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 شًء ال ٌشبه شٌئا

 كأنه لٌس ماكان

 هو سواه:أو بتعبٌر أدق 

 ذلك هو اللٌل

 آخر اللٌل

 

 خطوط تائهة فً مرآة

 حذفوا فضتها

 طائر ٌرتطم بجناحٌه

 فٌصدر ضجٌجا

 ٌصم آذان الغابة

 لمحة

 وال ٌنتهً كل شًء

 



 مزحة

 ال تدع لك مجاال للضحك

 

 بٌت شعر

 ال تستطٌع أن تغادره

 وال هو ٌدعك

 تبٌت خارج قضبانه

 

 عقار

 نافد الصالحٌة

 

 ورد بأشواك

 وال رائحة

 

 مدٌة سوداء

 تداعبك من الخلف

 

 موعد ال ٌحٌن

 وحٌن ٌحٌن



 ال ٌترك أثرا

 غٌر رماد خفافٌشه

 

 

 ذلك هو اللٌل

 آخر اللٌل

 

 

 لكننا رغم كل تلك الدواهً

 نتعلق لٌلٌا بحباله

 فتنهال على أجفاننا عصٌه

 نتعلق

 ....وتنهال

 نتعلق

 ....وتنهال

 حتى مطلع النص

 

 تتعرف على أعراضه؟  هل ترٌد أن

 حسنا



 حٌنما تنهض من الحلم

 وتغادر سرٌرك طائعا

 مثل خروف

 فً طرٌقه

 للمقالة

 اعلم

 إن لٌلك

 آخر اللٌل

 

 حٌنما ٌصبح للسكون ضجٌج

 ٌجثم على صدرك

 وأنت تخلد

 الى صخرة المخدة

 اعلم

 أن لٌلك آخر اللٌل

 

 حٌنما ٌصبح لٌلك

 قابال لإلنقسام

 مثل ثمرة طازجة



 أو كعدد زوجً

 اعلم

 أن لٌلك آخر اللٌل

 

 حٌنما

 تنتهً منه

 لٌس كما تشتهً

 وتبتديء معه

 بما ال ترٌد

 وتغادره

 أحدا  كمن تصافح

 للمرة األلف

 اعلم

 أن لٌلك آخر اللٌل

 

 حٌنما تتٌه

 فً زواٌاه

 كأنك لست منه

 ولٌس منك



 فً شًء

 ولم ٌسبق لكما اللقاء

 ولو على الخط السرٌع

 فً أي واجهة

 من واجهات اللٌل

 اعلم

 أن لٌلك آخر اللٌل

 

 حٌنما تكون أبوابه

 وشبابٌكه مخلعة

 كسّر منتهك

 وتحاول أن تزدرده

 فتغص ّبمرارة عظامه

 وٌكون لك حٌنها

 الدٌك  أن تتشهى اصطفاق أجنحة

 اعلم

 أن لٌلك آخر اللٌل

 

 وعندما تدرك



 ال محالة

 أن لٌلك آخر اللٌل

 

 ال تتذمر

 ال تلعن كنوزه

 وتسبٌحات عشاقه

 وال تدّق عنقه

 ال تنهره أبدا

 ال تدر له ظهر لٌلك

 خذ المحنة ببساطة

 برفق  وتعامل معه

 

 بل حاول أن

 :تقسمه نصفٌن

 ٌتسلى بك مّرة

 وتتعلق برقبته أخرى

 

 ٌجثم على صدرك تارة

 وتكسر أضالعه تارات



 

 ٌعانقك

 تهرب من طرٌق مروره

 

 ٌسعى الٌك كضٌف ثقٌل

 فتباغته بطعنة لٌالء

 

 وهكذا

 واصل معه اللهو

 حتى انبالج

 ضوء جدٌد

 ٌغمر سرٌر الكون
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