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قـبل ستـعرض  110 أفالم من مخـتلف أنـحاء الـقارة كـما سـتشـهد قالت إدارة مـهرجـان األقصـر للـسـينـما األفـريقـية إن الـدورة السـابعـة لـلمـهرجـان في آذار ا
اهتماما خاصا باألفالم التسجيلية.

ـشاهدة  110 أفالم في هرجـان السـينـاريست سيـد فؤاد في مـؤتمـر صحـفي يوم األحد ”تقـدم إليـنا هـذا العـام نحو  500 فيلم اخـتارت جلـنة ا وقال رئيـس ا
هرجان ثالث مسابقات رئيسية لألفالم الروائـية الطويلة واألفالم التسجيلية الطـويلة واألفالم القصيرة إضافة إلى مسابقتي أفالم احلريات سابقات.ويضم ا مختلف ا
صرية ـصرية وبانـوراما األفالم ا ـهرجانات واألفالم الـتسجيـلية األفريقـية وحصاد الـسينما ا نافسـة هي أفريقيا في ا وأفالم الطلبـة.كما يضم خمـسة أقسام خـارج ا
ـهرجان إن .وتـقام الـدورة السابـعة لـلمـهرجـان في االيام من  16 إلى  22 آذار القادم حتـت شعار (سـينـما من أجل غـد أفضل).وقـال رئيس ا القـصيـرة وأفالم التـكر

الدورة اجلديدة تولي اهتماما خاصا لألفالم التسجيلية في القارة األفريقية.
هرجان بـهذا النوع من األفالم في الدورات وقال ”هذا العام نركـز بشكل واضح على األفالم التـسجيليـة في القارة األفريـقية نظرا ألنه لم يـكن هناك اهتمـام كاف من ا
ستقل يديرها اخملرج خيري بشارة ويساعده فيها مدير التصوير هرجان ورشة لصناعة الفيلم ا السابقة.. سيكون لدينا عدد كثير من األفالم التسجيلية هذه الدورة.“وينظم ا

تخصصة في إطار برنامج تنمية اجلمهور احمللي ودعم مواهب الصعيد في مصر. نفذ شريف عماشة إضافة جملموعة من ورش العمل ا محمود لطفي واخملرج ا
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أستـدار وقال: آه لقـد نسيت ,أنتـظريني
حلـظـات سوف أجـلب لك األمـوال وسـند
البيت الذي ستعـيش فيه من السيارة.
ضـــحــكت وفـــرحت جــداَ ,ذهـب بــخــطى
سـريـعة ,فـتح بـاب سـيارته ,جـلس على
ــيــنــاً كــرسي الــقــيــادة ,أدرت وجــهي 
بسبب الـرياح التي تلـتوي على أغصان
الــشــجــرة ,نــظــرت إلـى األمـام ,أخــتــفت
الــســيـارة ,نــعم لــقــد أخــتــفى اجلــمـيع,
أنـقــطـعت أوتــار الـبـشــاشـة من قــيـثـارة
, وجــهـي وهــو مـــحــدودب الـــوجــنـــتــ
تـكسـرت أضالع الـلـوحـة التي رسـمْـتُـها
بـفرشاة الـوعود قـبل ساعـات على جدار

مخيلتي وجلست القرفصاء مجدداً.
بـعد عـشرة أيـام كنت جـالسة فـي مكاني
تسول ,حملت عتـاد وانشد عبـارات ا ا
أطــفــال احملــلــة يـــهــرولــون بــإجتــاهي,
أقتربوا يضحـكون ويصـرخون بأسمي ,
مـني وقــالـوا: لــقـد رأيـنــاك يـا ســعـديـة,
صورك في كل مكان ,مع رموز وبشوات,
تعالي وأنـظري الى أعمدة الكـهرباء لقد

زينتها صورك. 
وقـفـوا أمـامي ,سـألـتـهـم: مـاذا تـقـولـون
اذا? أين عُلّقت انتم ,من علّق صوري ,و

وماذا كُتب عليها?
ـ تــعـالي هـيـا ,انـهـضي وتــعـالي مـعـنـا,
أنـظـري بـعـيـنـيك لـلـصـور الـكـثـيرة عـلى
عــمـارة احلـاج لــطـفـي وحـيــطـان مــعـبـد
أيـكـوراخلـلـفـيـة ,عـلى أعـمـدة الـكـهـربـاء
ونـخــيل الـبـسـتــان الـذي يـقع في مـدخل

الناحية ,هيا تعالي يا سعدية.
هـذا مـا قـالوه لي ,قـلـقت من كالمـهم ,لم
أصـــدقـــهـم ألنـــهم أطـــفـــال وقـــد يـــكـــون
تشـابهت علـيهم الصـور والوجوه ,قمت
من مكـاني وذهبت معـهم بخطـى هزيلة,
صـرخوا وصـلنـا إلى أعـمـدة الـكـهـرباء ,
جميـعا: انظري يـا سعدية ,هذه أنتِ في
ـرأة التي الـصورة ,انـظـري جيـدا تـلك ا
بيدها ثوب ,و لكِ هناك صـور كثيرة مع
رجال أفنديـة وشيوخ قبائل ورجال دين
ــاذا أنتِ مالبــســهم فــاخــرة جـدا ,لــكن 
ـزقة في الصور? أخذوا مالبسك رثة و
قــســطـــا من الــضـــحك والــســـخــريــة ثم
أكـملـوا: كان يـنبـغي علـيك يا سـعدية أن
ترتـدي مالبس جديدة وجـميلـة مثلهم...
تــزحــلــقت الــدمــوع من عــيــنـي وجتــمـد
بعـضها في مـاقي القلب ,أنهم مرشح
لألنتخابـات احلكومية ,لقد جـعلوا مني
ســلــعــة لــيــحــصــلــوا من خاللــهــا عــلى
األصوات ,نعم أنها صوري ,لقد تذكرت
مـا جـرى قـبل عـشـرة أيـام ,هـهـهـهه لـقـد
كـتبـوا على الـصور: أنـتخـبوا مـرشحكم
شردين, ساك ومأوى ا أبو الفقراء وا
أنتخبـوا من يساند الـفقراء واحملتاج

ويـــوفـــر لــهـم مـــســتـــلـــزمـــات احلـــيــاة,
انتـخبـوني وصوري مع الـفقراء هي من

تتحدث عني.
نعم هـذا ما كـتبوه فـوق الصور ,حيـنها
خــــرسـت كل احلـــــيـــــاة في ذاتي ,هــــذه
احلــيــاة الــتي بـكــيــتــهـا بــدمــوعٍ عـذراء
أمـست تـضـحك لي بـأسـنـانٍ مـتـوحـشـة,
نـظـرت إلى األعلـى وكفـرت بـهذه احلـياة
ألآل حـيّة ,أنـحـنيت عـلى األرض وكـفرت
ن جــعل هـؤالء ومــكـنــهم أن يــلـعــبـوا
ن يصفقون للعبتهم, باإلنسان ,كفرت 
أتـكأت عـلى عـصـاي وكـفـرت مـرّة أخرى
ـا أرآه من نـيــابـة عن عــاشـقــات أنـلــيل 

دينة. غبارٍ قاتل يجتاح هذه ا

سـيــارات فــارهـة ,لم أرَ مــثـلــهــا حـتى
عـنـدما كـان لديـنـا تلـفاز ,في الـكراسي
اخللـفية منـها أجسـام ضخمة ,كروش
متـزحلقـة فوق األفخاذ ,عيون تـفترس
الـوجــوه بـوقــاحـة ,شـوارب غــلـيــظـة,
بــدالت رســمــيــة تـلــمع ,ربــطــات عــنق
فاخرة ونـظارات سود ,عمائم بـأشكال
وألوان مـختـلفة ,أزياء عـربية حـريرية
القماش ومذهبة ,قبعات أوربية مُقببة
ودخـان سـجائـر كـثيف ,هـذا بـعض ما
أراه أمامـي اآلن وأنا عـجـوز مـتـسـولة
جتــاوزت الـســبــعــ عــامـا ال أعـي مـا
يـدور حــولي سـوى من يـتــصـدق عـليّ
ـارة ألدعـو له بـالـرزق والـعـافـية. من ا
نـــــزلّ أحــــدهم مـن ســــيــــارته ,أشــــعل
سـيـجارته ,حلم رقـبته يـتـراقص أعلى
صدره ,وجهه أبـيض محـمر ,ركل باب
ن ,أقبل عليّ وهو السيارة بقدمه األ
يـخـطــوا بـتـمـايل ,أقــتـرب مـني وقـال:
الــسالم عـلــيكِ يــا حـاجّـة. رددت عــلـيه
التحية بخوف وقلق واضحيّن ,أقترب
أكــثــر وقـال: ال تــقـلــقي يــا عــجـوزتــنـا
د لك اجلميلة ,نحن هنا لـنساعدكِ و
يد الـعـون; أنتِ إمـرأة مـسنّـة ويـنـبغي
ــتـبـقـيـة أن تـقـضي سـنــوات حـيـاتك ا
نحن بـبـيتٍ آمن وعـيّش هـانـئ وكر ,
هـنا خلـدمتك وكل مـا نصـبوا إلـيه هو
خـدمة الفـقراء. أخـذ نوبةً مـن القهـقهة
ثم أكـمل: وسـنــشـتـري لكِ بـيــتـا كـبـيـر
ونـعـطـيك راتـبـا شـهـريـا من احلـكـومة
ونــسـتــأجــر لك خــادمـة تــســاعـدك في
شــؤون الــبــيت ,هــيــا تـعــالـي مــعــنـا,
لـنـشــتـري لك ثـيــابـاً جـديــدة ومـعـطف

فاخر ,هيـا توكـلي على الـله وأنهضي.
حـــ كـــان يــحـــدثــنـي كــنـت جــالـــســة
الــقـرفـصــاء حتت شــجـرة الــكـالــبـتـوز
الصقة حلائط معبد أيكور ,إندهشت ا
صُـعـقت ,امــتأل فـضـائي جــدا بـكالمه ,
بــاإلنـبـهـار ,نـســيت حـكـايــات الـتـشـرد
وأوجـاع التـسول ,كالمه الـعـسـلي بدد
خـوفي ,نــهـضـت من مــكـانـي وضـربت
عـبـاءتي بـجـذع الـشـجـرة ألنـفث عـنـهـا
الـغـبـار فـتـنـاثـرت زقـزقـات الـعـصـافـير
الـــتي تـــتــنـــاسل عـــلى أغـــصـــان هــذه
الشجرة ,أتكأت على عصاي اخلشبية,
أخــذ بــيـدي نــحــو سـيــارته الــفــارهـة,
يخـرج من فمه دخـانٍ كثيف; سـيجارته
تـشـبه سـيـجـارة الـرؤساء ,جـلستُ في
قعد اخللفي مرتبكة جدا ,ال أستطيع ا
تـصـديق مـا يـجـري وجتـول بـخـاطـري
عشرات األسئلة ,أنني عجـوز متسولة
ال يــــحق لــــهــــا اجلـــلــــوس في هــــكـــذا
ذياع سيارات ,أنطلق بالقيادة ,أطفأ ا
ــصـبــاح الــداخـلي ,ســألـني وأشــعل ا
وقــهـقـهــته تـتــعـالى: أين تــسـكــنـ يـا
عـجــوزتـنــا احلــلـوة? هل لــديك عـائــلـة
وأبـنـاء?.. سـؤاله أوغل خـنـجـر احلـزن
بـــخــاصــرة الــذاكـــرةوهــيج جــراحــات
اضي ,أنـسـاني مـا أنـا به مـن سرور ا
وقـــــادني إلـى دهـــــالــــــيـــــز الـــــذاكـــــرة
أساوية.. أجبته: يا ولدي أنا ال أملك ا
داراً أســكن فــيه ,وعــنــدمــا يــحل عــليّ
الـغـروب أفـترش عـبـاءتي حتت شـجرة
ـعبد الـكالـبتوز وأغـفو علـيهـا بجوار ا
الـذي أتسـول بـالقـرب منه ,أما أبـنائي
لـساني .. أغـرورقت عـيـنـاي بـالـدموع ,

أصــبح ثـقــيالً.. أمــا أبـنـائـي يـا ولـدي,
رض السرطان مثل أبيه أحدهم مات 
واآلخـر أستـشـهـد في احلـرب قـبل عـقد
من الزمن.. شعر بحزني وعبّس بطرف
عــيـنـيه لــيـواســيـني بــحـكـايــاتي الـتي
طـمـرتـهـا الـسـنـ في مـقـبـرة الـذاكـرة,
ناولني منديالً ,مسحت عيناي ,أبتسم
فـي وجهـي وقـال: ال حتـزني يـا حـاجة,

سنجعل حياتك هانئة.
أســـتـــمــر يـــطـــوف بي شـــوارع مـــركــز
الـناحـية ,أوقف الـسيـارة ووقـفت بقـية
السـيارات الـفارهة تـباعا ,قال لي: هيا
أنــزلـي وأتــبــعــيــني يــا حــاجــة. نــزلت
مــنــالـســيــارة ومــشـيت خــلــفه بــخـطى
مــتــمـــوجــة نــحــو أحـــدى مــحــال بــيع
البس النسـائية ,أشترى لي قـطعت ا
من القماش ,ثوبا وعباءة ,بعدها دخل
إلى محل للتصوير الفوتوغرافي ,طلب
منـي االنتـظـار مـقابل الـبـاب الـزجاجي
وعـــنــدمــا يــنــاديــني أدخل. دخل وأراه
صـور وأسنـانهم تـتراقص يـتكـلم مع ا
من الـضـحك لـكـن لم أسـمع من كالمـهم
شـيـئا  ,بـعـد دقـائق صـاح لي ودخـلت,
زحف خلـفيكثـير من الشخـصيات التي
كـانت جـالـسـة في الـسـيـارات األخـرى,
في صالة التصـوير قال لي: هيا تعالي
ـا يــاحــاجـة لــنـلــتـقـط الـصــور. قـلــقت 
يـخــفي لي الــقــدر مع هـؤالء ,تــعــجـبت
كـــيف لــشــخــصــيــات مـــتــرفــة مــثــلــهم
يــــلـــتــــقـــطــــون الـــصــــور مع أمــــثـــالي
! دخلت إلى صالة التصوير, تسول ا
طـلـبت منه أن ارتـدي عـباءتي اجلـديدة
لكنه رفض بشدة ,طلبت منه أن أغسل
وجـهي من الـتـراب فـردّ غـاضـباً: ال ,ال,
هـــكـــذا أنت أحـــلى وأجـــمل ,نـــريـــد أن
نـلـتـقط مـعك صــوراٍ طـبـيـعـيـة بـثـيـابك
ــــليء بــــاألتــــربـــة, الـــرثــــة ووجــــهك ا
صــدقــيـني الــصــورة أجــمل لـنــا بــهـذا
الـوضع ألمــرٍ جتـهـلـيــنه يـا عــجـوزتـنـا
احلـلوة. تـبع كالمه بقـهقـهة طـويلة مع
جـمـاعته ,إسـتـسـلـمت لـطـلـبه فـظـاهرة
رجل طـــيـب وال يـــريـــد لي إال اخلـــيـــر,
جميـعهم ألتقـطوا معي الصور ,واحداً
تلو اآلخر ,بحركات مختلفة ,تارة وهو
يــنـــاولــني الــثــوب ,تــارة أخــرى وهــو
يـهـديـني ظـرف ال أعـرف مـا في داخـله,
لـكن بـعـد انـتـهـاء الـتـصـويـر جـاء أحـد
أفـراد احلـمايـة واخـذ الظـرف من يدي.
عندمـا انتهى اجلمـيع من الصور طلب
مــنـي الــتـــوجه لـــلـــســـيــارة ,جتـــمــدت
األبـتـسامـة على وجـهي وأشـتعل فـتيل
الضحك في فمه ,سألته عن الدار الذي
ســـيـــعــطـــيه لي ,ألنـــني رســـمت أحالم
الــعـيش بـكــرامـة بـعـد مــا قـاله لي قـبل
ســاعــتــ ,أجـــابـــنـي وهـــو يـــضـــحك:
أنتظري يا عجـوزتنا اجلميلة ,أصبري
فـــأن الــــصـــبــــر جـــمــــيل والـــلـه يـــحب
الــصـابـريـن. يـبـلل كـل كـلـمــة يـنـطــقـهـا
بـزخات من الـقهـقهة ,يضـحك بصراخ,
ـــذيـــاع وراح يُـــطـــقـــطق رفـع صـــوت ا
بــأصــابــعه ويــهــز رأسه راقــصــا عــلى
ـوســيـقى األجـنـبـيـة ,أعـادني صـخب ا
أمام مـكاني القـد الذي أتسـول عنده,
أنزلني من الـسيارة ,غلق البـاب بقدمه
الــيــمــنى ,أتــكــأت عــلـى عــصــاي وهـو
ـكان شي معي ,أجـلسـني في نفس ا
الــــذي أخـــــذني مـــــنه ,حتت شـــــجــــرة
ـعـبد, الـكالـبـتوز وبـالـقـرب من حائط ا
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ال عـرق يــهـتـاج فــيـهــا لـيـكــشف خـلل

اجلينات بطفرتها الوراثية ... 
أسلمت رقبتي للجالد  ,لكنه أستغفر
ــا رأى شــيـب حلــيــتـي يــلــمع ربه .. 
حتت ضـوء الـقمـر .. تـذكـرت احـمرار
يدي ووجه الصيدلي البشوش  ,ح
نــاولــني )الــتـيــزاب( عــلى أنه دوائي

 ...
حتـجـر الدمع  ,في مـحـجـر عـيوني , ,
وسكينـة اجلالد تبتعد ,عن عنقي في
ظلـمة لم أعـهدها  ,خشيت أن يرجع ,
شاهدت فـرفعت عيـناي الى الـسماء  ,
الـنــجـوم تــرفل وتــتـرك فـي مـســارهـا
حجر من نيازك ملتهبة  ,على اخلوف
أمـتالءت ـتــسـربل بــدثـار الــلـوعـة  , ا
هياكلي  ,ح سبر أغوارها اخلواء 
افترشت احلصى  ,وشواهد القبور ,
حـمـلت في قـيـعـاني  ,سـيقـان الـنـخل

قطوعة الرؤوس ...  ا
وعــنــد آذان الـفــجـر  ,حــركت قــدمي ,
لكنها كانت ثقيلة  ,كأني لم أمش منذ
أسحب دهـور ... زحفـت على بـطني  ,
ـرفق ذراعي  ,أضالعـا مــتـخـشـبـة ,
وسـيـقان وبـطن ضـامـرة مـن اجلوع  ,

حتى رحت أحك ظـاهـر يدي بـقوة  ,
أحــمـــر اجلــلــد  ,بـــعــدهـــا شــعــرت
بالـنعـاس .. لم أعـد أشعـر بشيء ..
تــتالشى صــور الــنــهـار في عــتــمـة
الــلـيل  ,حـ يـطـوي أراجـيح االمل
تـتـدافع الــذكـريــات اخملـزونـة حتت
ـــتـــخم وســـادة حتـــمـل هم رأسي ا

بأمور ال حصر لها .. 
تــمــتــد أصــابــعي  ,حتت صــدغي ,
أحتسس جار جـمجمتي  ,وتتراءى
خـطـوط بــيـضـاء تــزحف الى جـدار
الـشمس  ,حيث يـنـهمـر الـضوء بال

انقطاع .. 
تـكتـوي االحـاسـيس ,بـلـهب يـغـطي

مــســاحـات خلــرائط تــوقظ الــنـدوب
تـد بـأتـسـاع الوطن .. عـلى جـسـد 
ـفـروش على يلـعق تـواصل اجلـلد ا
ـبـنيـة من رموز حجـارة احلـضارة ا
بـاهــتـة ومـبـهـمـة  ,ال تـتـنـاول سـوى
مسلة حتكـي تأريخا ال ينتهي .. من
دوامـــة الـــنـــبـض يـــومئ بـــســـريـــان

احلياة ... 
ــزروع عــلــيه واجــهــني  ,بــوجــهه ا
ـا عـرف ابـتــسـامـة  ,وحــنك دقـيق  ,
معانـاتي .. تعاطف معي  ,استل من
ـوضـوعـة خـلـفه  ,قـنـيـنـة الـرفــوف ا

دواء قائال : 
-- أنها تفيد حالتك 

ما ب الغفوة واحللم  ,نهضت ليلة
كـامـلـة  ,بـنـجـومـهــا الـتي تـبـرق في
الــفــضـاء  ,كــلــمــا تــومض جنــمـة ..
يـكـون لـهـا في جـسـدي أثـر .. يـتـلف

وجوعة ...  أعصابي ا
احــــتــــجـت أن أقـــول لــــلــــصــــيــــدلي

البشوش :
-- ال أحتمل هذا الدواء .. 

وجعي في القلب  ,ح يكون القلب
 ,مضخة ال تدفع في أوردتي سوى
حـــفــنـــة دمـــاء .. تــبـــقى مــشـــاعــري
مـسـتـلـبة  ,أمـنـياتي مـسـتـلقـيـة على
ظــــهــــر اجلـــدب  ,الـــنــابـت في طــ
الـهـوس  ,حـاصــدا إصـراري حلـيـاة

أفضل .... 
الزال احلـلم يـتــمـرغ في وحل رأسي
ـها ـسـامـات أ والـنـجوم تـضع في ا

دمن ...  ا
كـيف يـجرؤ  ,من أحـمـرت عـيـناه من
الــبــكــاء عــلى وقف تــداعي حــقــائق
كــانت ثــابــتــة  ,زمن حتــول لــهــوس
يــبــنـي حــضــارة عــمــيــاء ... حــامال
خــلف أصـــرار الــوجــوه اخملـــفــيــة  ,

أقنعة  ,بال مالمح تشي باآلتي ...

ال فائدة ترجى منها ...
أحبو نحو النهر القريب  , ,عسى أن
أبل عـطـشي برشـفـة ماء  ,ال رتوي ..

ح التراب يئن بال ندى ...  وأ
-- من يرفع يده الساعة للدعاء ..

لـيــأتـيـنـي بـغـيـمــة تـهـطـل بـجـرارهـا
ـح الشاطئ ال االرجاء ا ...الضـوء 
يـــصـــافـــحـــني من بـــعـــيـــد اســـرعت

ياه ...  اتدحرج نحو ا
يــتــوثب داخــلي ســريــان احلــيــاة ..

أهتف في سري : 
-- سـأشـفـى .. ويـتـعـافى بـدني .. ال
أعـيـد لـلـنــخل بـهـجـة الـسـعف  ,ح
ـاء تــطـرزه الــريـاح ... أهــفـو عــلى ا

يبللني .. أرى صورتي 
عـلى وجه النـهر ... فيـستـفزني هول

نظر ..  ا
-- لـقـد كــانت الــثـآلـيـل تـطـفــو عـلى
جـــســــدي كـــالـــطـــحــــالب .. تـــســـرق
نــضــارتي .. أبـدو عــجـوزا مــهـشــمـا
,يأكله اجلرب .. 
فــرحت أفــرك ظـاهــر وجــهي بــقـوة ,
حـتى أحمر جـلدي .. وبقيـت يقظا ال

يراودني النعاس ..

الطقس
اعمى

واطياف احلدائق
نسيج من حريق
البَرَد السماوي
سِقْط البرادة
فاحتفلي

يانار بالدماء
واوقدي عشب الطريق

فها نحن
نسينا االخضرار .

××
من شرفات

الليل
اطل على االنوار
شارع السعدون

غا ف
على كتف الط
نبطحون وا

على ساقية اخلمر 
يتساءلون

عن
قبضة من نساء الليل
والشاعر اجلريح

مازال يغني
بال عزف

يعلكه السكون
يعلكه اجلنون

وانا
اغنيتي

ملح 
يؤرق اجلفون....

××
أمل
××

بيت 
العالم

بشع وقميء

لو كنت أعلم
ا أتيت

لم تخبرني روحي
لو..

لقتلتني مذ كنت
نُطفة

تتشكّل..
ا - ر

صدقت اجلن
حينما قالت

إنهموا
في معصرة الدم.

.. والصالة
تسيل
هاربة

من اجلنائز.
مـن يــــــــغــــــــني

للحمم
بـــــــعــــــد هــــــذا

االنتحار
ال معنى له

(فـــــســــيـــــزيف
ظلي)

دحـــــــــرجــــــــــتهُ
العاصفة
وال أمل

!!?
××
زهره

××
الــــروح  بـــنـــاء
هــشّ هـــــــــــــــذا

ساء ا
 فارغة

إال مـــــن حلــــن
كــــــمــــــا بــــــرق

العاصفة
ال يضئ

سوى  دروب للموت
الن

احلياة  زهرة  ال تبتسم 
هنا..?

××
شك
××

اليـقـ ال يزال جـالـسا فـي جعـبة
راسي

بدأت أخاف عليه
هذا ألنني كلما تذكرت....

أنساني!!
ا .. ر

كي ال التفت
حرصا على عبوري 
من فوق دبابيس العتبة

الشك له أعماق
ح ال تغسله 
فضة القمر...

××
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