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ـلـمـيـني بـعـبـائـةِ حـنـانِك الالمـحـدودِ

شغفاً كطفلٍ

تساقطةِ لم يعدْ أوراقَ عمرهِ ا

ال يريدُ القفز

َ من حتت حـــوضِ ورودِك تــضـــعــ

ماتبقى من ظل مالمحِ خريفِك كحالً

..

اً  يخفي الليل عينيها أ

وثقِ كصورة بحبلِ الذكرياتِ ا

فـــــــوق جـــــــدار ٍســــــــرمـــــــديٍّ أرحتلَ

برصاصِ حروبِ الشقاء
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بغداد

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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من خلف أسالك غريبة كلوحة معقدة  الح وجهها وهي تنظر عبر نافذة حلم يبدو

غريبا كأنه في سلة على قارعة الطريق ..
تقبض بكلتا يديها على أعمدة حيرتها وهي تسأل نفسها:

-لم هكذا الدنيا معي?!
كلما جلأت ليَّ فرحة ; هوت حادثة ومزقت أجنحة فرحتي!!

ــتالزمـة جتـول في ســرادق ذكـريــاتـهــا وتـســحب صــخـور الــوجع.. مـتــأمـلــة هـذه ا
ـنـاقــشـتـهـا.. لـيــلـة الـبـارحـة كــانت تـسـتـمع حملــاضـرة عن "الـطـاقـة حملـاكـمـتــهـا بل 
اإليجـابيـة" فـدعّمـتهـا رغـبة مـلتـصـقة بـإرادة متـفـجرة أصـرارا عـلى أن تتـخلص من

بعثرة داخلها. كومة االوراق ا
حلـما بـدأت تـتأمل في ذاتـهـا رن جرس هـاتفـهـا فرحـا بوصـول كـتاب ورقي فـقدت

التواصل مع فصوله..
ألول مرة حتس ان لـهـا جنـاحـ وقلـبـها يـرفـرف حول وريـقـات قصـة أنحـنت حـزنا
عـليـهـا.. لـكـنهـا اآلن مع كـتـابـهـا تضـمه الى صـدرهـا بـشـدة وتـغمض عـيـنـهـا قـليال

..;فتسمع صوت واهن مكلوم يردد بداخلها تعالي تعالي .. 
- انا روحك التي قطعت خيط التواصل معها.

ال.. ال متوهم متواصلة لكن أحس بغربة جسد خامل وكسول.
أخرجي وتعالي.. 

تفـتح عيـنـيهـا مرعـوبـة ..هاربـة نحـو صفـحـات الكـتاب وتـستـمـر في مطـاردة حروفه
أو وكلمـاته كمن يـبحث عن خـارطة وجوده مـحاولـة لفك أشارة مـتالزمة الـتناقض 

انها تبحث عن جتربة حبها التي ثلمتها األيام ..
تنـفر من كل هـذا مبتـعدة حـتى وصلت إلى نـهايـة القـصة وحتـديدا عنـد قوله:- "ليّ

"! روحان.. اما اخلارجية فأنتِ
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متوجي ابغصن زيتون.
مايحتاج ريح اهواي 

ستري ايطيح  اثن 
عن الريح اذا يحجون.

عمري اثمنطعش انوكل بالنضرات
والناس ابجفنهه اسنون.

انه كطرة مطر طاحت واخذهه الروج
واتندم عليهه الكون.

وانتم واهلي مثل الغيمه جذاب
تشمروني وعلي تبجون

اريد احرك اسنيني او اوصل
اخلمس

بلكي ابشيبتي دار العجز يرضون
ياهو ايريد عندي اسن مال ازغار

من كل شجره بيهن لون.
اهزهه اوخل يلم امحالل وموهوب
احسن ما اهزهه اكبال اليغنون.

كبل سن العقل بزلوفي خضر شيب

في دار االيتام.اقسى قانون هو اخراج البنت
بعد بـلوغـها الـثامنـة عشـرة من عمـرها خارج

الدار. يرجى االنتباه الى هذه احلاله.

من ملجأ االيتام قد  
طردت وزادت انها

لم تخطي لكن ذنبها 
كان البلوغ بسنها

في حيرة من امرها  
ال عينها قالت لهم والدمع 

لجأ هذه مسقط راسي اروحن وين ا
عندي اهنا عمر مدفون.

اعيون البلبل اتشوف القفص كاروك
ياهو الكالكم مسجون.

وره الباب ادري منتضرتني ادين
اهواي

وانه ماطاختني اعيون.
كم اجاني الليل ضمولي الشرف 

ما اعرف اضمه اشلون.
انه ابنيه زغيره وستري حايط ريش

كـانت ســنـارتــهـا مــلـقــاة عـلى االرض
وتــمــتــد حــولــهــا مــئــات االمــتــار من
ـتـشــابـكـة الـتي ـبـعـثــرة ا اخلـيــوط ا
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تبـقى األُنثى ضـعفـية مـهما ادعت من
الــقـوة نــظـريــة خـاطــئـة أُخــذَت عـلى

محمل اجلد.
ظـهر و ـرأة رقـيقـة الطـبع جـميـلـة ا ا
الــكالم لـكـنـهـا كـائن صـلب مُـقـاتل ال
تظهره إال أزمات احلياة احلقيقية. 
ــرأة هي لـبـنـة اجملـتـمع االسـاسـيـة ا
هي الـكـائن الــذي شـاءت حـكــمـة الـله
تـــعــالى أن تُــخــلـق من شيءٍ حَي من
الضلعِ الّذي يحمي القلب ذلك اجلزء

القوي الصلب.
ـــرأة نــصف اجملـــتــمع" إن مـــقــولــة "ا

ة وغير واقـعية فقد  أصبحت قـد
اعـــتــمـــادهــا كـــأهم مــكـــون من حــيث
ـا لـها من أدوار الـتـأثـيـر و الـتغـيـيـر 
مـهـمـة و متـنـوعـة في صنـاعـة و بـناء

مجتمع متكامل.
ـرأة هي الـزوجة و األم و األخت و فا
اإلبنة و الى جانب ذلك دورها الفعال
في اجملتمع فـهي الشاعرة و الـطبيبة
كن االسـتغناء هنـدسة حيث ال  و ا

عنها او االستهانة بدورها.
وعـلى الرغم مـن كون وظـيفـتـها األهم
هي تربـية األجـيال تربـية نقـية ببـنية
صحيـحة على طـريق االسالم القو

إال إنــهـا تــسـاهم في جــمـيع اجملـاالت
وتـؤديـهــا بـنـجـاح وال تــزيـدهـا تـعـدد
مــســؤولــيــاتــهــا إال رغــبــةً في إجنــاز
عـــمــلــهــا عــلـى أ وجه وال يــزيــدهــا
الــتـحــدي إال إصــرارًا عـلى الــنــجـاح
ولـكن التـقلـيل من دورها واالسـتهـانة
قـربـ قـد يـقود بـهـا خـصـوصًا مـن ا
إلـى تقـلـيل ثقـتـها بـنـفسـها وبـالـتالي
خــلل في إتـمـام دورهـا ووظـيـفـتـهـا و

الى ضياع اجليل و تشتته.
وتــتـحــمل كــزوجــة أمــر إدارة الــبـيت
واقتـصاده ورعايـتة زوجهـا و حماية

عرضه و سمعته..
نـعـيش الــيـوم في مـجـتــمـعـات تـؤمن
ــانًـا تــامًـا بـالــعـادات و الــتـقــالـيـد إ
فـبــعـضــهـا يـؤمـن بـأن االنـثـى خـلـقت
لتكبر في بـيت والدها و من ثم تنتقل
لبـيت زوجهـا و البـعض االخر يؤمن
ـــارســة إنه مـن الــعـــيـب و اخلــطـــأ 
واهـبـها و هـوايـتهـا فَكم من األنـثى 
كاتـبة أضمـرت موهبـتها بِــسبب عدم
احــتـــوائــهــا و عـــدم تــقـــد احلــافــز

الكافي لها 
وَكم من فنانةٍ افتقدت لِـريشةٍ صغيرة

تنقشُ بها أحالماً تراودها ..

دفعوني وترسني الدم.
تمنيت الكه وصلت كاع ب الكاع

لو حته ابكبر التم.
شباب اني هضيمه احالمي هيج

اتصير
البعمري ابعرس حتلم.

هسه اعرفت ليش ابكصتي اغم اهواي
جي بيهه القدر مكتوب.

مشيت اني غريبه ابديره مال اذياب
والتمت علي البوب.

مدوا علي من كل باب عشر اجفوف
اي وخيوط صار الثوب.

اجه اببالي قصص مذكوره بالقران 
كلت السكف كون ايذوب.

دعيت وعلي ضحكوا كالو انتي امن
جانت ذيج مرت ايوب.
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فـاطمـة امرأة مـسلـمة عـربيـة من ذرية
عـقبـة بن نافع الـفهـري القـرشي فاحت
تـونس ومــؤسس مــديـنــة الـقــيـروان
وهي مــؤســــــــســة أقــدم جــامـعــة في
الــعـالم فـبــــــعـد مـوت والـدهـا ورثت
ـال فـقــامت بـبـنـاء عـنه الــكـثـيــر من ا
مــســجــد الــقـــــيــروان عــلى مــســاحـة
كـبـــــــــيـرة والـذي حتـول فـيـمـا بـعـد
إلى جــامــعــة الــقــيــروان واعــتــمــدت

ـرأة أهمـيتهـا وكمـية اإلجناز جتهل ا
الذي يقدمه إبـداعها وغالـًبا ما تقارن
نــفـــســـهـــا بـــالـــرجل عـــلى إنه األذكى
واألقــــــوى و األســـــــرع وال مــــــجــــــال
لــلـمــقــارنـة فَـــكل خُــلقَ لــيـؤدي دوره

وليكمل أحدهما دور اآلخر.
فـي الـــوقت ذاته نـــرى من اإلنـــاث من
قـــررن مــــواجـــهـــة هــــذه الـــعـــادات و
ـجـتـعـهن بل الـتـحـديـات لـلنـهـوض 

سـاهمة فـعليـاً في رفعته وهـا هنا وا
ـوذج من اإلنــاث الـصـانـعـات نــذكـر 
الـالتي سـجــلن من اإلبــداع مــا يـروى
عـبر االجـيـال ومنـهم السـيـدة فاطـمة

الفهري .. !
أليست فـاطمة الـفهري أول من أسس
جـامـعـة عـلى وجه الـكـرة األرضـية أال
يـعـتـبـر عـمـلـهـا هـذا إجنـازًا و حتـديًا

ومسؤولية و تعديًا لكل العقبات?

سـجد على أنه مـنظمـة اليـونيـسكـو ا
أقــدم جــامــعــة لـلــتــعــلـيـم الـعــالي في

العالم.
فَـيـا زهـرة النـرجس افتـحي جوارحك
لــلــثــقــافــة و إدحــضي مــا قــد يـســلط
الـــــضــــوء عـــــلى إبـــــداعك وعـــــطــــري

مجتمعك بعبير فكرك الالمتناهي .
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ـسـاء كـان احلــريق الـذي نـشب ذلـك ا
كبـيرا جـدا ومخـيفـا جدا كـان الدخان
االســــود يــــتــــصــــاعــــد كــــصــــرخـــات
ــكـان بــسـرعــة هــائـلــة امــتأل ا فــزعــة
بـــالـــدخــان االســـود حـــتى اصـــبــحت
الــرؤيــة شـبه مــسـتــحــيـلــة اقـتــحـمت
احلـريق عـدة مـرات ألتـأكد مـن سالمة
اجلـمـيع استـغـرق االمر وقـتـا ال بأس
به لكي تخمد النيران اما الدخان فقد

احتاج وقتا طويال كي ينقشع ...
الحقـا بعد انتـهاء كل هـذه الضوضاء
اكــتــشــفت ان الــدخــان قــد دخل عــبـر
قــصـبــتي الــهــوائـيــة وان صــدري قـد
امــتأل به وان عــيــنـي قــد تـلــوثــتــا به
ايـــضــــا صـــار الـــدخــــان يـــســـري في
ــر به الى جــســدي فـيــحــول كل مــا 
رمـاد; كان ثـمة عـصفـور صغـير داخل
قـفصي الـصدري كـان مـرحا ونـشيـطا
ال يـتــوقف عن الــغــنـاء فــجــأة لم اعـد
اســـمـع صـــوته وحـــ فـــتـــحت بـــاب
الـــقــــفص وجـــدتـه مـــتـــســــمـــرا عـــلى
ارجـــــوحـــــته وقـــــد حتـــــولت الـــــوانه
الــنـاصــلــة الى الـلــون االســود وحـ
ــسه تـســاقـطت كــسـرات من حـاولت 
تفـحم..لقد حتـول الى طائر جنـاحه ا

من رماد...
فـي اوعــيــتي الـــدمــويــة كـــان هــنــالك
الكثير من الفتيات الصغيرات الالتي
ـساحات يـتزحلـقن ويـلهون فـي تلك ا
الـشـاسـعـة وعـلى امـتـداد اوعيـتي كن
يــتـنــقـلن يــفـنــ ويـخــلـقن مـن جـديـد
يــســابـقن الــطــائـر ويــتــراقـصـن عـلى

انــغــام اغــنــيــاته كـــان يــبــعث فــيــهن
ــدنه بـالـســعـادة الـتي احلـيـاة وكن 
تـكـفيه ألن يـسـتمـر في رقـصه وغـنائه
ـــرات اوعـــيـــتي ...حـــ ســـرت في 
الـدمـوية لم اسـمع ضـحكـات الـفتـيات
ـح اطـــيــاف ومـــشـــاكـــســـاتـــهن ولم ا
ثــيــابـهـن الـبــيــضــاء واحلــمـراء وهن
يـتـقـافـزن هـنـا وهـنـاك وحـ تـوغـلت
اكـثـر وجـدتـهن يــغـطن في نـوم ثـقـيل
وقد تكومن واحدة فوق االخرى حتى
اصبحن ككتلة واحدة ضخمة االحمر
القـاني الذي كـان يشع مـن ثيابـهن قد
حتــــول الـى احـــمــــر قــــا مــــائل الى
رح قد حتول الى السواد واالبـيض ا
مـــا يـــشــبـه االصــفـــر احملـــروق وكــأن

مجزرة عظيمة قد حدثت هناك...
تـركت فـتـيـاتي الـصـغـيـرات عـلى هذه
احلال ثم توجـهت نحو الـعجوز التي
تــقــطـن داخل صــنــدوق جــمــجــمــتي
العـجوز الـتي تعـرف كل شيء شـأنها
شــأن كل الــعــجــائـز رغـم انـشــغــالــهـا
بـاحلـيــاكـة عـلى مــدار اربع وعـشـرين
ســـاعـــة اال انــهـــا كـــانت تـــمـــتـــلك كل
االجـوبـة بـطـريــقـة مـا كـان الـوصـول
الـيـهـا صـعـبـا بـعض الـشيء حـيث لم
تـكن هـنـالـك طـرق تـؤدي الـيـهـا سوى
نــفق واحــد مـظــلم تــمـتــد فــيه عـروق
طـويــلـة ومـتـشــابـكـة يـصــعب الـسـيـر
مــعـــهـــا حـــ وصـــلت الى وجـــهـــتي
كـان مظلـما على غـير العادة وجدت ا
وح اظأت مصـباح اجليب خاصتي
رأيت العجوز نائمة للمرة االولى وقد

اتـضح ح اقـتربت مـنهـا انهـا كانت
ملوثة بقطع الكاربون االسود ...

w - واسط «u « W³¼

 ... احلياة مهما طالت بك ...قصيرة ..طرفة ع
ال حتــاول أن تــعــيــد مــا فــعـل أجــدادك وأسالفك بــبــنــاء
ـسـتـقـبل بـصـورة خـاطـئـة قـاتـلة ..أحـذر أن تـقع بـنـفس ا
الـفخ ...(بنـاء مسـتقـبل أبنـائي)هذه اجلـملـة قتـلت أحالما

تهالك... واقعية كادت تتحقق لوال البناء ا
ي بـداخـلـهم أمـوالك كَـون بـهـا أبــنـاءك والتُـكـون لـهم ...
وهبة ساعدهم على الوصول لشهادة تمكنهم... الـقوة وا
جـاهد لـتصـنعـهم ال تدخـر درهمـاً ألرض وسكن أجـعلهم
واجـهة مصـير مـجهـول ..الترمي بهم دولـة بعـقول معـدة 
بـ جـدران دار بــتـعب الـعــمـر بـنــيـتـهــا وهم خـاويـ من
الـداخل وال أدراك بـعـقـولــهم وبـلـحـظـة تـخـاذل بـعـد قَـرُب
أجـلك وتوديعك الـدنيا يبـاع تعب العـمر من أجل مشروع
ـا يفـشل..ألنك بـنَيت صـغيـر لـيقـتـاتوا مـنه قـد ينـجح ور
لـهم ولم تَـبنـيهـم ...اصرف كل مـا تـملـكه لـتوجـدهم بذات
بـاسلة أجعل منهم مستـقبل وال جتعل لهم مستقبل كافح
كل عـثـرة قــد تـصـادف تـقـدمــهم بـاحلـيـاة اليــشـبـة الـيـوم
الـبـارحـة..كل آوان له مـتـطلـبـاته كن تَـعـبـوي كــــعـسـكري
يـواجـة الـعدو بـخـطط مـدروسـة وبـديلـة... يـصـنع الـنـصر
بــسالحــة ولـيـس بـالــسالح اجملــرد الــنــصــر...بــأهـمــالك
حـاضرهم تنفي مستقبلـهم أن أعددتهم بصورة صحيحة
عـلى مبـاد نـقـية بال الـشـوائب الدخـيـلـة على مـجـتمـعـنا

نصرتهم..
راقـبـهم ..حـاسـبهم بـال انتـقـاص من شـخـصـهم .....قال

رتضى عليه السالم.. سيد البلغاء علي ا
(ال تـربوا أوالدكم كما رباكم أباؤكم فإنهم خُلقوا لـ زمان

غير زمانكم )..
ضـياع الذات فيهم كان منك بدايتة أنت من شجعت على

أن يكونوا أتكالي ..
(سيموت والدي وأرث)..

أبـنيـهم وال تبـني لـهم فبـناء أنـسان ال يُـهدم وبـناء احلـجر
مُـعدم زائل ال يـبـقى منه سـوى أطالل وذكرى مـرت مرور
الـكرام ..خلود األنسان ليس بدعة لتتجاهلها...أجعل من
أبـنـائك خالـدين عـزز أمـكانـيـتـهم بـكل ما تـمـلك هم كـنزك
احلـقــيـقي وال جتــعل أرثك لـهـم مـجـرد صــرح بـســقـوطـة
يـختـفي مسـتقـبلـهم الذي بـنيـته ..بلـمح البـصر يـصبـحوا

الشئ عدم.....
دارس واجلامعات.. علموهم بأحسن ا

قدس مهما كان دينكم... حفظهم كتابهم ا
التهمل الدين فتضيع اخلشية والرحمة..

لكون ال جتـعل منهم مقيدين بال حيلة مكتوفي األيدي ال
سـوى دار بنيـتهـا لهم لـو بنـيتهـم لَملـكو افـضل منـها وقد

يستغرقو وقتاً أقل منك ..
صرف أو بـلغ ضخـما الـذي ستـتركه لـهم  مـهمـا كان ا
مــشــروع أو عـــقــار ...ســيــتـالشى ألنك لم تـــلــتــفت ألهم
سـتقبـل واستمـراريتة بـصورة صحـيحة عـنصر بـأدامة ا
...أبـنـائك... تَـخـرج بــاكـرا وتـركض وتـركض لـتـؤمن لـهم

غرفة بسيطة أو دارا وحتى لو كان قصرا.
عــلى اجلــانـب اآلخــر تــهــدم أنـت بــنــفس الـــوقت أبــنــائك
ـدمرة بال وعي ...هل انت غافل عن ..تـأثرهم بالـعوامل ا
البس الـغــريـبـة ..تـسـريـحـات مـايـدور الـيـوم بــبـلـدنـا ...ا
فـضـائيـة شـاذة.....مخـدرات ..أدمان أمـور أخـرى حتطم
كـيـانه بال حــسـاب.. مـسـتــقـبـلـهم ســيـكـون خـالــيـا مـنـهم
..حـاول فـهم الـعـبــارة بـشـكل صـحـيح .. سـيـكـون خـالي
ـستـقبل بـتـمويـلهم مـنهم .. تـسـتطـيع أن جتعـلـهم ملـوك ا

اليوم الى طبيب..مهندس..معلم...ووووووو
ســتـــبــقـى أنت صـــاحب الــفـــضل.... واألرث احلـــقـــيــقي
غـيـر ـسـتــقـبل  هم...نـعم ابــنـاؤك هم اإلرث احلـقــيـقي وا
تـفـكـيـرك وأبــدأ بـصـدق بـأنـتـشــالـهم من حـفـرة اجملـهـول

رعبة ... ا
اسـتثمر فيهم وال تسـتثمر لهم فثمـارهم أزلية طيبة وثمار

النوى مجهولة طعمها مُرّ ونارها سقر...
أجعلهم موجودين بأساس صلب حقيقي...

ÊUšœ

يــا مـــوطنَ الـــنـــهــرِ ويـــا جـــنــةَ أرضِ

األنبياءِ

تهكمةِ كجرحٍ تلطّختُ بالتعاسةِ ا

طال أمدُ إلتآمهِ 

يــنــتــزعُ الــفــرحَ عــنــوةً من أغــضــانِ

صارعـةِ لريحِ الـقسوةِ شمعـةِ البِـر ا

بـــذنبِ ذات الـالمـــعـــقــــول أأتـــعـــبتَ

حنجرةَ التصبرِ النازفِ بالنصحِ ?

ألعوجاجِ خـطواتِ طـريقِ حبّاتِ رملِ

ـثـقلِ ـمـزوجــةِ بـالـعــتبِ ا الـضـيــاعِ ا

باحلزنِ

هيهاتَ لقلبِكَ أن يجفو
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في الـهـزيع األخــيـر من شـتـاء الـدار الـذي يـأبى أن يـكـون
برداً

لـعدم وفـرة الصـقيع في أجـهزة تـبريـد السـماء بـسبب قـلة
طـاقـة البـرق لم تـرجف لـهـا رمش الـغـيوم . تـنـاوب الـنواب

واسم كما عاهد تقاو األعوام على فعل ا
الـفكـرة لـيست طـويـلة وال قـصـيرة فـقـد وصلت مـقـاعد من
ــراوح الـرّيحِ ــنـشــأ يــعـمل  ضـبــاب صـنــاعي امــريـكي ا
ـنــصـوبــة في فـنــاء الـســاحـة اخلــضـراء الــواقـعــة خـلف ا
بـيوتات الـصفيح مـغمورة بـالعفـة وخيوط الـعنكبـوت تغطي

حاجة الفيء وأغصان الشرانق . 
في الـفصل األخيـر نادى رئيـسهم بأعـلى صوت من هناك
? لـقد  غلق كافتيريا الـبناية خملالفتـها الشروط الصحية
راقبة طوابير من مواع (التشريب) حـيث وجدت جلان ا
تـراكم السـمن عـليـها ولم يـسـمع لهـا صلـيل بـينـما صـرير

أبواب الغرف الصحية مستمر طيلة فترة النقاهة .
في الـعقد األخير من عمـري لم أكن أبداً ساخراً وال كاتبا
في مـجاالت أعمدة الصحف واجملالت لكني تعودت دائماً
ألـعـن الـوضع الــراهن وَمَنْ ســبـبه عــلى طــريق االنـتــعـاش
واإلنـعاش احمليط بخريطة الـوطن  هي نقطة ترافق الطفل
الـرضـيـع يـضـعـهــا فـوق حـرفٍ مــا لـيـعــطي مـعـنى واضح
لـلـقـار الـعــنـيـد الـذي ال يـفـهم مــا يـريـد الـكـاتب وال يـرى
ــثـبــتـة عــلى جــدران الـقــبــة أن آخـر قــطـرة دمٍ الـصــورة ا

مشنوقة فوق صخرة اإلباء .
على آخر عنقود عالمات الهم كثيرة كالوحم الثابت باخلد
الـشـاحـب يـدل عـلى أمه وهــبـته لــلـشـارع لـيــبـارك احلـاكم
ويـوالي من يدعوه للـجنة  كانت هـناك حوارات عديدة في
مـوائد مسـتديرة هل يـنتخب ثم يـدخل اجلنة أم يدخل أوال
ُال  لن يـخـتـار كـيال يـحـتـار أنه مـسـتـقل ال كي يـنـتـخب ا
يـقـرأ وال يكـتب يـعـرف كـلمـات الـتـصفـيق عـلى لـسـانه يوم

لقونه الدعاء ليبعث من جديد .
في آخـر لـيلـة قـرر أن يفـتح جـزءاً من زنـزانته بـحـجم الفم
ويـصـدح عنـد الـفـجـر  أنه ال يحـب الصـبـاح وال يـريد أن
يـرى الشـمس هي ال تكـفـيه  بنـيته الـتـحتـية بـاتت شريـاناً
لـلحلـكة وسـراجاً للـظلـمة  قـابع هنا يـبحث عن دواة فـيها

طلوب ليصبغَ سبابته ويرميها الـلون ا
ــــا الــــنـــواب نــــحــــو اجلــــمـــهــــور طــــا

متمسكون 
ـبـدأ ال مـبدأ لـه عنـد الـقـانـون الذي

شرعوه قبل االقتراع بقليل … 

ينبتُ القمحُ 

يُغني ..

يـسـمنُ جـسـدَ الـعـصـافـيـرِ من حتتِ

سقفِ اليتمِ

عصيّةُ الدمعِ

أذا مــــــــا هــــــــبّـتْ ريـحُ الــــــــظــــــــروف

"الصَرْصرِ" بسياطِ اجملهولِ 

لكنّك كما عهدتَها

تــفــوحُ مــنــهــا رائــحــةُ خــبــزٍ يــروّضُ

تنهّد اعونِ ا قرقرةَ ا

ِ بزفيرِ اجلوعِ

كلّما دقّ أحساسُك وجعَ االخرين

قـدسـيـةُ الـطـرفِ كـتـرنـيـمـةٍ ضـارعـةٍ

حلّقـتْ من ربابـةِ نخيـلِ أصالةِ أرضِ

جَــدّي بــجـــنــاحـــ عــقــيـــدةِ الــريــاحِ

ٍ مــصــقــولـــةً بــالــتــفـــرّدِ كــجــرّةِ طــ

تاحفِ التاريخِ

حتـنـو الــيـهـا الــروحُ مـسـتــقـرَّ عـشقٍ

ومقـامٍ يسـتـسقي الـغـمامُ من شـفاهِ

مناجاتِها كآلهةالعطاءِ

تُعيدُ ترتيبَ الصبرِ بأصابع

الرذاذِ بنكهةِ الكوثرِ

ـنـجلٍ بال لـونٍ يَـشقُّ أخـاديـدَ الـهم 

والطعمٍ


