
لىورفحلىلىلر!!!مابم!وه

!!ير!ممه!لرين
صورتيعليشيئاوالحلمالترابمنأحثوحين

تبكيالريحمنتلفوقوأتركها

أحوالهاوتندب

قبريفوقشاهدةالدمبنفسجةمنسأرفع

ألحنين.لاقترابسبباوأجعلها

للوداعحفرةعلىالواقفونأيهالكمأقول

وحشتيصدىيالكمأقول

:أنظروا

مشردةروحيإن

الفراغيضيءلاودمي

-!!!-جملا

ضيعوقحيثماضائعآ

جاثعأ

الفصولتعرىحيث

الشتائي:القميصلهذااقول

الحقولفبراغفيرايتيكن

معبلةفالسواقي

السيولاشتدادعندكالنواعيرفائر،ودمي

"...انتهى":العاشقينجبانةفوقكتبوا

فأقبلتلميمنعونيلكي

الشهداءلوعةبخب

الخواعهذايقرعالصمتهووشيء

عداوتهمأستفزاننيوها

...محبتهماستفزلكي

اررماءابننالرعدقاسمأنا

ميزانهاالأرضفيسأكسر

البكاءوعكلالسهلفيواطلق

قلبيعدادالشمسهناستردوكي

الفضاءأستردأنسيلزم

يزوللاالذيالأزلينبعهفيالدمعاضبطوان

معنأةفالسواقي

إلسيولاستدادعندكالنواعيرفائرودمي

احتضني:الروابيفوقللغيمقلت

غربتياحتضنأبتاةياللغيمقلت

ولا.تنتشر.المراسيشدللغيمقلت

ساعةليليس

أنتطرأنالوقتمنلي

الموانيتعرىحيث

بأوجاعهاإلاالروحتكتسيلاحيث

ساعةليليس

العقربانالساعةمنلي

الزوالكبدروجهيحيث

طالعليليس

السئمهوبرجيإن

سيديياكأسك

.الأصدقاءأعذبياكأسك

!!*

شربنا

سيئاالجرجعلىسكبنا

النبيذنصفالأقحوانةعليسكبنا

اللهخمرةطاهرجسدعلىسكبنا

الكاثناتخطوناعلىتدولا

:أنسدادهالثيءويحتضن

والساعةالطفل

"الناثمهوالمرأةالذئب

الجداروبينقلبيبيننائمةأنتوها

قدميكعلىالكلماتتبردذائما

الجميلالالههذااطرافتبردداثما

تصلينولاالحجريدمهفيالقلبيسبحدائما

الأبديةسريرتكهذه

وجهاك

طوطمفيالخرزيةعينك

جالس

تحت

وجه

القتيل.

نامي:تناهيز-

:سريركفوقحدائيهذا

الصحومرنسأعانيحين

أعصابيوتزهو

الواضذحالتعبأداريحين

الكابيالعقلطيرانوأعاني

العمياءالروحوهبوط

أهوي

الزرقاءطفولتكناريفي

جناحيالدففوقفاضربوأدور

دميأطرافيشعلعمنأبحثصعلوكا

النائم.النومطفلأحزسكي

سفتيكفيالزهرةأوقفت

المزدوجهالكاسوأعددت

النجماعتكرإذاآتيك

ليليامزاجيوصار

قلبياجرجبهدوء

الأولىقطرتهيقطرأتركه

الزهرةفوق

الكأسين.بين

الزهرةتبتل

فارغةسفتيتبقى

مبتعداأجلسوأنا

؟هناكمن:-

المبكر؟البكاءهذاصاحب

المستريب؟العابرمن

أناهذا-

احدلا

احدلا

سيدتي؟قبراتعرف

التل؟طرففي"نسرين"قبر

الوردمنسريرفيإنهاس

السنواتمنألفمنذنائمة

الخهركتفعلى

الفلاةذئابمنسبعةتحرسها



دارهاإلىالطريقتستقيمولا

الليلعابرياانتفمن

انت؟من

أنا؟:-

احدلا

احدلا

ولكن:

؟للأمانوردةقلبهافيزالاما

شوكةفلبهافي-ان

الحبسوكةلهايقال

؟معقودتانالسرزهرةعلىسفتاهاوهل:س

مرهأكمامهاتفتح:-

تنسى.ثم

دمهامنطاروهل:س

الأليف؟الذهبيالطاثر.

الحقولفراغفيحائمإنسه:س

فينسىشمستبخسرهلم

يزولحتىالمزارعشربقهولا

؟الصغيرةبالجراحنازفنحرهاوهل:س

النجومبعضثم:س

الليلعابرياعرفتك

عرفتك

!!لذنالسلامعبدانت

انا؟س

أحدلا

احدلا

السلامعبدمات

الليلعابرياعرفتك:-

تقذسم

صدسرهاوخذ

النجومنبضلتحمع

المستريبالعابرأيهاتقدم

أحلامها.غرسابةولامس

يه!ه.

نامي-تنامين

النساءبينأنتمطهرة

دونيأنتمطمسرة

ظلمتىوفي

العظيمالضبابفيمطمسرة

ء\

الادميئللدمظامىعولكنني

الجحيمخوابيفيخمرةإلمط

سهوتيمدىفيواقففمن

القديم؟كالحصان

كالحصانسهوتي

كالمراعيممهدةوأنت

ويتيمجاثعوانا

كالسيفالأنثويةسرتكفوقالعشبيلمع

الربيعيئالحشيشهذاكلإذنسأرعى

جرثومةمثل

النساءرذاذمنالنتهيالأصغربالأصغرأفتك

الرداعتحتوالفحسذالصدرزغبومن

المساعحنينمنالمشتهىالزغبيتركماواشرب

الجنطاثرأنا

ديك

إله

منتصبينبقرنينوثور

الجسدفيمؤججةونار

النهدأنقر

ادميه

اللهإلىراسيأرفع

انا؟0هن:أساله

أحئك

جناحييعلوشيءلا

الملوككتاجوعرفي

أفراحهاالجنتقاسمينوحين

أنثني

منطفئاآتيثئم

الأبدحتىالأزليةناركلتشعلني

ساًهذي

عقليوأعطيك

الرصينالحكنماعمنطق

اللغويةالمتعةوأمنحك

."العاشقينلوثة"أو!نسرين"أسمئك

وأنسىأراك

الكلامللهذيانوأترك

الكلامبثغاعأنا

..الببغاءأنا

..الب..اء..كأ..ب..ااس....

ء..01.كأ

حئثا-نيإ-قتلتك-ني!-قتلتك

الحبآخرإلىموتب

واالوتاخرإلمطموتي

الحباؤل

عقلىذبابةكوني

الطائشهفراشته

ضوئيدوائرفيوادخلي

..الهذيانانا

..ذ..ارس..يان..ذ..ااس...

ن..ا0.بس

أرىانممكنايعدلم

شيئاالبحيراتسكونفي

...ذيان.هـ...اد..الهذيانسوى

....الهذيان

ليعينيكلوناكشفى

الطائرانيخفقحائرزمنايما0وفي

عذاببفيوانطري

المغنينايمعلمثقوبةالروحهذه

منألفاسبعينتحتطمشردةروحيإن

السنوات

اتعاسقينمنألفاسبعون=أنا

يندبوناقبلوا

ومسيحيسيدتي-أنت

قمشتاءاتفيميزانهاطافالتيكربلآع

المساءفيعنوةأقطفهسوفالذيوقلبي

بشريةكتفاحة

أشطرهاحينالتيوكاسي

الصطفىوجهكارى

وحيرني:العقلاءحترماوابصر

مظلنمازمنا

مجلوةفيهتنامين

النارمنخفيضسقفتحت

الأرجوانلظىمناو

هادئةتنامين

الكائناتتضطربوحولك

إغماضةنصففيوعيناك

يقتربانكسرين

ليلبمافىواتيدس

رقيبأوقمردونما

نهديلنسفألمس

المبهمةشهوتكأحركحتى

الخلايافيمنتشراوادخل

بطيئا-



مغرمهكجرثومة

الأنفالمس

العينطرففيالستقرةوالنقطة

تهنحناعاعندوالابط

لقمرا

لأسودا

لحلمةا

الطهرخرز

تحتهما

المطلمهالغابةفيالهيل

عمقهافىالروحألمس

(والموتالشعرسببمافأدرك)

خفيفاضرباالجسديةأوتاركوأضرب

نومهامنالأرضفتستيقظ

العظيمالغثيانويلحقني

السنواتمنألفألسبعينأموت

بالحنينمحتشداكالثوروأنهض

كنفسيكبيراسهلافأذرع

يحرضنىعمنأفتثر

فيكيشاركنيأو

الذبابدورجاءإذاحتى

(الآخرونهمالذباب)

أسنماءهتوهمتكثيفطيفحولكوحوم

المعتمهشمسكفيالنحرإلىخفيفاقرنياصوب

اللهإلىكاسيوارفع

الجمجمه.دممنطافحة

شربنا

شيئاالقبرعليسكبنا

النبيذنصفالأقحوانةعلىسكبنا

اللهخمرةطاهرجسدعليسكبنا

النساءبينأنتمطهرة

دونيأنتمطفرة

:خنجريوفي

القلبفيالمرضعالخنجرأيها

الشفافاللحمفيالبنفسبي4الشوكةأيتها

الأبديالباطلالندمايهاويا

كفيمثلساقطةدعوايإن

:الفراغفيشرفةعليبكاثيوهذا

هائمانفسهراى)

لحيتهومنشفتيهمنالدميزرب

في!البراريهاسلا

(:يقول

اًلعينفيالدمعة-الأرضفينبعأجمل

الشريان-الجسدفيساقيةأجمل

القدمينمقطوعينهض-طفلاجمل

حفرتهايخاعارية-انثىاجمل

الخنجر-اللهأسماءأجمل

أللهيا

وتصفرالريحفيعطاميتصطك

العجلىالقافلةتركتهحضانكعظام

الاءمسيلعندينفق

وحشتهلأوحثرالعجلانالذئبيقاربنيكانلو

وجهيأبصرغراباأنلو

مبتعداوصفقالذعرلتملكه

المهجورةالدمننحوأرحلأنذا

الهاويتين:أطوفالهذيانكفراشات

الوت-الحب

:للطيرانوأصغي

الطائرالقلبطيران

الزر!اءالأحلامطيران

الجوفاعوالساعاتالسهلةالأيامطيران

الأسجارثيابطيران

الذهبيهالحفىفراساتطيران

الخشبيهالمنضدةفوقكأساقلبيأجعل

وحدي

والمراةالذكرىفي

كأسا

في

لوتا

شربهوا

قلبا

ينبض

في

صندوق

زجاج

عينا

تدمع

في

كف

لسيدتيسلاما

العظيمالضبابفيلهاسلاما

ضيعتنيحيممالهاسلاما

..الجحيمقرارفيلهاسلاما

عادالذيالربعيعود

الكائناتفيالنسغيرتجف

زوجينزوجينالمحبونويمشي

وحيداامشي

كالغرابيراقبنيوظلي

سائرا

طائرا

.الخراب-الفضاعفي

الشرقإلىجناحي(مدرآنيمن

خلسةالمدىهذاأقطع

شجرةعلىأهويئم

حوليوأنظر

النهرسوىشيئاالنهرأرى

مسخىوردالماءفي

أوجاعهاتلصقوالنواعير

بالسواداكتستوحمص

:وأسال

؟قبريالناسيعرفهل

شاهدانيديمنفيأخذني

أنطر:يقولان

الماءزنبقةمثلسيدةالقبرفيفابصر

انتظاريفيجالسة

الزمانمه!ثفيوعارية

خفيفامسأالبردم!هاوقد

قلبهالندىوجنتيهافيونقع

أقدامهالأسترثوبيفأخلع

).(يقتتلانكبشانالسهلوفي

بيروت
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قريباالآداب


