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 ءهدامطر اإل           
 اخلالد للحسني حالرو
 رتقي مرقده يف رؤيايي كاَن

 مغطى بأوراق السدرة
 موحدا الشيعة والسنة

 حتت فضاء رايته
 تورق براعم اللغة من الاللغة)...(

 * * * 
 مع الرياح اليت تهب

 ميرُّ عبق كفن والدي على أنفي
 وأحُب َأن َأرضع ثدي والدتي

 وهي يف ترابها..كما لو كنُت طفال
 يرضع َأطفال فلسطينيون كما

 مساوات َأثداء أمهاتهم
 نتصل يف الفضاء ِكَل
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 صانعني عاملنا اجلديد
 حيُث تنبت وردة فلسطني فوق احلجر.
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 السدرة والزيتون والتفاح       
 

 َشكِّْك .. انقطَع نسيج التفكري)...(  
 انكسرت يف حلظة الشَّك ، مرآة الروح
 يتجذر تطعيم الوجود بتفاح الفلسفة

 صار الكون قربا زجاجيا 
 جنوم الفكر َأمثرت بربعم الالزمنية

 بذور اأَلجناس تعيد احلاضر للبداية
 غـسـلت مرآة الفلسفة الالجنس

 1شتل اإِلنسان بسقوط التـفاح)...(!
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* * * 
 شتل الشيطان وحواء الكون بتـفاحة)...(؟!!

 : َلن أتناول َأمطرت حواء اللعنة وقالت
 جيب َأن يعود التأريخ ِإىل َأول النفخ )..(

 رجعت النار ِإىل الشمس وهي تعود ِإىل كوة
 صارت اأَلرض تفاحة النفخ وَأبتلعت الوجود

* * * 
 َأمَسكت تفاحة الفلسفة الزمن)...(؟!!

 َأنا وَأنَت ُكنا تفاحا َمسمومَا للوجود والالوجود
 وصلنا ِإىل مساء العدم

 مثقلة بَأنفاس الرضيعالغيوم 
 الروح تصور تصاُدفية املوت

 عصارة الوجود صارت برعما الَأجناسيا 
 الشئ سوى قدح ُسّم اأَلتومية

 يغتسل احلّي  يف ماء التفاح
 َشكِّْك ، َأن تعود احلياة اآلن

 السماء صورة دخان ناصع البياض
 تقطع حرب الكون يف البداية)...(؟!!

* * * 
 لمي ِإىل القمر)...(!!وصلت غيمة القط الع
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 غرقت مدينة الروح يف ُسّم اللحظة
 نشرت دغدغة احلليب بُسّم الروح

 خططت صور حواء والشيطان يف الـتـفاح
 لفت زمن الوجود يف النار

 كتبت موت اللغة يف جغرافيا الوجود)...(
* * * 

 الكون تطعم بتفاح اأَلتوم)...(!!
 لون عصر الشَّك بشيطان

 ر عصر اجلمالأصبحنا نارا لبش
 جفف حميط القطة ماء الثـنائية
 يف املرآة ديناصور وتفاح الُسّم

 تورق مسندل الروح
 جنوم القرب َأمسكت ورق ملك ورد الزمن

 غطى فوتون املوت جغرافيا الوجود
 قطفت املدينة ببذور الروح)...(!!

 من املطر)...(!! محل فضاء الزمن صورتك
* * * 

 ...جئُت من نار ناصعة البياض
 بدر َأمطر عليه تفاح الفلسفة

 الفضاء لون كتاب تـفاح الفيزياء
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 زخرف هذا الليل بياقوت الروح)..(!
 َأسقطت دموع التفاح شَّك املوت)...(!!

* * * 
 وطن املاء والروح والتفاح والنار)...(

 كون دازاين أفقية الوجود
 تغطى املوت يف ياقوت الإنساني
 الَأمسينا نطعم إنسان عصر اجلم

 ياقوت املوت جسد
 مدينة ذابت يف جدول دم الكون)...(

* * * 
 اخضر الزمن عن ِإنسان ذهيب العصر)...(

 رف نسيج اجلنس بالالجنس
 َأينع سحر سنبلة الشعري بتفاح

 محل لغة فراشة آفيستا
 ولدت من نار فلسفة احلجر

 تفقست من بيضة مسندل الروح
 يف مدينة كنُت فيها لصا بال جنس وقبيلة

 أقرأ غيمة عصري روحكم
 يف مشاله العربية ويف ميينه ورق لوغوس 
 غري الزمن صور الكون بالعصري اأَلبيض
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 بدغدغة قطة جبلية
 ورقة ِإىل َأول َأب)...(!! قلبوا َأوراقكم ورقة

* * * 
 املوتى)...(! نجاء صف السمندل لدف

 إِلجياد مقربة تفاح الوجود
 لكفين؟!! يف أرض الأجُد فيها ورقا كيف َأموت

 جسدي وروحي من نار فيتنام نتكو
 َأن َأذهب ِإىل غيمة املقربةب جي

 أختتم فلسفة عشق املوت)...(
* * * 

 صار عشق املوت نسيج اأَللفية)...(   
 غسل الشَّك صور جنوني يف املوت

 طلع سحر الزمن يف روحي اخلفي
 وم    سمانعكست مرآة التفاح امل

 اختلط االنسان بدموع النار
 َمْن يقول: َلن يتحول ياقوت موت الروح؟!

 َشكِّْك، من لون دموع الشمس
 رجعت قصة الوجود ِإىل البداية

 تشمل صور موسى وهابيل ولقلق)...(!!
* * * 
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 تعالوا نعود ِإىل حميط الزمن)...(!
 غرقنا يف عصر َأىِّ َأهرمين ؟

 لعبة كرة التفاح َأوقعت الزمن يف غميضة الغميضة
 الفيزياء والتفاح واأَلزل مكتوب يف لغة

 حرب كونية)...(؟!! ّينوحي أَل
* * * 

 اآلن مطر َأيام التوراة)...(
 سكب تفاح الزمن يف سقر هاوية املوت

 زرع الوجود رؤيا ملاوراء اإِلنسان
 يصور ماوراء َأسالك الروح الشائكة

 على الطريق عالتقط
 هذا الوطن يف سقر 

 لكي حيملنا نار التفكري)...(!!
* * * 

 يف هذا الليل َأمسك الكون تفاح الفلسفة)...(
 من السدر والزيتون ـطعم سقراطي

 قال:)َلن َأتناول ُسمَّ الفلسفة
 اآلن حرب كون التفاح

 يزرع ُسم الفيزياء يف الكون(
 اندفع قدح السم
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 حلم يوسف مل يروه ألحد )...(
 َأشعل نوح سفينة العلم

 وجفف موسى مسار البحر بالرتاب
 عصاه ِإىل عصر اأَلتومووجه 

 َلن يقتل قابيل هابيل
 وَلْم يسقط اللقلق اأَلسود)..(

 َلْن يقول آدم حلواء: التأكلي التفاح
 مومياء الوجود بهواء والدة السمندل

 مومياء حواء وآدم يف اهلواء
 ويعود ِإبليس ِإىل النار
 واأَلرض تتنفس سقرا

 اختلط احمليط والرتاب واهلواء بالتفاح)...(!
* * * 

 يف مقربة اأُلم عن رضيع الوجود)...( ُتحبث
 وجدُت نار اخللود يف الفوتونات

 َأنبتت شجرة الفلسفة سدرة
 أخرجُت التفكري من الالشعور قال ديكارت:)أنا

 دون قياس الوجود
 ورق موت التصادفية لكي خيضر

 .ُأفكر ِإذن، حتولُت ِإىل املوت
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 الوجود(، ورق بال بداية والنهاية
 صى الفلسفة وصرخ:محل ع

 ِإني جوال لسؤال ضاع يف العلم
 َمْن ترجم لغة موت الوجود)...(؟!

* * * 
 عثرُت على عشبة اخللود لكلكامش، لكنه قال:بعدا

 راب يبحث وراء عشبة اخللودسك لمث َأنا
 املوت أقلقتين يف الكون ةجذور عشب

 طبع ماركس املوت على زرع السدرة والزيتون
 الوجود يف زرع الشْك)...(جعل نيتشه ثنائية 

 لون دولوز جذور الثنائية يف الفيزياء
 واخللود يف السدرة والزيتون تحفر املو

 وزرعوا يف جذور الشجرتني
 يط َأبستيم املوت واجلنونحموقعوا يف 
 هم بالورق اأَلخضرستغطى َأنف

 عصار التفاح ورق الوجود)...(!!إَلف 
* * * 

 الغيوم)...( جعل هيدجر سيربنيطيقا املوت يف
 وقلب الوجه اآلخر لعصر الشَّك يف الكتابة
 كتب عصري اللوغوس يف السدرة والزيتون
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 اللغة يف ورق السماء ةوقرأ ِإمربيالي
 توبذر احلبوب لزراعة زمن امل

 اء ثانية ضخضرةمسفة يف سضوء الفل سغر
 لون َأول النفخ بَأربعة َألوان

 فة الوجود)...(سجل دازاين فلس
* * * 

 كِّْك، بإخضرار تصادفية املوت...!َش
 الزمن اهلائج يرجع للبداية رحب

 َأعادني التأريخ ِإىل عاصفة َأثينا)..(!!
 بنة تاجر املوتا تضاجع

 حتى تولدت طفلتنا العلمية يف املوت واللوغوس)...(
* * * 

 جعل عصر الشَّك نسيج الوجود يف الالوجود)...(
 ءفة وحواسأختلط تفاح الفيزياء والفل

 قر الالزمنيةسك الكون صفر سَأم
 فضاء التفاح والسدرة والزيتون َأبيض ناصع)...(

 ِإنفجرت حرب الكون يف الالجنس
 نهاية الوجود بداية ّسم التفاح)...(

 َأبيض..َأبيض...
            * * *                      ( 1/9/2008)   
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 تهى(.سدرة:إشارة ِإىل اآليةالكرمية )عنَد سدرة املن-1
ســـدرة والزيتــــون شـــجرتان صــــنعتا جـــدال كــــثريا يف الثقافــــة     -2

الغربية، باأَلخص عنـد مـاركس ونيتشـه ودولـوز وآخـرين..ثم عنـد       
جيل دولوز على الوحدانية والثنائيـة، وجعـل هلمـا جـذورا فلسـفية      

 .حبد ذاتها، ملاذا تنبتان وحيدتني
 مسندل طري من هندستان َلْم يشتعل بالنار.-3
ىل ذلــك الــزمن التـى يــرد فيهــا هيـدجر علــى الوجــود يف   ِإشـارة إِ -4

آخر حلظاته، حتولت حياته ِإىل الكـوخ نـاارا ِإىل اأَلمـوال الزرقـاء يف     
 السماء.

 7/10/2009قــدمت يف املهرجــان الثقــايف الكــردي اأَلول يف بغــداد  
على قاعة اإِلحتـاد العـام للكتـاب واألدبـاء العـراقيني. ونالـت جـائزة        

         س للجواهري.املهرجان الساد
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 سدرة احلسني
 

 فيزيائي)...( تفاحروح...مضرل بدماء 
 َأمتزل اللسان برموز الوجود

 بروميسوس َأصبح هومريوسا لدين الزمان
 يفه باآلياتسسقى نصل 

 ِإستيقظ روح الوجود!!
 شذر الزمنعقيق َلف مججمته ب

 اهلل ليزيد مفصوال عن اجلسد يرسل عبيد
 سوريا باملطر امللون ِإحتقنت
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 بذرت اأَلبابيل الوجود
 حتول لون الكون مبشيم مريم

 قذف صندوق يف النيل دون َأن يوجد فيه موسى 
 احلسني آلسيا وحنا ءجلب دما

 الطبيعة ناصعة البياض مثل البدء والنهاية)...(
* * * 

 يف هذا العدم للغة العصر اأَلبيض)...(
 الوجود بدعواته!! قَأثار نف

 تراجيديا العدم على الوجود د مخريةتول
 َأطعم ورق السدرة السيف والروح

 يف ُكثيب لآليات
 تغري بشجرة خضراء اليقني

 طفى بباليني الرضع فوق املاء
 بذرت اأَلرض بالسيف)...(

* * * 
 روح غابة الزمن زندا للدجيور)...(

 الالوجودبم التيزاب دتوهج 
 هنا الربتقال مشس يف غري َأوانها

 ت بدوامة مائية من سجادة موسى احمليطيةجاء
 عرش بلقيس يف البيت املقدس إمحَر
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 طار جعفر بن َأبي طالب ولقمان السرخس
 كتبا البحر واملاء بدماء احلسني
 زرع جربيل َأرض الصفاء بالعصا

 حولت عاصفة اأَلرض بالكثيب
 َأوقف ِإزرائيل الزجال الذهيب للروح

 شذر الوجودة شجر دمببخار 
 م احلسنيدعلى  قطتس

 تيبست شجرة اللغة يف الكتابة
 ذابت سيوف الوجود يف نظرته

 زلزلت األهرام برياح النيل
 غطيت بصناديق حليبية املومياء

 ضوئهبضبب الشمس 
 جنم الوجود َأطلق الشرارة بالدَّم

   2مائية السحرية َأعطت اجلرس لأَلبدية  خرز
 احلسني سحب فوتون مغناطيسي رأس

 يخ جبسده)...(تكرر التأر
* * * 

 سيزيف اللغة)...(ر براري حج
 بلوغوس آفيستا العدم تكتب

 جلب ِإبراهيم روحا أَلربعة طيور
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 ات مات عزير ثالثة َألفي
 الدانيال بالرباقدشداشة فرشت 

 جفف قرش دجلة والفرات
 هابيل نحبت عصا موسى كفس
 ذ خنجر إبراهيمحش

 خيط قميص بَأسراب دودة َأيوب
 آل يعقوب بالذهبكتب تاريخ 

 يف بئر البالغة فيوس
 زرع سنبلة القمح جبراد ذهيب

 ِإرجتف يعقوب بشم مسك
 غطت العناكب املشرق بهضبات

 احلليب والدَّم والرتابر مط
 َأصبحت طبقة محراء دموية

 َأثارت جرس آذان الوجود)...(
 املسمومبالتفاح  تزرع

 البداية والنهايةق ِإضطربت َأرجوزة نف
 الُغراب هلابيل الوجود َأسراب من

 شجرة النخل ملخاض مريم
 لعيسىل نفخ ِإسرافي

 نار باردة إِلبراهيم
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 اجلراد الذهيب السماوي أَليوب
 قميص حممد لعلي

 نظرة اهلل ملوسى
 قمم الطور يتكون برار

 بتفاح ذهيب حلواء والفيزياء
 فوتونها بكربالء)...( مت

* * * 
 يف ورق السدرة)...( دفنروح، 

 فا وبالغة ملاء احلياةصار حر
 لنجمة اخللودة فيسفلة جت روايسن

 م النيل ِإىل ثالثة َأجزاءسِإنق
 التزاول باألسكندرة فينسَأعادت 

 آطاق أسينا وقشرة الكتابة           
 إختلطت بورق سدرة الالزمن

 كونت كربالء من الالكربالء)...(
* * * 

 اآلن كربالء مدينة مصلوبة)...(
 ول؟َأيُّ جنم جمه

 يتساءل كّل حلظة 
 بدعوات النفخ
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 رقبته بقنطرة لوحي
 ميات ملوسى حتت الصندوق)...(سِإىل م

* * * 
 يف هذه اأَلرض)...( سإنغر فيس

 مبدينة منلة العامل قملتص
 :ةكلم اهلل منل

 كونت النمل دولة آتوم الوجود
 القرنني يف ملوية سامراء ذو

 فتح نفق الروح
 مَأشعل سليمان مشعة من الّد

 ح حممد كربالء بالسدرةسحني م
 ت شجرة الزيتون يف الدَّم)...(سِإنغر

 ِإحتل كربالء السيزيفي فيماوراء الزمن
 ِإستنساخ إِلناس سقطوا يف مهب الريح

 يعودون ِإىل احلليب والصليب اهلومريوسي
 غابة من اأَلرواح حتُد من احلجر نارا
 حتول اإِلستنجاء إىل حوارِ العاصفة

 ر من جهنم اجلمالشظايا النا
 َأيُّ دازاين يقرُأ اإِلخضراء فيماوراء الوجود؟!

 ِإبيض الكون بنفخ)...(
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 فيها باليني مريم
 النيل بَأموال الصندوق ستيب

 املسميات مبوسى يف َأوراق اأَلشجارورق َت
 نشَأت هذه الكربالء يف بالغة الرضيع

 مبوسى براعم الدغدغة تلكي تعيد املسميا
 رض جبمجمةهنا ِإخضرت اأَل

 َأصبح الرتاب أسطورة سيزيفية
 مريم ينتظرن نفخا باليني

 ينيوالعيس سأيب
 الطوريات َأردن نظرة اهلل

 نادت األرواح للنفخ الثاني
 َلْن جتد نفخا للروح

 َلْن يقتل قابيل هابيل
 َلْن يصلب املسيح

 سنيفينة نوح بقصة احلسِإندهشت 
 دعوة من املشرق املغرب

 غارب َأبوابهاوامل قسدت املشار
 ات َأرواح بال َأجسادءحنن املوميا

 خنتلط مبشيم املرميات)...(
* * * 
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 احلسني)...( معاد صندوق موسى ممتلئا بد
 نفخ إسرافيل يف كربالء

 الدم ىولد عيس
 اخللود ةعثر كلكامش على نبت

 يف ُكثيب كربالء
 بآيات احلسنيسقيا ُم والسيف دال

 أصبح جبذور عشبة اخللود)...(
 فكت َأموال الدَّمسكة اليونس مس
 كربالءوء ي

 م الياقوتَد َأمطرت اأَلبابيل
 نكفعشاء املسيح يف هذا النهرِ امل

 كان حوتا حلجرة يونس
 قفل الزمن يف هذا الكفن الكوني

 بالنفخ باحتى يفتح ِإسرافيل با
 َمْن ينادي يف هذا العدم نداء ؟

 بلسان احلسني:كرب وبالء)...(
* * * 
 يف أُلم)...(سقوس القزح هذا ال
 نا باهلل وحممد والقرآنيرضع

 كيف نشرب قطرات ؟
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 التمر هذه ؟ ةيهُز شجر خَأي نف
 َأّي ُأم جتعلنا يف الصندوق؟

* * * 
 اهر صندوق يف نيل السدرة)...(

 حممد بإنتظار دعوة
 علي وخضر زنة ِإىل

 يفرشان السجادة للمهدي
 عرسِ املطرلبنات النيل يقمن 

 لطهارة العدم الكون رمز
 صورة ِإنفجار أَلربعة َألوان فيزيائية)...(

* * * 
 ِإنفجر الكون من الفوتون والسدرة)...(

 َأرض كربالء تفاحينسج 
 تغطيها حواء لباسا حديديا

 مسحها نيوتن وِإنشتاين
 املتمرد من النظرياتح افبذاك الت

 َوتلونت كربالء بَألوان الكون)...(
* * * 

 ح واحلفريات)...(موميائات الرو لك
 إختلطت بالدَّم اأَلبيض من كل اأَللوان الفوتونية
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 عشاء املسيح فى موت النجوم
 قولة زرادشت بنار املاء

 تفاحة حواء دون الشيطان وآدم
 تالشى العامل يف نفخة)...(

 صاَر مشرق املشرق باملشرق غربا
 حمت كربالء التطريس السيزيفي

 تكون كُّثيب الشذر
 هب جبل املهديخلق جراد الذ

 تزاول الوجود بالالوجود
 دانيالدشداشة ترابط يف 

 صعدت السمكة فوق اأَلرض
 تربدت العشبة بالنار

 ضوءِ الزمن محل فوتون الالزمن
 دفرت مطوّي ةالكون كالبداي

 ناصعة البياض)...(
* * * 

 موجودة يف احلكايات القدمية. مائية خرز
م نطوي السماء كطَّي الّسجل إشارة ِإىل اآلية القرآنية الكرمية)يو

 نا أول خلق ُنعيده(.أللُكُتب كمابد
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              نفخ النفخ             

 يقظة مع هولدرلني      
 
 )...(مى املسمومْ سلقدر املااآه م        

 ينخرط يف املشارق التقنية لألرواح !
 حلم)...(؟لالماالساعة يف سقوط تداعيات ا

 نبالت سرطانية ماقبل اللغة!سا تثمر فيه

 لنسيان الروح؟ نَلْم يوجد فيها زم
نغمُر من أصل الوجوديضا ُأأنا ُأفكر أ
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ت                                                                ذوباني ِإىل الفضائياد يتطاير زب .. ُأفكر 
 قرد األصلبغرقُت يف دياالكتيك، تغريُت 

 الالوجود اأَلصلي للموجود ُأفكر يف أنا

 من نسيان الالوجود!   إستمعُت لصاروخ لغوي
 فيه أوراق الفوتون التقنية مثر

 هناك أرض َلْم تطلع عليها مشس

 ُأفكر يف فضائيات سيربنيطيقا الظالم!

 فة أَلحالم الرضع؟سيا الفلاَمْن َأننَت من مر
 غري شرعي! طِإنين أحلم يف االمي بـلقي

 من مسموم برتياق الفوتونماالساعة؟ الز
 جل فيها قدرا إِلحماء األصلسي

 فة اأَلنوار؟سهل َأحد يرافقين يف موت فل

 يا والوجوه!ااآلن ِإنعكست التلونات للمر
 فيسفيه ِإىل نفخ فلر قدر َلْم يش

 لقد غربل الروح واملوت يف نسيان الفيزياء!

 َمْن من الفالسفة يشق الطريق لعاصفة املابعدية؟

 اخللود بهواء النفخ التقين ةر عشبتتطاي

 من ماوراء موت الوجود قون ورل

 إنطفأت املشارق واملغارب)...(!

 لسقوط حرف من اللوغوس؟ ةَمْن حياكي قص
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 دون تراب ةهذه اأَلرض مبني

 فة املوتسلـفل ةوراق الناتئاأَليول فيها 

 فة يف سن الرضعسيسبح فيها فال

 ها لوجهِإستخدموا َأسلحة سيربنيطيقية وج

 رقت باخرة اللغة يف حبر اللوغوسغ

 جتُد إشارة على َأبرال باقة الزمن

 1؟َمْن َأننت َأيتها الساحرات)...(؟! )...( َمْن هذا

 *  *     * 

 تغري اهلواء ِإىل النار واملاء والرتاب)...(

 املاء ِإىل َألوان املتجانس الفيزيائي لحتو

 يطوف طيف من األرواح يف الوجود الزمن

 نفخ التقينالالتأريخ يف حتوالت  لتدر

 الكينونة بـَأشجار الكون من َأصله! تغربل

 فة املوت؟سماملاهية َأن يكون املوت يف ورق املوت لفل

 َأن يحوني من قيد الوجود! ِإَنَك مكلف

 شرعي؟ غري ننبالت إبسهل باملستطاع أن يسقطين على 

 اللقيط ةيؤول خارطة اأَلجناس إِلصال

 ع َأبطال الالحلمية يف اأَلرواح!تواجدت م

 ماموطن السكنى لذوبان الروح ؟

 َأبدا..! مل يلتق معه ُأفكر أيضا روحي موجود أنا
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 ماهذه اأَلسرار اأَلزلية تتطاير مع االمنا؟!

 ماهذه اأَلرض َلْم يشق عليها أحد؟

 نبلة الذكورسهناك َأرض َلْم تثمر فيها 

 الوجود واأَلصلاأَلجناس لذوبان  اتتورق فيها ترياق

 يسقط فيها ترليون من الوجوه دون َأثر للوجود!

 ماهذه اأَلرض)...(؟!َمن َأننت َأيتها الساحرات)...(؟!

 *  *     * 

 مطر رضيع اللوغوس جبسد تقنية اأَلرواح)...(؟ألقد 

 ُتنادي منلة املغارب إِلحماء األصل واألثر

 لقيط لألجناس! بن غري شرعي َأواهل َأنَت 

 بَأجدادك؟ يِإىل َأنبوبة الزمن هل تلتق ُأنظر

 بيضة والبيضة من الدجاجة!!الوالديك من 

 فكر بَأصلك هل َأنَت من بيضة َأم من الدجاجة؟

 من دون َأصل وجنس أنا ُأفكر َأيضا لقيط

 هيا خنرل من ميزانية اأَلجناس إِلنغمار األصل)...(

 اآلن َيمرُّ طيف من تقنية أرواح اأَلنوار

 يا الالحلميةاشارات النفخية من مرتلون اإِلت

 في لعصر القطنسم الزمن مع رضيع فلأتو

 ِإعتصام رضيع األزمان يف كهف لغة النسيان!

 فة؟سَمْن يفكر يف ناتئ املوجود ملوت الفل
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 َلْم توجد يف سيربنيطيقا تمة بإشارالحل الك

 هناك أرض َلْم تنتحر فيها مشس والقمر)...(

 *  *     * 

 لمية نسيان املوجود..حشارات الكالب من الِإستمتع بإ

 الكولريا... قرون من ُحب ةإحتضنت يف رحم الكلب عد

 لم الكالبحتعلمُت لغة سيربنيطيقية من ال

 تصادفُت مع صقر ولدُت يف بطنه جبسد اإِلنسان

 تزوجُت من طري مشبه بإنسان التقنية..

 سقط نسر من ملعب اأَلرواح بشكل احليوان!

 ن هو..ماالزمن ؟!َمْن هنا؟ َم

 يف هذا البلد؟! قَمْن ينط

 ن َأننت أيتها الساحرات)...(؟مماهذا..

  *    *    * 

 الكوكب ينادي من حتت اأَلرض)...(!
 يفجر بركانا فوق السماء؟

 األرواح َأرضا! تصعدت األجساد ِإىل األعلى وسقط

 من النسيان ؟ يلمحماهذا الظالم تنقطع جداول 

 ق من شهوة وحروفَلْم يورق فيها ور

 أنا ُأفكر، أيضا َأحمي عن األصل
 من الوجود أنا ُأفكر أيضا حتولُت
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 أنا ُأفكر أيضا أحوُل جنسي ِإىل الطيور

 جسد ُأفكر إلنشاء قرن بال

 وزمن من دون أََرواح

 لقد هاجرُت ِإىل كوكب مبين بأيقونة الرضيع

 َمْن َأنَت؟َمْن يشبهك ؟ماهذا؟!)...(

 البلد؟ َمْن َأنَت يف هذا
 َمْن َأننت أيتها الساحرات)...(؟! َمْن هذا...؟!

 *  *     * 

 سقطُت يف فضاءات الكالب من نهايات بدايات الالحلم)...(

 يطلقون صواريخ اللغة ِإىل عصر األنوار

 ماوات السقوطسغربلت عاصفة الصمت ب

 يف حلمي! ةيا الكونياإنكسرت املر

 َمْن َأنَت يف زمن احلجر؟

 ود يف تزامنية األسطورة بالواقع!ِإَنَك مول

 صالة املوت)...(؟!أهل ترافقين يف َأصل اأَلشجار مع 
 جل يف اهلواء؟سماهذا القدر امل

 ُأتركوني كنُت وحيدا يف حلم موت مابعد املوت)...(

 *  *     * 

 غوس عشق افالطوني)...(وتفجَر صاروخ من ل

 سقط كوكب من لغة املابعدية للوجود
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 م سقراط التقنية للحقيقةسد نوئيل يف ول

 مم الزمن بندى كواكب النسيانست

 يا األلفية الثالثة)...(!ااآلن إنعكسُت يف مر

 ماهذا الطيف يف مصبغة الوجود؟

 ُمُت على صخرة رجعُت ِإىل َأول الزمن

 اء الالوجودمسإنغمرُت يف حبر تبخر ِإىل 

 ِإنتظرُت حتت شجرة الوالدة لنفخ اجلديد!

 مية للقدر؟ليا الالحامن حجر ومرهل ِإني ولدُت 

 يط الناتئ إِلستنطاق املياهاحملاللُت يف 

 غربل الزمن مباء َألفيات السقوط

 مجع الفالسفة يف شجرة البلوط!د ول

 َمْن هذا؟ َمْن هو؟ َمْن َأنَت)...(؟!

 *  *     * 

 نبلة السقوط)...(؟سماهذه الصورة على 

 انطارت طائرة من روحي سقطت يف كوكب النسي

 ورق دايناصوري من تداعيات فكر منغمر لمو

 فة؟سَمْن ينادى من زمن ناتئ الفل

 ماهذا الالحلم تتطاير فيه صواريخ احلروف؟

 كلفُت كلبا أن حيمل حلمى لقدر اأَلجناس

 صورة يف حلمه تغريُت ِإىل الطيور
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 َأنا ُأفكر أيضا فمحوت الوجود

 يشبه األصل يُأفكر أصور كلبا يف رؤيا

 يف حلبة داروين ملهرجان القرد والكلب! فاز كلب

 َمْن َأنَت؟ ماهذا؟ ماالقدر املسموم؟

 هْل يتميز جسدي من احلجر؟!

 م؟ وَأنتم مين؟َمْن يشبهين؟!هْل ِإني منُك

 َأيتها الساحرات)...(؟ َمْن َأنا؟ َمْن َأنا؟َمْن َأننت

 *     *       * 

 َأنتحرُت بَأول حرف يف شجرة لغة النسيان)...(

 سكُت حببال الزمن، غرقُت يف َأول نداءي

 صورُت بـقابيل، تغريُت ِإىل هابيل األلفيات

 تعثرُت برتاب حظ والدتي  ففكرُت بظلي 

 نقلبت الفضاءات ِإىل األصل)...(اتعمقُت يف التقنية ف

 فَأنطفَأ الوجود قطلعت مشس من مغرب املشار

 هناك أرض النستطيع أن نستنطق فيها صورة النسيان!

 االساعة؟ َمْن َأننَت أيتها الساحرات)...(؟م

 *     *       * 

 وم)...(سمنبلة الزمن بدهاليز القدر املسِإنقطعت 

 الدة الرضيعوَلْم تثمر فيها نفخا ل

 ترنح الوجود يف ملعب املشارق واملغارب
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 أشتعل اهلواء برضيع النهايات

 مصنع من تقنية األرواح لسقط طف

 ن مابعد السقوطشهوات القرون يف زم لمو

 القرن املقبل! ةَلْم يأل عجين

 رمحا إِلحتضان طفل يف تقنية العصر؟! دهناك َلْم جتد

 َمْن يولد يف رحم الالحلم للزمن املصنع)...(؟

 *      *       * 

 سقط رضيع املغرب من مشارق الوجود)...(!!

 إنكسرت بيضة من مشرق املغارب

 م الزمن رضيعان متجانسانأتو

 األجناس من جداول دهاليز اإلحماءفككا 

 ُأفكر، صورُت سوبرمانه يف حلم الطيور أنا

 ُأفكر، ُأصوُركم بنملة تقنية ملاهية الوجود

 لمكمحأنا ُأفكر، َأنتحرُت يف نواتئ 

 ُأفكر، َأمحُل الكون يف حلمي للسقوط

 ُأفكر يف تداعيات قصص أطياف املابعدية،!

 لود؟!َمْن يفكر بي، َمن يصورني بعشبة اخل

 َمْن هذا؟ َمْن َأننَت أيتها الساحرات)...(؟

 *  *     * 

 أََمسُع صوتا يف بلد النسيان لسقوط لوغوس املابعدية)...(
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 فةستلونت املغارب بَأكفان بويضات الفل

 فة الوجودسحتولت النهايات ِإىل شبح أطياف ملوت فل

 ِإنقلب املوجود ِإىل أصله يف النسيان

 مصنع من القطن!مفقس البويضات َبشر 

 نبلة اأَلجناس ؟سهل َأنَت مرح يف 

 ُتنادي ملكة الطيور لزواجها من الطفل املصنع

 بيضة سحرية من األجناس؟ دَمْن يول

 َمْن حيتضن يف رحم دجال الزمن؟

 لقد سقط كوكب فنتازي َأحمو به الذكر

 َلْم يبق شرب إِلشجار اللغة؟ ديف هذا البل

  جماميع البالغةالأستطيُع أن أستنطق جنسا يف

 حتدثُت وردة إِلحمائي على خارطة اأَلجناس

 غرقُت يف حميط َأوراق سدرة ثلجية

 اآلن يدُق زمن ِإنغمار املوجود!

 َمْن هناك؟ ماهذا الزمن)...(؟!

 َمن...(ـ)...(؟ …ماالساعة)...(؟) ما 

* * * 
 اشارة اىل مسرحية ماكبث -1

 (19ديب، العدد)يف جريدة اأَل تنشر
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 نفخ الوجود     
 

 ماهذا النداء من دهاليز النسيان)...( ؟!          
 َمْن هو امُلنادي من فضائيات اإلنغمار؟!

 ماهذا الالحلم األسطوري ؟!
 يا األراوحايتلون يف جبل مر

 ويستوطن يف برل الزمن القطين

 اآلن الكلمة تسبق الفكر
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 تهب أعاصري لغة النسيان
 ية زمكان األقزام؟!َمْن َبصرية يف تزامن

 يغربل املاهية واحلقيقة بالتقنية
 يف هذا الوجود بصرية هي القطط
 ختيط الفضائيات بسالسل النمل

 (1ختصر الكون بطيِّ السجل للكتب)...()ا
 *      *     * 

 تغري الوجود بتقنية الكواكب)...(
 َمْن يفكر يف ناتئ الفيزياء؟!

 تطري عليها محامات الفوتونات
 مدينة النمل)...( فيها وتسكن

 ولد رضيع التقنية
 املنادي يسري يف جسد النمل حصيا

 ِإنقطعت اأَلزمان بلغة النبات
 اوات الالوجود)...(مسسيطر الصمت على 

 *      *     * 
 جاءت عاصفة النسيان لتمسح الكينونة عن خريطتها)...(

 ت التقنية بويضة للرضيع املأجولرحف
 يا للفكر)...(الوجود قربا زجاج رصو

 يسقط ترياق اللغة من فضائيات الالوجود
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 نضجت فيها شجرة اجلسد من الفوتون
 ولد فيها ترليون الوجوه لأَلزمان

 هذه البويضات تصورنا
 هل تلتقي بوجوه أجدادك ؟!

 هذه البيضة تتلون يف الالزمان
 حتمل مولودا لأَللفية الرابعة

 اإِلنغمار ةيتجانس مع الرضيع حلظ
 يا َنفخيةااقلت اأَلجيال يف مرلقد تن

 هل َأنا مشبه بيونس وَأنَت حبوت ؟!
 يا الالحلميةاأنظر من مر

 ثم قطط، جتانست روحِك جبرذ 
 من هنا مّر درل جنسية املاقبل

 املين ؟! ةمع ملعقجيهْل 
 هنا فضائيات الزمن ماوراء الروح

 حنلم بَأساطري التقنية ملابعد الوجود)...(
 *      *     * 

 جاءت مدينة النمل من فضائيات النسيان املوجود)..(
 الكائنويصيح ديك بني الـدازاين 

 طري خلزينة اهلواء؟!يَمنْْ 
 اآلن توقف الزمن وغربل املكان
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 العامل حبلم القطة ملاقبل الوجود تصم

 ثداء وعيون املينأحلم القمر ب

 تغريت الكينونة ببويضات الغياب
 يان مابعد الوجود)..(ِإمنحى الكون حبضور رضيع نس

 *      *     * 
 حتول الكون من َأصل التزامن لبويضات النسيان)...(

 َمْن يقرأ َأقاصيص الالوجود ؟!

 جول من غري أوانهأبرواية مل لُمَأح
 َأمحُل رضيع فالسفة التأريخ
 فة املوت؟!سمامعنى َأن يكون الكون يف فل

 ماهو الـدازاين يف كيان كائن املاقبلية؟!
 ختصر التأريخ مبولد جديداآلن ا

 والكون بكتاب
 واللغة برمز لعشبة اخللود

 مامعنى اخللق؟!
 هل تنقلب اأَلرض على اهرها ؟!

 مامعنى الوجود يف كلمته للنسيان؟!
 هل تغري جنسك بقطة؟!

 حلت الفوتونات مكان حيض األمهات
 ِإستولت على الوجود مدينة النمل)...(
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 *      *     * 
 دازاين من املشرق املغرب)...( تنادي قطة

 تنقطع الفيزياء عن العلم

 تقنية الكواكب حمل الوجود حتل
 َمْن يستيقظ يف تزامنية نيسان القطط؟!

 *      *     * 
 جاء رضيع زمن غابر بكرة الديالكتيك)...(

  على الفيزياءنيسجل هدف
 رضيع التقنية بِإنغمر الوجود حبلي

 ؟)...( َمْن يتزامن مع والدة حواء
 *      *     * 

 فتح الوجود بوالدة فيزيائية لعصر النسيان)...(
 َمْن يقرأ دالالت على جبل القطن

 ن والدته من النار؟ملتزا
 ِإحتضن الرضيع من ُسّم سقراط

 يغربل قدحه على الفضائيات
 جتانست بـالطني والنار واملين واملاء)...(

 َمْن منكم يسجل ِإمسي من جديد؟!
 ورق والدتي فيها ؟هل ترى 

 يسقط يف الفضائيات تفاح احلرام
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 فاحة نيوتنتيتجانس مع 
 فاحة فيزيائيةتوتنفصل ب

 هريقالط يغسلهما مباء اأَللفيات
 فاحة حواء يتكرر التأريخ)..(تبتمرد 

 *      *     * 
 نا...دجاءت َأموال الزمن بَأوراق صورة َأجدا

 هذه هي ورقة والدتي يف بطن ُأمها
 لتقي برضيع الالوجوداآلن ن

 يأل الفضائيات مبين النبات
 حتول العامل بسقوط ّتفاحة السحر
 ِإحتضن يف بطن اأُلم األوىل للتقنية

 َمْن حيسب َأوراق الشعر لزمن النسيان؟!
 فة التقنية)...(سلتوقيت الزمن يف فل

  *     *     * 
 سقط الرضيع األسطوري من الالزمن)....(

 طن والدتي ؟!هل يدفعونين ِإىل ب
 يف بطن العصفور ةِإختصر الكون كجاري

 يا اإلبرة ؟!اَمْن يتفكر يف مر
 تسع الزمن ِإىل اأَللفية العشرينا

 ق من َمين النمل ؟!اَمْن خي
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 اآلن َأخيط سيربينطيقا وجود املوجود
 يف النسيانة هريقالط حيفر بئرا سرابي

 ناس الزمن ِإنقذوني من حلم الكينونةياُأ
 ر فيها ورق للشهوة واملين)...(َلْم يثم

 *      *     * 
 ماهذا الرمي من الزمن األزمان)...(؟!

 ينخرط الكون يف ماهية التقنية لالوجود

 إستوطن املوجود على الالكون
 تغريت لغتهم بلغة الطيور

 ِإختزلت اأَلزمان يف مجلة ندائية للقطط
 حفرت لغة كونية يف الصمت

 لتقنيةتفجر الفوتون يف َأثداء ا
 تقدم الزمن ِإىل نهايات الوجود

 َمْن يعقد الزوال مع قطط للقرن املقبل)...(
 *      *     * 

 تلونت اأَلقمار الصناعية يف الطبيعة والنسيان)...(
 هل تنظرون ِإىل جتانسكم مع اجلاذبية والفوتون ؟!

 ِإختصار الوجود يّدل على صورة القطط
 ت يف صياح الديكمالعامل يص

 م لغة القططيرتج
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 َمْن يستطيع أن يرتجم نسيان الكينونة يف السقوط؟!
 سيصعد النداء يف جسد النمل

 ية لرضيع البداية)...(قتغربل العامل بقطرة شب
 *      *     * 

 َأمثرت التقنية َأساطري القرون البيض)...(
 إنقلب املوجود بلغة الرضيع

 محل لون شجرة لشياطني التقنية
 ابيل يف املشرق املغربتلونت صورة لـه

 يسبح كلب النهاية مباء البداية
 ِإستحمت محامة الزمن مباء ضختلط

 تكرر الزمن يف روح النملة
 َأتزامن مع والدة هريقالط

 َمْن ينادي أَلصل الكينونة يف حلظة اللوغوس
 هذا حصان سحري للنهائيات

 هل يطري أَلصل موجود النسيان؟!
 اللغة   من نداء املنادي جاءت سكاكني

 فة النسيانسلي جنسية وفل دجت
 من النبات باآلن يتلون الفضاء بصورة ثعل

 ويفتح فيها نفق املاجول يف الالزمن
 أقفلت الفضائيات بنداء القطط
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 بشبكات النمل هوخطت

 غرق الوجود بَأوراق الالزمان
 الكون يصور كتابا لأللفية القطنية)...(

 *      *     * 
 ايسته فيزيائيا لألرض)...(طار افالطون بعد مق

 جاء قطار َأمربيوكريتيجيزم لرضيع الفالسفة
 يف الطوفان املتزامن توقف ماجالن دازاينا للوجود

 مامعنى الكون والكينونة والكائنات ؟!
 يصعد على قطار اللوغوس

 املنادي يف اأَللوان الفيزيائية أُُفكر، َأنا َأنا
 مل ؟!يف تداعيات َأقاصيص الن ماهي البصرية

 هْل تدفعون الزمن ِإىل اأَللفية الرابعة ؟!
 ِإنقلبت اأَلرض على صدرها

 قطط)...( مِإني حتولُت لكلب وَأنت
 *      *     * 

 تلونت السماء بدازاين التقنية أَلرواح الياجول)...(
 السل الوجود...سوالنملة حتفر النفق يف 

 تغريت ُأناس القرن لكلب مائي)...(
 ذا احللم ؟!هل بصرية يف ه

 مر درل فيزيائي لغربلة اللغة
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 غرق فيها ِإنشتاين
 فاحة حلواءتِإختصر الكون ب

 ِإحتضرت الكينونة يف التقنية
 يف اللغة دصور الفضاء بعبارات َلْم جت

 مايّدل على ماهية القطط؟
 َمْن َأنَت؟!

 ماهذا النداء؟!
                     * * * 

الســـماء كطاـــي السِّـــجِل للُكتـــب     إشـــارة إىل اآليـــة)يوم نطـــوي     -1
 َأول خلق نعيده(سورة اآلنبياء . كمبدأنا
 11/4/2004يف 8يف جريدة اأَلديب/العدد/ ت* نشر
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 نداء كالب فلسفي         

 
 َمْن يولد من دموعِك الصباحية؟..          

 َتلتِهب روح من مشيِم الكالب
 مة َأنِت..َأنِت َأبابيل عشق جنة الكل

 التُشْك من خلود املوت)...(
 اخللود ةميدكالب تأتي وحتمل 

 نعدام شقائق النعمانامكحلني العيون ب
 حاملني نداء ساعة موت العامل

 تعالي جورية مواسم ليالي الظالم
 القمر يك قرة عني مشوس ليالسَأم

 ا باملوت احلالك نلينري قلوب
 تطبع رواية سيربيا اجملانني)...(
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* * * 
 النار ؟!! رسليلة مالئكة ثلج َلْم َت َأنِت

 تتفجر الروح اخلفي للموت يف بركان الالزمن
 كن حذرا كي التبتلع الشمس عينك

 اح جغرافيا املدينة باحلديدبزخرف الن
 الفضاء يف صورة الكلب)...( بذا

* * * 
 وجدت رسالة صباحية يف مدينة الفزع

 مكتوبة بعشبة نار اخللود لكلكامش
 ة زرادشت تلتهب إيقون

 الرتياق سمن يف تنفزرف ال
 ُكسي مجال املوت باأَللفية العاشرة)...(

* * * 
 كتين بنت تسأل عنوانك)...(؟!سَأم
 كيشغطى رؤياها بت

 حبثتك يف اأَللفيات حتى يولد منا طفل اأَللفية
 قْل لي:هل رَأيت ذلك احلشيش لأللفية الثالثة؟

 كوقوعنا يف موقد احلب
 ن القطن يف تلك اللحظةَأتذكر جمئ كالب م
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 ستولت على عرش امللك يف حفلة والدتيا
 نباحهم نداء أَلول َأب

 نقس خرز املائية للزمن السحري
 هتز الكون بقوة صورة العدما

 حنن من الهوتنا أذلة يف حمراب الالزمن
 قر الذاكرةسسقطنا يف املريخ ِإىل 

 هذه اللحظة حتول معرض دازاين الوجود باملوت
 الكون مع جناح احلمامة)...( ءزبدة فضا

* * * 
 فة)...(ساء الفلمسفرش كفن ضوء 

 النسيان ؟ ةَأنَت الذي دخنت حشيش
 كيمشل فراشة ثدي

 يكتب رواية عشقي يف كون مجالك
 كان فيها افالطون شخصية لدولة اجلمال

 م سقراطستطبع تنفس الليل يف 
 فاحتَأشار زمن سقوط ال

 موقع نيوتن وحواء يف حرب النجو
 يقيس ِإنيشتاين زمن كوكب العشق باحلجر

 قفل بها وطن كالب ديكارت 
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 من اهلند مبحيط أطلسي كلبه مَر
 غسل املوت مرتني يف حميط النسيان

 اآلن ملا تنفسُت ِإشتعلُت يف الشَّك
 فة مجالك)...(سغسلُت مرتني يف فل

* * * 
 َلَك تساؤالت حموي؟! ركيف ُأكر
 )...(مبالبس خضراء شىم مودوياقوت 

 قميصا من زبدة الروح لعنقود املوت طُأخي
 وقوس قزح ىمباء موش

 اجلن كمن الشراب اليت ذاقها مل ِإشرب كأسا
 للكلب الذي كتب رواية احمليط ةلتقط صورا

 من نهاية احلياةنا فرش فيلسوف كف
 ملكية كالب الغابر)...( مرفع عل
* * * 

 سقطت سفينة روحي من الفضاء)...(
 سنة سحرية فت َألفرش عليها مي

 تزاول عليها كلب َأسود جبنس اإلنثوية
 تعكس صورة عرس من النيل

 مجال الوجود عدا املوتل مسح ك
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 موت ِإرجواني ةماهو..؟تعالي لنتذوق لذ
 يف سفر املوت)...( فلنتعار
* * * 

 من شم َأموات اأَللفيات)...( حأتي نباي
 تقتل تنفس كافروشي بنات َليلي

  حميط الشَّكصور كالب يول يف
 محلتِك يف االل لون شرايين السرية

 بريق الكالب نهاية سور الوجود والالوجود
 ِإني ِإبتلعُت بعمق شَّك اخللود

 وُأمك لقلق ةتبني والدتي كلبت
 تعاِل َأمنحِك جواز سفر أللف سنة عشق
 لكي ُنعطي روحنا مع أحفاد ألف خلف

* * * 
 ك العصور يف مجاليات املوتش موجا مأل

 حُب من عشق امليت غابر الزمن)..(ُأ
 َأحيا بشم جسد معفن يف اجلمال

 فيها فقرة لون وحيد الكون العاشق
 يف هذا الوجود َأنا والكون وحيدان

 ى نبحث وراء العاشقدس
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 َلْم يوَلد من َأيِّ شجرة)...(
* * * 

 من السيف: تقال ملك دايناصورا
 تيت مع املطر)..(أ تَأن

 فةسان الفلذأبشجرة حتى  تتيبس
 قام هريقالط بغسلك مباءِ املطر وحميط الشَّك

 آه من هذا الزمن ختم مشاعية اجلنون ؟!
 غسلين يف مشيم الكلب وَأنت من َأمطار املوت

 حنو أي مكان نهاجر يف حني كوننا نسيان
 جسدان وصورتان َلْم نلتق يف ذنب اجلنون

 صورني صورة من حشيشة اخللود
 حنجرة السكرختفي لثالثة قرون يف أ

* * * 
 تعال َأيها اجلمال، ملاذا جتملت يف العدم)...(؟!

 حبثنا يف درابني العشق حاملني الشَّك
 يف لوننا وعيون ساحرات النجوم

 برقنا روح الكائن من املاء
 ملك الشعر بآالف الكالب الثلجية

 ماني يف َأعالي اجلمالر
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 كالب ذابلني من مجالك يفأضرم 
 النياندرتالتأتي من حلم  بكال

 كوكي ِإىل سراب اخللود)...(شطائرين بورق 
* * * 

 قلت:تعالي أيتها املالئكة...
 روحي للخلود..أموُت يف اللحظة يتناول
 فينوس لسقوط الكوكب تصح

 كوكيشقطعت َأبابيل الثلجية غمور 
 خفت ندائي يف آخر حلظة تنفسُت ببنات النيل

 من الرياح لونها كلب لجاء مو
 الوجود والالوجود مباء املوت)..( الكلبغسل طوفان 

* * * 
 وَأنَت مهرجان نهائي ، اآلن َأنا والكلب وهؤالء

 الزمن ينتظرنا لكتابة زمن جبعتعالي 
 حتت ستار الرُّمان)...(  ضختف

 بروح العميان ئاآلن الكون برتقال مل
 تسقط مبيضة َألفية الرابعة

 ...(أصرُي مليارات َأرواح بالجنس وسقوط الوريد)
* * * 
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 ثعبان اجلمال بِإبتعد..َأنَت ولدُت من حلي
 كوكشوِإني قابلة نسياني 
 بالرتسبات)...( ضطفل مطر غسل اأَلر

 فةسزمن املاء مرتني بالفل كتعالي لكي يغسل
  ك فضاء الكونسختفي..غطاء أما

 قطط البداية لقابلة العدم تعود
 هذا الفصل زمن ِإعادة النوح)...(

 ء التطهرينغسل مرتني مبا
 فة عقدة روح اآلخرينسيفتح قفل الفل

 تطبع حفلة الزمن على غطاء مبيضة)...(
* * * 

 ذبح كلب من عدم غسل العامل)...(
 ِإختلط خباره بروح ذوبان غيوم اللغة

 اأَلرض عطشى لقطرة من تلك الغيمة العاشقة
 َأضرمت الكالب الفلسفي بروح اأَلزل

* * * 
 لود)...(ِإَنين متبق من زراعة اخل

 من أجداد مستقبل أزمان العدم
 ا قطعة كالب احمليط)...(نَأتي
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 من النار الليل والنهار يتبنيزمنا َلْم 
 حتول غطاء الليل للون المات الرتاجيديا

 يتواجد فتح باب الوجود على الالوجود ؟َمن 
 تضاء عالمات اأَليام من البخار

 ولينظر من مرآة طفولية من جنس الكالب
 يعود ِإىل عصر مبيضة العدمالكون 

 يف اخلردل ءاوجدت مرآة الروح ضو
 لأَلجداد ةرمى شهوة طفولي

* * * 
 أخذت صحون ماء حواء يف مشيم قابيل..!

 إخنرط ملك الشعر وراء فرعون األتومية
 ؤالءأما هلمكلبة لطرق الفرعية لالِإنين جعلُت يف 

 فةسالفلء قطرة ما بشربُت حلي
 فة حجر النارسحبطام فل يئاحليبا مل

 ختلد الروح وميوت اجلسد
 آه..َأيها العدم يف َأيِّ نفق للوجود نسقط ؟

 حرب نداء العدم يف جنوم اخللود
 رسالة عشق الكونية لي وإليك

 تعال َأيها العدم َأحتفل خلود الزمن يف كوكب اخللود، 
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* * * 
 ءيف مغرب العشق جتد ندا

 يأتي كلب غابر ماوراء ُأم املوت
 ي يف شبكة الليل ِإىل هيمااليا مجال احلربأخذ روح

 ملاذا َلْم َأحتول ملالئكة تعيدني ِإىل زمن احلجر
 لكي َأنُظر عالمات اجلمال يف مرآة احلجر.

 ** * * 
 ارضتعال َأيها املوت اجلميل، علمين عشق اإلحت

 اجلمال وجدُت كلبا من خبار كلب ديكارت يف أثينا
 م الوجودسكبُت بكرتيا قدح سقراط يف غيو

 يف عزاء النجوم عقدت كالب الزمن جلستها
 يتدحرل هابيل وقابيل بالشهر النهائي

 هابيل هو اإِلبن وقابيل عروس اأَللفية الثالثة
 فلم وثائقي للعشاق رصو

 حتفل أبناء اأَللفيات بكلبة)...(ا
* * * 

 مع الريح وجدُت كوكب النظر يف العشق)...(
 دمشريان اجلذور تعود ِإىل نفخ آ

 اآلباء مع نفس املوتآالف طار ورق 
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 َلْم يظهر مشيمي من أّي والدة؟!
 تصورني مالئكة الدَّم َأنا بال َأب وُأم وجنس

 لي جمموعة من لوحة روحك رصو
 كي ُأولُد يف وطن العشق)...(!!!

* * * 
 هذا احمليط تراجيديا لغسيل الروح)..(

 غسل فيها مجال الوجود بالشهوة
  الكلب ُأنظر ِإىل ضخالبِك اجملروحةحتولت صورتِك ِإىل

 نبح كي تصم ِإذان الكونا لتعا
 كنِت كلبة غريت مرآة الوجود ِإىل اإِلنسان

 اآلن تريدين اإلحتفال بالتحرير ؟!
 الكالب يف وطن العدم ةِإذهِب تنتظرِك ملك

 أَللفية تعدد اأَلجناس..تعالي الاذا ولدمت طف
 اجلنس نكتُب جغرافيا الوجود قطرة من حليب

* * * 
 عندما سقط كوكب ضاقت ذرعا اآلف الكالب)...(

 جعل امللك َأصبع اجلثث يف مؤير اأَلجناس
 قال:بعد الطوفان تولدت الكالب

 َأعلموا ياأحفاد آدم أن وجودكم مين
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 توفى فيها نوح!! ةَأنا ملك غاب
 ك لفت ذاكرته)...(شَأعاصري ال

* * * 
 كل مرآة رمزية تصور ماء الزمن

 ر جليش فرعون جنمهم كلب !!ُأنظ
 ُأنظر لنفسك يف مرآة اخللود حقق ماهية مشيمك

 هبوط الشَّك جعل تسميتك من تفاح النسيان
 ِإنبح حنو كوكب اخللود..حنو غروب اجلنون

 حترك الفضاء يعكس صورتِك يف نباح البداية
* * * 

 تسمع صوت نباح العزاء لرحيل الكالب
 كلمةِإحتلت الكالب العامل برياح ال

 لوهلة يقفل حلظة التأريخ على اللغة والفكر
 تعالي لنشرب عشب الزمن يف الالزمن

 َأقفل الوجود ناقوس الروح...
 أسكنت الروح جغرافيا مدينة من العدم

 مسحت املدينة من الزمن الوجود
 سقط نداء الوجود من شريان الكلب

 َمن ينادي ؟!أين نداء املوت؟!
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 َأنا، َأم َأنَت؟
 نائزية َلُه؟..صور اجلال

 َأم َأنا وَأنت وهؤالء؟!!
 نداء الكلب ِإشارة ِإمربيالية الكلب للكلب

 يقفل فضاء الوجود بريح ومشيم الكلب)...(!!
* * * 

 كلمة احلليب دغدغة وأسطورة اللغة رَلْم تصو
 من ذاتي بالجنس وهوية

 جاء سرطان اجلرمية..نسيُت اجلمل)..(!!
 دايا األسلوبَلْم تصور اللغة تفكريا يف ث

 َمن منكن أرضعتين؟!!
 وحليب طفولة اثدي أنا الذي َلْم َأَر

 قال ملك الكلب: َأنَت كلب بذات ِإنسان
 شربُت حليب جدتي
 صورتك ةال تصبح ِإبنيت َأزلي

 مدقال:جئتم بعد َأموال و
 َأجناسكم من الكلب..كلب اأَلب

 حنن شريان شهوة الوجود
 د َأول َأب ا جئنا من فضاء َأحفاـّنَإقلُت: 
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 َأعلُم أهبط يف دفرت اأَلحفاد
 أحفادك)...(!! جَد

* * * 
 حتفل امللك بالسقوط)...(ايف هذا العصر 

 قال:مدينة الرمحة لدليل اأَلجداد
 وَأجناس الوجود، حنن ملوك الشهوة 

 جتين الياقوت من ماء اأَلجناس
 َأنشدت مالئكة الوجود والعدم نشيد اخللود

 وك من مشيم الكالب!!!من َأرض الّشك سقطُت
* * * 

 وصلُت راهبا لعصرِ الّشك يف فضاء السحر...
 أمطر عطر زمن الوالدة

 أنا وَأنِت ولدنا من مبيضة قدر الديناصور
 َلنْْ جتد شيئا ُيميزنا من مشيم العدم

 حنن وقعنا يف الزمن الشَّك)...(
 نطعم روحنا يف بيضة عشق اخللود

 ن)...(نضيق ذرعاََ يف ألفية نفخ الكو
* * * 
26/9/2008 
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 ِإمربيالية الكالب  
 فية)...(!!سَشكِّْك..زرقاء السماء صورة لشبكة فل        

 لروح الطفوليةة يابس ةبريق مبيض
 والعدم الفيزيائية دهناك شكل دازاين الوجو

 املفكر  ةأسقطت ورقة كلمة الّشك شجر
 أخضر برعم لغة موت التصادفية

 ورق شجرة اللغةخلع َأعصار النسيان 
 فقست بيضة الفيزياء دايناصور زمن احلجر

 بذر الكائنات القطنية من زراعة التفكري
 يا الوجود!!امحل لون الفوتون مر

* * * 
 يا نفق التفكري)...(اُأنظرني يف مر

 لغة الطفولية جلنس وجوديالنطقت 
 خفية ااملنكسرة مشس ةأصبح ضوء املرآ

 وت التصادفيةبكاء القدر أدخلين دوار مول م
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 أصبح قرب األول لنجم ِإنقطاع الزمن...
* * * 

 جلة كلبة مفقس)..(دمرآة طفولتكم 
 شرخ كون الوجود غيمة شهوة املوت

 ُأختبط ِنداء مسندل الروح بلغة الفيزياء
 هناك صور أستنساخ مصبغة روح السقوط

 أخضر كوكب املوت شجرة الّشك
 غاب فضاء التفكري من كون الصور

 صور يف تراجيديا حميط الفلسفةذابت ال
 آلخرين)...(لمحل جلد كلب خريطة َلكم و

* * * 
 دفن جنم شَّك كون الصور)...(

 زرقت شجرة التفكري أرض النسيان)...(
 كت ورق الشَّك صمغة دغدغة النهائيسَأم

 نيرمى الطائر الورقي َأنُتم املفكر
 قفل صورتك املظلمة بنباح الكالب

 مبشيم الكالب لون حجر طفل الالزمن
 تزاول كلب من نهاية احلجر بوجودكم

 جرية)...(حليف مصبغة شعر الرأس ُأختبط التأريخ بصورة اؤ
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* * * 
 ماهو هذا النداء احلضاري امللئ بإشارات الكالب؟!!

 الصور َأسقطت الوجود يف االم الالوجود
 فرشت اأَلرض جبلد ناتئ
 فتحت شباك النسيان)...(

 اء لروح هؤالءهناك فضاء حجريُّ ند
 خيلع َأوراق غابة الوجود تصو

 حيمل فوتون الوجود صور لفيزياء البذر
 ن ِإمربيالية الكالب ومنهن ل

 تلسكوب العناكيب نفق خفي للرياح)..(
* * * 

 يف ماء احلياة... ةآه، من هذه احلروف املمسوحة املكتوب
 مل بكاء حجري نقشت َلنا هناكاجل

 َت بذرا للوجود)...(جعلنا درل الزمن أنا وأََن
 قطرة ماء لنهاية األزمان...

 غيمة جنون العشق سالت مبطر القدر !!
 العاصفة)...(؟!! ءكتب كتاب بكا

* * * 
 ماهو هذا التبلور من دغدغة شجرة سقوط الروح)...(؟!
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 نداء كالب الشَّك مأل التأريخ
 خلط ِإنقطاع الروح موصلنا وَأنت

 الالزمن مسحت اجلسد يف درل 
 الوجود ءى سيناريو النسيان فضاغط

 حبرف الياقوت والكلمة املرجانية جلملة الشَّك
 نقشت عرش عشق الكون يف نداء الكالب)...(

* * * 
 َأخبط االم الزمن الصور ببذر الكلب)...(

 ملجأ الّشك ضخفّي منا بدونك
 غسل موت التصادفية باليني الصور

 عربت صورتي من عني الكلب ِإىل اجلنس األول
 محلت عاصفة الكلب لوني بالفوتون

 جعلتين كلبة يف مغرب العشق مومياء يف اجلمال
 فية ملاليني العيونسصورة كانت عشق اجلنون الفل

 غسلت يف مومياء الزمن كسوف الشمس)...(
* * * 

 هناك؟ بمازمن القدر اآلن؟وأنا دازاين لعشق كل
 هنا َأنِت..َأنِت  نداء لكالب جنس الكلب

 ملتحولي كلب هؤالء فيسبرتقال فلحال الزمن 
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 هناك..هنا لعشق كلب اجلغرافيا)...(
* * * 

 ك، جليد الالزمن نسيج ليالي األلف)...(ستعالي..أم
 املوت بقدر مايشتهيه رضيع بأشتهي حلي

 عسى َأن ختلق بنتاََ من املوت؟
 كي تطبع جبملة عينيها رواية موت عشقي 

 نتعاشق؟! تتحولني للموت كيال ملاذا ياعزيزتي 
 َأموات الوجود...!! ةمن كون موت احلالي ثور عحتى نصن

* * * 
 ملاذا َأموت وَأن القرب اليعرف العشق)...(؟!!

 كيف أسجل فيه فلم عشق الكون
 موت عشقي حميط هائج  لزمن الغسيل

 ر على جنم العشق واحلكايةثجيب أن َأع
 هذا العشق)..( نأَلستوطن كو

* * * 
 ق لروح)...(كان عشق الزمن يرب

 يف نفق عصرِ األبيض ةمكبوت
 دربونة يف فضاء النسيان لعشق الكلب قطعُت

 تشكل بالوجود يف قزح ليال األلف
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 الفكر وعاصفة النسيان ة شجريتلف
 بَأي موجود تتشكل لتصبح جنس موت؟!!)...(

* * *  
 هنا يف هذا الزمن املائي َلْم يطر مطرا للعشق؟!..

 الصلبلتسجل رسالة ألف ليلة 
 يف هذا الدوار الباكي َأشرقت مشس من العدم

 لة لروح الفراشة!!ذأسقطت ج
 لرواية العاشق تمرآة املور كتب حوا

 غطى ال النسيان حبشيش القدر)...(!!
* * * 

 مزق روح يف املغرب كفنا للنداء)...(!!
 قرأ للحاضر دموع مومياء الزمن 

 للبداية ةدغدغ عزرع مذهب الفراشة وزر
 روح اأَلرض بغسيل اجلسد)...(!! رغسل بذ

* * * 
 صلى ملك العناكب وصلى موت الكون...!!

 غطى العامل جبليد الروح
 ك احلجريالشخطب فيلسوف الكلب يف 

 جاء هذا اجليل من ثلج البكاء
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 وَأنتم فاقسون يف مطر حلم السوداء
 غابة الشَّك لكان جدكم اأَلكرب قبل رحي

 كتب عنقود روح زاد الالزمن
 ك العناكبش جبذلعت مدينة صن

 زمن امللئ)...(البرتقال  ءببكا أوأنطف
* * * 

 دوار دفع املدينة لنداء املوت)...(!!
 هناك مسحُت مشدة جغرافيا الشَّك 

 النسيان؟!! رهنا..رمى شبح ستا
 نشر الفضاء عطر جثث الالزمن الالمرئي

 زجال الشَّك مدفن لروح فراشة اللحظة
 ليَك)...(هناك بريق سيف مين ِإ

* * * 
 َشكِّْك..من مدينة الغروب صور الريح)...(!!

 هناك برق بكاء َلْم يكتب يف التأريخ
 كتب بالصليب ونقشت نفخة األزلية يف الفوتون

 للحال يترنح الكون بنداء حرف عرب
 كتب لغة من مسات العنكبوت احلجري

 سالت قطرة بعد قطرة وسقط القمر
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 لألجناس املوت املختلط ةفسفل قفتح نف
* * * 

 مدينة النسيان حلشيشة الشَّك)...( هنا
 هنالك يضعُكم يف شبكة النداء
 خرز مبللة بزمن الهوية املوت

 نا هناتتكسر مبيضة حلظ
 أين كفن اخللود لينزع روح الشَّك؟!

 خضرت شجرة النسيان لعنقود الكونا
 أشعلت عاصفة الفزع..اجلسد

 ك مبيضة املوت)...(شأحيا صورة مدينة 
* * * 

 َأنت من أي بيضة أفقست)...(؟!
 نزع روحك يف الشَّك مسجل رق

 النسيان بسقط جيش كوك
 ِإمربيالية الكالب شَّك الوجود)...(!! نكو

* * * 
 كتب بكاء على حجر الفرعون األزلي...

 عربية اآلن عصر لنسيان الكلمة
 هلا احمليط واأَلرض والسماء قبر
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 فيلسوف القدر َلْم يقرأ أيَّ
 بالفيزياء ةلط عشق إنشتاين الغيمأخ

 املوت ةكتب افالطون مجهورية النسيان..لتصادفي
 من أََنا املفكر تكونت مدينة السقوط 

 بيضة الكونطَ جعلين ماركس يف شَّك حمي
 برعم طائرة النظر لشجرة الفكر

 لعيون هايدجر قةمول مزر ةالسماء كانت مجل
 لصورة اهللَأنتشرت يف الصورة العربية حلظة َأخرية 

 الشَّك والنسيان التصادفية ةكونت هنا غاب
 لزرقة السماء افة موجسكان كفن الفل

 فةسفاح والفوتون للفلتختلط بالنار والا
 تشكلت غيمة عيين جبملة املوت

* * * 
 للريح ؟!! ةَمن بكا حلظ

 مسه يف حجرِ الزمن ؟ا للكي يسج
 لبس ملك النمل قلنسوة البلوط ؟

 سقوط العشقعلم الشعر مالبس 
 جعلت النجمتان روح احلاضر دخانا

 فضاء الفوتون بالعشقة كثري تاوامسمألت 
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 باغتت حرب النجوم..َأنتهى العشق)...(
* * * 

 تغريُت حلظة البكاء للسيدة احلمراء)..(
 هنالك نقش فيزياء بوقت العنكبوت

 ملطر العشق؟ اَمن يصبح هومريوس
 تنبت الشمس يف العني

 اشق يف الغيوم)...(؟أول ع ةيشعل مشع
* * * 

 البداية)...( خمس دن جلوك قمة همااليا لسَأم
 عليها كالب علم ِإمربيالية اأَلجناس فتح
 اأَلرض حزبد الرو طحمي ييغط

 مسي ولوني وشكلي اطار جلد الكالب زخرفوا 
 للوجود والالوجود داملوجو ضأصري معر

 العشق يف ماء اخللود ةأكتُب مجهوري
 ململكة السقوط وإنقطاع الروح)...( انأصرُي ِإنسا

* * * 
 تغريت اجلغرافيا اآلن بغسيل اآلثار)...(!!

 َأصبحنا حنن وَأنُتم كالب الزمن
 تشبعت صورة مدينة الشَّك بلونكم وآخرين
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 محل الفضاء ذجلة نزع مملكة اجلمال
 َلْم توجد َله مدينة عناكب روح اوالئك

 الشَّكن مدينة من وماذا هذا املطر املذجل ل
 كتبت مئات الطائرات مفكرة فيزيائي جديد

 أة لمدينة املطفلفي لكم وهلم وسالفضاء لون فل
 زمن الاللغة ءبكا ةكتب مصباح الظالم شجر

 ح الكالب)...(!اها من نبؤمدينة نسج بابها وفضا
* * * 

 الوجود)...( بك غرستزاول كلبا العربية َأم
 )..(يم الالزمن ورق املش ةَأسقطت شجر

 غرق الوجود يف صورة كلب مائي)..(
 عنكبوتية لتصادفية موت املومياء... ةَأصبح الفضاء شبك

* * * 
 الوجود)...( ةصور غسل االم التفكري

 تغلغل الروح واجلنس يف مخرة مسندل الالوجود
 تناول فيلسوف الكالب قدح شهوة نياندرتال

 أمتزل ماء وجود الذكورية يف مشربة الزمن
 التفكري  ةميت طائرأنا املفكر ر

 عليكم يف جلد كلب على زحل عثرُت
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 ت الكواكب بنداء الالمرئيترحن
 االميات الزمن املوجود يف عجينةِ املاء تغسل

 لعرس الالزمن عاناص صالبس الكل قمي
 ق الشكران برعم السمندل اتورق َأور

 زرعت قطة اأَلرض يف آخر خط النجم
 الالوجود)..(طعمت عشبة اخللود والشكران والشك وت

* * * 
 الشَّك)...( ةهناك يف هذه اأَلرض حط ملك عرش ورد

 العشق لعرس الكون م حتفلت لغة جنا
 ِإني آثار أجداد الكالب : قال
 نسيان تصادفية املوت بكوك ةشجر عأزر

 املوجودة لغة بكاء النسيان شجر ضرخــت
 ملك ةصور نك النسياششاهدت ريح 

 وت والعلموامل ةيف لغة احلساب والتجار
 اللوغوس ومسح لغة الدازاين ةك الوجود كلمسَأم

 غفلت العني من الضوء والوجود من طول الفراشة
 الشمس من اأَلرض والسماء من املاء والزراعة)...(

* * * 
 يف هذا القدر للموت وطن ضختلط لتصادفية املوت)...(
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 العدم هلؤالء ءصنع يف جلد الكلب وندا
 الالوجود  فتح يف اهلريوين مسرح

 يف ذجلة عنكبوت اإِلنسان قنقش العش
 املوت ةعنقود تصادفي نك فضاء الكوسَأم
 مجلة املوتا نب حرنح الكون بريت

 زمن املاء ِإمربيالية الكالب نَأسك
 ك طري املفكر موت تصادفية املومياء)....(!!شََّأصبَح يف 

* * *20|10|2008 

 
 
 
 
 
 
 



 صالح جالل                                 شعر                         سدرة الحسين   

 73 

 

 

 نفخ الصور
 

 (نهاية الوجود)...  
 1(…كالبداية) ةاآلن السماء ناصع

 قفل الوجود والتأريخ!!
 الروح للهلبشيما بساعة تيزا

 ثانية ميل التأريخ)...(
* * * 

 (…نهاية الوجود)
 (…املغرب ضباب َأبيض)

 ذاب جسم للوجود والكون...
 اناصع ناَأصبح الغطاء دخا

 الزمن تاريخ املومياء
 (…والوجود) ةالتأريخ عاصفة للطبيع

 (…جت الروح واجلسد يف تيزاب الوجود)تزاو
 البياض كالبداية ةاآلن السماء ناصع
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 الروح كبذرة للكيمياء
 (…)بالرتاب خبار وهلي

 دخان أمحر.. سجمموعة الشم
 الروح ةصار الفضاء غيم

 رقص مشيم هريوشيما وهلبشيما
 (…أصبحا تارخيا ولونا للكون)

* * * 
 (…نهاية الوجود)

 الكون تيزاب اجلغرافيا
 بالكفن.. خوالتأري دالوجو رالصو خلونت ريح نف

 اآلن الكون ناصعة البياض كالبداية
 (…املاء واهلواء والرتاب والتأريخ ناصعة البياض)

 (…فقط مسرحية هلبشيما وهريوشيما)
 (…َأمحر) نودخا حورياب هلي

* * * 
 (…نهاية الوجود)

 (…اآلن الكون ناصع البياض كالبداية)
 اب لروح الوجود واجلسدسم املادي تيزاجل

 ألتقت الروح باجلسد واجلسد بالروح
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 نفسها بالسماء ضاأَلر تأهد
 (…ومليارات من الروح واجلسد)ت فتحت لسان مليارا

 لروح هريوشيما وهلبشيما راطارت بيد
 وهوية ددون جس

 للروح ةاللغ
 (…واجلسد دون الوجود)

 (…يرد الروح من اجلسد واجلسد من الروح)
* * * 

 ية الوجود)...(نها
 اآلن السماء ناصعة البياض كالبداية

 الساعة والوقت واملكان والتقاويم،
 (…ناصعة)

 َأية حلظة مركبة؟
 قلم متمرد من الورق

 والعشق من القلب
 غيوم من البخار
 (…البخار من املاء)

 وبيدر روح اهللبشيما وهريوشيما
 (…واجلسد ووجودهم) لمن اخلرد
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 (…؟)ةَأية حلظ
 صورة كيميائية ةحلياميزان ا

 (…صورة هريوشيما وهلبشيما والزمن الفضاء)
 (…م الكون)دو حراية ورو

* * * 
 (…نهاية الوجود)

 ناصعة البياض ةاآلن السماء كالبداي
 (2اجلبل تنب احملصن)

 الريح مدينة النمل لنسيج التأريخ بالوجود هبو
 (…الكون تعبلة زجاجية الثلج)

 (…خار)هلبشيما وهريوشيما جسد الب
 (…الروح مول هليب وريح النار ودخان َأمحر)

 …يوم احلشر..ريح نفخ الصور
 ضاع اجلسد يف الروح

 اآلن السماء ناصعة البياض كالبداية
 (…ناصعة البياض كالبداية)

               * * * 



 صالح جالل                                 شعر                         سدرة الحسين   

 77 

ِإشارة لآلية الكرمية)يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب -1
 كما بدأنا أول خلق نعيد( .

 سورة األنبياء.3سورة-2
 إشارة لآلية)وتكون اجلبال كالعهن املنفوش(سورة القارعة3

 129/3/1997(يف16منشورت يف جريدة يةكطرتو العدد)
 ويف عدة جرائد واجملالت.  2009/ 19جملة هةلةجبة العدد/

 30/8/2010جريدة املؤير يف 
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 إنغمار الزمن          

 
 هيدجرلفلسفة املوت عند مارتن  السابع الفاكس الذهين

 
 للقطط؟! ةماهذا النداء حيفر يف الفكر واللغة صور

  يف الفضاء املوجود ةنداء يهز األرواح املتطاير
 اآلن تسقط اللغة على األثر دون الكلمات.

 اإلنغمار التصادفية للزمن!! ةوالكون ملطخ مبصبغ
 َمْن منكم يستيقظ يف هذه اللحظة املتساقطة؟!

  الالزمن يدق جرس األحياء اأَلقزام على املوجودمهد 
  يف زراعة الزمن من قبل اخللق نيولد الالزم

 تتساقط أجساد صلصال يف حلظة إنغمار النهائي)..(
  َأبواب الوجود مقفلة بلعبة نداء اإلنغمار البدائية

 موجود البشرية مقفل بأربعة َألوان فيزيائية!!
 شباح الالزمنية.وتظهر فيماوراء الكون وجوه اأَل
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  ستفتح اأَلبواب، وتنغلق جباذبية فيزيائية
 ةلوجه الإلنساني ةاآلن من الالزمن الالفضائي لعبة الوالد

 َأراكم يف حفريات الفضائية النهائية للموجود الالجسد.
 حتت أشعة مصباح األلفيات.

 غيوم الشَّك لأللفية البدائية. ري
 وستغطى بَأرواح القرون النهائية.

 َأبعد منُكم بآالف اأَلميال.
 حتى تنقل إليُكم روحي من غيوم الفضاء الشَّكاك.

 ها يف َألفى عاشرة يف احلاضر)..(.أعُد
 *  *  * 

 يادازاين فلسفة الشَّك ِإلبس كفين وقس قربي.
 اآلن حيتفل اجلسد مع ِإنهمام روحي املتطايرة.

 يتوقف الزمن حلظة ليتنفس يف النداء.
 ظة ماقبل هذه اللحظة)...(وسنلتقي يف حل

 *  *  * 
 يهُز اهلواء بزبد األرواح يف الالزمن احلاضر)...(
 ويقفل الزمن بَأجساد الشكلية يف تلفزة اهلواء.

 ألرواح العصرية؟!لَمْن منُكم دازاين جلسد تكنلوجي 
 يتحرك منل الزمن فوق القمر.
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 حيفر القبور الزجاجية ألجدادنا.
  كأس من كؤس الالزمن.يف خخيتلط الزمن والتأري

 يشربن فيها بنات هيجل.
 النيل اجلاهلية. تهن على َأموال قطرات بناطويسق

 حيملون رسالة من الفاروق احلاضر.
 ويغيب نداؤهم يف ِإنغمار فضاء الالزمن.

 اوات.مسالعامل يتبخر بسبع 
 على اأَلوراق املتطايرة يف الفوتونات. لإللهئ صورة يته

 من اإِلنغمار. صورة تتمول..ونداء
 يولد العامل من جديد من ماء وَمنى لصورة التكنلوجيا اأَلبوية.

 نيتشه. أةمولودة العصر من اآلباء صورهم يف عيون مر
 آلن..اآلن، الزمن يتطور من إنغمار الوجود.ا

 أطريُ مع األرواح املتطايرة.
 أتصُل بهولدرلني وآرتو ونيتشه هاتفيا.

 ألفية اإلستحضار. بشبكة موجودات ألفية ماقبل
 أصرُي إنسانا دازاينيا ملاوراء الالزمن والفضاء.

 َأحفُر جغرافيا لزمن اهلجرة يف الزمن املوجودات.
 *  *  * 

 رماوراء اإلنغما ةزجاجي ةحفر ِإنفجار الزمن مقرب
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 الكوُن كمهد يهز بدهاليز الالزمن.
 غطيت كفن الشَّك على ساعة الوجود يف اخللق.

 ساعة السابعة والعشرين لأللفية الصفر.يدق جرس يف ال
 لفية الرابعة.أطابت أوقاتُكم يف نداء 

 يف ِإنغمار زمن الالزمنية الالوراء. ءشتا يطوُف فيها خريف
 هْل َأنِت تنطقني يف عاصفة الكلمات واجلسد؟!.

 نداء ِإىل ضريح البداية.
 عصُرنا مصبوغ بصلصال زبدة األزمان.

 يف صورة متباينة.يصور جسد األلفيات الزمن 
 واآلخرون داروينو نيتشهو يولد فيها يف آن واحد هيجل وآدم

 ماالساعة َأيها الدازاين الالجسدي من الزمن الكون؟!
 هل َأنِت نائمة يف بطن عصفور نهائي؟!

 تراني أمجُع قطعاُت الزمن الضائعة يف بقعة متفجرة.
 حتى َأخزُن زمن مافوق الزمن لإلنفجار.

 .ءغري هذا الفضا ءوفضا ن هذا الزمااآلن زمنا غري
 أراِك يف ألفية الرمي التصادفية)..(.

 داء املوجود.نتهُز ب
 لإلنغمار البدائي. راألنهيا  يوُل شبكة الشَّك من خيط

 يسبُح العامل يف قطرة من حبر اإِلنغمار التكنلوجي للفلسفة.
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 *  *  * 
 من الالجسداجلسد  هزوني مبغناطيس للحوم ليتكون زبدج ريامعش

 وأتطايُر ِإىل مسبح الكون مابعد الكون.
 يرسُم على اأَلموال تبليغا زمنيا لعامل مابعد الوجود.

 ِإنقطع خيط الزمن يف فضاء الوجود املوجود.
 يف فضاء الالوجود. ايثبت حدود

 هل تسكنني يف هذا الكوكب الفنتازي لطائرة الروح.
 نيتشه. ةاهلجرة يف صورة عيون مرأ ةسيجلبونين ساع

 دون َأثر للرجال يف وجهها. ةوأطري مع ِإمرأ
 ُأنثى. اآلن جنس البشرية صار صفرا دون ذكر أو

 يسقط اجلسد الفيزيائي يف الالفضاء املوجود.
 صورة تسجل لغة الكرتونية دون كلمات مماوراء الكون.

 نا من جديد.ءوكلمات دون حروف تسجل َأمسا
 املستقبل رلعص يف آذاني يدق صوت من جسد التقنية

 *  *  * 
 تقين إِلستحضار ألفية القرون الوسطية جبسِد جنسِك يريَغ

 الزمن مقفل بالنداء الالمرئي مابعد اللغة يف الالوجود.
 يغطى العامل بالكفن األمحر من نسيان الذاكرة البيضاء.

 لأللفية املاضية؟! لرجا نهل َأنِت يوتني يف عيو
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 تشه وفرويد حتى نهاية املين.أوتنتعشني يف ألفية زوال ني
 هاأراِك وقد أخذِك سيربياء الزمن من الزمن اإِلنفجار.

 السماء زرقاء،بيضاء،محراء،حلظة مدفونة بأشباح األقزام.
 يولد هيدجر من دموع شَّك القطعات الفيزيائية.

 ويقرأ يف خيوطه الفضائية صورة لالله .
 فة الالزمان.سهل تلعبني على حبال فل

 تقلت ِإىل زراعة الزمن وأنضج ِإىل ماالنهاية.إنين أن
 يف اإِلنفجار. أو حجر نأو حيوا ةأو ورد ةأصوركم بعشب

 اآلن نداء، وَأنِت شوكة لأللفية الثانية يف عيون سقراط احلاضر.
 ِإشربي من قبل اخللق ُسم سيربنيطيقا لالوجود الدازاينية.

 نامي يف حديقة احليوانات للوالدة العصرية.
 ونبات؟! روعصفو ةمنكم يغري جلده بكلب وثم قردَمن 

 اآلن والدة البشرية من أوراق الالجسد احلاضر.
 يتوقف الزمن بإنغمار النهائية)..(.

 بزبدة أرواح النبات. أنشـَأبرال املستقبل ست
 تطري عليها محامة لدمع الزمن بالالزمن.

 ثم يسكن يف ملعب ألفية الفالسفة.
 وأفالطون. توزرادش سركويف اليسار لوحة من ما

 حبر الشَّك َأنِت ونيتشه. ةسيعزف من صوته موسيقا رواي
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 وميول بدخان حشيشتى من الكلمات املتساقطة.
 اآلن َأقوم بتكوين الالزمن وَأناُم يف تفكيكها)..(.

 يف احلياة. دمماوراء أحضر الزمن ملاوراء املوجو
 مصابيح الزمن تهز بقوة من الالجسد الالكوني.

 غرقنى زلزال التكنلوجيا يف عصر َأنوار الالحاضر.يس
 من اأَلرض. الالوجود مابقى شرب حآه..يامصبا

 أين تدفن حبيبيت؟!
 تعال يادازاين النهائية إِلنفجار املوجود.

 يف قليب. كيوِت ويدفنو
 *  *  * 
 من فضاء القمر. عيالزمن أرج ةَأعاصري فنتازي يا

 وال اهلواء.يشتعل وينطفئ مصباح السقوط بَأم
 يتطاير زبد اجلسد يف بطن الالزمن.

 األوىل. من احلاضرة ةعاشر ةتولد فيها ألفي
 اآلن يتفجر الكون وينتهي الفضاء.

 سأمحُل جنازتِك يف قليب لألبد.
 اآلن مسحُت الفضاء بَأصوات من أشباح الالكون.

 فة املوت؟.سهل تلعبني حببال فل
 ِإىل ماالنهاية. أغرُي جنسي بعصفور الفنتازية ألطري
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 أصُل بَارضاع حوارّيي عيسى.
 للنيوتن عصر احلجرية. ةالفيزيائي ةنقُع حفري

 فاحة من هيجل ِإىل سقراط وحواء ولِكتتسقُط 
 ِإرحلي..ستتفجر الفوتونات يف الدماغ اإِلنشتاينية.
 هل َأنِت باكرة يف هذا اإلستحضار لزمن الالوجود؟!

 *  *  * 
 يف القرن املاضي من احلاضر. ةناأللفية الثام دياأحفا

 تنفسوا ليظهر الكون امللون بَأموال املستقبلني الفيزيائيني.
 صور تصاويرنا بأقفال الالزمنية.تتلفزة اهلواء 

 من اجلسد والالوجود. ةمصبوغة بلون الزمن وحبجار
 هل َأنِت تولدين من بطن حجارة الالزمن املاضي؟!

 من الزمن احلاضر.أويوتني ويدفنونك يف قلب عصفورة 
 ينقلون روحِك ِإىل أزمان آخرى بإستعارة النمل.

 يف زمن من أزمان مابعد الزمان طلتسق
 *  *  * 

 األنوار. ةهذا الزمن حجرا مسمى بعصر حجري
 موال َألفية الصفرية الفنتازية للوجود؟!أهل تسبحني يف 

 من جديد؟!. َمْن منكم حيمل ساعة حتى يصور وجوهنا
 نا وتكون كالصلصالدء ميّر على زبد َأجساقطار اهلوا
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 أيضا. ةثم نولد من َألفية الشكوك نفخي
 اآلن حلظة مافوق الزمن من ماقبل الزمان لالزمان.

 حفرية للجدل)..(حفرية للحاضر)..(لغة أزمان الالأزمان.
 *  *  * 

 تكنلوجيا. نلغة النسيان من غيوم الشَّك ِإنسا ةجاءت عاصف
 الزمان للسمطيقة الطفيلية للمرآة. ةَأتطاير يف حفري

 بوجه ماركس العصور احلجرية. يف جبال والتقيُت سقطُت
 جنازتِك يف الفضاء العشق. لمن أين تبدأ فضاء الالوجود ليحم

 املستقبل. داآلن وصلُت جبغرافيا تتكون من زبدة جس
 إنين َأيضا َأموت وأريد زواجِك يف القيامة.

 مان مماوراء هذا الزمان.يف ز يِإحجزي املكان، سنلتق
 *  *  * 

 ة لفالسفة ماقبل اخلليقة.اسوبياآلن سقطُت على الشبكات احل
 ثداء ُأمهاتنا.أنداء يهزنا على 

 .اسيجعُل املطر أمحر
 املقفل. نالعامُل يتعطش لقطرة من حليب سيربيا الزم

 ياب أول والدين ؟.إل ةم ينتظر مرآكَمْن من
 م بغيوم الشَّك.هليغطى روح

 ُأنظروا ِإىل مرآة لعصر الصفر من حياتى املتباينة.
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 شكل إنساني. تبشوكة ضخضود ذا
 من جسد. لاآلن، إنين شبح من روح وا

 أمجُع قطعات الزمن املتفجرة وأخزُن زمنا ِإحتياطيا.
 ُكم فيماوراء الكون.رَأنتظ
 وزمنا مستطنعا من اللغة. نا زجاجيةدم ُئننش

 نفجار اللغة املوجود.جديد ماوراء ِإ سنلتقي بعامل
 *  *  * 

 كالب اأَلبدية يف َألفية الصفر. ءمسعُت صياح الديك وندا
 جمهول. نا يف جسدئخيتلُط بندا

 من هليب. ومين رعصفو دممغطى جبلد قرد و دجس
 فجر الفضاء.ياملوجود  ةصوت من نهاي

 يتفتح شبكة اإلشارة خبيوط زبدة األرواح.
 ة على عصر اإِلحنطاط.اآلن..َأبواب البدائية متفتح

 ينزلوا فيها بآالف القطط لألرواح املستطنعة من اللغة املوجود.
 من نداء مسطيقية بالحروف. ةمتحجر نلغة الكو

 أنطُق بلغة النمل ومن ثم بنبات.
 سيذحبوننى جبسد احلوت.

 آه ماهذا اإِلنفجار..ماهذه اإلشارة ماقبل اخللق؟!.
 لزمن من توقيت التكنلوجي.نى يف حلم اوياأحفاد احلاضر إيقظ

81 
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 أرجع إليكم بآالف اأَلميال من الزمن الفضاء.
 بصورة الفالسفة. ةإنين مدفنون يف غرفة مغلق

 أستيقُظ معهم يف ساعات نداء اإلنغمار الالنهائية.
 سقطت صورة األلفية السابعة من احلاضر.

 الصلصال. العامل يصور من بقعة
  املاضي.صورته َأنَت وآدم وَأنتما وإنين يف

 اآلن أنام يف احلاضر ويوقظونين يف األلفية الثالثة.
 ضبطُت روحي مع ساعات إنفجار األلفيات.

 إنين على موعد يف قيامة القرن الثاني والعشرين.
 لساعة الزوال مع دازاين التكنلوجي.

 الكون يف الوجودواآلن يصور أجسادنا فيماوراء اجلسد 
 اوراء الالوجود.الكون يتكون من الكون اآلخر مم

 من قبائل املاوراء. ةحلظة زواجي مع قبيل
 خطيبتى َأنَت أو دازاينا لقرن املاليني.

 من نفسه تكنلوجي.تا ونبانا وثم إنسا حوتايشبه 
 أنظُر من عيونها تشبه آالف النبات من وجه رجال نيتشه.

 إنين صورة من تصاوير َألفية النهاية من البداية.
 كان عصر املاليني.يعكسوننى يف مرآة ال

 سقوط اللغة.؟ نهل تراني من تراجعي مع ِإرجاع الزم
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 الشهوة)..(. ةنهاي ةأقزام بدائي ةيهُز الناقوس رياح لغ
 *  *  * 

 اإلنغمار. من الفضاء ؤكم يامعشر اجلن)..( ندا
 حيفر اأَلرض من الوجود ويتعطش بأنتظار شبح الكالب.

 زبدة الشَّكوك. اآلن نطري مع أوراق أسئلة اللغة من
 .ءاألشيا ةنا تكنلوجيا لغبجتي

 َأنِت.واآلن أتصلُت بفوكو ونيتشه وهيدجر وآدم 
 َأصواُت الوجود ينطقون من شرايني القطط الوارثة.

 َأنتظرني يف حلظة من حلظات ماوراء الزمن..الالزمن.
 العامُل يصور يف جسد القطط.

 العامل اآلن..اآلن..

* * * 
 ويز عددخاص باملهرجان   الجملة ك نشرت يف 5-12-2001

 

 
 
 
 
 

83 
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 عش اأَلرضاع         
 (؟…يذجل نهار الرضعة عصفورا يف حلم النجوم)     

 يطيف عشا لألرضاع احللمية للفالسفة

 الالزمن سحيتضن يف نهايات أجنا
 يفتح إمسال اجلنون يف عتبات العروش

 يف بويضات األزل ةتنبت ورد
 حالم يف املالمحبويضات األ تِإن أنكسارا

 عمارات اأَلبدية ألرواح املولد ريصخ
 اهلجرة خيطاََ..منُهن؟ َمْن يأتي هناك)...(يف بلد

 ليتذجُل يف اخلارطة
 عشُت يف األعشاب اجملاورة خللود اأَلموات

 شعورلالتتطايُر َأمسال البجعُ يف صحراء ا
 تتزاوُل مبلكة َأول مقتل مابعد النفخ)...(

* * * 
 :عن والدتي يف املغاربحتدث والدي

 كنُت ملفوفاََ من َأمسال الشحاذ
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 الكالب حمالم حقال:سقطت من شب
 فسرعن سقوطي كنُت مولدا من األشباح

 البويضات وغربل مشيمي يف الرياح بأنكسار
* * * 

 ِإشارت والدتي عين:)كنت مسقطا يف عش الطيور
 العامل بوالدتي يف بطن العصفور( هَز

 صار العاصفةعإ ننَك َأبإقالت: 
 على السقوط قرنان يف املاضي، ذكرت : مَر

 الغيبية يف املنفى؟ فأطيا كيف حصلوا علَي
 يف معامل األجناس ئولقطُت يف أنابيب النوات

 )...(اءمسوال ضأر ذاكرة يف أنابيب الشَّكوك..ال
 ** * * 

 ِإن قصة والدتي َلن تتحكم يف حلظات
 ترُكنُت مدفوناََ يف القرون بليالي الو

 عصار تنبؤات احملاشرإُأرافُق الزمن يف 
 ُت يف جماري القرونستنف

 حتدث زرادشت عن جذور اأَلبوية يف مقياس ماركس
 يف األجناء ةِإنتشر أفالطون مجهوري

 العامُل مسكون بلقالق اجلمهورية يف السماء
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 تعطش هابيل بنزف قطراته
 ميسح سكينه برياح كواكب اأَلعصار

 م اللقالقاى سنصورت جثة  قابيل عل
 َأمنت محامة الكوكب شاهداََ على قبور الزرازير

 الوجود لألزمان املقبلة بلرواية قصص َأنابي
* * * 

 قالت والدتي يف برل الوداع:
 التنس يا ولدي ِإَنَك لقيط يف العاصفة

 ورطُت بدَِّم الذئاب يف منايف األجناء
 صرخ أحدُهم بلغة الكالب:

 مشيم ك دوندنا موللياحمتضن سج
 لمدة احلمل دون َأن حتم متعل

 ينبت روحاََ لزمنني ءاحلمل يف محل اهلوا
 أراضَي اخليال بقافلة األجنة)...( لسيحت
* * * 

 يف املشيم)...( رحلت ُأمي، دون توضيح
 ألتقيُت مبلك الذئاب يف القرن السابع عشر

 يف التأريخ ةغري مسجل ةقال: من طائف
 مكأحدا عن معارف فوَلْم يعر
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 يف أيام حرب اإِلبادة األجناس
 أستدرجُت جيالََ تلو اجليل

 أستشارت األجداد
 هابيل وَلْم تولد منا حِإَنَك من رو : قالوا

 ، قال:هموت تألتقيُت به يف حلظا
 بَك مدى القرون دآمن أحفا يابُّين

 اآلخرة الالزمنيف  داألحفا تأنب
 بادة  األجناسإنلتقي يف حرب 

* * * 
 ئي: يا بشرقال أحُد َأبا

 احلرام نأبحنن َأبناُء قابيل ِإرحل يا
 سيعصر الوجود بإندمال األخوين

 حفرُت قبور امللوك من األول للمقبل
 َلْن تعثر على اإلشارة بزالزل األحياء

 أحفاد اهلدى كنُت وحيداََ يف احللم يا
 ** * * 

 وهو الفناء رشاهدُت أمجل الصو
 قالت : حبيبيت ال...

 و موت الكلمات.قلُت: اجلميل ه
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 صورُت يف أحالم اأَلجناس
 تزاوجُت مع ثعبان يف كهف اخللود

 جنساََ دَلْم يل نلعدة قرو
* * * 

 قلُت:أعتذر من حواراتي يف املنفى
 محامات اخللوده نعكس يف قلبي بكِإَن ترا

 صخرا لي مجهورية من مجال املولد
 يا خالدة ِإرحلي عن قليب

 يف سرب احلمامات صوُرحيث ُأ
 إِلختتاِم الزمن حكوأحتضُن يف رو تكي َأمول

    * * * 
 اأَلبد ِإحرقي من يف الوجود رقلت يانا

 قالت: ال...اأَلرض تستوى مباء اخللود
 يف املشارق يثال هابيل والقد صور

 تورق اللقالق املوجودة يف اآلخرة
 هناك أرض تشري ِإىل أوطان احلجر

 لألرواحة فيها والنبت المولد
 ** * * 

 َمن حيملين يف َأمسال القرون للخلود)...(؟
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 روي حكاية الوجودأ لكي
 غرقُت يف مصبغة األوطان..

 راومخسني نها ةاحلياة مكونة من ألف ليل
 يف كفن امللفوف)...(!! نوي الزمطي

* * * 
 شاَهد)...(!!تعبارات األزل َلْن 

 بعجائن الكالب كذ يثالخ
 لقد غربل اهلواء مباء الرغبات

 نبت روحاََ والحجراََ يف اخللقَلْم ت
 طيفاََ من املشارق املغارب

 احلمامات ةيف جثث لغ راصو
 منِك ومنُهَن ومنُهم يف البدائي

 لماتظلمات الايف 
  * * * 

 2009/ 1608نشرت يف جريدة املشرق العدد/ 10/6/2007   
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 نباح املنبوح          
 شرعي ىل / طائر غريإِ                  

 
 نبلة الصرخِة يف القلِب األثرسرع تز

 لنسيان العشق ةأيام حتصد حب
 النفس يف النفس بكواك هاهاجر فيت ةحلظ

 تستوطن يف عمارة التصادفية
 الفناء طبرة حميإيف  ةتفكر عاصف

 َلْم حيرث أحداََ يف أرض التفكري
 تنبح الكالب القطنية يف األنابيب

 مزرعة الشهوات ةحترث يف صخر
 د َعشاء ألطياف اليسوعقنينة الوجو

 حالسماء يف ينابيع الذهيب ينع األروا
 يفرش الكون للماضي بقعة لألجيال

 أحرتقت مضامني الوجوه يف مصبغة لألوطان
 يف املشارق ليف املغرب وأسطو ةنفاخ

 تنبح نباح األزل يف صفوف الذاكرة
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  تصدر هوييت ِإبناَََ غري شرعي
 مارسين بعرس ملكة الطيوريس

 ناَك يف أوطان الغيبوبة !!َمْن ه
 من بلدان اخللود؟! ةهل جتدُّ لي عاصف

 تنتظر يف الرمي التصادفية بيامعشر احل
 َأنتظر عودة طائرين من بلدان الذاكرة

* * *        * * * 
 للوحوش)...( ةأحتضنت يف منفى احلروف هجر

 الشعورحبار من  ةين منلقتستنط
 يعضين كلب من ماوراء الكلمات للممات

 م ماوراء حلفرية السقوطلأستيقُظ من ح
 التفتح َأبواب الشرع يف الال شعور

 كنُت روحاََ غري شرعي يف عتبة الكائنات
 َلْم أحتضن يف رحم البشر مغارب الشروق

 اآلخرة للوليد ةنفخال تتنفخ من شرايني اأُلمها
 تعجن اأَلرواح يف زمن الوريق)...(

* * * 
 الوارداتاأَلزل تسقط آيات  لياَأبابي

 خيتلط الزمن يف تعريشة اإلنغمار
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 يف سقوط الذاكرة َلْم ُينادني كوكب
 تنعكس صورة املشابه يف خلق الواردات

 بقافلة لآلخرة دياملنا لتتورط أجيا
 تنقطع حبالة الزمن بتعريشة الالوجود

 الكالب)...(؟! سقتفاء أجنااين يف مَمْن يقض
 حهناك بقعة اليك وشرب ملنبوح النب

 تظرني يف حفلة ملنادي األجنةِإن
 أَلمالك الطائرة)...( اجنسي احيث خنتم تصحيح
* * *       * * * 

 تنبح كالب القرون يف املاورائيات)...(
 كنُت وليداََ يف خبار َأفواههم

 احلرام ضاأَلزل يف رموز أر نيصعُد دخا
 َلْن تغري جنسك يف أطيار اجلبال املسممة

 الظالم يف خطوط عناكب حبرية بطهأ
 أسكُن يف عشبة الزرازير يف نهاية الزمان

 يف تزاول بعض الكالب بتنعكس صورة الكواك
 ؟! حاملنو حوالنوا َلْم ُينادني َأحد
 من نار اآلخرة يف الذاكرة ؟! ةهل هناك لزوج

* * *         * * * 
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 نيا يف مالمح اللقيط)...(دتورطت ال
 يف وجوهي لإلنعكاس األناسحتشر 

 ااملصبغة َلْم يشاهدني َأبد تنعكس يف
 من ماء احلجر ؟! هل ولدت من عنكبوت أو

 الُيشخص بأحد أختتامي يف الوجود
 أجيال امللوك حلم ةترمز يف ذاكر

 ملصانع العلوم ةمنادي ضهذه األر
 اإلبر قيف أنفا طحتفر قبور اللقي

* * *       * * * 
 حزام الوليد)...(أبأنقطاع  لسقط اأَلزت

 يف لقوط اأَلجناس ةهوي هبت الرياح
 املوجود ةهوي ستغربل بعاصفة تطري

 الوالدين ؟!! رَمْن ينادي يف عاصفة جذو
 يف جدار اللزوجة)...( محيث تتحد األم

 الالقطةللطيور  ةَلْم تكن هناك عشب
 للكائنات ةستولت على عرش الوجود خارطا

 الوحوشيف العروش واليف َأمسال  َلْم ُأناد
 يف أطياف أرض احلرم ؟!)...( ةَمْن خيتتم بقع

* * *     * * *       * * * 
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 سقوط ترابي يف مشرقني املغارب)...( صور
 السقوط يف مشارق اجلنونب تنبح كال

 حيث نلجأ يف مدينة ملنبوح اأَلزل
 روحنا يف مصبغة مشيم الكالب!!ر لكي نطه

* * * 
 أهبط يف عاصفة النباح)...(!!

 دي ناختتبط املعامل يف صرخات امل
 تصور كلبا بقلنسوة الذهب

 يول آالف األلوف يف شبابيك الشَّكوك
 هناَك جبل مصنع من شرايني البشر

 املنبح)...(!! بوكال ةتستدرل فيها منل
 منطوق)...(ل ِإستوىل على املعاني شفرات أو

* * * 
 جيُد صوتاََ غريباَََ يف أنفاق اجلروات)...(

 تتسع قافلة من أحتضاني للمولدات
 نهاجُر ِإىل قصر ِِامللوك لزوال املكلبة)...(

* * *       * * *      * * * 
 الظالم ؟ة يف حبرييغري جنسه َمْن 

 ميسح جنس البشر بالكالب
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 للمولداتة ِإلبسي ياطاهرة فراش
 اجلنانح يف املسارب تتزاول بعض الكال

 لقد أنكسرت البويضات يف تزاول الكالب
 .؟!اثل.ميَمْن ينبح..؟! َمْن 

 النباح يف خارطة العشقجل يز
 تعرش اخلارطة بنباح املنبوح

 ا..ل..ن..ب..ا..ح........
 ** * * 

بعض مقاطعها نشرت يف جريدة املشرق  27/5/2007
 2008يف  1307العدد/
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 قارعة             
 خارطة معرشة مباء احلجر

 
 َمْن يقرع)...(؟!       

 لعنكبوتالصرخة يف نسيان ا طتورت
 خارطة معرشة بعجني احلجر)...(؟!

 ُأختتم بلد القارعة
 الصمت! لتزجل جدرانها زالزت

 تنعكس ببويضات القرون
 هناك تلفق الوجود يف العجائن

 يف الكواكب بيتلون خبارطة املالع
 بار املشيمات)...(!!آتتالشي ب

* * * 
 يف احلفريات ؟!)...(  َمْن القارع )...( َمْن ملتق
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 كوك احلجرشأنفجر النداء يف 
 كوكشال ةيف يقظ ةباليني بيض ستِإنعك
 البجع)...( ةت حبريشعر

 فاحة السنبالتتلقد أستدرجت اأَلرض ب
 اوات الذاكرةمستهتُز نفاخة يف 

 نبلة الشعريسكوك يف شتورق ال
 حبليب احلجر)...(! دترضع اأَلحفا

* * * 
 ..(الكواكب يف النسيان). تَمْن يقرُع؟)...(هبط

 ي املنادة الكون بيض ختصرا
 تعجن قشرتها يف املرآة)...(

 حتول العامل يف نسيان القارعة
 ديناصورات النبات قسقط ور

 الطابقني : ِإندمج الوجود ذو
 وحتتانيته للعنكبوت!!)...( ةللنمل هفوقاني
* * * 

 َمْن القارع)...(تفيح نداءت النمل ؟!)...(
 يف القارعات ةتبحث لزوجة القشر

 تنتشر مباء احلجرية للعلوم
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 يف اليقظة سأستدرل املهاجرون اللوغو
 ذبذب الكون بنواح

 َمْن يرى هناك عناكب احلجر؟!
 يف أرض احلرام تيشذب املسارا

 َمْن ينوح)...(َمْن القارع)...(؟ماالنواح)...(؟!
* * * 

 َمْن القارع)...(؟!
 تبين مدينة القارعة للنسيان

 ن وَأنَتتلف أيخيعصار املدن الإ
 نبلة ومنلة الروح)...(سحبة و
* * * 

 َمْن القارع)...(؟!!
 احلجر ؟! فى أساطري يَمْن املقتف

 املنادي دأجدا دتنتشر يف القارعات أحفا
 الوجود نيف نسيا ةخارط دَلْم جت

 تفوح جبعة يف أزمان العلوم
 َمْن هناك)...(َمْن هو يف القارعات)...(؟!

* * * 
 ة لزوجة احللم)...(؟!َمْن القارع يف مدين
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 ؟ة)...(من قارعةمركب ةببيض نتعرش الكو
 فوق القمرة حجرية قري صور

 ع يولد فيها يسو
 عصار يقظة النسيانإيقتفيين سائل يف 

 يستدرل املهاجرون يف سنام البجع
 املدينة يف أوطان السماءة ولزوجة قشر

 احلرام)...( دمدينة للنملة وأخرى للمول
* * * 

 )...( َمْن هناك يف احللم ؟!َمْن القارع
 تنادي محامات النبات

 تهزني يف نسيان الالوجود
 َمْن يرضعين حليب احلجر ؟

 ولد كلكامش الصناعي من يقظة العناكب
 من صخرة النسيان ةهل ترويين قطر

 )...(؟!اتئ َمْن هناك يف النسيان الن
* * * 

 للوجود ةاملعامل قلنسو فخيط أنصا
 لة احللم)...(نبسيف  دتورق األجدا

 يعصر نار القارعة يف مشيمات أرض احلرام ؟!
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 يف النسيان اليبغيان)...(! نمرل البحري
* * * 

 احلجر)...(؟! َمْن القارع يف تداعي أساطري
 وعنكبوت ةيستدرل معامل منل

 لقد َأورقت شجرة اللوغوس يف القارعات
 تستنطق افالطونا يف أرض احلرام

 أوطان العلم)...(؟!يف  ةوقشر ةمنل كرَمْن يذ
* * * 

 َمْن القارع)...(؟ َمْن هناَك يف أرض احلرام
 )...(دينفخ نفخ الولي

 يولد اليسوع يف سدرة الذاكرة
 مباء احلجر قتواري ةتعرش مدين

 َمْن يذكرني..َمْن املقتفية يف احللم)...(؟
 رعين يف مدينة القارعة؟)...(القارعةيقَمْن 

* * * 
مع نصوص)تطريسات( للمبدع  يقظة إبداعية9/4/2007

 عباس عبد اجلاسم، وروح ملالئكة الوجود الشاعر)أمحد آدم (

 2009يف 1595رت يف جريدة املشرق العدد/ونشم
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 وردة احلجر            
 رِإىل/ الطائر املهاجـ            

 
 ننتظر يف بلد الرمي التصادفــية)...(!!

 مومةسامل ةاللغ تتفاحا رتعص
 طائر اخللود ؟! ةيف هجر كالشَّكوتقتفي 

 جتتذب يف أعاصري الوجوه
 هناك ِإنفلتت عناكب الذهيب ؟!

 ماوات األزلستسقط يف اهر ال
 يف أطياف الالوجود)...(؟! لالنم سيستدرل أنا
 ط يف لغوس اأَلجنسةقيستنطق الل

 السقوط)...(!! أحيث خنتبئ يف ملج
* * * 
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 !الطائرة)...(! حَأبتلع َأساطري أروا
 تورق جنسا يف ذهاب الزمن..

 بيننا يف اأَلبرال تننتظر يف مسافات حط
 فى ِإنكسار البيوض)...(! ةختتتم عتبات الكينون

* * * 
 فيها نبات)...(! تَأحبث عن أرض َلْم ينب

 ماهذا اإِلصفرار يف حلم الالحلم ؟!
 يف تقنية مسمومة! ميغربل العاَل

 تتحكم بأحالم اللوغوس..
 يا يف ذهابي املصنعتوليت هيماال
 لزمن)...(؟!اَمْن يلتقي يف 

* * * 
 َمْن هناك يف تداعيات اأَلجناس الغابرة)...(؟!

 تنبت وردة اخللود يف الالوجود
 يطر رائحة الفناء يف املغربني

 تورثين زعيما أَلساطري احللم)...(!
 كوك)...(شأرض ال ةمنلة املنادي منضد تورث

* * * 
 الالزمن يول أطياف اهلجرة يف
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 بطوفان الذهب)...(! نمومياء فرعو
 ِإجتذب بَأمسال العلي  !!* 

 يف مضامني الوجوه بتلع العاملااآلن 
 ماء..!ستتلون يف مرآة ال

 اجلنون)...(؟! ةآه..ماهذه اللعبة يف تطهري يقظ
* * * 

 ِإنها تسقط من أشجار السماوات)...(!!
 تنتشر رياحه اليت تهّب

 ن  !اجلنو ةيف عاصفة بالغ
 َمْن هناك يف أجنحة التصادفية ؟!

 للعرائسة القطنيد تورق جس
 عن أرض َلْم ينتشر فيها جسد حبثُت

 تسقط فيها كواكب اجلحيم..!
 لآلخرة يَمْن يسكن يف نسيان وجود

 كنُت ميتا يف أزمان الصفر؟!
 اخللود ةلقد تناقلُت بأجنحة طائر

 ..!ما من وراثة الشياطنيدُأنزُف 
 ةس القدر يف نفاثخنتبُط بأجنا

 ا يف نفاخة اأَلجناس)...(!محينما كانوا بشرا وَأنت



 صالح جالل                                 شعر                         سدرة الحسين   

 110 

* * * 
 لقد حتولت اأَلرض مشرقا يف الدهشة)...(!

 الفرعون تتتعاصر بتحكما
 العلم للتناهي برتنيح َأبابي

 اجلنون؟! تم مسافاسَمْن يتقا
 يف شتالت أرض احلرام)...( ؟! يظللَمْن 

* * * 
 دمال الزمن)...(!انيف  يتورق أرواح املناد

 تتحول بنسيان أشجار الوجوه
 تولد ماهية البشر يف يقظة اأَلثر
 أتسعت روحك بفيزياء اأَلساطري

 يولُد يف اأَلوراق جزران التقنية
 حيث نهاجر يف نسيان الوجوه)...(!!

* * * 
 َمْن يورثين يف أساطري العلوم)...(؟!

 تورث يقظة يف خيوط الطائرة
 يف املاوراء..! تنشئ مدينة احلروف

 ننتظر يف شبابيك الشَّكوك
 ...(!(بالكائنات احلشرية دحيث ختتتم الوجو
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* * * 
 نغمر الزمن يف يقظة الكالب)...(ا

 َمْن ينتظر يف خارطة املنادي..؟!
 تورق الوردة من اأَلحجار الساقطة

 ُتبنى مدينة يف نسيان العدم
 الل ُأناس القطين يف أساطري العلوم)...(؟!

 بلد املنادي هي سكنى للوجود هناك
 يف اأَلزل عهناك...أرض املصن

 ف)....(؟!ط.َمْن مقَت.َمْن يقتفي..َمْن مقتف
* * * 

 ...(!)هناك كوكب يف اخليال ةُأسكيت ياساحر
 تنتقل الروح من الصور الزجاجية

 َمْن يقتل أشباحه يف خيال الذاكرة)...( ؟!
* * * 

 ..(!َلْم تأت كائنا يف أنابيب الفناء).
 الكونر مهاجة بلزوج نتسلق الزمي

 َمْن يتورط يف يقظة اأَلموات ؟!
 تتفجر الشمس بأشعة القمر

 حتول اأَلرض بعجينة اأَلجناس!
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 تتماهى بأسطورة سيزيف
 هناك وردة للخلود

 برائحتهاس األجنايحو 
 يف تغطية املوجود:ق َلْم تب

 شرابا للقرون املقبلة!
 ِإنعكس الوجود بقطرة الشراب

 هل تأتي ياتطريس العمر؟!
 كنت لقيطا يف النسيان :

 َأحبث عن هوييت يف أطياف الالزمن!
 ..والوجود ينغمر يف القارعةميحي الزمن 

 للحفريات رِإنغما دهناك بل
 اخللودة سجليين يف رمحك ياصخر

 لكي أولُد يف جنس لغة جديدة)...(!!
* * * 

 * اإِلمام)علي( عليه السالم
 2009/ 1630شرق العددشرت يف جريدة املن
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 يقظة الدهاليز      

 
 آه..يول االلة اليقظة !!)...(

 الرتياق ةيف حلمي شوك تزرع

 مااجلنون يف مساحات التفكري؟!

 الرضيع العاملية بِإندلعت حر
 بدهليز كوكيب يف جمانني العشق

 يدلُّ طيفا يف دالالتنا اإلنسوية
 اجلنون اخيتتم بأيقونة سيربنطيق

 اأَلزمان؟! ة هل هناك طري ينطقين بلغ
 َمْن هناك؟! هل َأنت مكيدة اأَلنا)...( ؟!

* * * 
 ماهذا الرتياق ينعكس يف الروح؟!)...(
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 النبات تيصور أثداء البنا
 ُمصُت تفاحة الثدي خالل أزمان احلجر

 الرجولية لآلخرين ةارطاخللونت 
 احللمآه..تزوجُت ببنت من 

 بعشب اخللودل تحوت
 أنا)...( أوَأنَت هناك)...( ؟!هل 

* * * 
 ِإخنرط يف أحالم األمساك)...(

 أياثُل جبنون العصر
 حوتاََََََََ يف فضاءِ األحالمر أنتش

 احلجر اتتمكن مين سيدة تكنولوجي
 مسكة بروح البشر تلقد جتانس

 املختوم،الطني لبوابة  تدخل
 صاروخ من لغة النبات قِإنطل

 ةحيث تلتقي بالوطن الاللغ
 َمْن هناك)...( هل يأتي من جديد)...(؟

* * * 
 َمْن ينادي من زمن الالزمن)...(؟!

 بدهليز شبابيك عمري يف نهاية البدء
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 يف نضارة العشق؟!يدفنين َمْن 
 كنُت حيا يف املوت وميتا يف احلياة

 َأنتظرني ُأولُد يف احلب من جديد

 يقظة احللم َأنتظرني يف ألفية 
 نتظار موتا جديداُأولُد يف رغبة اإِل
 يف كواكب اجلنون؟! تتزلزلماهذه اإِليقونة 

 يكن قردا من حمل اأُلمهات
 توجهُت ِإىل نهايات البدايات

 التفكري؟! جنونماالوجود يف حلظات 
 هل هناك روح لعجينة املستقبل)...(؟!

* * * 
 احلب يف احلياة)..( ال أمحلعذرا 

 إن قليب يصور نهايات األصل
 الغبار كمدمزقين بدموع 

 ِإن حربي للعامل يف زجلة العشق
 إن ُحيب للعامل هو احلرب

 وقليب مؤجر لكمدة العامل كله
 حيمل رضيعا من أصل الوجود

 ُر ليس فيه سرير للفراغكأتذ
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 ُأتركوني حلربي العاملية يف العشق)...(
* * * 

 هذا املكان حجرّي متجانس لأَلقوام)..(
 نسية؟!اجلز َمْن اليت توقظين من دهالي

 هل هناك وطن لأُلجرة؟!
 لتتالشي اأَلرواح املأجورة

 يف مقربة اأَلرضاعء ِإنين موميا

 هْل هذا يف خارطة الفناء؟!
 هْل هناك ُحب ديناصوري ملعمل اأَلحالم)...(؟!

* * * 
 لمي)...(ب حلقد هدمت عمارات الكواك

 يكنت روحي يف ِإنغمار اآلخرين
 الزمنأورق مولد اجلنون من ناتئ 

 ِإنين َأموُت وَأنتم خبري
 اللغة؟! حربمااإلشارة يف صواريخ 

 الوجودا طيقيوَمْن ينادي طريا من مس
 في؟!سَمْن يدخل يف كواكب الفل

 حيضر غائبا من نواتئ اأَلجيال
 )...(؟ىمااملناد 1َمْن ينادي؟!مااملنادي؟
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* * * 
 فوق القمرة تورق شجرة الفالسف

 لكالبا تورط ماركس بديكارت يف شرايني
 في أزلي يف البدءسترنح حببال الفل

 اإلرضاعهناك َأرض ينشأ فيها فالسفة 
 أوراقهم يف جبال اجلنون

 ختاطب زرادشت يف مشاعة الالوجود
 اأَلصلن طار بقطة فرعو

 البداية * * ة التصق)َأمحد آدم(بورق سدر
 احلملة َمْن حيملين يف رمحها مد

 مولودا يف عصر اجلهلن أَلكو
 نني مع نباح الكالب)...(لقد عشت س

 مااإلشارة يف شبابيك اأَلزل؟!
* * * 

 روحي وروحك؟!بدهليز ماهذا الزلزال 
 ينقلب َأجدادي بأحفاد اهلدى

 احللمِإَنين َأمول يف َأحبار 

 َمْن مناد؟! َمْن ينادي؟! َمْن يناديين هنا؟!
 هل هناك أرض او شجرة من احللم؟!
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 َمْن يوقظين من دهاليز اللوغوس؟!
 َمْن هناك..َمْن هناك؟!)...(

 *    *      * 
)َأمحد آدم( شاعر متجول يف الفضائيات اإِلبداع، 2006/ 28/1

 َأحيأنا يصور يف السماء..ويلعب معي من جديد،
 سدرة: إسم طفليت، وإشارة ِإىل شجرة السدر لروح امحد آدم.

 2006يف  110نشرت يف جريدة اأَلديب العدد/
 998يف  1407جريدة املشرق العدد/
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 طوفان اأَلمسال    

 
 ِإىل/ َمْن يولد من ماء احلجر

 
 توقظين يف طوفان اهلجرة!!ة االنتظار آه..دهاليز رغب       

 ماهذا العدم اخلفاء
 لمية لأَلمسال؟!حيشكل مدينة ال

 ماهذه الصورة تنشر كائناََ من الفيزياء؟!
 الكون بكرِة الروح لقد ملَئ

 تتقفص فيها دازاينات املوجود
 آه..ماالساعة يف الزمن الزمن..؟!

* * * 
 )..(هناك مزرعة لأَلرواح التقنية 
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 حماء الناراترنح الكون ب
 تفككت مضامينه يف أجناس اأَلموات !!

 القطنية !ة وصار التأريخ يف تفاح
 تنعكس اآلن يف زجاجة السماء

 له الثلجيةفيستيقظ هابيل بَأمسا
 ليشيد إنسان احلجري يف مواطن الوجود)...(!

* * * 
 طناََ من علم اأَلمسال)..(و كلَأم

 امللونة بثالث مدن:
 األوىل من قطن

 الثانية من نار..
 الثالثة من يقظة !!

 أحرتقت األوىل بالثانية !
 احَلجريةة ديناملونشأت 

 ثلجية)...(ة فسفأنَغمر العاملُ بفل
* * * 
 جر يف َأمسال اأَلرواح..؟!َمْن يها

 فيزيائيةة قرين يصور الكو
 العامل متعطش لقطرة املين
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 ومةسفة بَأحجار مسيزرع مرآيا الفل
 يقطف تفاحة من نسيان اأَلرواح

 اأَلرض َأيقونة النداء
 ختتم بَأطفال طينية)...(!

* * * 
 ..!ة االرضاعخلف مدين

 يرسم الكون طياََ من أرواح اأَلجداد
 يف ليلة القتلة؟!َمن الذي 

 ة احللم ستوىل على الوجود تفاحا
 َمْن يلتقي بتفاحة ألف ليلة من الزمن ؟!

 نقطاع اأَلرض ؟!اَمْن يلتقي ب
 اهلجرة..؟! رماالساعة يامعش

 مااهلجرة ؟! ....مااهلجرة ؟!
*** 

املشرق +122/2006/اأَلديب العدد ةنشرت يف جريد      
 1344العدد
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 نسيان النفخ              

 
 اللقيط الطائرِإىل/               

 
 كوك)...(!شيف ال ةتتطاير صفحات الذاكر

 ثث الغابرةاجل يغربل العرش بَأعاصري
 السقوط)...(!! ةتعريش رالزمن بغبا اسود

 يف الذاكرة هسيعصر صور املشاب
 َأيام ينغمر نسيان اأَلبدية

 يف غيومِ الزمن نختتطف كالب القرو
 يف نسيان املقبل تعرش أوراق اأَلزمان

 اللقيطات)...( تحتتضن يف أرحام الساحرا
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* * * 
 يف فناء النملة)...(؟! ةاأَلبدي ةَلْن تنسي صرخ

 قتفاء الزارع يف صحراء الالشعوراحيفر ب
 مولداََ يف صخرة الورود نليكو

 يف نفاخة الساحرات دتتقاسم املوجو
 قارعة التصادفيةيعرش الكون يف 

 اخللود بأخشاب ياملني ةتنقطع زارع
 مية للحاضر..ودميتان لفتيات الفاروق* د

 للخلود ةتزرع يف الوجود حب
* * * 

 يعقوبنا)...(ة قصن حيمل ذاكرة الوط
 السنبالت دون يوسف وأخوانهة يروي رواي

 أحد من صخرات اأَلزل شنتعيَلْن 
 كواكبال اطيقيوبسمح البساتني اأَلروا يحو

 الذئاب ةنفخ يف الوجود نفاث
 لأَلزمان ثأنقلبت املنضدة دون مورو

 للمولدات)...( والدميةوالقميص 
* * * 
 محامات القطين شاهداََ)..(!! أمنت
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 يف يقظة الكالب)...(!ت بالكلما
 الذاكرة تتبلل شهوا

 تزرع جثثا من اإلنغمار !!
 املين: تتسقط مخس بويضا

 غربمن امل قاملشر ةتبين خارط
 ..والشمال من اجلنوب 

 والوسط يف نهاية اأَلزمان
 طائر الوسطى رلقد أستوىل على احملاش

 َمْن خياطب رجالََ من املاء ؟!
 من قطن القارعة ءاونسا

 لتكون احلياة يف حمشر الدميات)...(
* * * 

 شرايني املين)...( تيقطع فالح الرغبا
 لأَلجيال املسارح ةالقطني ثيزرع جث

 يف شواهد الساحرة داع اخللوتفوح أرض
 يلم املنادحيستيقظ َأباء اأَلحفاد يف 

 والعصفورا يف اأَلبرال)...( الْن تقتفي حجر
 هناك قدح للماضي وقطرة للحال

* * * 
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 للفتيات)...( ةلقد أنفجر نيل اخليالي مضاف
 يف َأمواجها نبنات اأَلزما هحطت في

 اإلنغمار تَألفيا ءيصور الفاروق بردا
 يف َأموال املغرقني)...(يبحر 

 اأَلجناء لبتماثي ةصور البحري
 )...(احللمعرشت شجرة الشَّكوك يف أرض 

* * * 
 يف صمت احلروف للسقوط)...(ة تهب عاصف

 يف رمحها خعدم النف يبرحيل والد تذكرني
 حبثُت يف الوجود عن رائحة الوالدة

 حططُت على أغصان محامات النبات
 لوالدة ؟!َمْن تورقين يف سنبالت ا

 فتحُت عيين على سراب احملاشر
 تلفلُف جسدي مبالبس الرياح)...(

 كنُت ورقاََ من أرض اليباب)...(
* * * 
 بستان الروح يف مقابره الغابرة)...( قتناس

 اأَلزل يف الرحم تبويضا رإِلنكسا
 العلوم يف تراب اخليال رلقد أهتاجت َأحبا
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 الالوجود شاهدأنشُئ يف بلديات 
 للموجود ةقابر يف ذكرى زمكانيتنحفر م

 عناق الوحوشأمن أثر ة سجل ضخطوط
 للهجرة يف اجلسد ؟! دَمْن يستع

 حيث نسقط يف خارطة الفناء)...(
* * * 

 ِإستنطَق فيلسوف اخللود يف الغربة)...(
 الوجود مبطر اآلخرة لتبل

 اآلباءة َلْم تبق يف اجلسد نفخ
 الذكورة ممجاج علىالنساء  تِإنعطف

 يف رحم اأُلمهات)...( !ة الرجال دون بيض وتبيض
 تنتشر مولودة القطن يف شرايني القطط !!

 يف بساتني اللقوط)...(!!ل الظطف تق
* * * 

 )...(!!حفر حبار ياثيل نسيان املوجود 
 اخللودر مقابة سجل فيها رواي

 يف جبل اخلضراءل قتل قابي رضيعل يياث
 سليمان!!ة أستدرجت النملة حول مزرع

 خفية للبكماءة قوض على العرت ستولأ
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 الوجود بعجينة اأَلجناء تغري
 )...(الوحوشِإَنك يف جسد الوحشي وِإني يف َأمسال 

* * * 
 يف الفناء)...(ة حتدث زرادشت عن الغيبوب

 سقطت آالف الطيور
 البشرم مجاجصفهم بلغة يستنطق 

 الوحوشبلغة آخر  ويلمل صف
 النوحة لسفينب هبو حتناقلت اأَلرض بريا

 ُأوحي منهما صقر املأكول
 يف الفضاء مسارح اجلنون)...( تِإستول

 غرق املوجود يف دموعِ الذاكرة !!
 للوالدات)...(خ النفة قفلت أرض اليباب بغيبوب

* * * 
 الوالدين)...( لي نفخ شراينيد َلْم جت

 َأحبث عن أحتضاني
 حيث يورقين رمحا من أرحام اللوغوس

 اأَلزلَأنتفخ الوجود بقطن 
 تنبح كلباَََ بَأقدام أشباح الطيور

 لقد تطايرت أوراق الوجود
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 اخللود)...(؟! قلي يف سنبلة كلكامش ورد َلْم جت
 والعلج املين يف السقوط؟!

 اأَلبوينء فناة بعاصفت ِإَن هذه اأَلرض تلفلف
 الوليد)...(؟!!م اليستوطن يف رمحها إس

           * * * 
 12 /5 /2007   
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 شجرة اللغة 

 
 / هوشيار شيخ أنوررمجةت
 

 الصورة!! ع(هي عالمة ضيا…هذه اأَلرض)       
 إنها شبكة الّشك بدون حوار)..(

 َأوراَق الكلمات قَلْم تور لغتناشجرة 
 نادإلقاء بذور الروح، التنمو يف جغرافية َأجسا

 الشكران عالوجود غامنت يف جذ
 كرة زجاجية نحيث إختذ لو

 وهي عالمة لاللغة املاء!
 إمنا جغرافية لوطن هذوبان احلب والوج
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 ناء وكومسبالأرض و
 (….()…آه، من هذه اأَلرض)

 *     *    * 
 …إن هذه اأَلرض هلي مكان َأثري لألسطورة

 وهي بويضَة عصر قبل باليني السنني للوجود وللعدم
 إنها وكر ملومياء متعفنة

 جاف للروح، عنقود
 (…الذرة) تنمو يف يرقة
 *     *    * 

 (؟!…أيُّ جزيرة َأمسكتها اأَلرض هذه)
 يف نفق الكون تأتي صيحة تقول!!

 هاقد هزت كنيسة الصليب بريح اجلربيل!!
 ومصباح جندي لكهف الغيمة

 مرآة لقزم َأخنث
 (…آه، إَن هذه اأَلرض بدون لغة)

 *     *     * 
 أيُة جغرافية للكون هي هذه اأَلرض)...(؟

 هايدروجني السراب أدل التأريخ ِإَن
 وقد أخضرت شجرة مريم لبليار بليار من املرآت
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 نهر النيل الكيميائي سكبت عليه هذه الربهة من الوقت والزمن
 *      *     * 

 للتأريخ تلتقطها اأَلرض؟! أيُّ نقطة
 وحلظة اإِلنسان اأَلخريَا هي ساعة اأَلرض

 وهي متوازية  لتابوت مشس آدم
 قرب الثانية لتأريخ الصفر الكلايِإنها ع

 ِإحتلتها صحراء السراب
 .(…آه، من هذه اأَلرض؟من هذا الشَّك والاليقني؟)

 *      *     * 
 (…أي عنوان لديها هذه اأَلرض ؟!)

 الزمن املرآة لالكان وهوسرل
 والنظرية النسبية واملادية قد تلونا بلونها

 والالفوتون والعشب اخللود؟
 لنيل وحلقة خرائط فوكووفلم عروسة ا

 قد إنطفئا يف الكهف اجلويف
 صيحات هزت الوجود

 (…آه، إن هذه اأَلرض بدون لغة)
 *      *     * 

 ِإَن هذِه اأَلرض ليس لديها عنوان مادي وملموس)...(
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 ُأنظروا يف مرآة ساعاتكم  وذكرياتكم
 ِإَن سجادة الزمن قد أضحت حطبا

 (…غرافية الدم)(َلهَو تشكيل جل…ِإَن كلَّ وجود)
 *      *      * 

 (…ِإَن هذِه اأَلرض هلي شجرة تفاح للغيم)
 حمتضنة جنازة نيوتن

 (1مرتسمة ببحرين)
 َأخنث هي ونيوتن

 ميوتان يف مرارة الضربة
 .(….( هذه)…آه، هذه اأَلرض)
 *       *      * 

 (…ِإَن هذِه اأَلرض هي حمو العدم من الوجود)
 والسماء قد فضت شبكته
 (…ضعف النسبية قد فرشت)

 ثم أخذت معها ريح اأَلزل للكون والوجود كلهُّ
 ( نهاية..بداية…ِإَنها بداية)

 (…)…(بــ..د..ا..يــ..ة…(نــ)…)
 *       *     * 

 (…إَن هذِه اأَلرض هي سراب أسطوري)
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 سنبلة الشعريِ للبداية
 وغذائها تراب النياندرتال

 وفيها جرعة لرضاعة مولود
 (….(هذه)…ه اأَلرض)آه، هذ

 *     *      * 
 (…ِإَن هذه اأَلرض هلَي سرايا للنجوم السوداء)

 وهي بويضة أَلسطورة احَلَجر
 (…يرتائىِ منها صورة العصر مئة ومخسني)

 *     *      * 
 (…ِإن هذِه اأَلرض هلي شَّك متمرد من العقل)

 ليست لديها مشس والصورة الرؤيا
 احلّب يف حميط العدم

 حلوار مكتوم يف الفوتوناتوا
 بعض الصيحات قد دخلت كون الصمت

 الصمت إنطفَأ
 باليني اأَلرواح سقطت

 الوجود قد هزَّ مع أرجوحة الوليد!!
 …بيضة مركبة

 (….(هذه اأَلرض)…ِإَن هذِه اأَلرض)
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 .(…….( و)….( و)…)
 *     *      *19/4 /1997 

 رمحن((يف سورة)ال20، 19إشارة لآليتان الكرميتان)-1
 1997(2شورت يف جملة الكالويز عدد)نم-2
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 سحب الفلسفة         

 
 عند مارتن هيدجر تاملوسفة الفاكس الثاني لفل     

 مجال جامي نرمجة:                       

 
 فةسالفل حوريا حلت أعاصري لقد آه،       

 ة ل، مجة حرفا، كلمة سقطت شفرات اللغ
 أوصاهلا لالفكر لشجرة العق روقطعت أوصال جذو

 غري أوانها حجبت غروبها َأعاصري يف
 تلك قافلة جلذر الفلسفة قد تكونَا

 ترمسهالنا غابات الفلسفة عالمات أسئلة
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 هذه السهول كانت جغرافية ملدينة حميت
 مطر اأَلشجار عطره رائحة الفلسفة

 إنسان املرسومة على هيئة
 الوجود عد عدمب خلفوا مرآة

 فيضان بعد سرابي لرمال ينبؤ
 مقنع. وهو هنا صوت عامل حيتفل

 القمر فوق من  هرة متأت صدى
 منطفئة جنمة مرآة جسد

 مياوتقطع مسافات الفضاء..اأَلصوات وصراخ ومياو
 يلمسون صخرة الوجود والعدم بلعابهم

 أية أوقات هذه يف أعراس نفخها يوم القيامة مرسومة؟
 ة جسد حقيقة الوجودصور تستنسخ

 يف تقاطع الوجود اأَلصوات اخلافتة إتفقت
 بإنفصاهلا. للنجوم تؤذي

 فستان عرس املدينة.. تنقل رحيَا وتلملم
 فككتها الرياح هذه اأَلرض كانت مدينة العميان

 اأَلجراس، هبوب الريح وِإعصار آه، أيام
 منارات املدن راحت ترجتف وتهتز

  درب التبانةشجرة َأبدية غرست جذورها يف



 صالح جالل                                 شعر                         سدرة الحسين   

 137 

 تبانكانت أوراق صورة جنني 
 َأمحر بلون السماء، تغري،َأبيض، َأصبح أزرق

 حبليب سُّم تنفست النجوم والقمر
 زرعوا خاليا السرطان يف جسد اإِلنسان

 آه، لتلك اللحظة اليت يتلئ منهااالضالع باهلواء
 ريح َأدخلت املدينة فضاء احلقيقة وعادت

 لطني.َأبواق الفلسفة تطلى با
 آثار وجود هلذه املدينة

 كان هناك بقايا حوار فلسفي
 مللمتها حقيقية التقنية

 هيدجر..أنظر قد صور جغرافية الآلحققية؟!..هيدجر
 احلقيقة خنقت ماهية الوجود

 أية كلمة بقيت إمسها املدينة؟
 َمْن قرأ على الصخر مجلة احلب؟

 من أشجار السماء نظارة قاست الفضاء
 ريح هبت ريح ومخدت

 َأمتص سلك طوفان الفلسفة الوجود والعدم
 ُسمَّ سقراط لإن عدم كامو، قد َس

 بيكييت وغلقت عينا سارتر بتصوير
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 رفع سارتر سلَّم الوجود ِإىل السحاب
 ديكارت، هيجل، هوسرل ملكوا العدم

 هيدجر..غارق يف العدمِ  والوجود
 اآلن هي حلظة سقوط لغة الوجود والعدم

 ريق النجوم مع نور املصباح النفطيوقد إختلطتا عن ط
 َمْن يستذكر وجود نفسه؟

 َمْن يستذكر حقيقة نريان هلذه املدينة؟!
 َمْن رأى بَأم عينيه فرخة بافواه القطط وهي ختتنق؟

 أوأي إنسان رآى خامت اخلطوبة؟
 مرايا فلسفية هلذه املدينة كانت تتضمن محام

 تظهر جذر شهوة رجولية للنجوم
 ينة فتاة كانت إنسانة؟أتكون يف املد

 قدتكون يف هذه املدينة طائر غري مطبوخَا
 فقط..فقط طائر

 هذا الفارغ كان مدينة َلْم تكن يف احلقيقة موجودة
 آه، طوفان احلقيقة وسقوط النجوم؟!

 يف هذه املدينة الترى شيئا لكي يدمر وخيرب
 لقديرد الرتياك والسيجارة واحلشيش والشاي والتنفس

 فية العدم نقشوهابفضاء جغرا
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 ومدينة أخذت الرياح خارطتها
 طلمت تقنية الفلسفية يف حقيقة هيدجر
 آه، أيها الناس املؤمنني بعصر الصفر؟

 َأنتم ترون شجرة تعفنت يف الشرق؟
 وتسمعون صوتَا ميت يف الغرب؟

 ويضعه يف املهد من جديد للحد الوجود يف قرب العدم
 صوت قد ِإنطلق من الشرق

 دم نطقت من الوجود.َأموات الع
 الفضاء اآلن صور بعدم من احلقيقة

 هي غيمة اللت املدينة.
 وأرضها مرسومة بغيمة واحدة

 صوت هرة تسمع من الفراغ
 جسدها معلقا بنجوم املدينة

 أّي فضاء حيدد جغرافية الوجود من احلقيقة؟!
 خريطة املدينة تقطرت يف ثدى الصخر

 وتالشت بتقنية الفوتون وِإحرتقت
 تبانال متزجت ماهيتها مع حليب الزحل وُأمِإ

 وضاعوا مع قوة إعصار املدينة
 أيها الذين يف عدمية املدينة مميئون؟!
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 ىل خريطة النهائيةة ِإقيسوا َأجسادكم جبغرافية املدين
 اآلن وقت ِإحراق الفلسفة وأريج فوتون الكون

 كتب ماركس افالطونا ونيتشة منرود
 الوجود والعدم قاسوا الفضاءمات هيدجر،اللغة من حقيقة 

 نور الفلسفة املتنور بشجرة مصباح الوجود َأصبحت ترجتف
 شبكة اللسان َأصابها سرطان اجلرمية

 رياح اأَلبدية أزالت أشجار املدينة.
 عاَد ماجالن ِإىل البحر..

 بصقر زرادشت إحتل منارة
 فرعون وهتلر أعادا خارطة الوجود

 قراهر شَّك احلقيقة يف منقار الص
 كانت خارطة اجلسد واحدة مرسومة على جسد َأيوب

 ميتلئ حلمه بالرياح..
 َمْن يستطيع أن يبعث الفاكس ِإىل غابات النجوم؟

 ليحدد بذلك حقيقة موت اللغة من حقيقة ماهية الوجود؟
 تفضلوا ودقوا اأَلجراس ِإىل أديسون وأجنلس

 اللغة)هي سكنى للكينونة(..هيدجر؟!
 عدم  تغريد منوالصياح وال الصراخ

 ممزوجة يف جسد غريحقيقي
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 بعد لغة عصر الصفر من عدم وجود لغتها باقية
 َمْن رأى هذه اأَلرض مرة؟!

 ليتذكر صور شفرات اللسان؟
 هناك شخص يتذكر حرفا واحدا؟

 كي حيرق نفسه بنار الكلمات يف ماهية الالحقيقة
 فضاء املدينةِ الوجود والعدم محال قطعة قماش ملسح

 اق واآلنني حيددان مكان الوجوداإِلحرت
 أغتسلت يف عتمة الكون جغرافية الوجود

 آتت شجرة الفلسفة وزرقت جذر الفيزيائي
 قطرة حليب من ثدي سقطت ِإىل األسفل

 سيموطيقا املوت يف الكون أخذت ترتاقص
 ربطت شبكة الفلسفة بوجودها وعدمها

 أختنقت احلقيقة والوجود من العدم
 ن فوتونيف الوجود تنفخ اآل

 الكون متوازن خبط فلسفة تابوت
 غطى فراش هيدجر املدينة

 آالف من بيض الفلسفة َأمتزجت بسحابة
 وصوروا مع اأَلمعاء حقيقة الوجود والعدم.

 بقطار الفلسفة راحوا حيفرون القبور فوق السحاب.
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 حقيقة الوجود والعدم قد ضاعت يف شبكة الفلسفة آه،إن
 ملدينة سحابيةوأنشَأ تقنية الريح فضاء 

 كونت فضاء الروح والفوتون مقربة
 ِإمتزجت خطوط الفيزياء بأجراس اأَلبدية

 َأصبحت اللغة مقربة ترمز لإِلنهيار
 َأتت ريح غطى هبوبها فضاء الكون

 بالسري قد ماوراء شبكة العدم وحقيقة الوجود مفقود
 اللغة التى كانت موضع أناس مومياء لعصر الصفر

 يف هذه املدينةكانت هنالك آثار 
 حميت بريح َأزلية

 كانت هناك مدينة سجلت جغرافيتها يف العدم
 هذه اجلغرافية كانت مدينة

 8/8/1999ك..ا..ن..ت..م..د..ي..ن..ة        
وجريدة 39/1999نشرت يف جملة رامان العدد

 1990املؤيرالعدد
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 فلسفة املوت     
 

 عند مارتن هيدجراملوت ة فسالفاكس الذهين الثالث لفل
 : هوشيار شيخ أنوررمحةت 

 
 …ِإَن هذه اأَلرض تفاح الّسم وعالمة حمو الوجود      

 شجرة املخ أورقت الشَّك!
 هويتك َأنَت وحنن وهم والوطن

 يف هذه اأَلرضة شجر راحلة رمز ذهين لورق 
 مينح لون قدح من املاء

 …هنا يتم زرع السمِّ الفلسفي ملوت اآلن مع البداية
 ِإَن سقوط أوراق الزمن قد َأتى!!

 شبكة أوراق الزمن والوجود ضاعا يف إعصار الريح
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 العدم فضاء الرتياق جغرافية يف فيها أي حلظة هذِه قد تكون
 وهي مقيمة يف فلسفةِ موت الوجود

 اآلن برهة لقبور قبل الفوتون)..(قبل اإِلنهيار
 ِإَن الوادي واجلبل هلما قامة من املاء

 الوجود لونت بشجرة ّسم الفلسفةوجغرافية 
 كما ولونت مرآة اآلن الآلحقيقي حبقيقة البداية
 حيث تزرع فلسفة املوت يف فوتونات املستقبل

 هنا خيتلط روح ماقبل الوجود بهجوم ماقبل املاهية
 فوتون العشق حيتل الكون وقت القدر

 …هذه اأَلرض هي بذرة اخلردل والسرطان لوطن الفلسفة
          *      *                 * 

 …وضاعت شجرة اللغة يف هذه اأَلرض بهجوم اإلعصار
 َأوراق الشجر حلال فضاء رمز التأريخ بإداة السيموطيقا

 الروح مصورة مبرآة املوت
 ومقربة الزجال كونت فضاء الفلسفة

 ذبلت أوراق الوجود
 نافذة الفلسفة أغلقت وفتحت هنا

 لذهنية لأَلوراقخططت شبكة الاللغة يف اللغة ا
 زجال الريح املكسورة صورة الوجود قبل العدم
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 العدم شظايا مرآة لعدة قرون من الطني
 وأثار الوجود ماكان هلا إسم يف أي مكان

 تلك اأَلجراس اليت كونت شجرة  الوجود
 قد حرثت الوطن الفلسفّي للموت

 َأعاد هوسرل مرآة فرويد ِإىل البداية
  زراعة الشَّكوزرع نيتشة نبتة العدم يف

 وإخضرت بعد خط بدون لون لشجرة من الشَّك
 كانوا خيططون الفاكس الذهين والروحي لـهيدجر

 ة لغة الفوتون يف هذه اأَلرضفوفتحت بذور الفلس
 بأول مضخة لّسم البدائية

 كانوا َيرشون حلواء غابة شجرة التفاح
 اروينوأوراق شجر الدت هذه اأَلرض هي تراب لغة املائية هلريقال

 وهم أوراق القردة لتلك الشجرة املسمومة أنا وَأنَت
 أُنظر ِإىل نفسك من مرآتنا ومرآة الوجود والعدم

 كلُّ صورة إختذت لنفسها شكل القرد
 تغرقه مرتني يف املاء، تنبت أوراقا ذهنية لشجر

 غابة احلقيقة التقنية لوجود التفاح الُسم
 …ني هنايف وطن املاء الوجود يغسل بالسم مرت

 *           *             * 
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 إَن هذه اأَلرض ماء الروح املكان الفضائي ملاقبل الوجود
 فضاء السيميائية فضاء مكون من الفلسفة

 عالقة رمز تراجيديا املوت معلقة بشجرة الفلسفة

 هنا قطرة حليب فقط هي هوية للغة ماقبل الوجود
 باءتصبح العالقة وكرا للميكرسكوب بَأعمدة الكهر

 ينهض جبل القيم من مقربة الزجال
 بذرة الديالكتيك تزرع غيمة روح الوجود

 يصورون حقيقة لفلسفة املوت من خالل مرآة العدم
 هذه اأَلرض هي وطن لعمى الكهرباء

 إَن أربعة ألوان فوتونية للفيزياء قد كونت غيمة للوجود
 آه، من ذلك اإلعصار الكلي للغة

 لغةغطى بأوراق الشَّك أرض ال
 زرع ألغام الروح يف هذه الزراعة اأَللكرتونية

 ببالونات اجلنازة يلعبون بأوراق اجلسر
 يف هذه اللحظة كل املادة حتولت ِإىل ماء

 ِإَن شجرة تفاحة حواء، هي ال للوجود والعدم
 ورق لعشق افالطونا اأَلبدية  للفلسفة
 هو اآلخر ّسم فلسفة سقراط للفلسفة

 فوتون الفيزياءهنا تنفجر الفلسفة يف 
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 وكل سقوط لورق الشجرة رمز لسقوط عامل

 حيث يتحدان وينفصالن..
 هنا كلُّ العامل جمرد شجرة وحيدة

 وشجرة هي فضاء السيمياء فضاء العامل
 هذه اأَلرض هي مزهرية فلسفة املوت لرتاجيديا صورة الوجود

 سرطان هي هذه اأَلرض)...(
 *          *           * 

 (…فلسفة املوت وطن اللغة) أنبتت شجرة
 وصورة اللغة يف مدبغة موت الفلسفة

 هنا حضارة جسد تثمر اللغة فيها بعداملوت
 آه، من سالسل الغيوم أَلمعاء فلسفة الشَّك!!

 إختنقت قطرة بإعصار الريح
 كل ورقة شجر هلذه الطوفانات كانت هوية لعامل مفقود 

 ئط الفلسفةإحتلت الطبيعة الفوتون والسالسل وخططت خرا
 إخضرت أوراق شجرة كفن لـهيدجر

 أنبت الوجود يف شجرة فلسفة املوت
 حلت أعاصري كلية للفلسفة وَأخذت معها كفن العدم

 ورقة شجرة القرد صورت بتصوير نوئيل

 وكونا رمزا  لقرب زجاجي
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 َمن يريد أن تورق هويته ووجوده ولغته؟!
 ويرى من خالهلا عِرق وَلون وشكل َأبيه القرد

 َأنَتا وِإَن ورقة من هذا الوجود هي رمز لورقة من العدم أَلن
 اآلن تساقط ساعة أوراق الشجرة لصورة الوجود

 وتكوَن العامل بساعة الصخر)...(
 *             *              * 

 (…لفت ورقة فكر هذه اأَلرض بشجرة الفيزياء)
 ريح الفوتون ربطت الفلسفة بالبداية

 ذ البدايةنط بأوراق الفوتون موإن هريقالط إختل
 اآلن الزمن ّمقفل خبط الفلسفة

 إغتسل العامل مرتني مباء احمليط
 وأتت دوامة القانون النسيب

 ضابع إعصار اأَلزل فخذِّي التأريخ
 ووصلت ورقة اللغة بربهة الوقت من جديد

 اآلن الوقت قابع يف قدح الفلسفة
 (…زمن + زمن)

 لسفة والوجود والعدمومرآة الطفولة يف أرجوحة الف
 إغتسل فرويد يف حميط العدم

 وهيدجر دفن يف كفن ورقة اللغة
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 وإعصار اللغة  تكون بإعصار الفلسفة
 رجعت ورقة العامل ِإىل شجرة اأَلب اأَلول

 قتل أدم حواء وجفف التفاح أدم
 اآلن..اآلن شجرة التفاح هي وطن لفلسفة املوت

 ود)..(هذه اأَلرض كونت شجرة فلسفة موت الوج
 *             *            * 

 صوت قِط بري)..( تأتي صيحة بعد الفوتون النهائي، وهَو
 العدم خيتلط بسيموطيقا شبكة اللغة

 يعلق جغرافية الوجود على قميص الفلسفة
 ويلعب إعصار الفلسفة بتفاحة نيوتن

 الخيتلطان مع شجرة األم حواء
 ويلعبان الفلسفة مع جدلية ماركس

 الكلية للفلسفة هبت وغطت الوجود الريح
 ومألت حميط اأَلرض بتفاح الّسم الفلسفي

 فزرعت الروح يف جسد التفاح
 وصار التأريخ صفرا بتفاح الّسم النسيب

 وخنقت هذه اأَلرض صيحاتها ووجهها ووجودها
 وصلت الغيوم والتفاح والّسم

 هنا أرض زراعية لفلسفة موت الوجود والعدم
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 فةإنها زراعة الفلس
 (…(إنها الفلسفة)…)
(…().…). 

 1999يف 16نشرت يف جملة كالويز العدد
 25/1/2010جريدة املؤير يف 
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 ماوراء املوت       
 

 فة املوت عند مارتن هيدجرسس الذهين الرابع لفلكالفا       
 :َأيوب خالد وطاهر عبدالواحدرمجةت
 

 أوراق الشَّك تغطي شجرة الفكر)..(       
 )..(يف الصور والعبارة واإلشارات.َشكِّْك

 الالشكلية. دهذه اأَلرض دار مظلمة لصور الوجو
 قد رمست صورة لسرطان الوجود يف الفلسفة.

 .لونت النسيم والنفس واحلّب واملاء وأخذ الالشكلية
 ِإَن عاصفة ماوراء اللغة سيطرت على فضاء الفلسفة.

 والصورة!!وتساقطت سنابل احلرف والكلمة واجلملة 
 ِإَنها صورة لذات وحنن وهم والوطن)..(
 ِإَنهم قد ِإغتسلوا يف كفن مجلة فلسفية.

 يف حني اليستطيع الفكر ان يبني املعنى واإلشارة وصورهم
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 يف هذا الوطن يثل اللغة لون التنفس وصوت الالوجود.
 بِإنبهار القرب الزجاجي لفضاء الكلمة.

 والتفكري)..(وِإنقطعت شبكة اإلشارة والصورة 
 ومشلت عاصفة احلرف فضاء اللغة ماوراء الزمن.

 وأستقرت فراشة املوت يف فوتون فضاء الفكر.
 فَأصبح الزمن زمن ماوراء املوت)..(.
 ِإَنها مدينة لعاصفة الصور والوجوه.

 شجرة هي اليت َأفرزت الكلمة ليورق السُِّم ماوراء الصورة
 هنا هو الوطن لـماوراء املوت)..(.

*   *  * 
 هذه اأَلرض فيها آخر صورة للذات والروح والوجود)..(

 فضاء الفوتون مع النفخ قد لونوا ماوراء الروح.
 تلونت بويضة الالوجود بالوجه والصورة!!

 فتحت خيمة الفلسفة فيماوراء الزمن لـالوجود)..(.
 خرجت ورائها دجاجة قد ختتص ببيوضها فقط.

 ن.قسمت شفرة اللغة يف بويضة الزم
 تلك البويضات العدمية اليت كانت يف الفضاءات الالشكلية.

 وقد صارت ِإمربيالية َأنطولوجية ماوراء املوت فضاء للوجود.
 اآلن ماوراء الزمن للفضاء اأَلنطولوجية بيضة لفلسفة املوت.
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 تضع من أوراق نيتشه رسالة قصدية لزرادشت.
 وتبين مرصدا فضائيا لـهوسرل)..(.

 ق الزمن ماوراء املوت للفلسفة)..(.طار الغراب فو
 صارت الطائرة الورقية لـلغة لعبة للفلسفة بـاحلرف

 …يف هذه اللحظة، اجلوكر عبارة عن كرة زجاجية لـلفلسفة
 تبدأ الصورة بغسل آثار مقربة الفلسفة.
 وِإَن كل وجود قد يشبه يف الالوجود)..(.
 والقرب الزجاجي للوهم صورت بـالكلمة.

 الوجود من الفلسفة)..(.حفر قرب ال
 وقطع الزمن يف حلظة..ماقبل الوجود ومابعد الالوجود.

 وأختفى شريط الفلسفة من قرب ِإىل قرب..
 حبث ماركس كهف هزارمريد بذحثا عن اجلدلية.

 ِإستبحر ِإجنلس بسفينة ماجالن.
 قد حلقت الطائرة الورقية لـهيجل لتفاحة نيوتن.

 س لأللفية اخلامسة هلابيل.كان التأريخ عبارة عن مججمة رأ
 تدور حول املركز النصفي للكرة اأَلرضية.

 جاءت من نفخ مريم ريح نفاسة للفلسفة.
 قد ذبلت أوراق شجرة الفكر واللغة والوجه!!

 تالشى الوجود من عدم لون اللغة وِإمتزجت بالطني)..(.
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 وقد قطع الزمن الساعة الفلسفية للفوتون الفيزيائى.
 ر ساعة الريح اليت قطعت قيد القيود.ِإَن الوجود صا

 يف هذه اأَلرض فكك اللغة وأنبتت الفلسفة.
 ولون فضاء الفلسفة بالنفس األمربيالية األنطولوجية.

 هنا، هو الوطن لـماوراء موت الفلسفة)..(.
 *  *  * 

 َشكِّْك..شَّك يف النظر وصورة والوجه والضوء)..(
 املوت؟!. أيُة ورقة أخذت موت الفلسفة من فلسفة

 ِإرتدت شجرة سدرة غطاء سيدرا ملاوراء اللغة.
 ذبلت أوراق لغة سدرا)..(.

 أفرز برغم فلسفة موت سقراط وحرف افالطون.
 وقد عاد هيجل يف اأَللفية الثامنة لـلغة للوجود)..(.

 دفن ماركس على أوراق َأبستيمية الوجود)..(.
 ولدت احلياة يف خرقة نفاسة فلسفة املوت.

 َأبرال املدينة بطوابق الفلسفة.تلونت 
 ضيعت ماهية حقيقة الوجود السؤال عن املوت.

 أختبأت يف جعبة حقيقة الوجود األسطورة الزمنية.
 إسرتجع هولدرلني كلبا مائيا ِإىل عصور بدائية.

 وقد غسلها هريقالط مباِء عصر العشرين يف األلفية العاشرة..
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 رِة احلواء.ِإَني إنسان دازاين والدتى كانت من شج
 ولونت بَأفكار سرابية لالوجود.
 وَأحبُث َأيضا عن زمن هريقالط.

 َمْن يستطيع َأن جيُدلي عنواني وجنسيتى وتأرخيي..؟!
 (.2كنُت ألعُب بكلب يف دفرت هولدرلني)

 كلب شبيه بي وبكم)..(.
 حنُن نفس شبيهة بصورة كلب.

 ُانظر من خالل تلك املرآة الفضائية ِإىلَّ ولك..
 ب محل تلك األلوان كلها.كل

 فم يشرب اخلمر وتارة العظام.
 إنه ناب ألسنان اإِلنسان وشفتاه من الفيل.

 على غرار اجلداول الشتولية احلرفية يعرب منها لفلسفة املوت..
 حلظة حيتظر املوت وحلظة يرجع للحياة.

 كلب محل صورتنا وصورة الذات.
 صور أنا وَأنَت وُهم وحنن واآلخرون)..(.

*   *  * 
 َشكِّْك من خالل نور النظارة الساعات األسطورية للوجود..

 هزت عاصفة الالوجود برل الفضاء.
 مساء املدينة هي غطاء لصورة وطن فيه لغة السرطان.
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 لب ونفس قط َأبدية.كشبيه بـ
 قط يف الظاهر كلب ويف احلقيقة)..( جمرد قط.

 .وتسقط اآلن أوراق الفكر يف ميتولوجيا املوت)..(
 لن حتظر كلمة أَلن يتصور جسدك.

 احلياة هي تعبري عن املوت واملوت صورتك)..(.
 إن أوراق السدرة قد غسلت اللغة يف كفنها.
 فقط حركة مجلة فلسفية أرادت أن تتكلم.

 َشكِّْك يف اللحظة...
 اليت رمست األركيولوجيا ماقبل الوجود بربيق التابوت

 اء املوت.أستقرت ماوراء املوت يف جغرافية فض
 يف هذه املدينة تساقطت بالقدر شجرة اللغة.

 وقد فككتها فلسفة املوت للوجود)..(.
 *  *  * 

 َشكِّْك..وِإَن حلظة الشَّك عند املوت هي السؤال اأَلخري...
 أي قدر دازايين يف آخر فضاء لفلسفة املوت.

 يستقر بهاء املعنى للغة يف خارجها.
 يف الوجود الفلسفةِإَن تلك اأَلسئلة اليت ولدت 

 تلك اأَلحرف التى التستطيع أن نضعها على شفرة اللسان.
 تلك كلمات اليت التنبت على شجرة فكرنا.
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 تلك الصور اأَلزلية اليت النستطيع أن نراها.
 دخلت ريح نفاس الفلسفة فقط مججمة رأس.

 قد زرع فيه أذن جنكيزخان وأنف ماركس.
 الطون)..(.محلت عني فالدميري بوتني ودماغ اف

 شراينه محلت باليني اجلذور لإلنسان.
 وكل صورة يف جسد حمنط)..(

 تلبس مع صورة الزمن فضاء الوجود.
 َلْم حتمل صورة واحدة يف فكرنا)..(.

 كونت مقربة اللغة بتابوت الشَّك الدازايني سؤال.
 فتحت احلقيقة مبشبك دازاين أسطورة الالوجود)..(.

 تطاعت كتابة األسئلة.الالتقنية والاحلقيقة َأس
 والالسؤال إستطاعت َأن يهمن على فلسفة املوت .

 ِإَن سؤالنا هو السؤال عن الكلمة واأَلحرف املتالشية.
 هي حبث عن جنيالوجيا كلمة الوجود.

 ِإَن كل تلك اأَلسئلة اليت يتعطشها فكر ليس هلا شكل.
 لونها مثل لون دّب قد كان كلبَا، مثل قط كان إنسانَا..

 ْن يستطيع الصراخ؟!.َم
 أويستطيع أن يتذوق طعم دجال َأمريكى.

 إنها تفاحة قبل الوجود قد أمثرتها الفلسفة.
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 ِإَنها فتاة نياندرتالية وعروسة لأَللفية الثالثة)..(
 التفكري يف اأَلرض والتأريخ املشؤوم الذي النستطيع أن نأتي بإمسهما

 ت.اللغة يف هذا الوطن تثمر شبكة لفلسفة املو
 ِإَن التفكري يف موتك يعين التفكري يف الالوجودى.

 ِإَنه تفكري يف مججمة رأس فتاة بالجسد.
 أوراق تلك اجلمل السحابية هي فضاء مرت على العامل.

 اليوم تلبست مججمة الفضاء وتلونت بلون كلب.
 وأخذت اجلمجمة لوننا فقط وفقط)..(.

 *  *  * 
 ة لـماوراء السؤال)..(َشكِّْك..يف تلك اللحظات اأَلسطوري

 يف تلك الصور اليت ضاعت كلماتهم على ِلسانهم.
 وإني ُأفكر بَك وبنا وبهم وبالوطن.

 ِإرجع ِإىل ماقبل الوجود)..(
 إَن الشجرة َأيبست الفكر وأمثرت أوراق الطفل.

 رحم املرأة يشعل أوتوم عصور نفطية لالوجود)..(.
 ملئت سرفطاس الشهوة بسقوط اللغة.

 وهو نفس النفس. لفلك يف جوارب طريِإَن ا
 َنفس الريح أنفاس تعصر أشرعة العرسية.

 ليس هناك بشخص َلْم يفكك فكره بالـكلمات.



 صالح جالل                                 شعر                         سدرة الحسين   

 159 

 حاشية الطري الفضائي لفلسفة املوت)..(. حدد
 أطفأت حقيقة تقنية الوجود احلقيقة املاهية.

 هذه املدينة قد أطفأت بطوفان فضاء اللغة)..(.
 *  *  * 

 كِّْك)..(يف اللحظات الفكرية لسقوط الكلمة.َش       
 اليوم صارت اللغة متوارية برياح النفخ.

 ِإَن السؤال عن شكل الوجود هو الذي فكك الالوجود.
 لقد مات طفل وقد حنقته أطياف الكلمة.
 قتلت َأمرأة وقد بكى طفل يف بطنها)..(.
 ّذبَح آخر جسد للوجود بسكني احلرف.

 حبل املشنقة.يف هذا الوطن اجلملة 
 اللغة هي عاصفة املوت)..(.

 يف هذا الفكر اللغة هي حميط لفكر املوت!!
 وغسلت هريقالط هيجل مباِء اأَللفية الثامنة.

 يف أية مكان حلظة إغماضة اأَلزمان املتغرية.      
 غزت دازاين الروح يف عتمِة الوجود.

 تزخرف الوطن بـحروف الالوجود)..(.
 ومة التى تعصف حنو فضاء الالوجود.بتلك الكلمات املسم

 مضيئة مثل أرواح الفراشات. هناك اأَلنفاق الالوجود
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 يف هذه اأَلرض الالوجود هي حضارة حلقيقة ماوراء الوجود)..(.
 *  *  * 

 للوجود)..(. َشكِّْك..يف تلك احلروف حقيقة التقنية
 هذه املدينة قد غسلت يف حميط الكلمة احلروف واجلملة.

 الربكان)..(. اللغة بلهيب ِإحرتقت
 َمْن الذي وجد جنسية اإِلنسان؟!

 َمْن الذي صار جنديا يف سفينة ِإمربيالية اأَلنطولوجية؟!.
 َمْن الذي رأى َأعضاء التناسلية للمرأِة حمنطا؟)..(.

 م حواء.يف هذه اللحظة تشبهت ثدى فتاة بتفاحة اأُل
 مع تفاحة نيوتن يرأة صورة شاب اللغة)..(.

 وطن واللغة هي اليت ترسم حتليق الروح . ِإَن
 يف وطن اليوجد فيها صحن للشهوة وشجرة العلك للفتيات.

 والعمود اجلغرافية لديه حمصورا باأَلقمشة العرسية.

 يف هذه اأَلرض بويضات التناسلية يف بذور سرطانية.
 تتفجر احلياة من الثدايا وحليب من العيون.

 فضاء الفلسفة)..(. هذه اأَلرض عاصفة لغوية ملوت
 *  *  * 

 لصور)..(.ة )..(يف ذلك الظل والعالمَشكِّْك
 يف ضوء العني وبطن الشمس. شك
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 َمْن الذى حيفر احلفريات اأَلركيولوجية واجلينالوجية.
 الشك يف..الصور الذهنية لفلسفة املوت هذه اللحظة.

 جنيالوجية اهلرمونية ألفالطون. واآلن لدى ماركس
 رية صورية للحواء.ذنون يرسم حف

 أين أوراق املأكولة للجينالوجية الزمن؟)..(.
 أين أنابيب املعرفة اليت كانت يّر منها جرذان الزمن؟!

 جرذ محلت الرسالة مثقوبة للبداية.
 واآلن تتوحد اهلارمونية لطائفة اجلرذان)..(.

 يريدان تبديل العروس يف حفلة اجلردان البدائية.
 زمن ليس لديه سلسلة.يأل بطون املتولدة ل

 َأقطعت أنبوبه األركيولوجية للوجود، الالوجود.
 اأَلزمان املختلفة طحنت يف مطحنتها فلسفة املوت.

 أيُة حمنة للوجود اليت مزل مبزيج الالوجود.
 وقد تالشت بيضة الفلسفة يف مقربت الزجاجية للسماء.

 هنا يف هذا الوطن املوت هو قدر ملاقبل الوجود.
 ّسم يتذوق ذوق املوت. ليس يوجد

 ِإَن املوت بال جغرافية وال لون والالشكل والطعم.
 الوجود هو سكنى للموت". اللغة هي سكنى للكينونة

 يف هذا الوطن اليستطيع الفكر َأن يصور قدح.
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 التستطيع العني اجملردة رؤية اجلملة)..(.
 أريُد َأن أقول كلمة فيها لون فضاء املدينة.

 خيمس ِإىل زمن ماوراء الزمن. وِإَن سُُّم حرف
 ِإَن السؤال الذي ِإختبات ماوراء اللغة

 هي فلسفة املوت الوجود والالوجود. 
 من السنوات قد نسيت اللغة)..(.

 مع احلجر َأصبحنا يثاال حلفريات املعرفة.
 ِإَن شجرة هذا العصر قد صبغ بـاحلجر.

 ِإَن مساكن النمل للزمن حترسونه.
 َأستطيع قول حرف من زمن احلجر..عقد من الزمن وال

 ِإَن هذا الوطن هو ديالكتيك املوت وسقوط اللغة.
 مقربة الزجاجية ديالكتيك وموطن جنيالوجيا ماوراء الزمن

 حجر اآلن النور أخذوا يتكلمون يف السماء.
 حجر اليرسم بفكر.

 جنيالوجية الصورة الذهنية يف الالوجود شبيه بالبيضة.
 وهم والوطن)..(.تصور، ألنا وَأنَت 

 هذا الوطن آخر حلما هليدجر وأوّل صورة هلريقالط.
 هذا احلجر اللغة الالوجود املتصور ملاوراء الزمن)..(.

 ِإَن هذا الوطن تفكيك للنفس!!
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 هذا الوطن)..(هذا)..(الـ)..(وطـ)..(ن)..(
.)..()..( 

22/5/2000 
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  احلجر فلسفة              
 

 فة املوت عند مارتن هيدجرسس الذهنّى اخلامس لفلالفاك       
 : حميدين حممودرمجةت                                 

 

 يافلسطني هل ولدِت من ماِء احلجر        
 

 …يف صمت احلجر، شفرة لغتك َأنَتء إنفجار بكا
 ريح ترعش هليب مصباح بداية الوجود ونهايته

 البكاء هو َرمز شبكة لغة كونية.
 أعمدة مصابيح الزمن شوهت الكلمات والوجود واملاهية.

 الزمن اآلن صرة أحجار هويتى أنا أوَأنَت َأوفناءه هَو.
 إنعدام لغيت عالمة احلجر اأَلوليه، رمز عنقود الزمن.

 إشارات اجلمل املتساقطة من مساء الكلمة.
 الزمن يف سيموطيقا جسد يصري صفرا.

 اللغة. لصياغة أكفان  فلسفة املوت بسحر
 تهب عاصفة من فضاء الكلمات التى الحتمل للـحرف حقيقة
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 يذرى احلروف الفاقدة للوجود والتقنية والشكل واحلقيقة.
 اللغة فى هذِه اللحظة واأَلسلوب والرؤية حجر.

 احلجر فلسفة الوجود.
 من هليب احلجر كتبت لغة الوجود

 تقنية البداية والنهاية الفيزيائية. 
 يه تدّور البداية بالنهاية مباقبل الوجود.عاصفة كومبيوتر

 الزمن فى تاريخ اجلينالوجيا تصري مزجيا فيزيائيا،
 حفريات املعرفة مركبة من هليب احلجر،حجر من املعرفة،

 تربز على أعمدة الفضاء اأَلخرية أجساد أطفال الوجود
 جسد من حيث الطول إنسان والشكل نبات 

 حيوان. ةوالدَّم حجر واحلقيق
 يده يف حقيقةحجر ومن حيث املاهية ريح ول

 والتقنية تكنلوجيا والشكل إنسان
 اللغة اآلخرية من اللهب، من صمت احلجر،

 ليست سوى تصور هلب عند اإِلنفجار
 اللغة هي سكنى للكينونة، الوجود فلسفة موت من احلجر

 حيفر رموز الفضاء يف آركيولوجيا العدم،
 رمزا بدائيا. الزمن اآلن فى بطن احلجر يلتهب،

 (…ينغلق فى الزمان ويف الصمت ينفجر فى لغته هَو)
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 زمن احلجر،زمن اأَلوراق اليت َأعادت التأريخ ِإىل ماقبَل الوجود،
 حصلت صوَر إنعدام الزمن تأرخيي.

 توازى احلجر بإنهمار نريان الفوتون والعلم والوجود والفلسفة،
 م الزمن.فى إنعدا تكون قبور الزجاجية اجلمل والكلمات

 ِإنطفأت معاني احلرف وإشكاله فى التقنية واملاهية واحلقيقة
 شريط آالف الوجود اأَلربعة فى عدسة مقياس ِإحندر للصفر،

 أسرار عناقيد اأَللفية السابعة ِإنعقدت بااحلاضر فى حجر
 تداخلت باحلجر صورتي أنا والشيشان واملسجد اأَلقصى.

 حفرت على احلجر شفرة لغة آدونيس.
 َأمتزجت لعرائس النيل ونساء نيتشه وَأنَت.

 وديكارت صارت أجساد هريقالط وهيجل وداروين
 أوراقا فى شجرة من الزمن 

 مضي هيجل ِإىل حلظة اإِلنفجار 
 وهريقالطس وداروين ِإىل ألفية النياندرتال الثامن

 ديكارت صورته على حجر بغيوم الفكر.
 ،عادت روح بوتني ِإىل شيشان النياندرتال

 ِإستلقى يهود باراك حتت سجيل َأبابيل مكة.
 وكوملبس رأى ماجالن وَأمريكو ونوح

 يف كرجال ماركس وأجنلس. 
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 ِإستدارو بغواصة هتلر ِإىل العصور احلجريه،
 صار الكون رفرفة أجنحة دجاجة.

 الفضاء قرد وفى املاهية إنسان  يف
 ويف احلقيقة تكنلوجيا وفى التقنية َأنَت

 …يزيائية اأَلربعة كان ميّتزل بلهب من احلجروباأللوان الف
 عاد تصفري الزمن من حجر النهاية 

 ِإىل مركز الوسط واحلاضر..
 ُسَلم اجلدلية فكان تصور الكريتيجيزم، رفع ماركس

 حلم القمر بالنهار فسقط من الفضاء طفل
 اهرت فى املريخ كإنسان، 

 كان يبدو يف اأَلرض قرد، وفى الريح حجر.
 حلجر واإِلنسان والقرد بألوان العلوم الفيزيائيه.َأمتزل ا

 …هوى ِإينشتاين من زحل وأستقر على كوكب احلجر
 كان الزمن فيماوراء الزمن وماوراء النهاية حتنيطا للصمت.

 الزمن اآلن لفافة من لغويات فلسفة موت احلاضر يف البداية.
 عناقيد توابيت بيضاء هى رمز وجود الغرب للشرق

 تشه،إنيشتاين،ماركس،فوكو،يف وشاح َأمربيوكريتيجزمِإنطوى ني
 ِإمربيالية الفكر تشري ِإىل انثولوجيا اأَللفية الرابعة،

 هيدجر يف َأكفان الفكر 
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 يرمى السيربنيطيقا يف شباك الفلسفة وعقد الفيزياء،
 تنسخ الريح يف حلظة الزمن.تطفئ لون الريح.

 أقام زمن الوجود يف زمن إنفجار احلجر.
 ب الوجود يف العدم والعدم عن الوجود والزمن.يذو

 اللغة اآلن رمزه هو املستقر يف فلسفة احلجر،
 تدور ساعة الزمن من احلجر ِإىل احلجر ،

 الفضاء جسد يف إنعدام لغة الوجود
 يلون عدم بعد الزمن،

 مثلث حجر ماوراء احلاضر والنهاية رمز للـوجود.

 ن.أطلي بغبار الزمن وإمنحى بهجمات الزم
 عليه ختم بوتني وباراك وبوش وكلنتون عصر لوط،

 يف زمن الصفر تدور اأَلقمار الصناعيه،
 حمل حجر يف صورة ذكر فيه مالمح من ِإمرأة نيتشه.

 (…العيون التى إكتست بضباب شَّك فلسفة املوت)
 ترسم صورة هيجل وافالطون وفيورباخ ونيوتن وديكارت.

 فلسفة ختمهاحلجر الذي غسله فرعون وسيزيف بال
 (…وقاس عليه ماركس جدلية هيجل)

 ورفعه إنيشتاين ِإىل الفضاء وقايسه بقامه أجنلس
 (…هو اآلن فى شباك الزمن يفك باللهب عقدالوجود)
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 بالفانوس السحري صار عروس ماوراء الزمن
 ماوراء الوجود.يذاب ف

 رمزا لفتاة ألفية الصفر الثانيه احلاضنة فى اأَللفية السابعة،
 فى احلاضر لون النياندرتال وشهوة اأَللفية الثالثه، حتمل

 حلمها من تراب ودَّمها من ماء وشهوة وهلب.
 ..عيونها من صور سقراط وفانوس سيزيف 

 ورموشها من اأَلسكندر،
 فى حلظة تأكل تفاحة حواء ويف أخرى هواء التكنلوجيا.

 إستحلمُت بالرجال الذين فى عيون نساء نيتشه
 م سقراط ووصل طوفان نوحطليت شهوته بّس

 ذكرّي العجز وصوره كعروس النيل 
 وشعرها تكنلوجيا قرن الصفر،

 مع إنفجار الفوتونات حبجر الزمن يشتعل.
 تفجر بالوجود أحجار الزمن..

 أى بعد حفر الزمن لشبكة الوجود على حجر؟
 يف دوامة عواصف ماقبل الوجود وأوراق مابعد زمن الوجود.

 ى حجرماسجلت صور الوجود عل
 بعد إشتعال اإِلنسان كلبا

 عظام طفل نقشت فيمابعد الزمن،
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 َأمعاءه حول عنق كلنبوش
 وبطنه فى أحضان باراك ورأسه فى بلعوم بوتني، 

 ويلعب حببال الوجود احلجرية لعبة الزمن،
 تلك اأَلحجار احملظورة باأَلختام من زمن لوط،

 لفح يف فضاء احلاضر. 
 لزمن يف التأريخ.أخفيت يف أسطورة تصفري ا

 حني تعود َأبابيل مكَة للحاضر ويسك البداية.
 واأَلحجار املسماة حتمل أختام اأَللفية الثإنية،

 يلعب التأريخ والزمن باألحجار املختومة لعبَة الغميضه.
 كونت صور الوجود مع أشجار العدم ِإمربيالية الفكر.

 َأموال السماء خضراء تعكس صورة اهلل ،
 تعود اليَك َأنَت وِإىل سقراط وهيجل وحواء.صورة مين 

 ماَمن عني يف الوجود َلْم تغط بتلك الصورة؟
 َأنا من َأكفان شَّكوكك َأنَت أهزُّ اأَلشجار الفلسفية

 والعامل ولونه (اهللل) كل َأموال فيزيائي الوجود وبضمنها صورة
 فجر زمن حتجره يف التأريخ مضار وجود احلجر

 ن إنعدام اللغة يف الوجود،يف حقيقة التقنية.حلظة تفجرت اللغة م
 زمن احلجر رمز الوجود بعد ماقتل الزمن يف تاريخ الوجود.

 أشعل النفخ اآلن فضاء الوجود واحلجر وحده الباقي منَك َأنَت.
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 واحلجر َأيضا إنطوى وتبادل مع اأَلرض اأَلمكنة 
 ويف الفراغ صار صفرا

 ( 3السماء اآلن كالبداية بيضاء)
 ياض وحده رمز وجودك َأنَت،الب

 اللغة التى كتبت بها رموز األنا وَأنَت والوجود هي احلجر وحده.
 حبث نيتشه عن زرادشت فعاد زرادشت ِإىل البداية،

 ضيع ماركس هيجل وذنون وهم ضّيعوا الزمن والتأريخ
 تسلَق لينني سَلم اإِلمربوكريتيجزم ِإىل فضاء الكلمة

 كر ِإىل كواكب الفراغ.أطلق هيدجر ِإمربيالية الف
 فتَش فوكو بأنفاق املعرفة اأَلركيولوجيا.

 قايض صورة زمن من حجر احلاضر باحلجر.
 إكتشف هولدرلني بكلب هريقالط لـهيدجر

 كلب كان يرى قبور الفلسفة الزجاجية،
 حيمل َأواني شهوات غابات العامل املغلقة،

 ضر.وضاجع يف عوينات التقنية الفيزيائية فتاة من احلا
 وتناسلوا يف زمن احلجر يف إنفجار الوجود،

 كون زمن احلجر لغة احلاضر وشفراته
 احلجر اآلن تسمية اأَلنا لَك َأنَت، 

 َأنَت لشبكة المرئية من الفكر،
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 مصبايح الوجود َأمسكت الفراشات 
 التى حتمل مناديل فلسفة املوت.

 لقبور الزجاجيةمت قياس ِإمربيالية اأَلنطولوجيا وِإمربيالية الفكر با

 ..أنا َوأنَت وهم وحنن وأوالئك مضينا فيمابعد
 ِإىل نارالفكر. 

 اأَلخضر وزرقة السماء كانا هليب فلسفة من املوت،
 هليبا من حجر، 

 رموز اهلل ااهرة يف زرقة السماء.
 ينتظر هولدرلني االله.

 ِإرتفع نيتشه يف بانوراما شتالت العدم الفلسفيه،

 ت بأجسادنا،َأشعل َأبرال زرادش
 أنا وَأنَت من اأَللفية الرابعة،

 جرس يف صحو الفضاء يهزُّ مهد الوجود،
 حيث رموزه أنا وشفراته َأنَت وإشاراته هو،

 أنظر اليك من أرض هم ضائعون َأنَت المرئية
 هذه اأَلرض مامن شجرة فيها تثمر رمحا ُأنثويا،

 والصنوبرة فيها ترش قطرَة من املين.
 وَأب حيضنان بيضة الوجود والعدم؟هنا ماَمن ُأم 

 والضوء قمر يعكس يف عيونى صورتَك َأنَت؟
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 ُأنثى حيوانا،فيها الصفائر وحدها إنسانية واأَلرض َحجر من
 تتفجر يف آخر حلظات اللغة بلهب احلجر يف زمن الصفر،

 هليب احلجر اآلن رمز زمن 
 عالمة أنا وَأنَت َوهْم والوطن،

 إشارة لبكاء رضيع يف احلاضر.احلجر لغة نهاية الوجود 
 كلمات الوجود والعدم اأَلخرية وحروفها وأساليبها ورموزها،

 يثَل الزمن يف احلجر، احلجر لغة.
 احلجر هليب إشارة يتفجر يف بكائك الصامت على الزمن،

 …احلجر لغة
 احلجر....)...(

*  *  * 
 ية إشارة ِإىل اآلوإشارة ِإىل اآلية)حبجارة من السجيل(      
 شارة ِإىل اآلية)يوم نطوي السماء وإ)حبجارة مسومة      
 كطِّي السِّجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده(.        
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 سقوط الكون             

 الفاكس الذهين السادس ِإىل فيلسوف الزمن مارتن هيدجر        
 / هوشيار شيخ أنوررمجةت

 
 وراق أَلشجاري اخلريفيةهاهي لعبة سقوط اأَل فالتأِت       

 ِإنها مغطات بأعصار زمن الشَّك العدم
 أنا وَأنِت نكون دازاين قرن لسقوط الشَّك واللغة

 وحنن زبد روح اأَلتوم والفوتونات
 إن شَّكنا من شجرة اللغة أخضرت يف الأثر الوجود

 إنها صورة سقوط الوجود يف زمن الالوجود
 لطواآلن وقت لبكاء وليد رمز زمن ضخت

 إَن بعد آخر فتاة أللفية الصفر تأتي صورتكي َأنيت
 إذ يف حلظة السقوط تصوير لبداية الالوجود

 ويف برهة ناقوس التكنلوجيا هذه ينادون هيدجر
 هذه اللحظة وكل عنصر إنها هي صورة شخاط قبل الوجود

 وقد غسل كل صورة لأَللوان والوجوه واإِلشارات يف الالوجود
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 العفنة مبصباح التكنلوجيايف التأريخحيث يتبني َأجساد 
 (…إَن هذه اللحظة هي سقوطي وَأنيت وهَو وهْم والزمن)

 *                *               * 
 (…سقوط احلب) من أتيُت

 تربق وفوتونات الكون
 العدم إذهيب َأنِت ِإىل برهة سقوط روح

 جبمع مرآيا الطفولة أنا أقوم
 دملقد أََصبحت مين نارا من الع

 والنار صورة لدينا صور بعد الزمن زمن احلجر
 اآلن كيف هم، أي قرن من الشَّك هم 

 وأي دازاين يف الوجود هم؟!
 هي تارة اليبصره عني أهي صورتكي َأم صورته هو..؟

 ومن الشرفة يبدون وكأنهم َأصبحوا قطرة احلليب من الشَّك
 (…ويف لوِن أوراق الشَّك هذا يتبني رمز وإشارة اهلل)

 حيث هبت ريح العدم لزمن احلجر من أسطورة له
 بأعصار السومريني يتحد اإِلنتعاش بالعدم وتصبح موميأ

 ماذا..ماذا إخضرت قرن الشَّك يف دازاين الروح؟
 يوجد هنا زمن هو أثر للحجر وبداية للعدم

 حيث يضع رأسا على عقب كل مرآيا الوجود
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 تنكسر املرآيا على زمن العدم
 (…ن مرآة طفولة البداية والنهاية)والزمن مكون م

 حفر الكان القدر، كله من مرآة طفل
 وفانوس السحري وربطه بقوة النسبية

 قد أضاع فقط طفوليت ودانيت ونوئيل وإمساعيل
 اآلن أنا طفل بدون مرآة وجغرافية وزمن

 َأحبُث اآلن بسبعة فانوسات عن عشبة خلود زمن العدم
 اليت فقدت يف قرب إمساعيل

 ار الزمن أخفى مرآته يف أنبوبة املعرفةوإعص
 موقع الوجود قد َأمتأَل بسؤال الزمن

 أنا طفل لزمن الصفر أتيت من وطن العدم
 َأْم أنا بذر لشخص قبل الوجود يف خطوط األسطورة

 وأنا ساقط من الوجود على زمن العدم
 َأنِت؟  نماهذا عصر الشَّك؟ َم

 وهو من التكنلوجيا والوجود واحلقيقة؟!
 والتقطت رمز سقوط عدم الوجود

 اليصورني املرآة يف أي زمن
 واليقرأ الزمن وجودي يف جغرافية احلجر؟

 كأنين أشبه بيظة دجال مبيض
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 مين؟! هو منه َأم أنا هل
 (…هيا إذهيب معي وراء روح َأبينا ونذهب حنو العدم)

 *            *             * 
 هيا كوني معي لكي نلعُب 

 ين التأريخ والوجود والزمنيف زمن تكو
 ِإَن اأَلب البدائي ينكح اأُلم النهائي

 فإنها حلظة والشمس حتلم  بكي
 وَأنَتي يشني على أشواك الزمن

 هيا لنلعب معا لعبة اخلطوط لربهة
 َأمسكي قرياط النهاية

 (…الوجود) منزال قبل وأنا َأمسك
 *            *          * 

 )..(اآلن كفن املوت لقد مزقت
 وأذهب لكي أذر جرس على كوخ  هيدجر

 اآلن هي حلظة ِإستيقاا هيدجر من أجل ِإمربيالية الفكر بعدالوجود
 أنا َأحبث عن روح َأبي وُأمي

 ُأمي من على كفنه َأرضع ثدى
 أشُم األنفاس احلارة للطفولة

 أرى من صدر َأبي صورة اهلل رائحة
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 حيث ختتلطان من خضرة السماء بصورة الـسدرة
 أغسل نفسي بورق السدرة لكي أرى عشبة اخللود

 اآلن فِإَن الطائرة الورقية للفكر قد أختلطت 
 مع غابة اخليال يف أسطورة احلجر

 وِإَن الكون هو قرب فقط من جناح طائر
 أنفاق التأريخ ممتلئة باأَلرواح املذابة

 ليس للتأريخ مكان للبداية والنهاية
 زمان لـاللغةأنا مرضُع ثدى ُأمي َأحبث عن ال
 وَأنيت َأيضا َأرضعي ثدى ُأمكي

 لكي جيتمع عشاق  الوجود والالوجود 
 هيا فليتغري وجوهنا يف عرس الزمن
 لكى نتحول يف هذا العرس التأرخيي
 من ماوراِء اإلنسان ِإىل ماوراء الزمن

 *                    *                     * 
 (…ماوراء الروح)اآلن زمن أَلمطار النار فوق حلظة 

 ويف أودية ماوراء الزمن الوجود يقطعون الروح
 اآلن إَن الشمس بعيدة عن الروح بــثالثة وتسعون درجة

 وبعيدة عن اجلسد بـتسعة ومثانون...
 والنظرية النسبية مغطاة مباوراء التأريخ
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 حيث حّر من ماركس وبرّد من فيورباخ
 طاقة من أفالطون وتنفس منِك ومنه ومنّهم

 وتضئ مصباح فلسفة ماوراء املوت على هريقالط
 أقفلت الزمن بقفل ماوراء العدم

 كلب هولدرلني..يتسم من على أجساد التأريخ
 (…)رائحة فلسفية هلريقالط ورائحة يف املوت لِك

 وتضع ّسم السقراط على طاولة ألفية الثامنة
 أشربوا الّسم َأنِت وهيجل وفيختة ونيتشة

 يف حديقة ومصابيح دانيت تلتهب
 يصبح الزمن صفرا والوجود والعدم خيطلتان جمرد بالاللون

 نوئيل يرونه عشبة اخللود
 فالتلبس لباس قصدية هلوسرل

 مزق جسد هيجل أربا أربا
 ألبسي قصدية وغين لــهيدجر

 َأمسكي بيد داروين وصر قردا وكُّلي من عشبِة اخللود
 لندفن معا إمساعيل القتيل

 (…ن أيضا)حتى يقتلنا َأبونا حن
 *          *           * 

 (…أنا وَأنِت نرجع ِإىل البداية عرب أنفاق الزمن)
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 من بطن هذه اأُلم ِإىل بطن ُأم أخرى
 ومن صلب هذا اأَلب ِإىل اأَلب األول

 هيا لنلعب لعبة اخلطوط على زمن الوجود
 أحرز هل أنا َأبن فرعون َأم َأنِت؟!

 هل هو ذرية موسى َأم أنا؟!
 ري كيف أرضع ثدى ُأمي من أجل وجود أتى من العدمأنظ

 هيا فلننزل حتت عرب سَلم الزمن
 حتى نعرفه من له اأَلسبقية لنسل هابيل

 وعندها فإنه يشمع قفل الطريق للزمن
 وحيضر تركيبة زبد روح قبل وجود اللغة

 حيث تصور فيماوراء الستار املعتم لأَللفية الثالثة
 تمه العدمونتصرف فلذة أكبادنا يف ع

 (.…مين َلِك وللمقصلة وهلابيل..وهو)
 *                 *               * 

 اآلن هو زمن نوئيل اأَللفية الثانية للروح)..(
 حيث مزجت عشبة اخللود وُسِم الفلسفه معا

 أنا أضرب سكني َأبراهيم وهابيل يف القلب
 ننزل سَلم الوجود والعدم

 ة التأريخحتى نقتل بعضنا البعض مبساند
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 أين هي شبكة العقد اأَلوديبية!؟
 …أريُد أن يقتلين اأَلب امليت       

 وهو يريُد َأن يذحبه َأبوه                   
 أين فرويد اأَللفية الثانية حتى حيلُّ عقدة هلذا الزمن؟!

 ورجع سَلم القتال ِإىل اهر َأبونا آدم
 وَمْن يقتل آدم؟!

 ء الزمن َأنِت وهو وَأنا والذين بعدهيا ُأدخلي ِإىل عمق ماورا
 يرسم الكوُن اآلن صورة  للسقوط

 وليَس لنا كينونة
 يف المِة الوجود

 َأحرق الزمن صبورة الوجود
 وَأموال اجلدلية ذهب حنو سقراط

 من نيتشة ِإىل َأنِت وهو وللزمن
 من أفالطون ِإىل التوسري

 خلط ِإستكانة من سُّم الفلسفة مع ورق السيدرة
 يعيش سقراط قبل الوجودلكي 

 ويوتني َأنِت العصر الـواحد والعيشرون              
 هيا نلعب لعبة فزاعة املطر للزمن

 ونلعب لعبة اخلطوط على كوجيتو الالزمنية



 صالح جالل                                 شعر                         سدرة الحسين   

 182 

 *                  *                * 
 ُأنظر فحفلة الزمن يف سقوط الكون مبينة

 أنا أدخّل بطن ُأمي من جديد
 ُأدخلي قرب اأَللفية العاشرة هليجل         وَأنِت 

 وغطي نفسِك بأوراق السيدرة
 ِإصعدي فوق كتُف اأُلّم اأَلوىل

 َأرضع ثدى ُأمي لأُلِم اأَلخري)..(
 َأنِت َأمسكي يدُّ اأَلب اأَلخري

 ُأصبح مومياء يف الطائرة الورقية للتأريخ
 حتى حتبل ُأمي من جديد

 (…صفر من جديد)ُأولُد بصورة ُأخرى يف زمن ال
)...(..............)...( 

 
 
 
 
 
 

 



 صالح جالل                                 شعر                         سدرة الحسين   

 183 

 فلسفة موت صالح جالل

 هيدجرفة املوت عند مارتن سالفاكس الذهنى الثامن لفل      
 :سامي شكر عليرمجة ت
 

 مشدة النجمة شَّك لسقوط بيدر الروح)...(!!      
 عنقود املوت نسيج للكوكب وُلغة

 ان طفل جمنونلتشَّك َأنَت اآلن لقد حصل على عنو
 تهرب طائرة الورقية املوت من تفكري الروح

 مرآة الزمن المات طفوليت)...(!!
 جامعة اجلنون وكتابة لغة املوت

 اتت باليني املرآيا املكسورة للرضيع املفكر
 اهر الضوء يف كون عناكب الفلسفة)...(

* * * 
 َأية الكتابة تصور املوت يف رؤياها ؟!!

  مطبعة لغة الوجود ؟!!كيف تطبع لغة الروح يف
 َمْن رأى حلظة املوت يف كتاب للريح ؟!

 قرأُت عاصفة كلمة املوت ماوراء املوت!!
 ِإنقطع مشدة الوجود لعدم وجود جامعة املوت!!
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 ترجم الفضاء ستار لغتكم من جلد
 مسح تأريخ الكون من اللغة الوجود والالوجود)...(

* * * 
 آه..من حذف كتابة دغدغة الوجود؟!!

 كل حرف ذاب يف كلمته ومجله
 َأنتم بأي إشارة تزينون جغرافية اجلسد؟!!

 كيف حتولون كرة اأَلرض ِإىل كوكب احلجر؟!
 اللغة يف الريح مسحة شكلها وِإشارتها ووجهها
 الوجود يف غربلة الاللغة نسى كلمة املوت)...(

* * * 
 أنا رضيع عصر التفكري لغة املوت العامل)...(

 كلكامش موت فلسفة الدنيا أحب حليب خلود
 خرجُت من جامعة املوت واجلنون يف مدينة ممسوحة

 تناولُت ُسم التأريخ يف فنجان ملك الكالب
 َأصبحُت رمز لاللغة موت خلود الفلسفة

 ِإنقطع طائر الرسم والنظر والفكر واهلوية
 متى يستطيع أن يقول لي حرفا من موتي؟!

 الزمن؟!متى َأمسك لغة علوم ماوراء املوت و
* * * 
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 حبل شياطني املوت منشد ِإىل الوجود
 بيض الالوجود َأمسك بورقة شجرة املوت

 طوفان موت العلم عمر مدينة فزع
 جغرافية الوجود تطينت بَأربعة ألوان فيزيائية

 رعد روح العامل حيمل صور العاصفة
 أورق موت الكائنات تورق يف الفوتون..!!

* * * 
 وشبهتين باخلنفسانة)...( شجرة سحر الرضيع صورتين

 مشدة اهلواء فتحَا يف فضاء موتي
 صار الكون عنقود اللغة

 طارت من يدي الطائرة الورقية لفكري
 كيف أحتسي ماء موت العصور اأَللفية ؟!!

 كيف أغدو روح أول ميت؟!!
 يف هذه الظلمات َأصبحت جنسَا بالصورة

 أذهب لوطن فيه لغة موت العلم
 وقطعة من غيمة املوت)...(أغدو شجرة النسيان 

* * * 
 أخضر مناء لغة املوت فضاء الكون

 أقفل الزمن بلحظة الالزمن
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 مسيت مجلة اللغة خنثى
 قرأت تأريخ العصر احلجري
 طارت طائرة لغيت الورقية

 تقطعت كواكب الفضاء)...(
* * * 

 حميط عشق املوت... اآلن أحبُّ
 تلفلف العاشق يف عنقود املوت

 وة املوت حتى أجد احلبيبةِإىل غف أذهُب
 بعد موت األزل للعصر أرتاح هليمنة الظالم

 أعطاني الزمن عجني مسوم موت الوجود
 القدح الذهيب لعصر نسيان فرعون

 أصابين موت ألف ألفية
 مواء القطط العلمية غطى لغة الوجود
 عناكب الفيزياء نسجت حبل الفلسفة

 (ريح أزلية حولت آخر حرف املوت للبداية)...
* * * 

 بغربلة الريح كتبت طائرة الوجود الورقية للعصر الذهيب
 أعود ِإىل رضاعة زمن اللوغوس

 َأمسك لغة الرضيع من ورقة املوت
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 صبغتين مصبغة املوت ببذور ألف لون
 غربلتين غيوم اأَلزل يف الاللغة بريح الفكر

 بدرجة املوت أعود ِإىل اأَللفية الثالثة
 واملوت واللوغوس قبض اجلمّل بلغة البداية

 حينا أقرأك واملوت وصقر الزمن)...(
* * * 

 هذا الوطن بذر ترياق جهنم املوت الزمين)...(
 ماء املوت يغسل صورة اخللود

 تعال عزيزي املوت لنمت يف طوفان
 حنمل برعم موت احلب فيماوراء املوت)...(

* * * 
 كيف َأمسك لغة موت العامل)...(؟!!

 الشمع وعمر موتي ألف سنة من
 جامعة موت اجلنون للزمن مسدود

 عودي لغة املوت الأعرف أية لغة آخر
 رسالة تأرخيي مكتوبة حبروف املوت

 لغة غيمة الفكر طبع املوت
 َلْم تطبع يف مطبعة الوجود

 كتاب فيه هوياتكم وصوركم
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 طبع أصابع قطط موت العلم بلزوجة العنكبوت
 تلون جامعة لغة النمل

 ل املوت القطينتعالوا َأصبحوا لزو
 اذ َأموت لتمسح آثاركم وَأمساؤكم

 بيضة الكون تفقس لتحمل هويات وجودكم)...(
* * * 

 سراب صورة الطفولة غارق يف حلم الفلسفة)...(
 ضخلوطة اللغة بعالمة دغدغة الرضيع واملوت

 اليرتجم أَلية لغة)...(
 تعالوا يف غيمة سحر باملوت أورقوا اللغة

 ها يف هذا اأَللبوم)...(مرآة طفولتكم أعرفو
* * * 

 َلْم الكون غدا غيمة زرقاء لّشك املوت؟)...(
 أختلط التأريخ بّسم الرتياق

 تعالوا أحتسوا شراب شَّك املوت
 كي يسكوا لغيت ولغة املوت واحلب

 تعالوا يف هذا الشَّك النفخي أنسجوا اللغة
 عناكب عصر الشَّك طبعت لغة املناغاة

 ك املوتالكون نسَج بشبكة شَّ
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 كال َلْم ترتجم أية لغة نسج عصر الشَّك
 فقط يف كتابة اأَلبدية جلامعة موت اجلنون

 تطبع يف زمن والدة املوت اجلديد)...(
* * * 

 أرغُب يف معجون الف ُسم للتأريخ)...(
 حتى أشفي غليل موت الشَّك

 حبذا لو َأصبح الكون قدح املوت
 حتى الّون به لون العشق ما

 ة حتى أعشق يف املوتليصبح مقرب
 ملاذا اليطر غيوم املسموم كي تغرقين يف طوفان املوت؟

 ضيف موت مدينة النسيان موت التصادفية الفيزيائية
 غريت همااليا برعد اجلنون

 بـأكادميية تراجيدية اأَللفية الثانية)...(
* * * 

 أذا مُت تشتت جغرافية املدينة...
 مااليا من مكانهاطائرتي الورقية يف رؤياي جتلب اهل
 تتناثر غيمة من ورائي كرتاجيديا

 يضمحُل رمز زراعتكم يف بذرة كلبَا
 أتكلُم بُلغة املوت
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 وَأنَتم التعرفون لون طائرتي الورقية لرؤيا؟!!
 ترتجم كلماتي يف زمن زراعة الفلسفة
 يف حينه أتعلم ُلغة وجود اأَلزل)...(

* * * 
 رة املوت)...(أنا موُت وجهة عامل وجودي حمتلة بصو

 هل غري املوت عالمة مين)...(؟!!
 رؤيا فيها رموز احلب فقط

 اليصور لساني بإشارة وعالمة وكلمة
 مجلة اجلنون موت اأَلصم واأَلبكم وجود والالوجود

 حرفها معنى للسيف مشبع باللغة
 غابة الالوجود تنشر ِإذاعة عشاق الاللغة

 مكتوبة فيها رواية أخنث اأَلب واأُلم
 اجلملة نداء لقط تفكري الالزمن هذه

 فتحت مشد الكون لغة موتها
 كتبت مطبعة الالوجود لغة يف اللغة الكائنات

 فقط الورقة البيضاء كانت رمزا لّثنائية هؤالء
 جعلت الفضاء يف االم سقوط صور الوجود)...(

* * * 
 ماهذه الظلمات تربق صوركم وأوالئك ؟!!
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 تفتحت َأكادميية اجلنون لغة املو
 فيه كان نهاية احلرب العاملية يف الوقت الذى رَأيتِك

 ِإىل زراعة الفلسفة عدُت
 َأمسكُت لغة بداية وَألف عصر للموت
 تعارفنا فى جسد الكلب اأَلسطوري

 صرنا دازاينا للغة عصر مجال الكون)...(
* * * 

 تكون قرب الكون أنا واللغة والفكر)...(
 غربلة زمن الطائرة الورقية لعشقه

 فى كون الالوجود قرب ملوتي يتطاير جسدي 
 محلُت لغة العدم لبزرة موت هؤالء

 االم الروح كتب جسد الاللغة
 أناموت سقط ألف مرة شاهدة موتى

 ينبغى َأن َأموت فى عينيِك أَلتعلم لغة املوت)...(
* * * 

 ِإحتل تابوت غروب عشق الزمن وَأوقف الوجود)...(
 روح...حبل املهد فتح عقدة ملشدة ال

 مالء سقراط قدح الّسُم من مخرة فرعون
 وَأسكندر لاون قدح بذور الوجود بعجينة احمليط
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 ِإنقطع مشدة خصر الكواكب الزحل والشمس !!
 غسل الكون فى قدح مخرة عصر اجلمال!!

 قوس قزح الزمن ّسم هلابيل وقابيل
 زرعا من جديد بدموع العقم اأَلرض)...(

* * * 
 اء عطر ترياق اخللود)...(ِإذا متُّ ينشر الفض

 تسقط طائرة ورقية الكواكب
 وقرب حيتل مشرق ومغرب الوجود

 يفتح مكان التأريخ
 طائران للزمن فى بداية ونهاية الصورة

 يدفنونين فى مكب الكون
 خيتلط لون الفضاء يف جلد

 تلون طفولتكم مبشيمة الكالب
 جلد الكلب يطبع هوية جمهوليتكم)...(

* * * 
 موتى الورقية آلخر حمطة قرب الكون)...( فتحت طائرة

 قالت مالئكة املوت: اليت
 َأنَت التعرف لغة املوت

 قلُت: لدى جواز املوت َأموت فى عشق الكون
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 قالت: لغة املوت عذبت غيمة نسيانك
 ِإنقطعت جذور تفكريك

 رمُيت فى كوكب النسيان واملوت التصادفية
 اآلن رضيع موت كوكب اخللود

 حليب الُسم لزمن الرتاجيديا)...(ِإحتسي دبس 
* * * 

 ذهبُت بتيزاب الغيمة ِإىل مقربة اأُلم)...(
 َلْم تكن ُأم املوت ترضعين حليب املوت

 قلُت: فى القرن املاضي عزيزتي مل تكن حبيبيت
 قالت: التعقد مشدة احلب

 قلُت:)َأنَت لسَت املوت
 ؟كيف تقوُل لي زراعة املوت تقع يف َأيِة َأرض الوجود(

 رأيُت بعد عصر الشَّك السرطانى يف املرآة
 ذهبُت ِإىل حميط الرتاجيديا وحبثت يف موتى

 طريُت طائرة املوت حتى ختلد يف العصر
 جنمة املوت رمتين ِإىل كوكب النسيان

 قال ملك كوكب املوت:)َأنَت موت َأصم وَأبكم
 َلْم تتعلم لسان موت األزل(

 عاصفُة املوت رمتين يف كوكب املوت
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 واآلن أنا رضيع املوت بال ُأم
 متى تصبح َأمَا وحبيبَا املوت .

 حتى منطر غيمة شَّك املوت)...(
* * * 

 أنا بلغة اللوغوس َأمطرت غيمة الفكر)...(
 ملاذا التصبح سقراط لتسقينى ُسم الرتمجة

 بُلغة همااليا التفكري ِإحتسي غيمة املوت
 اسكندر ليغمرنى يف دَّم املاء ؟! َلْم يأت

 أنا همااليا نسيان موتكم
 ملاذا َلْم ختضر غابة السدر ؟!

 ورقة خضراء الغيمة فيها رمز لوجودى فى هذا الفضاء
 ِإنقطع نسيج التأريخ يف اجلغرافية

 جاءت قطط العلم وَأقفلت نداء الوجود
 هذه اأَلرض صارت مكانا لغسل زراعة املوت

 وبذور الشَّك عندي وعندكم وُأوالئك العلمية
 لشَّك واملوت التصادفية جنعله ضخضرَا)...(!عصر ا

6/9/2007  
 24/3/20رت يف جريدة املؤير يف نش
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                      رتأريخ الصف
 عبدول حسني ترمجة:                   

 
 الساعة صفر...التأريخ صفر)...(

 واأَلرض! خنجر الدَّم شق السماء
 هجرت الشمس!

 طارت الروح من اجلسد
 واهلواء نصبا حبل املشنقةالسحاب 

 أغلق تأريخ العامل
 َأمتأل الكون بشعر هلبشيما)...( * 

 *      *       * 
 الساعة صفر..التأريخ صفر !)...(

 تراجيديا تساقط أوراق الروح

 موجة برّد جسدت املطر  ..
 توحدت بداية ونهاية التأريخ!

 تصعدها اىل السماء!
85 



 صالح جالل                                 شعر                         سدرة الحسين   

 196 

 جيت)...(قدم القرابني فداء لـهلبتوَلْم 
 *       *     * 

 الساعة صفر...التأريخ صفر!)...(
 يف الذكرى السنوية هللبجيت

 نفس هطول الغاز الكيميائية...
 تكلّم الشمس !

 دفنت األحكام معك!
 أحرق علم حقوق اإِلنسان

 العامل صّم عمّي
 هل تسأل الطبيعة عن ذنبك؟!

 *      *     * 
 الساعة صفر..التأريخ صفر!)...(

  هذه اللحظة ،يف
 َأصبحت املقربة اأَلبدية

    مهرجانا للرؤس
 اأَلنامل واأَلرواح!و

 معاناة الّرضع
 مع أحلان املأساة الدائمة

 إثارة احلياة!
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 مركز نصف تأرخينا
 َنصَب علمه هنا!)...(
 *         *        * 

 الساعة صفر..التأريخ صفر)...(!
 َلْم تسجل هذا القرن؟
 مثل ماسجلت مريم

 وسجل مسيح يف اإِلجنيل
 يف ذكراك السنوية يف هذا الزمن

 تعرض لوحة جحيمك
 بدأ املراسلون بالسؤال

 يف زمن النفخ وإنغمار الوجود
 وغربلة العامل عدة مرات!

 فَأرتدى فلم هلبشيما التأريخ)..(.

 *   *   * 
 هلبشيما:مركب من)هلبجة وهريوشيما(.

 .996يف41نشرت يف:جملة:به يامى راسيت/العدد
 عدد خاص  للهلبجة.996 -3-16 -جريدة 
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