
 

 ضیاع إبرة الوقت
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 .ثوب األیام ضاعتالوقت ، اإلبرة التي یخیط بھا ر  یا ھیا س   ر  س  

 والمطر ال یمحو أي شيء حین یسقط . سنضحك بالسن التي
 تسقط حیث   عیناك   ىدلت  ، وحین تبكي ست   ھا في التراب  ت  جد  و  
ن فیك . ترید أن ز  أصغر من أي ح   لهسترى البحر ك   . ك  وع  م  د  

النسیان في  ح  ر  س  ی  س  . وحتى إن مت وال یخرج منك صوت تصرخ
  بدل الدود   جسدك

 
2  
 
 الذي تخرج به في الصباح ال تعود به فيه فالوج .د  . ع  اه  أو   ه  او  

 .المساء. وغطاء السریر الذي تركت سیصبح كفنا لك بعد قلیل
 . ولیس لك إال أن تكتبوقت یسیل من أنبوب ماء صدئ ووحیدوال
 ة. أو أنم  متص الحبر الذي فیك كل ھذه الظل  العینین حتى ی ض  م  غ  م  
 حتى ال تسمعذنیك أ إلى ھذه المقبرة التي في رأسك. وتغلق ل  خ  د  ت  

 بعد ھذا الزلزال ت  ی  ق  غطیط الموتى یمأل الغرفة الرطبة التي ب  
 ك  ی  ل  إ   د  ع   اه  أو   د  ع                                                           
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 من یقاسمك. أین تروح ورأسك نافورة صدئةإلى  .لي ل  لي ق   ل  ق  و  

 ن. لنوأعمدة الكھرباء ھي الوحیدة الواقفة اآل .مرارة وقت الغروب
. وال الشعر یبدد ھذه الظلمات خبز ھذا الجوع   ة  غ  ض  تزیل عنك م  

. واترك آخر دمعة لتذرفھا غدا حین یجف تحتسي ماء عینیك   التي
ط إلى جھنم نفسك. ال تمش   حتى وصلت   . ماذا فعلت  فیك ماكل 

 ه  شیئا آخر یفترس  تقل . وال به ث  تعبشعرك حتى ال تترك للموت ما 
 بعد أن تروح الصمت
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رني حمار رأسي والریح من حولي تنھق والكلمات ج  ی   ة  ب  ر  الع  ك   ای  

 حتى أخاف أن ینحني رأسي فیقضمھا ن  ب  ت  األرض  في



 

 ھو بالشیاطین  ل  أ  ف                                                           
 اب  السر   ك  ر  الصغیرة التي تتراقص في س  
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 ال شيء یھم في كل ھذا المدى الشاسع جدا سوى تلك النملة
ھذا  لتي تتململ مثلما تتململ ھذه القصیدة في كلالصغیرة جدا وا

 العالم
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  فالبارحة أدخلت قلیال من المطر في قلبي وأغلقت النافذة
 التي بیني وبین الریح كي ال تھرب الورقة الوحیدة التي

 ترشفني حین أكتب
 ثم أوصدت الباب نھائیا حتى ال أعود                                   

 من حیث أتیت  
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 .رائحة الموز لم تخفف من رائحة الموت في المالبس القدیمة اه  ی  

 والظلمة التي تدخل .والخوف مازال یدق في ساعة الحائط الكبیرة
 . بل ال أحد تجرأصورة المرأة البیضاء من النافذة تأكل من جنبات

 على فتح تلك الغرفة حیث مازال ماء غسل المیت لم یجف تحت
 السریر
 وال أحد فتح الباب وأخرج الموت من تلك الغرفة         
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 ورق بقطرات المطر و تنسى الكلماتر الى اآللة الكاتبة تنقو  س  و  

التي تتجمع حول المصباح كالذباب بینما یطل من النافذة قمر كوجه 
 متسول اللیل

 
 الغرفة قط وأیضا ال أحد رأى شاعرا دخل تلك              
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رة المحشوة بالبق. وبائع س  غطیط الشعراء یغطي األ   .ماذا تقول  یا 

 یقرض الظلمة المتبقیةعر الذي الورق القدیم یھرب من فأر الش
 من البارحة

 
 

 صبعي أنا الوحید في برد الزقاق كیف ال أضع أو                
 نى حتى ال أسمع صراخي وحديذأفي 
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 اءمالس وحین أقول
 نيفإنني ال أع

 إال ھذا الحیز األسود
 ه الذي أرى فی
 بعض األحالم

 في اللیل
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 في ملوسة ق  ل  ز  ن  كلمة ت   اه  ی  

 الوصف وال تسقط  
 
 مرآة یلتصق بقئوز

 د  ع  ب   ق  ف  بوجه  لم ی  
 

 وجناح فراشة
 تحت إبط شاعر
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 في األول كان الصفر

 ثم الصحراء حین امتأل الصفر بالرمل
 اھ  س  ف  الكلمة حین لم تتحمل الصحراء ن  ثم

 اھ  س  ف  ن                                                  
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 كل ما رأیت ه  ت  ن  ی  ل  

 ویبق فقط:             
 طر ماء صنوبرق  صوت ت                                   
 وغمغمة شمعة مبللة                                 

 ونباح كلب في اللیل                                 
 وصوت تململ ھذا القلم                         
 في ھذه الورقة                         

 لكن بدون كتابة                                            
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 لكني ال أعرف إذا مت
 كلمة ستزحف من دودي ةأی

 وتتململ حتى المعنى الملدوغ
 بعقرب القبر

 
15  

 
 هھذوعرفت أشیاء كثیرة سوى 
 الریح التي تلدغ الخواء بھذه 

 العقرب
 

 او  وحد شيء ھو ھذا الو  أوأن 
 الذي یربط بین حماقات األشیاء

 
 كیفا كانت على قبر وأن قراءة  

 خیر من قراءة قصیدة على حافة
 ھذه األرض                                       
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