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بـقلم مـكـسور يـظل يرسم فـراشـات بدون أجـنحـة حتـاول الطـيران من
ا رائحـة الشمس التاتي ابداً لرجل من النور كسور ر هذا احلائط ا
ــا مـوسـيـقـي هـذا الـلـيل مـحـروم هـكــذا أفـتـقــد مـقـعـده من اآلرض ر
تـضــرب عـلى فـقـاعـات الـلـيل حـتى الـفـجـر قـا النـدى يـخـربش ريش
الـطـيـر ورحـلـة الزهـور تـمـتـد إلى سـاريـة احلـقل عـادت بال فـصل كاد
الـقمـر أن يـخون قـسـمـات البـدر وتـراجع صوت الـسـراب إلى يد أمى
نـعم الوحـيـدة التى تـمـد يديـهـا بالـسالم ألى اجلـياع حلـظـة ميالد هى
ال الـقمح فى أكـياس االـفقراء هويـتي حلظـة قرار هى تـوديع شهـيد 
يـوزع الـسـعـادة فى تـابـوت الذكـريـات نـفس احلـروف اآلبـجـديـة باردة
يكسو اآلرض بقايا حلم ولون من اآلقواس يرمى العاشق بالف حجر
وكـنت قـد عـشـقت عــقـود من الـريـحـان يـجــمل وجه الـطـفل بـاآلسـواق
ومـذيـاع رد يـتــلـو الـصالة عـلى اآلمـوات الأعـلم هل الـسـجن عـجـوز
أعـمي اليـرى حـجم هـذا الـعـنـاء أم هو غـنـاء أم حـمـامـة تـاكل أغـصان
الزيتون فى بئـر اآلحزان نفسي معـلقة بالصمم ونـفس معاناة اجلسد
هى حب الـوطن عـنـدمـا أضجع رمح الـنـخـيل فى رغـيف الـعـنب وعلى
طبق التمور ووحشة احلصار تـراقص شعب مازال صابراً والعشائر
ـسـافـات وتـركت طرائـق من الذبـاب حتـوم حـول رفات هـشـمت طوق ا
اآلفاعى والدرع الـيتيم بال وطن بغـير كسـرة ملح وسرير خـشن يلملم
ـا االنطـفأ وأنـا بطـابور رابط الـوجع من أسنـان الـفقـيد كـنت أتسـاءل 
احلـسـرات أمـشط خـيـوط احلـريـة بقـدم مـسـتـقـيم بـاآلمـان أجـهل غول
يـقف علـى اخلصـر حـاصر بـرامـيل النـفط بـاآللم أحاول الـنـهوض من
قـياس القـدر ورصيد من الـصفر مزق رداء أنحنـاءة سنابل الـفرح و
كث ـتـعق بـالبـخـور والـعـنكـبـوت مـازال  الـرحم لـكن ظـلـمة احلـوش ا
ـثـقوب والشئ فى بـظـلي بـذات اجلدار لم أجـد طـبـيب يـجمل جـلـدى ا
خزائن معدتي تع على الوقوف كنت أزحف أحاول ترتيب العواصم
ـا أجد صـحف راقيـة أو حـكام ذات لـغة عـفويـة أو فنـجان الـعربـية ر
ـقاهى بـرائحة أبى شاى مع أغـنيـة صمود وطـنيـة وقدح شاى بـطعم ا
ـطر ووصفة من الـعطار الـقد تزيل جتاعـيد اخلرائط ترسم وبطعم ا
عـلى الـفـنـار تاريخ اآلصـول الـعـربـية ويـعـرب تـاريخ احلـضـارات كنت
أريد عواصم بال مسـاحيق وهيمـة وجريدتي الوحـيد ة التبيض دجاج
بـحـنـاج مـكـسور عـدت عـلى شـريط بال حـدود أو أسـوار جـوفـيـة ليس
بيـدى تصـريح لـلمـرور عربي شـرقي مغـربي من أين اجلذور من عـهد
هجرمن جـثمان ضلع الكـرامة عدت أهتف بال صوت أدم من صلب ا
من أضـاء فـيـنا الـدمـاء من ضـحك عـلى رقص الـعـبيـد لم أتـسـلق نـهر
النهاربحذاء مهلهل وشوك الصق بالفكر يبكي تصحيح االمالء وتغير
الـقيم رغم سـهـام العـطش تتـسـرب باحلـلق وجدت عـلى حـافة اجلـبال
منازل شاعـر قد يغرد بـاحلن ألى الديـار ألى محلمـة اآلبطال كنت
أسـيــر بـدون روح لــعل بـاحلــلم تـخــتـفى اآلجــسـاد تــكـور الــشـوق فى
مـناديـل حديـد هل هـذا درب السـجـون أم رائحـة الـياسـمـ أم سراج
ـزح بـالـنص أم رغـيف الـنـفط مـتـبرج الـزيـتـون أم عـرجـون من الـبلح 
ال جيـوب الغزة بـاآلموال الشئ حولى غـير سيـاط من الفقـر وحبال
الذل تـدق شـرفـات الـغـزل تـعـزل طـبـقـات الـبـشـر ألى صـفـنـ صـنف
مـتــرف وصـنف اليـجــد حـتى الـكـفـن وكم حي مـيت أدرك احلـراك فى
ــسـتـحـيل لــكن شـلت الـقـدم بـوصـلـة أمل أحــاول الـنـهـوض من قـاع ا
أحـاول الصـمود الـسيـف معـلق بالـوتر أنـهـا الصالة اآلولى واآلخـيرة
عـلـى أعـتــاب الـشــوراع رفـضت قــطـتي الــصـغــيـرة أن تــأكل نـفــايـات
السالط رفـضت أن تنـام باخليام رفـضت تاكل بـقايا النـعام حاولت
ا تـنـال حريـة الـتعـبـير أن تـقـدم طلب ألى جـمـعيـة الـرفق باحلـيـوان ر
بـالراى لـهـا مطـالب حقـوقيـة وأنـسانـية يـالهـا من قـطة غـبيـة وبرهـا مر
صـلـد وسـتـائر حـلـمـها كـاآلنـسـان الجتحـب صمـتـهـا خلف الـقـضـبان
كانت ضـيفـتي باخلـيمـة الضيـقة ثم تـمردت كـيف تشـاركنى فى سكن
ـاوى والـعـيش الـسـعـيـد تالزمـنى فى خـطـواتى ردى وهى لـهـا حـق بـا
ـال اآلجـفــان رمـد وتـاكل مـن يـدى نــنـام فـى مـســاحـة مــتــر فى بـرد 
ــزق الــكــبــد تــقــدمت عــدة خــطــوات و وضع ويــســحق الـــعــظــام و
السالسل فى منطق الكلم أعتصام بال تصريح كم كان صوتها مريح
ا وهى تردد تلك الـشعارات خـالدة لست أنـسان من فقـد الشرف وأ
االنـسـان قافـيـة بـوطن فـيه السـجن بال رائـحـة بال كـفن يـكمل صالتى
وطـفل أخـضر بـلـون الـنقـاء يـتلـو أيـات الكـبـريـاء وسفن الـرجـوع تأبى
الرجـوع ألى ميـناء سـاخن من الـهواجس يـتغـذى على صـقور الـبادية
ضى شـحوم عـارية من الـفكـر والديـار خاويـة من العـظام أجل كل و
ـنـافـذ سجـون وأنـا أشم رائـحـة الـسجـون فى كل شـبـر بـهـذا الوطن ا
قادير حتى غرفتـى طينها عـفن كانها أخـرجت زؤام السحر وأنـياب ا
ـســاواة تـهـتف كـان اخلـمـر فـى جـوفـهـا صــريـر بـاالبــدان وفى عـقم ا
ثـورتي عـلى بـركـة الـله سـيـرى يا بـالدي نحـو احلـريـة والـورد لـلـتراب
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