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اْلَقْلُب َمَحلُّها النِّيَُّة
ِيل. اْلِكتَاَب َهذَا أُْهِدَي أَْن نََويُْت

لُبْنَى





َصَالة

اآلن ب��َك ك��ف��رُت أن��ا َل��ِئ��ْن
��اة ال��ُم��ت��َوفَّ ُروح��ي أج��ِل م��ن ل��َك أص��لِّ��ي ف��ك��ي��َف
ول��ألب��د … اآلَن ب��َك ك��ف��رُت َإلِْن
ت��س��ت��ج��ي��ب؟! ف��ك��ي��َف





اْلَقْوِس َفْتُح

ال��ق��وِس ف��ت��ِح ب��ي��ن م��ا
م��ف��ت��وح��ة وت��رِك��ه��ا
ل��ل��ت��رنُّ��ح ِم��س��اح��اٌت
�ا �ْوًق� َش�
ل��ل��خ��ف��ق��اِن
�رق �غ� وال�





اُم َمحَ َيا

َصوتِك إىل اإلصغاءُ … أنا
إصغاِئك إىل اإلصغاءُ

َصْمت … وأنَت
ونْزف يَسيُل، هديٌل … بيننا





اْلَعاِزِف َذْوِق َعَىل

امِلزاج متقلُِّب صاحبي
هكذا يأتي
هكذا يذهُب

مودَّة إتياِنِه كلُّ ما
َجفاء ذهاِبِه كلُّ ما

لذا
َمحبَّتِه يف أحبُّ ال

أضِبَطني أْن
واحدة وضعيٍة عىل
وضعيَّاِتِه من وأحبُّ

— يشءٍ كلِّ من الرُّغِم عىل —
اآلزفة

هكذا يأَزُف
بيتي إىل الطريَق أعربُ وأنا

الطريق إىل بيتي
الوقِت بحباِل أتعلَُّق وأنا

الوقُت يشنُُقني
أحلُُم وأنا

الُحْلِم يف وأراني
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حيًَّة
دًة ُمتجسِّ

آَخر جسٌد جسدي
اآلَخر هَو بذاتِه مشغوٌل

صاحبي يأَزُف
َقِلقة وأنا

ُمنهَكة وأنا
بالوجود عنه مشغولٌة وأنا

الوظيفة اِت بَمهمَّ عني
الفاِرغة الدراسيِة بالِحصِص

أصدقاء برسائِل
القلب عليهُم َل تبدَّ

امليالد بحكايِة مشغولٌة
أُصغي

يل تُحَكى
ألسَمَعها لديَّ ُعْمَر ال

البداية ِمَن كلَّها،

لحظٍة يف أقرُِّر ثمَّ
أنا أحكيَها أن

ِشعًرا
آزًفا

ها يل: الشعُر يقوُل
لُبنى يا احكي

البداية ِمَن كلَّها، البدايَة
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ي َلقِّ َوالتَّ اْلَبثِّ َعِن

َقِلَقة لسُت
كنُت

كنُت كما أُعْد ولم

الوجود هذا هَو القلُق
الِعْرُق هذا هَو

نفسه تلقاءِ ِمْن ينبُض
ُمثريات دوَن

البثُّ هذا هَو
يدري ال

ُحزٍن أِمْن
رغبٍة ِمْن أْم

أحد اني يتلقَّ أن يف





َعْنَك َتْسَأْلِني َال

قلُت. عينيك»، يف عنِّي البحَث أَملَّ «لن

١

سأل: ما َل أوَّ املمتِحُن سألني
ُهنا؟ تفعلنَي ماذا

الفزع نَوباِت عن ثتُُه حدَّ
هللا بِه يحاُرصني الذي الفزِع عِن

العاقلني َ حريَّ الذي األصِل عِن
قائلني: عقوَلهم وحزبُُه املمتِحُن َ أ وهدَّ

(نقطة) يشء كلِّ أصُل هللاُ
أضافوا: وربَّما

نياندرتال. كذََب

نياندرتال. كذََب

الخاص فزعي عن ثتُُه حدَّ
يتوقَّف ال َ بدأ إذا أنه كيَف
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الركض عن ُف أتوقَّ ال
االبتعاد يتَّسُع ما أقىص أبتعُد
هللا وبنَي بيني حجابًا أتُرُك وال

مزَّقتُه إالَّ

عام ألَف ركضُت
هواء ُفقاعِة ألَف مزَّقُت

صدري وفرَغ ساقاي تقوَّسْت
مني يشءٌ ْ يهدأ لم

مني يشءٍ إىل مني يشءٌ يسكْن لم
هللا أَر ولم

٢

… أبي سألني
الربواز) داخَل موقِعِه (من

أبي؟ برواِز إىل قبُل من أنَفذتَُك هل
بعرشين أصغَر أبي يبدو فيِه

أمي كتَف يُالمُس كتُفُه
… إىل ينظراِن

بعرشين ِمني أكربَ «أنا» إىل
الصغرية يْدُعواِنها

ملاذا؟ تسألُهما: الصغريُة

… أبي سألني
َقط يشءٍ عن يسألني َلْم بل
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َعنَْك تَْسأَْلِني َال

٣

تاليًا سأقولُُه ما
قديم: إنساٍن أيُّ جيًدا يفهُمُه

«ملاذا» أعرُف ال أنا
القليل إالَّ املهارِة ِمَن أمِلُك ال

األثَر القِتفاءِ يكفي قليٌل
أثَر وللدفءِ

الَحواس — كذََب وإْن — تخِطئُُه ال

القديم إنساني يا
األمِل ِمَن أعِرُف أنا

ناِظَريك ُمنتهى يف الكوِن انتهاءَ
أبَعد يشءَ ال

أخطائي ِمْن أعِرُف
إليك الُخْطواِت إخطائي

وَجهيل
التامُّ َجهيل
ينُقص ال

٤

أحد الغائِب َعِن يَسأَلنِّي ال

اآلتي» يف موجوٌد «الغائُب
الصوُت ذلَك يُخربُني هكذا

بداخيل

تحُدث األشياءِ جعِل يف خبريًة لسُت
الُحبُّ يُصنَُع كيَف أدري ال
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بالُحب يُصنُع كيَف
أريُد كنُت إذا ما أدري ال

أطيُق كنُت إذا ما
األساس من شيئًا أصنَع أن

٥

للغائِب: أقوُل ال
عينيك» يف عنِّي البحَث أَملَّ «لن

أقوَل لن
الُحب ِمَن أرَحُب الفزَع ألنَّ

«ملاذا» يُجيباني لم أبََويَّ ألنَّ
احرتاًقا َقَىض الذي القديَم اإلنساَن ألنَّ

بَْعد النَّاَر يكتشِف لم

َسأََمل. … ألني أقوَل لن

24



َفٌة ُمَتَطرِّ

الرتمومرت ُمؤِرش طريقِة عىل
امُلناخ ُمتطرفِة بلدٍة يف يتذبذُب

الُقْرب يف الربودِة شديدَة أكوُن
البُْعد يف الحرارِة شديدَة

تَفاُوت ذاُت جاٌت تَوهُّ وبينهما
باهت حقيقِتَك يف وأنَت

َمساَفة عىل أحىل البعُض أقوُل:
عنهم أنزاُح … إيلَّ ينزاُحون

إيل؟ وانحياُزِك تقوُل:

ُمنحازة! لسُت بثقٍة:

للنهار تنحاُز الشمُس
لليل القمُر

لالحرتاق النجُم

الرتمومرت َ ُمؤرشِّ أؤيُِّد وأنا
طريقتي عىل فيَك وأنغمُس

أو
أطُفو/أحلُِّق/أبتَِعد





َلِكْن

ُمثري صديٌق يل
يكفي ا ممَّ قليًال أكثَر

صداقتَه أللغَي

أقوُل:
إلهي يا

عقلُه يُعجبُني
مَعه للتحدِث أتوُق

أتذكَّر: ثمَّ
أكثَر تُعجبُني ُة الحادَّ ُخطوُطُه

صائَمة وأنا

فأخَرس

َخَريس ويف
النائي حبيبَي ابتسامَة ُل أتأمَّ

تدثُِّرني ِفكرتُها

أقوُل:
إلهي يا

عقلُُه يُعجبُني
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وَعظُمُه
وابتساَمتُه

َمَعه لإلفطاِر أتوُق
لتناُولِه

أتذكَّر: ثمَّ
بَاِرد. إنَُّه
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«َمَعُه» ِيف اءِ اْهلَ ِسْحُر

ف��ق��ط «ف��ي��ري��ت��ي��ل��ز» وال األح��الم ف��ي
أوًال ال��ح��ض��ِن ع��ل��ی ال��ب��ن��ُت ت��ح��ص��ُل
آخ��ر ش��يءٍ ك��لِّ وق��ب��َل ال��ع��ش��ِق ق��ب��َل
ح��ك��اي��ت��ن��ا وف��ي





ٌر َتَضوُّ

الجائعُة البسمُة
باملساءِ تلتمُس

ُجوًعا أشدَّ بسمًة
ُجوَعُهما تقتسماِن

رب! والصَّ





اْملُوِسيَقىو… َتْنَتِحُر

لك أخِفَق أن يكفي
بحيَِّة الشَّ الجباِل قمِم فوَق املوسيقى لتنمَو

ثديَيَّ َسطِح ُمستوى مَع التَّماِس وعىل

د أتَصعَّ … وأنمو تنمو،

املوسيقى تنتحُر ثُمَّ
َلك أخِفُق …





اْملَْذُعوِر ِحَكاَيُة

األيرس، ها ِشقِّ عىل ُمضطجعًة ستظلُّ
ضاغَطة.

خلَفها، ًدا ُممدَّ سيظلُّ
ممدوًدا،

املائِج السقِف إىل ببِرصِه شاخًصا
املمُجوج.

امُلتداَولِة غرِي الحكايِة يف
… الذي ُ يغريِّ

اسِمِه) ذكُر ينبغي (ال
سلوَكُه،

الذعر. ِ ملؤرشِّ تبًعا

الخامسة الدرجِة عنَد
املاء، عىل ُمضطجعًة تكوُن

خلَفها، يكوُن
املنطفئتني. عينيها بقايا يف ًقا ُمحدِّ

البحريِة، حوَل والِجنيَّاُت
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… األَْوِج يف
ج. تتوهَّ

الثالثة الدرجِة عنَد
الخام، ِظلِّها عىل ُمضطجعًة تكوُن

ُمتساقطًة.
ظهِرها، ِعظاِم يف حاالٍّ يكوُن

يحتضنُها،
ويُربِّت.

مواقِعها، يف العناكُب
تَغِزل.

العاصفِة، يف الصمُت
يُزوم.

الثانية الدرجِة عنَد
َمطويًة، تكوُن
… عَىل ُمنطويًة
… ِيف ُمستَغِرقًة

الساري. بالكابوِس مسكونًة
األَرِق، مخلوقاُت

القديم. صخبَها ترتدي
واجًما. … يكوُن

الرابعة الدرجِة عنَد
يكوُن. ال … تكوُن ال

… ما يشءٌ
يتكوَّن.

األوىل الدرجِة عنَد
… املذعوُر
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اْلَمذُْعوِر ِحَكايَُة

… إىل ببرصِه يشَخُص
ُص، يتَشخَّ

أحٍد». «ال ك
بيت. الرتَّ عن … ُف ويتوقَّ
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َتٌة َميِّ اَياٌت ِهنَ ُكلُّها

كلُّها
ميِّتة نهاياٌت

ما ُحْلٍم يف
أحبُّه رجٍل قصيدُة

تحدِّثني كانت
حرصيٍّا
تحاِوُر

بارتفاٍق
قصائدي من قصيدًة

ميِّتة وأنا

ما ُحْلٍم يف
طبيٌب كاَن

اٌع سمَّ
األحالم لخيباِت
أذنيِه يل ُم يُقدِّ
إليِه أردُّهما



أطفالها تقتل العذراء

وآخذُُه
حديثي «هذا

االستماع» أردَت أنَت

ما يَقظٍة يف
تموت القصيدُة كانِت

ملشاعري كاَن
ميِّتة نهاياٌت
ميِّت وطبيٌب
يموُت وشاعٌر

أن قبَل
قصيدتُه تحاِوَر

قصيدتي
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ُوُجوُدَك

األخريِة ليايلَّ يف
ة مهمَّ غريَ أحالًما أحلُُم رصُت

تافهة أو قليًال مزِعجًة

جسدي َشْعَر أحِلُق كنُت أحِدها يف
اف شفَّ رداءٍ من إالَّ عاريًة وأخرُج أستحمُّ،

جماِلها من تخجُل ال قديمٍة إغريقيٍة كجميلٍة
أجمل أراني كنُت

األخريِة أحالمي كلِّ يف
أَخفَّ كنُت

منها ُحلٍم كلِّ يف ثقيٌل وجوٌد وكاَن
حينِِه يف أشُعُرُه

اإلفاقة لحظاِت ويف
اإلفاقة بعَد وفيما
اآلن وبعَد واآلَن

بوضوح أتذكُرُه وال أراُه ال



أطفالها تقتل العذراء

كانْت التي املاءِ قْطراِت بوضوِح ليَس
َكِتفي عىل منحِدرًة تتساقُط

ومحبٌَّب ثقيٌل
سواك ألحٍد يكوَن أن يمكُن وال
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ِباْلَكلَِامِت َة اْملََحبَّ َأْصَنُع َال

عزيز! يا
حرية. السِّ حقيقتي من جزءٌ أنَت

موجود.
موجود. غريُ

مثًال، «ملبن»، اسُمَك آخر، عاَلٍم يف
«شيماء». اسُمها بنٌت مَعَك تلعُب

يعرفها، أحَد الال اللعبِة قواعُد
بها، ملتزٍم غريُ كالكما

ببساطة: ألنه
قواعد». «ال

األحمر». الوشاِح «صاحُب اسُمَك
صفتَُك:

الحكايات، استماَع يمانُع ال الذي الغريُب
املقابل، يف يحكيها حكايٌة لديِه ليَس

الرسائل. بها ُع يوقِّ كهذِه قلوٌب بيديِْه ليَس

أنت. أنَت آخر، َعالٍم يف
نفِسك، علی تُدلُّ

نفِسه، علی



أطفالها تقتل العذراء

الغائب، الضمرِي صاحِب علی
ل، يتحمَّ أن يمُكنُُه غيابُُه

الحضور. يحتِملُُه ال ما ُكلَّ بضمرٍي،

أنا. أنَت

أكلُِّمني.
وعليك، عيلَّ أتعرَُّف

االحتماالت، علی
الوعي، أدرَكُه ربما الذي: الجزءِ علی

سبق، الالوعُي لوال
والعكس.

أراني. َقبلما فيَك أراني

عزيز، يا فيَك وال بَك أصنُع ال
. التجيلِّ بعُض — فقط — أنَت
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التََّامِهي َطْقُس

وِجلدي أنِزُعني
ونبْيض لْحمي هلِعي، عنَك أخلُع

ِحجاب يكوَن ال حتى
ئُني تَوضِّ … تضيئُني

اللنِي أحُرِف عىل تُسِبُغني
يني تُقوِّ





اْمِتَداٍد َعَىل

الجديدة الصباحاُت
املنهوَكة الوَجِع ثوراُت

الصْرب نوافِذ ِمْن امُلطلُّ وجُهَك
«أنا» إىل النافذُ «أنَت»

الدفء ُشعاِع بطوِل وابتسامٌة
… يفَّ ُ تبدأ … فيَك ُ تبدأ

تنتَهي. وال





ْقُف السَّ

الثلِجيَّتني عينيَك كهِف يف
وحيدًة أسريُ

السريُ يُتعبُني ال
األبَد إىل … طاَل وإْن
الَوحدُة تُوِحُشني ال

َشْت توحَّ وإْن
أخَىش ِمثَلما شيئًا أخَىش ال

عيل تنهاَر أن





َداِخِيلٌّ َفَضاءٌ

َفَضاءَيْنَا بنَْيَ
اْحِرتاق.

إَِليَْك أَْرَقى
َوحدي
راِئقًة

ُدَخان. بغرِي





َقاِدَمٍة َلْيَلٍة ُكلَّ ِيل َيْنِزُل َما

القادمة الليلِة يف
حويل بعُضَك/كلَُّك يتنزَُّل حنَي

عنقي يعانُق عنقَك
درجًة وسبعنَي سبًعا ني ألفَّ لن

وجهي وجُهَك ليواجَه

إيلَّ ألِفتََك لن
يل لتتأكََّد

امَلس هذا كلُّ وليتأكََّد

أنَك أعلُم … ألني … لن
اللحظة حتی
النهاية حتی

ستظلُّ
بعيد آخَر بُعٍد حبيَس

ستظلُّ
َجنينًا جنِّيٍّا



أطفالها تقتل العذراء

ترتاوُح
الراحِة وَسِط يف

املفقود الخيِط طَرِف يف

عدِمَك يف
عدِمي يف
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اْلَوْقِت ُكلُّ

امللثَّموَن
القريِب الكوكِب سطِح فوَق

جاذبية ال حيُث
ا جدٍّ الذٌع الزُّالَل املاءَ أنَّ سيخربونَك
ُمحِرتقة ُمروٍج ِمن أْفٌق السماءَ أنَّ
وِد السُّ الثقوِب بحمِد املسبِّحنَي أنَّ

فعًال حميدٌة بأنَّها يصدِّقوَن
فعًال … جميلٌة الجميلَة الجثَث أنَّ
ِم الدَّ ُحمرِة بازدياِد جماًال تزداُد

الفنان وجِه ُصفرِة
األخَرض أنَّ سيخربونَك

ُدَخان بُروُج
أسَفَل إىل ناميًة أطفاٍل لَُعَب تُزِهُر

مدفونًة
وسأخربَُك

الُحب ملمارسِة … ثواٍن َعْرشَ لدينا أنَّ





ِدَئٍة َهتْ ُد رَّ ُجمَ

احِملني/احِمليني
الصمت هذا عْن بعيًدا

ُخذني/ُخذيني
صخبًا أكثَر صمٍت إىل
ُمحتاٌج/ُمحتاجٌة أنا

ُغربتي سطِح عىل الطفِو إىل
الثَِّقل هذا مركِز تفتيِت إىل

العالم تخفيِف إىل
أراني أن إىل
َضوَضاء بال
أنفِعَل أن إىل
انِفعال بال

ُحروف بال أكتَُب

أموَت أن إىل بحاجٍة
مفتوَحتنَي بعيننِي

الدَّهشة ِمَن خاليتنِي
ئتنَْي هاِدئتني/مهدِّ

ويِدي أموُت
اللمس ِة َحاسَّ ِمْن إالَّ



أطفالها تقتل العذراء

وُروحي
الُقبَل ِمَن إالَّ
مني إالَّ وأنا

صامتًا/صامتًة
أُرى أكاُد ال
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َحَياِيت ِيف َأْنَت

١

الصغرية، أحالِمِه ِملءَ يبكي
للهدوء، يتماثُل ُه، تضمُّ

ضحكة. — الدمُع يَجفَّ وملَّا — منُه تغمرها تداعبُُه،
الضحكة. تلَك حياتي يف أنَت

٢

أعجميَّان، َطرْيَان
الَعيننَْي، ُمعتَِصبا

والرِّجلنْي، اليديِْن َقِصيصا
أنفاُسُهما، — َعَرًضا — تالَمَسْت

الُقبْلة. َمذاِق إدراِك يف هما حواسِّ كلُّ فانرصَفْت
الُقبْلة. تلَك حياتي يف أنَت



أطفالها تقتل العذراء

٣

نفِسه، يف َرشيٌد
عنها. شارٌد

الليُل، يالِحُقُه
امُلِقيم، الجبَِل ُظلَمُة
الَغيَْماِت، ابتئاساُت

األغيار. بأُس
ُمْطَمِنئ! … لكنُه

االطمئنان. ذلَك حياتي يف أنَت

٤

بالرَّْجَفة، الَخْفَقِة َمْوتُوُر
َوحَدة. ُكلَِّك ِمن َك تَُحدُّ

ُل؛ األوَّ وُهَو
هللاُ،

األوَّل، الدِّفءَ يَهبَُك
بالرَّحَمة. الرَّجفَة يَِرتُ

تراُه،
ُحب. َركَعَة لُه فرتَكَع

الرَّكعة. تلَك حياتي يف أنَت

٥

ُمتجرٌِّد، … ُمنَجِرٌد
األربَع. الجهاِت ُم ُمهدَّ
التصِويِب؛ َعِن َكافٌّ

أسَفل. يَمنًة/يَرسًة/إىل
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َحيَاِتي ِيف أَنَْت

ُع: يرتفَّ
إليِك! أنُظُر كما إيلَّ نَظرِت َهالَّ

ُض، تتَخفَّ
فاِخرًة، إيماءًة توِمئُ
… ُعيونًا … ُر تتَفجَّ

َمطًرا،
َغْمًرا.

الغمر. ذلَك حياتي يف أنَت
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ٌة ِقصَّ لِْلَحِنِني

تُ��رَوى ال ِق��ص��ٌة ل��ل��ح��ن��ي��ِن
ال��رِّواي��ة: وف��ي
ب��ال��نُّ��وْس��تَ��اْل��ِج��يَ��ا إي��م��ان��ي ف��ق��ْدُت

إل��يْ��ه. أح��نُّ م��ا ل��ديَّ يَ��ُع��ْد ل��ْم





ِديَداٌت َجتْ

امَلْوَت ليستأِصَل
قلبَُه اجتَثَّ

َزرقاءَ دٍم نقطَة َموضَعُه غرَس
أَلم. يوًما يُدِمها لم

َقواِلبَُه ألَقى
ِنسيَان. ُحلََّة … وارتَدى





َفَراٍغ َعَىل

يظهُر وجُهِك
ما مكاٍن يف

البارد العالِم وبني عقيل بني

الساخن الشاِي فنجاُن
ممراٍت عن الثلَج يُذيُب
فمي أنفي، يدي، بني

ذاكرتي وبني

الفنجان ِت حرضَّ أنِت َفَلكأنِك

الكوفية لفَّ أحكمِت وأنِت
اإلنسان علِم دروَس تُْدفئُ

قلبي علی تُعيدينها
األخُرض الشاُي يندفُع فيما

الِبدائي كهفَي إلی

َشعري ُخْصالِت تلتقطنَي أنِت
عينِها اللحظِة هذِه يف
… بينما رينها تضفِّ



أطفالها تقتل العذراء

ينني تضمِّ ثم
لحصاة جبٍل ضمَة
الرِّقة: شئِت إن أو

هاربة ماءٍ لقطرِة نهٍر ضمَة

عزيزًة ضمًة
إال عليها ُل يُتحصَّ ال

امتحاٍن كلِّ قبَل
وبعَده

وجُهِك يتفتَُّت وبعَدها
يبُعُد

ويُعوُد
عقيل بنَي ليتواری

العالم وبنَي
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َأِكيَدٌة َأَنا

بي متعلِّقٌة ي أُمِّ
بألم ُجرٍح تعلَُّق

بألم ألٍم

سحابة ي أُمِّ
منها نُْدفٌة أنا

ُمجتزأٌة
ُمحياٌة نُْدفٌة

ُمماتة

تُخيفني ي أُمِّ
تحملني زالْت ما

قدَميها عىل
معي: تهزُّني/تهتزُّ

رْب، «يا
األلْم،

رْب، يا
املوْت،
رْب، يا

القطْع، اتِّساَع



أطفالها تقتل العذراء

القلْب، اتِّساَع
رْب، يا
الخوْف،
رْب، يا

النبْض/القبْض»

وحيدٌة ي أُمِّ
كذلك. وأنا
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اْلِغَياِب َعِن َأْو َواِفِذ النَّ َعِن ِحَكاَيٌة

الليل حلَّ إذا ي أُمِّ كانْت
النافذة بزجاِج عينًا تُلِصُق

النافذة ِمَن جزءٌ كأنَّها
الليل ِمَن جزءٌ كأنَّها

َفَزع ِمْن النافذُة ترتعُد
األَب وجُه يطلَُع أالَّ

َجديد ِمْن
فغياب فطلوٌع، غياٌب، كاَن

ي أمِّ عيوُن تكاثَرْت حتى
تساَقَطْت

كلُّها
النواِفذ تصلَّبَِت

االنتظاُر وأصبَح
العائَلة يف متواَرثًة عادًة

الغياُب وظلَّ
لة امُلفضَّ عادتَنا





اْلَيَامِم َمِديَنُة ِيب َفَعَلْتُه َما

َعليا؟ يا حكايتي لِك أحكي
تعرفني التي الهادئُة املدينُة

أبجديتي كلَّ أخذَْت
يديها بني الصاخبَة الكلمَة أضُع كنُت

للنطق قابلٍة غريَ إيلَّ لتعيَدها

َعليا يا لساني أخذْت الهادئُة املدينُة
اليمام صوَت وأعَطتْني

إال هديَلُه أسمُع ال
أمي وجَه رأيُت

املدينة كشمِس امليضء،
كصحراِئها الخايل،

فيها الريِح كاتجاهاِت ، املحريِّ

بحنان رأَسها ي أُمِّ تُِميُل
اليمام لَوجيِب طربًا

أمي يحبُّ كاَن الذي اليمام
الحياد عىل الهادئُة املدينُة وكانِت

صوت بال أنا وكنُت



أطفالها تقتل العذراء

صوتي أخذْت — تعلمني كما — فاملدينُة
وغاَدْرت ي، وأُمِّ صمتَها، وأخذُت

… َعليا يا الحكايُة
الهادئة املدينِة خارَج واحٍد لنهاٍر تِعْش لم الحكايُة

التايل الصباِح يف اليماُم يهِدِل لم
… حتى صمتي، يل تُتمَّ أن إالَّ املدينُة وأبَِت

الحكاية نهايِة يف ي أُمِّ أخذْت حتى،
َعليا يا أحبَّتها ما ِة لِشدَّ ربما

تماًما محايدًة تكْن لم املدينُة النهاية، يف
ي أُمِّ أحبَّْت — يبدو ما عىل — املدينُة

جسِدها عن تخلَّْت وإْن وهي
أخرى صحراويٍة ملدينٍة

لليمام بأذنَيْها احتفَظْت فقِد
وبصوتي

أبًدا أرصَخها لن لرصخٍة
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اْلَيَامِم َمِديَنُة … َعْلَيا ي… ُأمِّ

اليمام مدينِة صديقُة
فقط كلماٍت ببضِع

ي ألُمِّ صورًة تُهديني
َقبل ِمن أَرها لم كما

التي اليمامُة ي أُمِّ
أجُدها ال

أثَرها أجُد ال
املتشنِّجة مدينتي يف

أجُدها
نبوَّتها خصاَل أجُد

َعليا تراتيِل يف

ي أُمِّ صورَة/سورَة َعليا تُرتُِّل

َمحبَّة األوىل: اآليُة
تُفاحتان الثانية: اآليُة

َغايته يف َصمٌت، الثالثة: اآليُة

العائلة وجوِه يف أجُدها ال التي ي أُمِّ
الصامتة املحبِة مائدِة عىل أجُدها



أطفالها تقتل العذراء

التفاحتني: ُم تقسِّ
اليمام صغاِر الصغاِر؛ لقلوِب ِقسًما

للغياب وِقسًما
للَمسافة للِوجهِة، لَعليا، وِقسًما
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ِجدا َثِقيٌل اْلَغْيُم

تُ��م��ِط��ر. ال ل��ك��نَّ��ه��ا …





ْعَسُة الدَّ

الورقيَّة الطائرِة ِطفُل أنا
الخاِطفة دعساِتي وأنَت

الهواءِ يف أقفُز إذْ
خلَفها.





َوَبْعُد

النسيم وِضحكاُت الصغاُر راَح
األمُّ وجاءِت

األمُّ تجيءُ ما دائًما
املحيط يف النهُر يصبُّ حيُث من

الشمس عنِي يف املحيُط
األبدية يف الفانيُة

لتستعيَدهم صغاَرها تفِقُد أمٌّ واألبديُة
تتكرَّر استعاداٌت األمُّ

ِظليَّة وابتساماٌت
شفٌق

إشفاٌق
اشتقاٌق

«الِتئاٍم» ك َشقٌّ
وَعودة. كأصٍل

الصغاُر األوالُد يعوُد
يشء. العودِة بعَد يكوُن وال





تِِر ْ الرتِّ َأَثُر

للغاية ودوديَن الحضوُر يكِن لْم
املرسم كأطفاِل ُمساملًة كنُت لكنني

الدفءِ ِبدائيَّ ُكوًخا يرسُم هيثُم
الَجوعى األقزاِم لُعاِب يف تُغِرقُه هاجُر

عينيك يف تنظُر ال مريَم لوحِة يف الوردُة
ذوقه فقَد وائَل حلِم يف الكلُب

َشعر برابطِة تتزيُن التي الجليِد دميَة يلَعُق
منك خوفَك يالحُق ال

يسأل: املشنوِق الرجِل بورتريه
إعجابًا؟ تثريَ أن دوَن إعجابًا تثريُ كيف

تتكلم؟ أن دوَن تقوُل كيف
تنتقل؟ أن دوَن تُحوُل كيف

املوت؟ إىل أُضطرَّ أن دوَن أموُت كيف
يُرِشد: سهًما ُه يُوجِّ زياُد

والغرق. مَّ الضَّ دعوتني: تلبَي أن اللطيِف من
ي»، أُمِّ بريُق لها الرتتِر «حبَّاُت

العرشين. العنَي تطبُع وهَي سلمى تقوُل
سلمى: يا يل قويل

َخبَون؟ كلَّما هاِت األمَّ عيوُن تتكاثُر ملاذا
وانطفأ»، صوٌت دندنٌة، هنا «كان



أطفالها تقتل العذراء

ُمحرَّفة صورًة أحمُد التقطُه
فيساعدني عمُر، ا أمَّ
صاخبًة شباًكا يغزُل

أرواح» َمْسَكُن «ضحكتِك ُد: تردِّ
وأْعَلق. الضحكاُت، تتحرَُّر
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َشَغٍف َدُة ُمَسوَّ

أطفايل يَِئدوَن إنهم العذراءُ:

فراشاٍت من أِجنٌة
تختلُج

الظِّل ثقيلُة وِغاللٌة
َلْهًفا املتَمطِّي الُعنَْق تُجنِدُل

الرصخُة لتربَُد
العذراءُ تختنُق

األطفال من املزيَد تقيءُ فال

عيونهم تمِطُر ال السماءُ العذراءُ:

مرًَّة فعَلْت السماءُ
غريِبِه عينْي غريٍب كلُّ التقَط

انيٍَّة مجَّ بسماءٍ مشمولتنِي
أقساط عىل ُد تُسدَّ وأرٍض

و…
محدودٍة غرِي ولفرتٍة … «اآلَن

تريد التي التغطيَة تختاَر أن يمكنَك
للِملح دٌة متعدِّ نْكهاٌت لدينا
املاطرة.» ِللَّيايل شغٍف وِدالءُ



أطفالها تقتل العذراء

رائعة! أنِت كم أخريًا سيدركوَن العرَّافُة:

سحِرِه عىل ِر املكوَّ الورِق أكواُم
املهَمالِت سالِل حوَل

أصليٌَّة

املبيَّضُة النصوُص
مكرٌَّر ماءٌ غَسلُه كَخْصٍب

ُمعجزتَها تفِقُد

أطفاَلها العذراءُ تفِقُد
عينَيْها السماءُ تفِقُد

َغف والشَّ
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ُأْخَرى ِألَْسَباٍب اْملَْوُت

التي األجنُة تلَك
العذراء رأِس يف تتخلَُّق

تموت أن بدَّ ال

املوت ِمَن املرياِث بهذا امرأٌة
ميِّتة أجنًة إال تلَد لن

مقتولة
أصًال تلَد لن

أجنَّتها يقتُُل أحَد ال
بنفِسها العذراءُ

تقتلُهم
ُرصاُخهم يزعُجها ال

يؤمُلها ال

: ُ تفرسِّ
امليِّت لجنيني حياٍة منُح

يحييَني لن
املوت يَد يكفَّ لن

داخيل املوِت َحمَل أختاُر



أطفالها تقتل العذراء

امليِّتة أجنَّتي أختاُر
اإلرث تمريَر أختاُر ال

تجيُب:
سأُنَىس؟!

ي أُمِّ ؛ األمُّ العذراءُ
الحياَة منحتني

مرَّرت ما يل ومرَّرْت
نُِسيَت ثمَّ

العذراءِ رأِس يف
امليِّتة باألجنَِّة امليلءِ —
— ستموت التي وبتلَك

األمِّ ذكرى تبدو
بكاملها مبنيًَّة

دماغيٍّا
الحياُة وتبدو

َقطُّ تحُدْث لْم كأْن

العذراءُ
ذلَك ألجِل

باملرارة تتعلَُّق أخرى وألسباٍب
رحيمٌة وألنها

أجنَّتها تقتُل ستظلُّ
املوَت تُغيُظ

الُحبِّ ِمَن قلبَها وتُفِرُغ
الكراهية وِمَن
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ِجدا َرِقيَقٌة ِألَينِّ

خيايل صديٌق لُه واحٍد من رقًة أكثُر أنا
غريُه أحَد وال وحَدُه، يكلُِّمُه

يل خياليٍّا صديَق ال أنا
امللل لقتَلُه ُوجَد لو

بنفيس لقتلتُُه امللُل يقتْلُه لم لو
قليًال لبكيُت ثم

فقتلتُه آخَر، لخلقُت ثم

أتخيَّلُكم ال ملاذا تعرفوَن اآلَن
غريي أحًدا أكلُِّم ال
نفيس إالَّ أقتُُل وال





ُمتُّ َمَتى َأْذُكُر َال

ميِّتة أني تعتقُد الصغری أختي
تمثلني تجري» التي «البنت أن أعتقد أنا

األخری: أختي
مألوف! غريُ صديقات! أصدقاء! أنِت!

اطمئني أختي يا

األوِل املوعِد صديقُة
تأتي لن

الثاني املوعِد صديقُة
تأتي لن

أمس ليلَة أتی الذي الُحْلِم صديُق
يُرام ما علی يأِت لم

والقلب الذراعنِي مفتوحَة لُه كنُت
انفتاًحا أشدَّ الزمكانيُة الُهوَُّة وكانِت

إليها َعَربني



أطفالها تقتل العذراء

ُكرٍه علی تخلَّلني
الُهوَّة يف وسَقَط

يسُقط. أن يُريُد ألنُه

يُريد. ما وليَس هَو، ليَس العيُب

األشف األجوُف الشبُح أنا ربما،
أخت يا بحقٍّ ميِّتٌة أنا ربما،

بداخيل وجوَد وال
حي. يشءٍ أليِّ

ميِّتة أنا
عليها ُمتُّ التي هيئتي أنَّ غريَ

تُخيفني ال

الالتي الجميالُت النساءُ
احرتاق آثاَر وجوِههنَّ يف تريَن قد

قبيحات أراهنَّ ال
احرتْقن. ملَّا قاسنَي الذي ألملهنَّ أجزُع فقْط أنا

أَخف أنا أمِلي لكنَّ

يُذكر. يكاُد ال … جدٍّا بعيٌد أملي
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َأْعَياُدَها لِْلَعْوَدِة

ستُعوُد
الِهسترييَّة الَفْقِد نوباُت

ستَُعود
سأتلوَّى:

َوحدي ترتُْكني ال
ِطفيل تقتُْل ال

تتَخلَّ ال

تتلُو َعودٍة يف
م سأتفهَّ

االعتيادية ضحاياها للثَّورِة
ِمنِّي َخسارتَِك َمْحُض أنا

شْخِيص يشءَ ال
تفِقُدني

َمِعيب كُحْلٍم
ِلباِئِعه يُردُّ ال

أخرى َعودٍة يف
سأحزن

الرَِّحِم حزَن
املباح الحياِة ِرسِّ عىل



أطفالها تقتل العذراء

طويًال أحزَن لن
أبًدا أغَضَب لن

ذَبْحي تقِصْد لم أنَت
تبِْك ال

أخريٍة َعودٍة يف
أُعود ال
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َقلِيل َبْعَد َسَنُموُت

َخ��ْف��َق��ة … َخ��ْف��َق��ٌة … َخ��ْف��َق��ٌة
��َج��ن ال��شَّ َداَرُة تَ��ُدوَم ك��ي يَ��ل��َزُم َم��ا
بَ��َدن إل��ى ُروٍح إل��ى َق��ل��ٍب ِم��ْن

َم��ا: يَ��وًم��ا يُ��ق��اَل َولِ��َك��ْي
ال��َخ��َف��َق��ان ُة ِش��دَّ َق��تَ��َل��ُه … ُف��الٌن





َتْفِضيَالٌت

وحيدة شوارُع
الوحدة نَغُم — صامتًا — يُطِربُها

ِبك َمشوبًا لُُه تفضِّ





َل َأوَّ َكُصْبٍح

الُحْلم. إىل ُعدَت
مرحبًا.

يوم بعد يوًما حقيقيٍّا تصريُ
أكثر. وأَُجنُّ

للتفطُّر إثارًة الطُرِق بأكثِر أوَّيلٌّ أنَت
الرتكيب وأقىص العنرصيِة أقىص بني تجمُع

ا جدٍّ … ُمتوقٍع وغريُ ا جدٍّ ُمتوقٌع
ِحس ولِالَّ الحواِس لكلِّ مثريٌ

وبريٌّ أليٌف
وراكد جاٍر

مفازاتُك: هيئتَُك، صوتَُك،
كلُّها … وصخٌر وناٌر وتراٌب وهواءٌ ماءٌ

صوِرها أنقى يف وكلُّها
التشكيل ألدواِت ناعٍم أثٍر مع
مهذبة أوليًة طبيعيًة منحوتًة

حينًا باالنصهاِر بمحاذاِتها والسائَر الرائي تُغري
حينًا التسامي

محتََمٍل محتََمٍل/غرِي الندماٍج تحيُّنًا



أطفالها تقتل العذراء

عنرص ببعِض عنٍرص بعِض اندماِج
وهدايتِك هدوئَِك ُصحبَة امليضِّ

وائتناس … تحلٌُّل

فكرتَُك تؤنُسني
داع بالصُّ تُصيبُني
س. التنفُّ يف وضيٍق
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ُغْرَبٌة

اآلَخر َمجاَل يدخُل واحٌد
املقتِحُم/املقتَحُم؟ يشُعُر بَم

اللحظَة؟ ُ يفرسِّ كيَف
نفَسُه/اآلَخر؟ يری كيَف

مثًال الفيلِم يف املمثُل
تماًما اآلخَر ستالئماِن ذراعيه أنَّ يعلُم

الورق) يف مكتوٌب (إنه
تحتِضناه أْن قبَل سيحتِضنُهما

وكنَت أمثُِّل كنُت لو ماذا
اآلَخَر يعرُف ال أحُدنا

َورق بال املشهِد يف بنا ُزجَّ
غريباِن غريباِن

صاحِبِه؟ قبَل سيِفرُّ أيُّنا
وتجري؟ ُدنا ُد/ستُجمِّ ستتجمَّ لحظاِتنا أيُّ





بِّ اْحلُ اِع اْخِرتَ َقْبَل اْلَعاَملُ

١

الفرئان تسُكنُها غرفٌة
رجًال أعني وامرأة؛

آخر شيئًا بل
الغرفة وَسِط يف كريسٍّ عىل يجلُس

ذكي هاتٌف ِحجِرِه يف
أذِنه: يف يهمُس وفأٌر

أذكى أنا

٢

تلْدني لم ي أُمِّ
فقاءَتْني بي ْت َغصَّ ي أُمِّ

سابقة قصيدٍة يف كتَبتُها التي العذراءُ كما
املوءودين؟ وأطفاَلها تذُكرونها؟

َحَدث ما هذا
تَختِنق ولم تفِقْدني، لم ي أُمِّ أنَّ غريَ

املسألة: حلَّ الحكيُم
الُفوْرَماْلَدَهيْد بمحلوِل ميلءٌ وعاءٌ إليِك



أطفالها تقتل العذراء

إغالَقُه وأحِكمي فيِه َضعيها
هكذا صدِرِك إىل الوعاءَ ي ُضمِّ ثمَّ

بط بالضَّ هكذا نعْم
— فقط — هكذا

الَعَفن غريَة الصَّ طفلتَِك يُصيَب لن

٣

املوت من اقرتاٍب تجِربُة
حقيقي بموٍت تتكلَُّل

اآلَخر االتجاِه يف عكُسها يُمكُن تجِربٌة
تحُدث ال الحياَة لكنَّ

الحياِة من يعوُد َمْن تجُد وال
ليخربََك

جديد صباٍح يف الشمِس مذاِق عْن
الرفيق رئتَِي يمألُ بما الرئتنِي امتالءِ عِن

الفرِح انتظاِر عِن
املوت وانتظاِر
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َغَرٌق

الباردُة الحكاياُت
تشبُهني التي تلَك

إيل تنُفذُ ال

ِبحرِّي ُمسيَّجٌة حرارتي

أستغيُث
اإلنقاذ ِفَرُق لتنتشَلني ال

أرصُخ
املحجوز عن الحاجِز بُعَد ألقيَس

أنغمُر
املنبوذة القاِع ِكياناِت ألونَس

الذاكرة باِت وتحدُّ

املسافِر ُمنقَلُب ِجسمي
لة ُمجهَّ ِوجهاٍت يقِصُد

َمسار ورأيس
التفافاٌت

امُلثار الحننُي يَتَلُف

أغَرُق



أطفالها تقتل العذراء

الوعي يشبُه الغَرَق
غيابَُه يشبُه

أليف كلُّها الغابَة يشبُه
رشيدٌة وأنا

طيور أعشاُش شعري
أُحفورية مْلساٌت ِجلدي
ماء ُه مسَّ هواءٌ خيايل

َمغسول هًوى من َلْطخاٌت

وِضلعي ِضلعي بني األرُض
تبتِلُعني

يل سماءَ وال
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اْلِفْكَرُة اْلَفَتى

الفائتة الليلَة بفكرتَِك حلُمُت
أفكِّر كنُت

ِحجري يف غريٍب رجٍل ورأُس
ووديع غريٌب

العينني ُمغَمُض الصدِر عاري
الباِل خيلُّ

بك مشغوٌل وبايل
أفكِّر كنُت

ِجلدي تحَت والبنُت
منتشيًة

وجَهك الوسيَم تُعريُ
أفكِّر كنُت

ِرجَيلَّ بني بسالٍم ُد املمدَّ والرجُل
قلِبه إىل املمدودَة يدي يقبَُل

وجَهك ويردُّ





َام ُربَّ … َقلِيًال

الدرامي غرِي الفيلِم داخَل
الثُّلثنَي بِمقداِر واعيٍة غريَ

وخاِطفة عميقٍة انتحاباٍت ثالَث أنتحُب

خلفي بالضباِب، املجلَُّل الرجُل
وعيي يُساحُق وعيُُه واٍع، ثُلَث

أذني يف ُد ترتدَّ أنفاُسُه
به ممزوجٌة هَي بما ممزوجًة

تَِخُزني
املتكلَّفة بهْدأَتي تعِصُف

االنِتصاف لدى ألتِفُت
النََّفس الرجِل إليِه؛

ملَمَسه وال لونَُه ُ أتبنيَّ ال
بَحنجرتِه آخذُ
تفاحتَه أقِضُم
بَخوَره ُق أتنشَّ

قبِّليني يقوُل:
وتحبَّني أحبََّك حتى ال، أقوُل:

اآلخر أحِدنا التهاُم إال لنا يكوَن وال



أطفالها تقتل العذراء

عليه ُهَو ما هيئِة عىل يُطِرُق
قليًال … ربَّما … يأَسُف

الِعطَر وينُفُث
يَستَِمر
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اٌف إِْرسَ

تبديدي يف تُِرسُف
التجدُّد يف أُِرسُف

والبقاءُ
بَذًَخا لألكثِر





اللَّْيِل ِمَن اَعُة السَّ َهِذِه

الليل ِمَن الساعُة هذِه
االنتظار َمذاُق لها

الضوءِ وَملمُس
ُحجرتي أرضيِة عىل امُللقى

املظلمِة
الواسعة

التي القنابِل وضجيُج
األطفال بها يلُهو
الغياب ورائحُة
املوت وسكينُة
القاتِل وهدوءُ

للمقتول القاتِل واحتضاُن

الليل ِمَن الساعُة هذِه
كالنهار عاريٌة

ايف الضَّ ِغطاُؤها وأنا
فضيحِتها َحوَل ُه تلفُّ

عليها ُه تشدُّ
تََمزَّق … تُه َشدَّ وكلما





َخاِئًفا اْلُقْفُل َكاَن َكْم َأَحٌد ُيْدِرْك َملْ

قطُّ يُِخْفني لم
القْدِر بهذا

األبواب مَع َعالقتي إالَّ

أسُكنُه الذي البيِت باُب
األقفاِل ُمعطَُّل

دائًما

أعتاِبِه عىل اللصوُص
دائمون

البيِت استباحَة يمنُعُهم ال
استباحتي
َجسدي إال

املشدوُد
أبًدا

عليه يُعتَمُد ال كُقفٍل

حينًا الُقفُل يرتخي
اِتهم ِمجسَّ صوَن املتلصِّ ليُنِفذَ

تُحاوُل



أطفالها تقتل العذراء

البيت نظاِم تغيريَ
روحي قنَص

أحيانًا الُقفُل يشتدُّ
األحياِن ُمعظَم بل

يُسَحَق حتى
تماًما

الُقوَّتني وطأِة تحَت

الُقوَّتني ِعراِك لُة ُمحصِّ
صِدئ َرصيٌر
يُدوُم وَقَلٌق

يُؤلُم وُسكوٌن
والبيت وأنا

املفردة ُقوَّتي بنَي أنا
التاِفهني الِعظاِم ُقوَِّة وبني

الباَب يدفُعوَن
ومخاويف يدفُعونني

وأدفُعهم
أيًضا وأدفُعني

ُقفل أصًال وأنا
ُمفَرد ُقفٍل ُمجرَُّد أنا
ُمفَرد باٍب يف ُمعلٍَّق

ُمغلق ِشبِه
َمفتوح ِشبِه

الباُب ا أمَّ
الوحيد ليَس فثُقٌب

وحيد جداٍر يف
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َخاِئًفا اْلُقْفُل َكاَن َكْم أََحٌد يُْدِرْك َلْم

بيٍت يف
وحدي أسكنُُه

أنا ا أمَّ
البيِت يف أناُم فال

ليًال
إليِه يعوُد عندما إالَّ

ساِكنيه كلُّ

اللصوُص وحَدهُم
بطبِعِهم املثابروَن

يعلموَن
أنا بيتي البيَت؛ أنَّ

بطبعي بطبِعِه؛
َمعنى لُه يَُعْد لْم
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ءٌ َيشْ ِمْنُه َيْبَق َملْ الَِّذي اْلَواِفُر ُجُل الرَّ

َفَعَل ما كلَّ َفَعَل
نفَسه ليمحَو

األبيُض الرجُل
البياض شديُد

للشمس االستسالِم شديُد
القَمِريَّ وجَهُه تُحيُل
مرة السُّ شديَد قمًرا
ثياِبِه تحَت يتوارى

خِفيٌّ بريٌق
جديٍد طفٍل كثنياِت

يُرى ال كقلٍب

َفَعَل ما كلَّ َفَعَل الذي الرجُل
بالكلِّيَِّة نفَسُه ليمحَو

قرينٌة لُه كاَن
أعواٍم بعَرشِة يصغُرُه ِظلٌّ

وزيادة

الصغريُة القرينُة
تلقائيًَّة خاطًَّة كانْت



أطفالها تقتل العذراء

مرتعٌش قلٌم لها
يقرِّر ال قلٌم

الشمس مَع التعامَل يجيُد ال
غياِبها يف يتخىلَّ وال

الحاِجبَة الكثريِة أَْرِديَتِِه عن

التَّاِبعُة الخاطَُّة
باللُّؤلؤ املتبُوعُة

تُمِطر ال سحاباٌت َخلَفها تُسِقُطُه
إالَّ تستِطْع لم

املاِحيَة ُخطواِته مباركَة
سابقة ُخطوًة ليمُحَو يَخطو
األخري أثَرُه يمُحَو أن ويحاِذُر

تماًما حْت امَّ ملَّا الخاطَُّة
أخري كأثٍَر

آِخَره يَحمي َمْن الرجُل يجِد لْم
يَمنُع َمْن

القمر انفطاَر

تماًما نفَسُه َمحا الذي الرجُل
إالَّ منُه يبَق لم

ِممحاٌة
األسمر وجُهُه لها

طبيعيٌّ وميٌل
للتاليش
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لِْلَفَراِغ اْآلَخُر اْلَوْجُه

التوثيق» «َلعنِة عن تتحدَُّث «أسماءُ»
نُصوًصا ِصيَغ إذا إالَّ الحكايُة/الشعوُر تكتمُل ال

بالِكنايات ُمتخَمًة
َرصيحة أو

قاَلْت، تعاَفْت، أسماءُ
أُحتََرض وأنا

يُؤلِم الطَّويُل االمتناُع هذا
ثَقيل يَوٍم نهايِة يف قَدميَّ كانتفاِخ
باألزَرق أصابعي أطراِف ِن وتلوُّ

َمساءٍ وكلَّ َصباٍح كلَّ غَطتنِي كالضَّ
تُغيُظني وَسذاجٍة باعتياديٍَّة الزميلُة عليهما تُرصُّ

عزيزتي يا الغبيَة األحضاَن هذِه أكرُه أنا
ذكيٍة/أزَكى أخرى يف مقطوعٌة وآمايل

يُؤلِم اإلتاَحِة َعِن االمتناُع هذا
َقتاَمًة ِمزاجي تَزيُد املنشورِة غريُ املسوَّداُت

ُمني وتُسمِّ الربيِد ُصندوَق ُم تُسمِّ امُلرَسَلِة غريُ الرسائُل



أطفالها تقتل العذراء

حينًا تشِييئي يف امُلعَلنِة كرغبتِهم
كثرية أحياٍن يف يشءٍ ال إىل وتَصيريي

يَفهُمونَه ال ِبصٍرب ذَاتيَّتي أستكشُف — متألِّمًة — وأنا
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اْلَبْوِح َساَعاُت

األوىل الساعة

«مروة» يا أكذوبٌة الالانتماءُ
الناِقصة لألشياءِ أنتمي مثًال أنا
بها اهتمامي يُفِقُدني اكتمالُها

للَحظات انِتباِهي يَسرتعي ونقُصها

التجِربة ِمَن للخوِف أنتمي
االحِتماالت باختباِر للشغِف وأنتمي

حذَر ِمْن طبٍق علی اإلجاباُت تَصلِك لن
منها الكثريَ إليِك تَسوُق الالُخطَة لكنَّ
التََّوهان بعِض سوی ذلَك يُكلَِّفِك ولن

الرُّكبتنَي آالِم ِمن وقليًال نعليِْك اهرتاءَ ربَّما
أيًضا ُكلثوم» «أمِّ أغاني ِمن الكثريَ

ِوإْلَهاااْم» ِسْحْر، ِونَْظِرتَْك ِواْلِعنْي، الرُّوووْح، نَِعيِم «ُقْربَْك

أَحد ُقرِب إلی تنتمنَي ال أنِك وتفكِّريَن
ُمغٍر — النقُص َكما — البعُد

الطُّرق إلی االنتماءُ كما
اإلفاقة لحظاِت وإلی



أطفالها تقتل العذراء

صباح كلِّ مرآِة يف املستكشفِة والنظرِة
امُلمِكِن/ُحُدوِدِك ُحدوِد علی التَّعرَُّف تُعيديَن وكأنِك

صباح كلَّ

ُمحِبط التَّكراُر

تتكرَّر واحدٌة نُسخٌة البَرش أنَّ «إيثار» تُخِربُني
ُمَدُدها وتتبايُن األطواِر ترتيُب يختلُف

النُّضج َعَدِم ِمن ذاِتها الدائرِة يف ندوُر — أقوُل — لكنَّنا

ِكفاية؟ َكربَ أنُه أحُدُهم يَعِرُف متی
النيِّئني األشَخاَص تَحكي التي بالرواياِت االفتتاِن عن ُف نتوقَّ متی

ِبمكان الُجبِن ِمَن كانوا كاتبيهم ألنَّ نُِحبُّهم
ة الخاصَّ النكساراِتهم كغطاءٍ استخَدموهم إنهم حتی
َعاِلقني زالوا وما فيها َعِلقوا التي الطفولِة ومتاهاِت

لديَّ التي َكِمثِل طويلًة بيضاءَ شْعراٍت يمتلكوَن
السؤال: َطرِح عن فوَن يتوقَّ ال — ِمثيل — لكنَّهم

حياتي؟ ُ ستبْدأ متی
امُلكتِمل َجانِبها يف ال

… إنَّما
النَّْقص؟ ابتداءُ متی

إليه! االنتماءُ يُمِكنُني نقٌص

الثانية الساعة

َموعًدا ُد أحدِّ
رأيس فوَق رأِسِه علی يقُف كامًال يوًما لكنَّ

يمنُعني
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اْلبَْوِح َساَعاُت

أصًال؟! كتابٍة وأيُّ
ساذَجًة فكرًة فكَّرُت كلَّما وملاذا

ساذَجة!» … تكتُبيها «ال يل: قلُت

الصباح هذا عن أكتَب أن يمكنُني كان
ألری أكْن لم ما تُريني عيني يف النوِم بقايا

ُممتِلئة نصُف امرأٌة الحافلِة سائُق
سعيدة تبدو

املضطرب باألصفِر مصبوٌغ شعُرها
قاتم ِطالءٌ شفاِهها علی

ُمرتاحة وابتسامٌة
اسطی» يا جنب «علی يهِتف: وأحُدهم

ُموِمئة بثقٍة املرآِة يف فتنظُر

تُغنِّي: تُّ والسِّ
العطشان الهوی «ده

عطشان عطشان
بيندهك» … قلبي يف عطشان

«داليا» عن أكتَب أن يمكنُني
«داليا»؟ عن ماذا
اليسري البوِح عن

بيُرس أبوَح أن أفتقُد

«سجود»: أسأُل
أذنني؟ علی أحصَل أن يُمكنُني ال ملاذا

ُهراءاتي من أيٍّا تمانعاِن ال أذننَْيِ
يشء وأيَّ كلَّ أقوُل

بالرَّاحة! لتنطقا أو … تنطقان وال
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أطفالها تقتل العذراء

الثالثة الساعة

ي أُمِّ يا ُد تتجدَّ الذعِر نوبُة إنها
مذعورة ملتاعٌة أنا

حبيبي بيَِد التشبُِّث علی الُقدرَة أمِلُك وال
يِدِه يف تُرصُخ يدي

َمم الصَّ يف يغرُق اليديِن بنَي وما
خويف يف أنا وأغرُق

امُلخِفقة قلبَي َخْفقاِت يف وخويف
ي أُمِّ يا واختناٌق …
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َأْكَثَر َتْعِرُف َساَلُة الرِّ

امُلَسوَّدات يف التي الرِّسالُة
قرأتُها ما لَكثرِة

ألُرسَلها َعيلَّ تُِلحُّ تَُعْد لم

أنَّها الرِّسالُة تزُعُم
الِقراءة ِمَن نَصيبَها ناَلْت قد

إليه امُلرَسَل وأنَّ
ِلذاِتها َمرُجوًَّة ِوجهًة يوًما يُكْن لم

امُلَسوَّدات يف التي الرِّسالُة
لنَفِيس إال أكتُبْها لم بأنِّي تَجِزُم

آَخر ألَحٍد ال





ٌة َزخَّ

الَوْرد شارِع َعابُرو
تُفاح ِمن ِمظلًة ِمنهم كلٍّ يمنُي تَحمُل

الُكربى ِمظلَّتُهُم واملوُت
َفْوق إىل ينظرون ال

… بل
لألْرِصفة الُحْلِم َخمشاِت إىل

للَخيال الحقيقِة
ُصوِرِهم لتداُخِل السمَع يُصيُخوَن

نَفِسه َصَدى واِحُدُهم يَرى وال





اْلَقْوِس َغْلُق

ال��ع��ق��ل أل��ع��اُب إن��ه��ا ي��ق��ول��وَن
س��ح��ري��ة م��ص��ادف��اٌت ي��وج��ُد ال
�الم أح� �ُد �وج� ي� ال
ب��ال��ف��ع��ل م��وج��ود ه��و م��ا غ��ي��ُر ي��وج��ُد ال
أخ��رى ش��ع��ري��ة ص��ورة ه��و ال��رأس ه��ذا ي��م��أل م��ا وك��ل
ي��س��تَ��ِع��ْره��ا ي��س��ت��ش��ِع��ْره��ا/ل��م ل��م
�د. �ع� ب� �ٌر �اع� ش�





َلُه َأْمَتنُّ َما ِعْنِدي

الوجع غرِي ليشءٍ االمتناُن إذن يمكنني
مثًال: ِعندي

الكتابة يف الرشوِع لحظاُت
الصادقة التلقائية، اللينة، املودة،

االختياْر ِعندي
متعدِّد من

متحركة أرٍض عىل الوقوْف،
الضوء/االحتمال باتجاِه التدفْق،

الضوضاء خارَج منطقٍة من التفكريْ،
الذات/العالم خارَج





ِريَطُة اْخلَ

األرَض أحبُّ ما بقدِر
ُمستوية ممدودًة

الكونتور خرائَط أحُب
املنتظمة غريَ خطوَطها أحبُّ
بعِضها من يقرتُب بعَضها

ُمغَلقة ُمنحنياٍت يصنُع
دوائر

فأصغر أصغَر دوائَر تحيُط دوائَر
فأكرب أكربَ بأنَواٍت أحيُطني

نهائيَّة ال
ة قمَّ املركِز يف وأنا
قاع املركِز يف وأنا
جبٌل/ُحفرة أنا

حويل الجدراِن سماكُة ُقْطِري
ُعمقي/ارتفاعي/تكوُّري

الفراغية خريطتي أحبُّ
األبعاد املتشابكَة



أطفالها تقتل العذراء

امُلشتِبكة
…

أحبُّها
فيها أميش

أتسلَُّق/أنزلِق
معالجِتها عن وأعجُز

رسِمها عن حتى أعجُز
قراءِتها عن

136



ِجدا ُة اتِيَّ الذَّ ِسَريِيت

ِمثيل كتابَتي
التَّواُصل علی الُقدرِة َمعدومُة

ِمثَلهم يَخالُونَها البعُض
حتَّی أعيُنِهم يف تنُظُر ال هَي بينما

ُمفتَِضح ِعنَدهم َعجُزها البعُض
أعيُنِهم َطْرِف ِمْن إليها يَنظروَن

نظروا! إْن هذا

األغلب علی يتجاهلُونَها ُهم
َلهم خريٌ وهَو

الَخَرف َمحمِل علی يأخذونَها
َلها خريٌ وهَو

ون ُمحريَّ وآخُروَن
أغبياء أو

إلغاًزا تَركيبَها يَحَسبوَن
الَحل يَنتظُر إلغاٍز ُمجرََّد

َله َحلَّ ال إلغاًزا
ْقِف السَّ يف عينَيها وتقلَُّب

تشتُّتًا



أطفالها تقتل العذراء

ًال تأمُّ
ِتيًها

ًعا ترفُّ
ُمؤثًِّرا ما أمًرا

َالفتًا أو
ذلك غريَ أو

آخُرون وآخُروَن

اآلخرين وَلسُت هؤالء، َلسُت وأنا
امُلعِدي غري َمَريض إالَّ َلسُت

ِمثيل َمريضٌة (َدواِئي) ِكتابَتي
ُوجود لُه ليَس (طِبيبي) وَقارئي

ماهًرا طبيبًا ليَس وهَو
باملناَسبَة
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ِديٍث َحتْ آِخِر َحْسَب جدا ُة اتِيَّ الذَّ ِسَريِيت

لُبنَى أنا
وِعُرشون ثَماٍن ُعمري

َرصخة أو سنًَة

أِجُدني
عني أبَحُث

أفِقُدني
َعنه أبحُث ما أجُد ال

َمهارات؛ َة عدَّ أِجيُد
بالذَّات: املهارَة هذِه

َمعاِركي اختياَر أِجيُد ال

االنِتظار يَصنُعني
التي القاِدمَة املعركَة أنتَظُر

أخَرتْها لم

َقَلًقا التَقطَُّع أختاُر ال
االطِمئنان وال الطُّمأنينَة أعِرُف ال

قِصرية ألوَقاٍت إال



أطفالها تقتل العذراء

َقِصرية أحَالمي
الَقِصيَدة يف كنَفِيس

ِبُرسعة قِصيَدتي تنتَهي
نَفِسها عن تُعِلَن أن َقبَل

آَخر واحٍد َحرٍف نُطِق ِمن وبَدًال
يها َكفَّ بنَي رأَسها تَحُرصُ

الزَّاِوية يف
وهِميَّة َمعركًة تَختاُر

الَحِقيقَة وتنتَِظُر
ُمتقاِطَعة ُمتَقطِّعٍة بأفكاٍر

الَفَزع يَغِلبُها وعنَدما
أطراَفها تَلُمُّ

أبوابَها تُوِصُد
صني ُمتلصِّ ُقرَّاءٍ َوجِه يف

َموُجوِدين غرِي

مرآِتها يف تَنُظُر ثُمَّ
الظالِم يف
وتَُرصخ

… تَنتَِظر … ثُمَّ
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اِعَرُة الشَّ َعْنُه َتْكُتُب َما َهَذا
ِديَدَة اْجلَ ا َقِصيَدَهتَ

قصيدة أكتَب أن أريُد
تحديًدا إيروسيًة؛ قصيدًة

بالقصيدة الشاعرُة تتصُل
ٍر متهوِّ كمغامٍر

ما َرِحٍم أعايلَ يستكشُف
دهًرا بذُراُه يمكُث

ريثما
النزيف باُب لُه ينفتُح

نفَسه الرَِّحُم ينِزُف
القصيدُة تنِزُف

مَعه تضامنًا
الدََّمني يف الشاعرُة تَغرُق

القراء علی ُم الدَّ يتشابُه
وحيد قارٍئ عدا

للطبيعة للطبيعِة ما يَدَُع
للقصيدة للقصيدِة وما



أطفالها تقتل العذراء

الشاعرِة بأنَّتَِي ويأخذُ
بأنَّتَيْه يَعِلُكهما

َصَخٌب
َصَخٌب

ُهدوووء
ُم الدَّ ينقطُع وفيما

األلم ينقطُع

نفَسها الشاعرُة تَسحُب
نفَسها تَصحُب

جديدٍة مغامرٍة يف
وحَدها

جديد وغرٍق

الُقرَّاء ُم/يتشابُه الدَّ يتشابُه
ُمميَّز قارئٌ ثمَة يعوُد ال

شاعرة ال
أنني ال

القصيدُة تمتاُز وحَدها
تحديًدا النازفُة؛ القصيدُة
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َهاَيِة النِّ ُقْبَلُة

��ع��ي��َدَة ال��سَّ ِن��ه��اي��تَ��ن��ا َس��ت��ك��وُن ك��ان��ْت
ال��ُق��ب��َل��ة ت��ل��َك
�ي أنِّ� �وال َل�

يَ��ن��تَ��ِه��ي أن ل��ه��ذَا أُري��ُد ال





ِة يَّ لِلنِّ ِديًدا َجتْ

… أن��ك��م ت��ع��ل��م��ون ال��ت��ي «ل��ب��ن��ى» ل ال��ك��ت��اب ه��ذا

أن��ك��م: ت��ع��ل��م��ون
ال��رَّبَّ��ان و«أح��م��د»؛ «م��ن��ى»
�ار» �ث� و«إي�
و«ح��ات��م» و«س��ج��ود»
أح��ي��انً��ا أذك��ره��م آخ��رون، وب��ش��ٌر
�م. �اه� �س� وأن�




