
 

1 
 

شُنؾوَم تٌت أُنوْك َمؾِو َّي ٌت    َم ْك
 

ف ذيَم ب سَم  يُنؾسُن  فَم طِو
 

 َقَصحِئد  ُ  حورُ 
ؾَمان  آ َم ل عَمؾَّياد رضْك
 



 

2 
 

 
شُنؾوَم تٌت أُنوْك َمؾِو َّي ٌت    َم ْك
ف ذيَم ب  سَم  يُنؾسُن فَم طِو

 
 َقَصحِئد  ُ  حورُ 

ؾَمان  آ َم ل عَمؾَّياد رضْك
 

ف  َمؾْك َم ُن  سَم ل : ا ْكغِوَلَم س ِوؼ بَمذَّي ر جَم ا سُنرَم
 َو اظَّْشر ْ َ مِ ْ ِ لِ   ْاَيْؾم  ْاَؾَ  ِ  َد رِ  َ ؽْ  َ َدرَ 
 0599 551603: َجؾَّ ل- هللا َر م

alwasattoday@gmail.com 
 ةالطؤّاف م فؾعة  اّظشر  حؾق 

 2019-  ْْلُوَاى  اّظْبَعة

mailto:alwasattoday@gmail.com


 

3 
 

د  َم   ا ْكسُنقَم
َو ِئيَُّة   َفحِطَطة ُيؾُ ف ذَيحب َ َتَطحَهى  ارِّ

حِ َرة آَمحل َ ؾَّ د رْضَؾ ن  َوِشْعَريَّة  اشَّ
لْكسَم ن علْكؾَمان: بقلؼ                    ا ْكعِورَماق/ ا دَّي

 ..وخل  أ ضؽ  لذ  عر
 ُأِ بُِّػ ِفي  ْاُحُظؾِط َوِفي  اتََّطّظي

ي ِمْظِػ ِ ـْرُت َوِ ْرِت ِمظِّي َأنّ كَ 
 َ ْطِتُؼ ِبحْ ِؼ ُ بِِّػ َفـْؾَق َكـأِ يأُ 
 ..ْو َكــَأ ِّي أَ ..َ ــَأ َّػِ  ..ْرشـُـُفَهحأَ وَ 
 / اّظ رّيةِ و/  اّشعرّيةِ )شكحِاهح َوَمضحميِظهح أ اّر حئُل بكلِّ 

 ُ ؾ ي ، ظةٌ ن يحغٌة وجد  ّيٌة مؤ (..  اكترو ّية/  اؾرقّيةو
 ايتدّفَق ، فتتتففُّ ِذهَظ ُ ،الطمصؾِص بطضطؾِ هح  اّتشؾيحيّ 

 اّظح ج و ، يِر  ْل لؾبّي في  اّظفسأ ر  الّ أوجًد  ُمتجحوًبح  لى 
 حشفًة  ؽ و ، ُ شّكُل   عكحً ح الطتكؾِت  ظ ُ ،ِمؽ الٍة ُمتؾّ بةٍ 
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 وو ٍي فكريٍّ َيظبُض بحا يحِة بُبعِدهح ، و عبيٍر جطحايٍّ ،ذوقٍ 
..  وُقرِبهح ِمؽ  ايؾميّ ، ؽ  اّتكّلفِ 

الُطبد ِة  (ْ َ ِؾيَّةٌ أُ َدِبيٌَّة أَ َمْكُظؾَ حٌت ) وبح تد حِا  اّظّصِ  اُط حورِ 
  اّشح رِة قصحئدَ  وهي ُ  حور ،فحططة يؾ ف ذيحب اّرو ئّيِة 

 جحبّيٍة ُم يرٍة إشحرٍة إ َيظؼُّ  ؽ ،آمحل  ّؾ د رضؾ ن   ًر  ُمرّكًف 
 و  تفف ِز  اِفكِر ، وُم ِمتٍة اشلحِف  احلب،ال ح يسِ 
 ،ُمؾ زًيحبؾً ح  ّصيِّح ُمتطحهًيح  اَيظتَج ،( اُطتلّحي)  اُطتتهلػ

 ،  وَ لِّ ُرمؾزه  و شتلحالِ  ، حشًفح  ؽ كؾ مِؽ  اّل ِت  ْلألرر و
  عز زتي آ  ل عؾ اد رضؾان: فتحؾلُ 

في آأِلِر يؾٍم ِمؽ  حٍم  َفَم  ححئَب  فِرِه اُيلحدَر ح، بكّل مح 
َ طَل اظح والؾطِؽ ِمؽ أْوجحٍع، أرِ ك وأر  ي َ تتحبُل  اعحَم 

 اححدَم، بإيححٍع يتطحهى مَع  فِف  اّروح، ويّتكُئ  لى ُ ظِؽ 
 .  ْلّوايَؽ، و لى مح َ َطلْتُ  َملحزي    جحِز في أل يح  اّروح

َلًًل  ِوؽ اآل  ل"..سَل ي  ػِو  ظًرا"   . يُنشبتُن  ش  غِو
أّواًل وقبَل كلِّ شيٍا، ِ  ط ي اي بح ب حِر  ؛عز زتي آ  ل

 مَعِػ  لى ذ ِت  اححرب، في ر لٍة وجْؾاٍة ِمؽ  ظحصٍ 
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 في  اّللِة و اطفرد ِت، بحر اٍة أ  ؾّيٍة وبعيؾٍن  تحئّيٍة، و ضطيؽٍ 
 "!ر لٌة إاى  ظؾ ٍن مفحؾد"اديؾ ِ ِػ  اّشعرّي 

نِو وا سَمؾاقعِو األخرى ا  تي  س ُن  ِولسُندُن عز زتي ا ذ  عرةُن ا سُنقتحِو
وي دونَم س بقِو إوذاٍر،  رُن معِػ  كؾُن  ابد يُة و احر اُة، تأسُن

وبصر  ة،  حواُل جحهدًة أْن َأُفػَّ  اّظ  َؼ، وُأفكَِّػ  ا روَف 
و اكلطحِت، وَأْ ُبَر  ْلغؾ َر، وأْمضي كي أِ َل َمعِػ إاى 

َمعحِاِؼ هل   اعظؾ ِن، فَأْاَهُث ور َا مد ِد ِ بِرِك، وهؾ َيم ُّ الًة 
  ! ُ دألُلظي إاى َمتحهحِت  ْلبجدّية، صّيةً 

عٌت أَمًلَّي تَم ُنؾوِوي أَموَم "  : تتؾقُفظي ضر وُة  روِفهح !؟"كَمؼ  ُنؾجِو
ضَم ً  لَم ٍ / أُنوُنؾوَمً  طَم غِو لَم   َم ِوضفِو قُنبْك تُنػِو عَم شَّيتِوػِو / رَماقَمرْك فِوي رِو َم بِو جَم وَم

تِو َم فِوػِو األَموِوضرِو  ِو  فَم ِو بِو عْك رَمائِورِو  غَمزَم ْكتُن  َمَلَم ِو َم / ا ْكسُنتْكرَم ائِوػِو بِوحَم دَم أَمصْك
جَم وِوي/ ا ْكغُنؾَمايَم ِو  رَمةَم أَمشْك ضْكتُن / أيَم  سَم  ِو لَم أَمنْك .. كَمضْكفَم تَمَلَمشَم قَمبْك

؟ وحِو دَم َمشِوي  َمَلَمئِو َم ُن ا رُّ  تَمشْك
ُ فّجُرهح وُ جّتُدهح / "وُأ حِوُل أْن أاتحَي   تر َق  مرأٍة أ  ى
،   ترُق و مترُق  اعتطَة، " ْل  ُم  اَطظتّيُة في َ َرَبٍة ِمؽ  حر

:  ْي َ غلَّ  جطًة في  اّدو ئِر  اُطللحِة، َ تدّوُر وَ تؾّجُع وَ حؾلُ 
عٌت " ؼْك  ُنؾجِو  ". أَمًلَّي تَم ُنؾوِوي أَموَم ..آٍآ  َم
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ح ُمحَتِرً ح بِفعِل  اُطظجفِ   بُللٍة ِشعرّيٍة ،فحاُطظِتجُة  اّظح رُة َ ملُق  صِّ
 فضً   ؽ  ؾعيِفهح  حظّيَة  اّتكر رِ ،  عتطُد  اّتك يَف و  يجحزَ 

 ّاتي و ، كُطفَتَتٍ  الّظّصِ والزمٍة الّتظبي ِ ،( فيف ي آمحل)  اّد ئريّ 
 ودالاًة مؾِ يًة  ر حي بحاّظّصِ ،يحح ّيًة ُمضحفةً إشّكلْل َ ركًة 

 ي ّالو ،مع كْشِفهح  ْؽ ُبْعٍد  فتيٍّ ال ِت  اُطظِتجِة  احِلحةِ ، فّظيِّح
 مع ،  متحَك بحاّظتِق  اِ كحئيِّ و اّتؾّ ِر  اّدر ميّ  ُ  حولُ 

 وهي ُ طحرُس طحؾَس ،ِ رٍص  لى   يححِع و اّصؾرِة  افّظّيةِ 
  بَر الٍة ، الر ححِا في ُجطلِتهح  اّشعرّيِة  اُططؾ حِة ِمؽ  اّد ألل

ح ُيف وُج مح بيَؽ  اؾ قِع ، حفلٍة بح ي حِا  اّلفغيّ   فتظتُج  صِّ
 .. اُطتمّيِل  اّرو يّ بيَؽ    تح ّي و

 ّؾ د محل آو تتطرُّ اؾ  ُج    حرِة    جحبّيِة بُطظجِف  اّشح رِة 
 وهي َ تتظظُق  ا روَف و اعظؾ  حِت ،رضؾ ن  ا حاطةِ 

ّيٍة أ  ّاتي شّكلْل ، اّتيطيحئّيةَ  يحؾ حٍت د ّاًة  لى  ؾ اَؼ  صِّ
:   فتحؾلالّشح رةِ 

 في  سض زةٍ  ش عرةٍ  قر ئد أغؾارَم  س برةً  أأقُن  ا سر ةِو  تلؾَم   ر ةً 
راء وا ْكسَم  ا غُنسؾضِو  ش عرةُن  رضؾان عؾ اد آ  ل  سض ز، ز ؽٍ   !وَم

يه ، عل   َمر ةٍ  كل ِو  في كس  تُنح  زُنو  د   ا د  الُن  و ضسَم  ووَم علُن، تَمحَم
 ؟!قراءتُن ُن   ش   فل ُنل ٍ  وشج ُن، ًل أو وشج ُن  كُنش   إنْك 
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زُنكِو ) ا عشؾانُن  ؾِو تَمرِو ؽ أُندَم ْك تَمتعَمـذْك   ا ح يةِ   اّصرألةِ  هلهِ   ظدَ  ؟!(وَم
  ّاتي  احصيدةِ   ظؾ نَ  أ هّجأَ  أنْ  وأ حولُ   اَطعح ي،  تتؾقُفظي

  اُطتعشِترةُ  آمحلُ  يح فأر  ي  اّديؾ ن،  ظؾ نِ  شرفَ    ِطلُ 
 ُأَدْمِؾُزك أنْ  ،وُأ حولُ  بَدْوري  أ حولُ  و صؾِ ِػ، بب غِتػِ 
  ظؾ نُ   حنَ  واّطح !و اّللحتِ   ا روفِ   رشِ   لى مليكةً 
 أضحعَ  وقد  اعتيحِة، بيؾِ ظح ِمؽ مفتحً ح أِللُت ُ  مفتحَ ُ ،  اكتحبِ 
 بحاّل ؾرةِ  َيضَط ُ  ُمتد أِلٍل،  ّصٍ  في وُأبِ رُ  وأ َ ّد  ي، أبؾ َبُ ؟
 ! اُطشتهحة و ْل ؾ ةِ   اّل هلةِ 

زُنكِو " ــؾِو ـتَمـرِو ـؽ.. أُندَم ْك لَمضْكػِو / وتَمـتَمـعَمــذْك رَماءَم  أُن ْكقِوي عَم اتِوي ا ْكخَمزْك ءَم /  َمَلَم
ي ضدُن أَمعْكذَم شِو تَمعِو تـضبَم عَمـرَم فِوـضرِو َم / فَمتَمدْك لضؽَم / تَمـرْك رْك َم تَمتَمدَم هَم رَم .. وَم أَموْك

ؾ َمتِوػِو   " !خُنرُن
 وهي ،افحٍظ ُمتفّجرٍة بظحقِتهح  اعحطفّيةأفحاّظصُّ   تر ٌف ذ  يّّ ب

 بللِة ، اعحشحةِ  و ا حاطةِ  ُ عّبُر  ؽ كؾ مِؽ  اّل ِت  اُطتتفّفةِ 
:  مع  ؾعيِف  حح حٍت فّظّيٍة مظهح،وجحِع  اّفمؽأ اعصِر و
 ا ركُة  اّفمظّيُة ، و و ال تفهحمُ ، ْل لؾُب  اّتؾكيديُّ ، و اّتكر رُ 
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؛ و اّتظحي ُ ،  اُطتر  طُة بتأ يِر  اّصؾِر في وجد ِن  اُطظِتج
.  ( اّظّص  اّصحمل)

َو ِئيَُّة قّدمْل  ح محّدُ ُ   احلبُ  َفحِطَطة ُيؾُ ف ذَيحب ارِّ  ، صِّ
افحِعهح  ّاتي  دوُر أ وو ُي  اّللِة  اّشفيفِة ب،وفلتفُة  اعحطفةِ 

 جحِبهح بظتيِج  اّشح رِة إ كحشفًة  ؽ ،في معح يهح  ا ّتّيةِ 
َؾريّ  فتمتصُر  اطتحفحِت بُصؾِرهح  اّظحبضِة ،  اّشعرّي و اصُّ

يجحٍز إ ب،اي ِ إمحَم  اُطرَ ِل أ ابعيدِة  ؽ  ال تظر ِد  اؾ فيِّ 
 بح تظظحِق  اّظّص ،ب غيٍّ ُي ّرُك  اّل  رَة الّتأمُِّل و ال تكشحف

 . مبًظى ومعًظى
َبْؾً ح ذيحب فحططة يؾ ف  ْلديبُة  اّرو ئّيُة  قّدمِل ؛وبلاػ
 مع ، وكلطحت  اّشح رة آمحل  ّؾ د رضؾ نًيح ُمتطحه، ّصيِّح

.  حطفٍة ُمظب حٍة ِمؽ بيؽ  ظحيح  اّروِح واْؾ ِة  اّتطّظي    جحبّية
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 إ داء
 ...ششًرا  ػِو .. عز زتي آ  ل عؾ اد رضؾان

 طؾيلًة َغَفْل و حمْل دبدوبة  ْؾَمَتهح، وإذ  بِػ ُ ظّليَؽ  أ ؾ مً 
 في ،غربِة أّيحمي ومد ديبيؽ فجأًة ِمؽ بيِؽ غبحِر زمح ي و

! ُ  تبي: َيلُكُف ي بعّكحِزِه  ؾُت  ديحيو ،جطلٍة   تر ضّية
وأقفُف إاى دبدوبتي أوقُغهح، فتت حاُب بيَؽ  ا روِف و تطّظى، 

.  وُ فيُ   ؽ  ّغحرِ هح غظحًا  طيًكح  حيً  ِمؽ  اّرمحد
.  ِمؽ بعض كلطحٍت وُجَطٍل ُ رّوُح  ؽ  اّظفس  ال بأس:ق  ت
 اكؽ؛ محذ   تح ي أ تُب بعَد غيبٍة طؾيلة؟  :قلتُن 

 محذ   حؾايؽ؟ بد ألِلػ َمعيٌؽ يصرُخ ويتفّجُر بحا كحيح :صرختْك 
هّيح  ْ ُتبي و ْ ِحي ُ رَبتي وُجلوري وَ حلي، ِاُتلّرَد . وال َيظُضبُ 

! َ طحئي وأمظحري 
دوَن إ ل ٍر وجدُ ظي أجري وأاهُث ِمؽ جديٍد، ُ   ُحظي 
ِة   ا روُف و ظحرُد ي، ْل ظَر  كحيحٍت  لفؾ  لى ُ دَّ

ذكريحٍت كّفَظهح  اطؾُت مظُل  ظيؽ، َيتظّهُد  احلُؼ بح ًيح شؾًقح، 
وأ تُب قر َا ي في كتحِبِػ  اّشعرّي ، وُأجحمُلُ  بتظهيدٍة أ طقَ 

و ضطيٍؽ ، ِمؽ أل ِل جْؾاِة  ظحّصٍ "ر لٌة إاى  ظؾ ٍن مفحؾد"
في الِتِػ وُمفرد ِ ػ، وأ ؾُد إاى قديِؼ أور قي في   تضحِن 
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طفٍل ضحلٍّ أَ حُدوُه إاى أبَؾْيِ ، وطحقٌة ُ حيُطظي وال ُ حعُد ي، إاّل 
رقصُة قلٍؼ بيَؽ أ حملي في فؾرٍة ِمؽ  ظيٍؽ، ُمظتِشًيح بَ لححِت 

  :ِ ظحِج َ جحئري، وأ تُب ر حَاتي  ْلواى إايِػ وأقؾلُ 
  .. آ  لعز زتي ا ر ضؾاوض  

 و روُف قلبي وكلُّ أور ق  يح ي، اِػ ،اِػ مد ُد  طري 
أّيحمي  ّاتي  تهحدر اِػ  و، ا حضُر و اطحضي و آل ي

و تهحور، أللي مح شئِل مظهح، ِ  رقيهح َبعِ ريهح، وإن طحَب 
 اتُل  حدمًة ، أ يديهح إاى  يرِ هح  ْلواى، فأ ح  فيف ي،اػِ 

 لى شيٍا، مح د َم  اعطُر كّلُ  اؼ يفْل يظت ُب ِمؽ بيؽ 
أ حبعي، فح  كظُل هظحَك في غطرِة  ا يحِة وضجيِج  ْلّيحِم 
قحئدًة ْل  َر ِمْؽ كتيبٍة، أُ حِرُك  اعطَر معركًة  لَؾ  ْلألرر، 

بد يٍة ب أهفُمهح بصبري و طؾدي و،وكلُّ معركٍة ُ طح ُكظي
 هلِه  اعيؾُن  اّ معُة ،جديدٍة، وأ  ُر مح كحَن ُيتعُد ي

 مح دمُل أقُف ، اّضح كُة ِمْؽ َ ْؾاي، ُْلدرَك أّ ي   تصرتُ 
 ويظ ُر ي ، لى قدمْي إ ر ري، ومح د َم  ْيفي َيحُظُر ِ بًر 
يح "و، ِر َدمي أور ًقح،  َحْشُل  لْيهح ُ روًفح  تؾّهُج و ّتحُد بِجؼ

 حَرِت  اّريُ ، وأض ْل  ح فًة  ؟ اكؽْ "!َجَبل َمح ْيِهفَّْك ِري 
َهْؾجحَا   طُل مح في طريِحهح ِمؽ ُ روفي وأشجحري، و حرْت 
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ْ تؾ حمي َيأٍس  ْقَتَلَع ِجبحاي ِمؽ ُجلوِرهح، ِْلعلَّ مَع  آلمحِل 
 ،و ْلمح ي ُجّ ًة ُملححًة  لى قحر ِة ُ دفٍة، اْؼ َيفظْؽ أ ٌد ادفِظهح

 ودبدوبُة   حوُل ، شُل مَع مْؾ ي .أو  شييِع َجظحزِ هح
إ عحشي بحا يحِة، وقبَل شهؾٍر قليلٍة، في يؾٍم ال ُيشبُ   ْلّيحَم، 
َهَلْلِل الطّرِة  ْلواى  ْبَر أ  ِك  اهح ِف، ال أذكُر مح ُقلِتِ  أو 

 وأَ ْدِت اهح بعَض ،ِاطحذ ، اكّظي أذكُر أّ ِػ أيحغِل دبدوبةَ 
، روٍح، مع أّ ي  تبُتِػ يؾمئٍل مجّرَد  حبرٍة و اعحبروَن ُكُ رُ 

  ..ومح ُكْظِل كلاػْ 
 أو كَظتطِة ،هحِدًر  ُمَفْمِجًر  ِبِرّقٍة ال ُمتظحهيٍة، كَطْؾِج  اَب رِ 

 يٍف وقظر ِت  ًدر   تّلظي َ ْؾُ ِػ، في َد َؾٍة الّتفر 
دًة ُمؾ جهَة مْؾ ي في  َ دٍّ ، و ا يحةِ  ويؾَم وَفْدِت ز ئرًة ُمتعطِّ

  لى  متد ِد ،جطُع  ْلش َا  اُطبع رةَ أ ظيٍد، بدأُت معِػ 
.  متح حِت هلِه  اطديظِة  ّاتي أ يح ي  اَب ُث  ظهح و ّظي

 ومّفقُتظي أاَف  كحية، ال ، إّ ظي َكتْبُتظي رو يةً :قلتُن  ػِو 
.  اشيٍا، إاّل ْلّ ظي اؼ أزْل أب ُث  ّظي و ؽ  اطديظةِ 

اؼ ُ عجْبِػ إجحبتي، وكحن إ ر ُرِك  اعظيُد  لى  اّظهؾِض، 
فحألترِت  ابحَب  ْلو َع، بحَب  اّظْرِق و اَحْرِع و اَعْفِف  لى 

 ومد َد ، وَ ْفِرُد أّيحَم ُ طِرهح،أو حِر دبدوبة، وإذ  بدبدوبتي  تهّللُ 
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قلِبهح وذ  رَة ِ ْبِرهح، وُ طّرُرهح إايِػ ورقًة ِ لَؾ ورقٍة وهَي 
.  ال ضْيَر ِمؽ  جربٍة أألرر : ُ دْ ِدنُ 
لك ن  ؟  ! فحططة ذيحب َمؽ  كؾن :س ا ُنػِو األو 

  مترُق  اطحضي و ا حضَر و آل ي ِمؽ ،وأض ُػ ض كةً 
إذ  كظُل أ ح ذ  ي ال أ رُفظي، فكيَف ، فأّيحمي وأّيحِم دبدوبتي

اي أْن أُ ّرَفهح اآلألريؽ؟  
  هيَ هل هي  مر ةٌ مكحف ٌة مظحضلٌة، ُمتتتلطٌة ألح عٌة، َأمْ 

  َ تأقلُؼ وَ تفحَ ُل مَع  اطكحِن و اّفمحِن و ْل د ِث؟، متف ٌج عرفيّّ 
َأِم   تيحُب َغديٍر، أْم   لٌة َ عطُل بمّفٍة ٍن هل هي فؾرُة بركح

 ّتى  اطؾت، َأْم أّ هح َجظى َ  ٍل َيتلّوُقُ   اليُر وقْد َقَضْل؟  
قضشي  ..   أ ح ال أَ رُفظي..آ  لعز زتي صد 

 ُ َتّؾي َقعَدَ هح  لى  اكر ّي، ،و دفُعظي دبدوبتي إاى  املفِ 
 ،وَ رفُع رأَ هح َ تظّفُس بُعطٍق، كأّ ي بهح ُجظديّّ َيتأّهُب اطعركةٍ 

ي أمحَم فيلٍؼ  يظطحئيٍّ أُ يَد نو ظظلُق ُمظجلبًة الِ ؾ ِر، وكأنّ 
 ّتى  يَؽ كح ْل ُ عّرُج  لى . إألر َجُ  بلؾِ ِ   ْلْ َؾِد و ْلْبَيض

 ،بعِض فصؾٍل أدرجُتهح في إ د ر ٍت أألرر، كظُل أ َتجُّ 
اكؽَّ دبدوبَة كح ْل  حؾُل ، وأطلُب إالحَا  اّصف ِة أِو  ْاَ َدثِ 

إّ هح . ِ  أايظي أ ح.  َد يهح وال ُ ْصلي إاْيهح: ُنعترض ً  ػِو 
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محذ  َيعظي اؾ ُ د ح بظّصٍ ِمؽ ُ طِق  اؾ قِع؟ هل  . يح ي أ ح
  في هل  ضيٌر؟

وأرر أاؾ َن ض كِتِػ وأ ِل  تتفّفيَؽ ذ  رَة  اّفمؽ، وهي 
أر ِك فر شًة  . ظعتُق ِمؽ ُ ظِق دمعٍة ومؽ ض كٍة مفّ رة

 وِمؽ زهرٍة إاى زهرة، َ  ّظيَؽ ، ظظلُق ِمؽ روٍض إاى روضٍ 
 وأرر دبدوبة كطح  اليث  ظهطُر ،بأجظ ٍة ِمؽ غيِر ممحاب

بتؾ  ٍل، ويكؾن  ا ؾ ُر و اّلححُا، وأ  َر ِمؽ مّرٍة كدُت أّ صُل 
أاؼ : بِػ ْلالي كلَّ شيا، وأمحَم إ ر ِر دبدوبة كظُل أ ر جع
 .  كْؽ  لَػ أّيحمظح؟ بل هي جفٌا ال يتعّدر  حظًة ِمؽ ب حِر ح
وعللُل مح بيَؽ رفٍض وقبؾل،  ّتى جحات دبدوبة   طُل 

أللي : مجّلة  ابيحدر  اّتيح ّية  احدس،  ضُعهح أمحمي قحئلة
برّبِػ، أال أبدو جطيلًة في  اّصؾرة؟ ..   غري 

  ا ؾ َر مّر ت أقرأُ و ض ُػ وأغؾُص في اّجِة  اّلححا، وأ ؾُد 
أ حاِت قد  كؾن دبدوبتي أ ، َمؽ يدري : وأ تحالُ ومّر ت

  يَؽ ُ ظلُق اتحَ هح ال ،أ رُفهحفأ ح  اتعبيَر أو قّللل  ْلدب؟ 
 .  عطُل  تحًبح ْل د

 قتبح حت، مؽ ديؾ ن " --"مح وَرَد بيؽ  ْلقؾ س  :م  غة
 "ر ل  إ   عشؾان   قؾد"آمحل  ّؾ د رضؾ ن بعظؾ ن 
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ؾدٍ - قراءة في ديؾان قُن ؾَماٍن  َم ْك لَم ٌت إِو َم  عُنشْك  رِو ْك
 ..شكًر .. عز زتي آ  ل عؾ اد رضؾان

أّواًل وقبَل كّل شيٍا، ِ  ط ي اي بح ب حِر مَعِػ  لى ذ ِت 
في  اّللِة و اطفرد ت، و ضطيٍؽ  اححرب، في ر لٍة ِمؽ  ظحٍص 

ر لة إاى "بحر اٍة أ  ؾّيٍة وبعيؾٍن  تحئّيٍة، اديؾ  ػ  اّشعرّي 
 "! ظؾ ٍن مفحؾد

 فيف ي  اّشح رُة  اُطحتِ طُة الطدِن و اطؾ قِع  ْلألرر  ّاتي 
 أ ُر ي دون  حبق إ ل ر، معِػ  كؾُن  ابد يُة و احر اة، 

وبصر  ة،  حواُل جحهدًة أن أفّػ  اّظ  َؼ، وُأفكَِّػ  ا روَف 
و اكلطحِت، وأ بَر  ْلغؾ َر، وأمضي كي أ َل معِػ إاى 

معحاِؼ هل   اعظؾ ن، فأاهُث ور َا مد ِد ِ بِرِك، وهؾ يم ُّ الًة 
!   صّيًة ُ دألُلظي إاى متحهحِت  ْلبجدّية

عٌت  كَمؼ" : ،  تتؾقُفظي ضر وُة  روِفهح"أَموَم  تَم ُنؾوِوي إًل    ُنؾجِو
ضَم ً  أُنوُنؾوَم ً  تُنػِو / طَم غِو لَم  رَماقَمرْك لَم ٍ   َم ِوضفِو  عَم فِوي/ قُنبْك شَّيتِوػِو  رِو َم بِو  وَم  جَم

فَم ِو  تِو َم فِوػِو  ا ْكسُنتْكرَم ائِوػِو   َمَلَم ِو َم  غَمزَم ْكتُن / األَموِوضرِو  ِو  بِو عْك دَم رَمائِورِو  أَمصْك  بِوحَم
رَمةَم  أيَم / ا ْكغُنؾَمايَم ِو  جَم وِوي سَم  ِو ضْكتُن  كَمضْكفَم / أَمشْك لَم .. تَمَلَمشَم  أَمنْك  قَمبْك
دَم َمشِوي ؟  َمَلَمئِو َم ُن  تَمشْك وحِو  ا رُّ
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متح حٌت فح لٌة ِمَؽ  ال تكحِف  ْل يرّي، وم مُ  أ د ا 
 الؾ ية ُي ّرُك   َر  اّشجؾن، فأيُّ إبد ٍع وأيُّ مد ِد  بٍر هل  
 ّالي ُيعربُد في مطلكِة ِشعِرِك، وُيجيد   تححَا  اب ِر وأ طحِقِ  

هؾ  الؾُص  اُطتتتُر  اُطبهُؼ في  اّللِة و ا روِف  وأ د ِف ؟
 ْلبجدّيِة، في   حيٍل ذكيٍّ يلؾُص غْؾَص  اعحشِق  اطتّيؼ 
بأدو ِ ِ  وميحديؽ َ عحُمِل ،  لى هفيِف قبلٍة  رقصيَؽ الًة 

...  و عبيًر  ُمشّفًر ،  صيِّح في   تج ِب مح ور َا  اـ
ُ فّجُرهح وُ جّتُدهح / "وأ حوُل أن أاتحَي   تر َق  مرأٍة أ  ى
،   ترُق و مترُق  اعتطَة، " ْل  ُم  اَطظتّيُة في  ربٍة ِمؽ  حر

:  ي  غّل  جطًة في  اّدو ئِر  اطللحة،  تدّوُر و تؾّجُع و حؾلُ 
عٌت "  ".ًل  ت ؾوي أو أآٍآ  ؼ  ؾجِو

 رجؾه أن / "مي ِدهح  اطضيِا بحاجظؾن "و يؽ  ظغُر إاى 
، بح تمد ٍم اّللِة بُعطٍق و دٍق، أقرَب "ُيشعَلهح بجطِر َجطحِاهح"

مح  كؾُن إاى  ال ِت    تح ّيِة  اّشّفحفة، وإاّل، فكيَف يصبُ  
، إاّل إذ  وّطَؽ  اّظفَس  لى "جطًر  ال يؤوُل إاى رمحد" اَجطحُل 

 ابححِا و ال تطر ر، ِمؽ أل ل روِ ِ  وأ فحِ ِ  وأ طحِاِ   اُطتحظِة 
  ؟"بإبد ع
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أّيتهح  اّصؾفّيُة  اُطتعّبدُة  اّظح كُة في معبِد  ،عز زتي آ  ل
 وأ ح أ حوُل أن ، ا روِف و اطفرد ِت، ألليظي بِ لِطػِ 

، كي أ ظَع ِمؽ هل  "أ ؾّهَج ِمؽ  يظْيؽ  تلّيتْيؽ"أ تفيَض، و
  لتُل  اعتطة  ؽ رمِش  لٍؼ ال يتعّدر ، اّتؾّهج شطؾً ح"

، ومح بيؽ أ  م  اّروح وأمح ي  اجتِد، بححٌا " جَؼ دمعة
 ! و فحٍن و بحدة

أ عربَش "، و"أ تّلَق  ر ئَش كرومػِ " أ حوُل أن ، بً ح
أاتحَظُ  "، و" اُط ْصَرم بَهؾ ك"، كي أ َل إاى ذ ك "ذكر ك
ح ، وأ تبُ  إاى  اّشعلة  ّاتي  تحؽ  ابكحَا و الر د َد و اتجّلي "فجِّ

فهل  لفريَؽ اي زاّلِت  هتف زي "في  ضرِة  اؾ ي  اُطظلق، 
، كي ُأألضَعظي في  اطضي بر لٍة جظؾ ّيٍة "في ُ طِق أ فح ػ

 ؟!متتَفّفًة إاى  ظؾ ٍن مفحؾد
، يظتطي هل   ال عتحُق  إاى أّية مدر ٍة شعرّيٍة وملهٍب  عبيريٍّ

رجفة " يف اي أن أ تّبع  ؟"ب لؾٍج ِمل ّيةٍ " اطتعّطُد  اُطعّطُد 
، " طتظي  هؾَة  ا ظيؽ"،  يؽ آمحل  ديحتي " ال كتحر

، و احطُر أ  ى أ حَ   اّشعر ُا "  ِل إبِ  قطر"ُمظظلحًة ِمؽ 
 ليِ  وجَ   ا بيبة؟ كيف أجُدُه  ظَدِك رجً  بكتٍف وإب ؟  
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مر مي   شظحِرِك "  ظَد  دوِد ب غِتِػ و،" بظَة  اطحا"يح 
،  ّلظي أاتحي "أطحرَد ريَ ػِ "، أ حوُل أن "و يؾِن أ د ِفػِ 

هؾ مَشِػ وأفيٌق ِمؽ ذهؾاي ودهشتي، وأ ح أر ِك غجرّيًة، 
، وكأّ ظي "هفيف قبلة" رقصيَؽ وُ ر قصيَؽ  ْلبجدّية  لى 

أمحَم ِ بٍر  ّرّي ال ُيتّلُؼ ذ  ُ ، إاّل اَطؽ يطتلُػ قحرورَة  ظٍر 
يصَل إاى لأ يريٍّ   رّي، َيظ ُرهح برّقٍة ومهحرٍة وإ ححن، 

، ال تمر ج  اَط حِر ِمؽ غيِر َ لْصُلٍص أو " ظؾ ِ ِػ  اطفحؾد"
". ر طحكِ "َ َصظٍُّل، ودوَن أْن أ رَخ 

..  عز زتي آ  ل عؾ اد رضؾان
 وكيَف يكؾُن " ظّفتِل  ظَر  آلاهة؟"قؾاي اي برّبِػ، هل  ّحح 

هل   اعظُر،  يؽ يظب ُق ِمؽ قؾ ريِر  اّل  رِة  اطشتهحة، اَيغلَّ 
"  ا زوردّية" اميَ   اُطعّلَق بفضحِا  اعيؾن، مرّ ًعح بهله 
 ّاتي ُ طح ُػ  حؾَل أ حملي و ر رَة شححو ي؟ 

 ؾكبٌة أ ِل " ،" اُطهرُة  ا حفية"و"  اعصفؾرة  اّظدّية"أّيتهح 
،  رفُض أْن يكؾَن اهح  اكفُؽ، فهلِه الُتِػ "بفتتحِن زفحفٍ 

إيحح حٍت جظحئفّيٍة، ال َيليُق " احح لُة، وهل   اعفُف  اّظحئُ   لى 
، يتفّتُ  "بعطيِق َمجٍد  تيٍق ُمعّتٍق بظبيٍل و يؾٍن بظفتجّية"إاّل 
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في ريحِضهح وبتح يِظهح أاُف ربيع، وأْشِرَ ُتِػ اؼ  فْل َ طتدُّ في 
.  رِض  اب ِر و َمِب  اطؾج، اُتظِحَل غرقى  ْلّيحِم و اّغروف

ِ مظ يظي  ّصًة ِمؽ  "،"أّيُتهح  اّظحقشُة ِشعَرِك في  تطٍة  حفية"
يتت ؼَّ  اّتؾ ُؽ، ويتطّدَد  ا لُؼ في "، كي "مفٍن مضياٍ 

ِ مظ يظي  ْلرَض و اّتطحَا  ّاتي   تطُل  ".أ شحِش  ؾمعِتػِ 
 .هلِه  اّشححوَة  اّضحريَة بطد ِد  ظحِئهح؛  د ئَق   بد ع

 ".  دوِد مر  يػ"ِ مظ يظي فر ًة  ظد 
 ،ُمظهكٌة أ ح ِمَؽ  اّر ِض  حفيًة مح بيَؽ  احؾ في و اب ؾر

، كي "أن أ ؾّ َد  اطتت يلَ "مشظؾرٌة أبلُع دهشتي، وأر هُؽ 
يلوُب في "، وال "ال ي ترُق في طؾ بيِؽ  اؾرق "أقّدَمُ  شهيِّح، 
، " لى مد رِج  اطؾِج  اؾ ر"، "يتؾّرُق وطًظح"، بل "ملِ   ابر  ؼ

. "بح ًحح ُيظحوُل  ظحَن  اّتطحا"
كضفَم ألعًس  يقؾدُن   ضً   بح شٍ   ِوؽ  ؾنِو " :وهله محؾاُتػِ 

ُ لّكُر ي بصرألِة شكتبير في متر ّيِة  اطلػ اير، ، "ا عتس 
 عؼ؛ هكل  هؾ !  ؽ ذ َك  اطجظؾِن  ّالي يحؾُد طحبؾَر  اعطيحن

 ا حُل، وايَس أدقُّ ِمؽ هل   اّتؾعيِف و اّتؾ يِف اهلِه 
 اؾضعّيِة  ّاتي ُ عحيُشهح  لى متتؾر أفر ٍد وجطح حٍت 

وشعؾٍب وقبحئل، اكؽ؛ ال أ رُف بحاّت ديِد إاى أيؽ يأألُل ح 
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ِػ، وإاى أّي  اطيحديِؽ و اُطدّرجحِت، وفي أّي ملعٍب   صُّ
 حلفيَؽ كر ِ ِػ  اّصحروألّيَة،  اُطلّلفَة بأ ر ٍر  رجتّيٍة  عبُق 

 ! بشلر  ايح طيؽ
هل هي ذ  ّيٌة َم ضة، أم شحملٌة شطؾَل  احصيدِة ومعح يهح، 

فيهح  برٌة ُ جّتُد ي كأ  ى، وُ جّتُدِك كشح رٍة ُمتطّكظٍة ِمؽ 
الِتهح، ُ ظّؾُ هح كي  صظَع مظهح  بحئَػ ذهبّيًة، ُ لبُتهح 

 ا ؾ ري بيَؽ  ظؾِر  احؾ في، وأ يحً ح  جعُلهح كطح  اب ر وكطح 
ُ ظّهَر ح " افضحا و ْلرض، ِمؽ دمؾٍع ومظٍر  لتتُل ب ، كي 

 وِ فحِقظح وهل   اّف ى  ّالي ُ طحرُ ُ  َ لًظح ، وُ ْهِر ح"ِمؽ ُ ْرِيظح
 دوَن ألجٍل مع أ فِتظح، ومع كّل مح  ؾَاظح، و ّتى مع  اؾطؽ؟

قضشي عز زتي آ  ل  .. صد 
 تتلحي  روفي، وأ حوُل أن "  ظَد  ّ تحِع  عحِ ِػ  افؾضؾيّ "

 دوِد  ح يِة "، ايأ َي إاى " ظؾَر  صيحِ ػِ "أهظدَ هح ات ئَؼ 
ُيحّلُؼ بَفكَّْي "، "أليحُاِػ  اجحمُ   ّالي ُيلحفُل  اّفمؽَ "، و"هؾ كِ 

 بَض دهحٍا يترّبُص "إاّل مظِػ، وأجُدِك " ِمحر ِضِ  آ ًيح شحغر 
في ِ جّل "، كي ال  غّلي مجّرَد  حظٍة "بحاّريِ   اّتحفرة

".   كت ُل بلهيِب  افْحِد  اُطرّ "، " الربحا
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أ ً ى في  طّرٍد "" ضؾضحِا  ْل فحدِ "هكل   طحوجِل بيَؽ 
، يؾمُض ِمؽ  ظٍر  حبٍث ُمَتَمفٍّ بشحٍل شّفحٍف "متؾّرد

ٍد، وِمؽ  مّرغؾ   هدّي بِعظرِه  ْلزرق، وُزّفؾ  "و  ٍف وُمجتِّ
 جح يَد "، أعلُّ أ بُر  اّظؾفحَن فيِػ ْلاتحَي "إاّي ذيلَي  اؾّضحا

، "ُيفضفُض ضؾَا  ْل فحس"، و ظدهح " حِرِك  اطؾشؾمِة بحاعفاة
ِمؽ غيِر  ؾّ ٍر، وال  رج أن " أ تؾي  لى هحاِة شهحة"ومعػ 

أو  ضطيٍؽ  أو  ظحّصٍ ،أقتبَس ِمؽ  ؾهُِّج  رألِتِػ بعَض  طحهٍ 
َي تّلظي،  ّتى آألِر شهحٍة وآألِر  شرجٍة، وأقظُف ِمؽ ذ َك 

،  ّتى اؾ كظُل " اّظيِف  امر فّي  اُطفاِفِل رقصًة مشح تة"
"!   شتهحَا رّقة شر رٍة  جّردْت ِمؽ َشرِرهح"مّطؽ   ترفَؽ 

، وقهؾة " عحِس  اّتؤ ل يتظحغُؼ  اّدمُع  لى شفحِه  اّصب "ومع 
 اّصبحح ا غَة  ظحِق ومل ِق أ ّبٍة،  تتفيُق ب حًر  وشبكَة 

، ويحلُفهح هظحَك في " عؾيلَة  افجر" يٍد و ّظحرة، يتلؾ  ليهح 
، "ُيجيُد هيكلَة  ْل ر ر" رِض  اب ر ُمتيّحًظح، كأّ   مهظدٌس 

و ظَد  اغهيرِة و اّشطُس  تظُع و لتُع و ضيُا و  ترق، 
 وأؤوُب بعصٍف شعرّي، وبلفلٍة ،أ ؾُد إاى شفيِف  ؾ  ِلػِ "

".  ِمؽ  يؾن  اطدر، ُ هدهُد و  حُ ِػ أ حبَع َمد ي
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،  علُؽ أّن كلَّ  ظؾ ٍن ِمؽ  ظحويِؽ  هظح ال بّد ِمؽ وقفة َ َجلٍّ
ديؾ ِ ِػ هؾ قصيدٌة مكتطلٌة بلحبحِ هح وغحيحِ هح، ُمكّ فُة  اطعح ي 
وال   تحُج إاّل اعفٍف مظفرٍد ِمؽ  ْلبيحِت، كي  ظفػَّ  احصيدُة 

.  ِمؽ غؾ يِتهح، و ظظلَق  ّرًة  تهحدر  لى أفؾ ِه  احصحئد
 ملظحًة شعرّيًة  فّجرِت  لى غفلٍة مّظي .. عؾ اد رضؾانآ  ل

 يَؽ كظُل في  ؾمعِتِػ، ُ ححطُعظي  روُف أبجدّيِتِػ طؾً ح 
وُكرًهح،  لى  جٍل جئِل بهل   اّفألؼ،  طلئيَؽ جعبتي بص ؾٍة 

وُ  ّفُف كؾ مَؽ  فتي، فأر  ي بل  تتظفُر ي، و تتظهُضظي 
"! مديظُة  اّري "أ ترُف ِمؽ جديٍد بدّو مِة َممحضي  اححدم؛ 

 أّيُتهح  اححبلُة  ّاتي  رُقُب و ترّقُب معي ،أّيُتهح  اّشح رة آمحل
هل   اطي َد  آل ي ِمؽ ج حفِل اهفِتِػ وأِلدِر فضحئي، وال 

، "أّيُتهح  اطف ميُر  ّاتي  تلّؾر أالحًز  في ضجيج  اؾ دة" جَب 
، "أن  فر ي ريَ ِػ جتًد  ارجفحِت  ْل  م"وال  جَب 

ز حبُق زو بِعِػ اّطح  فْل  حظُفظي طحقحٍت،  تشّهى شهحَة "و
فظؾبى اعّفِة "، " افجِر وشحشحَة  اعصحفيِر في مظحفي  افضحا

 طحئؼ  ظ دُر بعليحِئهح ِمؽ ذ َك  افجر، كي ي رَس  ؾ فَل 
  "! اطعحبِد، ويظحَش  اهديَل  لى ربيِع  احد  ة
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 ؼ وّشى "،  أألبريظي بربِّػ،أيح أألتي  اطشحغبة  اطتعّظشة
هطُس ايِلِػ في  الفؾِة  اّ  عِة اتلظحن  اشعر و اغطأ، كي 

،  تى  رِت "يتفّجَر  رألًة ال يعتريهح ذبؾٌل أو  ححدم
ُ صّريؽ  لى و،   حوايؽ " اّتفؾح  ا ريرّية" حاّظهر  لى 

؟ "دهشة  اطؾ  ؼ" ابححِا  ْلبدّي، كي ير ؾ كلُّ مبدٍع في 
 . هكل  أر  ي وأر كِ 

مؾ يحّيٌة متحا ُ ظح ُ  مُس  دوَد  اّتطحا، جطرّيٌة  تأّاُق دوَن "
، "ذوبحن، وِمؽ ُ ظِق قلِب  احي حرِة  تهحَدْيَؽ  ظجرًة ِمؽ ا ٍؼ ودم

ِمَؽ  آلِه أاُف "أ طُعهح زفر  ِػ وآهح ِػ، كلُّ  ْلوز ِن اهح، و
 ".  فٍف ُيظحوُل  ظحقيَد  ال بهحِر و اّدهشة

، "أّيتهح  اطحئّيُة  البتهحالت" عؼ مبهؾرٌة أ ح بعفِفِػ  آلهّي 
، " افضحا ت  اجد رّية  ظحشيؽ  افر َا بطمحاِب أجظ ِتػِ " يُث 

 يَف الجظ ِة أن   طَل في أطر ِفهح  لَػ  اطمحاِب، إن اؼ 
 كؽ  حرّيًة أو بؾمّيًة أو غر بّية؟  ّتى اؾ كح ل، فإّن 

ممحاَبهح بأرجِلهح، و يؽ  صيُر  ْلجظ ُة َمملبّية، فهل   اؾجُ  
 آلألر، بل وجُهظح  ّالي ال  ريُد أن  ر هُ، فظ ؽ   تحُج  حِّح 

، " اعظؾ ِن  اطفحؾد"إاى ممحاِب  ْلجظ ة، كي  طضي إاى 
و  حفظ  لى أ ؾ ِتظح ِمؽ  ال حر ِض في ز طِة  اطعح ي 
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 عؼ،  ريُدهح ممحاَب اهكل  زمحن، . و اّتعحبيِر  اطفدوجة
ُ لتَصُب فيِ   ْل  ى وُ عتَصُر في  اّلؾ حت، و ظلُرهح  لى 

، كي  تأّهَب اصدِّ ُمشح ٍس يتأّبُ  "ضفحِف  اجظحن  امؾ اي"
.  اّل ؾرّية بحروٍن و لحٍا وزئيٍر ومؾ اٍ 

وأ طُ  اظفتي بأألل  َفٍس  طيق، ، "جحمً ح َيصهُل  اؾقل"
، "  تدر ِر  اعصحئِر ِمؽ فِؼ  ظحقيِدكِ " ي أ حبَع   ب حَر في 

، "أعلُّ أ تظُد  لى هحمِة ذهؾاي" ْبَر زورِق فصح ِتػ، و
ا ًطح و بًر  يح َمؽ أ تظِل قر اَة "أطلُب مظِػ أن  غّلي 

، ومح "أّمّيتي، يتتطظُرِك  اؾجُع و ر  يُؼ  اّروح و هحايُل  اجتد
 لى "بيَؽ  ححِطِػ وفؾ  ِلِػ هؾ مُش ك يرٌة جهّظطّية،  ترُكظي 

، كي  لفَل اظح وطًظح آألَر "بيَؽ أ ظحن أ لوبة" "مرمى أليبة
بظحقًة بريدّيًة مطّفقَة  اّغّل "ال  غلَّ    ضُظُ  و شتهيِ ، كي

  ."  دودبْل في جد وِل  ْلمح ي
ِمؽ فؾضى  ا روِف ور لِة   ب حِر في  ظحويِظِػ  ..آ  ل

 اطفحؾدة، أر  ي ُمفّ رًة بطئفِرِك، يتأّبُظظي  ْلفُق و اّشفُق  لى 
يترّ ُدِك " حّفِة  ّكيؽ، أدألُل اّجَتُ  و احلُؼ بيدي يتؾ  ُب، 

، و اّظفؾاُة ُ مربُش و رُ ُؼ  ْل  َم "بحاّظبحشيِر  ا فيظة
 افرقحَا  جؾًمح ُمشح تًة بأف ِك الِتِػ وفؾضى أاؾ ِ ِػ، 
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، "وهًجح أ ظؾريِّح ُيرّمُؼ  اّغ َل  اُه مّية"فتلديَؽ  ديحتي 
أ حمُلِػ "  تحُجهح  .ومح أ  َرهح في هل   اّ مكحن و اّ زمحن

اؾًز  يتلّهُج ببتح يِؽ  اؾقِل، و حؾُل  اك م زأّلحٌت أبدّيُة 
،  ضيُا فضحَا ح، كطح  ضيُا فضحَا  اّشحِم وبلد د " اّضيحاِ 

 تتّؾُل و تؾّ ُل   وَة  الححِا "وبيروت و احدس وال فْرق، فظ ؽ 
 . رديا" وإن كحَن مجبؾاًل بلبحِر ُ لؼ

 اؼ ُ تحْظظي أدو ُ ِػ، وكلُّ ،إذن؛ مح زاُل في روِض الِتػِ 
غفاُتهح بطتّلتي وِمؽ رمؾش  روِفِػ " بضٍة في  اطححاِة 

ح يأ ي  لى "، وِمؽ " ا ريرّية أليؾِط مبتدِئِػ وألبِرِك  ظح ِّ
. ، أمحَم هل   اتجّلي  ّالي يمترُق  دوَد  ال بهحر"  ت يحا

 بظَة  اّتؾ قي ال  ُجّفي اؤاَؤ  بضي، فطح   تطلْل متحا ُت "يح 
 ". بريحي إاّل بهظؾِاِػ  اُطشرق 

هكل  أقرُؤِك قصيدًة مكتطلًة، ِمؽ  ظحويؽ قصحئِدِك  ّاتي 
 ظظُر  اّدجى مؽ "شّكلِتهح واّؾ ِتهح في دو ئِر معح ِطظح، 

ع ِل  تحبيِ ظح، و ر ؾ إاى  يّحغهح ِمؽ مكحمِظهح، كي  ظّرَز 
، "فتتح ح شعريِّح يتهحدر ِمؽ ألفق  اطجهؾل"ِمؽ  اعظحويؽ 

"!   بعحث  ا يحة مؽ وهج  اّرمحد"و
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لت قرضدة /  أّيهح  اّرجُل وأّيُتهح  ْل  ى:ا عش و ؽُن و د   شش 
أِقْؼ م رقَة أقطحِرَك بأدغحِل /  لى هفيِف قبلٍة وشؾشظي  ْل ير

و دِك  جيديَؽ قر اَة / آٍه كؼ مؾِجٌع أاّل  كؾ ي أ ح/ محئي
فتتحُن زفحِفِػ   شؾشَب / طعُطِػ ُمفَعٌؼ بعظِر  آلاهة/  ر ئحي
آٍت /  لى مد رِج مؾِجِػ  اؾِ رِ /  حٌش في  تطٍة  حفية/  فًظح

 جح يُد / مّرغؾ   ْهَديَّ بِعظِرِه  ْلزرق / أ ح  لى  ح يِة قحفية
إاى / ُ عحُس  ؤ اي  ظّلَؼ بحاّدمع/  حري مؾشؾمٌة بحاعفاة
ملُػ  اّ لِج / ِمرجُل   تغحري  اّ لجيّ / شفيِف  ؾ  لي أؤوبُ 
/ جحمً ح يصهُل  اؾقُل  لى مرمى أليبةٍ / أ ح واؾ ة  اعتطحت
بشحمٍة  ظيٍؽ / فؾضى أاؾ  ي  اُطشح تة/ ُمفّ ر بطئفٍر ايلكيّ 

برفير غروب وأ ظؾرة / وفي  يؽ إبرٍة  ت حاُب وجًعح/  لؾذيؽ
! مرجُل اؾ تي/  حطؾر  اّدجى/ يح قي حرة  اطتحا/  ْاتيحع

واؼ أزْل أاهُث وأطحرُد  اعظحويَؽ  اُططحِ كَة، أر هح  داُع اتحَ هح 
ِمؽ ور ِا كّل  ظؾ ن، اُتشّكَل  اعظحويُؽ مجتطعًة قصيدًة 

مؤ لفة، فهل  ر ِك  عّطدِت ذاػ، أم هؾ و ُي  اّشعِر و ْدُس 
 ايتظح َر مح بيؽ م رقِة و د ئِق  روِفِػ ، اشح رة  غّلُل  اؾجعَ 

 ؟"مؾٍج وِ ٍر و ح يٍة، و فاٍة وشفيِف  ؾ  ل"وكفٍؽ و تطة، و
،  هدُر فيِػ  ا روُف " بظة  اطحِا ويح هديَر  اّتؾ قي"يح 
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و تفّجُر، و ظعتُق  احؾ في قصحئَد  تتؾقُفظح بح ت يحٍا مبرقٍع 
، ويرفُض أن ُيتّلَؼ  فَتُ  ِمؽ  اطعحشرة " صّي  لى  اطعحقرة"

 ْلواى و تى  اعحشرة، فأ ح أ ترُف أّ ظي  هّجأُت  روَفِػ، 
 ّلظي أِاُج  ؾَر معح يِػ في  ر قِص  اّظلؼ، فح  كي أِ َل إاى 
 ظؾ ِ ِػ  اطفحؾد، أر ؾ إاي ،  ظؾ ٌن غيُر كّل  اعظحويؽ، فيِ  
 تجّلى  اّروُح، و تطؾ إاى مح أبعَد ِمؽ  دوِد  اطدر و دوِد 

.  اعظؾ ِن  اطفحؾد
أّيتهح  اظحقشة ِشعَرك في "هكل   ..عز زتي آ  ل عؾ اد رضؾان

هكل  . " اعتطة  ا حفية، َمظ ِتظي  ّصًة ِمؽ ُمفٍن مضيا"
في  طّرٍد "أألرر، " مضيُل ُأ حيُل ضؾضحَا أ فحد أ  ى"

 ظحغَؼ  اّدمع  لى  دوِد "، يعلؽ "متؾّرد ومي ِد  ؾّهج  رألة
   حوُل  حِّح أن  طح ػ ،مًعح  فيف ي". مر مي  اكلطحت

و ظَد  اّصف ة  ْلأليرة ". ب ر رة  ْل حمِل  اّشحية"دبدوبة 
و ا روف  ْلأليرة ِمؽ هله  ايحغة  اُطتتففة، أ تبُ  إايِػ بيؽ 
أشجحِر  اّفيتؾن  رويظهح، وفؾرة مؽ ميحه  تكبيظهح فؾق  اتربة 
 اعظشى، وأ كُب في جؾفي محًا بحرًد ، وأ ح أد ؾ دبدوبة 

  اتربَة  اعظشى  بتلُع رالطلحدرة، وأرقُب مح ور اهح، أ غر وأر
 ! اطحَا في  بتهحٍل ود حٍا اػِ 
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 (رضؾان عؾ اد آ  ل/ غَمس ً   أَمتؾبُن  إِو َمضْكػِو )
 أَلؾ اٌ  َيْطلُؤهح..  َْلْرَ َؽ  َوْقِتيَ  ُفصؾلُ  َوِ َرةٌ  

 َ ّؾ ا ِبُلطؾضِ  َيتَعفَّرُ  ..   َك بُ  َي َت َس 
 ِبِػ   ّاتي ِ  َ عحريجِ  وفي
 َ تشحَ عُ  .. َشحِرَدةً  ِع اًل  َأْ ِطُلظي

 َ ْظِفػِ   ْ ِعظحفحتِ  في..  اُطَتتحِفَكِة  َمتحفحِ ػِ  ُأطحِردُ 
 ِجهحِ ػِ  إيححعِ  َوَ لى

! أَلريِركِ  َ ريرُ  ُيشحِ ُتظي.. ِبي  ُمَتطحِهًيح
 .. ُدوَ ػِ 

  اَجْؾفحا  اَطؾ  يدِ  َوفحاُ  َيْلَهثُ ..  اظَُّدَمحا  ْأُس  ُيظحِدُمظي
 عحِمًئح ُبْتتحِ يَ  َيِئؽُّ 

ْطلُ  َيْعؾي     ُجؾِ  ِ  َقفصِ  في  اصَّ
 َ كحيحكِ  ُ ط نَ  َيَتَؾ َّدُ .. َيتل َابُ 

 ! اّتحِئَهةِ  آهحِ يَ  َأّ حتِ  .. ر جَّ  َهـ تَ  يَ 
  اّ زورِديَّةَ  َاَ غحِ ػِ  َأْجَتِرحُ  َ يفَ 
 ! اُطَجظَّ ؟ َ ْرِشيَ  َيْعَتلي َ ْطِتػِ  وَمَلُكؾتُ 
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 ضحِرً ح ِإَاْيػِ  َأْمضي
 ِإَاْيػِ   اَفَرح ِع لَ  َأْقَتفي.. أَليحاي  أُلُظؾ تُ  ُ ْرِبُكظي

ُأ َ لى    اَعْرجحا ُ روِفيَ  َأْ فحسِ .. َأَ َؾكَّ
طيؽَ  َأْيَظػِ   َ َتطح ي؟ ِقَببَ  ُ َرمِّ

 ِبِػ؟  اَطْؾاؾدَ  َ ْرِفي ُمْهرَ  ُ َلبِّظيؽَ  َأْيَظػِ 
َطؾ تِ  ِ جحبِ  أَلْلفِ  ِمؽْ    اتَّ

حهي َ ْجِطي ُص   اتَّ  َيَتَلصَّ
ؼُ   ِبُكُهؾِفي  اجحِ َطةَ  َمظحِجَطػِ  ُيَظجِّ

دِ  ُيَعّري   َاْ ِغ ِ  ِبُفُمرُّ
  ْاُفَؤ دِ  ُ َريَّح ِفي  ْاَجحِ يَ  َيحقؾَ ػِ 

  آلِ ؼِ  َزمحِ يَ  أَلِطيَرةَ  َيح .. بي  ْْلََبحَ ػِ  َذ  َمؽ
  ْاَطحِضي ِبَطحاِ  َ حِضري  َدقيقَ  َ ْعِجظيؽَ 
يؽَ   ُقْرَبحِ ي َأْقر َص  َ َفحِئػِ  َبَشْؾَبػِ  ُ َتؾِّ
ريؽَ   ُطْهِركِ  ِبَطَتحَهحتِ  أَلَيحاَلِ ي أُلْبفَ  ُ َمطِّ

 َوَد َ ةٍ  َقَصحِئدَ  َأْ ُلؾِ ي.. ُ ْهِدي  أِلْلَؾةِ  َوِفي
 !َمَر َيحكِ  َ َلى َ َتَبحتِ 
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 !ِبَفضحِئػِ  ُمْ َحلٌ  َأ ح ُدوِريُّ 
 َأْريحشي ُ  ِغفُ  َأ فحِ ػِ  َأْ ر بُ 

  اظَِّديِّ  ِشْعِركِ  بَضْؾاِ  َجظحَ يَّ  َشْطعَ  َ ْلِطُس 
شيؽَ   ُأَوْيحح ي ِبُفَتْيِفتحاِ  َجْطرٍ  ِفر خَ  وُ َعشِّ

 ! اَهبحاِ  ريشِ  ِمؽْ   َْلأَلفَّ  ِشْعِريَ  ريَشةَ  َأيح
  الََّهبِ  َأْريحشِ  ِمؽْ  َجْدو يَ  َمح

َأ يِرِك؟  َأ يرُ  ..َ تيرٌ  و اَحلبُ .. ِمْظححِريَ  َبَتَرْت  َ ِديِطػِ  َوُ ُجبُ 
 ُقْدِ ِػ؟ َأْ د فِ  إاى..  اَجظححِ  َمْحصؾَص  ِبَحْلِبيَ  ُأَ لِّقُ  َ ْيفَ 
ُدو ِ ِػ؟  َ ْتَطةِ  في َ َتؾ رر .. َ فيفةٌ   اُطَحظَّعِ  َ ْرِفيَ  َوُ يؾنُ  َ ْيفَ 

 !َشْطسٍ  في ِ ر جٍ  ِمؽْ   َْلْضَيعَ  ِإْاَهحِميَ  َأيح
  ْاَيَبحبِ  ِبظيؽِ  َمْجبؾَاةٌ  َ ْدري  َأْقفحُص 
  ْاَكحِفِر  َرِ يِلػِ  َأْ َؾ مَ  َاْطَلْطلِ  ُ لََّطح

  ْاَحْلبِ  َ َصحِفيرُ  َ ْرَ ِجفُ 
 ! الََّهبِ  َجْلَوةَ  ِبي ُ ؾِقِديؽَ و
 َوأَِ يِظيِظي َ ْبلي في ِ ْ ِظبي.. َ ْظَفػِ 

 ِرْبَحِتي َ ُ لُّ  َ ْعؾيَلَ ػِ  َ لَّ  .. وُ ْهِلِكيِظي َ ليَّ  َ ْ ِظبي والَ 



 

30 
 

! َ َلى َجِبيِظي..  ْاَفْحِد  ُغرَّةَ  ُ ْتِبلي َواَل 
  ْاَعحِري  وْقِتي ُفُصؾلُ  و ِرَفةٌ  ِهيَ  َ ؼْ 

  ْاَتَتَشحَب ُ   ْاُ ُدودُ  َ ِفرُّ  ِ يَظطح
 !َمَترَّةٍ  ُبْشَرر  َ ْظَتلِّيؽَ  ..  اظَّحِ َتةِ   اغُُّلطحتِ  ِع لِ  َو ِمؽْ 

 روِ ػِ  َأيحِئلُ  َ َتححَففُ   يَظطح
 َبْؾِ ي و  ةِ  في آمحاي ُقظعحنُ  َ ْتَرحُ 

ْهَشةِ  َْلَ ؾ َ َب فْؾَق أَلر ِئ ِ  !  ادَّ
 ِبػِ  َفرِ ي َ ر ئُس  َميَّح ةٌ 

 ِبػِ  َ طيدُ .. َ ْرفي ُغصؾنُ   يَظطح
 ِبَدالِاػِ  َ َتَطحَيلُ .. ِبَلَظِجهح  َ َتَبْمَترُ  ِ يَظطح

 ِاححاٍ  ُ رر  َ َتؾ َرفيؽَ وَ 
 َشِهيحي ِشلحفَ  َزفيِركِ  ِبحأْلِضر رِ  َ ُلفِّيؽَ  ِ يَظطح

 ُمف ِ َطةً   اِعظحقِ  أَْ ظحقُ  َ ْشَرِئبُّ 
 !َأْ فحِ ػِ  َ لى أَْ تحبِ .. ُت  تَّ  فَ  تَ  أَ  وَ 

ْب ِ  َأْرِ َفةُ   َ تَعّرر   اصُّ
لِ   َْلَاؼِ  َال ئلُ  َ ْمِلُبهح ِ يَظطح    اُطَؤجَّ
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  الْ ِتغحر ِفمحخِ  في
  اُطؾِ يحح َأ حبعِ  َبْيؽِ  ِمؽْ ..  َْلْمِس َ ِت ُّ  وُ ؾريَّةُ 

 د       ِئَمةً .. َ ظؾووفُ  .. بي َمْلُطؾَرةً  َ َتأبَُّظظي
 َهَليح ي َمْعطؾَرةِ  إاى ُ ُلطي َ ْ ِطلُ 

 ِإَاْيػِ  َيْأِ يظي  اَلدِ  َوَبْعدَ .. ِبِػ  َيْأ يظي  اَلدُ  ُهؾ
 !َأِ بَّةٍ  مي دَ  َ ِهلُّ  ِبَفْرَ ةٍ  ِاَظَتَؾشَّ ْ 

 ُرْ َطحكِ 
  اَفَرحِ  ِاُحْدسِ  ِبػِ  َهيِّئيظي
َس   ! اَبرِّيِّ  ُزْهِدكِ  ِبِعْظرِ  َْلَ َحدَّ

 !َأْدَمعُ  ..وَ !.. َأْدَمعُ .. و!.. َأْدَمعُ 
 !إاّلِك؟ َهؾ يَ  َقظحديلِ  ِبَدْمعِ  َيْلَتِتلُ  ذ  َمؽ
 !َ طحِك؟  اَعْلر اَ  َايحِايَّ  ِبَؾْهجِ  َيْبَتلُّ  ذ  َمؽ

 َغطحًمح َ تؾبُ  ِإَاْيػِ  ..َ ر  يطي ذي هيَ 
  ِاححاٍ  ِ ر زةَ  .. اَفْجرِ   َ لى قي حَرةِ ..ُ بٍّ  ِبشحَرةَ  إْ ِففيظي
بُ ..  اِلْبَظِة  َبشحَشةَ  َ لَّ   !َمؾ ِ طي َمبحِ ؼَ  ُ َظؾِّ
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شَم َم  يَم   َمػِو  أَمقُنؾلُن   َم ذَما ؾَمافِوي ابْك  ؟ا ْكقَم
 (رضؾان عؾ اد آ  ل/ غَمس ً   أَمتؾبُن  إِو َمضْكػِو ) احصيدة ردّ في 
 "مظًر  اػِ    مي.. "رضؾان عؾ اد آ  ل  فيف ي

 َيشَهدُ   ّالي  اعحمُ  هل  الّر يِل، َيتأّهبُ   حمٍ  ِمؽ أأليرةٍ  ايلةٍ  في
 ،(َغَطحًمح َأُ ؾبُ  إَاْيػِ : ) حؾايؽَ   الطحمِ  فصؾلِ  في  اّفمؽِ  ر ؾ ةَ 

، زمحِ ظح ألؾ اِ  إاى ُ روُفػِ  فتأألُل ي   شًحح َيتتحَ بُ   يثُ   ْاُطرِّ
  اُطتعّفرةِ   اُفصؾِل، َو ِرّيةِ  قصيدِ ػِ   روفِ  بيؽ ِمؽ ووجًعح
  اّشرودِ  اطلطةَ  أ حولُ  وَضيحٍع،  ي ٍ  بيؽَ  مح  اُلطؾضيّ  بَطد هح

   عظحفحتِ  في ُ ظحرُدكِ   ّاتي بيَظظح،  اّشح عةِ  و اطتحفحتِ 
 َ تتربُلظي  اطظرِ   ّبحتِ  إيححعِ  و لى ُمتظحهي،  اّ    ظِفػِ 
 هظح  ّؾ اَ  بيؽَ  مح  حطفّي، َ ظحُغؼٍ  في(  اُطتتحفكةُ  ) روُفػِ 
  ريريِّ  بمريرٍ  ُمتشحِ تةٍ   حظةٍ  ِمؽ   رُ أ  ّطةَ  هظحك، وأُلؾ اٍ 
  ظفٍ  أبجدّيةَ  ُيدغداُ  بدو ألِلظح، َيتللللُ  و اّصؾِت،  اَطلطسِ 
 أرضِ  جؾفِ  في غحئرةً   بدو افغّية، مداؾالتٍ    ؾَ  و  عظحفٍ 
.  اّضيحع(  عحريجِ  )أللفَ   اُطتؾ ريةِ  اروِ  ِ  ير ؾ جتدٍ  ووجد نِ 

  ي شرودي، ع لِ  ِمؽ َي طُلظي فتئَ  مح  ّالي  رُفػِ  إّ  ُ 
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 ذ َ هح، شل ْل   ّاتي  اطؾ  يدِ  أللفَ   اّلهحثَ  َملَّ  وطًظح أ حدَم ُ 
 وال فجٍر، َمبَتؼِ  ِمؽ جر ةٌ  ف  ،( اتؾت ورقةِ  )بفييِ  وَ عّرْت 
  اُطظدّ ةُ   ْل  ى إّ هح. و ْل  م  ْلمح ي عطأَ   روي  قظرةٌ 
 ُ د ى وعّلْل  ،(وطًظح )ُ د ى  ح ْل  أرضٍ   بحاةِ    لَ 
 َيحتظُص  بؾ شّيةٍ  بل ،بَصطِت ِ  ال َيعؾي،(  ل ُؤبٍ  )رغؼَ  وطًظح،
 و ْلطفحل،  ا ط ن أ لرُ  إايهح ير ؾ  ّاتي  ا يحةِ  فَرصِ   لَّ 
 طّيحتِ  في  اّتح ؽِ   اُ لؼِ  ال كَ  فر ةً   اّلئحبُ   تركُ  فهل

 َمجحِاهح في  اّللِة،  روفِ  مد  بةِ  فر ةَ  و طظُ  ُ  قصيدٍة،
  اُطتؾّهج  اُطتؾّ ب  اّظّص   ضحريسِ  بيؽَ   اّر بضِ   ْل  ؾيّ 
  ؟( اّتحئهة  آلهحتِ  أّ حت )رغؼ  اّرؤيح، ببر  ةِ 
  اّدالالتِ  ذ تِ  بحاّصؾرِ   اُطفعطةِ   اّظّصّيةِ   اّلؾ حتِ  بهله

  تُكبَ  أنْ  ،   تح ةُ  رضؾان عؾ اد آ  ل ُ  حولُ   اّشّتى،
 و اّضيحع، الّتي ِ   اّر فضةَ  بحآلمحل،  اُطتؾّهجةَ  ُ روَفهح

 بيؽَ   اُطتشحبػَ   ابظحاَ  ُ ِعدُّ   يثُ   ْل د ِث، اضبحبّيةِ  و اُطححومةَ 
  حمٍّ،  جح سٍ  أمحمَ  اتضَعظح  اِ ّتّية،  ابظحاِ  وأ طدةِ   اّروحِ  أل يح
 َيغلُّ   يثُ   اُطتعّددِة، قصحئِدهح في دوًمح   تْد حهح وكطح



 

34 
 

. أبًد   ال فصحمَ  يعرفُ  ال  ّالي  اؾ  دُ   اؾج ُ  وال  ى الؾطؽِ 
  اّ طيظِة،  اّ زوردّيةِ   اّل غحتِ  الجتر حِ   اّر فضةُ   ْل  ى إّ هح
 ،( اُطَجّظ  بَطلكؾِ  ِ  ) اُط ّلقِ    اُطتعحاي  اّصطلِ  هل  علِّ  في
 بؾ لِ  وُمّرغْل  وُهِدرْت، إ تح ّيُت ُ  في ِ   ت لْل   حَاؼٍ  َ طلُ  إّ  ُ 

  اُطر بكِة، بمظحهح(  اميحالتِ   حتفي )إ تح ّيةً  اتغلَّ  َ ل ُؤِبِ ،
 رّبطح أو ِ  رّي،  لّّ  اهح َي طُل ُ  قد فَرجٍ  أو فرحٍ  بح تغحرِ 
، وَيلدَ  و اميحلُ   اُ لؼُ  يتطّمَض  و ّتى ، اّتطحا ِمؽَ  معجفةٌ  ِّ   
 ،( ْل رج  رِفهح )أ فحسِ   لى  ّتكئُ   غلُّ  آ  ل ا ذ عرةَم  فإنّ 
  ّالي  اُطّتَكأَ   ّكحَزهحيغلُّ  اكّظ ُ  يصُل، ال وقد يصلُ  قد  ّالي
هح ُ ر لُ  أل ِا ِ  مؽ   ار فَض  بُعطِحِ ،  اّظحغي   بد  يَّ   صَّ

 . اعحدّية غيرِ   احصيدةِ  أدو تِ  فظؾنِ  اكلِّ  و اُطت ّديَ  اؾ قِعِ ،
  إبد ِ هح؟ غيرَ   عؾ اد رضؾانآ  ل َ طلػُ  وهل
 اكّظهح و تبّدر،  بدو ِ  رّيةٌ   شحّيةٌ  رومح تّيةٌ  ر حاةٌ  إّ  ُ 

 و اّت م،  اّص ة  لي  مؾ ى  اّظبي  ّكحز بر ئ ةِ  ُمفعطةٌ 
 وبرو ّيةٍ  ور ا،  ْاطح أفقَ   مترقُ  ذكّيةٍ  ب ركةٍ  َ ر هح  يثُ 
 أنْ  ُ  حولُ  وكظفلةٍ   اّتطحو ت،  جحبَ   ُشقُّ   ِلَتةٍ   طيحةٍ 
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َص   أنْ  ُيريدُ  َمؽ بطداؾلِ   الْيب، ِ ْلؼِ   لى رّبطح  تَلصَّ
  اّشحئعةُ   اّصؾرةُ  هيَ  . لاػ ُيصب َ  أنْ  قبلَ  ،قَدًر  َيتتكشَف ُ 
  اليبَ  َيتتحدمُ  ور حَ   ْلرِض، فؾقَ   ا يلةَ  فحدَ  َمؽ ا حالتِ 
  آٍت؟ َ لٍّ  ِمؽ أمح قحدٍم؟ أَملٍ  ِمؽ أمح وَيرجؾُه،

 فَطؽ  حضِرهح،   تحر اِ  في زمحَ هح  بحْل   ّاتي  احصيدةُ  هي
  ّاتي ِ  هل  بعدَ  مح  اَبْعد، بعدَ  مح يتتكشفُ  أّ   اؾ َيتطؽَّ  اؼ مّظح

 أللفِ  ِمؽ  اححدمِ  و كهةَ  اؾنَ  ايرر   اّلؾابّيِة، و اّظرقِ  و اّضيحعِ 
  اؾ قع؟  تطةِ 
 بَطلكؾِ هح  اُطتجّلرةُ   اّشح رةُ ؛ عؾ اد رضؾان آ  ل هي هكل 

عريّ   وَ عجُظ ُ   اّصحفَي، ِشعَرهح فتتُكبُ   ْل  ى، ُ محطبُ   اشِّ
  اّتر  ّيةُ   اّصؾرةُ  و تتؾقُفظح محضيهح، ومحاِ   حضِرهح بدقيقِ 

 و ؾعيِفِ ، بتْؾ يِف ِ  ُمتعّطحةٌ   ؾرةٌ  بفؾاكلؾرهح،  اُطتجّلرةُ 
 َشْؾَبػ،  جيؽ،): وأدو ِرهِ  أدو ِ  ِ  بِ رفّيةِ  مت زمةٌ  ُم زمةٌ 
  ّالي  اؾطؽُ  هؾ إذن؟(.. ألبف أقر ص،  اّدقيق،  فحا
 ومح أألرر  فضحا تٍ  في أقطحًر  وُيَحطَّرُ  ُيَ طَّرُ  وُيمَبُف، ُيعَجؽُ 
 ب روفِ  ُ عحقُرهُ   َفلْ  اّطح آ  ل وا ذ  عرةُن  وُيؤَكُل، ُيؤَكلُ  ز ل
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 ُ  حولُ  ألحطِرهح، في ُمتجّلرٍ   ر ثٍ  ِمؽ ُمتتلِهطةً  أبجدّيِتهح،
 متحهحتِ و ،(و د ة قصحئدَ   تلؾهُ   هحدّيةٍ  أللؾةٍ  )في   تحد َم ُ 
  تبحتِ   لى )و ظرَ  ُ  أدبّي،  ّصٍ  في واتظشَرهُ  أليحالِ هح،
 (. أريحُشهح  ت  بُ  )بأ فحسٍ  ُمظتححةٍ  بفتيفتحئّيةٍ  ،( اطر يح
  اّشطؾاّيِة،  اِ ّتّيةِ  الّصؾرةِ  ُمملصةً   غلُّ  آ  ل ا ذ  عرُنة إّ هح
  اّفمح كّي، و قِع ِ  مع  اطتجح س  اطتكحمل  ابظحا  يثُ  ِمؽ

  عؾ اد رضؾانآ  ل ُ  ّلقُ   يف  يف؟: ذ ُ    اّتؤ لُ  اُيعحوَدهح
و قِعِ ؟  بتؾد وّيةِ  ُم حلٍ   اَجظح ْيؽ، محصؾصِ  وطؽٍ  في
 ّ ظحأ معهح، أيًضح   ؽُ   شعرُ   طح  شعرُ  هله،  حاِتهح في

َدفُ  بظح  ت  بُ  ،( اّري  مهبِّ  في ريٌش  )جطيًعح   اصُّ
  اّشح رةُ  اكّظهح  اهبحا، فضحا تِ  إاى و حلُفظح و اُمظُ ،
 فضحا ِ هح ُ ضياُ  آمحاًل   ظَرُ  ُ   اّللؾّي، بتر ِجهح  اُطتطّتكةُ 
 ضحقْل   ّلطح:  احؾل ُيشحب ُ  بطح اتحؾلَ  و اعحّمة،  امحّ ةَ 
 في  ّتحدُ  ،( احلب  صحفيرِ   ر جحفِ  )فبرغؼ ُفِرَجْل، َ لححُ هح
 رغؼَ   تتغلُّ ُ   اؾطؽ، ذرر  فؾقَ  و ظ ُرهُ   اّلهِب، جلوةُ  دو ألِلهح
.  اطؾت  دّ  إاى  اّتحبلِ   اّظح سِ  ُ ري ِ  فصؾلِ 
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  روفَ  ُ تحؽُ  بحآلمحل، دْوًمح  اُطفعطةُ  رضؾان عؾ اد آ  ل هي
 بيظحبيع  اُطر ؾيةِ  الِتهح، ب روةِ   اُطكتظفةِ   ْلألرر   احصيدةِ 
 اظر هح  اّفمحن، أ فِ  رغؼَ (  اَطتّرة بشرر  )  طلُ  ُجلورهح،
  تعّطدُ   اعشحّيةِ   روِفهح وبطح ّيةِ   اّدهشة، ألر ئ ِ  فؾقَ   تؾ  بُ 
 و اهؾر،  اعشقِ  قظحديلِ  بظؾرِ  و لتتلُ   احد  ة، بحدس

 ُيظّؾبُ  )وقد هي،  ر هُ  فجرٍ  قي حرةِ   لى رو يِّح  فًفح وُ ر قُص 
..(  اطؾ  ؼ َمبح ؼَ 

  ..أدو  هح بفر دةِ   الحرقة آ  ل عز زتي
ػِ  َمر مي  ؽ  ابعُض  يتؾهُ  قد   ّصػِ  اكّظ  ور اه، ومح  صِّ

 أ  ى فكلُّ   اّدهشة،  دّ   عحيِدهِ  في  اطتشحبػِ  اؾ قِع ِ   اطملُص 
ػِ  بلؾ حتٍ   ر طيَظ ُ  وطؽ، ِشعِركِ  في  ريشتػ، و مصُّ  َ مصُّ
  ْلمح ي بِ برِ  َ حظرُ  ريشُتػِ   غلُّ   اّري ، مهبِّ  في  ح ل وإنِ 

.  اعطق في  اطؾغلةِ  و اّرؤر 
  ظففيؽَ  و اطكح يّ   يّ   اّفم  اؾ قع هل  مؽ هكل ، وفح  هكل 
  افؾق   اّظرجتّيةِ  متح فِ  في ُ عّلحيَظهح أألرر، قصحئدَ   اؾطؽَ 
 أر كِ   ْلغلى، ِمؽ ْلغلى هل   فعليؽَ  أّ ػِ  وبطح  حدّية،
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 اجلور،  جلور ِمؽ  اّشعرّية ُ َؾرك   تححاِ   لى  ريصةً 
  ا رف  تتظبظيؽ بُتر  ّيِتهح،  اططتلئةِ   اّللؾّيةِ   اّصؾر وِمؽ

. وُ جّيريظهطح ،و اّصؾر
  وَمر ميهح؟ بَطر ِمهح  اططّيفة  احؾ في  بظةَ  يح اػِ  أقؾل محذ 
  اّل غّية، وغير  اّل غّية  عحيد ِ  ِ  بكلّ   اؾ قعُ  أشلَلػِ  احد

 ب برِ  يحظرُ  ِشعِركِ  فضحا تِ  في  اّريشةِ  غطُس  فكحن
 ال أ حدُ  بل وقصيدَ ِػ، روَ ػِ   اّتح ؽُ   اؾطؽُ  إّ   أمح يػ،
  بر َس   حن ريشُتػِ  َرَ َطْت ُ  مح معغؼَ  إنّ  قلل، إن أألظئ
 يبدو،  ر جيِّح  ْلمُل، يؾاد  ْلاؼ ر ؼ ومؽ وطؽ، اعتطةِ  ُ بٍّ 
. وشطؾٌس  شطٌس  ألحطِركِ  في اكّظ 

  َفمَ   حمٍ  ِمؽ يؾمٍ  آأِلرِ  في :رضؾان عؾاد آ  ل عز زتي
 أوجحع، ِمؽ والؾطؽِ  اظح َ طلَ  مح بكلّ  اُيلحدَر ح، َ فِرهِ   ححئبَ 
  فف مع َيتطحهى بإيححعٍ   اححدَم،  اعحمَ   تتحبلُ  وأر  ي أرِ ك

 ملحزي   طلت  مح و لى  ْلّوايؽ، ُ ظؽِ   لى ويّتكئُ   اّروح،
.   اّروح أل يح في    جحز
  . آلمحل ِمؽ غ اًل  اظح ُيظبلُ  ،مظًر  اػِ    مي
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ر افَم ُن  -قرضدة  رضؾان عؾ اد آ  ل/ فَمرَمحٍ  خُن

  اَفْجرِ  َبر َاةُ 
  اَط ِئَكةِ  ُ يؾنُ  ُ ْتِدُاهح
  اَعْدلِ  ُقبَّةِ ..  ِمؽْ 
 ! اّروحِ  َيطحمِ  َهديلِ  .. َ لى

 *
  اهحِرَبةُ  ِع ُاظح

  اِكْتطحنِ  ُ كؾنِ  َ ّظؾرِ  ِمؽْ 
 َمْ طؾَمةٍ  َغْيبؾَبةٍ  ِبَؾد َ ةِ 
 طُ  رِ  فَ  نْ  تَ 

 َاهيِبهح َ ظحقيدُ 
َجْطَرًة 

 َجْهَرة.. ِإْ رَ 
  اُطْتَت يَلةِ   اَبرِّيَّةِ  َ ْتؼِ  ِفي َ ْبَعثُ 

 َ يحةً  َيَتْلْلُ .. َضْؾاٍ  أَلْي َ 
 َأُ ر هح
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 رُ  ثَّ  عَ  تَ  تَ 
 ! اُطْتَت يلِ  أُلظى

  اُ بؾرِ  َأْجِظَ ةِ  َ لى .. ِ ْ ِظْد ي
ةِ  ِإاى.. َ لِّْحظي َطؾ ت ُ دَّ   اتَّ
  الَّْيلِ  َوْشَؾشحتِ  ُأُفقِ  ِفي

 ُد حئي َهَطتحتُ  َ َتعحاى
و لِ  أَلؾ بي َوِمؽْ    افَّ
 !رجحئي َ َلؾ تُ  َ ْظَعِتقُ 

 *
 َفَرحٍ  أُلّر َفةُ 

رودِ  َأْقِبَيةِ  ِمؽْ  .. اي َ َتر ار   اشُّ
  اُطَميََّلةِ  ُ ُ بَ  ُ عحِ قُ 
  اُملؾدِ  َأْرِوَقةِ  َوفي

 ِاححاٍ  ُأْ ظؾَرةُ  َ َتطحهى
 ..! اَمظحيح أَْ بحاَ  َ ْط ؾ

 *
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 ِ ْظري  َ ْطلَ   اُطَتَلبَِّتِظي.. يح
 ِشْعري  ُ ظؾعَ  َو اّشحِطَر ي

يحطيؽِ  ِبُعيؾنِ  َرْ َطةً    اشَّ
 َقَدري  َ ْ َؾةِ  َ لى  الحِفيَ .. يح

  اُجظؾنِ  ِبَكؾ  يؽِ  َرْ َطةً 
 !فيػَ   اجحِم ُ   حِضري  َيَتَظفَُّتػَ 

 *
 ُوجؾدي َأْرِوَقةِ  في

  د ا تٌ ـــنِ 
 ألحِفَتةً  َ َتؾ رر 

  اظُّعحسِ  َهْؾَدجِ  أَلْلفَ 
 َ عحَد ي َايحِايَ  َوأُْغِطُض 

 ! اَعَبِ يِّ  ُ ُلطي .. َ لى
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 !فرح وخراف  ذي ب اطس ف
 أألرر  مّرةً ، رضؾان عؾ اد آ  ل  اّشح رة و ديحتي  فيف ي
 أ طُعهح جديدٍ  وِمؽ  اّشعرّيِة، اؾ حُ ػِ   تتؾقُفظي وأألرر 
  اعْؾم، فؽّ  أ حؽُ  ال فيف ي،  وأ ح و  ب حِر، اللْؾصِ   د ؾ ي
 في ُأبِ رُ  أ ح وهح  ليهح،   تدتُ  ببتحطةٍ  أ ظحوُاهح اكّظي

 فأَ َ ّد هُ  وَيتتففُّ ي، غطؾُض ُ  ُي ّفُف ي ّ  ريٍّ   ّصٍ  غيحِهب
 وُأقّدمَ  ُأ حوَرهح  ي وأمضي  اّلليلَة،  ّؾ محِ   وُأ حيلُ  بحالْؾص

  ! اؾجع  حؾلِ  في   بد عِ  قؾ في ِمؽ اظّصٍ  جديدًة، قر اةً 
 آالفُ  ب ِد ح في.  صؾِ ػِ  معَ  وَأمضي ُأ حبعُ  بإ ر رٍ  هكل 

  اّشعرّيةِ  بلؾ حِ ػِ  اكّظػِ  اتظحُواهح،  د ؾ ي  اُطحّفحةُ   اّظصؾصِ 
 َب َركِ  َ لجُ    تئل نٍ  غيرِ  فِطؽ أبجدّيتي،  حت طيؽَ   اّظحبضةِ 
 ! اّشعريّ   بِضػِ  معَ  و اّتطحهي الطؾِضِػ،   دٍّ  في  اّصحألبَ 

ةُن " (*1) رِو  بَمراءَم دِو ُنه / ا  َمجْك  قُنبَّي ِو   ِوؽْك / ا سَمَلئِو َم ِو  عُنضؾنُن  تُندْك
لِو  وحِو  يَمس مِو  َمديلِو  عَمل / ا عَمدْك  بر اةٍ  َ ػُّ   اِمظحبِ  فصلُ ": ا ر 
  اّروِح، َمتحهحتِ  في   ؽُ  محضؾنَ  ا ،   تغحُر ح طحلَ  افجرٍ 
 أ َؾجُ  و  ؽُ  ُ ظحقُشظح،  اُطتتْؾرِد،  اِفكرِ  َدهحايفِ  في  ّظح  ب ثُ 
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 ِمؽ  د اةً  و تَرّقبُ  و رُقُب،  ب ثُ !  ال تِ  اظححشِ   كؾنُ  مح
 أنّ   ايحيِؽ، ِ لؼَ  َ عَلؼُ  إّ ظح.  ْلقد رِ  ُ مريةِ  وِمؽ  ْلرضِ 
 مؾجؾدٌة، هي بل ، حأرضِ  ِمؽ ُ فَ ْل ، ومح غحدرْ ظح مح  اعد اةَ 
 هديلَ   جدُ  أيؽَ  اكؽ،،  ْلرض إاى و ّؾ اُ  آدمُ  َيهب َ  أن قبلَ 

 أيؽَ  شححوِ ِ ؟ أاؾ نِ  بكلِّ  وجؾَد ح يتلّبُس  و اّشيظحنُ   اَ طحِم،
 و اعدلُ   افجرُ  إّ طح بيظظح؟ ُيعّششحنِ  وقحبيلُ  وهحبيلُ   جُدهُ 
 فهل  اّصطل، جدر نِ   لى ُ عّلُحهح فلؾ حتٌ   ا طحمِ  وهديلُ 
 أمؾِر ح؟ في هللاُ  يأذنَ   ّتى  تَرّقبُ  َ غلُّ 

َل ُنش "(* 2) شؾنِو / تَمش ؾرِو ..  ِوؽْك /   رِو َم ٌت .. عِو ": ا  ِوتْكس نِو  سُن
 َيهربُ   م يؽَ   طيٌق، ب غيّّ  َمجحزيّّ   عبيرٌ  ؟(!هحربةٌ  ع ُاظح)

   تجحجّيةٍ  ب ركةٍ  وجؾَدهُ  ر فًضح  ح ِبِ ، ِمؽ  اّغلُّ 
ِد،  ْل لِ  في ا ُ  ُير دُ  مح اكلِّ    تظكحرّيٍة،  اكيظؾ ةٍ   اُطجتَّ

 وَي ؾُر، ُيصحرعُ   ْل لَ  إنَّ !  اكؾن  في فتحًد  وَ عيثُ  ُ عربدُ 
 و أملُ   رجؾ محذ !  اَطرير  اَطعيشِ   اؾ قعِ  َ ّظؾرِ  في وَيللي
  ظحلبُ  أّ ظح مّظح، عظِّح أبجدّيِتظح،  روفَ  إالّ   طلػُ  ال و  ؽُ 
  اؾ شّية؟  الحب شر ئعِ   لَّ  و  رقُ   اعؾجحَا،  اطؾ زيؽِ   لَّ 
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داعَم ِو "* (3) بؾ َم ٍ  بِوؾَم سؾ َم ٍ  غَمضْك  عَمش قضدُن /  ُن  رِو  فَم  نْك  تَم /  َمحْك
رَمةً /  َمهضبِوه  سْك رَمة إِووْكرَم / جَم هْك تْكؼِو فِوي تَمبْكعَم ُن  /جَم تَمحضلَم ِو  ا بَمر ِو َّي ِو  عَم / ا سُندْك
ضْك َم  ءٍ  خَم ؾْك ض ةً  يَمتَم ْكألُن / ضَم "!   َم

 هللاِ  بؾجؾدِ  ُ لّكُر ح أ حبِعظح، بيؽَ   ح ْل  أُ ب ةً  ..ه   يح َ ْظَفِرُط؟
    فر ِطظح؟ غحبحتِ  في ايلٍ  ذ تَ  وأضعظحهح ورضؾ ِ ِ ،
  كلّ  جطرًة، جهرةً  يتفّجرُ  جْطِركِ  اهيبَ  ، أ رفُ آ  ل فيف ي 

  حنَ  مح  ؾلَ  ، اّشطلِ  واؼّ   امظؾ تِ  اتر يبِ  َيتعى ُ رٍّ  قلبٍ 
ومؽ  ألبِف ح، ُاَحؼ بيؽِ  ِمؽ يطّرونَ  إّ هؼ. آتٍ  هؾَ  ومح ويكؾنُ 

 َ طلػُ  ال و  ؽُ  وَيبيعؾَن، ُيتحومؾنَ  ُشرِبظح، محاِ  بيؽ قظر تِ 
رَ  إالّ   َ تطِتظح  لكةِ  في َ بعثُ   ّلهحأل ،و ا روفِ   احصحئدِ  َ فجُّ

 بحا يحة؟ وُ شعُّ  فَتتلْلُ  ضؾٍا، أليؾطَ 
تَمحضلِو  خُنظ / رُن  ثَّي   َم  تَم  تَم / أَمتُنرا  "(* 4)   عؼ": !ا سُندْك

  ؤ ُاظح، و ؤ ُاػِ  ألؾُفظح فمؾُفػِ   ا رِف،  حئرةَ  يح غحايتي
  ؾَمظح ُيشحطُر ح و اُطتت يلُ  ،" اُطتت يل ألظى  تعّ رُ  أ ر هح"

 أ ظحِقِ ، بت  لِ  ُمحيَّديؽَ  زاظح مح   ؽُ  وإ بحطحِ ظح؟ وُذاَّظح
 اكؽ! وشريحن وريدٍ  وآألر إ بعٍ  آألر  ّتى بشر  ِتِ ، ُمكّبليؽَ 
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 فؾر اَ   آلمحِل، قؾ فلُ  ُ ر وُد ح  فلْ  اؼ  اُطتت ي ِت، أ ؾفِ  برغؼ
 اكّظهح بعيدًة،  ر هح  ليظح،  بصبُص  ضؾاٍ   حظةُ   تطةٍ   لِّ 

 ! اُطتت يل َيتكُظظح  طح  طحًمح  يحٍة، جلوةَ  َ تكُظظح
وي" (*5) شِودْك شِوحَم ِو  عَمل / اِوسْك بؾرِو  أَمجْك شي/ ا حُن ل ِوقْك ةِو  إِو  /  َم دَّي  سُن

سَمؾات  في و ألتفى غحبَ  اكّظ ُ !  اّتظدِ  ال كَ  أ تحجُ   ؼ" !ا دَّي
 َمّلْل  ومح ُ ر أَلظح ملَّ   أّ  ُ  ، طدٍ  بليرِ  أو  طًد   الّيل  تؼِ 

 وإالّ  أ  َمظح، ُ عحيَش  أنْ  قيدٍ  ودونَ    ؽُ  ُمجَبرونَ   ظحجُر ح؟
 !  ا يحةِ  أدو تِ   لَّ  فحْد ح

  اعطيحةُ   احصيدةُ   كتُبهح  ّاتي آ  ل، ا ذ  عرة عز زتي
  هربُ  أيؽَ  وإاى َ هربيَؽ؟ أيؽَ  إاى!  اؾجع قؾ في وُ فّجُرهح
 ُ  زُمظح؟ فتئْل  مح ِ يحطٍ    لَ  ُيعحيُشظح قَدًر ، َيتلّبُتظح و اؾ قعُ 

  ُحَلْل، بطح  اّتطحاُ  و حفْتظح ر بْل، بطح  ْلرُض  بظح ضحقْل  احد
  ي و اط يظحت، و اب حرِ   ْل هرِ  م ييؽِ  إاى أ ؾَجظح ومح

  ي  اطظحُل، يح   تحُجػَ   ؼ وَ كفيِر ح؟ ُ فِر ح رجس ِمؽ ُ ظّهَر ح
 .ألظؾِ ظح واهيبِ  آ حِمظح أ ؾنِ  ِمؽ ُ ملَِّصظح
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ش تِو  أُنفُنقِو  فِوي" (*6) ؾَم شْك لِو  وَم سَمد تُن / ا لَّيضْك ع ئي تَمتَمع  صهَم  ":دُن
 َيعظي فهل  وشؾشٍة، وهطتحتِ  شكؾر  أ يؽَ  ايُلظح ُيصب ُ   يؽ
 ر حاةَ   اّصطلُ  وُيصب ُ  أفؾ ِهظح،  لى وُيظِبقُ  ُيكّبُلظح  احيدَ  أنّ 

 ، عز زت بأس ال.  اححفية ُ روفِ  ور اَ   تمّفى مطجؾجةً  ِشعرٍ 
رُ   طُتظح وَيغلُّ   .و ْلمح ي  اّروحِ  َمظحفلَ   احؾ في في  اُطتفجِّ

ؾابي وَم ِوؽْك  "(*7) والِو  خَم عَمتِوقُن / ا زَّي لَمؾاتُن / تَمشْك ج ءِو  صَم  فِطؽ": ا رَّي
 قلؾُبظح و لَهجُ  ، اّرجحا  لؾ تُ  َ ظعِتقُ   اَطعيشِ   اّفو لِ  ألؾ بي
 ،ور ا مح ل إاى وَمعظح فيظح َ رَ لُ  و يؾُ ظح وَ طضي، بحاّد حاِ 
 ُيبّددُ  َمؽ. علطحاَ  ايلةٍ  في و غتيلَ  ،اظح  حنَ  ُ لؼٍ   ؽ ُ فّتُش 
 غيرُ  جلَدكَ  َ ػَّ  مح أّ  ُ  َ عرفُ   اّليل؟ وعلطةَ   اُ لؼِ  علطةَ 
  اعيؽِ  ُرمؾَش    تف ؾ  وقد ُجلؾَد ح، َ ُ ػُّ   يفَ  واكؽ، ِعفِرَك،

 . اّرجحا َ لؾ تِ  غيرُ  اظح ومح و قُعظح، َمريرٌ  ُمرّّ  وأعحفَر ح؟
ر افَم ُن "(* 8) رودِو  أَمقْكبِوضَم ِو   ِوؽْك /  ي تتَمراءى/ فَمرَمحٍ  خُن / تُنع وِوقُن / ا ذُّ

حُنبَم  ضَّيلَم ِو  سُن   طح  اُ روِف، محئّيةَ  يح آمحل  فيف ي": ا سُنخَم
 اؼ َو شّيةٍ  أ يحبِ  بيؽِ  ِمؽ َ ترُق ُ  اديظح،  افرحُ   حرَ   امر فة
 اعلَّ  و حؾلُ  ُمتطّيفٍ  اظفلٍ   فرحُ !  افرح طعؼَ  ِم َلظح  تلّوقْ 
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  ْلفح ي  طح و اّظؾ ئبُ  بحّشٍة، َيتعّلقُ   الريق  طح و تى،
 أواؾ وَيتؾ رر   اُطر جفؾنَ  فَيهربُ  ُ طؾَمهح، وَ ظُفثُ   ْؾَاظح  لتفُّ 
 ُ عحِقرُ  فَظغلُّ    ؽُ  أّمح َو رشي؟  فتي :يحؾلُ  وكلّّ   اّر ِؼ،
 ُ لؾٍل؟ ِمؽ بحقةً   هحرٍ  ذ تَ  أو ايلٍ  ذ تَ  ُ طِظرُ  قد   حبًة،

في"(* 9) قَم ِو  وَم وِو لؾدِو  أَمرْك ظؾرَمةُن / تَمتَمس   / ا خُن /  حؾتَمؼْك /  ِوق ءٍ  أُنسْك
ب ءَم  ظ ي  أَمعْك   امشبيَّ   اجترَ  رأر  اّل ِؽ، فيروزّيةَ  يح": ا خَم
 َ تطحهى قفحٍ  وأاؾ نُ   افجِر، ض كةُ  و  ُط ُ   اّظهِر، فؾقَ  َيتَب ُ 
  اجبحهِ   ؽِ  َ ط ؾ  ي و اّرجحا،  اُ لؼِ  ُ روفِ  أاؾ نِ  معَ 

 . ْلمل ر لةُ  بدأْت   يثُ  ِمؽ وُ تحبعُ  و اعحر،  اّللِّ  و طةَ 
شِوي ي " (*10) سْكتَم / ا سُنتَملَمب ِودُن ظْكر   صَم وي/ عِو رُن ظؾ َم ../ وَما ذ  طِو  سُن

عْكر   سَم ً / شِو ض طضؽ بِوعُنضؾنِو .. رَم ْك  "ا ذَّي
 معَ   تطحهى  ي َ ليحِئهح، ِمؽ  ا روفُ  ِاتظفلِ  آ  ل، عز زتي
 شح رةٌ  َ عجفَ  اؽ  ّالي ُمتلبُِّتظي  اـ ُيضحيُحظي.  روفػِ  ب رِ 
 أال!  اططتظع  اّتهلِ  مع َيتطحهى  ْلقّل،  لى بديلٍ   ؽ م ُلػِ 
 اؾ  ّتى  اَطعح ي؟  عحيدِ  في َ لرقَ   ّتى  ْلّيحِم،  عحيدُ  َيكفيظح
  ظدَ  فأ ح ِشعِرِك، ُ ظؾعَ  وشحطَركَ   اّصحمِل، بعظِرهِ  َ لّبَتػِ 
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 هكل  يتتعِطلْ  َمؽ ُأ حِدف اؼ إذ  طحًمح، أ ؾّقفُ   هل  ُ ظؾعٍ 
 ِمؽ  اُطتطّكظةُ  أّيُتهح بأس الاكؽ !  طري   متد دِ   لى  عبيرٍ 
 .و اَلدير  اّظهرِ  بيؽَ  مح فشّتحنَ  و روِفهح، أدو ِ هح

ؾَمةِو  عَمل  ا غ فِوي ي " (*11) حْك ر   صَم سَم ً / قَمدَم ؾاوضؽِو  رَم ْك  بِوشَم
 فطح  َطّهْل،" قدري   هؾةِ   لى  الحفي ُ لطي أيح"": ا جُنشؾنِو 

 فؾقَ  أّ ظح   لؼُ  بد يٍة، إاى بد يةٍ  وِمؽ  ابد ية، في بد يةِ  زاظح
 أنّ  وُمجؾِ ػ، جظؾِ ػَ  رغؼَ   ايحيؽ، ِ لؼَ  َ علؼُ  و  ؽُ   هؾِ ػ،

 هله اي، أ دَ  ف  اي أُ ؽْ  اؼ فإنْ    ؽ، إالّ  اظح أ دَ  ال
عيؽَ   لُّ  َير هح  ي  اؾجع، فؾقَ  ُ عّلُحهح إايظح ر حاُتػَ    اُطتؾجِّ
 و ض ةُ  فهي  فكيٍر، أو ُجهدٍ  إاى َ  تحجُ  ال و اّر حاةُ  م لظح،
 . ر هح  ّتى َ ر  ح ال اكّظظح و امظؾ ِت،  اَطعحِاؼِ 

ػَم ..   "(* 12) ر  /  يَمتَمشَم َّيدُن  ُ لطي أيح": فضػَم /  ا ج  ِو ُن    ضِو
ػَ  أهد بػ، بيؽ أُ ّشُش   طح أ لَ  َ تكُظظي  ابظفتجّي،  يح أ ظفتُّ
 َيفػُّ  َمظشؾٍد، متتحبلٍ  إاى وأر ؾ وأبًد ، فيَّ   اجحم ُ   ا حضرُ 

 ! اطؾ ؾد ُمتتحبلكؼ أ ح: ويهتفُ  ِ ححالِ هح ِمؽ  ْلمح ي أ رَ 
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قَم ِو  في" (*13) وِو لْكفَم / خ فِوتَم ً  تَمتَمؾارى  وِوداءاتٌت / وُنجؾد  أَمرْك  خَم
جِو  دَم  زمؽ، إاى زمؽٍ  ِمؽ  اّظصُّ  يأألُل ح هكل ": ا شُّع سِو   َمؾْك
 هؾ دج فؾقَ   اعل رر   طح قح لة،   ر ا قلبِ  فؾقَ  فظر  ح

 و الظحاَ   اّرقَص  ُ شحرُكهح و اّتطحاُ  ربيِعهح، إاى ُ َففُّ   ْل  م،
 في َ  فرُ  َمعيٍش، محضٍ  ِمؽ  ؾرةٌ . و اّدفؾف  اّظبؾلِ  وقْرعَ 

 ُمشتهحٍة، بعفيطةٍ  وُ ؤّجُجظح  اّتليد،  حريِمظح ِمؽ بعًضح ذ  رِ ظح
 َ  حريظح؟ قفرِ  ِمؽ َ ظب قُ 

سِوضُن  "(*14) تي  َمض  ِويَم  وَمأُنغْك ع دَم لُنسي عَمل / سَم " !ا عَمبَم ِوي ِو   ُن
  ا كحية،  ظتهي  يؽ  اُطبحح،  اك م  ؽ شهرز دُ  و صطلُ 
 ايلةً  إالّ    تحجُ  ال و  ؽ وايلة، ايلة أاف أ ظؾرةَ  اُتعحودَ 
   افجر؟ بظلؾع ُ بّشُر ح و  دًة،
  لى يح  اُطتطّردةُ  رضؾان؛ عؾ اد آ  ل ا ذ عرة عز زتي
 اكّظهح  متلُف، ر حاةٌ  اػِ  قصيدةٍ   لِّ  في  اّشعِر،  ؾ ميسِ 
 ُمشتهحٍة، بإ تح ّيةٍ  و عبقُ  بحاشعر،  تضّط ُ  و  دةٌ  ر حاةٌ 
 ! و اّرّدة  اُكفرِ  زمؽ في اعظحِقهح  كؾنُ  مح أ ؾجُ 

 !ِشعرّية آمحنٍ  مؽ بحقةً  اػِ    مي
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ة  َمَلجئ في  آ  ل عؾ اد رضؾان/ ا بَمراءَم
 َ  َشْيظح َمؽْ   ْ ؽُ 

 َجظَِّتظح ِمؽْ ..  َهَبْظظح َأنْ  ُمْظلُ 
 َ َتهحور  َ غلَّ   َأنْ  ..َأَقَدرٌ 

 َو اِعْصيحِن؟ ِبحاَ ْربِ ..  ُمَلؾَّ ةٍ  غحَبةٍ  إاى
 *

 طَرَدْ ظح ِاَرْ َطةٍ  َ ِ ؽُّ  َأَ أ َّطح
 ! اَطْعِرَفة؟ َ صيظح  يؽَ 
 َبْعدُ  ِع َاظح َ َأ َّطح.. َأْو 

َبْل  مح   حِفَيةً   اَطْشيِ  َ لى  َدرَّ
  َْلْشؾ ِك؟ َمتحِ بِ  َ لى

 *
 َ َ ر ُ ظح َ َرَفْل  َأمح

 ؟َمظحِبِع ِ  ِمؽْ   َْلَاؼَ  َ ْظَهلُ  َ ْيفَ 
نَ  أنْ ..   ْ َتظحَ ْل  أمح   اَطظحِفيَ  ُ َلؾِّ

 ِبحَْلْ ف ِن؟ ..ِبحاَؾَجِع 
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  اَعف اِ  َ يحاِ  في..  َ ف  ى َ ْطضي
 بحاَعل بِ   تَشدَّقُ ..  َمْجروَ ةٌ  ُ روفٌ 

 َ ُدوٍّ  َ ْدوَ  إَايظح َيْعدو َو اَؾْقلُ 
 َيْرَم ُ 

  َْلْهَؾجَ  َوْجِه ِ  بِرمححِ   حِبً ح
 ! اَطْؾتِ  َمْرَقصِ  َ ْؾبَ 
 لُ  سِ  ْر  تَ  ْس  يَ 

ِهيَّةِ  َرْقَصِت ِ  َوْ ِشيَّةِ  في  ! اشَّ
 *
 َ ْدًبح َأَيْرُقُص 

  اَطْؾ ى؟  َْلْ يحاِ  آالمِ  َ لى
  اَعْففُ  َا ُ  َيظيبُ  َأمْ 

  اَعل رر؟  حيحتِ  َ لى
 و ا َّكحاى؟  اَيتحمى هحمحتِ  َ لى

 َبْعُد؟  اَ ديدُ  َ ؽَّ  أمح
 ! تلهَّى .. َو ْبَرعُ  بلْ 
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  اُحلؾبِ  أَْ ظحقِ  ِبَبْترِ  َ َتَفظَّؽُ 
  ِاَظْظِفَفظح

  اَهؾ ِمشِ  ُطُرقحتِ  َ لى
  اححِ َلةِ  ِبُطْظَ َدر ِ هح َ ْلِتُلظح

 ِبِدمحِئظح  اَطْكُتؾِّ   اَعر اِ  ُ ْريِ  َوفي
 تُ 
 دَ 
 حْ 
 رِ 
 جُ 
 َ ح

 َمْرهؾ ةٍ  هحِويحتٍ  َ لى ِمؽْ 
 !َبَشر َأْش اَ 
 ! اَهبحُا؟ أَُهؾَ 

َربحتُ  َ ْظَرُ ظح ..  اُطفحَرقحتُ   ْجَطُعظح   اضَّ
 !َو اَؾطؽ  اَ يحةِ  َرغيفَ  ِاُتححِ َطظح
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 َأْقفحَا ُ   َْل ى يؾِ دُ 
  اَبر َاةِ  ُ يؾنِ  َم ِجئِ  في

ر خُ  َيشيبُ    ْلْبَكؼُ   اصُّ
  اَهَلعُ  شحَبهح .. ُطفؾَاةٍ  َأْفؾ هِ  َ لى
  ْلْبَكؼَ   اَعؾيلَ  َ َتَشرَّبُ   اضَّ حيح َو حِئدُ 

 هحِرَبةٍ  َأْ  مٍ  أْرو حَ  ُ عحِ قُ 
  ْ ِتْحر ر؟ َ ؾ بيس إاى .. ِفر رٍ  َ ؾ قيَس  ِمؽْ 

 ُأمَّح         هُ 
يحطيؽِ  ِمؽَ  َجْؾقٌ   َيَتهحَفلُ  ..  اشَّ
 َ ْطفيحي َ لى ..َ ْ حي َ لى

طؾِد؟ َمظحِفلِ  في ُمَشرََّ ةٌ   ارَّْهَبةِ  َ ؾ ِفلُ  ِاؼَ    اصُّ
  ارُّْ بِ  ريححُ  ِبيَ  َأَ ُطرُّ 

 َوْ شٍ  آتِ  ِمؽْ 
  اظَّحِهرَ  َجَتدي ُيَد ُِّس 

  َيْمَتِرُقظي ..َيْعِصُفظي
 ! ْلبحِاَتِة؟ ِبَفْؾضى
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   اَعْتَطةُ 
 لُ    ثَ  نْ  تَ 

 َ حيَلةً  .. َجريَ ةً 
وحِ   اَطتح يؽ َأْشبححِ ..  َ لى  ِبحارُّ

 ! ْلْ يحا ُجَ ثِ ..  َ لى
ليبَ  َفْجريَ  أيح   اتَّ

  آآآآآآآآآآآآآآهٍ 
 ! اُ ْفنَ  َأْ َحَل ُ  مح
  َ َتَع َّرُ   اَطْؾ ى ُدروبُ 
  اغُّْلِؼ  اُطْغِلَطةِ  ِبَحظحديلِ 

قيحةِ  ِبَحْتَؾِ هح ..َ َلْيهح َ ْ ظؾ   ارَّ
حاَّةَ   ْلْجتحدَ  َ ْحَتِظُص    ارُّْ بِ  َغيحِهبِ  في  اضَّ

 َيْتُعلُ  َوْمضٍ  ِمؽْ  ِبُكَتلٍ 
 َرْ َطةٍ  ُ يؾفُ  َ فحِئهح َ ْفَؾةِ  في ُ ْلَطدُ 

  اَطْؾتِ  ِغْطدِ  ِمؽْ   ْ َتلَّْتهح
 ! الْرِ يحح َفؾ  يسِ  ُذبحَاةُ  ِاَتظؾَس 
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 !َأَبِديَّةٌ  ر َ ةٌ  َبلْ  .. ؟! ْرِ يحح
وُح   َت َت َب ْع َث رُ ..  ارُّ

 َبَشِريَّةٍ  ُمْظَ ظى َ لى
  غحَ ْل 

  اّ ُشعؾر ُم ي ِ  ِبَأْ طحقِ 
 و اَطْؾتِ   اَ يحةِ  َمفحِرقِ  في َ ِضجُّ   ْ ِتلح حتٌ 
ُقهح ُطفؾَاةٍ  َ ظحِجرُ   َمْتلؾَاة َ  ِ لُ  ُ َطفِّ

  اّ ِه ةِ   اَحؾ ِفلِ  َر يؽِ  َوفي
حِهَطةِ   اَحَلقِ  َقبحِئلُ   َتَلهَّفُ    اتَّ

  اَطْظهؾكيؽَ  َأْجتحدَ  ُ ؾ ِريَ  َأنْ 
  اَهَربِ  في

  اُطَؤقَّلِ   اّظْؾمِ  اْ دِ  في
 ِبـــ  ْاُطَعلََّبةِ   اُجفؾنِ  َعَطأَ  ِاَتُبلَّ 

 تٍ    رَ  طَ  قَ 
 َأَ ؼَّ   ْؾمٍ  ِمؽْ 

 ! اَكفيفِ   اَطْؾتِ  أزيفَ  َيْتَطعُ  ال
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  اَ حيَحةِ  ُ دودُ  َأَ ْظهحرُ 
 ِشر ٍك؟ َمْرَ عَ   اَمْضر اُ   ْلْ  مُ  ِاتْظَحِلبَ 

  اَطظحِم؟ ِعبحاُ  َأُ ْلتحلُ 
  َرْ ًطح َأَ ْفِحدُ 

  ارَّْ َطِة؟ َأِجظَّةُ  في ِ  َ َتظحَ لُ 
 َوَج  َ ْجري  َدَمؾيَّةٌ  اْؾَ ةٌ 

 َ ُصبُّ 
  اُلْرَبةِ  َمظحِبعِ  في  اَطت ي َشّ التِ 

  اَطْؾتِ  ِضفحفِ  َوَ لى
  الَّْيلُ  َيِجؽُّ  و يؽَ 

َؾرُ  َ َتَجّظى  ! اُجظؾن  ُمجؾنِ  في  اصُّ
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! ا براءة قرضدة  َمَلجئِو  تح ورُن  ذي ب ف طس 
 ،رضؾان عؾ اد آ  ل  لذ  عرة " ابر اة َم جئُ "قصيدة  في
  اّظؾيل،  اّشهر أّيحم بعددِ  اؾ ًة، و   يؽ و  دٍ  أمحمَ  أقفُ 
  بؾًر  بأّيحِمِ ،  حّلًبح  ْل  ر  ْلقصر شبحط فبر ير بشهر مروًر 
 مأ حُ ظح وُ ظحِولُ  أ ف ُ ظح، َ ظؾلُ  ومع ُ  شهٍر، أطؾلِ  إاى
 ُمتعّطدةٌ  دالاةٌ  أهي .وَ فح يِلهح فصؾِاهح بكلّ   اّتظةِ   ظحنَ 
  اكفيفِة  اعطيحِا، اإل تح ّية ر حاِتهح في آ  ل، ا ذ  عرةُن  أر دْ هح

  اطؾتِ  دهحايف بيؽ بِمّفةٍ   ظّحلْل   اصّطحا  ابكطحا؟ والبشرّيةِ 
  اُطتتضعفةِ   اّشعؾبِ  رقعةِ   متد دِ   لى و اُطتتبحح،  اُطبحح

. وأدو ِ هح بُ ّكحِمهح
 و اَطظحفلِ   اّظؾ فلِ  ِمؽ أضعظح  َكؼ،آ  ل ا ذ عرة عز زتي ه    يح

 ِمؽ   ؽُ  فهل وُيؾجُعظح، َيجرُ ظح  اّتؤ لُ  !و اّشبحبيػ و ْلبؾ بِ 
  اُطدّالة، و يؾ  حُ هؼ وِقظُظهؼ ِ  ُبهؼ وهل أألرر؟ طيظةٍ 
   اَبشر؟ بظؾ ُ ظحوُاهح ال ألحّ ٍة، قد ّيةٍ  ذ تَ  أرو ً ح  طتلػُ 
  اُطظ در تِ  في أّ ظح ُ درَك،  ّتى   تحجُ   اّفمؽِ  ِمؽ  ؼ يح  ه،

 و فَظهح  حَزهح  ُصبُّ   ْلملِ  وقظحديلُ   تد رُج،  َفلْ  اؼ  احح لةِ 
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 اّر حم؟    لَ  أ يحاَ  ُيعح ُحظح مْؾَ ظح رفظر ُرؤوِ ظح، فؾقَ 
 ُ طحهي  روفِػ  ّاتي اؾ حتِ  بيؽَ   فّحدّيةٌ  جؾاةٌ  هي بحألتصحٍر،

 إالّ   طلػُ  وال ُيؤّرُقظح، بيظظح  ا حضرُ  و ْلاؼُ   اطحضي،  اؾجعَ 
!  ُمظتححة ب غّيةٍ  ب روفٍ   كتَب ُ  أنْ 

  ح ْل ! ُمشتهحة ق ئدَ  َ صظعيؽَ   ا روفِ  ِمؽ وكعحد ِػ،
  احصيدة، هله في مؾجَعةً  قح يةً   بِضػِ   د ئقِ  بيؽ ر لتي
 ور ا فيطح غْؾِ ي أ ظحاَ  و ْلألرر،  ْلألرر  أبعحَدهح   طلُ 
 ، جب وال ُمشتهحة، بإ تح ّيةٍ  و ظض ُ   تضّط   ّاتي ر حاتػِ 
 ! اعفيفة يح مظر  اػِ  فت مي أ رُفهح،  ّاتي روُ ػِ  فهلهِ 

ؽُن )* (1) ش   َمؽْك  وحْك ضْك ذُن / تَمَلشَم شَّيتِوش   ؽْك   َمبَمظْكش  أَمنْك   ُنشْك رٌت / جَم  أَمنْك  أقَمدَم
و ٍ / غ بَم ٍ  إ  / وَمتَمه وى  وغلَّي  بِو   ُنلَمؾَّي رْك ؟ بِو  حَم ض نِو ( وَما عِورْك

 ُمتَعًبح، يهرولُ  و اّتؤ لُ  ب غِتِػ، هديرِ   في..آ  ل عز ز تي
ح َ تبح ُ   ْلجحبة  طح َيبدو   ا رُف، َيعتصُركِ  وو قًعح،  صِّ
  اّظح يةَ   طتلكيؽَ  أ ِل،  طح وأ لِ   احصيدة، َم م ُ   تفّجرُ 

 وفؾضؾّيِتِ ، ألربشحِ  ِ  بكلّ   اكؾنُ  هل  فُيشللػِ  و احؾ في،
  ْلبعحدَ  وُ عحيشيؽَ   َرْيؽَ  وأ لِ  ووجًعح، أاًطح ِ بِركِ  َمد دُ  وَيظهحلُ 
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  ال تظكحرّي،  اّتؤ لَ    جحبة َ تبقُ  ُمحّدمحتٍ  وب   ْلألرر،
 . و  ب حرِ   اُطتحبعةِ  رغبةَ  فيظح فُت ّركُ 
  ّاليؽ و  ؽ و طح مظح، َ  شْيظح َمؽ و  ؽُ   اّتكؾيؽ مظل

 ومظل  افردْوس، مؽ و ّؾ اُ  آدمُ  َجّد  ح َهب َ  أنْ  ُمظل و ّاليؽ،
 ومح وقحبيل، هحبيل  ْلألؾْيؽ  بظْيهطح بيؽَ   اّشرُّ  أن   تشرر 

 في هللاِ   كطةَ    تؾ ْبظح أ ر  ح .فيظح أ يحَب ُ  َيلرزُ   احتلُ  ز لَ 
  يؾنٌ  وكلُّظح أ لِ  هح  ْلرض؟ إاى  اجّظةِ  ِمؽ بُهبؾِطظح أمِرهِ 
  در وكلطحُ ػِ  وبأفعحِاظح، بظح ضحقْل  قد  ْلرُض  هلهِ   رر،

 مح يح  ه  هل ؟ أقدرٌ : يظبُض  بحا روفِ   امح قُ  و اّتؤ لُ   اؾجع،
ح وُ َجّتُدهُ   اؾ قَع، ُ عح قُ   يؽَ  أروَ ظح،  َيتطحهى ِشعريِّح،  صِّ

  ا روف؟ اؾ حت وُ ؾ ِ لُ  إ تح ّيِتظح، مع
ؽُّ / أَمكَمأوَّيس  )اًلفتراضي بد ا ػ *(2)  سَم ٍ .. وَمحِو تْكش   ِورَم ْك دَم / طرَم

 بل َ ظرْد ح، اؼْ   اّر طةُ   ّ ، :أقؾل( !ا سَمعْكرِوفَم  عَمرضش   ضؽَم 
  ّتى غؾ يحِ ظح، في وغرقظح  اعصيحَن،  ألتْر ح  ّاليؽَ    ؽُ 
 اّشجرة   لػَ   ؽ هللاُ  َيظهح ح أاؼْ   افردوس، في هظحك و  ؽُ 
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  فلْ  واؼ  اّلعيظة، و ْؾَاِ  ِ  إبليس ور اَ   ْ تْحظح بل   تهْيظح؟ ومح
 .   ْل عحم  طح مكحئِدهِ  أللفَ  محضؾنَ  و  ؽ َيفْل، واؼ

  امبيثَ  اُيطّيفَ  )هللا، إر دة اكّظهح!  عحل فح   ّظح اؾ يح        ه 
 أر فةِ   لى  افّظّيةُ  اؾَ ُتػِ   طح  طحًمح هكل (.  اظّيب مؽ

   ؾَ ظح، و ترّقبُ  و رقبُ   جلُس     تح ّيةُ   فل اؼ  اّفمؽ،
  َفلْ  واؼ َ ِشْ ، اؼ و روُفػِ    تغحُر ح، مَعهح وشحخَ  شحألْل 
 . إ تح ّيِتظح بفر ا ُمتحْؾابةً  ُمتأّطرةً   ْلألرر،  ْلبعحدَ  اظح  رُ ؼُ 

  ؽ  اب ثَ   طلُّ  وال و لَهُث،  صُرخُ  فيف ي آمحل  اؾ حُ ػِ 
 وهبظظح؟ وهبظظح هبْظظح أنْ  مظل غحدَر ح،  ّالي    تحنِ  ذ ك

َل ش  كَمأَموَّيس ) *(3) رَّي َمتْك    / بَمعْكدُن / عِو ل / تدَم يِو  عَم /   فِوضَم ً  ا سَمذْك
ل  ؟  َمد كِوبِو .. عَم ؾاكِو  اؾ ةً  بحا روفِ  ُ صّؾريؽَ  هكل ( األَمشْك

  اّظفلةُ  هله  طح وُ رَيظح، ُ ر  ح و رُ طيؽَ  بحآل ى، ُمَتربلةً 
 و  ؽ  ْلشؾ ك،  حؾل أ  َرهح ومح!  ْلشؾ ك  حلِ  في  ا حفيةُ 

 !( ْلشؾ ك متح بِ   لى ) امظؾَ  هل  و  تْد ح  ّحح،  دّرْبظح قد
 ! وُ شحبُه ُ  ُيشحبُهظح بحتَ   ّتى وُ جحوُرُه، وُيجحوُر ح بل
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  اّتبح  ، ببلور  فرُ  ُ   اطظفلِ   ديحة في  اَطتكبُ  وكطح
  اطفيدة،  امضرو ت مؽ وإا  و ابحدو س و اطلؾألّية، و امّس،

 وال وُيجّرُ ظح ويؾجُعظح فيمُف ح  اطتر ّ ة، بحْلشؾ كِ   فرُ  ُ  بتظح
! وأْدَمّظحهُ   اؾجعِ   لى  دّرْبظح ْلّ ظح  ّتِعُظ،

فَمتْك  أَم  )* (4) لُن  كَمضْكفَم / عَم َمراتُنش  عَمرَم هَم  ( َمش بِوعِو ِو؟  ِوؽْك / األَم َمؼَم  تشْك
 بّيؽَ  وكطح هللا، بأْمرِ   تتعِطَرهح  ي  ْلرضِ  إاى هَبظظح أنْ  مح
 اؼ ُرُ ِلِ ، أل لِ  وِمؽ ر حالِ  ِ  وفي  اكريؼ،  تحِب ِ  في اظح

 أذهحُ ظح اتتفّتقَ  وُيلؾيظح، ُي ِ ُحظح  اّرجيؼُ  وعلَّ  .إاْيظح  فظؽْ 
 بأيديظح   ؽ  ضحرةً  ُيدّمرُ  مح  لِّ  و ؽ شروِرهح،  ؽ وذو ُ ظح

 و عؾدُ  و ر ُؼ،  بظي  ْلطفحل،  طح   ؽ هكل .  ظعظحهح
  اُطضّطمةِ   اّظفؾاةِ  بيؽ مح شّتحنَ  اكؽ ُ طّفق، وُ مربَش  اظهدمَ 

 ! بحاّتؾ د  اُطّتش ةِ  وأفح يلظح أفعحِاظح وبيؽ بحابر اِة،
 ُ ّظح فلؾ  لاػ،  حؾُاظح َوَ شي ُ   ْؾِاظح، ِمؽ  اّفمؽُ  َيشي ُ  هكل 
 أفر ِ ظح بتح يؽِ  مؽ زهرةً   حتلعَ  أن  ر ضْيظح مح وُ درُك، َ عحلُ 

 ُفْحظح وقد  ؾآمحن،  اّفهحميرّية و اّشيمؾألةَ  اكّظظح وآمحِاظح،
 ألظؾ ُ ظح؟  عرُفظح وال  عرُفظح، ال ومضْيظح  اِ كطَة،
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تَمظ عَمتْك أنْك  أ َم )* (5) نَم  اسْك ؟  بِو  ؾَمجَم / ا سَمش فِويَم  تلَمؾ ِو زانِو   (بِو ألَم ْك
  حلِ  في  حفيةً  أر كِ  وأألرر، أألرر  مّرة آ  ل، عز زتي
ؤ لَ  ُ عحوديؽَ   ْلشؾ ِك،  د ميةٌ  ! اّتؤ لِ   اّتؤ ِل ِ لؾَ  ِ لؾَ   اتُّ
  اححبعَ     تحنَ  ُ ري ُ  إجحبحتٍ   ؽ  اَطظحفي في  ب ثُ  ُ روُفِػ،

 ْلنّ  اطحذ ؟!  احح لة بحا يرةِ   تفّجرُ  قصيدةٌ  !ُضلؾِ ػِ  بيؽَ 
 َ شكيَلهح ُ عيدَ  أنْ  أو أوجحَ ظح، ُ لّؾنَ  أنْ    تظح ْل  مح َمظحفيظح
 !جديد ِمؽ َ رُ َطظح  ي آألَر، بشكلٍ 

زاو  وسْكزي )*(6) رو َم ٌت   ُنروفُنش / ا عَمزاءِو  عَمض ءِو  في   َم /  َمجْك
قُن  دَّي :  !(ا عَمذابِو  بعَمذْكبِو  تتذَم

  اظحئر  طح  اعل ب، جرح  لى  ا روفُ   تر قُص .. يحه
  ؾا ، مح ُيلّظي  حزفٌ   اجرحُ  ! اطؾت رقصةِ  في  البي 

  تتعلبُ  أ أّ طح !إبحاٍ  في ُ كحبرُ   اُطجّر ةُ   اطجرو ةُ  و روُفػِ 
  أّ طح  ّتى مظ ، و حرْت  مظهح  حرَ  وكأّ  ُ   احح ل،  اعل بَ 

   ؽ وبتظح  تتطرُئهح،  لوبةٍ  ِمؽ رفيعةً  درجةً  مّظح  اعل بُ  بللَ 
 ! ؾأمحن و اعل ب
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قْكتُن )* (7) وَم  إ َمضش  يَمعْكدو وَما ؾَم و ٍ  عَمدْك  برِو  حِو  ع بِوً  / يَمرْك َم ُن / عَمدُن
هِو ِو  جْك بَم /األَم ْكؾَمجِو  وَم ؾْك قَمصِو   صَم تِو   َمرْك / لُن  سِو  رْك  تَم  سْك   َم / !ا سَمؾْك

ضَّي ِو  في ذِو تِو ِو  وَم ْك قْكرَم ضَّي ِو  رَم هِو   اَجطحايّ  و اّر ؼِ   اّصؾرةِ  بهلهِ : (ا ذَّي
 وُيتحبُحظح،  اؾقلَ  ُ تحبقُ  ُ روِفِػ، بيؽَ  َ عدو  ر  ح  اَب غّي،

  تح ح ُمتتطيتٍة، َم حاةٍ  في أللَف ُ   رَم ُ  و  ؽُ  وَيتبُحظح، بل
 فضحا تِ  في ُ  ّلقُ  اكّظظح أ  ِمظح، أجظ ةِ   لى  حبُض 

  .بحا فنِ  ُمتَر يؽ  ْلمح ي،
ْد ح زمؽٍ  في و اُفجؾِر،  اُعهرِ  زمؽِ  في ِ ر ح غربحاَ   في ِ  ُجرِّ
  ْؾَاظح، و ّطؽ  ّظح غربحاَ  فطضْيظح آدِمّيِتظح، َمعحِاؼِ  أبت ِ  ِمؽ

 اكؽ،! ُمشتهحة بإ تح ّيةٍ   تضّط ُ  اؾ  تَؾْ ؾحُ  مؾَجعةٍ  بظحؾشٍ 
 َيطرحُ  ) اؾقُل، هؾ  اؾقلُ  فهح  افَرح،  لى  حبَض  أنْ  هيهحت
     أيؽ؟ إاى(!  ْلهؾجِ  وجِه ِ  برمححِ   حبً ح

 أَاًطح،  رُقُص  ذبي ةٍ   ظيؾرٍ  و ر ح !( اطْؾت َمرَقصِ  إاى)
 َي تّلظح وكتبِتِ ، ر حَبِت ِ  في ُمؾِغلٌ   اَطجظؾنُ   اعحاؼُ  هل  و حرَ 
 ِمؽ أبعدَ   رر  ال  اُطلَطضةُ  و يؾُ ظح وُجفيئحِ ظح،  فح يِلظح بكلّ 
  اّضطحئَر، َيتتصرخُ  فيػِ     تحنُ  ز لَ  ومح! يحه! إ بع  حلةِ 
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 ُ ِ تُّ ُ  ومح  اّشح َرة، َ رر  مح اترر  غفَؾِ هح، ِمؽْ  َ صُ ؾَ  أنْ 
  اُ روفِ  فؾضى في ُملتح ةً  أبجدّيَتػِ  رأر هكل  َمشح ُرهح؟

،  اُبعدُ  َيظتفُض  و يؽَ   ْؾِاِػ، ِمؽْ    يفَ   طتشحيؽَ     تح يُّ
 َمؽ أو ُيصلي، َمؽ َ جديؽَ  اَعّلػِ  ِشعرّيًة، ر حاةً   اكلطحتِ 
 !َيّتعظ َمؽ أو يص ؾ،

قُنصُن ) *(8) ًب  أَميَمرْك م/ عَمل / وَمدْك ضَم ءِو  آًلَم َم ْك تَم ؟ األْك  آالم): ا ْكسَمؾْك
 زمؽٍ  في  اّتشبيُ ، هل  و حدقٌ  ر ئعٌ !(  اطؾ ى؟  ْل يحا
  رر  أْ ُيًظح َيطلكؾنَ  مؽ أ  َرهؼ فطح!  اطْؾ ى بحْل يحاِ  َيضجُّ 
 وكحآلاةِ  ُرمؾُشهح، َ ِرفُّ  وال  ظبُض  وقلؾًبح ُ بِصُر، وال

 ِمؽ ُي يُظظح مح رغؼَ  وَ َجطٍُّد،  ْ ِجطحدٍ  في  ر ح  اُطصّظعةِ 
  اّشّفحفُ   احلبُ  هل  يأُ ُركِ  ،آ  ل عز زتي! و ب ّية  بثٍ 
 و اهّظحتِ   ْلألظحاِ   ؽِ  ُمَظفًَّهح ُ ريديَظ ُ  آأَلَر، اعحاؼٍ  َير ؾ  ّالي

  ظُ ،  ب ثُ   ْلمح ي دروبِ  في ُ روُفػِ  وَ غلُّ  ،و  ألفحقحتِ 
  افضحاِ  في هظحكَ  !وُ لرّيَتهح؟ وِ ّفَتهح ُطهَرهح الرضِ  اُيعيدَ 
 بظؾرِ  ُمعّطدةٍ  َم ئكّيةٍ  ور اَ   له يؽَ  ضبحبّي، أفقٍ  وفي  آلأَلرِ 
 !وهيهح ت هيهحت واكؽ، و اَيحيِؽ،  ا قِّ 
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  عَمل / ا عَمذارى؟ و ي تِو   عَمل / ا عَمزْكفُن   َم ُن  يَمظضبُن  أَممْك ) *9))
 هحمحتِ   لى  اعففُ  طحبَ  احد: (وا  َّي    ؟ ا ضَمت        تِو 
 أش ِئظح أو حرِ   لى  اعحزفؾنَ  َيفلِ  واؼ و اّ كحاى،  اَيتحمى
  ْلو حرِ  آالفُ   ْلش اِ  معَ  اُهؼ يؾمٍ  وكلَّ   اعفِف، في ُيبد ؾنَ 

  اطؾت ُ مبَ   ْلقد حَ  َيرفعؾنَ  ِدمحِئهؼ  بيلِ  وِمؽ  اطلبؾ ة،
 وأيحديُهؼُ  ِمظُهؼ، ُ حَبلُ  وطحؾسٍ  َ  ةٍ  أيُّ ف!  اؾ ّظةِ  و اطعحبدِ 
 فؾقَ  بحعةٍ   لِّ  في    تح ّية، بدمِ  مطفوًجح  ابشرّيةِ  دمَ   تحّظرُ 
   ْلرض؟ هلهِ 
 ُ د  بيَظ ُ   اَطظحِل، َبعيدَ  َ َرْيَظ ُ   يؽَ  ُ ُلَطِػ، أوَجعَ  مح يح    ه 
عِر،  ح يةِ   لى   الْؾَص  ُ جيدُ  وال جّيًد ، َ حرأُ  ال و  ؽُ   اشِّ
  اّرمحيَة،  تعّلؼْ  اؼ   ؽُ  بل ِشعِرِك، ُب ؾرِ  وال  رِفػِ  مْؾجِ  في
  لي  م ّطد  بّيظح أْو ح ح  طح  اميلِ  ركؾبَ  وال  اّتبح َة، وال

  اب حرِ  في و ْتَب ُ  بعًضح، بعَضظح  رمي بل و اّت م،  اّص ة
 و  طلُ   اظَّعحم،  طح بعًضح بعَضظح و ركبُ   الريبة،  ابعيدةِ 
  اِفكر، و لرّيةَ   ارأي  لرّيةَ  فحْد ح ُعهؾِر ح، وقد فؾقَ  أ فحَر ح
 أ ر ُضظح ُ ْهتػُ   اّفمؽ، قحر ةِ   لى  الؾ  ي  طح وبتظح
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  حيحتِ   لى  اعففُ  ا ُ  َيظيبُ  )و آلأَلرُ  أرُضظح، وُ تتبححُ 
 (. اَعل رر 

ؽَّي  أ   )*(10) ديدُن   َم ؟ ا حَم تبْكرَم ُن  بلْك / بَمعْكدُن   !( تتدل  /تتلهَّي / وَم
 بل  اؾفحض، ألحايةُ   اّظلحةِ  فحلؾبُ  اإلجحبة، فرضّية ب   ؤ لٌ 
 دمِ  و متصحُص  و  تكحرُ  فحاطحلُ  قلؾب، غير ِمؽ أ ً   هؼ

 جيٍل، إاى جيلٍ  ِمؽ هكل  بحْؾ  مح وإالّ  دْيدُ هؼ،  آلألر
  اّشعؾب، ألير تِ  وَيتتلّلؾن   اّدمحا، وَيتفكؾنَ  ُيدّمرونَ 
( َ ّظيل مح وأ لَ   حا ،  لى  ا ديد  ؽّ  ): ْلغظية اظح فلتغلّ 
  ؾلَ  يؾمٍ  ذ تَ   حؾُا ُ  مح اظح يغلُّ  ذاَػ، ومعَ  بشَجؽ، ُ رّدُدهح
 !و ظحِ  ِ  وُ ُظؾِّهِ   ا ديدِ 
شَّيؽُن  )*(11) ش قِو  بِوبَمتْكرِو / تَمتَم َم لؾبِو  أَمعْك زِوفَمش / ا قُن ق تِو   عَمل  /  ِوشَمشْك  طُنرُن

ؾا ِوشِو   ِمؽ  ظتحي وأبجدّيُتػِ  وغَدْو ح،  ر ح هكل : !(ا هَم
 و الْؾص  اؾ قع ُم متةِ  في وإي حًا،  عبيًر  أ دَقهح  ا روفِ 

ؾُر، !في    تدّاى  ْل ظحق  طح هكل  بب غِتهح  ر ُطظح  اصُّ
   لى  ظ ُر ح.. هكل  .. فًفح  اَؾجع معَ  ُمتطحهيةً  بِ بِرهح،  حزفةً 
 ! اّدروب َوهؾ مشِ   اّفمؽِ  قحر ةِ 
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لُنش ) *12)) راتِوه  تَمغْكدِو دَم حَم لَم ِو  بِوسُنشْك في/ ا ق  ِو  ا عَمراءِو  عُنرْك ِو  وَم
ؾ ِو  دُن    وِو  تٍ  عَمل   ِوؽْك / ا نَم  جُن  رِو  حْك  دَم  تُن / بِودِو  ئِوش  ا سشْك
َلءَم /  َمرْك ؾو ٍ  ر أَمشْك   اُعري، علّ  في  تد رجُ  دمحُؤ ح هكل : (بَمذَم
  عحلُ   ّظح فلؾ  روِقظح، في دمٍ   حظةِ  آألرِ  ِمؽ ُيعّريظح و اعر اُ 

 ! اظُُّرقُ  أقد ِمظح   لِ  ِمؽ  حهْل  وال  د رْجظح، اَطح  عيو
؟ أَم ُنؾَم  )*(13) ب ءُن سَمعُنش / ا هَم ق تُن  تجْك ش  ا سُن  رَم رَم  تُن  تَمظْكرَم ُن / ا زَّي

سَمش  ض ةِو  رَمغضفَم /  ِوتُنق سِو طؽ ا حَم   كؾنُ   يؽَ  الؾجِع،  ه   يح : !(وَما ؾَم
  ا تحبّية، بعطلّيحِ هح ُمتححطعة، اعبةً   ابد يحتُ   اّظهحيحُت كطح
 رغيفَ  ُ ححِ ُطظح  اطفحرقحتُ  فهح  وَكْتِرهح، وَجْبِرهح وبَطجحهيِلهح،

 اؾ ؟آ  لا ذ  عرة   ت ّدثُ  ِقتطةٍ  أّيةِ   ؽ و اَؾطؽ؟  امبفِ 
!  دلٍ  بعُض  أو  دلٌ  ذ كَ : اُحلظح   ظْيؽ،  لى  احتطة  ح لِ 
  بحافتحت؟   ظَ  واؼ ، امبفِ  رغيفَ   تححَ ؼْ  اؼ وأّ ظح أّمح
   ؽُ   اُطرفحِة، اؾ ُتػِ  ُ شير وكطح  طحًمح ،  فيف ي آمحل عؼ

 في و ب ثُ  وطٍؽ، ِمؽ الحطةٍ   ِ ؽُّ  جحئعؾَن،  اظفلِ   ل كَ 
 جحّفٍة، وطؽٍ   ترةِ   ؽ  اجلر فيح، و حويحتِ   اّتحري  َمف بل
 ! ْلمح ي   ر اِ  قيظِ  في  اّرمقَ   ُتدُّ 
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راخُن  يَمذضبُن  )*(14)  ش بَمه / طُن ؾ َم ٍ  أَمفْكؾاآِو   عَمل / األبْك َمؼُن  ا رُّ
لَمعُن  دُن / ا هَم ئِو / في/ أَمقْك   َم ُن / األَمس  يؾصِو ةِو  عُنضؾنِو   َمَلجِو !(  ا بَمراءَم

(!  ْلوالد ) اؾاد ن ُيَشّيبُ  زَمؽٌ (: جّد ي ) ّتي قحاتهح يح       ه،
  اهَلُع، ُيمرُ هح  اظفؾاةِ  أفؾ هُ  هح زمحِ ظح؟  ؽ  حؾلُ  ومحذ 

 في  اّر بَ   ظُشرُ  دًمح،  تحّظرَ     تح ّيةِ   درِ  في و اّتّكيؽُ 
  ْلطفحلِ   يؾنُ  بح ْل   ْلرضّية، فهل  اكرةِ  فؾقَ  بحعةٍ   لِّ 

   هحية؟ ال مح إاى  اّلعظةُ   تتؾطُظهح َم جَئ أ ى،
  ر ديِبِ ، في فأ ؾهُ  ُيلهُلظي،  اب غيُّ   عبيُركِ .. عز زتي آ  ل

 ! ابر اة  يؾنِ  في ضؾاٍ   حظةِ   ؽ أب ثُ 
س ئِودُن *(15) ح ي   وَم بُن /  ا زَّي رَّي  تُنع وِوقُن / األبْك َمؼَم  ا عَمؾ لَم  تَمتَمذَم
واحَم  َلمٍ  أرْك  كَمؾابضسِو  ..إ  / فِورارٍ  وَمؾاقضسِو   ِوؽْك /   رِو َم ٍ  أَم ْك

رار؟ تِوقْك  يرر  ال و طى،  َطؼٍ  في و ا ح ؼُ  أبكؼُ   اعؾيلُ : (اسْك
   عي؟ أال  تطُع؟ أال  رر؟ أال   ؽ، اكؽ. يتطعُ  وال

 ملتح ة، اؾ تهح في و تلفع غربتهح،  عيش قصيدةٍ   ؼ يح     ه 
 غفلِت ؟ ِمؽ  ؾقَغ ُ   ي  اطتت يل، ور اَ   لهثُ   روفػ  طح
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قٌت / أُن َّي ااااآُن )(*16) ؾْك ض طضؽِو   ِوؽَم  جَم قي عَمل  يَمتَمه فَمتُن / ا ذَّي حْك  سَم
ز قي عَمل    دبٍ   لّ  ِمؽ  ْلمؼُ   ليظح هح  كحابل أّمحه،: (تَمسْك

 الم ص؟  اّتبيلُ  اظح وكيف مظُهؼُ    ؽُ  فأيؽَ  و ْؾٍب،
رَّيعَم ُن / ا رَّي ْكبَم ِو  وَمؾافِوذُن   ِوؼَم )* 17)) ؟  َمش فِوذِو  في/  ُنذَم سؾدِو ( ا رُّ

 بيؽّ  طؾ بيرَ  في  صظفُّ  ُمر هظة؟ رهيظةٌ  و اَطظحفلُ   اّظؾ فلُ 
 ومح  اَطعحبر،  طحئؽِ  فّؾهحتِ  وبيؽَ   ا ؾ جف، قضبحنِ  قبضةِ 
 !و اّصطؾد؟  اّصطؾدِ  غير اظح
شٍ  آتِو   ِوؽْك / ا رُّعْكبِو  ر  حُن  بِويَم  أَمتَمسُنرُّ ) *18))  و ِوسُن / وَم ْك  يُندَم

د  تَمرِوقُنشي/ يَمعْكرِو ُنشي/ ا ظَّي  ِورَم  جَمدَم ض /  يَمخْك  (!األب  ِودَم ِو؟ بِو َمؾْك
  امؾُف، وَيعتصُر ح  اّر َب،  عحيُش   فعل،  لاػ هي  عؼ،

  اِعبحد، ربَّ  ُ ظحدي بحاّد حاِ  م ّطلةٌ  وأيحديظح شحألصٌة، و يؾُ ظح
 !و ال تبد د و اّغلؼِ   اجؾرِ  هل  ِمؽ ُيمّلَصظح أن
ر حَم ً / لُن  ا ثَم  نْك  تَم / ا عَمتْكسَم ) (*19) ب حِو  عَمل / وَمقضلَم ً  جَم  أَمشْك

وحِو  ا سَمد كضؽ ض ء جُن َم ِو .. عَمل / بِو  رُّ   كح يؽ؟  تطة؟: (!األ ْك
، و ؾعيفٌ   ؾ يفٌ  ض حيح؟ أشبحح؟ جري ة؟ ج ث؟  ذكيّّ
 !روح غيرِ  وُيعحيُشظح، اكؽ ِمؽ  عحيُش ُ  اؾ قعٍ 
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ر َم  أي ) (*20) لضبَم  فَمجْك لَم ُن    / آآآآآآآآآآٍ / ا دَّي نَم  أَموْكقَم زْك : (!ا حُن
 ِضعظح أبجدّيَتظح،  حَدرو   ا روِف،  لَّ   اّرفؾفِ   ؽ  رقؾ 
 هؤالا، ُ محطبُ  الةٍ  بأّيةِ   دري  ُ د ح فطح  اّللة،  ّظح و حهل
  ْلألرر؟ طفؾاَتظح ُ عحودَ  أن و تطّظى َ  ِرهح، إاى َ ر دُّ   اّتيؾفُ 
  احصيدة؟  روفُ   ر ه  مح َيَرْون  فهل  ابكحُا، هل  مؾجعٌ  يح   ه 
 !َيعحلؾن  قْؾمي ايلَ  أال
روبُن ) (*21) ت  دُن ش ديلِو  تَمتَمعَم َّيرُن / ا سَمؾْك / ا سُنغْكلِوسَم ِو  ا غُّلْكؼ بِوقَم

شؾ لَمضْكه  تَمحْك تِوه .. عَم ؾَم دْك قضق ِو  بِوقَم تَمشِوصُن / ا رَّي د دَم  تَمقْك / ا زَّي  َّي َم  األجْك
  احتؾةِ  بيؽَ  مح شّتحنَ  آ  ل، عز زتي: (ا رُّعْكبِو  غَمض  ِوبِو  في

، َ   بٌ  أُهؾَ ! و اّرّقةِ   و ْلمح ي،  اّتطّظي بحبِ  ِمؽ أم افغيّّ
  آلأِلرة، إاى آ فةٍ  غيرَ  ُ لحدُر ح  احتلى مؾ  بَ   رر  و  ؽ
  وآمحن؟ بأْمؽٍ  ضحّاَتهح  جدُ   ّلهح
 وهح  اّفمِؽ،  ؾ  يرِ  في طؾ بيُر طؾ بيرُ   اطؾ ى دروبُ  هح

 ُ شعُّ  أضؾ ًا،  اّصؾ ري ِ  ومضحتِ  ِمؽ  جعلُ   ْلقد رِ   ب ّيةُ 
 الّظجدةِ   اّتر ةِ  جظحح  لى آ يًة  ريعةً   اّشعحِع، بحهرةَ  المعةً 

  امحئفيَؽ،  اُطتَعبيؽَ   يحةِ   ؾرَ  اُتظفئَ  قحدمةً  و  غح ِة،
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 أرر  وأ ح ،  اّتحألر اّتعبيرَ  أبللَ  مح  ؟..و ا  و اُعّفلَ  و ْلطفحلَ 
 بل غٍة،! ( اّصؾ ري ) احح لة  بحاحظحديل مضيئةً  غفة  طحاَ 
  ظتشرُ   اطؾتِ  ور ئ ةُ   اّر حِم، علطةَ  وَ ظُشرُ   ْل  َم، ُ َليَّبُ 
 ! ابحردة  افصؾلِ  في  احظ   طح و طؾاُ 
تَملٍ  )*(22) عُنلُن  وَم ْكضٍ   ِوؽْك  بِوشُن ؾَمةِو  في تُنغْكسَمدُن / يَمدْك .. صَم  ئِوه  صَم ْك

ضؾفُن  سَم ٍ  سُن تَملَّيتْكه / رَم ْك دِو   ِوؽْك / اسْك سْك تِو  غِو  ذُنب  َم ُن   ِوتَمشؾسَم / ا سَمؾْك
تِوض ح فَمؾاوضسِو    تدّاى  ْلرض ذايلًة،  لرّيةّ   رر  هكل : (!اًلرْك

 زمؽَ  يح أ لَ  مؾجعٌ   ؼ يح       ه  !و اّتيؾف  امظحجرِ  فؾقَ 
  اجديد،  احديؼِ  بؾجِهػَ  إايظح  اعحئدُ  يح و ال تعطحر،  ال تعبحدِ 

   ؽ أّ ظح ُيضِ ُػ، مح  ابليَّةِ  شرُّ "و  فتحًد ، في  ْلرض  عيثُ 
 ! مُدُمػ بل ال ُ صّدُقػ،

تِوض ح؟ )*(23) يَّي ٌت  را َم ٌت  بَملْك / ارْك  رُ يَيص  يؽ هكل : (!أَمبَمدِو
 أ برُ   اَطصحبَ  أنّ  َيعظي فهل  و ر يحً ح، أبدّيةً  ر  ةً   اطؾتُ 
  لػ  تطُعهح بتظح أّ ظح و اطصيبةُ   اّت طُِّل،  لى ُقدرِ ظح ِمؽ

 أمظيةٌ  !؟( ا يحة هله ِمؽ أر ؼُ   اطؾتُ  ). احح لة  اّتطّظيحتِ 
 هل ؟ غيرُ   اؾ قعَ  أنّ  اؾ  تطّظحهح  ّظح ومح  ْلبد ُن، اهح  حشعرُّ 
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 ر  َتهح  اطؾتِ  في  رر   اططّفقةَ   فؾَ ظح اعلّ  َيدري، َمؽ
 َيظلبُ   لاَػ، بحتَ   ْل غؼَ   اّتؾ دَ  أنّ  َيظكرُ  وَمؽ!  ْلبدّية
 ال  اؾ قع؟  ليير  ؽ  حجفيؽَ  ْلّ ظح اطحذ ؟  اطؾَت؟ هل 

 قد ْلمظيةٍ  َيدفُعظح  ابؤسِ  وكلُّ  َيلطُر ح،  ابأس  لُّ  بل بأس؟
  اِفكريِّ   ال ف تِ  ومؽ و اّتشرذم،  احتلِ  و قع ِمؽ أر ؼَ   جُدهح
 ذ ك فحد ح ْلّ ظح بحيؾد،  اط دودِ  وغيرِ   اطضبؾطِ  غيرِ 

ديق  ي  بعدُ  ومحذ . دو ألِلظح في    تحنَ   هي ؟آ  ل ا ر 
 ُ طّ لُ   ح ل اؾ  ّتى و ظلُبهح،  رجؾهح بتظح  ا بيتُة،  ْلمح ي

 ؟!و اّر يل  اطؾتَ  اظح
وحُن  )*(24) ش  عَمل / تَمتَمبَمعْك َمر.. ا رُّ رِو َّي ٍ   ُنشْكحَم / تْك  صَم  ا غ/ بَمذَم

س قِو  عؾر  ُنحض ِو  بِوأَمعْك شُن تِوغ و تٌت / ا َل  قِو  في/ تَمزِو ُّ  واسْك   َم  رِو
ض ةِو  تِو  ا حَم  مؾَجٍع،  حألرٍ  بتصؾيرٍ  ُ جيبيؽَ  أ لِ  وهح: (وا سَمؾْك
 ففحْد ح أ طحِاهح، ِبَشرِّ   ابشرّيةِ  ُمظ ظى  ظدَ  غح ْل  قد فحاّروحُ 
 ُمعظَؾ ة  احصحئدَ  فيظح  كتبُ  وبتظح و اّشعؾر،    تح يَّ   اِ سَّ 
 أ فِتظح، قر اةَ  أَجْد ح هل أ ُدُهؼ؟ َيحرُؤ ح فهل! َمجهؾل إاى
 َمشح ر؟شعؾٍر و غيرِ  ِمؽ َ ت ّركُ  آالتٍ  في ِ  بتظح  صرٍ  في
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رُن ) *(25) ش جِو لُن /    قُن  ز ِو  مَم  تُن / طُن ؾ َم ٍ   َم َلسِو لؾ َم  سَم :  ( َمدْك
  اّتليبةُ   ْلمح ي  جرُ هح  اُطبع رِة،  اظفؾاةِ   ظحجرُ  هي وهح

 يدورُ   ارأسِ  ودو رُ  بعيدة، ِمؽ أبعدَ  فضحا تٍ  في  اعحئطةُ 
  افضحاُ   يث أّمهحِ ظح، أر حم إاى ُيعيُد ح وَيكحدُ  بظفؾاِتظح،
 قبلَ  بُ ظّؾ، وُيلّليػَ  وَيتحيػَ  ُيظِعُطػَ   ّالي و ا ضؽُ   اّر ُب،

 و الحرقةِ   اغ مّية،  اُطتشر حةِ   اطتحهحتِ  هلهِ  إاى يحلفػَ  أن
 !أ ؾد؟ أّمي ر ؼ إاى ايتظي أال!  ال تبد ديّ  ِفكرهح في

وضؽِو  وفي) *(26) ؾافِولِو  رَم لَمقِو  قَمب ئِولُن  تتَملَمهَّيفُن / ا َل  ِو  ِو  ا قَم  ا قَم
د دَم  تُنؾارِو َم  أَمنْك / ا دَّي  ِوسَم ِو  بِو  في/ ا سَمشْكهؾ ضؽَم  أَمجْك رَم  في/ ا هَم

دِو  مٍ   حْك قَّيتٍ  وؾْك  !(  ُن َم
  لى  حبضيؽَ   ا حيحِة، ور اَ   اّ ه ةُ   ار  ضةُ   فيف ي
  حًشح و اَطداؾاةَ   اّد ّاةَ   لطحِ ػِ  بأبجدّيِتػِ  و ر طيؽَ   اطؾ جِع،

 بعطقِ   لهثُ   فلْ  اؼ   ؽ، م لػ!  اّصطل جد رِ   لى
 و ال تغحر، مّظح  اب ثُ  وَيطلُّ   ب ثُ  و اَطداؾالِت،  اطعح ي
 اظح ُيعيدُ  آألر، مكحنٍ  في ورّبطح آألر، زمحنٍ  في  ّظح  ب ثُ 

 !أمل بعَض   اهحئطةِ   احؾ فلِ  في  اُطظهكةِ  وْلجتحِد ح
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  ِوؽْك / تٍ  ا رَم   َم  قَم / بِوـ/ ا سُنعَمذَّيبَم ِو  ا جُن ؾن  عَمسَمأَم  أتَمبُنلُّ  )*(27)
مٍ  ؼَّي  وؾْك سَمعُن  ًل/ أَمصَم تِو  أز زَم  يَمدْك   اى  ؤ لٍ  وِمؽ: (!ا  َم ضفِو  ا سَمؾْك

 بيؽَ  ومح بحْلمل، ومطتلئٌ  بحا فن  ُمترعٌ   ؤ لٍ  وكلُّ  آألر،
 أن و  حولُ  معهح  ُطرُّ   ا روِف، قؾ فلُ   طرُّ  و اَطلِل،  اّرجحاِ 
( ُ طيٌ  ُبكؼٌ  ُ ؼّّ ) أألفحظح؟ رّبطحأ و لظحه، مح ور ا مح  تتْبِيؽَ 
  احتلُ  َيتتؾطُظظح وفيظح، مّظح و احح ل  اّفمحن، هل  في   ؽ

 فتلػَ  بتظح، ِفكرٍ  ب  ْلّ ظح بل أقؾر،  آلألرَ  ْلنّ  ايَس  و اّدمحر،
   ظْيؽ،  لى  احتطةَ    تطلُ  ال  ّاتي   جحبةِ  فرضّيةُ  هي

 .مْؾ ح ح و ؾيلَ  مْؾِ ظح أزيفَ   تطعُ  ف   اؾجَع، أْدَمّظح قد  و  ؽُ 
ه رُن * (28) دودُن  أَمتَمشْك قضقَم ِو  سُن لِوبَم / ا حَم قَم َلمُن   ِوتشْك راءُن  األ ْك / ا خَمزْك

تَمعَم  راٍك؟  َمرْك  ملتح ةً   ا حيحة،  ؽ  ابح  ةُ   اعيؾنُ  هلهِ : (شِو
 و اَروّيةَ   اُهؾّيةَ  فحْد ح أّ ظح و ا حيحةُ  وجًعح،  تلّؾر   حئرةً 

 فلظعترْف كطح و اّشظتن،  اطر فئُ   ّظح و حهْل  و ابؾ لَة،
 و تحٌب، إد  ةٌ  فيهح  رفٍ  وكلُّ   احصيدِة،  روفُ   عترفُ 
 !قظعة قظعةً  وُ عّريظح ُ دمُلظح
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ب ءُن /  أَمتُنغْكت لُن ) (*29) قِودُن / ا سَمش مِو؟ عِو ًس  أَمتَم ْك لُن / رَم ْك  فض ِو  تَمتَمش سَم
شَّي ُن  سَم ِو؟ أَمجِو  وبأ يحبٍ   ح ٍر، و شٍ  ِمؽ  اطلتحاؾنَ    ؽ: (ا رَّي ْك
  روفِ  متحهةِ  في  دورُ  اظغلَّ  ُ حّظعظح،  اّتيفِ    دِّ 

  ّتى  اّصفر، ِمؽ ُمَجّظدونَ  فظجُد ح  ّظح،  ب ثُ   احصيدة،
 يلتحاؾن   لاػ، هؼ  عؼ،! ُم ؾ ب وغيرِ  ُم ؾَ بٍ  رقؼ آألر

  اّغبحاك و  ؽُ   اّظهحر، وض ِ  في  اؾردّيةَ  و ْل  مَ   اّغبحاَ 
 أللفَ  وُ لًطح دواة، ور اَ  دواةً   آلألر،  لؾَ  و  ًد  َيصظحدوَ ظح

 محلُ  فظ ؽُ  وبأ حبِعظح، َيصظحدوَ ظح أّ هؼ و ْل كى،  لؼ،
  اّفمؽ؟ و ب ّية  احَدرِ  اتمريةِ  يح! وِ تحِدهؼ   ِ هؼِ 

ر  / دَم َمؾ َّي ٌت   ؾْك َم ٌت )*(30) جَمَل تَمجْك بُّ / وَم َل ًلتِو  تَمرُن / ا سَمآسي شَم
 ُهؼ  اّتؾّقف؟ ا  ُير دُ  َأال  اّدمحاِ  شّ لُ : (ا غُنرْك َم ِو   َمش بِوع في

 مؾ  بِ  في  تيرُ   حاعطيحنِ  و  ؽ  ّفلو ، وبأيديظح ألّظظؾ ،
 اطحذ   احلؾب؟  في اؾ ةً   ْل ى  تجّرعُ   غلُّ   اَطجح يؽ،

 ِمؽ بحاّدمحاِ  ُمضرجٌ  و حضُر ح  اّتحريَ ،  ظكُش  بعيًد   لهبُ 
 وكلُّ  فليبيح،  ايطؽ، إاى  اعر ق  ؼّ  فتؾريح، ابظحن إاى غّفة
  و حِ هح؟ أهِلهح بدمحاِ  ُمضّرجةٌ  أوطح ي،  اُعْربِ  ب دِ 



 

76 
 

  طح  يِّح، بعَضظح َي رقُ  وبعُضظح بعَضظح، َيحتلُ  بعُضظح اطحذ 
، هل   اّصبحح (معحد  اكتح بة) ْلرد ّي  بحاّظّيحر فعلؾ 

  حاعطيحنِ  و  ؽ  حيحُتظح،  حاعلحؼِ  ُمّرةٌ  .2015-2-4  اطؾ فق 
 شّ التِ  يح يح     ه،! ُمتتؾَردٍ  ألبيثٍ  ِفكرٍ  جظؾنُ  َيتحّدُمظح

 َ تتحقظيؽ؟ ُمظ درٍ  أيِّ  وِمؽ َ ُصّبيَؽ، َمظبعٍ  أيِّ  في  اطت ي،
تِو  ضِو  فِو  وَمعَمل ) *3)1) ؽُّ  و ضؽَم / ا سَمؾْك لُن  يَمجِو ش  / ا لَّيضْك  تَمتَمجَم

رُن  ؾَم  محضؾَن،  اطؾتِ  ضفحفِ   لى: (ا جُنشؾن   ُنجؾنِو  في ا رُّ
 وأقظحُر ح بعًضح، بعُضظح َيحتلُ  جحهلّيِتظح، في  الرقى   ؽُ 

 و ححفت ِ   الرب شححوةِ  فظؾنِ  اكلِّ  ُمتتبح ٌة،  اُطعّربةُ   اعربّيةُ 
  ؽ  ب ثُ  وأش ِئظح، أش ِئظح بيؽ مح ُمؾّز ؾنَ   اّغ مّية،
 ّيةُ َمجحز ل  لطحُ ػِ  مّظح؟ هحربةٌ   ا لؾلِ  وكلُّ  ُيظحُل ح، ُممّلصٍ 
 إاى فحرةٍ  ِمؽ بي و تجّؾلُ  وأبعحِدهح، بَطضطؾِ هح ُ بهُر ي
 متى؟ إاى اطحذ ؟. أاًطح يظففُ  و احلبُ  معهح أجؾلُ  أألرر،
 و اؾجِع، بحْلاؼ  اُطتفّجرةُ   احصيدةُ   ظرُ هح أ ئلةٌ  هي  يف؟
  عيُش  ُمتلّيرة،  ظكرّيةٍ  وب يحبٍ  جديدِ  ِمؽ  عؾدُ   اّليلِ  و ّد هةُ 
 فحَض  مح و رمي  غحَمظح، وُ فصفُص  بل ألير ِ ظح، و أ لُ  بيَظظح
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 و صؾلُ  و طرُح، َ ترحُ   اليلِ   ّد هة!  اُطدّالة   بهح إاى مّظح
 إّ هح. و ْلزّقة و ا ؾ ري   اّظرقحتِ  بيؽ شؾ ر ظح، في و جؾلُ 
 وبداةٍ  و ححٍل، وكؾفّيةٍ  ب ّظةٍ   اعربّية، رقعِتظح  متد دِ   لى

 ُمظّؾميؽَ  أللَفهح،  طضي مظهح بصرألةٍ  و  ؽ !ُ ظق وربظةِ 
  ي اهٍب، ِمؽ بأاِتظةٍ   اّف حدِ   لى و ضل ُ  بأْمِرهح،  أ طرُ 
 و  ؽ بُعْرِيهح، بل ب ؾبهح إايظح و عؾدُ  ُ عحوُد ح.  شيرَ ظح   رقَ 

 ألحنَ  فَطؽ! آبهة غيرَ  اُتلرَقظح  ّؾ محِ هح، في  دورُ   حاُبَلهحاِ 
 ُ ظهي  ظدمح فتلفُّظح يمؾَ هح، أن  محفُ  و حيدَ ُ ، وِ رَض ُ  ديَظ ُ 

 ضعحفِ   لى إالّ  ُ تيظرُ  ال فهي بهح، أْوكَلْتهح  ّاتي أدو َر ح
  ْل غؼُ  و اّتؾ دُ  فأ ح ال،  لاػ؟ بتظح هل! و ْلابحب  اّظفؾسِ 
  اّت رَ  وأنّ  ،( اّدو ئرُ   دورُ   ابحغي  لى )أنّ   عرُف، أيًضح

 اظح  شيرُ  وهكل   اّتحري ،  ّد ظح هكل   اّتح ِر،  لى  يظحلبُ 
 فحاّر حاةُ   ْل ظؾرة، م م ُ  ب ِ  و ؾمئُ   احصيدة، م م ُ 
 دمحِئظح  د ئقِ  ومؽ  ؾ  يِر ح، في  ظبلُ  بتمحلٍ  و عبقُ   تضّط ُ 

 إذ  ) ووكر مة، ِ ّفةً   اُطشتهحة  ا يحةَ   ريُدهح فكّلظح! غر بة وال
 (! احدرُ  َيتتجيبَ  أنْ  بدّ  ف /  ا يحة أر دَ  يؾًمح  اّشعبُ 
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بضػِو  شُن  رضؾان عؾ اد آ  ل/ دَم ي في أُنسْك
 ُ َ لِّقُ .. ُشرودٍ  َ تحِئؼُ  *(1)
  حيحُ هح َ ْصِفرُ  .. أَْ ؾ ُدهح َ ْصَفرُّ 
 ُمظىً  َغطحمَ  َ ْتَف ُ .. و
بح حتِ  ُأُفقِ  .. َ لى   اِبْكر  اصَّ

* 
  .. اُطْظَتهى َأِمؽَ  * (2)
 َ حِريةٌ .. غحِفَلةٌ  .. ُطفؾَاةٌ  َ ْظَحِشعُ 
 ُ ْلِرّي؟ َ َبقٍ  أَْغِلَفةِ  في  ..َ ْمَتِبي

* 
 ..َ يَظْيػِ  َأْريحُش  * (3)
  اعحِ فِ  َمْؾِجيَ  َوْهجَ .. ُ ْرِبػُ 

حهي َوْمِضيَ .. َ ْتِرقُ    اتَّ
 َبْيضحاَ  َهْطَتةً   ..اُتْشِرقَ 

! َ يحاٍ  َطلُّ .. َضطََّمهح
* 
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 ُ روُفػ ذي ِهيَ (* 4)
  َ َتهحَدر

 ُجظؾنٍ  َ  حَبةِ  َ لى
  الَّْيَلػِ  َبْؾحَ  ُ ليعُ 
 َاْيِلػِ  َمظحِفيَ  في
 َ َتتحَيليؽَ .. وَ 
وحِ  ُ حؾبِ  في !  ارُّ

 *
 ُرمؾُشػِ  ذي ِهيَ  *(5) 

  اَبْ ِريَّ  َقطيِصيَ  َ ْمَتِلُس 
  اَعْؾَ جِ  هحالتِ  في َ َتطحَوجُ 
! َيَتَملَّدُ  َ ْكؾيًظح ..َ عيًطح َ َتؾ َادُ 

 *
..   آل ي َفَر ي ِبَأْ َشحشِ (* 6)

..  شح    ِرَدةٌ .. َدْمَعةٌ 
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  ْبِتهحجٍ  ِبَطْظ ؾَ ةِ .. َمْبهؾَرةً  َ َتفحَقُس 
 ُّ  ُ َ  

 َشفيَفةٍ  َبْتَطةٍ  َأْجِظَ ةِ  َ لى
: ُقْدِ يٍّ  ِبَضْؾاٍ  َ ْهِطُس 

  َ ْتَتؾي  َ طحِئؼَ  ِمؽْ  مح
 إاّلك.. َبيحِدري  َ لى

  أْشتحُقػ
ْؾقُ    َمْعِصَيةٌ .. ِإَاْيػ َو اشَّ

 !ُ ْلَتَفر ال
* 

 ُمْلِهَطتي (*7)
 إْبد عٍ  ِمؽْ  ِبَفْيضٍ .. ِطْبلِ 

  ُأْ شؾَدةً  ِ ْ َظعي
ْعِريَّ   ؾَّ ِريَ  َ ْلِرفُ    اشِّ
ةِ  في َبْعِ ريظي ْعرِ  ُاجَّ    اشِّ

 َبرِّيَّةً  َ د ِئقَ 
  اَفؾَّ َ ةِ  َ َبر ِ ي َ َبقَ  َ ْلِطُس 
!  اَعْلَبةِ  َأْ  ِميَ  ِبَأ يرِ 
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* 
 َ ؾ طيِركِ  َ بحا تُ *  (8)

 ُ َهْفِهفُ 
 َوْجدي َمتحمحتِ  .. َفْؾقَ 

  َمْلطؾَرةً .. ُ َ لِّحيؽَ 
  ِبُشعحعٍ 

 ُد حئي ِعلِّ  ِمؽْ 
 َيبحبٍ  ُ لِّ  ِمؽْ .. وُأَرقِّيػِ 
  اؾ ِرَفةِ  َأْشجحِريَ  ِبُحْ ؼِ 
 أُلْضَر ي َبَرَ ةُ ..  َ َلْيػِ  َفْلَتُ لَّ 

 بي أْ لِ  ُمبحَرَ ةٌ 
 َأْجر ُ ػِ  .. َأْ تحُغػِ ..  ِهيَ  ُمبحَرَ ةٌ 
! َ فَّْيػِ  َبْيؽَ  ..  اَ يحةُ  ِهيَ  َومؾِرَقةٌ 

* 
  أَ يديَهح..  اُ بِّ  َ ضحَرةَ *  (9)

  اعحِرَيةِ  بَأْغصحِ يَ  ..  اَعِليَلةِ  ُجلوِ يَ  في
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 ِاُتْفِهرَ .. ِاتؾِرقَ 
َقػِ  ! َفطي في ُ ؾِ عُ   ..ِ َطحًر  َوَأَ َلوَّ

* 
 وأَلْؾِفهح َ ْرِفهح َبَ ريرِ  َمؽْ  َيح*  (10)

 َشرَ َحةً .. َ ْلِفُاظي
  الَّْيلِ  َ ْؾَمَعةِ  في.. َ ْ َلةً  َ ْبَعُ ظي
ْهَشةِ  َأْطر فُ  ذي ِهي   ادَّ

 َ ْتَتْعِتُلظي
! َ ْيَظيَّ  َرْقر قُ .. ُمْحَلَتْيػِ  في  ححَ  ُ لَّطح

* 
 ِبَعَبِ يَِّتػِ .. َاؾِّ يظي*  (11)
 ُدروًبح.. َهَطِجيََّتػِ  ُ ْ ُحشي
 َ شيدي ِ  و تِ  َ لى

 َدمي في.. ُ ْ ُكبيػِ 
 !ُطْهِركِ  ِبِتْ رِ  َْلْ َكرَ .. َْلأْلَطرَ 
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شبضػِو أُن  رَم  دَم ي في سْك رٍ  خسْك ! طُنهْك
شبضػِو  )قصيدَ ػِ  أ ظحولُ  آ  ل ا ذ عرة عز زتي  ،(دَم ي في أُنسْك

  اُ روفِ  فيروزِ  ِمؽ وأ لِ ، (َمظًر  اػَ  َ  ِمي) ديؾ ن مؽ
 مع َيتطحهى ،فؾضؾيٍّ  بلَفلٍ  ُ عحقُرهح  اكلطحِت،  حدَ   صظعيؽَ 
 بلدٍ  َ  ُلطيَؽ،  طح فظ ُلؼُ   ْلمح ي، وَمكدوس  اؾجعِ  ممفون 
  أألُل ح فّظّيةٍ  بلؾ حتٍ  أجظ َت ُ  َيفردُ  اليٍل، ُ لؼٍ  شر حةِ  ِمؽ َيمُرجُ 
، إاى  فظرر  بحاّتجّلي،  اُطتَرعِ   حاِطػِ  إاى وَ تَ ُبظح  اّظّصِ

  اّتؤ ِل؛ د ئرةَ  و دأللُ  ُ روِفِػ، معَ  ُمتظحِغًطح جفًا   اّلؾ حتِ 
 اّظصؾص؟  أم  اّلؾ ةُ  أّواًل، جحاَ  َمؽ

 جطرِ   لى َيتحّلبُ  ذ ُ  ُ   اَهؼُّ   َيغلُّ  آ  ل، ا ذ  عرة عز زتُنش 
 ِمؽ و ّالي غطؾِضهح، وشّدةِ  بب غِتهح ُ طّيُفكِ   ّاتي  اّظصؾصِ 
  ْلواى،  اُطعحشرةِ  ِمؽَ  ذ َ  ُ  ُيتّلَطظي أن ُأفّضلُ   ظلُ  جَهتي،
 اهح أ  ِمظح،  ظؾ رس  اُطتتعصيةُ   اعصّيةُ  الُتػِ  فهلهِ 

 و  ّيةً  ، آمحل اّشح رة أألتي فت ّية و ؾ اُطهح، فضحا ُ هح
 . اطحئيّ   اطح يٍّ  ِ بِركِ  اَطد د
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رودٍ  وَمد ئِوؼُن (* 1)  ل ِوقُن  شُن رُّ / تُنحَم ؾادُن   تَمرْك َم  تَمرْك ِورُن .. أَمعْك
ب   تِو  أُنفُنقِو  عَمل /  ُنش ً  غَمس مَم  وتَمدْك َم ُن / و ي تُنه  ر ا رَّي  !ا بِوشْك
 َ جفُّ   يؽَ  يح  ه، أ ؾ ُدهح؟  صَفرُّ  َ تحئؼُ  َدمي؟ في ُأ كبيػِ 
 ِمؽ  ّعّرْت  أ ؾ دٍ  ُ فرةِ   ظحيح ِمؽ  ْلمح ي وُ ؾرقُ   اكلطحُت،
 وَيشل ُ   اّظحيحُت، في ِ   ئؽُّ  زمؽٍ  في بر  َطهح وَشلَ ْل  ُوريححِ هح،
 !  الطحم  ف ِ   لى  اُعلريَّ   ؾَب ُ  وُيعّلقُ  ُمرغًطح، بكحرَ  ُ   افجرُ 

 وَمشح ِرهح أبجدّيِتهح َجظح يْ   افحردةُ  آ  ل، ا ذ  عرة عز زتي
  اُطتطّظحة،  اعلرّيةِ  بأمح ي ُمترً ح وُ ر وُدُه، ُير وُدهح أفقٍ  في
 إاى وَ طضي  ابكِر، فجِر ح  ؽ  ب ثُ  أيًضح،   ؽ معػ
  تحئرِ  بيؽَ   جُد ح  ّلظح   بد  ّيِة، ُ ؾِركِ  ِمؽ أألرر  فحر تٍ 
!  ْلزرق  وايِلظح ايِلػِ 

تَمه  أَم ِوؽَم (* 2) عُن / ا سُنشْك ذِو قَم تَمبِوي/ عَم رِو  ٌت  غ فِولَم ٌت / طُن ؾ َم ٌت  تَمشْك / تَمخْك
لِو َم ِو  في ؟ عَمبَمقٍ  أَمغْك رِو   ،  اعبقِ  ر ؼِ  ِمؽ  ؾادُ  هكل : عُنذْك   اُعلريِّ

  ظد اكّظظح وُطهِر ح، وَطهحرِ ظح بُعلرّيِتظح بحقؾنَ  أّ ظح وَ  َتبُ 
 و اطر مي، و اطحح دِ   افكرِ   لرّيةَ  فحد حهح قد  كؾنُ   اطظتهى
 و حِرهِ  وأِلفِي ِ  د ِت ِ  أ يحبَ   اّفمؽُ  غَرزَ   ّلطح إايهح،  ِ ؽُّ  وكأّ ظح
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 َم هي في  اّتحئهةِ   اعلرّيةِ   َبقِ  ِمؽ  اعحري، و قِعظح جلؾدِ  في
  احؾ في، بيؽَ  مح ُ لؼٍ  ر ؼ في قحبعيؽَ  هكل  أ غلُّ   اّظفؾاة؟
 أ  ِمظح اَطتحفحت  ّتتعُ  ال  كحدُ  ضّيحٍة،  دودٍ  في  ر ُطظح
دْ  اؼ  دودٍ  إاى َيت ُبظح  لريٍّ   َجلٍّ  في هظح  ر  ح وآمحِاظح؟  ُ  دَّ
  ّالي  اّر بِ  الفضحاِ   ر ؾ أّمهحِ ظح، أ فِّ   لى زاظح ومح بعد،
 . اعحاؼ أجّظةِ   لّ   طح  آلألر،  اؾطؽ اظح َيرُ ؼُ 
يَم  وَم ْك َم  تُنرْك ِوػُن  عَمضشَمضْكػِو  أَمرْك  شُن  *(3) جِو فِو   َمؾْك قُن / ا ع صِو رِو تَمدْك

يَم ا دَّي  ي قَم /وَم ْكزِو رِو دَم ً    تُنذْك ه / بَمضْكز ءَم   َمسْك سَّيخَم  طَملُّ  ضَم
ض ءٍ   أللفَ   ب ثُ  و اعيؾَن،  ْلهد بَ   تتؾطؽُ   طضيو:  َم

  اعح ف، مْؾِجظح وهج ِمؽ  اُطر بػِ  وجؾِد ح  ؽ  ْلريحشِ 
 بفجرٍ  و ْلملَ   ا ظيؽَ  مّظح ُيصحدرُ  ُيلحفُلظح،  حهٍ  ومٌض  و اَطدر
 شبحبيػَ  ِمؽ  ليظح ُيِظلُّ  و  ت يحٍا، ب يحاٍ   حنَ  واؾ أبيَض،
 أّيُتهح اكؽ  طلكهح،  ّظح  لرّيةٍ  بدمِ  وَ ضّطمل بأ يحب، ُطّرزْت 

 ُا طةَ  غي ِ تأب  يحًجح، أهد َبهح  رُ ؼُ  ريشَتػِ  رأر  اشح رُة،
 اظح و غلُّ  و اؾطؽ؟  اُ لؼ مدر ُيحّيدُ  ِ يحًجح أم ُمتتبحٍح، وطؽٍ 
  اُ روف بأهد بِ   تعّلقُ   اّظّص، َمر مي أللفَ  الّتجّلي فر ةٌ 
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 بيؽَ  مح شّتحنَ  اكؽ أ ؾ ٍر، غيرِ  ِمؽ وطؽٍ  إاى  ر ؾ أمظيةٌ 
 ! ْل ؾ ر قتؾةِ  بيؽَ  ومح  ْلهد ب

ح بَم ِو  عَمل  تَمتَمه دَمى/  ُنروفُنػ ذ   ِويَم  (*4) شؾنٍ  سَم  تُنذيعُن / جُن
لَمػِو  بَمؾْكحَم  لِوػِو   َمش فِويَم  في /ا لَّيضْك لضؽَم /  َمضْك تَمتَمد يَم وحِو  وُنقؾبِو  في وَم : ا رُّ
 ِمؽ ُجظؾَ هح ُ علؽُ   كحدُ  أبجدّيتي، ُ روفُ   تهحدر ُ روِفػِ  معَ 

 أ ظؾرةُ   اّظّص  فيحفي وفي  اؾر ا، ومح َملحزيػِ  غطؾضِ 
 شحاي وأطرحُ  وكبريحا، بعظحدٍ   تطّظعُ  ُمبَهطٌة،  ْل حطيرِ 
 ُم حواةِ  في  اُطتتعصيَة،  اَعصّيةَ   اّللةَ  ُيدغداُ   ؾاًل   ا ريريَّ 
ِػ، إاى  اُؾاؾجِ   !  اّري  ُ حؾبِ  بيؽِ  ِمؽ جحاَ  واؾ  صِّ
 ِمؽ زمؽٍ   ؽ أب ثُ   اّليلِػ، َمظحفي في وأمضي أ تلرُ  أاعّلي
 ُ روُفػِ  ذي هي ور ا،  اطح إاى  اُطتحفرةُ  ُ حؾب؟ أّيُتهح غيرِ 

   حبةِ  متؽِ   لى  حفُ  ُ لٍؼ، أرجحاِ  في  حاؾطؽ  تهحدر
 و قًعح ُيظِبلُ  َمظًر ، ُ تِحُظهح بحردةٍ   تطةٍ  بح تغحرِ  ُجظؾٍن،
 في  احصيدِة، أرجحاِ  بيؽَ  َ ر هُ  اكّظظح بعيًد ، َ َرْيَظ ُ  قد َمظشؾًد 
  افجرُ   حنَ  وإنْ   افْجَر، يتظّفُس   اّليلػ بْؾحِ  وفي  اَيدِ  قبضةِ 
  ! اّروح ُ حؾبِ  بيؽِ  ِمؽ َيتَتّ بُ 
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ػِو  ذ   ِويَم * (5) تَملِوسُن / رُن ؾشُن يَم  تَمخْك رِو َّي  قَمسضرِو  تَمتَمس وَمجُن / ا بَمحْك
سَم ِو    ًلتِو  في لَّيدُن  تَم ْكؾ ًش / وَمعضًس  تَمتَمؾا َمدُن / ا عَمؾْك  هل  رر : يَمتَمخَم

 إاى  جحوْزِت، أم و اعتحب،  اّلؾمِ   دودِ  إاى ُ رقِتػِ  في ذهْبلِ 
  حرً ح،  جَعلي ِ  أن  ؾأّلْيلِ   ّالي  اّتؾر اهل   الّ هحمِ   دِّ 

 ُمتفّجرٌة،  رألةٌ  أهي  اجفؾن؟   ل مح وكلَّ   اعيؾنَ  َي ُرُس 
   ح ية؟  تحبِ  ِمؽ هطتةٌ  أم

 ُأمٍّ  ر ؼِ  غيرُ   اَجظيؽَ  َي طي ال آ  ل، ا ذ  عرة سض دتي
 وَيحُظرُ  ويتلّؾُن، َيتطحوجُ  َيغلُّ  ُمتتؾَردٌ  هؾ مح وكلُّ  أ َجبْل،
 الكَتلِ  ُمعرًَّضح  ْلهد ب  طح َيغلُّ  ْلّ  ُ  وَ مّليِ ،  ْطِت ِ  بِطل ِ 

  اُطملَِّد،  اعؾ جِ  هحالتِ  ِمؽ   ؽُ  أيؽَ   فيف ي، !و اّتكحُ ل
 ي ف ؾن، وال  عيؼَ  ف   اعيؾن، و  تَؾتِ   ْلهد بُ   حّصفلِ  وقد

   َتهح، ومح  اجفؾنِ  طّيحتِ  في يؾادُ  ُ ُلًطح َ  ُضُظ ُ  َ غلُّ  ورّبطح
 َيتتحور  أن هيهحت اكؽ وُمعحيشَتُ ، مَع ُ   اعيَش   تتطررُ 
قؾ فيػ،  غطؾُض  َيتتففُّ ي مح بحدرِ !  اّغظؾن  بأر حلِ   اؾ قعُ 
  اؾقلُ   حنَ  أمح َجطحاّية، بصر  ةٍ  أألحطَبػِ  أن ُمجبَرةً  فأر  ي
 اؼ  ّتى يتتربُلظح  الطؾُض  د مَ  مح ُمبحشرًة، الُتظح  كؾنَ  أن
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 أبجدّيُتظح  كؾنُ  أال ور ا؟  اطح ُيتحظؾنَ   ّاليؽ هؼ فكؼ َ ر  ح؟  ُعدْ 
 ال بتظح وكحاّظعحمة ُ َحِد ح، بظيؽِ  َمجبؾايؽَ  ُدْمظح مح  عحيًد ، أقلَّ 
  ْلزرق؟ بُ لِطظح  ّيحدٍ  رؤيةَ   ريدُ 

عَم ٌت / اآلتي فَمرَم ي بِوأَمعْكذَم شِو (* 6) ةٌت  دَم ْك  تَمتَم  قَمسُن / ش اااارِودَم
تِوه جٍ  بِوسَمشْكحؾتَم ِو   َمبْكهؾرَمةً  شِوحَم ِو  عَمل  تَمحُن ُّ / ابْك سَم ٍ  أَمجْك / شَم ض َم ٍ  بَمدْك
سِوسُن  ءٍ  تَمهْك ؾْك ي ٍ  بِوزَم سِو س ئِوؼَم   ِوؽْك    / :قُندْك تَمؾ    َم ر   عَمل / تَمدْك  بَمض دِو

ك ت قُنػ/ إًل  قُن / أشْك ؾْك ضَم ٌت  إِو َمضْكػ وَما ذَّي  ُمؤِاؼٌ : !تُنغْكتَم َمر ًل  َمعْكرِو
 ُيلحدُر ح أزرَق، ُ لؼٍ   تبحتِ   لى  اححدمَ  فرَ ظح ر ر أن وُمؾِجعٌ 
 و ْل شحُش  آأَلَر، ُ ّشٍ   ؽ َيب ثُ   ْلألرر،  افضحا تِ  إاى

 مظعَ   اَعصحفيرُ  َ طلػُ  فهل! و اَبصر  اّتطعِ  ِملاَ   ّيد ي
 وِفر أِلهح؟ َزغحايِلهح   ظيحدِ  ِمؽ و اّصيحديؽَ  و ارُّمحةِ   اّلئحبِ 
 بظْيظحهُ  وكّلطح جحّفٍة، أغصحنٍ  متح حتِ   لى   ؽُ  ُمؾّز ؾنَ 
ح،  العصحفيرِ   بّحى فَطؽ ومكظتة، بظدقّيةٍ  بأافِ  َيظحاؾَ  ُ  ُ شِّ

، علِّ   لى ُ ر وَدهُ   ي  اّشحردِة،  بيؽَ  قّشةٍ   لى ورّبطح ُ شٍّ
  ح ية؟ أمؾ جٍ 
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سَمتي (*7) بْكتِو /  ُنلْكهِو ضْكضٍ .. طِو دا ٍ   ِوؽْك  بِو َم ظَمعي/ إبْك ةً  اِوسْك / أُنوْكذؾدَم
رِوفُن  عْكرِو َّي  وؾَّيارِو َم  تَمذْك عْكرِو   ُنجَّي ِو  في بَمعْك ِور شي/ ا ذ ِو دائِوقَم  ا ذ ِو   َم
بَمقَم  تَمغْكسِوسُن / بَمر ِو َّي ً  َل ِويَم  بِوأَموضرِو / ا  َمؾَّيا َم ِو  عَمبَمراتِوي  َم بَم ِو  أَم ْك  !ا عَمذْك

سَمتي  و  دةٌ  فر ةٌ   اّفمحنِ  وال  اَطكحنِ  في َعلَّ  ومح آ  ل،  ُنلهِو
، ِاَ لٍّ   ّتى وال اإلبد ع،  أيظعْل   ّلطح  اُ لؾلِ  فبحقحتُ  َ رجتيٍّ

  اّظرقحِت،  لى ويظعُفهح َيظ ُرهح َمؽ وَجَدْت  ألؾ طِر ح، في
  ؽ  اُ لؼِ  دو ئرِ  في  ب ثُ  و  ؽُ   ْلقد م،   لَ  وَيدوُ هح
، بحرقةِ   !وضْؾا فْياٍ  ِمؽ بحعةً  العصحفيرِ  ُ عيدُ  َ لٍّ

فُن  وَمؾاطضرِوكِو  عَمب ءاتُن  (*8) هِو قَم / تُنهَم ْك د   َمد   تِو  فَمؾْك جْك / وَم
ل ِوقضؽَم  ع  ٍ  /  َمغْكسؾرَمةً  تُنحَم ل ِو   ِوؽْك  بِوذُن ع ئي عِو ق ِوضػِو / دُن  كُنل ِو   ِوؽْك  وأُنرَم

ؼِو/ يَمب ٍب  ج رِو َم  بِو ُنسْك لَمضْكػِو  فَملْكتَمحُنلَّي / ا ؾارِوفَم ِو  أَمشْك كَم ُن  عَم تي بَمرَم رَم / خُنزْك
كَم ٌت  كَم ٌت / بي أوْكتِو   ُنب رَم ػِو .. أَموْكد غُنػِو   ِويَم   ُنب رَم راسُن  وَم ؾرِوقَم ٌت / أَمجْك

ض ةُن   ِويَم  ضْكػِو  بَمضْكؽَم  ا حَم وهطّيٌة  ُجطلةٌ   ؾ طيِركِ   بحا تُ : كَم َّي
 و شتري   ُتغّلُلظح،  اعروبةِ   بحا تِ  أنّ  عظّظح  يؽَ  ُ ضِ ُكظي،

 في وُ  ّلقُ  وُ لَطظح،  ْيَشظح فيهح ُ ف ولُ  وطؽٍ  ِمؽ غحبةً  اظح
 ف   طحا، و  لَ  أرضٍ  فؾقَ   اّد يح  صحفير  كلّ   افضحا،
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 أّمظـْتـظح وال جؾع، مؽ أغظـتـظح وال أْ َطَظــتـظح  اُطهفهفةُ   اعبحا تُ 
 أ  ِمظح َمدر ِمؽ أبعدَ  بعيًد ، َيفلْ  اؼ و اّشعحعُ  ألؾٍف، ِمؽ

ِر ح  و اُ لؼ؟  ايحغةِ  في وَ صؾُّ
يَم  في/ أَمعضديهَم  ا حُنب ِو  وَمز رَمةَم  *(9)  بأَمغْكر وِويَم / ا عَملِوضلَم ِو  جُنذوعِو

قَم / ا ع رِو َم ِو  قَمػِو /  ِوتُنزْك ِورَم ..  ِوتؾرِو : !فَمسي في تُنؾوِوعُن / وِوسَم ًرا وَمأَمتَمذَموَّي
 ُ هؾاةٍ  ِمؽ فيظح مح بكلِّ  وُ لِطظح، أرِضظح في   ؽُ  ُمتجّلرونَ 
 و احلؾَب، و اعيؾنَ   ْليدي و رفعُ  ُ صّلي  فلْ  واؼ وطفؾاٍة،
 وأن  اّتطحا، وَربٍّ   اّتطحاِ  بر طةِ  َ  ُلؼُ   اَطبتؾرةِ  وبأطر ِفظح
  المت اِ   دّ   اكر مةِ  بَطظرِ  ُ بلى غيطةٌ   ليظح  تح َ 

 ُر حمِ  ِمؽ و ظَهَض   اجحّفُة، أغصحُ ظح  تؾّرقَ   ي و الر ؾ ا،
  ! طحا و  لَ  أرضٍ  فؾقَ   ْيَشظح هللا  ملقِ  وُ ؾ ِ لَ  ُذاِّظح،

ر رِو   َمؽْك  يَم " (*10) فِوه  بَمحَم رْك فِوه   َم روَمقَم ً  تَمغْكزِو ُنشي/ وخؾْك / شَم
عَم ُنشي لَم ً  تَمبْك ؾْك َمعَم ِو  في وَمحْك لِو  صَم / ا دَّي ْكذَم ِو  أَمطْكرافُن  ذ   ِوي/ ا لَّيضْك

لُنشي تَمعْكدِو لَمتَمضْكػِو  في س حَم  كُنلَّيس / تَمدْك قْكراقُن ..  ُنقْك شَميَّي  رَم  َ ريرُ  "!عَمضْك
 آ  ل ش عرتُنش   تتمدمُ  ُمتظحهيةٍ  بب غةٍ  وألْؾِفهح؟  ْرِفهح
  ا رير  طح اديهح و امؾفُ   ا رفُ  فُيصب ُ  أبجدّيِتهح،  روفَ 
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 ب ، و تجّطلُ  بظح وَيتُكُظظح، ويتجّطلُ  وَ ر دي ِ  َير ديظح  ح ًطح،
  لحزلُ  دهشِتظح، أطر فِ   لى و تُكؽُ  ب ، متكؾ يؽَ  و غلُّ 
  اُ لؾلِ   ب ّيةِ  ِمؽ  ؾَاظح مح  لَّ  وُ ر واُ   طَتظح، وُ هحدنُ 
 ُيفحرقظح؟ ال قَدًر  فيظح  اّدهشةُ  و تجّلرُ   اُطتت يل، وفَرضّيةِ 

وضشي(*11) قُنذي/ بِوعَمبَم ِوضَّيتِوػِو    َمؾ ِو ضَّيتَمػِو  اُنوْك روً    َمسَمجِو  عَمل  دُن
بضػِو / وَمذضد  تِوَلواتِو  شُن سَمرَم  دَم ي في اُنسْك رَم  /ألَمخْك شَم رِو  ألَمسْك حْك  بِودِو
رِوكِو   بأمح يهح  اُطتعّلحةِ  أبجدّيِتهح بأ حبعِ   اححبضةُ  آ  ل: طُنهْك

 اؼ أألرر، أاؾ نٌ   ْلمح ي  لبةِ  في ز لَ  مح هل  اّترمدّيِة،
 يتبقَّ  اؼ  ّ ،  ْلذهحُن؟  ظهح  تفّتقْ  واؼ ، اعحؾلُ  َ تظحَوْاهح
 و اظلب  اعرضِ  اؾ حتِ  فكلُّ  ُ تتهَلْػ، اؼ اؾ ةٌ  الُ لؼِ 

!  اطحصؾدة وغيرِ   اطحصؾدةِ   افرقةِ  فضحاِ    لَ   ظحيَرْت،
   ةً   ْلبديَّ   شيَد ح  تُكبُ  محضؾن    ؽُ  بأس، ال اكؽ

 ُ صّلي، وإّ ظح  اّص ة، مديظةَ  قدُس  يح  تبحِ ػِ   لى فيروزّيًة،
 في ُير وُدهح ُ لًطح   طُل ُ  ذر  ْيهح، وبيؽ ُأمِّ ِ  ر ؼِ  في و اّظفل
 ! اّضطحئر غفلةِ 
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 !وراء وا س  ا غسؾضِو  ش عرةُن  رضؾان عؾ اد آ  ل
 

 أقفُ    اطّرة  لؾَ  مّرة، و)َو تَعْشَتريؽ ُأَدْمِؾُزكِ ) كِ ديؾ نَ   ظحولُ أ
 عؾ اد آ  ل مطّيف، زمؽ في مطّيفةٍ  شح رةٍ  قصحئد أغؾ رَ   حبرةً 

 َمّرةٍ   لّ  في  طح ُ  ّفُف ح !ور ا و اطح  الطؾض ش عرة رضؾان
 ال أو  ظج ُ  ُ ّظح إنْ   اّتؤ لُ  وايَس  وَ فعل، َ َ ّديهح،  لى
 قر اُ ُ ؟ مّظح فلُكلٍّ   ظجُ ،
زُنكِو ) ا عشؾان ؾِو تَمرِو ؽ أُندَم ْك تَمتعَمـذْك   ا ح يةِ   اّصرألةِ  هله  ظدَ  :(وَم

  ّاتي  احصيدةِ   ظؾ نَ  أ هّجأ أنْ  وأ حولُ   اَطعح ي،  تتؾقُفظي
  اُطتعششِترةُ  آ  ل يح فأر  ي  اّديؾ ن،  ظؾ نِ  شرفَ    ِطلُ 

  لى مليكةً  ُأَدْمِؾُزك أنْ  بَدْوري، أ حولُ  و صؾِ ِػ، بب غِتػِ 
 مفتحُ ُ ،  اكتحبِ   ظؾ نُ   حن واّطح !و اّللحتِ   ا روفِ   رشِ 
  أبؾ َبُ ؟ أضحعَ  وقد  اعتيحِة، بيؾِ ظح ِمؽ مفتحً ح أِللُت ُ 

  ال هلةِ  بحاّل ؾرةِ  َيضط ُ  ُمتد أِلٍل،  ّصٍ  في وُأبِ رُ  وأ َ ّد  ي،
 ِمؽ ومجطؾ ةٌ   ال فِ  اؾ ةُ   تتؾقُفظي ! اُطشتهحة و ْل ؾ ةِ 

  اّتطّظي، بحبِ  أِمؽْ   اّرُجل؟  لى  اطرأةُ   تحّدمُ  اطحذ  : اّتتحؤالت
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 مح اّجةٍ  في اُظب رَ  إاي ، َيد ؾ ح  اّديؾ نُ   لاػ؟  ريُدهح هي أم
 عؾ اد آ  ل  رُ ُطهح  ؾ اؼ و ّطة و اّتطحا،  ْلرض بيؽ

 ! اُ روف بفرشحةِ  رضؾان
ر ةَم  ي  آ  ل   ايحبتِة، َ طحو ِ ػِ  في ُ  ّلحيؽَ  فتئلِ  مح ا ظضؾر، دُن
 ُ ضيئيؽَ  و ؾرٍ   حرٍ   عصفؾرةِ   حِرِك، وِمؽ  ؾِركِ  ِمؽْ  إالّ 

  ! اَعِصّية  اجيحدِ   هؾةَ   عتليؽَ  َمؽْ  يح  اّرو بي،
 أمحمَ  و حفُ   اُططّيفة،  امحّ ة  اَطيحديؽَ   ظتحيؽَ  زاِل، مح فحر ةً 

  لِركِ  إاى و ظغرُ  دهشٍة، في  رقُبػِ   اّظحغي، ُجطؾِ ػِ 
ـرَمةِو " إاى يأألل ح بظح، َيت ّرُش   رمرم  ْيل ِمؽ إالّ   ْلألرِس،   ُنهْك

بَم  ..ا  تِوي   ا بَمؾْكحِو  ؾْك رَماءَم  ذَماكِورَمةٍ  صَم  م َلِػ، و  حولُ    حوايؽ ،"عَمذْك
رَم " أنْ  وؾرِو  ..ا ُنحُنب ِو  بِوشَم رِو  وَمتَمظَمهَّي ضَم ة وَم   ".!ا ْكحَم

 و ا ظيؽ،  اشؾق   شتعحلِ  بيؽَ  مح  تلّغيؽَ   غّلي أن  عبٌ 
رُن  أَمأَمعَملُّ " :شهؾة و تضّؾريؽَ  ؾَّي ؾَمًة؟ أَمتَمزَم هْك َلَم ِوي /شَم    ُنعَملَّيقَم ٌت  أَم ْك

ــ كِو  نَم ~يـْــك~بَم لَم ِو  وُنعُنؾدِو جَّي ا ِوي /ا ْكسُن َم ــ تَمتَمعَم َّيرُن  وَمأَمقْكدَم رَماوِوػِو  نَم ~يـْــك~بَم دْك  جُن
ــ لَم  !/تَمتَمهَم وَمى  ا ْك د ِو  عَم عَم  ٍ  خَم سَّي ٍ  شُن ــ / ُنزَم ـــ~دَّي ~بِوـ  ْك ــ~ ْك  :"!ةِو ~شَم
 قّبةِ    لَ   روِفػِ  دهشةَ  ُ  ح ي   ُؽ،  طح زاظح مح   ؽُ  وهح
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تِوعَم لِو  أَم َم مَم ) : ايحبتة  طحو ِ ػِ  تِوضَم قِوي اشْك  نِو    رِو  ثِو  رْك  ثَم  /اشْك
ًدى ..  ؼَم  /صَم سُن تَمهَم  بَمعْك َمــػِو  ألِوَمرْك  .4ص !(ا ْكسُنذْك
 ِضفحفٍ   لى  اُطَطؾَّجَ   اُطشَتهى، بعَ ػِ   ر ؼَ  أنْ  ُ  حولُ  هح

ؾطَم ً " : ؾ ِاِطػِ  إاى َ تَ ُبظح ُمطحِ كٌة، الةٌ   ظَدهُ   تيّحظُ    َمبْكدُن
تَمدُّ  رِوكِو  رَما َم ُن  تَمسْك بَم ً  /فَمجْك شَم نِو   ُنخَمزَّي لِوػِو  بِوحَم أَمى أَموَم  ِو ضؽَم  /ا غَّيسْك   ِو

لَم  /عَمبَم ِوي يَمتَّيقِودُن  أَم ْك ُنسُنهَم  تَمضْكػِو  وَمعَم زِوفُن  شَم َم تِودَم  َمتِوي أَمعْك دُنو /ابْك  فَمأَمغْك
ــعُن  أَمًلَم  /ا ْكسَمدَمى وَمارِوفَم  تَم رِوكِو  يَمـتَّيـدِو رِو َّي ؟ ألِوَموْك  .5ص "ا ْكبَمحْك

 و هيلُ  يحبتٌة، وَ طحو ُ ػِ  َيدْيِ ،  افجرُ  َيبُت ُ   يف أألِبريظي
 في وُ بِ رُ  وَ لؾُص، ُ تحبعُ  بل و حُف،  حفُ  َيجعُلظح  ا روفِ 
 !ُمتَطّرٍس؟ بلكحاٍ   اُطظتححةِ  و اطعح ي  اعصّيِة،  اُ روفِ  دهشةِ 
 َ رُ طيؽَ   حٍل، إاى  حلٍ  ِمؽ  ظتحليؽَ  وكحا يحةِ  أ ِل، جحم ةٌ 

  ظ ريؽَ  "ا غ سأى أو  لِوػِو  بحش ن"و وأ حٍة، بَصبرٍ  اؾ حِ ػِ  اظح
  . اعحزفةَ   البتتحمةَ  هله  اّصف حتِ   لرِ   لى

 ِمؽ وَ فيقُ   اب رّية، ْلو حِركِ  يّتتعُ  ال  اَطدر آ  ل، ا عز زة ي 
 اؼ وهًطح، إالّ  يكؽْ  اؼ هل   لَّ  أنّ  اظرر   اطشح ر، غفؾةِ 
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 و اؾ قعَ   ْلرَض  ُ  مَس  أن ُ  حولُ  محطرٍة، بللةٍ  إالّ  َيتجّتدْ 
  .ِ ّ ِ  ِ   لى َ تحّبُل ُ  و غلُّ   طحو ِ ِ ، بُيْبسِ 

 ط  ؼِ  في ُ بِ رَ  أن قبلَ  ا غًة،  ِحفُ  أ حكِ   ظدَ  ؟(أ ح)و
  اميؾُط،  ْؾِاظح ِمؽ وَ ك رُ  وَيتَ ّد  ح، فظتَ ّد هُ   اَطجهؾل،
 يح َدهشِتػ ُ دودِ  إاى مد رِكظح،  لى  اعِصّيةُ   اُعَحدُ  و تشحَبػُ 

 و ظفؾ ِ ِػ؛  طِتػِ  ضجيج في   ب حرَ  هل  أ تحجُ   ؼ أ ح؟
 ِمؽ  اُطتطّكؽُ   اميحلُ  هؾَ  بل ال الِتظح، غيرُ  أألرر  الةٌ  هي

 رُنعَم ةِو   ِوؽْك  ..كُنشْكتُن   َم  أَموَم " :7ص فتحؾايؽ وُ صؾِ ِ ، أدو ِ  ِ 
ؼِو سَم وَماتِو  ا ْكغَمضْك رِو رِو  ِو  أَموِوضرِوكِو  فَمــ ِوي /وَما دَّي ي /ا ْكحَم   ِويَم  أَمتِوضحِو

لِوضقَم  تِوػِو  /ا تَّيحْك شِوحَم ضَّي ِو  بِوأَمجْك سَم وَماتِوي !ا ْكعَم جِو ضيَم ُن  سَم أَمتْك  ..ا ْكسُنزِو ظَم َم  /اوْك
ذُن  بِوي اوْك َم َّيتْك  وَم َم  /وَمغَمضْكسَم ٍ  ع مٍ  أَم ْكفَم   ُنشْك حُن جَّيبُن  سُن ضَم َم  /تَمتَمحَم ذْك  خِو

قِو  ؾَماعِو  "!وَما ش  َمدِو تِو  ا رَّي
 ُْلَ ّلقَ  فر ةً  ِ مظ يظي  عؼ، غْيِطػ؟  حؾلِ  في ر  يةٌ 

   فّكْل  فطح  ْلألرر،  طحو ِ ػِ  ُأالِمَس   ي  ا روف، بأجظ ةِ 
 جتدَ  َ لرزيؽَ   ْرفػِ  وِبتّكيؽِ   اّضؾَا،  شتهي  طحو ُ ظح
 ُ لؼٍ   حّفةِ   ظدَ   َفلْ  اؼ و يف  حم أاف مظلُ   عؼ، . اَؾجع
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  ر طيؽَ  ُمتظحهيةٍ  بِدّقةٍ  .و اّظكتحتُ   اّصؾ ِ قُ  وُ فّجُر ح  ِحُف،
 أملٍ   بضِ  بيؽَ  ُيعربدُ   ّالي  افهؼ،  ؽ  اَعِصيَّ   حضَر ح
 !علطِت ِ  في  الحرقُ  أ ح ح ومؾجعٌ  ُمؤاؼٌ  هؾ  ؼ يح    ه، .ورجحاٍ 
مَم " :8ص و تأايؽَ   تألُ  لَم  /عَم ئِوًس  أَمبْكقَم  إِوًلَم جْك ِو  عَم عِوي وَم جَم  /وَم

شِوي بَم ُن  تُنلَمؾ ِو ُن يْكؽِو  ا رَّيغْك ؟ بِوضَمدَم تَمضْكؽِو تُنؾرَم بْك  " َم
 َيتضّؾرُ   اُ لؼُ   حرَ  هل  عرف،   ؽُ  وال  عرفيؽ، أ لِ  ال
 أن   حولُ  آ  ل، ا عز زة يح   ؽ وبْرًد ؟ جؾً ح ُج ِرهِ  في
 فَطؽ و ترّقُب،  رقبُ  ببْرِده، َيلَتُعظح َهجيرٍ  في بحا روفِ   تفّيأ
 وغحبحِ ِػ؟ غحبح ظح  في  ا كحيح اظح ُيلّؾنُ 

ــ بَمـ تِوــي" ي  َمهْك َم َم  أَميَم  /بِوــ  شُّــسُنــؾرِو  تَمــعُــن ُّ  غَم و ِو ظْكرَم  وَم َم  /رُن  عِو
دِو  دَم ضشِوي /جَم عِو لَّيلُن  دَم دٍ  بِو ِوضَم بِو  كَمحَم  ِوؼٍ  /إِو َمضْكػِو  أَمتَمدَم  ألِوَمعَملَّي  /زَما ِو
ًي  يًّ  عَم  ِو زَم وِوػِو  بَمضْكؽَم  /ا~ً ـــ~ئِوــ~ا~تَمــ /أَمبَمدِو دُنو فَمَلَم  !/أَم ْك  أَمغْك
ؾلٍ  فَمرِو دَم ً  هُن وِوي / ِوسَمجْك ظَم دُن لَمٍ ؟ فِوي يَمرْك   .16ص "غَم ْك

كِو " رُن تَمغِو أَموْك رَمةٍ  أَم ِوضرَمةٍ  كَمسِو ْكلِو  /سَم وِوي /سَم  ِو شَم يَم تِوي  تُنلَمؾ ِو قُّبِو   ِو  !/بِو  تَّيرَم
سِو ْكلِو  ةٍ  وَم َم ضدَم لُنؾوِوي قَمرِو تِوػِو   ِوقَم ءِو  وَم ْكزَم ُن  /تَمتْك رَم  .18ص "! َمزْك
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  اؾجع، بر  ؽِ  بيؽِ  ِمؽ  تهحَدْيؽَ   ح رةٍ  أميرةٍ   ِط لِ  أ لِ  وهح
 قؾّيةٌ  . اّتظؾر بيؽ مح وَ ظ ريظح  آلألر، وَجعَ   ظحشي  ي

 :وإي حا واْطفٍ  بلْطفٍ  إايهح َ د ؾ ح قصحئُدِك، ُمتفّجرةٌ  شّفحفةٌ 
ًرى  تُنرَم  ِوسُنػِو   َمبِو َمتْك  وَم َم " رَماكِو  /ذِو ْك ذِو ْك رِو    ُنتْكرَمعَم ٌت  وَم ؾُّ  /بتَمزَم

حُنػِو  ظُنشِوي ..تَمتَمرَماشَم ؾلَم  أَم َم  َمػِو  تَمبْكدِو قُن  /تَمغرِو بَم ٍ  فُنرُن قْكرَم  زَمخَّي  وَمأَمتَمرَم
قٍ  وِوي /أَمرَم رَم لَم  كَمؾ  ضلِو  عَم عَم ٍ   َمدِو ؾَّي ْكتُنػِو  كَمؼْك  !/دَم ْك طَمًش  تَمدَم ئِوبُّ  /وَم رَم  يَمذْك

ضَّي ِو  ألِوَمطْكضَم فِوػِو  زَم ِو أَمةً    ِوؽْك  /ا ْكقَم رَّي َمتْك  /فَمجْك ضُنؾ ِوي تَمقَم  بِوظَمعَمشَم تِو  خُن
 .97ص "!غُنرْك َم ٍ 
 و ال ت يحُا،  الطؾُض  هل  ُيتِ ُر ح بَرْو ِتِػ،  اُطتَر ؾنَ    ؽُ 

 قؾاي .وقلِبػ روِ ػِ  َمد رجِ  في  اُطتَمّفي  ابهيِّ  اظؾِركِ  فت ًمح
 ُمعّبًحح شح لِتػِ   لى فيأ ي َ رُفِػ، َيتكؽُ  قحابٍ  أيُّ  برّبِػ،
 بداللٍ   اطعح ي، ور ا مح بكلّ  ُمضطًَّمح  اّظصؾِص، ب لرِ 

  !َ ر ب ِعلّ  في َشلفٍ  قصحئدَ  َيتهحدر
 أ حبعِ  بيؽِ  ِمؽ َ فلْ  اّطح بأَجل ،  اَطكتؾم وألفِح ِ   رِفػِ  و قّ 

  اّدهشةِ  ِمؽ بؾ بلٍ  وُ طِظُر ح  اَطلحزي،  تتّربُ   احصيدة
 . شتحر  ضرةِ  في و ال بهحر
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 بحاعّفةِ  ُجبلْل   ّاتي  اّل تُ  هي آ  ل، عز زتي وحؽ  شذا
  اعروشِ  ور اَ   لهثُ  وال  احشؾر، َيلر َّهح ال و اكبريحا، و ْلَ فةِ 

 بصدقِ  فعرُشظح ُملرًيح،  اعرُض   حن اؾ  ّتى  امحوية،
هُ  وقضحيح ح، ْلدو ِ ظح   تطحِئظح   ابؤِس،  يؾنِ  ِمؽ  تتِطدُّ

 !قصيدة َهؾ مشِ   لى  اُطلححةِ   اُ لؼ وقصح حتِ 
  لى  احتطةَ    تطلُ   اُطَطّؾَجةَ  قصحئَدكِ  إنّ  آ  ل، عز زتي
 و ْل ؾ ة،  اّرجؾاة  طح  طحًمح وَمتحق، معظى ِمؽ أ  ر

  أألُل ح و افرح، و اؾالدة بحامصؾبة  اُطشّعة  اُطتد أللة و اع قة
 . آلألر ُيللي ال َمتحرٍ  وكلّ  َمتحٍر، ِمؽ أ  رَ  إاى  احصيدةُ 

   قةَ   احصيدةُ  وُ لهُطػِ   تتلهؼُ   طح  اّرو ّيُة،  اع قةُ  هي
 هي و الكؾرّيةُ   ْلرض، هي  اطرأةُ   ح ل فإنْ  برو فِدِه،  اّظهرِ 

 .ومعهح فيهح   فصحمَ  ال َ كحُملّيةٌ   ابديهّيةُ  فحاّظتيجةُ   اتطحا،
 اظح  ر ؼُ  ،(و تعشتريؽ أدمؾزك) ديؾ ن في قصحئدك  ظحويؽ
تِوي أَميَم  :قصيدة مليؾنَ  بل قصيدةً  ضدَم ةَم  قَمرِو ـ َم  ..أَموْكتِو  /ا ْكخَم  ِودَم  أُنوْك
ـ بِوي /فَمـرَم ي ـسَّيعٌت  ورِوضَم ؾِو شِوي  َم َمؼْك  /طُنـضُنؾرِوكِو  بـزَمقْكــزَمقَمــ ِو   ُنـذَم تَمهْك  /يَمدْك
ـسَم رُن  ـ أُنوُنؾوَمتِوػِو  غِو ي ا ْك ـتَمهِو لْك  وَم َمسَّي  /أَمشْك يْكػِو  طَمعْكؼُن  يَمزَم دَم لَم  وَمهْك  عَم
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ضعَمػِو  كُنشْكتُن   ُنذْك  / ِودَم وِوي ضِو كِو  أَموَم  /رَم ـرُن ـغَمـرِو ـقُن  بَمحْك رِو  فِوي /ا ْك سْك ـ جَم  ا ْك
مِو سُن  في /وَّيدَم تِوَلَم ـرَمةُن  أي  /آ َم  ِوـي اخْك ي  ُنهْك  قَم  َم ُن  ..أَموَم  /بَمـؾْك ِو

ػِو  ـلَم  /تهدأ ًل ا ـ /بَمؾْك ِو ـ ِو  وعَم ـشِوـحَم ل ِوضؽَم  / َمـذَميَمـ وِوي أَمجْك  تُنظِو
ةً  ضَّي ءَم أُن  ..وَم ضَّي ـسَم ئِوي /وَمأَمتَمؾَم ـرَّيغُن  تزل  س  وسَم ـ ِو  فِوي ..تَمـتَمـسَم ــذَم  رَمعْك
ي ـدِو ةِو  فِوي ..و /أَم ْك ضَمدَم ؼُن  !/ا ْكعَمبَم ِو   ِورْك تَمرِو ؟ بِولِوقَم ءِو  أأَمعْك فِو دَم  /ا رُّ

ظْكؾَمةَم  أَميَم  تِوي سَم ظُنؾرَم ـرِو   /أُنسْك ـشَم كِو  بَمحْك ؾمٌت  بِوـضُنـسْك شُن ـؾْك ذَميَم نِو   َم  /بِو  ْكهَم
ـ ئِوبُن  ـقَم ؟  َم ـضـرِو جِو دِو   َم  ا ْكهَم دَم وغُن  جَم لْكدُن بِو  /ا ْكسَم تَمشِوزُنوِوي بِو  لَّيهَم  ..يَم ْك

بِو  لْك ُنزُنوِوي وَم ِو  ْكقَمرَم ـبَمقَم  أي  !يَم  قَمبَم ئِولَم  .. َمـضَّيأْكتُن   َمػِو  /ا ْكسَمـدَم فَم تِو  زئْك
ي ضَمـ عِو دَم ِو  قِوض َم رَمةَم  أَم َمعَملَّي  /ضَم ًذى تَمتَمدَم يَملُن  /ا ْكبَمشَم ْك حُنؾًرا؟ شَم  / َمدْك

قْكتُن  زَمالَم  أ َم  لَم   ُنبَم  ِوًرا ا ْكؾَم مِو؟ عَم  !ا شَّيؾْك
 وبلكحاٍ  بحصيدٍة،  احصحئدَ  ُ ظحجيؽَ  َمحظعٍ   لّ  في  ر ِك، هكل 
ضشِوي"   اعظحويؽ؟  لى  رّديؽَ  ُم ّببٍ  عِو لُنؼُن  دَم أَموَّيشِوي /أَم ْك لَم  /وَم َم  عَم
دٍ  ض ِويِوي /ا ْكسَمظَمرِو   َمعَم   َمؾْكعِو ئِوؼَم  فَمهَم لِوضبِو   ِوشَمؾَمافِوضرِو  ا ْكؾَمًلَم  ًلَم  كَميْك  /ا ْكحَم
فَّي   أنْ  ُ ريُد ح ال  اُ لؼ   طيؽَ  اكؽّ  .112ص "!يَمشَم بِوضعِوي تَمجِو
 شيؾخُ  و صّدَ ْل   اّضيحع، قبحئلَ  اظح هّيأْت  طحاطح   لَؼ،
 .َير جفُ  طفؾاِت ِ  أ طحلِ   لى  عصفؾرٍ  بؾ ديظح،
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ػِو  تحتَم  خب يضشي"  اطفح يِ ، أبجدّيةَ  يح آ  ل عز زتي  قسضرِو
تِوػِو  فردى ،ا سُنعظ ر ػِو  في يَمزلْك   س   ا سُنقد سِو  صؾْك شَم  ا سَمغ  ِوؼِو سِو
  اعصفؾرة  طح وغضٍب، غضبٍ  بيؽَ  مح ُأَ ّلي وإّ ي ،"يَمتدر جُن 
 ! اعتب بطْؾجِ  ُم َحً    ؾفيِّح ِشعًر  ُ لهُبظح فظٍؽ، إاى فظؽٍ  ِمؽ
 ! اّلَهبِ  وأ كحمَ   اّفييِ  وقبحئلَ   اعرب، وُأّمةَ   احدَس   رر 
  آ  ل، ا حرف  لضش َم  أَميَم 
  احصيدةِ  ِ ظرِ  بيؽ ِمؽ  ْشَتطُّظح  اُم  ة، أل  ةُ  هي

 ُمتت يلًة، ايتل اكّظهح  افهؼ،  لى  صّيةٌ   عؼ .وأ فحِ هح
  ْلْجَؾدَ  اَيظتحيَ  غحَص، أو  ْل لى  اطؾجَ  ركبَ   اُع  ر مَ  فَطؽ

 إ د رٍ  بيؽ مح رضؾ ن،  ّؾ د آمحل هي هكل  .و ْل لى
 .ودالالِ هح بُعطِحهح ُ دِهُشظح وإ د رٍ 
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وح عش  زِو  عل  رضؾان عؾ اد آ  ل ات   ءُن  ! ا ر 
 :       بعشؾان تؾ   وضرم. د  ق    عل  ذي ب ف طس  ردُّ 
زُنكِو ) َمجسؾع ِو  في اًلستع ر ُّ  ا ر  ز ُّ  ا جشديُّ  ا بؾْكحُن " ؾِو  أُندَم ْك

تَمرِو ؽَم  تَمتَمعَمذْك  لذ عرة آ  ل عؾ اد رضؾان  - وَم
  ا لؾةُ  َ عحبيُرهُ   حدْت   حاًيح، وبصر  ٍة، وُأ ّطُظهح قرأُت  اطححاةَ 
 مّظح فلكلٍّ   فعْل، اؼ اكّظهح اِفكرِ ِ ، َ ت َبظي أنْ   اُطتر بظةُ 
  أألَل ح أنْ  وبُطجّردِ  و اُطتمّيلُة،  اَطعيشةُ  ورؤيُت ُ  و غرُ  ُ  قر اُ  ُ 

زُنكِو " صؾُص  ؾِو تَمرِو ؽَم  أُندَم ْك تَمتَمعَمذْك   اَطعظى  ظحقضحتِ  إاى "وَم
 آ  ل ا ذ  عرةِو  قدرةِ   لى ُيدّالُ  فهل    ي حِا، و زدو جّيةِ 
  احّر ا، ابعض  اّروح  ّكحزِ   لى  الّ كحا  يثُ  ِمؽ  اب غّيِة،

  كحزِ  أو  احّر ا، بعضِ   ظدَ    ي حِا  اجظِتي  ّكحزِ   لى أو
 .  طحًمح آألرَ  شياٍ 
 ِمؽ آألَر، شحطئٍ  ضفحفِ   لى َيحفُ   ؾمح مظير. د رأيلُ  قد

 رضؾان، عؾ اد آ  ل شعر في و اَطداؾاةِ   اّد ّاةِ   اَطعح ي َب رِ 
 شمصيِّح، أ تِشفُّهح  ّاتي  اّصؾفّيةِ   اّدالالتِ  بيؽَ  مح فشّتحنَ 
. د  ظحهُ   ّالي  ال تعحريِّ   اّرمفيِّ   اجظتيِّ   ابؾحِ  إي حاِ  وبيؽَ 
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  اّظّص   لي ِ  يتؾّكأ  ّكحزٍ  في  اّل ؾرّيةَ  رأر إذ  ؾمح، مظير
  ح ْل  مح بحدرِ  الّرغبِة، و حاً   اُطتتطَظرةَ  و اليطةَ   اّل ؾرّي،

  اطح  عشقُ  وقحرئةٍ   ط حِورةً  واكّظي و اعظحِا، المصؾبةِ   عبيًر 
 إاى  دتُ   الّ هحم، أو  اّدفحعِ  بحصدِ  وايَس  بت ّفٍظ، ور ا

 فلؼ أألرر، مّرة ور ا  اطح   تداللَ  أ حولُ  ُمجّدًد ،  اّظصؾصِ 
ًكح أ  رَ  إالّ  أجْد ي  ضطؽَ  جحاْت  مداؾالتٍ  ِمؽ  تبلُ  بطح َ َطتُّ
زُنكِو  " ْلواى قر ا ي ؾِو تَمرِو ؽَم  أُندَم ْك تَمتَمعَمذْك   "!وَم
  لى  ّتكئُ   ؾفّيٌة، رو ّيةٌ   اّظصؾُص   غري، وجهةِ  فِطؽ
  اُطتر بظِة غير  اطجفواة، و اّصؾرِ   اّتعبيرّيةِ   اب غةِ   ّكحزِ 
دِ  ِمؽ  ظبعُ   اّظّص  َجطحاّيةَ  واعلّ    اؾ  دِ  الؾج ِ   اَط م ِ   عدُّ

!  اجدل   يرُ  و ئت فٍ   ألت فٍ  بؾجهحتِ   اؾ  د، والجتدِ 
 وَ طيُّفَ  جرأَ هح رضؾان عؾ اد آ  ل ا ذ  عرةِو   لى ُ ظِكرُ  ال

 أدمؾزك" هله  اعشحّيةِ   اّشعرّيةَ  مجطؾ َتهح اكؽّ  ُمفرد ِ هح،
 في و اّظح بةِ   اُطتر ِ لةِ   افّظّيةِ   اّصيحغةِ  ورغؼَ  ،"و تعشتريؽ
 وبعشقٍ   لر َا، بصؾفّيةٍ   تضّط ُ  قصحئَدهح فإنّ  أبعحِدهح،
،  ؾفيٍّ   اؾطؽٍ  آألرَ   عشقٍ  إالّ  َبشرٍ  ابظي  حنَ  مح أ ظؾريٍّ
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 بحاُ لِؼ،  تؾّهجُ  شح رةٍ  بيؽَ   اجداّيةُ   اع قةُ   لػَ  وأرٍض، وابلدٍ 
  ظؾفَ  فتمتحرُ  ُيؾجُعهح،  بضٍ   صحرةِ  ِمؽ َمعح يهح وُ ظّرزُ 
  دَّ   ح ٍػ  حشقٍ  ب يحبِ   ْل ظؾرة، ِمؽ  اُطتتححةَ   اَطعح ي
  محطبُ  بهح وكأّ ي   ًة،  اُطظحجحةُ   صب ُ   يثُ   اّ طحاِة،
ا ُنػِو ": فتحؾلُ   ْلرَض  دَم ضًّ  يَمتَمعَم  َم .. صُن هِو ضُنؾ ِوي / شَم رِوفُن سُن يَمجْك
ضَم  ِوي.. بِوذَم َمفٍ  نِو خَم تُنػِو يَمأْكتِوضشِوي  ُنتَملَمب ِوًدا/ إِو َم   ُندُن ؾْك صَم بِوجَم َم فِو .. وَم

قِوي ا َلَّي ِوبِو  ؾْك غَم يَم  آ َم تِوي/ شَم لَّيًَل بِوذَم سَم كِو !/  ُنبَم لِوضشِوي .. رُن ْك خِو أَمدْك
ضَّي ً  هِو بَم ِو / غَمضْكسَمً  شَم رَم َم ِو بِو  رَّيغْك رِو شِوي/ وَم ِولَمسَمدَم تِوػِو ا ْكسُنزْك ظِو .. أَم ْك

تِو  سِولِو ا شَّي سُن ا ْكسِوغَمَلَّي لَّيلَمضْكؽِو / وَم ْكضَمحْك ضَم ِو / فَمَلَم وَمغَملُّ  ُنبَم لَم  وَم صِو عَم
 !بِوَلَم  َمرَم بِوض .. رِو  ٍ 

  اِطغّ ت؟  اّظحُس  اَي طلَ  أمحً ح، أ  ًمح، آمحاًل، أمظريظي
  غلَّ  أنْ  ِمؽ بداًل  و اّت م، و اَط ّبةِ  و اّظؾرِ   اميرِ  مغّ تِ 
  الربةِ  ري ِ   ح يةِ   لى و اؾجع بحاّدمع بحاّدمحِا، ُمبّلليؽ
 َبصيصِ  وب  ب  رجحٍا، مصحبيَ ، ب  و اّضيحِع، و اّتشّردِ 
  ّظح غيطةٍ  ِعلِّ  في مصحبي َ  ب   عؼ،! د مسٍ   تؼٍ  في أَملٍ 
  : ّكحزهح  لى و ّتكئُ  هؾ هح، ُ عح قُ  َ فلْ  واؼ
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عَملُن ا ْكغَمضْكسَم َم " أَمجْك ــػِو / سَم ــسُنـؾخِو ـلَمــ  بِوذُن ـبْك هَم /  ُن سُن رُن ضهَم .. أَم ْك / أَموَم  رَماعِو
ةِو  دَم لَمضْكهَم  بِوعُن َّي زِو  .. وسَم عَم َم ا ْكؾِوًلَم مٍ / أَم ُنشُّ عَم يَمأْكتِوضهَم  .. وَم ِوَلَم آًلَم
ضًرا   ".ا ْكسَمخَم ضُن يَمدِو

   بلَ  أنْ   اليطةَ   تؾّ لُ  رضؾان عؾ اد آ  ل ا ذ عرة
 و  ِّ  و ظحاً  أليًر  َ ُ لَّ   ي فتتتطظُرهح  اّظحغي، بشطؾأِلهح
 معهح، و حفُ   اّشح رةُ   حفُ  هظحكَ   اؾ قع، َجفحفِ  في ِ لطيِّح
  تتطتظُرهح  ْلمح ي و ْل  م، بشطؾخِ  ُ بلى  اليطةُ   يثُ 
 أرضِ  في   ًمح وُيفِهرَ   اكْؾنُ  ِايظُبلَ  ُيَد َّْس، اؼ بكريِّح ربيًعح

يْكػِو ": فتحؾلُ   احد  ةِ  دَم ؾوووحُن .. فِوي عَمبِوضرِو وَمهْك شِوي / أَمسُن رَماوِو ظِو فضُنسْك
ًق  ؾْك وِوي.. شَم رِوفُنػِو / يَمتَّيقِودُن ر ِوًدا.. وَمأَمذْك ظْكًرا  ُنتَم َم  . "عِو
  دَّ  وأبعحِدهِ  َو ِي ِ  في  اُطتر ميَ   ْل  ؾيَّ   اِ سَّ  أ تِطدُ  هكل 

 و اؾ فّيَة،  اّرمفّيةَ   اَجطحاّيةَ  ُ ظِكرَ  أنْ  يطكؽُ  فهل  الّ ححد،
  اطرأةِ  جتدِ  في  اُطتجّتدِ   اؾ  دِ   اؾطؽِ  شّحي  رر   يؽَ 

 وبشفتْيهح  امصبْيِؽ، بظهَدْيهح  اَؾاؾِد،  امصبِ   اجطيلِ 
هح وُم ّيحهح وبَشعِرهح  ابح طتْيِؽ،   وأ حقِتهح؟ وقدِّ
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   مرأةٍ   ظْهَدي  طحًمح  حشِحِ ، في ِفعُل ُ  ا ُ  فح ظةٌ   مرأةٌ   اؾطؽُ 
 إذ مبتؾٍر، وآألرَ  و  دٍ   ْديٍ   ؽ  ت ّدْث  فلؼْ  جطيل، جتدٍ  في
،  ايطيظيِّ   ْديْيهح بِك  إالّ  قؾ ُمهح َيكتِطلُ  ال   كتطلُ  وال و ايتحريِّ

 عؾ اد آ  ل ف  ذ  عرة و اُعليح،  اّتفلى شفتْيهح بكلتح إالّ  َبتطُتهح
 برمفّيةٍ   اجطيلَ   اؾاؾدَ   امصبَ   اطرأةِ  جتدَ   تظحولُ  رضؾان
دٍ   اكلِّ   تحديِتهح و اعبحدة،  اّتحديسِ   دِّ  إاى َيِصلُ  بليٍل، و فرُّ

 :فتحؾلُ  ووطِظهح جَتِدهح  فح يلِ 
ـشِوـي" ـشِوـضـشَم ـجِو ـشِوـي/  بِوسَم َم تِوشِوػِو ..تَمـدْك ـضـشَم ـجِو ـدِو ػِو .. تَمـشْك و ِو نِو رُن /  ِوؽْك  َمدُن

وَم عَمبْكيٍ  ضَم مِو.. فأَمطْك ُنؾَم عَمدْك ضدُن طُنقُنؾسَم / إ َم   َمقَم مِو ا ْكهُن وأُنجِو
ػِو ا    ئِورِو /  ُنظُنؾ ِوي ضجِو لَم  أَمجِو   "!عَم
 في  اطظرِ  هظؾلَ  يظتغرُ  فتئَ  مح  ّالي  اجتدُ  هل   عؼ،
، ُ لؼٍ  بْؾ حةِ  .  اُطشتهحةِ  المصؾبةِ  ُمضرًمح شْؾًقح َيتأّججُ  شهيٍّ
  احد ّيةَ   اع قةَ   عؾ اد رضؾانآ  ل ش عرتُنش    تمدمْل  هكل 

 ومح  الكؾرّي، و اُطؾ ِطؽِ   ْل  ى  اؾطؽِ  بيؽَ  و ال تشهحَد مح
جُ   ال  شًحح و مترُقهح  مترُقظح فيظح،  ّتحدُ  َمشح ر أزيفَ  إالّ   اتأجُّ
  اليؾمِ  بيؽ مح  اُطتر ميةُ   ْلرُض  فهلهِ   شٍق، أيَّ  ُيشب ُ 



 

106 
 

 وَب غِتِ ، بأ ظؾرِ  ِ   اُطؾعَّفِ   اعشقِ  ِمؽ ضفحفٌ  و اّت حِب،
  اطحور ا، مؾجِ  فؾقَ  وَيظفؾ بأفكحِرِه، َيتب ُ   اححررَ  فيجعلُ 
  اُطلتهبةِ   اُحَبلِ  طحؾَس  وُ عّلُطظح  اُطظتححِة، ُب ؾِرهح إاى فتأألُل ح
 رضيٍع،  ظفلٍ   اّظهدْيؽِ   ليبَ   تتطظرُ  وطٍؽ، شفتيْ   لى
  ا ّيةِ   آلمحل في و ال صهحرِ  و اّت  ؼِ   اُحربِ  بلّلةِ  ُمحِبً  

.   اّظحزجة
  شَحظح و كتبُ   كتُبظح ،ودي  ٌت  رقراق ٌت  ش عرةٌت  رضؾان عؾ اد آ  ل

ًد  فتر هُ  الؾطِؽ،  بيؽ ومح  اعظحاِ  رمفِ   هدْيؽِ  بيؽَ  مح ُمجتَّ
  و اضّفة و اّد ألل؟ غّفة  اّشفحُه؛  لتحي فهل! ُقَبل شفتيْ 

 في وأوغلْل    تمدَمْل   ْل ظؾريِّ  بِعشِحهح آ  لا ذ  عرة 
 :  اعشحّية بحاُطفرد تِ  ُ بلى ورومح تّيةٍ  ُرمؾزٍ  بيؽ مح رمفّيِتهح،

يْكػِو " دَم لْك طَمعْكؼُن وَمهْك لَم   ِودَم وِوي/ وَم َمسَّي  يَمزَم ضعَمػِو .. عَم ضِو شْكتُن رَم /  ُنذْك  ُن
لْك  لِوضٍب .. وَم َمسَّي  أَمزَم لَم  شِو َم  ِوي/ أَمفْكتَمقِودُن بَمضَم ضَم  َم بَمًق  عَم رُّ شَم !/ يَمدُن

تِوهَم ..  َم  أَمفُنلَمتِو ا لَّيذَّيةُن  ذَم تِوؾَماؤُن َم / فِوي رَمعْك تَمشَمزَم ارْك إِوًلَّي .. وَم َم  اكْك
ػِو ا رَّي  ِوتِو  تُنؾ َم ُن / آآآآآ/ بِوتَمعَمظُّذِو ؾَمةُن آ َمتِوي ا ْكسَم ْك سَم ٌت / وَمذْك ..  ُنتْكخَم
غَم تِو تَمجَم  ُنلِوػِو  شُنؾوِوػِو !/ بِولَمدْك ضَّي  َم ُن جُن تَمغَملُّ خَم تَمهَم تِوي.. وَم  !"وَمبْكعَم  ُنذْك
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 ُ ؾّعفُ  و اطكحن،  اشح رةِ  بيؽَ  مح  شقٍ  ر حئلُ  هي  عؼ،
 و ارمفّيِة، بحالطؾضِ  َملفؾفْيؽِ  وإ ححنٍ  ببر  ةٍ  الِتهح أدو تِ 
َر ح، و عيُش  رمفّيِتهح، ور اَ   لهثُ  فتترُكظح   ْل  ى و اؾطؽُ   َصؾُّ
 بحاجتِد،  اّروحِ    قةُ  هي ومكشؾفٍة، ملفؾفةٍ  اتعحبيرَ  َجْؾ ى
.  بْيَظهطح   فصحمَ  وال بحاؾ قع  اُ لؼِ  و  قةُ 
 ِمؽ أ  رَ - وَ َتَعْشتريؽ ُأَدْمِؾُزكِ - ديؾ ن في أنّ  جحزمةً  أ تحدُ 
 وهظح يريُد، مح مّظح  لّّ   ايتمّيلَ ا ذ عرة آ  ل، ُ حّدُمهح فكرةٍ 
  اجتد بيؽ مح  ؾفيّّ   شحيّّ   صّّ  إّ  ُ   افَرس؛ َمرب ُ 

 .وَشفتْي ِ  وَ هَدْي ِ  بشّحْيِ ، و اؾطؽ
زُنكِو " ــؾِو ـتَمـرِو ـؽ ..أُندَم ْك لَمضْكػِو  أُن ْكقِوي/ وتَمـتَمـعَمــذْك اتِوي عَم ءَم رَماءَم   َمَلَم / ا ْكخَمزْك

ضدُن  تَمعِو ي فَمتَمدْك تـضبَم / أَمعْكذَم شِو لضؽَم / عَمـرَم فِوـضرِو َم  تَمـرْك رْك َم تَمتَمدَم هَم رَم  ..وَم  أَموْك
ؾ َمتِوػِو   أيؽَ  وَ  حرُ   اجداّيِة،  اطعح ي أوُج ِ  أمحمَ   حفُ : "!خُنرُن
 اَطكحِ هح بحال تطحاِ  ُمتتر لةً  طفلةً   جُدهح اكّظظح ُ ؾّجُههح،
 َم اٍة، إب ِ    لِ  ِمؽ  اجداّية  اع قة ُ جّتدُ  وزمحِ هح،
 ِمؽ  اعصحفير  طح  حضًر   ر هُ  ووطؽٍ  و صحفير وأ شحشٍ 

   قحِ ظح ِمؽ  روًفح وُ فقفُق ُ  ُيلّرُد ح زمؽ، إاى زمؽٍ 
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 وزقرقةِ   ْل شحشِ  برمفّيةِ   اظفؾاةِ   ؽ  ت ّدثُ    اؾجد  ّيِة،
!  ْلطفحل-  اعصحفير

اء" رَمس/ إِو ْكدَم َمخْك عْكرِو  األْك وسَم شِو ي / إِو َمضْكػَم !/ أَميَم  عَمرُن رَمةَم بَمؾْك ِو  ُنهْك
ؾَماوِوضسِو صَم َم ئِوهَم / فَمتِوضَّي ً  هَم / بِوشَمؾَما ِوضسِو وَمقَم ئِوهَم .. بِو َم ل ِوقْك بِوبَمض ضِو /  َم

رَماءَم  بَم ذَماكِورَمٍة عَمذْك ؾْك رْك / صَم تَمظَمهَّي ضَم ة.. بِوشَم رِو ا ُنحُنب ِو / وَم وؾرِو ا ْكحَم !" وَم
 َيِصلُ  ال أألرَس  ِشعرٍ  بكلطحتِ   اهؾر  ُ ظحرُ هح  ْلرُض  هي

 آ  ل ا ذ عرةُن  ُ محطُبػَ   ححرر، اػ ُيمّيلُ  هكل  أو إايهح،
 وَمضطؾً ح، الةً  ُمتفّردٍ   شقٍ  أو حرِ   لى َ عففُ  ِ شحّيٍة، بللةٍ 
   ري، و روفُ  ِشعري  اػِ   اظّيبُة،  ْلرُض  أّيتهح  عؼ
ؾَماوِوضسِو صَم َم ئِوهَم )   ْؾبَ  و تطؾ ُ  ّلقُ  ،(بِوشَمؾَما ِوضسِو وَمقَم ئِوهَم .. بِو َم

!   لر اَ  ذ  رةٍ 
 إاي ِ   أألل ي  جًبح، و الشتيحقِ  بحاّلْؾ ةِ   اظحطقُ    هد اُ  هؾ
 والَتهح ِ شَحهح  حرأ  ي اظح، ر حاةٌ  وكأّ هح  ْلّوِل،  ا رفِ  ِمؽ

بِوشَم رِو  )ُ طِظرُ   تحهح إايهح، ذهَبْل   طح ،بُعلرّيةٍ   اعشحّية
ضَم ة.. ا ُنحُنب ِو  وؾرِو ا ْكحَم  و افؾ  ِل،  اّظححطِ  بيؽَ  مح و تدّرجُ (! !وَم
  :قصيدِ هح في رضؾان عؾ اد آ  ل ا ذ عرة معَ  و لتحي
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سَم وَماتِوي تِوضَم قِوي/ يَم بِودَم ٌت سَم تِوعَم لِو اشْك رُن .. أَمأَمعَملُّ / أَم َم مَم اشْك ؾَّي أَمتَمزَم
ؾَمًة؟ هْك َلَم ِوي  ُنعَملَّيقَم ٌت / شَم لَم ِو .. نَم ~يـْــك~بَمــ..  أَم ْك جَّي كِو ا ْكسُن َم / وُنعُنؾدِو

ا ِوي تَمتَمعَم َّيرُن  ــ تَمتَمهَم وَمى .. نَم ~يـْــك~بَمــ.. وَمأَمقْكدَم رَماوِوػِو ا ْك دْك لَم !/ جُن د ِو  عَم  خَم
عَم  ٍ  سَّي ٍ  ..شُن ــ/  ُنزَم ــ~ ْكــ~دَّي ~بِوـ  ْك .. ثَم رْك ثِو رِو   نِو  / ةِو ~شَم
ًدى ؼَم / صَم سُن تهَم .. ألِوَمرْك ـ !/ بَمعْك َمػِو ا ْكسُنذْك ـبُنـرُن  بِوػِو  قَملْكبِوي ا ْك / يَم ْك
ـ~يَمـ..  ضؽَم  ًؾا.. ـ ُن ~ـسَمـ~جْك ـ  رَم ِوضعِوي وُنغُنؾرُن .. تَمتَمضَمقَّي ُن / شجْك ا ْك
ـ  ـ َم ؾطَم ً / غَم تَمدُّ ..  َمبْكدُن رِوكِو  رَما َم ُن  تَمسْك بَم ً / فَمجْك شَم نِو ..  ُنخَمزَّي  بِوحَم

لِوػِو  أَمى أَموَم  ِو ضؽَم أَم ْك ُنسُنهَم / ا غَّيسْك تَمضْكػِو / يَمتَّيقِودُن عَمبَم ِوي..  ِو لَم  شَم َم .. وَمعَم
تِودَم  َمتِوي زِوفُن ابْك ى/ أَمعْك و وَمارِوفَم ا ْكسَمدَم دُن عُن / فَمأَمغْك .. أَمًلَم يَمـتَّيـدِو
رِو َّي ؟ تَم رِوكِو ا ْكبَمحْك ب ِوي وَم ْكؼٌت / ألِوَموْك ؟.. كَم ِو  ٍ .. كَمأَمنَّي  ُن دْك دَّي !/ إنْك  َمؼْك يَمتَمجَم

سَم  ُنػِو  ي.. جَم ؾَماجِو لُن ُن أَم ْك سَم قِوي/ ًلَم تُن ْكسِو دَم َم  أَمعْك شِورُن وَمزْكفَم .. وَم ْك تُندْك
َلَم ػِو  !أَموْك َم سِو ِو  جَم ؾَماقِوي/ وَم رْك ِو وَما دَّي وَمأَمطْكضَمبُن /  أَموَم ..  ِوؽْك  ُنؾَماةِو ا زَّي
َلَم ِوي ض ِوقَم ٍ ..  َم   َم نَم .. أَم ْك أَّيقَم فِوضهَم  / فِوي بَمظْكؽِو سَم قِوضَمٍ  ضَم تَمؾَم
شْكتُن / أَموَم !/  ُنشَمضْكهَم ً .. ا ْكسَم ءُن  سَم وَماتِو ..  َم   ُن ؼِو وَما دَّي /  ِوؽْك رُنعَم ةِو ا ْكغَمضْك

رِو رِو  ِو  لِوضقَم / فَمــ ِوي أَموِوضرِوكِو ا ْكحَم تِوػِو / أَمتِوضحي  ِويَم ا تَّيحْك شِوحَم بِوأَمجْك
ضَّي ِو  ضيَم ُن !/ ا ْكعَم جِو سَم وَماتِوي ا ْكسُنزِو أَمتْك .. سَم ظَم َم ذُن أَم ْكف ع مٍ / اوْك ..  ُنشْك
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بِوي/ وَمغَمضْكسَم ٍ  حُن جَّيبُن .. وَم َم  اوْك َم َّيتْك سُن قِو / تَمتَمحَم ؾَماعِو ضَم َم ا رَّي ذْك خِو
ضشِوي!/ وَما ش  َمدِو تِو  عِو وقِوػِو .. دَم سُنرِو شِوي/ أَمكْكسِوشُن بَمعْكضَم بُنرُن .. واُنغْك

لِوسَم تِوػِو  شَمٍ   ِوؽْك  َم قَم / بِوحَم ْك قِو .. ألِوَمبْك دِو ا ْكبَمرْك لَم  قَمضْك ضشَمشِوي! عَم سِو / تُنقَم سِو
ـ تَمػِو ا ْك ؾرَم ـ وِوي.. صُن ـرْك َم ـلَّي  ِو رَماشَم ٍ / تُنـ ِوـضرُن فِويَّي  ُن قُن .. و َم َم تَمرِو أَم ْك

ضقِو  ُنضَم  ِوػِو  خَمبِو  ِودِو وِوػِو .. أَمغُنؾرُن !/ بِورَم ِو رِوفُن / فِوي صَم فِوي .. أُنسْك
اتِو ِو ا ْكسُنعَمتَّيقَم ِو  تِوهَم ءَم تِوػِو ا شَّيقِوضَّي ِو .. وأَمغُنؾصُن / اشْك خَم رْك !" فِوي صَم

 غيرَ   طظرُ  ال يحبتٌة، رضؾان عؾ اد آ  ل ا ذ عرةُن   طحو تُ 
رِ  و ا حدِ   اجفحفِ   ُمدّمرٍة،  روبٍ  ِعلِّ  في و ال فجحِر، و اّتفجُّ
 ورغبًة، شهؾةً  ُ لِطهح  ؾرةُ   شتعلُ   طح  اّشح رة أ  مُ  فتشتعلُ 
 فإنّ   َجب، وال  ْلألرر،  اّشهؾةِ  معَ  بعيدٍ   دٍّ  إاى و تطحهى
  ّتكئُ   شحّيٌة، محّدةٌ   ْلأليرِ   ّتى  ْلّولِ  َ رِفهح ِمؽ  اطحّدةَ 
  اؾطؽَ  اُتغّللَ  و ْل ؾ ِة،  الكؾرةِ  بيؽَ  مح  اع قةِ   لى

 أليؾطَ   ظتجُ  أألرر  بأبعحدٍ  و اعظحِق،  الححاِ  شهؾةِ  في و   تحنَ 
 ُمتتمَرجةً   اعّشحق، َمر جلِ  في  اُ بِّ  غليحنُ   طح َمعح يهح،

  ابشرّية،  اع قحتِ   دودِ  ِمؽ أبعدِ  إاى يتتحمى  لريِّ  ببؾحٍ 
  تأّملُ  ُمتتف ٍد، هؾر  في بهح ويكبرَ  مع ُ  و كبرَ  يكبرَ   ي
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 و رًفح َمد هح ويلدو  اّشفحه،  لى بعب ّيةٍ   اُطّتحدةَ   اغطأر  ْلملَ 
وِوي  َمؽ أَموَم  ": اب رّية ْلو حِرهح يّتتعُ  فُنرُن قَم ُن .. تَمزْك رْك ػِو  زُن  أوْك َم سِو

رِو َّي ِو  رِوعَمتُنػِو  تُنغَمب ِوظُنشِوي كَمؼْك / ا ْكبَمحْك سَم وَماتِو  فِوي/ تَمخْك ُنقُن  ..أَمشْك  سَم
اتِوي وقَم ِو   َمدَم ءَم رُن !" ا ْكسَمحْك

  اهؾر   ظحرُ  ُ   ّالي وطُظهح وهؾ    تحُن،  اّشح رة هي إذن؛
 :و احظؾطِ   ْلملِ  بيؽَ  مح  افرحِ   حؾلُ  ُ فهرَ   ي و اعشَق،

وَمذا" نُن   َم ءَم زِو وْك تَم رَم  أُندَم لَم / غُنرْك َمتِوي أَموْك بَم بِوي ِو  طَمضْك ِوػِو  كَمسَم نِو  عَم / ا زَّي
زِوفُنشِوي تِوغْك َم رٍ   َمزا ِوضرَم  وَمأَمعْك بُنؾَم   ِويَمَلَّي / اسْك دُن .. يَمخْك ؾرِوكِو   َمجْك "!  ُنزُن

  رجتّيًة، والةً  ِشعًر   اشح رةُ   شتعلُ  و ا حجةِ   اّرغبةِ  بيؽَ  ومح
 ووطؽ، بأرضٍ   اُطتطّيف وِ شِحهح أ  ِمهح َمححسِ   لى مظتححةً 
ب ِوي وَم ْكؼٌت  ":بحؾِاهح  ايأَس  ُ صحرعُ  وَ غلُّ  إنْك  َمؼْك .. كَم ِو  ٍ .. كَمأَمنَّي  ُن

؟ دْك دَّي  وكأّ  ُ  ُرؤ هح، في يتجّتدْ  اؼ   ا ُ   اؾطؽُ  هل !" يَمتَمجَم
  ؟!اتأايِه   صبؾ شح رٍة، أليحالتِ  في وهؼٍ  ُمجّردُ 

 وأمح يػِ  َ  ُ ظح، هي   ُ ػِ  رضؾان، عؾ اد آ  ل عز زتي
 ال  ي ورجحًا، و  ةً   شًحح ُ جّتُد ح و روُفػِ  أمح يظح، هي
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َل َمشَم  ا شَّي ئِوحَم َم ":  اّضيحع ب بحلِ   حاحيؽَ   غلَّ  ي عِو عِو .. دَم
ضَم  َمرْك ضْكؽِو / تُنَلَم ِوسُن األْك قَم   ُنعَملَّيقَم ضَم  ِو .. فَمَلَم وَمبْك بَم لِو ا زَّي   !"بِوحِو

  اهحربؾنَ    ؽ  شِحظح،  لرّيةَ  وُ عح قَ  أرَضظح ُ  مَس   ّتى
  ظؾ ِ ظح جفحفِ  في  اليثَ   تتطظرُ   اليؼ،  دودِ  إاى معػِ 

لْك  ُنزَم ًء بِوػِو  ": اِعجحفِ  بِو .. وَم َمسَّي  أَمزَم رَم دَّي ا ْكهَم بَم غَمضْكسِوػِو /  َم ؾْك صَم
رَمةِو  ضْك هَم َم ضِو َم فِو ا ْكحَم ُن .. أَمرِوفُّ / جِو ْكألَم لَمًَل .. أَمتَم َم بِوي بَم !/ وَم َم ُنؾحُن عُنذْك

عِوي جَم جْك ِو وَم لَم  وَم قَم  عَم ئِوًس  عَم مَم أَمبْك بَم ُن / إِوًلَم شِوي ا رَّيغْك يْكؽِو .. تُنلَمؾ ِو ُن بِوضَمدَم
؟ تَمضْكؽِو تُنؾرَم بْك "  َم

  شحيٍّ  بإي حاٍ   روَفهح  فردُ   اهؾر،  ؾفّيةِ  شح رةٍ  أمحمَ    ؽُ 
رِو شِوي":  حؾلُ   يث ُمتفّردٍ  ظِو تِو .. أَم ْك سِولِو ا شَّي سُن ا ْكسِوغَمَلَّي / وَم ْكضَمحْك

لَّيلَمضْكؽِو  ضَم ِو رِو  ٍ / فَمَلَم وَمغَملُّ  ُنبَم لَم  وَم صِو !" بِوَلَم  َمرَم بِوض .. عَم
 مصبحٍح، ومضةِ   ؽ  اّري   ؾ  ي في و ب ثُ   شتحقُ  م لهح
وَم َمق   ":و قِعهح علطةِ في   الحرقةَ   اُطعتطةَ  دروَبظح ُيظيرُ 

سَم  ِوػِو  لُن ُن / جَم تُنؾمٌت أَمجَم قِوي  َم ْك ًق / خَم ْك ذْك بُنؾ عِو ٍد / يَمحْك وبِو تَمؾَم ُّ رُن لَم  دُن عَم
لَمضْكػِو  لُن عَم !" يُنعَمؾ ِو
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  ح ةَ   ظتغرُ   ا فيؽ  اؾطؽ هل  في  اّتحئهيؽَ  دروبِ   لى
دِ   اطؾ ؾِد، وفي اُ لِطظح َممحضٍ  وا غةَ  مي ٍد،  ور ا  اطح َ عدُّ
ؾَمةَم  َمدضسَم ":  اطعح ي جطحاّيةُ   كُطؽُ  هْك كَمرِو ٍ  تَمشْك ُنرِو ؽَم ا ذَّي
ؾَمةٍ  سَم قِوي/ وَمذْك لِوبُن  ِويَم ا ْكسَمظَمرَم / في أَمعْك كِو يَمجْك قَمدُّ ل ِو أُنفُنٍق / وَم  ِوؽْك  ُن
تِوي!/ فَم  ٍ  ؾٍب تَمدْك ُن ُنشِوي ذَماكِورَم ونَم وُنزُن لَم   َمدَم  َم تِو / دُن عَم

تِورَماقِوي رَّي َم / ا ْك كِو ا ْكسُنذَم تِوعَم لِو .. وَمأَمعَملُّ فَمزَم ءَم دِو اًلشْك لَم  قَمضْك !" عَم
دِ  في  شؾٍة، هتيَس   اشهؾةُ   ظت رُ   ري ٍ   وِ رِّ  َمر ميهح َ عدُّ

 وأ ؾ ةِ   اؾطؽِ  ذكؾرةِ  بيؽَ  مح  شَحهح ُ جّتدُ   يؽَ  ب غِتهح،
  اعحشحيؽ؛ أدر ج ِمؽ الةً  فتمظُّ ُ   الشتعحِل،  دِّ  إاى  اِعشق
!  وشطؾً ح  شتعحاًل  هتيًتح،  شؾًة،

 يحبتةً   ح ْل  وإن  اّتطحوّيِة، بأبعحِدهح  ضط ُ  ُمتر ةٌ  إّ هح الةٌ 
  ْهَدْيػِ   بيرِ  في )و اطداؾاةُ   اد ّاةُ   رألُتهح و ّتى  طحو ُ هح،

 َيلتحيحِن، ال اكؽ جتدٍ  في  هَدْيؽِ  إاى و طضي ،(أ ؾحُ 
  الربّية و اضّفة فأرر  اد أللَ   اجريِ ،  اؾطؽِ  جتدُ  َيجطُعهطح

سَم وَماتِوي":  اجتدُ  َيت شى اؽ اكؽ  اُطظّؾقة، وغّفة  سَم
ضيَم ُن  أَمتْك .. ا ْكسُنزِو ظَم َم ذُن  اوْك  اوْك َم َّيتْك  وَم َم  /وَمغَمضْكسَم ٍ  ع مٍ  أَم ْكفَم   ُنشْك
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بِوي حُن جَّيبُن .. سُن ضَم َم  تَمتَمحَم ذْك قِو  خِو ؾَماعِو ضشِوي !وَما ش  َمدِو تِو  ا رَّي عِو  دَم
وقِوػِو  بَمعْكضَم  أَمكْكسِوشُن  سُنرِو شِوي بُنرُن شَم ٍ .. واُنغْك  ألِوَمبْكقَم  كَملِوسَم تِوػِو   ِوؽْك  بِوحَم ْك
لَم  دِو  عَم قِو  قَمضْك   !ا ْكبَمرْك
 رضؾان عؾ اد آ  ل ا ذ عرةَم  اظرر   حُف،  ام  ةِ  هلهِ   ظدَ 
  ْلمل، وابلورِ  الّضؾاِ   اجْؾ ى  روِفهح  لى  اظححطَ   ضعُ 
  يثُ   اُطتتحمية،  اّتطحوّيةِ  وَم مِ  ِ  بِعشِحهح شحغلْتظح وقد
 و اليؾمُ  وغيطة،  حمٍ  أافَ   برَ   اؾ  ي  َدرُِّجهح َمر  لَ   ر ؼُ 
  .  فصحم غيرِ  ِمؽ  لححتٍ   احيدِ     ل  طح   فّكْل  مح

  ّاليؽ و  ؽ اظح،  ؾ ي  كتحتٍ  أّيةِ  و ؽ  ؾ  ق، أّيةِ  فعؽ
 إاى  كتةٍ  ِمؽ  فْل، واؼ  اؾطؽَ  و عحيُش  ُ عحيُشهح مَعهح

  متصُر ح، و متصرُ  أليبٍة، مليؾن  إاى أليبةٍ  وِمؽ وكتٍة،
 َمر مي اظح و ر ؼَ  بحايحيؽ،  اّشػَّ  اتحظعَ   اطتحفحِت،  ّدةَ 

!  اكلطحت
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 رضؾان عؾ اد آ  ل/ ب  ش سؾر تع ُّ  غ ب تي
  ْاَفْحدِ  وْ َشةُ   ْمَتَظْتِظي َمؽِ  .. َأَ ح

 .. أَزلْ  َاطَّح
 ُ ُكؾِ ػِ  ِ ْ رَ  .. ُأَ بِّ ُ 

  ْاُطَحدَّسِ  ُ ْشِبػِ  َذ ِ َرةَ   َ ِتيلُ  َمح
! َفِريَدةٍ  ِاَصْرأَلةٍ   َيْتَتِ يلُ  ِ يؽَ 

 ُ ْشًبح َ ِتيلُ  َمح
 َ ِتيؼٌ  ِإالَّ  .. َيَتَظفَُّت ُ  َاْيَس 
 َوَ ِظيِظي َشْؾِقي ِبَعَظحِقيدِ  .. ُمَ طَّلٌ 

 ُغْفاَلَ ػِ  َ ِتيلُ  َوَمح
!  ْاَ حِاَطة ِبِرقَِّتي َ ْظِبُض  ..  ْاـ

 ُقُرونٍ  َوُمْظلُ  اِكظِّي
 َجظَِّتػِ  ُدأُلؾلَ  ُ ِرْملُ 

  الََّوَبحنِ  َ ِميَّةُ .. ُمْشَتَهحِ ي ِ ْلػَ 
 ِبحآْلَهحتِ  َ حِمَرةُ  ..  ْاـــ .. َدِفيَئِتي
 َ َيحةً  .. َأَ َعرَّر  ُ ْدتُ  َوَمح
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! ِرقَِّتػِ  َ َؾ ِفلَ .. ُ َشرِِّ يؽَ  ِ يؽَ 
 َوَجـــَ ُاـــػِ 

 ِوْدَيحِ ػِ  ِبُبُظؾنِ .. ِبَ َظحَيحِك  .. ُأْقِتؼُ 
 َ حِرَقةً  َبحَ ْل .. ُ ُ ِبي َقَؾ ِفلُ 
 ِبي  ْاُطْتَتْأِ دُ   ْاَجحِم ُ  َوهَل 

 َمحِرًد  َ حرَ 
 ِبحاظُُّطؾرِ   َـُعـجُّ   ْاــ  َغحَبحِ ي َيْرَ ى

 َفحِ َظِتي َأَيح
 ِبػِ  ِْلَْ َتِرقَ .. أُلِلْحلُ  َمؽْ  َأَ ح

  ال َِّكحاَ   ْ َتَرْفلُ 
 َغْيِطػِ  َ َلى

 ُجُظؾِ ػِ   لى .. اْهَفِتػِ   لى
 َطِؾيً   ِاُ ُلِطي  أَلَضْعلُ  َوَقدْ 

 !! ْ ِتَغحِركِ  ِفي
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ا ض ِو  ا جراحِو  فؾقَم  ! ا حُنروفِو   َمدارجَم  تعتلضؽَم  ا د 
 أو حرِ   لى ُملّظحةٍ  قصيدةٍ   ظؾ نُ  ؟"ب  ش سؾر تع ُّ  غ ب تي"

 مح و ّاتي رضؾان، عؾ اد آ  ل  لذ  عرة  اطؾجؾع  اؾجعِ 
 ِمؽ  ْلملَ   تتطظرُ   اّظبيعة و اليؼ،  ّكحزِ   لى  ّتكئُ    فّكْل 
 .  اظّصّية ْلدو ِ  ِ  ُممِلصٍ  ب غيّ  بتصؾيرٍ   حبرٍة،   حبةٍ 

  رضؾن، عؾ اد آ  ل ا ذ عرة عز زتي
  ي اّجِتِ ، في وأب رُ  فأ  ّد هُ   رُفِػ، وُي ّفُف ي َيتتففُّ ي
 بيؽ ِمؽ َيتفّللُ  يكحدُ   ّصٍ  في  اّروِح،  ؾ مؽِ   لى أقبَض 
 و تحدي،  فيطتي وأش لُ   الْؾص،  لى قدر ي أ حبع
 مح  شتعحلَ   ال تر قُ  ُيطّ لُ   يث  اؾر ا، ور اِ  مح إاى وُأب رُ 
رِ   اّظّص  ور ا   اطؾجؾدِ  بيؽَ  مح بظح فتتر قُص   احصيدة، بتفجُّ

ِػ، أ تطتعُ  وأر  ي و اطفحؾِد،  غحبحِ ِػ، فْيضِ  في وأغؾُص  بَظصِّ
  :قْؾِاػ  ط لِ  أيًضح فأ ح بحاّظطؾر،  عجُّ   ح ْل  وإن

تُن   َمؽْك  أَموَم / فَم تِوشَمتِوي أَميَم " لِوقْك قَم / خُن تَمرِو فْكتُن / بِوػِو  ألِوَم ْك تَمرَم / اًلت ِو َم ءَم  ا ْك
لَم  تِوػِو  عل / غَمضْكسِوػِو  عَم شُنؾوِوػِو  عل ..  هْك َم قَمدْك / جُن عْكتُن  وَم  خَمزَم

لُنسِوي  تِوغَم رِوكِو  فِوي/ طَمؾِو ًَل   ِوحُن "! اوْك
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  اَطدِّ  زمؽِ  في  اؾْجدِ  بح تر قِ   شتعليؽ  اشح رة  فيف ي أر كِ 
 ب طلِ  و ظؾئيؽَ  بحاّظطؾِر، َ عجُّ  غحبحتٍ  في و تجّلريؽَ  و اجْفِر،
  تلّفتيَؽ، جحفلةٍ  وكغبيةٍ  بح تر ِقِ ، ُمتمؼٍ  وطؽٍ  في   تر قػِ 
  اّد ميةِ   اجر حِ  وفؾقَ   اطجّر ِت، دهحايفِ  في  ظ ُ  و ب  يؽَ 
 وإاى  افحِد، بد يةِ  إاى فتعؾديؽ  اُ روِف، َمد رجَ   عتليؽَ 
  !وهؾ ِ  ِ  وضعف ِ  بُلّا ِ  َيتهّتػُ  ُ لريٍّ  جتدٍ  في غحئرةٍ  بد يحتٍ 
 وطؽٍ  مع رو ّيًة، شح رّيةً    قةً   رِفػِ  بتيفِ   ر طيؽَ  أر كِ 
 : قحئً   أ يَظ ُ  ُيؾ  لُ  فحدٍ  بحد  ةِ   تتربلُ    قةً  بحاّظطؾِر، َيعجُّ 

تَمظَمتْكشِوي  َمؽِو  أَموَم " ذَم ُن  ا ْك دِو  و ْك قْك لْك   َمسَّي / ا ْك َم ب ِو ُن  /أزَم رَم  أُنسَم حْك  سِو
شُنؾوِوػِو  "!  سُن
 مظػِ  اَيت َبػِ  و ا يؽ،  ا يؽِ  بيؽَ  ُير وُدكِ   ّالي هل  فحدٍ  وأيُّ 
 قرونٍ   ْبرَ   ال  رةَ   تتؾطؽُ  غحبحتٍ  إاى  ؾَاِػ، مح  لِّ  وِمؽ
  ابشِر،  لُّ  يعيُش ُ   طح  عيشيَظ ُ  مظشؾدٍ  وطؽٍ   ؽ ب ً ح أَللْل،
 و قعٍ  إاى َ ِصلي  ي ب روِفػ،  تت ليؽ أر كِ   هل ، وطؽ في

   قةٍ  في  اُطتظح رةِ   اّشؾ ئبِ   لَّ  ُ فيلي أن وُ  حواي ُملحيٍر،
  يثُ   الحبحت، هله بيؽَ  ومح بيَظػ مح مشتهحة، أزاّيةٍ  فردّيةٍ 
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  اجليدّيِة،  احؾ ابِ   لَّ  ُيكّترُ  بعظحدٍ   افحِد، و شةَ   طتظيؽَ   ر كِ 
 معظى ف   اجَدَل،  حبلُ  ال فرضّيحتٍ  ِمؽ  اكْؾنِ  في مح وكلَّ 

 :فتحؾايؽ  اُطحّدس،  اعشبِ  قد  ةِ  بط متةِ  إالّ  ا  تضحنِ 
ذُن    ِوش ِوي" ونٍ  وَم ُنشْك رِو ْكتُن / قُنرُن خُنؾلَم   ُن شَّيتِوػِو  دُن تَمهَم تِوي تِولْكػَم / جَم ..  ُنذْك

ضَّي ُن  خِو فِوضيَمتِوي/ ا ذَّيوَم َم نِو  سَم ـ.. دَم تُن  وَم َم / بِو آلْك َم تِو  عَم  ِورَمةُن .. ا ْك  عُندْك
ضَم ةً .. أَمتَمعَمرَّيى  ضؽَم /  َم ضؽَم   ِو ر ِوعِو " !رِوقَّيتِوػِو  وَمؾَمافِوذَم .. تُنذَم

  آ  ل؛ ا ذ عرة عز زتي
 وقد  اطؾجؾد؛ وفد  ةِ   اُطر دِ  ب غةِ   ظدَ  أ ؾّقفُ  هظح

، بإي حاٍ  العشب  احد  ةَ    تمدملِ    اّروح وبح صهحرِ  ذكيٍّ
 وطؽِ   ؽ  اّتحري ُ  َرو هُ  مح وبكلِّ  أزمح هح، وكلِّ  بَطكحِ هح
 ُ ظبلُ  مح وكلِّ   اليطؾن، ور ئ ةِ   اّف ترِ  و لرّيةِ   اّفيتؾن،ِ 
  تتظهضيؽَ  طردّيٍة،   ترجح ّيةٍ  ذ  رةٍ  في فظر كِ  أرُضُ ،
 وُ ظحقشيؽَ   اُطحّدِس،  اؾطؽ  شبَ   اؾطِؽ، وُ ر وديؽَ   ؾرَ 
  يؽَ  وأ شحِبِ ، و بحِ  ِ  وأرِض ِ     تحنِ  بيؽَ  مح  اع قةِ  قد ّيةَ 
  اّشح رةِ  بيؽَ  مح  اع قةُ  ُ لتحلُ  و يؽ  افردّية، ُ ّرّيُت ُ  ُ صحَدرُ 
   تفهحمٍ    مةِ  إاى  اّصرألةُ  و ت ّؾلُ   اُطحّدِس، و اعشبِ 
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ضتُن   َم    ش ي" :بحؾاػ فتتتدركيؽ و  تهجحٍن، بِوػِو  ذَماكِورَمةَم  وَمدِو  عُنذْك
دَّيسِو  ضؽَم / ا ْكسُنقَم ضلُن   ِو تَمحِو خَم ٍ  يَمدْك رْك ةٍ   ِورَم  "!فَمرِو دَم
  افحدِ  ا حالتِ  مأاؾفةٍ  طردّيةٍ    ترجح ّيةٍ  بل  رةٍ  هظح و ظتحلُ 
 و  ت حبِ  و اؾطؽ،  ا بيب  فحدِ   اعحدي، وغيرِ   اعحديّ 
 شح رة مع اظحفَ   اطكحن، أ حبعِ  بيؽ ِمؽ  اّفمحنِ   ظصرِ 
 واظعُبرَ   ا حاطِة،  ابّؾ بحت  ظدَ  رضؾان عؾ اد آ  ل  اطحور ا

 َ حلفُ   يثُ  وقروِ هح، ِ ظيهح بتعد دِ   اّفمظّيةَ   اطتح حتِ 
،  و اجتد،  اروحِ  بيؽَ  مح  لريٍّ  اهحثٍ  في ب ِ  وُ شحغُلظح  اّظصَّ
 قد  ةِ  فؾقَ   اُطتر قصةِ   الفالنِ   ؾرَ  َ تتظهُض  و يثُ 

  اطحضي اهح ُيطّ لُ  وطًظح،  اّظّصّيةِ  بأدو ِ هح و ر ؼُ   اعشب،
 بِ َرفّيةٍ   ؾ اَط ُ  اظح واتصظعَ  بأْو حِاهح،  اُطعّششِ   حريِم ِ  بكلِّ 
  فح يلَ  ِمؽ متح حتٍ  وأرقى  اّتعبيرّية،  اّصؾرِ  بأدقِّ  ُمظتححةٍ 
 ِشبحكَ   هفّ  ُمت ّر ةٌ  اؾ ةٌ  إّ هح وغفالن، و ظحقيدَ  بعشبٍ  ُملّؾ ةٍ 

 بكلّ  ُيغّلُلظح آألَر، زمؽٍ  في  اُطتتبححَ   اؾطؽَ  اظرر   اّل  رِة،
 متجٌد، اظح  حن وهظح بيٌل، اظح  حن فهظح ورو ح ّيحِ ِ ؛ َملكؾِ  ِ 
  اّصؾرُ  و اـ هظحك  تد أللُ  ُهظح  اـ وفي وهظح، وهظح  ظيتةٌ  وهظح
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  عجُّ  غحبحتٍ  في اظر  ح مَضْل، قرونٍ   بيرِ  ِمؽ  اُطتتظَشحةُ 
!   اّلفغّية و اّرمؾزِ  بحاّظطؾرِ 
 اؼ آ  ل، ا ذ  عرة يح فإّ ػ  اّتعبير، شر  ةِ  ِمؽ وبحاّرغؼ اكؽ،
  اع قةَ   تحِبػ ِمؽ ُ تِحظي واؼ  ْلمِل، بّؾ بحتِ   فحدي
 بَج لِ  وُ حِتطيؽَ  بل و اطكحن، و اّروحِ   اجتدِ  بحر بحطِ   اّرو ّيةَ 
 وبحؾ فلِ  ِوْديحِ  ِ  وبظؾنِ  أ شحبِ ، وبُحد ّيةِ   اؾطؽِ   ظحيح
، بح تمد مٍ  فتظّؾ يَظ ُ   افحِد، مر رةِ  مع و تطحهيؽ ُ ُ ِبِ ،  ذكيٍّ
  فح يِل ِ  بكلّ   اؾطؽُ  ايصب َ   احصيدة، بظحاُ  يكتطلَ   ي

  حجٌف،  احَتؼُ  فهل و اعظحق، الطد  بةِ  ُمبح ةً   ظح رَ  ورمؾِزهِ 
 بكلِّ   اُطبححُ  وطظي فيح ال،  احؾ في؟  درِ   دودَ  يلحدرُ  ال

  و اعيؾن؟  اّتطعِ  ِملاُ  وأ لَ  هكل   كؾنُ  ال  يفَ   فح يِلػ،
 بػَ  ُيشحرُكظي ال فريًد ، ُ لًطح وأشتهيػَ  أ ح ُحػَ  يؾٍم،  لَّ  أر كَ 
.   اُطحّدس وُ شُبظح إاّليَ  أ دٌ 

  َم " :قْؾِاػِ  بعظفؾ نِ   ابؾ ديَ   تتّلحيؽَ  وأ لِ  أمح يػِ  مؾجعةٌ 
ضتُن  ًب  وَمدِو ضؼٌت  إِوًلَّي  يَمتَمشَم َّيدُن ُن   َمضْكسَم / عُنذْك سَّيلٌت / وَمدِو قِوي بِوعَمشَم قِوضدِو   ُنحَم ؾْك  شَم

شِوضشِوي ضتُن  وَم َم / وَم َم وَمػِو  وَمدِو ـ/ غُنزْكًلَم بِوضُن  ا ْك  "!ا ْكحَم  ِوسَم  بِورِوقَّيتِوي تَمشْك



 

122 
 

 غفالنَ  ُ ر ِقصيؽَ   افحِد، جؾ دَ  َ طتظيؽَ  ُمكّ فةٍ  ُمرّكفةٍ  بإي حا تٍ 
 ُ د  بيؽَ   اّظتيؼِ  مع اظر كِ   افت ، أبؾ بِ   ْبرَ  وَ ُطّريؽَ   اؾطِؽ،
 ملكؾتِ  في  ا حاؼِ  ُ كؾِ هح في وَ تَب يؽَ   اّل  رِة، أْو حرَ 
رٍ   شتعحلٍ  ِمؽ ُيطّ ُل ُ  ومح  افحِد، و ؾ اؼِ   وال و  تر ٍق، وَ فجُّ
 اُبرقِت ِ   اُط ترقِ   اؾطؽِ  أبؾ بَ  ُيشّرعُ  َمؽ بح تغحرِ  زالِ 

  حشْل  هظح  اؾطُؽ، وكحنَ   ْلرُض   ح ل هظح  ا حاطِة،
 َيف ؾن   كحيةٌ  اظح ركؽٍ   لِّ  في و ْلهل،  اّفمؽِ  قؾ فلُ  و تحبعْل 

 .. بحاجتد مؾ ؾاةً  ب ُد ح  حدْت  فطح بهح،
َلَم ُنػِو " جَم ؼُن / وَم شَم يَم كِو .. أُنقْكدِو يَم وِوػِو  بِوبُنظُنؾنِو / بِوحَم دْك بِوي قَمؾَمافِولُن / وِو حُن .. سُن

دُن  ا ْكجَم  ِو ُن  وَم ذَما/  َم رِوقَم ً  بَم تَمتْك  تَمأْكسِو /  َم رِوًدا صَم رَم / بِوي ا ْكسُندْك
ــ غَم بَم تِوي يَمرْكعَم   "!بِو  شُّسُنؾرِو  تَمـعُنـ ُّ  ا ْك
 فؾقَ   حالفالنِ   اُطتترِ َل،  اظريَّ  قفَفكِ   حففُ   ر  ح هكل 

  اّشْؾقِ   ظحقيدِ  بيؽِ  ِمؽ  ْلزايَّ   اُ بَّ   تظّفُس   اُطحّدس، ُ شِبهح
  اطر ِعبةِ   اجحفلةِ   ا حاطةِ  غفالِ ػِ   ْبرَ  مَع ُ  وُ تحفرُ  و ا ظيِؽ،

 وأبعحِدهح،  اع قةِ  ُطهرِ   ؽ  ب ثُ  بحاّظطؾر،  عجُّ  غحبحتٍ  في
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 َمؽ فظعرفُ  أ َؾد،   ليٍّ  بَدمٍ  يْؾمٍ   لَّ  ُملتحلٍ  و قعٍ  في
 . وَفْحِد ح ُجرِ ظح  لى ُيتحوُمظح  ّالي  اُططتظي وَمؽ  اُططتظى
 بَجطحلِ  ُ حِتؼُ  شياٍ   لِّ  ورغؼَ  رضؾان، عؾ اد آ  ل ا ذ  عرة
  غيؼٍ  قَتؼٍ  أمحمَ  ُيؾقُفظي  احَتؼُ  وهل   ْلبدّيِة،  اع قةِ  وَج لِ 
 وطؾرِ  و افيتؾنِ  بحّاتيؽ  عحاى هللاُ  أقَتؼَ   ظدمح  غيؼ، ربٍّ  ِمؽ

    تحن بيؽَ  مح  اع قِة، قد ّيةَ   ؤّكد  عبيرّيةٍ  بب غةٍ   ظيؽ،
 ِمؽ في ِ  مح بكلِّ   اؾطُؽ، هؾ  ّالي و اطكحنِ  و اّفمحنِ  و اّظبحتِ 
 فحد ح مح آمحل،  اعفيفة يح و  ؽ .وفضحاٍ  وهؾ اٍ  و طحاٍ  أرضٍ 
  طتلػُ  زاظح ومح بِ ، َيربُظظح  حنَ  مح وكلَّ  و اطكحنَ   اّفمحنَ 
 .بحاّظطؾر  ُعجُّ  غحبحتٍ  في و  تر ِقظح وْجِد ح ُ روفَ 
ذُن    ِوش ِوي ونٍ  وَم ُنشْك رِو ْكتُن / قُنرُن خُنؾلَم   ُن شَّيتِوػِو  دُن تَمهَم تِوي تِولْكػَم / جَم ..  ُنذْك

ضَّي ُن  خِو فِوضيَمتِوي/ ا ذَّيوَم َم نِو  سَم ـــ.. دَم تُن  وَم َم / بِو آلْك َم تِو  عَم  ِورَمةُن .. ا ْك  عُندْك
ضَم ةً .. أَمتَمعَمرَّيى  ضؽَم /  َم ضؽَم   ِو ر ِوعِو  !(رِوقَّيتِوػِو  وَمؾَمافِوذَم .. تُنذَم

 فحد ح قد  ّظح إنْ  رضؾان، عؾ اد آ  ل ا ذ  عرة عز زتي
 َمر َمظح  ح ْل   ّاتي  الحبحتُ  فهله و اطكحِن،  اّفمحنِ   ظح رَ 
  حرت اظح  حدْت  مح  ّاتي وُقدُ ظح وَقد  ِتظح، ِ شِحظح ومؾطؽَ 
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  عترُض   طؾرٌ   ّطةَ   ؾّجهظح، وأيظطح  ّظح ف ي طح بحاّظطؾر،  ُعجُّ 
، هْطَتظح وُ صحِدرُ   ركحِ ظح، بأ يحِبهح  إالّ   طلػُ  ف   الفايَّ

 بعش قضدِو  ا سُنحسَّيلَم "  ْلزايَّ   اُ بَّ   تظّفُس  ،"فر دةً  صرخ ً "
ؾقِو   عؽ ا ب    ِو  ا ح  س ِو  غزًلوِوه  إ   تروؾ وا حشضؽ، ا ذ 
 ."و قؾ ِوه  وجب  ِوه  و َمراعضه   َمرا ضه 

ُ بِ  قؾ فلُ  مّظح أيؽَ    اع قة؟  طيطّيةِ   لى  اّشؾ هدُ  و لػَ   اتُّ
  اُطتجّلرِ   اّتحري ِ  احرقعةِ   اّشؾقُ  َيظفُفظح ُملتحٌل، فيظح مح  لُّ 
 يح أّو      ه ! زمؽٍ  ذ  رةِ  في ُم ّظظيؽَ   ر  ح  ؾّجهظح ف يُ طح فيظح،
 أ ؾّكأ أو بػَ  ْل ترقَ  أُللحلُ  مح و اّظهِب، أ ح  اّتلبِ  وطؽَ 
 ُمجّرًد  أأر كَ  ُمَظعًَّطح، و قًعح أر كَ   ي أُللحلُ  بل أوجحِ َػ،  لى
  ال تغحِر؟ فؾ جع في غحرًقح  اُ لؼ ِمؽَ 
 بحا ظيؽ،  افحدَ  و طتظي بحْلمل،  اّشؾقَ  ُ عح قُ  َ فلْ  اؼ اكّظظح 

  طؾرٍ  قظعحنُ    تّلهح  ّاتي  اّرو بي هح يػ في ُ ب رُ   َفلْ  واؼ
  ؾلَ   دورُ   حْلرضِ  اَظغلَّ  وُ ر َبهح و مَرهح،  بحَ هح ُ صحدرُ 
  لى  اّشحهدةِ   اتُّ بِ  قؾ فلِ  في  ْلملَ   فحدِ  اؼ. مجّر ِ هح
 فيظح، ُمتجّلرةٌ   اّتحري  فحرقعةُ  و طيطّيِتهح،  اع قةِ  قد ّيةِ 
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  حاحؾ فلِ   طحًمح  ال  رة، بعظحقيدِ  متكؾ يؽ  ر  ح  كؾن  و يث
  رألُتظح،  صرخُ   ؾاظح، ومتحاً   بً ح َ ر هح  ّاتي  الحبرةِ 

 ! أجطل  اححدمُ  يكؾنَ  أن بؾ دٍ  وُ هدهُدهح
 أألل ي بحألتصحر، رضؾان، عؾ اد آ  ل ا ذ  عرة عز زتي
ػِ   بحاّظطؾر، َ ُعجُّ   ّاتي وغحبحِ ظح غحبحِ ػِ  إاى  اب غيُّ   صُّ
  .و الفتر س ا  حضحضِ  َيتأّهبُ  ُمتتأ دٌ  و اليلُ 
 و ْلمل، و احَتؼِ  و ا ظيؽِ   اّشؾقِ  أدو تِ  ُ تِح  اؼ م لػ، اكّظظح
َؾرِ   لّ  إاى  اعؾدةَ   طتلػُ  فظ ؽُ   بدّقةٍ   اُطظتححِة،  اب غّيةِ   اصُّ

 ُ عحودَ   ي واُجلوِرهح، اَطشح ِرهح ُمملصةٍ  ُمتطحهيةٍ  ُمتظحهيةٍ 
  حففُ   َفلْ  اّطح  ّاتي وبلفالِ هح  اُطحّدِس، بُعشِبهح غحبحِ ظح رْ ؼَ 
  حديٍّ  غيرِ  بح تظتحخٍ  ُ طؾٍر، غيرِ  ِمؽ وطًظح  ْلملِ  ذ  رةِ  في
 قؾ فلُ   طلْتهح  طح فيظح،  طحًمح  اُطتجّلرةِ   اعحاحةِ   اّصَؾرِ  اكلِّ 

 بلهفِتظح  اطعجؾ ةِ  وأذهحِ ظح  حؾِاظح في  رّ مْل  وكطح  اّفمِؽ،
ِدِه، وال رغؼَ  بإألضحِ  ِ   اُ لؼِ  وَ َ ّدي شْؾِقظح، وجظؾنِ   زاظح َ َطرُّ
 وكلُّ  فيِ ، بأشؾ ِقظح و لؾُص  و هحجُر، و هحجرُ   افحَد،  طتظي
  . اب غّية  َؾِرهِ  بكلِّ  إاي ِ   أألل ح  اّرؤر 
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هد بِوغَمس   تِو   َمغْكسؾسٌت  وَمًدى  آ  ل عؾ اد رضؾانٍ /سُن
   اَهؾر  م حر تُ  َ َتظحَ رُ ..  اَحصحِئدِ  ِضفحفِ  َ لى
   اَجؾر  َأْ ر رُ  َ َتَتلَّلُ ..  اهُروبِ   ذ ِ َرةِ  َوِمؽْ 
  ِبحَْلَ ْر  َ ْلَ قُ  َوال  .. ِبحاَط حرِ  ُ ْطِتػُ  َف 

  ! اَؾَ ْر  ُيْتِعُفظح..  َوَهْيهحت
 ***

  اظَُّطْأ يَظةِ  ُ دودُ  َ َتهحور ..  اَعظحويؽِ  َأألحديدُ  َ َتظحار
هح  !  اِليحبِ  َفَيضح حتُ  َ ُهدُّ

  ِبُ ضؾِرهح َمْلطؾرٌ .. ِبهح  اُطْفَعؼُ   اَؾِا ُ   اَبْؾحُ 
 إالّ  َاْيَس .. َأُ ر هُ 

  َشبحٍب؟ َشْرخِ  َ لى َيْمتحلُ  ُ بٍّ  َجطحلَ 
  َأو ْن؟ َغْيرِ  في َبْ ُرهُ  َ َجلَّدَ  ُ ْطرٍ  ُ ُلؼَ 
   افَّمحنِ  َيدُ  َوَ ِش ُّ ..  َ فَّ ُ   اِعتحبُ  َيْبُت ُ 

  ُمْر حَ ةً   افَّغحريدُ  َ َت حَابُ 
 ! َو اَهَليحنْ   اظُّعحسِ  َأْ ؾ مِ  َبْيؽَ ..  اطحَ ةُ  َوَ ضيعُ 
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  ُهيحمٍ  ِ د ا تِ  َمْؾجحتُ  َ َتطحهى
 :َ ْظَدهُ 
   اَطْفحؾَدةَ  محَ تي

  ُ ْهدي ِبَلطحمحتِ   اَطْلطؾَ ةُ   اظَِّديَّةُ  َأيَُّتهح
 ! ا حِ َيَتْيؽِ  َ فَّْيػِ  ِاَظدر َأ ح َمْر ؾدٌ 
  ! َْلقح يِّ  ِبِعْظرِ  َوْجِهيَ  ُ َبلِّ نِ  ِار َ َتْيػِ 

   اغَّْطأر َأْط ِايَ  ِ ْروي 
   اُحَفِ يِّ  ِبَحْؾِ ػِ  َ ِشيَّتي آفحقَ  َوشِّ ي

 ..  حِئليظي..شحِغليظي
 ! َ ْيَظْيػِ  ِبَؾميضِ   حِمريظي

 * 
  :َاْ غي ِ ر َجيْ  َ ؽْ   اَحِصيَّةُ  َأيَُّتهح
   اَكْؾَكب - َ ْؾِ ػِ  ِبَبريقِ  َأ ح َمْ فؾفٌ 

َلفِ  َمجؾُس  َيَتَتبَُّع ُ     اظَّْجؾر  َملحَرةِ  ِإاى..   اشَّ
  بحِ ًطح ِ ْبًر   الَّْيِليَّ  شحَاػِ  َأْ ِداي 
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   اَحْلبِ  َبيحضِ ..  َ لى
   الَّْؾَ ةِ  ِبَأْطبحقِ ..  ِشْعري  َمؾ ِئدَ  ُْلوِاؼَ 
عُ  ..  ُ جؾًمح َوُ َلْطِلطيظي  ! َأْشعحِركِ  َضفحِئرَ  ُ َر ِّ

 * 
  َأْ َحَلهح مح  الَّْيلِ  َأْ فحُس 

   اعحِ رُ  َاْيِليَ  َوَيْرَ لُ .. َ ْرَ لُ 
  ! ا َّحيل ِغيحَبػَ  ..  حِهِل ِ  َيْ ِطُل َ لى

 
حَق ُ  ..  ِغيحِبػَ  َ فحِئُس    َ تَّ
   اُطْهَتِررِ   الَّْيلِ  َجْيبِ  ِمؽْ 

  َ ْجَطةٌ  َ ْ دوهح..  َ ْجَطةً  ..  َ صحةٌ  َ ْتلؾهح..  َ صحةً 
  ِإَاْيػَ  أَلِفيٍّ  َدْربٍ  َ ر بَ  َ َتَؾهَّجُ 
ِفيَفةِ  أَلَفححِ هح آ حرُ  َ َتَتبَُّعظي    اشَّ

   الَّْيلِ  َ َف حتُ  ُ َحلُِّبظي
فُ    ُمْلتحَ ةً   اَطؾ  يدِ  َ ظحِبلُ  َ َتَحصَّ

  ! اَفْجرِ  َ لى َ ؾ ِ لِ  ..   َْلْطيحفِ  َهَطتحتُ  َوَ ْشَلُ ظي
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  الِّححاِ  َ ححِربُ  مؾِ َشةٌ  
 ُر  سَّ  كَ  تَ  تَ  َوْ َدهح  وَ  َ َتعحَ قُ 
  ! اظَِّ ْيلِ  َ ْطِتظح إيححعِ ..  َ لى

   الَّْؾَ ةِ  ُفْتَ ةِ  في
  َقْلبي َ َدقحتِ  َ لى..  ِغْبَظةٍ  ِبلَّْؾر تُ  َ َتْلْلُ 

  اَبْيضحَا      اَعْتَطةِ  َيَرقحتُ  َ ْجِدلُ 
 ! َوْجدي َجد ِول أْهد بَ 

   اُطَشغَّى  افَّمحنِ  هل  َأْرِوَقةِ  في
     ُ ضؾِركَ  َهؾ ِمشِ  َ لى

رُ  ِإَاْيػَ  َدْربي َيْعُدوَ  َأنْ  مح   ُ ُلًطح َيَتَضؾَّ
        َاْيلي َبيحَض   اُلطؾضِ  َقؾ ِفلُ  َ ْصِبل َ ّتى

                      ! أْلِتفحِئػَ  ِبِ ّظحاِ 
  اَعَبر ُت  ُ شحِ ُتظي

  !َشَفَتيَّ  َ ريرِ  َ لى.. أَلْؾٍف  َرذ ذَ  ِاَتْلُفؾَ  
ْهدُ  َوَيْظَبعَ     الَّْهَفِة     َجبيؽِ  َ لى..   اتُّ

ْؾقِ  ِبَشْؾكِ  َمْ فؾَفةً  ُقْبَلةً   ! اشَّ
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ْطلِ  أِلْدرِ  في     اصَّ
  َقْلبي َم حِجرِ  في..  ْْلالاً  َ َتَجطَّرُ 

  ..ُ َحبُِّلظي
   ْ ِطػَ  ُ روفُ  َ ْشَتِعلُ 
  َفطي َمؾ ِقدِ  في

   الأْلِضر رِ  د ِئؼَ  َ ظيًظح..  َضْؾِئػَ  ِبِدْفاِ  ُ َط ُِّلِظي
   اُحَبلِ  ِفر خُ  ُ َفْقِفقُ  ..   اِعظحقِ  َبر ِ ؼُ  َ َتححَففُ 

  .. َ َتظحَيرُ ..ُ َفْرِفرُ 
   ْ ِطػَ  ِبظؾرِ  ِاتح ي ِاَيفيَض 

 ! اِ ْرمحن َ ْتَطةِ  ِمؽْ  ِشفحِهيَ  وَيْلِتلَ 
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 !رضؾان عؾ اد آ  ل  لذ  عرة ع جل ٌت  برقض  ٌت 
 ..عز زتي ا ذ  عرة آ  ل عؾ اد رضؾان

: أقؾلُ  (َ ًدر َمْلطؾٌس ِبَلطحمحِت ُ هدٍ )في ردٍّ  لى قصيدِ ِػ 
 لى ِضفحِف ِ برِك  تعّطُد، وفي مْؾِج فْيِضِػ ُ بِ ُر،  تلّطُس 

ذاكرةَم " روَفِػ  اَطلطؾرَة بحابْؾح  اّشلّي، ُ  حوُل أْن ُ عحيَش 
روب فَظلَهُث اهحَ ِػ، كي ، "ب  سَمح رِو "وُ طِتَػ معِػ ، "ا هُن

 ."ولحقَم ب ألورِو "
ر ئِودِو " ل  ضِو  فِو ا قَم ؾى / عَم وَم ِوؽْك ذاكِورَمةِو  / تَمتَمش وَمرُن  ح راتُن ا هَم

وبِو  رارُن ا جَمؾى / ا هرُن لَّيلُن أَمسْك ػُن بِو  سَمح ر/ تَمتَمدَم وَمًل ..  فَمَل وُنسْكدِو
قُن بِو ألَموَمرْك  لْكحَم تَمرْك ..  وَم َمضْكه ت/ وَم عِو ُنش  ا ؾَم  " َمضْكه ت يُندْك
 ايَس  هً    ب حُر في مْؾِج ُ روِفِػ، ،عز زتي آ  ل

فَدالالُ هح  اّرمفّيُة ُمتتحبعٌة،  لهُث ور َاهح، وَ تجحذُبظح  ْلمؾ ُج 
في َب ِرِك  اّصحألِب، بللٍة َ هُدُر في أديِؼ  اّروِح  فحًا، 

َر ح كحاطحِا  وبُطفرد ٍت َ ظهِطُر في َ طحِا  اعحِل و اِفكِر، كي ُ ظهِّ
 اّظهؾِر  ّالي َ  تحُجُ  بكلِّ  حالِ  ، كأهؼِّ َ ظح ِر  اُؾجؾِد 

 : و ا يحةِ 
 در، ضفحف،  دود، أألحديد، فيضح حت، ب ر،  جّلَد، "

 ."قؾ ػ  احف ّي، يفيُض، يلتُل، مؾجحت وشّ الت
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أْكوضشَمتي تَمتَمه وى / أَمخ ديدُن عَمش و شِوي تَمتَمش ءى دودُن طُنسَم دُّ   / سُن تَمهُن
ض بِوػِو  ي ا ؾَم ِو ُن / فَمضَمز و تُن غِو عَمؼٌت بِوػِو .. بَمؾْك ِو ..  َمغْكسؾرٌت /  ُن ْك

س لَم  ُنبٍ  /  َمضْكسَم إًل  .. أَمتُنراآُن / بِوحُنزؾرِوكِو  رْكخِو .. جَم ل  شَم ت لُن عَم يَمخْك
؟ ب بْك رٍ .. أو/ شَم لُنؼَم عُنسْك ؟..  ُن رِو أَموانْك رُنآُن في غَمضْك لَّيدَم بَمحْك / تَمجَم

ج تُن وِوداءاتِو  ُنض مٍ  آُن / تَمتَمس   ..  َمؾْك دَم ةَم : تَمشْك قؾدَم تي ا سَم ْك    سَم
 ..عز زتي ا ذ  عرة آ  ل عؾ اد رضؾان

يح محئّيَة  اُ روِف و اّظبضحِت،  لى مْؾِج بْ ِرِك َ ر دُّ ُ روفي، 
في "  ؾع ُن ا ز غ ر دِو "وُأْبِ ُر معِػ ومَعهح وال أغَرُق، ومح ز اْل 

شضؽِو "ايحايظح، َ صظُع   ُ عح ُحهح وَ تطّتُػ ،"أ  سيَم  غسؾسً  ب  حَم
 ُيشحِغُلظي كطح ُيشحغُلِػ، مح  عّطَق "ك  يْك وَمدى" لى  .بَت بيِبهح

 إاّل بُ روٍف مح ّيٍة، ،بفْيِض  اعيؾِن  ّاتي ال َ عرُف  اُبكحاَ 
ُ عّلُحهح  لى ُجدر ِن  ْلزمحِن، وَ غلُّ  ر ؾي بَؾمضٍة ُ ؾِمُض 

 ."سش بلُن ا سَمؾاعضدِو ا سُنلت ع ِو "في َايحاي  اُعؾ ِا و اُمؾ ِا، 
يَّي ُن " د .. أَميَّيتُنه  ا شَّيدِو هْك صؾدٌت أَمو / ا سَمغْكسؾسَم ُن بِوغَمس   تِو سُن  .. َمرْك

ضَمتَمضْكؽِو  ضْكػِو ا ح وِو يَم /  ِوشَمدى  َم َّي هِو جْك ل ِوَلنِو وَم تَمضْكػِو تُنبَم  بِوعِوظْكرِو .. ِورا َم
أى/ األَمق  ي ِو  و  أَمطْكَل ِويَم ا غَّيسْك ضَّيتي/ اِورْك حي آف قَم عَمذِو ش ِو / وَم

ي ِو  زَم ِو ػِو ا قُن سِو ؾْك لضشي/ بِوقَم  بِوؾَم ضضِو ..س  ِور شي/  س ئِولضشي..ش غِو
شَمضْكػِو  ضْك  "!عَم
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 شَرجٌة ُ لحِاُب    اؾهُؼ مفعٌؼ بُ ضؾِر غيحِبػ؟:عز زتي آ  ل 
 اطْؾَت في َ ْكرِة  اِليحِب، بهْطٍس أ يريٍّ ُيشحغُل َ ححرَب 
هح ِمْؽ َجديٍد إاى َمتحٍر كحَن اظح؟ َمتحٍر اؼ   ا يحِة، وَيُشدُّ

، َيت ّيُؽ  َ تكّتْر َمجحذيُفُ ، اكّظُ   فيف ي في  غتر ٍب َ رمديٍّ
فر َة  اّلححِا، و لى ِضفحِف أهد ِب  اُ روِف ُدمؾُ ظح 

 ."في أْروقِة  اّفمحن" اُطلتح ُة، َ تلّغى 
ذَم ٌت عَمق رِوبُن ا ل ِوق ءِو "  دَم  .. تَمتَمع وَمقُن / كَمؼْك  ُنؾ ِو أَم تَم كَم .. وَم / وَم ْك

ضلِو / سَّي رُن  تِوش  ا شَّيحِو سْك ل  إيق  ِو صَم حَم ِو ا لَّيؾْكعَم ِو / عَم / في فُندْك
بْكظَم ٍ .. تَمتَم ْكألُن  راتُن غِو ق تِو قَملْكبي/ بِولَّيؾْك دَم ل   َم ق تُن ا عَمتْكسَم ِو / عَم يَمرَم

لُن / ا بَمضْكز ء دِو د .. تَمجْك جْك لِو وَم داوِو غَّي / أَم ْكدابَم جَم  في ..فأَمتَمذَم
قَم ِو  ذا ا زَّي  نِو  وِو ل   َمؾا ِوشِو  ُنزؾرِوكِو / أَمرْك وَم وَم / عَم  َم  أَمنْك يَمعْكدُن

رْك ي إِو َمضْكػِو  لُنًس / دَم رُن  ُن ؾَّي ت  / يَمتَمزَم بِوغَم قَمؾافِولُن ا ْكغُنسؾضِو ..  َم تَمرْك
لي تِو  ئِوػ/ بَمض ضَم  َمضْك ش  ءِو اخْك  "!بِوحِو

 ؼ قح ٌل هل   اليحُب، ُي حوُر  دوَد زيحرٍة ايلّيٍة، .. يح     ه  
ُ ر وُد معِػ ُ روَف  ْلْبجدّيِة، فَظر هح غريبًة ُملتربًة، َ تطحهى 

مع فْيِض ُغربِتظح،  ر هح ز ئرًة  متحُل في َشْرِخ  اّشبحِب، 
و تتحقُ  كحْلشبحِح ِمؽ  ؾ فِل  اّفمِؽ، ُ  حوُل أْن َ تتردَّ 

أ فحَ ظح، و لهُث مَع  اّلهحِث كي ُ عح َحهح، ف  َ فلُل ِمْؽ جْطِر 
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اهيِبظح، وال  تفّلُل ِمْؽ أ يِؽ غفَؾِ ظح، وَ غلُّ في َب ٍث َدؤوٍب 
 ؽ أاؾ ٍن قف ّيٍة بعيدِة  اَطر مي، َ تتطِظُر  اّتطحَا ُطهًر  

ُر ح، َ ّلظح َ  فُظ أل َّ  اعْؾدة  .ُيظهِّ
لِو " لَمه .. أَموْك  ااااااسُن ا لَّيضْك لُن /    أَموْكقَم لِوي ا ع وِورْك .. تَمرْك َم لُن  َمضْك / وَم َمرْك َم

لِو ِو  ل     ِو ض بَمػِو ا  َّيقضل.. وعَم سِولُن غِو لِوي / يَمحْك ضْكبِو  َمضْك  ِوؽْك جَم
تَمرِوئِو  ض بِوػِو .. تَمتَمد قَم ُن / ا سُنهْك  "! َمر ًة تَمتْكلؾ    َمر ةْك / وَم  ئِوسُن غِو

في هل   اَطحظِع ُ عيُد ح إاى أ ظؾرة  حلة    بع  ْبؽ 
 ا ظَّحب  افحير،  يَؽ أر دْت زوجُة أبيِ  أْن  تمّلَص مظُ  
وِمْؽ إألَؾِ ِ ، فحّ فحْل مَع و اِدِهؼ اْيً   لى َ ْرِك  ْلوالِد في 

 الحبِة، فَتِطَعُهطح  حلة    بع  اّل ّي، وَمل ُجيؾَبُ  بَ صى 
 اّشحطِئ، و حَر ُيلحي  اَ صى كلَّ بضِع ألظؾ ٍت، ِاَي فَظ 

. ألّ   اعْؾدِة إاى  ابْيِل، ُمتتبًِّعح  اَ صى  ّاتي كحَن ُيلحيهح
غضَبِل  امحاُة  يَؽ رجعؾ ، وأ حدْ هؼ  ح يًة إاى  الحبِة في 
 اّليلِة  اّتحايِة، فحّظَع  حلة    بع كترَة  امبِف  ّاتي في 
 ْؾزِ ِ ، وأاححهح كلَّ بضِع ألظؾ ٍت، اكّؽ  اّظيؾَر أ َلْتهح، 
وَمشى  اّصلحُر وَضّلؾ  طريَق  اعْؾدِة،  ّتى َو لؾ  بيًتح 

ُمضحًا، فح تحبلْتهؼ زوجُة  الؾِل في غرفِة بظحِ هح، و يَؽ  حَد 
 رَف  حلة    بع .  الؾُل  شتؼَّ ر ئ َتهؼ، وأر َد أْن يأُ َلُهؼ
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بطح َيجري، فأبَدَل قّبعحِت إألؾ ِ ِ  بتيجحِن َبظحِت  الؾل، واّطح 
َهَجَؼ  الؾُل في  اّليِل  لْيهؼ،  ألتلظْل  ليِ   ار ئ ُة واطعحُن 

 . ّاتيجحن، وكحَن قد أ َل بظحِ  ِ 
هرَب  اّصلحُر و ألتبؤو ، فل َحُهؼ  الؾُل ب ل ِئِ   اكبيِر واْؼ 

يعُ ْر  ليِهؼ، وبعَدمح  حَم  الؾُل في كْهِفِ ، َ تّلَل  حلُة 
   بع وَ َرَق  ل َاُه، وَمضى إاى زوجِة  الؾِل، ُيمبُرهح أّن 
 الؾَل رهيُؽ اصؾٍص َيظلبؾَن ِفديًة، وقد أر َل معُ   ا ل َا 
اتتأّ َد، فأ ظْتُهؼ أمؾ َل  الؾِل، و حَد بحاطحِل مع إألؾِ ِ  إاى 

 .بْيل  ْلهل، و حشؾ  بب بؾ ةٍ 
تَمرِوئِو " لِوي ا سُنهْك ضْكبِو  َمضْك ض بِوػِو /  ِوؽْك جَم  َمر ًة / تَمتَمد قَم ُن وَم  ئِوسُن غِو

سَم ْك / تَمتْكلؾ    َمر ةْك  دو   وَمجْك سَمً  تَمحْك ٍب / وَمجْك رْك رابَم دَم تَمتَمؾَم َّي ُن سَم
ق تِوي ا ذَّي ِوض َم ِو / خَم ِويٍ  إِو َمضْكػِو  ل ِوبُنشي / تَمتَمتَمبَّيعُنػِو آو رُن خَم َم وتُنقَم

لِوػِو  ش بِولُن ا سَمؾاعضدِو  ُنلْكت عَم ً / صَم َمح تُن  َمضْك فُن سَم لَمحُنشي  /تَمتَمقَمرَّي تَمذْك وَم
رِوكِو /  َمسَمد تُن األَمطْكض فِو  لِو فَمجْك ؾا ِو ل  سَم  "!عَم

  طتُػ بطفتحِح َمديظِة  اَطهِد بيَل ا ذ  عرةُن آ  ل عؾ اد رضؾان 
، اتظتحَل بظح ِمَؽ  ْل حطيِر و اِ كحيحِت (مفتحح  احصيدة)ا َؼ؛ 

، في ( يتى) اّشعبّيِة، إاى قّصٍة ديظّيٍة اطي ِد  اّظفِل يتؾع 
ملحرٍة الّر حِة و ا يؾ  حِت في بْيَل ا َؼ، وكيف  ْ تدلَّ 
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طؾَن و لطحُا فلػٍ ) اطجؾُس  اُفْرُس   لى ملحرِة  اَطهِد،   (ُمَظجِّ
ِمؽ أِل ل  تبُِّع كْؾكٍب َ ظَع ُ ظؾً ح غريًبح، عّل َيطشي أمحَم 

 اطجؾس، يحؾُدهُؼ وُهْؼ َيتتّبعؾَ ُ ، إاى أْن َوَ َل بهؼ إاى 
 . اطلحرِة، فَتجدو  الّظفِل وَمّجدو  هللا

ضَّي ُن " رِو غي.. أَميَّيتُنه  ا قَم يْك  َمحْك راجَم  َمحْك ؾفٌت أَمو  بِوبَمر قِو / عَمؽْك سِو
تِوػِو ا  َمؾْك َمب ؾْك ؾى / يَمتَمتَمبَّيعُن ُن  َمجؾسُن ا ذَّي َمفِو / صَم  إِو    َمغ رَمةِو ا شَّيجْك

ل  بَمض ضِو قَملْكبِوي لِويَّي /  عَم دِو ي ش  َمػِو ا لَّيضْك ًس .. أَمسْك ًرا ب سِو بْك /  ِو
عْكر   لِوسضشي وُنجؾً  / بِوأَمطْكب قِو ا لَّيؾْكعَم ِو .. ألُنو ِوؼَم  َمؾائِودَم شِو تُنلَمسْك / وَم

ع رِوكِو  عُن ضَم  ئِورَم أَمشْك ص ِو وكطح  ّد ْتظح  ْل حطيُر، َ تتبِدُل : "!تُنرَم
ألبَف  اَعصحفيِر بحاَ صحِة، و  ؽ كحْل ظؾرِة، اْؼ َ َفْل  بَ ُث 
في ُجيؾِب  اّتحريِ ، وجيؾِب ب ِد ح وُجيؾب  احصيدِة،  ؽ 

 جطٍة  تلْلُ، و ؽ كؾكٍب  حِطٍع كي  ْصُ َؾ، و رر ُطُرَقظح 
 .و  فظ ألّ   ْؾدِ ظح إاى أوطحِ ظح  اطظهؾبةِ 

رْك َمدي  َم ا ت عبضرِو وا بَمض ض،عز زتي ا ذ  عرة آ  ل   يَف ،  ي  سَم
أغدو إايِػ، وقصؾُر أ  مي غرقى، في َمتحهحِت  اُلطؾِض، 

 افجُر  ّالي كحَن وإّيحهح في  ظحٍق؟ هل هظحَك هؾ ُ ر هُ ذ َك 
 َبْعُد مح َ حؾُل؟
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ت بي" ت عَم ً / وَم تَمذِو ُّ يَمدُن ا زَّي  نْك / يَمبْكدُن ُن  َم َّي ُن .. عِو بُن ..  ُنرْك تَمتَم  ءَم
ذَمي نْك /  وَم تَمزضعُن ا س سَم ُن / ا زَّيغ ر دُن   "!بَمضْكؽَم أَمكْكؾامِو ا شُّع سِو وَما ْكهَم
 لى أطبحِق )وَمؾ  ُؼ  ا بِر  (أمح ي  اَعبر تِ )ايحايظح 
، ُيشحغُلهح اْيُلظح  اُطتعّ ُر،  اُطتَد ُِّر بميْبٍة َمطجؾجٍة (اْؾ ِتظح

بَ ريٍر  ح ٍؼ شّفحٍف ِمْؽ إْ ر ٍر، وُمَحُل  اَطتقي َ فيُض بأ فحِس 
 اليحِب، و جطٌة َمل ؾرٌة َ ب ُث  ؽ فضحٍا، بحْلمِس  احريِب 

 . ح ْل ُ عح ُحُ ، وُ بحِدُاُ  ُقَبَل  اُ روِف شهّيًة دوَن  ْر ؾ اٍ 
 ..ي اااااااآ عز زتي آ  ل

َ جرُ ظي أشؾ ُك  اّشؾِق وُ بع ُر ي، أ حوُل أن ُأاْطِلَطظي 
. بُ روٍف فيهح أ فحُس  ْ ِطِػ، و ْؾُ ِػ  اّد فُئ ُيلحزُل  اّظلطحتِ 

 كلطحُ ِػ َهّفْ ظي، وشحغْلُتهح بتر ٍة، واكْؽ يح ..عز زتي آ  ل
محئّيَة  اُ روِف، مح  حدْت أمح يظح  جؾًمح ُ ضيُا في فضحِا 

 .ُيؤ ُتظح حن  فجرٍ اْيلِكظح، وال زاظح َ ب ُث  ْؽ اْيٍل كحَن اظح، ك
شي ا عَمبَمراتُن " فٍ .. تُنذ كِودُن ؾْك ذاذَم خَم ل /  ِوتَمغْك ُنؾَم رَم ر رِو .. عَم سَم

تَميَّي  بضؽِو ا لَّيهْك َم ِو / شَم َم ل  جَم دُن عَم هْك لَم ً .. وَم َمظْكبَمعُن ا دُّ  َمحْك ؾفَمً  /  قُنبْك
قِو  ؾْك كِو ا ذَّي ؾْك سْكتِو / بِوذَم رِو ا رَّي دْك ةً / في خِو سَّير ؽَم ألْكًلءَم في .. تَمتَمجَم
رِو قَملْكبي ب ِولُنشي/  َمح جِو تُن وُنؾرِوكِو .. تُنقَم ًلَم َل  تَمعِولُن  ُنروفُن / شَم فَمتَمذْك

رِو  زَم سِوػَم األَمخْك  "! َمؾاقِودِو فَمسي.. في/ اسْك
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  لؾُص  احصيدُة بُطفرد ٍت ِمؽ  اّظبيعة، ،عز زتي آ  ل
ُر  طلّيَة  اّتط يِل  اكلؾروفيلّي ِشعريِّح، فِفعُل  اُ بِّ  وُ َتمِّ

َيشتعُل  ألضر ًر ، و اّتط يُل  اكلؾروفيليُّ الشجحِر و اّظبح حِت 
 اهؾ ا،  اطحا، )م ل : َي تحُج إاى أهؼِّ  ظح ِر  اكْؾِن و ا يحة

 ." اُ بّ -  اّتر ب،  ا ر رة،  اّضؾا وُ بيبحت  اكلؾروفيل
ئِوػِو " ؾْك ءِو ضَم رارِو / تُنسَم  ِولضشَمشِوي بِودِوفْك زِو شضًش  دائِوؼَم اًلخْك تَمتَمق فَمزُن /  َم

ؼُن ا عِوش قِو  بَملِو / بَمراعِو قُن فِوراخُن ا ْكقُن فِورُن / تُنزَمقْكزِو رْك وَم َم ضضُن / تَمتَمظ يَمرُن .. تُن َم
سِوػِو  رْك  ن؟/  ِود وي بِوشؾرِو اسْك لُن شِو   ِويَم  ِوؽْك عَمتْكسَم ِو ا حِو  "!أَميَمغْكدِو

 ر ئعٌة ُ روُفِػ، أَ صّيُدهح ِمؽ َ هِر  اّتطحهي ..عز زتي آ  ل 
آلاَئ، أُ ّلُحهح  لى  ْدِر  اب ِر  اُطتَطّظِع، بَمجٍل ُ لريٍّ ِمْؽ 
غْيِر  يحٍا، وأَِ ُدِك أْن أُ حِوَد   ب حَر في ُم يِظِػ  اّصحألِب 

. بحابْؾح  اّشفحفِ 
هي ُم حواٌة اللْؾِص فيطح ور ا  اَطداؾالت، وهكل  .. ال بأَس 

 غلُّ ُ روُفِػ ُملّلفًة بحالطؾِض، اكّظهح  يَؽ  ت ّرُر ِمؽ 
ِغ ِفهح، ُ دِهُشظح بأْبعحِدهح ورمؾِزهح وَمر ميهح، وأ ِل َ تتمِدميَؽ 

 اَطداؾالِت  اّلفغّيَة، وُ َجّيريَؽ  ْل ظؾرَة و احّصَة  اّشعبّيَة 
و اّديظّيَة، الؾ ؾِل إاى أ طِق  حظٍة في ميحِه  اُط ي ، 

 .فت ّيح ي اػِ 
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س و   ُن   رضؾان عؾ اد آ  ل- غُنؾايتي سَم
 مظػِ   اهحربِ   ْلُُفقِ  ضبحبِ  في

  افِرحِ   ا فنِ  ُفصؾلُ  َ تظحغؼُ 
 اليحِب  اححاِ  بيؽَ 
  اّلححاِ  غيحبِ .. وَ 

 *
  روِ ػِ  َمعبدُ  َيلؾحُ 

  َ ُ فُّ ُ ..  ُـــ ـــَفـــًة 
 ُ كؾن  ِمؽ هحاةٌ 

  َيــفـــؾحُ 
..  ًدر   ِتكحبِ  في

 َ ِظرٍ  .. َشؾقٍ 
  اّل غةِ  ِم ر بِ  َوفي

  حفرٍ  َأ  مُ  َ ج ؾ
  َغفلةٍ  في َ تف  ؼُ 

! إيطحن ُغروبِ  ِمؽ
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 َم ِذيَ 
   ا يحةِ  َوِ ححبِ   اَطؾتِ  ِ تحبِ  في

  َ ــــْفــــِكــــفـــي
 َ فَّْيػِ  ِبظدر..   اُطَحلِ   ؾِريَّحتِ 

 َ ْتليظي َوال
لؾر  ُ ؤ لُ  ُيْجدي ال  يؽَ    ر ًبح  اتَّ

 حِهريظي  
 َ طلٍ  َ ليلِ   لى

   ُــــظــــحِ ـــــُفــــ ُ 
  اّليلِ  َغفؾةِ  َغشحوةُ 

 اَتتر قُص  َهَليح ي  ؾ ِفلَ  َغحِفلي
.. ِرّقـــــِتــــػِ  ِبــــَهــــْفــَهـــَفـــــةِ  

  آل ي َأمتيَ  ِجر رَ  ُ ظلِ  َمؽْ  يح
  اطحضي َغديَ  َأ فحَس  َوَغدْوتِ 

 ُ ْ ُكبيظي
 َضيح ي ِبفبدِ   اّظحف ِ   أِ ػِ  في

. َ ْتِحظيهح َوال
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 آآآآآآآآآآآآآهٍ 
 ! ْلملُ  َي َطلُ   يؽَ ..  أْشححهُ  مح

: كِ  دَ  حْ  وَ .. أ لِ 
 َوْ دي.. َوْجدُ 
 ُ ْطري .. ِ ظرُ 
 ِجظِّي.. َمْتَرحُ 
  دمي َ كرةَ  ِ ْزَر ي

!  افَرحِ  ِبميحالتِ 
* 

  شــحِغــــلـــيــــظـــي
 َ فِؾكِ  ِبُطرِّ 
 َ يظْيػِ  أقطحرُ  ِاَتفيَض 
 َبمؾًر ..  ؾًر 

 ! اُ روفِ  ِهضحبِ   لى
   َــر ذذي
 َأملٍ   ظؾرَ 

  ْؾمعةٍ  ِضفحفِ   لى
ُمهح !  ئيبٌ  مّؾ لٌ  ُيضطِّ
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 احلِب   حؾلِ  ر  يةَ  َأيح
  اِحظحُف؟  حنَ  َأمح
  اّترقُّبِ  ُ فؾحِ   لى

 ير ً ح بر  ِتػِ   بتتحمحتُ   ؾِ عُ 
 فَرحٍ   طحرَ  َ تد َرجُ 

 ! اّلَ غحتِ    لِ  إاى
..  عحَايْ 

  اَعتِليَّ  رفيِفيَ  َ تّبعي
فحاِ  ِمظ َلةِ  إاى ..  اصَّ
 ِبػِ   اّظحِ عُ   ْل َؾدُ  هل 

 محِردي َرمحدُ 
 ــــؾِاــــِ   مؽ  َـــظــــؾفُ 

 َ ؾِ ػِ  َيعح يبُ 
 ِب ظحنٍ  َ بلُّ 

" ُأِ بُّػِ : " اَيْصهلُ   احلؼِ  اتحنَ 
 الِغفيهح  احلبِ  أللّيةَ 
... َهح    ت... َهيْ ... َهْيهحت
! َبَظفتِجػِ  ِبَشهدِ  أَلؾ َاهح َ طلئيؽَ 
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  َ ْظِدايظي
.. َهف ِركِ  ِبلفتحتِ 

  ِشلحِفيَ  ي قِ  زِّ  مَ  تُ  ال
  اـــمـــؾفِ  ِبـــَظـــظـــيـــؽِ 

!  ْل ف نِ  َ فْوُبعِ  في َأ دِ رَ  ِائ ّ 
*  

  اُفؤ دِ  ر  يةَ  َأيح
 شحِدً ح قلبي غف اةَ   رِّ ي
  الَفلِ  َمر  ي في

  اّظجؾمِ  َوَ ؽَ  ُْلغحِفلَ 
 أ طحِئظح ِبُحبلِ ..  َ طحَا ح َْلْ ُجؼَ 

 َوهًجح َ تؾ َشجُ .. اْ ًطح  َ َتشحبػُ 
! روِ ػِ    ِتكحبِ  فؾقَ 

* 
  ح تةٍ  َ َ رٍ  ُشعح حتُ 
  يؾِ يَ  َ لُطرُ 
 َ تلْظدرُ  مؾ يحح َ ظهِطرُ 
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  ابْؾحِ    ِتيحبِ  في َ هفؾ
 لى 

! الِعظحق  ّؾ قْيؽِ  َ ْأ ْيؽِ  َر يؽِ  إيححعِ 
*  
  رو ي َأبحريقُ 

  اَجطحمِ   ّتى ِبػِ  ُمتَر ةٌ 
.. ِشعًر  َ رش ُ .. ُ بِّح َ ظف ُ 

  َوْي ي
 َ ظحِداي أ ر بُ  َ  تِرقْ  إنْ 

! بْؾِ ػِ   شتعحالتِ  في
* 

  الطحِميُّ   اّضؾاُ  أّيُتهح
 إْا حدي َبهؾِ  في..  بهحاً  ِ أْلتحاي

  اَطجرو ةِ  ُطهِري  ِبَتر  يؼِ .. َ تمري  ال
 يح ي  ُبؤبؤَ   قُظري  َبلِ 

!  اعل بِ  ِبَعلبِ 
 مفِّقيظي... اؾِّ يظي
زيـــــظــــي  َهؾ كِ  بر يقِ ..  طــــرِّ
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 َ عؾيلةً  آالمي ُ بَ ةَ ..  َاـــْطـــِلــــطـــــي
عُ   اْؾ تي  درَ  ُ ر ِّ

 َيهجعُ  ِ د اً ..  َو َـــــَبــــْمــــتَــــري 
  ! اَطب ؾ ةِ  ايليَ   ظحِجرِ  في

 *
 ُهيحمي َ طحِويَّةَ  أيح

 َاهيبي ُوشححَ ..  ِ ْغــــــِفاـــــي
قــــيــــ ِ     لى..  َطـــؾِّ

 دو ي  اُطتأّججِ  َبْرِدكِ  جيدِ 
! روِ ػِ   يثُ  إاى..  ِإْاهحًمح َْل َتلَّ 

ــِ ـــيــــظـــي  ِ ْ ِركِ  ِبتريرةِ  َأ لحًمح..  َوشِّ
  بِتهحال ي ُقْدِ ّيةَ  ِ ْ تِطري 

   أْلتفحاٍ  َ طحمةَ 
  ؾر ِ يِّح مَلًكح .. َوُ ؾِ ي
 ُقفً ح   حِبيَ  َيحدحُ 
  ِ  رّيةً   ًصح أوْ 

  جؾًمح َ ْفرُ ظي
  ! اكحاَ ة أ ؾ  ي َبر حِ  في
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:  َْلألرس ُ عحِ س َطْفرةَ  َأيح
 بر َاةٍ  ُغؾ يةُ  َ يظْيػِ  آلائُ 

  حهًيح   حًبح َ ظد حُ 
  َوْجدي َمهدَ  َيُهفُّ 
  اُبْعدِ  َفيحفي في
  يؾنٍ  مظحِهلَ  َيروي 
  اطظحديل  ي ِ  في غحَ ْل 

.. بي َر طةً 
 َيتصّمرُ  أَ رجَ  ِبتْط حلٍ  َر طةً 

 فْجرٍ  ُفجؾرِ  في َيتعّ رُ 
   َبضحُ  ُ   تظحفرُ 

..   ال تطحل َوَهؽِ  في
  اَلّضِ   اّشعر مشحِ لَ  ُ ظِفئي ال

  يأسٍ  َأروقةِ  في
 ألـــــَؾًر  يــــف ـــــفُ 

  ظحً ح   هِطري  َبلِ 
 بُظْهِركِ  َيظضُ ظي

 !يبحبي ِمؽْ  فأبرأُ 
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  اؾَجعِ  أْرجؾ نَ  بحاَيَتَتْرَبلُ  ر طةً 
                                                    اّشلبِ  إبرةُ  َ ميُظ ُ 
 ! اّشلفِ  بميؾطِ 

  رِجتي ِجر حَ  ُ رّ حي ال
 ! اّتطّظي بشْؾكِ 

  لؾ  ي أجظ ةَ  ُ ْفِغبي ال
 ! ا َتر تِ  بأريحشِ 

  ُ ْمــــــُتــــــتـــــي
  اّل بلةَ  و  حِ يَ 
 هطتةٍ  بُمشؾعِ 

 بي َ عب ي وال
  اّفقفقةِ  أ ر َس   ْبع ي َبلِ 

 فَرحٍ  زغحريدَ 
  في

 ! ا ظيؽِ  ِفر خِ  مظحقيرِ 
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س و   ُن  قرضدة اورنت ذي ب ف طس   غُنؾايتي سَم
 

 ." ظًرا  ػ سَل ي "ديؾان  ؽ ،"غؾايتي سس و    "قرضدة
 واححاِ   ْلفق ضبحب بيؽَ  أ ل، هكل .. ا ذ  عرة آ  ل عز زتي
 وجًعح  ا رفَ  و تكبيؽَ   افصؾُل، اديػِ   تظحغؼ  اليحب،

شؾن   ِوؽ     ٌت  تحُن ُّ ُن " ؾر  تف  ؼُ  غفلةٍ  وفي ،"سُن   اب غّيةُ   اصُّ
  اؾجعِ  اظفرةِ   ْلأليرُ   اط ذُ  هؾ يكؾنُ  قد ،" حغ   ِوحرابِو " في
  يحة، أو اطؾت  ححبٍ  وقتؾةِ   تحبٍ  برّقةِ   اظّص، بظحاِ  في

 هؾ.. أأّلحذ   ريٍّ   ّصٍ  إاى  ْلمحم، إاى  اهروبَ  ُ  حوايؽَ 
 ًل"  يؽ  اّتر ب، أ ر بَ  ُ جحبهيؽَ  أل ِا ِ  ِمؽ  ّالي  اظصُّ 
د  لْكؾى  سُن الُن  يُنجْك راًب  ا دَّي     / ضلٍ  غ ؾةُن .. صستِوػِو  وصلضلُن / سَم
  !"اآلتي األ سِو  جرارِو  بضؽَم 

 بللةٍ   ْلبجدّيةِ  اُطر وغةِ  أ ظؾريٍّ  بعشقٍ  َيظبُض  قلبٍ  بهفهفةِ 
  احصيدةُ   فردَ  أن  لبثَ  مح اكؽ، شيفر  هح، ُ  حلػ قد  صّية،
، الزورديٍّ  بعشقٍ  ُمعّظًر   ا ريرّي، ِبتحَطهح   ضُع ُ  ُممطليٍّ

 و ّتى  احصيدة، وأ فحسِ  أ فحِ ػَ  بيؽَ   عؾ اد رضؾانآ  ل
  ْلألرر،  ْل فحُس   ؾادُ  ُ روِفهح ر ؼِ  ِمؽ  كح بة، أ فحِ هح هي

.  م ئكّية رو ّيةٍ  مظحجحةٍ  في  امر فّي،  اعشقِ  بهل  ُمتَر ةً 
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 ! "تدقِوشضه  وًل.. ضض عي بز َمدِو " أيؽ؟ ؟"أسشبضشي"
 ذ ِ هح، ِمؽ  اّشعرّيةِ  بحالؾ ةِ  مأألؾذيؽَ  بدهشةٍ   حفُ  هكل 
  يثُ   ْلألرر،  ايظحبيعِ  إاى ُمظ ظيحِ  ِ  ِمؽ َيفيُض  الؾيّ  بتأّملٍ 
 قد أيًضح  جُدهُ  وَبعَدهح ،"يَم سلُن   ضؽ شقضًّ " اديهح  ْلملَ   رر 
، ُبرَج ُ  غحدرَ   بللِتظح اُيمحطَبظح  ليحِئِ ، ِمؽ و فلَ   اعحجيَّ
دُن :/ كِو  دَم  حْك  وَم .. أوتِو ":  اُطتطظعة  اّتهلةِ  جْك د  وَم ظرُن / وَم ْك  ..عِو
ر   رَمحُن / عُنسْك ش ِوي..  َمدْك   "!جِو

 فظر  ح ورمفّيِتهح،  ا روفِ   ليحاِ  إاى  ت ُبظح مح و ر حنَ 
رَمعي":  رِفهح اطحور اَ    تتكشفَ   ي جديٍد، ِمؽ  لهثُ   اِوزْك
شرةَم  لضشي/ ا  رَمحِو  بِوخض ًلتِو / د ي سَم   ِوتَم ضضَم / عَم ؾِوكِو  بِوسُنر ِو  ش غِو
 ."بَمخؾًرا.. وؾًرا/ عَمضشضْكػِو  أقس رُن 
  احصيدة، وذ تِ  ذ ِ هح بيؽَ  مح ُمؾّز ةً  و ر هح  ر  ح هكل 

  ا ظحيح في ُمظصهرةً  و اجتد،  اّروحِ  معَ  ُمتظحغطةٍ  ب روفٍ 
 . آألر  يًظح شّفحفةً  ورقر قةً   يًظح، ُمشّفرةً  و ام يح،

 عظرُن " هي بؾ دةٍ   اّظّص، أف كِ  في َ دورُ  آ  ل  غلّ  هكل 
رٍ   ومؽ ،ا حُنروفِو   ِوز بِو  عل   تكُب ُ  ،و خؾرٍ  وؾرٍ  ِمؽ ،عُنسْك
 ."كيضبٌت   ؾ الٌت  يُنزس ِوخُنه / صؾْك ع ٍ  ضِو  فِو " إاى بحلِفهح  حؾمُ   ؼّ 
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 ووالدةُ  و اّظ ِر،  ا روفِ   دفّيةِ  شح رةٍ  أمحمَ    ؽُ  إذن؛
 أنْ  قبلَ   ا ْطل، أطؾَل ِمؽ فترةٍ  إاى   تحجُ  اديهح  احصيدةِ 
َرهح   احظحفُ  ي يؽُ  و يؽَ  ،و خؾرٍ  وؾرٍ   ؽ يشبؾًع  بطي دٍ  ُ فجِّ
َللِو  في ا  رحِو  وس رِو ك يتد رجُن   ر ه  ،ا ت رق ب س ؾح بعدَ   سِو

. ا لحغ تِو 
 بُمَي اَ  د ؾٍة، بظحقةَ   عؾ اد رضؾانآ  ل اظح ُ حّدمُ  فح ، وهظح

ليَّي  رفض ِويَم  تتب عي تع  َميْك ".. وداللٍ  وغظجٍ  وكبريحاٍ   . "ا عدَم
 إاى  ْل ِل، إاى يأألل ح و اجتٍد،  اّروحِ  غل اُ  و تل؟ رفيفٌ 
 ُهؼ وأدو ُ هح  اَطلكة، هؾ  احصيدةِ  مبظى فيهح   لٍ  أللّيةِ 

 .. اّظّص  أللّيةِ  في  اشّلحالتُ 
 فحاحصيدةُ  ، ؾ هِظهح  لى  احصيدةَ  ُ لحي ال ا ذ  عرة إذن؛
 ر ؼِ  ِمؽ َ حلَفهح أنْ  قبلَ  مر  ل، بِعّدةِ  يطرُّ  وممحٌض  َ ْطلٌ 
ؾرَ  ُ ظّؾعُ  إّ هح.  ّص   أاؾ ِ هح بكلّ   ْؾِاهح، ِمؽْ   اّشعرّيةَ   اصُّ

  ؾلَم " َ ظؾفُ  َ جعُلهح  يثُ  أيًضح، و اّرمحدّيةِ   اّتؾد اِ 
ؾت يع سضبِو    احصيدةِ  بظحاُ  هؾ هظح و اّصؾتُ  ،"ا ر 

لُن  ا قلؼِو بلد نِو " اُطتكحملِة،    ا د  يّ   ال تمد مُ  وهل  ،"ا ضَمرهَم
  اّشعرّيِة،  اّشححوةِ  أ ؾ ع ِمؽ  ؾعٌ  يصهل،  اـ في  اّتعريي ْلاـ
  لِّ   ؽْ  َيمتلفُ  ، َو رً   اعؾدِ  أو حرِ   ددِ  ِمؽ  فيدُ  أّ هح عظِّح
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 واكّظي قر اًة،  ابعُض  َيتتتيُلهح قد  اُطعتحدِة،  اّشرقّيةِ   ْلو حرِ 
 يصهل  اـ في رأيلُ   اُططتظِع،  اّتهلِ  أ لؾبَ    تحدْت   ّاتي أ ح
  عؾدُ  ذكرُت،  طح اكّظهح  ال تر حِل، ِمؽَ  يأألُل ي ُمبحِغًتح ا ًظح

  "!ًلغِو ضه  ا قلبِو  خلض  َم .. أ بُّػِو " بـ  اّظّص  غؾ يةِ   بحلَ  اُترألي
ُعهح، هيهحت، و تهّجأُ    ْل  ى،  احصيدة هي بهح وكأّ ي ُ َحظِّ
دِو  ا خُنؾاءَم  تسليضؽَم " أ لِ  :ل عؾ اد رضؾانآ    رجؾهح هْك  بذَم

ػِو    امؾ اَ    تؾيَ  أن  احصيدةِ  ِمؽَ   بلي هكل  ،"بَمش دجِو
 و احلب،  اّروحِ  مكظؾ حتِ  ُ ؾِدُ  ُ   ّالي  اّلفغّي، ببظفتِجهح
 ..  اجتد و ّتى

 أ لِ   ؾ ي أو  اعظدايَب، مّظي  جعلي أي ،"عشدِو ضشي"
 ُمظتهى وهل   اهف ر،   تبحهَ   الظحاُ  وُي يرُ  ُيلّظي،  ّالي  ظدايبي
!  احصيدة أل لِ  ِمؽ  اّشح رةُ   رجؾهُ   ّالي  اّرجحاِ 
 ِ حِلهح بكلّ   عؼ، !؟فعل وردّ  فعلٍ  بيؽَ  مح  اّظّصِ   ضؾرُ 
  ؤّ ُبهح، ومّرةً  ُ  حوُرهح فطّرةً   احصيدِة، ذ تَ   اّشح رةُ   حورتِ 
..  ُ ؾ جُههح وأ يحً ح ُ جحدُاهح و يًظح

 هي  احصيدةَ  أنّ   عترفُ  و ر هح ،(األ زان بزوابعِو  تشدورْك  ًل)
  أّ هح و اّرمفّية، بحاعؾ طفِ  ُمتفّجرٍ   ّصٍ  في  افؤ دِ  ر  يةُ 

  احؾ في آ  ل  تدّ رُ   ريرّية،  لر ا وبِمْدرِ  بعبحاةٍ   روٌس 
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  افضحا،  دودِ  بعدِ  مح إاى و ر ؾ ،"ا غزل  راعي في غزا  "
ؽَم  تُنغ فلَم "  ي  اودش بِو  فؾقَم " وّهحج،  ؾ ُ بٍ  في "األوجؼ وسَم

وح . "رو ػ ا ر 
 ترعرعت  ض   اكرو  ّية، جلدِ هح  اى آ  ل  عؾد ذ ك، و يؽ
  ابْؾحُ  يظتكبُ   يث ، اُطلّظحة  اكلطة و حيشلِ  ، ؾسضقي   ببضت
  ظحقٍ  في  احصيدةِ  وذ تُ  هي ؛"كأسضْكؽ روضؽ"  لى اديهح

 هل  أمحمَ   حفُ  وَيجعُلظح ذو ِ ظح، ِمؽ يأألُل ح  رجتّي،  رمديٍّ 
 ِمؽ  ؾشححٍ  آ  ل ُ ظّؾُق ُ  ُمظَلٍق، و يٍ   ضرةِ  في  اّتجّلي،
   عتحقِ  ِمؽ ا غحتٍ  إاى ُير ُلهح ُمتأّجج، بْردٍ  جيدِ   لى اهيبٍ 
  البتهحالت، قد ّيةِ  أ لحمُ   تتلُّهح  ّاتي و اكلطةُ  و اححفية،  اّروح
لَمً   أو ه "  طح  أّ هح اؾ  طح أو ،(قزً   سح بيَم  يقدحُن  وؾراوضًّ   َم
حر   ُن  ا عر "  و هز  "..  اكحا ة  ْلاؾ نِ  في ،ا ش جؾم تزر ُن  ا د 

دُن  ا ؾجدِو  فض فيَم  دِو   َمهْك جْك  "!ا ؾَم
 أروق ِو  )في  اّظبر َس   كؾنَ  أنْ   اّشح رةُ  ُ ريُدهح ممحَطبةٌ إّ هح 

 "ا ؾجع أرجؾان تتدر لُن  ر س "  لاػ  ريُدهح ،(ا ضأس
 / سد ٍ  بخذؾ ِو " :  ِ هح فجرِ  إاى بحد ّيِتهح  صلُ  طحهرًة،
عُنه  زغ ر دَم   ِوؽ/ ا ش رجدض  َم  ا جراحَم  تُنرت ق  فَمرَمحِو   َمش قضرَم  تُنؾدِو

.  "ا حشضؽ
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  !و اّظ ر  ا روفِ   دفّيةَ  يح آ  ل ا ذ  عرة عز زتي
 و تحفرُ  ُ تحفريؽَ   ا روف، بَتطحوّيةِ   اب غةَ  َ طتشحيؽَ  هكل 
 أ يحً ح و اط ئكيِّ   يًظح،  اُطتؾّ ر  اّظّص  ر حبِ  في معػِ 
 هؾ مشِ   لَّ  ألحطبُ تُ  أُلي ابطتعِة  لو ُمتعحايٍة، برمفّيةٍ  ،أألرر 

  طحوّيةً    ظ قِتهح و ظدَ  َممحِضهح، و ظدَ  ر ِطهح في  احصيدةِ 
.... بلؾ يِتهح
 .. دوًمح  اُطت ّففة  اطتؾّ بة  اّشح رة أّيتهح   ّيح ي
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 رضؾان عؾ اد آ  ل/ ع ئس ت أ شض تٌت 
 

  ِطً    ظحَيرَ ..  اكْؾنِ  ُ ظقِ  ِمؽ
 .. عاَم 
ًدا  ددوَم  نرِر ِر .. ُمطعرَم

  دجًعع..  عاَم  ع ُ  طِر ِر 
 ؟! أطأأْتُ  مَم ّجاُا االهاائِر .. كأّ طع

  .. عاٌم 
  ف  نّو ِر اا نع ّن ِر .. أطّطى ُمجادِرًغع
  بثعائِر ااع ط ِر .. ُم ثًق 

 أتّبدَم  ف أَمج ُّنبِر ِر .. ددوَم  طع  ٍة 
.. أطّبدَم  عرًرع مِرع  باا ِر ِر 

غعمضَم ااطقمحِر .. دمَمضى
 ! ف خطعيع ..  عوًثع

 .. عاٌم 
ب ِر ِر  ُ  االعررَم  ع  ِر  اطمئَم  نوَم
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ًق    ف حِرصعرِر .. منغِر
لَم ُبل عً ع  ُي ججُج دمعوَم .. كَمئِر اا جاَم
..  عاٌم 

  عاطَمعع ف.. غعاًطع ..دّاى  عوً ع
 ! ف  نامعِر د تٍة ُم جَم  ٍة  عاّججعو..  عاًطع

  .. عاٌم 
 دمضى  اى مثتجرٍة .. أأّ  َم  حها َم ُ 

.. اننت أّ نعُ 
 مشلؾاةٍ  طفؾاةٍ  ْلمظيحتِ 
 ..مبتؾرةٍ  أمؾمةٍ  ْليحدي

 شؾكّية مؾتٍ  بأهد بِ .. َمرهؾ ةٍ  اظفؾسٍ 
 ُمتبّتلةً   تظّتػُ    فّكْل  مح ..و احلؾبُ 

  ف ونعكلِر اا نب 
.. أبمئُ 

   أّوُئ امّصقرِر .. بن تٍة مظتنوٍة 
 !ُأمّنُ لع ااُطع هاا..  بنعرٍة حمنط ٍة 
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( ع ئس تٌت  أ شض تٌت  )قرضدةِو  إ   رس   ٌت 
الّشح رة آمحل  ّؾ د رضؾ ن 

 ،رضؾان عؾ اد آ  ل ا ذ  عرة بهح شحركْل   احصيدةُ  هله
  حريًر  أ دَّ   ّالي- يعحؾب د ود أوس  اص فيّ  مؽ بظلبٍ 
  لّّ  ب ِ  شحركَ  ،2014  حم و  تحبحل 2013  حم ود ع  ؾلَ 
 إيلد   اّلبظح ّيةِ  و اّشح رة ديطة،  اّشحّبةِ   اّتؾرّيةِ   اّرو ئّيةِ  مؽ

. رضؾان عؾ اد آ  ل ا ذ  عرةو مفر ح ي،
 أنْ    حولُ  ، ْؾَمهح  عؾمُ  و  ؽُ   لتحيهح، (ع ئس تٌت  أ شض تٌت )

 في ، ْحَظِتهح أذيحلَ   تعربُش   طح  طحًمح  ْؾِبهح، أذيحلَ   تعرَبَش 
  تف لقُ  ، ْل ؾ مُ  بظح َ طرُّ  هكل . و ا فنِ  بحاّدمعِ  ُمَترَبلٍ  وطؽٍ 
 أ ؾ ِرهح غيرِ  ِمؽ ُمظحَردةً  ،ُ ْرِيظح  حؾبِ  بيؽِ  ِمؽ ، ؾ فِل ح ِمؽ
ًدا)  .( دوَن  ُن وِن ِن ..  ُنظ رَم

 .. وقت هُ  بجر ئِط ِ .. ودمِع ِ  ب ف  ِ  فحَض   ّالي  اعحمُ   حن هل
 أ ؾ م؟ ِمؽ  بَح ُ  مح ُيشحب ُ  ال
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 يتتلؼُ  جحاَ   يؽَ  ،بجديدٍ  جحاَ  فطح ،(عَلؼَ  مح أألحهُ  شحب َ  وَمؽ)
  ؽ بحاب ثِ   تتطيلُ  و  ؽُ  جحا،  يفَ  اَيطضي،  ا ححئبَ 
  ؾَاظح، مح  لِّ  ِمؽ ،فيظح مح  لِّ  ِمؽ ُ لربُلظح إ تح ّيةٍ  ا غةٍ 
 َوجْد ح ومح إ تحٍن، ُر بةِ   لى   صلَ   ي بهح،  تطؾ ا غةَ 
 بحاتفاُّج وُ طح ُكظح ُ دغدُغظح، ا غحتٍ  وِعلَّ  أمح يظح، ِعلَّ  إالّ 

.. أ  ِمظح  تبحتِ   لى
  تطِتظح،  ححئبِ  ِمؽ ُ جيُر ح بل غحتٍ   تلّفعَ  أنْ    حولُ   بً ح

  ّتى غحئرٌ  فحاُجرحُ    تظْعظح، ومح ،(ا عتس ِو  بحق ئبِو ..  ُن قًَل )
 و اّرجحا،  ْلمح ي  بحلَ  َيحظعُ   ّكيٍؽ،  ْصلِ  ِمؽ  دٍّ  آألر
  ربةٍ   ففِ    لَ  اُتدفؽَ  ،وُيبع ُرهح  اّظفؾاةِ  أش اَ  َيحظعُ   طح

  حدتِ  مح  ّاتي   ابيضحاُ   ا طحئؼُ   ففُّهح.. َم ئكّيَتهح  غتحاؾ 
 بُعّشٍ  ،ْل  ِمهح  ّتتعُ  أشجحُرهح  حدْت  ومح أرَضهح،  ْلرُض 
 اديهح  حدَ  وال ،زغحايَلهح ُ لّلي  ي  احط َ  اهح َ بُلرُ  وأيحدٍ  ،آِمؽٍ 

  ْلألرر  هي  حدْت  مح  اّلبي ةُ  و الكؾرّيةُ  ،الُطظحغحة  اؾقلُ 
  فِت ِ   ؽ  اُ لؼُ  ر َوَد ح فكّلطح.. ُ لؼٍ  ذْيلِ    تبححاِ   ى بححدرةٍ 

 ُمر وًغح  ا فنُ  َيتطّظى وكعحدِ  ِ  (..ا هزائؼِو  َمجر اتُن  أط أتْك ُن )
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دَم  )إ تح ّيَتظح،  ،ُ عربدُ  ألظحيحهُ  وشهحةُ  ،(قداستِو ِو   ِوؽ ع رً   تسد 
..  اّتطحو ت ملكؾتِ  في وَ ضجُّ 

 ُيلحدرُ  جحاَ   طح..  ححئَب ُ  وُيؾِدُ هح أشيحَاهُ  ُيلطلؼُ   حَمظح  ر هُ 
 َرجحا، ِمؽ فيظح مح بكلّ   ُلْطظح   تحبلظحُه، يؾمَ   ّظح  طح و  ؽ

  تكؾنُ  أّ هح  علؼُ  ُ ّظح ومح  ْلمح ي،  بحلَ   حْلطفحلِ  وأْوَد ظحهُ 
  ابصرِ   متد دِ  و لى أمح يظح، ُج ثُ  مظهح  تدّاى ،مشح ق  بحلَ 
 قحدرةٍ  غيرُ  ، ْلو حل ُمحّظعةُ  ، اّتيححن َمبتؾرةُ  أألرر  ُج ثٌ 
 ، ؾر ِمؽ ومضةٍ  أو ا غةٍ  ُمجّرد َ عْرُبشِ  أو  أبُّ ِ   لى

  يظؾ ةِ  في بح تبحِذهح و تطّراُ  ،وُ ْرِيهح غربِتهح أف كَ  ُ ضياُ 
(.. !في خطايا .. ش  ًق  ) اضطيرِ 
  تلّبُت ُ  ..وأليبِتظح أليبِت ِ  أذيحلَ  ُيجرجرُ  .. حُمظح َمضى هكل 

 غ ئًس  )بحاّرجحا، ُمتر ةٍ   ؾمعةٍ  ِعلِّ   ؽ  ابح  ةُ  َمعح يظح
ج ء  ُنترَمع ٍ  وقتٍ  صؾا عِو  في ع ئًس / ب  سَمع صي   (!ب  ر 

  ّاتي  اّظفؾاةِ  ْلمح ي  ّتتعُ  ايحاي ِ  وال أّيحُم ُ   ح ْل  مح..  حمٌ 
 ..  ْلّمهحتِ  أر حمِ  في ُشّلْل 
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ظع.. عا بادِر ع..  ُعّبأِرظع.. ؟ ُكّظع  ط طن ِر  كلِّر مع ..  عِر عدِر ع..  عِر
كّن ٍة  دمضى ..  تأّن َن  أحز َن ُن )..  نظعا روعاعَم  أوبااِر مناٍة  نْت

 يا ي /  مملااِن  ط إلٍة ممش إلٍة ../ إليس  تّنيسُن /  إى ممقبرٍة 
( أتردزبِن م اٍة ش كلّنل.. إمط وٍة مَنبر  لٍة / .. م ملٍة مقت ورٍة 

   ُلؼُ   ْؾبِتظح، هيحِ لِ  في  َفلْ  واّطح ،فيظح  اطهفومُ   حُمظح مضى
 ُيحّلَطظح أن دونَ  ،بؾقِتهح  اّص ةِ  فر ةَ  َيطظُ ظح مظبؾذٍ  بؾقلٍ 
  ْلزمحِن،  ححئبِ  ِمؽ  ْلمح ي  ت بُ  و غلُّ  ،ألْيبِت ِ  بِطحّصِ 
  ليظح اتظفلَ  ، اُطعجف تِ  بعؾدةِ  ُ بّشرُ  ال غةٍ  ،الححدمِ   ؾِدُ هح
 محئدةٌ  ، ْل يحدَ  ُيشحب ُ  ال  يًد  اظح  كؾنُ  ، اّتطحا ِمؽ محئدةٌ 
 ُجظؾِ ظح فضحاِ  في وُ ظِلقُ  ،أِلْفَيظح وَ تَ قُ  ،ُ بعُ َر ح َ ُلؼُّ 

 جديدٍ   حمٍ  بطي دِ  ُمبّشرةً  ، اكظحئسِ  وأجر َس   اطتذنِ  أ ؾ تَ 
!  ظتغرونَ   ّالي  حُمُكؼُ  أ ح: ويحؾلُ  ُيعحِ ُحظح،
 فضحاِ  في( ع ئس تٌت  أ شض تٌت  )َ غلُّ   اُ لُؼ، َيت ّحقَ  و ّتى
ُ ظع ُأطّجُغ   ن َمظع ببَم َمسِر رو م ِرلع..  اُكبرر   حَظِتظح  . دوهرطَم
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ظُنؾرَمةُن   رضؾان عؾ اد آ  ل/ !ا ْكتض   أسْك
 ِطْفَلةً 

 َ ْتَطِتي َبَر ِري  ِفي َ َتلَّْللِ 
 أُلُظؾ ِ ػِ  َبْيؽ َ ْظُطؾ.. َ َفقي وَ ححِربُ 
 َوْجدٍ  َ ريرَ  ُ ُروِفػِ  ِبُرمؾشِ  َ ْلِفلُ 

 ُمْبَتَد ي أُلُيؾطِ  ِمؽْ 
* 

 قِصيَدةً 
  ْ ِتْ َيحاٍ  َ َلى  ْ َبَ ْحلِ  قِصيَدةً 

 َأْ َ ِمي ِبُكؾخِ .. َ َجلَّْيلِ 
 ُجُظؾِ ي َ ْرشِ  َ َلى.. َمِلَكةً  َ ؾَّْجُتػِ 
 َأْ َد ِئػِ  َزْ َطةِ  ِفي  اتَّحِئ ُ  َوَأَ ح
 !َجَطحِاػِ  َ ْؾَرةُ .. َ ْفَجُؤ ي َ َفلْ  َاطَّح

* 
 ِبػ َ َملََّدْت .. ُفُصؾِاي َر ِئَ ةُ 

دُ .. ِ َل بٍ  أُْغِظَيحتٍ  ِبَرْجعِ   َ َل بٍ  ِ ْظرَ  َ َتَردَّ
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 َزْوَبَعْتِظي
 !َشْكَؾر  ُ َؾ ِرُبَهح .. َدْمَعةٍ  ِريَبةِ  ِفي
لُ  أَعلُّ  ِإاَلمَ   َشحِ َبةً  ُمؾِ يًحح أَ َهدَّ

 َ َلى
 ُ لَّؼِ 
 َمحِئِػ؟

* 
  ْاَؾ ِاَد تِ   اظَِّتحاِ  َمْلَجأَ  َأَيح.. ِهيَر 
 َيِلْدَ ِظي ِ َتحاً  ُ َظحِرِديؽَ  ِاؼْ 
 َ ْيِظي ُ َ ِق ُ .. ُ يؾِ ػِ  َوِمَئةُ 
  ْاَ حِفي؟ ِعلِّيَ   ُ َ ِ قُ .. وَ 

* 
 َمْجُهؾلٍ  أَلْفقٍ  ِإَاى
 ِريِ  ِ  ِفي ِ ْط ُقػِ  ُيَهْرِولُ 
وِبيّ  ِشْعِري  َيْحُتُل ُ    ْاَمرُّ
 ُشطؾً ح ُ يؾِ  ِ  ِمَئةَ  َأْ ُ رُ 



 

162 
 

 َ َلى
  ْاِطْرآةِ  ُقْظَبَرِ ػِ 

 َوَ َلى
  اظَّحُؤوِ يّ  ريِشػِ   أْلِتَيِحل

* 
 ُغروِركِ  ِبلَّْؾر تُ  َشفيَفةٌ  َ ؼْ 

 َ ْظُفشيَظَهح
 َ ْفُرشيَظَهح

 يشْعِشُعِظي َشَلبٍ  ِبَتْيفِ 
 َ ْيَظْيػِ  ِإاى َ ْظَع ُ  َأُردُّ  َ ْيفَ 
 ِ يَر ُ ِػ؟ َأأْلَطَدْ َهح  ْاَ َلرِ  َوَمَظحِبعُ 

* 
  الََّهِبيِّ  ِبَحْيِديَ 

ِديؼِ  َوُ ؾرِ   َْلِديؼِ  َ حرِ  َبْيؽَ    اتَّ
 ِمْعَصَطْيػِ  ِمؽْ 

 عَ 
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 لَّ 
 قْ 
 تُ 
 كِ 

  ْاتيحعٍ  ُأْ ُظؾَرةَ  َ َتَبْهَرجُ  َ ْجَطةً 
ُدورِ  وَ َر ِئُس    اظَّحِضَجةِ   اصُّ
 كِ  رُ  ثِ  ْر  ثَ  تُ 

ُدِ ي َ َ دٍّ  ُجُطؾحَ   !ُيَهدِّ
* 

  ْاَؾَجُع؟ َيْشُكؾَهح َأَ ِبيَبِتي
 َجَطحُاَهح ِمظِّي َأْيؽَ 
 ِهيَفحْيْتْتُيؾس؟ ُقْبُ ػَ  ُيَملُِّص ُ 

* 
  ْاَلْيَرةِ  ِبَبِريقِ   ْاَطْكُفؾفُ  َقْلُبػِ 

 أَلْفِحي ُاْؤُاؤَ  َيْمَتِلُس 
 َوْيِلي ُيْمِفي.. َاْيِلي ِمؽْ  آهٍ 
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  ْاَطْبُلوَرةِ  َأْ َفحِ ػِ  َذ ِ َرةَ  َيْجَطعُ 
 !َأْ َفحِ ي َرَمحدِ  َ َلى

* 
 “َ ِبيِبي “ِمظِّي أْيؽَ 

 ُ ُحؾِاي ِفي َ ْلَطةٌ 
 َقِظيًعح  ْ َد َ ْل  َ ؼِ 
 َ ْرَ حِ ي؟ َ َيحةٍ  ُقبَّر تِ  ِمؽْ 

* 
 “َ ِبيِبي “ِمّظي َأْيؽَ 
 ُروِ ي َ َطح في.. َأَاقٍ  َ ْؾَكبُ 

 ِإَاْيػِ  ِإْاَهحِمي َدْربَ  ُيِضياُ 
 ُ ْظِجُبِظي؟ َملحَرةٍ  َفْؾقَ  وَيُ  ُّ 

* 
 َ حَ ةٍ  ِفي َ ؾ َرْيلِ  َمؽْ  َيح

  ْاَهْيَطَظةُ  َدِايُلَهح
َيحعِ  ُ ُؤوسِ  ِفي.. َجِ يًطح َ ْتُكِبيَظِظي   اضَّ
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  ادَّ ِغلِ  َهْجِري  َقَؾ ِرِيرُ .. َوُ ْرِويػِ 
َدة ِبتَهحتٍ  َ ْظَتِفِميؽَ  َف َ   !ُمَتَشرِّ

* 
 َبْهَلَؾ ِ يَّةً  َرَهحِئؽَ  َ َغلُّ  ِإاَلمَ 
 َيَظحم؟ الَ  َ ْعَظحعٍ  ُطؾَفحنُ  َيْلَبُتَظح

* 
 ِبحْاُعْفَاةِ   اظَّحِ َظةُ  َشَر ِئِظي َشْهَؾةُ  هح

 ُ َفيُِّظػِ 
 ! اظَّْرِجِتيَّة َأْجَر ِ ػِ  ِإيَححَ حتُ  َ ْمَتلُّ  َف َ 

* 
 َ ْلِتُلِظي َيحَ ِطيِظػِ  َشَر َر تُ  َهح

  ْاُفْتُتِحيِّ  ُغَبحِركِ  ِبَ َر ِئقِ 
 َمَر َيحكِ  ِبفئبقِ ..  ْاُطَ حَ رُ  َأَ ح

 ِزْ َف َ ِتي َ حيُ  َ ْبِكيِظي ِإاَلمَ 
 ! ْاَؾَد عِ  َمَظحِديلُ .. ُ َلؾُِّ ِظي َوَ َغلُّ 
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تِوشَم  وَم ْكَلَم ظُنؾرَمةُن ا ْكتِوضَم ٍ  تَمزِو ُّ بِوشَم َمبَم تِوشَم  وَم  ؟أُنسْك
  اّظّص، برو ّيةِ   اُطتّيطةُ  رضؾ ن؛  ّؾ د آمحل  اّشح رة  فيف ي
   تر ِقظح، أديؼِ  فؾقَ   اُطتتجدَّ  ُيعحاجُ  جديدٍ   ؽ دوًمح و ابح  ةُ 

  اُطبّظظة  اعشحّيةِ ( تض  لْك ا أسظؾرةُن  )قصيدَ ػِ  أ ظحولُ  أ ح هح
 قصحئَدكِ  أ ظحولُ  أر  ي  حبرةٍ   دفةٍ  بحبِ  ِمؽ وايَس  برمفّيِتهح،

 عَلق ٌت  وبتَمتْك  و روفِوػِو   روفي فبضؽَم   ّص، ِمؽ أ  رَ  في
 معَ   ظتحلُ   اطفحؾدِ   ظؾ ِ هح  ؽ َب ِ هح في عّلْل  ف ر   ٌت،
 مظشؾٍد، يح طيظيّ  و قعٍ  إاى  حَربيٍّ  و قعٍ  بيؽَ  مح اؾ حِ ِػ،
  احبضِ  فر ةَ  ، رِفػِ  ِمرجلِ  فؾقَ  َيللي  ّالي ا بري  وأ ركُ 
 !معػ أ ظلقَ   ي  اطحور ا، مر مي  لى
دُ  قصيدةٍ   ظؾ نُ ( ا ا ْكتي أسظؾرةُن )  اؾ ةَ    تطر رّيةَ  ُ َجتِّ

 ذكّيْيؽ و تلُّلٍ   تلتلٍ  في  ع،ْاتي ال  دّ  إاى  اشديدةَ   اعحشقِ 
 وُمكّؾ حِ هح برمفّيِتهح اُت  َحظح  الحبر،  اّفمؽِ  قظؾ تِ   ْبرَ 

  تطِتظح، وبر ري  أْوجحِ ظح بر  ؽِ  ِمؽ  تّللْل   حاّظفؾاةِ   اّظّصّيِة،
 غحبرٍ  محضٍ  ِمؽ  افمظّيةِ   ا يح ّيةِ   فح يِلظح أَدقِّ  في اتظدسَّ 
 !قح ل  حضرٍ  إاى
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لَم ً " لَّيلْكتِو / طِو ْك سُنؾ.. وَمزَمقي وعَمق رِوبُن / عَمتْكسَمتِوي بَمرَمارِو   فِوي تَمدَم  تَمشْك
لُن / خُنظُنؾاتِوػِو  بَمضْكؽ وفِوػِو  بِورُن ؾشِو  تَمغْكزِو ر رَم  .. ُنرُن دٍ   َم جْك   ِوؽْك / وَم

ضُنؾ ِو  ا  خُن تَمدَم . " ُنبْك
 أ حولُ   َفقي، و ححربُ  أ تّللُ  طفلةً  أبجدّيِتػِ   تطةِ  بر ري  في
 مؽ أغفلَ   ي أبجدّيِتِػ، وألظؾ تِ   رِفػِ  أليؾطِ  بيؽَ  أ طؾَ  أن

 بد يةِ  ِمؽ وْجِدكِ  ب ريرِ  ُملتِفعةً   آلألَر،  اّظصَّ  ِ بري  رمؾشِ 
 بظَفِقهح،  اُطّتهطةِ   اّظفؾاةِ  إاى  اُطتمّيلةِ   اّظفؾاةِ  ِمؽ  ابد ية،
  اؾقَل، َ لتعُ  بعحربةٍ   اّفمؽِ   ححربَ  ُي مُس   ّالي وبعحرِبهح
 بأ  ِمهح، فتحةً  اتتجّلى   ت يحٍا،  لى و ظب قُ   تؾّرقُ  قصيدةً 
 .أ  ِمهح اجظؾنِ  يّتتعُ  يكحدُ  ال  ؾخٍ  أمحمَ   ا روفُ   حفُ   يث

ةً " ضدَم ةً / قرِو ضدَم تِو  قرِو بَم َمقْك لَم  اوْك ضَم ءٍ  عَم تِوحْك لَّيضْكتِو / اسْك  بِوشُنؾخِو .. تَمجَم
َلَم ِوي تُنػِو / أَم ْك جْك لِو َم ً  تَمؾَّي لَم ..  َم شِو  عَم شُنؾوِوي عَمرْك  فِوي ا تَّي ئِو ُن  وَمأَموَم / جُن
سَم ِو  ائِوػِو  زَم ْك دَم لْك   َمسَّي / أَمصْك وي تَمزَم جَم ُن رَمةُن .. تَم ْك سَم  ِوػِو  وَمؾْك  "!جَم
 َ تظحمى  يثُ  ،(ا ا ْكتي أسظؾرةُن  )بحصيدِ ػِ  معػِ   ُطرُّ  هكل 
  اَكرِّ  اؾ حتِ  ِمؽ  ّرةٍ  بلؾ حتٍ   اّف طِة، أ د اُ  َ ْرِفهح في

  اعحِل، و هتف زِ   اّروحِ  رغبةِ  بيؽَ  مح و  دبحر، و  قبحلِ  و اَفرِّ 
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دِ  ِمؽ  حاةٍ  وفي  ودَور نِ   َفِقهح بح ؼِ  اظح ُ صّؾُرهُ  ، اعلبِ   اّتردُّ
 . ْؾرِ هح أزيفَ  ُ شحغلُ   َفلْ  اّطح و اجفؾنُ   حرِبهح،
 َمهبِّ  في أ ؾ خٍ  ُمجّردَ  أ  ُمظح  صب َ  أنْ  مؾجعٌ   ؼ يح    ه،
 بكلّ  و ط ِقهح هير  ِمؽ  الحبرةُ   ْل حطيرُ  بهح  ت ّكؼُ   اّري ،
 .ومكحئِدهطح  يِدِهطح

ؾ ِوي رَمائِوحَم ُن " تْك .. فُنرُن لَّيدَم عِو / بِوػ تَمخَم جْك شِوضَم تٍ  بِورَم ذَماٍب  أُنغْك دُن .. عِو دَّي  تَمتَمرَم
ظْكرَم  وْك َمعَمتْكشِوي/ عَمذَماٍب  عِو عَم ٍ  رِو بَم ِو  فِوي / زَم ؾَمى  تُنؾَمارِو ُنهَم  .. دَم ْك شْك !/ شَم
لُن  أعَملُّ  إِوًلَممَم  دَّي ضًق  أتَمهَم بَم ً   ُنؾسِو لَم / شَم  ِو لَّيؼِو عَم ؟ سُن "  َم ئِوػِو

 بإشحرةٍ  بهح َ تمّلدُ  بل هير ، ُ مّلدُ   اّفمظّيةِ   افصؾلِ  ر ئ ةُ 
 ُير قُص   طح امريِف ِ  يعففُ   افصؾل، بكلّ  ُمعطَّدٍ  اُ بٍّ  ُمتعّطدةٍ 
  اّربيعِ   َظتطحتِ   ديِّح  اّصيف،   طحرِ  شهيِّح  اطظرِ   ّبحتِ 
  صلُ   كحدُ   شقٍ  بعظرِ  َيفؾحُ   اؾقُل، هؾ و اؾقلُ   اّفهرة،
  ؾرةٍ  إاى  اّظفلةُ   احصيدةُ   أألُل ح هكل  قد  ِتِ ، ُ ّلؼِ  إاى

 دالالتٍ  بيؽ مح َيحيَظهح وُ فّجرُ   ؾرِ هح، ببلؾا  حضجةٍ  شعرّيةٍ 
  اع قةِ  أديؼ في  اّ  ع  اّفمؽِ   حربُ   يثُ  ُمظتححٍة، ُمتتْؾ حةٍ 
 ُ ّلؼٍ   لى  اّتتّلقَ  ُ  حولُ  أ حبِعِ ، بيؽ ِمؽ  اُطتهّداةِ   اّشح بةِ 
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 أن  لبثُ  مح اكّظظح  ْل ظؾرِة، إاى و صلَ  اَتصلَ  محا، ِمؽ
 : اّتؤ ل هؾ و اّتؤ لُ   اطحا، زوبعةِ  بل زوبعِتهح، أمحمَ   تؾّقفَ 

ضَّي ً  رَم َم ئِوؽَم  وَمغَملُّ  إِوًلَممَم " لَمؾَماوِو شَم / بَمهْك لْكبَمدُن  "يَمشَم م؟ ًلَم  وَمعْكشَم  ٍ  طُنؾفَم نُن  يَم
 مّظح  ؼ و اطلحزي،  اطعح ي بفْيضِ   اُطتأّاحةُ   اّشح رةُ   فيف ي
 ُ روَفػِ  رأر اكّظي!  اُطحّظع  اّلفظِ  ب حر في  الرقُ  َيتتهؾي ِ 
  ْل حطيرِ  في  ب ثُ  ،و ْاتيحِ هح بلْؾ ِتهح  اُطتفّجرةَ   اُط ترقةَ 
  اطْؾتِ  َبر  ؽِ  ِمؽ  ا يحةِ    بعحثَ  ُ ؤّكدُ  أ ظؾرٍة،  ؽ  احديطةِ 
 أن بعدَ  َ  رُقظح،  ّاتي وبظير ِ  ِ   اطْؾهؾمِة، بظؾر  ّيِت ِ  ُيكّبُلظح  ّالي
 .اظح ومح فيظح مح  لِّ   لى أ ْل 

سَمشَم ُن  دَم ِوضلُنهَم /  َم وَم ٍ  فِوي تَمؾارَم ْكتِو   َمؽْك  يَم " ضْك بِوضشَمشِوي/ ا ْكهَم شُن  تَمدْك
ضًس  حِو وسِو  فِوي.. جَم ضَم  ِو  كُن ُن وِو ػِو / ا زَّي تُنرْك رِو   قَمؾَمارِو ِورُن .. وَم   َمجْك
لِو  اغِو ضؽَم  فَمَلَم / ا دَّي تَم ِوخِو ة بِوآ َم تٍ  تَمشْك ر ِودَم " ! ُنتَمذَم
 إايظح  تّللْل  أملس أفعى وكجلدِ   ح ؼٍ   ظعظحعٍ   عؼ،

 وكحاُطلّيبيؽ أدو ِ ظح، فحْد ح بُتطؾِمهح ُ تّطُطظح و يؽَ   ضحر ُ هؼ،
   رقُ  بلهيِبهح، و تتجيرُ  بأْمِرهح  أ طرُ  ِبْتظح  حؾِاهح في

 وشطح ةً   علبةً   فد دُ  هي  يث وهي و تفّجر، ُ فّجرُ  و  ترُق،
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 .ز حف ُ ؼّ  بؾ طَظهح اكؽّ  عحهُرهح، المعةٌ  بأ حايبَ  وشيظظًة،
  ْل ظؾرَة، ّؾ د رضؾ ن  آمحل  اّشح رةُ   تتمدمُ  اطحذ 

 بحاّشح رة وكأّ ي ، احصيدةِ   ظح رِ  أهؼِّ  وأ دَ  م ؾًر  و جعُلهح
 بؾ قِعظح ُ د ح وقد  ْل حطير، زمؽِ  في  عيُش  إّ ظح:  حؾلُ  آمحل

  ّاتي  ْل ظؾرّيةِ   اطتحهحتِ   لػَ  إاى ،فكريِّح  اُطتَرّدي
 يكحدُ  ُمر جعٍ  زمؽٍ   ؽ ُ عّبرُ   رألُتهح  ح ْل  وإن  أ جحوُزهح،

 ب ِ   د أللْل   ّالي  اّفمؽُ  هل  اي ضَظهح وأدو ِ ِ ، ذ َ  َ  يحلفُ 
  ْل ظؾرةِ   رألةُ  وكأنّ  و اؾجؾدّية،  افكرّيةِ   اَطجّر تِ   لُّ 

 ِمؽ أ  رَ  في  اّشح رةُ  ُ ؤّكُدهُ  مح وهل   ا حضر،  ظجرةَ  َ مظقُ 
ضرَما" :فتحؾلُ  وُ َؾِرهح ُمفرد ِ هح  لى فتّتكئُ  قصيدٍة،  أَميَم ..  ِو

أَم  اتِو  ا ش ِودَم ءِو   َملْكجَم يؽَم   ِوؼْك / ا ْكؾَما ِودَم وَمشِوي وِودَم ءً  تُنظَم رِودِو لِودْك يَم ُن / يَم  وَم ِو
شِوي تُنَلَمقِو ُن  عُنضؾوِوػِو  قُن / عَمضْك تُنَلَم ِو ل ِويَم   وَم  ".؟ا ْكحَم فِوي عِو
! ايحايظح بتؾ دِ  يّتش ُ  زمًظح ُ فّجر نِ  و احصيدةُ  هير  هي  عؼ،
   ب حْل  قصيدةٌ  هي. وفيظح ُ عّشُش   تطِتظح بر ري  في هير  هي
  اّفمحنَ  ُ ر وحُ   ؾأِلهح في  فلْ  اّطح وأ  ُمظح   ت يحٍا،  لى

  رًفح  تفّجرُ   فلْ  اّطح جظؾِ هح ِمؽ  اُطتَعبؾنَ  و  ؽُ  و اطكحَن،
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 زمؽٍ  ِمؽ و تبُعظح  تطمترُ    تر ِقظح ور ئ ةُ  بَجطحِاهح، وإ جحًبح
  ل َبظح   تْطَرأْت  وكأّ هح  ليظح، َ تؾ اى وكحافصؾلِ  زمٍؽ، إاى

 شّتى  ألتر عِ  في و بحرّيِتهح و ححرِبهح،  حرِبهح ُ ؼِّ  بيؽَ  ومْؾَ ظح
 !و اّتعليب  احهرِ   ظؾفِ 

قٍ  إِو َم " ؾلٍ  خَم ْك هُن لُن /  َمجْك وِو رْك َلقُنػِو  يُنهَم سْك تُنلُن ُن / رِو حِو ِو  فِوي عِو  يَمقْك
عْكرِو   و ِوي   شِو رُّ يَم َم  أَموْك ُنرُن / ا ْكخَم سؾًع  عُنضؾوِو ِو   ِو لَم / شُن تِوػِو  عَم بَمرَم  قُنشْك
لَم / ا ْكسِورْكآةِو  تِوضَم ِول وَمعَم ػِو  اخْك ي   ر ذِو وسِو ". ا ظَّي ؤُن
 ُ ّلؼِ  و لى   تر ِقظح  رش  لى ُمتؾَّجةٌ  مطلكةٌ  هير   عؼ،

  ّيد ي و اّتيؾفُ  و ّيِتهح،ؤطح بمي اِ  ُ ظحرُد ح أواؾّيحِ ظح،
  اعيؾنِ  ُ عفَ  بهح  ُردُّ   يلةٍ  ِمؽ ومح بحد ٌة، ُمعشْؾشبةٌ 
 غيرَ  ُيشبُهظح شياَ  ال  اّ طحاة،  تى ُممدَّرون  فظ ؽ  اّشر رّية،
 !يتبّدر ذهبيِّح  حن وإن قْيِد ح،
 بحاعشقِ  ُ عحاجُ    فّكْل  مح رضؾ ن  ّؾ د آمحل  اّشح رة هي

 إنّ :  حؾلُ  بهح وكأّ ي  تتهؾيظح، رو ّيةٍ  بر حاةٍ  قضحيح ح
  اع قةِ  ذ تُ  هي و اُطت ّرِك،  اجطحدِ  بيؽَ  مح    تح ّيةَ   اع قةَ 
 ِمؽَ  فتلفلُ   اّفمؽ،  ححربِ  بيؽِ  ِمؽ  اححدمِ  َم م َ   ر ؼُ   ّاتي
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ؾرّية، ب غَتهح   ي حاِ   أللفَ   اطجهؾلِ  امفقِ  مظحردةٍ  في  اصُّ
 أرِضهح، ألّروب بلؾن  ألّروبيِّح ِشعًر  اتصؾَغ ُ   ا حفي،  اّغلّ 

 بيؽَ  مح ُمتتْؾ حٌة، ُمظتححةٌ   روفٌ   احصيدةِ  وج ِ  وَم م ُ 
  ر عُ  بيؽَ  مح َمعيش، وو قعٍ  أ ظؾرةٍ  بيؽ ومح و طحا، أرضٍ 
 فػِّ  أو ُم  حِت ِ   ؽ ُيعجُف ح َيكحدُ  فحاّظصُّ  و الرب،  اّشرقِ 
 وَمّرةً  فؾضؾّيٍة، بعب ّيةٍ  ُمشّعةً   اعيؾنُ   تجّتُس  فَطّرةً  رمؾزه،
 بلرور، و تظّؾُ  ُ   اّ طحاة،  دَّ   تمّدُرهُ  بَبللٍ   اعل بَ   تتطررُ 

 رقحِبظح  لى  اححبضةِ   اّشر  قِ  هله مؽ  اَفكحكَ  ُ  حولُ   ّظح وإنْ 
 !و احد  ة  اُ بّ  بحْ ؼِ 

راتُن  شَم ض َم ٌت  كَمؼْك " شضشَمهَم / تَمشْك ُنذضشَمهَم / غُنرورِوكِو  بِولَّيؾْك رُن ضْكفِو  / تَم ْك  بِودَم
غَمٍب  عُنشِوي شَم دُّ  كَمضْكفَم / يذعْكذِو ظْكعَم ُن  أَمرُن شَمضْكػِو  إِو   سَم ضْك  وَم َمشَم بِوعُن / عَم
ذَمرِو  تْكهَم  ا ْكحَم سَمدَم ؟ أَمخْك " وِوضرَماوُنػِو
 و رِو  )بيؽَ  مح  تمّب ُ  ،ذهبّيةٍ  بحيؾدٍ   اُطحّيدونَ   اط ترقؾنَ    ؽ

ديؼ ووؾرِو  األديؼ .  اّظّص  وُيؾِقُفظي  اّظححطَ  أضعُ  وهظح ،(ا د 
 رضؾ ن،  ّؾ د وآمحل  اّشح رةُ  بظح  لهبُ   افيحفي أيّ  إاى  رر 

 قبْضظح قد فظ تُبظح  اعشق، أ ظؾرّيةِ  ور اَ   لهثُ  و جعُلظح
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ؾرةُ   تف  ؼُ  هظح اكؽ  اَطلظحة، رمؾزِ   لى  اتأألَل ح ، ْلألرر   اصُّ
  ت ُبظح  يثُ  برمفّيِتهح،  تفّجرُ  فحاّشح رةُ   آلألر،  اَطظ ى إاى
 ذكيٍّ   صحُرعٍ  في  اّريش،   لَ  ومح  اعشبِ    لَ  مح إاى

 ِمؽ قحدمٌ  هؾ مح بكلّ    ؽُ  واهحُ ظح  ا ضحر ِت،  ر عَ  ُيجّتدُ 
  ْظَؾَ هح، ُ هحدنُ   حاعبيدِ  اظر  ح َمعحدِ هح، واطيعِ  وِفكِرهح أدو ِ هح

 ُ شحغلُ  أّ ظح بيدَ   اُطعشْؾشبة،  حؾِاهح في مؾَ ظح و تتعلبُ 
 ُ شحغُل ُ  و اّفمظّي،  اّلفغيّ   حربهح بُتؼِّ  ومْؾَ ظح ووَجَعظح ألَدَر ح

  ا ضحرةَ    ؽُ   ّظح  يؽ  آلألر، َجطحِاظح َمؾ طؽِ  إاى بحا ظيؽ
 !و اّرقيّ 

بِوضبِوي “ ِوش ي أَميْكؽَم " سَم  في.. أَم َمقٍ  كَمؾْك َمبُن ”/  َم ي سَم و ِو  رُن
يءُن  بَم  يُنزِو رْك قَم  و َمحُن ُّ / إِو َمضْكػِو  إِو ْكهَم  ِوي دَم بُنشِوي؟  َمغ رَمةٍ  فَمؾْك جِو  ".تُنشْك
  اّظبؾا تِ  وأرضِ  مهدِ  ،ا ؼ بيلَ   اطهدِ  مديظة إاى مظػِ  بإشحرةٍ 

 إاى درَبظح ُيضياُ  بكؾكبٍ   تتظجديؽَ   أّ ػِ  و ا ضحر ِت،
  اُطتلّؾ ةَ   اّتحّمةَ   اعحربةَ  هلهِ  ُ تحئليؽَ   ر كِ !  ا يحة؟ ملحرةِ 

  ر  ح وإغر ا ِ هح، بإغؾ ا ِ هح  اُطتلّبتؾنَ  و  ؽُ  ببهلؾ  ّيٍة،
  ؟! حاّظعظحع  اّظح طةِ  شيظح ّيِتهح طحؾسِ  في غْرقى
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 ُ جّتديظظح  يثُ   روِفِػ، برمفّيةِ  و قَعظح  ظففي أن مؾجعٌ   ؼ
 بظكبحِ ظح َ ضجُّ   ّاتي  ْل د اِ  ز طةِ   ْبرَ   اُطتتديطةِ  بأ ؾ ِاظح
 ! افصؾل َمتحهحتِ  في ووْي ِ ظح و كتحِ ظح

رَمارَماتُن   َم " ضشِوػِو  شَم سِو لُنشِوي يَم سَم رَمائِوقِو / تَمغْكدِو تُنقِوي ِو  غُنبَم رِوكِو  بِوحَم  أَموَم / ا ْك ُندْك
رُن  زَماوَمتِوي وَم  ُن  تَمبْك ِوضشِوي إِوًلَممَم /  َمرَمايَم كِو  بِوزئبقِو .. ا ْكسُنحَم صَم تَمغَملُّ / زِووْك  وَم
شِوي يلُن .. تُنلَمؾ ِو ُن ا ِو   َمشَم دِو دَم " !ا ْكؾَم

  اُط ح َرة، ب ِد ح ز ف  حتِ  في  ْل دبُ   ا ضؾرُ    ؽُ  وهح
بِة،  اُطحّعرةِ   اَطر يح ُبؤرِ  في  حاّفئبقِ   ُ صظحدُ   لبثُ  ال و اُط دَّ

 و تفّللُ   تلّفلُ  و اّضيحع، و الغتر ب و الربةِ   اطؾتِ  مؾ قعِ  في
  اطؾتِ  مظحديلُ   لّؾُ ظح و غلّ  اظح،  حن مح  لّ  وِمؽ مّظح

ش ِوي أيْكؽَم ":  فتحؾل!و اّضيحع بِوضبِوي “ ِو ؾ ِوي فِوي وَمغْكسَم ٌت  ”/ َم قُن /  ُن
ا َمتْك  كَمؼِو دَم ضًع  اوْك ضَم ةٍ  قُنبَّيراتِو   ِوؽْك / قَمظِو  ".تَمرْكعَم وِوي؟  َم

  اعشقِ  أبعحدَ  رضؾ ن  ّؾ د آمحل  اّشح رةُ   تتمدمُ  هكل 
 بيؽ  اُطِللّ   حؾِطظح  لى دالالِ هح في  اطحّدِس،  اّرو يّ 
 وَ  بُتظح ُ شحغُلظح   فّكْل  مح  ّاتيو  اّتحّمِة،  ا ضحر تِ  أ يحبِ 

 و  ؽ و اّضيحع،  اّتشرُذمِ   حؾلِ  إاى  حاطهؾو يؽَ  وَ ت ُبظح
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ِقظح، في  اُطشرَذمؾنَ   اطتطؾمؾنَ  ػَ    حولُ   بً ح َ طفُّ   اّتطتُّ
 هير  إاى َيت ُبظح  اجْرفَ  أنّ  بيدَ  وُجلوِر ح، وبُتربِتظح بؾطِظظح
 أقد َر ح  ضعُ   اّظير، رؤوِ ظح  لى وكأنّ  ُمظصح يؽ، ُمكّبليؽَ 
 ..أألظبؾِطهح أليؾطِ  بيؽَ  جطيلٍ  َجطحلٍ  وكلَّ  و عيَطظح

بِوضبَمتِوي" شُنؾ َم  أَم َم عُن؟ يَمذْك جَم ش ِوي أَميْكؽَم / ا ْكؾَم سَم  ُنهَم   ِو ل ِورُن ُن / جَم  قُنبْكحُنػَم  يُنخَم
تْكضُنؾس؟ ض َم يْكدْك رَمةِو  بِوبَمرِو قِو  ا ْكسَم ْك ُنؾفُن  قَملْكبُنػِو /  ِو تَملِوسُن / ا ْكغَمضْك   ُن ْك ُن َم  يَمخْك

قِوي لِوي  ِوؽْك  آآٍ / خَم ْك لِوي يُنخْك ِوي..  َمضْك سَمعُن / وَم ْك ػِو  ذَماكِورَمةَم  يَمجْك  أَموْك َم سِو
ذُنورَمةِو  لَم / ا ْكسَمبْك ي رَم َم دِو  عَم " !أَموْك َم سِو
 اديػِ   اَجطحلُ  د مَ  مح يفتُظظي، َجطحُاػِ  يُعدْ  اؼ هير ،: وأ رخُ 
 فأ لِ   ِع،ْاتي   أ ظؾرةَ  يح  عؼ،! وشححا وُبؤس وَشرّّ   ألتظحقٌ 
 بطليؾن  و اّتطحِا،  ْلرضِ  بيؽَ  مح ُمعّلحةٌ  جديد، ال أ لِ   طح
 شهّيِتػِ  ومفتححُ  فريتُتػِ  و اّظفؾاةُ  و ظحّضيؽ، َ رقبيؽَ   يؽٍ 

 ُطؾَِّ ْل   ْلرَض  وكأنّ  ْلجِلِػ، أُللحْل   اّتطحاَ   أنّ  وشهؾِ ِػ،
 ومليؾنَ  يدٍ  مليؾنَ  ز ويةٍ   لِّ  في اػِ  فصحرَ  ْلألظبؾِطِػ،

ؼَّ   ظ ريؽَ   حب،   لُّ  ايفظى و حيطيؽ، أقطلِ   يثُ   اّف حفَ   اتُّ
 و ط ُقػِ  ُ حهر، ال  ّاتي  ْل ظؾرة هير  و غّليؽ  ؾاػ مح
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 اّبيػ ُشّبيػ )وقدر ِ ِ ، وقدرَ  ُ  و حَل ُ  وفكَرهُ   ض ِ  ِ  يبت ُ 
 . رقصَتػِ  وَيرقُص  أ  َمػِ  ُيدغداُ  ،(إيديػ بيؽ  بدك
 يفت ُ   اححدمُ   ا حضرُ   اّفمؽُ  هؾ فيظح،  ا حضرةُ  هير   عؼ

 و حؾطَ   حؾَطػِ  وُيعلؽَ  ر حاِتِػ، ُقب ِ  أمحمَ  اَيضَعػِ  ملّفحِ ِ ،
 اػِ  أل ً ح هيفحيتتيؾس َوايِدكِ  قب ُ   حنَ  وإنْ  أ ظؾرِ ِػ،

 !قب ٌ   اّفمحنِ  في َيدومُ  فهيهحت قيَدِك، يفػُّ 
 ال هللا، أر د  طح اظ يح ، اؾجعِ  ر ؼِ  ِمؽ َ لُد ح  ا يحةِ  رغبةَ  إنّ 
 ُشروِرك   تف حلِ  في أ لِ   طح فأ لِ  أ ظؾرُ ِػ، قَضْل   طح

ِشِػ،  َ فلْ  اّطح  اهؾ مِش، أر فةِ   لى  ّظح وإنْ  و  ؽُ  وَ ؾ ُّ
 ِمؽ  رفٍ  آأِلر وإاى واْؾ، و تى ،ايلَ  ؛ِمؽ بفتحتٍ  ُم ّظظيؽ
 اظغلَّ   اّضيحِع،  ؤوُس   شرُبظحو بل،  شرُبظح واَؾاِتظح  روفِ 

 مظحديلَ  و اعظحؾديِّ   افؾ فؾريِّ   افتتحيِّ  غبحِركِ   ر ئقِ  في
 .  ّظح و اّر  ليؽَ  مّظح الّر  ليؽ ود عٍ 
 وأ لِ  قتلُتُ ،  اعط قَ  أنّ  و تلّكريؽ،  لكريؽ اؾ فح  هير ،

دِو َم " : ْل حطير آاهةِ   لُّ   حضي  طح قطحِطػِ  إاى قضيلِ  ضْك  بِوقَم
يؼِو وَم رِو  بَمضْكؽَم / ا ذَّي َمبِوي ِو  وُنؾرِو  األَمدِو يؼِو وَم دِو سَمضْكػِو   ِوؽْك / ا دَّي  لَّي   َم /  ِوعْكرَم



 

177 
 

سَم ً / كِو  تُن  قْك  رَمجُن  وَمجْك ظُنؾرَمةَم  تَمتَمبَمهْك ورِو  وعَمرَمائِوسُن / ا ٍ ا ْكتي أُنسْك دُن  ا رُّ
جَم ِو  د ٍ  جُنسُنؾحَم / كِو  رُن  ثِو  رْك  ثَم  تُن / ا شَّي ضِو وِوي تَمحَم دُن د ِو  "!يُنهَم

 ايلِ  في إايظح  تّللْل   حْل ظؾرةِ  هير  هكل  آمحل،  يد ي  عؼ
  ط ِقهح، و يؾنِ   تحِدهحوو شّيِتهح، ب  حشيِتهح بكحملِ   تطِتظح،
 ِمؽ ُ ؾ  ُبظح هير  هي. قصيدِ ػِ   روفِ  برمؾشِ   يحَبظح اَت يػَ 
  ف لُ  وال فيظح  حضرةٌ  وهي و اطحور ا، بحاّلفظِ  جيلٍ  إاى جيلٍ 
 في  تجّلى اكّظهح  بدو،   ت يحاٍ   لى وكأّ هح  امظى، و  حةَ 
 .أ  ِمظح أ ؾ خِ   ظحيح
 أغظيحتٍ  برْجع أ ر هؼ.. إايظح قِدُمؾ   أ ظؾرةٍ  هكل  هؼ  عؼ،
 مؾ يحح ح  ت ّدرُ  اتغلَّ   اُطشتهحَة،  ظؾَرُهؼُ  َيتترّدونَ  ِ ل بٍ 

 هي هير  أ بحى! و ا يحة؟  اطحاِ  ُ ّلؼِ   لى َوَجعٍ  رْجعَ   اّشح بةُ 
 أّمهحِ ظح؟ أر حمِ  في  تتهدُفظح فيظح،  ا حضرةُ   الحئبةُ 
  تّللْل   ّاتي هير  هي رضؾ ن، آمحل  اّشح رة  فيف ي  عؼ
   فّكْل  مح  اّتظيؽ، و برَ  ُ روِفػِ   َفقِ  و برَ   يؾ ِ ظح، إاى

 .  ابريئة و اّظفؾاةِ   ْلّمهحتِ  أر حمَ   تتهدفُ 
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 في  طلػُ  مح وكلِّ  أمح يظح أرو ح  لى  اححبضةُ  هير  هي
 .وأ  مظح آمحِاظح رذ ذِ  ِمؽ  اُطتؾ ضعةِ  ُجعبِتظح
  تّللْل   يفَ  اظح ُ صّؾرُ  ،أدو ِ هح ِمؽ ُمتطّكظةٌ آمحل   اّشح رة

  ححربَ   جتحزُ   اعحربة وكطح أَلِدٍر، ايلٍ  في  الح ية  لػَ 
  متلكظحهح، أّ ظح و  تبُ   ا ريريّ  ايلهح في  ر طيو  اّفمؽ،
 وُمحّدر ِ ظح، وأقد ِر ح وقدر ِ ظح مصحئِر ح  لى  حبُض  هي فإذ 
 ُ لّؾُ ظحو ، طؾِمهح اىإ ُمحّيديؽَ   حؾِاهح في ُ ر ةً  ُ فحةً  اظر  ح

 . اؾد ع مظحديلُ 
  فد دُ  هي بل بعُد،  هدأْ  اؼ  اعح فةُ آمحل،   فيف ي  عؼ

 بحتَ  و طحقحِ ظح واتمحفحِ ظح فصؾِاظح، بكلّ  يحتلُعظح يكحدُ  إ صحًر 
، مظ  و ر ح مّظح  حر  ّتى   تعلْبظحهُ  بل ُيظرُبظح،  ؾتٌ 
  ر ؾ  جطةٍ  ةُ وأيّ   اّتديؼ، و ؾرِ   ْلديؼِ   حرِ  بيؽَ  مح نَ يُم ّظ 
 ُ شحغُلظح ، ْلمح ي فضحا في  اُطعّلحةُ   اّظجطةُ  هي إايهح

 وغيرِ   اّظحضجةِ   اّصدورِ   ر ئسِ بو وَجَبروِ هح، بُظليحِ هح
 وجع؟ هكل  مؽ أقتى فهل وَمشرِبهح، أ ِلهحوم ، اّظحضجةِ 
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 الكاتبة فاطمة يوسف ذياب عن نبدة
 أنهت دراستها. 1951-9-27من مواليد طمرة الجليلية * 

  .النّاصرة في الثانويّة ودراستَها قريتها، في االبتدائيّة
 عام الكرمة بيت مسرح بجائزة "بير في ِسرُّر َ " فازت* 

 .طمره في المسرح خشبة على وُعرضت ،1978
 عام الثقافة وزارة قِبل ِمن اادبيّ  اإلبداع جائزة على حصلت*

2000. 
 تربويّة فعاليّات ضمن وتكريم، على شهادات تقديريّة حصلت*

 . واليهوددّ  العربيّ  الوسط في ثقافيّة
: مؤلّفاتها

 .1973/ رواية/ الماضي قطار في رحلة. 1
  .1982/ لألطفال قصص مجموعة نعامة، توبة. 2
  .1982/ لألطفال قّصة/ الّصيّاد علي. 3
 .1983/ خواطر/ القلب في جرح .4
 .1983/ قصصيّة مجموعة/ المجنون الخيال. 5
  .1987/ مسرحيّتان/ التجّول وممنوع بير في ِسّر . 6
.  1987/ رواية/ نسائيّة قضيّة. 7
.  1995/ وخواطر قصص مجموعة/ اايام جليد. 8
.  1997/ رواية/ والطزيز الخيط. 9

 .2000 عام/ أدبية نصوص/ الذكريات جدار .10
.  لألطفال كتب سلسلة .11
 .بثالث طبعات 2011رواية مدينة الريح . 12
 2018سيرة المختار يوسف ذياب عام . 13
 (مقاالت صحفية في صحيفة الصنارة)الضح  الُمّر . 14
 .2018عام 
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 إنجازات آمال عّواد رضوان في سطور
 .2005  َعام/ِشْعِردٌّي  ديوانٌة / تَتََو َّي ُ  لَْوِزيَّيةٌة  بَْسَمةٌة - 1*

 .2007  عام/ ِشْعِردٌّي  ديوانٌة / َمَطًرا لَ َ  َساَلِمي- 2*

 .2010 عام/ ِشْعِردٌّي  ديوانٌة / َمْفقُودٍن  ُعْنَوانٍن  إِلَى ِرْحلَةٌة - 3*

 .2015  عام/ِشْعِردٌّي  ديوانٌة / َوتَتعَـْشتَِرين أَُدْمِوُز ِ - 4*

. 2012 عام/ ثَقَافِيَّيةٌة  اْجتَِماِعيَّيةٌة  َمقَااَلتٌة / ُرَؤى ِكتَابُ - 5*

 قَِراَااتٌة "- نَْزفِي ُحُدودِ  َعلَى يَتََراَمى َحتِْفي "ِكتَابُ - 6*

اد آَمال ِشْعرِ  فِي ِشْعِريَّيةٌة   .2013/ رْضَوان َعوَّي

اد ْسبِيِريُدون أَبُونَا نُورٍن  ِسْنِديَانَةُ - 7*  2014 عام/ َعوَّي

 2015 عام/ َوَحَكايَا قَِصصٌة  تَْرِويَها أَْمثَالٌة  -8*

 2018 عام/ المواسم أناشيد في التراث -9*

يَشة ِحْلِمي دمحم َم َ  َوبِاْلُمَشاَرَكةِ  : التَّياِليَةُ  اْلُكتُبُ  الّرِ

ْشَراقَةُ - 10*  اْلعَالَمِ  ِمنَ   َشاِعرٍن 131 لـ َشَهاَداتٌة / اْلُمَجنَّيَحةُ  اإْلِ

 ِ  2007 عام/ َداِغر َشاْربِل. د  تَْقِديمُ /اْلعََربِّي

ْعِردُّر  اْلَمْشَهدُ / اْلقَِريبِ  اْلبَِعيدِ  اْلبَْحرِ  ِمنَ  نََواِر ُ - 11*  الّشِ

 2008 عام/ 1948 اْلُمْحتَلَّيةِ  فِِلْسِطينَ  فِي اْلَجِديدُ 

 فِِلْسِطينِيَّيةٍن  بِعُيُونٍن  الشَّياِعرِ  ُصوَرةُ / َدْرِويش َمْحُمود- 12*

 2008 عام َخْضَرااَ 

 نديم و يب رسائلُ  َدْ َشتِ ؟ نَواِر ُ  كتاب أَتَُخلُِّدنِي *13

. 2018 عام رضوان عواد آمال وَ  و بة

: التَّياِليَة اْلُكتُبُ  ِشْعِرَ ا َعنْ  َصَدرَ 
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اد آَمال ِشْعرِ  فِي نَْقِديَّيةٌة  قَِراَاةٌة  )اْلقَْولِ  أَْعَمااِ  ِمنْ  1*  َعوَّي

 َمْنُشوَراتُ / اِْطِميَزة َعاِمر اْلَمِجيد َعْبدُ  النَّياقِدُ ( رْضَوان

 .2013 عام- َمَواقِف

 از دور به/ اْلقَاِربِ  َعنِ  بَِعيًدا: اْلفَاِرِسيَّية بِاللُّر َةِ  ِكتَابٌة  2*

اد آَمال/ قايق / النَّيَصارد َجَمال َوتَْرَجَمةُ  إِْعَدادُ / رْضَوان َعوَّي

 2014 عام

ْعِرّدِ  النَّيّصِ  اْستِْنَطاا ِكتَابُ  3* اد آَمال )الّشِ  رْضَوان َعوَّي

- اْلَجِزيَرة: اْلَمْطبَعَة السَّيْلَمان  ُعْلَوان:الُمَؤلِّفُ ( أُْنُموَذًجا

2015 

ْنْجِليِزيَّيةِ  بِاللُّر َةِ  ِلقََصائِِدَ ا َكثِيَرةٍن  تََراِجمَ  ْليَانِيَّيةِ  اإْلِ  َوالّطِ

وَمانِيَّيةِ  .  َواْلُكْرِديَّيةِ  َواْلفَاِرِسيَّيةِ  َواْلفََرْنِسيَّيةِ  َوالرُّر

َرةُ * ِ  اْليَْوم اْلَوَسط ُمَحّرِ اد آَمال الشَّياِعَرةُ  الثَّيقَافِّي  رْضَوان َعوَّي

  :اْلَجَوائِز

 فِي 2008 اْلعَامِ  َشاِعرِ  لَقَبِ  َعلَى َحاَزتْ  2008 عام*

. ُحُدود بِاَل  ُشعََراا تََجمُّر  ُمْنتََديَاتِ 

ْبَداعِ  َجائَِزةِ  َعلَى َحاَزتْ  2011 عام* ْعرِ  فِي اإْلِ  َدار ِمنْ  الّشِ

. التَّياِس  َمْوِسِمَها قَِطافِ  فِي ِللثَّيقَافَِة، نُْعَمان

 قَدَّيَمتِ  َحْيثُ  اْلعََرب، ِديَوانِ  ِدْرعِ  َعلَى َحاَزتْ  2011 عام*

اقِيَةِ  اْاََدبِيَّيةِ  َوالنُّرُصوِص  اْلَمقَااَلتِ  ِمنَ  اْلَكثِيرَ  . الرَّي

 ِسيْدنِي فِي اْلعََربِيّ  اْلُمثَقَّيف ُمَؤسَّيَسةُ  َمنََحتْ  2013 عام*

اد آَمال الشَّياِعَرةَ   يَْوم ِلُمنَاَسبَةِ   اْلَمْرأَةِ  َجائَِزةَ  رْضَوان َعوَّي

ْبَداَعاتَِها 2013 اْلعَالَِمّيِ  اْلَمْرأَة َحافَةِ  فِي إِلِ  َواْلِحَواَراتِ  الصَّي

َحِفيَّيةِ   .فِلْسِطين َدْولَةِ  َعنْ  الصَّي
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 .الّشعر عن اإلبداع جائزة الثقافة وزارة َمنحت 2018 عام*

  .دوليّة على العديِد ِمن شهاداتٍن تقديريّةٍن  وقد حصلت* 

: َجاِاَزةٍب  كُكتُكبٍب  ِطبَاَعةِ  بَِ َددِ 

 تَْرَجَمة/ اْلفََرْنِسيَّيةِ  ِللُّر َةِ  ُمتَْرَجمٌة ( تَتََو َّي ُ  لَْوِزيَّيةٌة  بَْسَمةٌة  )ِديَوانُ *

 اْلَجَزائِر/ َسَواِم  فََرح

/ اإْلْنْجِليِزيَّيةِ  ِللُّر َةِ  ُمتَْرَجمٌة ( تَتََو َّي ُ  لَْوِزيَّيةٌة  بَْسَمةٌة  )ِديَوانُ *

 ِمْصر/ حسن حجازد تَْرَجَمة

 بِاْلِحَواَراتِ  َخاصٌّي  ِكتَابٌة *

ِ  اْلَمْشَهدِ  َحْولَ  الثَّيقَافِيَّيةِ  بِالتَّيقَاِريرِ  خاصَّية ُكتُبٍن  عشرة*  الثَّيقَافِّي

 .2017 عام -2006 عام ِمنْ : 48 اْاَْخَضر الدَّياِخلِ  فِي

: دولية ومهرجانات عديدة محلية بمهرجانات شاركت

. 2008 عام منذ سنويا ااردن عمان في*

.  2010 عام هللا رام في الدولي الشعر مهرجان في*

. 2012عام م ربية مدن في شعرية مهرجانات 4*

 2014 وعام 2012 عام لحم بيت في القد  مهرجان*

 .2019 وعام 2018 وعام 2016 وعام

 2014 عام القاسمي كلية في الفلسطيني الشعر مهرجان*

. 2018 وعام 2016 وعام
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ا  هرس 
 3---------------   لؾ ن  اتلطحن : ْاُطَحّدَمة بحلؼ

 9  ----------------------------إهد ا 
  14- --------قر اة في ديؾ ن ر لة  اى  ظؾ ن مفحؾد 

 27 -------- (رضؾ ن  ّؾ د آمحل/ َغطحًمح َأ ؾبُ  ِإَاْيػِ )
 32--------------   ْاَحَؾ ِفي؟  ْبَظةَ  َيح َاػِ  َأُقؾلُ  َمحَذ 

 39  --------رضؾ ن  ّؾ د آمحل/ َفَرحٍ  أُلّر َفةُ  -قصيدة
 42 --------- ------  فرح و ألر فة ديحب فحططة
 50  ---------آمحل  ّؾ د رضؾ ن/  اَبر َاة َم جئ في

 57 ------- قصيدة م جئ  ابر اة  حورفحططة ذيحب 
 78 ----------! قصيدة أ كبيػ في دمي ألطَر ُطهرٍ 

  83  -----! فحططة ذيحب وأ كبيػ في دمي ألطَر ُطهرٍ 
 92- (زك و تعشتريؽوأدم) /محل رضؾ ن شح رة  الطؾضآ

 101 -----!  اّروح  ّكحزِ   لى رضؾ ن  ّؾ د آمحل  ّ كحاُ 
 115 ---------------قصيدة غحبح ي  عج بحاظطؾر

 117- -----فؾق  اجر ح  اد مية  عتليؽ مد رج  ا روف 
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  126  ---آمحل  ّؾ د رضؾ نٍ /ُ هد ِبَلطحمحتِ  َمْلطؾٌس  ًدر 
 131  -------برقية  حجلة الشح رة آمحل  ؾ د رضؾ ن

 139  ------قصيدة  طحوية غؾ يتي آمحل  ؾ د رضؾ ن
 148  ----- ور قصيدة  طحوية غؾ يتينفحططة ذيحب ت
 154----- رضؾ ن   ّؾ د آمحل/  حئطحت قصيدة أمظيحتٌ 

 156-----  ( حئطحتٌ  أمظيحتٌ  )إاى فحططة ذيحب ور حاةٌ 
 160--------- رضؾ ن   ّؾ د آمحل/ ! ْاتيحع أْ ُظؾَرةُ 

 166  --------أ ظؾرة  اتيحع  ضج بظكبح ظح ووي  ظح
 179---------  بلٌة  ؽ  اكح بة فحططة يؾ ف ذيحب 

 180-------- إ جحز ت آمحل  ّؾ د رضؾ ن في  ظؾر 
 184--------------------------  افهرس 

 


