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ِة ِمـن              ُلعبـًة َصنَعُت إذا           خيفـًة يبكي الغرُب ِ. ُعلُبـ ُثقُاب ال

َو ْهـ ّلذّي َو ُع ا َقُـًة َجَسـدي ِمـن         لي يصنَـ َنَ ُلهُا          ِمشِ أعصابـي! ِحبا

َغـرُب ُع وال ًا ، ذعُتأ            إذا يرتا ّنـُه ، يومـ َق           َأ جلُبابـي. لي َمـّز

َو ّلذّي وهـ َتحَي أْن          بي يهُيُب ا َع وأْن             أدبـي ِمْن أس فرحـتي ُأذيـ

اغتصـابي! مارَس إْن          إعجابـي.. وُمنَتهُى

ُع الغرُب و ًا َعبـدُت          إذا يلُتـا ّبـ ًا ر ِة في            واِحـد ِ. هـدأ الِمحَـراب

َو ْهـ َعـراِت ِمـْن         لي يعِجـُن الذّي َو ِه َش ِلُـ ِه ُتراِب وِمـْن          ذي ِلُـ َنع

ًا ُبهُـْم             الرباِب ِمـَن ألفـ َق ينَُص ِبـِل             ُذرا فـو اللقُاِب َمزا

ُهـْم أكـوَن ِلكي َد َكـْي         َعبـ ّدي َو ُهـْم أؤ َد ِ! شعائَر            ِعنَـ ُذّباب ال

َو ْهـ ُهـْم َو َو ِربوننَي                ..  َيضَ إضـرابي. عن أعلُنَُت                 إذا س

َكـرُت وإْن ُهـْم َذ َد ِئحَـَة         ِعنَـ ِر را والعشِـاِب الزأهـا

ِة                        علُـى سيصلُبوننَي ِ! لئحَـ الرهـاب

**

ّننَي أنا، أّمـا             والذناِب الغرِب فعـاِل ُكّل رائعـٌة ِة ماداَم             فإ ّيـ انتسابي للُحَُر

ُكّل ُلُـُه ما ف َع ٌع                            أف ِ! ِمـَن نـو الرهـاب

**

َلمـي لي َخّربـوا ُهـْم َق أثَمـَرْت إْن            زَأَرعـوا ما فلُيحَصـدوا                 عا َفمـي فـو

ّيـاِت وفي َلمـُة              دمـي ُكر َنـذّا هـا                 الَخـراِب َعـو ُلهُـا أ . أقو

ُبهُـا ُت ُعهُـا           .. أرُسُمهُـا.. أك ِ:             الغـْرِب جبيِن علُى َأطَب ُقُبقُـاب َعـْم  بال .. أنا َن
إرهابـي!



ُبهُا لهُـا الرِض زألَزلـُة ِركوهـا إْن             أسبا ِركـوا ُتد أسبابي! ُتد

ِلبـي! بْل                      القـلَم أحِمـَل لـْن مخا

َذّ َلْن أنيابـي! بـْل                        الفكـاَر أشحََـ

َد َولـْن ًا أعـو ّيب ّتى           طَ ُكّل الغاِب شـريعـَة             أرى حـ ِلُهُا ِب ًة         أه ِ. عائـد للُغاب

**

َعـْم ٍر ُكّل أنَصـُح           إرهابـي. .. أنا َن َد ينَبـُح،          ُمْخبـ ِم، بعـ أعقُابـي في اليـو

ّبـابـًة يرتـدي أن ّننَي              َد ّق .. سـوَف ل ّق إْن     رأَسـُه أد ًا، ، َد بابـي! يومـ


