الوصية
من مرضي
من السرير األبيض
من جاري اهنار على فراشه وحشرجا
ميص من زجاجة أنفاسه املصفرة
من حلمي الذي ميد يل طريقه للمقربة
و القمر املريض ِ و الدجى
أكتبها وصية لزوجيت املنتظرة
و طفلي الصارخ يف رقاده أيب أيب
تلم يف حروفها من عمري املعذب
لو أن عوليس وقد عاد إىل دياره
صاحت به اآلهلة احلاقدة املدمرة
أن ينشر الشراع ،أن يضل يف حباره
دون يقي ،أن يعود يف غد لداره
ما خضه النذير و اهلواجس
كما ختض نفسي اهلواجس املبعثرة
اليوم ما على الضمي من حياء حارس
أخاف من ضبابة صفراء
تنبع من دمائي
تلفين فما أرى على املدى سواها
أكاد من ذلك ال أراها
يقص جسمي الذليل مبضع
كأنه يقص طينة بدون ماء
و ال أحس غي هبة من النسيم ترفع
من طرف الستائر الضباب
ليقطر الظالم ،لست أمسع

سوى رعود رن يف اليباب
منها صدى و ذاب يف اهلواء
أخاف من ضبابة صفراء
أخاف أن أزلق من غيبوبة التخدير
إىل حبار ما هلا من مرسى
و ما استطاع سندباد حي أمسى
فيهن أن يعود للعود وللشراب والزهور
صباحها ظالم
و ليلها من صخرة سوداء
من ظل غيبوبيت املسجور
إىل دجى احلمام
ليس سوى انتقالة اهلواء
من رئة تغفو إىل الفضاء
أخاف أن أحس باملبضع حي جيرح
فأستغيث صامت النداء
أصيح ال يرد يل عوائي
سوى دم من الوريد ينضح
و كيف لو أفقت من رقادي املخدر
على صدى الصور ،على القيامة الصغية
حيمل كل ميت ضميه
يشع خلف الكفن املدثر
يسوق عزرائيل من مجوعنا الصفر إىل جزيرة
قاحلة يقهقه اجلليد فيها
يصفر اهلواء يف عظامنا ويبكي
ماذا لو ان املوت ليس بعده من صحوة
فهو ظالم ،عدم ،ما فيه من حس و ال شعور
أكل ذاك األنس ،تلك الشقوة

و الطمع احلافر يف الضمي
و األمل اخلالق من توثب الصغي
ألف أيب زيد تفور الرغوة
من خيله احلمراء كاهلجي؟
أكلها هلذه النهاية
ترى احلمام للحياة غاية ؟
إقبال يا زوجيت احلبيبة
ال تعذليين! ما املنايا بيدي
ولست لو جنوت باملخلد
كوين لغيالن رضى وطيبه
كوين له أبا و أما و ارمحي حنيبه
وعلميه أن يذيل القلب لليتيم والفقي
و علميه
ظلمة النعاس
أهدابا سمس من عيويب الغريبة
يف البلد الغريب يف سريري
فرتفع اللهيب عن ضميي
ال حتزين إن مت أي باس
أن حيطم الناي و يبقى حلنه حىت غدي
ال تبعدي
ال تبعدي
ال

