة سوإرينإ إلثقإفية .عرإض موقع   .موقع إؤلتحإد إلعرب 

 موقع .كوإليس ثقإفية. موقع إلبوإبة نيوز. مجلة نصوص ؤنسإنية
EFDQ. ي جري

جريدة  .موقع أموإج. مجلة إلغإوون .دة إلنجم إلوطت 
إعي 

ة إلدولية  .إلرؤية إلعمإنية. جريدة إؤلتحإد إؤلشتر موقع إلنرسر
 .إلثقإفية Re منصة .موقع فتحي جوعو .مجلة دإر إلعرب إلثقإفية

 .موقع إلعإلم برإس .مؤسسة أبجد إلثقإفية. موقع إلحوإر إلمتمدن
ق للثقإفة وإؤلعالم .وكإلة دإر إلعرب إألخبإرية موقع   .منإرة إلرسر

ي 
 
. صحيفة آفإق  .كيكإ إلثقإض ي موقع إلروإية إلعربية وإألدب إلعرب 

ي لالدب. موقع أنإ إآلخر )دمحم عيد ؤبرإهيم  Coin de .حرة. غإلتر
rencontres (de poetes.  

يةوترجمت معظم نصوذي ؤؼ أكتر من لغة إلصينية   إؤلنجلتر 
 . كوردية إألمإزيغية إؤليطإليةإلفرنسية إؤلسبإنية إل

 
 


