عشب قادم من الرشق
ليزا خرض

يف الشـــرق..
هنا أيضاً يقتنون أعواد الثقاب
ليشريوا بها إىل النجوم..
تاركني أحال َمهم تربد..
هنا متاماً..
يف الرشق..
حيث للظالل أقنع ٌة ومقاساتٌ قمرية..
ولألسوار ٌ
تطل عىل السجون..
أعناق ّ
هنا متاماً..
يف الرشق..
الطريق كاألمتعة املصاب ِة بالغبار..
يتأبط املسافر
َ
يحمل البل َد معه يف زجاج ٍة زرقاء..
ُ
يزيل عنها الحنني..
ُ
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الروائح األليفة
ويتع َّر ُق
َ
ِ
الجهات عنه..
يف غرب ِة
ِ
عشب
النوافذ ُ
كل
تاركاً َّ
يدخل منها ٌ
بأغال ٍل عىل الخرضة..
عشب قاد ٌم ..
ٌ
من الرشق
**
ويف الرشقِ تجيء املليحة..
يرفل خداها بحمرة التنور..
ُ
يقول لها جو ُعه :
ِ
عينيك ..
اقرئيني
الكالم ..
شه َد
ِ
ِ
الصوت
دعيني أُمللم نُ َد َف
وأجم ُعها كمنا ٍخ أمثل..
يقول لها عطشُ ه:
يا املطريّةُ..
انرثي بيادرك يف رجولتي..
فهنا متاماً..
يف الرشق..
يقتنو َن الشفاه لقراء ِة طالعِ القم ِح
ويعتنقونَه كصك حامية من الجوع..
قشرّ َ الجو َز عن لونِ شفتيها..
السالم
رش أبجدي ًة ناصعة
ِ
وح َ
يف عينيها..
فأهدت ُه وردة غاردينيا..
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وقصيدة..
**
هنا متاماً..
يف الرشق..
يُ َر ُّن الر ّمان ..ال للطرب..
تخرج منه األساطري..
بل يك
َ
يُ ُ
للحرب..
ساق الجنو ُد ..ال
ِ
النوم..
بل يك نَ ُع َّد معاً قبل ِ
أرجالً مقطوعة..

أبجديـــــــــــة...
الشقي..
يقول اب ُن الحياة
ُّ
استلقي فوق غيم ٍة..
األرض تفقد اهتام َمها بانتامئك..
دعي َ
األرض أدىن جاذبية..
فعندما ال تع ُري ِك ُ
ال يبقى بي َنك وب َني الله سوى الشِّ ع ُر الطّلق..
اختربي كيف يلف ُظ أح ُدهم ظلَّه كخرافة..
دو َن أن يضط ّر للوقوف عىل حاجز تفتيش..
**
شقي!..
يا ُّ
يوم ما..
رمبا يف ٍ
تفيق األساط ُري عىل فوىض ُسمعتي ..
ُ
وتخرج منها عنقا ُء ذاتُ سرُ ّ ة تش ّدين إىل عمري ..
ُ
و( أرجوس) عمالق ذو مئة عني ..
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يرتبّص بانفاليت..
ورمبا قد أص ُري أوديباً عرصياً..
معلقاً يف املجرة..
**
الشقي..
يقول ابن الحياة
ُّ
ِ
ِ
وجهك ..
النمش املذعو ُر عىل
ُ
الحامقات إىل فضويل
أَ َح ُّب
السحر قد ال تعرفينه..
إغوا ٌء لشفا ِه ِّ
أنت أُ ِ
إال إن ِ
غرمت باألجنحة ..
وأسم ِعي ..
اغرورقي باملط ِر املق ّدس ْ ..
ِ
ِ
الصوت..
رقص
أَس ِمعي
الرغبات العطىش َ
ِ
املصابات بحقب ٍة من الزهامير ..ذاكر ًة لألغاين..
والنسا َء
**
شقي..
أيا ُّ
يقلقني الحضن الرسيا ّيل ..
ومالمح السام ِء بال أوتاد..
**
يا ابنة ِ
األرض تيممي بالخالخيل..
جميل ًة تر ّن أزرا َر الضوء
أضال ُعها ولاّ د ُة اللغات..
أصاب ُعها أبوا ُغ العطر..
وكام مل يكن يوماً ..
وحي ..
أغوا ُرها ..إطالل ُة ٍ
من فـــــــوق..
األرض القص َد البليغَ..
يله ُم َ
للصالة..
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