
 طرز الما؟ شكون 

 

 الوقت اعَطس 

 ولمكان تَشبّر 

 الّشعا يَنفَّح 

 والْنعاس تَْكَسر. 

 الُكّبة، وما لقيْت راس الخيط  تَخْبلت

ر.   بغيْت نغَزل كالم بتصوَّ

 والمنجج قصيدة 

ر    َشْفت صْوت ف الَخاَطر يتَكوَّ

  اكتب ِلي: 

 "عطيني وْلهتَك 

  واستلغى لَكالمي

 بغيْت َنتَصنَّت لعظامي 

 تكهمت َمن الَحْبشي 

 بغيْت َنْتصالَح مع ايَّامي 

 غيْت َكْهف فيه َنْتخلَوى ب 

ي   حمة. مْن الزّ   تَطّجِ

  بغيْت نُكون برا، وانا غالفها،

ْف بالّظلمة.    َجْمرة، ونتلحَّ

 تحت راسي شي أُموَرات

وت  وخباْل ما تفُْكَها غيْر المَّ

  الحياة َوْردَة فيها دودة.



 القلُْم ف الدواية َجال 

اَبة بعالّ   مها السرَّ

 َماَرة ُموجودَة ولَعْ 

 هّكة الّضيم قَال لسيدي ُمّخي 

 رط تصْ وُظْلم الدَّْم ما ي 

 َخلّيِني َم الهديَّة والمرفُودَة."

 

  نغَْزني َجْنبي، 

ْس اْحواجبو ي قَوَّ  ُوَهّمِ

  السَّر مغَسَّل، ُوكفنو أنا نَصاوبو.

  هْدَرْزت:

 لَق يا عقلي ُوجود "تطْ 

 رودمان القْ هاذَا زْ 

ق بين ذَّباح وَنّباح  فَرَّ

 السكات ردّوه سالح

… 

 

  باْن َعيبك يا هذاك

  ما بقى ليك غير الّلي ُوَراك

 التبوِريدة ُرْجلَة وعَناية كانت 

 واليُوم والت فِيزا للسعاية

 وباْن عيَبك.. باْن عيبك يا هذاك

  ما بقى عندك غير الّلي ُوراك.



… 

 

ق أ راسي بين ذبَّاح ونّباح  فَرَّ

 ُوَبالي عدّاك تَْرتَاح

 

 رةوْ ليل المدينة عروس مزَ 

 َشْرَبة شادَّة َشربة 

 والُموت حاضي اْطرافو

  فيها جاَمحَخْيل اللذَّة، الُمرْ 

  والّضيم مَسْلَطن َع الخاطر،

  َحن لسالفو. 

  إيال بغيت تدرك طلَق الّلجام

  دة.الدَّنيا ماهي غير َوالْ 

 ُكْل واحد فيها تيالد

  والدَتنا يُوم نتركوها واجدة.

  وب يا عقلي، تُ ال تْ 

  وال تدير لك ُعش تغَطس فيه.

  ابقَى جّوال،

 را مرادَك، وال تَْلَحق بيه" قَى وْ بْ 

 

 الكالم ساس مدادو

 هام الَوْرقة َوَردّوفَض سلْ انْ 

  ياض سدُّو شوْف باب البْ  قالْ 



 ْت تحت َجْلدوشوف الّسال

 اْللغى اْكثر 

 تة والناْس ساهْ 

 رين حاضرين وناكْ 

 تَاويَنا؟َ! وشكون يْ 

 ل الما وَطْرُزوصّ اللّي ف

 نڤُولوا َما يَواتينا. 

 

  ، واْرعى حالَك.َمرْ اسْ 

  كيف َجْبتيه، كيف َجا لَْك. 

 اْحَزم راَسك، وثَڤّْف َسْرَوالْك.

  خيالَك. واْنَت مادْ 

 ديه َمّضي َهّمك وَبرْ 

ب آْش سوى لَك.    وَجرَّ

 الّطير يالِغي ُخوه  -ف السَّْرب 

  َرْيَخك طاْر لَك.واْنَت فْ 

 تغْلغَْلت، ُوفاَضْت الخاَطر

 َملِّي َشْفت أْش طاِري. 

  بةالعَدّة غايْ 

  نعَاَود بكالم عاري.  ڤُْلت

 

  الَكْلَمة دين

 اَطل مَ واللِّي فاڤّدناه، باقي يْ 



 باَركة من الجينتي   ،الَحّل عندهم 

  ليناقو عْ كم يَصفْ ياولْ دْ 

  ُكوماندي. نا نْ واحْ 

 َريَّس، يُكوَمانديني يْت المخزْ 

  ُكوماندي.لوزير ْت  دْ  و الوضُ  ضَنواقِ 

 بيرواز الْ َحس صباعو من بادّ الفقيه يلْ 

 تْث لكفاف يحْ 

 َزّيقْ واحد اعطاه ارْ           

 َرّيق ومضَّى ليه العْ           

 تو ف غَويّر َضيّق بيْ يْ           

 البوشونات ما تَْسمع غير بَّاق بَّاق          

لْ             ق طالّ رْ د طاق طَ يضرب الجَّ

 . قْ الّ مَ يعِطيه َصرْ  َنفْ فْ والّلي َن          

…  
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