
العنكبوت بيت  

 

البيوت بّناءها هو العنكبوت،   

خيوطالخيال والمن نسج  يحيكها  

فنانو مهندسهو خياط وصياد و  

 ال يصعب عليه بناء

لو كان في أي مكانو  

 

من األيام،  يومفي   

 ذهب يبحث عن مكان

  اساسه خيط ليبني بيتا  

عنه حتى االنسان يعجز  

 

 فبحث في كل زاوية

خافية وكانت أظاهرة   

الظالموفي النور   

واألحالمالواقع في   

منحوتا جحرا   رأى حتى  

 يكمن باعلى برج

بارقام وخطوط ا  مزخرف  

 

بإمعان وحدق العنكبوت نظر  

"!سالم يا اه": مندهشا   وقال  

 فتسلق عاليا  بالحبال والخيوط

المنحوتالجحر حتى وصل إلى   

 

 



 

  المكان أهل على العنكبوت نادى

عقربان  أطلف  

كسالن واحد   

 والثاني يقفز كالسعدان

 

 فبادر العنكبوت 

السكان أولئك بتحدي   

  بيتا  اساسه خيط يبنيو

 في نفس المكان

 

"ما دام الزمان في فخ النسيان"العقرب الكسالن:  سخرف  

"العنكبوت أيها ياالخيوط بال بالخيال وال  ا  لن تبني بيوت": السعدانوأكمل العقرب   

 

 لكن العنكبوت، هذا المحتال

 نسج خيطا  من خيال الخيال

المنحوتالجحر بيتا  فوق  نصبو  

كحص ياقوت وتشبث بوسطه   

  يزين مصيدة أحالم

 

الكسالن الحظ  

العنكبوت خطة  

السعدان  قفزف  

 وتمزقت الخيوط 

 وسقط العنكبوت

 

الخيوطيتسلق فهم من جديد   

المنحوتالجحر إلى يصل ل  



يبني بيتا  أساسه خيطو    

   به هذا العنكبوتيتباهى 

 

 فتكلم الكسالن وكانه نعسان

 " أال تتعلم درسا  يا عنكبوت؟ "

"ما دام الزمان في فخ النسيان "  

"الخيوط يا أيها العنكبوتبال بالخيال وال  ا  لن تبني بيوت ": السعدانوأكمل العقرب   

 

؟إستفهاموعالمة  "لماذا هذا  ": السعدانفسأل العنكبوت العقرب   

"ناإسأل قديم الزم ": الكسالنفرد العقرب   

"هو سجين فخ النسيان"  

 

  "! فخ "العنكبوت: فتحمس  

وفنان مهندس محسوبك خياط وصياد و"  

من فخ النسيانالزمان سانقذ قديم   

"في هذا المكان وابني بيتا  أساسه خيط  

 

 سأل العنكبوت العقرب الكسالن:

"الزمان؟ قديم أجد أين "  

 

السعدان العقرب تدلىف  

 رأسا على عقب

هاللين البدر قاسم  

أين آن فيمؤشر  

 

العنكبوت  هبط  

المنحوتالجحر من   

صل إلى فخ النسيانو حتى  



 سجن قديم الزمان

 

  المكان أهل على العنكبوت نادى

سالمه سالملسمع ردا  ف  

االنسانسجنني أنا قديم الزمان  "  " 

؟إستفهاموعالمة سأل العنكبوت  "لماذا هذا   " 

الهذيان ويشكعجوز أني تهمني "إ  

الهذيان أشكو وال اعجوزلكنني لست    

ما كانأنا من كان يا  …   

 

 أما اآلن  …

 فامضي وقتي ذهابا  وإيابا  

محتارا   ا  يمينا  يسارا  حائص  

 في ذات الوقت

 في نفس المكان

 أنقذني يا عنكبوت

"سجن االنسانمن   

 

وفنان مهندس محسوبك خياط وصياد و"قال العنكبوت:   

   سأنقذك يا قديم الزمان

"من فخ النسيان  

 

العنكبوت، حاك  

بخيط  ا  خيط  

   بخيطين بخيوط

بخيوطبخيوط   

 

و يكر يحبك  



 ويكر ويفر

 كثعلب محتال

 يكر ويفر

و يكر يحبك و  

المنوال ذات على  

 

الزمانفتلكأ   

  العقربانإرتبك و

"أنظر العنكبوت، يقفز كالسعدان ": األول فتمتم  

"الكسالن هذااسرع من  كنتكم "الثاني:  تلعثمو  

 

العنكبوت نسج أن وبعد  

  خيوط من مصيدة

بإحكام شدها  

بدوزان وضبطها  

ا كحص ياقوتهوتشبث بوسط  

 يزين مصيدة أحالم

 

 لكن الوقت،

مطمط و  

 وتمزقت الخيوط

 وسقط العنكبوت

عقربوعاد   

كالكسالنيماطل   

 والثاني يقفز كالسعدان 

بفشل العنكبوتالعقربان فشمت   

ما دام الزمان في فخ النسيان "  قلنا لك :

"العنكبوت أيها ياالخيوط بال بالخيال وال  ا  بيوتلن تبني   



 

، ما كانلكن أثرا    

العنكبوت ذاكل  

المنحوتالجحر ال في   

 وال فخ النسيان

 

!تالعنكبو إختفى   

وراءه تاركا    

خيوط من دوامة  

حبكة و  

الحسبان في كانت ما   

 

العقربان ودار فدار  

العنكبوت عن بحثا    

الزمان قديم وجدا حتى   

هذيان بحالة واقفا    

  مطيلطلل  على

خيوطو خيالمن   

 

معه فوقفا  

عيان كشهود  

فخ عظمأل  

العنكبوت نصبه  


