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  ، حين يصبح الداخل مباحا،"فقد حدود الذات"   :القصيدة تصف عرضا يسمى
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  جريمه،   المرآة إلى    النظر يصير    النفس   جدار   يشفُّ   حين

ـُم   نظروا   فلماذا   الباب ؟؟    ثــقـب   من   ه
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ـِلكى    الداخُل   كان ـًا  م   عنّي رغمـ
  قط، الوالد    من   السند   أستلم   لم

  وفاته   قبل أوصى 
ـَد   صندق فى    عنه   أبحثَ   أن   الج

ـَّـم   المرأته،   خزائنه   مفتاح   سل
   !!ماتتْ 

ط   وأشيعالجمع   بوس   الحاشد  
ـُرجه للمعزى    القادم  -     -   والف
ـِى    الداخَل   أن ـِلك   منازع،   دون م

  اليد،   وبوضع
من؟ . .   يد!!  
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ـِلك   حول أبنى    الستـر   السائبِ أسوار   الم
ـَا    السور بأعلى    أضع ـَاي   الصد   شظ

ـّـتْ   فلماذا ـُـه؟   رقـ   جدران
ـْآنه؟   نحـلت   ولماذا ـُط   ش
  !!!!البحر؟؟    نحت   من
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منِّـي،   يقفز    ،يتحفز   

النصف   حقَّ   يطلب  
ـِفظ على    الموقوف   النصف   غير   السر   ح

  ! ! باإلرث ؟    يطالب   الموروثُ
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ـَد   أملك   لم   وأنا ـَن ـّة   س ـِلكي   !!قطّ    الم
ـُعبة   من   منهم أى    يخجل   لم   الفكره   تلو   الفكرة   خلع   ل

  المشبوه العرى  ملهى 
ـُوا إن  يبقى    ماذا ـَرف   ر؟الس    مكنون   ع
   ؟  الطائر   من   القفص   وفراغ ؟السهم    وتجاه

  البرغل ؟   حب   تناثر   رغم
ـُم   كشفَ   إن يبقى    ماذا ـُّصه   تبص
  :وراءه   ليس ،المقفوْل   الباب   أن
  القصد؟   حسن   اال الفعل؟   عجز   إال
   !! ؟ ! سواء   فاألمر   - سوؤه   أو - 
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   الجرد؟   تمام   بعد   الداخل فى    وجدوا   ماذا
ـَـأوه أم  جثـةَ  ؟  تحبو   الطفلة     .؟ تت

  مكسورة؟   ومضارب  عمياء؟    وعصا
ـُلبة   وبقايا   :مفتوحه   سردين   ع

ـُرجع   قوٌل   فيها   :اإلنسان   أصل   مأثور ي
ـُلبة   المحفوظ   للسمك   ليْل؟   بع
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  األنف؟   دس   يستأهُل   الداخِل فى    ماذا

ـّين رجٌل  ـِن   العجز؟   منه يتدلى    ع
  الفوقى؟   بالحـكم   األخر   شنقَ   حبٌل
؟   آثارخماسين   ورياح   الخضره   الفكره  

 عين؟   وبقايا   متآكل؟ وجـه  
؟   وحوايا   مخٍّ   وشطائرقلب  
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ـِرض   هتكوا    تولـد،    لم   الفكره،   ع
ـِضت الرغبه،    رصدوا   الطفله   أجه

ـْه الكذبه   وتراجع شوقٌ لم تطفئ
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ـَمـت   حين ـّى،    بدال   قالوها  ،أقوْل   هم    من
ـِدر   فتسرب ،بلسانى   كشماته   خ
ـَّـم   :أصفر خبث  فى    طفٌل   وتبس
  النهب   بالسلبِ   سعيدا   كنتُ
  السر   بذيوع  ،مراأل   بشيوع
  يوما ملكى    الداخُل   يكن   لم

 فتاحوالم  المزعوم خرافه  
بال   والباب   مزالج  

  اإلسم،   مجهوُل  برىء   والمتهم
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     به،   مفعوٌل للشهره،    إسم  ،"ذاتي "  له   قيل
   ،   عنه دافع    يملك، ما   ال   ما   يحفظْ   لم
   !ار، وما عاد كما كان كان، وما ص   ما
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