
الريحصهوةعلىالمدمىالصبابيجيء

أضواءهاتزفرالقاعفيالقناديلفيما

زبدمنالمناقيدهاالطيورجفونوتكبو

جاريةالعاجقمقممنفتنسساب

ال!سنينبمداررأسهاعقبت

ساقهالتقبيلوأرخت

المقبلينعشاقهاايقاع

وماست

...يديفيالتىالمخاضسنيعنتراودني

زمنيتتوالىأشكال-

تمنحيلابدءا

-اختصريها

بالوقتالعصوبةوالشطلأنرحيلكبينما

(احتارت)

رسمكتعالىالانواعطوفانيا

النحريهالحيواتأكواريومفي

وجسورعصورالاشياءكل

نوعيةمقبرةنكأت

الطالعالجسدفوقالمنشورةالاجناسمقبرةأو

اللجهأعماقمن

الحتملغةفيالعليمةوهي)

المنتهىيبتديان

...البداياتفي

يهذىالابكمالزمنحيث

صارخةلحظات

يسالولاالنعشجملدفي

الميدانبلباسالداهيالموتلونما

نهاياتالبدءانوتعلم)

!لبدأ

الاتواعطوفانيا

الاسماعتحامته

الطحلبالودالصدفالسرطانالحوت

ا!بد.قيالقيالقصييمةمنمقطعأ)*
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لمج!عميالىمو

صمعان

القمحالنعمانشقيقالديكعرف

النرجسىالزيتونالغارالصللسان

صدركفيللسطانالاقت

المسفوحالطلالسارقةالريحخطولزجر

الساعيالجبلحنواتعلى

وتقتربين

وتبتعدين

الباردالعطششفتيكعلىيمور

شاردزمانفرخ

النهايهنيوبدحرجتهممنأزمانتبطن

البدايهوأنت

النهاية؟أنت1

الترابطيورعليهاحاكتالبداياتلىأنت...لا

القديم

اليابسروالعرقالدكعحامضمنتنقز

استجمعي

اتالحالحم!بومنالثرفيرحمكالعهرسقرماكل

جمرسيلاغدفي

تبكيالممرغفوةفيالتكسبضهـوب

العظاممناوتطحن

الطوافنجزلتصنع

عيونك:الايبقولم

بريخوخ

أضلعنافيالمردومةالانفاقاضواءيحفظ

...صلباناالموتىأقدامللقمةيحمل

الريحتنتظريلا

الريح،نت

نهديكبراعمينتهز

الارضبطونفوقالنابتالوبرتحت

لأجلك

السوداءالاثلامفيذهباحبوباخبأت

الاطفالجلدفيحمراحبوباخبأت

الحمراءالاعلامنس!جت

الدمفيهيغنجليوم

الديكعرفيباهي



استمعي

كفيفيالساعةدقات

باقدامكالخصرالمشدودالافقحدترسم

عاريةلتجيء

سكرىشمسيرخامعصف

فتعاني

والنيلالدجلةفخذاك

الليلقصباتاقتحمي

الشماليابسةالاورافاقتلعي

والمرجاناللؤلؤالاصدافاقتادي

القاعمنالمسلوخاليم!هـالعاجضلوع

الامسامعاءمنالصاعدالغازحبوب

الجوعبأسرارالمسكون

اسقيني

العمرأطواقفيالنابحالخمرشفتيكمن

صدريافترشي

...الجمرزهريسقطحتى

الحواملاللحظاتمعأجيء

مرلدىاسقي

اشتيافيبسعيراقتلهم

تجيئيق؟

ساقاكيغنج

المواعيدفيتأخرتاشمعتينيا

الليلكيالمخملهيأمن

الوثيرالهادثنعايافوقالبكرتكسرلتسفح

الافقحدود

السنونو؟بومضعالميهفيينتسرذاومن

انتشاركخلالمناننيلطيخيل

الحدودجميعالقى

بالشوكالمطررالعندميفسطانكذيلعلى

احتحبابكعزيفالقى

المعربدالنزيفهذااستمارةللقى

بجنبيكمسجىاغترابعبرتنساب

...الشفقسثند

تجيئين؟

؟قسراالشمستقتادك

فجراالساحبكيهيمتعالي

الرئاتللعبوركعندينفثالمصانعدخان

فتبرأ

ريقهاالمرتميبالانجمالمعادنمدريشهق

فخذيكبين

الشبقهينماتزحفهفيتلاحقصمغا

الواضهـدهالتربةمنالمشتهاةالاعينوتلتمع

الهامد3التربةفيالمستكينةالارجلوتسمتعر

الباردهالخطوةفيالحيلالميتةالاذرعوترتعش

الذراريوقعاحتلالهاجسأنا

الهولأباولست

الكونمسمعفيالهنيهاتعزيفيحصي

الرملعلىسطوراالرياحأعالييملي

غروبيكل

شموسثروق

الدماءمحيطفىأساطيرها

الصباحمجالفيوجبهتها

جناح!؟يحكىدبيبكاحقا

قفي؟

شباكاحبلاارتيابكوهاقما

المدلجونخالهاالتيالافاعيجموحمنبهاأصيد

دروبا

الزائد3القيمةخدعةمنالمستباحةبالارجلتغرر

الثكلىوحشتيفيكسبي

الفقريهمسلتكماء

كونيساحلاختصري

بالنورغرقىبمراكب

مدسبيةالجزرعروسعنهارتحلتخليجي

غجري

الريححفافيهأدوارفييبست

الحبلىرعشتهعلصالشيح

...دهملورماحااختال

تلومينني؟

يعويلكالريحشفتيكمنقربيتلومين

يديأمد

جذوركريشأداعب

النبعمنالمضرالمنيلهاثالايقبتهلمما

الجنونوثب

جنوناوليس

قروناشئتالنارولكنه

الخلاياوتعيدتدمرنل

الجنينبلونطرايا
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الماءصفحةبنايطوىالمغاتجراللهيبوفيما

هلعىالغلبمنالطيوركلتنفر

نبضسلكعلىونبقى

..العاصسفهوبهبناتهبح!تىيقامر

بالعشقالمردةالظلماتليلةفيا

ليلتييا

واهبطأعلوالبضنهدكعلىدعيني

اعلو

طئهالخلاللحظةفيالكونالحلمةبىتشيل

الدافئةالديمةوتنشرني

بحاراأناديدعيني

جزربلا

سابحغدرمانأنادي

البريديطابعهفوق

مفصلفيالمجدةالمياهبححمممقصظلالفوق

الوقت

اقترجمط

لكن

اليابسىالقرنفوقتضجعيلا

التمساحجلدتلتحفىلا

؟يموتالايامنشورعندذافمن

أضلاعييااحترفي

الشمسيالخشبأتونفي

النورشلالفيانتشري

المطعونالعاصفةمجذافوليصعد

البحرأثوابيراقص

..ترى

يطلأالاطمارخلفمننهدك

شفتيفييسقطنهدكدعي

تصبينياغواءفراشة

الطينيالزمنعمرمنالغابرتنسيني

نداءاتالخلفالىلثسدتكولئن

عالمهلفيتطويخلئها

الوحلخلفالمترامىالاشجارظلانك

الصوانفلذاعتصري

الزاجلالنحلجناحفوقالمنقولة

ينابيعاالصخرفيتجأراصواتاوامليها

الابكمالصيفشفاهتشتاقمما
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فيالمحفورةالاسماءصلظفكايتوخفواذا

الاحلامنفق

هزارافكيهمناقتلس

التمويهمرآةتسقط

الطلسم.وينحل

تقولين:

المجرةخيولذيولحلمي

المعدنيةالانهر"فرنيلو"قطعان

الجماعتجعدفخلذأ

عسقايقاعالرقصحلبةفيترأشق

النورضجعةمنتولئد

السلاسلقبورحمفي

فيالممساحيقرقدةمنالحجريةالكتلفلتنهض

المومياء

بالجوعالمدججالمحيطقطيعويرعى

الزبدعثب

ولتولد

اناجيلاالبحرمدن

توراة

ومصاحف

الصلبفلذمن

آياتاكسفلراسوراتقصبها

منارفوقالقابعالربتنتهر

الطينيالعمربازميلالمحفورفالحروهممن

لدولتو

المرالشفقثيرانالجائعالضوءأعماقمن

الابيضبالدمالمصبوغةالاوثاناعمدةلتنطع

ولتولد

فولاذيهأرتالالمصنعامعاءمن

ولتولد

يفالحرالغضبعناقيدالطلقيأليكفيما

تصيح:قاءزرلحانااالملانةعةالاشرعروق

موعدنا؟متى-

منىالارضسحبيا

موعدنا

الارضسحبيا

موعدناأمتى

الخلجاتقرمنالمعكوكةلملالعملاتفيتحملني



الايديعرضفيالمبثوثةالساحاتفوقالمنشورة

الاحلامالخاوية

هموم

اصلئيأ1

ولمن؟

انكسريالحببندقةيا

المخفورالارقجمدهقلبك

تنادواالمحرومينوكل

:المسعورالغسقهذافي

(؟موعدنامنى)

موعدنامتىالحببندقةيا

بالاسفارحبلتمعاطفناالحببندقةيا

جماجمنا

المخمورالوعدعنابمنأكلت

المقهورالغسقفيونامت

موعدنا!منى

كمونا؟أيكون

يتشاغل؟كمونأقول1

وأناملوأكف

تتشاغليهارد

زلدى..ها..ردي

القهوةمضغمنبشمتافواه

بالعلكاستقرتالخيلإرسان

يشبههلاولدعنيبحثالثاكلالزمن

.الحملاقصوتعلىالمفتوحالرحم

المسمجونالايقاعوتينيشد

موعدلا؟منى

موعدنا؟متىالارضسحبيا

منىالارضسحبيا

موعدنا

الماءأرحاممنالليلةترتفعاحجارثمة

الحثياتبأوزارالوسومالروحوثاقتثد

بالحئاءأورادكاصطبغتمتى:اقول

الكفنوحامفوقاوصالكرقصتمتى

انتبهى

نزيفكالوردماء

النهمسهراتفي

:ينادىالثطأنوزيفالقاعبينالسابحالوقت

الصحوفيالخطوةأصماغيأكلمن-

المنفىأنفاقمنوينقذني

صورىمنا؟تيعلىالمسحوب

اعشابييحمي

بالملعالمشويةالاسماكقعدمن

الفقريةالكونأعمدةفيتاريخييسطر

يةالبروجهبييرشق

وقياثرالحانقبضة

أسلحتي:تلكم

البحرشجرمنأقواس

شفقيهأقدامبأطافرانهخرها

بصمتهيرلابظمأ

منالموروثةالاحكامأعوادعلىتنشداوتار

الغداثقال

أسلحتياجتمعت

يديبينوشوانقتوتا

الجوعىلجفانعلىالنوملدعاباتأهديها

أسلحتى

رمانايقطفهامن

المسلولبالجنمسالمثقوبةالاسمالتأكله

بيويمضي

..الجلد.المسلوخالوطنحدودعبرمرورشارات

موعدناأمتى

الاحمرالارفتعاصمةفي

تماثيلالحكامحيث

بالعروفتأمر

الارسانللنهبوترخي

الموتىوأسنانالاحياءعيونالمقتسمونوحيث

الاسواقيفترشون

ربيعاويرعون

الاسرارجبمهمنتطفر

...التمطيورحواليهالاثقالوشموينعي

موعدنا؟متى

موعدنا؟منىالارض!سحبيا

الناريةالارضسحبيا

متىالارضسحبيا

موعدنل

الارضسحبيا

؟الصوتيتيه

؟الصوتالشائكةالاسلاكعلىيتيه

الفجرطلوعقبل...كئندا

قائلة:الموجةتعانقني

حبيبي!انت
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