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ديوان الزواقية
السعيد عبدالغني
(شذرات)
إ لى
زٌنون لوكٌوس سنٌكا
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ماركوس أورٌلٌوس

رسالة إلً ذاتً
*
هذا ما فعلته فً نفسك وهذا ما فعلته بك الحقٌقة .هذا ما ازدان
على وجهك وهذا ما ازدان فً قلبكٌ .رفضك الجمٌع إن بدٌت
بكلك إال المراٌا الصامتة .ال احد ٌرٌد عالئقٌة مع مصلوب وٌجهر
بكفره بالعالم .ال أحد ٌرى حقك فً عدم رإٌة الجمالٌة فٌه أو فً
العالم .الزهد الكامل أصبح سببا إضافٌا فً النبذ ونؤي اآلخرٌن.
هل الحل فً االعتزال الكامل؟ ولكن أٌن ستصٌر فً
العزلة؟أنواتهم تحجبهم عن فهمك والتحرش بعوالمك الؽرٌبة.
السدر تؽلق كلها فً وجهً ،االحرام ولم ٌعد لً زٌت .من ٌعرفك
ومن ال ٌعرفك ٌجهلونك ،لقد دمرت سٌكولوجٌة النسخ
سٌكولوجٌة المختلؾ فً التصور .أٌن ستذهب بكل تصوراتك؟ال
ورقة تحتمل ،أصبحت مستعدا أن تفقد أي أحد فً أي وقت.
ال تخفؾ أبدا من ثورٌتك أمام كل شًء ،ال تخفؾ من قولك
للحقٌقة بالنسبة لك ،مهما كانت قاسٌة وهادمة ،لقد قرأت فً
االدب كثٌرا ولكنً لم أرى هكذا سٌكولوجٌةٌ ،ظنون أنً مؽرورا
النً ال أعٌر قٌمة لقٌمهمٌ ،بتعدوا النً بال عوز لشًء إال
لسكٌنً.
ال تخفؾ أبدا من ثورٌتك أمام كل شًء ،ال تخفؾ من قولك
للحقٌقة بالنسبة لك ،مهما كانت قاسٌة وهادمة ،لقد قرأت فً
االدب كثٌرا ولكنً لم أرى هكذا سٌكولوجٌةٌ ،ظنون أنً مؽرورا
النً ال أعٌر قٌمة لقٌمهمٌ ،بتعدوا النً بال عوز لشًء إال
لسكٌنً.
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ال ٌعرفون كٌؾ هً حٌاتك الداخلٌة وال ما تعانً منه وال ما ٌختلج
فً هذه االعماق وٌظنون االدب كما ٌمارسه مفارق عن
الشخصٌة .إنك أحٌانا ال تقدر على المشً النك ال تصدق فعال أنك
ؼٌر طائر ،أحٌانا تقؾ فً الشارع وتختبر وزنك وترفع ٌدٌك،
أحٌانا ترى فً حلمك ما ٌسمٌه العالم رإى ولكنك ال تدعً نبوة
وتإولها بهذٌانات .إلى متى تكبت سطوتك على الهباءات فً أفمام
الدعاة عنك بهوٌة أخرى؟
ال أحد ٌعرؾ أن كل ما كتبته من ألم هو ما حولك لذلك وأنك ال
تلوم أحدا سوى التكوٌن .ال أحد ٌرٌدك أن تعبر عن معاناتك ألنهم
ال ٌرٌدون رإٌة بشاعة الجوهر المشترك معهم.
خرجت من سجون كثٌرة ولكن لم تتدرب على الجنون أو االنتحار
أو الشر ،ربما هذا ما ٌنقصك.
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رسالة إلى نٌتشه
*
خسرت كل الثقة والرهانات التً وضعتها فً اآلخرٌن بال
استثناء ،من أهلً ألي أحد آخر .فً أي عالقة جارٌة أصبحت
أنتظر الفٌح وؼالبا ما ٌحدث سرٌعا.
ال ٌمكن الثقة فً حقٌقٌة أحد ووجدانٌته ٌا نٌتشه إن كان الزال
ٌرٌد شٌئا من العالم ،وٌرؼب فً عادٌته.
التفاهة ٌا صدٌقً نوع من الخبث لمن ٌتؤلم ،نوع من الشر الذي
نعرفه أنا وأنت .لٌس فرضا على أحد أو تحقٌرا لكنه ال ٌناسبنً.
سطح العالم ملىء بالتافهٌن
وقعره ملىء بالوحوش.
طردتنً أمً
وطردنً الصلٌب
وطردنً المحراب الذي صلٌت فٌه،
لم أعد أجوع لعالقة مع أحد
حٌا أو ؼائبا
النً سرت فً الالمدرك حتى تقلصت لمعدوم.
لن ٌدوم شٌئا
حتى الجناح ٌشٌخ نٌتشه
وٌعود أي موجود لصورته االولى ،عدما،
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هذا جنس العالم
مهما زعمت فً ٌوتوباي
واللإم كله للؽة ولحاجتها للتمدد.
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رسالة إلى آنا

بالعودة إلى كثرتً المخلوقة بعد عصٌان الذات الواحدة لطاقتً
المجنونة وعدم احتمالها الوجود وحدها ،أكتب لك مجاوزات لحالة
الصمت العارمة التً تجتاحنً ،وال أقصد بالصمت ،تحكم إرادي
فً اللسان بل األمر فً عدم وجود مادة للسانً من لؽة.
لن أستفٌض فً ؼربتً وشرح أن ذلك وهمٌا طالما نحن أنفس
إنسانٌة لدٌنا لها نفس المتن الهبائً .ولكن لتعلمً أنً ال أجمع
فً ذاتً رؼبات بعد ،أجمع معانً فقط ،والمعانً ال ترٌد اآلخر
فً مظهره بل فً جوهره.
ال أعرؾ كٌؾ أعرؾ لكِ ذاتً ،التعرٌفات اسم آخر للبواطل ونتاج
التعٌٌن ،أنا مدؼم من كل شًء مهما كان منطوٌا وخبٌثا وبعٌدا
وشرٌا.
أحدثكِ ألن وجهك ؼمس فً عٌنً ،لٌست المالمح البشرٌة ،بل
الوحً المنظور من خارج الحسً ،لست صوفٌا وال متدٌنا.
وألن التعرٌفات أو االسماء أشكال هٌولٌة ،ممكن أنعتكِ آنا ،أو،
ال ،جمٌل آنا.
لست ٌوتوبٌا أو أحٌا فً البرج العاجً ،أعلم من لهم مس
بالصورة أكثر من اللؽة ٌنتمً فٌهم بقدر إلى الواقع ،لدي على
عكس الناظرٌن تجارب واقعٌة عنٌفة جدا تمتد للموت للبدائٌة
للعنؾ للعذاب .الخ.
أنا فً المقهى آنا ،أٌن أنت؟
تصوٌرك بصائرٌا ٌحملكِ ؟
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هل أعصً خلق االول بتخلٌقك من بن القهوة؟
شمولً بال جدران
والمكان رتبة واقعٌة فٌه
أما نحن ،الؽرباء وراء الظهور
فً مستوٌات فوضاه.
ؼالبٌة إن لم ٌكن االكثر ٌولون الواقعً على الخٌالً وٌلقون فٌه
كلمات"حقٌقً ،حقٌقً ،حقٌقً "،بٌنما أنا لدي هناك استواء
وتالحم ،االدراك ال ٌفرق بٌنهما آنا فً.
هل أسرفت فً حز ضرع االرض ،المعنى ،اللؽة؟
كنت جائعا آنا دوما للوجود فقط.
ال تشبهٌنً ،بحسً ،أنا ؼامض دٌستوبً وجودي ،ماورائً عدم
وماقبلً عدم ولؽتً صوت الخراب.
ال أتذكر أي شًء االن ،من شخصٌتً الواقعٌة ،أجتهد ذهنٌا لكً
أتذكر من أنا فً الهوٌة الوطنٌة؟
ال تتؤخري.
ال تتؤخري على مرآتكِ
وتحدثً معها دوما
النحاتة التً تنقص لنقطة هً.
ٌدٌرون النقشبندي ،موالي ،فً المقهى الذي أسمٌه الشانزلٌزٌه،
أضع قدما على قدما من ساعات وال أشعر بوجودي فً الهنا.
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هل شبعت جمالٌا؟ إذا لم أزدلؾ من الضوء بعٌنً؟
ولم الزال من خصال قلبً تحسس العٌون فً الخارج؟
أدخن السٌجارة سرٌعا ،وأنادي بال صوت على التونً ،رنٌن ٌا
كاس؟ أٌن الكاس الذي ٌنشً بؤي شًء؟
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عاودت الظهور فً النص الذي عدمته عنً وزهدت فٌه
والعود عقد المحب للمعنى ال ألحد.
ٌمكن أن ٌكون الوجود إطنابا للعدم فً جرح المتؤلم
وأداة التدوٌر صوت أم كلثوم.
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المنامات
لم أإول االحالم طوال حٌاتً بؤنها شكل من أشكال التجلً
األلوهً ،ربما لشكً المستمر فً هذا المتن الذي ٌحكم المعنى
عند من حولً ،كنت أإولها بؤن ذلك تطاحنات مرئٌات ومعانً
ومكبوت وإلخ .ومع ذلك لم أكن أنفً وجود شكل من أشكال
الؽموض الذي ٌوجد بال معرفة أو مفهومٌة من اإلنسان.
لٌس لدي جهاز ثنائً وال جهاز تقٌٌمً الي شًء وال أي معٌارٌة
أسقطها على االخر ،التجارب التً خضتها والمشاعر التً خلقتها
فً كونت عندي تقبل النهائً لكل شًء ،بما ٌمنع مرضنة هذا
الذي ٌرى رإى فً أحالمه من وجهة نظرة ،وألنً أعتقد أن
الكلمات فارؼة من الدالالت إال ما تسقطها علٌه نحن وأن رد
األمر لتدخل إلهً وعناٌة محاولة لنفخ االٌجو الذاتً.
هناك بعض األحالم التً أنساها وٌكون دوما هناك حضور أنثوي
فٌها وؼالبا بشكل مٌثولوجً ،كان ذلك الحلم بالمجدلٌنا ،لم أكن
موجودا حتى آخر الحلم ،كانت هً جالسة صامتة بوجه كئٌب،
ودموعها فً عٌنٌها حاضرة لكنها ال تتساقط ،كنت تلك العٌن التً
ترى بدون وجودي ،وبدأت وقتا بعد وقت تتؤوه وتتشنج وظهر
ضوء عظٌم من بطنها ونزلت أنا مٌتا.
لم أعتاد الفزع ،الكآبة والباعة التً اختبرت لم تعد تجعل أي
شًء مخٌؾ أو ؼرٌب بمعناه المفارق الجمالً.
والحلم الذي ٌتكرر منذ وعٌت وبدأت أتذكر أحالمً هو الحلم بؤحد
ما ٌسرح شعره فً ؼرفة بها ضوء أرجوانً وال أتبٌن من هو
أبدا بمشط عاجً أفرٌقً ،أظل أحوم حول الؽرفة ولكنً أصطدم
بالحوائط التً تبدو من بعٌد بال حوائط بل شالالت ضوء فقط.
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الحلم الثالث هو حلم أنً أكون فً مذبح وأقول لكائنات منها
اإلنسان ومنها أشكال من االنسالخات التً توجد فً الفن الؽامض
والمظلم ،أقول لها "أفنوا" بصراخ عظٌم وأحٌانا برجاء وأحٌانا
بصوت خفٌض وفً كل مرة ٌفنوا وٌتكون ؼٌرهم وٌظل الحلم
هكذا مستمرا حتى أستٌقظ.
الحلم الخامس هو أنً أمشً فً العالم وجسدي كبٌر أشد الكون
كؤنً أشد مالءه وأضعها فً صدري حتى ٌفنى بعد وقت كل شًء
وٌصبح فراؼا مقززا جدا وال ٌتضخم جسدي ،أصرخ فٌعاد كل
شًء ثانٌة.
الحلم السادس أن هناك جمع من الناس مقٌدة فً سجن كبٌر وأنا
الذي بٌنهم بال أساور على القدمٌن أو الٌدٌن ،حتى أفكهم واحدا
واحدا وبعد فك آخر شخص ٌقٌدونً هم وٌبدأوا فً تقٌٌد أنفسهم
ثانٌة وٌترك المشهد كؤننا زومبً بال حركة لفترة.
الحلم السابع هو حلم أنً موجود فً برمٌل بشكل بشع ،فً أرض
بال نهاٌة ملٌئة بالبرامٌل التً ٌطفر منها وجوه كثٌرة وهناك لون
أرجوانً فً االعلى وال ٌمكن الخروج أبدا بدون أن أكون مقٌدا
فال تظهر أساور أو شًء.
حلم نٌتشه هو انتحاره مع الحصان وانا قادم إلٌه عارٌا والدموع
تسقط من عٌنً بلوامس تثقل حركتً للتقدم الذي قلت لصدٌقة
لبنانٌة أن ترسمه ورسمته.
كنت أتحاشى الرسم منذ صؽري ألنً لم أكن أرٌد تلوٌن هذه
األحالم والخٌاالت ،اللوحات التجرٌدٌة حتى تصبح فً مخٌلتً
بدقة االلوان ولكنً ال أستطٌع تنفٌذ أي منها ،لم أكن أرٌد ذلك.
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لم أعد أحلم بؤي شًء واقعً شخصً منذ مدة طوٌلة أو ما
أتذكره ال ٌكون واقعٌا شخصٌا .كنت أحلم إٌروتٌكٌا كثٌرا لكن
بشكل عنٌؾ وبال نهاٌة أي بال نهاٌة الممارسة إال بموتً.
هذه األحالم مواد للكتابة ،مواد قٌمة حٌث كل شًء ؼٌر مرتب
وال روتٌن شائع هناك ،حتى الشوارع فوضوٌة ملٌئة بالخراب
االثٌري ،دؾء إضافً.
ربما ذلك االضطراب التشكٌلً أضافته عدم النوم ألٌام والنوم
بقدر ضئٌل جدا منذ سنوات مع المخدرات واألدوٌة التً تدمر
النشوة بمفهومها الطبٌعً والنكسة بمفهومها الطبٌعً ،فٌشعر
باالثنان فقط بدون بٌن بٌنهما .والنشوة تحدد النكسة القادمة
وعمقها والنكسة تحدد النشوة القادمة وعمقها  ،وبعض النشوات
العالٌة تحد من االستمتاع بالنشوات العادٌة.
لٌس لدي مفهوم الؽرٌب تجاه ذاتً كما هو لدى اآلخرٌن ،ال
أندهش ألي شًء لكن الحلم هذا خاص أنً كنت أصعد بٌن حجب،
حجب قماشٌة فً االعلى سوداء ،اللون كان ابٌض ولكنه داكن،
فقط أرى بشكل بسٌط وأصعد وٌنفك حجاب ،ال ٌتقطع بل ٌتنسل،
حتى آخر حجاب وعرفت أنه آخر حجاب ألن النور كان ٌشؽل
الحجاب وكنت اسم دخانا ،لكن أنا شككت أنه كله من مخٌلتً ال
من الشهود الصوفً أو شًء ،رؼم أنً أتذوقهم واحبهم جدا لكن
لدي تصور اخر عن ذلك ،وفً لحظات الشك تلك وقعت والحجر
تقطعت ألهبط ورقعت مرة أخرى.
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هناك أشكال أخرى لألحالم كنت أقول قصائد أو شذرات أو جمل
بشكل مستمر ومزمن وهوسً وأستٌقظ أكتبها
من هذه
جردت المجرد
ومحضت المحض
وما وجدتنً.
الخ إلى عدد النهائً
*
أحالم وأحالم بال نهاٌة ،الواقع حلم مشترك فقط.

14

ارتبط اإلبداع الحقٌقً دوما لدي باأللم والوحشٌة والشر وأؼلب
أشكال السوداوٌة ،المعنى فٌهم مجرد عن أي رؼبة سوى التعبٌر
فقط.
ال أرى وجهً كعلبة مالمح
بل كحٌز للتجلً لكل الجوانٌة.

تختفت الصور ،الروابط بٌنها ،الذات المنتجة ،وٌبقى العدم أصال.
*
ما تفعله الموسٌقى بً ٌشبه ما ٌفعله كل الفنون األخرى وأكثر.،
كنت زمارا ٌا داود وكان سمٌعك حزٌنا مثلً.
*
الروابط بٌنً وبٌن العالم تقل مع الوقت
وٌزداد التالشً ،حتى التخٌٌل عند سماع الموسٌقى واألؼانً
انعدمت الشخصٌات فٌه.
*
أٌن طاقة العنؾ الرهٌبة التً كانت لدي على المعنى؟
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أتركه وأرحل هذه األٌام نحو سرٌري وؼامضً الٌوتوبً.
*
الرحلة بٌن السجون أرهقتنً ٌا إلهً ،لقد تحررت القصاي
وؼمضت أجفانً ألرى نورك الؽامض وأتؤمل.
*
ما تبقى مما أنشئته من مراٌا
المرآة التً ال تعكسنً نهائٌا.
*
صرت هزٌال لدرجة نبذ القصٌدة فً الهاجس
والحٌاة فً مجري الؽرباء.
قلبً رق القصاه بعٌدا
على نص االعتزال.
*
أستؽرب كٌؾ ٌكون اإلنسان حرا ومتسامحا من الناحٌة الدٌنٌة أما
الجسد لدٌه عنده الزال تابو كبٌر!
*
لم أعلم أن طبٌعة الشاعر هً طبٌعة الوحٌدة مع اختالفات بسٌطة
جدا ،لم أكن أعرؾ أن رأسه ساحة اعتصام للحزانى.
*
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االعتزال أكثر راحة من االجتماع دوما ،أكثر حفظا على ما تبقى
من الطاقة النفسٌة للممارسة الٌومٌة .هذه االٌام أجلس لساعات
بال كلمة واحدة ،مخترقا الزمن قسرا إلى بدءه الوحشً ونهاٌته
الوحشٌة.
*
أفعال المقاومة كثٌرة ،من التعبٌر ومنها الصمت ومنها االنتحار
ومنها اإلرادة فً الحٌاة.
*
سوؾ ٌنجو الشوؾ من ٌدي ٌوما
ومن خدشات عدمً.
الحدس رهٌن بٌولوجٌتً المعرفٌة
ورتوش الفوضى.
من أنا عندما أكون خارج اللؽة؟
*
كان الدمع الشكل الظاهر للحزن
وكان الشعر الشكل الباطنً له
كنت أنا رسول المعنى الؽائب
وكان العالم صالبه.
*
كل ما احتجب عن اللؽة ثار فً قلب وحٌد.
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*
طوال حٌاتً أنحت فً الؽامض
وال أحصل إال على ألم مزمن وشوك.
*
لم ٌعد ٌهم اي أحد أصبحت أإمن بخصوصٌة الكٌان لدرجة تصل
إلى رفضه ونبذه والتخلص منه.
*
الوحٌٌات فً الشوارع كثٌرة ألنها بالد الجدٌد المتحرك.
*
أنا ال تعرؾ ما هو ألمك هو ألم مضاعؾ ،وربما ال أعرؾ ألن
التٌه عم كل شًء فً داخلً.
*
اعتدت عن أكتب فً كل مكان ودوما تكون الكتابة فٌها أصل
لتؽٌٌر شكله وروحه.
*
لن ٌفهم أحدا النفس الزاهدة إال مثلها ،ال ٌمكن تقمص التجرد من
العالم بسهولة ،لذلك ابتعدت عن الحكً مع المرٌدٌن فٌه.
*
كل ما ٌحدث فً داخلً هذه األٌام هو تحول أي شًء إلى جرة
صمت بركانٌة وال أستطٌع التفوه بؤي شًء.
18

*
للعالم عدة انواع من القسوة ،كلها تهون أمام قسوة الروتٌن
الشكلً فً الشوارع البٌوت المقاهً..
*
لم أعد أحتمل العٌش والتبرٌر الفاسد لذاتً بالجمالٌات كعلل
للوجود واالستمرار .لقد انتهت ثورتً مرارا وبعثتها ثانٌة لكن
االن جفت من رٌق معنايٌ ،جب أن أجهزة كفنً الحسً ال
اللؽوي ولتعم المسرة رمادي.
*
الصورة األكثر صدقا لً هً الصورة البعٌدة عن الجمٌع ،أمام
الذات وحدها وتكوٌن المرآة نفسه ،فً العكس الصوري لكن هناك
عكس باطنً باللؽات اللفظٌة واللونٌة والموسٌقٌة .كؤن العالم
مراٌا متداخلة بشكل النهائً مدؼم ومعقد و نادر .كل شًء ٌرانً
ٌشكل فً شٌئا وكل شًء أراه أشكل فٌه شٌئا ،ذلك ٌشكل بً.
*
إن شهدتك بال نقص
هل تبٌح لً وجودي بعدها وال تؽنٌنً بالفناء
إن حرمتنً منك هل تإشر ٌوما بلمعة حجابك
وسر اجتنابك.
*
إن عطلت عقلً عنك
19

كٌؾ أدركك مدة أطول
والمجنون حٌاته خطوة فً المطلق.
*
أإمن بالنسبٌة أكثر من الثابت خصوصا بما ٌتعلق بالمشاعر.
*
أإمن بالنسبٌة أكثر من الثابت خصوصا بما ٌتعلق بالمشاعر.
*
اختفت روح العالم من داخلً وخارجً من مدة لٌست هٌنة ،فقدت
االشٌاء واألشخاص وحٌها وفقدت وحًٌ انا أٌضا.
آه ،الرمادي ٌبتلع بال خوؾ وبسعار كل شًء
وال شًء ٌتبقى ٌمكن أن ٌؽٌر شٌئا.
*
ٌمكن أن تجد فً المجاز مطلق ؼائب فً أي شًء آخر ،مطلق
أسود ضد السلطة بؤنواعها.
*
عندما أكتب عن وحدتً
تتسع المرآة البعٌدة
وٌتوه الشكل فٌها.
*
النبوة شاعرٌة سلطوٌة لٌست شاعرٌة صافٌة.
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*
إن وضعت القارىء فً هاجسً كوجود ومفهوم وسائد ثقافً وأنا
أكتب ،ال أستطٌع كتابة أي جملة.
*
الوحدة التً ال تدمر السلطات الذاتٌة واألنظمة البدٌهٌة والثوابت
ال ٌمكن أن تخرج إال صنما حدٌثا.
*
كفٌلة الذكرى ونبشها أن تعٌدك إلى صفاتك االولى للحظات لها
نشاط سرٌع فً الحركة أمام عٌنك التً ؼاب برٌقها منذ مدة
كبٌرة وأصبحت هامدة وملٌئة بوابات السكون والدمع.
*
أعتقد أنً لن أنجب أطفاال ،أطفالً هً الكلمات التً أستكره
أبوتً وأمومتً وألوهٌتً لها.
*
ال أعرؾ ما هً طبٌعة نهاٌتً ،أتقبل عبثٌة األمر وعبثٌة الحٌاة
و ال توقعها وفً رؼبة باطنٌة خبٌثة أرٌد تجرٌب الموت فً قٌامة
انتحار.
*
قلمً ٌؽذٌنً الحرٌة والثورة مهما زادت الحدود واألبعاد.
*
اؼفري لً أٌتها اللؽة
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اهتمامً بالتعبٌر عن ؼابتً
أكثر من ٌوتوباي
لقد كنت تائها بٌن االآلم.
*
الحوائط عالٌة وقرٌبة
األفق واسع وبعٌد
وقلبً مٌتم بقوام الحدس دوما.
*
ٌُترك فً الحدٌث أؼلب المعانً،
ٌٌحفظ فً الصمت كل المعانً،
والبرزخ هو القصٌدة.
*
الوحدة لم تعد اختٌارا لقد تشبعت بها إرادتً
وحشوت الجثث فً قلبً لكل شًء.
*
أجسد الحٌة الطلٌقة فً اللؽة
وفً األرض
والعصفور الحزٌن فً السجن.
أإذي كل ما ٌقٌدنً
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وكل ما ٌتعالق معً
وكل ما أعرفه.
الؽامض حرم نظري.
*
فً صمت األمكنة
تنٌر ثورات كثٌرة مهزومة
داخل عٌنً.
*
لدي الحق أن أدٌن العالم على وحدتً
ولكن لٌس لدي الحق أن أعٌن اإلدانة فً أحد.
*
أعجز عن تقدٌس مرآتً
أعجز عن تصدٌق جسدي
أنا من لدن دافىء
وشواطىء بعٌدة ممدة.
*
تضر المعرفة بالطفولة وتإجج العدمٌة مرات ومرات لكن األمر
أنها على ؼٌر الجهل تعرفنً ؼامضا قد ٌوازن مع العدمٌة أما
الجهل فال ٌمكن فٌه معرفة الؽامض.
*
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لكً ٌصل الشاعر إلى وطنه
ٌجب أن ٌتخلى عن وطنه.
*
أكتب وقسر العدم ٌوخزنً
لكنً أحاول أن أجعل على خلقً قٌومٌة عن أي عالقة مع شًء.
*
اللحظات العبثٌة تكون أكثر اللحظات متعة وجمالٌة كون وهمٌا
هً بال قدر العالم.
*
الشعر ترمومتر بالنسبة لً لقٌاس أمدٌة القارىء ،وفً مصر
نظرا ألسباب كثٌرة هً فً الؽالب لٌست دولة شعرٌة ،ثقافة
المجاز فٌها متدنٌة ،ومنعوتة بالشطح والجنون.
*
هل حققت مشٌئة نردي فً أكل الطاولة/العالم؟
هل رمٌت االضلع جمٌعها لوجودي بالشعر؟
*
قد ٌكون المجاز ودٌانته أخطر شًء على عقلً ،قد ٌكون هو بٌت
الجنون القادم.
*
ٌجب أن أستمر فً الكتابة
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لكً ٌكتمل المعنى فً الصعود نحو النهاٌة.
*
أحمل نهاٌات كثٌرة للعالم و كلها مؤساوٌة
فً آخر اللٌل
رؼم أن ثقافتً من اللدن
وعٌنً من النور.
*
استعملت كلً كنرد فً العالم إال قلبً استعملته كوجود اخر.
*
كل شًء ٌنتهً فً النشوة ٌا إلهً
إال أصابع فً العماء
تسكب طبٌعة الجنون على الفراغ.
*
عند الناي
تنتهً وحدة االشٌاء
وتكتمل قٌومٌة باالنفصال.
*
البٌت اكتشاؾ ال وراثة ولكً تكتشفه ٌجب نبذ متنك المكانً
وأمكنة حضورك.
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*
الشؽؾ بالؽائب العائل للطٌوؾ ،شؽؾ عمٌق فً روحً ،أكتشفه
بؤؼنٌة أو بقصٌدة وأحتاج ذلك من خارجً لكً أشعر بؤلفة ولو
بسٌطة مع العالم.
*
ٌا عٌنً
هذا المرأى عدم رؼم لونه
وهذا الباطن وجود رؼم خفٌته.
*
األفكار قشور متحركة على الشعور.
*
ظللت لسنوات أحطم فً سجون العالم
ولم أجد إال ضوءا ٌإشر على ظالل بعٌدة.
*
أقٌم الناس أزهدهم فً العالم وأوحدهم فً الواحد رؼم عدده.
*
االصل فً المعرفة ؼٌبها ال ظاهرها.
*
ٌترك فً الحدٌث ال الكتابة قعر الكالم ومتنه وجوهره.
*
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مباح البحث ومحرم الوصول شرٌعة ماورائٌة أزلٌة.
مباح الشك ومحرم الٌقٌن ألن معرفتً دوما ناقصة.
*
سدٌم الذي ٌعرؾ نفسه وسدٌم ما ٌعرفه.
*
المعانً لٌست جسوم لذلك ال علمٌة ومعٌارٌة فٌها.
*
كل اللؽة ٌبتلعها المجنون وٌإشر فً سقٌفة العٌن عن شعرٌتها.
*
النشوة التً تصٌبنً بالتؤمل أعلى من النشوة بؤي مخدر .لكن
قدرتً على الصفو لٌست دائمة له.
*
لن تعبر النهر مرتٌن ألنك ال تعبر نفسك مرتٌن.
*
نسبة الصٌر فً الشاعر قرٌبة من نسبٌتها فً اإلله ومخٌلته
كذلك.
*
المجنون شاعر بال لؽة و الشاعر مجنون حٌنً.
*
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أفضل أن أعرؾ كل ما ٌمكن معرفته وكل ما ٌصعب معرفته لكً
أحدث بؤقصى احتمال.
*
أحٌانا أرانً سدٌما سائال ٌؽرق الشوارع
كلوامس تنٌن مجنونة و مقطوعة توا.
*
التقدٌس فقر تؤملً ومعرفً وعدم اطالع كافً على مقدسات
اآلخرٌن ،وخضوع بال حق.
*
ال تإمن بوصؾ آخر لجوهر العالم
تؤمل أنت و اوصفه.
*
من ٌإمن باألعراؾ المجتمعٌة ٌلؽً كل أفق االختبار الذاتً
للعالم.
*
ٌا مخلوقاتً الحزٌنة
هلموا من كل االوراق
من بواطن القراء
قٌامتً عند الفجر
فً كرٌستال الوحدة.
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*
ال أصدق وجود أي جدران حولً
إال الجدران التً صنعتها.
*
وال ٌعلم القارىء ما وراء لؽتً من ألم
ال ٌعلم كوالٌس ماوراء الحجاب من انفجارات.
*
أحاول بالكتابة أن أنقل هذا التكاثر للشساعات حتى ولو كانت
تنكمش فً الحقا ع تذكر وجودي فً ؼرفة ال فً محٌط النور.
*
إن خرجت من صومعتً سؤفقد كل وجهات النظر الشعرٌة فً
العالم
إن خرجت سٌصٌر األفق بضع ؼازات وألوان..
*
كل شًء علٌم تم اهراقه من وحدة وعلى وحدة.
كل خالق جدؾ ضد أوله مرة أو مرات.
كل لقاء معً خسرت فٌه وجهً.
كل الحراس الذٌن قتلتهم ،نحتت عٌونهم فً النهاٌة.
*
لم أستخدم هللا وال مرة فً حٌاتً
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إال فً التعبٌر عن قلبً.
*
ال أعرؾ كٌؾ ال ترون وجهً
فً تشققات المفردات
وتروه على كتفً الواهٌة؟
*
ٌا بالدي
على الورقة خرٌطة مبقعة بالعمران
وفً ٌدي اللٌلٌة قلم ٌوصلها
.
.
*
إن رمزت لً بشًء وحمل داللتً بالتقرٌب
سٌكون مرآة تواجه العدم.
*
التجرٌد ٌضاعؾ بالنهائٌة دالالت المجاز حتى ٌعدمها فً احتمال
منها.
*
الكالم الذي ٌدل على قعري
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صمت العٌون فً الجنازات.
*
أحٌانا تكون القصٌدة أقوى من العالم عندما تكون لدٌك حبٌبة.
*
الشاعر تتطور فٌه الحرٌة داخلٌا أكثر من اآلخرٌن.
*
فً البدء كان الظل ٌكسو االشٌاء جمٌعها
والروح تعشش فً التفاصٌل الخبٌئة
حتى انكسر المدار
وتقشرت الدائرة.
أنا الفاعل فً كل شًء
وال صوت ؼٌري فً الفراغ
زاحمت بخلقً نفسً
*
لطالما كنت شاكرا للصدفة أو للقدر أنً ال أنتمً الحد وال أقدر
على االنتماء ولو حتى شعورٌا رؼم أن ذلك مضنً جدا .لكنً ال
أفعله ،هذا هو أنا ،أنفر من الحضون االوطان المذاهب األدٌان
بدون أن أؼفل الجمالٌات فٌهم ،االنتماء أصعب تجربة لدي ألنها
تخرجنً من هوٌتً الفوضوٌة.
*
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تفكٌك كل هذه العوالم المعقدة فً داخلً ٌحتاج إلى كسارات
شواكٌش مفكات لؽات الوان وكل شخص هكذا لهذا انا أحتاج
للشعر والفن واألدب ،أعوز لهم للبحث وال ٌمكن اختصاري فً
اللؽة بدون الفن وال الفن بدون اللؽة وال الموسٌقى بدون المجاز..
الخ ،السٌاقات مهما كانت فوضوٌة هً نحن ،لها أبعاد فٌنا
جمٌعا.
*
أنا فقط أرٌدك أن تتحرر معً وتحررنً وال ٌهم بماذا ستعتقد
بعدما تتحرر حقٌقٌا ألن ذلك لك وهذه تجربتك.
*
ال ترهب الوردة أحدا لٌقتنع بجمالٌتها لذلك الجمال ٌعبر عن نفسه
بدون ضؽط بدون إرهاب بدون سلطة دوما.
*
كلفتنً الظالل الكثٌر
أكثر من نبت االجواؾ الملعونة
والصموت الدائمة.
اآلن أنا منحوته فٌها
وال سبٌل للخروج من هذا الكبد العظٌم.
*
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لم أترك فً حٌاتً كلها شٌئا ٌإنبنً لذلك لم أندم على أي شًء
فً حٌاتً لكنً أندم على عدم إنهائها منذ طوٌلة ألن ؼامض هذا
العالم أصبح متساوٌا الجمالٌة.
*
رؼم أنً الزلت فً بطن العالم
إال أنً جنٌن عاق ال ٌمص من السرة شٌئا.
*
قد ٌكون شاعرا
ولم ٌكتب أي قصٌدة فً حٌاته
لكنه جمع القطط على فخذٌه فً المقهى
أو ؼرس معنى نادر فً عابر
أو ثار على سلطة ؼابرة.
الجمٌع ٌرٌد أن ٌكون شاعرا
وال أحد ٌرٌد أن ٌكون موحٌا.
*
كسرت المشكاة
وسرت على الخفوت
على كتفً صلٌبً ولؽتً
أنتظر قاتلً وداللتً.
*
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الزهد أقسى من المقاومة ألنه نبذ للعالم كله بال رجاء فٌه.
*
هدوء صارخ كعدم أبدي داخلً هذه األٌام
وألوان تمأل العماء
وٌد فارؼة من أي كلمات.
*
عندما كنت أتٌه وأنا صؽٌر
كانت أمً تعرفنً بخروجً عن تنظٌم الصؾ فً المدرسة.
االن خرجت عن كل الصفوؾ أمً.
*
ال أإمن باألمل لٌس لٌؤس و ثنائٌة بل لعدم وجود متوق له .االمل
الذي كان حشو طفولتً ،االن ألمسه قطع صدئة بال فائدة أحملها
فً قلبً.
*
أشٌع كلً كل لحظة
الذكرٌات الدخانٌة
الذهانات والهواجس المتطرفة
واشتباكاتً مع وجودي
أشٌعه خصوصا مع ترتٌالت األدٌان
ونهضة الموسٌقى على الصمت فً البدء.
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*
عظمً رقٌق ٌا إلهً
و ضلوعً ال تحمً قلبً
من مخالب مخلوقاتك
لذلك أبتعد وأبتهل لك وحٌدا
وأترك جرحً ٌنزؾ على رخام األفق.
*
تكشؾ عوراتً مخلوقاتً
من االلهه
والقصائد
والمخالب.
حتى دقائقً األخٌرة
عارٌة
فً حبكات المجازات.
كنت عابرا دوما
حتى عندما أطؤ المضاجع
وشفاة المرٌدات
وكنت بعد كل نشوة أظل وحٌدا
ٌحاكمنً عدمً.
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*
القدر تفتتات المعلومة فقط للبشري والمجاز خلق هالكه.
*
ال أعرؾ نسب الكثٌر من الالمعقوالت فً رأسً ،لكنها ربما من
تارٌخ حدٌث الجدي مع الخفً ومعاملته معاملة الجسوم الحٌة
النشطة.
*
القصٌدة مكالمة عمٌقة مع العالم ،وإن لم تكن من ملة الشمول
وضمت كل شًء فٌها خارج رسمها عاشت فً عدمً.
*
رأتنً الٌوم الٌمامات وأنا أرقص
وجارتنا
وطٌوفً الملٌئة بالنمش والوشوم.
*
ربما أنا حزٌن
الن ما أدركته من الموسٌقى أقل مما أدركته من ذاتً.
*
كل فعل خلق مقرون بفعل دمار ،كل فعل دمار مقرون بفعل خلق.
كل فعل تعبٌري فٌه كالهما.
*
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نسبة الؽامض الجاذب فً الموسٌقى أبلػ من اللؽوي واللونٌة
رؼم سائدهما كلؽات.
*
التشاإم ٌعنً بالنسبة لً معرفة الكثٌر عن أبعاد العالم المحركة
ألشٌاء كثٌرة ذاتٌة.
*
ٌدمر الجمال اإلنسان عندما ٌتشبع بجرعات عالٌة منه وال ٌجد
أفقا بعد ذلك .تدمر الشاعر لؽته عندما ال تقول ما ٌقوله صمته.
*
داخلً قصائد
لكن العالم ملىء باالنظمة الكاسرة
فاكبت مخلوقاتً وأنهزم فً وحدتً.
*
تسلط التصور على حسً حتى أفنى الحدود جمٌعها وعمق
الهالوس بالمعانً.
*
ٌحتاج العالم جوكر فً كل روح
و شٌطان فً كل مخٌلة.
*
العبثٌة الكبرى فً وجودي هً موت كل االزهار التً زرعتها.
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*
أعود إلى ورقتً وحٌدا
كما أعود إلى قبري فً النهاٌة.
*
حٌاتً لٌست مع الربات
حٌاتً مع الشٌاطٌن والمالعٌن.
*
كل أرض تملئها الؽربان لً
كل أرض وحدة لً
كل ذات تخلت عن نفسها وسط متخٌالتها لً
كل عٌن سبح فٌها موتها لً
كل كالمً ضد اللؽة لً
كل لؽتً لٌست لً
*
كمال مدحور نشاط ذهنً خارج المجاز.
*
خلؾ هذا األفق
فراغ متشبع بالحدود
وممارسات محرمة سحرٌة
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و وحٌد ٌسرح شعره بعاج األبعاد.
*
ال تفضً االبواب لشًء
وال تحمل الخطوة سوى قاتل
والشاهد الوحٌد محتجب أو معدوم.
*
ذاب الشمع
وتهدم المعبد
وبقى السارقون وحدهم.
*
لم أكن نبٌا
ولكنً كنت إنسانا بعٌنٌن بتولة.
*
كل سر الطٌن لٌس فً تشكٌله
بل فً حرقه.
*
أستمد كفري بالعالم واألشٌاء من عدمٌتً وهٌدونٌتً ،فال وجود
للثنائٌات بً بل مشاع األجناس التكوٌنٌة حاضرة حتى كٌان الجثة
وتفاصٌلها.
*
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الشارع ال ٌنضب من الؽرباء
و األفق ال ٌنضب من النجوم الولٌدة
و قلبً ال ٌنضب من أجناس المحبة
ولكن العالم ٌنضب من العارفٌن
والبنفسج ٌتآكل على جلد المعنى.
*
إن حجبت كلك فال تحجب التصور
و إن مددت التصور فال تقلل التحمل.
*
حزت كل الؽزلٌات بٌن األرواح
ألنً فقط فقدت كلً فً المجاز.
*
قلبً بعد الوجد لوحة القٌامة
وعظمً جنازٌرها الواهٌة.
*
طبب اللؽة ٌا إلهً بالمعنى
ال بالعدم
المبتدأ والخبر من حروق المخٌلة.
*
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عندما أخاؾ تكون األنا ،عندما أقاوم أكون الشاعر.
*
لم ٌعد ٌهم العالم فً شًء كله تم اختزاله فً طٌؾ حرؾ ولون.
*
المعنى فً الجرح ال فً العزاء ،اعتقد ذلك ربما النً مستعد
للموت فً أي وقت وقابل لالنتحار كذلك فً أي وقت
*
أخفً وجهً عنك ال لخوؾ بل لكً ال أطورك لمجنون.
*
صارت كلمات طبٌعً ؼرٌب  ،كلمات بال دالالت لدي ،وأظن أن
هذا نوع من الحرٌة الجمالٌة.
*
فٌك هو فً
فقط عٌنك ال ترى الوحدة المطلقة فً كل شًء.
ذرة تشذرت والتئمت بالشعر ،الوجود.
و االلتئام حق المؤساة.
*
ال ٌوجد لكل شًء بداٌة.
إذن ما هً بداٌة شبكات االزال فً شقوق األفق؟
وما بداٌة األلم فً التكوٌن؟
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السببٌة تدلٌس عقلً على الروح.
*
الرمز ٌخلق فً المعنى أكثر من داللته.
*
لً فضاء الدحض كله
ال فضاء التكوٌن.
لتوهب ٌدي النزؾ لكل شًء
وال تهب أي فاتحة.
أنا محرقة سبٌكة آل.
أنا محنة الكٌان المعقدة.
*
وجهً أكلته األقنعة أمام المجتمع وذاتً ،كسوس ٌنخر فً الهوٌة
الضائعة.
*
المجاز الدرب القدسً لحوي أكبر عدد من االحتماالت.
*
مع تفرد الطٌوؾ عن الجسوم بالقدرة الالنهائٌة على التشكل
ولهت بهم فً سجنً
ولم أعتق أي سدٌم ٌسوي لحمهم وعظمهم.
42

*
قدرة المتخٌل فً الزمنٌته وضؽطه للحٌوات فً اآلن.
*
كنت أنتظر أن زول ألمً لكنه ٌتوحش وٌتدور بصور أخرى.
*
الحد الفاصل بٌن التخٌٌلً والواقعً درجة تصدٌقنا له لٌس عدم
تحققه فٌزٌائٌا.
*
أعلم أنً سؤموت منتحرا أو مقتوال
وسؤعٌش تعٌسا وتائها.
*
أفتش طٌلة عمري عن تعابٌر تصؾ شعوري باأللم لكن كلها
باطلة عاصٌة للداللة فً.
*
مطلوقة الشٌاطٌن فً األرض من البدء
ولم تصل بعد إلى نشوتها القصوى بعٌدا عن النور.
*
أبتسم عندما ٌإولنً أحدا فً حد ما مثل السوداوٌة وٌترك باقً
االبعاد ال لشًء إال ألن األفق االسود لدٌه هو فقط تابو ضخم
فٌراه دوما بدون وعً فً من به إشارات له.
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*
أتمنى أن أبقى فً الظل طوال حٌاتً
تؽذي االالم مخالبً
وتؽذي المحبة قلبً
بعٌدا عارٌا شقٌق اآلفاق.
*
متعب لحد تؤلٌؾ العوالم بدون عٌشها
واالكتظاظ بالصموت بدال عن األحادٌث
ورواٌة الموات على المعانً
واإلسراء فً المخٌلة بدون العروج للواقع.
الزلت أقاوم حتى اآلن
هذا النز الذي ال ٌنقده شٌئا لوجودي
الزلت أحاصر عقلً بالمنطق
وأشفً السعار باأللوهً.
*
هل رأٌت كٌؾ خلٌت كلك لكله
وادخارك بالوحدة لكنهك صرفته لدربه ؟
هل رأٌت كٌؾ كانت حزٌنة عشتار
وهً تنشر عشقه؟
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*
فً رأًٌ هناك تؤوٌل الي شًء مجرد ،لٌس فهما واحدا ،الن
المجرد ٌمتنع عن إعطاء كله إال للمطلق.
*
كل ما ٌمكن أن ٌوجد فً قلبً هذه األٌام فً العالم
بٌض رقٌق أحمله عن الحمامة التائهة.
*
الحرٌة الحقٌقٌة المحاربة
ضد العدم
ضد الجنون
ضد البدء الفوضوي.
*
فً المحظور بالواقع ،المسموح بالتخٌٌل،
العالم محض كرة عشوائٌة تدحرجها و تؤتً بؽٌرها وال تسترٌح.
*
ارتعشت أمام األبواب المؽلقة
أروي فً رأسً ماورائها
ومعناي ٌنز من عٌونً
عوالما بال حدود.
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*
ال أرٌدك أن تتبعنً ،أرٌدك أن تفكر معً.
*
أتمنى أن ٌترك اآلخرون مساحة نفسٌة ما كل فترة لكً ٌتذوقوا
أشٌاء ال تروق لهم وٌحاولوا فهمها ألن بعض االشٌاء ال ٌتم
فهمها إال بعٌشها أو محاولة ذلك على األقل ،وأن ال ٌقتصر
حكمهم على شسوعهم الحالً.
*
أحدس دوما أنً أعرؾ الناس من نوع ذائقتهم الفنٌة والشعرٌة
والموسٌقٌة.
*
رفضت جمٌع العالقات التً طرفها اآلخر ال ٌتوافق مع إنسانٌتً
مهما كانت درجة القرب.
*
َنهضت من المضجع
تجٌش فٌها طبائع الحضارات الشرقٌة
والضوء اإلٌروتٌكً ٌركض فً شقوقها
ٌحقق نذره هلل فً الطلسم باإلٌضاح
وأنا أصهر المسافة بعٌنً
ألخذ رحٌق المشهد والنص اللونً لحلمتٌها.
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*
تقرٌبا أخٌط كل ٌوم حبكة أخرى لحٌاتً ،أبدلها ،والطقوس أي
جمالٌة مثٌرة .ولكنً بعد أن خٌطت حبكات كثٌرة على مدارها،
والخٌط فً كل مرة كان مش َّبع باألول ،أفقد القدرة على خلقها
ثانٌة ،صرت خفٌفا اآلن وبعد آالم كثٌرة ،خلصت الشبكة المعقدة
تلك منه.
*
ٌتسع الداخل الهجام على اللٌالً
كلما تجردت من رؼبتً فً العالم
وٌصفى من ضفافه
كلما ولهت بمطالع خاصرتكِ .
*
فرقتنً اللؽة عن انتحاري
وملئت البٌن بؽور موسٌقً،
فتحت روحً على مصراعٌها للمجاز
فبلعها نهرا لبردي.
*
كلما اتسعت الداللة وعمقت كلما لم ٌكن لها نافذة تعبٌرٌة ولؽوٌة.
*
توهجً ٌا سماواتً االفلة
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بكل ما ٌتناقض مع عجزي
حتى بً المشكل والمنظوم ،
ودلً نهدٌك
على لسانً الجاؾ
فخرائط العالم خربة
لٌس لً فٌها بٌت.
*
ال أستطٌع االبتعاد عن الشعر
ال أستطٌع أن ال أرى ؼامضً ٌتسع.
*
لً فً بصٌرتك أٌها الؽرٌب
مملكة
أن أكون أنت فً شطحة عابرة.
*
الكلمة معطلة النهائٌتها حتى تتشعر وتنهض من ٌبابها.
*
أظن أن عقاب العالم األقصى واالقسى لم ٌكن النبذ وال الوحدة
المهداة وال الجنون وال الرؼبة فً االنتحار بل كان تفاهته نفسه
وعبثه.
*
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كانت بعض األؼصان األخرى ٌا إلهً النقٌض المستفٌض للمحبة،
كانت الشجرة رؼم جذرها الحزٌن لدٌها طرح كاره لكل شًء،
وشهوة للزحؾ العدامه .ولالسؾ كنت أنا منهم و لالسؾ كان
قلبً خالٌا من المحبة فً نهاٌة الرحلة .فهل تشمل رحمتك من
عصوك فً كنهك؟ وعصوك من كثرة محبتك؟
*
استٌقظت الٌوم شبقا جدا ،أرٌد تقبٌلك وذوق اللمى الفاكهً
المدخن .أن ترانً عٌنك الثالثة بٌن فخذٌك ،أن تحاججٌنً
بالقبالت أٌهما أهم فً الحب الجنس أم الجنون؟ لم ٌكن كل ما فً
داخلً ثائرا بقٌت أشٌاء ستشتعل بتدلٌكً مناطقك المنزوٌة،
الرٌشتٌن المضمومتٌن على عالم حٌوي كامل ،هذا العالم الجسر
البعٌد للمطلق.
سؤعصر نهدٌك وأدلكهما بقضٌبً وأمص جدب الحلمات ،أول
جنس معك سٌكون مختلؾ ،الجسد األبٌض الشمعً والضحكة
العالٌة أتخٌلها فً االٌالج الذي ٌصلح كل نكسات زمننا.
*
"أنا"
االستعارة الؽرٌبة المٌتة داللتها فً كل لؽة.
*
مهما صوفت العلة للخروج
مهما جردت المعنى من العالم
49

ستظل حزٌنا أسٌرا للقصٌدة.
*
فً البدء كان الحد
وفً النهاٌة كان الشعر.
*
شرطت الجهات
فانفتحت على دهالٌز
تمص وجودي الحزٌن كله.
*
الحدود مشتبكة فً اللؽة
ومهما عصرت القصٌدة
نزت تناهً.
*
الحد مشتبك فً الوساوس
إن جرحته ولت فً
*
لقد زهدت فً نفسً وحٌاتً منذ زمن طوٌل أنا موجود فقط
ألكتب وأشعر بالحب.
*
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جرحت تصوري كله بعنفوان وحدتً
جرحته وما ضمد الجرح طوال حٌاتً.
*
أحب أن أبدأ عالقاتً جمٌعها بالموسٌقى
حتى عالقاتً بالموتى والكتب واللوحات.
كل شًء لدي مربوط بموسٌقى
أظن أن نوستالٌجٌتً بؤكملها منشتطها ذبذبات ،نبضات،
خفقات ،أعواد ،ناٌات ..إلخ
*

كٌؾ أرى العالم بال عوالم مخبئة فٌه ،كل شًء ٌكتنز الكل.
سؤجمع ما خلقت ٌا إلهً فً لؽتً حتى التً طردته عنك ونام فً
خٌبة وعاش فٌها .سؤجمع نثار العرش وأبنً به محراب ال ٌدخله
إال الشوارد.
*
سؤتكوم فٌكِ ٌوما كما تتكوم الشرنقة فً بحرها ،وضلوعً تهتز
من القلق وصدركِ الملىء ٌطمئنهم.
*
ال ٌسمعنى اآلن سوى حوائط صماء
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ال ٌرانً سوى عٌون خبٌئة فً السماوات
وال ٌفقه قلبً أحدا
مهما كشفته على الورق.
*
كنت كل الشخصٌات التً أردتها ولم تنشٌنً إال الشخصٌات
المجنونة التً آثرت موتها على البقاء.
*
أنؽام الصمت الذاتً والمكانً كلها مقززة ألنها تذكرنً بجبر هللا
على المتؤلمٌن بالسكوت.
*
هناك جبر من المجاز علً بالتخلً ،بالزهد فً العالم ،جبر
محبوب ،جبر وراءه عالم آخر أكثر حرٌة وجنون.
*
كنت أسمً شٌطانً أنا
وأسمً إلهً أنا
وأسمً العالم مارٌونٌت لجنونً.
*
لقد كنت عنٌفا أكثر مما ٌجب لكً ال أصدق أن العالم من وحدته
وأن كل الؽرؾ التً سكنتها أتؤمله كانت بنت النور ولكنً كنت
ابن الظلمة.
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*
لقد تعبت بهٌاجً وتعبت بزهدي
والروح ظلمتها واختبرت علٌها عنفً.
*
لم ٌعد ٌنفع المنطق فً شًء بالنسبة لً ،لقد جرنً إلى كل ما
هو الانسانً.لم تعد الثنائٌة تلك االسود الصرؾ واالبٌض الصرؾ
تجدي مع التعاٌش ،ال أعلم هذه األٌام كٌؾ أعٌش ،كٌؾ أتنفس،
وأتخٌل وأٌمن بخٌالً أن لً حٌاة أخرى لٌست ماورائٌة بل
موجودة فً تخلالت القصائد التً كتبتها .فعال لم ٌعد أي شًء له
معنى أصٌل وجوهري لدي ،كلها مضاعفات التؤوٌل للعدم.
*
أتوق لهذا الخبًء خلؾ المالبس والحجب ،الجلد الناعم الصافً
والنهدان الصؽٌران بحلمتٌن أحدس أنهما دافئتٌن ملٌئتٌن برؼبة
فً التؤرجح بٌن شفتً وللمهبل الؽنج الذي ٌحبس ألوانا كثٌرة
للجمال.
صوتكِ وضحكتكِ ٌنبئون عن امرأة بالؽة األنوثة فً المضجع،
بالؽة النضج الشهوانً والحساسٌة لً .ال نجد كثٌرا أشخاصا
ٌفهموننا وٌتشاركون مٌولنا الحسٌة وبعض من الفكرٌة.
هل سنعجن جسدٌنا لنلنتحم ونتوحد فً قبلة فً إٌالج فً تحنٌنة
بٌدي لشفرتٌكِ ؟
العالم ٌؽٌم حولً ولكنً الزال بً هذا الشبق المجنون الموجه
نحوكِ بشره وفرط وجنون .سؤرفعك لنصل لهزة بعٌدة ٌتسلل
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مائً بعسلكِ وٌدؾء هذا القضٌب اللعوب ،لتحتضنٌه بٌن أعمق
نقطة بكِ وتهتزي حتى ٌثمر!
*
خٌطت ما استطعت من الذرات
لكً أكون عالما اخر لً
وخاننً نزفً
ورتق وحده متاهات وأمدٌة.
*
المالمح لٌست حادة ولكن النظرة حادة ،أحٌانا أفكر أننا ندلق
أرواحنا فً ظاهر أجسادنا وربما هذه الحدة لدٌكِ لها متن فً
باطنكِ  ،فؤنا ال أظن أنها صلصال احترق فً ٌد هللا فقط.
أنظر لكِ وبً رواة كثر متخٌلٌن ٌقولون لٌس ُمرحب بك سوى فً
ص على
قبركِ أو على ورقتكِ  ،العالم ؼام فً عٌنك ووجودها َن ّ
شؽفكِ  ،فؤتراجع امتثاال لهم ولكنً أعرؾ فائدة الثورة وفائدة
الثورٌة على كل شًء حتى على مخٌلتً السوداوٌة.
لم أكتب الشعر من مدة ربما ألن عالقتً مع المجاز جعلت حسً
ٌضطرب لكنكِ صافٌة أكثر من أي استثناء.
تفكٌك كل هذه العوالم المعقدة فً داخلً ٌحتاج إلى كسارات
شواكٌش مفكات لؽات الوان وكل شخص هكذا لهذا انا أحتاج
للشعر والفن واألدب ،أعوز لهم للبحث وال ٌمكن اختصاري فً
اللؽة بدون الفن وال الفن بدون اللؽة وال الموسٌقى بدون المجاز..
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الخ ،السٌاقات مهما كانت فوضوٌة هً نحن ،لها أبعاد فٌنا
جمٌعا.
فً اآلن تدرككِ بصفاء.
وهذه األبعاد التً مددتها ّ
*
أتحسب ما فً صرة العالم ٌدلك حتى على صورك؟
ٌا مراٌاٌ ،ا جٌوش النسخ البالً
ال شًء ٌعكسنً.
*
لم تلتئم أصابعً بعد من فتق كل العوالم بدون إدارتها
لم تلتئم رؼبتً فً تهٌٌج الصور والظالل.
*
ال تصح العوالم الخٌالٌة بدون بشاعة ،تظل ناقصة لمحتوى نشط
ٌحرك موجودها.
*
إن تجلٌت فارحم نقصً به
وإن رأٌت فإؼفر كفري بتشوفه.
*
أنت لم تجربة مع المعنى تجربة عمٌقة لذلك فً نظري لست
سوداوٌا ولكن بشرط بال خوؾ وبال سٌادة من أي متن.
*
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أقدر حرٌتً أكثر من جهل أي أحد وسلطة أي أحد.
*
العالم بالنسبة لً ٌقوم على دمار المتون باستمرار حتى لو وصل
األمر لمتن الذات نفسها حسا ومعنى.
*
عشقت القعور حتى توحدت بها
وتركت السطوح للعابرٌن ال الباحثٌن.
هجرت العالم نحوي
أنا البٌاض الشٌخ
والسواد المتن.
ال ٌرحب بً سوى قبري واالستحاالت
وأعجن وأعجن مجاهٌلً بال توقؾ.
*
كلما بدأت رسمً أشعر بعدم وجود مالمح وال تعابٌر،وجهً ٌحمل
عدما لقٌطا.وهناك أناس أحاول أرسمهم أجد وجههم ٌحمل
تفاصٌل ومالمح ملٌئة بالتلؽٌز رؼم وضوحها لكل الرائٌن ،وهذا
سبب لً تشوٌشا فً مفهوم الواضح ،الؽامض ٌمأل كل شًء.
سمَ ٌُ ،تؤمل فقطٌُ ،هدَر منك الكثٌر فً
وجهكِ هكذا ال ٌُك َتب ال ٌُر َ
التعبٌر عنكِ لدي.مم خلق هللا وجوهنا؟ٌحمل الوجه مالمح
الفٌزٌائٌة كثٌرة ،هل هً لعنة التؤمل والتحلٌل لكل شًء ال
أعرؾ؟
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عندما أنوي الرسم أجرد الوجه أو الجسد وأكونه كخطوط فقط
لكً أبدأ وعندما فعلت ذلك معكِ أول مرة كان عقلً ال ٌقبل
تجرٌدكِ لخطوط أبدا وتمشٌت كثٌرا بعدها وحاولت أفصلكِ عن
عقلً كالكٌان الحقٌقً الموحً .ال أعرؾ لم أشعر بهذه الطرٌقة
الؽرٌبة،ال أعرؾ ....

سٌزول من لم ٌؽنً النه لم ٌراعً حق األنؽام التً داخله.
*
كنت أحمل مشكاة خالٌة من الضوء
لكنها ملٌئة بالوحً به.
*
الحاالت النفسٌة ٌمكن الوصول لها من دروب كثٌرة ،فالزهد مثال
ٌمكن الوصول له من األلم أو من انعدام القٌم ،وأستعجب من
وجود داللة واحدة لنفس المفهوم فً بواطن األشخاص ونبذ
الدالالت األخرى.
*
حفرت وصفا لكل شًء
خارج جوهر اإلرث الداللً
حفرت براءة للشر
وتجرٌد للوجوه.
*
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لم ٌفهمنً زمنً
كنت أعزؾ خارج النوتات
توترات تجب النؽم.
*
هجامة فً اللٌل كائنات األفق السوداء
على ؼرفتً المؽلقة
تدق بكور أفول جدٌد،
آه ٌا خارجً العٌار
لم تتنزه عنً
ولم تحوٌنً.
*
أنا ابن حدود لؽتً حتى ولو لم أقل ،الحقٌقة التً أقول عنها
الحقٌقة بنت بعدي النفسً والمطلق ابن بعدي الشعري ،واألبعاد
مخروطة من التجارب فً التؤمل والكتابة.
*
أتخٌل كم لكلمة العدم أن تحمل داللة كل شًء بالنسبة لً هذه
االٌام ،كٌؾ تحمل داللة وتهب منها لكل شًء كثافته وخفوته؟
*
سٌذهب الخالن والقدر له صاؼته من الطٌوؾ
ولكن ال تدحض حضارتك الداخلٌة بواهب العدم للعالم،الشعر.
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*
ٌكفٌنً ما ٌكفً الوحٌد
مرآة ٌرى فٌها وجهه هل اختفى كل حٌن
وعٌش مقدد ونبٌذ بٌتً.
*
سترى عندما تؤفل الفاكهٌة المزعومة للعالم كم كانت جٌفة علٌها
مكٌاجات التارٌخ واألدٌان والثقافات وال..
*
لو لؽزت العوالم وؼبت فً دمع الؽوامض جمٌعها ما وطئت ذرة
ملبوسة بعٌنك.
*
عٌنً التً رأٌتك بها لم أرى بها سواك ألن جوهرها وهً ترى
كان الوجود الشاعري وحده.
*
الحقٌقة ال توجد فً المنطقٌات وحدها وال ما تودي إلٌه ،توجد فً
الالمنطقٌات أٌضا لكنها أقل مطالبة باإلٌمان بها.
*
فً نهاٌة القصائد
تؽرق السطوح فً القعور
وال ٌبقى هناك شكال دوما.
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*
آلفت نفًٌ أمام اللٌل دوما
كما تنفً الممحاة كل شكل ترٌده.
*
لم ٌكن لدي أٌة مخالب
كانت أطرافً بها ورود
لكن العالم زفر فً جوهره.
*
ملهمة العٌن التً ال ترى نفسها فً أي مرآة وتراها فً الظلمة.
*
هناك هوس لدي بتجرٌد العالم إلى ذرة تحترق فً كل تؤمل أفعله
وتصٌد الذرة المحترقة ٌدي.
*
هناك فروق بٌن الشخصٌات فً اإلدراك على حسب التجارب،
ولكن التجارب التً تعمق الحدس دوما هً التجارب بالقرب من
الموت إما بتجارب االنتحار أو تجارب الفقد أو أنواع الموت
الوجودٌة من الفراق..
*
المعانً المكسورة دوما تحط على شطوط الوحٌدٌن ،لم أكن أفكر
هكذا من قبل لكن الوحدة تمص من العالم خرابه حتى ولو كانت
فاكهة حٌوٌة.
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*
صدى هذا القلم لمهوى األلوهً فً نفسه
وحبره عرق وحدته.
*
الوجد وباء الزاهد الوحٌد قبل عدمٌته الشاطحة.
*
كان المتن عدما
كان المتن حرفا
كان المتن لونا
كان المتن عٌنا ال ترى شٌئا سوى ذاتها.
*
الروح التً سلكت الدروب
تاهت فً مفارق نهائٌتها.
*
نهاٌة االبداع موات المجاز ونشاطه المتطرؾ فً الروح.
*
زهدت فً نفسً بكل أحوالها
وتكون فً وجودي عدمً
وحزت وحازت عٌنً
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وقرأت من ألمً كله.
*
المجاز ٌسبق القانون والزمن والشرٌعة.
*
أشعر بذرٌة كل شًء ،وخصوصا مكونات العالم األساسٌة من
الحرؾ واللون ،وإن جلست فً األمكنة وحللتها إلى حالتها
التكوٌنٌة أحدس أنها من أثر ظل.
*
العٌن حزٌنة لها برٌق لونً مفضل بالنسبة لً،الجلد ناعم مفرود
كمتخٌالت اإللهات الرومانٌة،النظرة نادرة الوجود تسقً لدنً
العطش للجمال.
هٌؤتنً الكثٌر من الصدؾ للوجود هنا حولكِ وجواركِ  ،هٌؤنً
وحً تارٌخً الدٌستوبً ولم أستطع الفرار من الخطو نحوكِ .
العالم بسنت ٌشبه شرنقة ملٌئة بؤلوان كثٌرة ونحن نكسرها
لنرسم بها إما عالمنا أو صلٌبنا ولكنً فً هذه األثناء أنسجة
عالما معك ٌبدو دافئا من أول وهلة.
نمشً معا على طرٌق بعٌد
نحوك ونحوي
وحشانا مدؼمة فٌه ألوان الفجر
وضباب التكوٌن االول.
ال ٌهمنا شٌئا طالما ٌدانا من بدء الورق
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وعٌننا متجهة نحو النهائٌة بٌضاء.
*
متعب بسبب سٌطرة الحوائط على النهائٌات فً رأسً
متعب من تحنٌن الدٌستوبٌا على الورقة
متعب من عدم االستقرار على هوٌة.
*
أنظر لكل شًء ببرود كامل ،كل شًء عدٌت حدوده وشكله فً
رأسً ،شوهته أو خربته أو حررته من قدره التكوٌنً.ال حجب
على وجهً لكن فٌه كل احتماالت الواضح.
*
ال ٌهم أن ٌقرأ لك أحدا ،طبٌعة العالم تتحكم فٌها أشٌاء كثٌرة
خارج النص،المهم أن تتوافق داللٌا مع معانٌك فٌه.

امتٌاز الوحدة عن العالم هً أنها ملٌئة بمراٌا وكلها تعكسنً
فقط ،ولكن وجهً هذه األٌام تشعب بمالمح الفراغ.
*
من ٌبحث عن الظاهر ؼالبا ٌبحث عن حسه ،من ٌبحث عن
الباطن ؼالبا ٌبحث عن ؼائبه.
*
تدرك بعد مرحلة من عمرك استواء كل السطوح ،تترك التصنٌؾ
للشساعة النفسٌة وتعرؾ أن قٌم المجتمع مختلفة عن قٌم قلبك
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فتتوحد لتحمٌها ولتقاوم األخرى لكن أحٌانا ٌضٌق كل شًء
فٌكون المساوي العزائً والتقرٌبً هو االعتزال.
*
العالم االن صامت كجثة تركها أهلها الماورائٌون وذهبوا للبكاء
على ضفة بال ؼٌث وحدهم.
*
كل شًء صورة عن صورة عن صورة
حتى تتالشى مالمح العالم
وٌبقى الرماد مستعدا
للبن جدٌد للزمن.
*
حدودي هً حدود المعنى حتى ٌنعدم أو ٌجن.

مبهمة الؽرفة التً تحوٌنً
ال دؾء فٌها
ال رائحة لصلصال التكوٌن
وال سماوات..
*
تتشاءم الداللة عند تعٌٌنها بال نسبة ؼٌب فٌها.
*
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أخروٌتً بٌن التطاٌر واالنعدام
وفاتحتً بٌن الحروؾ.
*
إن ألزمتنً العالم
فال تلزمنً خلقك،
وإن ألزمتنً نفسك
فال تلزمنً سوى ألمك
ولترى عٌنً عٌنك.
*
ٌلزمنً شطحا شعرٌا بٌن جسدي وعدمً
ٌلزمنً مجازا كامال داللته الوجود والعدم
وال ٌوجد سواك.
*
الذي ٌرى من عٌن الزاهد كل شًء
ٌرى من عٌنه التً رأي بها نفسه.
*
ٌمكن أن أستولد من ذاتً كل العالم
ٌمكن أن أمد اللوامس لتطال الذرات المجهولة
ٌمكن أن أحوي وأحوي بال توقؾ..
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*
أال إن التكوٌن ابن الفوضى
أال إن التكون ابن الدمار؟
أال إن العالم تسلل من عدم بالػ االزل والشاعرٌة؟
*
ترتبط الوحدة بالذات منذ والدتها،منذ تكونها ولكنها تنؤى عنها
بدرجات متفاوتة وٌظل المبدع أسٌرها المحبب وخصوصا الشاعر
النه بطبٌعة الشعر والمجاز ٌنتشً فً رأسه أكثر من المشاركات.
بعض الناس تقول أنها وحٌدة ألن ال أحد بجواره وبعضهم ٌقول
ألن ال أحد ٌفهمه وبعضهم ٌقول النه خلق هكذا وكلها مفاهٌم
للوحدة على حسب وعً صاحبها.أعتقد أن الناس مهما اجتمعت
لها قدر من الوحدة قبل أن تنام ،فً أوقات االنتظار،كلنا وحٌدٌن
بدرجات متفاوتة.
*
أصبحت أفعل االشٌاء المنوطة بالنشوة بال لذة
واللذة الوحٌدة أصبحت فً الصمت
والتشسع لعكس كل شًء.
*
لٌست الحرٌة هً الخروج من نوع سجن ودخول نوع سجن
اخر،وإال هكذا تكون منفعة ذاتٌة وتمثل للتؽٌر السطحً.
*
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اتجهت للرسم النً أصبحت أصمت فً هاجسً أمام كل شًء
،كؤن اللؽة تخلت وتنتهً من داخلً،لٌست اللؽة التً اكتبها بل كل
اللؽة.
*
المنطقً لدي أن ٌكون فعل الخلق وإرادته قٌومٌة عن أي متلقً
لكً تكون كتابة حقٌقٌة لٌست استعراضا للتؤثرات.
*
لٌس ألمً من سكان العالم،لقد تجرد من ذلك،ألمً من كنه
العالم،من كنه المعنى والمعلوم الذي ٌإشر على عدم.
*
حتى المطلق مفهوم نسبً بٌنً وبٌنك ..الخ،حتى اإلطالق مفهوم
نسبً على حسب المدى المملوء بالقٌمة لدٌك.
*
انتهٌت من هضم العوالم
واالن أستمتع بجمالٌة قًٌء بال تدخل.
*
خلصتنً اللؽة وساعدت بذور الزهد القدٌمة،ساعدت العدم الفكري
فً السطو على ما تبقى فً اإلرادة فً العالم.

هل أمشً وحولً عدوم
ألجل أمل بإٌجاد وجود أو خلقه؟
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زهدت فً الخطو
وفً الوقوؾ.
*
فً الكتابة أحتفظ بؤكبر قدر من المعنً أكثر من الحدٌث بؤضعاؾ.
*
هناك سلطات ال ٌدٌرها أحدا ،سلطات ٌدٌرها كل شًء الزمن
الثقافة خصوصٌة الذات الوراثة الخ.أحٌانا أظن أن هذا الجبر
استعماال آلٌا لنا.
*
تهت بٌن نسبٌات كثٌرة ولم أإسس أي ثابت فً حٌاتً ،حتى
حٌاتً نفسها ،دفعت ثمن هذا اإلجراء الكٌانً دوما ،فهذه
المعٌارٌة السائبة سلبتنً المنطق و سلبتنً العلم و دفعتنً
للمجاز و شاعرٌة العالم.
*
حقً من العالم أخذته معان ودالالت وؼوامض وخٌاالت ،وأظن
أن ذلك كل حقً فال تملكنً وال تسودنً سوى على باطنً.
*
تختفت الصور ،الروابط بٌنها ،الذات المنتجة ،وٌبقى العدم أصال.
*
الرحلة بٌن السجون أرهقتنً ٌا إلهً ،لقد تحررت القصاي
وؼمضت أجفانً ألرى نورك الؽامض وأتؤمل.
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*
ما تبقى مما أنشئته من مراٌا
المرآة التً ال تعكسنً نهائٌا.
*
صرت هزٌال لدرجة نبذ القصٌدة فً الهاجس
والحٌاة فً مجري الؽرباء.
قلبً رق القصاه بعٌدا
على نص االعتزال.
*
أفعال المقاومة كثٌرة،من التعبٌر ومنها الصمت ومنها االنتحار
ومنها اإلرادة فً الحٌاة.
*

العٌن التً تصلً فً عٌن أخرى فً اللقاء
هً التً تفً بعلل الوجود الفلسفٌة جمٌعها..
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أإمن بهدر اللؽة
بؤقصى درجة فً الكتابة
حتى ٌكتمل الزهد.
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انتهت الذات كتعٌٌن وشخصٌة فً منذ زهدت فً
العالم .وصرت بارىء دمار أي شكل لً.
تخرج الكلمات ولٌدها
مع الموسٌقى
هً قابلة األجزاء والكماالت.
الشؽوؾ التً وجدتها تناسبنً كلها لم أتعلمها ،ولم
أرها فً واضح العالم المباشر ،ولكنها احتاجت تجارب
شدٌدة القسوة.
العلة الوحٌدة للخروج من البٌت هذه األٌام هً البحث
عن شخص ٌضحك بشكل حقٌقً ألراه.
لم أصطفً فً حٌاتً أحدا للدعاء إال المجدلٌنا ،الٌوم
الوحٌد الذي تفوهت فٌه بكلمة فً الصالة ،دعوته أن
ٌعزي قلبها.
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*

ٌعلل التافهون قول الحقٌقة بالؽضب والالمنطقٌة دوما
لمن ٌقولها ،أو المرض النفسً.
إن كل ما أإمن به ،ال تعبر عنه اللؽة ،وال تعرفه...
ال أتصور شاعرا ال ٌوجد لدٌه هاجس ضد اللؽة
نفسها ،هاجس التخوٌن ،وهاجس االطالق لقٌمة
الصمت .أتخٌلها أحٌانا الحروؾ نمل على صدري،
مهما بلػ تطوره ال ٌصل...
أخذ اللؽة نفسها على أنها إشارات ،مهما فصحت
وبلؽت ،ال تدل إال على نثائر ،لٌست ٌوتوبٌا وتعجٌز،
لكن دفعا لدرجة اإلٌمان بها
التزمت اللؽة بدالالت ثابتة فً العالم ،بسبب السلطات
الكثٌرة المستفٌدة من الثبات ،والثبات هذا ضد جوهر
الشعر ،و أظن أنه حدث النه تم إبعاد الشعر وتؽلٌب
الشكل الحرفً للؽة وهذا التؽلٌب له أسباب كثٌرة.
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ؼفرت لمن عصى محبتً ونبذ
ولم أؼفر لذاتً أنً انتبذت.
"أنا"ضمٌر ٌشٌر إلى العالم واالخرٌن بنفس النسبة
وهو ٌشٌر لً.
ؼائٌتً من ؼائٌة الؽابة التً تدرك.
*

أتقبل زهدي فً أشكال العالقات جمٌعها ،إال عالقتً
بالموسٌقى .ال أقدر على قبول أي نؽم ،نظم ،إالها.
تدل الداللة علً عندما ال تدل على شًء.
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الشاعر خالق كل الجهات التً ٌمكن أن تمشً فٌها
األنفس المعارضة الي حد
ٌحتاج العالم الشاعر لخلق الكلً وٌحتاج الفٌلسوؾ
لهدمه.
هناك شراكة نفسٌة بٌن األشخاص التً تترك حدود
العالم النفسٌة ،ومعاٌٌره ،التواصل ال ٌكلؾ الشروح
والعٌون كسردٌات بها كل رموز اآلخر.
االٌمان على قدر المعرفة بنسبة كبٌرة ،مع بقاء نسبة
ذاتٌة المنطقٌة ،وأي إٌمان هكذا بدٌن أو ؼٌره ،لكن ال
تنتهً األمور أبدا ألن البحث ال ٌنتهً.
الحرٌة التً ال تمارس ،مثل السلطة التً تقمع.
دل كل شًء على ؼامض كداللة إضافٌة ؼٌر حٌزه
الذي ٌقرأ فٌه.
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اإلضاءة فً السماوات كالمعانً المتبقٌة فً قلبً
هزٌلة وبعٌدة وتإول وال تعرؾ.
*
بارت األرض وعفن خبز أمً
ولم ٌبقى إال الحوارٌٌن ٌا إلهً
ٌهوذا فً كل وجه
والهامش قرضه المنتفعٌن.
كانت التفاحة هً السإال،لم تكن أبدا على شجرة ،أكل
آدم من رأسه..
الؽضب الفوضوي لذاتً شكل من أشكال الثورة التً
تنتهً دوما بدمار.
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أدفع بالنشوة التً اختبرها فً الشطح النفسً ،والتً
ال أتحكم فٌها ،كمٌة كبٌرة من االلم ،هذه النشوة التً
ال أشعرها فً مخدر أو كحول ،أشعر أنً أتسلق لعنق
الزمن ،ولكنها تحدد مساحة األلم وتضاعفه بعد
الهبوط.
*
العالم أطالل عدم
وتنزل لنور التذ بمرآة
ورأى الرمز فٌها.
خبرت الجحٌم من هنا ٌا إلهً
ولم أختبر الجنة وال أحتاجها
لكن اإلشارة ابتعدت
والعجز مأل.
أعامل النقاط كوحً كما أعامل العالم
أعامل الحجاب كما أعامل العدم
76

والحبكة فً عٌنً بال حد.
شفت الرإٌة حتى تخلت االشٌاء عن مظاهرها وتجلت
بالجواهر
شفت حتى لم أحتاج لؽة لوصفها
وبار تارٌخ المعنى للعالم..
تفٌد طاقة المنطقٌة جمالٌة فً مقاومة األفكار الفلسفٌة
السوداوٌة ،لذلك عندما ال أرى لوحات أو سٌنما أو ال
أقرأ شعرٌ ،تم مصً فعال من السواد.
وجود الحمولة الحرة الفلسفٌة وعدم التعبٌر عنها
ٌشبه كبت بركان ألجل عدم خدش سراب.
ٌلجؤ الوحٌدون للشعر بدال عن أشكال الخلق األخرى
كمورد موجز لذواتهم المتعددة وأصولهم التائهة.
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أحب استٌحاء اللدن الؽائب من المهابل التً خلت من
عسلها ،الجدب البدائً مرتبة صوفٌة أخرى.
لم أحزم أي شًء
كله أضعه فً الكتابة
حتى مسامٌر صلٌبً
نائمة فً القصٌدة.
االتون واالوج والذروة..الخ ،أي تطرؾ حتى لمجرد
رإٌة الكلمة بدون استحضار مرئًٌ ،ثٌر فً الشعر
ألن هذا التطرؾ الجمالً شعر.
الرإٌة اتسعت حتى اتصلت بالكل وما تعالقت مع
شًء.
الكلمة ؼابة ال تستؤمن على كاتبها وال قارئها وال
نافٌها.
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النفً وصؾ ذاتً لألشٌاء ،هذا صورتها النهائٌة
واالولٌة.
الشبق فً المرأة العربٌة بالنسبة لً ٌختلؾ عن أي
شكل آخر ،شبق مدؼم بكآبة وصوفٌة الشرق.
أفضل اللذة الذاتٌة التً أشعر بها بدون مشاركة أي
أحد على أي لذة فٌها شراكة أو مثارة من آخر ،ألن
النشوة من االخر تفرق طلسمً وتشككنً فً عدمٌتً
المطلقة..

ال ٌكفً سوط واحد ٌا نٌتشه للذات أو للعالمٌ ،لزم كل
أدوات التعذٌب.
*
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المفرؼة الشهوة
ُتحلى المرأة بشبقها جمالٌا ،بالعٌن
ِ
والؽنج ،بكحلها الؽائر السواد وشفتاها الملتبسةُ .تحلى
بوحدتها شرودها وحمولتها من األلم.
شفتً تبحث عن شفتٌكِ فً اللٌل البؽٌض المستبٌح كل
شًء داخلً ،الدؾء الذي ٌتشوؾ والحكاٌة التً
رواها الرب على مجدلٌنٌته وخانها لصالح وحدته
وترك ابنها على صلٌبه.
*
حززت نهد األرض على ورقتً
وحملت اإلثم كعنوان ٌحمل اإلشارة
والدم كسوت به معناي وؼرقت.
لم دونت أنطولوجٌا النفً فً قلبً؟
ال أعلم ،سوى أنً تحللت فً كل شًء
وخرجت خارجً
من بنى المتاهة؟
من الشاهد على ذلك؟
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الشعراء الذٌن تجاوزا الزمن المقوض.
ماذا بعد كل هذه األبواب المؽلقة؟
وحٌدا لم ٌؤمن شٌئا فاحتجب
وقراءات شعرٌة للعدم
أكتب حٌن أجد اللؽة كسارة أما عندما أجدها وصٌفة
للسلطة الكونٌة أنبذها وأحرق النقاط.
جسدي الشكل الذي طرحه التكوٌن لً ،واللؽة الجزء
الذي طرحته لنفسً وجودٌا ،بٌنما أنا ؼامض أكبر ٌنز
وٌتنزل فً العالم.
الحرٌة التً ال تواجه المقدس ،حرٌة تدور وتدور حول
فراغ.
بنٌة السراب ساحرة ،جهته ،تشكٌله ،ما اشتق منه،
كل المتالشٌات هكذا ،واظن أن الخالق رقع المرأى
81

للتائه به ،وأوجده رحمة .السراب الذي فً الفكر هو
المجاز وداللة السراب لدي لٌست الوهم ،السراب جزء
ؼٌبً محجوب ومتجلى بشكل بسٌط جدا..
*
كل الحضارات التً بنٌتها داخلً
هزمتها فً النهاٌة القوانٌن الواقعٌة
أن أنسلخ إلى ٌمامة
أن أزود عن قلب حزٌن
أن أهدي شٌخا ضحكة
.
.
استهلكت ذاتً على المعنى
واآلن الخراب ٌتسع
اعلم أن الحدود بنت الخوؾ ،وان الخوؾ ضد أي
حرٌة لرإٌة ذاتك عارٌة ورإٌة العالم .وأن القفص
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وهمً ،والمرتب جسمانٌا لم ٌقصد به االول أي
حوائط.
أعلم أنً أنا لك متمرسة فً الرفض وآخر أنا متمرسة
فً الواقعٌة والخ .اعلم أن الشعر المحٌط الحٌوي
للمعنى ،وان االقرب إلدراك
الشكل االنقى للشاعر وجدته فً المجنون والدروٌش
والعاهرة ،وجمٌعهم ٌتطرفوا بال حد فً درب ،بال
أهمٌة الي شًء سوى االكتشاؾ.
ال ضد للوحٌد سوى ذاته ،اآلخر ذات فٌه بعدده.
*
األصل فً المشهد فراؼه.
األصل فً المعنى احتجابه.
األصل فً المخلوق سجنه.
األصل فً الخالق وحدته.
األصل فً الرحلة ،أفق تكوٌنها.
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األصل فً الجبر بصٌرة محب.

*
صرت هادئا
أجلس على المقهى لساعات وحٌدا
أراقب األبكالٌبس المستقبلً فً كل شًء.
الجناح ٌجرح الضفة التً خلقها العالم
وٌإول ماورائها العدمً لورقة.
ال ٌمكن أن أحد هوٌتً ألجل أي أحد ،ال ٌمكن أن أكبت
ظهوري ،وال ٌعنً الظهور حرٌق الحجب ،بل هناك
مستوٌات مهما تعرٌت لن تتعرى ،ولكنها لٌست فً
أفق الرائٌن كحجب.
ال تستوعبنً وحدة وال تحوٌنً كثرة
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مبحرا فً السكن المهجور للشٌاطٌن
وفً خزائن الصور القبلٌة فً الذاكرة.
تارٌخ الشعر ،تارٌخ الجنون والثورة .الجنون ألنه
تفعٌل المجاز والثورة ألنها تجلٌها.
دوما أعتقد أن الفالسفة ٌنقلوا المستوى المجازي
للعالم الذي تتجلى فٌه الفوضى لمسرح واضح ،حفر
وتعرٌة األفقً والرأسً لعٌن االكثر.
كل شطح ٌنقل العالم لضفة نورانٌة وظالمٌة أخرى
حتى ٌصٌر الحجاب األخٌر علكة
وٌستوي الوجود والعدم.
*
أندم مثل كل اللؽات الحرة التً أدركت ذاتها عن التعبٌر
عن أي شًء.
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أفردت حق الظهور الوحٌد فً وجودي كله ،للمجاذٌب
الشرٌٌن والعنٌفٌن ،هذا الحٌز المتبقً

*
تركك الذي شهدك لعلة الخوؾ من كنهك ،وتركك الذي
لم ٌشهدك ،ألصولٌة أناه ،وتركت ذاتك النك جرحت
وثنك.هل ٌمكن فعال معرفة الذات والتعبٌر عن معرفتها
بشكل لؽوي؟هل ٌمكن حصر الذات فً مسمٌات
مشبوهة بالجبر؟ هل ٌوجد مسمى ؼٌر مشبوه بالجبر؟
أنا من؟ ال أعرؾ فعال مع أنه ٌمكن اإلجابة المعتادة،
لكنً أدل على حٌرة ومتاهة.

*
ٌقبع فً إله صؽٌر
ونفً أكبر.
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ما أنا علٌه بالنسبة لمن حولً تجاوز مفهومهم عن
الحرٌة ومداها وهتك مستوٌات الجنون والدٌستوبٌا
المطلقة ،واالبلسة.
لٌس لدي أي دوؼما من أي نوع ،فكرٌة ،جمالٌة،
نفسٌة ..الخ ،كل شًء مباح للهتك لمعرفته والهتك
لهتكه.
الشعر الرحم الوحٌد المنتج الممكن فً كل األمكنة التً
عرفتها.
أطعمت الممكن ألي ممكن تارٌخً
وتهت فً اإلمكان.
ٌا دٌان الؽامض كله
ؼٌظ المعلوم ال ٌنتهً
ممن ٌحملون الشعر.
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القسوة النفسٌة على الذات ،رؼبة فً إٌجاد نور سرٌع
بعد عصر الخبًء.
قد توصلك الدروب لنفس النقطة لكن األمر لٌس هذا،
األمر أنها لٌست نفس الرحلة ،لٌست نفس المآلم
وكثافتها.
*
الشاعر عالم ألسباب كثٌرة النه حمال قاموس متحرك
داللً واللؽة هً خاملة أي عالم.
الشاعر عالم ألنه له حٌوات كثٌرة فً رأسه ولٌست
فقط حٌوات شخصٌة بل حٌوات كلٌة.
الشاعر عالم ألنه ٌتحكم بقدر فً آنه الذي ٌوسعه.
الشاعر عالم ألنه أقرب شكل للمجنون العاقل ،وبٌنه
وبٌن صمته خطوة ،ودوما أشعر بذلك ،أن الشعراء
الحقٌقٌٌن ٌضعون حدا عن الخطوة تلك.
الشاعر عالم ألنه ال ٌتوقؾ عن اإلنجاب المعنائً
والكائنً حتى موته ولٌس األمر ٌتعلق باللؽة فقط.
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*
أتحاشى النظر فً عٌن أمً من شهور ،ألنً ال أرٌد
رإٌة دالالت حرٌتً السوداوٌة فٌها .لكنً أعرش كل
وجودي بوجهها وهً تضحك.
الذي اختلى
عرؾ حال المعنى
بقرب حزنه.
لدي حنٌن عارم لمناجاة أحد لكنً بالفعل ال أجد أي
أحد ٌمتلىء بقٌمة تستحق ذلكٌ .دي ترفض كتابة
منادى خوان ومسبح بالعالم.
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اضطهدتنً االلهه ألنها عرفت كنهً من البدء
واضطهدتنً الناس التً تجلٌت علٌها بالفوضى
واضطهدت نفسً النً كرهت عتمتً المطلقة.
كان االضطهاد نوع من مساءلة وابتزاز لوجودي،
واألمر أنه تمت استثارة االسواط ،لكنها قبلٌة رقود فً
العالم.
*
ال أرٌدك من خلو المراد
أرٌدك وجوبا لكٌانً.

*
طٌؾ أنا
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معبؤ بالمالمح المزٌفة
وأشكال كثٌرة من الخالٌا
ظهوري عبء على باطنً
وضمٌر"أنا" ضد حقٌقتً.
العٌن الحزٌنة مورد نور
وبدء لكل شًء أن ٌتؤول لجمالٌة.
ٌضطهد الشعر أي بعد ثابت فًٌ ،ضطهد أي رإٌة
سلطوٌة نحو أي هجرة فً أي ممكن أو شساعة.
ال تمتحن ذاتا مضطهدة فً منطقها وال ٌعنً ذلك أن
منطقك حقٌقة ،الحقٌقة مفهوم ذاتً .ال ٌمكن معالجة
المشاعر باالفكار بشكل حادٌ ،لزم تمارٌن كثٌرة
وتعابٌر كثٌرة .وتذكر فقط أن الصدؾ هً من جنستك
بعٌدا ال أي شًء آخر.
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الكثٌر من العشاق كان ٌإولون إٌالمهم بالمحبة ،من
نازعها ،وال ٌكن ٌرى آثار هذه السجون الذي ٌخلقها،
إما ألناه وخوفا علٌها بسبب معاٌٌرها المجتمعٌة ،وإما
محبة سلطوٌة .المحبة أحٌانا شكل خفً للسلطة.

*
أشٌاء تساوي نشوة الكتابة لدي
رإٌة أجنحة العصافٌر الملونة وإدراك ؼنجها فً
الطٌر
واللٌلكً السماوي فً الؽروب
ولمعة الضوء على مرآة فً المقهى
وضحكة حقٌقٌة لعجوز.
الصوت الذي أعبر به فً الكالمٌ ،ؤخذ طاقة من
ؼصبً ،الصرخات التً تخرج عنوة ،تؽٌٌر المرئٌات
فً الشوارع حتى لو لم تكن فنٌة ،الكتابة ،الرسم ،كل
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شًء ٌمص هذه المخالب الفعالة دوما على الذات
والمعنى.
التعبٌر محو المنطقً بدون كبت ،بدون كبت ألنً أفهم
حوًٌ بؤقصى درجة لذلك أكتبه .فإن محوته بسلطة
األمر ستظل االطالل راسخة.ل الكتابة ،حتى أوج
الكمال ،وٌصبح العالم محوا كله.
للتعرٌؾ المقنن :أنا ال أحد ٌتكون أحٌانا فً ظل
مشاعر وجد وجمالٌات وٌختفً طوال الوقت.
أفضل أن أقابل مجنونا عن أن أقرأ عنه ،أفضل أن
أعٌش أنا الجنون على أن أقابل مجنونا .وهذا فرق
جوهري بٌن أقلٌتً التً على هامش الهوامش وبٌن
الذٌن فً النور وفً الهامش االول والثانً ..لٌس
األمر هو الجمال على االرٌكة ،الجمال الذي أقدره ،هو
الذي ٌكلؾ حتى لو كل شًء.
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االدب واالحترام الذي ٌكبت الصدق هو الزٌؾ بعٌنه
فعال.
رأٌت من رأٌت فً من ٌهدم اإلله فً المذبح ال لشًء
إال لكً ٌجلس مكانه ،ولم أرى من ٌهدم المذبح نفسه.
الجمال فً الفوضى أصٌل ،أما فً النظام مصطنع.
تتوالد الصور فً باطنً
من أي ندبة شعر على العالم
وأي تحقق لصدق خالق
وتالشً لصدق مخلوقه.
ال أحتمل اللؽة الٌومٌة ،اللؽة التً بال مجاز ،وأشعر أن
متحدثٌها ضحاٌا األنظمة الالنهائٌة .فً أصلً،
صٌرورة كلً مجاز.
ٌصٌب العقل لوثة من قنوط القلب فً العالم
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تضطرب اإلرادة وٌسؤل الكٌان كله عن ذلك.
هناك فً اللؽة
ضحٌت بكل ظلً
وما عدت أبدا
بؤعراض الندم.
ألفتنً كالب المدافن بعد الثانٌة عشر
وطٌوؾ االلوان المجردة هناك
وألفت النوم على ظهر مقابرها
أقول شعري من صدري بالشهٌق والزفٌر
وأعد النجوم التً خربت فً السماء
والعٌون التً عمٌت فً قلبً.
خلقت العشوائٌة كل بالط وحدتً وعاج البرج
والجهات الموإودة من النشوة.
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اللؽة شكل صناعً للمعنى.
تخلٌت عن الرؼبة فً إثارة إعجاب أحد منذ مدة
كبٌرة ،أصبح قعري واضحا للجمٌع ،بال أي دهان أو
مكٌاج ،الرؼبة فً العري أهم من االخر.
تدٌن اللؽة للذي فطر صرخته فً نؽم
وخان عهده مع الصموت.
*
اجعل بعضً من كلك
وال تجعل كلك من بعضً
فً نهاٌات المتخٌالت النورانٌة المستحٌلة.
التجرٌد الذي ال ٌذهب بً إلى عدم حد أي شًء وكل
شًء ،تجرٌد ناقص ومؽذى بالخوؾ والعالم.
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لم ٌعد أي شًء ٌربك عقلً ،لم أكن أبحث عن ذلك
بالقراءة أو الكتابة ،كنت أبحث عن شًٌ ،ربك قلبً
وٌعطٌنً حبكة ومعنى لهذا األلم كله .كان بحثً
الالهوت فاجعا وبحثً الناسوتً أكثر فجائعٌة .وال
ٌمكن تناول العالم بعدها إال كسبحات للؽزاالت.
للشاعر منطق آخر ،دالالت أخرى ،إنه جوهر الهوت
خالق ومإلم فً ثوب فٌزٌائً إنسً .لم أقرأ أو أدرك
مثلهم أبدا كداووٌن للذوات المتفرقة.
ال أرٌد أن أرى حزن الشعراء ،إنه أكثر ما ٌجٌدوه،
وأعمق ما ٌجلد هذه النقطة المتبقٌة داخلً .حزنهم
ٌشل نفسًٌ ،خلً صدريٌ ،قلل وجودي إلى عدم،
ٌنبت كل الدٌستوبٌا الممكنة فً باطنً ،كقصٌدة نزار
قبانً بلقٌس.
إن الذي أدمنه لٌست المعرفة وال المنطقٌات بل
الجمالٌات والفن والمجازات .لكنً أستعمل فً جهاز
اعتقادي الشخصً كل المنطقً بدون إؼفال ما ادمنه
كوجدانٌات وكحق لزومً للمعنى.
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قسما بالذي لم ٌقال لعدم كفالة أي شًء به
اكتفٌت من الزهد حتى عظم التالشً
وعاملت ذاتً على أنها محو.
قسما بالذي ال ٌدل علٌه أي رسم أو جرحه
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المشكاة فً عٌنً بٌضة فاسدة
والحرؾ حرٌق ٌدوي للعجز اإلنسانً.
القسوة على الذات رتبة صوفٌة ال ٌفهمها أي لدن
منطقً.
*
ماذا تدل الداللة؟
أرق نص أمضى كله فً عرفان ذاته.
ٌوصلنً االكتئاب أحٌانا لنورانٌات وجودٌة ،منها
الخفة والتالشً والزهد فً عروش الفٌزٌاءٌ .وصلنً
ألعماق ذاكرتً حٌث الصور كلها وجوه الموتى.

*
زاهٌة االنوار فً البعٌد
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ومختبئة الوحوش فً الكافور
الكلب االسود ،االكتئاب
لم ٌعد ٌعضنً الساعة الثانٌة عشر كل ٌوم لالنتحار
والخضار عاد للونه فً الطرٌق.
ٌحمل كل نص نصوصا ؼامضة فٌه تحتاج شاعر فقط،
والنص هو كل شًء.
هناك كلمات حنونة الرسم والداللة ،وأؼلبها بدائٌة،
تارٌخها قدٌم ،مثل المزمار ،المكحلة ،الراوي،
التجرٌد ..الخ وأظن أنها أكثر قدرة على الجمالٌة
والتركٌز.
الشاعر ٌخلق صدفة مع البعٌد من المعانً واالشٌاء،
ٌكون فً حٌث وزمنٌة كل شًء.
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قد تحرك صدفة عالما ،قد تدمج ذاتٌن أو ذوات ،قد
تفرخ وجودا ،ال ٌعنً ذلك عدم حقٌقٌة ما بعد الصدفة
وال ٌنفً عبثها.
ال ٌكتمل الشاعر فً نقصه بدون جنون
وال ٌكتمل الرسام فً نقصه بدون تجرٌد.
ؼامض اللؽة واللون هو الموسٌقى وؼامض الموسٌقى
هللا.
ترك العالم على صورته االولى
حتى جاء أول شاعر
وأرضى مقام هللا.
كان هناك خرٌفا واحدا فً الروح
حتى تعدد
وشبه كل شًء به.
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*
واصل كنهك بال أن تحدث مهما كلفك ألمك ،ال أبعاد لك
فً آخر ،وؼفرانك المجدلٌنً ال تشدده على نفسك،
أنت مجهول مضاعؾ الهوٌة.
هناك فرق داللً بسبب الشعر بٌنً وبٌن الجمٌع ،أرى
الشمس عٌنا لألفول ،وكلما استشعرت وجودها أراها
تلم على بعضها وتضم إلى نقطة تتالشى ،هذا مثال
بسٌط .هذه هً الوحدة ،أن ترى ما ال ٌراه ؼٌرك
المدرك .لٌس بإدراك مفارق بل بتدوٌر فقط.
جزت لنفسً وأبحت كل شًء حتى أصبحت كل شًء،
هل انتهى البٌن كله المرصوص من أزل؟ هل فركه
وفرطه المجاز
*

إدارة الوعً ال أحد إال القلٌل جدا ٌستطٌع السٌطرة
علٌه بسبب شهوة المعرفة ،فؤنا كنت عندما أعرؾ
شئٌا مخلخال لم أكن أتراجع بل أستزٌد بال وقت،
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وبشكل مكثؾ وبؤشكال كثٌرة .كان ممكن أن أتلقى ما
تلقٌته بشكل اقتصادي ومدبر ،لكن األمر كان صعبا جدا
تجاه هذا الؽامض.

لدي ملكة مؤساوٌة فً استحضار المآلم ،ملكة فً عدم
إدارة لو حتى بقدر ضئٌل التؽذٌة لها من شتى أنواع
113

المتذكر والمتخٌل .هذه الملكة قوة ثورٌة للتفكٌك
ولكنها قوة تدمٌرٌة لبقائً.
*

عندما ٌتؤلم اإلنسان إما أن ٌهرب بإٌالم نفسه أو إٌالم
االخر ،وهذا ٌعتمد على إدارته أللمه.
القلب الذي رققته الوحدة واأللم
االن مسعور للصراخ طوال الوقت
على أي عذاب مدرك آلخر ؼرٌب.
ال أرٌد الخروج من مسودة العالم وهامشه وظله
مهما رأى النور جلدي
لن ٌرى قعري.
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األشخاص وحٌدٌن بقدر توقهم لحضن من ؼرٌب
واالنخطاؾ لعٌونهم.
أصبحت أعامل ذاتً على أنها عدد ال ٌتحدث وال ٌحد
وال ٌعرؾ أمام الورقة وأمام المرآة المخطوطة من
الؽٌب.

أنا التجلً األعظم للسواد والدٌستوبٌا
عمرت البٌاض بدمً
ولونت ما استطعت من المعنى بالدكنة العمٌقة.
فرشاتً وقلمً زوج أبالسة
ولٌسً محٌرة
مضببة ومضٌئة.
لم تعد هناك سٌادة لقلبً
المخلب فً رقع الكل.
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وفضلً على الجنون
وصؾ وحً الموسٌقى.
أحق ؼلبة
الخبث
من السإدد البعٌد
أحق عجبا.

الشًء الوحٌد الذي ال ٌمكننً نقده أبدا المحبة.
ال "خالل" شكل من أشكال تسٌٌد الفراغ
أنا بال "خالل" وكل "خالل" ممكن.
كل الكالم من فٌه مجنون طفر
كل الكالم بال مجاز بتر
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كل الكالم جبر العجز الذي ظفر
وعقال على الخبر.
لو رسمت كلً سٌكون أقل نسبة ممكنة من السواد
على بٌاض مرمً ،جنٌن األزل
ولو كتبتها ستكون نقطة ال ترتبط وال تتداخل مع
أخرى.

ال أزال فً رحم األرض
وسرتً مربوطة بصورة هللا
والجبر مهما اشتد منها
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فقلبً ؼافر ٌسترد محبته من الؽرٌبات.
*

تؽرٌنً تعٌٌنات المكان بالمكان ،العدم بالعدم ،التعٌٌن
بالمسمى الواحد ،الكلمة .وتدعونً لتدمٌرها بالمجاز
وعزٌمة التدمٌر.
ما خرج من اللؽة واللمس دخل فً ما ال ٌتم اقتصاده
من الجنون ،تركه كله ،أو كونه كله.
كانت شدتً الكبرى مع المعنى ال مع اآلخر وال مع
المجتمع ،كانت شدنً بال أي رقة .أجد العدم فً أصل
االشٌاء جمٌعها ،وال أبؽً خالفا وأفرده لخوؾ أو
لتلبٌس معناي ومعنى كل شًءٌ .قول الكثٌر عش
حٌاتك ،وال أعرؾ ما هذه الحٌاة التً ٌحٌونها ،إن
النشوات القلٌلة فً هذا الخراب تساوي كل النشوات
التً شعرت بها فً السجن.
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أشعر أن المحسوسات لها صور مجردة ،متقاربة نسبٌا
مثل العدم هو العقل ،القلب هو الوجود..الخ وتختلؾ
هذه التقارٌات على حسب الخطابات وبما أن كل شاعر
له خطاب كامل منفصل فكل له رموز جاحظة على
الرسم.
*
النفً فً جوهره كراهة للمعنى وعصٌان الي طرح
بكٌانً ،وال ٌروض بمنطق بل بالجمال.
رائحة دمً منشٌة عند حز الشرٌان
كرائحة مائكِ الساخن بٌن البالت
وهو ٌخرج من جدول الزمن والخوار.
كل العالم حفر فً نقطة أو بحث عن نقطة.
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كلما عمق زهدك فً العالم كلما عمقت محبتك للعٌن
التً تراك عراٌا ،وتوسع حدوثك فً المعن ،وعنؾ
العش الذي ٌضمك.
فكرت أن أفقؤ عٌنً كثٌرا
أن أقطع أذنً
ال ٌعجبنً رسم االول وفنه.
كل رؼبة أصٌلة قربها من الموت أقرب من استمرارها
نفسها ،كل رؼبة حضانة له ،اصطناع الهروب منه.
الكتابة أصبحت فعل وجود ،ولٌس ذلك مدحا فً
الوجود ،بل أنها أصبحت قبلٌة مختارة من كثرة
الحاجة إلٌها ،شهٌقً كل شًء وزفٌري كل شًء.
*
التجرٌد نوع من السوداوٌة التً أمارسها على المعنى
باللؽة ،أبكالٌبس أداتً.
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*
القوة التً ٌعطٌها الدمار الذاتً واالستواء الكامل لكل
شًء ،جبروت ال ٌستثنً حتى قٌم الشهٌق والزفٌر.
كل االورجازمات الممكنة تضؽط فً حٌز الكلمة هذه
األٌام وٌتبعها اورجازم مطلق لم أخبره مطلقا للسواد.
العماء ٌخلو من أجناسه وال آخر وال معشوق هناك،
صمت أول مرة أسمعه لكل شًء.
*
أكن الؽفران للؽة التً كتبتها وللؽة التً دعتنً للبقاء مدة طوٌلة
جدا ،أكن الؽفران للسكٌن الذي كان فً شرٌانً ،والكحول الذي
أدمنته خوفا على عبراتً أن تجؾ ،أكن الؽفران لكل شًء إال
لذاتً ،ألنها خامرها ٌوما البٌاض األنثوي ورحلت بال والء وال
عود.

أشعر ببدء كل آن فٌه أكتب ،بدء لً ولكل شًء ،لكنه ٌتالشى
سرٌعا مطٌعا صب الكآبة الؽرٌزٌة .متى أنسى أنً أنا وأتذكر فقط
أنً طائر ملون؟

*
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كفاٌة البدء شعر
وصٌره عرفان مضطرب
ونهاٌته نقاط ملؽومة.

*
حدثت ٌا إلهً مرة واحدة عندما وددت الشٌطان بخلقً
ولكنً ابتهاالته قبل الطرد والشجن االبدي.
*
الراحة الشخصٌة فً اللون أعمق من الحرؾ ،أما الكتابة محرقة
سرٌعة ،قد أكتب جملة بها عشر مجازات وأفع المجازات فً
شهور .ما ٌحدث فً رأسً عروجه ٌكلؾ ؼربة عن العالم.
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لم أعصً قلبً ٌا إلهً
لم أدنس ضفتً شفتٌها بدمً
لم أحرؾ عهدي مع الزهد
وحرقت كل آثار العالم فً،
هذا ابتهالً الظلوم.
*
الذٌن ٌعرفونً ال ٌعرفون حجم السٌطرة التً ٌفعلها عقلً الإرادٌا
لعدم فقد اللؽة معهم ،ومعً ،الجنون أمة الصموت
*
أمشً وأحس أنً بٌن مراٌا ،أكتب وأحس الكلمات مراٌا ،وأنا
ضٌؾ المراٌا دوما ،على عدمها.
*
النظر فً عٌن الؽرٌبات بالنسبة لً طاقة جمالٌة تفوق هذه األٌام
كل شًء.
*
دوما كنت أعتقد أنً الوحش الذي ٌسكن فً كوالٌس أي مكبوت،
أتجسد فً لؽة معٌنة ال تقال ،وإن قٌلت تقال فً العواجس ،فً
الصلوات واالعترافات ،كالم البكاء وصرخاته.
*
تقرٌبا كل تارٌخً هربت من المحبة بشكل عالئقً ،حتى المرة
الواحدة التً دخلت فٌها عالقة بشكل عاطفً ال بشكل جنسً،
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كنت مفر دوما ،ال أعرؾ هل ال روابط بٌنً وبٌن أحد لهذه
الدرجة أم أن الحروؾ وااللوان دوما تنشً سكٌنً.
*
كانت روحها لٌلك النهائً مضؽوط ٌمشً على ؼصنٌن من توت،
عٌناها حبتان رمان شره الحمار ملعوق بالبٌاض التشكٌلً ،كان
نهداها سحابتٌن ال ٌهبطوا منذ خلقوا وال ٌخؾ حوٌهم ،كانت مع
كل ذلك تحبنً أنا صدى الزوال.
*

ما توقفت عن خلقً منذ دنً من روحك
ومنضدة الصلصال والسكٌن الزالوا فً جٌب األزل والزمن.
*
كل ما قلتٌه لً أٌتها اللؽة
نقاط نور وسواد
على ورقة الوحدة والوحدانٌة.
*
االورجازم حٌز روحً تتكسر فٌه قدرة الجسد على الجسد.
*
راؼبً ال تؤتمل حضنا
وال حٌاة
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أنا شوك ولهٌب
ولوامسً ال تطٌع أخالق،
ٌا قاتلً تعال
محمودا جوارك ودراٌتك عن شساعتً.
*
أكثر وأنقص بجودة المعنى والمخدر
وتخرج من صدري كل أٌائل التارٌخ
وٌوتوبٌا ودٌستوبٌا المجدلٌنا.
*
لٌس مدحا فً االلم ،لكنه فعال أكثر ما ٌخلق لؽة فً القلب،
وٌعطً معانً ألي عالئقٌة مع أي أحد ،ونظرة أخرى للعالم،
واألخرى تلك معمقة بالزهد والوعد بالبحث بال نهاٌة.
*
ال ٌا خالقً ،قلب الكافر حالم بالضرورة ،بصوفٌتك ،وحنٌة تشكٌل
الجحٌم بالفن ال بروتٌن العالم .ال ٌا خالقً ،المجاز منطقً راهنٌة
التوحد فً الكل ،والوحدة مع المعنى ،لٌست عطبا بٌولوجٌا .ال ٌا
خالقً " أنا" رمز فارغ ،وقلبً مرآتك قبل الخلق وفً األزل
االسود الخائؾ.
*
الخوؾ لٌس من الحرٌة ،الخوؾ من آثار السجن فً عقلً.
*
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أنا عنٌد فً عالقاتً الؽرٌبة مع ذواتً فً اللٌل ،مرة صالب ،مرة
كسارة ،مرة مجرد ،مرة أنا شطحهم جمٌعا ،مرة أنا عٌنهم ،مرة
أنا نفٌهم جمٌعهم.
*
طوال األوقات تتكشؾ نثائر لم أكن أستطٌع التعبٌر عنها ،بحار
الؽامض الملؽمة تتجدول مع التؤمل المستمر فً كل شًء .حتى
فً نقطة على الورقة ٌمكن أن تنتج منها عالما كامال ،النقطة تلد
لؽة ،تلد كل التشكٌالت الممكنة.
*
تعودت أن أعبر فً وجه أي جالدي وكان أكبرهم مرآتً فً اللٌل
الفارغ من الجوار والصحبة ،تعودت أن أكسر إمرة العالم على
قلبً وعقلً ،ولم تكن الراحة فً ذلك أبدا لكنه أعطانً قدرا من
الرضى على ذاتً التً أسلمها للورقة وأعلنها.
*
ال ٌصل اإلنسان إلى حالة مرضٌة بالنسبة لً من الفكر والفلسفة
بدون الفن.
*
استؽنٌت عن كلً ٌا إلهً وبدأ الخراب مبكرا جدا ،ال تطاعم لً
مع أحد ،ؼدو فً البعٌد ورواح لبعٌد ،وطرد من الحنان والجحٌم.
ال استطٌع رإٌة الورود ،كل شفرتاها لم تعد أجنحة ٌنام فٌها
النور ،بل تحوي ؼٌبً المحتقر .نظمً االن ال ٌكفل شٌئا ،هل
هناك لؽة الي متؤلم؟
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*

ال ٌشبهك أحدا
ألنك أداة استفهامه عن هوٌته.
*
كفى ٌا لؽة
كفى ٌا هاجسً
المخٌل خائؾ من تحققه.
*
كان ٌرحمنً دوما الشعر ،لكنه اآلن كطرٌقة تكوٌن مفتل الممكن
والكائن والمستحٌل.
*
جوفك مطعم بالكمال
الذي ال ٌمكن أن تدركه
حتى ال تصٌر وحٌدا مطلقا كمن رشفه.
*
ٌحتاج االنسان دوما هذا ما أظنه دوما إلى شاكوش حاضر وقوي
لكً ٌدمر نفسه ولؽته اللتان ورثهما من اآلن التارٌخً.
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*

كشطت كل جلدي لكن العالم ال تتوقؾ رٌحه وزوابعه
أنا معطوؾ على كل شًء
أنا عاطؾ كل شًء.
*

قصٌدتً الشكل النظري للشر ،وربما أنجح ٌوما فً الفوز بكل شر
التكوٌن.
*
الشفقة أضمرها على كل حً لم ٌصل بعد لبإسه ولم ٌصل بعد
لحقٌقته البعٌدة خلؾ أسوار كل اللؽات المحتملة والمستخدمة.
*
الشفقة أضمرها على كل حً لم ٌصل بعد لبإسه ولم ٌصل بعد
لحقٌقته البعٌدة خلؾ أسوار كل اللؽات المحتملة والمستخدمة.
*
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كل نداء أدٌته كان رجعه صمتا
كل حضور أنجزته كان نهاٌته ؼٌابا
مناقب المارق المختار من الخلخلة.

*
توقفت عن الؽذاء عاطفٌا من اآلخرٌن منذ زمن طوٌل واالن
أتؽذى على الشساعات المجنونة الفوضوٌة التً بال أي مشاعر
وال حقوق ملكٌة.
*
اآلخر عبارة عن نحلة ماصة للجمالٌة للطاقة ألشكال التكوٌنات
التً ٌخاؾ منها ،لهذا االدب أٌن البحث عن معنى فً آخر معذب.
*
ٌا خالقً بال علة
وواهبنً األلم واالخٌلة بال حد
ذنبً قوة ثورتً
ونهج انتشاري فً اللٌالً على جسوم الدالالت.
ٌا خالقً أعذرك على نبذي
والخلوة فً الكوة وحٌدا
تضفر شعرك الطوٌل
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بدم المنتحرٌن.
لقد صالحنً األلم مع النهاٌة
ومع العالم.
*
كل شًء ٌمكن أن ٌتخطاه العدمٌة طالما لدٌه شبق مرعب للخلق.
*

فً بدء أفوله خفق قلبه
وانتهى قوله
حتى نشر هو الخراب والدمار
وخلق لؽته.
*
أكثر ما ٌمكن أن ٌدمن هو الخلق ،وأكثر مما ٌمكن أن ٌدمر إن
وصل بخلق الذات لنفسها.
*

لو لم أكن أكتب كنت سؤكون انتحارٌا ٌفجر نفسه فً كل الخرابات
التً ضمته لكً ال ٌشعر خرب بدؾء وهمً بعد ذلك.
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*
شبعت من الجدران ورإٌتها والتؤمل فٌها واالستعانة بها فً
المجاز وتقرٌبها وإبعادها والجدل معها فً اللٌل والرسم علٌها
وتخرٌبها فً النهاٌة ،خارج الجدران آناء بال آن.
*
فوق النص
مروي
وراوي
وتحته عدم.
*
استؽرقت الكثٌر من حٌاتً أحاول أنا أتحرر لكً فً النهاٌة أرى
عدما قلقا ٌجرؾ كل شًء ،والعدم تدرج للنفً والثورات .لم
أعطل شاكوشً بعد تخرٌب كل شًء ودرت على ذاتً .األزلً هو
الشاكوش ال أنا.
*

كلما مر الوقت
كلما فقدت اللؽة أكثر
وشؽلت برإٌة االضالع المكسرة للعالم بال أي فعل.
*
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كانت وردة مشبوكة بالسماوات
حتى كسرت البٌن
وضاعت فً النور.
*
وعدت فً رإٌتً ،فً المرآة أو محاولة استخراجً من القصائد،
كانت هذه لذة جمٌلة ،لكن االن أصبحت وهمٌة،كون أي صورة لً
أو انعكاس ،شكل من أشكال التؤوٌل للالشكل .أال إن المجاز قداحة
فادحة الي تعٌٌن؟ أال إن االقواس بقاٌا فً لحظاتً؟
*
نص ٌتلو نصا بال أي تؽٌٌر فً داخلً ،ال أعرؾ ماذا أفعل
بالعالم؟لٌست صرخة تشاإمٌة بل صرخة تساإلٌة .ال أتؽذى على
أي شًء سوى متخٌالت والشعر لٌس تطاحن ٌدي ،هل ٌحٌا هكذا
جمٌع الشعراء؟ أم إن األمر تطرؾ ذاتً وملكة تدمٌرٌة؟ أصبحت
أجلس بالساعات فً المقهى أدخن السجائر وأنظر للشارع وال
كوة تنفتح وال نصل ٌمشً لشرٌانً .أؼٌب وسط مدلهمات
ونورانٌات ؼرٌبة ،أتؤرجح بٌن الذوات المعذبة وال مؤلوؾ ،أشعر
أنً أتبدل لهوٌة أخرى كل لحظة ،هوٌة رإٌوٌة .ربما الثورة
العارمة شرخت أي مضً بجوار أي أحد وأي ضم ممكن أو ؼٌر
ممكن لذاتً .ال ألوم أي أحد على أي شًء ،قسوة اآلخرٌن من
جنس االنوجاد البائس ورهافتً وقسوتً من جنس الوحدة .نحن
مخلوقات سٌارة فً عوالم ،طاقتها من أوج الجنون والعبث.
*
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نقدا بٌئات كثٌرة فً داخلً ولكنً لم أنقد بٌئة المجنون ،التً
خرج فٌها عن شكلً وحٌزي إلى حٌوٌة مطلقة بال عودة.
*
مشكلة االٌجو أنه ٌحرم فً التافه تذوق الكثٌر من الجمالٌات التً
ال تستطٌع التعبٌر عن نفسها.
*
أضمر السخرٌة فقط على ما ٌظن أن الكآبة نوع من أنواع
الضعؾ وٌشعر بالشفقة ،بٌنما هو ال ٌعرؾ أنه أقل قدرة على
الرإٌة فقط.
*
تعودت على التدمٌر ألن االشٌاء جمٌعها تستحق ،حتى ذاتً،
ولكن دماري كان كردة فعل ألي أحد ٌحاول السٌطرة أو القمع.
ونوازع الدمار كثٌرة منها أنه ٌقزم الحٌز الداخلً وٌكشؾ لً
نوع من العبودٌة بجوار عبودٌة المعنى واللؽة..
*
كان كالنا ٌجلس فً نفس المقهى
كان كالنا ٌنظر بال نظر للشارع
كان كالنا ٌتفاعل بوجهه بدون مثٌر خارجً
كان كالنا بال ندم على شًء.
*
كل شًء كان جمٌال
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كل شًء كان قبٌحا
فقط العٌن هاجمت العالم والمعنى!
*
نً العالم سواء على وحدة إله أو وحدة خالقٌن من فالسفة
ُب َ
وشعراء ..إلخ األمر أنهم لم ٌؤخذوا إال قشرة وحدتهم.
*
كل ما اشتهر لؽٌر تدمٌره خسئت سٌرته.
*
من نحت الوجود أصال
وجعله وجوبا
كان خائفا
ونادل الوهوم من أي لدن.
*

ال ٌمكن بالنسبة لً خلق القصٌدة ولكن ٌمكن خلق الشاعر
بواسطة أشٌاء كثٌرة.
*
عدم أإوله األوائل وحنطه من بعدهم وجودا وخلقوا فٌه ما
تحتاجه أناهم وعاطفتهم فعال.
*
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هذه اللؽة لٌست عربونا لالعجاب ،هذه اللؽة قاذورة مجردة.
*
ال أفهم التصور عن الشعر السائد أنه شكل من أشكال الٌوتوبٌا
البٌضاء فقط والجمال الرقٌق ال الثورة والعنؾ والفوضى؟
*

أجلس
أتجرد إلى نقطة
وٌتحرك الخارج لنقطة
ونظل فً نفس المدار
حتى نتدمر.
*
كل األحجبة المسدلة علٌكِ تخلق أحجٌة فً رأسً ،كٌؾ ٌئز
القماش على جلدكِ ؟كٌؾ ترق عٌنكِ للمرآة عارٌة وال ترق
لطٌفً؟كٌؾ ُتمسدي المعقولكِ لٌال قبل النوم بؽٌر شِ عري
السرٌالً؟كٌؾ تقطفً نثر عٌنً مهما كان المرئً أمامً؟إنها
أسئلة كافٌة لكآبتً.
*
كل شًء منسوخ من نقطة
عمٌت عنها الممحاة األولى.
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*
كل شًء فراغ أبٌض عاجز عن تصوٌر أي شًء وعن حوي أي
تشكٌل ،سٌظل قٌومً بتجرٌده .أنا فقط أٌها العالم خربت قبلك.
*
أظن أن من لٌست لدٌه رإٌة أخرى للكثٌر مما فً العالم ،هو
المؽترب ،لكن الفرق عن ماذا؟ المتؤمل مؽترب عن المجتمع لكنه
متوحد بالمطلق أو بتخلٌقه ،والثابت مؽترب عن المطلق ومتوحد
بالمجتمع.
*
الفرق بٌن ما أراه ماهٌتً وما أراه واقعٌتً هو الذي أسس األلم
الوجودي والمٌتافٌزٌقً .فال أستطٌع ترحٌل ماهٌتً لواقعٌتً
بالكامل وال أستطٌع التنعم بها بدون قٌود الواقع
*
العذاب فً التفلسؾ ال فً االطمئنان إلى كل الموروث ،وهذا
التفلسؾ فعل عقلً ذاتوي ،ممكن ٌجرحه كتاب أو شخص أو
صدمة نفسٌة ..الخ ،فال ٌمكن نعت المتفكرٌن والذٌن لدٌهم رإٌة
أخرى للعالم بالكسل ،فالكسل فً تبنً وجهات نظر البٌولوجٌا
الجسدٌة والنفسٌة واالجتماعٌة..الخ
*
الكابوس سردٌة سرٌالٌة البد أن ترى كراكٌبها النور مهما كلؾ
المتؤلم ،ال تحتفظوا بسوادكم ،أطلقوه لٌهلك وٌهلك وٌتكون ؼٌره
ولٌرحل ولٌنبذ أي أحد ،الطٌر ال ٌحتاج األرض.
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*
ٌمكن أن تبدل عٌنً ،أذنً ،وجهً ،لكن ال ٌمكن أن تبدل قلبً
وإال دل على ؼٌري.
*
ثمة كلمات دوما تحتاجها لؽتً ،وثمة كلمات دوما تحتاجها
ممحاتً ،تحتاج أن تراها ،وأول الكلمات هً أي شًء ٌشٌر لً.
*
ال أستطٌع وصؾ نفسً بؤي شًء مهما كان وصفا ثابتا ،ال
أستطٌع أن أقول أنً هادئا أو عنٌفا مثال .أنا الوجود فً شذرة
والعدم فً شذرة فً نفس القصٌدة ،لهذا ال أإمن باللؽة الحرفٌة،
فقط اللؽة المجازٌة التً من صنوفها الزمنٌة أو الشعرٌة.
*
كل ما قلته حقٌقة ،كل ما نفٌته ،كل دالالت األلفاظ التً
أستخدمها ..إلخ ،هً رإٌتً الذاتٌة ،أتمنى أن ٌفهم الجمٌع ذلك،
وأن ٌعرؾ أنه هو كذلك.
*

ترتبط الذوات بمسمٌات جبرا من اللؽة والفهم لكن الؽالبٌة تظن
أنها تعبر عنها بشكل حرفً ،وال تترك مساحة للذات للثورة من
خاللها.
*
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كقارىء ال أحب النصوص التً ٌمكن أن أكتبها أو تدور فً
هاجسً ،أحب التً تدفعنً إلى اإلٌمان بوجود ؼامض الزلت لم
أعٌشه وال أعرؾ عنه أي شًء.
*
ال أحقر الٌومً وأعتقد أن الجمٌع ٌستخدمه وٌعٌشه ،لكنً ال
أحبذ االنؽماس الكامل فٌه لسبب بسٌط وهو أنه مخلوق االهتمام
فٌه من السلطات المرئٌة أو ؼٌرها ،بٌن المجرد مساحة خاصة
تقل فٌها نسبة الدفع من العالم .وهذا فً النصوص ،هذه الكائنات
الحٌة.
*
حرضت المرئٌات جمٌعها بالتجرٌد للهروب
وبقى خالقها وحٌدا
ٌصٌح بمجده الشجً.
*

رحماك عذبتنً بكفً
فابترها من عدلك علً
وابرئنً من أهلً
وافصمنً عما لدي
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حاجتً فٌك ال فً
واللٌلكً حنة عٌنً
أخزنه فً شقٌتً
وأعتقه فً سوادي
ألتزٌن لسردٌة الخفً.
عرفتك من إصؽائً أللوان السماوات
من ترمٌز لمسحوقات الوحدة واأللم
ولم أعرفك من طاعتً الدائمة
وال من لدن نبً.
رحماك لعبدك الشقً
للمشاع والطوي
رحماك طفر الدمٌم من البهً
والعالم تلون بعدمً الثوي.
كٌؾ أقنع عٌنً بؤنها ستراك ٌوما؟
وال أحد ٌرى سوى أطالل الكلً
كٌؾ النور ؼد النفًٌ؟
ال تنشنً سؤنساك
ال تصبنً فً قلبً سؤخون كل شًء
ال تعطنً وجهك ال أستحق رإٌتً
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أبصرك مجزئا على كل المجازات
فال تجتمع فً على لماها الزالل
أعطنً خمرا ألشد أزري بكؤس مر
أعطنً ثورة ألفجر السر
أعطنً ناٌا ألعزؾ للحر
واسلبنً إرادتً فً االخر
مهما لمع صلصاله واستدعى جنونً.
*

أتعرى عندما أعرؾ أن الحجاب هو ما ٌعطً معنى ألي شًء ،ال
االنكشاؾ المطلق ،لكن رؼبتً فً الفهم أكبر من اهتمامً
بحٌاتً.
*

أسر هوسً متواتر من هدم المجسم االول
لتسٌٌل العالم بسحر واستفهام أكثر.
*
ٌمكن صناعة الشاعر لكن ال ٌمكن صناعة القصٌدة التً أحب ،ال
حفر لمطلق بؤٌدي أي سلطة من دولة ،مجتمع ،شلة ،حزب،
جرائد ..إلخ ،الشاعر طرفة عن النظم دوما ،ال ٌتؤسس.
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*
االستطاعة فً حفر سردٌة فً التفاصٌل ال فً الكلً ،لقد خذلتنً
مطرقتً ومطرقتك ٌا نٌتشه ،بعد تكسٌر العالم وظله ،لم ٌعد أي
شًء ٌحمٌنً من الجنون.
*
أشعر دوما أن النفً فً اللؽة سٌده ،وفً االلوان األسود وفً
المشاعر األلم وفً األفكار المطلق ،وفً ذاتً كل هإالء.حاولت
أن أرسمنً بؤلوان من أٌام وكل مرة كنت أجرح اللون بالسواد
رؼم أنً فعلت كل ما بوسعً إلخفاء عٌنً وتشوٌه المالمح
ألقصى أن ٌعرؾ هذا السائر بٌنكم والمرئً لذلك هذا لٌس أنا

اللؽة مهبل واسع امتأل بوجود ال ٌتحقق وحده بدون سلطة.
*

أسر هوسً متواتر من هدم المجسم االول
لتسٌٌل العالم بسحر واستفهام أكثر.
*
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ٌمكن صناعة الشاعر لكن ال ٌمكن صناعة القصٌدة التً أحب ،ال
حفر لمطلق بؤٌدي أي سلطة من دولة ،مجتمع ،شلة ،حزب،
جرائد ..إلخ ،الشاعر طرفة عن النظم دوما ،ال ٌتؤسس.
*
االستطاعة فً حفر سردٌة فً التفاصٌل ال فً الكلً ،لقد خذلتنً
مطرقتً ومطرقتك ٌا نٌتشه ،بعد تكسٌر العالم وظله ،لم ٌعد أي
شًء ٌحمٌنً من الجنون.
*
أشعر دوما أن النفً فً اللؽة سٌده ،وفً االلوان األسود وفً
المشاعر األلم وفً األفكار المطلق ،وفً ذاتً كل هإالء.حاولت
أن أرسمنً بؤلوان من أٌام وكل مرة كنت أجرح اللون بالسواد
رؼم أنً فعلت كل ما بوسعً إلخفاء عٌنً وتشوٌه المالمح
ألقصى أن ٌعرؾ هذا السائر بٌنكم والمرئً لذلك هذا لٌس أنا
*

كل شًء ٌستوي فً الظالم
إال ما تخٌله نورا فً األفق
والصالة لقلبك المهجور فً كل المذابح المتهدمة.
*
تركت كل ما اتصل بؤي شًء ٌجعلنً جمٌالٌ ،رانً جمٌال،
ٌعكسنً جمٌال ،السوط طارق ذاتً وحده ،والهالك بؽٌة الباحث
عن ذاته.
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*

أتمنى أن تتركنً الحٌاة فً أي وقت كما تركتها بكل ملذاتها
ونشواتها ،وؼدت النشوات كلها طاقة لالنتحار.
*
تركت الدنٌا من زمن كبٌر ،وتركت التعبٌر عن ألمً منها ،وردة
فعلً على كل ما أدركت ،حق ما أدركته لٌس عند أحد ،عند عبث
خلق وتجلى وهرب.
*
المطلق هوس شعري ،لٌس هللا المدٌن ،ولٌس له شخص بالنسبة
لً ،هذا الذي أكتب له ؼٌر موجود ،األمر فً أن التارٌخ الثقافً
ألصق المطلقات به وشارك فً بناء محتواه ،لكنً إلهً ؼٌر
موجود بالشكل العبادي ،هو انتصار فً عود مارسٌل خلٌفة أو
عبد الوهاب ،أو فً دمعة بدٌعة مصبانً ،ودوما ٌتجلى فً
أشخاص لها عالقة بالنؽم والرقص.
*
أرٌد االختفاء قسرٌا من داخلً ،من داخل من ٌعرفنً ،لتكن
القصائد جمٌعها من مجهول ،ال أرٌد التصاقا بشًء وال عالقة مع
شًء ،فقط أرٌد أن ال أحس بالعجز عن المشاركة مع أي أحد بؤي
شًء.
*
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لم أحرم ذاتً من رإٌة ألم اآلخرٌن مهما كان ذلك ٌدمرنً لكن
للتذكر أنها دار بإس بال أي عزاء مطلقا وال أمل فً تعزٌة
ماورائٌة .لٌت العالم ٌسٌر وفق خطط قلوب أمهاتنا.

اللهم أٌا كان ؼٌبتك وؼٌبك ووهمك ال تحرمنً من الدمع وال
تحرم قلبً من العاطفة للمتؤلم ،إنه ٌستحق ألمً منه ،الوحٌد من
ٌستحق األلم.
*
إن عرضت علً الدنٌا لمشٌت لظل شجرة أبكً.
*
القدرة على الزهد أكبر قدرة ،القدرة على الزهد فً لعالئقٌة
العاطفٌة مهما ردت بكلً ،النؤي صاحبً.
*
كلما تعمقت فً التعبٌر كلما زاد زهدي فً الحدٌث ،كلما تعمقت
فً جذور اللؽة تركت اللؽة كفضلة وتحرٌؾ بعد اكتشاؾ أن
صراعً األكبر كان معها فً كل حٌاتً.
*
سفر طوٌل بال لؽة وبٌن عربات كثٌرة والجهة مدفونة ،هكذا هً
القصٌدة قبل الكتابة.
*
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لم ٌعد هناك ثقة فً اللؽة أن تعبر عن متشابكً وؼامضً ،ربما
ٌجب أن أفرغ صمتً بؤسالٌب أخرى.
*
كانت قدمً ترتعش وأحدق فً القضبان الحادة وأتحدث معها
بكالم ؼامض ،كانت أجساد االخرٌن جمٌعهم تشبه الشوك الملىء
بالشوك والشوك ،لم ٌكن بمقدوري السٌطرة على مخٌلتً.
*
ٌمكن أكبر قٌمة للقسم لدي هً القسم بوجد الوحٌد الذي ال ٌنازع
*

االخرون أنواع من الشوك
*
االنتقام الذي ٌحدث من المعنى مهما تكون بالتدمٌر الذاتً ؼرزة
فً العدم ،ترحٌل كل ما ٌمكن منً ،هذه الكآبة الؽرٌزٌة للشاعر
الوجودي ال اللؽوي.
*
ٌمكن أن ٌكون األلم المادة الكبرى للشعر ،لكن الجنون مادة أكبر
وأكثر استمرارا من القصٌدة.
*
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هناك أسئلة من الطفولة ال ٌمكن أن تصاغ لؽوٌا؟ ولكن ٌمكن أن
تؽذي اإلجابة جمالٌا فً عالقة سرٌة بدون وعً حاد منً.
*
ال ٌرممنً سوى الدمار
أما التشٌٌد خائن بال صالة للمعنى.
*
*
الوقت الوحٌد الذي ٌمكن أن أضحً فٌه بالقصٌدة والكتابة هو فً
سن حلمتكِ وتحنٌتها بدم شرٌانً الذي مل منً.
*
العالم ظل جناج مكسور
أرأٌت الخلق كله
محاوالت ٌائسة لتقطٌبه.
*
أستؽرب من نحت أشكال صلبة لمفاهٌم ضد النظام والشكل مثل
الفوضى ،العالم ٌسمً وٌقولب كل شًء ألنه ٌخاؾ من المجهول
السائر نحوه .ولٌس ذلك رؼبة فً الفهم بل رؼبة فً االمتالك.
*
الطمؤنٌنة التً تمنعنً عن التمرد والثورة طمؤنٌنة عجز ال صفاء
وشفافٌة.
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*
ٌا جامع النثائر
ال تربطنً إال بحٌز تائه
ال أعرؾ فٌه نفسً أبدا.
*
أدفع نفسً أحٌانا لتكوٌن نوازع خوؾ ولكنً أفشل فً كل مرة
فً ذلك ،وفً االعتراؾ بؤنا داخلً.
*

إحمنً ٌا إلهً من اللؽة ،لقد كان أكبر صراع لً معها،لقد قربت
النهاٌة بشكل سرٌع وعمقتها كونها رإٌوٌة بتكوٌنها ،ومتجاوزة
حدود وحً االشٌاء الظاهري.
إحمنً من االستعارة والتشبٌه والمجاز أن ال ٌمحوا بٌتً الواقعً
فً الوعً ،إحمنً من الذي كتبت أن ٌسٌطر على ما تبقى منً،
أنا ؼصن بعٌد عن الجذر وأكاد أفلت من العالم.
إحمنً ٌا إلهً من اللؽة ،لقد كان أكبر صراع لً معها،لقد قربت
النهاٌة بشكل سرٌع وعمقتها كونها رإٌوٌة بتكوٌنها ،ومتجاوزة
حدود وحً االشٌاء الظاهري.
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إحمنً من االستعارة والتشبٌه والمجاز أن ال ٌمحوا بٌتً الواقعً
فً الوعً ،إحمنً من الذي كتبت أن ٌسٌطر على ما تبقى منً،
أنا ؼصن بعٌد عن الجذر وأكاد أفلت من العالم.
*

اللؽة التً تكون ولكن ال تعبر ،هً أي لؽة موجودة فً التؤمل أو
فً الوجد.
اللؽة الوحٌدة التً تستطٌع أن ال تنقص بقدر كبٌر من الداللة هً
اللؽة الشعرٌة.
كان فً بدء اللؽة
صوتا
ؼنى التؤوه.
*
مهما كتبت وجودي فً رتبة معنائٌة وجمالٌة ولؽتً وحدٌثً فً
رتبة أخرى ،كوالج لً ،للتعبٌر عن هذا االنفصام مهما كانت
درجة الصدق بٌن أي وسٌلة تعبٌر والذات نفسها ،اللؽة مهما
كانت سٌاستها فضلة على المعنى.
*
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:معلومات عن الشاعر
Email: el.elsaied@gmail.om
Phone: +200155 497 8349
Faebook:
https://www.facebook.com/elsaied.abdelghani.9
083
Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCSi7fO-4gEPIsrZP50acqQ
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