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   ،…  وسرقتْ

  ساده،   يا  تتهمونى   ال
   الساسه   تدعون   من   يفعله   ما   إال   أفعْل   لم

 الكاسح   الماِل   أصحاب   أو  
 الشفره فك   حذقوا   من   أو
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   ت،وكذب

 حكمك  فى   تتعجل   ال
ولينظر   أى  ـِـه  فى   منكم     ْ أوراق

ـِد  فى                                            ْ، زواج   عق
ـِى   بحث   أو ـَّى  علم ـِه،  يترق                                  ب

 نفسه   داخل   ينظر   أو
 كمهالح   ببعض   أصيب   كان   إن

   : ولْيخبرنى
  . الكذاب  وحدى  أنّى   هل
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                                              اللذة   وتعجلتُ

     الصنعة   أتقنتَ   أنك   إذ   سيد   يا   تؤجُل   أنت
 الشرع   ثوب   لبست   إن  سرقه،  تدعى   ال    السرقة   أن   تعرف

بالكلمات   قاصد   تحول   والكذب   المطبوعة   واألرقام         
 وحدى  أمضى  لكنى
 ، األصدقَ   األجداد   وبلغة

    مثلكمو   شيئا   أضمن   ال
 األيام   مقتبل  فى       

 “اآلن ” سوى  لدى   ليس   إذ
ـِـى   اغتلتم   فكما ـْـس                            غدى   ألغيتُ  .. أم

 وجودى   كلَّ  تعنى  عندى   واللذّةُ

 
  
  

وسرقت  … ،  
  ساده،   يا تتهمونى    ال

  من   يفعله   ما   إال   أفعلْ   لم
  الساسه    تدعون 

 الكاسح   المالِ   أصحاب   أو  
 فك الشفره   حذقوا   من   أو

 
 
 
 
 
 
 

  عن   سولالمع   وكالمكمو
 العذريه 

  األسمى     الحب   وعن
متكم يخفى    وهرِد   للحيوان  

 األعمى 
 
 
 
 
 
 

  : ساده   يا
  إن يتبقى    ماذا

 ـَـت ـِـل ـُـص   عن روحى    ف
          الثائر؟ جسدى  
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 األجداد   قانون   هذا
                                تبقى   ..آخر   بنصف   تلتصق
 العذريه   عن   المعسول   وكالمكمو
    األسمى   الحب   وعن

متكم  يخفى   وهاألعمى   للحيوانِ   رِد 
   :ساده   يا

ـَـتْ   إن  يتبقى   ماذا ـِـل ـُـص            الثائر؟  جسدى   عن  روحى   ف
   : سادة   يا

                           الداعر؟   اللفظ   وراء   تختبئون   لم
……….. 

 الزعم   صدق   لو   إذ
ـْالَ؟   أتُرك   فلماذا ـُم     ه

 طفال؟  روحى     ينقذ   لم   إذا   المزعوم   الحب   أين
 …..   

ـُـمو  .. ال  .… ال  …… ال ـْـبك     حسـ
    بالجنس  جسدى   خاليا   فألروِ

 تلمظْ   الحيوان   وتقولون
    نعم  : وأقول

ـِي   امرأة  يعنى  فوجودى ـُـن ـَـب ـَـرغ  ت
 بى   يلصق   رجل  حتى   أو

  تنزعجوا   ال      
                            الحس   لغة   تعرف  جسدى   فخاليا 

  . وكياني  حسى   أهملتم  …  وجنابكمو
…………….. 
…………….. 

  غدا ونكمل

 
 
 
 
 
 

  :  سادة   يا
  اللفظ   وراء   تختبئون   لم

                         الداعر؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  امرأة يعنى  فوجودى 
ـِي  ـُـن ـَـب ـَـرغ  ت
 بى   يلصق   رجل حتى    أو

  تنزعجوا   ال      
  لغة   تعرف جسدى    فخاليا 

                           الحس 
حسى    أهملتم …   وجنابكمو

 وكياني 
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