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 :مقدمة 

فوجئت ىف بريد اجلمعة املاضى باالبن رامى عادل وهو يطلق
"دمعتان من خلف األقنعة"سراح تداعياته على قصيدة ىل امسها 

فتصورت أنىن نشرهتا ىف إحدى نشرات اإلنسان والتطور هنا،
فراجعت ذلك، ومل أجدها، فلعله أطلع عليها ىف املوقع

حبدسه الفائق، علم أنىن أحبها، آتبتها ىفمباشرة، ولعله 
، وأظن أن الدمعتني تراجعتا آثريا، مع 1997/5/17  اإلسكندرية

أما مل جتفا، فقلت وجب نشرها لسائر األصدقاء، مث على من
يومية"شاء أن يعود إىل تداعيات رامى يوم اجلمعة 

 .أو ال يعود "بريد اجلمعة/حوار

مث إنىن اآتشفت أا مرتبطة بقصيدة سابقة آتبت قبلها
ورمبا آانت  )1996/  5/  23 اإلسكندرية(بعام ىف نفس املكان 

النورس"أشف أملا، رمبا ألا آتبت ىف ظرف أدق، وهى باسم 
ىف األهرام، وقد وجدت أن  ، وأعتقد أا سبق نشرها " العجوز

نشرها بعد هذه القصيدة قد يكون مناسبا أو مطلوبا، لعل
 .الصورة تتكامل

"يومى اخلاص" فقررت أن أنشرها ىف األسبوع القادم ىف نفس
 .األثنني

 :القصيدة

 ، املائْه أقنعِتى    خلف   من   إحدامها   وتسحّبت  .... 

 ظّنى     آّذبت  

  ..ال ،  فخجلُت ،  فتدّفقْت .  أخفيتها ،  ـهاآفكفُت ،  أنكرُتـها

  .سىن   مثل ىف    عابُر   يرانا أخشى  إنىن  التفضحيىن 
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 يـُالحقىن، فكرى 

  ،  ميزِّقىن شـِـْعرى   

 يفّرقىن ،  جيمُعُهْم   الناس   لكل حّبى 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــطوراإل�ســـــــــــان  و التـــــــــ"  يــــوميــــــــا "   2075
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........ 

 جوعى   خاليا   آلُّ   نادتـِْك   أن   بعد   َإال   البَاب     طرقت   ما   أنا 

 تراىن،   عٍني إىل  جوعى 

 هتدهدىن، أمَّى  إىل  جوعى 

  .تدثرىن ،  تزّملىن بنِتى  إىل  جوعى 

......... 

 عّنى؟   غبَت   ملاذا   يارىب؟   اللغو   هذا   قلُت     مل

  :آأّنى أهذى  فرتآَتـىن 

  ،    العقالء     سّيد   يوما     آنت   ما

  )تَسلـْىن   ال   سْلهم ( 

......... 

 ،   أحدا   أخْن   مل   أنا

 ،   معذرْه     ولكن   

 خْنـتـُِنى،   أنا  

 نفسى،   خنُت   أنا   

 حّسى   عمق ىف  الرؤى    سريان   خنُت   أنا

 حزن   بغري   أعيش   أن حّقى    خنُت   أنا

......... 

 عاما   ستون سوى    منها مضى    ما   عاما   سّتون

 يزيْد   بل ،  عاما   ستون

 الوريْد   حبَل   ممسكا     أولُد     واليوم

 السنني     وْطـأ   نافـضا   يبزغ     والفْرخ

 سيدتى،     بُعد   فرُخِك   ماطار

 اجلديْد الزَغـُب    شاله   ما  

 ، منقارها ىف    املسحوُر   والربغُل

 الفريد   العقَد   يّساقط  
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 ْبعيد     مهس   بأا   حسبُت أخرى    فتسّحبْت

  : آّفى   فمددت  

 دافئْه   األنامل   ْطرَف   قطراُتها   بلّلْت  

               مهجىت   ترّطب   هادئًة   اخلد   فوق   تنساب   فرتآُتها

 اللَظى   بعد

  : رّبى   ومحدت

 يريد؟   ما   يفعُل   أفليس

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــا يــــوميــــ"   2076


