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موت الشعر األسود

قصة بكلم زكريا تامر -من مجموعة :دمشق الحرائق.
كانت شمس الظهيرة تسطع بيضاء على حارة السعدي بينما شيخ المسجد يقول للملولي
إ اهلل هوول ال و ي خل و الرجووا لالنسوواء لاألطفووا لالطيوولر لالقطووط لاألسووماي لالويوول لهوول ال و ي

خل أيضا عباده الفقراء م تراب فيهز الرجوا رولسوه مولافقي

فلجولهه تشوبب ترابوا لو تهطو

فلقب قطرة مطر لبيلته م تراب ليل يملتل ُي ْدفَنل في التراب.
للما انتهت لالة الظهر غادر الرجوا المسوجد يوري علويه خشولئ هوادة لكببو ع بو

لاتجب معظمه إلى مقهى حارة السعدي لهنا تكلملا عما حدث قب أيوا فلقود قلود منو ر السوال

مخفوور الش ورط

لأعل و مرفوولئ الوورأس أن وب بووأ أختووب أل العووار فووي حووارة الس وعدي ال يمحووله سوول

الد لهك ا فقد ماتت فطم الفاكه التي تحل بها ك األشجار ففطم امرأة جميل
ما فيها شعرها األسلد الماء المظل ال ي ال تتأل فيب نجم

الخائف.

لعنوودما كانووت فطم و لووويرة الس و

للك أجم

لالخيم التي تمونأ األموا للمطوارد

كووا جوودها يهوول تمشوويط شووعرها لين وور خلووالتب

الفاحم يزهل لنشلة ليومو بإعجاب" :كنز ...كنز".

ليوول دخلووت فطمو بخطووى مرتبكو إلووى غرف و الضويلف لهووي تحمو فنوواجي القهوولة لف وت

شعرها أنظار النسلة الخاطبات لنالت إعجابه تَلا فتعالت الزغاريود بعود أسوابيع للوارت فطمو
زلج لملفى الرج ال ي يملي لجها ال يبتس .

للقوود أحووب ملووطفى فطمو لشووعرها للكنوب كووا يوور فووي منامووب حلموا لاحوودا يووركف فيووب

تحت مطر غزير دل أ تبللب قطرة ماء.

لكا ملطفى يقل لفطمو " :أنوا رجو لأنوت امورأة لالمورأة يجوب أ تطيوع الرجو

ُخلِقَت لتكل خادم للرج ".
فتقل لب فطم " :إني أطيعي لأفع ك ما تريد".

المورأة

فيلفعها قائال بنز " :عندما أتكل يجب أ تخرسي".
فتبكي فطم

للكنها كانت كعلفلر لوير مرح طائش فتكف ع البكاء بعد ُه َن ْيهات

تضحي لهوي تمسوأ دملعهوا فويومف عينيوب ليتخيو فطمو تقول لوب بِو ُ " :أحبوي لأمولت لول

هجرتني".

للك فطم ل تق لب يلما ما يتل إليب.
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لفي يل م األيوا دخو ملوطفى موتجه اللجوب إلوى مقهوى حوارة السوعدي لقوا ألخيهوا
لخ أختي م بيتي".
من ر السال " :قب أ تقعد كعنتر بي الرجا ا هب ُ
فووأحنى منو ر السوال أرسووب خجووال مو الرجووا المحيطووي بووب لعووف بقسوولة علووى شووفتب و
نهف فجأة لانطل يركف في حارة السعدي.

واهر سوكينب للللوت لسوارعت إلوى الهورب مو
للما أبلرت فطم أخاها منقضا عليها ش ا

البيت لركضت في أزق حارة السعدي حاسرة الرأس مبع رة الشعر للرخت مستوي .

غيوور أ السو وكي لحق ووت به ووا لبلو ووت عنقه ووا بينمووا ك ووا الرج ووا لالنس وواء لاألطف ووا يقف وول

متجمدي شاحبي اللجله.

لهك ا مات الشعر األسلد للك فطم موا تو از توركف فوي حوارة السوعدي لتطور أبولاب

بيلتها مستنجدة فال يفتأ باب م األبلاب لتتلطخ السكي بالد .
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تحليل قصة موت الشعر األسود
العنلا  :ملت الشعر األسلد.

زكريا تامر

وير إلووى موولت َشو ْوعر ال إنسووا أل كووائ حووي م و هنووا نفه و أ
العن ولا غريووب فهوول يشو ُ
مليء بالوملف ُمك ف فيب م الترميز الك ير.
العنلا
ٌ

لما ا الشعر بال ات؟

لما المقللد بالشعر األسلد؟!

ما هي دالل األللا في العنلا ؟
بوالطبع فووإ الشوعر هنووا هوول عبووارة عو كنايو لشووخي مووا! أل هوول يم و

معرفتب إال م خال متابع القراءة لتتم الني.
العنولا

حوود ا ال يمكو

فووي هو ه الحالو ال يشووير إلووى الحوودث المرهوول فووي هو ه القلو إال بووالملت كمووا

لأنب ال يوشر على نلئ الني إ كانت قل أ قليدة أ رلاي
أخ ناه على ِح َدة دل ربطب بالني المرف .

فهل
ٌ
لالأ لكو لول أدبوي إ ْ

العنلا مه ٌّ جدا كلنوب مفتواح البواب للللول فوي داخو الوني لال يمكو للقوارة أ يبتعود

ع دالل ه ا العنلا لال يربطب خال قراءة الني مع سائر األحداث.

القووارة يبحووث ع و ه و ا الموولت طيل و قراءتووب للووني يبحووث ع و الش وعر األسوولد -له و ا

الرمز -ليحال في شيفرة العنلا ليت القراءة حتى النهاي أل ما بعد النهاي (الخاتم ).
السوا هل :لما ا الشعر األسلد بال ات؟
ه اللل األسلد لب دالل ما؟

وز للشووباب
ب والطبع فوواألللا فووي األدب لهووا دالالتهووا لرملزهووا لقوود يكوول األسوولد هنووا رمو ا

فاللل األسلد ل يخالطب الشيب لل يعكر لفل نقائب أي لل آخر.

قوود تكوول دالل و العن ولا إ

شاب َ!

هوول موولت لوواحب الش وعر األسوولد أل لوواحبتب! أي موولت شوواب أل

ال يمك الجز بما يقلده العنلا

إال م خال متابع قراءة الني.

الفقرة األولى (كانت شمس الظهيرة  -يدفنل في التراب).

تبوودأ القل و بتلقيووت زمنووي هوول شوومس الظهي ورة لالش ومس هنووا هووي رمووز اللضوولح الفت ورة

الزمني و تشووير إلووى سوواع اليوول الحيلي و لالتووي تم و قم و الل وحل لالحيوواة ف والظهيرة هووي اللقووت
األك ر ضجيجا بالحياة للخبا بالعم .
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لقوود تشووير الش ومس أيضوا إلووى التفوواو لاألمو

الس وعادة لاإلشو ار

إ

بداي و القلو فيهووا

محفِّ ووز للتف وواو لاإلشو وراف لهو و ا يعك ووس العنو ولا الم ي وور للو اربو و لالتش وواو لالح ووز م وولت الشو وعر

األسلد.

لعندما يكم الرالي في للف سطلئ الشمس األبيف فهنا اللول األبويف كو لي يعوزز

ه ه ال ق باألم لالتفاو لاش ار الحياة.

لبو ا تكول زمكانيو القلو

بعد أ عرف لنا الرالي زما القل ُي ْكم بتلضيأ المكوا
لاضح فالمكا هنا هل حارة في بلدة ما له ه الحارة هي "حارة السعدي" ال يمك تجاهو اسو

الحووارة "السوعدي" المختووار بدقو لعنايو ليكمو القووارة تداعياتووب مووع القلو لربووط الشومس السواطع
البيضاء في ه ه الحارة السعيدة أل حارة السعدي.

و يضوويف لنووا الوورالي الحيوواة فووي ه و ه الحووارة ليمكننووا معرف و المكووا العووا للقل و بووأ

الحديث هنا ع قري أل بلدة ريفي

فلل كانت مدين الستخد كلم حي ال حارة.

يلف لنا الرالي مشهدا م مشاهد الحياة في ه ه الحارة له ا المشهد هول خطبو الشويخ

فووي مسووجد لطبعوا هو ه الخطبو تكوول فووي لووالة يوول الجمعو ليلووف لنووا ُردلد فعو الملوولي
لليس عب ا أ يكلنولا رجواال فقوط كول لوالة الجمعو فوي المسوجد مخللو فرضوا عنود الرجوا
لسن للنساء لهوالء المللل يهزل رولسه عند سماعه كال الشيخ.

ه ووز ال وورأس -إش ووارة مبطنو و ل كيو و مو و ال وورالي -ب ووأ الملافقو و الشو وكلي لم ووا يقلل ووب الشو ويخ

ينضلي على عد قناع في باط الفكر أل أ ه ه الملافقو الشوكلي تلود علوى طاعو عميواء لموا
يقللب اإلما دل فه أل لعي أل اقتنائ تا بما يقل

الدي .

مجرد تقديس شخي هل رجو ديو ليم و

السوا اآل هول هو يطبو الرجو فوي هو ه القريو موا يلافقول عليوب مو كوال رجو الودي

ه ا؟ له ينف لنب أ أنه يتظاهرل بالملافق فقوط خوال تلاجوده فوي المسوجد لبعود أ يخرجولا
م هناي ينسل ما قي لما سمعلا؟

هو ا جملو مفتاحيو  ...لبدايو اإلشووارة للحو ف لنهايو القلو هنووا لسوونتحدث الحقوا عو

النهاي المن لرة في ه ا الني!
الفقرة الثانية:

تبدأ الفقرة ال اني بتجديد زماني أيضا انتهاء لوالة الظهور كلمو انتهواء ملحيو بالعديود
م و الوودالالت فاالنتهوواء قوود يكوول انتهوواء زمني وا فقووط لقوود يكوول انتهوواء َحو َود ِيا ك و لي بمعنووى أ
انتهاء لوالة الظهور دليو علوى بدايو مرحلو زمنيو ألحوداث القلو لمرحلو جديودة أيضوا لتطولر
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األحوداث مو حيوث إتمووا موا قوود سوب فووي الفقورة األللووى أي انتهواء اللوالة يعنوي انتهوواء انلوويائ
الناس للشيخ لرج الدي

لبداي تحرره لالعلدة إلى حياته العادي العملي دل قيلد للل كانوت

شوكلي ظاهريو فووي المسوجد ففوي المسووجد اضوطر الرجوا للملافقو علوى كو مووا يقللوب رجو الوودي
لنكسولا رولسووه إشووارة ظاهريو لو لي أمووا اآل

فهو ه الفقورة تأتينووا تبشووير انتهوواء هو ه المرحلو مو

فرف رأي رج الدي على اآلخري لتظاهره بالملافق .

م هنا نعرف أننا اآل أما مرحل "لادق " م األحداث اللاقعي

في سللي الناس لتلرفاته بعكس ما كا قب

التي ستعكس لدقا

لي.

له ه جمل مفتاحي ُمشيرة أيضا إلى النهاي المن لرة داخ القل .

يكم الرالي في للف تلرف النواس لكموا هول متلقوع يووادر الرجوا المسوجد للللهلو
األللى نعرف أنب قد اعتراه خشلئ هادة للك الكبب التي يردفها الرالي كلوف لورد فعو أللئوي

الكببو الع بو ؟! الجولاب المتلقوع هول
الرجا ما سومعله مو رجو الودي قود ي يور بعوف الو اربو لو َ َ
وإبرة لجووع أ ووارت مكو ِ
ِ
وام آرائه و كوولنه ال ِّ
يطبقوول فووي لاقعه و مووا
لكوول ه ووالء الرجووا قوود ُلخو ُوزلا بو ْ َ
نلحه بب رج الدي !

المفارقو الجميلو توأتي حوي يكمو الورالي للوف الرجوا بوأنه هبولا مباشورة بعود اللوالة

لالخشوولئ إلووى مقهووى حووارة الس وعدي! لك و المقهووى لال و ي ُيعتبوور مكووا التقوواء الن واس لتجمووع أه و
القري كا مكانا مهما لسير األحداث فهل يأتينا بمرحل كشف ألحداث تمت قب أيا لهنا تبدأ
عملي و "االسووترجائ ال و هني الفنووي" ل حووداث ) (Flash Backلم و هنووا تبوودأ القل و الفعلي و

طلر:
بالت ُّ

"قل من ر السال "
لتوأتي لحظو التنولير فوي الكشوف عو أسووماء الشخلويات فوي هو ه القلو لأيضوا أحووداث

مركزي فيها من ر السال ال ي سل نفسب للشرط ألنب َم َسأ عار عائلتب بأ ْ قَت أختب فطم !
في األسطر األخيرة م الفقرة ال اني نجد للفا لفطم الفاكه اليانعو الشواب الجميلو لواحب

الش ْعر األسلد المميز.
لدل شي يمكننا اآل في الرمز في العنلا م خوال ربطوب موع هو ه األسوطر مو
إ
الفقرة" :ملت الشعر األسلد" يعني ملت فطم .

ال يمكننا أال نتلقف عند دالل األسماء قليال ففطم ُ لليست فاطم

األسماء لها تلال خفي غير ملحلظ مباشرة مع أحداث القل .

لمن ر السال ه ه
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فطم ُ -لهي فاطم  -له ه لف نوداء ُّ
لتحبوب باللهجو العامو ألهو الحوارة هوي "فاطمو
وت َعو و الحي وواة لالزهو وراء أي
لمس وومى الفاطمو و أيضو وا مو و النظ ووا إ فَ ْ
ط َمو و ُ ق وود فُ ِط َم و ْ
الزهو وراء" ُ
المشع باألم لالجما قد كا مليرها القت !
البيضاء ُ
ُم ْنِ ر لال ي ُي ْنِ ر بخبر غير سار فهي عكس ُم َب ِّشر أل َبشير ه ا المنظور أخطور بخبور
هل قت أختب لبقي سالما لسنر الحقا كيف لي.

الفقرة الثالثة:

اآل تبوودأ القل و

لبالت ودريج الزمنووي المعهوولد م و طفلل و فاطم و

إلووى اآل تمووت بلوودد قل و داخ و قل و

إلووى الحوودث المركووزي

الحوودث المركووزي األل أل القل و األللووى التووي بوودأت

باسترجائ هني حيث تحدث الرجا في المقهى ع حاد قت من ر السال ألختب.

لالقل اآل لهي المركزي هي تفلي ألحداث سب ه ه الحاد َم ْ هي فطم ؟!
تعووده! لألنهووا ماتووت!
كانووت (له و ا فع و ُمه و لووب دالالتووب التووي ال يمك و تجاهلهووا ألنهووا ل و ُ

لألنهوا أيضوا فطمو مو الحيواة لو لي لو يسوتخد الوورالي لويو فعو آخوور أل التعريوف بِوو"هي" بو
كانت!).

كانووت فطمو لووويرة السو

لهنووا نبوودأ بوالتعرف علووى طفللو فطمو

الطفلو الجميلو جوودا

لالتي يزهل بها جدها ليفخر لشدة جما حفيدتب ليقل متباهيا ب َش ْعرها الرائع "كنز!".
الفقرة الرابعة:
لهنوا للوف لحوودث هول مركوزي للوايو

لمنوب تبوودأ األحوداث بالتلواعد إلووى القمو لالتو ُّأز

له ا الحدث هل للف "لبا" فطم لداللها حي دخلوت مورة لتقودي القهولة لضويلف فوي زيوارته

لقد لفتت أنظار ِّ
النسلة بشعرها الرائع.

وز هول موا أ وار انتبواه ِّ
النسولة لهول الو ي
عمليا ه ا الشعر ال ي اعتبره الجود بطفللتهوا كن ا

ميووز فطم و ع و سووائر الل وبايا أي أ فطم و ُعِّرفووت للنوواس ب َشو ْوعر! ل و ا ال غ ارب و اآل فووي اختيووار
الرالي لعنلا "الشعر األسلد" كما يم شخلي القل بب.

الفقرة الخامسة:

فووي ه و ه الفق ورة تظهوور لنووا شخلووي ال و مهم و ل حووداث بووال شووي لهووي شخلووي "زل
فطمو " لبعوود أ ارتأيوت أ ألووفب بوزل فطمو كول فطمو هوي الشخلووي الرئيسوي لالمركزيو فووي

القل و

ه و ا الووزل هوول ملووطفى لاالس و ملووطفى يعنووي المختووار لوويس عب وا جوواء الملووطفى

كاس لزل فطمو

فهول قود تميوز لتفورد عو سوائر الرجوا لاختارتوب ِّ
النسولة لهوا لقود أريو أ جموا

فطم ال يلي إال به ا الرج ال ي يملي لجهوا ال يبتسو قود تكول هو ه الجملو الناعتو لملوطفى
للدالل على رجللتب ِّ
غبار!
ا
لجديتب للعلب إرضائب لكلنب رجال ال ُي َش ُّ لب
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ور بوأ يحلو باللحظو التوي
لنر م خوال الفقورة الخامسو أ ملوطفى أحوب فطمو ك ي ا
الحب لاللالء لتراه الرج دل سائر الرجا .
تكل فطم مستسلم لب خاضع تعل لب ُ
فووي ه و ه الفق ورة أيض وا نجوود كشووف بوواط ملووطفى الفكووري لهاجسووب ال و ي مووا أنفووي يورقووبُ له و ا
الهواجس هول َه َل ُسوب بوأ تعتورف فطمو لواغرة بلالئهوا لوب لرضولخها لاستسوالمها بو لأك ور مو
وف عولرة
لي هل يريد منها االعتراف بملتها إ هجرها لشدة حبها لوب! لهو ا الهواجس الو ي يكش ُ
ملوطفى فوي اللاقووع لضوعفب فوي السويطرة علوى مشواعر فطمو تجاهوب فهوي حتوى اللحظو اآلنيو
ِّ ِ
ل ْع ل ا فإ ملوطفى يحلُو بو لي ليور هو ا الهولا فوي حلموب
م القل ل ترضخ ل لب لل تَْن َ
نح نر أ أحداث القل اآل تتجب إلى تيار الولعي عنود الشخلوي لتكشوف لنوا خبايوا نفسوها
له و ا األموور ُيشووير إلووى مكووام م و نفووس ملووطفى ُيخفيهووا ع و أعووي الن واس فووي الحيوواة اللاقعي و
ليولفها بقنائ القلة لالسيطرة لالتكشيرة لاللالب ل ا نفه اآل لِ َ نعتب الرالي في الفقرات السوابق
بالرج ال ي يملي لجها ال يبتس !

الفقرة السادس :

تقفز نلعا ما بمنحنى زمني إ نجد تباعدا زمنيا بي األحداث في الفقرة
ه ه الفقرة المباغت التي ُ
الخامس لالفقرة التالي لها لتبدأ بأسللب حكاي لكأننا اآل أما سرد قلو جديودة داخو قلو
لقد نعتبر جميع ما تقد م فقرات سابق هي تمهيد له ه القل المركزي لالحدث المه .

عند ملالل قراءة ه ه الفقرة نر أ الحدث ُيباغتب القارة ليلدمب بشك مفاجئ ل ُم َخيِّب فهنا
ُيسلط الضلء على شخي ملطفى المتجه ال ي يدخ المقهى في حارة السعدي ُمتجهما عابسا

ليلجب ألخي فطم (من ر السال ) لهو ه هوي المورة ال انيو التوي ُيك َشوف عو اسو الشخلوي ال ال و
-أخو ووي فطم و و  -لالتو ووي قو وود كو وورت سو ووابقا فو ووي مقدم و و األحو ووداث فو ووي القل و و عنو وودما ب وودأ بأسو ووللب

االسترجائ الفني م هنا يعلد القارة للربط مع اي الحدث المول ال ي بدأت بب القل .
لخو أختوي
أما هنا فملطفى يلجب اللل لمن ر قائال لب "قب أ تقعد كعنتر بوي الرجوا ِا هوب ُ
م بيتي".

ه ه الجمل ل تحتم إال تفسير أل توردد عنود منو ر لعنود الرجوا فوي المقهوى لو ا نور رد الفعو

في الفقرة التالي لتألي ما أراد ملطفى م من ر في التالي؟
الفقرة السابع :

منو ر اس ووتلعب بشووك فوولري دلره كرج و ش ورقي عربووي يريوود حماي و شو ورفب لي وِ ب عنووب ل و ا -كووردة

فع أللي -التها ملطفى زل أختب لب بأنب لويس عنتور! لال يحو لوب أ يجلوس بوي الرجوا موا
دامووت أختووب "هنوواي "...هو ه الجملو الملحيو بفعو ُمعيووب بحو فطمو لأخيهووا لو توودئ لمنو ر أي

بقلم :منال بدارنة

ليسورئ
مجا لرد سل إحناء رأسب خجال ليعف على شوفتيب بقسولة لكأنوب أموا عوار ال ُي ْوتَفَور! ُ
راكضا نحل..؟؟ ال نعرف ل ُي كر للك الفقرة التالي ستلضأ لنا األمر رغ كل النهايو من ولرة
بشك جيد في ه ه الفقرة لالقارة ل يلعب عليب استنتا التالي.
الفقرة ال امن :

فطم و

اآل التركيووز علووى الشخلووي المركزي و -الرئيسووي

التووي شوودت انتبوواه ملووطفى لالقووارة

ستن ِجدة! لتُسارئ إلى الهرب
لج بت األحداث لاألنظار نحلها فطم تلرُخ! ملْل ِلل ! لارخ ! ُم ْ
وركف طالبو الوولث لالنجودة تحوال الهورب مو ح ِّود سوكي أخيهوا! منو ر ُيشوهر سوكينا يريود بوأ
ت ُ

أختب!

ب فطمو راكضو خائفو لوارخ مسوتنجدة ..لمنو ر الواضوب
ب المعو ُ
ليستمر هو ا المشوهد المعو ِّ ُ
ال ائر الشاهر ِّ
لسكينِب إ كانت ه ه الس ِّكي ليست سكي من ر فحسب ب هوي سوكي العوار لكو
المجتمع لالحقا نف الشرح م الرملز فطم تستويث لمن ر يحال قتلها!

إال أ السكي لحقت بها لبلووت عنقهوا! لالجميوع مدهلشول متفرجول ينظورل لاقفوي متجمودي
شاحبي اللجله للمنظر لللحدث!

(ما ا ع القارة الملدل !؟)

الفقرة ال امن إ تُشك قم التأز في األحداث لاالنتهاء بالح ! دل تدر أل تهافت نحل الحو
شدة ُّ
فالح قد أتى مباغتا بعد ِّ
لتأز !
ت فطم ُ!
ُ بِ َح ْ
َ َب َأ من ُر السال أُختَبُ!
ف الرجا ُ جامدي !
لقَ َ

الفقرة التاسع لاألخيرة:
لهك ا..

الموووري الج و اب ماتووت الحيوواة فووي قلووب العلوولر ال و ي ناشو َود
ماتووت فطم و ُ مووات الش و ْع ُر األسوولد ُ
الحري !
ماتت زلج ُملطفى لأخت من ر ماتت المرأة العربي الشرقي م بلح بسكي الشرف!
للك ..
يستدركنا الرالي بنهاي مفتلح ..

تركف فوي حوارة السوعدي لتطور أبولاب بيلتهوا مسوتنجدة فوال ُيفوتأ لهوا بواب
للك فاطم ما زالت
ُ
لتتلط ُخ السكي بالد .

بقلم :منال بدارنة

ه ه الجمل األخيرة هي جمل تلف المشهد العال ب ه القارة ما بعد القراءة ل ه الرالي ما
بعوود الرلاي و

ه و ه جمل و ت ليري و تحوورف القووارة لتسووتفزه للس ووا لالفكوور لالبحووث لالتأم و

األسئل متكا ف في ه القارة بعد ه ه الجمل التي تجع نهاي القل نهاي مفتلح .

لتتلالوود

لالنت رت على مد الني الجمل الختامي ه ه تقل " :ه ماتت حقا فطم ُ؟!"

األسلد بالفع ؟"
"ه انتهى ملضلئ الش ْعر ْ
ب ووالطبع الجو ولاب ال ك وول اإلش ووارة هن ووا إل ووى ن ووي مو و األدب الت ووليري ال ال و ولري فو و بأ فطمو و
الشخلي التم يليو التوي تم و شوريح كبيورة مو الشور
ِ
المشووكل لل و
زل التسوولط ال و كلري بو ُ
وأ فطم و َ ل و ُينووب ُ
العدي و َود مو و الفاطم ووات لترك ووت لراءه ووا مأس وواة م ووا از
الفطم

مو فتيوات المجتموع العربوي القوابع تحوت

ُيعطنووا الح و فطم و تركووت لراءهووا العديوود
ُيعانيه ووا المجتم ووع لتخل ِف و ِوب لراء فكرمو و هو و ه
ات الشعر األسلد ما هي إال رموز لت يور فلضوى التسواوالت لتحورف المسوتكي فينوا مو

الجرح النازف حتى اليل ! إلى متى؟!
أل لتشير باإللبع إلى ُ
فطم ُ المستلرخ ما زالت تلرخ!

لتهرب!
فطم ُ الراكض الهارب ما زالت
ُ
تركف ُ
تخاف!
فطم ُ الخائف ُ ما زالت
ُ

فطم الجميل لاحب الشعر األسلد ..ما زالت جميل لج اب لموري !
ِ
بأ فطمو َ مجوددا لسوي هب إلوى مخفور الشورط ليسول نفسوب ليعتورف
لمنو ر َسول َ ! لسيسولَ ُ  ..لسوي ُ
بجريمتب أل بفخره مسأ ِ
لسلِ َ لو ُيسوج فوي ُجحور سوج ألنوب ألوال يعويش فوي سوج ِ فكور
عاره َ
يضير أم البُ أ ُي ْس َج ؟!
أكبر! في ضي عق ُم ْعت فما
ُ
متفاخر مزهولا بقنوائ رجللو
ا
يفخر بلجهب ال ي ال يبتس ليسير
لملطفى -ك ُك ملطفى سيبقى ُ
لحلٌُ أبدا ل يتحق !
ليورقب
مزيف ِّ
هاجس ُ
ٌ

