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قـبل .وبعد صـري عبادة الـزهيـري معرضه الـشخـصي الذي يحـمل عنـوان "مناجـاة" في القـاهرة يوم الـثالثاء. ويـستمـر حتى الـثاني شبـاط ا افتـتح الفنـان التـشكيـلي ا
ـصري احلـديث في الـقاهـرة. يضم ـتحـف الفن ا شـتـركة عـاد ليـقيم أول مـعـرض فردي مـنذ نـحو  15عـاما وذلك في قـاعـة باب  عـارض ا مـشاركـته في العـديـد من ا
ـعرضه عـنوان ”مـنـاجاة “وهـو عنـوان آخر قـصـيدة كـتبـهـا صديـقه الصـحفي ـعرض  53 لـوحة مـختـلفـة األحجـام رسـمهـا الزهـيري بـألوان الـزيت واألحـبار واخـتار  ا
رض. وقـال الزهيري ( 76عـاما) قبل االفتـتاح إن اإلعداد للـمعرض استـغرق منه نحـو عام وأجنز لوحاته والـشاعر أسامـة عفيفي الذي رحل  2017بـعد صراع مع ا
ب الـقاهرة ومـدينـة بلقـاس في محـافظة الـدقهـلية حـيث مسـقط رأسه. تبوح الـلوحـات بعدد من احلـواديت التي يـرتبط أغـلبهـا بالـنساء من خالل الـلعب بـالكتـلة والـلون مع قدرة
تجولة بعد عام  1976 وكانت أعماله عارض ا ظاهـرة للفنان على االحتفاظ لكل منهما بتماسـكه. تخرج الزهيري في كلية الفنون اجلميلة عام  1965وشـارك في العديد من ا
انيا والـسعودية كما أقام معرضا فـرديا في أتيليه جدة للفنون عام  1996وآخـر في أتيليه القاهرة في ذات العام. وكتب الشاعر جمال القصاص حاضـرة في معارض فنية بأ
ـوحية طاقـة مختزنة لـلحياة تـنطوي على انفـعاالت ومشاعر تـزنة وألوانها الـبراقة وشحـناتها التـعبيرية ا عرض ”جتسد لـوحات عبادة الـزهيري بكتـلها ا في كـتيب التعـريف با
ا يـنشغل ـا هو مرئـي بل حتلق في بعض الـلوحـات إلى مناخـات روحيـة ذات نكهـة صوفـية حمـيمـة .ويضيف ”ال يـنشغل الـفنـان باللـوحة كـإطار وإ وعواطف إنـسانـية تذهب أبـعد 
رئي فتـوحة على براح الـطبيعـة والكون ... هناك هَـم يكاد يكون طـفوليا مـشغوفا بالـبحث عن الال مرئي الـغامض اجملهول في ا وسيقـية اخلالبة ا أساسـا بشاعرية الـلون وتناظـراته ا

اثل بتداعياته الواقعية.“ ا
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الـعـريس أنـهـا لـيست عـذراء قـرر االنـتـقام
ـــــنــــزل ذهـب إلى بـــــيت أهل وغـــــادرإلى ا
العـروس لكى يفـهم ما هذا الـهوس وكيف
ـا  تـزوجـهـا لى هل كل  أغـتـصـبـهـا و
زواج الــفـيـس بـهــذه احلــالــة وكــيف وأنـا
الـذى يـلـعب بـالــبـيـضـة واحلـجـر يـحـصل
مـــعى كـل هـــذا - يـــارب احلـب شئ غـــالى
والـــشــــرف أغـــلى مـن احلب لم أعــــلم شئ
عــنــهــا عــدة لــقــاءات كــانت بــيــنــنــا وهى
ا اآلن أنسانـة رقيقة تـبدو بكامل عـقلها و
تــبـدو بـكل هـذا اجلـنـون سـأل والـدهـا عن
سرهـا قال لم تكن مـجنـونة بل كانت أذكى
البـشـر فـقـدت أمـهـا بـعـد الـوالدة واخـوها
أكـبر مـنهـا كـان شاب فـاسد مـدمن لم أعلم
عن حـادثة أغـتـصبـهـا اال بعـد أن عدت من
الـسـفـر علـمت أن اآلبن يـعـتقـد أنـهـا سبب
فى وفــاة أمـهـا ووصــفـهــا بـاجلــاريـة كـان
ـثل مـا يـرى مع يــشـاهـد أفالم أبـاحـيـة و
أخته وأنفرد بـها فى وجودى وغيابي ولم
أستطيع أن افعل شئ فـهى فقدت عذريتها
والأريــد أن أسـجـن أبـنـي والأســتـطــيع أن
أرى أبني بـالسـجن وحتدث الـفضـحية أن
االبـن أغــتــصـب أخــته وســـنــبـــقي حــديث
الناس وفـعال هى تظل عاقـلة االاذا أقترب
مــنـهــا شــخص وخــاصـة وهى بــالــفـراش
تـثـور وتـصــرخ ونـحن حـاولــنـا نـعـطى له
دواء لــكى تـنـسي هــذه احلـادثـة وبـالـوهم
تــعـيش أنـهـا فى حــلم ولم يـحـدث شئ كل
هـذا تـخـيـل وهذا أفـضـل من الـفـضـحـية -
تـبــسم وقــال هى لــيــست عــذراء ووصـلت
ــرحـلــة الــهـوس التــعـلـم مـاحــدث ومـا لم
يـحـدث وعـنـدمـا أقـتـربت مـنـهـا عـادت لـها
تـفاصـيل احلـادث القـد أهـنئك عـلى قوة

عـندمـا أدخلـوها بـيت زوجهـا عاد الـيها
الـوسـواس الـقـهـرى الـذى يـحـطـم قـلوب
الـرجــال فـكــلــمـا أقــتـرب مــنــهـا زوجــهـا
اء تتخيل صـورة الضفدع الذى يـقفز با
ويحمل فى قلبه حذاء بعد أنقضاء شهر
الــعــسل يــعــود احلب بال صــفــاء هــكـذا
مرضها النفسى صور لها أشياء خاصة
بالـعـالم الـسـفـلي فـانـقـطع حـزام احملـبة
ونسف الفرح بالسحر األسود كلما جاء
مــوعـــد أكــتــمــال الـــفــجــر تـــصــرخ تــلك
العـروس من هذا الكـابوس الـذى يسمى
ا يـكلل زواج ويكـتب أسمـاء فى عقـد ر
بــالـطـالق أو الـقــتل ســرعــان مــا أصـاب
الـعقـل وأجتـمع جـنود أبـليـس فى بقـايا
جـسـدهـا فـمزقـت ثوب الـعـفـاف وشـنقت
روحــهـا فـى زغـاريــد الـوفــاة والــتـقــريـر
هوس عقلى وأنفصـام بالشخصية جعل

تتاريجح على ساللم احلياة 
هــكـــذا حــدث اآللم وهـــكــذا كــان األكــراه

ـفـعـول فى لـيـلـة وشـبط الـفـاعل ومـات ا
فـرح بـعـد نـهـيق الـروح والـتـطـبـيل عـلى
جسد الفتاة جمع الفيس بوك ب ريهام
وأسالم بـعد عـدة محـادثات عـلى الوتس
كانت ريهـام تعلق مالبسـها على ضفاف
الـقلق فـهى لهـا قـلب ينـبض باالحـساس
وتريد الستر والزواج برجل يفهم معنى
الـتــقـالـيـد اآلســريـة صـورت نــفـسـهـا مع
عـصـفــور جـريح يـريــد احلـريـة بـاحلالل
تريـد أن تتـنفس مع الصـباح رائـحة تلك
طر الذى يكسو الندى خيوط من قوس ا
قــزح رغم الــغــيـم الــذى يـحــيـط بــقــلـوب
الـعـشـاق ورهـبـة الـلـقـاء تـوعـد احلب مع
النفوس الشاردة و التقاء اآلنفاس فى
تـرنيـمة هـوى قدر لـها الـصدق والـعفاف

أن يـتم ربط الـعالقـة بطـريـقة شـرعـية 
خــطـــبــة ريـــهــام عـــلى أسالم وبـــابــسط
االشياء وبأقل التكاليف عقد القران وفى
يــوم الـــزفــاف قـــالت له كـــنت أخــاف من

احليـاة وكنت أخـاف أن أكمل حـياتي مع
رجل اليـفــهـمــني اليـقــدر مـعــنى االمـومـة
ــســتـقــبل أشك أني أخــشى كــثـيــرا من ا
مــريـــضــة نـــفــســـيــا أصـــفــر وجه أسالم
زاح أى مرض هذا وتظاهر بالـضحك وا
حـبـيـبـتى أنت مـريـضـة بـاحلب واخلوف
شئ طبيعي فى مثل هذه الليلة التفسدى
فــرحــتـنــا بـهــذه الــتـخــاريف أجــابت أنـا
أتــعــاطـى حــبــوب مــهــدئــة الني أخــتــيل
أشــيــاء الحتـدث ولـن أتـوقف عـن الـعالج
حـتى ال أصـاب بـالـهـوس تـبسم فـى غيظ
وهو يخلع مالبس الفرح وزعق بالسقف
ـر وهل أنـا حـقـيـقــة أم خـيـال مـا الـذى 
أمــامك االن قـالت أخي أمـامـى يـنـام عـلى
الـسـريـر أخى يـحـاول مـعى يـجـردني من
مالبسي نعم أخي دس لى مخدر فى هذا
الـكـوب صــرخت أبـعــد عـنى التــفـعل ذلك
مـعى التـفـعل أنـا اختـك نفـذ الـقـدر ومات
اجلن أبى تستـر على أبعد عني التنزع
عـنى مالبسى حـرام علـيك كل لـيلـة تضع
ـا أنا اخـتك اختك نـوم وتنـفرد بى  لى ا
ابى أرحمى من أخى مـعى بالـفراش أمى
مـــاتت من زمن وأنـــا وحـــدى فى ســـريــر
الــضــيــاع وأخـــيى يــتــعـــاطى مــخــدرات
أفقدنـى عذريتي ضـحك أنا زوجك وليس
أخـوكى وتـبــسم فى هـسـتــريـا الـله عـلى
هـدايـا الفـيس الـله عـلى الثـقـة - هل هذا
ا صـحيح الـزواج من صـندوق مـغـلق ر
ـة - عـمـومـا أنـا زوجك يـفـتح عـلى جــر
االن وليس أخوك هنا فى ركن من الغرفة
أنـكمـشت تـبكـي وقالت أنـا مـريضـة فعال
وأعــتـذر لك عن هـذا اآللـم والـقـلق أخـذت
أقــراص مـــهـــدئــة وبـــالــصـــبح أكـــتــشف

أعــصــابـك وعــلى هــذا الـــبــرود أنت رجل
ثـالجـة - يـارجل أبــنك يـريــد الـقـتل وانت
أيــضــا رجل بال ضــمـيــر- واآلن مع احلل
قال أستـر على أبنـتي وساعطـيك ما تريد
وبعدها يتم الطالق بهدؤ تام وينتهى كل
شئ أرجوك التؤذى بنتى فهى قطعة منى
- ضـــحك وقــال هـى أكــذوبـــة مــنـك كــيف
الحتـمى أبــنـتك وكــيف الـصــمت عـلى كل
هذا الشـر مر شهر وهى بـغرفة والعريس
بغرفة ال يريد الـشماتة من أحد كان زواج

ســـريع وكــيف  الـــكــذب رغم مـــحــاولــة
الـترقـيع الـصـناعى ولم يـنـجح و كشف
ـصــيـدة ومـا هــذا الـفخ أمـرهــا مـا هــذه ا
ـا هــذا الـفـتـيـات الـتى الأريـد فـضـائح ر
كنت أضـحك علـيهم بـالفـيس وأصور لهم
أنهـا الفـتاة االول بحـياتى وأنى مـعشوق
النساء يارب ما العمل هل أستر عليها أم
أطـلـقهـا وأكـتفى بـهـذا القـدر من الـتغـفيل
بــعــد مـــرور شــهــرين وهى تــاخــذ أدويــة
ــفـردهـا ظـهـرت عــلـيـهـا أعـراض وتـنـام 

احلـمل وكل يـوم تـكبـر بـطنـهـا والزوج
فى حـالـة أتــزان يـعـلم أنــهـا حـامل من
أخـوهـا واجلـنـ سـيـحـمل أسـمـه ترك
لهم احلبل عـلى الغارب إلى أن وصلت
للشهر السابع أرسلها ألى منزل والده
وقـال لـه مـبـروك بـنـتك حـامل من أبـنك
وسـتلـد أخ جـديـد لـكم يـلـيق بـالـعـائـلة
ة خذها عندك فهى طالق وستلد الكر
طـفل والـكل سيـعـلم أن بـنـتك لم حتمل
ـــضى عــلى زواجــنــا ســوى مــني لم 
شــهــرين تــوسل األب له أرجــوك أكـتب
اجلـنـ باسـمك وسـاعـوضك قال وأين
الـــله هـــنــا مـــاذا ســـاقـــول له أخـــوهــا
هـــوأبـــنـــهــا وأنـت من يـــاســيـــدى أنت
التــعــرف الــله أصال أنت مـن قـتـل هـذا
الـفـتـاة لن أعـيش مـغـفل لـلـنـهـايـة هـذا
أبــنـكم ولــكم الـتــصـرف عــادت لـلــبـيت
وهى تهذى أخى لم يتقرب مني تركني
لم يـنـزع مالبـسي الول مـرة تـدمـع ع
األب وقـال فـعال زوجك لم يـتـقـرب مـنك
والـذئب نزع احلـياء عـنك يا مـصيـبتي
بـكم لم يـبـقى اال الـقـلـيل ويـاتى الـطفل
ـنـزل طـفل من ويـعـيـش معـنـا بـنـفس ا
زنـــــا احملــــارم والـــــله لـن يــــاتـى ابــــدا
وأســـتــدعى االألب األبـن وقــال البــد أن
تختـفى من الدنيا البـد من قتل اجلن
قـال االبن هى بـالـشـهـور االخـيـرة واذا
ـا تموت وجتلب حاولنـا إجهاضها ر
ــشــاكـل ويــاتى زوجـــهــا لــلـــشــهــادة ا
ــة الـتى قـمــنـا بـهـا ويـعــتـرف بـاجلـر
وبـالفـعل حرر الـزوج محـضربـالواقـعة
بــالـقــسم وأتــهم االب بـالــتــسـتــر عـلى
مـــجــرم ومــســـاعــدة األبن عـــلى الــزنــا
ا الشروع ومحاولة أسقـاط األبنة ور

بالـقتل وفـتح ملف بـالواقـعة وكيف 
خداعه فى لـيلـة الزفاف وبـعد الـتحقق
ـــبـــاحث إلى من كالم الـــزوج ذهـــبت ا
مـنـزل االسرة فـوجـدت ريهـام مـشنـوقة
ساعدة األب فى حبل بالسـقف وذلك 
ـة عـلى أنـها واألبن لـكى تـظـهـر اجلر
أنتحار مريضة نفسيا بالهلوسة وبعد

عانية والـتاكد من صحة األحداث  ا
تــنـفـيـد حــكم االعـدام عـلى االب واالبن
وسـجن الـزوج لـلـتـسـتـر عـلى الـواقـعة
من أول يوم فـاصبح شريك بـالفعل مع
تـخـفيف احلـكم ويـبقى قـانـون السـماء

مغلق الى يوم الدين 
يـلــتـقى اجلــانى واجملــنى عـلــيه والـله
يعلم بكل اخلصوم وصدق القائل 

( يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي)
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مَنْ سَيْلَ البُرْكان . . 
الَّذِي يَزْدَادُ كُلَّ يَوْمٍ 
لَا أُبَالِي وَمَا عُدَّت 

أَذْكُر لَكِنَّنِي 
لَا أَسْتَطِيع النسْيَان . . 

فَلَو نَمَت جَيدًا 
بَيْن نَهْد احلقيقة 

الستيقضت أَحْلَم بِالْعِنَب . . 
لَا أَذْكُر أَن أَرْضَعَتْنِي 

أُمي لِذَلِك أَرَى أَن جسدي 
الْهَزِيل بِحَاجَة 

لرضاعة طَبِيعِيَّة . . 
لَو مَدَدْت يَدَي 

وَلَمَسَت النجوم 
لَكَان أَهْوَنَ عَلَيَّ 
مِن لَحَظ عَيْنَيْك 
اللَّتَان ترمقان 

الرُّوح بِسَهْم عَذَاب . . 
وثغرك الَّذِي تَرَكَ على 

خَدّ الْحَيَاة قبلة 
بطعمك فَمُذ ذَلِكَ الوقت 
يَتَسَابَق الْوَرْد لشمك .

أرْتَدِي بؤسي 
واحملي هَمي 

وتشضي عِنْدَ أول 
الطَّرِيق . . 

فَالْغُرُوب عَلَامَة وجع 
وَأَنَا مُدَن الْأَوْجَاع . . 

لَسْت آلِهَة لِلصَّبْر 
لَكِنَّنِي مَعْجُون بَالُهُم . . 
وتقاسيم وَجْهِي ك طرق 

تُؤَدي إلَى بَصْرِيٌّ 
بِحَجْم الشَّمْس . . 

اسْتَقَرّ أَحْيَانًا 
وَرَأْسِي يتدلى 

إلَى أَسْفَل النهر 
لَا أَشْرَب بل 

اغرقه بِالْمَاء . . 
لَكِن عُذُوبَتُه تَزِيد محنتي 

فَهُوَ أَقَلّ نُعُومَة مِن تفاصيلك . . 
وَالسُّؤَال الكبير كيف 

تُدَار االشواق بصدري 
وَكَم احْتَاج لِسَعَة 

الكتفي بِهَذَا اجلحيم 
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عــنــدمــا بـدأ يــســرد لــهم فن الــتـســلل الى
الـبـيـوت لـيال عــبـر نـافـذة مـحـكـمـة الـغـلق
عندها فقط تقدمت عجوز طاعنة في السن
يبـدو عـليـهـا الـوقار والـهـيبـة تـقـدمت منه
ورفــعت مــظــلــتــهــا بــقــصــد عــرز رأســهــا
ـدبب في صـدر اللص ومـهددة احلـديدي ا
ايــاه وهي تـصـرخ في وجــهه ان لم تـرحل
في احلال فـسأطـلب عليك الـشرطـة بيد ان
ــكـتـرث بـتـهـديـدهـا اجـابـهـا الـلص غـيـر ا

صـراخ عـال غـيـر مـألـوف.. شق الـصمت
كان جـعلنا القلق الـذي كان يرين عـلى ا
نــوجه االنـظــار صـوب مـصــدره. لم يـكن
مـثل هـذا الـصـراخ في احلـقـيـقـة بـغريب
ـكـان.. مكـان مـثل هـايـدبارك.. الن عـلى ا
كان اناسا عـديدين يخـتلفـون الى هذا ا
الشهيـر ايام اآلحاد للـتنفيس عن رؤاهم
ا  –هو وافكارهم.. وكـان الصراخ  –ر
الــوســـيــلـــة االكــثـــر جنــاعـــة الصــحــاب
القضايا للتعبير عما يرون كي يسمعهم
االخرون. وعلى ح غرة وجدنا انفسنا
جــزءا من حـشـد من الــنـاس يـتـحـرك من
خــطــيـب الى خــطــيب ومـن مــتــكــلم الى
سواه كي نسمع من كل واحد منهم على
حـدة.. ما عـنـده ليـقول.. وحـتى الـلحـظة
اســتـــمــعـــنـــا الى الــعـــديــد مـن اخلــطب
الـــســـيـــاســـيـــة والـــنـــقـــاشـــات اجلـــادة

ـتباينة.. مـثلما اسـتمعنا واالطروحات ا
الـى مغـنـ مـنـفرديـن يتـحـسـرون بـحزن
على فراق من احـبوهم.. واالن دخل على
شـهد كائن غـريب.. لقد جـذب انتبـاهنا ا
 –بصورة رئيسة  –بالضجة البالغة
الــتي احــاطت بــصــوته االجش.. وخالل
دقائق اكـتشفـنا ان سبب كل ذلك الـهياج
يـعـود بــشـكل مــؤكـد الى شــخص غـريب
ـــا كـــان اقـــبح ـــظـــهـــر واالطــــوار.. ر ا
شـــخص ظــهـــر الى الــوجـــود مــنــذ بــدء
اخللـيقة الى يـومنا هـذا.. شخص اصلع
الـــرأس.. لــــطخ وجــــهه بــــشـــكـل مـــزعج
ومقرف بالـلون االحمـر واالزرق ليظهر
وكـأنه زعـيم قـبـيـلـة من الـهـنـود احلـمر..
وعـندمـا حتلق حـوله عـدد ال بأس به من
الـــــنــــــاس هــــــدأ الــــــرجل مـن صــــــراخه
وانـفـعاالته بـشـكل مـلحـوظ واخـذ يرشق

ـتـجـمهـرين حـوله بـنـظرة كل واحـد من ا
ازدراء مكشـوفة وفي حركـة تمثيـلية اخذ
يـفك ازرار قـمـيـصـه الوسـخ الـواحـد بـعد
االخـــر لـــيــكـــشف خالل ثـــوان عن ظـــهــر
مــزركـش بــوشم ضــخم وكـــانه خــريــطــة
تـغـطي اجلـزء االعـظم من ظـهـره وصدره
وعنـدمـا اقـتنع تـمـامـا بـانه بفـعـلـته هذه
ـألـوف هذا حـقق الـتأثـير وعـرضه غـير ا
ــطـلــوب في جـذب انــتــبـاه احلــضـور.. ا
حتدث بـهدوء شـديد لـكن بوضـوح قائال:
انـا لـص.. واني هـنـا اود تـسـلـيط بـعض
الـضـوء عـلى مـهـنــتي ثم اسـتـطـرد قـائال
وسط تصاعد وتـيرة الغضب في كالمه..
انه يـريـد هـنـا ان يـنـتـقـد جـهـاز الـشـرطة
بـقسـوة توازي ما يـعانـيه اللـصوص من
عــنت ومالحـــقــة وســوء مــعـــامــلــة عــلى
ـســتــمــر في عــمل ايــديـهـم لــتــدخـلــهـم ا
الــلــصــوص واعــاقــتــهم في حتــقــيـق مـا
يسعون اليه من سـرقات فالشرطة  –كما
ـتن لـنا نحن قال  –يجب ان يـكونوا 
اللصوص كـوننا السـبب في بقائهم على
قـيـد اخلـدمـة الـوظيـفـيـة في هـذا اجلـهاز
فـلـوالنـا لفـقـد هؤالء مـصـدر عـيشـهم بـيد
انـهم ســيـئـون ونــاكـرو جـمــيل بل وغـيـر
شــرفـــاء وغــيــر اوفــيــاء. هــذه االشــارات
الصريـحة من اللص ادهـشت احلاضرين
تـمامـا بل ودفـعتـهم الى ان يـقـتربـوا منه
اكــثــر فـأكــثـر بل وصــاروا امــثـر تــلـهــفـا
ـــا بــدأ الـــلص ـــزيـــد مـــنه و لـــســـمــاع ا
يستـرسل في االفصاح عن تفـاصيل اكثر
عن مـهنـته فـغر اجلـمـهور فـاه.. والسيـما

بهدوء مـغيظ قائال: في احلقـيقة ان رجال
الـشـرطـة اصـدقـائـي لـكن اكـرهـهم عـنـدمـا
يؤدون واجـبـهم الـقـانـوني اثـنـاء قـيـامـنا
ـقسوم باقـتحام الـبيـوت للحـصول على ا
وفي نـظـرة مــلـؤهـا الـســخط والـسـخـريـة
واالزدراء للجمهور اضاف قائال: من لديه
ايـة تـعـليـقـات عـلى ما قـلت فـأني سـأكون
مـسـرورا جـدا لــلـقـاء به في بــيـته عـنـدمـا
يــجن الــظـالم فــضــحك اجلــمــهــور بــعـدم

هيبة التي فقدت ارتياح بيد ان العجوز ا
اعـصـابـهــا تـمـامـا وهي تــسـتـمع حلـديث
الـلص شــقت طـريـقــا لـهـا بــ اجلـمـهـور
بصـعوبة خـارجة من الدائـرة التي حتيط
به بقصد ان جنلب الشرطة للقبض عليه.
عرفة ما سيحصل انتظرنا بتلهف شديد 
بـعد خـروج السيـدة العـجوز.. لـكن اللص
استـمر يـشرح للـحضـور سهولـة ان يفتح

قفال برأس دبوس

1
روحك الشفافة ككر احلجر

ألق من نور الفجر
من سكون البحر وعبق الزهر

يرسم ابتسامتك اجلذلى
يطارحك الغرام حتت فيافي الشجر

.. يضخ احلياة في نهرك الوت
2

طلسم انت غامض الرؤى
شفرته البرحي وبيوت القصب
اجلسر العائم واخلور الصغير

يلتف حولك كالقالدة

يقبّل االرض الندية
تـسـكـره رائـحـة الـسمـك ودخـان تـنـانـير

.. الط
3

وجهك من اد االرض وحمرة الشفق
تطرزه اطيان الساحل وروض البسات

كحل من ليلك اجلميل
ة راكب احلا تتهادى فيه ا

تسامر النجم البعيد والقمر العبوس
ـــســــاء فـــيه طـــول تـــتـــراقـص اضـــواء ا

.. السن
4

عصية انت على الغزاة منذ الصغر
اسوارك من جذوع النخل

من االثل الكئيب وغبار الصحر
تصير رماحا تطعن النواصي واحلشا

صنانيرك مدافع واسماكك قنابل
ازقتك الضيقة متاريس وسهلك عرين..

5
يطن النحل وتزقزق العصافير
حتلق الفراشات عابثة نشوى

تراقص االزهار وتمتطي النسيم
تقوقي النوارس سمفونيتها

مع اســــــتـــــفـــــاقـــــة الـــــزوارق وثـــــرثـــــرة
الصــيادين

.. تعزف لك مع الصبح حلن احلن
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