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تعبت مني
وأمشي متسلال من انكسار املوج على حافة القصيدة، 
لم  املعنى،  إيقاع  على  والكالم  األرض  حصى  أسرد 
موسيقى  من  ظل  وما  البداية  جمر  سوى  ينقصني 
أمطرتا  لغيمتني  احلرف، ألقول طوبى  مأمت  في  العازفني 
أغصان  الهوى  جبال  في  ممشاي،فاخضرت  حديقة 
الصبا، وآخذتني قافيتي الى مبتغاها، ألقت عليّ حرف 

املاء فكنتها وكانتي في صحو دمي وغنائي.

لي سرّ اكتمالي، براءة احلرف،
لي أن أبارك

ابتهاج البياض،
ّا يعانق أسود حبري، مل

لي احتراقات
رمل خطوي،

وشذاي،
ما كان لي،

أبقي سردي القتيل،
على مهفة الليل،

دون أن أمرر في مقام
النوى
تراتيل

الناي،
أنا غرامي،

وغرامي
شيعته الريح

في خيام التاريخ، 
فشممت أيامي

وشممتني
اجلراح.

تعبت مني/ 
رقصة  أبي  علمني  حني  احلكاية  ملكوت  في  أبحر  وأنا 
خليل  أفردت  شبابيك  الى  امليجنا  آخذتني  احلقل، ومذ 
حلظة  السيف  وحوارات  الرقص،  ميادين  األناشيد 
امللهاة،هل كانت تكفيني  الصراخ على جسد  احتدام 
ونعته  العشب،  أضرحة  على  فاض  مذ  البحر  سيرة 
النار  تيّبست على مرمى صليات  الوقت، ودالية  أصابع 

في البساتني.

ميجنا ميجنا/ 
أيامنا ميجنا،

وأندلسنا عتابا،

   تعبت مّنـــي

عمر أبو الهيجاء

طويلة» قصيدة  من  « مقاطع 
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وكالنا يا وطني
كالنا شهيد،

حتيّرني حكمة الشعر
وملهاة الذئب،

أدور في حلق السؤال،
والبئر

فاضت 
عن حاجتها

من دمنا
احلار،

نار تلوكها النار،
وأي حوار

أبقى في قبضة التراب،
وردة تفيض بنشوتها

وتنعى حبر الفراغ،
ميجنا ميجنا،
أيامنا ميجنا،

وأندلسنا عتابا، 
اسكابا » العني  دموع  يا  « اسكابا 

ال أشبهني اآلن،
ولست سواي،

طوّعتني القصيدة، 
باركتني مراياي،

وأنا ابن خمسني كسوفا،
مترجحن بي،

ومنفاي هو منفاي.

تعبت مني/
الرأس تتراكض  واتعبت القصيد «معاي»، يا لصندوق 
وحطب  الصافنات،  واخليول  احليرة،  قطعان  بهوه  في 
علو  في  االرجوان  جثث  أدركته  عابر  جيش  مثل  اللغة 
وجمهرة  العطش  ذاكرة  في  فيضي  هذا  االيقاع، 
ألروي  افتح  للقصيدة  مساء  أي  بكتنا،  التي  األحالم 
السؤال  وجلجلة  والتجوّال  األحوال  قصص  للمنازل 

على مرأى الكائنات.

كل املساءات سوّيت لترابي،
وكالمي رفيقي،

يأخذني 

أليقاع
البياض 

على رزنامة 
يدي،

وما حملته
إليّ عناوين دمي،
أي احوال متتد 

لتقرأ /
كل مساء أعد
جلالل الوجوه،

هل أكمل ما خبأته الريح
لترمي بأثقالها عليّ،

ومتنح غبارها،
مهدا بفمي،

كل املساءات سوّيت لترابي،
وترابي طريّ،

مثل ناي مبتل بريق
العازفني، 

كل مساء قتيل،
على مسبحة العاشقني.

/ تعبت منيّ
وسكنت القلب وحشة، لم التفت للخلف، لم أكن في 
ّ رسما في محطات احلزن، أين ميضي  إال القدمية  الصور 
بيّ رخام املمرات واألحذية اخلرساء ملا تقودني الى العمر 
املطفأ على الرصيف احلار، هذي شوراع عمان تفتح لي 
من  وفمي  باالراجيل،  مخنوقة  ومقاعد  أخرى  بوصلة 
عليه متر املياه، املساء مطوق بالنساء العطاش والتفاح 
سجدة  النوافذ، بكتني  وحرير  األدراج  القتيل، بكتني 
خابية  في  الغيم  فأنكسر  الصحافة،  وشارع  احلرف 
اجلسد، ورفعت املدينة من دالها املكسورة، وعرجت كل 

هذا الليل.

يلزمني لكل قلب قلب،
خبأت املدينة،

من اخلطى والدمع املالح،
حدّقت في الرصيف،

واملقاعد اخلشبية،
وصور الزجاج املهشم،

لم أر
سوى نصفي عند انبالج
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األسئلة التي تطيل املكوث
في حرير االصابع،

تطير منيّ القصيدة
قرب ساللم الليل

بال
ريش

او حكمة تنقر خذّ النور،
قلت: أخلع عباءة البيت

كي اصعد
عاريا

فضاء 
الشعر

الى اقصى
جبة

تركتها على 
مداخل عمان،

كي أحتفي باملاء
حني يسيل

ما بني اسمي،
واجلبال السبعة، 

حني يكتمل طيراني،
في بئر النهار، ألكمل معراجي

في تراب احلروف،
هذا اسمي، 

أطوف به
كل مكان أصابه

النعاس،
وبكى من زحمة

الوجوه والتماثيل 
في تساقط األوراق على 

معدن القلب
فأنشد اآله.

/ تعبت منيّ
اخملبأ في  وردها  ون عن  عليّ عمّ ما قصته  وأعرف كثيرا 
وأمطرتني  اجلبال،  غيم  في  الورقية  والطائرات  املنازل 
بسيلها املتصوّف في بردة من ريش احلاملني، طفت بها 
محرابها  على  التشكل  فضة  القول،  وجد  يحملني 
املعشش  البخور  ونكهة  النهارات،  برسول  املشتعل 
في  تراتيلها  وتلت  مبائها  عمدتني  الدكاكني،  في 
املستكني،  اجلسد  في  رعشة  آخر  حتى  روحي  فناجني 

انا عرجون دمي العاشق، أفيض باملواويل والتهاليل من 
فرط عشقي على أالدراج. 

كل شيء هنا

حدثني عنيّ
وأنا معجم البالد،

خفيفا أمرّ يضمني كتابي،
قلت: أمنح خطاي

رقة املمشى
لتقرأ:
رقصة
السرو

في املمرات،
ودفء

املقاهي
في سكر الشفاه،

وأغيب في زعفران القصيدة،
كل شيء هنا
ماثل للمغني

وإيقاع
البيات، 

فات فات  « والثعلب 
لفات» سبع  ذيله   في 

أراني اآلن في الصفوف األولى
طفال /

يتهجى نشيده البكر
في اباريق الندى،
تعبت تعبت.. 
وأتعبتني احلياة.


