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رأيت قوافل األحياء ترحل عن مغانيها
تطاردها وراء الليل أشباح الفوانيس
مسعت نشيج باكيها
و صرخة طفلها و ثغاء صاد مواشيها
ويف وهج الظهرية صارخا يا حادي العيس
وعلى أمل مغنيها
و لكن مل أر األموات يطردهن حفار
من احلفر العتاق و يرتع األكفان عنها أو يغطيها
و لكن مل أر األموات قبل ثراك جيليها
جمون مدينة و غناء راقصة و مخّار
يقول رفيقي السكران دعها تأكل املوتى
مدينتا لتكرب حتضن األحياء تسقينا
شرابا من حدائق برسفون تعلّنا حىت
تدور مجاجم األموات من سكر مشى فينا
مدينتنا منازهلا رحى و دروهبا نار
هلا من حلمنا املعروك خبز فهو يكفيها
عالم متد لألموات أيديها و ختتار
تلوك ضلوعها و تقيئها للريح تسفيها
الناري من سجن و مستشفى
تسلّل ظلها ّ
ومن مبغى و من مخارة من كل ما فيها
و سار على سالمل نومنا زحفا
ليهبط يف سكينة روحنا أملا فيبكيها
يطل الفجر تأتيك العصافري
و كانت إذ ّ
تساقط كالثمار على القبور تن ّقر الصمتا
فتحلم أعني املوتى
يرشها النور
بكركرة الضياء و بالتالل ّ
 -1أمّ البروم ،أو كا يلفظها أهل البصرة (أمِ لِبْروم) ،ساحة في مركز مدينة البصرة ،العشّار ،توازي ساحة الميدان في بغداد
وباب الطوب في الموصل ،تتركّز فيها كثير من النشاطات التجارية والفنادق والمطاعم ومنها تمتد أزقة تؤدي إلى سوق
البصرة المركزي في العشار.

و تسمع ضجة األطفال ّأم ثالثة ضاعوا
يتامى يف رحاب األرض إن عطشوا و إن جاعوا
فال ساق و ال من مطعم يف الكوخ ظلوا و اعتلى النعش
رؤوس القوم و األكتاف ..أفئدة و أمساع
العش
األم اليت منها خال ّ
و ال عني ترى ّ
و يف الليل
إذا ما ذرذر األنوار يف أبد من الظلمة
ودبّت طفلة الك ّفني عارية اخلطى نسمة
تلم من املدينة كاحملار و كاحلصى من شاطئ رمل
ّ
نثار غنائها و بكائها مل ترتك العتمة
سوى زبد من األضواء منثور
يذوب على القبور كأنه اللبنات يف سور
الذل
يباعد عامل األموات عن دنيا من ّ
الزمحة
من األغالل و البوقات و اآلهات و ّ
و أوقدت املدينة نارها يف ظلّة املوت
تدس يف احلفر
تقلّع أعني األموات مث ّ
بذور شقائق النعمان تزرع حبة الصمت
ضجة السفر
لتثمر بالرنني من النقود و ّ
و قهقهة البغايا و السكارى يف مالهيها
عصرت الدفني من النهود بكل أيديها
و ّ
متزقهن بالعجالت و الرقصات و الزمر
ّ
كلهن كاألكر
و تر ّ
تفجرها الرياح على املدارج يف حواشيها
و حيث تالشت الرعشات و األشواق و الوجد
و عاد احلب ملمس دودة و أنني إعصار
تثاءبت املدينة عن هوى كتوقد النار
متوت حبرها ورمادها و دخاهنا اهلاري
و يا لغة على األموات أخفى من دجى الغابة
ترددها املقاهي ذلك الدالل جاء يريد أتعابه
إذا مسعوك رن كأنه اجلرس اجلديد يرن يف السحر

صدى من غمغمات الريف حول مواقد السمر
إذا ما هزت األنسام مهد السنبل الغايف
و سال أنني جمداف
كأن الزورق األسيان منه يسيل يف حلم
يدي من أمل
عصرت ّ
فأين زوارق العشاق من سيارة تعدو
ببنت هوى ؟ و أين موائد اخلمار من سهل ميد موائد القمر ؟
على أمواتك املتناثرين بكل منحدر
سالم جال فيه الدمع و اآلهات و الوجد
على املتبدالت حلودهم و الغاديات قبورهم طرقا
و طيب رقادهم أرقا
حين إىل النشور و حيسب العجالت يف الدرب
ّ
الرب
و يرقب موعد ّ

