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 إصداٌر أّول

 

 حياتي هذه نُسخةٌ تجريبيّةٌ فقط.

 جّهزُت قائمةً بأعطالي.. سأُرسلها للّرب.

 أريُد لحياتي أن تكون نديّة القََدر؛

 األّول صحيٌح.. ُحبُّها

 أّّل يكون وجهي يافطةً عتيقةً للُحب

 ة محروقةالداخليّ  أضواؤها

 و ترمش.

 

 في الّصباح

 َوَجدوه غافياً على بالط الحّمام،

 و في شاشة الموبايل

 َكتََب أعذار اللّص الّذي غاَب عن السَّرقة؛

 أن حياته نُسخة تجريبيّة فقط،

 و أن لديه قائمة

 بأعطاله.
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 ميديا

 

 نهاية العالم بعد

 و رخيص في موتيل ناء  

 ُمضاًء في ُغرفتي. كان التلفزيون

بُّ أمامه  َجلََس الرَّ

 لحياةل ّل حاجة َصدََّق أن

 ..تنفّس  صناعيب

 حتى أنّه سأل: كم الساعة اآلن؟

 

 أصواُت الّضحك المفبرك

 في خلفية المسلسالت اإلنجليزية

 تضج بها الغرفة..

بُّ يضحكُ   و الرَّ

 يَُصّدق.و 
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 الّساعة َظهر

 

 للعالم ظهري ديرأُ 

 ّل ّلنتصار  سخيف  

 كمشهد اّلنفجارفي نهايات أفالم هوليوود،

 وّل ألني أنتميلعائلة األحالم العريقة..

 أُديُر للعالم ظهريألنّهُ شفّافٌ 

 شفّافة. يد  مثل ظهر ساعة 

 

 َحَدَث هذاعندما حّط قمٌر صناعي  

 على كتفي

 ماء اللّيل فغّطسُت رأسي في

 كثيراً 

 ..و رأيُت ما رأيتُ 

 لم أختبئ

 أكرهُ العناكبَ 

 و أزواَج الَحمام،

 لم أختبئ..

 عارياً أمام سكايب أجلسُ 

 أنتظُر العالَم كله

 لكن

 في القائمة. اً أحدأجد  ّل
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 نقطة حمراء إحداثيّات

 

 لسُت سوى نقطة  حمراء

 في عين قمر  صناعي..

 .هذا ما يظنه العالَم

 أسلى بشيء  سوى أنيو لسُت 

 أُثبُت العكَس لنفسي؛

 بال نغمات  جميلة. لدّي موبايل

 .دبا-الـ آيأتحدث و 

 أُهمُل حسابي في تويتر.

،  أبتاع سجائر بال قداحة 

 و أكياَس شاي  مثقوبة ،

 و إذا مرضتُ 

 آخذ ورقة الدواء

 أصعُد بها نخلةًكي تصرفها لي العصافير.

 هكذا فقط،

 الُمتربّصُ هذا العالُم 

 لن يتنبّأ بي.

 و حتى أنّني

 إذا فتحُت الماء الدافئ

 ،على رأسي

 تبّخرت.
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 طريق الوصول لبيتنا

 

 غوغل، تكذب خريطة

 ليس هذا بيتنا.

 المنزُل الذي شيّده أبي

 ُجدرانهُ خدوٌد تحَمرُّ إذا أحبَبنا..

 تنتفُخ إذا غضبنا،

 تُفسُح لنا الطريقو 

 السُّكُر، و الغياُب الطويل.إذا أعمانا العمُر، و 

 و هذه بيوتٌ 

 تتشابَهُ نظرات عيونها نحوي؛

 حديقةٌ ُمربعة،

 نوافذ مستطيلة

 قطٌط تموء، 

 و بناٌء ُمكعّبٌ 

 يرفُع قُبعة القرميد الحمراء

 تحيّة للعابرين.

 و ما هذا طريُق الوصول لبيتنا؛

، و كراج،  هذا طريُق الوصول ِلباب ، و َحَجر 

 ّل لقلب  

 و أخ  

 و ريحان.
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 غوغل

 أيُّها الوغُد،

 كيف تجرؤ على القول للعالم

 إنك تعرُف ُكرسّي أمي األثير

 أكثر مني؟.

 

 

  



 
 

8 
 

 نهاية ألبوم الصور

 

 نّا بيتنامذ سك

 في منطقة  خالء

 لم تتوقف أصواُت تَشيِيد البيوت

 من حولنا.

 ً  كبُرُت أقرعُ أجراسا

 ألبواب  بعيدة ، ّل أراها.

ً كبُرُت أرقُُب   ِلّصا

 أن يَغُدَر بالبيت في ِوحدتنا

 ُكلُّ خطوة  خلف الباب

 سّميتها: نهاية ألبوم الصور.

َب الغازِ   كبُرُت أشتَمُّ تسرُّ

 و أحدهم

 يُطقطُق خلفي بالقداحة.

 هكذا فتحت الشبابيك

 لعُّمال خيالي،

 و المسامير.. المطارق و الخشبيحملون 

 و يبدو لي اآلن

 أن األراضي من حولنا

 عادت خالًء..ما 

 ما هذه الضوضاُء المستمّرةُ إذاً؟
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 ما هي تلك البيوت؟

 من أين تجيُئ أصواُت تشييدها هذه؟
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 سّماعات صغيرة

 

 سأقضي

 ما تبقى من حياتي

 على كرسّي  هّزاز،

 أُجادُل إعالنات كوكاكوّل

 و ساعات رولكس الذهبية.

 يجُمُل بالحياة وقتها

 أّّل تتحدث معي كثيراً،

 تنُظَر إليّ أن 

 كما ينُظُر عابٌر إلى حادث سير؛

 ّل أحد يَُزّرُر قمصاني

ني بغتةً من الخلف،  أو يلُمُّ

 أسعُُل وحدي

 مصغياً إلى العالم

 بسّماعات  صغيرة  

 ّل تؤذي األذن..

 ّل وقَت حينها ألستدرك شيئاً،

 سيبيت العالم

 أضيق علّي من مقطورة سيّارة.

 و سأبيت أنا

 في الفضاء مثل بكتيريا خاملة
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 دوريمن جديد  أنتظر 

 للحياة.
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 األلعاب ريةق

 

؟  هل كنُت هنا ذات يوم 

 أضواُء قرية األلعاب

 تبعُث في الهواء الّطلق

 ً  شيئا

 غريباً.

 

 إنها مملكة اللّون الفاتنة..

 تبتاعُ تذكرة دخول  

 لكي تطأ الّسَماء..

 لكي )تنزف البحر(.

 

 تركُض،

 تنهاُل،

 تنتثُر..

 بما يكفيلسَت طويالً 

 لتُزاحم المناكب

 -بما يكفي-لكنك قصيٌر 

 لتُعرقل الُحّراس..

 يوَم كانت قروُش الذَّهبِ 

 في جيوبك
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 أثقل منك،

 تُلقمها آلّلت  ودودة ،

 تفهُمك

 أكثر من كتب السماء.

 يومها

 ً  كنَت قِرشا

 في بركة الكور الملّونة

 تفترُس أقدام الفتيات الجميلة،

 في ُمحيط  

 موٌج متعاكٌس..الّضحُك فيه 

 و حدث أن زارتك أشباحٌ 

عب  تعّرفَت عليها في بيت الرُّ

 شربوا الحليَب في غرفتك صباحاً..

 و حدث أن تحّديت

 الضخم، لعبة األخطبوط

 هربتَ 

 ألن إناراته الصغيرة

 كانت أكثر من عشرة

 يوم كانت أصابعك العشر

 أكثر ما تخيّلته في جسور الرياضيات..

 وقتها

 أقدامك ما كان يُشغلُ 

 سوى تقليد مشية القمر



 
 

14 
 

 لمايكل جاكسن..

 أقدامك التي أنضجها اإلسفلُت،

َكُك الباهرة  و الّسِ

 لم تعُد تنسى موضع أحذيتها

 عند انتهائها

 من اللّعب.
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Hallmarks 

 

 ً  ّل أذكُر يوما

 أتيُت الُحّب فيه

 بربطة عنق  أنيقة ، و ثياب  مكويّة  بعناية،

 أبداً..

 يأتي عاِلُم حيوان  إلى غابة؛أجيء إليه كما 

 كاميرا على كتفه، َوْحٌل يُغّطي قدميه،

 و يختبئ بعيداً 

 ليصّور دقائق معدودة

 هذا المخلوق العدائي الّرقيق.
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 إلى نَصّ  َعودة

 

 عندما طلب مني النّاشُر تعديل النّص، ُعدُت إليه كمن يَعُوُد مريضاً.

 كاكاو لتمويه النوايا.الكثير من الورود بين يدّي و ُعلبةُ 

في الحقيقة، لم يكن نّصاً مكتمالً.. كان خديج الوجه و الكتفين، يستلقي على 

، و قناع  على الفم.  سرير عمليات، و دون أن يلحظني أتيته بلباس  أخَضر 

الموسيقى هادئة في غرفة الجراحة هذه.. أوّجه ضوء الكّشاف إلى جسده؛ 

نافرة، قلٌب عنيٌد و َعينان تحّدقان فّي شراييٌن كأنابيب الماء، خاليا 

باستغراب.. هكذا بكل عفوية وقف، أخذني من يدي، أجلسني مكانه، و كشف 

 عن صدري.

 بعدها

 فني النّاشر.لم يعر

 


