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كنُت يوًما هذه الورقة التي 
تسقُط في بطء

الغصَن الصامَد في وجه الريح
الوردة التي أنكرت نفسها عندما 

قّدمها الخريف
إلى ملهمته الّصهباء،

النمَر الذي يظّن أّنه حرٌّ فيما هو 
في حديقٍة مسّيجة

األرضَة التي تأكُل المهَد 
والصولجان

التراَب الذي يتفّتُت في أصيِص 
جيرانيوم

لم تعد اليُد التي اعتادت 
سقايُت�ه موجودًة

ه رجٌل صالُح
َ

القارَب الذي خرق
ألّن ملًكا في األرجاء يأخُذ كّل 

سفين�ٍة غصًبا،
العيَن التي أطفأت قنديلها 

بعدما رأت ما رأْت

الوجَه،
الذي صاَر قناًعا

لحقيقٍة غاصت بين الّضلع 
والنبضة وال أمل في استرداد 

زيت والدتها المراق
ذلك الرجَل المائَل الذي يعتمُد 

عليه الليل
عندما ينفّض عنه أعوان السهر

الّصبارة العزالء التي تحرُس 
حقاًل مهجوًرا

لسبٍب آخر سوى أن تكون 
استعارة

الصوَت
هذا الصوَت

المرتّد بآياته الّضالة إلى 
الدواخل والشروخ.

برماليون، جابر، 60*85 سم، آكريليك على قماش،2020.
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