PLUIE SUR LES FRONTIÈRES
O pluie, efface pour nous ces frontières , lave nos continents de
ces zébrures doucereusement infligées par le fouet
diplomatique d’aimables forcenés lors de palabres dans des
pavillons à pendeloques et marqueteries ; emporte-nous dans
ton immense babil, dans ton tranquille galop menu jusqu’à ces
autres frontières qui ne correspondent à aucune ligne tracée sur
une carte , gardées par nulle armée, marquées par nulles
pancartes, dans ces régions où les contours du savoir se
précipitent en cataractes dans les abîmes qui les font flamber !
Frontières, donnez nous votre pluie ! O pluies des frontières,
baignez nos quadrillages et nos ulcères; emportez-nous de
l’autre côté des frontières de la pluie, flagellez notre
engourdissement et dissolvez-nous dans les bonheurs de la
germination et de la vaporisation, filtrant avec émoi par toutes
les parois de notre corps et des heures .
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גשם על הגבולות
הו גשם  ,מחה לנו גבולות אלה  ,נקה
יבשותינו מהשריטות
שנכפו בכחש השוט הדיפלומטי
של שלוחי רסן אדיבים מוכי דברת
פסיפס
.
בביתנים גדושים גבישי נברשות ועצי
שאנו בהמייתך האדירה  ,בדהירתך הקצובה
והשלווה עדי הגבולות האחרים ההם אשר אינם
משתווים לשום קו מצויר על מפה  ,נטולי צבא
למשמרת  ,נעדרי תמרור  ,לאזורים ההם שם
מבעירות
.
קצות הידיעה מתגוללים במפלים לתהומות
גבולות  ,העניקונו שפעת רביבים! הו גשמי
גבולות רחצו ריבועי אמותינו ופצעינו  ,הביאונו
אל מעבר לגבולות המטר  ,הלקו את רפיוננו והמיסונו
לתוך רנני הנביטה וההתאיידות  ,מזדככים
ברגשות מכל דפנות גופינו ועתותינו.
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ﻣﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻁﺭﺍﻣﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﻣﻥ ﺃﺟﻠﻧﺎ ،ﺍﻏﺳﻝ ﻗﺎﺭﺍﺗﻧﺎ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﺭﺍﺡ،
ﻧﺣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﻭﺩﻳﻥ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﻁ ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻳﺔ ،ﺑﻠﻁﻑ ﻣﺗﻛﻠﻑ ،ﻳﺟﻠﺩﻧﺎ
ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﻳﺱ ﺍﻟﻣﻬﺫﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﻣﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺎﻟﻭﻧﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺷﻘﻕ
ﺍﻟﻔﺧﻣﺔ ،ﺍﻟﻣﺗﻸﻟﺋﺔ ﺑﺛﺭﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺩﻟﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧﺎﻗﻳﺩ ﺑﻠﻭﺭﻳﺔ ،ﺍﺣﻣﻠﻧﺎ
ﻣﻌﻙ ﻓﻭﻕ ﺭﺫﺍﺫﻙ ﺍﻟﺭﻗﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻧﻁﻼﻗﺗﻙ ﺍﻟﺭﺗﻳﺑﺔ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻷﺧﺭﻯ،
ﻧﺣﻭ ﺣﺩﻭﺩ ﻻ ﺗﻧﺳﺟﻡ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺧﻁ ﻅﺎﻫﺭ ﻋﻠﻰ ﺧﺭﻳﻁﺔ  ،ﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺟﻳﺵ
ﻳﺣﺭﺳﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺣﺩﺩﻫﺎ ﻻﻓﺗﺔ ،ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻬﺎﻭﻯ ﻓﻳﻬﺎ ﺣﺩﻭﺩ
ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺗﻬﺎﻭﻱ ﺍﻟﺷﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ،ﻓﺗﺗﻭﻫﺞ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ،ﺃﻳﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻷﺧﺭﻯ ! ﺍﻧﺯﻟﻲ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺷﺂﺑﻳﺏ ﻣﻁﺭﻙ ،ﻭﻳﺎ ﺃﻣﻁﺎﺭ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻏﺳﻠﻲ
ﺟﺭﺍﺣﻧﺎ ﻭﻗﺭﻭﺣﻧﺎ ،ﺍﺣﻣﻠﻳﻧﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺿﻔﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﺍﺟﻠﺩﻱ ﺧﻣﻭﻟﻧﺎ ﺑﺄﺳﻧﺗﻙ،
ﺃﺫﻳﺑﻳﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻌﻳﻡ ﺍﻟﺧﻠﻕ ﻭﺍﻟﺗﺑﺧﺭ ﻭﺍﻧﻬﻣﺭﻱ ﻣﺧﺗﺭﻗﺔ ﻣﺳﺎﻣﺎﺕ ﺃﺟﺳﺎﻣﻧﺎ
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