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  * جلجامش منذ األرز على ًمرسوما...
 

 2َتا�ة أو ٍحرف َتطو	ع ًأبدا، اآلن، َ�عد ُتستط	ع ال َكّ�أن ٌشعور یخالجك العو	� عقل قصائد ُتقرأ وأنت
 جمیل؟ 2ِّل على ،المنفلت ِّالحب هذا ُّلو2، الفاتنة ُةّالسماو	 ُغةّالل ِهذه َلك َأین ْنِفم. قصیدة
ُ أن تختر حَ لكَمن أین   رشیB؟ٍ �عصا شعرِلماتُ الظَّ 2لمة، وأن تشBْ منٍ بنفحةِانّخّ الدَبُجق
ْ رح	قا 	شتهي فراشة؟ ومنَن أن تكوَ لكَمن أین  صابي؟ّ التُ وروحِ الوردُ ص�ا�ةَ لكَ أینً
َ إذا بللكُ ال�حرَكَ أن یجففَ لكَمن أین  دI؟ّ النّ

ٍخدة لنوم هادJ ولص�اح قلB؟ِ مَعرِّ الشَ أن تجعلَمن أین لك ٍ ٍ ً 
ْند	ال لزLت منِ قَن أن تكوَ لكَمن أین  مس؟َّالشصارةِ ُ عٍ
ْ قدیرا على وشَن أن تكوَ لكَمن أین   حروف؟ْ رLشهما منِ بجناحینَ وأن ترتفعِعرِّ �الشِغینةَّ الضِمً
 ماوات؟ َّ السِ آخرْ وتقترب منَ األرضَ أن تالمسَ لكَمن أین

 رات؟ّبُ القِ وتسرLحةِ العصافیرُین لك رشاقةمن أ
 ك؟ِ قل�ِ �شغاف، الكنائسَ أجراس وأن تدقَّ، ید	كَ بینُ تسترLحَ المآذنَ أن تجعلَمن أین لك
 ً وتمضي خف	فا إلى الموت؟،سَّ المقدَكِ جارِ بوجهِ الخطیئةَلقي مفات	حُ أن تَمن أین لك
 Lح؟ّ الرِوةّ وهن على صهَ الحروفَدِّمسُ أن تَمن أین لك

  القصیدة؟ِ، یرتعش، على جسدِعرِّ الشُمن أین لك شهوة
  في خاب	ة مفتوحة، على الهواء، والحب الطلB؟َ النبیذBَِّمن أین لك أن تعت

 عر؟ِّ�الش... ً مختوماَتكَّ سرُ حبلَن أن 	2وَمن أین لك
ِعثرا وتمشي، في الرLحَ�ُ مَن أن تكوَمن أین لك  نجوم؟ً والمطر، دق	قا إلى الً
ِ مبثوثا في هواءَن أن تكوَمن أین لك  لقي؟َّ التً
 ؟ُ لهاً وصد	قِ على الش	طاناY عص	َن أن تكوَمن أین لك
 جوم؟ّ للناًسِ ومشاكِماءّ للساًط	عُ مَن أن تكوَمن أین لك
  �الكلمة؟َف البدءِ وتعرِروبّ الدِ في متاهاتاً واثقَن أن تكوَمن أین لك
 جر؟َّفي مآقي الض... ً دمعة تبتسمَن أن تكوَمن أین لك
َّ فراشا للظَمرَّ الجَ تجعلْ وأنِتاءِّ الشِ بردْ منَیفَّ الصَ ان تصنعَمن أین لك ً  هیرة؟ِ

َ وأن تغر طلوعَ ال	اسمینَثیرُ أن تَ لكَمن أین   القمر؟\
ًغو نرجسا؟ُ أن تَمن أین لك \ 
َ المرا	ا ثم تر تفاصیلَ أن تكسرَمن أین لك Iك؟ِ وجه 



 لیب؟َّ الصَق فوَ الموتُی�اغت" ًمس	حا "َن أن تكوَین لكمن أ
 َفـB؟َّ على المتِن2راتُ المَ أو تس2بِشبُ العِ في رطو�ةَارّ النَ أن تشعلَمن أین لك
َق وأن تستو فوِجیجَّ على الضَ الهدوءَطلBُ أن تَمن أین لك  ب؟َخَّ الص\
 ُثَّ، الملوُ، الطاهرُّيِ، الشقُّيِ، الشجُّ، البهيُرِّنمَ، المتُمِّن، المترُ، الهادJُ، ال�س	�ُحِ السمَن أن تكوَمن أین لك

 �الكلمة؟
َقا دافئا طل	قا رح�ا ال 	ستو عندِ نزَن أن تكوَمن أین لك \ ً ً ً   والحرف؟ُك الحرفً
 رود؟ُّي والشّجلَّ والتُ والغ	ضُ الف	ضَمن أین لك

َمن أین لك أن تكو أنت  ؟َوال أنت... ن
 \؟ّها السرَ وتكتشف حبرَكِ في ذاتَقِّمن أین لك أن تحد

ٍّ فتبني لها بیتا على قمةُ الكلماتَ أمامكمن أین لك أن تصطفَّ  ح؟َزُ قِ من قوسً
 ك؟ِ روحَالن صحراءّ، و	ظلٍي �حرَتَّفَ على ضِ یخفقانِ جناحینَمن أین لك أن تمتلك

ْمن أین لك أن تكو ن� ُعا تؤن ُمهً ِضا 	2مَرcِ ومُ الص�ا	ا الفاتناتّ ؟ِ ف	هنً  ن العاشقو
 ك؟َ سالحُّك، والحبَ طرLدتُّ الحبَنمن أین لك أن 	2و

 �القصیدة؟... هدَّ النَ تدوLرةَلِّعدُمن أین لك أن ت
 ر؟َجَ الشَ مهنةَ الطیورَمِّعلُمن أین لك أن ت

 ؟"ناّتا تخلص الد..."Bُُف في األBَِّ وتحلَ ید	كَها بینَ أعشاشَمن أین لك أن تحمل
Bبل؟َّ والجِها والسهلِ و�حرَ بیروتُمن أین لك عش 

َ مرسوما على األَنمن أین لك أن تكو    جلجامش؟ُمنذ... رزً
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 انط�اعات عاطف	ة ول	ست قراءة نقد	ة*


