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 سنبلة على خريطة املاضي 

  

  

  عمر السراي

  ..دع الخريطة
  بوح سنبلتي            .. وارسم
  .. تلوتك دفئاًإني
في رئتينام ..  

الصبح استفتح ..  
    على فمِهشباكاً

  .. البردبثاءت
  .. قبرتيإحداقمن 

  في بحر شمسك ينسي العود 
  ..من القوافي..  أغطية

  ويغري ضوء أغنيتي
  ..ك المسكوبومن ندى شمع

  في وله           
  ..على فتات رماد

بخرتيفوق م..  
  ..فتمتد نحو التيه..أدعو
  ..نفلتِ م ..د تسمو لغصن صباح فيك يإلف



 ٢

  ..واستدر صفاء الغيم
  ة          من شف

  ..ِ فانحنت.. في الماءتْفَغَ.. على السماء
  .. عينيك نامت أشجار

  ؟          ..من سيوقظها
عصفور صمتكوغاب ..  
  .. فتـيوأنتَ

  ..ودفلة الوجد سفان 
  ..          لى قمرع

  ..سالت على ضفتي..شراعه نجمة
             ةقبرفلملمت ريشها من عش 

  .. نهرأصابععلى 
   يشتهي شفتي
  ..وفي المرايا
  ..يجمعنا..بريد الطين

  ..سيده..الوقت
  ..أمتيلكنّه 
  ..فحمه قصب..تنور حزني..فالليل
  ..عرىي..يجوع

  ..أرغفتيقمح ..فينسى 
  ..يرشفني..السكران..وطائر الشارع 
  ..أجنحتيفي طيات ..يبعثر الريح

  ..بفضته..أقماريرفو عناقيد 
  ..وينحت الصحب

  ..أرصفتيفوق ..نقشا 
  شاي دمـي          .. تغزل بالنعناع.. وكنت 



 ٣

  .. على النجوم التي 
  من صحوها غفت

  .. وساء تمرك 
            أكلهحتى جاع 

   ..أهدابيوقاد سعفك 
  لمقصلتي
  ..  الترحال ألقت.. مدينتي 

  ..وابتكرت شواطئ الريح 
  ..أشرعتيقد .. ثقبا 
  !       ستبقى حبيسا في زجاج دمي؟.. لكم 

  ؟..أجوبتي.. متى ستكسر ظل الطرق
   ..لألوراقشرح أوكيف 

  ..         يبستنإ
   مسطرتـيأرقامفي ..خطوط وجهك 

  ؟        أزمنتي.. كفر البعد !  ؟سأغفروما 
  وأسئلتي.. خوفي.. وجعي.. تصعلكي

        أحرفهمن زيتون .. وشال عينك 
  ..  يصوغ لونا 

   في لغتـياآله يدس 
  ..ضبابي.. بيتي

  ..      خطا عينيك ترسمه
  أغطيتي  كما النوارس تغفو فوق 

   فاختة       أجفانترتل العشق في 
  ..على قباب 

  ئذنتيتغطي عري م
  .. لي أصلي.. فاستفيق 



 ٤

   معي         فأنت
  ..وبي عبادة قلب 

  ..دونما صلة
  ..يا نصف كسرة تفاح 

  ..تدوخ على خمري 
  ..وشعري 

  وجمري بين منفضتي
  ..يا لمسة الخطو 

  ..في صبح الشتاء سرت
  على رصيف يؤدي صوب مدرستي

  ..من سحاب القلب..يا شرفة
  ..بال سحاب ..تمطرني

   همتاأصدافهعلى 
  ..أنفاسي مفتاح أضعت

  ..وصغت فمي قفال
  ما خبت..ونار رمال الوجد

   ..أقالميتغربت كل 
  فقد سمعت       

  بمحفظتي) تغفو( صورتك الـأجراس
  !.. ؟سأكتبلمن 

  والزخات من قلقي       
  .. تسيل غيما 

   محبرتـيأقفاصعلى 
  .. الصمت قنديال سأودع

  جنحة      أو
 .. منضدتيفوق..لكي تنام فَراشا


