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يَن قد نَطَقا .. َعلى يََدْيكِّ بِّألواحٍ ، وقد َصَدقا ! ينِّ : إِّنَّ الط ِّ ِّ
 يا قاريَء الط 

 
َزقا ؟!  أَمجاَدنا إِّْن أَصبََحْت مِّ

ينِّ ذاكَِّرٌة ..... تَلُمُّ ِّ
:هل لِّلط  ينِّ ِّ

 يا قاريَء الط 
 

ينِّ  ِّ
: هل لِّلط  ينِّ ِّ

َد َفْجًرا كاَن ُمنبَثِّقا ؟!يا قاريَء الط  َرٌة ..... بِّأَنَّ ُيَجد ِّ َمقدِّ  
 

ينِّ ُمعجَِّزٌة ... بِّأَْن تُعيَد لَنا الرُّوَح الذي ُزهِّقا ؟ ! ِّ
: هل لِّلط  ينِّ ِّ

 يا قاريَء الط 
 

يُننا ُخلِّقا !! نَّا طِّ ْنُه ُخلِّْقنا ، ومِّ يُن دوَرتَُه ..... مِّ : داَر الط ِّ ينِّ ِّ
 يا قاريَء الط 

...................................  
 

ٍ بَيَننا َعبَقا ! َرًة ..... .......بُِّكل ِّ عِّطٍر َزكِّي 
ا تََزْل فِّينا ُمَعطَّ ْكراَك لَمَّ  ذِّ

 
قا ! َق اآلثاَر في َولٍَه ..كَِّشمعٍة ذاَب عِّشًقا بِّالَّذي َعشِّ  أَنَت الذي َعشِّ

 
يلِّ واألََرقا ........ وفي النَّ 

بًا لََك َكدَّ اللَّ هارِّ تُسيُغ الَحرَّ والَعَرقا !ُمستعذِّ  
 

لمِّ ،بل ُكْنَت كالمِّصباحِّ ُمحَتَرقا !  أَْفَنْيَت ُعْمَرَك في التَّنقيبِّ تَضحيًة ...لِّلعِّ
 

ثَل َشمسٍ تَمََلُ األُُفقا ! مِّها .. َفأَصبََحْت مِّ ولى َمالحِّ
ُ
 بََعْثَت مِّن ) سوَمٍر( أ

 
ًشا( َجَسًدا . لجامِّ . َحيَّاً نَحِّسُّ بِّهِّ األَحزاَن والَقلَقا !يا َمْن بََعْثَت لَنا ) جِّ  

 
 أَحَصْيَت أَنفاَسُه في ُعْمقِّ رِّحلَتِّهِّ ...وقد َجَسْسَت لَُه القلَب الذي َخَفَقا !

 
ُرقا !

ُّ
 ُهَو الذي قد َرأى األَشياَء أَجَمَعها ... وساَر في األَرضِّ َحتَّى َعبََّد الط

 
ًفا . ثلَما انطَلَقا !ُهَو الذي َسبََر األَغواَر ُمكَتشِّ ْنها مِّ .... في رِّحلٍَة عاَد مِّ  

 
 َفال ) ُخلُوَد( لَنا إَِّّلَّ على َوَرقٍ ..... َفَنحُن أسماُء َموتى تَسُكُن الَوَرقا !!

 
نا الموُت أشهى أكلٍَة طََبقا !! نيا ُيَخل ُِّدنا ....... أََعدَّ  َّلَشيَء في هذهِّ الدُّ

............................. 
َحٍة .. َحلَّْت َعلَْينا ، وَشر ٍ َفوَقنا انَطَبَقا ؟!يا قاري ينِّ : هل تَدري بِّفادِّ ِّ

َء الط   
 

ٍن : ُكلُّ َشيٍء فِّيهِّ قد ُسرِّقا ! َمْت بِّالفأسِّ أو ُسرَِّقْت .. في َموطِّ  آثاُرنا ُهد ِّ
 


