
لنؤحفديامقاب!هممات

الفجرمقابسة

جبلعلىالمحمومالفجرهذاأنزلنالو

والشمسللغيرة

سعيداالماءلرأيت

شيئأيغنيوالطير

العسبذاكرةعن

الاسودالفجرهذاأنزلنالو

عك

للحبوطن

ينموالدافىءالزهرلرأيت

وحيداالاثنينعلىيلتف

القلبسعرويمشط

أخضرندممنصيغتبأصابع

ا.لقبلاتسعرويمشط

بلورمنصيغتبأصابع

ازرقلدن

أرضعلىالمسجونالفجرهذاأنزلنالو

والصحراءالخيبةفيهلقخولا

الأقملرلرايت

تجيء

عذارىتقومالبيضاءوالابواب

عليهنالصمتالقاسيالألقخلع

،الكلماتخلع

الحلملرأيت

لاعجيبأ

غامضبصفاءيحكي
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لديناديمثكمالأ

بأطرافهماالعشبطلععينينعن

ويحكىالأبديالموتكهوفوأزاج

الماءبرنين

الله.وفاكهةالعشبخفقعن

الشكوىمقابسة

البكاءارادانكمثليليس

رمادفيأطفئتبحرانهار

قدالناضجبالثمرملتفعشجرأو

الوهادبوسطضاع

احرقتقدبالحبموعودةوردةأو

رتاجهااختفىحتى

وغصنها

وجذرها

وصوتها

المغموس

بالفجر

السهادوطعم

حوصرتقدقبلةاو

يقلدبريءمثل

الحرابصهيلبين

البكاءأرادانكمثليليس

.بكاعفياطفئتبحرانهار

!ه

الرحيلأرادانكمثليليس

رياجفيتختفيرملكثبان

اججتقدللنارغضبةأو

فاقبلت

تحتويكيالروحينفاتحةراقصة

تفاجبستان

.الدوارشديدكمثرىبستان

اختفىثمالصلبأسلرفكقاتلأو

بهليسوطنفي

.مدارمن

رأىقدالخطىرمادينسر..

خراببأرضمقتولجثة

الرحيلارادإنكمثليليس

والحاديوالناقةالهودجيقلقما

.الرمضاءعطشمنمزقواإذ

"

بالشكوىناءكمثليليس

الزجاجمنجلد

بالسماكرق

فوتحقدالأوراقمنجلد

والشتمبالدس

الأوتارمنجلد

فوجىءلذالأوتارنبضمن

القتيل.بالقمر

بالشبهوىناءكمثليليسى

اريقتقدالخمرةمنكأس

دمفي



مخمور

الوجهسهلدتخفيعانعسأو

الأيامبهاختطتماكلتراهاشكوى

والأحلاموالصحو

.والغيوموالقيد

المذنمقابسة

محتضرلرغيفمأوىمدن

بالشهدمغموسورغيف

المهدومللكوخمأوى

الملآنللقصر

والغلمانبالمرمر

الماهوبأشجار

المسرعةالخدموبأقدام

.التفاحوانيةالكاًسبرنين

بالرغبة.سقيتقدلشوارعمأوى

الوردةبرحيق

إكتظت

تخفيبسيوف

ملتهبدرمنامرأةجسد

الاسودهودجهامنتترجل

الموتلدعاءإلاتفضيلاوشوارع

مدن

للسراقمأوى

السراقأشباه

الشحاذينوأشباهللشحاذين

للشرطة

البقالين،والخيل

الجلادينوعبيد

شبقاتلنساءمأوى

غرباإلاتحويلاأرصفة،ضاعواأطفال

مأوى

للملك

الشبعان

الملكاتباع

.الشبعان

ليمأوىيوماتكلممدن

سيدهاوأنا

الآقبوهواهل

ميسمهايعسقمنوانا

ضفائرهاخفقيعشقمن

يبحثمن

انوثتهاسرعن

الانسانسرعن

بها

العاصفةتضنيهاذ

الأبوابخلفويحاصر

تعبتإذاتنامكيفيعرفمن

.والهجراناللوعةفرطمن

التهواتمقابن

اددهصحراءفي-اذنسهومت

دملئيخطومعيهومت

الثكلىالفجروزجاجات

العشبروجأنا..هومت

التفاجوذاكرةالعصفورعنق

الأسودالطينوجع

قلت:

لمنفياجذرييأويبأرضلروحامنيلا

سماهامنألقىولعلي

:التفاجلذاكرةقالمن

.ع..كوني

يهتزعنقلكانت

غاضبمسروراوترا

محترقاشجراكانت

الماءعلىيلت!

ملء!لا

ذاكرثيالقيولعلي

احرقها.من

الهانمقابسة

عصاالزمان

تكسرليس

لزمانوا

حلئم

جميل

الفجرمن

والمطر"

الضاحك

السمسمنأ

تجلدإذ

تجرحراوا

الفردالواحدأناوالزمان

حيرتيفي

سليااو

والفعلالاسمابعث

الحرففيالحالانحت

الساعةأرسم

وعقارجمها

واشلائها

.والزمان

المنفىمقابسة

بعدماذا

المنفىفياقيها

بيدينفسيأنفي

ءالصدىالسيفمعل

كنتما.لا

ءالصدىبالسيف

سيفايتشظىبل

إذيبصرجثة

المثمروالشجركنت

العاشقجسدعلىالملتفبالاعناب

بهجتهعناحدألاينفيصباجأجلمنأ

فراشهدفءمنيطردهلا

حبيبتهوغناء

صباجاجلمن

للبلبلينظراذيتثاءب

العرساكليلليضفرويقوم

ويقبل

الأطفالوجنات

65



يجعللاصباجاجلمن

يرجفأحدا

يبصرهإذ

فيه.القادموالهوذ

السوالمقابسة

يدهسهقلب

العشبويغريهالماء

منقلب

الرغبةورق

الحيرةتتخطفه

الجثةوتعذبه

المجنونالعمرجسدعنيتساءلقلب

يرحلأويأتيلم

والراجعالذاهبالليلبينما

الأدردكالكلب

الحراسعندالدنياتبدوولماذا

يهبطحلما

معشبةساقيةقيالهادىءكالملء

والمرجانبالؤلؤملأى

ممتلئاخمرا

والودبللبهجة

القبلاتبأنين

الناسعندتبدوم.

الجارفالنهرفيتلقىكدراهم

بللريحملئتقدلكؤوسذكرى

اتساءذ

معجوناالطيبالخبزكانلم

؟الحراسبسياط

الأقوالمقابه

رغيفالأرضلنقل

الوحشيالقطلكن

يخطف

يخطفما

الطير.مائدةمن
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سلامالأرضإنقل

تبحثالطعنةلكن

تسكنهرأسعن

تخلعهقلبأو

.المقتولجمثعنيبحثوالقاتل

موضوعالحاضرإنقل

الأنقاضتحتوالماضي

المستقبل

الاسرىقائمةفي

طيوروتجيء

طويروتروج

*

؟عذابالأرضبأن:قلتهل

الجوعمقابسة

آخرتخلععاصفةمناقسىجوع

الوحشةمنيهنريبقىباب

مهدومبيتفي

اخريطفىءثلحمنأقسى

الوقدجمرات

كبدييقرضجوع

حاصركلوتفعلما

الجوع

الصحراويةغرفتكفي

امسك

القلبدقات،انفاسك

..الروض!عنق

ينزعأضحى

لحمكعطمكعن

قلبكعظمكعن

رأسكعظمكعن

عدماتمسيكي

ابيضورماداً

وعظاما

.اًزرقدخانوسطتتلاشى

جوع

دميقلبهو

.النوروعويل

الهزيمةمقابسة

حيانأباأ

انكاذكر

معدودةسنينبعدمن

المعمورةهذيستفارق

فتنبه

بهفالعمر

ظلشيء

فيهيسكنسيئااعطيه

عليهيلتفثوبا

يطريهجسدا

*

صفحاتبضع

تكتبها

الاسودفيهاالأبيضوتسمي

أبيضوالاسو

العقبانوتنادي

.الغدرانبعصافير

حيانابا1

كن

يعرفرجلا

ستوكلاينمن

الراحةكعف

المسرورينوالغلمانالمتناثرالذهبكتف

وتفاحهالقصروجواري

..يكفيآه

لسانيأدبترجلفأنا



الصمتفياستخفىحتى

منأهدأوترا

لاشجارنبفا

البلبلزقزقةمن

.....الاعشابورياج

!والغلمانمالي

الموتمقابسة

يربطحجرمنأثقلضيفالموت

القتكبالجثث

ثرثارشتامضيف

سيءالىيدعلمضيف

الليلةلكني

جسديالىأدعوه

لبقايا

معطوبجسد

أدعوه

غيربهالروحأشجارعرفتمالزمان

أزرقألممنوزعانفدمأوراق

الملكوتثوب،عبثا،بهعينايعرفتما

كأسمنمحمومافأغمغم

صابرةتطلعأزهارعنتتحدث

القضبانبينمن

.الجوعقلبيفيويعربد

واه

شحيحاالموتكانلم

بالطوفانيأتيلا

خجولاكانلم

الملقاةكالازهارووديعا

للماءشفة

وغريبا

الهوجاءالريحفيتركضكثياب

مثليووحيدا

الرطبالدمعغيريعرفلا

الرطبالدمعوأنين

أفعلماذا

!للخسرانياأفعلماذا

النارمقابسة

حترقيا

الكلماتوفجرالروجخهويمة

احترقي

جنيتماذا

الملعبكاذباترياحغير

تائهعجوزوجه

المغربصحارىبين

محلوللشكالحعذابوجه

جنيتماذا

هوانامن

المضطربالضائع

كوردةتغتديدموعاإلا

لهبمن

تنتهيماحسرةأو

..اذن،انتغادرة

سيدتي.خائنة

*

حترقيا

الاسدطعامكوني

المولدغريبجمرا

اذن،أنتساخرة

هزأةبل

سيدتي!(مستفعلن)

*

الشواظبحريانارياارقصيهيا

زمريأوطبليأوارقصيهيا

أصابعي

ومعصمي

المحتشدالقادمالقديمجرحي

المقددقلبكفي

وهيئيارقصيهيا

لأجلنا-سمائدة

وكأسها

المزدهر

المحترقجسديمن
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