
 في الطریق الى عام ألفین
 

 في عام ألفین
 ستحدث أشیاء كثیرة لھذا العالم

 قالت لنا المعلمة

 ذات الحجاب األبیض المطرز
 ..و العینین المؤمتین

 قالت لنا
 :ذات مساء ماطر قدیم

 ستصیر أصوات العرافین بیضاء

 و سیظھر المسیح
 بلحیة من نور

 حافیا
 سیمشي بین الناس في األسواق

 سینفلق الجبل
 الرابض عند مدخل المدینة

 عن ناقة مجنحة
 ستولد الصبایا بزعانف ذھبیة

 تماما كحوریات البحر
 و ستصعد أعیننا إلى أعلى بالتدریج

 لتستقر فوق الرأس

 فترى خطوات هللا الشفیفة
 الحانیة

 .حتى لكأنھا الھواء
 في عام ألفین

 قالت لنا المعلمة
 و المطر ینقر النوافذ-

 -البرد یتسلل إلى عظامنا الصغیرةفیما 

 سیصیر هللا قریبا
 و في جنازة باذخة

 سنشیع ھذا العالم الضاري

 إلى مثواه األخیر

 لم أنتظر طویال
 بلى

 كم انتظرت
 و ھا أنا بعد كل ھذي الریاح

 أرى الرمال

 تلعق نارھا عند قدم الجبل
 و العواصف تضمد

 أسرارھا
 خارج أسوار التاریخ

 صدفةلم أجئ إلى ھنا 
 

 فقد قطعت

 بحارا و محیطات
 جربت المساءات الملولة

 و صباحات الرضى



 جربت الحب العاري
 و النزھات المرتجلة

 جربت السھر
 في خیمة القمر حارس البحیرات

 جربت النوم
 في المحطات

 عقدت صفقات سریة مع الفرح
 في الشوارع الخلفیة

 للحیاة

 ھربت نجوم

 سمائي األولى

 الفصولفي غفلة من حراس 
 لم أجئ إلى ھنا صدفة

 فقد قطعت
 بحارا وصحارى

 رأیت جثثا معلقة
 على أسالك في مدن مھجورة

 مررت بأكراد یزیدیین
 علقوا صور الشیطان

 على جدران معبدھم شمال العراق

 و طفقوا یرتلون سیرتھا المقدسة

 على أحفاد عراة
 مررت بجزائریات ضاجات بالحیاة

 مناھدھنیخبئن المسرات والسجائر في 

 قبل أن یخرجن إلى الشارع
 بمالمح مشدودة تلیق بحظر التجول

 مررت بزوجات الصیادین في بحر الشمال
 و لم تكن األسماك

 المعروضة للبیع أمامھن

 .تشبه  األسماك
 حیاتي التي جرجرتھا مثل ناقة

 عجفاء
 في منحدرات الروح

 مازالت تلھث خلفي غیر آبھة
 .بریح النھایات

 مازلنا كما كنا دائماو ھانحن 
 لم تنبت لنا أجنحة
 و ال جفت خطونا

 .الظالل
 لقد قطعت براري العمر الھثا

 في الطریق إلى
 عام ألفین

 و اآلن
 بعد كل ھذه األخادید التي

 حفرتھا األیام داخلي
 .لم یحدث شيء. لم یحدث شيء
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