
الهزصتآإال!قيجصريرا

أ!ايخمزص!س!أ

)ء(

؟..دعنالتحيات..

الجنديركلهحينالذيللآدمعنوالموت

الراًس،يخفضلأ

..يصهل

..الجامحةكالصة

الشهداءجثثعلىالسلأموالصلأة

..؟الأرضباطنفيتتحللالتي

..؟نفطاتصبح

.،عدراهمتغدوبيعإذا

حفلأتوفيالعروسفوقطتنثر

..الختان

..،الخبزسوىإلهلاأنوأشهد

..؟الأغنياءيزهده

العرقا..طقوسالفقراءلهيقيم

..؟وعليه..بهيقيمون

..،القمريةباستدارتهأيامهميبيعون

الغسقجمماءحين

واعنم،القناعةكهوفيدخلون

؟..تلهث..الصابيحتخبو

..الدخانرئتيهامنتضفش،

..الطافحهبالحلكةالمتهالكالحائطيصبغ

..،جريدمنسرلىعلىيرتمون

أرقا..منوسائدها

..أعنافهمبالنومالقهريغدب

..الذابحهسكينهالوتيشحذ

"*"

)عس(

..النهرينحدروالحزنالخرافةبامتداد

عرايا..شاطئيهعلىكنا

..؟التشابكالشجرأفرضعغننتأرجحصبية

،فىعنسبح

،فتاةاًوسيدةتقدمحينأعضاءنلنعرض

..،ونضحك

حمرقالوجهوفي؟انكسارامقلتيهافينلمح

إ.أ.مإمالسرندرلةلم..001خدين

..الصباياكاند

؟..الشمستجففنا..يجئن..يرحن

.،خصلاتناعيمشطوالظل

...مراياوالمياه

..الجسارةجرفتنامرة..أ

..والريحالموجمعفاستبقنا

.مالمهارهفنونفبدي

..،فينمايوسفكان

..المتاععنديكولم

..أربعةوأحزاننا

..نبكيالمتجعدالشاطنعالىعدناحين..

ممثلاثةوكنا

..الأرملةأمهالىبالثيابنعدلم



..،خلسةغرفتنالندخلالظلاموانتظرنا

الغطا4عليناونشد

..القفلهبالأعينالنومندعي

يلهثاليومذلكفيالشمسكاشا

.مالشعاعفيها

...النهرحافةعلىالأصيلعندويسقط

..دماكانت..

.هوالمسا!

حزنأ..الشطعلىيحل

ثيا!ا..منكومةفييحدقا

..؟تباعاعليهايمر

المتأففاًنفهبها.يحأ

.01الكلأنيبعض

المترقرقالزمنجثةيا..النهرأيها

البكارعآهذيفيكانطوتكيف

المراره،فهـيكالآنذوبالذيما

عصرأ؟المماليكيجتبيك

..بمالغزاقسيفوريدكيجزودهرا

الناهداتاًكبادنابأفلأذونلقى

هدايا..فيكالعرائس

..؟شاطئيكعلىمتنانحن

؟.هالقرابيندموعوكنا

والمرض؟الداءسوىمنكنجزلم

..حجارهكنا..ألتوطن

..؟ضفتيكعلىالقصوريبتنونلن

ضحايا..وكنا

..الزمانيمصدكيف

الحضارعفيناوتبزع

الادممطفيوالروح

الإباءفيهاتناثر

شظاياآ

ء**

)ج(

..القليلهالصدقاتجامعو

..صباحلحاصروني

..ضاحكالهمجييفأخرتجا

والعيون..بإلحاحهمحاصروني

قاعهافيمدالتيالعيونتلك5..6ا

..(عنكبوتواًهداب!ا.ظلأ.ةالحزن

...يموتثهاهكان

..الجنونحلقاتفيالترنحوالوطن

الرجولهنخواتفاقد

أشلأؤهالأرضعلىتقعىكيفيرىلا

..الطرقاتتملأ

اللأعبين،صوروعن؟الشفراتعنصياحا

...؟اياتوالسبع

..العرباتفيالتداولوالصحف

النونخصلاتفياهتأرجحاوالوطن

...أفراخهكالطيريحضنليس

إ.الطفولهيرعىليس

..القليلةالصدقاتجامعو

..والجفول!..بإلحاحهمحاصروني

..ي!اه

وابلأغداتتدلىالتيالجفونتلك

..(شائكا

صحت:

..وطنييا

آ3والفقرالجريمةبينالمسافةتكونم

..الصدىاضاع

.ءالعيودطتلكقاعالىخذبتنيدوامةصار

..وقاتلقتيلأفيهاأبصرقةحيث

..السلاسلمعصميهعلىتعضولصا

وشيئا..؟

..المستكينالوطنهواًظن

هالكا!إ!دمهفيتخبط



القليلهالممدقاتجامعو

..،الصباحفيبإلحاحهمحاصروني

.م4الدعاسيلتد!ق

الطويلهالدعوات!فيتعثرت

..؟اللهعنحدثوني

إلأتقياء..جنةعن

صت:

05البسطاء3عاأيا

المستحيلةالمنىدروبضيعت!م

..الأرضفىالاد!فالجنة

405للأغنيا

..الرذيلةيدمنونومن

..وغدا

..الممنماةفي

القادرونيدخلهاسوف

الوزراعرشوةعلى

والتوصياتالبطاقاتيملكوىومن

إ!لالنبيلهالطبقاتامن

-)د(

خلفى،الأناشيدتطلقيندائما

أمامي،والزممور

..الشاحبهصورنيتطوف

..اللأهبةأرضكعلىاًدبوكنت..تذكرين

جبهتيالمايديكتمديلم

..التعبتمسحن

بلاديوأنت.هتذكرين

هجيرافوجمهتمدين

سعيراوتحتي

..حتفىيحلقوحولي

..تذكرةالمسنةأميكففيصرت

..الزمانعقباتبهاتتخطى

بينها-"الختفيجرحهااًظهرتلو-تصرف

..الغائبهالسلع

..لحظة

..جسديبهاتكرمين

والنسياناللهوغابةالىتنفلتينثم

حينا..الموظفمنهايسخر

بعيونممايشيحوحينا

!!اللهبتفح

شاممعة،الحممنبلأدأفرحىكان

التوهم؟خيولوطوتها

..الأمانيخلقتأشاالحربأيتها

ضبخيالمنموسماليأنجبتأنخا

..الأغانيروته

سيناعاًرضفيالمتخثرالدمثماريجتنونإنهم

..النادبةاًمييا

التمزقالوطنواضربي..اًشلأئناكلللمي

!لالغضبحسفيهينتخيقد

..،صدرهاعلىجرحيتتقلدنسويهتزللم

..،عقودا3كاناهدفييتأرجحدمي

..جمانمندرةلهاوعيني

..قدميهاعلىترامىوالعشبق

..والنفطالدنانيريريق

ا!العربواكبرياء

..باللوناللونليثتمكالحربفي

أخضروجهكلكن

الأبجديهنماالتناثرالوطنأ!ها

أبي.صلواقأفيالخفيضةوالنبرات

أمي.ثغرعلىيجفلاالذيوالدعاء

؟والتخفيأخي،ولثغالصغيروالسرير



..الزجاجكسرناإن..فجأة

..سبمانوجنللحكاياولهفتنا

صيف*..ليلةكلفي

..المدرسيةحقائبنابين2المتناثرالوطن31!ا

تنقرءوالشمس،7الدرسغرفأنماأئطوالخر

.الستحمةوالجارة،فذ.النواانصباحعند

..،الداخلبهملابسهاربعضتنشر

للجدار؟يسند-ادراجةالوجهالباكروالبائع

؟..اللبنيبهيل،راحالبابفرجةومن

ضيقهحارةفيوعينينبنافذتينالرشيقوالحوار

حينملامحنا..بينالمتبددالوطناًيهل

باللوناللونيشتبك

أخضروجهك

..وتكبر...فيكونصغر

)ي(

وج!..،الحزنيلبس

..المدينهطرقاتفيوينساب

..الثخينهالحروفبعضالصمتينزت

.بيننام

؟.عمنهواًهرلا؟قصيراحوارافند"ير

..؟مونيمداخلفييزايخما

..جلديتحتيداهمني

اللفافهطرفاًشعلكنتا..

النساءا؟اًماممطمرتحين

اللو)،؟فتنةعنيثرثرن

الشعر؟صبغةعن

،الحروفأخريالأ!مايأكلن

..الثقافهقشرويمضغنم

المستعارهالصناعيةوالرموش

،زججتها-الصغيراتقدوالحواجب

؟السلامعليكالتنييشيخنليا

العذاركط،وتلوك؟أبناءهاتمضغالشوارع

الإنارهعمودتحتتسكعننسلأوتلفظهز،

..البارفي-مجلسن

.01الحزينهالدروبفيدماينسكبنأو

.أعاد!*عربات

المحتشده/إهرةالقاطرقاتفي

السنضغيراتوالفتيات

اللبنيةالرأسأغطيةإلىينظرن

إ!المتحدةالأممرجالفوق

صحت:

القيد..الفرحوطنيا

السجينهوالأمنيات

3وخالدآسعدأين

3المعارهآالدروعحفظتكهل

..الزوائحعذفي.الأنفتزآ

تقيحالستكينجسعكفيوالجرح

!.الدفينهبالتسويات

السلولالالهسيفعلىعرصاحينا..

..التذكاريهالصور

التحدعالأمملجنود

لاالأثريهالأحباءفي

رفيالىواًشار..دهشتهاًبدى

..الصورعزاويةفي

المشهورهالأهراماتهذي:لهقلت

الأوجهالمتناثرةالأجنادتلكأما

-الألبومصورفي

النلرخطعلىالسمحفظوافجنود

المعنيهالأطرالأكلعنهمرضيت

نطقيلدىالشفتينمط)..
..(الأطرامأء!لمعنيه

:سوىمنهاًتبينلمشيئآغمغم

الرومنسلأعينهمزرقةفيأعرف*

قدسيحديثأصداءفيلكهل

بمالرمحعن،السيفحدثني

؟المارقالسهمعن،القوسعن



الأزليةالحقنيرانعن

السلميهالتسويةأن

الهضومبالحقتعصف

..والواصمالذلاسوىللضعفاءتجلبلا

،..والموصوم

وجهى05الحزنيلبس

المدينهطرقاتفيوينساب

.ءالثخينهالحروفبعض"الصمتيذزف

.مبيننا

منه؟وأهرب..،قصيراحوارافندير

..مونيمداخلفييزاحمني

..جلد!تحتيداهمني

خب،مواعيدالبلأدمنحنااًناأذكرحين

شلالالمترقرق!ثمعرهالناأعدت

واستدار؟غردتفذهانوا؟عطر

لناتعرت..الناهدانبها

القمرضوصتحت

صدرهاعلى..السياطفاجأصها

التحديأتونفي

..تقعيالأرضكانخا

تشرئمث،بهانصيحوحين

..؟أقدامهاطرفعلىتشب

..وعودامناالصوتتسمع

..الزنبقيهأحلأمهاتطرز

أحزانها،تبلعالأرضعادت

..،ذلةفيالخرائطبينتتقلص

..؟الأرضهذعقفي

..،الناحلأتأقداميتحتح!صربيلا

..الوحيدانتائيوكوني

..وحديوجرحي

**بر

)تن(

البعيد..للحبيبتطوينها،الرسائلتكتبين

..والشوقطالوهمأرملةآه

..البريدتنتظرين

الأماني؟نجيوطتنسجين

../،..الليالينجوم

..وليدطفلوجوربا

أنهكتهاأشرعةالمتصلبالقائدغرفةفيوالرسائل

يقراها؟الرافىفيارتخاأ؟الرياح

..هادئهخلوةفيالأمنضابط

...الناتثهواًبعادهاممالحروفيقينز

المرابطللعدوأسرارهاوتفضحتشفهل

الحدود..خلف

..والوهمالشوقأرملةآه

..؟المستكينجرحهتوقظىلا

..،المعنويةروحهإتخفصدولا

؟.المدارسرفضتهابنتههل

..يقالدثيئكلما

العراءفيبهيحسأرينبغىولا

الجنود..

***

)ا(

تزدردإنكاًكثر..الفمتفغرلاالجرحأيها

ع.الفقراه

ع.تباعايسقطونإنهم

..الرمادهوعام

يقتنصالأرضعلىوتمطىأعناقهمد

..هفاالشر

التيالعيون...،يسقطونواحداواحدا

لتخبرتعودحينتسملالغدلمستشرفتشرئب

فيهاالضفادع-والحروف؟آسئةالمنابعأدط

..العادهالكلماتعطئفيوتقفزتنق

أو.جهبهاحفتالطحالبزحمتهابركة

..2الزعما

تزدردإنكأكثرالفمتفغرلاالجرحأيها

..51الفقر



للوحولأهواءهميبيعون،ع.ينفقونواحداواحدا

..للبلأدهضمائرهم

ماوالكذبالتوهمطيوفمناختلسواطالا

يطقبون

للداريعودود!وحين..،الرغيفعليه

ينكسرورغ

الخابز...حولفح..الهديركانفبمإذن

يمتدالغازلوخيطكييفوالعري

..؟؟كالنيل

أبيوسيف..يطنالسؤالكان

...جوابايسلالجدارفووعذر

عناثرفقد.....صمتاولكن

.ع4الأتقياالسلف

ال(..عبادهالخلفاء)طاعة

:يقولجدي..كانأ

وتشدوماءحسوةتشربالعصافيرل!

وبجملهاوتشدو،،قمححبةوتلقط

عرضوتان،عرشاالريش

..الممنماع

..الفقيركنزوالقناعة

ا"..عبادهالسمانربيتوجقدبها

..وحيداجديمات

..الزهادهكلماتمن3!دلمافمهوفي

يقتسمودمامنهبمقربةالعظامبنوهكانحيث

..بقاياه

!ل..4اردأو..مسبحة

أكثر..الفمتفغرلاالجرح31كا

..4االفقرتزدردإنك

،ء.عالأرضفيالحمجثثإنهم

القبر..،فيالدودأوعية

..للربالتجاربحقل

..إ!2الأقوياوالساسة

**"

ال(

الطحالبعليهتسودحينالاءيزعملا

الزدهاةفضيلتهالركوداًن

.الحسدهعليهايحق

..البلدبهذادوماأقسمكنت

.الكبدهكلرغم

منهااناؤنايتوضأالذيالشقاءنبعرغم

..الأبدطيئ

.ء،منهيتفجرالذيممابالعطاء

..،اللهبيةبطاقاته

،.هالصاننينأعينفيبالحزن

..؟العيونبينالتواثبوبالغزل

البوقرعقةريفيةبرجفة

..الواكبفارهاتمن

055فنناثروعيهاداهمت

رصاصاضثمارغبالعصافيرأمثل

501الراقب

..العواصمبينالمستفزةالضجةتلعنهرولت

ارتعدإ!شفتيهافيواللفظ

..البلدبهذادوماأقسمكنت.........ع

الىينحدرونالفجرمعبالذين

05،النهر

الجلد..

؟..الظهرمعينكسرون

..،..القهرميمينسحبون

وبجترفونالساءجدارخلف

..أقسمتالصوتالذابلبالفرح



..الشواحنسالعىونبينبالدمع

عليها.ونخنوبمتشرئب"ساهرةبالبنادق

..المحاربزنود

الستكينالوطنمنبرعلىالخطيبنامحيث

الجسد..إ!المسجى

البلد..بهذا-دوماأقسمكنت..........

..،تأنيسوفأنبالريح

يحميجناحيهسيضمانوبالعدل

يغثمىالتوهجالباطللفحةمنالحقيقة

،العيون

نسجتهماالروحفيستنقضالحرابطوبالكلمات

العناكب

...بم.أقسمتبالطفولة

؟..بالبسمات،بالغد

أهمس:كنتمنتشيا..وبالزرع

.."الناسينفعماالأرضنما)،يمكث..

..الزبدرأيتحين.ه

،..وتسمقتعلوالمدينةفيأبنية

..،..البنوكفيأرصدة

..العاهراتباذرعةتصلحليا

ا..اثعالبفراءالكتفينوفي

أوجهفييتصببعرقمنكانربماأ..

ا.01الكمذافيهاران

..البلذبمثذادوماأقسمكنت..........

..تهويوالبنايالتن

..،تنهضسوفأنوأقسم

يهربونبمنغصتالمطاراترأيتحتى

..،ه.يرجعونولا

...،الزرعكأصدلاالناجلرأيت

)م(

)و(

...بخ"..جفوالضرع

..،..الاباءفيهاتثلمالسيوفرأيخا

رصويالنهرضفةعلىمالخيولرألمجا

..،أعلأفهافوق!اضامرةتسقط..بموتهزل!

فيداوودنجمةتبصرحينومقهورة

تتقد..أفقها

..قلت

..يجديشيءلا

رئة.فيينشبالشعبسوى

ااالخالبالحاكمين

***

.01عليهالهوانيسهلدطنمنأ..

..حلبحدودعندالشيخالطيبابوكان

الجند...ويستنفزإد..،اطيستفز

الرجالطسيفأبصر

-امتهانصكيوقعحتىالرومقيصرقاصدا

العرب

..عشقاهةالأرضعنندتا..

01إ.اغضبولفح

..،الأرضيفترعبعينيهالجوادكادط

..الرمالفيأشواقهيدفن

ذلةفييتمتمراحالشيخوال!اعر

..الرحالشذحين

..الحروفشقنيهعلىوجفمت

..:الكلأموغام

إيلأئمبميتمالجرح

إيلأم..بميتمالجرح

..أورشليمعلىيبكيكانواقفا



السماحة،فيهتتهللوجهة

..الأديمنختتنبض

..كانخاشعا

الخضرةمنحننولطشقنيهعلىوالصلوات

..الناضرة

..فارتجفأبصرني

أهمس:رحت

،..ا!ضوءتخفتفلأ..يهوذالمست

الفرحةمنمروجاهذابقلبكاليناأخرج

.همرهالغا

،..ربوةاصاعد..فاتنى

..،الحنينصلأةوالدموغ

..رخيمصوتوتمتم

..السميبذرلمنطوبى)،

..عرجهافيالأرضيدفىمن

..طفلبسمةيدغد!من

..كاسرةلعنةوملعونة

..،(!لأثيمطاطغليدفأالحنانتمدكفكل

..تختلجانعيناه

النوافذعنديحطاد!..طائرينوحلقتا

..الناصرهوفي..لحمبيتفي

*"ء

05،..كنتسيناءأرصغعابرا

..،الطورجانبعلىناراوانست

أبصرتالمتصاعد..الوهجخللمن

..لحيته

الكليئوجهكان

.،هالمتهامسمذياعهللأذنيلصقكان

عنهيسفرسوفماويرقب..نضغي-

تفمالسمل!حيثداوودمعسكر

الشموسا

نعلى،..أخلعرحت

..أدنو

:..قلت..الناريردمفأبصرته

وجسفأ..السلأم7

عساكرمنخالنيربماأ.....خيفةنفسهفي

..هامان

السلأم01إ..إأطاردهجشت..فرعولنجندأو

...عليى

موحمما..التيهفيوأوغل

..خلفي..تلفت

..الجليلىالمكانقليييودع

..ينحنيشبحيمالاح

..واستقام

..الساحرهالعصايديهوبين

.؟ماءعالصخرفيتفجرلن

..،كفهفيالبحرتفلقولن

..الجليلربوعفيوغدا

..التائرينتقمع

..سيفاوترفع

الرافضينعنقعلى

..ليللذالبقاءا

**"

..الصخرةعندجميعااًبصرتهمأ.ء

نور..كماهالةالخليلحول

هدهد؟ريشيسويراجوسببهان

..نملهويداعب

..البراقالبللورفيالحصىيفتربنوشعيمث

صصر..ترابمنحفنةبجملوموسى

..وبصلهاوعدسهافومهامنوشيثا

..يرفلوردمنإكليلفيوالمسيح

..وصالح..ونوح.عوهود

..كتيروخلق



البكيحائطعنالمصطفىونخدث....

الاقصىالمسجدعنعذوبةفيالكليمفاضوأ

الضمائرميتليبعثالبتولابنوقام

..القدسذكرحين

..كونيةأعراسوقامت"

أجراحمما..ودقت

ء.ماذنوغردت

..الصلأةوحانت

..قلبهباسماطهوتقدم

..عيناهمشرقة

0001جميعاوأمهم

..في..العراء.السجود..لم.يطل..م..

تحتتهتكالمهيبوالسكون

..الجنودخيلسنابك

..الرياحطوتهالقلوبوابتهال

شدقيهامنتقطروالذئاب

الستباحالدم

والأغربة،تقتاتوالكواسر

تتناقر...حلقت

..الوجودريغ

،..لتجهبراستدارتوالممماء

وجفهاأبصرتأماهولمنوالشمس

..تجعدالذهبى

حمودفيءوأنطفاتأ

***

)تن(

رضثاعهفوقأشلأءناللأرضتسحمت

..البلداءخاذبش..ء!كلإ..س!صلالمستباحة

..الحنشوكيبيعونالذين

العاركهبواتركدتاذاوالذين

/الوطنيستخلصون

العدو....،خبلسنابلةمنمزقة

بأكمامهمتزهومناديل..الصدورمنهايحلون

..الأنيقهوالستراتوالمعاطف

العنقبهلتزهورباطاتكونأو

..الشانحه

والزهر،الجميلأتانتقاءمهرجانفي

-عظماءمنالسلألاتماذكرمعارضفيأو

الكلأب

..العريقهالأسراتذوي

...الفقناهدجهاألقمتبلداياآه

فيحاملةتجيئينالهمومأقاصيمن

والزاد"القلبللطامىالماءبهإنل!يهديك

..عليهانكفأتحين.،هالصبللعاشق

ء.4الدصاوجدت

..المحبةنخبالآنفلنشرب:قلت

اطنمر؟هذهوهل:قلنأ

وهذي..العاشقونمضى:قلت

واليوم..أمرغدا..فلتنت..بقاياهمو

..ظلالكأسفيتلألأ..هممتوحين..،خمر

4الشهدايطفرقاعهفيوأبصرت

خضنراء..التبرجثيابفيرافلةأنت

مالدكمامبينتسعين

..؟تمرينحياتيعبركالريحأنتها

الدموعوبعض..التراببعضتهيلينفوقي

..وتمضنين!ا....منكانقلبالتفتإذا

اقيأطعمتهالعشقمنرديئانوعاكنتهل

.؟مالسكينة..الهدوءتمخرينعاصفةكنتام

..الروحتقتضيمخالبهصقراكنتهل

)أبحممرته

فيفأدفآتهكسيرا..طيراالملأمحغموصنري



(.موالنتجنحزنةفأورثني...الحنايا

.عبورتنفظرينالشرمنشرفةيأنحت

،..القوافلعطورتستنشقين..السفادث

بالورديأتونالأساطيلممشاةترقمبينأو

والعلب

لا..الخناجرالخصوروحول)..الزدهاة

اء..(تبمريخماإ

لرسلينقدالغدائر..بمتسدلينوقد..

يغتال..عمركيتسلقلحبلأالضانائر

..النضارةفيك

الدود..ينانثأو

..البدنطي

منقرونعمرجمما،المتوهجالعاشقإنني

وللغزلارصبرمميثارةأكسر،...العنمق

..مالسيفوأمتنمق،.مالرغوقي

..بابكأرقب

.هأحميك

ماصرع..أجرح..أسجن

الكفنثرال!فييلقمنمني

"**

)و(

أبيعهألااليتوطولي

مالكا-الدهرلد-غيريأرىوألا

(،وطن"لييتحمتمالروممطابنكان

بغداد..الىالكرخناحيةمنمضحدرا

الراقدخليفتهبابإلىشك!واهبج!ل

الأعوادوعزفجواريهشممودبين

..ـالجارفبالتوقتجرها

..النازفةالذكرىفباقرقةمر

الأوالادوأصوات

،الأولوالعشق،الصبيةلهويتذكر

..آهايزفر

..الغاربةالأياميبكي

.:(جوادبالأشواوموحمحمم)فارتجف

بالكلماتالواهنمعلصهصوتوتسلان

الأولى

بسلأحهحوضهعنيسذدلم)،ومن

،(..مليد/

قوسا..فتحسس

رمحا..وتفقد

..وعاد..السيفوامتشق

)ء(

..،الوسائدعليهاتستقرلاالبراكين

أحلامهم؟الاءعلىينقشولنهم

أيامهم،الوهممنيبتنون

تثوروحين..؟البحاريحدثون

الشعبقبضةسوىيبقىضيئلاالزلازل

باقلالرحول

المستكينرئةمنالأعاصيروانطلأقط

الغضابجموعنبراتوفي

معتموتلالكنها..الصمتتحترفوالبراكين

يجهلماالأرضقشرةعنوتعر!

الخبراء،والسادةالأساطينإلعلماء

أحلأمها؟تفجيرميقاتوتعرف

العواصفبينالتزواجيتموكيف

والنار،

جانمصفي

الحرابجانبيهعلىتقوم

ال!عولا!؟بفهرالحالمونيبتمممفيم.مإذن

الغنيمةحامفوقغفتوكيف

؟!الذئابعين

**"
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تقاليدها..للرياج

..العشبتقلعلافهي

لكنها

ال!جرضخامتستنير

..الجاحدهكالهرة-والحكومات

..،العجافالكادحينأبناءهاتنهش

..،السمانفرووتلعق.

..،تدللهم

..المائدةالى..ـوينكفئونيتخمون

الصورعتيفيهاالسوطيحفرالتيوالظهور

..لضجرحين

سيفينددتسننقيمأو

قوانينهاعليهايتلووشرطى

..الجامده

..آه

..أثورعلمتنيالتيأميأتهل

..مساء..صبحاوأهتف

بلأدي..بلأدي..بلأدي

النشيجفيوينزف..النشيدفي!اويعزف....

السلأم؟فيهادفإذاأستديرومنتصبا

.؟لالصغرمنذجبلتنيالتيبلأديأاًنخا

..المهدأرجوحةأنت

...كنتوالحم

والبسمة،والشوكالوسادةوأنت

حفيف،الشرفاتفيالمستضاءة

..،كنتالسنابل

..،والزرعالناجلحوار

يطوحفينااوالنخلالأقاصيصأشا

الخجولةوالعيوناأشباحه

ساحةعلىطفلوحجلة..أنت

القاعدهوالجدة..؟الدار

الأفقفيالتطايروالجرس.عأنت

..؟للدرس

..العمرمستهلفيوالحب

الجرائذولست..أنت..أنت

التيالصحافتملإئنفاكهةلست

الموائدصدورفيازينت

..بهاالمتخمونالسادةيحتفي

النكاتاداعبتهاالتيوالكروش

..لتهتز

الخامدهبالبشرة

حلماتتوهجالتيعاشقتيأنت

تونجنةإدنمنتمياالحمإلماولست

القلبينبض)ترى..الزهور

القبور؟لبين

؟إ(..الصقيعبينالزهريورقطوهل

...؟جسديكاالاناخرجمما

..،السمكوجهتصبغبراكينواملأيني

..؟الدمويالشفقأحصنةوتطلق

المستفرالغدنداءالصهيليكون

السواعذ..بدفع

طفلةجسديمنالآنأخرجي

مارداوانتصبى

يقذفها..ال!مسيجذب

الرواقدالعيونفي

الخوامدإ!القلوبفي

القاهرة


