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 بعة صباحا: ث في السادتح   أشياء رائعة

 ئط ويتناثر الزرع اتنزل الدجاجة من ساعة الح 

 تدور العقارب في االتجاه المعاكس 

 تضحك تلدغ رجلي و 

 وجريدة  ة فطورا: فنجان قهوة وهالليةج تبيض الدجا 

 فوق رأسي؟  أين النجوم الملونة التي كانت أصرخ:أستيقظ مذعورا و 

 ات؟  : ألم تعجبك السماء وأجنحة المالئكة؟ ألم تعجبك الغمامةتصرخ الدجاج 

 : ألم يعجبك عمود الكهرباء الخجول؟ ألم يعجبك لقالق بناية البريد؟  تصرخ العقارب

 أصرخ: أريد النجوم أريد زهرة أريد المطر ووجوه من أحب... 

 

 نافذة البيت كي يدخل الهواء أفتح 

 ابل للبيت قحني جالسا في تيراس المقهى الممأل

 بال شارب وال قبعة وبال يدين 

 أدخن سيكارا غليظا وأبتسم

 أبتسم 

 أحييني وأعود للنوم 

 أحيانا كثيرة تسقط التحية على الرصيف وتنكسر 

 ، يمر رجل ثخين أعرفه ويدوسها بحذائه الثقيل حينما ال تنكسر

 أتألم 

 تظهر عجوز تمشي ببطء وهي تجر كلبا مضحكا  ، حينما ال يمر الرجل الثخين



 يتبول الكلب فوق التحية 

 يتحول الكلب إلى حمار وحشي وال تنتبه العجوز إلى ذلك

 ية تشبه قعر الكأس نظارات العجوز الطب 

 ئة وهي بال عيون صد ةمقال ووجهها

 المضحك منذ البداية لم يكن كلبا والكلب

 وحشي  ارولم يتحول إلى حم

 

 ض من طاولتي أللملم شظايا التحية نه أ  

 في منتصف الفكرة أكتشف أنني بال يدين  

 من شجاعة في الجراب   يكفي أعود أدراجي مثل محارب لم يحمل ما

 مكان التحية المبللة، تنبت شجرة صفصاف

 وينبت أصداء كانوا معي في الجامعة وقتلوا

 ينشق الرصيف فتخرج رؤوسهم 

 خاوسأدم و  عليهاأجسادهم لدنة و 

 يمسحون الغبار بأكفهم فيختفي الدم وتظهر الحقيقة

 سة، مبتسمين كأن أشياء رائعة تحدث كيمشون في اتجاهات متعا

 

 اد ثقاب مبللةس رث وأعو تمر فتاة صغيرة بلبا

 اف: كم الساعة؟الصفص شجرةتسأل المتسول األعمى تحت 

 نافذتي يشير األعمى في اتجاه 

 رتمي تحت الفراش أو  ةعسرب أغلقها 

 أرتعش فتسقط أواني المطبخ ومبادئي القديمة وتنشق الجدران

 تدخل فتاة دون أن تدق الباب  



 تضع علب الثقاب قرب المدفأة كي تجف 

 تجف روحها وتبكي 

 تدعي أنها هربت من رسوم متحركة 

 تعبت:  إنهاتقول 

 الثري فجأةداع ألن يموت والدها لم يكن من 

 من أول حلقة

 أيتام لم يكن ضروريا أن تعيش في دار و 

 المديرة فظة بال قلب ولها معطف أسود طويل 

 واألطفال شياطين بأجنحة بيضاء 

 ثم إنهم جميعا غير مرسومين كما يجب 

 ... ف الغرفة وتتضرع إلى هللا وتدرسظوهي تكنس األرض وتن

 أن تكمل معهم ي حرة وال تريد وفي النهاية ه

 

 رفتي األعمى إلى غيأتي المتسول 

 به عينين لزجتين يخرج من جيو 

 ه كما اتفق يضعهما على وجه

 إنه أيضا كان شخصا مهما يقول 

 عقارب في االتجاه المعاكس قبل أن تدور ال

 ألنه متسول أعمى تحت شجرة صفصافيفتخر  

 وليس موظفا في البنك 

 شنتال أدخلته في حسابات تافهة  نيتأسف أل

 وهو يحب شنتال حقا 

 ويكتب فقط لكي يعذب الناس  نديرا أنانيو لكن ك 



 راحته عندي في غرفتي  يأخذ

 تنبت صفصافة قرب سريري 

 هو متسول مغرور ونحن نصغي إليه 

 نموت ثم ننهض 

 ت شجرة صفصاف متسول أعمى تح  مازال يكرر أنه مسور ألنه  وهو

 وليس شاعرا

 فجأة تقف المدفأة وفي يدها عود ثقاب وتهددنا 

 تضحك الفتاة

 األعمى  يضحك المتسول

 درانج تضحك ال

 يشتعل البيت   

 أصرخ: 

 أيها األوغاد...أريد النجوم التي كانت فوق رأسي؟ 
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