حصاة مهملة
شعر :مريم الحيدري
إن كنت يف وضع يسء
شفتي
وال يروقك أن تداعب الطفل الذي يولد من بني
ّ
ويقف حائرا يف الفضاء ينظر إليك كأنك غراب صغري
وال يجرؤ عىل االقرتاب منه..
ساعة ترغب يف الطريان نحوك عصافريي اليتيمة
وأنت عىل بعد خطوة
فاجئني بإمياءة
وارم نحوي حصاة مهملة أليام أمام العتبة
ِ
هي التي تشبهك حني تكون كئيبا ويُشفق عليك
تتجمد فوق كنبة شاحبة
تتمنى أن تكون ورقة خاوية فوق الرفوف التي تراها ،هنا ،كل يوم
رغم ذلك سيخطر ببايل ،مرة ،أن أكتب شيئا ما
وبتعجل غريمكرتث أجدك
ويخطر ببايل أن أسلم أهدابك التي تخفق بجنون
إىل الهواء البارد الذي ال ذاكرة له
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يهب من فتحة يف أعىل الجدار رافعا سياطه أمام ظهري
وأنت فوق تلك الكنبة الشاحبة
لست دافئا حتى بحجم محارة صغرية
لتشتهيك إناث يختبنئ تحت رسيت
يرغنب يف فتح ستارة من الستائر الثالث يف الغرفة املجاورة
أو السري عىل طرق زلقت من بني راحاتهن
وأرجأن أمرها إىل وقت آخر
نافذة واحدة -وليس يف كل وقت -تكفي ألتلهى عنك باألغصان اليابسة
ومن شدة كسل يعرتي اإلناث أحيانا
لن يفتحها أحد سواك.

ظهرية خاوية

بال غيمة تجرين إليك
بال زنزانة تجمعنا
ويد تجلسنا معا خلف طاولة طويلة بال أي غطاء
بال نجوم "يزد" ألشعر يف البعيد بأمان ال تشبه أما ّين يف األهواز،
اآلن ويدي تفتقد زغبا يف الساعدين مخضبا برائحة النخيل
العتبات تطري يب إىل جهة غريبة
وأنا كاملعتاد دائخة أدور يف البيت ناسية نصف ما أريد
أقيض الظهرية خاوية إال من بعض ما قال حافظ الشريازي
والتنبه إىل قليل من دمه يدور فيك أحيانا.
تلك الخاوية هي الظهرية
ومن تسري بظالل كثيفة يف شوارع هذه املدينة
وبظنون تتكاثف
وغیوم من الغیب فوق رأسها ال تبوح بيشء
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أنا
أسري قرب حديقة مل تعد تذكرنا
وأترسب إىل أعناق رجال
أحبهم من أول نظرة
وأنساهم خالل دقائق يف برد طهران
ويف ما يخزين كل لحظة عندما أمتىش عىل األرصفة وال أراك.
من تنىس يف كل األحوال
أنا
أما أنت ..فتذكّر
وال تنس أن تدحرج نجمة من ذلك البعيد إىل جويف
أوغيمة
إىل
الغرفة
تجرين إليك.

المباالة

بنظريت التي انترشت يف ساعات الصيف
ثم غابت بني خطى النساء يف هذه الحفرة الشاسعة العميقة أمام املحطة،
ومل تعد يل،
بجفني املتعرقني
كنت أراك تحب فتيات ال يشبهنني يف أي يشء.
شفتان غليظتان
شعر منفوش
رسيعة البكاء
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والضحك
أستمع ألغان ال تعنيك
وأمتتمها
تحب ذلك وال تحب...
وما الحل؟
ما الحل؟
ما يهم اآلن هو أنك بعيد
ويف مثل هذا املساء
يروق يل أن ألتقي بكل الرجال الذين أحب
وبك.
اقرأ
اقرأ هذا الغزل الفاريس الذي ال تحبه
سوف يبقى يتدىل إىل حلمي
إن مل تقرأ.
أما أنت
فتدخن مثل غول غلیظ
فقط..
إذن
ّلف وواصل التدخني
واتركني أفتح أبواباً مل تفتحها هؤالء الفتيات
وأدخل

روتني

تخرج لیالً من مغارة کنت خبأتها يف ركن بعيد يف داخيل
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تفزع القطط التي متوء يف أذين لیل نهار
عیني يف شهوة جاشت قبل وقتها
أغمض ّ
ویبتدأ یو ٌم آخر
يف الصبح
تخطر القصیدة التي أنتظر
تقول إنك تبقی تحدق يب حتی متام الساعة الرابعة مساء
مسا ًء
مت ّر املواکب يف الشارع
أنظر نحو املع ّزین
ال تل ّوح يل ،من بينهم ،مبالبس سوداء
جالس يف شقوق رأيس
ٌ
ترمم شيئا يف املخیلة.

شوائب ناعمة

كامرأة ثكىل
أريد أن ميتزج جسدي مبساء رجل يضحك
طوال الوقت
ويهيء يدا ً ليمدها نحو خارصة
ستشتعل املصابيح فيها بعد حني
اصبعا تلو اصبع
ذات غروب
يف مدينة نائية
عىل سالمل
هي الوحيدة كشفت شوائب ناعمة
عىل مهل تسري
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يف دم فتاة ال تفي وعدا إال يف املدن النائية
لرمبا عرفتم أن الفتاة،
اآلن،
كربت قليال
وانترشت غواياتها يف أزقة ملتوية
أما الضاللة الصفراء الباهتة اللون فامزالت تقطر من ثیاب
تنتظر يف الخزانة
جسدا ضامرا ال یكرتث مبأوى
وال مبآس
مثة رائحة مثرية للريبة فقط
تفوح مني
وأنا أسلك طرقا لن متر منها
يداي حبالن ناعامن
أم ّدهام نحو صدرك الذي يكاد أن يكون تابوتا مسيجا
يسكنه الج ّن
وكثري من الدود
ونساء يتق ّن السح َر
تعرفون ،أيضا ،كم أخاف الج ّن
والسحر
والضيق
والظالم
...
أكل هذا من أجل رائحة مثرية للريبة فقط؟
ّ
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