
ه!قداغبما؟

نصأيدز!1!

يلاوبه:هسفرة

جالجلثإرةلحاادور

ص!ا-

ثمغرائزهفيناانلهيترك-

،النومالىيمضى

حانة-امراًةجسدالىاسعى

نبيذافيهاالوجد!يطلع

للدما"ءمرادفةوريحا

عاممنذأحرمتامراتيهنا-

عاللتي-بأسماءالصلاةفيهمافأبرمت

علىالنسيمفيهايتغبرليلةانها

القلبشجر

الريحاًمتعةالمسافرينسى

علىاقراطهنالخليلاتتنسى-

الليل-علب

تدائرية.ابالرقصةعجلت

بالنجمالسافرفيهايتوحدامراةيا

مقتربا،النحمنبصرلاا

الافقترثالتيالسماءانغير

(الماءتشتريوحدهاداهبة

الدائرية.بالرقصةعجلته
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الليلمنردحاالبيتاهجر

الدماء-ايستبحنابيئساءان-

الخيل-عشيرتنبينفأجلس

الملكيةاستعارته،بلونوجهي

المفضل:عشائياطهو

رغيفنصف

تمرسباطةونصف

،النار-المشاجرةنبيذمنوقنينة

الماءالىركبتالجيادنصف

الركضسها2افزاالريحعلمته

الليل،منردحا

منمشطيلابردتليفياجلس

ميتة.امراةجسديوفي
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الجامعةقبةابيبيتءان

وحمديالمسافرفيهكنت

الدليل،وكنت

ج!سد،ونيبعديالملكيرثفمن

اشتهيه،أةامرإ

ائدالقصاثقوبامنابصرهميجيئون)

القوارلر،باتساعوطنالىيشرون

العراءفيانتظرتيهكمامس

الخيل،ربهمةعلى

المزارعفيوحدهاجمهان-

يشتهياوالملكتفلحةيأكل

تمانيم-لاامراة

،)المورثلحميعيراب!صرواما

،آهولكنناطويلاانتظرناقالوا

جوعاالمدينةيعبرونابصرهم

خهـبزهاعنيصومون

ا-لبيتجرةمنالماءزشرأبوالا

الملكيالدمفيهفىرنخفالماء

بهانحشبوالقصائد.الاتبقولم

فيالارضشاءبقفأبي،دمنا

العهر:ضطىافقأته!اامراةجسد

النسلءمثلأنتداقئة-

النسماءمثلأنتوعاشقة-

الغجم(بلادمنلمشترىاحبزكانا.-

اخمرقميصيمىجالسؤانا

لفةاشتهياو

للريحالمسافةاقي!مىاو



الوجدارتكبالمتجولالقمرشلهشني

،انءخةلةفي

الاوجهطينةعنالليل-الحجرينفل!

.المشتهاة

هوايعناراودهم

نرصنابهموامشي

وصدىالمسافرفيهكنت

الدليفع،وكنت

..ابىقيم!يصوكا.ن

القديمقميصيعنحدثتهام!ى)

للشعرافتجالممالكفيسفرةوعن

ا!فدمناقدالقصائدواقولخا.رطة

رهـلا،الماعالئى

امراةخسديفنالارضيبصرفلم

اعطتنىالريحدارياسميتهاحين

قلفلة(قافلةال!يل

والويحالخيصثمثلهلعل"ش!قةجليلة

اسمائنا،هلخفطعلىتمش!

قانية،للليلعثعوةفيالارضنبمر

اصمادرماالريحتبلسغمرة

اثنتين:بينفنرابط

،والماءالمسا)فحة

قممساذنسا،نخلع

القصسائهخيلالريحفيابقرنسا

القلاع!تنتظرينانتعافلةاىمن

بأسمائنل؟الم!س!م!ا

فيهاالعشقانتصبالليلةهذه

الهبيرب،علىجوادا

المهاخلغبرته1)ذيوجهى،الانفانتظري

جرفه،فياأنخيهعقاةلءشيكشف

الشسعر-السفركتبقيالممالكوىيل

مملكة،مملكة

كاالف!هل!ب:

البغاللحمفياأريح-ةستعهـيق

لمالارض/وريثائا!

القرابمة-النخيلمضعةصوقي

المملكةنسلءعلىالجيادلحمالضتهي

)/لسماوة-الالىضغرائزبلونوجهى

الحمحمةبنارلحمييستوي

أالس!فرةا!ائم!:

الب!كةأفبى!نعالصوش

ص!ثأ-

خطبته،السمعني

الهعمجصحوافوفيالشعريدقكمان

اقداحهفيالنبيذويمثرببر

الهواءاولةطاعلىالةوبويترك

البوحقصامدمنالانان!تأين)

انكنتمسان(قصا/ئهتومن

عنوةالسبيثأيقطكلكان

ويرتديهثوبهيخلع

،الانانتهاين)

(ال!خمرةفيالشهعداليكدلني

فخطويحطوةالسبيهفيقطعيكان

الخهجعحوافرعلىةوبهيلف

اكمامهفيالشبتزرومثربا

منأقامهالذقاذبيته.يدجل

،مالانصلبرو

،الموهله،عنلههشل

الاحمال-الهلسشعنكرنل

فعطنراءأزرىاالوهلهالق.ءظة0

السفر.مهنائحكتابنا

الممالثش-دمعةفيمغتس!لا

.وانكسرتهوتالتيالارض

(الارضشيبةيا)

عشقت،مليكنةوكم

ثمبك-ايخلتهننسوةمنكم

،ا،قنانهعجومخاقمتهالذيال!بيته

توافدواقدالايتامجندكان

البيعةواك!ملوا

فسنة،سنةوانتظرولث

نصابهالعشققمتعكى

،،التجريبعلامةالارصؤتمنح

البيعةقصائدمنا!نانتاين

البيع.ايوم



يوماليب!ع:

باابيع،عجل

البلدةمشارفعاىسوف،اقام

،الايتامخيلهرص

مائدةفمذجائعاكان

-المعبدةامرأ-ئهاياتفضلي-

،الغناءفطصرةصر-4منأخرج

علىاتصوتفأدفأعاشقاكان

،الهواءقماشة

وباعواترجلوامناسماءحافظاكان

،السوقسرادقاتفييمشى*نفموتهمنتظرا

يباعالذيثوبهيشمترين
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نزقا،كانرأسه

لصخريابدلزبامشتعلا

ءالصفرا"لكتاباو

،ةالخطوتجنححيثيركن

فارغاناءسوىيرىلاا

الصحراء(رغفمنوكسرذ

:ماجورهفييقرا

المالوبيتاالشعرامنح)ماننيلو

المباعةوطنيخيولاشتري-

،الببتخرائطعنالاسواقفيأبحث

المضاعة-قصيدتيوعن

،الاخبرعرسكشهدتقد/لكنت

اضاعنيالذيموتك

مرثية،عنالاسمواقفيابحث-

تعشقضيا-امرأةزمان

نيتراالعلها

البيتفيحجرمن

عابريومكسرةمن

على-الموتهحضرةفيجلسةمن

.السلطانمائدة

مرتيعةة

الداءموضععنكلوتهيومفيسألته

،البيتحافظةوعن

38

.!ب!ى!همى"ـهحمى!م!مم!ميمىءمي.ء

الصحراءوبرمنمرقعانعشهرالتا

،الخمارةبنايةعلىمدلونرأسهكان

إلبيت-جسدييختررنكنالضساء

،السوق0فيسرادقااقمتهالذي

،الانأنتأين)

،الخمرةفيالوجداليكدلني

(اللس!ارفصاحةفيوالعقدذ

الثالثةالسة

اثيننلوالهنفالط!ل

اربعةالمداحلجلدفوق(نبتت

السفرجبادصن

،الانافارحل

(بالرياحلحموأحمرها)

الدليل،والس!ماءمريبةالإرضخذ

اسماءوالارضالسماوةفبين

،يغبقونمن

اسماءها،الخيلتمنحولا

.الهاجرةعلىبالغناءواستعن

ختنا،الاخطبتا

العائلية،كسوتهالبيتوارتدند

،السهـموالوعاءفيفطائرت،مدت

الاهل:عظةاخءضأعلىواقرأ

ليلةفيالداخلجلدتغيرالا

الثانمة.الختلبة

-ا-

العشب،علىملقىا)قصائد.كتابكان

قافلةالمثمعرننتطرنحنقافيةايمن

ألذا!رةورقفيكان)

القديم،السفري،لون!

الىوجهىاحطابفلحمل

(رالنيل-القدمضعمو

،خلوةالفضاان

نروصهبيتاالارضخر7جم!عل

،ونهدأللجيادونورثه



بالحفيفمهتدياالارضذاكرةأدخل

،الارضاخر0هنا

المعلنة.قارا؟ضمااكأر

دارهاليتفتحالقبائلاي

الطير،جسديعنفأرجل

والنياشين،اولبممتيالليلغبرةفيالبس

المترجلالملكأيهايا)

النزاليبدأونلارجالكان

الاعنة،بغير

(تنزلالملكعةخيلكمر

..اكتب

حجر4زاوءكلفي

ممزعة.ثيابوبقايا

ال!واءميملصمةووجوه

،للدموعومنشفة

وجلاجل-خطىوومع

،ونياشيسنوسمةأ

المترجلالملكايهايا)

النزاليبداونلارجالكان

الاعنة،بغير

(تنزلالملكيةخيلكمر

أكتب:

أشرىالملك-البيعةخطبةفى

الارض-بهايبصروننخلةلعائلتي

عندالخيليهمايعشقونوامرأة

الاناشيد-فيمسهرجةوهـيحاالنزال

ونياشين،اوسمة

المترجلالملكهاايا)

النزاليبداونلارجالكان

الاعنة،بغسير

(تنزلالملكيةخيلكمر
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رسلهاأوفدتقدالممالكان

ابي،نساءيطلبون

المشقفيالمتودكوأنا

البيتامراةتدهبماأقبل

خفيةسماءهااأحمل

امةيقتنيلاكانمنوأكلم

3!!

يشتهين،ابيفنساء

خفيةامرأقطتلاصقى)

لحمها(جشديعلىوتضب

العشبئفيالمتودكوايا

البيت،خارطةاعمر

يسحألني:كانابىان)

الخيل؟تعبرفهلالمضيقعبرتان-

تعبر،-

الخيل!-عشيرتيوبينبينيالملكارضفةاقسم

الصثسقفيالمتودكوأنا

خمرةءثالبيتامراةتهبمااقبل

العشية.غبو.قفي

!اءة:

.يطولانالدسوسالقمراستطاعكيف

،الارضسديلةلعملي

انائهافيالخمرةيجاور

،خمرةيحتسينالبيتنساءأربد)

(المنصنوبالجسدسرادقاتفىيمشين

لا-الكتابةاخةفي!عرباالبيتدخل

البيعةدرابكعلىالرقص-القراءة

(بهعلقاتالعشققصائدفيفالنسوة)

،الحرالعتعشائرمص،هراالبيتيدخل

.الجلو:سمقعدفوقالجلسمةيطلبثم

الرا!ةا!رة

البيييعسةفصل

-ا!ه

المستخيلالوطناحملوأنا

ملوثةريحوبقجةوكتاباأخل"

الليلجرةمنالماءأبصرنيحين)

،خمرةاسقنيقلت

،الماءبعدهاواسقي

العائلة(تمرةجسديعلىوارسم

الفاصلةالليلةهذه



المسافرفيهاكنت

حوذيهب،والنجم

الريح،خلموةعنالمسافلباوقعتني

المطاردبفبالهواءرئتيفالىتهـطمت

الجوادالرموخوذةفيوانل

الضيهت.الكلماتبرمحمفتولاكنت

الكتابة-الارضصفحةفيراكضسا

سحابةلمألفتحينمف

حملها،

واصلا.جواديلحميفىابصرت

والهواءلحمييينما

صلحا،بينناماعا"ثدا

:الغناءكواميساعثلتنيالارضفهذي

شبمراهاتها"

امر،اليومفهذا

لحمفيالارضتفومبحتىواسأن!

."الميتةالجياد
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الاءرفهمةالىبليعتنيامراةأرى

دارتها،فاجتزت

اللكوانميتن،الشلرك-علامتهاوانتظرت

شاهدتط-انكاعان-

الليلا،شجرفيالمستحيلةالوردف

والخيفعللعصافيونافثأففتغال

فمراوحدهاانتظرتاحديأتطانإ

الليفع(،صادرتفالعشائر

الرعشة-جسدحمفيانكاعلن

مرتدحلا،ال!نبض

لسريراافيرافحاالارغتكانتا

مقتربا-النجمنبصرلا-

الليلآخرفيالمتخثرمالهنمانغير

المتراجع؟ايئلاعهالارهحاجعسدفييترك

فيوا.الوجديكسرحانئلليتكونين.آنا

،النبوادةجرار

السوقفىنابالمنبلصوت!تكونينآنا

الملنا-نحبةعنالولنفلنابحث-

فيواعتوحدقافلنأت!كونينآنا

بالنبم،المسافر

مجربا-للنجمنبصرلا-

الليتينخر7فيالمتنلثرالأكانغير

الملكياعهايأماالارنصجسهنلأفييترك

يتراجعالذي
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فيهاعبىءوقميصقمرليكان

إسميتوااىبثوامرأكالليلحصى

،الثديبجرةمنالماءاعطتنىالضومدارة

لننريعمافيحجرعلىالنعاسالايبقلم

اسميتهاحيندارةفيالارضوتختبيء

مملنامل،الرنعاعهـنلتنيالخيلدارة

بوافامتلنبتتايوجتواانثىالريحكانتا

،الارضقسمة

هـ،7ولكننا.طويلاانتنأرناقالوا

ثوبهمركارتمتحمالجميلالنعاساغن

بيعةليلبتاعالسوقالىلسارثم

الارنفحصىفيهاعبيءوفمصا

الرينث-فائسىعنالدينتنفبوامرأف

المكبني،لجواداعنفا

منتظرااللينرثناننأفيكنمملكنني

،ملتوا-خنالمرائرطا

الخامسمة.السفرةحانةلييفتح

لقههرةا

ه،مهمممعععههتبي!ميىعهعتعيمعشيهمش"


