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ـقدمـة هذا الـعام لـيست مـضحكـة بالـدرجة الـكافـية. وقرر جُمّـدت جائـزة سنويـة للـروايات الـهزلـية في بـريطـانيا بـعدمـا رأى أعضـاء جلنـة التـحكيم أن األعـمال ا
القائـمون عـلى مسـابقة وودهـاوس االمتـناع عن منح اجلـائزة ألي شـخص هذا العـام. وقال ديـفيد كـامبل عـضو جلنـة التـحكيـم "لم نشعـر أن أيا من الـكتب التي
كتوبة بشكل سلية وا قرأناها هذا العام دفعت إلى مستوى الضحك اجلماعي الذي كنا نتوقعه". وجـاء في بيان عن إدارة اجلائزة أن هناك "العديد من الكتب ا
عايـير التي جتـعل جميـع أعضاء جلـنة التـحكيم يـضحكـون بصـوت عال". وفاز بـاجلائزة في أعـوامها الـسابقـة هيـل فيـلدينغ ومـايكل فراين جيد" لـكن "ال شيء يفي بـا

وهوارد جاكوبسون ومارينا لويكا وألكسندر ماكول سميث. 
وواحدة من اجلوائز تكون إطالق اسم الرواية الفائزة على خنزير من فصيلة نادرة.

رتفعة جدا للرواية الكوميدية التي تمثلها جائزة وودهاوس". عايير ا وقال كامبل "أنا وزمالئي احلكام قررنا حجب اجلائزة هذا العام للحفاظ على ا
قبل لكتاب مضحك جدا". وأضاف "نتطلع إلى منح مجموع جائزت في العام ا

وجائزة وودهاوس التي سميت على اسم الـكاتب الساخر بي جي وودهاوس هي اجلائـزة الوحيدة في بريطانيـا التي تعترف بالروايات الـساخرة للبالغ ويتـم منحها للفائز
في مهرجان "هاي" لألدب والفنون.
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حمل االعـباء,وفـوضى الريح الـباردة
الــتي النــقف ,و تــنـــصف اســمـــالــهم
وأشـــكـــالـــهم الـى أنـــصـــاف آدمـــيــ
....يـــعـــود رأســهـــا يُـــســـقط بـــزاويــة
وجـــهـــهـــا الـــبـــرونـــزي فـــوق وجـــهه
الشـاحب الذي اطـفاءه عـجلـة اقتراب
ـــوت مـــنه اجـــزاء احلـــيــاة . كـــانت ا
قافلتها صـغيرة هي والطفل الصغير
وسـيـدة عـجـوز  .  الــعـجـوز تـتـلـمس
وحل بـقدميـها وبـحذاء شبه الـدرب ا
عـارٍ وأسـقـطت عـلـيـهـا مالبس بـقـطع
مــتـعــددة وربـطـت رأسـهــا بــعـصــابـة
سـوداءفــيـهـا قـطع بــألـوان مـتـداخـلـة
بـاألحمـر الـقـاني  ويـنـتـصف حـنـكـها
ــــــــثل احــــــــدى رمــــــــوز وشـم ازرق 
ترهل رسمت الطبيعـة وفوق خدها ا
شكال كـانها جنـمة او زهرة حتى هي
وشـدت التــدري مــااســرار وجــودهـا ,
وسـطـهـا بـحـزام جـلـدي سـمـيك مـائل
الى األخـضـر الـغـامق وحتـمل بـيـدها
ــلـمس عـصـاتـهـا الــيـمـنى اخلـشـنـة ا
,وأنـفـاس مــتـثـاقــلـة وزفـيــر وشـهـيق
وجـسـد مـتـرهل الى األسـفل ,تـمـضي
وسط الــســرب الــبـشــري الالئــذ  الى
الــظالم  ,خــوفـــا من اخلـــوف .عــادت
الـعجـوز تـتمـتم بـترهـاتـها تـخرج من
ــتــآكــلــة وشــفــتــ بــ أســنــانــهــا ا
غـــلـــيــظـــتـــ مــائـــلــتـــ الى الـــلــون
ــزرق  كـــعـــنـــبــة يـــبس األرجــوانـي ا
راة الشابة قائلة لن ماؤها تخاطب ا
تقـوي على حـمله ... تـقدمت الـعوائل
الـكـثــيـرة في أسـفل الــوادي لـتـقـضي
ليـلـتـهـا هـنـاك وسط صـراخ الـصـغار
والـبــرد يـصــفع الـوجــوه واألجـسـاد
تـهـتــز كـاغـصــان نـبـتت من االرض  
خـــوفــهـم شــبـح يالحـــقـــهم في وسط

ابتـعـدت الـقـرية كـثـيـرا عن خـطـاها
الهـاربـة مـنهـا وبـقـدم تـبـاعـدة  ا
وكـأنـهـا في اخر االرض دامـيتـ 
تـركت الـقـريـة  وفي ذاكـرتـهـا صـور
تــتـــنــازع  وتُــخــرج من قــاع االرض
قـتالهـا   عـيـنـاها الـلـتـان حتـدقان
كعصـفور  أسير  الى خـيط ببقايا
ومازالت ريشها حتت ورقة شتاء 
الريح تنصف ثـوبها االسود وتدفع
بـــهـــا  الى اخلـــلـف  حــيـث هـــبــوب
الـريح الشـرقيـة في مثل هـذا الوقت
مـن الـســنـة  تــكـون عــاتـيــة وحتـمل
لم تـكن تــبـالي وهي ـطــر  مـعــهـا ا
تـخوض  في جـسـد الـريح بـذراع
مــتــعــبــتــ كــلــتــاهــمــا تــصــفــعـان
بعـضهمـا وأن الـريح في جـسدها
تــدور الـــنـــحــيـل تــمـــرمــتـــهـــالــكـــة 
ترنحة من انصاف حولهاالهاالت ا
الـدوائر وكـزتـها الـعجـوز بـعصـاها
قـائـلة  ..وهـي تـتـوكـأ علـى عـكـازها
لتـوية في أعالها الـهرم بقـبضتـهاا
ــــقــــوســــة الـى األســــفل ونــــصـف ا
ـــراة الـــشـــابـــة عـــلى اســـتـــنـــدت ا
مــثــلــمــات احــجــار الــطــريق ذابــلـة
كـأوراق تناثـرت فوق جسـد الفضاء
ـفـتـوح أمـامــهم . وجـهـهـا الـكـالح ا
يـحـمل عـالمـات الـبـؤس   لم يـكن
يبدو مـنهـا في جوف الـعتـمة سوى
عـينـ متـرقبـتـ  ورأسهـا يتـقدم
جــســدهــا يــهــتــز بــاهــتــزاز حــركــة
قـــدمـــيــهـــا تـــتــســـاقط خـــطــواتـــهــا
تبـاطئـة فوق طـ الطـريق يخرج ا
اخلــــــــــوف مـن شـــــــــقـــــــــوق االرض
ومـسـامــات الـصـخــور اجلـرد حـتى
تــتـــســرب الى االجـــســاد الـــهــاربــة
يختص مـسامات جلـدها يقترب من
دفء نــبــضــهــا الـذي يــتــســارع في
وتــيـرة واحـدة مع قــدمـيـهــا الـلـتـ
متـلئة بكؤوس توغالن في احلـفر ا
ـد لــســانه لـيــلــتـقط و ـطــر  مــاء ا
لم تكن سترتها تسارعة  انفاسها ا
الـرجـالـيـة الـكبـيـرة تـقي اجلـسـدين
الـنحـيـل  لـكال اخمللـوقـ  ولكـبر
حـــجـــمـــهـــا كـــان الـــهـــواء يـــتالعب
ــفــتــوحـة و شــكــلــهـا بــأجــزائـهــا ا
شـعـرهـا االسـود الـضارب الـبـائس 
في الـسواد كـإكـليـل اللـيل تـبدو من
ـشبع بـاألتربة حتت غـطاء رأسـها ا
  كانت التـكثرت حلـجم السترة او
لــــــــــكـن وجـه عـــــــــــصـف الـــــــــــريـح 
صـغـيرهـاالـذي يـحـتـضـر يـزيـد قوة
إمـسـاكـهـا به تـخـاف ان يـنـفـلت من
بـــ يـــديـــهـــا   الـــلـــتـــ تـــدفـــعــان

وعتمة باوردتـها الزرق الى السـطح
الــلــيل حتــول عـنــهــا رؤيــة عــثـرات
الـــطــــريق .. كـــبت وجــــهـــهـــا فـــوقه
تـتـلـمس بـانـفاسـهـا  وجـهه الـبارد
الصغـير في فـيافي الـعتـمة اجملردة
من ايــة رحــمـة وكــأنــهــا تـســتــخـدم
اسـتـشـعـاراتـهـا الـفـطـريـة  فـشـعـرت
بــدفء قــريب من وجــهــهـا يــخــتـرق
انـفها ويـتغلـغل في رئتيـها ويسري
في أجــزائــهــا الـــتي ال تــقــوى عــلى
وبحركـة اموميـة  وعفوية حـملهـا 
وكأن تـلفـه ببـطانـيـة .ضمـته الـيهـا 
قـوة  عـظـيـمـة يـنـفـره مـنـهـا تـوقـفت
لـبرهـة من الوقت حيث لـلبـرهة ثمن
ـــتـــراكم غـــال في وسـط الـــقـــصف ا
حــول الـــطــريق والـــســنـــة الــدخــان
واحلرائق في القرى البعيدة تُسقط
بـعض الـضيـاء  عـلى الـطـريق الذي
يـئن من احـجـاره ... عـادت الـعـجوز
قائلة (اتركيه هنا سيكون في عناية
الـله اذاقُـدرت  له احلـيـاة )لم تـنطق
المح . جتــمـدت تــلك ا بـاي كــلــمـة 
الـقــرويـة الــســمـراء كــانت الـعــبـارة
مـشــحـونـةبــجـمــود الـثــلج  األمـلس
صفر  وكأنها بال حياة  ووجههاا
فتـحت أزرار ثوبها وأخـرجت ثديها
وقـربته منه لـكنه لم يـستجب .. ولم

يعط اية إ
ودمــعـة شـارة  او طــلب الـنــجـاة  
كـبـيــرة تـطـوف في مــحـجـر عــيـنـهـا
يناً ويسارا  تريد ان تهبط جتول 
الى األسفل ولـكنـهـابقـيت عالـقة في
مـكـانـهــا كـصـخـرة عـلى حـافـة جـبل
مــتــأهب لـلــسـقــوط ..اخـذت تــدغـدغ
وجـــهه  الــبـــارد بـــحــلـــمـــة ثــديـــهــا
ـغــمــورة في حلــمــهـا  وبــحــركـة ا
يائـسـة لـعـلـهـا تـوقـظه اخـرجت يده
الــنــحـــيــلـــة من قــمـــاطه تــشـــابــكت
ايـديـهمـا االم وابـنهـا نـادته بـصوت
خافت اسـتيـقظ ايـها الـصغـير   هل
حلــقت بــاألمـوات ? انـه اليـســتــيـقظ
قالت في نـفسـها لـقد كـانت العـجوز
عـــلى حق ..إذن ســيـــمــوت المــحــال
وكــأنــهــا تــقـنـع نـفــســهــا بــأكــذوبـة
ـوت..سـكـتت لـبـرهـة تـلـك الـنوازع ا
في رأسـها حال سقـوط قذيفـة قريبة
لـم تــعـد تــبــالـي بــالــصـوت مــنــهم 
ــفـزع لــسـقـوط الــقـذائف  وتــنـاثـر ا
شـظايـا  الـصـخـور في كل اجتاه ...
تـدحـرجت الـدمـعة من عـيـنـهـا  فوق
ائل الى الـبـرونزي خدهـا األسـمـر ا
كـانت حارة تالقت مع صـفيـر الريح
دفــعت الـــبـــارد  في لـــيل كـــانــونـي 

الــعـجــوز بـعــصـاهــانـحــوهـا قــائـلـة
(امـشـي ..امـشـي)  اهـربـي واتـركــيه
ـــشـــون ..يال يال الـــكـل يـــهـــربـــون 
وجـهت الـيـها ـتـسـلط  ...وبلـهـجـة ا
إشــارتــهــا ووجــهــهــا الــذي يــحـوي
عشـرات اخلطـوط كاخـاديد الـوديان
ـنـحـدرة الـيـهـا صـوتـهـا  رعـد يـهز ا
ــتـــأرجـــحــةأردفت اوراق روحــهـــا ا
اتــــركي( كــــمــــاطك هــــنــــا) وامــــشي
ـسـكـتـ بـالـلـفـافة ..بـقـيت يـداهـا 
الـــصـــغـــيــرة ومـــشت  او هـــربت ال
تــعــرف  أهي فـي حــلم  او كــابــوس
تـتـأرجـح فـيه  بـ احلـلـم والـيـقـظـة
وحرارة الـدمـعة  تـشبـثت هـناك في
األعــلى  مـثــوتـبـة لــلـقــفـز  اوكــأنـهـا
والعجوز تسخرمنها  مشت بتثاقل 
كـتــفـهـا واُخـرى تــتـكـؤ  تـارة عــلى 
ــتــمــوج  الـذي ودع عـلـى عـكــازهــاا
احلـيـاة وأصـبح يـابـسـا في يـدها ..
كـانت الـعـجوز تـتـمـتم بـسـخـافـاتـها
ـعــتـادة  تـقـول تـركــنـا الـدجـاجـات ا
وحظيـرة البـقرة  البد انـها سـتموت
من اجلـوع او تمـوت اثـنـاء الـقصف
ـضـي الــسـرب عــلى بــيــوتــنــا  ... 
ـضـي الى االمـام لم االنــسـانـي في ا
يــكن احــد مــنـهـم يـنــظــر الى الـوراء
ــتـأخـر ونــيـران الــقـنـاصــة تالحق ا
مـــنــهم .. تـــصــرخ احــدى الـــنــســوة
بصـوتها احلاد حـيث يسقط احدهم
ـسـيـر الى الال الـتـافـة ....ال تـراجع ا
االمــام  فـقط ..ظالل الــفـجــر بـعــيـدة
عنـهمـا ( االم وابنـها )الـصغـير ومع
ــتـعــبـة..... تالشت قـافــلـة الـقــريـة ا
الــقـريــة وغـاصت في صــمت الـظالم
بــبــيــوتــهــا الــطـيــنــيــة وهــيــاكــلــهـا
ـتالصـقـة مع بـعـضـهـا ـتـبـاعــدةوا ا
الــبـعض .في تـســارع خـطـاهم الـتي
قـــذفــتـــهم الـى االمــام  ,كـــان صــوت
الــزمن يـــنــبح وهــو يــفـــارق بــقــايــا
الــــشــــمـس  في الــــســــمــــاء وأزهـــار
الهندباء الساكنةعلى طرفي الطريق
تـــمــد أعــنـــاقــهـــا لــتــرحـل بــهم وهم
يرحـلون من أطراف الـقرية في خيط
 بشري مثقل بصغارهم  .وببعض
أشــــيــــائــــهم الــــتـي امــــرت نــــســـوة
الــقـريـةبـحـمـلــهـا  وهم  يـغـادرونـهـا

هارب 
كـــان وجــهــهــا الـــذي يــقــسم بــرودة
الهـواء ويتصـادم مع هاالت البرودة
حولها حيث يتسلل البرد في اجزاء
جسدهاح كانت تخرج للرعي هي
وزوجــهـا في أطـراف الـقـريـة نـظـرت
الى وجه الصـغيـر الـذي حتمـله كان
يبـدو مريـضاوشـاحبـاكالـعادة كـتلك
الـزهــرة الــصــفــراء الـتـي تـنــبت في
أطـراف القـبـور حيث تـصـفربـسـرعة
اوراقـهـا مع اقـتـراب لـهـيب الـصـيف
..ومـضت الـقـافـلـة وسط لـهـيب قادم
من الـســمـاء كـانت االجـســاد تـظـهـر
فجـاءة وتـختـفي في الـلون الـرمادي
الـقا لـليـل الذي يـنسـلخ من جـسد
الـنهـار الـلهـيـبي الذي يـتـكون بـفعل
تساقطة  ووجوه األمهات النيران ا
يــــهــــربـن بــــأبــــنــــائــــهن ,واطــــفــــال
يتـصارخون ,ورجـال يتزاحـمون في

كــانـت تــعـد انــفــاسه عــتـمــة الــلــيل 
ـوتى صــوراحـتــضــار ا الـصــغـيــرة 
نـعم كانت يتـنقل في زوايـا ذاكرتـها 
ــوت أمـامـهـا تـتـحــسس اجـزاء من ا
ووذكـريـات دفء بـطنـهـا الـتـي تـعـلو
عــادت تـتــلــمـسه تــدنـو من أمـامــهـا 

وجهه 
ـسيـر   في واد أجـرد من  ..انـتـهى ا

وديان العراق اجلرداء .....
ـراة الـشـابـة حـفـر الوادي تـلـمـست ا
وجـــدت بــعـض قــطع كـــمــا االخـــرين
لقاة  ,وخلسة من الضياء الكرتون ا
تــــشــــرح وجه ام حتــــمل طــــفال بـــ
وضـعت الـصغـير سنـبـلتـ زرقاوين
طـرق سؤال عـنيف رأسـها هل فـوقه 
ـاضي كـهذا الـطفل كان يـبـتسم في ا
شـبع باالبـتـسامـة ?اعادت الـسؤال ا
على نفسـها مرات اخرى??اخذالفراغ
حـولـها يـهـبط الـيهـا وهل كـان هـناك
ماض?  قـالت :الوالدة نعم لـقد ولدته
في ظــهـيــرة  يــوم قــائضٍ  لــقــد ولـد
هـنـاك حـيث لم يـكن احـديـنـتـظره في
قــالت الــعـجــوز يــتـيم انت اخلـارج 
ـنـحـوس ..وسـكتـت ح رأت ايـهـا ا
دمــوعـهــا .. اجل تــعـيــد اســتـنــسـاخ
الــذكـريــات لـقـد كــان عـاريــا ونـسـيت
ـتهشم .. انكسـارجسـدها كالـعشب ا
وضـعت صـغـيـرهــا الـوحـيـد في تـلك
احلـفــرة الـتي تــشـبه الـقــبـور  كـانت
انتابها رطبـة ومظلمة بـالقرب منهـا 
خـوف بــرودة رعب مــخـيـف سـكــون 
ــتــد طــويال كــاســراب الــغــراب في
ـاطرة فـوق البـيوت الـطيـنية االيام ا
في الـقــريـة الـتي لـوثــهـا روث الـبـقـر
ورائـحة الـدجاج  وخـرافات اَهـلها ..
دفـعت شـحاطـتـهـا الـنـسائـيـة بـعـيدا

قـالت فـي نـفـسهـا لـو لـبـسـت حذاؤه,
كـانـهـا تعـاتب نـفـسهـا ولـكن اليـجوز
وتى  .. كان وجه استـخدام اشيـاء ا
الصـباح بـعـيدا  وهي تـتأمل سـقوط
خــيط الــشــمس من زجــاج نـافــذتــهـا
الــتي تــطل عـلـى الـبــاحـة الــطــيـنــيـة
.ويـــســـقط حـــزم مــنـــهـــا فــوق جـــلــد
الروغان حلذائـها األبيض فوق كتف
الشـباك الذي يُـستقبل اطاللـة النهار
نـهار عرسـها الحـد أقاربهـا  سكتت
وهي تـتــمـتم بــكـلـمــات المـعــنى لـهـا
وغــيــر مـفــهـوم تــسـاوى في احلــفـرة
تـــراخت اجــزاء ـــتـــعب  جـــســـدهــا ا
جسـدهاو تـباطـئتْ انفـاسهـاوتراجع
ـوت احلــتـمي والى نـبــضـهـا كــانه ا
األبد ..سكت كل شيء حولها وكأنها
في غـــيـــبـــوبــة او حـــلم  فـي أطــراف
ايقظ الشعور عندها تآكل   الفجر  ا
الالشـعـورتـلـمـست الـقـمـاط األبـيض
مــشت فــوق وجـهه بــيـدهــا تـلــمـست
بــأصـــابــعـــهــا اجـــزاء وجــهـه قــربت
وجــهــهــا مــنـه طــبــعت قــبــلــة بــاردة
وكـأنــهـا الــنـهــايـة  تــسـلــلت من تـلك
احلــفـرة تـاركـةإيـاه  ورائـهـا ...كـانت
لـقد الـعـجوز تـمـشي بـخـطى واسـعة,
دبت احلــيــاة فــيــهــا,انــهــا  تــقــتـرب
اصبحت ضي بـسرعـة  وسـرابهـا 
مسافة طويلة ب االمرأت .. مضى
اخلـيط  البـشري  في طـرقات ..وعرة
 مـتـجـعـدة ..بـدأ الـصـبح  بـاالنبالج
وابـتـعـد الـلـيل مـشـيـحـا بـوجـهه الى
كـانت الــطـرف االخـر من الــعـالم   
تـمـشـي بـخـطى مـســرعـة  هـاربـة من
نــوازعـــهــا االنـــســـانــيـــة الى نــوازع
حـيوانـيـة مـتـسـلـطـة لم تـلتـفت الى
الــوراء  ..وأخــذت تــهــرول الى الــتل

الـــــبـــــعـــــيـــــد والـــــصـــــعـــــودكــــان
مـضـنـيـا...ضــمت جـهـتي الـسـتـرة
الــيـهــا بـقـوة كــان صـدرهــا عـاريـا
أمامها وبعض قطرات من حليبها
يـنـسل فـوق صـدرهـا وسـرعـان مـا
انـفـتحت تـتـماسك وتـلـتـصق بهـا
شــرايـ غـريـبـة في رأسـهـا مـا ان
تـــدحــرجـت من جـــيب ســـتـــرتـــهــا
اء احمللى أمامها احلقيرة عبـوة ا
وبعـين خـائفـت  ومـعتـمت  
وســـاقــ مــتــهــالــكــتــ وذراعــ
خائـرت وبصـوت مدو هادر في
ــــــــــــــاريـن وســط وقـع اقــــــــــــــدام ا
ـــتـــســـارعـــ خـــرج صـــوتـــهــا وا
لـيـصـيح ال ال ال  ارتـد صداه وسط
ــتــقـــاذفــة في أصــداء الــقـــنــابـل ا
الـفضـاءسـأعـود   ..سأعـود يـابني
وســـأمـــوت وســـاعــــيش  انت حي
انت حي ... ساد صـمت سادي في
ـكان ,الـصـخور ذوات الـنـتوؤات ا
والـــتـــواءات الـــطـــريـق وأعـــشــاب
الهندباء التي تسكن في سبات ...
وبــحـــركــة مـــتــشـــنــجـــة وبــاقــدام
مـضطـربـة ونبـضـها يـتـسارع  هل
ــــوت ? في الــــوادي هــــو حــــمـى ا
ووسط وميض احلجري القاسي 
الصواريخ والرصاص الهادر ..لم
يــســـمع صــوتــهـــا وال حــتى ارتــد
صــداه الـيـهـا  اخـذت بـالـعـدو الى
الـــــــــــــــــــوراء الـى الــــــــــــــــــوراء. ...
الــضــوضــاءيــحــيط  بــهــا وكــانت
الـفـكـرة تـقف عـاريـة?? ,ارجتت ان
تموت كأم  قبل كل شيء ,وانسانة
,هل تتركه?ام تلتقطه ب أسنانها
كــمـا تـفـعـل الـقـطط . تـتــرددالـيـهـا
شـبـحه وهـو يـبتـسم الـيـهـا وجهه
ارة شاخص الغابر ب الوجوه ا
في قــمــة رأســهــا اليــفــارقــهــا النه
قـدرهـا احملـتـوم  لقـد حـلت عـلـيـها
الـلعنـة .والزمن يطـاردها  صوت
وولد تاكل   العجوز وجهها ا
الــنـهــار من صـمت الــلـيل حــولـهـا
ـوت الذي األشـيـاء بشـعة ,قذرة ,ا
يــحـدق بــهم ,الــذي يــســقط مــنـهم
اليــــلــــتــــفت الــــيه..ايــــقـظ االلم كل
ـوت ــتــطـرفــة فــيــهــا ا الــنــوازع ا
ـــــثــــقــــلــــة الــــقــــرى ا اخلــــراب 
اجــــــــســــــــاد بال رؤوس بــــــــاآلالم
اخلــــســـفــــة الــــهـــول حــــرائق 
ـان والـكـفـر اإل اجلـنـة والـنــار 
اخـــذت بـــالـــتــــراجع الى الـــوراء
,تــــمــــنت مـن  الــــلــــيل ان يــــعــــود
ويـتــراجع الــضـيــاء شـكــلـهــا كـان
قــبــيــحــا فـي ســفح الــتل جــلــست
وحيـدة حـيث بيـنـها وبـ الوادي
مـسـافـة طـويـلـة قــطـبت جـبـيـنـهـا,
وصـــمت وجـــهـــهـــا  ,وارتـــمت في
خيط الـطريق تتبـعت خطى الط
 الى الــوراء تـــذهب في كل اجتــاه
حـارت عــيـنــهــا  وهي جتـول في
االجتـــاهــات الــبـــعــيـــدة....وخــيط
الـطريق يـحنـو اليـها لـعلـها تـعود
به   جاءهـا صوت الـعجوز وهي
تـنــاديــهــا من بــعــيـد كــان بــعــيـدا

جـــــدا ...

=V(« Ÿu œ 
وتلك رساالتُ احلياةِ تروّيا

فإن كنت منها كنت أهالً وراعيا
فمن شاء فليصبرْ على األمر حينها

سيلقى دموعَ احلب شكوى وباكيا
رءَ نبالً أن يفيض توهّجاً كفى ا

على حبه مهما تمرَّدَ جافيا
لئن كان عشقُ الناسِ أمراً مسايراً

فقد كان عشقي ال يروم التصافيا
سأبقى كأنَّ احلادثاتِ تنعّمت

راثيا بحالي وقد أبدتْ عليّ ا
فما زاد وجدي واخلالئقُ ترتضي

عذاباً وصبرُ الروحِ قد باتَ راضيا
َ كبوة تضيقُ بأحالمِ احملب

فما بالُ قلبٍ ال يطيقُ التقائيا
َ استحالةٍ رءِ ب اذا طال عمرُ ا

فعندَ بناتِ الليلِ نرجو التالقيّا
غلوبُ خيطاً لصحوةٍ وإن امسكَ ا

َ يرجون غاليا فذا أملُ الباق

تذكّرتُ ليلى والدموعَ الغواليا
ومن ألم الذكرى سهرتُ اللياليا

غداةَ ارحتالِ األهلِ سيرةَ هجرةٍ
يروم مساراتٍ ولم يدرِ ما بيا

أظلُّ وجنمُ الليلِ صحبةَ عاشقٍ
تسلّى به االحبابُ حزناً مُغاليا

أداري همومي الوارفاتِ لعلَّني
أشقُّ طريقاً في اخلالصِ بدالياً

أباحت لها االحالم ترك متيّمٍ
وذا شأنُ من يهوى يذوق التجافيا

وودّاً تراءى في القلوب كأَنَّه
غيوم سماءٍ قد اضاعت مراميا

ولو أنَّ ما في الكون أعطى بدائالً
لضاقت وما اعطتْ ألمرٍ مراديا

سائل تسألُ اذا قيل عن ا
أجيبُ عن الناءينَ ودّوا التراخيا

فيا أكؤسَ الدمعِ الغزيرِ توقّفي
فقد آن ترحاب اشاع التآخيا

رعى اللهُ ايامَ األحبّةِ بعدما
اباحوا لعينيهم دماراً وشاكياً

فهل لي على رغمِ البعادِ توسُّل
الى الله أحزاني دعاءً وداعيا

وكم صانَ ذاك القلبُ مني محبّةً 
ولكنَّ احوالَ النساءِ كما هيا

اذا شذَّ من هذا فتلك قواعد
لكل شذوذٍ يستمدُّ التساميا

فيا صاحبَ الذكرى األليمةِ ال تخفْ
رءِ تبغي التماديا فكلُّ دموعِ ا

دى فما هدأت ع تسير على ا
واضيا فكن واحداً منهم يزيل ا

وكن مثلَ احبابٍ تقطّعَ وصلُهم
لعلّ الذي ترجوه يأتيك شافياً

فكم من سلوك داهم العقلَ واشتفى
فأمسى وقد فاق العقولَ الذواكيا

سأقسمُ لو أنّي تذكرت بعدها
ا ذرقتْ عيني دموعاً غوالياً

وال هزَّني عشق لذيذ لليلةٍ
قضيتُ بها وطراً جميالً معافيا

ولو قيلَ إِنَّ القلبَ يأمرُ أهلَه
سعاه فريقاً معادياً اكونُ 

يز انفعالَه هو احلبُّ عقل ال 
ففي الكون كانوا مستحّقاً وهاديا
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