
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.Issue 6283 Tuesday 26 /2/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6283 الثالثاء 20 من جمادى االخرة 1440 هـ  26 من شباط (فبراير) 2019 م

ÍbMLŠ rFM*« b³Ž

بغداد

VKB «

اجنزت دائـرة الـفنـون الـعامـة مـراحل متـقـدمة مـن تمـثال الـسـيدة ام قـصي . وقـال مـدير عـام دائرة الـفـنون عـلي عـويـد العـبادي ان
(الدائرة اجنـزت البورتـريت للتـمثال من مـادة االستايـر وبود بقيـاس اربع سـنتمـتر مع قاعـدة يثبت عـليها بـقياس اربـع سنـتمتر
تبقي من العمل ـشمع ) موضحا ان (ا نحوتة والتشميع على ا ليكون االرتفاع الكـلي ثمان سم  كما اجنزت القوالب  لالجـزاء ا
هو تـغلـيف الـنحت بـالسـكـري وادخال الـقطع في الـفـران واحلرق والـسبـاكـة واللـحام والـتنـظـيف واالكسـدة وهذه تـعد هـي ختـامات الـعمل

للتمثال). 
وب العبـادي ان (العمل في الـتمثال بـدأ قبل اسبـوع من تاريخ تـوجيه وزير الثـقافة ومـدير عام دائرة الـفنون الـعامة ويشـرف عليه كادر
حـسـام حـازم سـلـو وعـبد الـسالم ـصـاهـر الـفنـيـة عـلى مـادة الـبـرونـز. وشـارك في تـصـمـيم الـتـمثـال الـفـنـانـ طه وهـيب  مـتـخـصص من قـسم ا

رأة. ناسبة  يوم عيد ا ؤمل ان يفتتح التمثال  اسماعيل.ومن ا

رسالة بغداد
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انهم يصلبون  الهواء 
صلبته األساطير  في كتب األول

كتب أم غثاء
أسود دمُها كلُّ تلكَ الضغائن ..

تلكَ احلقودْ
-أسود دمُها-

. ورماداً ودودْ تنزفُ الكلماتِ قَذىً
تلتقي 

ُعتمات ..  بالرؤى ا
بأساطيرَ من قينُقاع اليهودْ 

َا باخلرابِ الذي قدْ 
والظالمِ الذي طالَ كلّ السما

...........
  : أيها الصاعدون الى الشمس 

حُلم الفراشات  حلم قد
يقضُّ  العظام التي تستفزُّ احلجر

يستعيدُ الرزايا  
وتَ قبل القدرْ ويستعذبُ ا

مُذ تغوّل فينا انتقام
توالد عبر بقايا جيوشٍ من الثأرِ 

مجبولةٍ باألثر
.......

عندما جاءت الظُلماتُ 
صنعنا لكل إلهٍ قبيالْ

وانتمينا له 
وأكلناهُ في اجلوعِ ربّاً جميالْ

ا ينسبون  وارتضينا 
وما صوّر األولون

وما جنّمتهُ الرياحُ لنا بُكّرةً وأصيْال
ليس هذا إفتراء 

تونْ على هامشٍ في ا
ُجونْ وال خلق آلهةٍ من خيالِ ا
قد رأينا الهاللَ قُبيَّل الغروب 

وَمَا أَنْشَأْ الْعُمُرُ جيالً 
حتمّلَ وِزْرَ 

مَا كان فِي أَهْلِ مَدْيَنَ جيالْ
قد طوينا العصورَ 

ولم نهتدِ في السبيلِ السبيالْ

الظالمُ ..الظالم
شارعٍ من همومْ

وت يربكُ ا
في وطنٍ  نازفٍ ال ينام

خضُهُ في دمٍ يستغيث  و
وال يَستردُّ السهام 

......
ذاتَ  حزنٍ نبيل

 سأرسم  أحالم جيلٍ وجيل
وأنشر  جرحي وغمّي الثقيل 
وأوزع قلبي على كل فجر يسيل

مع الشمس  
ستحيل ال أعرف ا

وأرابط في وطٍن مُثقَلٍ باجلراحْ
قسّمَ الوحشُ أعضاءَهُ 

ب ليلٍ وليل ..
ما تَخثَّرَ من دمهِ 

ضائع ب تلك العواصم 
واألرضُ دائرة خلفَهُ 

والرمِاحُ
تدورُ بجيل

ُستباحْ من حلمهِ ا
دى والبِطاحْ في ا

......
صرخت نخلة في أعالي الفرات
: ان يوم القيامة يوم أليف هنا 

فال الراسياتُ  صمدنَ وال الطيرُ طار
وال تستطيع  السماء الهبوط  

وال الغيمة العاليهْ
وكل احلـــبـــالـى زحـــرنَ من الـــسُـــكـــر

والنَّاس 
تمشي الى الهاويهْ

هو السخطُ والسخطُ جنٌّ جبان
قد نُسَميه كيد الضغائن 

كيد مَنْ 
حلمّنَ بنُعْمى الفحولةِ 

أغرقْنَ بالسفحِ قحط البالدْ …
منذُ خمس قرناً 

وبابلُ مسبيّة 
تستعيدُ احلِدادْ

كانَ ليلُ السفادِ نهاراً 
جَنى في أساطيرِ أيامِنا
لغةً من يبَاسِ القتَادْ

ْ ما الذي سوفَ يَبْقى من األقدم
?ْ ما الذي يُشعِلُ  الثلج في احلا

غَيرُ ما إقترفَ إإلثمُ
أضحيةً للسماءْ

و مَرَارَاتُنا حكمة 
وقراب مغسولة بالدماءْ

القاتها
يُولَدُ احللم في فجرها 

نايا إماءْ وا
....

ها هُنا ينحني النهر
قبل النخيل

اءِ  ودمي .. ا
. يسقي عطاشى السبيلْ

ِ يتنفّسُ في رئَتّ
 –على حجرٍ- 
قاتالً أوقتيلْ

صائبُ مقبرة  وا
وتُ أحشاءَها يَبْقِرُ ا
ويُغيّرُ أرضَ السوادْ

هو ذا طينُنَا مُذْ جُبِلنا بهِ 
مُذْ رفعنا البنودْ
نقشنا النواويس

قبل اللحودْ
ومضينا نؤرَّخُ

في النسغِ فجراً تولّى 
وأمسى جتاعيدَ ضوءٍ

خبا في الرعود
ربّما كان في النهر خوف 

ا القرُّ فيه
وأنذّرَ معراَجهُ في الصعود

......
وطني

صلبوهُ على جذعِ قرنٍ
بعمرِ الدهورْ

أكل الطيرُ من رأسهِ 
واستوى صدّرهُ
ملعباً للنسورْ

كم طَفَونا 
وطفنا بتلكَ القبورْ?
وترسَّبَ في األرضِ

حقد قد
: نسيَ الليلُ أقمارَهُ
في الهزيعِ األخيرِ

من الغوثِ 
ُستجيرِ كا

من القيظ بالنارِ
أصرخُ :

أنَّ إحتفالَ العصورْ
صرختان من احلشرِ 

يومُ النُشورْ
صرخةُ األرضِ ثاكلة 

والسماءُ 
وما قدَّمت من نذورْ

.....

والذي اسْتَصرَخَ األَمس 
يبطشُ في النخلِ 

هل يَرِثِونَ السمواتِ .. 
أم يرثون النخيالْ ?

أيهذا الذي عرّشَ احلقدُ في دمهِ 
واستطابَ الغموم

?.. كلُّ فجرٍ يزمّ معي غيظَهُ
يُمْسِكُ الذئب من جوعه
 ويطارده في التخوم.  
دى غير عَفْنٍ  فما في ا

وريحٍ سمومْ 
وليلٍ على شكلِ بومْ

.....
كلّما ضيّقوا احلبلَ في عُنق النخل
أو حرّقوا جِذعه واستباحوا الترابْ

قد تنفس من شهقة اجلمر صبراً وآبْ

شاهراً دمَهُ في رؤوسِ احلِرابْ
....

أضرموا النار 
واحتطبوا  كل أفراحنا في الظالم

صائب  صائب تركض ب ا ا
حتى اكتوينا

سامير قبل احلصى   بدقّ ا
في القلوب التي ال تنام

...
انـنـا نـحـلمُ اآلن .. حــ يـطـيب الـتـأمّل

بالشمس قبل الغروب 
رارات كل احلروب 
تهجّد دمع النحيب

أرى أَوَّلَ الشمس أنثى  
 فكيف يراني الذي  ال أراه
غيبْ كما قد رأيتُ إنتحارَ ا

وكيفَ رسمتُ األكفَّ 

تقطّرُ في الغيمِ
من دمِها 
ومعاصمها

خُضّبت بالنزيف 
وكيفَ رسمتُ العيونَ 

ولونَ الصدأ
في إصفرارِ وجوهٍ مخيف

كلُّ ما نسجَتهُ الرياحُ 
لكي تُزهرَ احلُلمَ في نبعه

تمسحُ الذُلَ 
عن شجرٍ فارعٍ 

في الفرات اخلصيب
ولكنهم وَأَدوا احلُلمَ 

والروح مطفأة 
و دخانُ دمي 
سلّم للصليبْ
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قصتان قصيرتان

فنـانـا تشـكـيـليـ?كل مـا عـرفـته عن الرجل
الــذي اوصــلــني قــوله :سـيــدك ســيــعـود
انت احلـــارس هــنـــا .كم هــو يــومـــا مــا 
صــاحب ذوق لــيــحـول هــذا الــفــنـاء إلى
فـرشـاة لـعـوب عــلى جـدران المـعـة .تـرك
الـفـنـاء خـشـيـة ان يصـيـبه عـمـى االلوان
.نــظـر إلى ســاعــته انــهــا الـثــانــيــة لـيال
ضحك قـائال:ايعـقل ان ابقى لـهذا الوقت
الثانـية ليال ?كان يتـذكر الساعـة الثامنة
اطول وقت ليطفىءالتلفاز ختى ال يهذي
..ويبـدا برنـامج النـوم ألوالده.رفع نظره
راهـا صافية إلى سماء الـساعة الـثانية 
ـة مـتـسـامـحـة من نـهـارات الـبـشـر الـظـا
راى الـنــجـوم وديــعـات وهـي تـتألأل في
ــوائــمــة ?ومــا ســر مـــا ســر ا الــســمــاء 
احلـــصـــار الـــذي يـــفــصـل بـــيــنـي وبــ
نـزل ?لم يـكن يـدخن السـجارة صـاحب ا
حــــــــتى يــــــــذهـب دوار الـــــــرأس الـــــــذي
الزمـه.صــعـــد إلى الـــطــابق االول لـــيــرى
الـزخـارف تـمال الـغـرف ..نوافـذ بـاشـكال
وهـنـدسـة لــلـبـنـاء اجلـديـد قـال:يـبـدو إن
سيدي على درجة رفيعة من الذوق حتى
يـــجـــمع بـــلـــطـف الــطـــابـق االول بـــهــذه
التشـكيلة اجلمـيلة .اخذته الغـفوة ثانية
عــــــلى االرض;احـس عـــــلـى اثـــــرهـــــا إن
الدوالرات الـتي سيحـصل عليـها تتـقافز
امـامه !كـان يـعيـش الصـمت امـام نـقوده
الـتي سيـبتلـعهـا السوق ويـضيف الـيها
مـايحمـله للـبيع .اقـنع نفـسه بالدوالرات
قـال مـرددا :غـداسـاذهب إلى تـمـال يـديه 
ـا يسأل الصف الخـبر الـطالب عنـها .ر
بــــعـــضـــهم مـن اين لك هــــذا يـــااســـتـــاذ
?سـاجـيـبـهم عـما كـان يـعـتـمل في ذهـني
هـو من اين تصل ويـوقد شـعلـة االسئـلة
ا هـذه الدوالرات حـتى تـكـون عنـدي ?ر
كــان هـذا مـن لـغــز احلــيــاة !رسم مالمح
ــنـــزل الــفــاخـــر عــلى ســـيــده صــاحـب ا
هـو شـخص فـيه من ـوزايـيـك  ارضـيـة ا
غـلـظـة الـيـدين حاول أن جهـامـة الـوجه 
ــسـك بــهــمـــا قــفــزتــا جـــانــبــا  زادمن
الــضـــربــات اصــابـه الــهــوس بـــعــيــنــ
بارزت فـيهما قسـاوة السن .دخل في
غفوة ثالثة تركته إلى نهار اليوم الثاني
..ردد غدا سـاذهب إلى الـصف بدوالرات
تـــزحف عــلـى احلــصـــار الــذي اوشك أن
كــانت آثــار مـا تــركه من لــعـاب يــاكـلــني
احـمرسـال على ارضـية الـغرفة قـد انهت

كل حركة له. 

قــال ذلك ـــدرســة  غــدا ســـاذهب إلى ا
وهـــو يــدخل الـــبـــيت الـــذي ســيـــقــوم
بــحــراسـته .ابــهــره عـصــر ذلك الــيـوم
ــنــتــشــرة الــزوايــا ا مــنـــظــر الــبــنــاء 
والـنوافـذ الـتي تـبـدأمـنـتـصف جـسمه
ــلــون الــزجــاج ا واقــفــا إلى الــســـقف
زجاج مـظلل .مـد بصره لـينظـر لم يعد
يرى شيـئا.توجه إلى شـباك آخر وجد
زجــاجـة واحــدة لـلــنـظــر جتـاه الــبـاب
رمى بـجـسـمه عـلى االرض اخلـارجـي 
يــديه وشــعــره الــذي خط راى وجــهه 
الــلـــون االبــيض عـــلــيه .يـــومــا جتــرآ
للـذهـاب يـشـكو الـشـيب أمـام الـطـبيب
الـذي ضــحك من سـؤاله قـائال : أتـريـد

ان ترجع لشبابك? 
-ها دكتور هل من امل ? 

-انتـهت ....اخلاليا الصبـغية ضـعيفة
ــاذا تــريـــد الــعــودة عــنــدك ?_ولـــكن 

للشباب . 
-دكتور سمعت اخبارا مزعجة . 

انتهى ... هذه حياتك! 
-انتـهـت في الـتـعـاسـة والفـقـر . -انت

يت !  ضمن احلي ...ا
-شــــكـــرا دكــــتـــور . افـــاق مـن غـــفـــوة
شعـره تذكـر ما مر _حتـسس جسـمه 
علـيه مع الطبـيب كان كلـما دخل غرفة
اوصـــلـــته إلى بـــاب ثـــانـــوي .قــال مع
نزل !من سيسكنه نفسه عجيب هـذا ا
تـذكـر الـرجل ?انـا فـقط احلـارس هـنـا 
نـزل يوصـيه بكـلمات الذي قـاده إلى ا
..ال تـــســال عـن أي شىء ?انت حــارس

هنا . 
-لــكـنـني غـدا سـاقف امـام الـطالب . -
تضررين من احلصار . انت مع شلة ا
سك الـطباشيـر ليكتب على -انا من 
الـسـبـورة ..احلـصـار والـفـقـر طـريـقان

للموت . 
انـتـبه -وتـقـيـد -ال يـهـمـني مـا كـتـبت 
بالتعليمات التي وقعت عليها . 
نزل ?  -ولكن اين صاحب ا

-هـنــالك في الـبالد الــسـعـيــدة .يـعـيش
يتلذذ بالليالي احلمر احالما ال تنتهي 
أصـابه الـقــرف والـضــيق من احلـصـار
احس بـكــابـوس يــلـتف حــوله لـقـد الذ

بالفرار . 
-أيعيش الفقر مثلي ? 

هرب -يـسـتـطـيع ان يـشـتري كـل شيء 
من الــكـآبـة الــتي حـصــلت عـلــيـهـا انت
.ها...ها..ها ! ركض إلى االكياس يفتح
انـهـا مـا فـيـهـا بـعـد أن أحس بـاجلـوع 
الـلــيـلـة االولـى بـ الـنــوافـذ واالبـواب
والتي تعـبت من احصائهـا .اخذ يلتهم
اء بقـايـا وجـبة الـظـهـر حبـات عـدس 

احـمـر تنـتـظـره كل يوم ..ال حلـمـة فيه .
هــكــذا نــحن ال نــعـرف الــلــحــمـة إال في
ـنـاســبـات !قـال ذلك .يــاخـذ قـدحـا من ا
الـشاي يـنـظـر من الـنـافـذة إلى الـسـماء
يـنـظـر إلى احلـديـقـة تـزيـنـهـا االضواء
ـنــظــر لــنـزول واالشـجــار اســتــهــواه ا
احلـديـقة .كـان يـتـمـنـى ان يـأخذ اوالده
إلى احلدائق ولـو فسـحة من الـسنوات
الثقيـلة التي عاشهـا .كان يقول لهم كل
يوم غـدا سنذهب ثم يـطوي الصـفحات
الـتي تـتـكـرر . رجـع ثـانـيـة إلى الـغـرف
الكثيرة امـسك ورقة وقلما وسجل هذه
الـــغـــرفـــة الـــورديـــة ألم اوالدي !غـــرفــة
ســـاحـــرة.وهـــذه الـــغـــرفـــة اخلـــضـــراء
ــرحـون وتـكــبـر مــشـاعـرهم لالطــفـال 
فـيهـا!وتلك الغـرفة السـتقـبال الـضيوف
زاد .واالخـرى لـلـمـقتـنـيـات من سـوق ا
.وتـلك الـصـفــراء لـتـكن لـكـتـبي ودفـاتـر
الـــطالب !وتــلـك الــزرقـــاء ال اعــرف الي
شي ستكـون !ولكن ما هذا الـفناء الذي
يجمع كل األلوان ايكون صاحب البيت

كـم يــحــتــاج الــعــشــاق من وقت لــكــســر
شوكة الزمن? 

انه عدوهم االكبر فللزمن عالقة عكسية
ـتـوجـهة مع احلـب. يتـذكـر هـو رحـلـته ا
من سـنـغــافـورة الى لـنـدن نــهـايـة شـهـر
ــا تـــذكـــره احلب تـــمـــوز قــبـل عـــامـــ 
بــرســالـة. لــيـتـه مـا ذكــره! فــإذا انـكــسـر
الـــقـــلـب تـــغـــيـــرت فـــضـــائل االنـــســـان
وطـبــائـعه. هــكـذا تـغــيـر هــو يـوم خـانه
الــنـــســيــان رغم ان الـــرجــال رجــاالً في
الـــنـــســيـــان كـــمــا تـــقـــول احــدى كـــبــار
حاربة الكاتـبات واحلق انهم اشـجع 
الذاكرة وخـاصة ذاكرة احلب. جلس في
مـعـقـد الـطـائـرة اخملصـص له في جـناح
رجــــال االعـــــمــــال رغم انـه كــــان ثــــريــــاً
ــال واضــاف حلـقــيــبـة بــالــذاكـرة ال بــا
ثـــــرائه: الـالمــــبـــــاالة. ســــألـــــته احــــدى
ضـيفات عن نـوع الشـراب الذي يرغب ا

بتناوله فرد عليها: 
اريد شراباً للنسيان!

ثم فـتـح حـاسـوبه وكـتب: لي مـوعـدا مع
احلب..قـريــبـا! وحتــقق هــذا بـعــد سـنـة
واربعة شهور من تأريخ االرسال وهذه
الــرســالـة جــاءته بــعــد ســتــة اعـوام من
اخلـذالن االكـبـر فـيـوم ارسـلت لـه حتـية
اصـابه البـهتـان الـعاطـفي وسأل نـفسه
ـاذا يـعــود الـعـشـاق بــعـد سـنـوات كـان
االجـدر بـهـمـا ان يكـونـان مـعـاً خاللـها?!
ـــشــاريع كل شـــيي تـــغــيـــر تــقـــريـــبــاً ا
شاعر فكان مـشروعه السابق وطنا وا
واصـبح غربـة ومشـاعـره حبـًا فاذا بـها
وعــدا بـعــدمه جلــنس من الــبــشــر.  هـو
اليوم يفضل العيش في السماء ابتعادا
عـنـهم فــدرس الـطـيـران الــعـسـكـري في
جامعة سانت هيرست االنكليزية وحمل
لــقــبــاً مـــا كــان يــطــمـح به صــحــيح ان
الغربة مكلفة لـكن كلفتها اقل بكثير من
اسعـار حب اليـوم. الغـربة تـعطي شـيئا
مـهـدئا لالعـصـاب كدواء لـلـفراق.  يـقول
لـنـفــسه احـيـانـاً : ( انـهــا جـمـيـلـة حـتى

ـا حتـققت اشـيـاء ما بـخـذالنهـا فـلواله 
كـنت قد حـققـتهـا ابان فـترة حـبنـا تلك).
مـشكـلته الـذاكرة ال اكـثر. فـهو الـذي كاد
يـنـسى الـوطن حـتـى عـاد اسمـهـا امـامه
كغيمة اثناء غارة جوية فبكى! انه رجل
احلب يـوم امـسى احلب مُـخـان كـالوطن
الـذي يــنـتــمي الــيه كـيف ال وهــو الـذي
اتفـقا على خـيذالنه احلب والـوطن معاً;
ليحتضنه حضن اخر يدعى الواقع. هو
ـغدورين يـصف نفـسه بأنـه كغـيرهُ من ا
ال يــعــيـشــون واقــعـا وال يــســتـطــيــعـون
اضي ذلك انه عربي ذو التخـلص من ا
تــأريخ مـــجــيــد هـــكــذا يـــدرس الــعــرب
ا ـدارس من دو ابـنائـهم التـأريخ في ا
يـذكــرون لــهم حـجـم اخلـيــانـات. اذن رد
عـلى رســالـة احلب تـلك رغم انه افـتـعل
ـعــرفـة ولــغـبــائـهــا صـدقت ذلك! عــدم ا
اغـلب الـنـسـاء جــاهالت حـتى لـو بـلـغن
ذروة الـــعـــلم اال يـــكـــفي قـــوله تـــعـــالى
((ناقصـات عقل)) فلـو امتلـكت شيئاَ من
نفي ذاك ـا صدقت رده ا فراسة احلب 
فـسـؤالـهـا كان يـشـبه اسـتفـهـام االطـفال

السذج:
-هل عرفتني?

فرد:
ال لالسف!

حـتى هـربت. كــانت كـالـسـهـل سـطـحـيـة
بـسـؤالهـا وكـان كـالـبـحـر عـمـيـقـاً برده
فـكيف لـرجل ينـسى إمرأة لـوال خذالنـها
ا وصل الى ما وصل اليـه ولوال حبها
ــا عـرف احلــيـاة عـلى حـق.  يـوم انـهى
دراسـته االولـيـة في الـلـغـة االنـكـلـيـزيـة
بـقي مصـراً على حـرصه جتاه الـعربـية
ـعـلقـات والـقرآن بل لـيـست النهـا لـغة ا
ـبـكـر. كان النـها لـغـة تـواصل حـبـهـمـا ا
ـا يـقـرأ مـتـأكـداً مـن عـظـمـة حـبه لــكـنه 
لـلـعـشـاق قـصصـاً يـتـيـقن ان ضـوء حبه
ـا قاله خـافتاً. فـعظـمة احلب ال تـتوقف 
قـــيس ومــا ضــحـى به عــنـــتــر وحــدهم
الـرجـال رجـاالً في الـعـشـق امـا الـنـساء

فال يـكـفي اسـمـهن ألثـبـات ذلك. فـما
هي تضحيـة ليلى وعبلـة امام عظمة
اولـــئك? هـــكــذا كـــان يـــرى الـــبـــشــر
الـعــشق لـلـرجــال فـقط. امـا لــلـنـسـاء

فشيمتهن نزوة ال اكثر…
إلتقيا اذن!
ذات يناير..

ـرأة الـتي ألـفت لـلـحب وصـدق هـو ا
كــتـابـاً يــدعى في ديــسـمــبـر تـنــتـهي
االحـالم وفي يـــنــايـــر يــبـــتـــد حــلم
جــديــد. هــذه اول امــرأة يــصــدقــهــا
فـعـكس اغـلب الـكـاتـبـات كـانت اثـيـر
عـبد الـله الـنشـمي صادقـة بـكلـماتـها
شـاعر الـتي تـخطـهـا على صـحـراء ا
الـعربـية.  تـمنى يـوما لـو ان النـساء
كأثـير بـوفائهن. فـهي الوحـيدة التي
قـالت ”اهم مــا في احلـب ان تــصـان
كـرامـتك “رغم ان كــثـيـر مـن الـنـسـاء
قــــالن له ان الــــكــــرامــــة امــــام احلب
تمـحى. اذن انصفـته عبيـر بأعمـالها
بـقــصـد او بـدونه فــكـتــاب ذات فـقـد
يـصف فـقدانه ذاك. هي تـلك الـسـيدة
ــا الـــتي قــالت ”أحـــبــبـــتك اكــثـــر 
ا استحق“ ينبغي وأحببتني اقل 
كـانت دائـما تـشـيـر حلبه من دون ان
يعرفا بعضـهما. ذاك الطائر الذي ما
كان يحلم ان يكون طائرا فهو قنوع
بـأن يـظـل عـصـفـورا في عش حب ال
نـــســـراً في ســـمـــاء حـــرب. عـــلـــمـــته
الـعــسـكـريــة ان االنـضــبـاط الـروحي
اسمى الصفات االنـسانية  وعلمته
هي الـصبـر بـعد هـجـرانهـا إياه ذات
خـــريف. يـــوم الــتـــقـــيــا بـــعـــد فــراق
السنـ تمني لو  قـال لها: ( ما كان
احلـب مــذنــبــاً في فـــراقــنــا بل كــنــا
مـــذنـــبـــ بـــحـــقـه نـــحن من كـــســـر
أجنحـته نحن ايضاً من نـتفنا ريش
عـزته). بـعـد لقـائه بـهـا غـادر الوطن
فــوراً فــهــو من جــيل الــوفــاء ال من
جــيل الــســفــهـاء ال يــأكل طــبــقــاً مـا
اسـتـاع يـومـا شــراءه ألفـتـقـاره مـاال
كــــيف ال وهــــو يـــعــــيـش في عــــنـــان
الـسمـاء وهل ثمـة من نسـر يصـطاد
فــريــســـة مــكـــتــفــة?! كـــتب ذات يــوم
مــتـوهــمـا  ”سـيــبـقـى حـبــنـا ابــديـا
وسيظل الوطن سقفا لعشقنا وسترا
شاعرنا  .“ثم بع لعواطفنا وغطاءاً 
ذاك كتب  ”ال بقينا وال بقي الوطن“
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