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«أغاني تاساوت» الطالعة من ماخور اللذة العابرة

مريريدة نايت اعتيق ...سـافو األمازيغية
الرباط – عبد الرحيم الخصار
ل ـي ــس ضـ ــروريـ ــا أن يـ ـك ــون ال ـش ــاعــر
مشهورًا كــي يكتب قصائد عظيمة.
ه ـ ــذه هـ ــي ال ـح ـك ـم ــة الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن أن
يخرج بها من قرأ «أغاني تاساوت»
الكتاب الذي نقله إلى العربية أخيرًا
املـ ـت ــرج ــم والـ ـ ــروائـ ـ ــي املـ ـغ ــرب ــي عـبــد
الـكــريــم جــويـطــي .نحن أم ــام قصائد
ً
مذهلة تتدفق حياة وجماال وشعرًا
مبتكرًا وفريدًا .قصائد كتبتها امرأة
أم ــازي ـغ ـي ــة م ـج ـهــولــة ت ــاري ـخ ـي ــا ،مــا
كانت لتحظى بأي قدر من االعتراف
وال أن تصل إلينا نصوصها ،لوال
رونيه أول ــوج .الفرنسي الــذي وصل
إل ـ ــى املـ ـغ ــرب ف ــي ع ـش ــري ـن ــات ال ـق ــرن
ّ
املــاضــي ،تحول مــن معلم فــي الجبل
إلــى مترجم ألشعار شابة أمازيغية
اس ـ ـم ـ ـهـ ــا م ـ ــري ـ ــري ـ ــدة ن ـ ــاي ـ ــت اع ـت ـي ــق
(عـ ــاشـ ــت مـ ــا بـ ــن  1900و...)1940
ت ــرجـ ـم ــة كـ ـ ــان س ـب ـب ـه ــا ال ـ ـحـ ــب عـلــى
ً
األرجــح ،حب الفتاة أوال ،ثم الوقوع
في غرام قصائدها .لقد دفع االفتتان
بمريريدة وشعرها املترجم العاشق
إل ــى ال ـعــودة إل ــى امل ـغــرب بـعــد نهاية
امل ــرح ـل ــة ال ـك ــول ــون ـي ــال ـي ــة ،ف ــي رح ـلــة
بـحــث عـنـهــا ،لـكــن دون جـ ــدوى .لقد
ضاعت منه الشاعرة ،لكن قصائدها
لم تفلت من يديه.
تذهب املقدمة التي كتبها جويطي
إل ــى تمجيد امل ـصــادفــات فــي تــاريــخ
األدب ،وما لها من أهمية في إخراج
نصوص لم يكن يفكر أصحابها في
تــوسـيــع دائ ــرة تــداولـهــا بــن الـنــاس.
إن سـنــة  1932كــانــت زم ــن مـصــادفــة
مذهلة ،جمعت بــن م ـ ّ
ـدرس فرنسي
وف ـت ــاة أمــازي ـغ ـيــة ف ــي أح ــد مــواخـيــر
األطلس ،وتحديدًا في منطقة أزيالل.
وهكذا« ،شهد ماخور مبتذل بمتعه
العابرة ولحمه الرخيص وفظاظة ما
يجري فيه ً
لقاء أدبيًا كبيرًا ومثيرًا.
ّ
كأن العابر واملتعجل في املاخور أبى
إال أن ينتقم ويمنحنا شيئًا ال يطاله
َّ
ُ
تحول شعر
املاخور
الزمن أبدًا .شهد
ش ـف ــوي ع ـظ ـيــم وه ــائ ــم ع ـلــى وج ـهــه
ّ
ومهدد بالضياع إلى قصائد مكتوبة
ومترجمة بعد ذلــك إلــى الفرنسية».
ي ـص ــف ج ــوي ـط ــي الـ ـلـ ـق ــاء األول بــن
ّ
املـعــلــم الفرنسي والـغــانـيــة الشاعرة
على نحو فريد« :في لقائهما األول،
أخ ــذ رون ـيــه أول ــوج جـســد مــريــريــدة،
وأخذت هي روحه» .لقد كان الحنني
واألل ــم بمثابة التيمتني النابضتني
ف ــي ش ـعــرهــا ـ ـ ـ ـ الـل ـتــن ّ
رج ـت ــا أع ـمــاق
ّ
املـعــلــم وشـكـلـتــاّ ،وهـمــا تـتــدفـقــان في
ـاذة وإيـ ـق ــاع ــات
صـ ـ ــور ش ـع ــري ــة َ
أخـ ـ ـ ـ ـ ٍّ
ً
متناغمة ـ ـ صــدمــة تلق كبيرة لديه.
إذ ال أح ــد يـتــوقــع أن يــوجــد الـشـعــر
ماخور للذ ِة
بهذا الشكل الالفت في
ٍ
السريعة والعابرة .إن نظرة اإلنسان
إل ــى الـعــاهــرة تـكــاد تـكــون متشابهة
فــي مختلف املـجـتـمـعــات س ــواء تلك
املتحضرة أو التي تأخر بها الركب،
نظرة تضع هذا النوع من الكائنات
فــي قــاع التصنيف التقديري ألفــراد
املجتمع.
يختم جويطي مقدمته على النحو
ـق رون ـيــه أول ــوج
الـتــالــي« :ل ــو لــم يـلـتـ ِ
بمريريدة ملا قرأنا شعرها ،فكم من
م ــري ــري ــدة أخـ ــرى ض ــاع صــوت ـهــا في
األع ــال ــي ألن ـه ــا ل ــم ت ـجــد م ــن يــدونــه
ويـنـشــره فــي الـ ـن ــاس!» .ض ـ ّـم الـكـتــاب
أي ـض ــا م ـقــدمــة ال ـتــرج ـمــة الـفــرنـسـيــة
ال ـتــي وضـعـهــا ال ـشــاعــر السينغالي
ليوبولد سيدار سنغور ،وحاول من
خــالـهــا إي ـج ــاد جـســر يــربــط الشعر
األمـ ــازي ـ ـغـ ــي ب ــالـ ـج ــذور اإلف ــري ـق ـي ــة،
مؤكدًا أن هذا األدب الشفهي الرفيع
لـيــس بــدائـيــا أو «خـشـنــا» كـمــا ذهــب

إلى ذلك رونيه أولوج بل هو «تعبير
عن الحضارة األفريقية التي صاغت
الحضارة اإلنسانية».
إن حياة األطلس موحية ،وبالتالي
ال يمكن للعابر مــن هـنــاك أن يبقى
صامتًا أمــام سلطة الطبيعة ،فكيف
ب ـ ــال ـ ــذي ول ـ ـ ــد وع ـ ـ ـ ــاش ف ـ ــي ك ـن ـف ـه ــا؟
ه ـ ــذه الـ ـجـ ـب ــال الـ ـت ــي ي ـت ـغ ـيــر لــون ـهــا
بتغير الـفـصــول ،والـثـلــوج املتراكمة
فــوقـهــا ،واألش ـج ــار وامل ـي ــاه املتدفقة
م ــن املــرت ـف ـعــات ،وأص ـ ــوات الـقـطـعــان
ً
مساء إلى الحظيرة ،وأزيــاء
العائدة
ّ
األم ــازيـ ـغـ ـي ــات والـ ـحـ ـل ــي والـ ــوشـ ــوم
واألهـ ـ ـ ـ ــازيـ ـ ـ ـ ــج ،وط ـ ـ ـقـ ـ ــوس الـ ـعـ ـي ــش،
كـ ـلـ ـه ــا ع ـ ـنـ ــاصـ ــر مـ ـلـ ـهـ ـم ــة ال ي ـم ـكــن
مـقــاومـتـهــا بــال ـص ـمــت .ول ـه ــذا يــأتــي
الـشـعــر األم ــازي ـغ ــي الـشـفـهــي غــزي ـرًا،
فاألمازيغيون يملكون قــدرة مذهلة
ع ـلــى ارتـ ـج ــال األش ـ ـعـ ــار ،خـصــوصــا
فــي املناسبات التي يحتفلون فيها
بـ ــاألرض وامل ـطــر والـ ـ ــزواج واألع ـيــاد
الـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة ،وه ـ ـ ــي ن ـ ـصـ ــوص ت ـح ـفــل
ب ــالـ ـب ــاغ ــات واإليـ ـ ـق ـ ــاع وج ـم ــال ـي ــات
التعبير ،لكنها لألسف غير ّ
مدونة.
ي ــرى أول ـ ــوج ف ــي م ــري ــري ــدة النسخة

األم ــازي ـغ ـي ــة ل ـل ـشــاعــرة س ــاف ــو ،لكنه
يعبر عــن حيرته إزاء الطريقة التي
سينقل بها سحر هــذه األشـعــار في
أصلها األمازيغي رغم درايته بهذه
الـلـغــة ،وب ـعــادات وثـقــافــة أهـلـهــا .لقد
ك ـ ــان ح ــري ـص ــا إل ـ ــى ح ـ ـ ٍّـد ك ـب ـيــر عـلــى
الـحـمــولــة العلمية لتلك الـنـصــوص،
حـ ـ ـي ـ ــث ّ
ذيـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـع ـ ـظـ ــم ال ـ ـص ـ ـف ـ ـحـ ــات
بشروحات تهم الجوانب الجغرافية
والتاريخية وخصوصيات املنطقة
وث ـقــاف ـت ـهــا .ل ـك ـنــه ف ــي امل ـق ــاب ــل وجــد
صـعــوبــة ف ــي نـقــل الـحـمــولــة األدب ـيــة
بـكــامــل ح ــرارت ـه ــا .فـهــو ي ـقــف ،للمرة
األولـ ــى ،أم ــام تـجــربــة مختلفة .إذ ال
ي ـت ـع ـلــق األم ـ ــر ب ـش ـعــر م ـك ـت ــوب وف ــق
امل ـع ــاي ـي ــر ال ـت ــي ضـبـطـتـهــا امل ـ ــدارس
والتيارات النقدية ،وال يتعلق أيضًا
بشعر شفهي بسيط وم ـت ــداول .إنه
أم ــام نـمــوذج يـقــف فــي منطقة البني
بـ ــن ،ل ـك ــن ج ــام ـح ــا وم ـت ــدف ـق ــا وغ ـيــر
منضبط إال ملا تمليه عليه هواجسه
ً
والتياعاته ،فضال عن الطبيعة التي
نشأ فيها.
ف ــي دراس ـت ــه ال ـتــي تـتـصــدر الـكـتــاب،
وفي ما يشبه التعهد ،يضعنا أولوج

أم ــام م ـبــدأ أســاســي يـشـكــل توجيهًا
مهمًا للقارئ«ّ :لقد آليت على نفسي
أال ّ
أزور ،وأال ألفق ،وأال ّ
أضيع أصالة
أغاني تاساوت» .لقد حاول بذلك أال
يضفي على النص األصلي بالغات
اللغة الفرنسية و«عبقرية ثقافتها
ال ـعــاملــة» وف ــق تـعـبـيــره ،ألن ــه سيجد
نفسه أمام خيانة ثانية ،بعد خيانة

كتب الشاعر السينغالي
ليوبولد سيدار سنغور أن هذا
األدب الشفهي الرفيع ليس
بدائيًا أو «خشنًا»
نـقــل الـنــص مــن لـغــة إل ــى أخ ــرى .لقد
جـمـعــت كـلـمــة أول ـ ــوج م ــا ب ــن الـنـقــد
والبورتريه واملكاشفة ،وهي كلمة ال
تخلو من لوعة وحنني.
قصائد مريريدة تنطلق مــن الواقع
وت ـعــود إل ـيــه ،متخففة مــا أم ـكــن من
ّ
ال ـخ ـيــال ،ل ـكــن ال ـشــاعــرة مــولـعــة بما
سماه املترجم «القلب البالغي» ،فهي

تتوخى في بناء نصوصها اإلبداالت
ال ــدالل ـي ــة ال ـت ــي تـحـقــق ل ــدى املـتـلـقــي
دهشة متجددة .إنها قصائد مثقلة
بــال ـش ـجــن وبــال ـت ـفــاعــات الـعــاطـفـيــة
امللتهبة ،غير أنها في اآلن ذاته تنتبه
في غمرة هذا التوهج الوجداني إلى
ت ـفــاص ـيــل ال ـح ـي ــاة ال ـي ــوم ـي ــة .ليست
ن ـص ــوص م ــري ــري ــدة ذاتـ ـي ــة منغلقة
ع ـلــى تــاري ـخ ـهــا ال ـش ـخ ـصــي ،ب ــل هي
نصوص مفتوحة تنقل إلــى القارئ
ما يعتمل في ذوات اآلخــريــن أيضًا.
هؤالء اآلخرون القريبون من الشاعرة
جغرافيًا واجتماعيًا ووجــدانـيــا هم
مدار التجربة وموضوعها :الفتيات
الـ ـل ــوات ــي ان ـ ـحـ ــدرن مـ ــن ال ـج ـب ــل إل ــى
«الرذيلة» ،الشيوخ الذين حاصرهم
الزمن والعوز ،الشباب الذين هجروا
املـكــان بحثًا عــن رزق بعيد ،الــرجــال
الذين ذهبوا في حرب ليست حربهم،
ولم يعودوا.
كــانــت قـصــائــد مــريــريــدة تـتـغـ ّـيــر من
صيغة إلى أخــرى ،فتشهد تعديالت
وإضـ ــافـ ــات ج ــدي ــدة م ــن ج ـل ـســة إلــى
جلسة ،حسب سـيــاق اإللـقــاء ومــزاج
ال ـش ــاع ــرة .وك ــان ــت نـصــوصـهــا الـتــي

ي ـت ـق ـط ــع إلـ ـ ـق ـ ــاؤه ـ ــا م ـ ــن ح ـ ــن آلخ ــر
بسبب الدموع ،ال تحظى في الغالب
ب ــال ـت ـق ــدي ــر الـ ـ ـ ـ ــازم .ف ــال ــذي ــن ك ــان ــوا
يـ ـحـ ـض ــرون ج ـل ـس ــات ـه ــا مـ ــن ج ـن ــود
ومقيمني وعابرين كانوا في الغالب
منشغلني باملتعة الحسية ،ال متعة
الشعر.
ن ـش ـيــر ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة إلـ ــى أن رون ـي ــه
أولـ ـ ـ ـ ــوج انـ ـتـ ـظ ــر حـ ـت ــى سـ ـن ــة 1963
ليصدر الترجمة الفرنسية لقصائد
مريريدة ،بينما انتظر قراء العربية
م ـ ــا ي ـ ـق ـ ــارب سـ ـت ــة ع ـ ـقـ ــود ل ــاط ــاع
عـلــى ه ــذا ال ـت ــراث املــذهــل فــي لغتهم
الـفـصـحــى .إن ه ــذه ال ـق ـصــائــد ،الـتــي
ق ــدم ـه ــا ع ـب ــد ال ـك ــري ــم ج ــوي ـط ــي إل ــى
ال ـقــارئ الـعــربــي بلغة أخ ــاذة ،تشكل
ملحبي الشعر واملنقبني عن َ
الجمال
اإلب ــداع ــي صـفـعــة ت ــدي ــر ال ــوج ــه إلــى
ال ـخ ـلــف ،بـغـيــة ال ــوق ــوف عـنــد تــاريــخ
مـهـمــل م ــن الـشـعــر األم ــازي ـغ ــي ال ــذي
ضـ ـ ــاع الـ ـكـ ـثـ ـي ـ ُـر مـ ـن ــه ب ـس ـب ــب غ ـي ــاب
ال ـتــدويــن مــن جـهــة ،وبـسـبــب سطوة
الـعــربـيــة الفصحى عـلــى م ــدار قــرون
م ـ ــن ال ـ ـعـ ــزلـ ــة الـ ـلـ ـغ ــوي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة
لألمازيغيني.

مختارات من الكتاب
ترجمة عبد الكريم جويطي

زغاريدي التي تثير اإلعجاب والحسد...

ال الريح وال الغمام

فأنا ومنذ خطواتي األولى في الحقول،
أم ـس ـك ــت ب ــرف ــق ب ـض ـفــدع ـتــي ال ـخ ـض ــراء
الرشيقة،
وهي خائفة ومرتعشة بني يدي
ً
وضعت طويال عنقها األبيض
فوق شفتي وأنا صبية وأنا شابة

يذرو الريح األوراق امليتة لشجر الجوز،
والـ ـت ــن األبـ ـي ــض الـ ـ ــذي ف ـض ــل ف ــي بــاحــة
الدرس،
وال ـث ـيــاب امل ـن ـشــورة واملـنـسـيــة فــي السطح
العالي.
الغمام األبيض يسير في السماء،
يتتبع بعضه فوق ذرى آيت بوللي¹
ً
ويرحل إلى األبد ،محمال باملطر.
املياه املزمجرة والسريعة في تاساوت
جارة معها  ،ليل نهار ،وبصخب كبير،
وبدون هوادة ،األغصان املكسورة
والحصى األملس.
أيام البرد األولى للخريف تطرد اليمام
الذي يطير من الحور األجرد
وينزل في صمت الوادي الذي يتساقط فيه
الثلج.
لكن ال الريح ،وال الغمام ،يا قلبي!
ال السيل ،وال اليمام ،يا قلبي!
سيحملون حزني األسود معهم...
 -1آيت بوللي :أناس الشياه

مــريريــدة
لقبوني بمريريدة ،مريريدة،
م ــري ــري ــدة ،ض ـفــدعــة ال ـ ـبـ ــراري ال ـخ ـضــراء
الرشيقة...
وليس لي،
ليس لي عيناها الذهبيتان.
ليس لي،
ليس لي عنقها األبيض
ليس لي،
ليس لي رداؤها األخضر
لي فقط مثلها ،مريريدة،
لي «زغاريدي»« ،زغاريدي»
التي تصل حتى املراعي،
لي «زغاريدي»« ،زغاريدي»
التي يتحدث عنها في كل الوادي
وفي الجهة األخرى من الجبال

وهكذا نقلوا إلي املزية العجيبة
لتلك البركة التي تهبهم غناء
غناء أكثر صفاء ،وأكثر ارتجاجًا وأكثر
نقاء
في الليالي املستحمة في نور القمر،
غناء شبيه بالبرد
شبيه برنني املطرقة على السندان
في الجو األكثر صخبًا الذي يسبق املطر...
وبفضل هبة مريريدة
صرت أدعى ...:مريريدة ،مريريدة...
ومن سيأخذني سيحس
في يده ،في يده ،خفقان قلبي
كما أحسست بخفقان القلب
امل ـ ـ ــرع ـ ـ ــوب ل ـ ـل ـ ـض ـ ـفـ ــادع ال ـ ـخ ـ ـض ـ ــراء بــن
أصابعي...
في الليالي املستحمة بنور القمر،
سيدعوني مريريدة ،مريريدة،
اللقب الرقيق املحبب لي.
وله سأطلق «زغاريدي» الحادة،
«زغاريدي» التي ال تنتهي،
« غ ــاري ــدي» ال ـتــي يـهــواهــا ال ــرج ــال وتـغــار
منها النساء،
«زغـ ــاريـ ــدي» ال ـتــي ل ــم ي ـعــرف ل ـهــا الـ ــوادي
شبيهًا أبدًا...

كم ...كم ...كم ¹
أنت! أنت! أنت! تيميجة  ²إيسكاتفان
بأي سحر سحرتني؟
كيف ،كيف أمكن األمر؟
بقدر ما تخونينني بقدر ما يــزداد حبي
لك.
أعرف أنك تغيرين عشيقك كل يوم
ومثل قفل الخشب املسكني
أنت تتواءمني مع أي مفتاح...
من أجلك بعت الصوف والحبوب.

وفقدت الهناء والصحة،
وطعم العمل وطعم الحياة.
ولو توقف األمر عند هذا ،يا امرأة بال قلب!
لكن وبسبب خطئك فقدت ماء الوجه،
فأنا أضحوكة أهلي،
وأي رجل يمكنه أن يغفر لك ذلك؟
فالكبرياء يخرج النصل من غمده
والغيرة ال يمكنها إال أن تولد االنتقام...
تستحقني مائة مرة الحوذان و«تيفيزا»³
ال ـع ـيــون م ـس ـمــولــة ،وال ـث ــدي ــان مـقـطــوعــان،
والبطن مبقور
لكنني أعزل حني تظهرين.
كما لو أنك تمسكني رأسي داخل املاء!
كيف ،كيف أمكن األمر؟
بقدر ما تخونينني بقدر ما يــزداد حبي
لك.
بأي سحر سحرتني،
أنت ،أنت ،أنت تيميجة إيسكاتفان
 -1كم باألمازيغية :أنت
 -2تيميجة :نبتة خضراء ذات رائحة قوية
تستعمل كمنسم للشاي
 -3تيفيزا :نبتة سامة

لم يخلق الله مكانًا...
«...أختي ،الغريبة عن البلد ،ال تندهشي،
ال تندهشي من جهلي:
فعيناي لم تريا أبدًا ال الورد وال البرتقال...
ي ـق ــال بــأنـهـمــا ي ــوج ــدان ،ت ـح ــت ،ف ــي الـبـلــد
الطيب
ح ـيــث ال ي ـش ـعــر الـ ـن ــاس وال ال ـب ـهــائــم وال
النباتات بالبرد
أختي الغريبة التي أتت من السهل
ال تضحكي على بنت الجبل
الالبسة صوفًا فظًا واملاشية حافية.
فالله لم يخلق مكانًا للورد
والله لم يخلق مكانًا للبرتقال
في حقولنا ومراعينا...
لم أغادر أبدًا قريتي وأشجار الجوز.
وال أعرف إال ثمرة القطلب وثمر الزعرور
الحمراء
وباقة الحبق األخضر الوضيعة
التي تبعد عني الحشرات
حني أنام فوق السطح،
حني تكون ليالي الصيف حارة جدًا»...

الشاب المسكين الساذج
«توقف أيها الشاب املسكني الـســاذج ،عن
التحرش!
فقد عدت للبلد ألرى والدي،
ال للبحث عن زوج ـ ليحفظني الله منه! ـ
وسأعود قريبًا ألزيالل إن شاء الله...
جننتك بما وهبتك إياه في ليلة
حتى أنك ،وبخفة ،تدعوني ألصير زوجتك.
إنني أعرف كم ستدوم نزوتك!
ومـ ــاذا بــإمـكــانــك أن تعطيني إي ــاه مقابل
حريتي؟ ّ
قبل ذلك تخل عن هذه السحنة املستهجنة
كي ال تشعرني بعار املهنة التي أمتهنها،
هذه املهنة التي بفضلها استمتعت كثيرًا...
وأي مصير آخــر يمكنه أن يجعلني أكثر
سعادة؟
وأنت الذي تترجاني بأن أكون لك وحدك،
م ــاذا يمكنك أن تـهـبـنــي ،قــل أي ـهــا الـشــاب
الساذج؟
أيام بدون لحم ،وبدون سكر وبدون أغان،
عرق وقذارة األشغال الشاقة،
روث اإلسطبل والثياب النتنة
والدخان املريع للمطبخ املظلم،
بينما تسير أنت لرقص «أدرسي»
وستطلب مني واألمر مؤكد،
بأن ألد أوالدًا ،أوالدًا ،أوالدًا!
أال ترى بأنني لم أخلق لهذا؟
اتركني أعود لسوق أزيالل.
إنك تضيع وقتك وتوسالتك تتعبني.
ففي النهاية ملاذا تريدني أن أشتغل
بينما يغدقون علي املال والهدايا؟
فأنا مثل زهرة بعطر مسكر
وال ّ
هم لها سوى التفتح
لكي تتلقى على هواها كل ليلة وكل يوم
طراوة الندى ودغدغة الشمس»...

عزو¹
« ...عزو محبوبي ،ذا اإلسم الحسن،
كيف لي أن أقاومك أكثر؟
إن كانت عيناي بالنسبة لك صوان الشرار،
أال ترى أن البارود على وشك االشتعال؟
وأنني أفك أمامك ضفائري السوداء؟
ادخل ،أغلق الباب ،واحكم القفل...
ملدة طويلة ،لم يكن لصوتك تأثير ّ
علي.
ملاذا تحزنني بكالمك عن هدايا،
بما أنني أريد أن أنسيك قساوتي؟

سأعطيك كل ما تترجاه .
لك لساني الرقيق وشفتاي الرطبتان،
لك فخ ساقي املتشابكني!
ما هم رؤية اآلخرين ألوشامي املخبأة!
فلهم أبيع نفسي ،ولك أمنحها!
من اآلن ،عزو ،أنت وحدك في قلبي.
ماذا تنتظر لفك حزامي؟
عزو ،محبوبي ،خذ شفتي.
ففمانا سيبقيان متداخلني،
وسيصير جسدانا جسدًا واحدًا
وسيكون قلبانا في غبطة!».
 -1تصغير لعزيز

تگــــــات ()1
أريد أن أحرق جسدي املباع ،املدنس بسم
الرجال
لفرط ما صرت أمجه...
والعني الشريرة لم تفتأ تتملكني
مثلما يمسك الطير الـكــاســر الحجل بني
مخالبه.
إننا ال نهرب من حظ تعيس
كما ال تهرب حبة القمح من الرحى...
 -1تگـ ـ ــات :لعنة

المشـــــبك
« جدتاه! َّ جدتاه !منذ رحل،
ال أفكر إل فــي حبه و يـتــراءى لــي فــي كل
شيء...
ً
أعطاني مشبكًا فضيًا جميال،
وحني أضبط إزاري فوق كتفي،
وحني أشبك الهدب فوق ثديي،
وحني أنزعها ،في الليل ،ألنام،
ال أرى املشبك بل أراه هو!
ـ بنيتي ارمي املشبك وستنسينه
وستنسني آالمك...
ـ  ...جدتاه ،منذ أيام رميت املشبك،
لكنه جرحني في يدي
ولم تعد عيني تفارق الندبة الحمراء،
حني أغسل ،حني أنسج ،حني أشرب...
ال أرى الندبة بل أراه هو!
ـ بنيتي ،ليشفك الله من آالمك!
الندبة ليست في يديك
بل في قلبك»

