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 هذيان ملون

 مؤرقاً بصخب القطيع

 حمل صمته النابض

 خبأه في ركن هاجسه االقصى

 مؤثثاً طقسه خارج دائرة الوهم

 دلني الرمل ان اخلق انثاي

 من الكلمات والرؤى

نثاي الهائلةا  

 تستشرف تخوم الحكايا

 في بعٍد خامٍس بكر

 في اناي

 ليبتدأ التوحد والمطر

 تعلم االنطفاء من زهرة عباد الشمس

 ومن ذاكرة طائر النوء انتحل النبؤة

 في مرايا موجة البدء تختلق الحقيقة

 اما زغبه النافر علمه موسيقاه

 بدأً لهذيان جميل

يلكيمادمت اهذي ليكتسي صوتي بلون ل  

 ليكتشف في غفلة من توجس الريح

 ابجدية ملونة

 اورقت في رماد العنقاء االخيرة

 تعلمني ان ال انصاع ألضواء المجرات الباردة



 ان اقترف الحب

 الموت

 والتمرد

  رغم تحريض الصدى األبدي ألجترح البقاء

 

 لبد

 ُقم, انبجس من رخامه

 دعة المأخوذ بالطلسم تعلوه

 افرد زغبه العاري

 مرتجال فضاءات جديدة

 بعيداً عن الفصول المملة

 انفرط من عقد ذاته

 كمجرة لم تنصع لبكارة السديم

 الدهشة وحدها تحتشد تميمة

 لسرٍب يئن

 من فتح باب الدهشة يعرف السر

 كيف ينسل من هشاشة الجمود

 ليجترح طفولة كونية بكر ومسافة خامسة للحلم

 فالكون قديم ومهترئ

 القرون المتراكمة

 على ذاكرة اعيتها الريح والصدى الفارغ غيبته

 رغم تشبثه برهان ما على فرس جموح

 انبجس من رخامه مرة اخرى



 من بعيد يأتي

 متألقاً بضوٍء لم يألفه الطريق اللبني

 فوق ارخبيل هجره سرب التم

 في آخر المواسم

 

 ألحالج

 قصي كنافذة البرق

 ترجل من صهوة حلمه الهائل

 صليبه علم النسور الحقيقة

 فأكملوا هالة قدسية تعلن اقنوما واحدا

 وحدهم األخرون, األقزام الكسيرة

 ينطفأون في وهدة الليل

 في سكون بين عاصفتين خبأ صداه

 ليصدح بعده بنشيد األنسان

 النوتي الخريفي تمرد على بوصلة البحر

 فكل الخرائط تؤدي لفنارات عمياء

فرأى أدار الدفة نحو شاطئه  

 عاقبه البحر بصلبه فوق صاري سفينته

 الدفة للعميان

 قال البحر

 

 

 



 

 متشرد

سهوا في عربة الغجر, تعلم اغنية الرحيل قسرا, شاهد نجوم المدن معهم لكنها لم تكن تتألأل ركب  

 ً  كنجوم وطنه. اراد الترجل, اخذوا عينيه ثمنا لالغنية. كان يرى بيده عندما ترجل ولما لم تصافح يدا

افئًة كالرحم اصبحت عمياءد  

 مخفق مثل بداياته

 مد يده العمياء باحثا في مدئ اخرس

 عن كوة ينبجس منها نشيد العودة

 عابر ما متسربل بدخان الحانات

 ظنه متوالً يحتضر

 وضع بيده شيئا ما

 وأقفل عائداً لزجاجته

 تلويحة وداع

 علمته الصحراء كل اناشيدها القاحلة"

 "ولم تعلمه نشيدا واحدا للعودة

 لم يعد يتذكر شكل الجسور

 او ارتعاش األضواء المستحمة في نهر ليلي

 لم يعد يحلم

 فالحلم ذكرى متعبة

 وأدها الرمل مع آخر امنية

 في ليلة رأس السنة

 رغم انعتاقه من الحلم

 كان يحدق بشجرة ميته



 كف تمردت على رخامها

 يرى فيها خواءه

ح احياناتعابثها الري  

 فتبدو كتلويحة وداع

 .لسفينة تبتلعها نقطة التالشي

 

 ثورات ايقاعها واحد

 

 كومونة اخرى قد تكفي

 ألعالن قيصرا اخر

 او لتطويب قداسته ظال رغم مزامير باخوس

 المدينة اغواها شفق مبكر فنامت

 خارج من الركام تلفع بدخانه وتساؤله المر

 لم تخل األسفلت عن حياده

ذية الغزاةفردد صدى اح  

 الرجع, يبتلع المدينة

 رماد المتاريس يؤسس سيرة ذاتية

 ألنثى تعشق الحرائق

 اما الشهداء فأبتدأوا موتى

 .وانتهوا قرامطة برخامة واحدة

 

 

 



 

 غاليليو

 نركن للفجيعة, زادنا المر

 ندفن صمتنا الموجع في تداٍع معاكس

 فالضوء مستحيل فوق بنفسجة الحلم

 او تحت حمرة الالجدوى

 بدءنا عند نهايات مفرغة

 البدايات صادرها اخرون

 لتكن اندروميدا انكساراً لكائن األرض

 الملتصق ببليته الملونة رغما عنه

 خرابه األثيني وشى بهرطقته

 اعيته المدارات فتخلى عن احداقه لمدى النهائي

 ومضى بحزن للمحرقة

 رؤية خاصة

 التمرد, خروج على نص كتبوه

 ودخول في نٍص اكتبه

 غياب

 في غفلة من لحظة الالجدوى

 تم استمناء خرائب الذاكرة

 نستمطر تاريخ السنين االتية

 ونصغي لرحيل كوني لم يحن بعد

 هناك خارج التداعي التاسع ينطفأ الزمن

 اما هنا, احد ما يتكأ على عكاز الحلم



 احد اليسمع, اليرى واليتكلم

 فقط يمجد عبوديته للرخام

 

 الغريب

 

صدافخارج من صخب اال  

 سأم رتابة الفوضى فاقتحم الهدوء

 خرابه القادم معلن في لثغة ناقوس

 غيب رنينه الصدأ والطحلب

 متحررا من الصدى, متوهجاً كبؤرة مطياف

 تعج بألف لون

 لم تألف الحكايا ابجدياته الكونية

 موسيقاه شبق روحي يؤرق الغابة

 

 حر

 

 بذاءاتي هناك عند سواحل الملح

 اما انا فرحلت من اصدافي الى عريي الجميل

 ونسيت مرثية الرحيل

 من التداعي الوشيك

 تختلج فَي ارتعاشات صبي

 يكتشف الوهلة



 انطفاء, فتوهج او ربما كان البكاء

 اوتوجس بانتظار الريح تحمل العويل

 ومااليأتي من دعاء قافلة التيه األخيرة

 لخرافة اخرى ومعتوه يرتكب النبوة

حمال ضاال ليطوبني  

 تمرد خارجا على تراتيل الثغاء

 لم يأخذوا اال هباء الرجع

 وبقيت حرا

 

 لحظة أيكاروس

 

 "جبناء كنا حين استبدلنا موتنا البهي بخالخيل األشنة"

 ايها الصوت الذي وهبني القوة ألصمت

 ابق قليال علني اكتشف ماوراء تخوم صمتي

 أيكاروس ايها القادم من سدوم

سيةأعرني لحظتك الخال  

 الحافلة باللون والموت

 الفتتح بها الهجرات ألسراب النمل

 أفتتح جهتي التاسعة القصية كاألمنية

 أيكاروس, هبني انذهال الفضاءات

 صقر كسيح انا والتالل وجوه محاربين

 شاخت خلف اسوار الشتاء

 شبق جناحي لعناق الريح



 لعباءة الليل, لقيامة اولى

 ستكفيني عناء األنتظار

 

 حمالن آدم

 

 أشكالنا منذ بداية الفوضى

 مسالت ركامية تؤرخ مجون حمالن البحر

 محاولة لردم الهوة بين التشيؤ والتالشي

 أشكالنا أخفاق دميم

 اخفاق الصدفة باحتواء البهاء

 اخفاق المرايا بالوفاء ولو لمرة

 "اخفاق آدم بالتمرد "اصدع بما تؤمر

 آثر ادم األنصياع لأللواح

يا كسيدهلينتهي سلطو  

 اما حواء فعلمت ابناؤها الثورة

 فكان قابيل اول الثوار

 وكانت الال األولى بداية موفقة لخلود اكيد


