
 

 صیادون بقمصان الحصاد 
 الحراس االبدیون لھیكل الیقظ

 بحارة بأمزجة بریة
 نزحوا منذ أعوام بعیدة الى ھنا

 و ھاھم یدفنون أعقاب مصائرھم
 في الموج

 و یتذكرون دائما
 .آبائھم كانوا فالحینأن 

 لكنھم. ال یفكرون في هللا كثیرا

 یخافون الموت
 .و یحفظون قصار السور

 أنت تعرف عاداتھم جیدا
 خبرت أسرارھم و ریاح معاطفھم

 صداقتھم السكرانة
 بسبب كل ذلك النبیذ،

 .و قبعاتھم المفتولة من الدوم
 كنت بینھم

 حینما تحلقوا في اللیل 
 حول ضوئھم البارد

 يء،البط

 أنت تحفظ أغانیھم الحزینة
 -تلك التي ال تشبه  أغاني الرعاة -

 و حكایاھم عن الحیتان
 .رغم انھم ال یصطادون غیر األسماك الصغیرة

 و حین یكون الطقس كلبا
 یجرون كالسناجب إلى جذعھم الدافئ

 عند مدخل المیناء،

 و یثرثرون لساعات
 كما لو أن الكالم رئة العالم

 .أنفاس عافیتھاو مجالسھم 

 ..الصیادون

 لیسوا دوما عاقلین
 مرة ألقوا بأجسادھم تباعا إلى البحر

 تحت سماء هللا الفارغة
 .من النجوم

 و لم ینتبه  لشقاوتھم، وال لمسراتھم

 .الصغیرة
 الصیادون

 عیون البحر المفتوحة
 على مرافئ العالم

 (متى ینامون؟)
 حتى زوجاتھم

 حینما یعودون إلى البیت-

 -خر اللیلفي آ
 یجدونھن نائمات،



 ینغرسون بین أحشائھن
 كیفما اتفق

 و ألن النساء تعودن
 .بتن ینمن بدون سراویل

 في المیناء
 ینسون أن لھم زوجات و أطفاال

 و یتحدثون فقط عن الحیتان،
 ینسون أیضا أن األسماك الصغیرة وحدھا

 بانتظارھم

 لكنھم یثرثرون بال ھوادة

 .البحرو یكرعون النبیذ في عرض 

 تراھم صاخبین كاألمواج
 یتبادلون التحایا

 .و الشتائم البذیئة، و ھم یدخنون
 رئاتھم الكبیرة تتنفس الغیوم،

 دخان السفن الھاربة من ضباب
 األعالي،

 .و صداقة البحارة الكوریین
 حتى عندما یقصدون بیوتھم

 في اخر اللیل

 .سرعان ما یعودون

 بأعصاب النشالین،
 ئھمیتسللون خارج نسا

 یدیرون المفتاح خلفھم مرتین

 .و یعودون الى حضنھم األزرق العظیم
 ..ھؤالء الصیادون

 یبالغون بالتأكید
 حینما یحكون عن أنفسھم

 كما لو غیالن بریة شرسة

 تغزو البحر یومیا
 .لتأدیب األعماق

 طبعا یبالغون
 فحین، فرادى، یعودون الى بیوتھم

 لیال من المیناء،
 خائفا مضطربایبدو الواحد منھم 

 كشجرة طریة العود
 .نبتت عریانة في خالء

 لكنھم شجعان حین یجتمعون
 و جمیلون كاألطفال

 بحماقاتھم

 .و بقبعات الدوم
 


