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 زلزال

:   الت ــ رفعت أصبعها ثم ق
 ذ ــتـا ـــ ـا أس ـ رنــي يـ ذ ـ ــ عـ أ
 قدسة ـت ا انزلقت البقرة الم ذ إ

 ر ـــ صدي ـ فستقع أسقف من ق
 ـة مـن حـديــد ـ أشـع ت ـ ـح ت
 موت حينـــذاك؟ ــ ـل سـن ــ ه

 ه ـــــ ه ـ لى وج ـ راب ع ـ ط ـ إض ا د ــ د ب ـــ وق ذ ا ـــ ت ـــ األس
 ـــه ــ دي ــ ن ي ــ ه م ـ ي ــ ب ــ ي ــ فــل ج ـــ ك أس ــــ ف ـ ـ ــ ي و ــــ وه

 سقطت السماء على الفصل التاسع مدمرة الكراسي
 ذ وقعــت الدروس من أيــدي التالمـي

 ! نتها األحيط للسكان أية أحالم احتض
 هرت من البقايا ـ باسـتـثـنـاء يـــــد ظ

 : ــع ــــ ــب ــ ــوت أص ــــ ـع ص ـــ ـف ــ ارتـ
 ــدي ــ ــي ـــ ــا س ـــــ ــي ي ــــــ رن ذ ــ ـــ أع
؟ ـض ــ ـه ـ ـنـي أن أن ــ ن ـ ـكـ ــ ـم ـــ ــل ي ــ ه
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 القنطرة

 رة ــــــ ط ــــ ن ــــ ب ق ـــــ ي ح ــــ ت ف ـــ ع ــ وق
 ر ــــ بح ـ ب ال ـ ي ح ـ ت ف ـــــ ع ــ ـ رة  وق ـ ط ـنـ ق
 ــت ــ وق ـــ ـض ال ــ بع ـ ة ل ـ ل ــ ي ـ ل ل ــ ي ك ــ وف
 ا الباردة ـ ه ـ يف ـ صى رص ــ وق ح ــ د ف ــ أرق
 عــــــــــــر ـــ ـ ــ ـشـــ ـــ ــــرأ الــ ــــــــ ألقــ

تـحـت أرجـل الـنــهـر كانت امرأة
 ات التي أبكيها ـ لغ ـ ل ال ــ ل ك ـ ض ـ التف

 يلة صائد جم ـ الطفل الصغير كتب ق
 ي حب البحر ـ ت ف ـ تقد أني وقع ـ ع أ و

 ولو أن الطفل األحمق مربجانبي خطأ؟  أنا!
 ليس سوى ضربات غريبة  حتى اليسمع أحد ردت كل ما أ

 من أزال لبنة من فوق صدري؟
 وقعت في الحب مع ذاك  الذي رمى بنفسه علي

الي ـ مــن مكان مــا فـي هـذه اللي
 ذاك الـذي غطـوا جتثه المنتفخة

 اك الذي قدم من مكان ما في تلك األيام ذ
 مثل النهرالذي يجري تحث رجلي

 ! طـفـل أحمـق  قــــائـلـيـن:
 ! كـم كـان يــحـب الــبحــر
؟ أنا  و قعت في حب البحر
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 فورو

 ورو ـ ف ـ دة ل ـ ي ـ ص ــ تب ق ـ أردت أن أك
 عها ـ ب ــ ط ـ ن ت ــــ ك ل ــــ دت أن ــ وج ــ ف
 ا ه ـ أن اسم ــ ذب بش ــ أك ــ ت س ـ ل ــ ق ــ ف
 ها ــ دق ــ ص ــ ن ت ــ ك ل ــ دت أن ــ وج ــ ف

 ٬ .. ـــــي ـــــــــــــــــ ــن ــــ ـدق ـــــ صـ
 ة ـ اي ـ ه ـ ي الن ـ بها ف ــ ت ــ أك ـ ف س ــ ي ـــ ك
 ؟ ا ـــــــ ه ــ ي ـ ل ــ ب ع ـــ ط ـ ش ــ تى الت ــ ح
 ٬ .. اية أفواهنا ــ ه ـــ ي ن ـــــ ى ف ـــــ ت ـــ ح

 كشاك وسط كل مجلدات رفوف األ الصمت
 ـودة ــــــ ـق ـــ ف ــ ــــــ ــورو م ـــــــــ ف

 ل هذا ــ دق ك ـــ ص ــ ت الت ـــ ن ــ ان ك
 ك ـــــ ل ـ ض ــ ن ف ـ ها م ـ بع ــ ط ـــ الت ـــ ف

 فورو فروخزاد شاعرة فارسية مشهورة بقصائدها الثورية (
) المعاصرة  وقد ماتت في ريعان شبابها



 الحديد فقط يصدءون تحت المطر رجال ۹

 هنهنة

 ادئة ـ عندما مررت بجانبها بدت ه ٬ يام أل في تلك ا
 . ة ـــ رع ــــسـ ري ب ــــ ج ـــ ي  ت ـ ـــ ه ـــ ن ف آل ا  ا ـــــ أم
 ــر ـــــــــــــــ ـه ــــــــ ن ــــ وق ال ــــــــ ن ف آل ا ا ــــــــ أن
 غ مرمى ــ ل ـــ ب أ ن ـــ ل ... ري ـــــــ ج دت أن أ ـــ ت ــــ ع إ
 ا ك ـــــــــ ـــن ــــ ا ه ــــــ أن .. ف ــــــ ق أ ا ــــــ ن و أن آل ا
 زل ــــــــــــ ن ـــ م ـــ ن ال ــــــــــ ب م ــــ ري ــــــ ا ق ـــــ أن
 زل ـــــــــ ن ــ م ــــ دة ال ــــ ي وح ـــــ ام ف ـــــــ ا أن ـــــــ أن
 ي ـ ن ــــ غ يـــــــ ازال ــ ر م ـــ ه ـ ن ــ م أن ال ــ ل ــــ ح أ ا ـــــ ن أ
. ــــــد ــــــــــــ ــأل ب ـــــــــ ت ل ــــــ ــ ــــ ــم ـــــ ـن ـــــــ ف
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 المنزل

 عــة ـــــ ـ ــل شــــم ـــ ث ـ وب مـــ ذ ـا أ ـــ أنــ

 ب ــ ه ـ ت ـ ل ـ م ــ ي ال ــــ لب ــ لى ق ـ با ع ـــ ص ـ من

 , ام الرطبة المندفعة ـــ تها السه ــ ي أ ت ــ أن

 . ــــا ــــــــ ــدرام ـ ــاتــه الـ ــ ب ه ـــ لــهــ

 ال نملك طريقا ... ننا ال نملك مكانا أ تقولي ال

 ـــــراء ــــــــــ ـــع ــــ ـــن ش ـــــ ــح ـــــــ ن

 لى الصفحات إ نستطيع أن نجد طريقنا

 دة مرقونة ــ صي ــ ق ـت ي ــ اية ب ـــ ه ـــ في ن

 مـمرا لــك ها ــ ن ــ عطفا م ــع ــــ ســـأض

سنبني يوما ما بنهاية هذا الممر بيتا وربما
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 ة الدكان ذ ناف

 ي ــــــ ن أم ــ نا م ــ بر س ــ أك اء ــ س ـــ اشرت ن ـــ ع
 ان ــــــــ ة الدك ذ ـ ف فا وراء  نا ــــ ك واق ـ ن ــ ترك ـــ ي

 وارع ــ نا ت في الش ــــ تنورة التي تلبسهاالب و ال
 ادر ـــ غ ــ ة بعد أن ت ــ م ــ دي ــــ بح ق ـــ نورة تص ـــ ت
 ر دوالرات ــ ش ـــــ ـــ اوي ع ـ ـــ ت  أس ـــــــ ن ـــ ك
 ها ـ ن ــــ سي ـ نورة التي تلب ــ ت ــ ذه ال ــــ ثر من ه ــ أك
 ٬ .. ا ــ ن ـ ــ ــ رة ازددت س ـــ اش ـــ ع ــ ل م ـــ ع ك ـــ ـــ و م
 دات ــــَ ع ج ــ ـــــ ض ــــ ب ــــ ب ٬ ي ــ ـ ـ أم ـــ ـ را ب ــــ م

 ه ـــ ات ـــ ة الدكان ه ذ ـــــ ف ا ــ يابي  وراء ن ــ ث نزعن
 س ـــ خ ــ ن ب ــ م ــ ث ـ ب ا ـــ ه ـ ن ــ ــ ع ــــ ب ـــــ اك ي ـــ هــــن

 ٬ ة ذ ــــ اف ـــ ن ــ ال ذه ـ ــــ ــــ ه وراء ك ــــ ن ــ س ـ ــ ـ ب ـــ ل أ
 . ها ـ ت ـ زع ـــ ي ن ـــ ـ ت ــ س ال ــ الب ـــ ي الم ــ ــ ا  ف ـ ن ـــ ه
 ال ـــ ي ـــ ل ـــ ق ي ـــــ د ازداد  وزن ــــ ق ـــ ر ل ــ ـــ ظ ـــ أن
 ي ـــــــــ م ن أ ــــــ م ة ـــــ دان ــــــــــ ب ر ــــــ ث ـــــ أك

 مــلـــيــــئ بــــــــعـــــــنـــــــاق أبـــــــــــــــي
 ها ـــ ـ ن ـ ـ ـ دي ــ رت ــ ي ت ـــ ت ـــ ورة ال ـــ ن ــــ ذه الت ـــــ وه
 سية ـ ب ــ تي الج ــ ق ـ ا صدي ـ ـ ي اء ــ حجب البك ـ ن ت ـــ ل

!!  ت ــــــــــــــــ ــ ــــــــ ـــــ ـ ــم ـ ـــــــــــــــ ـــــ أص
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 المطر

 رة ــ دم ــ ة م ــ ن ــــــ دي ــــ اء م ـــ م ــ س ي ـــ ف
 ي ـــ ت ـــ ل ـــ ظ ـــ ع م ـــــ ا أرف ـــــ دم ـــ ن ـــ ع
 ة ـ روي ـــ ام الق ـــ ك األي ــ أصل في تل ــــ س

 حت المطر ـــ ة ت ــ ي ــ حن ــ ن ــ اة م ـــ ت ــ إلى ف
 رز زرع األ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت
 رأة ـــ أة ام ــ ج ــــــ ت ف ـــ بح ـــ ص أ اة ــ ت ــ ف

 ما تزال قائمة بقامتها ة في المطر إمرأ
 : لرجل  التعرف إسمه قالت مرات عدة

 روب؟ ـــــــــــــــــ ه ـــ اذا ال ـــــــــ م ـــــ ل
 ة  ؟ ــــــ ل ــــ ظ ـــ م لـــ اذا ا ــــ م ـــــــــــــــ ل

مطر سوى الرجال الحديديين ال يصيب الصدأ في ال
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 قصة

 ر ــــــ ط ــ م ــ ع ال ـ ن ــ ص ــ ة ل ــ ي ـ اف ــ دة ك ـــ اء واح ـــــ م ــ س
 مدينة غريبة جعل و شعاع واحد من الشمس كاف لي

 ذو خرطوم طويل ٬ رأس ــ ال طأطأ ــ م ل ــ ي ــ يف ف ــ الص
 . وم ـــــــــــــــــــــ ي ــــــــــ ه ال ـــــــــــــ ع ب ـــــ رف ـــــــ ي

 يد الليل فقدت هدوءها مثل مالزم مدحور من فرقته
 ٬ .. ي ــــــــ ت ـــــ م ــ ه ــــ م ــــ ة ه ــــــ اف ـــــ ن ح ــــــــــــــ م

 وات ة من األص ــ زرع ــــ ة م ـــ اف ـ التي عاشت على ح
 " ودا ـــــــــــــ ب " ة ـــــــ ك ــــ ح ـــ راف ض ـــ ى أط ـــــ رم
 ٬ ".. ا ــــــ اس ــــ اله " ي ـــ ف مي ـــــ ا ف ــ ه ــــ زق ــــ تي م ـــ ال

 فارسية٬ ـــــ المثقل بمدلوالته ال كي أفكر في وجودي
 ول ــــــــ س ـــ ك ـــ ر ال ــــــ م ـــ ق ـــ وء ال ـــ ت ض ـــــ ح ـــ ت
 . ن ــــــــ ئ ـــ ار ي ــ ه ــ ن ــــ وء ال ــــ ض ــــ دا  ك ــــ ذي ب ــ ال
 .. رق ـــ غ ـــــ ل ــــ ي ل ــ ف ـــــ ك ــــ د ي ــــــــ ر واح ــــــ ح ـــ ب
 . اد ــــ ط ــ ص ـ م ـ وت ال ـ ح ــ ل ـــ ا ل ـــ رك ـــــ ون ش ـــ أك ـــ س

 ٬ .. ف ــ ط ــ ي ع ــ ق ف ـ ال ــ م ع ـ دي ــ ساط ق ــ ل ب ــ ث ــ العالم م
 اء ـــــــــ وف ــــ ة ج ــــــــ ب ــــــ ة رح ـــــــ اح ــ ي س ـــــ ف
 ة ــــــ ن ـــ اك ــــ ة س ــ ام ـ م ـــ ي غ ـــ رأة ف ـــ ن ام ــ ك ــ س ــ ت
 ي العميقة ـ دت ـ ة وح ـ رك ـ ي ب ـ ا ف ـــ ه ـ ت ـ ك ـ ب ــ ي ش ـ رم ـــ ت
 ي ـــبـــــ ل ـــ ت ق ـــ ان ــ ك .. ة ـ ي ـ ب ـ ة ذه ـ ك ـ م ـ اد س ـ ط ـ ص ـ ت ـ ل
 . ا أن نبقى سويا مثل أصبعين متباينين ـ ن ـ ي ـ ل ــ ان ع ـــ ك
ون ــ ب ــــ ح ــ اء ي ــ ب ــ ا األح ـــ لم ــ ث ــ ب م ــ ح ـــ ون
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 ى حصان مطأطأ الرأس لنصعد الهضبة عل
 . د ــ ع ــ ص ــ و ي ــــ ه وه ــلـ ي ــ ه ــ ت ص ــ ف ـــ خ ـــ ي
 ! ب ـــــــــــــــــــــــــــ ا  ذاه ـــــــــــــــــــ أن

 . ا بالريش ــ مزدان لك حلما طويال ــ لم أعد أم
 ! اء ـــــــــــــــــــــــــــــــ م ــــــــــــــــــــــ س
 ي ـــ ف ـــ ك ــــ دة ت ــــــ اء واح ـــــــ م ــــــــــــ س
بة ــ ري ـــ ة غ ـ ن ـ دي ـ م ـ ذه ال ــ ل ه ــــ ع ـــ ج ـــ ت ــــ ل
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 النقانق

 ورة الفوطوغرافية٬ يداها اللتان كانتا في الص
 . كتهما  بيدي أمس

 عندما نهضت لم تشكرني
 ؟ أ يمكنني أن أ صطحبك : قلت
 رفض ــــ م ت ــــ ل
 ٬ .. سكت يديها ـــ م أ

 .. فمشينا في الصورة الفوطوغرافية
 المخبأة في عينيك

 ليسير إالا أبحث كثيرا فال أجد مما أبحث

 تزوجة ؟ ــ ست م ــ أل
 ئا ــــ ي ــ ل ش ـ ق ـ م ت ــــ ل
ـن تـــتــزوجيّ؟ ــ ـ أل

 ! ض ـــ ـرفــــ ـ لــم تـــ

 ! ــــنــــا ـــــ ـــزوج ــ تـ

 الريح ــ ر ك ـــ م ـ ام ت ـــ أي
وان ـــ ن ث ــــ ر م ـــ ث ــ ول أك ــ ط ــ الت ٍل ا ـ ي ـ و ل
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 ن ـ ي ـــ يدت ـ كنا صورتين فوطوغرافيتين وح
 بوم ــ ل ا من األ ــ م ــ رده ـــ ط ـ الم أن ي ـ أراد الع

 ر؟ ــــــ م دق األ ــــــ ص ــ ن ت ـــ أل ! ود ر ــ ط ــ م
 عندما ننام الليلة منقلبين في صورة أخرى

 وم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب ـــــ زر ذاك األل
 لك الصورة ـــــ الجة في ت ــــ ثم إفتح باب الث

 . ت ــــــــــــ ئ ـــــــ ا ش ـــــــــ ذ م ــــــــــــــ وخ
! ق ـ قان ـنـــ وى ال ـ ملك س ــ الن ! ف ــ ـــ س آ ا ـــــ أن
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 سنديان

 ي ـــ الدموع شيء بخس لموتك عزيزت
 نك ستنبتين كشجرة سنديان أ وعدوني

 اء ـــــ دول م ــــــــ ــ ب ج ـــ ــ ان ــ ــ ج ــ ــ ب
 شى ـــ ا م ــ م ـ ل ــ ك ه ــ ـــ ق ــ ــ م ــ زداد ع ـــ ي
 ٬ .. رى ـــ ج ــ ح م ـ صب ــ ي ــ ع ل ــ ــ س ـ ــ ت ـ ـ ــ ي و
 ري ـــــ النه اءه ــ م ح ـ ن ــ م ـ ـ رى ي ــ ـ ج ــ م
 ل ـــ ستريح في الظ ــ اب ي ــ ش ل ــ ي أ ى ــ إل
 ا يور ــ كون غ ــ ن ت ـــ ك ل ــ ـ ن ي أ ـ ن د ـــ ع أ
 ال ــــــــ ج آ ال أو ــ اج ـ ــ ـ ه ع ـ ـ ــ ــــــ ــ ألن
. بك ــ ان ـــ ج ــ ــ را ب ــ ــ ه ــ ـ ح ن ـ ــ ـ ب ــ أص ــ س
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 النجدة

 ٬ .. حــــــــر ــ ـــــــ بـ ـــــــــ ــى ال ـــ ت ــــــــ ح
 سبانيا إ طة جنوبية في ــ ق ــ د ن ــ ع ـــ في أب

 اء ـــــــ م ــــــ ة و ال ــــ زرق ـــــ دة ال ــــ ل ـــ ب
 يوان ـ لة من شحم ح ت وى ك ــ س س ــــ ي ـــ ل

 صبت في مقالة و شعاع شمس عمودي
 ـــية ـــ ــم ـــ ـــي ــــ ــوه ـــــ ـ ــ ـار ب ــــــــ نـ

 مام ج ت ـــ باالس تقلي الناس وهم منشغلين

 قة  أيد مائية كهاته ـــ ق في رف ــ أنا لن أث

 تة ــ ن النك ــ رق م ــ ت ــ ح ــ ل زوج م ــ ث ـــ م
 دة ــــــــ ـي ـــ ـع ـ ــ ــد ب ــ ــدة ي ــ ان ــ س ـــ م ـــ ال
 ارغ ــــــ ر ف ـــ ب ـــ ن ق ـــــ رت م ــــــ ه ـــ ظ
ـــدوء ــــــــــــــــــ ــه ــــ ـوح ب ــــ ــلـ ــــ ت



 الحديد فقط يصدءون تحت المطر رجال ۱۹

 وجه القمر

 حاطت بي وأحطت بها في نفسي أ
 األبد إلى فاختفت
 ! ين اختفي نهديها الأعلم أ

 الليلة  منبسطة الصدر
 ها حساس إ موت أحتاج الى رشاقة أ و لكي

 حــلـقــت ذقــنـــي
 ا لستي هنا ؟ ذ لما .. نظر في عينيك أل

 لم تعد سيارات األجرة تقل وحدتي

 تخلفت عن الركب

 حتى تخلى بعضهم عن مكانه

 مثل جمل في الصحراء

 أو سلحفاة معمرة في السهل

 أوطائرة في سماء لندن

 و لكن الى أين؟ .. سافر فيها أستطيع أن أ

مثل مطر البارحة
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 المظلة ه لى شراء هذ إ دفعني حين

 المطر أو هذا الثلج الذي تساقط بعد

 أرغمني على مغادرة المنزل فـ

 افعل شيئا ... ناديني

 أنت لست ثلجا لكي أذوبك

 أنت لست مطرا لكي تبللني

أصبحت رمادا فاختفت ة نار أنت مكنس
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 طهران

!   لك ذ هـذا المقهى مناسب               أليس ك

 يصنــع قهــــوة جيدة                  اتفقنا

 السماء الزرقاء فوقنا              أمر جميل

 أنا لست أعمى عزيزتي

 أستطيع أن أرى كراسي جميلة حول هذه المائدة

 أنا الأرفض موسيقى جانب البحر

 ن بلذة تي وبعد هذه القهوة ستنتظر هاتين الشفتين الزيتي

 وأعلم جيدا كيف أسبح في هواء هذا المجهول

ا الضباب ذ خالل كل ه أنا أعلم كيف أرى من
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 أنـــا أعـــلــــم!

 بارتياح في عينيك جالٌس أني

 في كل جانب أبلغه

 منك بلذة أستطيع أن أخد جزًء

 أنا لست غبيا

 أنــــا أفــهــــم

 على حق أنت

 ! حـــــســــنـــا

 ولكن ان كان كل هذا

 وكل شىء سواه

 تحت سماء طهران المسودة

فسوف نكون في المكان المناسب
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 دائرة

 أنت تقرأ قصيدة اسمها دائرة

ا ك ـــ ن ـــ ا ه ـــ ه ـ ك ـــ س ـــ أم

 أيدي خارجة من المكتبة

 ذة ـــ د حول الناف ـــ اع ــــ س

 األبواب تنام فوق األريكة

 يمكن أن تقرأ قصيدة كتبها علي عبد الرضايي اآلن

 من فضلك افتح الكتاب

 أرأيــــــــــــــــــت؟

 أنت تقرأ قصيدة اسمها دائرة

 مسكها هناك أ لذلـــــك

 أبعد يديك عن المكتبة

 من المنزل خارج أنت الباب و أركل

 الدرج نازل انقلب و أنت

٬ .. و في الحديقة الجديدة أو القديمة
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 وراء بناية المجلس البلدي

 لى أخر إ على نفس الكرسي الذي أرسل والدي من باب

 أنت ستجلس مي أ وأوقف

 الكرة بـ أطرد أولئك األطفال الذين يلعبون

 يمكنك أن تقرأ قصيدة كتبها علي عبد الرضايي اآلن

 في أي اتجاه أردت من فضللك اقلب صفحة هذا الباب

 !! يــــا لـــلعـــــار

. نك تقف في نهاية قصيدة اسمها دائرة إ
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 صندوق عود الثقاب

 .. لو توقف المطر

 ٬ لو لم يغسل الدم من أرض الشارع

 ألضاءت الحافلة الخضراء أعيننا

 ٬ و ال أحد سيكون فقيرا

 يران إ أنا الذي رحلت  من ؛ مثلي ليغدو متشردا

 يران إ عالنات عن إ صدر كل واحد هنا ي

 " س . ب . ب " عبر قناة

 وننتظرالمذياع المفتوح  على الحافلة  ليساندنا

 ل أعواد الثقاب ث م

 مبعثرة في الصندوق ال

٬ .. بعضهم بينما بعض٬ يقف
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 الجلوس على كرسيه اعتاد

 أبدا رض األ سفينة نوح لن تبلغ منتظرا

 الكل يحمل قنبلة فوق رأسه

 ن ٬ ثا لكنهم ينتظرون عود ثقاب

 مثل عود ثقاب تبريز كي يشتعل

 ) ذاك ليس نصف العالم ( أو أصفهان

 لتطلب الوقوف من سائق اليجلس خلف المقود

 شتاء لندن ال تمهل

و الحافلة صندوق عود ثقاب يسير في شارع منزلق
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 حكاية

 الكهف لم يسمع أحد بهذه  الحكاية حتى في

 ! أحـــذركـــــم

 ال تبوحوا بها

 ية محكوم عليها بالسجن لسبعة أجيال هذه الحكا

 لي حكاية أريد أن أحكيها

 حكاية ساحكيها على لسان فتاة في العالم األخروي

 فقط التستـــــعجلها

 ننا النملك ما يكفي من الذخيرة إ

 ال تـــفزع األحصنة

القراء سننصب خيمتنا هنا ئي أعزا
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 أنا لم أرفع الحكاية

 رج لى الخا إ الحكاية رفعت رأسها

 أنـــا لن أخرجها

 اذا كــــنت مهتما

 يمكنك أن تفتح كتابي القادم

و تعيد قراءة الحكاية
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 قصيدة

 جأة ـ يدة و ف ـ ص ــ ت أزرع ق ـــ ن ـــ ك

 اب ـــ ب ــ لى ال ــ ي دق ع ــ ن ــ ــ زع ـــ أف

 خارج األريكة ومزهرية زوجتي

 اء ـــــ م ــ ت رش ال ــ م ـ ص ــ ي ال ــ وف

 ودار الباب على المدار الرتاج سمعت المفتاح يدور في

 وجدت وجهي يقابلني من وراء الباب

 المرآة؟ دث ذاك اليوم في ــ ما ح ـ ل ــ ث ــ م

 رس ـــ ج ــ دق ال ـــــــ زال ي ـــ اي ــ وم ـــ ه

…   رحب به مثل ذاك اليوم ــ ر م ــ ي ــــ غ

 دخل تم سلم علي بنفس اليد التي أقفل بها الباب
زل ــــــــــــ ن ــ م ــ ارج ال ــــ ي خ ــــ ان ـــــ م رم ـــــ ث
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 ٬ أنا لست نفس الشخص
 . ألني طردت هذه القصيدة القصيرة

 أنا عالق خارج الباب األمامي
 و طفقت أدق الجرس

خر بيت شعري ينتظر وراء هاته العتبة آ وأنا أعلم أن
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 قراءة بيضاء

 إقرأ هذا البيت األبيض
 أنا أقرأ  كل شيء أبيض ٬ هذا أسود قليال
 د أنا أرتدي السوا

 من فضلك عد إلى البيت األول
 أليس كذلك؟ .. ء سمعت شيئا من الشي ! إعترف

 لى البيت التالي شطب عليه إ عندما تعود
 فوق الدفتر الذي انتهى ليلة البارحة

 ٬ .. من القصيدة بيت آخر وضعت الممحاة فوق
 . التي كتبتها لقراء القدامى

 .. إلـــتــقــطــــها
 حتى تصير بيضاء إمسح  هذه الصفحة كلها
 ! الأعلم ! أه .. خرى؟ و الصفحات التالية األ

 إن كنت تستطيع أن تلبسني بياضا
 بياتي أ إمسح كل

. عندها يمكنك أن تقرأني أبيضا
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 ٬ عندما تصل إلى النهاية الميتة لهذا الدفتر

 رة أخرى  الشىء ــ تب م ـــ أك

 ه أســـــود ـــ ا ألبــس ــــ كل م

 ٬ سحة م ـــــ ل الم ــــ ح ك ــ س ـــ إم

 ي ـــ من فضلك أكتب ل ٬ لي خر بيت متبٍق آ فقط فوق

سأاشطب على نفسي ! شــطـــــــب عـــــلـــي ال ! ال
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 في الدير

 أكتب هذه الرسالة لتلك الفتاة التي عاشت في  وحدة
 أكثرمن وحدة القمر

 ة آ الفتاة التي حطت يوما على المر

 زالت لبنة صخرية من صدري و بابتسامة صغيرة أ

 هل لبست الحذاء الموضوع بجانب الدرج

 لماذا ال تحمل صهيل األحصنة

 ترى تلك األشياء ك عينيك تجعل

 حصنة أل ذاك يبدو في بعض األحيان مثل صهيل ا

 سعادتنا األخيرة كانت الريح التي ذهبت مع الريح

 هذا صورة النهر في هذه جرائد يلحس حتى البقر لم يعد

 . لعصر ا

أرجل االله برزت من أطراف الضباب
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 هاته األسرة جاءت عبر نساء معمرات

 جدف مجادفك ! هجوم

 ماء البحر أكثر مما تسبحه المراكب

 خرى أ نحن أناس مرة

 في نهاية القصيدة التي , سمعت من هذا البيت الذي تسمعه
 ٬ .. ا ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ه ـــــــــــــــــ ب ـــــــــ ت ـــــــــ أك
 . قط المطر ـــ بداية تم س ــ ز ل قليال في ال ــــ ق ن ــ س ـــــ لغ ا أن

 وفي النهاية بدأ صوت صهيل أحصنة يجري في  حذائي

 ضجيج أرجلي على امتداد حذائي بجانبك
 ار ــــــــــــ ه ــــ ن ـــــــــــــ ا ت ال ـــــــــــــــ م

 لم ـــ ال أع ... أعلم ال ... الأعلم أي قطن ألبس فوق

 يني ـ نتين في ع ـــ اشت س ــــ رأة ع ــــ م إ ثل ـــ م

 خر؟ آ لى إ ن سرير ـــ ي م ــ رن ـ أليس ذنبا أن تج

 كيف لي أن أتحكم في أولئك الجنود المرتجفين في وجهك

 ا الحياة؟ ــــ ه ـــ ت ـــ أي

 ى الجـــحــيـــم ؟ ـ ل إ

 من الحذاء الموضوع أسفل الدرج

 دو ـــ ع ــ نة  ت ـــ ص ـــ يأتي صوت أح

أال تــصدقــنـــي؟
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 أنت الذي تقف هناك  فوق نهاية هذه الرسالة

 عينين فقط إلي أرسل

كـــي أبـــكـــــــــــي



 الحديد فقط يصدءون تحت المطر رجال ۳٦

 ضباب

 ٬ عــنــدمـــا ظــهـــر الــــلـــيـــــــــــــل

 . مشهدا ن ـــ زم ــــ ار ال ــــ ط إ ح ــــ ب ـــ أص

 ٬ د ــــــ ع ـ ـــــ ت ـــــ ا اب ــــــــــ دم ـــــ ن ــــ ع و

 توقف النهار لبرهة وهو يقابلني من وسادة الصباح

أتــي ــــ ـي ــ لـــم يـكـن يـعـلــم أن الـغــد سـ

 الليل الذي أكـــل مــضغــة من الضــوء

 الــثــة في الكون ث صــادف الــتــفـاحة الــ

 صــــوت بــارد دلــــف مــن الجــبــال

 غيرة الخضرة تمعـــشقت الوديــان الص

 رجل علق في ملتقى الطرق فأصبح راجال

 لى طرق أخرى إ في نفس الطريق الذي قاد
 تلو األخرى ة ملتقطا الشمس من فوق رؤوس األيام واحد

 ا ــ يضان ـــ اء ف ــ يه الم ــ صبح ف ــ لى الحين الذي ي إ وادخرها
 ــوح ـــــــــــــــ ة ن ـــــ ن ـ ي ــ ف ــ ادرة س ـ غ ــ ب م ـــ ع ـــ ص ـــ ت ـــ ف

السيف ضرورة جاعــال من
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 لحياة ا ه إلى الكتشاف الكبريت والبارود الضافت
 أنـــه اليجدي شــيئا رغم

 مـــازال الـــنــهــار يــأتــــي
 الليل  مثل بقرة سوداء انطلقت فجأة من معلفها

 النهار اختفي وراءعجل بنـي
 والغيمة السوداء أم ابن مفقود

 تدور في السماء باحثة عن مكان صاخب
ــبــكــــي فـــيـــه قـــلبــهـــا تـ
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 ألبوم

 ليست جميلة؟ أ ي هــــذه أمــ
 هـــذا أخـــي و هـــــذا أبي

 لى باب إ ن بابا يقود آل لو يعلم كيف أصبحت ا ! آٍه
 يــا للمسكيـنة الصغيرة
 هـــذه سارة الصغــيرة

 تذكر اسم  ذاك الوجه المبتسم أ ال أستطيع أن

 مار يسببه المنفى للذاكرة أي د ! المنفى
 انــها أخــتي الصغــيرة

 اعتادت أن تمر ضاحكة عندما تلتقط الصور
 لى صورهذه الشفاه المبتسمة إ أفقد صوابي عندما أنظر

 شفاه أصبحت أفالما ألعين بكـــت
 لقــد اخــتلط علـي األمــر ! دعــها

 رويـــة ــ ق ـ ـي ال ــ مـسكـــينة أمـ
ران ــ ي إ الحرية زور ــ دما ت ـ ن ـ ع

 ستصبحين زوجة أبي الجديدة
 وبعد الفطورستحرق أختى بخور ما بعد الوداع
 لتحوم به  حول رأسي كي تطرد عين الشيطان

 ٬ ألحصل على ليلى في تلك الليلة
ردة ـــ تفتخر مزغ ي ـــ ما أم ـــ ين ـــ ب
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 شة ـــ ســـترمي  أوراقا مــزركـــ
 حديقة ــ في حــقل األرز  أســفل ال

 فــتا ة ــ رى ابنها حجر هذه ال كي ي
 أنا مــهــيج .. يجا ـــ ه ـــ م بح ـــ ويص

 كب ــ لى مـن إ ن وقد علقنا مـنكـبا آل ا
 ذا الـــمــنــزل ــــــ فــــي بــهــو هــ
 زتلفنا في حقولها ر كأن غبطة األ مر يبدو و لما النجعل األ

. ـــق ـــــــ ــــل ـــــ ق ـــــــ ال ت
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 ممنوع

 ـذا الجـانـب مـن العـالـم ــ ك ابـن حـي فـي ه ن كـان لـ إ
 سـيكـون مـجـرد ابـن فـي هـذا الجـانـب مـن العـالـم ــ ف

 مـن ذهـب بـاتـجاه الـماء الـذي سكبـته خـلف الـدموع؟

 ــم ــــــــ ـت ـــ هـ ـــ التــ

 بــالمـعـنى عـبـرت عـقـلـي
 لــــــو كــــنـــــت هــــنــــا

 ون ذاك الشخص الذي كان هنا ك فسوف لن تك
 ســتكـون مــثلي هــنا

 ‘ ــْد ت ـ عــــ ‘ لـــــــــو
 فلن أكون أبدا مــا كـنــتـــه هنــــا

 ــأكــــون مــثلــــك هـــنــاكــ ـــ س
 ــك ـــــــــ ـــد أضـــح ـــ م أعــ ـــ لــ
 ــــرب ـــــ ـــد أه ـ ـــ ـــم أعـ ــــ لــ
 ن آل أمـارس وحـدتـي ا  فــقـط  أنــا

 أنـــــا أشـــعــــر بـــالـــراحـــــة
 فـي الخـيال ا وحيـد ني أنـــا أتــخــيـل
التــــهــــتــــم
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 ن كانت لي أم حـية إ كــ الجـانــب من العالم  حتى و فـــي ذا

فــسـتــكـــون أمـــا فــي ذاكــ الـجانـــب مـــن العـــالــــم
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 رقابة

 ــاتـــــي ـــــ ــلــم ـــ ــزرة ك ــ ــج ــ ي م ــ فــ
 بته ـ ت ــ عري ك ــ يت ش ــ ر ب ــ خ آ وا ــ دم ـــ أع
 ق طر مثل الحبر على الور ــ ق ـــ دم ي ـــ وال
 حة ــ دد الموت عـــلى الصف ـ م ـــ ناك ت ـــ ه

 الحياة مثل نافدة مفتوحة دمرتها صخرة
 مــســدس جــديــد أنــهــى الــعــالـــــــم

 و أنا استورد البضائع عبر أبواب هذا الممر
 نازحة ـــ مازلت أشبه  تلك الغرفة الحقيرة ال

 يرة ــ مــثــل قــلــم لــهــذه الصـفـحة الحق نا أ
 أنــــــــا أم

 مـــازالــت مـــخـــالــــب القط تـــقـــفــز
 لتخيف الفئران  التي تجري نحومخباها

 أنا أتابع الدرس الذي تلقيته في المدرسة
 لى ــ ي ـــ ون ل ــ ن ـــ ج ـــ م ــد ــــ عـ أ ا لـــم ــــ أن

 أنا أنجز واجبي الجديد كي تشطب عليه
 ٬ ذه القصيدة وفي الفتاة التي ستضطرب في أخر ه

 بباب مفتوح مثل جرح ســأبــني مــنزال ممــلوًء
 ــــوت ــ ــــي الـــم ــ ــواف ـــ ــن حـ ـــ ــي ـــ ــن ب ـــــ مـ

مثل غرفة اختفت من هذا المنزل  سأعيش سعيدا
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 ٬ يبها ـــــــــ تــــاة أرادت أن تــجعــلنــــي حــــب ـــ ف
 جسدها معبد ب ترمي نبرات في صوتها  كي تفتنني

 دور ـ كي تجعل عيــني تدور و ت
 كي تجعلني درويشا مرة أخرى

 ٬ .. ين ـــ أعجب كيف أن األع
 ٬ .. فارغة ــ هاتــه الثغرات ال و

 بـــــــــين فــتــرات الجــمــاع تــصبــح ألــفـية األيــدي
 كيف أن هذه الجهة التي أوجد فيها من العالم تقابل إيران

 روح ـــ ج ــــ ي م ــ أخ و ٬ ة ــ وح جر ــ ي م ــ أم و ٬ أبي مجروح
 وضعي أشد خطورة من الجرح نفسه

 ي ـــ ن ـــ ثر م ــ ة أك ــ صي ــ خ ــ ابة م ــ ت ــ الك
 ٬ ارز ــــ ب ــ ا ال ــ سه ــ ق ـــ ط ـــ دن ب ــــ ن ـــ و ل

 لى جسدي إ الـموت ليمتد  مثل أخت  ما فتئت تنتظر
 الحياة لتقتلني مرة أخرى

 قلبي ينزف
 للشاعر الذي تطو ل صفوف كلماته

 لألغصان الخالية من عصفور ابتلع زقزقته
 العادة غراب ال يوجد سلك فوق رأسه

 لــــنــفـــسي
 مختفيا من البيت مثل ضوء

 خــــــــــر آ كنــت شــخــصا
هل أصبح الشيء األحمق شاعرا
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 إطار الصورة

 طار صورة قديمة إ مشيت خارجا من
 ف ـــ ي ــ رص ــــ وق ال ـــ وت ف ـــــ ط ــــ خ

 لى الجهة األخرى من األحيط الطينية إ عدت
 ألخلص نفسي من خمول رجل يقف في الظل

 طــار صــورة قديمة إ خــرج مــاشــيــا مـــن
 ــفـــســــــــــه ــــــ ــن نـ ـــــ ــرب مـ ـــ ثــــم هـ

 ٬ كــتـــابــي كــي تــتـمكن الصورة في ثـــنـية
. ئط المقابل طار في الحا إل لى ذاك ا إ من العودة
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 علو يناسب قامتي

 نية  و الموت في عجلة اآل نية والصرخة آل الصورة ا
 هــل رأيــت تـلــك األوراق؟ .. هــل رأيــت؟

 بـاأللوان شت ــ ُزرك ـدما ــ كــيـف بــدت عــن
 ونا في الـمرأة؟ ــ ل ــ ـم ــ ف أه ــ كـي ت هـل رأيـ

 ــرا ــــ ـث ـــ عـ ـــ ـاء مــت ـــ ف جـ ـــ كــي
 ـيف هــبــت الــريـح مــتعــثـرة كـ

 !) سبالش ( الحـــدث الــذي حــدث مـثــل شـجرة مقطوعة
 ثــم نـادت المــوت وبعـثرت األوراق فشـتت أحالمها

 مــات .. كان ـ ي م ى أ ــ ل إ ل أن يصل الصوت ـ ب ــ وق
 ــق ــــــــــــ ــط ــ ـق ــ ــط ــ ــاع ي ـــ ـذي ــ ـم ــ ازال ال ــ مــ

 مــغـمـوس فـي األرض كي ال يرى ووجه العــالم
 مع ـــ س ــ ي الي ــ ك

 هـــــل رأيـــت؟
 هــم ـــــ أيــة خــطــط كــانـت فـي عــقول

 عـندما كــنا نـدفـن  صرخات في حلوقنا
 ل عـلى التـلـفـاز ـــ ـراس ـــ ـم ـــ ع ال ـــ ــم ــ س

 " هذا البرنامج سيواصل بعد لحظات " وظـهـر على الشاشة
 اء ــ ك ـــ ي عـندما عـدنا مـن الب ــ ب ــ اح ــ ـاص ــ ي نا ـ ش ـــ انــدهـ

 خــرمـكان جـبل األلـبورز آ وضعـنا بـحرا
٬ يد ـــ ور فـي ممـر بـع ــ عـلـقنا  لعـص
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 ... وراء العجلة المحركة  طفقنا ننادي
!   داء ـــــ ادون ن ـــ ن ـــ وا ي ــــ ق ـــ ف ــ و ط

 السمــاعـــــة لــــن أجـــيــــب
 ماعة ـ ح تنفخ في الس طفقت الري

 ادي ــــ ن ـــ ال أستطيع أن أبلغ الم
 الأستطيع أن أبلغ هذه البقعة السوداء

 ! ألمسح هذا القمر المنحوس من تنورتك أيتها السماء
 لم تقص الريح  طول هذه األسماء

 ظالتنا ـــ ر م ـــ ط ــ م ــ شر ال ـــ م ين ـــ ل
 رتي البلوط ـــ ج ـــ اعة ش ـــ ج ــ كنت خائفا من ش

 ن آل ا ا هما أحد وال أحد يملكهم ــ لغ ــ لم يب مقامين

 الصورة الحالية و المجلة الحالية
 . مغموس في األرض كي ال يرى و الموت في عجلة

 المذياع يطقطق كي اليسمعوا
 هــل ســمــعـــت؟

 خصا ما ـــ ربما الموت ينتظر ش
 ته مشنق أراد أن  يكتب بأقالمه و

 فقد نصبنا خيمتنا في الحزن ! كتب ُأ
 يمكننا أن نقف وراء شخص اليقف وراء أحد كيف

 لماذا ال نخرج الرجل الذي نضع في المرأة كل يوم؟
 ٬ .. ونترك خلفنا القصة التي كانت هنا حول الشجرة

 . التي قطعت عندما أصبحت باسقة
 ألـــــــــم أخــبــركـــم؟

 ... قطعوا ي وقع كانا الحدث الذ هذان الرجالن
 لــمــاذا  أصـــمـــــت؟

 تى األوراق المتساقطة مطرودة ح
تـــطــردهــا الــريــــــح
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ريــــح مــعــــــتـــوهــة
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 الميالد شهادة

 الوحدة نفسها أشد وحدة مني
 خر آ قلبي سعيد بكون أسمي اسم شخص

 قلبي سعيد بـكوني شاعرا
 أحــــب وحـــــدتـــــــــي
 الــــكـــــون وطـــنــــــي

 ر ـــــ ي ــ خ ــ ت ب ـ س ـ ــ ا ل نـــــ أ
 لي بالدخول إ باب أن أشار ل  في الترحاب  لم يسبق
 كان باب السجن .. . الوحيد الذي رحب بي الباب

 تي ـــــ سجن أشعر  فيه بحري
 شينا للحائط كي أقول شيئا ُم

 ٬ .. وفي ــ انتصب أما م خ حائط
 هناك يوجد  أستاذ اليستمع ألشيء أتلفظ به

 ... هناك
 . اعــــتـــذارا درســـــي كــــان

 لى المدرسة في  زوا يا القلوب إ ذهبت
 اختطفت قلبا لم يسبق له أن  تحسر

 قلب ذو نوبات نشوانة مستعارة من القنينة
 قلبها سعيد ألنه اليمكن أل حد أن يتخلص مني

 كلمات الوداع تندفع وحدها
يد ــ قلبها سعيد بأن علي وح
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 !! مـــســكــيـــنة هــــــــــي
 نا ك العديد من أمثال علي ه

 ألم تلتقط أذنك الكثير من الهراء؟
 متزمتا في طرقك ومخطئا كما هو الحال دائما

 أنت لم تقترف خطيئة كي تستحق المغفرة
 نائما علي  ظهرالتايتانك

 وجسدك جثة ٬ صدرك كان شاهدة
 مرأة ا سنيما الحالة المشينة مازالت تعرض
 ا من بطني حاول أن التنكسرألنك تطرد سرطان

 هل قلبك سعيد باحتراقه؟
 نهم اليصدقون استفهامات شفتيك إ

 لمن تجـــــمع األصوات؟
 في حماقتي كثير من السباحات بلغت الشاطيء

 حتى المركب الراسي وضع شراعا ممزقا في وجه
 تورثي

 ! ألم تساعد العاصفة  نوح على أية حال؟
 بل طفل الجرف ذاك الذي تجره لن ينقص شيئا من الج

 لديه دموع البحر لم تبَق ماء
 مأمونا من الفيضان لن تبَق

 ألن ماقلته هنا يفوق ما يمكن أن تفعله ٬ التحلم بحطام سفينة
 :  وهو ينادي  حان وقت  النوم

 م العقل ما اجعل أذنك تستعد لتجلس أ
 فالمرآة التي ابتكرتها تعرض محاضرا

 أذنها الحالوة التضع العسل على حلمة
 ع في حبك أكثر منك حبك واق

 اعـــــــتـــــــــرف
 " بارفيز " لو لم أسرق ماضي " االيجدي فرحاد " سأكون

الداعي لتكسير الهاتف فلن يجيبوا
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 صدارا ثانيا إ شهادة ميالدي ليست
 يرا ـ ث ــ ي ك ــ ن ــ ناس ع ــ أل ال ـــ س ـــ ي

 اليهمني السؤال  مادام خارج الباب
 يعد في الوجود لقد أطلقوا يدا لتدق باب منزل أخرلم

 لى أن تأتي إ ال أحد سيجد ني

فرحاد و برفيز عاشقين م ( ت  نافسين في حب شرين وهي   
أ سطورة في األدب الفارسي القديم   (



 الحديد فقط يصدءون تحت المطر رجال ٥۱

 صفقوا من فضلكم

 بريل يترك دائما أوراقا على أ :" اعتادت أمي أن تقول
 " الغصن

 أبي رجل مشى في الثلج تاركا أثار أرجل
 وارع و لم أكن هناك ألغني يناير يصب في الش

 هذا الحلم اليركني ألنام
 ! اتفقنا؟ .. شطب علي أنا أكتب أبياتا شعرية كي الت

 لى لجام إ لى حصان ليدجن هذا الحصان ال إ يحتاج األمر
 ! أتركني

 سأضيع في مكان ما في هذه القصائد
 مشكلتي توجد في مكان في هذا العالم

 األحالم ينجرف في بدين مكان تركه هــــر
 ٬ أصابع رجله النائمة عالقة  وراء الحلم

 لكنها ماتزال في الخليج
 طالق اإل م البنادق في صف ما لم تقف أ

 .. الزحام وراء لى صخر في  قبضات األيدي إ ولم تتحول
 كانوا يعبرون الصفوف ليلتحقوا بالصف الذي يطلق النار

 خر آل واحدا تلو ا ... في جماعات ! عذبوهم
 . على أرصفة هذه الممرات لقد اعتدنا

اضربوهم و سيضحك جزء من النافذة
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 . طار النافذة إ من لقد اقتلعتم شوكاتكم
 . العالم بأسره مرحاض لكم

 دعوا  تلك األشواك األفيونية التي تحلم في الزيت
 هذا الرجل الذي يفكر في شريط حذائه حافي القدمين

 هــذه األماكن التي تسقــيها سدى
 ي الرمل فـــي البحر سأدعك ترم

 اســتــمــــر مــــن فـــضـــلــــك
 من أجل  باقة الزهور في أيديهم

 صفقوا ... يد ... أخوذة الى الماء من أجل باقة األصابع الم
. من فضلكم
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 السقف

 ا ـ فاض ـ خ ـ د ان ــ حتى لو كان سقفا أو أش
 ير األرجل ــ ص ــ ا أو ق ـ ب ـ ل ــ ان ك ــ و ك ــ ل
 د ــ رير واح ـ لى س ـ ع وى ـ س ر ـ وف ـ ت ـ ت ال دة ـ ع ـ رفة الم ــ ن الغ إ ف

 شخاص أن يسبحوا وسط صهريجها أ حيث يستطع أربعة
 أنــــــــا وحـــيــــــــــد

 اة ـ ت ـ ل ف ـ اب ـ ق ــ اص م ــ خ ــ ة أش ــ الث ــ ث ح ــ ن ــ أنا مستعد ألم و
 لى الحلم الذي يجعلها تنام إ من سيكون مستعدا ليأخذني

 ه ـ ك ـ ل ـ زل اليم ــ ن ــ ابنة مستعدة في م حلم
 ٬ .. البنت التي كان في استطاعته امتالكها

 ه ـ لك ـ في المنزل الذي يمت
 . ألفكرو كأني ذاك المنزل

 مررت عبر  الباب الذي ينفتح على عينيك
 تركت  عيني تنامــان

 ن أرى حـــلــــمــي آل ا
قررت أن أكون عاشقك ئذ بعد
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 حامض فوسفوري

 ط ـ ق ـ كانـــت رسالة واحدة ف
 ة يد ت عد لكنها جاءت بلهجا

 ل ـــــ ا رج ــ ه ـ ذاء ب ــ ردة ح ـــ هاري ف ـ ان ل ــ ك
 لم يكن أمامها خيار سوى عيني المصابتين

 ي ـ ـــــــن ــ ــــدا ع ـ ي ـ ـــع ـ ـــان ب ــ ري كـ ــ ج ــ ال
في بعيدا ـ ت ـ خ ـ زل ي ـ ن ـ ب م ـ ان ـ ج ــ ر ب ـــ وأنا أم

 في صورة قديمة حتى صعب تمزيقها
 سنة ـ حبيبتي تصغرني بـــ

 ــت فـــتـــــــاة ـازالـــ ــ مـــ
 ٬ قطعة من يدي بين نهديها

 بأدب أبـــتلع عينا ملفوظة
 أنــــا ابــتــلعــها بــعـيــني
 و مـــــــرة اخــــــــــــرى

 ك  وأنا أدق شيئا فشيئا ي وقعت على يد
 فـــــــــــــجــــــأة

 هــــل كــــنـــت ملـــحــا لألرض؟
 أنا لن أقـــفــزمثل مركب عضوي

ألسقف مثل قلبي٬ ا لعبة الشطرنج تعاني من
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 ٬ ".. كاميال " تعرجات
 قصر٬ ـ ه ال ـ ان ــ ملك خ

 ٬ ير يدرب الحصان على الهجوم ـــــ ارس صغ ـــ ه ف ـــ ل
 نحو كاف من قـــطع الشطرنج ليمنع هجوم

 وم ــــ ج ــــ ه ........ ر ـــ ق ــ ه ــ ق ـــ ت ــ اذا ال ــــ م ـــ ل
 ٬ ريق ــ ط ــ ل ذا استقل هذا المتشرد قلبا على ا إ

 حالم يقظتي وكنت مستعدا وراء الباب الذي فتحته في أ
 . انــــبي ــ ج ــ ا ب ــ ن ــ ون آم ــ فالمـــنزل سيك

 ٬ فر القبور ـ ن ح ـ ف ع ــ ا أتـــوق ــ دم ــ ن ـ و ع
 ق ــ اد العاش ـــ رح ــ ف ــ سأحفر قبرا كبيرا ل

 . و هو يدرف دموعا والغبار فوق رأسه

 د ـ إلى األب تبقى متسخة ــ نة س ـ دي ــ م ــ ذه ال ــ ه
 ـــطــــر ــ ــم ــ ـــط  ال ـ ــ ـ ـق ــ ـ ــ ــمــا س ـ ه ــ مـــ

 ٬ خر مثل مجرى آ لى مكان إ ذهابي سيكون
. دن ـ ن ــ ول على كل شيء يذكرني بل ـ ب ـ و سأت
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 الحب

 مثلك أنت الذي تقرأ قصيدتي هاته
 بطن كبيرة له حرف الالم

 ٬ لى جانبين ــ ة ع ــ وح ــ ت ــ ف ــ م
 لحب ال تعني الوقوع في ا

 دوك ـــ هــــــو عــــ
 أنا واقـع فــي حبـك

 أنا لست حائطا كي تقف ورائي وتدق
 أنـا مـمـتــن عـبــرك

 التشمئز عـــندما أعبر سجادتك
 غـــدا ســتـصــاب بــسـرطـاني

 هذه المظلة ت تح صديقي ن تبقى يا أ يمكن
 حتى تطلب مكانا تموت فيه

 عبرك يتوسل
 إذا مـــــــــت
 يا عبد الرضايي من سيذكرك

 إمـــــــــــالء
 كنت أخــا لـكـل األحـيــط فـي العـالــم

تربيعاتها يكتنفها الغسق ذة زوجتي ناف
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 كــانــت تـــقــشــر الـــبــصــل
 بــدمـوع تسـيــل فــوق دمــوع

 نــــقــــطــــــــــــــة
 لحياة ذا كتبتم ا إ ستحصلون على نقطة كاملة ! أيها األطفال

 ... على شكل حقائق و أكاذيب
 فـــي  مــلـتـقــى اليــصـبـح فـيـه وجـه الـخـضـرة

 راجــــــــــــــــــــــال
 للسائقين المقيمين لطف أي واليظهر فيه شرطي المرور

 ... وال ذاك المصباح السحري على وجه الخضرة
 ... و الــعـــنــبـــــــــــر

 هويتي الزوجية للمرأة الوحيدة التي افسدت
 ٬ .. بالرغم مــن كــل شــيء

 ؟ ي يهيم الشوارع ذاك المسجون الذ مع أي تطابق
 تـــوقــــــــــف!

 احذر من الضربات ! كاذيب يابني أ أن تكتب بدون حاول
 ٬ المقتحمة

 . الممسحة لن تقف دائما في المكان الذي تريده
 ذاك الــذي يـــــكـتــــــــب قــصـيـدة

 ـذلــك قــصــائــد أخرى يــمــسـح كـ
. توقفوا عن الكتابة  إرفعوا أيديكم ! أيها الشعراء
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 قبضة

 كل شيء أضع يدي فوقه
 يــصيـبـنــي بــالعــمــــى

 . كثر من قصيدتـي أ الحكي لن يعيش
 أمــر دائما عــبـر بــعــض األحيط

 لــى الـمـنــزل إ ألصـــــل
 أرى الالشيء الذي كتبوه

 ـــى راحــــة يــــدي عــــلـ
 طائرة الورق التي بدأتها وأنا طفل لم تكتمل

 وتعلمت أن أقـــول أن للحياة معنى
 ٬ لمــاذا يــصـعــب عــلـيــنا تصديق

أن تاريخ  اليوم هو الحادي عشرمن شتنبر
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 تبنني من فضلك!

 لى الــليل إ الــمـمــر يـنـتــهــي
 ــة كـنــــت تـــمـــشـي بـسـرع

 ٬ خطواتك تساير الطفل لم تستطع أن و كلمات
 ٬ ر ـــ م ـ ق ــ كان ال ــ هــناك في م .. ٬ تــلــك األيـام

 رة ـ ي ـ مـل فــط ـ ـح ــ ة  ت ـ صـ ــ امــرأة  مــقــرفــ
 ألـــوم فـــيها الـتفاحة ! أمـــي , هــذه األيــام

 وكل يــوم أغــادر المنــزل كـي أقـع في الحب
 . ــدوى لـــكـــــــن الجــ

 لـــــــــي إ  الـمــمـــر يــنـــتــهــي
 ها ل شتريه أ في هذه الليلة  في المنزل الذي أردت أن و

 بقيــت صـورة نــافــدة صـغــيرة مــفــتــوحــة وحــيــدة
 لــقــد أقــفـــلــت ! هــــل رأيـــت
 لى الخارج إ المنزل ذ رميت بنواف

 سأشـــتـري بعض الملح لجرحي
 فيما بين قطع  جكسو البحر ربط أ و

 ها أنت تعود مرة أخرى من بعيد
 ذاهـــبا مــن بــيــن يــدي أمــنا

٬ متبعا نهاية الخيط
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 قدر ....... لة خياطتك  نحن الذي يمرعبرآ
 اتــــا ــ بــت ـِش ـ ــمـ ــ م ن ــــ لــ

 ا ـ ن ـــ ــنــا بأرجـل ـ فــقــط دس
ــذه المـمرات ــ وق هـ ـــ فـــ
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 أبي

 أصمـــت يـــــا بني!
 ذهــب إخوتها كلهم

 أخواتها لم يعــدن أبدا
 . ن آل وهي تبكي ا ٬ أمي تحس بالوحدة هنا
 أبي لم يتركها وحدها
 لنصلـــي من أجــلـها

 سيكون األمر قريبا على مايرام
 ن آل كفى مـن البكــاء ا

 ســأكـون على مايرام
. أعــــــــــــدكـــــــــــم
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 مسالما لم أكن

 ٬ األرض ليست سوى كتلة من الغبار ا ربم
 . قدف بها إلى هنا

 ! مـــــــن يــــعـــلـــــم
 يــبــدو أنــهـــم تــركوهــــا بجــــــانب جدول ماء
 . مثــل زورق مــن الـــورق أطــلـقـوه منذ طفولتي

 . مبلغ علمي بالجغرافيا اليتعدى ذاك المنزل بجانب الممر
 ــمــمــــر ســـبـــــع نـــوافــــد لـــلـ

 و فــــي كـــــل نــافــذة  سـبــعــون فــتــاة
 ستفتح كل يوم في منتصف كل شهر

 لة من الغبار طرحت هناك ت و مازال  القمر ك
 مـــــــــــن يـــعـــلـــم!
 ربما هــو طائرة ورقــية
 الطفل الصغــيــر اليـعلم

 ؟ ـــــــادم قـ .. أصــابـــه ذا مـــا
 لـــــــم أكـــــن مــسالــما

. أصبحت قطعة وجبة في سالم لذلك


