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 (1) 

 
 
 ما مررت بطاولة بلياردوكل

 انفرجت أجفاني كأجنحة النسور 

ت صغار الكَور كالقطا ملرآي.
 
 وهش

 أين ذهَبت بي الحياة؟

اك.  َمن يقول لي اآلن بحاجبين مكسورين: أتحد 

مني،َمن يقترب مني ليهمس بدماثة املالك: 
 
 عل

 أو يأتي بصديق مفتول الَعزم لينتقم له من هزيمة ماحقة؟

 أين صورتي ترتفع كل يوم في جدول التصفيات

 فال أهنأ بنوم

رات وامضة؟ويصير الل
ُ
 يل كله طاولة سوداء بك

 فقدُت مهارتي

ة لم تهبني سوى الشك وامللل.  بادلتها بأبجدي 

 
 
 ما مررت بطاولة بلياردوكل

 بتهاَوت داخلي الكت

ى ح قلبي بمضرب اللعب، يتحد   ولو 

 ول ُيهَزم.
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(2) 

ل يومي أل ينتهي  أتوس 

 ل أعرف كيف أقضيه دون تقليب ذاك املسمار في رأس ي

 مسمار راديو،

 ل ش يء.. ل ش يء..

 وشوشة تعلو وتهبط،

 أعبس في األماكن العامة. أجَهد
 

 أل

ة إن جمجمتي ألبوم للضباع وأصواتها،  قلت مر 

 ا إنها صندوق موسيقى براقصة باليه تدور قلت أيض  

 ومرآة صغيرة،

 لكنها اآلن علبة فارغة بمسمار وحيد

 ووشوشة.. وشوشة،

 حتى اذا انتفضُت لسماع ما يمكنني تمييزه

 كالَحرف أو النغمة، كضحكة الناس

 كتبُت قصيدة.
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(3) 

 الصباح ألعرف من أنا
ُ
 أوقظ

 نهي موعدي مع ستاربكس،أصحو أل 

ا لي؛آخذ قهوتي  ا جديد   وأقرأ على كوبها اسم 

اني به أبي ا في كتابة ما سم   يخطئون دوم 

 واعتاد عليه الناس..

 يعجبني هذا

 لي في كل يوم اسٌم ل يدعوني به أحد

 ل ألتفت، أهيم كريشة ناعمة،

 ول تعنيني الفواتير وقوائم الحضور..

 أسيُر كأن  هللا نفخني في األرض

 وقال للعالم انَسه

 مروحة الشوارع، لن أناديك، لقلبي: لك و قال

 د.تع فال
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(4) 

 ن ورقة الجوكرلم أك

 عبة الُحب.في ل

 أستلقي على جانبي عند طرف السرير

 لطاملا كانت هذه الجهة لي

 واألخرى لَوقع أقدام الجار

 وأشكال غريبة من ظالل الستائر.

 لم يستوحش العالم هكذا من قبل

 حتى الدمع

 سرى ي من عيني الييهم

 وحدها.
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(5) 

د من أحمالهفضاء للنوم امل  جر 

 ليس لك وفراغ

ر القلب فيه حر 
ُ
 ت

 شعل بارود املاض يت

 دون أن يقتفيك أحد.

 حتى نباح الكالب في الخارج

 ل عطش فيه، ل ليل، ل معنى

ى الصباح
 
 ما إن يتمط

 حتى تترك هذا املكان كما جئته.

  البقاء
ُ
 ل ز للن

 لجرس الستقبال الخفيف

ة على ساعد القرسون،  لفوطة الخدمة مطوي 

 كلنا راحلون.
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(6) 

 غرفتي في الطابق األول 

نة:  املسافة إلى هنا هي 

 بت تعر ش على النافذة،من الن   سيقان

ا  حامل الحقائب جاء بها سريع 

 كأنه لم يحملها بيديه،

 وعلى رخام البهو

ة.  أقدام النزلء مثل ساعات أبدي 
 ترن 

ا في الحكايا..حتى النهار، في   الطابق األول، أقصر مم 

 ل يكفي ملغامرة أو شوط لعب

 إنه خاطف وأقرب إلى األرض

 كالطفولة.
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(7) 

هم، يفشل  جيراني في ليلة ُحب 

ل أقدامي.
 
 حتى أن ماء يأسهم بل

 الذكورة؟ هل ارتخى حديد

 هل ماتت وردة املاء الدافئة؟

ع الجدران ضحكة
صد 

ُ
 مارلين ت

 همهم:يوَجريُح عمره 

، ُبِذَر املوت  في 

 أهكذا يبتدئ األمر؟

 جسٌد ل ُيبَحث عنه، ل ُيشتهى،

 ل تدهنه العيون 

 خيال؟ول ت
ُ
يه حتى لحظة  عر 
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(8) 

ل الضريرة نجوم
َ
ق
ُ
 كامل

 ل تراني إل غبشا،

 ل تض يء لدربي شاخصة ملهى

 أو باب صديق.

ي به: أويُت إلى غرفتي، ورحت
 
 أجُرد ما يمكنني التسل

 باٌر صغير مغلق )ُيفتح عند الطلب(

 إبريق كهربائي

أكياس ورقية )كبتشينو، ديكاف، سكر أبيض، سكر بني، شاي أحمر، شاي 

 أخضر(

 حليب خاثر )في علب صغيرة(

 علبتا ماء )مجانية(

 كأسان وكوب

 طبق فاكهة )ل آكل املوز(

 طاولة منخفضة )تحمل طبق الفاكهة(

 ة املنخفضة(كنبة وثيرة )صفراء، إلى الطاول

بة في الزاوية  صوفا مكع 

 مصباح قراءة كهربائي

 مكتب للعمل )يحمل مصباح القراءة(

ار )إلى مكتب العمل(  مقعد جلدي دو 

 مقبس كهربائي هجين )ل يصلح لش يء(

 شاشة مسطحة

 ديوڤيمشغل أقراص 

 دولب منخفض

 (king size bedسرير بحجم امللك )هكذا ُيطلق عليه 

 ة لألذنين، وقناع ُمحكم للعينين(دادات قطني  حقيبة النوم )ُس 

 الثياب(
َ
ا خفيف  مرآة )تواجه السرير، أرى نفس ي مستلقي 

ه )ملن أستيقظ؟(  ُمنب 

 تلفون )نظام هاتفي داخلي، أجر ب حظي؟(

ا(  منفضة )الغرفة ليست للتدخين، مما يزيد األمر سوء 

 جهاز إنذار الدخان )سأغطيه بكيس(

 علبة التحكم بالحرارة

ة(  لوحتان على الجدار )مشاهد نهاري 
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 سجادة )أغصانها تنمو في السكون(

ة وُعشبي  ورق جدران كالسيكي )تزاويق ُمكر    ة(رة، ذهبي 

ي
َ
ة للك  طاولة مطوي 

 في رواية البؤساء(  رقم السجين فالجان 24601ر خزانة آمنة )كلمة الس  

 أدوات تلميع األحذية

 شراشف ل لزوم لها )لذيذة البرودة(

ا(وسادة احتياطي    ة )أناُم وحيد 

 باٌب ُمغلق على الغرفة املجاورة )هل أنا الذي في "الغرفة املجاورة"؟(

 
 

طال
ُ
 ن على حديقة محاها الليل(نافذتان )ت

 ستائر مزدوجة )مقاومة للشمس(

 قلم

رة )عليها شعار الفندق(
 
 مفك

ات سياحي    ةمطوي 

 كتاب دليل الهاتف

 نائمة(منيو املطبخ )مطاعم الفندق 

طأرواب استحمام )كأنني لم أَر البياض 
َ
 (ق

 من الفوط
 
 رف

 ستائر حوض الستحمام

 حوض الستحمام

 ادة مقاومة لالنزلقسج  

 مقياس الوزن )الكآبة باألرقام(

 ف شعرمجف  

 زوج أحذية خفيفة

 سوائل الغسيل )شامبو، مراهم الجسم، ِجل(

ا(  صابونة )ل تذوب أبد 

 فرشة أسنان )خشنة(

 معجون أسنان )يكفي ملضمضة واحدة(

 علبة أدوات الخياطة

 علبة تقليم األظفار

 شعرة(مرآة مكب  
 
 رة )أرى ذقني شعرة

 كأسان فارغان

 علبة مناديل

 مرحاضان



11 
 

 ،جرس نداء للطوارئ 

ا أنا..  ا خاطئاوأخير   .لبد أن هناك أمر 

نية في الستار
َ
 طلع النهار من ث

 ففزعُت إلى الردهات بين الغرف

ا ي ألتقي أحد 
 
 قلُت لعل

 وفي نفس اللحظة

ت رؤوٌس من األبواب تحمل وجهي..
 
 أطل

 الغرف. كأنني أسكن كل  
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(9) 

ا في كتاب القطار الخفيف عندما جلس املثلي  إلى جانبي. كان 
 
 من كنت غارق

 
تمثال

مة. أجفانه الح
 
ة، ويلم  أطرافه زن. ينفرش الضوء عليه مثل وردة مهش  بأناقةكريستالي 

ي 
 
 منه للقيام بأي  ش يء غير التحل

 
إليه. إنه وحيد. ولم يكن اعتذاره عن إزعاجي محاولة

بالدماثة. ولكنني أعرف أنه، في ليل مانهاتن القارص، وحيد. وكيف ل؟ إنه يشتهي 

عر الذي ُيكتب ألجل ذاته، كالفنون كلها. كالعبادة.
 
 جسده، كالش
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(10) 

 ل يفزع مني الضباب

 
 
،ما أزحتكل  ه التم 

 
 

 قليال
ْ
 اهدأ

 
 
ل الحياة من محط  ة الطريق؛ولنتأم 

نة في هذا الرذاذ الطائر ستحب    أنوارها امللو 

 املطعم البدائي ستحب  

 وُسعال العوادم املكدودة

 ومقهى السيارات اليتيم،

 لنهنأ بالضباب

فنا مثل رسالة كبيرة
 
 .يغل

 أل تقرأ؟
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(11) 

 ظالم تكاد ل تعرف لهوله

 هل السيجارة مشتعلة بعُد؟

 لكن دفأها يدهن اصبعيك

 
 
 عر.وأفكارها تعصر عظامك حتى الش

 تكتب اآلن ول تدري 

 أنت في منقار طير أ

ابة.  أم في غرفة املعدن الجو 

 انتهى الطريق

 ونامت املغامرة على ساعديك

 ورحل الصديق.
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(12) 

 لم تسلكه من قبل ُمنعطف

 ظهركراح العرق البارد ينز  من 

ا ا فشيئ   إذ تشحب خطوط الشارع الصفراء شيئ 

 
 
 شير إلى دروب العودة.ها تواللوحات كل

 تبتعد عن املأهول من األرض،

 
 

  بكلمات املغامرة..عراٌء ل تمكن قراءته إل

ل الس    رعة إلى آخرهلك أن تدوس ُمعج 

 
ُ
 أن ت

 
ع الطريق حتى لكأن  مي 

 
صل أبدي، ه خط  مت 

 
ْ
 .ىبموس ر أن تجرح هواءه الِبك

 هكذا

ك الخوف على درب  
 
 إذا دل

د.  فال تترد 
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(13) 

ا تالَي الليل  هارب 

ة، تل   أطرافها م  الغترة مطوي 

 على الكرس ي الخلفي للسيارة

ف بعد.لم يص مثل جارح غريب  ن 

 دافئ يهدهد رأس ي خوف

 ومن كل مرآة في العربة

 يبزغ طريق األحساء كالوحش:

 يتناهض، يهرول،

 ينقض..يعدو يقفز 

 عاما ي قبل خمسينهل كانت جريرتي أن جد  

 هاجر من هنا إلى الدمام

 ب عجينة العمر في أفران جديدةيجر  

 ل يكسوها زرنيخ التراب وأحقاد القرى؟

  تكان
ُ
ا تريدالطريق أ  أبناءها قربها مًّ

اوليسحنْ   هم اإلسفلت أموات 

 .في سبيل ذلك، أو يهربوا
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(14) 

ةيثق باملرسيدس   الذهبي 

:
 
 كان يربت على رأسها قائال

 ان وقود واحد.بخز   "لندن"إلى  "العنود"من 

 فضاء لم يُ  يلكن جد  
 
 الحي   مئذنةجاوز خطوة

 خان.لم يبتعد إل نفخة دُ 

 ابعةكان العالم في تسعينه وكنت في الر  

 لم أفقه الجغرافيا ول علوم املكنة

 ول املستحيالت من األماني.

 

 انقرضت:تلك الفصائل 

 فصيلة املرسيدس

 ،فصيلة الجد  

 ابعة يهرب إذا التقيناوطفل الر  

  في جيبه تخشخش املفاتيح

ا في صدره خارطة أوروبا  طاوي 

 ا وجهيُمنكر  

ة حلقي.  وغص 

 

  



18 
 

(15) 

 
 
 سعافارة إبسي   ما عبرُت كل

نحني في جوفها
ُ
لُت امل  تخي 

 على رأس حبيبه.

 
 
 بوزن الشتاء كل

ٌ
 ه،عربة

 في اتجاه واحد.ر طريقين تعب

 َمن يقودها؟

أ أ  ة؟ورقة املوت الكربوني   مالٌك عبَّ

 شيطاٌن يضحك من اختالل السير؟ أ

 على رأس حبيبه

 عينيه ويفتحهما ُيسمل

 فيهما: على آخر صورة

 كان يسير في شبابه

ليل  من نخل َهْجر
َ
 تحت ظ

 حاسر الرأس، لمع الجبين.
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(16) 

القطار املتحر ك؛ يجيء األب بحكمته، األم  بعصير الليمون، تجتمُع العائلة لتركيب لعبة 

املقترحات واملهارات والنكات على   قاذفتت واألخوة باأليدي الطائشة. تجتمع العائلة.

ة القطار،
 
أكتاف الطفل، يكُبر، ُيعد  حقائبه ويعتمر  وتنتفخ الطاولة. تنتظم قطع سك

عة،  د الطفُل الجميع، ويكسر ُيهد  حتى له،  ل صيحةطلق القطار أو  وما إن يالقب 

 أياديهم.

 ك!رأيت

 كنت أنت ذلك الطفل..

 "وإذا لم تكن،

 فأنا وحدي

 من كان".
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(17) 

 هواء املرآب كتيم

 قيلارة الص  كانت العتمة تغسل معدن السي  

نه بلونها..  تلو 

 تنتظر القدح لة سبع اسطواناتفي املسج  

 العظيم.حر ك يفترش سكونه وَسيُر امل

ل الر    هذا املساء يح تتجو 
 
 وحيدة

 ناديوالشارع ي

 ويصرخ من الوحشة.
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(18) 

 ارةأيام على كوب القهوة في السي   ةت ثالثمر  

 الصديق ونثار التبغ على كرس ي  

 ينظر من النافذة إلى العالم.

 امها؟هل تعود لهذه املقطورة أي  

 هل تكسر ريح الشوارع زجاج هذه الوحدة؟

 

ا 
 
لهب املكانعبث

ُ
 حاولت شمس الصيف أن ت

 الكرس ي بارد

 والثلوج لم تنقطع تتهامى على املقود الذي

 دروب قطعتها العجالتأشباح  يرى 

ه  وفي ِسر 

 يرتعش.

 

  



22 
 

(19) 

 
ُ
تقرض أو صفحتين، يبدو لي العالم دون ملسة أخيرة: كتاب  الفجر بصفحة ليبَ ق

ا عن املاء. املعطف الجلدي   ه جرادة. كرس ي  أوراق
 
خشبي  تحفر أقدامه األرض بحث

مل وأستطيع أن  يسُعل وترتفع منه أنفاس ة بيضاء. زجاجة النافذة مخلوطة بالر  شتائي 

ا يعدو على الخليط نفسه، ل  وراء النافذة ول أمامها. ججرة تقذف ثمارها في أرى ذئب 

ُيدني رأسه ليشرب من كوب  ع. حصانالهواء مثل مهر ج وتديرها في حلقة تتسع وتتس

تها. ر 
ُ
 قهوتي. غرفتي دون مفاتيح للكهرباء. فراش ي دون نوم. أخي دوني. والُحب  من دون غ

 


