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 ابَْؤبَلاا

 

ّذا مع اوَكَه...  َمس كان يّلشاِل ٔ َ ُرحل، ينقر ِ َالاشقر َلتراب اْ َ، في ايقاعات ذاته، وفي صِاليدين ِانقباضفي ٔ ِ ِ َوت عٕ ِاة َصِ

ُتمتم اغنية حُ يَانَك . ْالخشب َ ٔ
َب قُ َ، وتغرق فيما خًديمةٍ َيناه، وَعِالجبال َلف ُ َاه تَتَفَشُ ُلان من رَبتُ َلان كحََدَت، تِبحُّالصِوبة ُطِ ِبات ِ

ُ، كنشوة قِفاحّالت ٍبلة كان منذ زمن يشتهيهاِ ُ َ َه كانُ صوت .ٍ ٍ كقفل حديدي، يسترق ذاكرة غير مسموعةُ َ ً ُ ْ ِّ من اوٍ ُ، لا تراه ِوتّالصِل ٔ

ِالا ب ٍع اشجار من ْضٕ ٔ ُ، ولا تلمسْاللبلابُ ُه الا رفوف َ ٕ ُ من خلف اذنيه كريح تذكرُّتمرِالحساسين التي ُ ِّ َ ُ ٍ ِ ِْ َ ُ ُ َشيء مختبئ وراء ِبُه ٔ ٍ ٍ

ْملامح جبينه َ ِّهكذا، كان يرحل، مع او . َ ٔ ُ ٍيمشي نحو شاربِمس، َّالشِل َ َجهه كسياج خشبي، نَى وَلَ عٍّ ممتدَ ٍ ٍ ِ ٍحو بريقِ  من َ

ِالسكر  ْ ِّالفيفي ُ  ُانََبي ِالجبال ِى قمملعمس ِّالش روِقُ شُحُّطََس، وتْكانت ُالدروب َ تلكًستسلمةُم . ْيكِرَالفِوربة ُمن ش ِ والقليل،َ

 .مةَمتَّ والتِقيلَّالث ِشيَ للمُعودَ يَُّم ثِهِفسَ نَ حولُدورَي! ْ فيقفغرافياَللج َائريةَّى الدَؤُّالر ُ يتذكرَانَ ك ".َةَزيرَالج "ُكُ تترٍعيرَ بِكقافلة

 

 

 اسَوَالح

ُي اصواتِنستتركُ ُ وتاخذ،يلَّ اللِ صراصيرٔ ِالازيز من ٔ  لا َمِل... ص َّحمُ المِالقمح ِ، ورائحةِفءِّالدو، ِدَْرالبب ِعورَّالش َرعشة ٔ

 من َّ عليُّلُِط لا تَمِ؟ لورُُحالب ِى غليانّ حتٍ شيءِّ من كلًعاريا ِالبحر ِ على صدفِ المشيُحاجةالي َهِوانذغبتي َ من رُتذهب

ُالانبياءٔ ياتي َنئا، من "َةََّينُغ "ِي على طريقِنُّدلَ تٌحورية ِالعمق َواين؟ ٔ ُ اسرابُ تذهبٔ  !لطيور؟ا ٔ

 

 

 الاتَالح

َاَ رَذينَّ للُقلت ًافقا ِجوال ِّالت في َّٕنِا: "اْؤ  ُ قناديلِ في الليلَعيوني: "ُ، قلت...ِالمشي من ٌحالةِالمشي  في ُ فتنصهر،"ُلا ينوءٔ

ٍ، كاعينِروبُّالد على ُّشَُرتِجوم ّالن ِصفو ًامراة ٔ رايتم َ مريامَ يا سكانمتى: "ُ قلت ."ْلمُ حِ في لحظةُتنغمسِاليقظة  من ٔ ي ّغنُتٔ

َ الى نِجوالّ للتُدتُ لقد ع ."ْرثاءِمكنة َٔالا، وفي ًشعراِالحب في   من ٍوحريةِاللمس  من ٍُملُحٕالى ، ِّالحس ِحرفيةٕالى فسي، ٕ

 .ِمسّالش

 

 

 سِاجَوَاله

 تي،َغُ لٌنعانيةَك

 .عَمْسَالم ُربيةَع

 ،ِشياءَٔلاا ِمقُ من عُلَهْذُٔا

 .ِلبَالقفي  ِوتَّلصا ِمن تجوال

ْاس َ فاَغنينُ تِكُعَمٔ  ،ُشَِعرتٔ
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 ،ِءْوَّالض ِسغَفي ن ِالامتداد عن معنى ُلَٔسأَا

 ،ِوجَالمفي 

 حيل،َ رَبلَانت هنا قَ كٍبيلةَوعن ق

 :روبُّالد ِصمتَو ِماءَّالس ِسَلمَعن م

َغنية "ِني على طريقَّلُد ِالفينيق َرْيَا طَئَا َّ َ ُ" 

َّدلني ِالطريقى َلَع ُ، 

 ،ِطنُالق َتاتُف ِربَّالد على ْعَضَو

ْاصَو  اَهَ لِغٔ

 اَهَ لْلُوق

ِالاملَك ِةّحبَٔالا َلامَ سُبعثَٔنا أَها ا  ،ٍنْمَى سَلَ عٍسلََع، كِتيقَالع ٔ

 ل،ْٔيَ لاِّلَ وصْدُجْسُا

َ على امَّشُور َّدلنيو ِالقمح ِيشِرَ من جًاذاَذَر ِاللقاء ِلٔ ُ، 

َّدلني ِينيقِالف َا طيرَئَا ُ! 

 .َّيَّكف ِعبدَالمفي  ْٔراْاقَو

 

 

 َةنِكْٔمَالان َع ُحثَالب

! بةْيَخَ وٍعلى جوع ِةَدِعَ المِ كانكماش،ِالعجين َِةقَرََم كُ ينزلقٍ من دمٍجِزَ لٍفي تراب ِالقرية ِعلى درب َّرتقاليُالبها َنديلِ مُجدتَو

ِالافق ِ في دورانِ كالبومةُتْلِهُوذ ،ِانَكَالم ِمرةُ بحَيداي ْانغمست َ اْفلم ِعورّالش ِقََزنَو ٔ  !ُكرْذَٔ، وا"يِّغنُكانت ت: "يقولون! هاْدِجٔ

ا َهُركُْذّٔوا، ِهوةَّ الشِارتعاشات من ْتَُّك فُاءَُصرفُوق! ُهثَْل، تِالَجِّالر  عرِقُملامح ِوبَّالث ِ فيما وراءَْتا وبانََه ثوبْ رفعتَيوم ...

، ُنت كٍُ سبيلُ وعابر،اَهَ لَ ليسٍي لزمنِّغنُ تْ وكانت،"ْاءتَج ِنوبَالج َنِم: "لونا، يقوَهَْيبِاجَح ِ بانعقادَحتفلينُالملى ٕا ُتنظر

ُوابحثَ الحياة ُسترقٔا  .يِبَْل قَ غيرَءْيَ عن لا شٔ

 

 

 ودُجُّالس

ُا ابحثَنَٔها ا ُواسال ِالمكان ِ عن حالةٔ ٔ َ ا .جودّ والسِالهواجس َسبيل َالعابرين عن ً قومأ َ اعشَّلَط َّٕنِا َكِمْوَقِ لْلُ قُْلئَا اَئ  ِابٔ

ُا ملاتَنَٔها ا ). 26/19ٔاشعيا (ة َلِخئَالا ُطِقُْسيِرض َٔالا  ِ لليمامةُتْيَّلَص .  طريقِّلكُ ِانتهاء في ُرتِكَوس ِحُّرنَّالت ِمرَ خَارَرِ جٔ

  .تيقَ العُمادَّالر َدَقَّتاف ِحْبُّالصى َّتَ حُكيتَ وب،)وراةّالتفي الواردة فلسطين، موريا (ام َريِ مِ بيوتِتبةَى عَلَع) يلَٔا َابنة، َعناة(

َ ا .الانبعاثاء َدَعَ صِسَُّفَن وت،)همة للتطهيرمة ّعادة طقسي( ِاليدين ِ غسلُغير) ٔالاملاك، ٔالاوقاف( ِهونُّالد من َّيَ لدَسْيَل ا َئ

ْ احَْمك ُيتَالب َهو ُتَْيالب، ِالامتلاكفي  ُاكنَّ السُلهِٕالاها ُّئَا" ِالال ِافةَخَفي م ِوْهَّالز ُهايةِ نُهَْتنَزٔ  .)ةّصوص الكنعانيّالنمن " (ةَهٓ
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َغنية" عن يِثَْحبا َالجبال َالتي تطوفين ُاءَرْذَا عََيفَٔا َّ َ ريها عن ِّبَخَو، ِلبَالق ِموضُ غَبضَ ونَراءْضَ خً سنبلةَّريِ من سِكَعَي مِذُ وخ،"ُ

في  ُوتَّالص ُم؟ يذوبُْتئَاَرَٔا ِلِائَٔيَالا ِّبَرِب" . َايْؤُّالر َوسُؤكُ ِوتَّالص ِبريق من ُ ويشربَّ الظلُ يلتحفٍّ وعن كنعانيِّرِّبالس ِحَْوالب

َّالاي َهي تلك...  ِانَوُحْٔقُالا ِى في لونَدََص، كٍعيدَ بٍّيِرْمَ خٍرََم قَلْثِا مَهِ بُقَحْلَٔا اَنَٔاَو ِهرَّالن  ِتَْي بِبالِحِني بُبَحَْستُ يدةَِع البُيبةِرَ القُامٔ

 ِشوةَي من نِنُفزعُ، يُواترَّالتي هذا ُِنبِتعُ، يًاَقَهْرُوم . اءَنِالغ من ًاَّليْمَ رًالاَمثِت ِالجنوب ِيحِ في رُتَحَْنتَ، و)ٓالالهةعبد َم( ِاتَنَعَّالل

ُ الوانَيِ بُفتلوذ ِالاستذكار َاين " .الحقيقة ِبثَ من عٌالةَي حِنُسََّمَلَتتَ و،َِربَْونُّ الصِارَمِبث َِشكْرَزُالم ِكِ ثوبٔ َ أ من ! ُلَٔسأَ، ا"ا؟َنٔ

ْ ادِانجراف ِالالهة ِاجَرٔ َ واين؟ٓ  َ تغنينِ كنتَاءَدْيَغَو؟ ِّرَالح ِسُّحسَومن ت ِّافَ الجِمَّالد ِمن رائحة ِمرَالخ ُارَرِج ْارتعشتا َعندم ُنت كُٔ

ِالانبياء ِهورُظ ِانذهالات من ًالةَ حَينِدَْغتَو، ِلبَالق ِقَسَ غَعند َ ا .هِاتَ ذَاءَنِ غِهِاتَى في ذََر لا يٍباحْصِو كمُدْغَٔوا ،ٔ َغنية"ا َئ َّ َ ُ" ...  !

ِّ اوَعند ِّشَالق ِغََسي في نَِتبْرُى من غَّبقَفي ما تُرَْغم تَل َّواو الغرِق ِلٔ ما  ِءْوَّالض َ شعاعْتَمََسق التي ِوسنَّالس ُ، هي زهورِالكشف ِلٔ

 ..!بيَذهَلا تَف! َْتبَهَوذ...  َكنَْيني وبَْيب

 

 

 َةيِدْٔوَالا

َ في اُورَُغَت، فِمينةَّ السِالقطط َ رائحةُُهشبُي ُّنيْوَرعِ الفُقصَّالر َوكان...  َ اُلغة ِاءَوِالغ داِقْحٔ ا لهذا َئَا": ُْملتُ، قٍةِّرتقاليُ بٍغصانٔ

 َة؟ يقولونَلِاحَ قٍّةخريَ صٍوهُجُوَو ِفاهِّالش ِقُّشقَ تَغير ِمسَّالشى من ََر لا نَ كيفُلتُ ق. !"؟ٍالَمَ من جًالاَمَ جُخلقَ لا يَفَْي كِالَمَالج

): مغنية كنعانية" (لنينا "ً صغيراً، وتمثالاً، سكيناَِربَْونُّلصا َا رائحةَهَِد في يُلِحمَا، تَنُ من هْتَّرَ مٌغانية: "ِريبةَ القِريةَالقفي 

َ اٍانَصِى حَلَ عُركبَت ى َلَ عُهْكتََر، تٌّرِسا َهِينِبَ على جُلمعَيَو: "واُسَمَ هَُّم، قالوا، ث"!ٍودُنُ جَةَوذُ خٍَثبَعِ بَُسبْلَ◌َت " .ُتْلَٔاَس" ؟َدَوْسٔ

ِاطراف ذا ِٕوا...  ُتْفرَ، حُتْارتعشَف...  ٍيلَِخ، نٍ وردَبُْر قًوزاُمُ رً مكتوبةِماءِّبالد ِسوارَٔالا َ قربُ، ووجدتُهبتَ ذ. !"دينةَالم ٔ

 !ُطاشِالعٕالا  َاءَالم ُدَِجولا يِالماء في ُالماء  َُربُْقي: ُلتُ، قِهِسَْف في نُهَسَْف نُنِفَْد يْنََمك ِابَرُّالت َت تحُترقد، ٍ وقلادةٍ، سكينٍبثوب

 

 

 ةَرِاكَّلذا

 ِحيلَّالر ِت رواياٍخراتَ صِضعِى بَلَ عُحفرَت ،ِالبحر ِ طريقِ في منتصفَهي، هناكَتَْن، تُعِرجَ، لا تُ قوافلُلَِك وتُّرَُمت ِوافلَالق ُّلكُ

ُّتمر  ِالقوافل ُّكل . اءَهِوالانت ُ ِ اسمائُورائحة ِّافَّ الجِّشَالق من ٍغيرةَ صٍرَرُفي ص ِاكرةَّالذى من َّ◌َّقَب ما تُا، تحملَنُمن ه ...َ م ِهٔ

م ُهكُُترَتَم، وُهُحلامَٔم، اُُهانَلؤَم، اُهُحِلامَ مُرِثَندَتَو ِتيقَالع ِبيبَّالزَم كُهُوهَجُ وُ تنكمشُا لا تصلَعندمَو، ِاءَحرَّالص ِ في رملُتذوب

 َينَٔلى إِ؟ اُيقِرَّالطم َٔا ِالذات ُيلِحَر! ِيلِحَّالر في ُحثْبَٔا اَّمَ عُلَٔاْسَٔوا...!! ُّرَُم، تَِةونُنَْيالك ُقيقةَح ...ة ّيِاسَحُّ النِاءَشئَالا َخلف

...  ِلامَالك َعدَا بَيمِى فَرَٔلبي، اَ قُطلالَٔولا ا ُريةَالق َي تلكِنُعََس تْدَُع تْمَ؟ ل...! ُبورُالق ُُدقَْر تَْنئَ، واَاايَبَّالس ُذَخُْٔا، تُامَّٔيَالا ُبَذهَت

َ اٍوفِرَُح كُانََبالتي ت" ةَّنيُغ"ى َطُ، في خِلامَالك ِمرَ في جُدِقَّ يتًكلاما  ُاختفاء َوُ هْمَٔا؟ ...ُالاختفاء َ ذلكَ كانًاَزْغُلَٔا: ٍوبةُ مقلٍّةيِدَْجبٔ

 ؟ِلامَالكي ِي فِنُدِّشرُ يَّفي ِازَغْٔلَلاا
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 َةنِمْٔزَلاا

ُ، فلا اعودُالمكان ِهِ من ذاتُقِرَْس؟ ي!ُوالمكان...  ِءْوَّالض َبارُ غُنهَ عُضُنفَي ِوتُيِالب ِزاوية ََندِ عُفَِقي ُانَمَّالز ُ، ولا اعرفٔ  َ كيفٔ

ُالاشياء ْتَدِلُ وَوكيف، ُالتراب َبِّصُخ  في ُبَّلََقَت يٍجْوَ من مٍرَمَفي ق ُيْحَالو ُختبئَيَو ِوتَّالص َ حالةِكِصوت من ُعَسمَٔفا ... ٔ

ٌ، احقيقةابَيِانس ِ انتٔ ُ الهةُّوالحب، ْقبرُمس والصمت َٔالا في ٔ ْ؟ امابَحَّ السٓ
 ِ في تناثرًني ثانيةُلِهُْذي ِ القريبِاءَنِالغ ُنْوَ لَوَ هٔ

َوني الى نُعِجُْر، ولا تِتْوَ المِنَوني عُفِوقُلا ت"، ِامَحِالتا والَيْؤُّ الرِارَانشطي ِفَ وِمسَّ اللِشةْعَر محمود " (ابَُر من تٍمةْجٕ

َالانا َنََٔا فيِواغترابي َِتربُ، وعن غِةَٔراَالم ِصلَٔي واِوتَم) ِلَْعب (،"ِومُيُالغي َِطتْمُم"ن َ عواُلَٔاْ واسَولُيُالخ واُفِاستوق ،)درويش  ُمِتَْمتُٔا ٓ

 ًيدةَِع بًنيةْغُٔا

 وُصحَٔا اول

 يِّنَ عًبدلا

 ،ٌنهر

 وُحَْصي ِنوبَالجفي 

 .ىَرَٔولا ا

ُاصارع ٍامراة ِوطريق ِالفينيق َ طيرٔ  َسوداء ٔ

 وُبدَلا ي

 ِودُالوجفي  ِملَّالر ُو، ذوبانُدَْغيَو

 !ىَرَٔولا ا

 ...واُذُخ

 ديَيِوا بُذُخ

 ًطوةُخ.. ً طوةُخ

 ِةَلامَّبالسا ََهلوا ُعْواد

 َّفي

 .ْنِشَ خٍدْرَ من وٍةَيقِمَ عٍيحِ في رٍةِّاليَُقرتُ بٍالَبِ من جٍةَرْيَُح بَفْلَ خٍنََّولُ مٍَربَْونُ من صٍَمالَ ع فيٍيعِقَ من صٌورُعُش

َالان  ،ُمِمتَتُٔا ٓ

 !اَْهنَ عًلاََدب

 َرْصِ مَ نحوُ يرحلٍ ربيعُلفَٔا

 يِتَْٔاوت

ُ اُقوافل  يِتَْٔاى تَخرٔ

 امَريِ مَكْوَ شُّدَُعت

 ىَرَٔلا اَو

 اْؤَاَرَو

 نْيَيقِرَ طِريقَّالطمن 
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 نَْيانَمَز، نَْيانَكَم

َ اٌبِاهَوذ  َانٔ

َ اُنتكُ  ى،َرٔ

 ىَُرتَو

 ىَؤُّالر ِاعَدَفي و

 ،ِردَلبا ُاياتَوِر

ْواس  .ىَُر لا تٌلةِئٔ

 

 

 ةَمْتَالع

 .انَعَْن كِمن بيوت ٍالَلصَفي ص ِاءَسَالم َندِ عٍومَ يَّل كَُايَوتَ مُدفنَٔ، اِالضائع ِفلِّكالط...  ُوقفتِالسوداء  ِالغابةفي 

َربما، ْتَادَعَو! ِّشَالق في ُئَِبختَ؟ ت!اَمَّبُر ِّالقش َنَْيب" ةَّنيُغ" َّ  ،"عناة "َينِّلَصُ للمُدُجَْستَ، سِوتَ المَِقبَى عَلَي عّرَُخلا ت!! ُ

َ اْمَا لَنَٔاَ، وَاءَدْجِالاست ُبيحَتَْسلا تُ ةَوءُبُّالن َكْتل َ اْدُعٔ ِالالهة َنَْيب َقْرَالف ُفِرْعٔ  ،ِاءَنِ والغٓ

ِالمراة َنَْيب  ك،َوبين ٔ

 ،ِيلِّالن ِ ضفافَنَْيب

 . والاكتفاءِلوكُالمي ِادَ وِةَرْفُ وَينَبَو

َالان  تئَْاي ٓ

 ،ٌصوت

َالان ٓ، 

 ي،ِتَْٔاي

َ اُبَّقََرَتي ِونُجُالم ِيتَ بِربُقِبَو  ِبعةَّ السِلوكُالم ِاءَهِانتُ  نبوءةُلَطُْبل، وتْئ

 يِتَْٔاي ِالانتهاء من ٌصوت

َالان ٓ 

ِاةْرَالم ُّةيِوُي هَِهْتَنلا تَو  ِدَسَالج ِمقُي عِف ٔ

ِياتيٓالان  ْٔ َ 

 ٌنْوَل

 َِةنِمْٔزَالا َشَطَ عَيِقْسِ ليِ اللبلابِرََم ثَرْمَخَو

 لاَو

 ٍردةَ وَبُْرق ِلْحَّ النِاءَبِتْ كاخِةَّبَٔحَالا َرَْب قَورينَُزت

 ولا

 ،َينِّلَصُ للمَينّغنُت
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 َِةنِكْٔمَالا ِالةَفي ح َهينِائَّوالت َاحثينَللب

 ِنكْ عًبدلا

 يِتَْٔات

ُ اِمتَصِبَ وِوتَ بالمٌفعمةُ مٌوهُجُو  .َةيِغنٔ

 ،ٍرََملا قِب ِاءَمَّالس ِّلِ ظَحتَ تَتنامين

 ِملَّالر ُ سوداويةٌحراءَصَو

 .لتُ، ق"َرْصِ مِلهِٕ اِبلا شمس" َِةلِخئَالاى َطُ خُيبُِذت

َوالان  ِّافَّ الجِكْوَّ الشِريقََحي كِتَدِعَفي م ْتّرَم ِلبَالق َ منٌطوةُخ ٓ

 لاَو

 ..َينِّغنُت

 ِوعُجُّالر َحوَ نَاهبينَّللذ

 َمينِادَللق

 ،َينباهَّالذارى َحَفي ص ِوةْهَّالش َ عروقَينِّلا تستفزَو

 ْتَاءَج ِالجنوب َ منَقولونَي

 ،ْتَاءَج ِامَمَالح من ًفوفاُر

 ِالخبز ُاتَُتف ِالبيت َ فوقُقِّلَُحيَو

 تئَْايَو

 يِتَْٔاي ِيقِينِالف ُائرَط

 ِنتَٔوا

 ،ٍةَحظَ لِةَشوَفي ن ِوءُشُّالن ِلِّٔوَ لاَينِعِرجَلا ت

ًامراةا َئَا ٔ، 

 ؟َرينِسافُ تَمِل

ُ اَمِلَو  ؟ُرِغامٔ

 ِومِجُّالنِ بَّيِطرِالفي ِاسَحسِٕ اُبِّيَُغي ُفرَّالسا َذَه

َالان ٓ 

 ،ِوبَّلثا َنْوَ لُنِّشَُخي َُشكْرَزُ المَُروبَنُّالصهذا 

 ُةََممتَّوالت

َ اٍيةِائَ مٍاكرةَ لذٍيمَِد قٍّيْحََو كُانََبت  .َةيِانَي لغِينِنَحَي وِاتَ ذُركُْذَٔا اَمَّلي كُِرانَتَ و،يِانََرا تَمَّلا كَُاهَرٔ
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 ُفَْشالك

َ اَْنئَا  ؟ِْتنَٔا؟ اَنٔ

 ُقلت"!! ؟ تركتنيَمِ لَِتبَٔا"، ُتَْفقَو

 َلْمَّالر ُمتَمَضَو

 َِكلْمَر

 ،ُتْفِخَو

 ُتْمَِنف

 ..ِولِصُالف ِحةِائَي رِف

 ،ربتمَتْاق

 .ِربتَتْواق

 ٌملعون ُالجنونا َذَه

 ،ِصمتك

 ونيُنُجَو ِارةَجِالح ُسَمْلَم

 ."لاَزِالانع ِقَرََغ كٍوتَ من صٍ عارِمَدَ من عُمِالَوَ عِ فيهُقبعَ، تِاتَّالذ ِ من هذيانُلَهُْذيذي َّال َاكَو ذُن هَم: "ُلتُا؟ قَنَٔن اَم

 ،ِمْحَّاللفي  ِكْوَّ الشَانغرازُ هِّوَُش تْ كانتِكِجودُ وُوحقيقة ِتْمَّالص َثلِ مًاناّ سيَ كانُِكوتَص

ِراةَالمبين  ُروقُالف ُانََب لا تَمِل ُالاصل َ؟ تلكَِكوبين ٔ  !؟ِوتَلما ِارَسِ كانكِلبَالق َكلام ِارةَجِالح على َْتَبَتك التي ٔ

ُاكلَت ُالذئاب  ،ِاعَالق ِسْمَلَو ِوطِقُّالس َدْنِع ِالخبز َّبُ لٔ

ُواعواد  اعي،َٔفَالاَك ِالخشب ٔ

 ،ِلِاسَنَّالس قوِقُ شَ بينُ تلهثُتبان

َ في اُسََّفَنَتت  ،ُرِّخَُشتَي وِنفٔ

ُالحور ذا َه َّ  ِخيلَّالن ِقَرَ من وٍكياسَٔفي ا َالةَحِالاست َّليِٕ اُيحملُ

 ،لانْمِالحَ وبراءةى َؤُّ الرَاحتيال ُلِحمَي

 ،ْلكِت ِحيَالو ُالاتَ حٌةَسَّدَقُم

َ اٌوبريء َ والاِهمَالفا من َنٔ  .انَسيِّ والنِصلٔ

َ اُنتكُ  َمرَالخ َاتيَصَى عَلَ عُسكبٔ

 ، يرِغَّالص ِوْرَا كالجََهْليَ ذُكِّحرُتَ اةَصَالعى َرََٔاف

َ اُوفُطَٔاَو  َانٔ

 َةريَ والقَِةريَالق َبين

ٍالوفَ مٍ كسحابََّيلَ عُّ يمرٍيءَ شُّكلَو َ أ  ُاهَرٔ

 !ِانَكَالم ِفسَ في نُّرَُم يٍ عامُّكل

 ،ُامَّٔيَالا ِهِذَه
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 ،ُّرَُمت

 ُةَرِاجَهُ المُورُيُّوالط

 ُودَُعت

 َانَٔا اَهَو

 َانُه

 ٍيةِاقََسك ِديمَ القِمْلُالحِب ُفَشغُٔا

َاَ وُورُدَٔا  ُعطشٔ

 ْلكِت ِحيَالو ُالاتَ حٌلةِذهُمَو

َ اٌيءَِربَو  َانٔ

 َانُ هُقيتَب

 ِكْوَّوالش ِّلِّالظَك

ُ واُيءِضُٔا  ِوتَالم في َُلقتٔ

ِّفي او  ِاءَئْشَالا ِلٔ

 .تْمَّالصي ِف

 

 

 سْمَّالش

 ِقَرْٔزَ الاِرَمَالق ِاهِجِّبات ُتْيَشَم

 ،َُهونُيُ عُسدلُي ُّاليَُقرتُ البُيفِرَوالخي ِاتَصَبع َابَرُّالت ُرفسَٔا

 .ٍاردَ بٍدرَمن ق ُبُهرَ يٍرِافَسَُمي كِتَهِلى جٕي اِتَْٔات ِاءَتِّالش ُريحَو

ُ اْنَٔا ُاشاتَرَالفي ِمتنَّلَع  ،ِبِائَصَ المِباقتراب َّسِحٔ

 :يِ لْالتَقَو

 ."َةيِانَ غَِةنْعَن لِم ٌّرُ حَْتنَٔ، اْاذهب"

َ اُريدُٔا": ُتْلُق َ اْنٔ  اْلمَ، فِبِائَرَالخ َبْرُ قُحثتَ، بًَائْيَ شَدِجٔ
َ  !!..ْدِجٔ

 ."ْتَاءَ جِوبِنَالج َنِ مَولونَُقي

 ،َنكِ مٌرَمَقَ وَ عليكٌرََمق

َ اُتْلَصَد وَقَ، لِالقلب َيا ممتلئة  ،ِنوبَالجى َصْقٔ

َوابواب ِالَبِالج َمَمِق  ،ِوفُِهالك ٔ

 !ُربتَتْواق

َالى م  ي،ِتَاجَحَسي وَلمٕ

 ي؟ََنينِفِعرَلا تَفَٔا
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َاَ وِ◌ِتْن كًُعيدةَب  ،ْعيدَنا بٔ

 ُضْٔرَالاي ِلْوَمن ح ْاستدارت

 !َينِدورَ تِْتنَٔاَو

 ي؟ََنينِفِتعرَٔا

 ينَِرلا تَ وِاكَرَٔلا ا

 ي؟َِنسمعينَتَٔا

 .ينِعَسمَ ولا تُمعْسَٔلا ا

 ّليِٕ اُعِرجَي ُيرَّالط

 ُايرََطَتي ِنْطُالق ُاتَُتفَو

ٍاةَرْمان ِ مَالكَنُ هَسْيَلَو ٔ 

 .ةَرِاكَذَ وٍيخِارَ تِماكََُر تْ منَّيِ فُُهلِمْحَٔا اَ مَيرَغ
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