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إهداء
إلى السحاب املتزاحم على أجنحة الطائرات
إلى رماد الطرقات املنتظر للغائبين
إلى األزرق الثائر ضد الرحيل
ً
إلى القضبان املتآكلة شوقا للعابرين
وإلى هيكلي املنخور سوى من
ذاكرة ملدن تجلدني بك.
ص ب اح
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ختم

(رحلة سعيدة(
يتمم موظف املطار ،يتصنع ابتسامة..
امنحني صك بختم السعادة ،وأصدقك
رحلة رقم ( ) 1477
ُ
ُمذ ُولد الحظ واألرقام خادعة
بوابة رقم ( ) 177
متاهات السير للمجهول
ُ
غرف الذكريات تفتح وتأبي االنغالق
باردة املمرات
وطوفان الصور ال يستكين
ُ
حقيبة تجر بذل،
فيها كل ش يء إال أنا
ُ
يتفصد شوقا
أنين العجالت
مخرج رقم ( ُ
)
11
لكل همسة لن تقال
يسوقني إلى رماد ذكرى،
تبدؤني املتاهة
انتباه !! النداء األخير ( :صباح)
الرجاء التوجه إلى البوابة ،لإلقالع
أركض كجريح يتمسك بذراع مبتورة
إقالع،،على الطائرة
ال نفس ..لحظة

في مكان ما ..في الفضاءات املتشردة
مقعد رقم ( ) 5
ُ ّ
منفذ للنور،
تحلق باردة الطائرة كقلوب الجراحين،
ُ
ائحة التعب ُ
تفوح من كل أوصالها
ر
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نعلو في فضاء الندف األبيض
املرتفعات غرامي،
ُ
ّ
جفني ونطير
وأحلق بك في
صورة من أعلى ملدينة من ترابها أتنفس،
ولذاك أودعها
نودع كل ما نحب ..في نهاية املطاف
دمعة لك بحرقة ..لم أقصد أن أؤملك
غصة عنك بنزف ..لم أقصد أن أجرحك
آهة بك بصمت ..لم أقصد أن أخدشك
)الرجاء العودة للمقاعد للهبوط(
وصول...
أصدق املطارات..
ُ
تحتل قلبي
حيث ال ينتظرك أحد  ،سواك
نبض ال يتوقف بك ووحدك في جفني
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قبلتك

اترك مدارات الفلك كلها
وسافرني
أنا ضياعك الالمتناهي
أنا منفاك املتعطش للقائك
أينما يممت قبلتك استقبلتك
جهاتي األربع :حنانا ،شوقا ،هياما ،عشقا
فكن لي يا كل كلي
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غربة
تحت أسقف املطارات
تسارعت خطواتي إليك
ُ
في سراديبي كنت تنتظري،
على يمناك باقة من جوري،
على اليسرى قلبك نبتت فيه جنائن شوق
في املسارات الالمتناهية
تسللت إلى الحجرات امللونة،
وإلى الفتات األمتعة،
أنت الزاد الذي أبحث عنه،
كل املتاع واملبتغى
في النداءات املتشردة
نادوا كل الرحالت
وخرسوا عن أرقام رحلتنا
انتظرتك طويال ..ال صافرة نداء
يا غريبي
ُ
أقف في طابور املجانين لحجز تذكرة
دون عودة ..ملنابع الحنان عينيك
لحجز تذكرة اللذة
على كوكب الدهشة والحب ،كوكبنا
أنتظر تأشيرة باإلفراج عن حلمي
بالخفق بين أوردتك
وفي توهاني لحظة
ُ
كسر ظفري ،فسد طالؤه األحمر،
بكيت وبكيت ..يتيمة في صباح عيد
ُ
انتزعت لعبتها،،
بكيت بمرارة ألظافري،
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بكيت لست وجهة سفري،
ال تأشيرة مسموحة إليك
يا وطني يا أنت .
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مرفأ

يحدث أن يكون أصدق مرفأ
مطار ال ينتظرك فيه أحد
سوى كوب قهوة مرة
ينتظرك على مضض
أن تتجرعه على عجل
دفعة واحدة
وتمض ى
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الرياض /أبراج الصمت
تفتقدني وتكابر
تتعطش لندى صوتي
يرغمك الجفاف على النضال دوني
حفيد الحجارة الصلبة أنت،
تتكسر لشظايا وتقاوم الشوق
ُ
ينزف عرق رسغك مطالبا بلمسة حانية من كفي
فتكبس النزف بمسمار من عجرفة وتمض ى
تفتقدني وتصمد،
خاسرة
تتوسلصريع في
جندي
حربسجين
باستسالم
افك،
أن أطر
الحرية
تنهشدون
بكلمة
تنطق
أن أبقى
تفتقد حروفي من الحبر النابض
على ورقة بيضاء خاوية
إال من شظية ُ
اشتقتك) ،
تمضغكلمة (
الحروف،
ُ
تسممك  ..تقاوم
تصرعك  ..تقاوم
لحجر الرياض تنتمى،
تجمل املدينة الخاوية ،املزدحمة ..تمثال
ال يتعرف على قلبك أحد عدا شراييني
تنبض حين أعبرك،
ناطحة سحاب أسمنتية أنت،
الشوق
تصاريح
وتنكر
نفس بي
تعي
مطر
قطرة
لتلتقط
كفيك
تعجزكلأن تمد
هضبتك ،حنانا،
بنفسج تهطل
غيمة عن
أعبرك ارتفع
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أرتفع تئن عجالت الطائرة من تحجرك
ً
أبدا لن أهطل ،ال مطر دون استغاثة
ال مطر دون استجالب للبنفسج الحاني
جفاف قلبك قد ُحرم عليه قطر بنفسج يا غيمتي.
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ُ
ويحدث أن يكون التنفس من خالل
رئة جناح لطائرة
ُ
أعذب أكسجين لرحلة تقلع..
للمجهول
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إبحار
مبحرة في قارب صغير ..وحدي
زادي أنفاسه املتقطعة
املسرى إلى مطلع الشمس
 منبت وهجه-أضعت بوصلتي
 قلبه-ُ
نسيت مجدافي ذات عشق
ُ
خانني حظ وشراع
تجاوزتني عقارب ساعة
في منتصف املحيط ..عطش ى
ماء ..ماء ..زرقة تغش ى البصر
على امتداد األفق
ال قطرة تروى من عطش
مذ همت في األزرق
وأنا أشتكى العطش
يهطل وابل مطر
املطر
وتنهال مع
ال دمعة
والدوار
تفي الدوار
واملزيد من
تلكويلي
آاااه يا
أغضبتويلي
آه يا
لعنتي
القمر..
البحر البحر
ابتلعها مارد
مرساتي
وظلمة سماء
قددهماء
أسكن
فقض ى أن
الزورق
ثباتوانعزل
أمل في
نجمي
ال أفل
نادى العراف في البوق
أن تائهة الزورق
ال منجى لها  ..ال مرس ى لها  ..ال صبح لها
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وصادقت األنجم على لعنتي مد األفق
تائهة في قارب صغير وحدي
أوووووووه يا غربتي.
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كل املسافات املشتهاة إليك
بللها املطر
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إيطاليا  /مقهى البحر
على زرقة األبيض ،من شاهق االرتفاع
أتطلع على العالم
أقسمت القارات على أن تباعد بيننا،
تفصلني عن شرياني  ..أنت
في مقهى األنتيكات تحت تعريشة عنب
أتخذ من الكرم املتدلي وخز خمر،
يسكرني حبك فأثمل
أحتس ي شاي السماور
ً
ُمرا كحنين ال يخبأ
والبحر األبيض القلب
يلفني في منديل أمواجه،
ُ
أغرق حتى النخاع ،ال نفس
أقفز من علو وأرتمى فيك ،أتشبث بك
حبك  ..طوق
األشواك نجاة،
يلوح على
السطحجليد
فأتدفأ من
ُ
قيد وجعيُ ،
سوار أنس ي،
يطوقني
قلبك األخطبوط
ليمتص دماء الحب مني،
ال أقاوم مطلقا ،أستسلم
كيف أقاوم الحياة بك.
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على قيد االغتراب
تتالش ى الوجوه في محطات السفر
ال يبقى سوى أعين العابرين
ُ
تنهش ضوء الروح....
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جنيف /كرنفال الفرح
تحتفل املدينة بألعاب الحياة،
بين صفوف املتفرجين أشاهدك،
تلوح لي بقلبك،
تتراقص عيناك صارخة أحبك،
فأخجل من فرحتي  ..من أضغاثي سرا،
تتبختر عربات االستعراض أمامنا
تلقي إحدى الفاتنات عليك وردة
فأغار من عبق وردة تالحقك
وعطري يمتزج بك
كيف لعطرها أن يناهزك
حد الذوبان في رائحتك
يرقصون السامبا برعشة الزأر،
تتخبط الطبولّ ،
يجن الحضور،
تقرع قلبي ،نبضاتي تضج حنينا،
ُ
تخرس نبض الطبول في أضلعي ،أتسمع؟!!!
ويرقصون السامبا ،بمس أصيبوا
أراقب عينيك تتابعهم بفرح فأغار
وأنجرف ألرقص السامبا،
أصاب بحالة تلبس بحبك
أسرق عينيك لي وحدي
تبرق ضحكتك لي وحدي
ينبض محياك لي وحدي
اإلعياء
اكحتى
وأرقص
بعيدا،
أر
أستفيق،
الجموع ال
طيفك،
بين أالحق
في نهاية الجموع ..
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يأخذك مني السراب،
تتالش ى بعيدا،
ما زلت هنا أحتس ي نظرتك
بالوجع
وأثملأنت؟!!!!
من

حقيقة املوت أم وهم الدخان؟!.
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أنتظرك كصائمة عن الزينة ال عيد لها
سوى أن تكتحل بإثمد وصلك.
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زيوريخ  ..نشوة شوكوالتة
صباح رائحة الدنيا
ملغومة بنكهات الشوكوالتة
محشوة بالبندق لطعم الفرح
مفعمة باملرارة لتذوق الوجع
مكتنزة بالسكر لتفهم الخديعة
ممزوجة بالبن الحتساء النشوة
أرض
على
مملكتها..
شوكوالتة
صباحنا
بخطوات السعادة
نتجاوز األرصفة
أتساءل:
تأخذني؟؟
إلى أين
ترد بابتسامة :إلى الشارع املقابل،
لنا موعد مع املتعة
ُ
نخلع خف القلق ،نتجرد من الغد
أتمسك بيديك ال أخش ى األعين
أمسك بيديك تسرقني مني
تنظر لعيني ونركض،
طفلين نتجاوز الزمن
نعبر الشارع للمجهول ونضحك
على الرصيف دكان صغير المرأة
تصنع الشوكوالتة (بالحب) تغلفها (بالنبض) ُتهدينا قطع من السحر املقدس
(الشوكوالتة)
نتلهم القطع ونغرق في نوبة ضحك،
املعتق،
السحرالطيف
ويجذبنا بألوان
نكتس ي
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قد أتنازل
عن ثمة أشياء
كل األشياء
عدا أني لن أتنازل عن الشكوالتة
وحبك ..يا أنت.
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أما بعد ..
جوارحي تقرئك السالم ،سرا وجهرا ،همسا وصخبا،
أما قبل..
فقد كانت جميعها صماء،
حتى على مطلع الروح أشرقت عطرا،
فلبيت سبعا وسبع.
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باريس /الشانزليزيه
بين أكوام املقاهي نرتمي،
على األرصفة املرصوفة بالذكريات نتهادى
هنا مسرح األرستقراطية،
أعين بشر مسجونين بربطات العنق،
تراك  ..وال تبصرك،
هنا نتعلم الرتابة عبر اإلتيكيت،
هنا ألحبك ّ
علي أن أقطع الكلمات بالسكين
تصريح فضة،
بشوكة من
وأطعمها
مختوم
لتحبنيلكيلزمك
هنا
وأنا قروية التفاصيل
أغترف من الحب بملء ّ
كفي وال أرتوي
بين عطور كارتير وتشانل
تظل رائحة مسامك األقرب لصمامات قلبي
ومن ربطات ديور وجي فنش ي
املشمعة
األحاديث
تبقى ومن
تحت أناملي
األكثر أناقة
بينضك
عشوائية نب
املتأنقة ببهرج اللغات األجنبية
تتعالى وشوشتنا في أذني،
حديث يزلزلني من قاعي
ويقذفني إليك حمامة بيضاء
تداعب قلبك وتبني لها وطنا ال لغو فيه
وتسألك بكل رقة الكون
ابقني فيه حتى ال تكون من اآلثمين
ابقني فيه حتى ال تكون من الغاوين
الناجين
لنكون من
ابقني فيه
وكفى.
املجانين...
العاشقين
الحاملين
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في محارة بقاع محيط أختبئ مني،
علمتني الخيبات
الخوف من هطول املطر.
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القاهرة /رتابة الضجيج
تتكاسل الساعات
تتثاقل الدقائق
إشارات مرور حانقة
سائقو سيارات مهزومون
طوابير حياة ال شأن ألصحابها بها
أهرب منها برمتها إلى الحلم
الضفةممتلئة
علىنصف
بعين
األخرى من الالنهائيات،
ينتظرني الحلم غافيا
أتسربل للحلم بالضوء ألليق بامتالكه
تدبدب أطراف أصابع قدمي إليه
ألتدفأ
على  ..أطير
أقبضالحلم
يديغطاء
بكلتاأرفع
لحلمي
إليهأزفها
الدهشة،
الدهشة قوت املجانين في ّ
كفي يا سعدي
على شفتي ابتسامة خوف
من أن يشاكسني الحلم وينكسر
عاهدت الحظ العاثر
أن أسرق الحلم من براثن الرتابة
وأن ال أحكي عن حلمي بك لبشر
قد يفسر حلمي غير ما يهوى القلب
أطير للمستحيل
بحلم مسلوب من كف الزمن
أخطفه من األحداق ذات تثاؤب ملل
في حلمي املاض ي كان الروتين متوثب لهفواتنا ،والفراق مترصد في مدخل
الباب
عاهدت حلمي
للحلم،
أرتوىوأنامنك.
االرتواء حدأن ال
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كن على الضفة القابعة في ممر الدهشة،
لكثير من اللهفة
قادمة لك عبر سيل األحالم
انتظر!!!.
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ُ
أتيت مع النفس ُحبك،
وما أحوجني إلى ذلك النفس.
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بيروت /روشة العشاق
في عبيثة بيروت،
في فوض ى شوارعها،
في رائحة الحب على شاطئها
أغنيتها
ضوضاءكالذر،
في أتبعثر
تجمعني مدينة العشق في نظرة تعطف
ومع صوت الشحرورة تصدح بالغناء
 ..ساعات  ..ساعات أحب عمري وأعشق الحياة
على الروشة أتدلى  ..لألفق
ُ
قارئة كف تستغيث لقراءة السعادة بكفي،
أخاف أن تطلأخبئ
كطفلة،يدي فتسرقك
عنهاخطوط
كفيمن
عيناك
لتجلب الحظ لكل من تقرأ لهم الكف من بعدي
امرأة عراقية تنوح بموال ،ينزف صوتها تاريخها ..ببحة
سائح من عالم التقنية يالحقني بكاميرا
ليرصدني ،وأبقى معلقة في صورة بصخرة العشاق ،صخرة االنتحار ملن
سرق الحب قلبه
أبقى على تلك الصخرة وشما
ما دام شهيقي والزفير
على الغد
جسدي عن
ويبقىأهذي لك
الشاطئ،
وأطير بوهمي الى أعالي الصخر
ألتكسر على جموده  ،،،،أسقط على أطراف قلبك املوصد باألغالل،
املحصن ضد الدخالء
أفتحه على مصراعيه،
أعثو فيه ببراءة املجانين..
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أستقر لؤلؤة حب تتكاثر
ثائرة أمواج األبيض تقاوم السجن،
تنهتك كل القوانين لحرية الروح
يا غريبي  ..اجمع قلبي في بوتقتك
واصهره على نار الحب لننس ى
أننا ولدنا قبل هذه اللحظة
ودعنا نغترف بملء الدهر
لنتعطر من أسطورة عشق.
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هل أطربتك أنشودتي؟
لم أكن أغني
كنت أدندن الوجع،
أطبطب كتف قلبي،
وأعزف لعينيك ..
أغنية تخالها قصيدة حب ..
وأشهد أنها معزوفة شجن.
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تبوك  /أسفلت جائر
خلف مقود السيارة بلهاء أتنسم
أخطو على األسفلت بعجرفة العجالت
يطول الطريق ،في آخره سأجدك
تشاكسني،
تمسكإياااااك
الصفراء
بخطوطأناألسفلت
وتقلب الطريق ضدي
فأعاود املسير إليك من جديد،
تطفلي على طريقك كان قدرا
أما انتهاكك رصيفي
فقد كان خروجا عن خط السير
ذاك األسفلت  ..خط عمرنا القادم من الغد
ال نية له في التشبث باألمس
على جنبات الطريق شجيرات ظامئة كعمري
ُ
تنتظر هتان تاه في الغمام
ألجلها ذرفت دموعا ،عس ى دمعي يحيي يبسها
أقتفى جادتك وأحثو الخطى،
ماذا لو كنت في آخر حافة للعالم  ..هل سأصل؟؟؟
وجنتيهاللخيبات
علىتقشعر
عجوز ال
مدة،
تخندقصا
تمر الجبال بي
أخاديدا
األلم
صبرهاالقصوى
الكوارث)100،
استنفذالسرعة
الفتة زرقاء (
في سفري إليك تجاوزت كل مؤشرات السرعة،
ُ
أصبت بالصمم
ُجن املؤشر صارخا ..ويلي ..
أقبض على املقود أملي في النجاة
وأذرف سنوات العمر الذابلة،
كبرت أكثر من حلمي،
لم يخبرني أحدهم بأن أكبر الفخاخ

شائك كأغنية

أن تكبر والخيبات تتسلل إلى مفرق رأسك
الفتة حمراء (منحنى خطير)
أو ه ه ه !!
تبااااا !!!
فات األوان للتراجع.

صباح فارس ي

نحن (عاشقان)
من دم محبرة
وأضغاث ورق

شائك كأغنية

جدة  /الصيف ياسمين
على شرفة األمل
تكتس ى ياسمينتي ثوبها األبيض صيفا
منتشيه لبزوغ الفجر
تنتظر عطر يديك لتقطفها،
هدية السالم من قلبك لقلبي
ُ
ينكسر عطرها،
ياسمينتي ال
تجبر جراحها كل ليلة،
ُ
العيوب
خيوطمن
تستفيق مبرأة
الفجر
مع
ُ
تسكب على الجرح
شهدا من رجاء فتطيب
يتساقط ندف الياسمين على كفي،
تعب من التعلق بغصنه،
أرهقتني مالحقة أطوارك
ياسمينتي تخجل ،تبكي ،تنحني بشموخ،
تركع ُيذل
الياسمين أن
تأبى عزة
لكنها أبدا ال
أستخجل أنت لغيابك!!!
أجمع الياسمين في كفي،
تناظرني بتالته،
تطالب باالرتواء من عطش،
تطالب بفرض االلتزام بالحب
ُ
قطف الياسمين جريمة
إن لم تتعهده بتحسسه
إن لم تعتن بعطره،
لن يغفر لك اصفرار قلبه !!!.

صباح فارس ي

ثمة سجناء في أروقة املطارات
ُمنقذ أرواحهم
صك تذكرة وجناح طائرة
يصلون ملحطتهم األخيرة عن عمد،
يقبلون أوراقهم في غلبة الحيرة
تائهون  ..أين تبعثروا؟؟؟
هل هي ذاتها وجهتهم األخيرة؟!.

شائك كأغنية

ماليزيا  /عشق في السحاب
في أقص ى الخفق
في الجانب اآلخر من أقاص ي اللغات
أردم الذكرى برماد وأشهق بك
السحابإلىنحلق
إلى
العجب
حجزنا تذاكر
للمرة األولى أعبر بمزارع الفراولة
ُ
تسلب اللب
كروم الياقوت
تتدلى بدالل على شجيرات حنونة
تحرضك على قطفها والتلذذ بمذاقها
هل سرقة الفراولة جريمة؟! فليكن..
هي من بدأت التحرش بحواس ي..
قطفتها  ..طفلة تنتزع من الحياة اللذة
لتختزنها في جوفها أمدا
تراقبني وتضحك ،وتثبت جنايتي بالكاميرا
في السفح األخضر ينتظرنا صندوق الدنيا
بالتلفريك نطير نحو السحاب
على السحب الحبلى بدمع املطر
كان لنا متكأ
أتمسك بيديك ،أخش ى الضياع بين الغيوم
ننس ى كل ش يء
معي أنت وابتسامتك،
حيزت لي الدنيا بأجمعها ذات غيوم
هتان مطر يغمر الزجاج،
نصمت إجالال للحظة

صباح فارس ي

ال حديث أبلغ من لغة العيون،
أختبئ في معطفك من املطر
أختبئ في كتفك من الكائنات
أختبئ في حنانك من البشر
وأكتفي.

شائك كأغنية

يا غريبي..
أجلس على شرفة الحلم
أراقب القوارب تمر ،أتعلق بأشرعتها
أيهم يأخذني إلى مرفأ الحنان  -عينيك-؟

صباح فارس ي

اكستر /موكب الزيف
حفل مهرجون
أهال بنا في عالم التنميق،
أختنق ،ال زفير ،أغص بالهواء،
أبحث عن حبك في زجاجات معقمة،
الرذاذ من حولي ملوث بعناكب املجاملة،
تتصافح األيدي املفخخة بالقفازات،
يهابون فيروس املودة ،يخافون طاعون األلفة
على األرصفة املرصوفة بالذكريات
ُيدار حفل استعراض البتسامات ملونة
عذرا سيدي  ..ال أجيد املراوغة،
ابتسامتي تفش ي براءة سندي
والبياض في زمننا ال ُيجدى،
تتمرغ في وحلهم بسرعة البرق
اغفر لي صدقي،
تجاوز عن سذاجتي،
سامح نقاء سريرتي،
أحبني كما أنا  ..ال تعد عجني
هنا ترتدي النساء البهرج
ليتفوقن على حسادهن وأعداءهن،
يرتدين ألوان الحرباء
وتتدلى ألسنتهن بالنقيق
وأنا أرتدى فستان بنكهة الفرح،
لي موعد معك،
سألتقى بك بعيدا عن الضوضاء

شائك كأغنية

ستضفى حلة روحك ّ
علي
فأض يء ..حورية طهر
وتتالش ى تحت أقدامنا حفالت النفاق،
من هباء وإلى هباء.

صباح فارس ي

تبا....
كل هذا البحر بمائه ،بجبروته ،بعنف أمواجه
عاجز أن يأتي بك !!!.

شائك كأغنية

ماليزيا /الجزيرة العذراء
في بقعة من األزرق الهادئ
أقترف جريمة تغريبي عنك  ..بكامل الجنون
يأخذني القارب اليتيم إلى جزيرة العذراء
وألن حبنا شاهق كان البد أن القى به إلى أعماق املحيط بارتفاع يوازي
شموخه ،وبغربة توازي جرمه،
القارب،ضد
األمواجتتظاهر
تحادي تثور،
تغريبكالرحلة ..
تمانع تلك
والقارب اليتيم يعاقر األلم ويشق الطريق للعذراء
على جزيرة الوحدة ،تتشابك الغابة،
البشر،
التحرر
كبعضتعيق
األشجاربأرواحنا
ظاملةمتشبثة
كتقاليد
ُ
ُ
ّ
يلتف الحنين حول ساقي ،يلجمني
يتسلق إلى رقبتي ،الشوق يكبلني
تعرش الذكريات على حنايا القلب ،تخربشني
هنا على العذراء خاوية مني
هنا ال أحد سوى قرقعة قلبي وصدى الرجيع
هنا ال همس سوى هسيس وجعي وناي حزين
هنا ال حس سوى حفيف صبري وأغصان ذابلة
هنا ال ملح سوى مطر يصفق وجهي بصفعات متتالية
نصل أنا وقلبي ،أنا وحظي ،أنا وحزني  ..وال أحد
نصعد سالملا إلى أعلى الجزيرة ،ال عدد لها
ننزل إلى بحيرة الجزيرة
ُ
ال حروف تقال ،الصمت يخرس حنجرتي
دافئة البحيرة ،عيناك في لحظات الصدق
هادئة البحيرة ،قلبي في لحظات األمان بك
صامتة البحيرة ،جدار بيننا عبثا أن يتكسر

صباح فارس ي

أووووه يا غريبي  ..يا ماء حنجرتي الخرساء
أووووه يا عينا أبصرني بها  ..يا قلبا ينبض عني،
كم أحبك!! وال أغفر لك حبنا الشائك
وأبكيك  ،،ترشح عيناي صدقا حبي البريء
أتباكى ألغسل آخر جزئيات عطرك من على وجنتي،
أقف على طرف البحيرة أهز كتفي ،أخلص منك
على جزيرة النسيان أقذف بك  ..جزر يلقي أمواجه
على الرمل..
بعيداأرفيق بشر
فتتكسر يا
وتذوي
البحيرة،
منتصف
شئيا فشيئا تختفي مني
نلوح أنا ويدي ،أنا وقلبي
يدى تهتف وداعا
ُ
ُ
أحبك
قلبي
ينتحبكجليد
وجهي بارد
خرساء ساكنة
عمياء هادئة
عارية من كل املشاعر
حتى من شوكة حب.

شائك كأغنية

أما بعد..
أعترف بأن شهب عينيك حاصرتني بالنور من كل حدب وصوب،
أما قبل
فلم يكن هناك حكايات تستحق أن تروى للبشر.

صباح فارس ي

وصية رحيل
أوصيك قبل رحيلك
أن تعلمني ...
علمني كيف أصارع النزع
حين تسحب روحك مني،
ّ
علمني كيف أحلق
بعد أن وهبتك جناحي حريتي،
علمني كيف أشهق
دون أن يتمخض اسمك في زفري،
ً
أكابد أرقا
كيف ال
جلدي
يتشقق
علمنيأن ال
علمني
جفني،
في
السهد
غرزت
وقديتبخر عطرك من مسامي
حين
وكيف أشفى من دبيب إدماني،
علمني أن أقاوم الصدى
حتى ال يتناسخ ظالل اسمك
وكيف تغنى الشمس صباحا
وال أدندن بعضك
كيف أنتزع الخفق من القلب
دونكمبكاك كتفي!!!!
ساعة يتغادر
كيف ترحل مني وأمض
كيف ال ينتقض عشقي بالتشكك في بوحك!!!!
شاخصة البصر إليك من أسفل السفح
يا جبلي،
متوسلة لسطر من علمك الغزير
فعلمني..

شائك كأغنية

على سبيل التمني!!
ليتك كدمعتي ،تحضر دون طلب ،وتأبى الرحيل

صباح فارس ي

بوسيتانو /عريشة الليمون
تطاردني رائحة الليمون
من كل زوايا الريح
تجرني إلى طاولة مقهى
تحت عرائش الليمون
طاولة منزويه كعمري الباهت
على الكرس ي املقابل يقبع طيفك يا غريمي
كوب من الليمون الحامض
خالي من كذب السكر
مثقل بالذكرى
مفعم بشكوى الشوق
ُ
يغتال حضورك حضوري
وبالرغم مني ومنك
تتساقط من قلبي مع كل رشفة
قطرة قطرة
قطرة عتب ،قطرة خصام
قطرة غياب ،قطرة فقد
أتوهم التشبث بك
أشبك مخلبي في كل قطرة
ال أسمح لك باالنزالق من ثقوب خفقي
وتأبي السجن  ..لن أحررك صدقني،
دمعة تنزف من عيني
يرثي النادل الطيب لحالي
يهديني مبتسما وردة
وردة صفراء بلون غيرتنا
تعيد لي رائحة شجارنا اللذيذ
ورحلتنا إلى الضياع

شائك كأغنية

وحدي متلحفة بك
تهاجرني كسرب حمام
تنبش جلدي لتطير
تقتلع عيني لتحلق
أطبق قبضة أهدابي
ُ
ترف جناحيك
تخربش صدري لتتحرر
إلى أين يا قدري؟
أنا جناحك للحرية
أنا قلبك الخافق،
وينكسر جسر الليمون
يفوح موج رذاذه
وأفيق ألثمل بك للمرة األلف
وأغرق في شذى كلمة أحبك
تسقط من جسور عرائش الليمون
يسحبك التيار حد املستحيل
جناحاك أنا
درعك أنا
شك أنا
يا ُع
السجين.
مجنوني
لم تخلق للطيران مع السرب
خلقت لتنبض بداخل نبض ي
اهدأ واستكن..

صباح فارس ي

الحب
كأن أراك شمس ي وتراني قمرك
أفتش عنك في مدار الشوق
فتجدني في دروب العشق
فنض يء الوجود بسيرة حبنا

شائك كأغنية

مثلث برمودا
كل ما أردته العبور من قارة إلى قارة
وبرمودا أصر أن يكون في منتصف الرحلة
املحيط
في خضم
هنا
تجول
لحد الذاكرة
عمق وبين
معارك بيني
برمودا يصر أن يجذبني ألعماق جنونه
ليسلب مني كل ذاكرتي
ليعجنني ألولد من جديد
امرأة بال ذاكرة
خاوية سوى من لونه األزرق
خاوية سوى من دوامة الدوار
وأصر على التقاط ذكرياتنا
وهي تتطاير في عباب البحر
ذكرى لضحكة،
ذكرى لدمعة،
ذكرى لدعابة طفولية
يا غريبي!!!!
تشبث بجذوع الحنين
لنقاوم الدوامة بكل ما أوتيت من عشق
تمسك بغصن الشوق
لندافع الزلزلة بكل ما أوتيت من رغبة
هشة أنا دونك ،ريشة في إعصار
ابق على العهد بداخلي
ال تؤمن بسحر عربدة برمودا
ال تستسلم لسطوة شيطان النسيان
لنرغمه أن يخسر معركته معنا

صباح فارس ي

وأسألك أن تبعث لي شيئا منك
غمازة ابتسامتك
ملعة عينيك
مشاكسة شقاوتك
أو حتى بعض من ضحكة صوتك
أي قليل منك لتغدو الحياة عرسا
أي قليل منك ليرتد إلى بصري.

شائك كأغنية

صباح فارس ي

أضواء نيويورك
شاشات األضواء صارخة
ضوضاء الجموع صاخبة
املارة يتدافعون ويتزاحمون
العربات تصدر النقيق تلو النقيق
املباني الخرساء تناطح السحاب
تمثال حريتهم يرفع يديه إلى السماء
بمشعل مضاء وال ُيض يء
سوى نهر الظالم املسكوب
الحرية املزعومة تتنفس من ثقب إبرة
وتشهق بشعارات من هنا إلى هناااااك
فوض ى بعثرة شتات
ألوانهم الصاخبة الثائرة
تخدش بؤبؤ العين صارخة :أفيقي!!!!
وأنا هنا ولست هنا
ال ش يء يشبنهي هنا
ال ش يء يعرفني هنا
ما (أنا) من (أنا)
أأضيع في كل الزحام مني؟
أم أبقى على بعض ي معي؟
ترى أين هو وجهك العابر بين املارين؟
لم مر على عجلة وأنكرني ككل العابرين؟
ُ
ألم تكن لنا قصة كتبت بمداد الدمع؟
ألم تكن لنا رواية سطرت تحت ضوء القمر؟
أم أن هذه النيويورك
ُ
تقذفنا بعيدا عن هياكلنا ،تعمدنا بماء نهرها اآلسن
ُ
تشكلنا بشرا يغدو صباحنا مساء دون روح

شائك كأغنية

تجتث أسمى قيمنا
وترمى بنا تحت عجالت السيارات
تحت أقدام املارة
وبين قضبان السكك لقطار يتيم صدئ،
يشبنهيإلىهنا
الضياعش يء
سوى ال
الالهناااااك.
والرحيل

صباح فارس ي

ُ
طين أنا ،كلما هطل علي حنانك
يضوع من مساماتي الورد.

شائك كأغنية

نياجرا/شالل غواية
أكوام هائلة من فرح
يا سيد العمر املطعم بالوحشة
قليل من النجم
يا سيد البرهة املرصعة باملرارة
هنا شالل غواية يتساقط علينا
أمللم الشهب بكلتا يدي وأجوع  ...أجوع للحظة بصيص فرح
ال تعتذر عن عمرنا املسكوب على حواف الطرق
ُ
دع الجرح يغف سويعة
لنرقص على أنغام خافقك يا خاطري
ُ
تتواتر وأسعى
سفحنهرصدرك
أشواقناعلى
ألذبح
أمواجه
هادرة،
حتفها
تسعى إلى
ألتمسك بسرابي
الوريد
أنحر من الوريد إلى
ال أجيد كتابة النهايات
مغمة مربكة نهاية الرواية ،النص ،السطر
كانزالق شالل إلى قلب املحيط
حاد التدفق ،منصاع لحتفه
ال أجيد االمتثال لقانون الطبيعة واالنجذاب للسفح
ولكنني أجيد االرتقاء إلى عينيك
جربني
انظر لعيني إن قدرت
انظر لروحي إن أذنت
دون أن ترمش
دون أن تبكي
دون أن ترتجف
شريدة تحت شالل فرح

صباح فارس ي

أمد أناملي إلى رذاذ املاء
أرسم من ذراته قسمات وجهك
أبعث لشفتيك لحن القمر  ..وأغنيك

شائك كأغنية

صداع  ..صداع  ..صداع
أم تصدع في هيكل جسد يشتاقك؟!
أرق  ..أرق  ..أرق
أم تداعي في خاليا ذاكرة تطالب بك؟!
وجع  ..وجع  ..وجع
أم تهشم مرايا الذات تناشد طيفك؟!

صباح فارس ي

فارق التوقيت
الساعة بعد منتصف الليل
الرابعة إال أنت
وأنا على حافة
وأنت على الحافة األبعد من العالم
تاهت خطوط الطول
واختلط مسائي بصباحك
أشرب القهوة مرتين
ُمرة كشوك وأخرى بسكر
كضحكتك يا سكر
لعلي أستفيق مع صباحك
ألسمع صباحات فيروز مرتين
أتخبط بين نهاري وليلك
وشمس ي وقمرك
أسهر ليلك وتنام بليلي
أقاس ي السهاد
أسكر مع (أطالل) أم كلثوم
وتبني لي (قصر عالي) مع عبدالحليم
أسرق حلمك وتهذي بحلمي
أعيش العمر مرتين
وأغرم بهواك بعمرين دونما سأم
لو أننا نسقط من على جرينتش،
نعيد الربيع مرة ألجلي
ومرة ألجل كناري الحب خاصتنا
نخلع البوصلة ،نركض خارج املدار
تيمم قلبك نحو قبلتي
وتبحر أشرعتك عكس التيار
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ترى هل سيختل الكوكب؟
لو ..لو  ..لو
يوافق نبض ي نبضك رغم عن اختالف
 ،التوقيت املواقيت ،الجهات األربع
وخطوط الطول ،دوائر العرض
ترى هل سأرتطم بك في نهاية الكوكب؟
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تناديني األمواج :تفهمي حكمة النوارس في
فن التقاط الضحكة من ثغر الحياة معجزة املجانين،
والبقاء مع السرب مجرد أكذوبة،
وحده املوت ما ينتظرنا في نهاية املساء
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كوملبس  /ميالد الثلج
مذ أنذر الشتاء بقدومه
وأنا أعاني من رعشة الحمى
أهذي بك تترا
كلما حلت بي لعنة البرد
محمومة بك تحت الجلد،
ال ترياق منك يا سيد الوجع
لم أجن بعد ،مستني تقاسيم وجهك،
الااا ..الااا
فاليوم عيدي
لم أبك بعد ،أصابتني نظرة عشقك،
فالساعة غنيمتي
كنزينبضات قلبك،
صعقتني
لم أصوت بعد،
فالثانية
ندف الثلج يتقاطر على وجهي
يتقرب ّ
إلي لينحر على مالمحي
وأتقرب إليك بارتفاع حرارتي
يسكب طهره على جسدي
وأنثر امللح على جرحي
هل تعادلنا؟! هل انتصرت؟!
لك كل هزيمتي واستسالمي،
ولي صمتي وغثاء ثرثرتي
غوغاء الحكايات تصيبني بالدوار
بيد أني أعشق كل حكاياتك القديمة،
الندف األبيض يتطاير يا روح الروح
يذكرني بياضه بقلبي،
الندف الخاطف يطوف بي
رقته نقاء سريرتك
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أحبك يا سر إشراقتي
أتلصص حكاياتك عن الثلج
أرى ظلين هناك على التلة ،نرسم حرفين على األبيض
نجمع من الثلج بلورات  -كنزنا
نحطمها ونغرق في الضحكات
الثلج ذاب وانصهرنا ،للتو بدأت الحمى والغناء.
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سيدي األوفى آلخر رمق:
ترى هل تعادلنا!!!!
علمتك شهقة الفرح،
لقنتني غصة الحزن
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جزر البهاما /منفى
وأنت..
يا كل أشيائي الجميلة
ها أنا ذا أودعك
وأودع ا ْبتهاجي ملقدمك
على رمل الساحل األبيض
أصورك ،أدمجك ،أفنيك
أبكيك ،أرثيك ،وأغمرك،
وأحتضنك يا رمقي األخير
على ضفاف األزرق الخائن
أراقصك
للمرة اليتيمة على أنغام لوعتي
أراقصك
رقصة اللقاء األول والفراق األخير
أحقد عليك ،،ألعنك ،،أرجمك ،،أكرهك
بل أعشقك ،أدمنك ،أخلدك
بأصابعي أكتب حروف اسمك
أجمعك بقبضة يدي
أسجنك ،،أنثرك ،،أحللك ،،أسامحك
أترك الرمال تتسرب منى
أخلصك من قيدي
ولألبد أطلقك
تتسلل حروف اسمك إلى الشاطئ
تغادرني إلى حضن املحيط
هنااااااك
أضيعك
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أواري مبسمك
يا قبلة الروح يغمرك املوج
تقاوم الغرق يطفو وجهك
أبقى حبيسة مبسمك
للمرة األخيرة تمنحني نظرتك
أودعك ،وأسامح جرحي املبتور معك.
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أروقة املطارات تعج بسجناء السفر
يرتدون بزاتهم،
يركضون إلى وجهاتهم
أعينهم مثبتة للمجهول
مواعيد رحلة
تراقبيرحلون
يعودون  ..وال يعودون
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فيقاس /صقيع الضوء
سيرك هنا
وأنا وأنت بهلوانان
نتأرجح على الحبال،
لو تدري
كيف التصقت نظرات بك
لعبنا دور عاشقين
صدقت الدور حتى ُتهت فيك
صدقت كذبك حتى ضللت فيك
كلنا متسولون
قبالت بطعم الرغبة ال الحب
موسيقى معلبة ال تثير الرقص
البحرميري
كريسمس
يصرخون:
الغارق
بالظلمة
في لجة
الساحة
األحمر
بجنون
بطلعشقك
خذلتني وتركت يدي
في ملحة طرف  ..خسرتني
رميت بي من أعلى كوة
إلى أخمص سفح  ..نزعتني
سحبت كفيك  ..أنهيتني،
أحرقت قواربي  ..نفيتني
هنا في لجة السيرك وحيدة بلهاء غبية
أنظر للسقفُ ،
أبتهل أن تنتشلني من غربتي
لهج لساني بلعنك  ..فأستغفر لك قلبي
ُينكرني عالم السيرك يا غريبي
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يقذفني خارج دائرة اللهو
ُ
يلفظني خارج صقيع الضوء
يلقيني خارج حدود النص
فأراك نجمي البعيد
ويلي من مدار نجوم
تطارد بعضها منذ األزل
وتدور طاحونة السيرك
منذ عينيك
وأنا عالقة بأهداب حنانك
ال أرتجي التحرر
بين األرض والسماء
ال أرض تجمع شعثي
هل لي بلمس يديك
وأشقيك
لتشقيني
وتؤذيني كثيرا
ألؤذيك قليال
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رقصة اللهب
لقمت النار أسرارنا
فاهتزت وانتشت
وتعالت ألسنة اللهب،
أشعلتها بذكرى ثورة شوقي إليك
وأضرمتها بحكايات عنك وإليك
كنت كلما وشوشتها عنا
طربت وتراقصت لحكاياتنا
وما أن وصلت النهاية حتى زمجرت
النهايات الحزينة مخجلة
حي على الوداع
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لوس انجلوس /إقالع
تعلو الطائرة فوق لوس انجلوس
وأهبط وحدي إليك
غيوم بيضاء كثيفة ،ورغما عنها
أراه وجهك شفافا نقيا،
تماما كما أحبها عيناك تخبئ سرا
دمعة أبقيها لي وحدي ،حبيبي
ُ
تمطر السماء شالال
تجرف كل ش يء،
وأبقى أنا وأنت
متجردين من نزق الحب
متعريين من شوك الغيرة
يتدرج املالح إلى مدارج اإلقالع
أهبط بسرعة الضوء إليك،
تقاوم عجالت الطائرة األسفلت
وأتدحرج على روابي املدينة إليك
حنينيوأندم
ومرساةطرفي
شوقييرتد إلى
قبل أن
ضمني
إليكثقل
يجرني
ُ
السماء تمطر دمعا لعجزي عن التشبث بطرفك
وأمطر شوقا لتحرقي إلى مناورة عينيك
أتمسك بيديك جيدا
وعدت أن تكوني معي فوق الغيوم ،وعدت
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أيها الشقي
ُ
كف عن املجون برأس ي
وهذا الدوار اللذيذ
ُيلقى بي لحتفي
رسائلنا من فوق الغيوم
ُ
تمطر صدقا وشوقا
حبرها ال يعترف بالنفاق
تتعرى من زيف التراب
وتعلو كريشة وتهمس :أحبك
في منتصف الغيمة بين بين
أرقبني  ،،أنكرني  ،،أجهلني
ارتأيت حلمي في وضح النهار
زادي حبر شديد النقاء
مشيت معصوبة العينين إليه
همس ي خيالء أنثى
فتحت عيني لم أجد
يديك بين يدي
لم أجدك
لم أجدني.
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أحدثت شرخا في ذاكرتك
عذرا كنت واهمة ،،
كنت أخدودا يعج بالصور وفتات الحب
وأنا أسكن فيه ظل شبح.
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لعبة السقوط
نحن الناجون من السقوط
نخبئ السر األعظم
عن متعة التأرجح بين  -بين
بين شهقة الحياة ونزعة املوت
خط بين نار وجنة
في السقوط الحر
ال أحد يفهم قواعد اللعبة،
ننحدر للسفح بسرعة الضوء
نتشوق لنلعب على أنفسنا  ..مرة تلو مرة
وألننا خسرنا ذات سوء طالع
ال يوجد ثمة ما نخسره
ُ
للسقوطبالدوار
نكترث ..نصاب
األلعاب ..ال نبكي
مدمنو ..ننادي
نحن نصرخ
نضحك ..
أو أن تأخذنا الريح تحت ذراعها
سيدي-املجهو
وتقذفيا بنا إلى
متعةل الهلع
للسقوط -
انقباض النفس وتسارع النبض
ال يعرفه إال الساقطون املتهافتون على السفح
الروح تتجلى
السقوط رؤية
عند كانتزاع
تنقلب الحياة في
مخيلتك رأسا على عقب
وللسقوط لذة
كانبعاثك للحياة مرة تلو مرة.
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وأنا هنا في لحظة ما قبل السقوط
أصطحبك يا سيد الوجع
إمعانا في إيذائك
تحت جلدي لتتذوق األلم
لتقشعر روحك مع خوف روحي
تعايش ضعفي وتساير هلعي
تخاف مثلي  ،،وتصلي لي ولك
لننجو أوال ننجو
أرافقك لتشهد انخطاف عقلي بعشقك
نعيش الدهشة دونما وجل
ُ
أسمعك تدوزن أوتار الجنون بداخلي
تخش ى اللحظة وتذوب فيها
هناك بداخلي أراقبك يا فرح
ال مناص للهرولة من بين شغاف القلب
تحيا  ..تضحك  ..تبكي  ..تهذي
كلي
هاك
أصابعك ..
استعادة النفس
بين لحظة
أصابعيأنقلبهانلتقي
هاك ..وأدعو
تدعو
صلي لي كثيرا
ما عدت أنتظر شيئا
كل يبكي على طريقته
وأنا في سقوطي
كموتيحياتي
كشريط
وأذكرك
أنساك
وبينهما أحبك كقدر.
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حبيبي يقطن البحر
ألزوره ،أتحول كل ليلة حورية عاشقة
ُ
تصارع املوج لتحظى بقبلة من عينيه
والبحر غادر هائج مائج
أنا ال أخاف البحر
أخاف أن ال يراني من تخبط املوج.
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سالزبورج  /تمائم العشق
على جسر العشق
خانني الحظ و تاهت قدماي
تملكتني دوامة حزن شاسع
تغريني دمعة وشهقة
ُ
أسير على شظايا القلوب
أر ُ
اقب األقفال تقبض على قلبين وحرفين
أبحث عن ملمس أصابعك
ُ
ألعن جسر العاشقين
وحدي هنا أندب حظوظي
أقفال ُرصدت فيها القلوب
وحمى اآلهات تتعالى
ودوار العاشقين
يطيح بي إلى النهر
الشمس تلفح وجهي
أمثل السعادة
أرسم ابتسامة تتلون بجرحي
ً
الجسر اللعين أبدا ال ينتهى
بدايته عند قدمي ،نهايته عند قدري
اشتعل القلب كمدا و التهبت العين حزنا
بلغت من الشوق أرذله
ومن العشق أخمصه
ومن االنتفاء رماده
وأجدني هنا تائهة أتهادى بين بين
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قد تبطل سر العشق؟
أال يهاب املتحابون رغبة محروم
قد تنفث غبار الغيرة؟
يخدشاملتباهون
بعشقهم
أالأنيخش ى
سحرهم بمكر؟
وحدك الغائب الحاضر عن تلك الطقوس
أنى لي بقفل ُحفر على جوانبه
قلبي وقلبك يا وجع الروح؟
أنى لي بصانع أقفال يهديني وهما بالخلود؟
أنى لي بمفتاح ألقى به في قاع النهر
ُليبقي بصمات وجوهنا
تخلد عليها ابتسامة النصر؟
خسرت العالم
وكسبتك مادام النهر جاريا
أنى لي بكفي
تطيش في الهواء لتمسك بكفيك؟
أنى لي بدعوة
تحضرك لتحط على كتفي
نورسا أبيض يحلق بي لهجرة النورس؟
باقية هنا على جسر التمائم
أتلو كل صلواتي وأنتظرك
تأتي على غيمة من شوق ..فهال أتيت
قلبين في زمردة مقفلة و لنرصد حرفين
نستودعها عمرنا ،أحالمنا ،ونحن،
ونمض ي يدي في يديك؟.
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أجرأ األلعاب
حين تأسر برهة حب في زجاجة،
تلك لعبتنا الدامعة
ُ
تخدش الروح
ثمة ألعاب
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أضغاث عشق
كنت أراقب مارينا أبراموفيتش
في محاولتها لالنتحار صمتا ،في كل لحظة صمت أمام نظرات
الغرباء املوحشة .جمدت مشاعرها ونبضها انفصلت عن العالم وبقى جسدها
شاهدا عليها
حتى رأته حبيبها ،تخلت عن تمثيل الفن ،خانها جمودها الفرح بمقدم غريم
ُ
تنهدت مع زفرها وشهيقها
الروح ،ابتسامة نشوة فرت من بين شفتيها
وغصتها الذبيحة
توحدت بها فانهمر املطر
ُ
لو أنك آمنت بي كأنثى تشرق على كوكبك
لتهبك عمرا ال يبلى
ما كنت لتسمح لروحك أن تتنفس خارج مدار روحي رفة هدب
لو أنك درست نواميس املجرات
ملا خانك حدسك وتنافر قطبك عن أطرافي لحظة
ولكنه قلبك الكذوب لم أعشش فيه كلي ،لم يمتلئ بي حد التشبع
فتسربت من قبضة عشقك
لم تصل لتلك التلة ،تلة الهيام مطلقا
التي كنت على وشك لرمي روحي من أعاليها أعاليه لترض ي ،لم نصل إليها
أبدا
كانت أبعد من شوقك املفتعل وغيرتك الدميمة ،خانتك الجاذبية وجذبتك
خارج نص ي إلى الهاوية،
الهاوية حلمت أنك لن تكون في قاعها،
وحلمت أيضا أنني سأتكاثر بداخلك،
ولكنها أحالمنا الساذجة املهترئة وليدة خيباتنا
ال تشفع لك ولو قدمت روحك كلها قربان
عيناك يا هللا يا هللا! كيف فقدت البريق
تآكلت من نار وعود كاذبة،
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انطفأت ولم يبق منهما سوى الرماد
وأنا هنا أصلي ليس ألجلك،
بل ألجل الحزن البغيض الذي أورثته لي أن يتقهقر،
ُ
كنت فراشة حقل كسرت لي أجنحتي
وتركت لي خيبتك في يوم عيد
ُ
وكنت الساذجة الراضية ألنه هديتي اليتيمة منك
املقدرة
أصلي
حبيبها لدقيقة،
املولى يدي
ليمنحنيتمسك
القدرة أن
كما وهب مارينا
ثم تعاود إفالته من جديد،
أي جبروت استسالم لوادع منمق ذاك؟
أصلى أن أفلت روحك لتنام بسالم بعيدا
حناني،املجهول،
عنفطائرة
عن إقالع
حان وقت
ُ
ومعها أطير إلى صباح.
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أنا ال أحبك  ،،أعترف ..
فقط أشتاق صوتي حنونا وهو يحدثك
أنا ال أحبك
فقط أحن ملراهقة تتشقق خجال لعطرك.
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م-ط-ا-ر
أصدق املطارات
مطار ال ينتظرك فيه أحد
تهنئك الساللم الكهربائية بتسارع الشرار
تودعك البوابات بتلويحه الصرير البارد
ترافقك حقيبة ال لون لها
ماذا لو تاهت؟
ماذا لو انتزعت؟
ماذا لو سقطت؟
من املضحك أن تترك العالم خلفك
لتصب حبك على حقيبة
لتغدق مشاعرك على حقيبة
تمسكها بيديك
تغلفها بأمنياتك
تتفحصها من آن آلن
تهاب فقدها
تبقيها كنزك للوصول
حقيبة فيها تفاهات ،،ال أنت
حقيبة فيها ماديات ،،ال أنت
تبقى األقرب لقلبك في رحلتك
(نتمنى لك رحلة ممتعة (
وذاك ما أتمناه لبعض ي في حقيبة.
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تعال لنكذب كالنا!
تدعي النسيان
وأتصنع الالمباالة
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هذيان
أسافر من مدينة ملدينة
تحتضنني أحداهما ،تلفظني أخرى
يالحقني وجع الكتابة كذئب هائم
فأكتب ألبقى عصية على الدمع،
مارقة على قبيلة النسوة،
متمردة على شريعة الغاب،
أدوس على الوجع بكعبي العالي،
ألوك الذكريات املتعبة تحت ضرس ي ،
وأحلق خاااااارج غوغاء السرب ،
جريحة طليقة كطير حده السماء
أكتب ألعيد للسماء صفاء زرقتها،
ملحته يوما في طفولتي املبعثرة
املطر
الغيوم
ألحتفل مع
بدعاءوجهي
تقاسيم
ألستعيد
أكتب
األلوان
تغير
بلعبة
الشجر
ع
ألفرح م
لنفس ي فراشة حقل مع كل نص
ألهدي
ألمنح (صباح) فجرا مشرقا كاسمها
وألصفع وجه الحياة كلما خانني الحظ
أكتب حتى ال أنس ى أنني أنا
وال أنس ى أنك كنت هنا
وأبعث روحك على األسطر
تتشاقى ،تعبث ،تجن،
وتهذي تسعة وتسعين مرة
وأذبحك حبا في املرة املئة
وأؤمن كيقيني باملوت
ً
أنك أبدا لن (تقرأ) الهذيان.
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عيد العشاق عيدنا  ..أتذكر؟!
هل األعياد تموت؟!

صباح فارس ي

في سطور
صباح حمزة فارس ي
اململكة العربية السعودية
مدينة جدة
بكالوريوس آداب لغة إنجليزية
اإلصدارات:
اإلصدار األول
روحي )) 2014
شغف قلبي
 2016مم
الثاني (( توسد
 --اإلصدار

 اإلصدار الثالث ( وشوشة )  2016م اإلصدار الرابع (حكاوي ستي رحمة) 2018م مشاركة بنصوص في ديوان (على ضفاف البوح) و(شذراتالقوافي) و (همس االماني) مع نخبة من الكتاب العرب.
 كاتبة سابقا ملقاالت وتحقيقات صحفية في جريدة سعودي جازيتباللغة اإلنجليزية.

شائك كأغنية
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قبلتك
غربة
مرفأ
الرياض  -أبراج الصمت
إبحار
انطاليا  -مقهى البحر
جنيف  -كرنفال الفرح
زيوريخ  -نشوة الشوكوالتة
باريس  -الشانزليزيه
القاهرة  -رتابة الضجيج
بيروت  -روشة العشاق
تبوك  -اسفلت جائر
جدة  -الصيف ياسمين
ماليزيا  -في السحاب
ليستر  -موكب الزيف
ماليزيا  -الجزيرة العذراء
وصية رحيل
بوسيتانو عريشة الليمون
مثلث برمودا
أضواء نيويورك
نياجرا شالل فرح
فارق التوقيت
جزر البهاما منفى
فيقاس صقيع الضوء
رقصة اللهب
إقالع  /لوس انجلوس
لعبة السقوط
تمائم العشق سالزبرج
أضغاث عشق
مطار
هذيان
في سطور
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