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َ ريحًا صَرصَرًا.. اعصِفْ على البَاغ

وَ تَأسَّ بالعَبّـــــــاسِ يومَ تَأزّرا ..

ُكوارِ وَ اشتَرْ خيمةً ..  بِعْ هيبةَ ا

ُكْسَرينَ لِتُجبِرَا .. َ ا للنَازح

 هُمْ مُثلُ صبركَ يَا عِراقُ وَ صبرُهُمْ ..

ــــرٍ لِيُفَسَّرَا .. يَحتاجُ ألف مُعَبـَّ

  مَا نَفعُ ( مكَوارٍ ) ذَوَتْ حَدباؤهُ ..

مِنْ قَبْلِهَا ذو النونِ طاحَ مُكبرا ..

 هَل يرتضي التَأريخُ أنَّ تُراثَنَا ..

عِندَ الدواعِشِ يُستَباحُ وَ يُشتَرى ..

 صُلْ صَولةَ الكرّارِ صَولَةَ خندَقٍ ..

َعبَرا .. وَ اعبرْ فَليسَ سِواكَ يَدنو ا

 يَا آيةَ السَلوى وَ سورةَ مَنهَـــا ..

يَا شيبةَ احلَشدينِ يومَ تَعَسْكرَا ..

 قُمْ غيّرِ التَأريخَ  وَ ارسمْ صورةً ..

وَ اكتبْ بِنَصرِ احلَشْدِ طَفّــًا آخَرا ..

 قُمْ وَ ادفنِ اإلرهابَ حيثُ دَحَرتَهُ ..

وَ اقصدْ طلوعَ الشمسِ يحدوكَ السَرى 

ُ و طَفّهُ ..  ال .. لمْ يَمتْ فيكَ احلُس

وَ ثَراكَ مِنْ عَبقِ الشَهيدِ تَعَطّرَا ..

 مَا زِلتَ أغنيَةَ الشموخِ وَ صَوتَهَا ..

نبَرَا .. لَمْ يَخرسوا فيكَ الصَدَى وَ ا

 يَا سَيّدَ التَأريخِ أنتَ بُراقُهُ ..

مَا حاوَلوا أن يُوئدوكَ لِتُقبَرَا ..

 هُمْ لَطّخوا الصَفَحاتِ حَتّى نُكروا ..

لَكنّكَ اخترتَ اخللودَ األكبَرَا ..
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يحسبون الدنيـا لهم وإنهم من يستحقّون احلياة
ــنح الـــغــنى لــســـواهم ولــيــنــدب ولـــو اراد الــله 
احملتـاجـون حظـوظهم ال أن  يـحـسدوهم  عـلى ما
مـلكـوا  .لـكن الـفـقر في الـنـاس قـد يوصل الـكـثـير
مـنـهم الى الـنـقـمـة من وجـودهم ويـلـعـنـون الـيوم
الـــذي جــاءوا فــيـه حلــيــاة تــعـــيــســة مـــذلّــة بــكل
تـفاصيـلها الـيومية ,عـوائل منسـية تتـنفس هواء
ـوت الـبـطيء جـوعــاً وال من سـائلٍ عـنـهم سـوى ا
عـ السمـاء ترمقهم في حـكمة خـلقهم ووجودهم
وهم يدركون انـها بعـلم الله رغم بـساطة عـقولهم
وهم مسلّمون لقضـائه .كبار في الصبر يتحملّون
يعـصـرون البـطون كمـا النـبـي شـتّى الـعذابـات 
دون ان يـــطـــرقــــوا ابـــواب مـــا حــــرّمـــته االخالق
وشــرائـع الــســـمـــاء  لــكـن شــريـــعـــة الــغـــاب أقــرَّ
ـتــمـكـنــون من لـئـام الــنـفـوس الـذين دســتـورهـا ا
ـســتـضـعـفـ حـ دائـمـاً  يـحــاولـون  افـتـراس ا
جتبـرهم  ظروفـهم القـاهرة لالسـتجـداء من الذين
يـبغـون رضـا  الـله  فيـمـا يـعطـون وهـو سـلوك لم
حتـرّمه االديــان فـهي لــيـست من الــرذائل بـحـدود

ن مارسها مضطرّاً. توفير  رمق العيش 
هـذه االجـواء ونــتـائـجــهـا جـعـلــتـهـا تــتـسـوّل في
مـفــتــرق الـطــرقـات وحــ مــدّتْ يـدهــا بـالــسـؤال
ــســـاعـــدة كـــان يـــراقـــبــهـــا مـن وراء نــظـــارته وا
السوداء.وسرعان مـا أنزل زجاج سيارته الفارهة

قائالُ:
ال?         - هل تقبل غير ا

- ماذا تقصد?
قعد اخللفي -هناك ثياب نسائية في ا

- وما شأني بها ?
- لو أحببتِ ترينَ ما يناسبكِ منها.

ّـا تأكـدَ من ركـوبـهـا  بـاشر مـسـرعـاً بـأغالق باب
عطّرة تغطّي أنفها سيارتهِ وهي نائمة والثياب ا

اجلميل وال تدري أين وجهتها.
رحـلة اخـرى طويـلة  تـنـتهي بـها الى مـدنٍ غريـبةٍ
فـيـهــا احلـيـاة تـبـدأ بـعـد  مــغـيب الـشـمس  تـوقـد
لـيـالـيـهـا كـؤوس تـبـايـنت  ألـوانـهـا ومـسـمّـيـاتـها
حتــمـلـهـا أيــادي الـفـاتــنـات  وإنْ اخـتـلــفت لـغـات
تـرحـيـبهـا فـحـ تـسـتـقـرّ عـلى طـاوالت  زبـائـنـها
ناداة  عـبر  اطراف العيون  او التلويح تتحوّل ا

زيد . من بعيد  لطلب ا
جتـــار بـــشــر ســـاســـة رجـــال أمن ومـــخـــابـــرات 
ومــخـدّرات  مــافـيـات مــنـظّـمــة  صـفـقــات سـرّيـة
نـخب دمــار الــشـعــوب تــعـقــدُ هـنــا  بــيع وشـراء

ن يـرمـون بـقـايـا مـوائـدهم لـلـكالب بـألم وغــصّـة 
والـقــطط دون ان يـذكــروهم بـصـدقــة تـدفع الـبالء
عـنـهم لـيـجـمع خـيــر انـواع الـطـعـام الـفـائض عن
احلـاجة في اكـياس الـقمـامة بـعد  تـخمـة البـطون

ا لذّ وطاب .
مجـتمع قـاسٍ ساسـته  زادوا في اتـساع الـطبـقية
ـقـيتـة ولم تسـتـطع  تبـاشيـر الدين االجتـماعـية ا
وأخالقه من رفع واقع الـظـلم  عـن كاهـل  الـفـقراء
وال االغـنيـاء بـحـاجـة لالسـتـمـاع خلـطب تـدعوهم
هم ـشاركـة احملتـاج  فـيمـا عنـدهم من النـعيم 

ال أحد يـختار موعد مـولده وال اسمه وال اهله وال
هـو يـأتي لـلـدنـيـا بـقدر بـيـئـته الـتي يـنـشأُ فـيـهـا 
مـكـتـوب ومـعـلـوم ال تــغـيّـره الـرغـبـات واألمـاني 
ترف أهالً وسكناً فال هناك من يجد نفـسه ب ا
همّ لــديه في تــشـكـيـل مـعـالـم مـسـتــقـبــله مـادامت
وهناك االمور ميسّرة وما يريد متاح متى يطلبه 
فـي الـضـفـة االخـرى أنـاس يـعــيـشـون عـلى فـتـات
عـوزين واجلياع نـسيـ ا عـدم ا وائـد من ا ا
ينامـون على  حلوم بـطونهم اخلـاوية لتسـتحيل
عظامـاً بعـدما غادرهـا الطـعام أليام وهم يـنظرون
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ألجـسادٍ لم جتـد من يثـمّـنهـا غيـر جيـوب  امتألت
ـال وخـلت من االخـالق ال يـهمّـهـا  كم تـدفـع لو بـا
اشـتهـت  تقـبيل  أقـدام احـداهنّ  فاالمـنـيات  هـنا
ليـست ضالّـةً مـهمـا تـعالت مـراتبـهـا ح تـصبح
ــتــرفــ  نــســاء تــتــجـدّد ــالــكــ ا طــوع  أمــر ا
مـخـادعـهنّ في غـرفٍ ال يـسـتـدلّ الـيـهـا الـسـائـلون
يــتــقـاســمنَ مــصـيــراً مــجـهــوالً وتــيـهــاً في وحل
مـسـتـنـقـعٍ دخـلـنهُ مـكـرهـاتٍ أو راغـبـاتٍ وطن بال
هــويـة  يـسـتـكّـعنَ فــيه  سـجـيـنـات االرادة  وحـ
يـجـلــسنَ  تُـســمعُ لـهـنّ قـصص الــنـدامـة واالسف
مقـرونـة بـاحلـزن واألسى  علـى زمنٍ رديءٍ قادهنّ
الئـماتٍ عـلى الدنـيا  حـظوظهنّ الى ما هنّ عـليه 

التعيسة   
ـا يـستـغرب سـامعـهنّ كـيف الضـمائـر تصـحو ر
داخلهنّ بـ احل واآلخر وكأنّ للـعهر والسقوط
في الرذيـلة شـريعـة  أخرى ال يـدركهـا البـعيدون 
نــشــيج الــبــكــاء يــكـاد  يــفــضح بــعــضــهنّ خــلف
ومـن  تقـدّم بـهـا الـعمـر  رُكـنتْ بـعـيداً الـكـواليس 
ـغـادرة ويــداهـا  تـصـفّق  في حــتى يـؤذن لـهــا بـا
الـهــواء  وال مـأوى لــهـا غــيـر طــرقـات لــيلٍ أخـرى
ـاً وهي تـبيع الـهـوى رخيـصاً بال مـوحشـةٍ أشدّ أ
وإنْ أحـسـنـوا الـيـهـا  تـركـوهـا  جتـمع مـشــتـرين 
أكياس الـقمامة  ومـناديل فضّ الـبكارة لـلقادمات
والتي لم جتد  اتخذت من حديـثاً  نظيـر  بقائهـا 
عـواصـف الـلــيل ســكــنـاً لــهــا  تــلـتــحف الــســمـاء

وتفترش الرصيف .
ـلـهى لم تـعــلم تـلك الــقـادمـة من بــعـيـد  أنّ هــذا ا
الـليلي  مـاخور مظـلم منذ أن اودعـها فيه صاحب
الـنـظـارة الـسوداء  مـسـتـغّالً سـذاجـتـهـا وعـوزها
وهي تـسـتـجـدي  احملـسـنـ في الـطـرقـات  حـتى
ادركت  مـا هي عــلـيه مـكـبّــلـةً ال خالص من مـكـانٍ
غلّقت منافذه  وهي في نفسها نزعة الهروب  منه
  لـكن الـوســائل تـخـذلـهــا  وهي لم تـدرك اين هي
اآلن  في خــــضـمّ الــــتــــلــــوّث  اخملــــيف  وال أحــــد

يستطيع انتشالها من بحر الظلمات هذا .
ـلـهى وهي تـتـمنّع ثـقيـلـةً صـارت عـلى اصحـاب ا
عن مـن يــدعـوهــا  فــهـي غــيــر مـنــتــجــةٍ وال تــأتي
بـإيـرادات  تـعـادل مــفـاتن حـسـنــهـا  الـتي جتـذب
الـزبـائن حـتى  أيـقـنت أنّ من مـرّوا عـلـيـهـا  وهي
مـتسـوّلة مـعظـمهم تـصدّقـوا  على  جـمالـها   الى
أن وقعت  بـأيدي ذلـك الغـول  الذي تـوارى  عنـها

بعدما أسقطها في بئر الرذيلة .
لـيـتـهــا  رمت بـنـفـسـهــا حتت عـجالت الـسـيـارات

ـسـرعـة  قــبل وقـوفـهـا عـنــد االشـارة الـضـوئـيـة ا
لـيتهـا قبرت ـلعون  وقبل ان ينـادي علـيها ذلك  ا
لـيتـهـا لم تخـلق اصالً لتـعيش قـبل ح والدتـها 
ليت السماء تنصفها وتفرّج عن العار واخلطيئة 
لــيـتـهـا تـصــحـو من نـومـهــا  وهي مـيّـتـة كـربـهـا 

لتتخلّص من عذابات وجودها  وهي تناجي :
- يا رب أنتَ تسمعني 
- يا الله  أنتَ  تراني 

استمرّت تخاطب ربّها  على بساطة تفكيرها 
ـتــجـبـرون -ألـسـتَ الـقـويّ أنـتَ  ال يـقــدر عـلـيـك ا

ون  الظا
ستضعف  -ألستَ نصير ا

-ماذا اقول  ألعلن توبتي 
-اغــفــر لي خــطــئي وســامــحــني  وخــلّـصــني من

عذابي 
صـراعات مـريـرة تتـزاحم  داخـلهـا  حتـتاج قـدحةً
امـتحـان  عـسـيـر واسـئلـة مـتـراكـمة ال لتـفـجّـرهـا 
جتد  لـها اجابات  لتـستحيل الى مـناجاة صادقة
صـراخات مـن الـنـادب  احملـتـاريـن  تتـحـوّل من
كـونهـا في دهايـز مخـيّلـةٍ مثـقلةٍ بـالكـوابيس  الى
صـحـوةٍ غــاضـبـةٍ حــتى اذا اسـتـيــقـظت  في احـد
سـاء   تـتـساقط  من الـنهـارات  وبـقـايا مـكـيـاج ا
عـلى مــحـيّـاهـا  لــتـكـشف نـور  وجــهـهـا الـصـافي

: وجدت أمامها  ذلك الرجل  فصاحت في وجههِ
ا قبل عامٍ -ألستَ انت الذي أركبتني السيارة ر

اوعام ال اذكر?  
اجابها بهدوء ال يعتريهِ االرتباك و االضطراب:

-ماذا??
-انتَ سمعتني...

-إنّكِ مـتـوهّـمة .انـا أقـيمُ هـنا في دبـي منـذ عـشرة
اعوام .

كـان يـتـحدثُ مـعـهـا بـغيـر نـظـارتهِ الـسـوداء.مرّت
علـيـها حلـظـات بعـدهـا أجهـشت بـالبـكـاء وبوجع
كبير والكحل ينساب  مع حرقة العيون الدامعات

 على خدّيها اجلميل   وهي صارخة :       
- أين أنا ?????

- ما بك اهدئي ?
ـرة سـكّـ يـبـدو ازداد صــراخـهـا وبـيـدهـا هــذه ا

طبخ وهي مردّدة : تناولتهُ من ا
- كيف اعود الى اهلي?

- ماذا?
- كــــيف أعــــود ألبـــحثَ عـن ذلك الـــرجـل صـــاحب

النظارة السوداء ألقتله.

قّمْ حَصَاكَ إذا الرَصَاصُ تَعَذّرا ..

وَ امطرهُ كالسجّيــلِ موتًا أحمَرَا ..

ُثكـــــالتِ تَميمَةً ..  اقصدْ دُموعَ ا

وَ امسحْ بِهَا رَمَدَ الزِنادِ لكي يَرى ..

 فَهناكَ في جَيبِ الشَهيدِ وَصيّة ..

عنوانُهَـــــا يا وَالدي ال تُكسَرَا ..

ماذا أفعل ? 
هل ارديك قتيالً حتى تزعل 

ماذا أفعل ? 
هل اعطيك بكاء وعويالً 

وعيوناً تبكي عوضاً عنك 
وان حادث تترمل 

ماذا افعل ? 
نهيتك ان ال تنظر لالعلى 

سماء واسعة االطراف 
حرية تتشهاها 

ال تنظر 
بل انظر نحو االسفل 

قبو 
وسالسل مهدك 

ووجوه للموت تتأمل 
ماذا افعل ? 

ليل لوطي 
باخلوف مدجج 

ويقاتل وحش البارود 
وانت االعزل 

تهرب 
انت تهرب بعيداً ح جتوع 

وتأتي بلكنة قواد تتجمل 
دين يتزوج عهراً 

فيكون الناجت احول 
من يزرع ريحاً 
يحصد عاصفة 
والقادم اخطر 

ستزال بكارة هذي االرض 
ح تزال حضارتها 

ويظل وطني 
دوماً 

ارمل .
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