
 .. مسعتها تبكي ..                                  

 

 ْهـَبِدْجها ُمـفي اِثرَّمن احُل ْنـلك          ْهــَبـَصْخا َأـها مـُرابـت وِمـالعل أرُض

 ْهـَبلِّـتقذي ُم ن األسى واحلزِنـبي          يف وحدٍة ْتحـأصب  ،اـغادروه ْمـُه

 ْهـاملكتب تبكي على املاضي رفوُف    ا      ـهـُتـعـمـوس  ،اـإىل زواره ْتَّنـح

 ْهـبرَّـقُم رُتـان صـيـن النسـوأنا م          ْمـُكـُا أشواقـري يف الدنـغي: ِلقالْت

 بْهي املتعـنفس يذيُب ي          هذا الصدوُدـحبتُص ْمـُتركت ،يـوا عنـألـتس مْل

 ــْهبِّأهـَتذي ُم واَبـاألب ُحـِّتـَفُأ(          و اــًماِدـق اـًجْوـَن ) فـاآلتي ُلـأختي

 ْهـَد ذلك موكبـي عنـِّمَه رُّـُجَيـَى          فـأت ٌصـوال شخ  ،ُهُرـبِصُأ ال شيَء

 ْهـما أطيب..  ادائًم ِكِبْرُقي ِبـشْياهلوى          َع لِك نُّـِكي ُيــقلب ها:ـُرتـأخب

 حول املأدبْه ذاك اجلمَع َسْنَن ْمَل      ا    ـنؤاِدـف َضــنب ِكـيـطـا نعـنـكلُّ بْل

 ؟!!ْهـبوثِّـهم متـن نفوُسـن الذيـأين هم؟!          أيعرشي؟! ملوُك وأيَن:ْتردَّ

 ْهَبَحأْر التواصِل اَحـه سـي          وجدوا بـيا رحيانت وِبـوا إىل احلاسـبـذه

 ْهـَبَجأْن ارِةـاحلض ُنـا بطـم اَقـآفوا         ــركـوا واْتـتعاَل :مـهل وُلــأنا ال أق

 ْهـَبلَّـَعتلك ُمـَك ْتـَسْيَل  ،ٌةَّيحِّي          ِصـدوحتـب اَرـمـالث نَّـولك  ،ال  ،ال

 ْهي بالتجرَبـل وا لألرِضـارجع ثمَّ          ِهِرروا يف حْبساِف بْل -ْمَعَن-وا ـوصُغ

 ْهـبالشَّ ُهـْا وجـا بيننـفيم ُمـوالعل          ٌةـــافـقـث َدــريُأ ي إْنـب ُهــُتـْهَّبـَش

 ْهَبُجْحَي أْن كائٍنِل َسـْولي  ،اوًرـن          اـًئِلأْلـَتُم اـًنـَس  ىـــقـْأب  يــنَّنـلك

 ْهــَبتََّرُم وِلــالعق اِجـإنت وُدــقـوع          ٌةـوفـفـرى مصَوـْلِل ارُفـعـدي املـعن

 ْهـبـَعـْلَم ط املدارَسـوا فقـعلْجال َت          ُهُرـْبَق ُبـائـوذي احلق اُبـهذا الكت



 ْهـاألترب اَرـي غبِّوا عنـضُفا اْنَّدفاتري          هي َطْسَو ِبيالتنق عودوا إىل

 ْهــبِّقَرـَتم ُمـكـائـقِلِل ْمـك اَيــي          عينـروحي مهجت تهفو إليكم بعَد

 ؟!ْهـكبْوَكِب ن اجلموِعِم ُتْفُري َشِّرى          أنـا َتأَم ُدــالبعي رُءـها املُـّيا أي

 !ْهـبضََّخُم داِنـهم هذي اليِرـْكـِفوِب          ْلـب اِبَّتـوالُك اِءــلمـبالع داُنْزَأ

 ؟!ْهـتبْرَم  ٍمْلِع اِتـيف درج  يزداَد          أْن وِفـاملوق َكـِلـْقَعِل ُدـيِرا ُتـمَوَأ

 ْهـَبكي يكُت اًرـعاِط اًرـزه اَرـواخت          ِهــِانـتـْيف بس اَلـج َفـِّؤلـامل إنَّ

 ْهـَبَروأْع احلياِة ِرـْعِش ْنِم ،ِجْوـَكامل          اًدرِّــَمـَتُم اًرــثائ اـًتـْبي اَدـص بْل

 ْهــبـِعْوـَتْسُم ِهــِحابـِص لِّـُكي          وأنا ِلــداخلِب ُشـعيَي ،ُهـُنَكْسي مَلِّإن

 بْهذهَُّم يََّدعلى َي - الزماِن َرعْب - ا        ــهوُرـعص  ،اِةـاحلي آُةْرـمَل  يِّإن

 ْهـبرِّــَشَتا ُمـجاحِل ُةـَغُل ِهـِعـْنب ْنِم        ٌد ِرْوـــوَم  اِمـــلألن اٌرــَنـَم  يـِّإن

 ؟!ْهـبَتاْن ِهــِغفلت ِدـْعَب ْنـِذا م وأراُه   يت؟!      َقْفِرِب األريَب ُدِجمتى َأ آٍه ..
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