
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.Issue 6131-6132 Saturday - Sunday 1-2/9/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6131-6132 السبت - االحد 22 من ذي احلجة  1439 هـ 1-2 من ايلول (سبتمبر) 2018م

ـفـكـر االقتـصـادي سـمـيـر أم الـذي تـوفي لـيل األحـد في بـاريس عن عـمـر نـاهز 87 ـاضي الـكـاتب وا ـصـريـة االثنـ ا نـعت وزارة الـثقـافـة ا
فكرين العظماء الذي أثرى مجاله بإجنازات ستظل عالمات مضيئة في التاريخ). عاما.وقالت الوزارة في بيان إن الراحل (أحد ا

ولد أم في الـثالث من أيـلول عام  1931ونشـأ في بورسـعيـد ألب مصـري وأم فرنـسية. وحـصل علـى الثـانوية الـعامـة من مصـر قبل أن يـتجه
الستكمال دراسـته في فرنسا الـتي حصل منهـا على الدكتوراه في االقـتصاد من جامـعة السوربـون.يعد الراحل من أعالم مدرسـة التبعـية في العلوم
ـية. وعمل مـستشارا اقـتصاديـا في كل من مالي ومدغـشقر وجـمهوريـة الكوجنـو وغيرها من ـنظومـات العا االجتمـاعية كمـا أنه من مؤسسـي نظرية ا

تحدة للتخطيط االقتصادي في دكار خالل حقبة السبعينات. عهد األ ا الدول األفريقية كما عمل مديرا 
وشارك في تأسـيس منظمـات بحثـية وعلـمية أفريـقية مـنها اجمللس األفـريقي لتـنميـة البحوث االجـتماعـية واالقتصـادية ومنـتدى العـالم الثالث الذي ظل

يترأسه حتى رحيله.
تـهالـكة) و(االقتـصاد الـسياسي ومن أبرز مـؤلفاته (حـوار الدولـة والدين) و(في نقـد اخلطـاب العربي الـراهن) و(نحـو نظريـة للـثقافـة) و(ما بـعد الرأسـمالـية ا

للتنمية في القرن العشرين واحلادي والعشرين).

رسالة القاهرة

5 √ dOLÝ ÍdB*« ÍœUB² ù« dJH*« qOŠ—

31

©WÖöŽ®

عـتاد متـمتـمـا دعاء الـرزق ا
فجـراً قصـد (مـسطـر) العـمال
فـي الــــبـــــاب الــــشـــــرقي آمالً
الــعـــودة لــلـــبــيـت ب(عالگــة)
الــتـســوق بـعــد خـمــسـة أيـام
عِـجاف من اخلـيبـة في الرزق
لـــيــســـدّ بــهــا أفـــواه أطــفــاله
األربـــعــة وزوجـــته اجلـــوعى
الــذين نــامــوا فـيــهن من دون
عشاء. خلـسةً حشر إنتحاري
نـفـسه بـيـنهم مـرتـديـاً حـزاماً

ناسفاً فجرّه.
ـتلـهف اشالءً عـاد لعـائلته ا

في (عالگة) !
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ــــرآة وقف مــــحــــاوال أمــــام ا
تـــصـــنّع ابـــتـــســـامـــة إذا به
ــرآة يـــفـــاجــأ بـــنـــفــسـه في ا
. غــالبَ نـفــسه أكـثـر مـعــبـسـاً
مــحــاوال تــصــنع الــضــحــكــة
ـرآة يـغـالب فــوجـد نـفـسه بـا
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بغداد
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البـكاء !. حتامل عـلى نفسه قدر
ـــســتـــطـــاع الفــتـــعــال الـــفــرح ا
الغامر وإذا بالدموع تنهمر من
عـيـنــيه. سُـقط في يـده.. مـا عـاد
بـــاســـتـــطـــاعـــتـه الـــتـــصـــنع أو
مــخـادعـة الـنــفس وكـتمْ أحـزانه
األبــــديــــة تــــرك نــــفـــــسه عــــلى
سجـيتها فـدمعت عينـاه بعفوية
فـإذا به ينـهـار مجـهشـاً بـالبـكاء

رآة ! في ا
”ÒbM

وجدهـا فرصة ذهبـية ال تعوض
للـتـعـبـير عـن معـانـاته الـدائـمة.
(صـابـر) الــبـصــري كـان البـد له
من ذلك بــعـد أن طـفـح به الـكـيل
وهـــــو الــــــرجل االربــــــعـــــيــــــني
اجلامعي العاطل عن العمل منذ
مـــدة طـــويــلـــة فـــأنّى لـه إعـــالــة
خـمـسـة أطــفـال وزوجـة. هـاتـفـاً
ـتــظــاهـرين بــحـرقــة خــرج مع ا
احملــتــجـــ في الــبــصــرة مــنــذ
الـــيـــوم األول لــــتـــظـــاهــــراتـــهم

الـعــارمـة ضــد الـظـلم والــفـسـاد
والفـاسدين مـطالـب بـحقـوقهم
.. أبسط حقوقهم. كحالهم خرج
اعزل مـجردا من كل شيء سوى
جـــــوعـه وعــــــوزه وحـــــرمــــــانه.
اخـــتـــرقت رصـــاصـــة طـــائـــشــة
لــلـقـوات األمـنـيـة من الـرصـاص
ـــنــهـــمـــر بــعـــشـــوائــيـــة فــوق ا
ـــــطـــــر رؤوســـــهـم كـــــغـــــزارة ا
جـــمــجــمــته فــخــرّ صــريــعــا في
احلـال. طالعـتنا صـحف صباح
ـانشـيت عريض الـيوم الـتالي 
يــفــيــد بـحــصــيـلــة ثالثــة عــشـر
ـتظاهرين.. ومقتل جريحاً من ا

ندس ! أحد اخملرب ا
dšü«

الئـــمـــاً بـــحـــدة اآلخــر اجلـــالس
قهى قبـالته خلف الطـاولة في ا

قائلًا :
 _كل هـذا من حتت رأسك لـو لم
ـــا جـــرى الـــذي تــــقل مـــا قـــلت 

جرى 
اجابه اآلخر مغتاظا محتجاً : 
 _كـفّ عن لـــومـي وتـــقـــريـــعي..
قضيت عمرك كله وأنت تمزقني

لوما وتقريعا
عــاد األول يــقــول بــحــدة اشـد :
أنت تــسـتــحق كـل ذلك وأكــثـر..
فـأنـت من الزمـنـي كـظــلي عــمـراً
كـامالً حتى دمـرتني تـمامـاً فلو
ا كنت تـعمل وتـتكـلم الصـواب 

وصل بي احلال لهذا 
ـسك برأسه صرخ اآلخـر وهو 
ويـهـزه بـعـنف وكـأنه يـريـد طرد
هــذا الـــتــقـــريع الـــقـــــــاسي من

رأسه : 
 _كـــفى.. كـــفـى.. يــكـــفـي بــالـــله
عــــلــــيـك.. لــــومك وتـــــوبــــيــــخك
ـــــــتـــــــواصـل ســـــــيـــــــودي بي ا

للجنون! 
ـنـاه على هوى األول بـقـبـضة 

الـــطــاولــة بــقـــوة وهــو يــصــيح
بـوجـهه واقـفـاً مـرجتـفـا من فرط
العـصبية :  _أنْ تُجنّ أنت خير

من أنْ اُجنّ انا 
غـادره منصـرفا بعـجلة وانـفعال
شــــديــــدين وسط ذهــــول جالّس
ـــقـــهـى الـــذين لـم يـــشـــاهـــدوا ا

أحدا.. سواه !!
dO³

اقـــتــــرب أحــــدهـم من الــــنــــاقـــد
ـــــعـــــروف وقــــــال له بـــــحـــــرج ا
واستحياء : اريد أن أكون اديبا

كبيراً فما افعل ? 
هـزّ الـناقـد رأسه مـبتـسـماً بـثـقة
هــزة الـــعــارف بــبــواطن األمــور

وأجابه : 
 _ال أسهل من ذلك ! 

اردف األديب الناشئ باستحياء
أكبر : 

 _لــكــني في احلــقــيــقــة لم أقــرأ
الــــــكــــــثـــــــيــــــر من الــــــروايــــــات
والــقـــصص! رد عــلــيـه الــنــاقــد
ــــعــــروف ضـــاحــــكــــاً مــــكـــررا ا

باستهانة : 
 _ال أسهل من ذلك ! 

استطـرد األديب الناشىء بحرج
شديد بعد تردد : 

 _بــــصـــراحـــة فـي الـــواقع.. في
الـواقع انـا مـا قـرأت في حـيـاتي

سوى قصة أو قصت ! 
عــــاد لـــيـــكــــرر عـــلــــيه الــــنـــاقـــد
عروفة : عروف.. باستهانته ا ا

 _ال أسهل من ذلك ! 
قال (الكويتب) مستغرباً بلهفة :

 _فكيف ذلك ?!! 
اجابه الناقد : 

 _ابرز صـدرك لألمام.. سِر بـثقة
مـتناهـية وبرأس مـرفوع.. صعّر
خــدك لــلــنـــاس.. انــظــر لــكل من
... ودع الــبـاقي تــصـادفـه من علٍّ
لي ! واســتــطـــرد وهــو يــغــمــزه
بـعـيـنه الـيـمـنى وبـنـظـرة ونـبرة

ذات معنى ضاحكاً :
... .. انــــقـــدكَ  _لـــكـن ال تــــنـــسـىِ

وانقدنيِ !! 
) بـقوة مـبتـهجاً صـافحه (االُدِيّبْ
منتشياً موافقا على الصفقة. 
...ومضى األديب (الكـبير) بزهو
وخــيـالء وكِــبــرْ مـــصــعــرا خــده

للناس مصدقا أنه... كبير !!
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الـليل بـطوله قضـاه حتى الـفجر
وهــو مــنــكّب مــنــهــمك بــكــتــابـة
مـــوضــوع مــهم جـــداً ومــبــتــكــر
لــلــصـحــيــفــة لم يــطــرقه أحـد ..
مـوضــوع اسـتــنـفـد مــنه الـشيء
الـــكـــثــيـــر مـن الــوقـت واجلـــهــد
والنـصَب واألعصـاب والتـفكـير.
كـان كـكل كــتـابـاته يـعـيـد كـتـابـة
ــســـوّدة مــثـــنىً وثالث وربــاع ا
حـرصاً وتفـانيا واحـتراما لـلقلم
ــقـدسـة.. من ــهـنــة الـكـتــابـة ا و
.. وجهـة نظره فـأشبعـها تعديالً
ـــا حـــذفـــا وإضـــافـــة .. وتـــقـــد
وتـأخـيرا  جـمـلـةً فجـمـلة كـلـمةً
فكـلـمـة.. بل حرف فـحـرف حتى
خرج موضوعه متـقنا محبوكا..

مـسبوكـا بعـناية وكـأنه قد حاكه
حــيــاكــة فــاســـتــقــام مــوضــوعه
اخيرا بعد طول عناء وقنع به -
نـسـبـيـاً في الـوقت احلـالي عـلى
ا األقل - فقد كان ال يقنع ابدا 
يـكـتب رغم إشـادة جلّ مـن قرأوا
له إن لم يـكن كـلهم فـهو الـطامح
بـيضّة رمى ّ ا ـا أ لـلكـمال. حا
القـلم بـعيـداً وهـو يشـعر بـراحة
غــامـرة .. وحـبـور أكـبـر.. وفـخـر
ـا ــا أجنـز.. و أكـبــر مـنــهـمـا 
سطـرته انـامـله من إبداع يـفـخر
به  فـالـتقط أنـفـاسه ثـانيـة بـعد
وقت طــويل عـصـيـب من الـتـعب
والــشــد الـــعــصــبي والـــتــركــيــز
والـــــتـــــفــــكـــــيـــــر والـــــتـــــدقـــــيق
والــتــمـحــيص.  بــعـد ايــام كـان

يـقـف عـلى عــربــة بـيـع احلـمص
سـلوق (اللـبلبي) وهو يـلتهمه ا
ـا أجنز منـتظـراً بفارغ مـزهوا 
الـصــبـر نــشــره في الـصــحـيــفـة
ؤثر على القراء. متخيال وقعه ا
كــان الــبــائع يـــتــوسط الــزبــائن
زدحمـ منشغالً كثـيراً بعمله ا
وهــو يـــحـــاورهم ويـــجـــامــلـــهم
متـوددا كسبا لـلرزق فجأة وإذا
به يـسـألـه عن مـهـنــته فـوجـدهـا
فـرصة ذهـبيـة لـلتـعـريف بنـفسه
كـاتـبـاً مــهـمـاً مـبـدعـا وسط هـذا
اجلــمع فــأجـاب الــبــائع مــزهـوا
مـــفـــتـــخــــرا عـــلى شـــكل ســـؤال
بــصـــوت عــالٍ قــاصـــدا إســمــاع

اجلميع : 
 _هل تعلم ماهو عملي?! 

ح همّ البائع بسؤاله انشغل
ـجـمــوعـة جـدد مـن الـزبـائن
اسـتـاء الـكاتـب عن دون قـصد
ـا رآه !. نــظـر لألسـفل فــصُـدم 
وجـــد مـــوضـــوعه (الـــعـــظـــيم)
ـــاء ـــنــــتـــظـــر وقـــد غـــاص  ا
(الــلــبــلــبـي) وهــو يــفــيض من
الكوب الذي كانت الصحيفة –
صـحــيـفـته  –تـفــتـرشه والـذي
سعره  500دينار ال غير !!. 
بعـد أن فـرغ البـائع من زبـائنه
التفت اليه وعاد ليسأله : 

 _هـــــا... لم تــــقـل لي مــــا هــــو
عملك? اجابه الـكاتب متحسرا

بخيبة أمل مريرة :
 _ال شيء... ابــــــيع مـــــفـــــارشَ

للطعام !!.
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بيروت

يقـتلني. أذرع الـغرفـة.. قرب الـفجر
أسقط عـلي وجهـي بعـد أن تنـتهي
مني آخـر قـنيـنة بـيرة في الـثالجة.
ــســاء أســتــحم أســتــيــقظ قــرب ا
أسـتلـقي مـسـتـرخيـا عـلي الـسـرير
أتـأمل الـسقف لـعل الـبـحـر يأتي...
تــــغـــــوص أصــــابـــــعي فـي الــــرمل
تــتـوهَّج... يــرنُّ هــاتـفي مــراد مـرة

أخري أخرسُه. 
وأعــود إلي الــسـقف من جــديـد لـنَّ

أناملي انطفأت. 
-"اللعنة عليك م... "

أرتـدي ثــيــابي لــلــخــمــر أشـتــريت
دزينـة ـامـلة عبـبتـها ـلـها. أسـتيقظ
مسـاء مـصدوعـاً أستـحم أستـلقي
عـلي الــسـريـر... الـبـحـر... تـتـسـرَّب

إليَّ برودة موجة منسية...
 طق. طق 

وجة...  تنحسر ا
- مراد!  ـيف عثرت علي عنواني?
 _لــيـس هــذا مـــهـــمـــا اآلن إرتــدي
ثــيـابك لـنــخـرج ســنـسـهــر سـهـرة
لـــطــيــفــة أنـــا وأنت وأحالم.. لــقــد
طــارت فـرحـا عــنـدمـا قــلت لـهـا أني

التقيت بك.
 _عـفـوا  أعـتـذر لـيس لـدي مـزاج
مــتـعب . عــلي الــذهــاب إلي الـدوام

مبـرا.
ـصـرة ــشريط تـفـشل ـل محـاوالته ا

الصق في سحبي من البيت.
أســــــتــــــلــــــقـي أحــــــدق فـي الس...

ويأخذني النعاس...
طق طق..

مراد مرة أخري وفي يده قدح:
-"يا إلهي ماذا تفعل هنا?"

 _خـــــذ إشـــــرب إنك عـــــطـــــشـــــان

والصحراء مطر من شواظ.
أشـــــرب... وأشـــــرب ...والـــــقـــــدح ال

ما أعذبه من ماء! ينفد...
 _إنه ماء البحر.

ـــنــبه وبي أســتــيــقـظ عــلي رنــ ا
حـسـرة وفـمي فـيه مـلـوحـة حـلوة...
ألــبس ثــيـابـي في الــطـريـق ألـتــقي
ـراد أتــوقف عـنـده  وأدعـوه إلي
اخلـروج مـسـاء إلـتـقـينـا فـي مقـهى
عـلى الشط ,عَبِـقـا بـصـوت يأتي من

الفردوس :
" _شـايف الــبـحـر شــو كـبـيـر ,كـبـر

البحر بحبك.."
 عـــــلـى الـــــضـــــفــــة
األخــرى الح (كــوت
الــــشــــيخ) مــــلــــعب
بــعــد طـــفــولـــتــنــا ,
ســـنـــوات احلـــرب,

كذكرى باهتة.
 _خذ أحمد
 _ما هذه?

 _إنـهــا صـورة لك
أنـت ومـني عـنـدما
الـتـقيـتمـا أول مرة
عـــــنـــــدالـــــبـــــحـــــر
وعـرفـتــمـا  زوجتي
بــبــعض الـبــارحـة
أحالم ,حـــــــلــــــــمت
بــأنــهــا تــعــطــيــهــا

ُني.
أتــــأمـل الــــصــــورة

مليا..
- ـنـت قد أضعـتها
من بـــــ ــل صــــور
آلــبــومــنــا بــحــثت
عنـها ـثـيرا لـني لم

زرقـة بحـر أخضر حـلمت الـبارحة
قبل الـنوم بقلـيل... خلعت حذائي,
وتـرـت أصـابـعي تـغـوص في حـقل
الـرمل تــوهَـجتْ ــشــمـوع. تـقـدَّمت
بــطـيــئــا ــســلـحــفــاة فـقــست تـواً
حتاول أن تهـتدي إلي الرحم الذي
انـبـثـقت مـنه. ــنـت اآلن علـي حـافة
الـبـحـر تـسـربت إلي راحـة قـدمي
بـــرودة لــــذيـــذة ســـرت فـي ســـاقي
وتــسـلــقـتــني حــتي رأسي. ســرت
أتـرنح الــبـحــر! غــفـوت وانــقـطع
حــلــمي. ظــلــلـت ظــمــآنــا أنــتــظــر
يـقـظتي ألحـلم بـالـبحـر من جـديد
ــرات أســبح لــعــلي في مــرة من ا
فــــيه قــــبـل أن يــــدرـــــني الــــنــــوم.
ـــنــبه اســتـــيـــقــظت عـــلي رنـــ ا
ارتـديت ثـيابي عـلي عـجل خرجت
إلي الـعمـل واالنتـظـار... والـشوق
يقـتلـني لـي أعود لـلمـحاولـة معه
ـساء. عـدت مرهـقاً حـينـما يـحل ا
رمـيت نفسي علي الـسرير ــخشبة.
وحـدقت فـي الـســقف واسـتــأنـفت

حـــلــــمي مـن جـــديــــد ــــعــــادتي في
الـسنـوات الـثالث األخيـرة وبـزرقة
بــــحـــر أخــــضــــر.... لـــــني غــــفـــوت
وانــقـطــعت رؤيــاي في نــومي ــنت
تـــائـــهـــاً في صـــحـــراء شـــاســـعــة
وشــفـــتي مــتــشــقـــقــتــان وأقــدامي
مــــتــــقــــرحــــة أتـــرنَّـح من احلــــمَّي

البحر ال... وأهذي: البحر
نـبه أرتـدي ثـيـابي علي أيـقـظـني ا
عجل... في( سـوق السيف) الـتقيت
ــراد مـــتـــعـــجـــبـــاً بـــعــد ــل هــذه
... متي عاد من الكويت? كم السنـ
ـتلـئـا وجبـهـته التـي انحـسر بـدا 
متـحدية ,لـكن عيـنيه عـنهـا الشـعر ,
مــــا زالــــتـــــا تــــشــــعـــــان بــــالــــدفء
واحلـمـيـميـة. وشـوشت مـعه قـليال

وسألني عن (مُني) سَـَت. 
 _أحمد مني?

 _ذهبت إلي األبد...
يُصدَم!

 _متي وـيف رحلت?
أسـت.

. وجـهك شاحـب وعيـناك  __نَحـلتْ
جاحظتان لم أعرفك.

 _قبل ثـالث سنوات رحـلت... عفوا
أنــــا مـــســــتـــعــــجل ســـجـل رقـــمي

سنتحدث..
ـسـ ـان صـديقاً  تـخلـصت منه. ا
ــاً طـيـبـاً ولـن مــنـذ غـيـابك لم قـد
أعـد أســتــطــيع مــخـالــطــة الــنـاس
ـسـوس صـرت أجتـنــبـهم وـــأني 
جذامي يخافونه. صبرت بصعوبة
حـــتي انـــتـــهـــاء الـــدوام. لم تـن بي
رغـبـة لـلـعـودة إلي الـبـيت جتـولت
فـي الشـوارع أعد مـربعـات ودوائر
األرصــــفـــة أقــــتل الــــوقت أمــــشي
مسـرعاً مـحاذيـا كارون حـتي يحلَّ
ــسـاء أســرع أقــتـطـف أوراقـا من ا
شـجرة هـنـا وزهـرة هنـاك مـحاوالً
عــزف حلن يــشــابه صــدي صــدفــة
ساء ,وتغرق عبـثا. تنبسط مـظلة ا
احملـــمـــرة في صـــمت حـــالـم أعــود
منهــاً أرتمي علي السـرير ـخشبة
أحـدق بـالـسـقف :الـبح الـبـحر ال...

يرنُّ هاتفي ال أعرف الرقم.
 _ألو. 

 _مرحبا أحمد ـيفك?
 _عفوا من معي?

 _مــراد يــاه هـل نــســـيت صــوتي
بهذه السرعة?

_ألو. ألـو .. عفوا صوتك م ت ق ط
ع.. ألو... 

وأطفئ جهازي.
أحـدق في السـقف من جديـد ولـني
ال أســتــطــيع أن أحــلم فـي الــبــحـر
أحــدق بــدقـة أـــثــر لـن دون فــائـدة
أحاول مرة أخـري بشراسة  ما من
نـتـيـجــة. نـهـضت مـشــوشـا الـقـلق

أجـدها شــرا لك مراد عن جـد شـرا
لـــكــمـــا..  طَـــلـــةُ مــنى بـــعـــيــنـــيـــهــا
اخلــضـــراوين وشــعـــرهــا الـــذهــبي
وبشرتها الدافئة ,حولت نظري إلى
وسرب كـارون والـسـمـاء الـصـافـية ,
نسية حتلق فوقه...  من النوارس ا
 _لم تــخـبـرنـي أحـمـد كــيف رحـلت

مني?
 _غَرِقَت. 

يُصعَق!
 _متأسف جدا...

_هل أستطيع أن أحتفظ بالصورة?
 _نعم.

 _شـرا لك...
ـسـاء وأرتــمي ــخــشـبـة أعــود في ا
عـلـي الـسـريـر.. أحـدق... يَــخـطِـفُـني
النـعاس.. يـنزاح الـسقف... تـغوص
أصــابــعي في الــرمل تــتــسـرب إلي
ــيـــاه وتــرشـــقُــني ســاقي بـــرودة ا
مـوجــة بـزبــدهـا أقــفـز إلي الــبـحـر
أتـرك نــفـسي عـائــمـاً أطـفـو ــزورق
ـيــاه أفـتح عـيـني في فـوق سـطح ا

اء ا
 _م..م..م نـــــــــــــــــــــــــــي !

 أغوص وراءها...
لم أستيقظ بعد تلك الليلة أبدا.
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بال أثرٍ
سوى زهرِ البنفسجِ

كُنتَ تطوي صفحةَ العمرِ الذي
نَسَجَتْ صواريهِ اخلطوبُ   

تركتني وحدي
كما لو أنني طيف

ساءُ على حوافِ النهرِ يعلّقهُ ا
أو  يندسُّ ب جراحهِ

علمتَني أن ال أكونَ سوى أنا
وأنا.. سوى عمرٍ تمرّدَ وانطلى 
جرح يراودُ نبرةَ الصبحِ القريبِ

وال صباحَ على شواطئِنا سوى ما رفّتِ األوهامُ
ال بدّ اندثاري

كي تقومَ الساعةُ احلبلى بيومٍ أبْيَنٍ
مرَّ الصراطُ على رمادي

وانطوتْ في إثرهِ كلُّ القوافلِ
قامرتْ :ظالً بِطَلٍّ

كنُ أن يكونَ  ليسَ غيرَ الطلّ 
بديلَ كلّ جحيمنا

مازلتُ طيفاً
يرجتي في غصنِ نرجسةٍ دثاراً

أنبشُ القفرَ الذي حولي وأُرخي لهفةَ الظمأى
عرفتُ اللهَ ينسجُ من خطوبي 

ثوبَ هذي األرض 
يُنبِتُ من يبابي ظلّ كل األنبياءِ 
عرَفتُ أن احلبّ محضُ خطيئةٍ

وبأننا البدّ نعلقُ في جذوع نخيلنا
ر فوق رؤوسنا أنّ الطريقَ إلى اخللودِ 
تلك التي نسِيَتْ ننارُ البابلية حصدها

ذاتَ انتشاءٍ
لم تقلْ ماذا سأفعلُ إنْ غدا وطني

ي غر
قاتلي

 إنَّ الورودَ إذا تنصلَ قلبُها 
صارتْ سيوفاً

لم تقلْ 
إنَّ احلقيقةَ مرة

والصبحُ ليسَ على مسافةِ نبرةٍ
أغفيتَ فوقَ جراحِها 

وتركتني غرقى 
بدم صباحِها...
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ابو ظبي


