
َطر  َم أحَمد

ّنى ْعله المشنوق إ أ

            



الُموجْز

ّناِس فى ليَس ل . أماْن ا
ّناِس ليَس . أماْن لل

ُفهم ْعمُل ِنص ًا  َي ّطي ِم لدى شر  الحاك

!   ُمداْن النصُف  و.. 
أحمد                                                        

 مطر

َداية     قبل     ما الب
)  فى كنُت ًا( ن حزي ِم الَرْح

! سبِب أدنى للحزاِن أعرَف أن دوَن
ّيَة أعرُف أكْن َلْم  ُأّمى جنس

أبى ديُن ما أعرُف أكْن َلْم

ّنى أعلُم أكْن َلْم ! َعَربى أ
ِه .  آ ٍم على كنُت لو. ْل    بأمرى ِع

ْنُت ْعُت ُك ّط ْبَل( بنفسى َق ِسّرى) َح

ّفْسُت ُكنُت ُأّمى و بنفسى َن َغَضبى ب

بى َتْمُخَض أن َخوَف



المغترِب الوطِن فى بى تقذَف أن َخوَف

ْعدى من تحبَل أن َخوَف بغيرى َب

– ذنٍب دوَن – يغدو ُثّم

ًا ّي ِد فى..  عرب َعَرِب بل ! ال

الموت     علمة
ميلدى َيوَم

ْقُت ّل َع ْء بأجراِس َت ُبكا ل ا

َقْت ِد ُحَزُم فأفا , صوتى على,  الور
َفّزْت ِم فى و ْء أسراُب البيِت َظل الِضيا

ْء وتداعى  الصدقا

َقّصوَن َت ْبر َي َخ . ال
ِلموا ّلما ُثّم ّنى َع َكْر أ  َذ

.  أجهشوا , بالضحك.
ِم ساعَة لبى قالوا : التهانى تقدي

 كبرياء من لها يا

ُه ُت ْء أعنان جاوَز صو . الَسما
ّظَم الجر لَك اللُه َع

ِر على ْد ْء َق َبل ل ! ا

الختان

ًة ألبسونى َد َفًة ُبر ّفا  َش

.  الِختاْن َيوَم
 كاْن ُثّم

ُء َهواْن تاريخ َبد ل ! ا



ّفِت ُة َش َد ْر ُب ل , ِسّرى عن ا
 ثواْن ِبْضِع وفى

َبحوا . ِسّرى َذ
َدُم ساَل و ل ِحْجرى فى ا

: مكاْن ُكّل من الصوُت فقاَم
مبروٍك ألَف

ُعقبى..  ّلساْن و ! ِل

َبة تو

ّلى كاَن صاحبى ُيَص

- ترخيٍص دوَن-  

.  الكتاْب آياِت بعَض يتلو و
طفلً كان

. للعقاْب َيتعّرْض لم لذا و
ُه فلقد َر  القاضى َعّز

! تاْبَ و.. 

مرُسوم

ْء لسنا نحُن َقرا .  ُف



َغْت َل ُتنا َب ِر مليوَن َثرو ْق  َف

ْقُر وغدا َف ل ِلنا لدى ا ا  أمث

ًا ًا وصف ْء جديد ّثرا ل ! ل
ُه َد لدينا الفقُر َوْح

ْء أغنى كاَن ! الغنيا
*   *
ُتنا ي ْء كاَن َب . عرا

ٌء الشبابيُك و  قارٌس هوا

ْء السقُف و ! ما
َد أمَرنا فشكونا ِر ولّى عن  الم

 فاغتنّم

ْء نادى و  الخبرا

َع و ْء جمي الوزرا

ٌة ُأقيمت و واسعٌة َندو

ِقَش ُع فيها ُنو ) َوْض َلندا( ْر ي إ

) أنُف و الجيوكندا(

) َفساتيُن و أميلدا(

لولو) هونو( قضايا و
! الُحلفاء جيوش بطولُت و

َد ُثّم ِذ َبع ّد و الخ ّر ال

ًا ْء و صباح مسا

ًا الحاكُم أصدر  مرسوم

ِء ْء بإلغا ! الشتا



َظة ملحو
ّلُص َترَك  ملحوظًة لنا ال

َق َلحصير فو  ا

َء : فيها جا
َعن  المير الله َل

َدع لم ًا َي ئ  َنسرقُه لنا شي

 . ! الَشخيْر إلّ..

َقانوْن     فوق     الّرحمة ل ا
ٍم ذاَت  يو

َقَص ّنى الشعُب ر َغ  و

َتُه واحتسى ّتى َبهَج َلْة ح  الثما

ّول رأى إذ َلة أ  حا

ْنعم ُة َت البلد َلْة فيها ُ : بالعدا
َعموا ًتى أّن َز َلْه سّب ف  ِنعا

ُه  القاضى إلى فأحالو

َدْم ولم ْع  ُي

ِم بدعوى ْت َلْة أصحاِب َش !  الجل



ْبليط !     ت
َة َرَصفوا ْلد َب ل ًا ، ا ، يوم

َبلط  بال

ِه وضعوا لّما ُثّم ِلملط في  ا

َنعوا ّى َم  َنشاْط أ

 الدوَر فالتزْمنا

ّتى ّتى ح   للُملْط يتأ

َق لكى كاٍف زَمٌن ًا َيلُص ّد ِج

ِبلْط! ل ا ب

ُهود َحربى     مج
 َمعاٌش كاَن لبى

ْين معاِش من أدنى هو ّيت َم ! ال
ُفُه  َهُب ِنص ّديِن َيذ  لل

 َيبقى وما

جئيْن ِلغوِث  اللّ

ِر ِبين من فلسطيَن ولتحري َتص . الُمغ
ّر وعلى  السنين َم



ُد كاَن ُء يزدا ! الثائريْن َثرا
 لحيْن حيٍن من ينقُص والثرى

ّق الفتِح وُسيوُف  المقبِض إلى َتند

ِر فى ) الفاتحيْن(  جيِش أدبا
ِلين َت  َف

 زيتوٍن أغصاِن إلى َتنَحّل ُثّم

َتنَحّل  تيْن أوراِق إلى و

ّلى البطِن أسفَل تتد

َبيْن أعلى وفى ! الج
ًا ِبَل وأخير ِقُص َق ِم النا  بالتقسي

ّقْت َلسطيُن فانش ّقيِن إلى َف : ش
ِر ّوا ْلٌس:  للث  َف

!  ِطيْن:  ولسرائيَل

*****
 الَمديْن الحافى وأبى

ِه أخمِص من المغصوُب أبَى  رجلي

َوتيْن حبل إلى ل  ا

 – لماذا ليدرى – َظّل

ُه َد  َوْح

ُيسرى َيقبُض ْلقى بال ُي َيمين و ال ْ ب

ِت  والغوِث الحرِب نفقا

ِء بأيدى !  الشارديْن الخلفا

َبدائل



َتَحْت َكها َف ّبا ُتنا ُش َر . جا
َتَحْت  أنا قلبى َف

.. لَمْحٌة
ُة واندلعْت  الشمِس نافور

ُد وغاَص  المِس فى الغ

َننا ما صامتٌة ضّجٌة وقامْت ي !  ب
ُقْل َلْم . َن ًا. ئ شي

ُقلنا !  ِعندنا شٍئ ُكّل و

*   *
 المؤمنا أباها يا-

ُر سالِت ّباِك من النا  الُش

ّنَة فافتْح  َلنا الباِب َج

ّننا أباها يا . إ .
ُتم ِبنا على َلس . مذه

ّننا- . لك ..
ُتم- ٍه ذوى َلس  جا

َنى أهَل ول . ِغ
ّننا- . لك ..
ُتم- . ِبنا َتليقوَن َلس
ّننا- .. لك
َنا- ! َشّرفت

* * *
َق .. الباُب ُأغل

ّلْت َظ ّباِك فتحُة و ًا الُش ًا ُجْرح فاِغر



َء َينزُف  ُمنى أشل

ٍر وخيالِت  انتحا

َد ! ِزنى ومواعي

ّية َجدل
 جارى كاَن

ًا ْلحد    ُم

ّنُه ًا ُيؤِمُن لك جد

ِغفارى َذّر بأبى . ال
َيرى ِغفارى أّن و  ال

ْى"  "! بروليتار
ٌد ِة رائ ّي  هذى فى للشتراك

! الصحارى

 جارى كاَن

ُع ِكَب َيَض ِر تحِت من الرا ! الحما
ِه آَمَن َرُجٌل هذا:  ُقلُت  بالل

َد وقد َه ِله فى جا  ال

ِر ِه بأم  الل

ِر فى ِر َعْص ُغبا ل  ا

" الديالتكتيِك"  تدليِك َقبَل
ِر أو ِر َعْص ! البخا

ُد َصّح إْن:  قاَل ِه وجو ، الل

َذْن فاللُه .. إ
ّوُل ٍد أ ! َيسارى موجو



الَجديد  العْهد
ّتى كان ِتئاْب ح الك

ًا  الكتئاْب في غارق

ُع  ِتنا في الناِس َفجمي بلد

 وُمصاْب َقتيٍل بيَن 

ّلذي ِه على ليَس وا ّثت ٍر بصمُة ُج ْف ُظ

ِه فعلى  ّثت ناْب َبصمُة ُج

ّلنا  ْتَم يحمُل ُك ِة َخ الرسمّى الدول

! الثياْب تحِت من 
*******

ٍر ذاَت  َفج

الرُض مادِت

َد  الضطراْب وَسا

ِدهْم من الناَس واستفّز  َق ْر َم

: صوٌت ْر َز ْن َج ُم

َرْم ُتْم(   َبْر اللُه ِت أك

َرْم ُتْم  ) اللُه ِت َبْر أك



إنقلب. 

َرْم ُتْم  . . . َتْم ِت
ُد  ْه َع ِكلْب وانتهى ! ال

*******
َد  ْع ٍر  َب ْه َش

ُعدنخرُج َلْم  ْيلً للشارِع َن . َل
ْد َلْم  ُع . ِظلً َنْحِمُل َن
ْد َلْم  ُع . ُفرادى َنْمشي َن
ْد َلْم  ُع ِلُك َن ْم . زادا َن

ْد َلْم ُع ْفرُح َن بالضيِف َن

ّق ما إذا  َد ُد ِر عن باْب الفج

ْد َلْم  ُع ِر َي ! باْب للفج

*******
ْلِح ُفّص الُصبِح ِم

َقع في  َتن ْس ِة ُم ْلم ُظ . ذاْب ال
ِه  ٌق النجُم هذ أْحدا

َبدُر وهذا  ل َكّشاٌف ا

 َسوٌط الريُح وهذي 

! ِنقاْب والسماواُت
ُتْم 

ِتَرْم 

َتْم 

ّلنا  ٍم من ُك نحُن آد

ُتراْب من إلّ آدُم وما 



َقُه  الذئاْب! ِقطعاُن..  َتسرُح َفو

 

الَشعْب  َحبيُب
 

ُة ِم صور ْه ُكّل في الحاك ّتجا ا

َنما  ي ْه ِسْرنا أ ! نرا
 المقاهي في 

الملهي في

الوزاراِت في 

 الحاراِت وفي 

 ِت لبارا وا

 ِق لسوا وا

ِز وا  لتلفا

والمسرِح

والمبغى 

ِر وفي  المصّحاِت جدران ظاه

ْه دوراِت داخِل وفي  .  الميا
َينما ْه ِسْرنا أ !  َنرا

*****
ُة ِم صور ْه ُكّل في الحاك ّجا  ات

 باِسٌم

ٍد في َل ِر من يبكي َب ْه القه !  ُبكا
ٌق  ُمشر



ٍد في ْه في تلهوالليالي َبل ! ُضحا
ناِعٌم 

ٍد في  ُه حتى َبل  َبليا

ْه البليا بأنواِع ! مبتل
 صادٌح 

ٍد فى َتقِل َبل . الَصوِت ُمع
ْه ومنزوِع  َفا ! الّش
سالٌم 

ٍد في  َدُم َبل ْع ِه ُي الناُس في

ًا ، ِف بالل  ّي  يوم

ْه بدعوى . الشتبا
ُة  ِم صور ْه ُكّل في الحاك ّتجا ؟ ا

َلينا منُه ِنعمٌة   َع

ْذ ْه حين ، َنرى إ ، نرا

ُه  ّن ًا َيَزْل َلّما أ ّي َح

ِد على ِزلنا وما. .   ْه قي َلحيا !  ا

 

!     زراعى     إصلح
َر ِكُم قّر َعْة إصلَح الحا . الزرا



ّيَن  ُح ُع َفلّ ل ٍر ُشرطَي ا ، ُمرو

بنُة  ِح وا ّياعَة الفلّ ، فوٍل ب

بنُه  ِدَل وا ا  مقهى ن

َعْة نقاباِت في ! الصنا
 وأخيرأ 

ّيَن ِم في المحراُث ُع الِقس

ّي ْكلور ُفولو ل  ا

ُمديرأ. .  َعْه والثوُر ! للذا
 *****

ٌة ْفز ّيٌة َق ْد في َنوع  القتصا

ُتنا أصبحْت  الولى َبلد

ِر ْد بتصدي الَجرا

! المجاعْة وبإنتاِج 

الجَهالة  َبة َصاِح
ًة ّر ّكرُت ، َم ِر في َف َمقاْل َنْش

الحتلْل مآسي عن 

ِر دفاِع عن  ، العزِل الحج

َفِع عن  ِنضاْل أرباِب ِمد ل !  ا
ِطفل وعن ُق الذي ال ِة في ُيحَر  الثور

َق كي ِة في َيغَر ُه ، الثرو الّرجاْل أشبا

!
 

******
ّلِب : وقاْل ، أوراقي المسؤوُل َق

ِنْب  َت ّى إج . النفعاْل ُتثيُر عباراٍت أ



َثلً:  َم
ّفْف  )  ماسي( َخ

ُتُب ل ِلَم ْك ؟)  ماسي(  َت

؟)  سي ُموا(  أو 

؟)  سي ما أ(  أو

ُلها  ْك لصحاِب إحراٌج الحاِضُر َش

! الكراسي
ِذْف  ْعَزَل(  إْح ) . . ال
ْعَزَل  ِين َعْزِل على تحريٌض فال السلط

!  النعزاْل ِبَخّط وتعريٌض
ِذ  َع الِمد(  ِف إْح ) . .  ف
َع كي    . العتقاْل عنَك تدف

ِة في نحُن  ِم مرحل الّسل

ْد  َق ِم فى ُحّرَم َو ْل الِقتاْل الّس

ِذِف  ) َب الربا(  إْح
ِه سوى رّب ل  َتعاْل العظيم الل ُم ل ! ا
ِذِف  ِطفَل ا( إح ) . .  ل

ْلُط يَحُسُن فل ّد َخ ْعِب في الِج ِعياْل ُل ال

!
َة(  ِف إحذ  ) الثور
! حاْل افضِل في فالوطاُن 
َة(  إحذِف  َه ال(  و)  الثرو ) شبا

ْعرُف الذي ُكّل ما ! ُيقاْل ، هذا يا ، ُي
إبليَس َلسُت إنّي:  ُقلُت 



إبليس سوى ُيجاريكم ل وأنتْم 

. المجاْل هذا في 
. . ُهنا كاَن:  لي قاَل 
ّنُه  َلْم لم لك يتأق

! فاستقاْل 
                                 

ْعِجَزة الُم

! خالي ماَت
! ! هكذا 
! اغتياِل دوَن 
َق أن دوَن  َن ًا ُيش ! سهو
ِة ، يسقَط أن دوَن  ًا ، بالصدف مسموم

ِلعتقاِل خلَل  ! ا
خالي ماَت 

ّما أغرَب ميتًة  ! الخياِل في ِم
َلَم  ًا لعزرائيَل الروَح أْس  ِسّر

ًا ومضى ّر ًا. .  ُح !  بالماِن محاط
ُه ّنا فدف

ْدنا  ُع ّقى و َتل ِه َن ِبنا من في أصحا



! التهاني أسمى. .  

ّق! الُمنَش

ِء أكثُر ِتنا في الشيا َبلد

ُب الحزا 

 والفقُر 

. الطلِق وحالُت
َدنا  ُة ِعن ِنصُف أحزاٍب َعْشر الِحزِب َو

! ُزقاِق ُكّل فى 
ّلها  ِذ الى َيسعى ك ْب !  الّشقاِق َن

ّلها ّق ك ِة في َينَش ّقيِن الساع  َش

ّق َينش ّقيِن على َو ّقاِن الّش ش

ّقاِن  َينش ْيهما عن َو ّق . . َش
!  الوفاِق تحقيِق أجِل من 

ًا تتهاوى َجَمراٌت َشَرر

ُد      َبر ل باِق َوا

 لها ليبقى ُثّم 

ُد إلّ َما ! الحتراِق َر
*     *

ْد لم ُع ٌق عندي َي رفي

ْغَم  َة أّن ُر َد ّظْت البل اكت

!  الرفاِق بآلِف 
ِلذ ا َو

ّكلُت  ًا َنفسَي من َش  ِحزب



انّي ُثّم

- الناِس كّل مثَل-  
! انشقاقي الحزِب عن أعلنُت 

ْقاب     الجريمة ِع ل َوا

ًة ّر :  أبي قاَل ، َم
ُذباب إّن ال

.  ُيعاْب ل 
ُه ّن ّنا أفَضُل إ ِم

َو  َبُل ل َفه ّنا يق  َم

َو ِكُص ل وه ْبنا ين ُج

َو  َق لم إْن وه ُكُل ما يل أ ي

َتوِف  الحساْب َيس

 الرُجِل في الرُجَل ُينِشُب 

ُيِن  والع

واليدي

َقاْب َويجتاُح  ّر . ال
َلُه  ُد َف ْل ِج ل  ِسماٌط ا

َدُم ! َشراْب الناِس َو
*        *

ًة  ّر . . .  أبي قاَل َم



ّنُه . وغاْب قاَل لك
! الغياْب طاَل َولقد 

*        *
ًا ماَت أبي اّن لي قيَل غريق

!  الَسراْب في 
ِء ماَت بْل:  قيَل ) ! التراخوما(  بدا

َء:  قيَل  ا ّر ٍم َج اصطدا

! بالضباْب 
قيَل اكثَرما وما ، قيَل ما قيَل 

َء فراَجعنا  ّبا الحكوَمة أط

ّنها فأفادوا  ملوَمة ليسْت أ

أبى أّن ورأوا 

َكُه  ! “ الَشباْب َحُب" أهل



َغريْب ال
بلدتي في ما ّكّل

ُل  ْد قلبي َيم َكَم ل ا . ب
ُة َبلدتي  ْد  روٍح ُغرب وَجَس

ٌة  ِير من غرب ّْد غ  َح

ٌة الملييُن فيها غرب

ْد فيها وما  . أَح
ٌة  موصولٌة غرب

ُأ  ِد في تبد ْه الم

َة ول  ْد. .  منها عود ! للب
َموتى أغتاَل أن ِشئُت

ّلحُت  : ِبصوتي َفتس

ّيها  ْد طاَل لقد الِشعُر أ الَم

ْني  َكت َل ّيها يا ، ُغربتي أه ، الِشعُر أ

ُكْن  ْد أنَت ف َل َب ل . ا
ٍة من َنّجني   َيغشاها صوَت ل بلد

! السكوْت صوَت سوى
ُلها  المنايا يخافوَن موتى أه

ْكِل على فيها انتشرْت والقبوُر  َش

 ُبيوْت

ّتى ماَت  الموُت ح

! يموْت ل فيها والحاكُم.. 
ّيها ، صوتي ُذّر  ًا ، الِشعُر أ ُبروق

ْد مفازات في  الَرَم ِ .



ّبُه  ًا ُص  الصمِت على رعد

َبْرد شراييِن فى ونارأ َل . ا
ِه  ِق ل  أفعى أ

ِة الى  ِام أفئد ّك ُح تسعى ال

ِلِق   البحَر واف

ْقُة ِب ِر على وأط ْح الساطيِل َن

 المساطيِل وأعناِق

ّهْر َط ُهم من َو ْذ َقذاراِت بقايا َب َز . ال
ّيها يا ، طغى فرعوَن إّن  ، الِشعُر أ

ِقْظ  ْد من فأي َق . َر
َواللُه ُقْل  ْد ُه أَح

َو ُقْل  ْد اللُه ُه أَح

َواللُه ُقْل  ْد ُه . أَح
****
َلها الِشعُر قا

ّد  ْذ والصوُت ، الصوَت َوَم َف َن

ْعد من وأتى  ْد َب  َبع

ْد ُمحاطأ الروِح واهَن  بالَرَص

َق  دراويٍش أشداِق  فو

ّدوَن ُم َي على صوتى صدى َي  نحر

ْد حبلًمن  َمَس

َد"  ويصيحوَن د َم ْ  "

َهاية     َبعد     َما ن ال



ُه   أعل ُق المشنو ّنني إ

القوافى حبِل على 

 وارتجافي خوفي ُخنُت 

َتعّريُت  الزيِف من و

ِر عن وأعلنُت ْه . انحرافى الع
َق وأرتكبُت  ُتَب كْي الِصد  ِشعرا أك

َكْي واقترفُت ُتَب الِشعَر فجرا أك

َتَمّردُت  ِة على َو َخرفى أنظم

ٍم  . ِخراِف وُحكا
ِلَك وعلى  . . ذ
ْعُت  ّق اعترافى! َو

أعله     المشنوق     إنى

 الموجز-

 البداية قبل ما-

 الموت علمة-

 الختان-

 توبة-

 مرسوم-

 ملحوظة-

 القانون فوق الرحمة-

 تبليط-

 حربى مجهود-

 بدائل-

 جدلية-

 الجديد العهد-

  

 الجهالة صاحب-

 المعجزة-

 المنشق-

 العقاب و الجريمة-

 الغريب-

 النهاية بعد ما-
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