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 الشاعر

 الشاعر هو اهلل،

 .وأنا منتحل صفة

 الوردة

 .البارحة كانت الوردة مطرقة من العشق، تذرع الغرفة بعطر حنيل

الوردة أم أنا هذا احلزن املمتدُّ على مساحة الغبار؟ الغبار أم أنا ذلك 

يف رغيف املسافة؟ املسافة أم أنا ابتعاد يف اجلسد  الرحيل البطيء

 اخلاطئ؟

. على حافَّة املرآة ضجيج صامت، وعزف تشيلُّو من الشارع اجملاور

العزف هو احملراث الذي صنعنا منه احلقول، وغناء املرأة العجوز سفينة 

 .ضائعة

 .دعوا التشيلُّو يعزف وحيدًا، فاحلياة واحدة، وأنا مثلها وحيد
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 حرالسا

وأنا أعرف أّن ال أحد سواك؟ كلُّ كلمة أقوهلا تسمُعين  ملاذا أحبث عنَك

أنَت الساحر الذي أْطلع األشجار من . كلُّ قصيدة  تذكِّرني بعينيك. بها

 .  صورة اجلدار، ورتَّب الكواكب على صفحة املاء

كنُت محلُتك مجرًا على يِدي، وأعطيُتك جلوع الفقراء،  ،لوال خويف

ع طويل كسيمفونيَّة، وأنا لن أعطيك ألحد، ألنَّك مملكيت، لكنَّ اجلو

 .ومأساتي، وكتاب من ذهب على منضدة انتظاري

ال، سأعطيك جزيرة يف حميط، من حوِلك املوج واألفق وأطيار 

 .النورس، وعلى جبينك تفَّاحة من شفِتي

 أنتظرَك

واملطر هو الرصيُف ليس مكانًا الئقًا للصُّدفة، . أنتظُرك يف رغوة العيون

انتصرُت عليك يف أغنييت، وكان . أنا وحنن، وأنا وحنُن أوسع من حميط

 .العزف أعمى، يتسلَّل إىل الشرفات، وإىل الغابة القريبة
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قلت للعزِف أْن يرتِّب نفسه، ألنَّك تأتي من اجملرَّة، وأنَت نور، فكيف  

 ؟ال أراك؟ وأنت  كالرعود، فكيف ال أفتح النافذة لكي تنظر إلّي

 أن نكون

وأنا أشتاق إىل هذه الفكرة . يف يديَك ِعطُر الغابات، وغناء الينابيع

 .أْن نكون حنن الربيع، وأن نكون الغضب:  اجلميلة

 أصدقائي

 ...كما الذين حيفرون أمساءهم على اجلذوع، حيفرون

 ...كما للربق أجنحة، هلم برٌق يف كتاب

 .أصواُتهمكما يولُد العشب يف صفحة املطر، تولُد 

 هؤالء هم أصدقائي، خيرجون معي لنقطف اجلداول،

 ...ولنأخذ الغابات إىل أفكار الشعراء

 وعندما يهبط الليل،

 يشربون معي من دموع الكواكب
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 .ويأكلون من خبز الفقراء

 اهلل  وحده

   .أريد أن أعيش يف خيمة على جدول

أِعدني إىل . ُخْذ هذا الشارع من أمامي، وخذ هذه الوجوه احملطَّمة

 .العشب واألغنية، وازرعين يف حقول الفالَّحني، لكي أحادث املطر

واتبعين لكي نطارد  هناك، عند طرف الغابة، اصنع لي بيتًا من قصب،

 .اهلواء

اهلل  ...أحبُّ هذه الرباءة، وأحبُّ أن أكون بعيدًا عن ضجيج القبور

 .وحده مكاني وزماني

 أنا وأنت

 .فالسطور أمواج، والكتاب جزيرة لنغرْق معًا بني السطور،

 .لنرسْم يف الرمال مدينة، فيها أنا وأنت

 ...أنا األشرعة، وأنت املركب
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 ...أنا الروح، وأنت احلياة

 ...أنا الغناء، وأنت معزوفة األفق

 .أخَتصُرني يف كلمة صغرية، لكنَّها كلمة أكرب من الشمس، هي أنت

 كلمة واحدة

 ... أحنينصعب عليَّ أن أحنين، ولكنَّين

 .وال أخاف من السقوط، فأنِت تثأرين من سقوطي

غدًا ستعلمني كيف يصنع املطر وجوهًا للعابرين، وستفهمني لغيت، 

 .وكلمة واحدة أقوهلا هي سؤال وجواب

 حبِّي

 شجُر احلور أقلُّ ارتفاعًا،

 ...ألنَّ عينيِك مساء

 .والطريق بعيدٌة، وأنِت ناٌر يف الطريق

أعطيِك ليس من امللوك، بل هو فقري كعناوين قصائدي، واحلبُّ الذي 
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 .وهارب كما رياح اخلريف

حبِّي يشبه الكتابة على اجلدران القدمية، ويتحدَّر من قبائل غابرة 

 .وسكَّان الغابات

وعندما تغمضني عينيك هذا املساء، لن يكون يف املطر سوى رجل 

 .خليبةيقول كلمة، ثمَّ يغيب يف ا... ضائع يبحث عن مكان

 ليت عندي

 أبتعد كأنَّين فصل هارب،

 .أصطحب معي قَدري، وشتاًء عاريًا

 .أمامي وقت طويل ألسأَل وأجيب

 ...أنظُر إىل السماء، منتظرًا أحدًا

ليت عندي آلًة ألطري بها إىل كواكب تعرفين، وليَت عندي جناَحني 

 !ألهرب من مآمت األرض
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 هذا هو احلبُّ

إاّل أنا وأنِت، وليس فيه غالب ومغلوب، لكنَّنا هذا هو احلبُّ، ليس فيه 

 .فيه حنوِّل التناقض إىل معجزة

 صار شائعًا

يف املطر، ويف . صار وجهِك مألوفًا، ألنَّين أرمسه على الشجر العاري

 .األشرعة اهلاربة

 .أنقشه على قناديل الليل

 .كلُّ املسافرين يعرفونه، وكلُّ الصيَّادين والفقراء

 .يف املدن أنَّين أكتُب عنِك وال أتعبوصار شائعًا 

 وكلُّ حرٍف تقولينه. صورُتِك على أصابعي، زورق يبحر يف احلرب

 .يسكُن يف دفرتي كملك الزمان

 .رائحتِك يف البيت والعاصفة، ويف العامل

متى : والناس يعرفون من خطواتي أنَّين ذاهٌب إليِك، ويسألونين
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 ألَّفَت هذه األغنية؟ وِلمن؟تعلَّمَت العزَف على التشيلو؟ ومتى 

 .هو غناٌء ال يصل إىل سكون. لعلَّهم جيهلوَن أنَّ احلبَّ يعلِّم املوسيقى

 حقيقة

ال ميكن أن أعثر على دواء ينقذني منِك، وال أعرف حقيقة فيها إاّل أنا 

 .وأنِت

كالليِل ... كأشرعة الصيَّادين والبحر. نتداخل كشجرة يف عاصفة

 .والقمر

 .بادئًا... بادئًا... أحبُِّك بادئًا: كما أنافاتركيين 

 بنفسجة

 ...تنتظرني يف كواكب

 يف أحالم مل يكتشفها أحد

 وتكتب لي

 على دفرت اهلواء
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 أنَّها حتبُّين،

 وعندما حتبُّين بنفسجة

 .تنتحر

 صورة

 ...سرقُت لَك من حديقة املطر عقودًا، وأساِور

 ...أوَّل قبلة على الطريق ال أريُدَك أن تعيش يف وحدة، وأنا أتذكَُّر

وأنَّ العصفور والغناء  ال يعرف العابرون أنَّ الشجرة والظلَّ واحد،

 ...واحد

الناس . حنُن صورة غري مفهومة، وحنن طالسم على صندوق الذهب

ميرُّون يف الشارع، ويثرثرون حولنا، لكنَّهم ال يعلمون أنَّين أكون أنا، 

 .حقيقة، وحقيقُتنا أكرب من العقولفهم جيهلون أنَّنا ... وأكون أنت
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 مشرَّد

حبيبيت  ليس عند. مشرٌَّد على الطريق، أمدُّ يدي إىل أرغفة الشحَّاذين

رمحة، فقد طلبْت منِّي ذهب الشمس، وفضَّة احلقول، وعندما رجعُت 

  . حاماًل كيَس الفقراء، أقفلْت بابها، وتركتين حائرًا يف وسط اخلريف

 بالد األحالم

حبيبيت إىل بالد قدمية، فيها أسواٌق مألى برائحة القديد،  تتبعين

. ليس لي بالد. ليس لي بيت: هل هذا عنوانك؟ فأجيب: وتسألين

 .حرِّيَّيت بييت

 إله آخر

من وراء الغابة يأتي إليَّ، فيأمرني بأن ألثم كفَّيه، وأسجد للشمس 

ه، وأرفض أن أخاف منه، لكنَّين أرفض أن أقبِّل أحدًا ال أحبُّ... والقمر

 .أعبدإهلًا ليس يف قليب

 



 

[05] 

 

 كتابي

أعرف أنَّ تلك . أضعت كتابي، ومل يكن عند امليناء سوى امرأة واحدة

كتابي ليس فيه شيء سوى . املرأة أخذت كتابي، وفرَّت من املكان

 .صورتها

 أعطي

 .باحًا من عبري الورودصأعطيت للصباح وردة، فأعطاني 

 .إليَّ عصافري احلور وأعطيت للحديقة نظرة، فقدَّمت

 ...وأعطيت للفقري مائدة، فحملين معه إىل جمّرة

ومنذ ذلك احلني، ما زلت أعطي قلياًل، وآخذ كثريًا، وسيأتي يوم أمتلك 

 .فيه مجيع الكواكب

 مجرة

على هيئة املطر أحبُِّك، وعلى شكل الينبوع، ويف صورة الشمس 

  . واهلواء
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ئل تتبعين، فاحتًا، ومتسوِّاًل، أحندر إليِك من جبال الرعد، والقبا

 .ومتمرِّدًا على امللوك

أريد هذا اليوم أن أختصر الكالم، فخذيين إىل غبار املائدة، حيث 

هنا على هذه . للمجوس أباريق من فخَّار، وللبدو كتابة أعمق من البحر

الورقة بالذات، وعلى هذا الشارع الذي رمسُته بدموع األوالد، 

وميكننا معًا . ّيًا، لكي تبتعدي إىل أبعد من الصمتسأعطيِك حصانًا برِّ

. الشمس الذائبة إىل صمغ أن نصنع من خطوط املوج مدينة، وأن حنوِّل

أن أكون البحر وأن تكوني . أريد أن أكون الوردة وأن تكوني العطر

وأريد أن أكون مجرة وأنِت النار اليت حترتق فيها مجيع . املراكب

 .الغابات

 القصر

 .لقصر أن يرتفع فوق عظامي، وأنا أعظم من أهل القصرميكن ل
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 الطريق

 أنَّك تعرف أنَّيبدو . ساكت كيمامة يف خريف يريدون إعدامي، وأنَت

 .الطريق إليك وه  ...ال خيتلف عن احلياة املوت

 سارق

فيها ذهب كثري، فسرقها وفرَّ من : أعطيت حقيبيت للسارق، وقلت له

كلُّ ما كنت أصبو إليه أن . مقعد املكان، وترك قدَّاحته القدمية على

 .على قدَّاحة، لكي أضرم النار يف احلقيقة أعثَر

 أغنِّي

الناس يغنُّون يف الليل ألنَّهم خيافون، أمَّا أنا، فأخاف من الليل ألنَّين 

 .أغنِّي

 مشهد مرِعب

كان املشهد مرعبًا عند امليناء، فقد أخرجوا للتوِّ رجاًل غريقًا، ونفخوا 

قال واحد من . فمه، ويف كلِّ مرَّة كانت عيناه جتحظان أكثركثريًا يف 
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 .أتركوه، ففي فمه ماء كثري: الناس

 الصدى

الصدى،  وحنن. ترتفع مثل مدينة على أنغام شوبان. األغنية هي هي

 .فكلُّ األغنيات هلا نهاية، والصدى سيبقى

 إذا كان احلبُّ

وإعادة احلياة إىل  إذا كان احلبُّ غري قادٍر على تغيري حركة املوج،

وإذا كان فارغًا من العاصفة، فإنَّين أعيش حّبًا ال يالئمين، . احلياة

 .وأريد أن أختلَّص من جثَّته يف أقرب وقت

 الكلمة

 .كثريون َمن ال حيبُّون الكلمة

 الكلمة كانت يف البدء،

 .وهم يف النهاية
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 اللصُّ

 اللصُّ جالس عند املائدة،

 .اسأله عن صاحب الثياب اليت يرتديهافال تسأله عن امسه، بل 

 الوجوه

 املساحيق ال تغطِّي الوجوه،

 فلماذا ال ينظر صانع املرايا يف املرآة؟

 احلكيم

 ملاذا ال يقول النبع إنَّه صنع املاء؟: سألوا حكيمًا

 .ألنَّه مل يصنعه يف الواقع: أجاب احلكيم

 الغينُّ الفقري

. اللصوص، وسرق منِّي ثيابيكنُت وحيدًا يف الطريق، فهامجين أحد 

ثيابك ممزَّقة، وال أحتاج : وعندما رآني أبكي وأرتعُش من الربد، قال لي

وبعد برهة، التقيت برجل غينٍّ، فقال على . ثمَّ ذهب يف سبيله. إليها
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أجبته بدون . كنت أحبث عنك، فقد تأخَّرَت عن الوفاء بديوِنك: الفور

، وقد استعدُتها للتوِّ من رجل ليس معي شيء غري هذه الثياب: تفكري

 .شرِّير

 .جيب أن أصادرها: قال

جلسُت عند الرصيف، وأنا أرجتف، غري أنَّ الرجل الغينَّ قال وهو ينظر 

 :إىل ثيابي

 .إنَّها ممزَّقة، لكنَّها جيِّدة لصنع وسادة أنام عليها

 الوبعد ذلك، تركين عاريًا يف املطر والصقيع، وكنت أبكي عليه ألنَّه  

 .وسادة ميلك

 أخاف

، وأخاف أن ينقلب اجلنون علينا، فاحلبُّ الذي يشبه أخاف عليِك

الرياح قد حيملنا إىل جزيرة جمهولة، وقد تبتلعنا كلماتنا، وال يبقى 

 .منَّا ومنها غري الذكريات
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 ثوب اجلنون

 .عندما تشعرين بالدفء، أكون أنا النار

رًا للدموع، ومقعدًا أتكسَّر قالت لي جنمة إنَِّك آتية، فاشرتيت مزما

 .عليه

يف شهور العاصفة، : يف أيِّ الشهور حتبُّ أكثر؟ فقلت: وسألتين امرأة

لذلك أرتدي ثوب اجلنون، وأمحل الشتاء على مظلَّيت، وأطري إىل 

 .حبيبيت على جناح الرعود

 جزيرة

قالت لي امرأة إنَّ ثوَبك األخضر جزيرة، فلم أخرج من البحر منذ 

 .ونسيت لغة البالدقرون، 

 (من كالمها)أمجل البكاء 

 أمجل الكالم عندما تكلِّمين وأنت تضحك،

 .وأمجل البكاء عندما أبكي، وأنت تكلِّمين
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 (من كالمها)نساء 

أرجتُف من الربد حني يتحدَّث النساء عنك، ويتساقط شعري عندما 

 .يتحدَّثَن إليك

 مل يوَلد

 عندما التقينا يف أوَّل مرَّة،

 وني تؤمنني باحلبِّ،مل تك

 وعندما افرتقنا يف املرَّة األخرية،

 .عرفت أنَّ احلبَّ موجود، لكنَّه مل يولد بعد

 حرية

 عندما نكون معًا، أتوسَّل إليِك أالَّ تذهيب،

 .وعندما تذهبني، أصلِّي إىل اهلل كي ال تعودي
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 أزمة عابرة

ن الصدور، بعد كلِّ حلظة افرتاق، أغلُق أبواب الكلمات، وأمتنع ع

 .بسبب أزمة عابرة، تعرب يف كلِّ العمر

 كتاب الصمت

أنِت األقوى يف امللوِك، واألعتى يف الفاحتني، فافتحي كتاب الصمت، 

 .لكي أشتاق إىل الكالم

 أصبحُت  شاعرًا

ألنَِّك يف كلِّ مكان، ترتِّبني إيقاع املطر والكلمات، أصبحُت شاعرًا، 

 .الشعوب، لتظلِّي معي الضوء وأحاربسأعطيِك مفاتيح . وأمالكي مدن

 ليتين

أنا مضطرٌب من ... ليتين أعود قلياًل إىل الوراء، لكي أحطِّم الساعات

خائفًا حتملين خطاَي، وأحاول أن . أصوات الباعة، وضجيج القطار

عشرة، وما تبقَّى بصيص ... واحد، اثنان: أسابق الشهور اليت مرَّت
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 .احلسابمن األمل، وكثري من البطء يف 

 قادرون

عرفتهم من دخان سجائرهم، من عيونهم . قادرون دائمًا أن حيبُّوا

أصابعهم . من عناوينهم املصبوغة بالدماء.  الساهرة على جسر التعب

هؤالء هم . تعزُف طوال الليل، وال ينامون إالَّ على زجاج حمطَّم

 .املوعودون بالشهادة. الراقصون على إيقاع الرعود

 قبةمنذ تلك احل

ال أعرف املكان الذي ... رائحُتِك هنا، صوُتِك هنا، وظلُِّك الطويل هنا

وال حيتلُّين إالَّ ابتسامة من ... أنِت فيه، غري أنَّين أعرف أنَِّك يف املكان

 .شفتيِك

والزمان يطلق النار على . بضُع سنوات مضت، لكنَّها خيوٌل مسِرعة

الوقت، فقد عرفُتِك يف العصور أنا وأنِت فقط ال ننتمي إىل . املشرَّدين

الوسطى، عندما كان عطرك الفرنسيُّ غيمة فوق األكوخ، فأحببُتِك عن 
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ومنذ تلك احلقبة، وأنا  . طريق الصدفة، وقرَّرُت أن أحتلَّ مجيع القارَّات

 .واحد من الفاحتني، ولن ينتصر عليَّ أحد

 على اجلسر

ظلٌّ قديٌم، هو ظلُّ  وأنا وأنِت. على اجلسِر، تنحدر قطرتان فوق حجر

 .الكلمات اليابسة

 طفل

مل يكن عندهم خبز، بل وجع يتمدَّد على الطاولة، ويدخل بني األصابع 

وعندما رتقت أمُّه ثياب املساء، نسيت يف جسده . كعقرب سوداء

 .إبرة

 حانة

يبدو أنَّين شربت كثريًا، . هناك حانة فيها أنا، وحانة أخرى فيها أنِت

 .نانفعرفت أنَّنا اث
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 سألت عن الوقت

وكان عازف التشيلُّو يريدني أن . شربُت اليوم أكوابًا من الذكريات

أمامي على املائدة . أبقى معه، فقد رحل اآلخرون، جيرُّون أذيال التعب

سألت عن الوقت، . كومة سجائر، وقنديل مرتعش يغالب رتابة املكان

، غري أنَّه ليس كان الوقت طوياًل. فوجدته قصريًا كتنُّورة الراقصة

 .طوياًل كفاية، لكي أنتقم منه

 اجلسد والرصيف

ماذا يفعل جسد من خشب غري أن يتحطَّم؟ وماذا يفعل رصيف : قولي

 من غري أن يضجر؟

وإذا كنِت ال تصدِّقني، فانظري إليَّ ... اجلسد والرصيف شيء واحد

 .وأنا أرتدي غبار الشارع
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 أرثر كرافان

عيش مثل أرثر كرافان، على هامش اللحظة، ويف يف احلقيقة، أريد أن أ

 .اللحظة املناسبة

 شجار

. هم رجال كثريون وأنا قليل. يريد هؤالء الرجال أن يتشاجروا معي

 .قلياًل من النبيذ بعد، وسأنتصر عليهم

 املقطع األخري

لقد خرج على النوتة، وكرهته من أجل . العازف يهجِّئ املقطع األخري

 هل هو موسيقّي أم قاطع طريق؟:  احلاضرينذلك، وسألُت عنه 

 َمن يسمعين؟

مضت مئة سنة، ومل ألتِق بأحد، فمتى يكون لوصولي موعد ورصيف؟ 

أنا . ومتى يكتشفين أناس، ويأخذونين إىل متحف؟ أنا متحف للشمع

 .أنا صرخة يف واد، أنا ال أحد. قبيلة
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 ربَّما

سيأخذني  فزورق عابر ربَّما يف هذا الليل، سأكتُب لِك آخَر القصائد،

إىل البعيد، والكلمات ستموت بني أصابعي، وستكون حرويف على 

 .الورق جسرًا للعبور بني ضفَّتني

 نقطة أخرية

 ...دعي للشاعر نقطة أخرية، يتوقَّف عندها عن الكالم

 ساعديه لكي حيبَّ سواِك مرَّة واحدة،

 .من غري أن يكون خائنًا

 غرقُت

ة املاء تغرقين إذا كانت كبرية ، ويف داخلها نقط. غرقُت يف نقطة ماء

ها؟ مسكنٌي أنا كتشفة األسرار، فمن يالقطرة مرآ. كلُّ أسرار األعماق

 .حني أدَّعي أنَّين قويٌّ، وأخاف أن أغرق يف قطرة ماء
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 الكاوبوي

هجمت عليه قطَّة جائعة . كان الفتى الكاوبوي متباهيًا مبسدَّسه املذهَّب

أطلق النار يف اهلواء، ثمَّ سقط على ظهره بني أكياس . فنتفت شاربيه

... مرَّت عربات على الفول، وضحك الناس يف مسرح الدمى. الفول

وقبل أن يلتقط الفتى أنفاسه، كان سرواله مفتوحًا على عدَّة 

 .احتماالت

 بني بني

هذا الرجل الذي ميعن يف اهلذيان، ليس متفائاًل، وال متشائمًا، وال بني 

 .جيب أن تبحثوا عنه بني الالمباالة وتنانري الراقصات. بني

 عازف التشيلُّو

يكون  قد. يصمُت عازف التشيلُّو عندما أكون دادائّيًا أو سوريالّيًا

وقد يكون عازف التشيلُّو . أحد األوتار انقطع من أجنحة الوطاويط

جئت به من فراشه لكي يعزف . عازف التشيلُّو مريض. أصيب بفاجل
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األغنية . يصمت عازف التشيلُّو قبل قليل من انتهاء األغنية. ثرثروأنا أ

ورجاء، . األغنية للرتويع، فال تثقوا بها. ستكون خالية من اإلثارة

 .امِحلوا معي عازف التشيلُّو إىل عربة اإلسعاف... رجاء

 مفهوم

 .إذا كانت لغيت غري مفهومة، فأنا مفهوم

دخل إىل مصحَّة عقليَّة، فتوقَّفوا ال أشرب، وال أغيب عن الوعي، ومل أ

 .عن اتِّهامي بأيِّ شيء غري مفهوم

 فوبيا

أخرجوا األطفال من الربكة، فقد رأيت : صرخُت عاليًا وبرعب شديد

تراكض الناس من كلِّ حدب وصوب، ينظرون إليَّ . شيئًا يف املاء

 .بعيون جاحظة

هيَّا، ففي املاء  ...أخرجوا األطفال: تابعت صراخي، وأنا أشري إىل املاء

 .ِقرش
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كنت أريد أن . أنا أضعت القرش: ربَّت أحدهم على كتفي، وقال

 .أشرتي به قلياًل من الفول

 الباب املوَصد

 .سنوات مرَّت، وأنا أطرق على هذا الباب املوَصد يف وجه حنولي

آخر مرَّة تركُت هناك شجرة دموع، ... ال الفراغ يردُّ، وال أنِت

 .كمان داس عليه الراقصونوحتطَّمُت مثل 

ويف الصباح، عندما . أعرف أنَِّك أطفأِت املصابيح، ألنَّ الليل طويل

تفتحني الباب، تكون الشجرة قد ابتعدت عن جذورها، وأنا ابتعدت 

 .إىل أبعد من اخليبة

 ألنَّها حبيبيت

لشعرها النازل برق، وللكتابة عنها قنديل أمحر، وسحابة عطر أكرب 

 .من السماء

ألنَّها حبيبيت، خرجْت يداي إىل أعراس اجلسد، وتنكَّرُت يف ثياب و
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 .طفل، كان صغريًا عندما كربُت، وصار كبريًا عندما أحببُت

قولوا هلا إنَّين الراجع على صهوِة الكتابة، والقادر على أن أشقَّ البحر 

 .بكلمة

 .عودوا بها إىل ضفاق قليب، واخبزوا هلا من الشوق خبز الفقراء

ني إىل دفء األنامل الراعشة كورد اجلدار، اهلامسة كمساء خذو

 .الغابة

ألنَّها حبيبيت، علِّموها طقوس الرقص البدائيِّ، لتحرتق بني يديَّ 

فلها كلُّ قصيدة تبدأ ... وألنَّها أمجل النساء. كفراشة يف آخر الليل

 .وتنتهي باحلبِّ

 حرِّيَّة

ختايف من العتمة، فنحن ال . أيَّتها الصغرية كصمت، الكبرية كبحر

 .الفقراء لنا جمد العامل، وهم األقوياء هلم رماد احلكايات

 وحنن. اخليول أغنية، والفضاء جلَّنار، والكتابة قناديُل على أبراج
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. أنا أحبُِّك يف عامل كبري: والقدر واحد، فألكتْب على جناح السنونوِّ

روحي، وهي أعلى من كلِّ  أنا أحبُِّك ألنَّهم مل يدخلوا يف ثياب احلقد إىل

شربُت من البحر، فكان حرِّيَّة، وقبَّلت الشمس، فكانت ... السموات

حرِّيَّة، وصلَّيُت يف معبد الفقراء، فكانت صالتي مشوعًا، ومعزوفًة على 

 .الطريق

كيف يِصلون إلينا، وحنن التقاء اليمامة باحلقول، وبالدنا سرُّ النار 

 والرياح؟

ة، وأنِت أطهُر من غيمة، وأقوى من سيف؟ وكيف كيف يأخذونِك رهين

ال تكونني حبيبيت، وأنِت اخلطيئة اليت منها ُوِلدُت، وهلا أعيش، وبها 

    ال أموت؟

 عائد إليِك

أرقص مع اهلداهد، وأرتدي حبارًا . عائد إليِك من كلِّ صخب العامل

تضعني القناديل يف دربي، لكي ال أضيع مثل كلمة وقعت من . بعيدة
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الشرفة، تقولني  وعندما أعرب من حتت. كتاب، وكنََّسْتها يُد الرياح

للزمان أن يوقف عربته، ويرتجَّل، فهناك متَّسع من الوقت لكي نثرثر، 

 .ونشعل املكان

كلُّ شيء كاذٌب إالَّ أنِت، وكلُّ كالم فارغ إالَّ أنِت، وأنِت وجود 

 .ى عن هزمييت على يديِكالوجود، لذلك حتملين إليِك األعاصرُي، وال أختلَّ

بعد كلِّ صالة، سأخرُبِك من جديد بأنَّنا فقريان، وعاريان يف حلظة 

حبُّنا هو أوَّل املعجزة وآخُرها، فلماذا ال نرقص معًا يف قبيلة . مسِرعة

 الغجر، ونشرُب النسيان؟

يت، لكي ال تفرتسين قيقأعطيتك البحر والشراع، فال خترجي من ح

ولن يبقى يف . لكلِّ مشهد آخر" وداعًا: "سأقول... الرياح، وأنا مقيَّد

 .املشاهد أحد إالَّ أنِت، يا كلَّ احلياة
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 أمجل امرأة

والبؤس، وهي  وأحبُّ التشرُّد... أنام يف العراء، وأتغطَّى بأوراق الشجر

 .تضيء يف قليب. تضيء الكواكب... معي

ولي امرأة واحدة، . أمجل امرأة هي احلرِّيَّة، وأقوى الرجال من حيبُّها

 .وطفل واحد منها، وحنن ثالوث مقدَّس

 اليوم فقط

اليوم سيكون لَك البحر، وستغنِّي كالنورس العاشق عند شاطئ 

 .الذهب

اليوم فقط أريد أن أسألك عن مصرِيك، بعد أن هربَت من األيدي 

 .امللوَّثة حبرائق املدينة

ائدة، وال ترتجََّل عن واليوم سأطلب منك مرَّة أخرى أالَّ تنحين خلبز امل

 .حصاِنك قبل أن تصل إىل قارَّة جديدة، فيها معبد وعبادة

حيقُّ لي أن أعطيَك صراَخ الوادي، ورفيف األقحوان، فلماذا أنت خائن؟ 
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وملاذا ال ترتِّب العناصر لتكون فيها؟ وملاذا ال تنقضُّ على اخلوف الذي 

 فيك؟

تنتظر  اترك اجلذوع الواقفةإنسانيَُّتك يف مكان آخر، فاذهب إليها، و

 .السقوط

وعندما أراك تضرب . ضع السؤال على الطاولة قبل أن يهرب املدعوُّون

األرض بقدميك، صارخًا، وواضحًا، ومنتصرًا، سأعزف لك حلنًا مجياًل 

 .يعانق اخللود ،حلنًا من أعماق روحي... على ناي القصب

 الذين رحلوا

م تبقى يف الريح، وعيونهم تصبح ركبوا على صهوة القدر، لكنَّ خيامه

 .قناديل السهر فوق اجلبال والبحار

هي مرآٌة للحقيقة األكثر . أعمارهم حزينة، هي السفر إىل موعد السماء

بني -اتِّساعًا، وهم بيننا، عازمون على البقاء حول املائدة، وهكذا 

 .ال يعود هناك إالَّ وجود عذٌب نعتقد أنَّه الالوجود -األرض والسماء
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الروح نار تدفئ . الروح القويَّة ذاهبة إىل مسارها بني الكواكب

. كتاب ولكنَّنا متعلِّقون مبن حنبُّ، ونرفض أن ختتفي الصور من... العامل

وغدًا . رحلوا، وكالم عينيِك الدامعتني يكفي، ليمأل القصائد

سيفاجئوَنِك يف حديقة املنزل، حيملون إليِك أسرار العدم، ألنَّهم ما 

ال، وال ينتهون كما يكربون كأطف. الوا يف صدى املكان والزمانز

 .ةلحظتتبدَّد ال

 نهر

سألُت رجاًل ... عندي موعد مع النهر، لكنَّين ما رأيُت ماًء بني ضفَّتني

أنت : وسألُت امرأًة، فقالت. أعمى، عن مكان النهر، فخاف من صوتي

ت طفاًل يلهو يف فهل ترى نهرًا يف هذه النواحي؟ وسأل... غريب فعاًل

 .أعتذر أيُّها الرجل، فالنهر مل يأِت بعد: احلقل، فقال بتلعثم

ومل أكن أعرف أنَّ األنهار ...  بكيُت على النهر ألنَّه ليس موجودًا

 .تضيُع أثناء الوالدة
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 مخسة رجال

رأيت مخسة رجال، يقفون يف دائرة، وكلُّ واحد منهم يضع مسدَّسًا 

 ...يف رأس اآلخر

 :ئين املشهد، وقلت يف نفسيمل يفاج

 .يبدو أّنهم حيّبون بعضهم بعضًا

 النوم

 ...أحتاج إىل النوم، ألرتاح من صداعي

 .لكّن صداعي مينعين من النوم

 الريح

 الريح أنثى، رأيتها ختلع ثيابها على الشجر،

 .وتضرب على صدرها بالرعود

 ...رأيتها تقرع األبواب

 .بأصابع طويلة
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 ...بقدمني غاضبتنيوتدوس على السطوح 

 الريح امرأة عجوز

 .رفض اخلريف أن يتزوَّجها

 مرَّتني

 ...هذا الرجل يغطس يف النهر

 كم مرَّة ينزل إىل قعر املاء؟

 جحظْت عيناه

 ...وأصبح وجهه رغيفًا أمحر

 ...مل يعرف أحد ماذا يريد

 .لعلَّه أضاع خامته يف املاء: قال أناس

 .قد يكون غرق صديق له: وقال آخرون

 ...لكنَّه يرى املوت بعينيه فيخاف، لعلَّه يريد أن ينتحر: وقال البعض

أنَّ هذا الرجل أراد أن يستحمَّ يف املاء  لكنَّ ال أحد منهم كان يعرف
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 .ذاته مرَّتني

 ديكارت

 لعلَّ ديكارت مل يكن يقصدني

 .أنا أفكِّر، إذن أنا موجود: عندما قال

 فإنَّين مثل كلِّ شيء،

 رحني ال أفكِّ

 .أكون موجودًا أيضًا

 شجار

 كان هؤالء الصبية يسخرون منِّي،

 .يرتدون أقنعة من عدم

 ...ضحكوا طوياًل ألنَّين كنت أنظر ميينًا ومشااًل وأحتدَّث مع ال أحد

 ضحكاتهم صرير قاطرات،

 .وأفكارهم ُعلب
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 مباذا ختتلف عن مقعد؟ عن شجرة؟: سألين أحدهم

 .عن جمّرة. حبرعن . أنا ال أختلف عن شيء: أجبته

أرأيت الليل؟ . أترى الشمس؟ هي ظالم يشتعل. ولكنَّك أسري احلواسِّ

فأين ...  أرأيت نفسك؟ أنت موجود، لكنَّك غري موجود. إنَّه نور ميوت

 معناك؟

... واألحد الذي كنت أحتدَّث إليه وال تراه، صوته أقوى من العاصفة

فهمَت ما أعنيه؟ ما هل ... لديه الكواكب، وأنت لديك رغيف وقبَّعة

ألتفُت إليه شيء من األنا،  ما. أعنيه هو الشكُّ، وأنت اليقني الكاذب

هو النور الذي ال تراه، والصوت الذي التسمعه، ولن . وكثرٌي من الكلِّ

 .يكون يف قلبك ما حييت

 العدم

 .الكتاب كلمة، لكنَّها تكاثرت

 .وكلُّ كوكب يضيءكلُّ شيء يتَّسع، ... والبحر قطرة لكنَّها أجنبت
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ومشعة واحدة ... وإنسان واحد كان وما زال. شيء واحد ال خيتلف

 .تتالشى عند جدار، هي العدم الذي نسمِّيه حياة

 األرض مستطيلة

 إىل كم من البكاء حيتاج هذا القنديل لكي ينطفئ؟

 وإىل كم من اجملرَّات حيتاج هذا احللم لكي ينتهي؟

 كي تتغيَّر؟وكم  من الدماء تريد الفصول ل

 .لن جييبين أحد، ألنَّ حريتي أكياس قديد

. واحملنَّطني ن بعيد، وجلست مع السكارىاغادرُت قطار األسئلة من زم

". غاليله"األرض ليست كرة يا . وأصبحت أعرف أنَّ األرض ال تدور

كانت . وأمسكتها بيِدي. ي جتادل الفقراء والفالَّحنيرأيُتها بأمِّ عيِن

األرض مستطيلة، مستطيلة، . مرأة مقتولة منذ أيَّامجامدة وباردة كا

 .مستطيلة، لكنَّ اهلل بارع يف تدوير الزوايا

 



 

[11] 

 

 عاريًا

وأحتاج إىل الظلِّ لكي أصري . أحتاج إىل الشارع، ألكون إنسانًا

 .شجرة

وُولدت ذات مرَّة وأنا أشاهد . وضعين اهلل يف مكان ما، يف زمان ما

 .نفسي عاريًا كالصقيع

حنن لسنا أبناء احلياة، بل . موت بعد حني، سأكون عاريًا كذلكعندما أ

راة يتقدَّمون يف السنِّ، ويتَّسعون كاحمليطات اليت ليس هلا ثياب إاّل ُع

 .العراء

 الزمن

أقرتُب من اخلريف ألنَّه ربيع ممطر، وأحتدَّث إىل الشتاء ألنَّه صيف 

 .يبكي

والزمن ساحر يكذب . الفصول امرأة، تفرح وحتزن، وترتدي وتتعرَّى

 .على العيون
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 (إىل َمن يقتلون األحالم)أحالمي وليمة 

أكلُت األشجار . هامجُت الفالَّحني والغابات. توحَّشُت يف أحالمي

أكلُت السفن . أكلُت الطريق، سقطت السيَّارات يف الوادي. واحلطَّابني

 .ابتلعُت الصدأ... ابتلعت حديدًا عتيقًا. والقطارات

 .ت، البيوت اليت كعلِب الكربيت، كمقابر مجاعيَّةأكلُت البيو

ال أطيق اجلنود، لكنَّين أكلتهم، وأكلت ضابطًا . أكلت حاملة جند

البنادق، اجملنزرات، القبَّعات، ... أكلت خطوط التماس. برتبة عقيد

 .والشاحنات املرقَّطة، واتِّفاقات اهلدنة

أكلت  ...فضائيَّةأكلت السماء والقمر، ومركبة . أكلت سور الصني

 .النازا

فاحذروا . قتل َجماعّي... أحالمي وليمة. أكلُت الغول، وأكلتكم مجيعًا

 .أن تقرتبوا من أحالمي
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 حروف اهلجاء

 .حروف اهلجاء ُمقلَّدة. حروف اهلجاء ال تكفي

 .أريد لغة من َعزف الرياح ألعجن رغيفي

 .رغيفي ال ُيكَتُب، وال ُيقرأ، كأنَّه قبلة حتت املطر

وذات يوم سرقه . ذات يوم أكلين رغيفي، ألنَّين أعطيته للكلمات

اجلواسيس، فالتفَّ على أعناقهم وقتلهم، واضطررت إىل قطع الطريق 

 .ألستعيد رغيفي

حروف اهلجاء مكتوبة على شاحنة للقمامة، مكتوبة على كيس 

على إعالن ... على تنُّورة قصرية ُصنعت يف ُبرج محُّود... بطاطا

 .اخلرنوب، فخر الصناعة الوطنيَّةلدبس 

أكرب من . اجلنون أوسع من اللغات. أكره اللغة ألنَّها ال تشبه اجلنون

خذوا لغتكم ولغيت من أمامي، . أكرب من صهريج املياه. شاشة السينما

 .واعطوني مفاتيح الغيوم، وشهيَق الرعد
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على  أعلِّق سروالي. دعوني وحيدًا أمام الصمت، أبتلع رؤوس األقالم

 .فأمجل الكالم ما كان هاربًا من الكالم. أعرِّي القصائد. عموداإلذاعة

 رأسي

أحتجُّ على األفالم، واجملرَّات، وبائعي . أحتجُّ على اضطهاد النساء

 .التُّحف

وأريد أيضًا . صنوبر بريوت على. وأريدأن أنشر غسيلي على السطوح

 .يف اجلماهري، وأحاصر الكواكب خطَبأن أ

لتنطفئ تلك النجوُم . كبًا كوكبًا ستتفتَّت على يدي، باألسيدكو

ينتهي،  ضجرت من هذا البصيص الذي ال. اخلائفة، ليصري الليل سجَّادة

 .ومن هذا النور الذي هو ظالم يف األصل

 .أعطوني كوكبًا واحدًا ال خياف، وسأقبل به

 .أعطوني كوكبًا يلمع ويكون ذهبًا، وسأضعه يف حقيبيت

 .كوكبًا أقوى من املصباح، وسأعلِّقه يف سقف غرفيت أعطوني
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 .أعطوني كوكبًا من زجاج، وأنا سأحوِّله إىل مرآة

وما نفعها حني ال تدفئين ... النجوم حني ترجتف، تذكِّرني بلحظة املوت

 يف الصقيع؟

اجملرَّة كلُّها ال تعين لي شيئًا، ألنَّها تثرثر بغري فائدة، ألنَّها تدور يف 

 .جاه، وألنَّها بشر  من غري أجسادغري اتِّ

يعجبين التمرُّد . يعجبين حتطيم األجسام، كأنَّها صحون يف مشاجرة

على األشكال، ففي رأسي قبيلة من اجلّن، وعقلي خشب قديم، ال 

 .يتنجَّر

 الشارع

ال أتعاطى يف . ال أتعاطى يف الشأن العام، وال يف الشأن اخلاّص

 .شؤوني

أنظر . ج على العابرين، كومبارس يف سينماأجلس يف الشارع وأتفرَّ

 .األفق صبغة زرقاء لَبيض العيد. إىل األفق
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ألسنة كثرية، أطَول من . وأرى أناسًا يلفُّون ألسنتهم على األشجار

 .عواميد

أحلق . بطين جسر للمعارك.  على بطين. من ورائي. مترُّ عربة من أمامي

لباسها، من أحجارها، من  أعرِّي املدن من. أشتغل ساحرًا. بالعربة

 .أنقذ السوق من صراخ البائعني. أصوات البائعني

 أفرُّ من. ال أحبُّ هيفا. ال أرقص مع النجوم. ال أتدخَّل يف األغاني

 .صوتها وأهيم على وجهي

له وجه حصان،  . أْدلق القهوة على املذيع. ال أتدخَّل يف نشرة األخبار

أعيد الشريط . ا يظهر يف الشريطأخاف من املذيع، وممَّ. وأْيَطال ظيب

 .يعيدني إىل العتمة األبديَّة. إىل الوراء

البيت غول، يبتلع . لن أدخل إىل البيت. َدعوني وحيدًا على الرصيف

 .يبتلعين كحبَّة أسبريين. األغراض

. عليَّ أن أحفر قربي بيدي. يف الشارع ُولدت، ويف الشارع أموت
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 .قربي يتَّسع لبالد

 رقلعأ. رؤوس بشر، أنام على الطريق. أحصي الرؤوس يف الشارع

 فكيف أعيش من غري أن أفعل شيئًا؟. السري

. من نشيج القطارات. من صراخ األوالد. قلياًل من اإلزعاج بعد

أنا ال . أنا مقطوع من شجرة. أنا باطون مسلَّح. اإلزعاج ال يزعجين

 .بأزيز الرصاصفازعجوني بعد . أفكِّر ألنَّ اآلخرين يفكِّرون عنِّي

أحبُّ . برباميل حمشوَّة باملسامري. بإطالق الصواريخ من طائرات ميغ

أنا . أنا جائع يأكل احلديد والنحاس، ويعضُّ اللحظة. أكل املسامري

ألعب على احلبال، وعندما يغيب املهرِّجون، أذهب إىل بيوتهم، 

 .وأضرب رؤوسهم بزجاجة فودكا

 .يف قامة تسدُّ الباب. متثال يتحرَّكيف . هناك َمن يتدخَّل يف شؤوني

سأتشاجر . ذات يوم، سأهجم عليه بأظافري، بكلِّ ما أملك من عتاد

وراءه . سيحطِّم حلبة املصارعة على مججميت. سيضربين بوحشيَّة. معه
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 .وأنا تأبَّط شرًَّا  ،قبيلة

ال يتدخَّل أحد يف . تكاد ختتنق من قلَّة اهلواء. شؤوني يف الكيس

بضاعة رهيبة، عقارب ...  سأفلت شؤوني. أفتح الكيسس. شؤوني

 .أدوية لإلجناب. مفرقعات من الصني. ساعات

 .مواجهيت حرب ضروس، وغضيب دمار شامل

 تشابيه

. أحببت صوت امرأة، يأتي من اهلاتف رقيقًا مثَل ورقة السجائر

 .بصوتها أحتلُّ برَج بابل، وأقتل النمرود

 .ِتح قميص الليل، تـطري الشبابيكعندما تهمس تنف... امرأة مجيلة

وعندما رأيتها، كانت عيناها كعييْن َظيب، وحاجباها كالسيف، 

خدَّاها من تفَّاح، وابتسامتها أعمق من .وترائبها مصقولًة كالسََّجنَجل

 .بركة املتوكِّل

غصن نقا مكلَّاًل . أخذُت الكامريا على َعجل، وصوَّرت قدَّها امليَّاس
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 .بالذهب

صوَّرت عنقها الذي يشبه عنق . خصرها الذي من خيزران وصوَّرت 

 .وساقيها اللتني من مرمر. الزرافة

مل . وعندما رحلْت ذات مساء، تشاجرُت مع اللحظة، واعتنقُت الغضب

يبق عندي غري ُصوِرها، وخزانة من التشابيه، ال أعرف شيئًا عن 

 .أصحابها

يتم امرأة مّرت من هل رأ: أنا اآلن هائم يف الصحاري أسأل الشعراء

كّل امرأة من حرب متوت، : هنا؟ فأجدهم يبكون كاألطفال،  ويقولون

 .وكّل التشابيه حترتق وال يبقى منها شيء سوى الرماد

 ليلة الصدفة

 ال أعرف إذا كنت يف سفينة نوح أم ال؟

أعرف أنَّين مررت، وأنَّ سارقًا . ال أعرف متى مررت على هذه الطريق

 .ادها فارغة من صورتي، ولون شعريأخذ حقيبيت، وأع
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 .كان السارق يعرفين، وكان بلون املاء

شربت كأسًا . دارت املوسيقى. محلين على ظهره، وأوصلين إىل املقهى

ها ضربُت. عضَّتين جبعة يف رأسي. على حبرية البجع من البرية، رقصُت

أسرع من طائرة . كانت أسرع من القطار. هابعصا الغسيل، وحلقُت

جاء الفالَّحون . لكنَّين نتفت ريشها، وكوَّمتها على الرصيف .مقاتلة

جاء عازف األورغن، فحملها حبزن عميق، وعلَّقها على . ليتفرَّجوا

 .كانت شجرة صفراء، لكنَّها شجرة للبجع. الشجرة

كانوا مجيعهم يف املأمت، . مل أجد أحدًا. عدت إىل املقهى، ألثرثر قلياًل

بكيت من فراقه، . كان على موعد مع الصُّدفة .أمَّا السارق فقد اختفى

لقد خسرتها، . وظللت وحدي، نائمًا على الطاولة، حيث ال ُصدفة معي

 .وخسرُت مجيع ما كنت أملك
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 خيال يتالشى

عندما جلسِت جبانيب بعد أزمنٍة حتّولنا فيها إىل جسدين من حجر، 

ما . جترَّأُت على قول كلمةكان تفَّاح شفتيِك ينتظر العبور إليَّ، لكْن ما 

نظرُت إىل عينيِك فقط، . ما أفصحُت عن تشرُّدي. عبَّرُت عن رغبيت

 .فاكتشفُت أنَّ السواد الذي فيهما بقيَُّة ما يف قليب من حريق

مل يبَق شيء . كلُّ شيء انتهى، عندما صعد الزمان إىل عربته، ومضى

 .معه خيال يتالشى، وأتالشى. على املقعد سوى غمامة عطر

إىل خيبيت، إىل علبيت، إىل معتقل ال ميكن  مرَّة أخرى ترحلني، وأعود

 .ألحد أن ينقذني منه

 حبيبيت

وترسم . تتبعين حبيبيت يف الغابات، جترُّ شعرها على الضفاف واحلور

. أحبث عن شيء هلا، شيء ال يراه إنسان. حبرب شفتيها قناديل معلَّقة

فكَّرت . عطر السارح من أكواب الزهورفكَّرت باهلواء، بالصقيع، بال
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. بالعواصف والرعود واألضواء اليت تنسكب من جمرَّات بعيدة

يبدو . لكنَّين مل أعثر على ما يرضيها. وفكَّرت باخلَيال وما وراء الفكرة

 .أنَّها تريد منِّي ما أريده لنفسي فقط، وال أعطيه ألحد

 سقراط

 .خافوال أ. سقراط يعلِّمين أن أعيش يف خطر

. عد إىل ذاتك، إىل األصل، وال تقل ألحد إنَّك تعرفين: يقول لي

األفكار لألقوياء، . سيتَّهمونك بأنَّك تفكِّر. سيعتقلونك يف املدن

راة من أفكارهم ميلكون كلَّ شيء، والذين يرتدون الُع. ولست للُعراة

إذا كنَت ال ختشى من املوت، فيمكنك أن . ثياب املعرفة يتشرَّدون

ل إنَّ العطر هو الذي صنع الغابة، واليباس هو الذي صنع احلقل، تقو

واملوت هو الذي أطلع األغنية، لكنَّ العميان ال يبصرون، والُعرج ال 

إذا اضطهدوك فاعِطهم وردة من حديقة . يعرفون أنَّ الطريق موجودة

: وإذا فتحوا لك الباب لكي تهرب إىل مدينة بعيدة، فقل هلم. روحك
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. سأتبعها وتتبعين. مدينيت هي روحي وال أخرج منها. تعنييناملدن ال 

 .واألغنية ال تنطفئ. ستغنِّي معي يف الليل والنهار

يف فضائها كواكب، وعلى . أجلس مع سقراط يف حديقة من نور

وحنن لن نسكت . واملقعد يف الظّل يتَّسع لنا. أزهارها دموع الكلمات

 .تنا أصعب من املوتعن الكالم، ألنَّ كالمنا معجزة، وسكو

 أمساء مستعارة

الصور أكثر من الناس، أعلى من . ال تضعوا صورتي مع صورة أحد

 .الصور تستفزُّني. ناطحة

َ لي امسًا، فاألمساء مستعارة، وأنا ضيَّعت هويَّيت يف  ال تقولوا إّن

 .حبرية

وأنا . قالوا شعرًا. أشعلوا نار قهوتهم. العرب أخذوني من امسي

 .ة، ولبطين حصانجالست عنرت

. بالرغوة وأهلي تركوني على الشاطئ وحيدًا، فجاءت موجة، وابتلعتين
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 .بعد مدَّة استيقظت من رغوتي

والزمان محلين على ظهره مثل كيس من الشمندر، وتركين يف احلقل 

 .وحيدًا

 .عاثت يفَّ فسادًا. نقرتين العصافري

 .ر، ومدينيت النسيانفبييت عا. واملكان عيَّرني بأنَّين ال أمحل امسًا

. أعلِّقها على اجلدار، وأتسلَّق عليها كسنجاب. أفرح بأمساء ليست لي

أتشاجر مع . ثمَّ أعود إىل مقعدي، مسرعًا، متآمرًا على ذاتي. أعضُّها

 ".واغا واغا"الغياب، فيضربين مبكنسة، ويسمعون صراخي من 

 تهجَّرت

ومن وطن أكرب، ومن  تهجَّرت من وطن صغري،. تهجَّرت أكثر من مرَّة

 .وطن أكرب من األكرب، ومن وطن أصغر من األصغر

 .تهجَّرت وسفينيت خالية إالَّ من األشباح

سرقوا . هامجين قراصنة. كان معي أطنان من الذهب عندما تهجَّرت
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 .وأخذوا منِّي ذهب املواعيد، وغابوا على أعقابهم. جلدة رأسي

كانوا يشتمونين بلغتهم  .عرفتهم من هلجتهم. قراصنة من الصومال

  . األصليَّة

. ُكتبْت عليه شعائر العبادة. ترّجلُت من سفينيت عند حائط مهجور

نزل عليَّ مالك جبناحني، فحدَّثين عن جدِّه املالك، وعن احتمال أن 

 .ألّن بالدي تبيع جسدها، وأنا ابن اخلطيئة. أكون مالكًا، فرفضت

مسائه، كانت لعنيت ترفرف على وعندما رفرَف املالك عائدًا إىل 

على منارة مهجورة، وما زلت إىل اآلن أهرب من . القمم، على الشواطئ

 .لعنيت

 عار عن الصّحة

 .شهادة بالزور. هي انتحال ذكّي. احلقيقة هي كذب ُيصدَّق 

 .وكلُّ كالم عاٍر عن الصحَّة. احلقيقة كالم

كرهت . عذباإلشارة باليدين حديث . خذوني إىل العصور القدمية
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ما أمام . ما وراء األخبار. املذيع. الراديو. التبصري. القهوة. الصباحات

اهلاتف وَمن . أمساء الربامج. الضحك. الكامريا اخلفّية. األخبار

 .مترَّدت على زياد بن أبيه. املنابر العتيقة. كرهت اخلطاب. يهتفون

. ثاًلحديث باالحتكاك م. أحبُّ أن أجرِّب احلديث من غري كالم

يقتل النعش . يقتل القاتل واملعزِّين. يقتل بصمت. حديث كهرباء

 .الذي على العربة، واحلصان الذي بكى من كالم الرثاء

األشجار ال ُترى بالعني . خذوني إىل حفيف األشجار، وسقسقة الينابيع

والينابيع . هناك موسيقى يف أعماق اجلذور. اجملرَّدة، وال ُتسمع باألذن

كلُّ قطرة تعود إىل الوراء، إىل . ىل البحر، بل إىل نفسهاال جتري إ

 .األصل

للرهبة . أتركوني وحيدًا يف جزيرة الصمت، حيث للسكوت معنى

البحرية . يف نقيقها البطيء. واتركوا الضفادع يف البحرية. ضجيج

 .خرجت من بطن اجلفاف، والضفادع أبناء العطش
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 ابن

 .الرصاص الذي ينكِّل بالصمت. عندما ولدته أمُّه أطلقوا الرصاص

 .باملدافع الرشَّاشة حصدوا الزعرت الربِّّي،َ يتَّموا خبُّور مريم

. ما الفرق بني املولود وامليت؟ كالهما ُيطلق يف حضرته الرصاص

أبناء النور حيتفلون بالنور، وأبناء الظالم يفرحون . تتعرَّق البنادق

 .بالظالم

 .ا امليت احلقيقيُّ فهو َمن مل يولْد بعدواملولود احلقيقيُّ هو سقراط، أمَّ

األطفال اآلخرون، أبناء اجلياع، وأحفاد اللعنة األبديَّة، من احملتقرين، 

واملنبوذين، والذين أجنبتهم أمَّهاتهم على أدراج اهلياكل، فِرحوا به، 

لوَّحوا له باملناديل، محلوا أغصان البلح والزيتون، أعتقدوا أنَّه إله من 

 .ور من نورإله ون

لكنَّهم كآبائهم وأمَّهاتهم، سيشربون من مستنقع اخلوف، ويأكلون من 

 .خبز الطاعة
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الناس ال يعرفون أنَّ الشجرة اليابسة ال تنبت عنبًا، وأنَّ غيمة الصيف 

أنا : "مكتوب يف الُكتب. الناس ال جييدون القراءة. ال تصنع الينبوع

 ."الربُّ إهلك ال يكْن لك إله غريي

 ولسأق

 :أخاف أن أقول لكنَّين سأقول، وأخاف من أالَّ أقول، لذلك سأقول

ال أريد رؤوسًا . اخلالص-إمحلوا هذا السرير، وتعالوا إىل املعموديَّة 

ال . تنحين يف معبد اهلزمية، ال أريد شجرًا يابسًا تدعس عليه األيَّام

تيب طوبى لألقوياء الذين ُيعيدون تر. أريد لشيء أن يبقى يف مكانه

 .يتأبَّطون رأس الغول. احلقيقة

 .اجلبانة مأمت. اجلوع ممنوع. اخلوف ممنوع

 .أخاف أالَّ أقول، ولو كنتم ستضربونين حبجر، ورأسي من زجاج

بامللوِك احلاضرين الغائبني،  .ربونين بكالم األنبياء الغابرينستض

أيديهم على أعتابهم خيول، ويف . الوارثني املوروثني، القادمني الذاهبني
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 .وعلى دروبهم طواحني. رماح

 .متاثيل من حناس. ِزْفت يف الضمائر. أبطالكم صوٌر مرسومة

. ، ألنَّ بيوتكم من هباء، وخبزكم من عار"اتبعوني: "أخاف أالَّ أقول

هناك . اتبعوني لكي ال تدوس عليكم خيول الغضب، وعربات الكآبة

غبطة مذكورة . وحريربالد من عاج . على املقلب اآلخر، ربيع ال ينتهي

 .يف سفر املزامري

 زيادة يف األجور

 .مسع بزيادة يف األجور. عازف التشيلُّو ال يعزف

يتَّكئ على . يشرب كأسًا مع الثلج.  يتعب. وصاحب املقهى يفاوض

 .عكَّازة اخليبة

موسيقى . موسيقى من الفونوغراف. ليس للموسيقى اآلن شكل مفهوم

املوسيقى ُتعطى جمَّانًا، ال تأكل . اجملوهراتال تليق بها . جاز مرتبكة

 .تغضب يف السرِّ والعلن. وال تشرب
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 .زوميب، يتغطَّى بربطة عنق. واملوسيقيُّ هيكل عظميٌّ

كان ميكن أن يصري خالدًا، كباخ، كموزارت، . حطَّم العازف معجزته

 .كبيتهوفن

 .يزوِّر املشهد. وكان ميكن أن ُيفرغ حبرية البجع من مائها

. ازف غري مثقَّف، ُيريد أن يشرتي رغيفًا، يريد أن يشرتي حذاءع

 .تكراره مملٌّ. يريد أن يشرتي زجاجة برية

وأن . أن جيرِّب الشهيَق والزفري. كان عليه أن يتمدَّد قلياًل يف اجلوع

 .توتُّر يف الروح وتوتُّر يف اآللة.  َيخرج من هذا التوتُّر املبهم

ليبَق بطيئًا يف أحالمه، وقد . ينام على شاربيه ليبَق هناك وراء الطاولة،

نريد عازفًا . وليبَق العزُف من بطن الفونوغراف. ال يعود منها

. عازفًا ينام يف الشارع. ال يقرأ النوتة، وال ينجب أوالدًا. متحضِّرًا

. يبكي على حياته. يصارع الشجر واللصوص. يتشاجر مع املارَّة

... األرض، وال يعُطونه لرية واحدة يغضبون من بكائه، ميسحون به



 

[61] 

 

اجلسد خيرِّب املوسيقى، حيطِّم . املادَّة جسد، واجلسد أصل اخلطيئة

 .ويقتل السامعني عن بكرة أبيهم... التشيلو

 أشباح

 .يف كلِّ النوافذ عيونهم مجر ورماد

يسكبونك على أشجار . يضعونك يف قمع. يسدلون عليك غبار اللعنة

 .الكينا

رعب يف . حريق على الدفاتر. ن هنا مرَّة إالَّ كان حريقما عَبروا م

 .دخان يف اجلسد. احملاجر

لكنَّ الليل حمربة، . يعرفون كيف تبقى جائعًا، كيف تصرخ يف الليل

 .والقمر فكرة للكتابة

يف املناضد . يف األبواب واألكواب. يف ألواح الصابون. حتت املقاعد

ُيغريون عليك بأظافر من . لقعوديف القيام وا. يف الصالة. املبعثرة

ممنوع أن . ممنوع أن تقرأ. يضربون رأسك مبطرقة اخليانة. حناس
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فاألرض والسماء هلم، والصحائف من . ممنوع أن تطري فراشة. تكتب

هلم األزمنة . هلم رؤوس كثرية، وأشكاٌل يف غري حملِّها. اكتشافهم

 .ماميَّةالصفوف األ هلم. واألمكنُة الداكنة، وغرف التعذيب

لكي أشرب كأسًا يف . لكي آكل رغيفًا. سأغلُق الباب عليهم لكي أعمل

من السكاكني اليت يف . من خياالتهم. أهرب منهم. العشاء السرِّيِّ

 .ليس بالرتاب. ليس باخلبز أحيا: أصرخ بهم. قبضاتهم

. أنا البعيد البعيد الذي ال تسمعونه. أنا الوحيد الوحيد الذي ال ترونه

 .وحروفه من ذهب وكواكب. ه بلغة القبائلكتابت

. كم عتمةُرَوُص. احلقيقة هي أنَّكم أشباح، وأنا ال أصدِّق وجودكم

 .وِمن غريي ال أمساَء للمجرَّات. وصورتي مشس معلَّقة

 الكتابة

 .ابنة العدم. كتابيت ابنة احلرب

 .يف بيتها حزن دائم، وشعراء يتقنون الرثاء. كتابيت بلون الظالم



 

[65] 

 

 .على خطوط سوداء، كلمات أكثر سوادًاوضعتها 

 .كلمات فيها الشتاء، والرعد، والربكان، وغضب األرواح التائهة

خدعتكم . لقد كذبت عليكم. أنتم تقرأونها من غري أن تقرأوا

 .بالكالم

حرف خاطئ . سطر قاتل وسطر مقتول. جعلتكم ال متيِّزون بني السطور

 .وحرف مالك بأجنحة

ال . أنا ال أعرف نفسي متامًا. ذا أريد، وماذا ال أريدإنَّكم ال تعرفون ما

نسيُت . ضربتين صاعقة يف رأسي. أعرفكم، وال أعرف معاني الكلمات

 .أنَّ الكتابة قد ُصنعت لكم، ونسيت أنَّكم ُولدمت لتقرأوا

كان ميكن أن أحدِّثـَكم بصمت، لعلَّكم تفهمون صميت أكثر ممَّا 

دة اليت كتبها العطر على أجنحة الصمت هو القصي. تفهمون الكتب

الصمت هو الوجود الذي يبتعد . الصمت هو الصالة والعبادة. الزنابق

 .إىل ما هو أبعد من املمكن
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الكالم . إذا وصلتم إىل أعماق الكالم، فعليكم أن تعرفوا أنَّكم يف خطر

 .د، وعلى العامل أمجعب على اليوم والغحر. يغيِّر

ما خلف السطور، لكي . بني الكلمات ما. أنصحكم بأن تقرأوا الصمت

 .تعرفوا وجهي، وتسمعوا كّل كلمة أقوهلا، ولو كنت ال أقول

 عبور النهر

 .النهر ليس فيه ماء... حاولت أن أعرب النهر

 .النهر ال يذهب إىل مكان... حاولت أن أتبع النهر

 أين القبائل الذين كانوا هنا؟ أين امللوك، والقصائد؟

 .عت حروب، وتساقطت أمساءعلى جسر احلجر  وق

 اجلسر شاهد، وشهيد حتت أقدام اخليول؟

لألنهار . يف النهر أسرار ال يعرفها الفالَّحون. املراكب ممزَّقة األشرعة

 .موعد مع اجلسد

 .أنت ال ترى املاء، بل ترى دماء متنكَّرة
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 ...أنت ال تسمع اخلرير، بل أصوات اللعنة

إذا نزلَت إىل أعماق . املوت والقيامةكتبوا على النهر أنَّه اخليط بني 

وميكن أن تعثر على . النهر، ستجد حضارة غائبة، وضمائر مسترتة

 .ما زالت تنظر حنو الشمس هوجو

كان مسِرعًا لكي ال . حاولت أن أحتدَّث إىل النهر ذات مرَّة، فلم يسمع

 ال حيبُّ. النهر ال حيبُّ أن تتبعثر أجزاؤه. النهر غاضب. يصادف أحدًا

 .أن يصادق البشر

 كان عندي لو

سأشرتي . لو كان عندي حصان، كنُت ركبت عليه، وذهبت إىل الصني

 .سأتعلَّم اللغة. سجَّادة، وأشرب القهوة بني الفالَّحني

الشجرة فيها . لو كان عندي حصان، ألخذته معي إىل معبد الشجرة

نبع يسابق ال. لربطته عند النبع. أسرار مقدَّسة، واحلصان يعبد األشجار

 .اخليول، يروِّضها، يفرُّ من عطشها
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سأفلته . أريد حصانًا عائدًا للتوِّ من فيلم كاوبوي. ال أريد حصانًا أعرج

ويرتكهم  يف ساحة القرية، ليهجم على اخلائفني، فيأكل وجوههم،

 .قشورًا على الرتاب

سأعطي صاحب اإلسطبل لرية ذهبيَّة، لكي يطعم حصاني، وسأدخل إىل  

أناس . نة، فأستمع إىل موسيقى هوجاء، وأنظر إىل أناس يرقصوناحلا

 .ال يعرفون لغة الرعد، وال يشربون إالَّ ما تبقَّى يف الكؤوس

الطاولة من خشب قديم، ... سأشاغب حتت القناديل، وأقلب الطاولة

ولن أغادر املدينة، قبل . كلُّ شيء سيتغيَّر.  والنادل متجعِّد كالعصور

 .ضى، وتشرق الشمس يف العيون املنطفئةأن تعمَّ الفو

 اجلبان

 .كالعاصفة أمتطي جوادي ألدافع عنك، حني تكون على سجَّادة اخلضوع

تنتظرني لكي أعطيك بيتًا، كي أحضر إليك خبز املائدة، أيُّها اجلائع من 

 .زمان
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عندي قدِّيسون، وأنبياء، وماردون يف العراء، حيث الريح تصيح، 

 .يقوالربق يلوِّن الطر

لسُت قاتاًل عندما أقتل احلقد يف العيون، ولست جمرمًا عندما أضيء 

 .يف العتمة

 .أنت تقرأ شيئًا من الكالم، وتبغض شيئًا من احلقيقة

وأنَّ أنت تشرب قطرة من النهر،  وتنسى أنَّ النهر فاصلة يف كتاب، 

 .ف هي العطشوأنت خائقطرة املاء اليت تشربها 

 عندما أكون صغريًا

أكون صغريًا، أصعد إىل السطح، ألحطِّم الكواكب، ألرتدي عندما 

 .غيمة مسافرة

الذئاب ال تأكل . يف الوادي ذئاب، لكنَّها ال ختيفين. أركض يف الوادي

 .الناس عندما أعود صغريًا

أختبئ وراء اجلدار ألضربهم باحلجارة . همحاصُرني اجلريان، وأاصُرحي
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يرتعدَن منِّي عندما أكون البنات . أقطع الطريق على البنات. والوحل

 .صغريًا

عليَّ . احلالقة تضييع للوقت. ليس لي شاربان، وال أحلق حتت الشجرة

أنا من نوع . إىل أين سيطري؟ أطري وراءه. أن أطارد عصفورًا أعرج

 .من نوع األشباح املخيفة، عندما أكون صغريًا. الطيور

فني ذلك، النَّين ال يف زمن الطفولة أحبُِّك أكثر من اآلن، وأنت ال تعر

رأسي من فخَّار، ال . فمي كبري. وجهي أمحر. أملك اجلرأة على الكالم

وأغضب عندما . أتأفَّف عندما جتلسني وتنُّورتك من كشمري. يفكِّر

 .بضاعة مهرَّبة. طباعٌة غري أنيقة. تطبعني قبلة على جبيين

نت أغنِّي مع ك. يف ذلك الزمان، كنت أنتعل الشارع املبلَّل مبطر اخلريف

 .عزفًا خارج النوتة. موسيقى نشاز. كنت شيئًا غري مألوف. الراديو

. قاميت عالية. ربطة عنقي من حرير. أناقيت تذهلين. أنظري إليَّ اآلن

... مل أعد أقطع الطريق على البنات. مل أعد أمجع التنك وعلب العصري
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 .كون صغريًانَّين أكون أعظم الفاحتني عندما أأل ،ليتين أعود صغريًا

 السائق

 كم مرَّة عليَّ أن أفتح  هذا الباب، لكي أصعد إىل جانب السائق؟

 كم مرَّة عليَّ أن أعطيه امسًا، لكي يكون مثلي من طني ورماد؟

كم مرَّة سأدفع له، لكي نصل إىل آخر الطريق؟ وكم مرَّة سأدلُّه على 

 العناوين، ليعرف َمن أنا، َمن أنت، وَمن هو؟

 سيضيع بني العناوين؟...  سيعود إىل الوراءكم مرَّة 

 .أنا طاغية. أنا لست صحيحًا. العناوين ليست صحيحة

إذا كان أحد يبحث عن عنواني، فأنا هناك،  على الرصيف، أتعارك مع 

 .أسرق اللحظة من يد الزمان. احلقيقة

 حقود

كيف . ولد من اليباس. هذا احلقود هناك، أحالمه فارغة كسطل احلليب

. ب الفراغ أحدًا؟ اسألوا الفالسفة، العلماء، أطبَّاء الوالدة واملوتأجن



 

[71] 

 

اسألوا مار يوحّنا، مار جرجس . اسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون

النساء الواقفات على جسر . الرهبان واحلطَّابني. قبل أن يقتل التّنني

 .سيصّبون عليكم جام الغضب وتندلع حروب. الوالدة

يريد أن يكون . ال حيلق. هيئته صفراء، وجهه خريف .ال يشبه أحدًا

مكتوب يف العهد القديم أنَّه من . ..كور يف معاهدة فرسايمذ. قنفذًا

 .ضحايا الطوفان

نزل من السطوح . متطاول على أرغفة القدِّيسني، وعلى أوعية النحاس

له ربَّة  صفَّقت. صفَّق الناس. أطلعه ساحر من قبَّعة. كما ينزل الوحي

 .البيت، وكانت تعلف السناجب

من  هرشأ. يف الصحف. صورته على الشجرة، على جدران اإلذاعة

يشفق عليه القرّيون، يقدِّمون إليه َبيض . ، ومن نار على عَلمألعيادا

ن عيتحدَّثون . يقرأون له يف القداديس. يرقصون يف عرسه. احلمام

يصرخ . حيكُّ رأسه طوياًل. أسهيعتقدون أّنه ُيفكِّر عندما حيّك ر. إهلامه



 

[71] 

 

ال يطلع منه . رأسه ناشف. يصرخ الكهنة، يتلهَّف املصلُّون. العمدة

يلزمه دواء لكي خترج الضغينة . تلزمه عناية. خذوه إىل طبيب. شيء

 .من قلبه

 خائنون

 :أيديهم من خزف، وعيونهم ترصد املكان. جيلسون إىل املائدة

. تعزف امرأة على الكمان. لةأباريق، مشوع، وصور لقدماء العائ

وبعد قليل تكون يف . يكرهون الكلمات. حيقدون على املوسيقى

 .تكون العازفة امرأة من غري جسد. الكؤوس دماء، والكمان جّثة

 ال أحبُّ الوعود

وأنا طفل هارب من الزمان، ال . تطلبني منِّي أن أكون هادئًا بني يديِك

. أصرخ يف الوادي. أتعرَّى. لغابةأدهُن وجهي بألوان ا. حتتويين علبة

 .أتغطَّى بعزف القبائل. أخرج من عتمة اهلياكل، على فمي برق

 .ال تطليب منِّي أن أكون عجوزًا، يغمض عينيه ويسري
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 .ال تطليب منِّي أن أكون مشسًا منطفئة

 .ال أحبُّ الوعود واالنتظار، وقّصة تتكرَّر

الينبوع، وثيابي هي العبري الذي يف فمي أغنية . يف كأسي ضوء الكتابة

 .ترتدي منه احلقول

 ملك على املُدن

غري أنيق أخرج من بييت، أركض أكثر من الغزال، وأصرخ أعلى من 

املدينة تكرهين، وأناس يضربون حولي . أنا واملدينة على قتال. الرياح

 .ال أستكني. طوقًا

شاحنة استوليت على . يعين احلروب اجلدال. املواجهة معي خطر

.  طارت نافذة وراء عقلي. هدمُت جدارًا. دخلُت يف السياج. قمامة

أنِت خائفة ألنَّ الشاحنة أكرب منِك، : قلت هلا. رأيت امرأة تفتح فمها

فال تناقشي معي يف أنواع املالئكة والشياطني، أنا . وألنَّ جمدي عظيم

 .دنأعلن نفسي ملكًا على امل. أحكم عليِك، وأسيطر على القارَّة
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 الفراغ ممنوع

إىل متى . أقرأ لكم وأنتم ال تقرأون. أعزف لكم وأنتم ال تسمعون

 ستطول إقاميت يف احلرب والعبري؟ ومن سينقذني من داخل علبيت؟

جعلين . أخرَج األرنب من قبَّعيت. أخذني الساحر معه إىل مدينة بعيدة

. يتأرجعين إىل خارط: صرخُت به من وراء الوراء. أختفي وال أعود

كان يضحك من سذاجيت، ويسهر على . رتِّبين كما ترتِّب احمليطات

جييء له األطفال بالكؤوس فيشرب ويرمي . جسر، حتت النجوم

هناك رجل واحد . الوجود صحيح. الفراغ ممنوع. بالفراغ يف النهر

. جيب أن يكون وجوده فراغًا، ألّن املدينة منطفئة والكلمة يف احلضيض

يصرخ إىل الساحر، وليس على . عيناه كئيبتانرجل واحد أعرج، و

 .الساحر أن جييب
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 بوهيمّي

الغجر حيبُّون الرقص . ورقصْت من أجلي. ين يف العاصفة و الغبارأجنبْت

. ينظر إليَّ األطفال بدهشة. والنسيان، وأنا مثلهم منسيٌّ يف ساحة

عرفون ال ي. حيبُّون البطاطا أكثر من الشعراء. األطفال ال يفهمون لغيت

 .أنَّين بوهيمّي، وهويَّيت عليها صورة رجل يرقص من الوجع

 ملاذا ال أفكِّر؟

أخذت حبَّة أسبريين، وقال . التفكري صداع. أفّكر يف كلِّ حني

كيف يفكِّر عنِّي؟ إذا فكَّر : لكنَّين فكَّرُت. ين أفكِّر عنكدْع: الطبيب

أفكِّر أفكِّر يف أيِّ أريد أن أفكِّر، وعندما ال . عنِّي أكون من غري تفكري

دعوني أفكِّر لكي أتعب، . .. شيء، يف تنكة، يف قمع، يف جرَّار زراعيٍّ

. أسأله عن عمره. أتأمَّل يف الكونياك. وأشرب كأسًا من الكونياك

املاء . الكحول ممنوع على الشعراء: أقول له. أطلب منه أن يقوِّيين

. ف أن أغرق يف التفكريأفكِّر وأفكِّر، وأخا... جعلوه للعمادة. ممكن
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هي ليست رغوة وليست من الصابون يف . أنظر إىل رغوة الكونياك

حقيقة أنا مثل هذه . هي قليل من فكري يعمل يف الكأس.  شيء

يرتكين أحدهم . الكأس، شفَّاف، خترتقين الشمس من جهة إىل جهة

: ومكتوب على الكأس. يريد كسري أيُّ مشاغب. على طاولة يف حانة

 .مرَّ من هنافكري 

 احلقيقة حترِّرني

النهر يعود إىل الوراء، فأين هو الينبوع؟ والسفن العابرة ال تعرف إىل 

عندما تندهش األرض . األرض ال تدور منذ أيَّام نوح. أين تذهب

 .وال يطلع الشجر. تتوقَّف عن الكالم

: للناسقلت ... احلقيقة حترِّرني. أنا فقط على ضفَّة النهر أعرف احلقيقة

النهر غيَّر طريقه والسفن غرقت، فاحتقروني لكثرة ما تعاطيت من 

وكنت أرفض أن . كانوا يتبعون النهر ويقرأون مزامري املاء. احلشيش

كان . لكنَّ الشرطة يف إجازة. طلبوا الشرطة لكي تعتقلين. أسري معهم
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سرقوا املاء . سرقوا احلوانيت واألشرعة. اللصوص يسرقون كلَّ شيء

أنا لصٌّ يف وقت : هل أنت معنا؟ قلت هلم: سألين اللصوص. هلواءوا

وما أزال من تلك الساعة، أصلِّي . احلاجة وقدِّيس يف وقت الصالة

 .وأشاغب، وأسري كما النهر إىل غري اتِّجاه

 أعرفك

إذا ختلَّيَت عنِّي، أقع يف هاويِة روحي، . أصبحَت تعرُفين، وأنا أعرفك

 .ماتأصبُح فراغًا بني الكل

. ال أريد أن خترَبني أين تسكن، ألنَّ قليب مدينة مهجورة عندما تغيب

 .ضلوعي بابسة كحطب الغابة

. ال تفارقين ألّن خطيئيت كبرية، خطيئيت والبكاء ُولدا معًا وميوتان معًا

 .وأنا أعيش بينهما، كظّل الوردة

املطر  أسري حنو. عودتي إليك، إىل الذات، وإىل املطر الذي يصنع البحار

 .ألّن حياتي عطشى، وأنت الوحيد الذي عنده ماء حلياتي
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 تعودين

أنظر إليِك من . تعوديَن كما باألمس، وجتلسنَي على مقعد الذكريات

 .منذ عصور مل أغرق يف خليج أسود. قريب

أحبُّ أن أحطَِّم اخلزف على جبني األيَّام، أمحَلك وأعوَد إىل الوراء، 

هناك شيء . رفة، وشفتاِك وردة الصباحعندما كنَّا سجينني على ش

ربَّما قصيدة ليست من حرب،  بل . واحد مينعين أن أكتَب شيئًا لعينيك

هو اخلوف الذي اطفأ كوكبنِي على ... شيء واحد مينعين... من وجعي

 .فكلَّما التقيا يف الفضاء البعيد يبكياِن من العتمة... عَجل

 اللحظة الضائعة

. يتأّبط حلظاته وميشي. الضائعة ال يعرف بها الوقتكثري من اللحظات 

حقيبته مثقوبة، تتساقط حلظات على الرصيف، يسرقها العابرون، 

ه َمن عنأل يس القطار تأّخر عن اجمليء فلماذا. يكرهها موعد القطار

 ينتظرون اللحظة املناسبة؟
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غّني ي. يفرُّ النهر. والنهر ميشي، حياول األطفال أن ميسكوه يف اللحظة

. يعطش. لكّن التشيّلو من غري ماء. وهو يركض، على عزف التشيّلو

 .تفرُّ اللحظة أيضًا ويبقى العطش. يعصرها. يتناول اللحظة

. أنا يف اللحظة أريد أن أعيش، أكتب حياتي على دفرت، لكي ال تضيع

يتدّخل . أتشاجر معه. يأخذها من أمامي دفعة واحدة. يأتي سارق ما

يريدنا أن نهدأ قبل أن جتّف البحرية من مائها يف  .عازف التشيلو

. عادة ال تعرف اللحظات أّنها تأخذ كّل شيء وال أحد يأخذها. اللحظة

ينام . ينام مجيع القّديسني. يعّلبها الصاغُة يف آالت تدور وتدور

حّراس اهليكل وتبقى اللحظات تنهمر كالشتاء، فَمن يقفل النوافذ قبل 

  البيت، وحتمل سريرًا، خزانة، مقعدًا؟أن تدخل العاصفة إىل

 .حتمل الرياح العاتية يف اللحظة جباًل من مكانه، تطرحه يف احمليط

. تناثرْت يف كلِّ مكان. وقفُت أمام اللحظة عاريًا، ضربُتها بقبضيت

. ال رعد خييفين. ومن تلك اللحظة ال رياح تقهرني. كانت تلك حلظيت



 

[80] 

 

 .أنا الرعب الذي يرعب االنتظار

 عندما حيبُّين

 .أنتظر أن حيبَّين، وينتظر أن أحبَّه

 .قصيدة أعمق من البحار. احلبُّ كتابة أنيقة على دفرت الزمن

 .أحتّدث إىل النجوم. عندما أحبُّ أخرتع سيمفونيَّة اللحظة

أنا سفينة ُتحطِّم . عندما أحبُّ ال يهمُّين أن يطول الزمن أو يقصر

 .حدود الزمان

سأرتدي ثياب الربيع، وأغسل شعري مباء العطر  وعندما حيبُّين،

 .والينابيع

 .سأعانقه لكي ال يضيع من يدي، وأضيع

ويف يدي زهرة، من غري أن أعرِّيها، ومن غري أن أسأهلا . أحبُّه من بعيد

 .أعرف اجلواب
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 عندما وضعَتين يف قلبك

 ملاذا أعيش هنا، واهلناك يّتسع لقصيدتي؟

 .مثلما يطري العصفور من قفصه إليَكقل لي كلمة واحدة، وأطري 

وال أحبُّ أحدًا . أحبُّ الرعد الذي هو أنت. أحبُّ الشمس اليت هي أنت

 .إال أنت

بامسًا، ُمطالًّ على اجلبل،  يف النهار أنظر إليك من نافذة الروح، فأراك

أكثر، ويف الليل أتسّلق على اجلدار ألهمس وًا إليَّ بأنَّك حتبُّين تفها

 .بين أنت، وأنت السؤال واجلوابلنجمة، فتجي

. وعندي رغبة يف أن أبقى هناك. فرحُت كثريًا عندما وضعَتين يف قلبك

 .وهناك حقيقيت اليت ال يعرفها أحد غرينا. هناك بييت الذي فيه ولدت

مل يفرحوا كما فرحُت، وأنا أمأل يف . الشعراء مل حيبُّوا كما أحببُت

 .  بكأسي نورًا، وأمسع خطواتك وأنت تقرت

رميت باألحزان على قارعة الطريق عندما رأيت صورتك يف الوردة، 
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ومسعت صوتك يف احلديقة، ونظرت إليك تدوس على الغيوم، وتأمر 

 .الكواكب بأن تضيء

ومن أجل عينيك ال أخاف وال . أنا ال أسأل عنك، ألّنك ترافقين

 .أتزعزع

 انتظار

انتقلْت . نُت فيها أمسواليوم عربة نقل، ك. يومًا آخر نتظُرأكّل يوم 

صادقُت الشّحاذين، وسألتهم عن اليوم، . بي من رصيف إىل رصيف

فقالوا إنَّهم ال يعرفون شيئًا عنه، سوى أنَّه بطيء كالسالحف، مرتّدد 

االنتظار ال . األوقات غربان تأكل بعضها. التواريخ فّزاعات. كاللصوص

 .ينتظر

. أحبث عن موعد، وحكاية. أكنِّس الشارع وأنا أحبث عن شيء أضعته

ينصحونين باملغادرة ألّن العاصفة مترُّ . يزامحين املشّردون على مكاني

. يسقط املوعد يف حفرة. يف مثل هذا الوقت، ويف مثل هذا املكان
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ال أحد . يتعب الغّواصون يف حتديد مكانه. يلقي بنفسه من فوق جسر

أعيش أبعد . ألوفال أحد يعرف أّنين جنحت يف اخلروج على امل. جيدني

وبأعجوبة من صنع يدي أحطِّم . وأعمق من احلروف. من الذاكرة

 .انتظاري

 صار البحر أزرق

 .قّبلْتين يف َفمي، فأحبْبتها. عندما غرقُت يف النهر، أنقذْتين امرأة

 .كانت مشرقة، وشعُرها ينسِدل فيغطِّي األكواخ، ويسرح يف الغابات

فأخذها املاُء إىل البعيد وارتجَّ  كتبُت عنها قصيدة على ماء النهر،

 .البحر

: قلت هلا. تركتين وحيدًا، ألّن زوجها كان ينتظرها عند أطراف الغابة

 .ملاذا تركِت على فمي قبلة؟ فلم جتْب ألنَّها كانت متعن يف الغياب

منذ ذلك احلني صار البحر أزرق من قصيدة كتبُتها، وبكت طيور 

 .النورس من عذاب روحي
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 خطيئة

يعرب النسيم يفَّ، فتسري يف عروقي . دئًا، هادئًا كشجرة يف القيظها

 .أرتِّب هيكلي، وبصمت أدخل يف الصالة بصمٍت. رعشة

أغمض عينيك، : يأمرني كاهن نفسي بشيء من الرهبة، ويقول لي

 .فاخلطايا كثرية من حولك

أجتادل مع الكاهن، ألنَّين ال أحبُّ الظالم، وألّن صورة امرأة أمجل من 

 .صورة العتمة

إذا كنُت ريشة يف يد القدر، فإىل أين أستطيع : أقول للكاهن

أنا خطيئة من غري . أنا جرح أعمى. أنا جناح مكسور... اهلرب؟

 .ختيفين خطيئيت، ولكّنين أدوس عليها وأنتصر على ذّل احلياة. ذنب

 اجلبل

 ملاذا أنت متكبِّر؟: قالت التلَّة للجبل

قال . د أنَّه ما زال كما هو منذ أبصر النورنظر اجلبل إىل نفسه، فوج
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إذا استطعِت ذات ... متكبِّرًا، ولكنَّ اهلل خلَقين أكرب منِك لسُت: للتلَّة

ك الصغار أيضًا، وسيّتهُميوم أن تكوني مثلي، فستكونني كبرية أنِت 

 .عليهم تتكبَّرين نَِّكأب

 روحي

عندما يف أحالمي أصعد إىل السماء البعيدة، أمحل عصا، وتسري 

 .أمامي مثل قطيعالنجوم 

أخاف أن أدوس على الكواكب، ألّنها من زجاج، مثل املصابيح اليت يف 

 .الشارع

نائم على السرير أنا، . أتلمَّس جسدي، فأكتشف أنَّه غري موجود

أمَّا روحي، فكلَّما عربْت يف املدى، جمرَّة وراءجمّرة . قطعة من خشب

 .تصري من أمالكي

وفوق، يف املكان الذي تصل إليه . بعلى األرض، كّل الكنوز من ترا

وَمن يكون يف قلبه الضياء، ال حيتاج إىل حفنة . األرواح، معابد للضياء
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 .من تراب

 على املاء

كان ميكن أن أبقى سنوات عند النهر، لكنَّين . رأيت صورتي على املاء

خدَعين املصوِّر، جاء بي من الغياب، أجلسين على . أخاف من صورتي

املتسلِّطون . منذ زمن طويل مل أضحك.  أضحكجعلين. الكرسي

املصوِّر . أجربوني على البكاء،  فأغرقُت املدن. أخرجوني من سعادتي

الصورة ليست : قلت له. تشاجرت معه. يريد أن أدفع له مثن الصورة

. هناك من زوَّر صورتي، جعلين أبدو سعيدًا، واللصوص ورائي. لي

. ال تقرأ. ال تكتب: يقولون. يريدون إسكاتي. يتقامسون ثيابي

هناك شربوا . محلوني بأيديهم امللوَّثة إىل الغابة. إشهد بالزور

ظللُت وحيدًا يف الغابة، واملصوِّر يالحقين، جيمع أشالئي،  ... ورقصوا

كسرت . ال أحبُّ أن أكون سجينًا. ويكوِّمين وراء الزجاج، داخل إطار

ريًا، لكي ال يصوِّرني ركضت عا. زجاج الصورة، وركضُت يف العراء
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سيكتبون ذات يوم أّن أحدهم . ال أطيق ثيابي. ال أطيق ألواني.  أحد

 .خلع باب الصورة، حطَّم النهر لكي ال تبقى صورته على املاء

 شفتان

. هي وراء النافذة تراقبين أيضًا. إىل نافذتها لتفُتأيف الشارع،  أسرُي

يتتبَّع . ها عن كثبال أحد مثلي يراقب أنفاس. تعتقد أنَّين سارق

 .خواطرها

تتوقَّع أن . صدرها يرتفع ويهبط. تشهق. تتمعَّن. وراء النافذة تقف

أقيِّدها على كرسّي، وأستولي على . أسرق الذهب والفضَّة. أهاجم البيت

فجأة يأتي . ترفع مسَّاعة اهلاتف وتتحدَّث مع أحد. تنتحب... أساورها

ذا أفعل يف هذه الساعة من يسألونين عن امسي، وما. رجال الشرطة

هل كنت . وراء النافذة تلَك امرأة مضطربة: يقول لي أحدهم. الليل

 تريد أن تسرق منزهلا؟

ما أنا سارق، وال أريد أن . يبدو أنَّ هناك خطأ: أجيب الشرطيُّ بهدوء
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 .سوى شفتيها... أسرق شيئًا

 نرقص معًا

كنَّا . غاضبون أيضًاكان غاضبًا، وحولي أناس . التقيت به يف الشارع

قد نرقص . ال تستعجلوا: رفع أهلي بنادقهم، فقلت هلم. من قبيلتني

ختلَّى الرجل اآلخر عن غضبه، ورقصنا . أريد موسيقى، من أيِّ نوع. معًا

كان أوالد . خرج الراقصون من احلانات وانضمُّوا إلينا. يف الشارع

رقصت . كلُّها رقصت املدينة. صغار يف حافلة، فنزلوا لكي يرقصوا

ال : ومنذ ذلك الوقت تركنا البنادق للصدأ، وكتبنا على الطريق. املدن

 .موَت بعد اليوم

 فالَّح

سألُت فالَّحًا عن أرضه اخلضراء، وعن أكياس القمح اليت خيبُِّئها 

للشتاء، فأخربني بأنَّ األرض ليست له، بل ألطيار اجلبال، وقال إنَّ 

هو نائم، فيحرث احلقل، ويبذر احلبوب، ويأمر  رجاًل ميرُّ يف الليل بينما
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وعندما متتلئ البيادر، يعود إىل مدينته . الفصول أن ترتدي من أثوابه

اجملد للصباح، ألناس يولدون من الشمس، : "البعيدة وهو يغنِّي

 ."وألطفال لن جيوعوا بعد اآلن

 أصبحُت خائفًا منِك

كّل الصالة،  لمات،ضوء الك ، ولكّنين أعرف أّنِكال أعرف َمن أنِت

 .وكّل املزامري

 .أحبث عنك يف األفق، فأجدني تائهًا فيك مثل أحالم الصغار

 همس يديك أنشودة،

 ابتعادك مأساة،

 .وعيناك أفق للكتابة

ليس أعذب منك يف الينابيع، وليس أشهى من قبلة ترتكينها على 

 .ترتكينها عميقة كجرح ال شفاء منه. شفيت
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. ، لعّلك متّرين من أماميلتنكسر بيت على األرضهذا املساء سألقي خبي

 .تغّطني بشعرك الطويل كّل مدينة. تسيطرين على املدى

اشرتيت لِك أمس شااًل من قرفل، وكتبت عليه بندى الصباح كالمًا 

 .أعمق من احلّب، أبعد من الرحيل، وأقرب من اخللود

ال وحنن . وبنيت لك معبدًا على كوكب، فاألرض ال تشبهنا أنا وأنِت

 .نشبه أحدًا إاّل أغنية ترتفع وال تعود

الثرّيا اليت تضيء يف العتمة صنعتها بيدي من خزف الشوق، لذلك هي 

وترافقنا يف الطريق لكي ال  ،ّن ساحرًا حيّركها بيديه، فتلتمعأنيقة، كأ

والشعراء يعرفون أّن كالمي الذي اكتبه لِك ليس من حرب، بل  . تضيع

 ويعرفون أّنين على اجلسر تركت. ى كتف الـربيعهـو مـن وردة تتَّكئ عل

 .هما والدة. حرفني، هما أنا وأنِت

كلَّما حاولت أن أبتعد عنك، أقرتب، وكّلما اقرتبت منِك احرتق، فهل 

 أنت امرأة أم نيزك حيفر يف اجلسد؟



 

[91] 

 

أصبحت خائفًا منِك بقدر ما أحببتِك، وأحاول أن أطفئ الناَر اليت 

وأصرخ من معاناتي إليِك، . فال يبقى شيء مّنيأضرمِتها يف الوجود، 

  . لكي تعريف أنين ال أحّبك، بل أكثر من أحّبك بكثري

شجرة . ال تهمليين يا سّيدة الكلمات األنيقة، فأنا حبر من غري ماء

أنا الفراغ الذي . حكاية من غري عنوان. مقتولة، رصيف من غري بشر

  ...ال فراغ بعده، والصمت الذي ال صمت مثله

ي إذا غاب صوتك عنِّ. ، أمحل جّثيت وأمشي حتت املطرمن غرِي عينيِك

 .إذا تركِتين يابسًا تأكلين طيور اخليبة. أغيب من احلياة

ما ُهزمُت يف حياتي إاّل على يديِك، لكّن اهلزمية اليت أحّبها لنفسي هي 

   !لى امرأة أحبُّهاعفما أمجل انتصاري . انتصاري

 أنا والنهر واحد

يزوِّر شهادة . قد يسرقه أحد. وأخشى أن يضيعأركض وراء النهر 

النهر . أو يضعه يف صورة على جدار. حفيعرضه يف متجر للتُّ. ميالده
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: ال يذهب إىل مكان، وعندما يغوص يف البحر، ال تتغيَّر هيئته

ال يذوب يف الصيف وال يتحّطم . أْصلي. كريستال أبيض على مدِّ النظر

ادل الثياب، لكنَّ الذين يرمسون النهر تتب. الفصول تتغيَّر. يف الشتاء

. ولن يعطشوا بعد اآلن. محلوا النهر على أيديهم. ال تهمُّهم األصوات

فكيف يقول العلماء إنَّ األنهار جتفُّ، واملياه ... والنهر ال يغادر مكانه

. نزلت إىل قعره. عمياء منذ الوالدة؟ ميكنين أن أثبت أن النهر فارغ

يشدُّني . وعندما خرجت منه كان يلهث بقوَّة. ابتلعته. فتحت فمي

 .إليه، لنكون واحدًا

 .كّلما اقرتبت منه أحيا، وكّلما ابتعدت عنه ميوت. أنا والنهر واحد

 عيناِك

 .احلرب يّتصل بعينيِك، ولذلك أتبع النهر لكي أصل إليِك

عندما غمر النهر بييت، فررت من النافذة ألقع يف النهر، صرخت من 

كان مجيع الناس يف السفينة يلّوحون . لتفت إلّي أحديأسي، مل ي
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ماذا يريد الناس مّنا؟ أنا وأنِت فقط سنبقى، موجة عالية . بأيديهم

عمري هو اجلزيرة اليت تقّربين . يداِك خالصي. تغمرني ألصل إليك

أفرض عينيِك على القصيدة، أقيس املسافة بني كلمة وكلمة، . منِك

. ليست كتابة، هي العطش الذي أشعر به السطور. أختّبط يف السطور

أخاف من اخلوف، أشهق، حاول أن . امللح يف رئيت. امللح على فمي

. تضحك النجمة وتهرب مع عشيق. التقط بصيصًا من جنمة فوق رأسي

أصري . يعصرني النهر يف يديه. أترّنح من الشقاء. أبقى يف قعر صوتي

يرتك . يتخّلى عن الرحيل. يصبح النهر واحدًا معي. واحدًا مع النهر

غرقي يف عينيك قّصة سأكتبها لألجيال، . الزوارق ويتبعين يف غرقي

 .سأجعلها أيقونة يف معبد روحي. سأقرأها للنهر

 زجاج

اليامسني كان كئيبًا ألنَّه اشتاق . مترِّين حتت النافذة، يتفتَّح اليامسني

وم، ألجد لِك وأنا فوق، أتسّلق على حبل النج. إىل خطوتك على الطريق
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حيتار فيه الصيارفة، يشتهيه . عقدًا من ذهب ال يعرف عنه الناس

كانوا يف . أخشى إذا أعطيتك شيئًا منِّي أن يأخذه اللصوص. السارقون

 .يبدو أنَّهم يريدون أن يتشاجروا معي. احلانة يتآمرون الختطاف امرأة

 يف هذه املدينة بالذات، وحتت هذه النافذة ستكون معركة بني

َمن سيقتل َمن يا أفروديت املعجزة، يا مسرياميس احللم . الطياطن

راة الذين فاة الُعواألسطورة؟ إذا اختطفك أحد نعود إىل طروادة، إىل احُل

ين أّمي من يتقاتلون بالرماح والعصّي، وأنا لن يغلبين أحد، فقد محلْت

ك أصبحت أقوى من منذ عرفُت. قدمّي، وأنزلتين يف النهر املقدَّس

 .   من ُزجاج يتحطَّمالذي قليب  : رعلين أنكسشيئًا واحدًا جي، لكنَّ لوكامل

 (ىل احلاقدينإ) عمَّن أقتبُس اآلن؟

تركضون وراء السطور كما يركض اللصوص وراء . ستتعبون اآلن

، سرتهقون أفكاركم "مدافع للقّديس سبستيان"خيول برّية يف فيلم 

... ترى عّمن اقتبُس يف هذا اليوم بالذات؟ حتّكون رؤوسكم: بالتفكري
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حايف القدمني كان، مطاردًا من . سقراط ال يشبهين تتحّيرون ألّن

. والفالسفة اآلخرون يف القبور. أناس ال ختتلف وجوههم عن وجوهكم

لو خترجونهم، تسألونهم عن نصوص قد يكونون كتبوها وخّبأوها يف 

خترجون لويس باستور ليعطيكم حقنة ضّد . العتمة اليت كثيابكم

يصبح نبش القبور من التقاليد . ليشحن أفكاركم بالبنسلني. األحقاد

مهنة ال تبطل واألموات ... كأعياد الرببارة، تشتغلون حّفاري قبور

 .كثريون

ال يعرف أحد شيئًا إاّل َمن . يا أعداء الفكر، واإلبداع، والوالدة

. حميط من اجلمود. صنم قبل اإلسالم، عتيق كاجلاهلية. تعبدونه

رته يف قليب، وبه سأنتصر صو. أعبدوه ما تشاؤون، ولي إله واحد

 .عليكم
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 صانع الوجوه

أناس يعرفهم وال . الذي يصنع الوجوه، أعطى وجوهًا ألناس كثريين

 .يعرفهم

وجهي قديم، فيه عذاب، وعيناي موصولتان خبيط . رآني يف الشارع

 .املطر

 .لقد بعُت كثريًا من الوجوه. خْذ وجهًا غري هذا الوجه: قال

 .، ال أريد وجوهًاأكتفي بوجه واحد: قلُت

 .أقفل صانع الوجوه حانوته ومضى

سأعطيكم رحيق الورود، : جاء الربيع فقال ألصحاب الوجوه الكثرية

 .وأعطيكم ماء الينابيع. ومساء احلمام

سأعطيكم ذهب األرض . يا أصحاب الوجوه: ثّم جاء الصيف، فقال

 .وأعطيكم خزائن ال تفرغ. وأغاني البحر والزبد
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سأجعل أوراق الشجر : فقال ألصحاب الوجوه الكثرية وجاء اخلريف،

 .الصفراء جواهر يف أيدي نسائكم، وكنوزًا يف خزائنكم

ستأخذون منِّي كلَّ ما تطلبون، : وبعده جاء الشتاء، فخاطبهم قائاًل

 .زيتًا ومخرًا فتفيض حقولكم خريًا، ومتتلئ جراركم 

س وهربوا إىل ومل ينتصف الشتاء حتى وقع طوفان شديد، فخاف النا

 . الشاطئ حيث كانت سفينة راسية، فأرادوا الصعود إليها

أعتذر منكم أيُّها األحّبُة اجلاهلون، فإنَّ سفينتنا : قال هلم قائد السفينة

 .ن هلم وجوه كثريةال تتَّسع مَل

صاح أهل املدينة وهم يرمون على األرض بأكياس ذهبهم وكنوزهم 

جِّنا من نهُبك مجيع ما لدينا، فَن :اليت أخذوها من األزمنة، وقالوا

إليهم أرادوا اقتحام السفينة بالقّوة، فمنعهم  صِغوعندما مل ُي. الطوفان

ورآني أحد البحَّارة من مسافة وأنا أسري يف اجلمع باحثًا ...  احلّراس

هذا رجل ال حيمل إاّل : عن خالصي، فخاطب قائَد السفينة بصوت عال
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ففعلُت، . بأن أصعد إىل السفينةد إلّي وأومأ وجهًا واحدًا، فالتفَت القائ

 ... قلع السفينة يف البحرثمَّ أمر بأن ُت

وبينما كان اآلخرون على امليناء يبكون وينتحبون بوجوه كثرية، كنت 

 .ر كما تتغيَّر الفصولعليهم بوجه ال يتغيَّ شفقُأ

 غيمة

 .وكبالغيمُة البيضاء هي ريشة وقعْت من يد شاعر، عندما كان على ك

 كربيت

. فقد ضجرُت من الكتابة. كان جيب أن أنتهي من كتابي منذ زمن

 .الكلمات مفخَّخة. احلرب مبيد للحشرات. الركض على السطور مرهق

ليست لدّي نظَّارتان مستديرتان، وشعري . أنتم ال تعرفون عنِّي شيئًا

ال أتبع اخلطوط، والقرى املسكونة باألشباح ... ال يالمس الغابة

. رفعوا متثااًل لشاعر البيدر. الفالَّحون متَّهمون بقتل سقراط. رنيتضج

أعطوني شيئًا ألنتهي من ... حنَّطوه لكي يكون أقوى من غدر الزمان
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َمن منكم إذا طلب أخوه مسكة . ألرتاح من فداحة املشهد. عذابي

أعطاه حجرًا؟ َمن منكم أسأله عن نار فيعطيين رمادًا؟ يبدو أنَّكم مل 

أريد أن أنتهي . احلقيقة أنَّين تعبت. مل تسمعوا مبعجزة. ا األسرارتقرأو

فرجاء هاتوا . من كتابي قبل أن يغضب منِّي مجيع القدِّيسني واألنبياء

 .علبة كربيت ألنتهي من كتابي
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