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قصائد

نثر

مقاطع من الدفتر الليلي
محمد الشركي *

كريدورو
سوزوكي
ـ «بورتريه
لماركس»
َ ٌ
(ض َماخات على
ِ
ورق ـــ )1958

العزيز كارل ماركس ،ملاذا ّ
أحس دائمًا
ّ
بأن الحزن ّ
ّ
الدفني في نظرتك الصارمة
أصــدق إنـبـ ً
ـاء مــن كتابك «الـ ّـرأسـمــال»
ّ
ّ
برمته؟ ِ ّ
ّ
ربما ألن الوجع ،في املحصلة
ّ
األخيرة ،أكثر نفاذًا إلى العمق من كل
ّ
تحليلّ .
فثمة في ّ
املتشعبة
السراديب
ّ
للقوى والذهنيات ما يجعل الكلمات
ّ
تنكسر في
التي تنتصر في النظرية ّ ِ
التاريخ .لذلك ليس غريبًا أننا ،بدل

ّ
ّ
بش َ
رت به،
املجتمع بال طبقات الــذي
وجدنا أنفسنا في طبقات بال مجتمع
ّ
باملرة ،طبقات تعوي أعالها في هذه
ّ
البرية ًاملوحشة وتفترس ما دونها،
أشرس
مدعومة بالحاكمني الذين هم ّ
ب ـلــورة لـغـلـ َـبـ ِـتـهــا .ول ـيــس غــريـبــا أن ــه،
ب ــدل الــديــن كــأفـيــون لـلـشـعــوب ،صــار
التلفزيون والكرة والغوغائية أقوى
أف ـي ــون ــات األرض .ك ـمــا ل ـيــس غــريـبــا
امللحمي «يــا ّ
ّ
عمال
أن ينتهي نــداؤك
ُ
ّ
العالم اتحدوا» إلى صفقات تبرمها

معظم نـقــابــات ال ـعـ ّـمــال ومـنــاديـبـهــم،
تحت الطاوالت وفوقها على السواء،
مع مراكز الرأسمال والسلطة ،مقابل
ضـ ـم ــان اسـ ـتـ ـم ــرار ج ـح ــاف ــل ال ـع ـ ّـم ــال
واملـسـتـخــدمــن الـتـعـســاء فــي تحريك
اإلنتاج وااللتزام بما ّ
يسمونه ّ
السلم
ّ
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .ألن ال ـج ـه ـ َـل ،ي ــا ك ــارل
ً
ً
ْ
الـعــزيــز ،أش ـ ّـد وب ـ ّـاال وأوخـ ــم م ــآال من
الـفـقــر وامل ـ ــرض .إنـ ــه الـحـلـيــف األكـبــر
ّ
ّ
للطغاة ُ في البلدان املتخلفة .بالجهل
ّ
ســاق املـسـتـ ِـبــدون ويسوقون شعوبًا
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لم تكن السماء بعيدة عن همس أيادينا

بأكملها إل ــى اسـتـغــالـيــات التدجني
والـ ـعـ ـب ــودي ــة املـ ـس ـ ّـم ــاة أوط ـ ــان ـ ــا .هــل
ّ ّ ُ
ـزارع ــا بــولـيـڤـ ّـيــا بــائـســا
ت ـص ــدق أن م ـ ِ
وش ــى وس ــاه ــم ف ــي اإليـ ـق ــاع بــالـقــائــد
تشي غـيـفـ ٌـارا ،فيما كــان هــذا األخير
هــو وحـفـنــة مــن مـغــاويــره ّ
يتلمسون
منفذًا ُ
للحلم عـ ْـبــر شــراســة الـغــابــات،
ُ
ووحل املستنقعات ،وصقيع األودية،
وسط اآلالم ّاملبرحة للجوع والعطش
صدق بال ريبَ ،
واملــرض؟ لكنك ُت ّ
أنت
ّ
ّالذي ْ
عبر َت شعاب الفلسفة اليونانية

ّ
َ
وأدركت
وحلقات الهيغليني الشباب،
ّ
االرتـ ـ ـ ــدادات والـ ـ ّـدوائـ ــر ال ـتــي يـتـحــرك
ّ
بها التاريخ ،منتكسًا أحيانًا في ما
ّ
يشبه الغدر بوعوده نفسها .غير أن
تنام وال تموت أبدًا.
ّالبذور العميقة
َ َ
إن ـه ــا فـقــط تـنـتـظــر فـصــلـهــا املـجـنــون
امل ـنــاســب .وكـلـمــاتــك م ــن ســالــة هــذه
البذور الفهيمة.
■■■
زهـ ـ ــرة ت ــذك ـ ّ
ـاري ــة ع ـم ـي ـقــة ألن ـطــون ـيــو
غــرام ـشــي ف ــي ع ـيــد م ـي ــاده ال ـبــارّحــة
وال ـ ـي ـ ــوم وغ ـ ـ ـ ـ ـدًا .ألن عـ ـي ــد «املـ ـث ــق ــف
ّ
العضوي» ،الذي كانه وسيبقاه ،هو
ّ
ال ــزم ــان فــي انـتـشــاره كــ«بــراكـسـيــس»
ّ
ّ
وحي وفعال في الهنا واآلن.
متواصل
ٍ
أن ـط ــون ـي ــو ال ـ ـ ــذي وق ـ ــف بـمـشـبــوبـيــة
ـاء
جـسـمــه وروحـ ــه مـ ّعــا فــي ع ــراء شـتـ ٍ
ّ
ّ
السياسية
قاس كالشتاءات
تاريخي
ٍ
ال ـع ــرب ـ ّـي ــة ال ــراهـ ـن ــة ،ش ـت ــاء رأى فـيــه،
وســط الــوهــدة الرهيبة الفاصلة بني
ع ــال ــم ق ــدي ــم طـ ــال احـ ـتـ ـض ــاره وع ــال ــم
جــديــد أب ـطــأ ان ـبــاجــه ،تـلــك «الـعـتـمــة
ال ـت ــي ت ـظ ـهــر ف ـي ـهــا الـ ــوحـ ــوش» آكـلــة
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ..وأن ـط ــون ـي ــو الـ ـ ــذي سـقــط
ُ
ّ
الفيزيائي تحت التعذيب في
جسده
ّ
األقبية الفاشية الــســوداء ،بعد َعشر
ّ
سنوات من اآلالم ،فارتفع للتو ،فـ ْـو َر
سـقــوطــه مــن شــرفــة ربـيـعــه ال ـســادس
واألربعني ،جسده الكبير اآلخر (الذي
س ـي ـسـ ّـم ـيــه دول ـ ــوز وغـ ــاتـ ــاري الح ـقــا
«الـجـســد الـعــديــم األع ـض ــاء») ،والــذي
ه ــو جـســد ال ـ ّـص ـي ــرورة ال ـتــي ال يـقــدر
على اعتراضها ّ
أي جهاز.
■■■
ٌ
ٌ
روزا لــوك ـس ـم ـبــورغ :ق ـ ــرن ك ــام ــل من
االن ـك ـس ــارات واالش ـت ـع ــاالت م ـ َّـر على
اغتيالها في يناير  .1919روزا :الوردة
ال ـح ـم ــراء ال ـت ــي نـبـتــت ف ــي تـجــاويــف
ّ
الـ ــتـ ــاريـ ــخ ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء ،وس ـ ــط زم ـج ــرة
ّ
التهديد ّالـتــي تنبتُ
الحديد وأن ــواء
ّ
وت ـت ـســامــق ف ــي رم ــاده ــا ك ــل الـ ــورود
ّ
الـحــاسـمــة .ألن الـ ّـصـقـيــع ،س ــواء كــان
ّ
ّ
سياسيًا أو خنوعًا اجتماعيًا ،ال
قمعًا
يطال ذوات وذوي الجذور املوصولة
بشمس الـ ـ ّـروح ال ـ ُـح ـ ّـرة .ولــذلــك تبقى
ّ
املتورطة في الجرح البعيد،
األرواح
ُ
ُ
وامل ًستقوية بالحلم العنيد ،شعوبًا
َّ
حية ال تبيد..
■■■
ـي م ـ ـثـ ــل هـ ــذا
ـ
ـ
ـ
ف
س ـ ـع ـ ـيـ ــدة امل ـ ـن ـ ـب ـ ـهـ ــيّ :
ال ـخ ــري ــف ال ـت ــاري ـخ ــي الـ ــشـ ــرس ،قـبــل
إحدى وأربعني سنة ،أينع لبالب دمك
املبارك وتسامق فوق األسوار املرعبة
ّ
ّ
ليتدلى باتجاه شعب األعماق .لذلك
ل ــن ت ـكــونــي أب ـ ـدًا ذكـ ــرى مــاض ـيــة ،بل
ّ
ً
ـا ُم ـضــارعــا ُ
ومـضـيـئــا في
تـظــلــن فـعـ
ِ
دياجير زمن البالد.
■■■
ُ
لـشـ ّـد مــا ُيشبه َ تشي غـيـفــارا ،املـ َـمـ َّـد ُد
على َمغسلة امل ْوتى ،بصدره العاري
ُ ْ
ُامل ــث ــخ ــن ب ــالـ ـج ــراح ،وم ــام ــح وجـهــه
ـرخ ـ ـيـَ ــة بـ ـع ــد ُع ـ ـ ْبـ ـ َـور ح ــاف ــات
امل ـ ـس ـ ـتـ ـ ِ
ْ
املـ ـع ــان ــاة ،ون ــظ ـ َـرت ــه امل ــن ــخ ـ ِـط ـف ــة إلــى
َ
َ
ـول ــه كـ ـ ُ
ـاب حــراســة
لـ ْـيــل ال ـعــالــم (وح ـ
ُ
ّ
اإلمبريالية الذين تتناسل فصيلتهم
ّ
ّ
ُ
ـان) — لـ ـش ــد مـ ــا ي ـش ـبــه
فـ ــي ك ـ ـ َـل م ـ ـكـ ـ ْ
َ
ـزالـ ــه م ـي ـتـ ّـا م ــن على
امل ـس ـيــح ب ـعــد إنـ ـ ِ
ال ـ ُص ـل ـي ــب ،ولـ ـش ـ ّـد م ــا ت ـم ــث ــل ي ـه ــودا
وقـبـلـتــه الـخــائـنــة لـيـســوع ف ــي هيئة
ذلــك امل ــزارع البوليفي البائس الــذي
بغيفارا ،فيما كان هذا األخير
وشى ّ
وم ـ ــا ت ـب ــق ــى مـ ــن مـ ـغ ــاوي ــره ال ـق ــائ ــل
يـ ـخ ــوض ــون م ـس ـت ـن ـق ـعــات ال ـغ ــاب ــات
البوليفية ،وسط آالم الجوع واملرض
ول ـس ـع ــات الـ ـبـ ـع ــوض ،ل ـت ـحــريــر ذل ــك
ّ
املزارع وأمثاله من ربقة كبار امللكني
ّ
وطـغـمــة الـحــاكـمــن امل ــرت ـش ــن ...لـكــن
َّ
َّ ً
ت ـ ـ ُشـ ــي ،رغـ ـ ــم سـ ـق ــوط ــه ،ظـ ـ ــل َّم ـك ــل ــا
َ
ـوخ أغـ ــاظ ُمـ ْـسـ ِقـطـيــه .ألن ـهــم لم
ُبـ ْـش ـمـ ٍ
َ
العابر ،فيما
س ِقطوا َ سوى
ي
الجسد َّ ْ ِّ
ُ
ْ ََ
ان ــف ــل ــت ن ـ ْـس ـ ُـر الـ ُـحــلــم الـ ــثـ ــوري ُعاليًا
ُُ
ومهيبًا َ
الحلم ال قـ ْـد َرة
وأبـ ِـد ّيــا .وهــذا
َّ ْ ُ
ْ
ِّ
ألي ن ـظ ــام ّع ـل ــيـ َـه ،ألنـ ــه اب ـ ــن الـحـيــاة
َ
َ
العميقة الوثابة أبدًا..
* املغرب

قصة قصيرة

(*)

ماري عبد الجليل **
أثر

َ
لم يبق على السرير
ّ
أي شيء منك..
ال رائ ـ ـحـ ــة عـ ـط ــرك املـ ـ ـم ـ ــزوج ب ــدخ ــان
سجائري
وال ل ـعــاب قـبــاتــك ال ــذي رس ــم حــدود
جسدي
حتى قطرات الندى التي فاضت بها
مساماتك
كان جسمي شربها في الصباح
لم يبق أي أثر منك
إال أنا..

الضحكة النائمة
الصمت
الذي يفترش
غرفتي
كل مساء
سمعته
ّ
يتوسل الليل
أن يكف عن التنفس
كي ال يوقظ
ضحكة مستلقية
على شفتي.

نشيد حلم
لم يكن نشيدًا
كانت ترانيم قبلة
سقطت من فم عاشق
انحدر لعابها
كثيرًا
بطيئًا
رسم خطوط
النهدين
وذاب
ظمأ ُّ
الس َّرة
في ِ
لم يكن نشيدًا..
كان ُحلمًا يعربد
فوق جسم الصحو.

مجاز المقابلة
كيف أقابلك غدًا
وأنت بيداء
كيف أقابل غيمة
دون أن أمطر..
كيف أخبرك
بأن العمر يضيع
ّ
شفتي على شفتيك
وأنا أجر
كي أقتل الصمت بينهما
واملدى قبلة...
ذاك هو الفجر
شفتاي /شفتاك
درب إلى النهايات
بينهما زهر وعطر
قلب وغيم
 ..والضفة ثغر
ذاك هو الدهر

الليلة

ُ
َ
الباب مفتوحًا
سأترك
وأنتظرك ..تعال.
تعال
َ
شئت
ظل إن
بال ٍ
كي ال تحفز الضوء
على وجنات األزهار
صباحًا
تعال..
كي يتثاءب الليل
َ
وتغيب سطوة العتمة
أمام خطواتك
 ..تعال
أيها الجسد
الغارق في االنتظار
تعال
الوقت
واخرج عن مرايا
ِ
أنا
فاكهة الحقيقة
تعال
اقطف انتظارك من عنقهِ
الوراء
وال تلتفت إلى
ِ
تعال
 ..وال تتعال

ْ ُْ ْ
َ َ
ِم ِيريت أو ِّپن َه ْاي ْم ـــ «غذاء في شكل ف ْروة» (تجهيز من خزف صيني وفروة غزالة ـ )1936

الليلة
سأمنحك كل أجوبة جسدي
فامنحني حضورك
أيها السؤال.

نشوة االنتظار
بيدين حافيتني
وجبني أبيض
أقف ملتصقة
بزجاج نافذتي
أتحسس-الحياة
أحاول أن أسمع
ضحكة عصفور
ّ
بللته حكايات املطر
كي أعبر..
لكنني أبتعد
بخطوات
متواطئة
ّ
كل ما يثيرني
ً
املكوث طويال
في نشوة
االنتظار.

أسئلة صامتة

في
صاالت االنتظار.

الزهرة
الزهر األبيض
يتراكم
أمام الدار
إال واحدة
َ
شفتيك.
بقيت بلون

Message
أفتح املوبايل
هذا الصباح
على قبلة
َ
أرسلتها َّ
إلي
ً
خلسة
أثناء نومي
ُ
أشرع نافذتي للشمس.
كأنني

حلم يقظة

ُ
األمس كان األحد
طوال املساء
حتى آخره
كنا توأمني
وكانت ٌ
بئر تجمعنا
ٌ
ٌ
وجسد كامل
عميق
يحضن ما ينقصنا
ولم تكن السماء بعيدة
عن همس أيادينا.

أية قطعة من القلب
الذي أرسلته لي
سأطعمها لطفل جائع؟
أية وردة
سأرسلها عبر املنافي
المرأ ٍة تنتظر
زوجها املفقود؟!
أية دمى
ّ
سأعلقها على جدران املدارس
ألطفال سوف يذهبون إلى املوت
ْ
قبل أن ينصرفوا
َ
شاردين
من دفاتر االنتباه.

َ
غيابك
لم يعلنوا عن
الصحف
في
ِ
هذا الصباح.
قلبي
وحده يعرف
ما الخبر!

رصاصة حب

دوران

ال تغادر بفتور!
ال أحب االحتضار
وال..
الجثث الرمادية
أطلق رصاصة
واحدة
تصيب القلب
عرفانًا
لجنوني.

ّ
لص

يتسلل
بخفة سارق
إلى الشرفات
املقفلة
يسرق العتمة
من عيونها املتثائبة
يتوقف
عند النافذة
ويدير ظهره:
هذا الصباح
الخائن.

ذاكرة للبيع
قريبًا
أضع ذاكرتي
برسم البيع
سأكتب تحتها« :مع تحياتي».
أنا
ال أحب
ً
املكوث طويال
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َ
ُ
تدور
األرض كانت
ِّ
أبنائها
بكل
ِ
َ
حولها
ُ َ
بني َ
ذراع َ
يك
وكنت
ُ
أدور
َ
حول نفسي
ُ
أبحث عنكَ.

إنها تمطر

مصابة أحالمي
بظاللك الطفيفة
يتساقط غيابك
كالدمعة من ُمهجتي
وأنا غريبة هنا
وسط هذا الضباب الرمادي
أتساقط
على أريكة الوقت
كالثلج
فهل تسمع
ارتطام أشالئي؟

قناص
كم من دمعة تلمع
في ضحكة امرأة
غافلها نقر إصبع ماكر
على القلب
كم هي رهيبة رقصة القناص!
(*) قصائد من ديوان «مالك على هيئة
رصاصة» الصادر عن «دار النهضة
العربية» ،بيروت.2019 ،
(**) لبنان/مونريال

حديقة شيرازي البعيدة
الخليج وثيابًا منشورة على شجرة قريبة
سعد هادي *
وجـ ـ ـن ـ ــودًا ي ـض ـع ــون صـ ـن ــدوق ــا ك ـب ـي ـرًا فــي
لــن أذه ــب إلــى مـكــان آخ ــر ،هــا أنــا اآلن أمــام شاحنة ،وفي ظالل الحائط الطيني للمبنى
مبنى محاط باألشجار واألسالك الشائكة ،الــذي نمت قربه رأي ّــت جنديًا يجلس فوق
تــرقــد إل ــى جـ ــواره سـفـيـنــة صـيــد مـهـجــورة صـفـيـحــة زي ــت ،ي ــدخ ــن ويـنـظــر إل ــى األف ــق،
ويـ ـجـ ـل ــس ق ـ ـ ــرب بـ ــابـ ــه جـ ـ ـن ـ ــدي ـ ــان ،ي ـح ـمــل ذهـبـ ُـت وتـبـ ّـولـ ُـت خلف أجـمــة قريبة وحني
أحدهما بندقية بينما يطهو اآلخر طعامًا عـ ُ
ـدت سألته كــم الساعة فـقــال — :ال أدري،
فــوق موقد صغير ،قلت لنفسي — :يكفي ربما السابعة أو أكثر.
هــذا ،سأنام هنا ،تحسست األرض بيدي ،سألني إلــى أي لــواء أنتمي ومــا الــذي جاء
فاكتشفت مساحة مستطيلة بــدت نظيفة بي إلى هنا فقلت له وأنا أجلس متصالب
ُ
وذات ملمس بــارد ،وضعت فراشي فوقها الساقني فوق فراشي:
وتمددت ،تأكدت من وجود دفتر أشعاري — ان ـت ـق ـلــت وح ــدت ـن ــا ق ـبــل أي ـ ــام إلـ ــى رأس
ت ـحــت امل ـخ ــدة واس ـت ـع ــدت مـقـطـعــا قـصـيـرًا البيشة فــي أقـصــى الـجـنــوب ،ركـبــت إحــدى
كتبته هذا الصباح:
الـ ـش ــاحـ ـن ــات ول ـك ـن ـه ــا ت ـع ـط ـلــت ف ـتــرك ـت ـهــا
ف ــي ت ـلــك ال ـل ـي ـلــة ال ـع ـجــائ ـب ـيـ ًـة ،ب ــن أش ـجــار وواص ـلــت الـسـيــر وح ـي ـدًا ،ك ــان مـعــي ثالثة
حديقة سعدي ،صرخت ثمال ،أيها الساقي جنود ،ال أدري إلى أين ذهبوا.
ي ــا ش ـب ـيــه امل ـ ـ ــاك ،أع ـط ـن ــي ب ـع ــض الـنـبـيــذ — نحن أيضًا انتقلنا إلى هنا قبل يومني،
ألستيقظ ،لقد أسكرني الجمال.
قـضـيـنــا بـضـعــة ش ـه ــور ه ــادئ ــة ف ــوق تــال
وضعت عنوانًا مؤقتًا للمقطع هو :حديقة الشيب ،ثم حدث هجوم إيراني لم يتوقعه
شيرازي البعيدة ،سيظل يتردد في ذهني أحد ،لم يستغرق سوى بضع ساعات.
ولن أستطيع تدوينه ،لن أستطيع تدوين ل ــم أق ــل شـيـئــا ،أش ـعــل ه ــو س ـي ـجــارة ثانية
أشعاري األخرى أيضًا ،إنها هنا في رأسي ،واستطرد:
أعيش في خياالتها ،وأتجول في طرقاتها
— كان معنا ُجندي غريب األطوار ،مؤدب
الال متناهية ،ال أدري إلى متى؟ ما يهمني وقليل الكالم ،ق ِتل لألسف في ليلة الهجوم
َّ
هــو أن ال ـحــرب انـتـهــت وص ــار بــإمـكــانــي أن تلك ،ما زلــت أتــذكــره وهــو يواصل القراءة
أذهـ ــب حـيــث أريـ ــد ،أن ــا أقـ ــرب م ــن أي وقــت فــي ضــوء شمعة وي ــردد أشـعــارًا ويدونها
مضى إلى حديقة شيرازي ،ولكنها مع ذلك بقلم رص ــاص فــي دفـتــر يحمله مـعــه ،كــان
ستظل نائية وغامضة.
يشبهك تمامًا كأنه أنت ،حني فتحنا دفتره
كـ ــان بــإم ـكــانــي وأن ـ ــا ع ـلــى األرض أن أرى بعد مقتله لــم نجد أي كتابات فيه ،كانت
ال ـض ـف ــة ال ـث ــان ـي ــة ل ـش ــط الـ ـع ــرب ف ــي ض ــوء صفحاته بيضاء.
ً
مـصــابـيــح م ـت ـفـ ّـرقــة ،ال ش ــيء ه ـن ــاك ســوى أخ ــذ نـفـســا ط ــوي ــا واع ـت ـق ــدت أن حكايته
أشـجــار نخيل تـبــدو مثل وح ــوش عمالقة انتهت ،لكنه أضاف:
َّ
تتمايل فــي الــريــح وتتهيأ للقفز إلــى املــاء — أتــذكــر أن ــه ظ ــل ي ــردد فــي ص ـبــاح الـيــوم
في أية لحظة.
الــذي قتل فيه قصيدة عن حديقة تقع في
في
ـط
ـ
غ
أ
ـت
ـ
ن
ـ
ك
ـة
ـ
ع
ـا
ـ
س
ـف
ـ
ص
ـ
ن
بـعــد أق ــل م ــن
ـان مــا فــي الـشــرق ،لــرجـ ٍـل اسمه سعدي،
ـ
ك
ـ
م
ٍ
نوم عميق ،من بني أحالم تلك الليلة ُ أتذكر هل تعرفه؟
ٍ
ُ
ح ـل ـمــا وحـ ـيـ ـدًا ،رأيـ ـ ــت امـ ـ ــرأة تـ ـص ــرخ فــوق لم ينتظر إجابتي ،رأى جنديًا يسير نحو
ص ـخــر ٍة ك ـب ـيــر ٍة — :ت ـعــالــوا إل ـ َّـي يــا أطـفــال الشاطئ فصاح به:
املـ ــوت ،ت ـعــالــوا إلـ ـ َّـي ،أن ــا أم ـكــم ،أن ــا الـحــرب — إلى أين تذهب؟ انتظرني.
ال ــرؤوم ،ثم ظهر رجــل بثياب ســود ولحية ثــم نهض ولـحــق بــه ،ســار بخطى مسرعة
ُ
وطويت
طويلة ،كان يدفع عربة مثل عربات األطفال دون أن يلتفت .نهضت أنــا أيضًا
ويلتقط رؤوس وأيدي وأرجل جنود قتلى فــراشــي ،رأيـ ُـت على السطح اإلسمنتي ذي
مبعثرة على األرض ،كانت املرأة عارية ،بال الجوانب املتآكلة ،حيث كنت أنــام ،كلمات
عينني ،ولها شفتان من زجاج أزرقَّ ،
تحول منقوشة بخط ركـيــك :املــوت حــق ،هــذا قبر
صراخها تدريجيًا إلــى أنــن وتـنـهــدات ثم جندي إيراني مقتول.
توارت مثل دخان.
كنت أنام لليلة كاملة إذًا فوق قبر.
ِّ
ُ
استيقظت رأيت طيورًا تحلق باتجاه
حني
* العراق /فنلندا
َ
ِّ ْ
غويا ـ «سبات َ
العقل ُي َول ُد ال ُو ُحوش» (محفورة على ورق ُمق ّوى ـ )1797

