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 اضـمـحلَّ حـتـى   تضاءَل,القدمياألمانحرُفتـضـاءل
 من تـعـانـى    فآبـت   تأّبـت   نبضٌة   جوِفِه ىف    ولكن    الضياء 
 احلطاِم   سؤَر   تغازُل   فراحْت ,  فقامْت ,   ماتت ,  اإلماتة   حدَّ   السـُّكر 
  .يــُـقْل   لـْم الـذى    الكالِم   بليِل يسرى    ظلَّ الذى  

 خلف   متدََّد :  السراِب   مباِء  -   الضياع   بعد  - احلـرُف ارتـوى    وحني  
  ِمْسَحة يـرتـدى    صاحـٍب   بال ليمضى    الُبراَق ختطـَّى    أن إىل    املنال 
إىل   انتباًه   فيصحو ,  النعاَس يغشى    ظل الذى    احلجاب   حتت   القتل 
  ,  اسـتـطاْل   حني الوعـِى    غـسـِق 

 الـذئاِب   قطيِع   رعـاء    العراة    احلـفـاة   إال   وماطـال  
  .   القــَرب   نعيق ىف    أمساُلهـا   املشـتـّت 

 جـيدَهـا   من   معابـُر   استبانـْت   متادى خبطو اليقني وملـّـا 
 . األفق   حد   جتاوز   ما إىل    املشرِئبَِ 

  صـالة   سـهـو   سـجـدة    وفـاتـْتـه   الظـالم   خيُط   تبني   وملا  
 حان , !!   وقَت   وال ,  اهلـداة   دليل   يـديـِه   بـيـن   املـودع 
  .  األخـَــر املآقى    حديث    بإذن   الضياع 

  .توىل  .. تولى إْن    وما  

 وملا   السنون   عليه   اشرأبت :  سواه   ربا   ليس الذى  برىب 
 .توىل.. ،ينْم   مل   آأْن ... متطى ,  انتبه 

 ,تولى  

 ,  فتدىن   دنا ,  تديل توىل    وملا

 الناس   أصبح   بال   الصباح حىت    املؤجـَِّل   الكالم   حول   وقوسني 
  . واألرب املىن    حلم   حيقـــق   وملا ,  ناسا 

 , ختفيامل   الشاطئ على    من   بدا

 , اجملاز   قبيل   من   بدا 

 , الطلّى   املساء   حديث ىف    بدا 

 , الرباق   سيف   متنطق   ملا   حتقق   املراد   وآأن   بدا 
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الـُمَنى   مثل   ليس  بدااملرادألن،املراَديبغىوماآان
  . ُرواَءا   فزاد التالشى  حىت    فتبدد   بدا   , واألَرْب 

, بغريجذوٍر   اجلذوع   جوِف   املنابِت   قبل   الوسادة   حتت   سّحَبت   وملا
  . متاَدى ..  واستطاَل نـَمى  

 حقَّ   الناَس   قــَدُروا   إذا   الكرام   عند   العفو :  له   فقلت   
  , العدْم   الوجوِد     وحق ,  املماِت   وحقَّ ,  احلياِة 

 , أصًال    ةالتحي    بعد   وماردَّ   

   , أمٍس   قبل   قلتـَـَها الىت    آتلك "  سالما "  وليست 

  "  صباحا   ِعْمَت "  مثل   وال 

   " وسهال   أهال "  مثل   وال

  . شئ   مثل   وال 

   ,األفْق   حبد   تذوُب    وراحت

  .  آنُتـها   وما

  .  النغم    حلفيف   فاستسلمْت   فاشتقَت   ارتبَت   ولكنَّـَك

 , ُتــباهى ,  الرموز   ومهُس 

  الدروب،   زوايا :  املثاىن   ثنايا ىف    أوائلـــه   فتاهت  
 ,جديْد     التواء   بغري   زيدت   واملزاُجل   َصِدئت   مقاِبضها 

 . شذبت   دونـما اللَحى،    فأرخوا   شاربني ارتدى    الظالم   وقبل

 , ناس   الناُس   لو    وآٍه 

  , آثري   خلق   اهللا   لو 

   , طيبون     آهلة   الناُس   لو 

الذى   اخلالِص    نبض   يولـّد   زماٍن   مثل    احلقيقة   عاش   الكل   لو
  !!! اثنتني   منه   ليس   مثله 
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