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سيخة ذاتّية في حؾار  ..سعاد قخمان
آماؿ عّػاد رضػاف :  اكرتيا

 
الذاعخة والكاتبة اإلعالمّية سعاد قخمان، كيف كانت **

الّشذأُة والبجاياُت واالنظالقُة السخّصعُة باإلبجاع؟  
 في  يفا لعائمٍة محافطٍة، انتحمُت مغ (ـ1927)ُكلجُت سشة *

مجيشِة نابمذ في بجايِة الحخِف العذخيغ، ككانت  يفا في فػرِة 
انصبلقِتيا لمّتػّسِع كاالزدىاِر، كقج أخحْت مخكًدا تجاريِّا ُميسِّا بعَج 

الحخِب العالسّيِة األكلى، كحمحِة كْصٍل بيَغ بمجاِف الّذخؽ 
األكسِط؛ سػريا، العخاؽ، لبشاف، األردّف كمرخ، كامتجَّ فييا خطُّ 

قصاٍر لمّذاـ كمرَخ كالّدعػدّيِة، كنتيجًة النتراِر بخيصانيا 
كفخندا في الحخِب العالسّيِة األكلى، كا تياِج الجيِر لسػاصبلٍت 

 (ـ1918)سخيعٍة َتْشُحُل ُمِعّجاِتِو كأفخاَدُه، ُبحلِت الجيػُد ِنيايَة سشة 
إلنياِء امتجاِدِه، بيَغ ىحِه الّجكِؿ اّلتي أصبحْت تحَت االنتجاِب 
، ِشْبًحا لسعاىجِة سايكذ بيكػ الّذييخِة اّلتي  اإلنكميدؼِّ الفخنديِّ
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قّصعْت أكصاؿ بمجاِف الّذخؽ األكسِط، كىّيأْت لتػشيِغ ييػِد 
 .أكركّبا كالعالِع في فمدصيغ

في ىحا الجػِّ تخعخعِت الّصفمُة، ألٍب يعسُل بالّتجارة مع أخيِو *
ّـٍ ِمغ عائمِة بجراف اّلتي عبحْت  ياُتيا بخكِح  األكبِخ مشُو سشِّا، كأ

كاَف . الفغِّ كالِعمِع، ُيحيُصيا جػّّ مغ الّتجيُِّغ كاألصالة الػششيَّةِ 
عِة، كقج تػّزعْت في ثبلث  بيتي جدًءا ِمغ بيِت العائمِة الُسػسَّ
شػابق مغ بيٍت كبيٍخ، تحيُصو  جيحٌة كاسعٌة يخعاىا بدتانيّّ 

تجّرَب في  جائِق البيائّييَغ، ككانْت جّجتي ألبي ذاَت شخرّيٍة 
قػّية، رَعْت أسَخَتيا بعَج كفاِة زكِجيا بحْدـٍ امتدَج بالحشاِف 

ـَ ِمغ الجسيِع، خرػًصا ِمغ  كالحكسِة، فشالِت الّصاعَة كاال تخا
كَلَجْييا الّمَحْيِغ تحاَسسا العسَل كالسدؤكلّيَة في كلِّ مشا ي الحياِة، 
ّـِ  لكلٍّ مشيسا شابٌق في البيِت لدكجِتِو كألكالِدِه، كحلَظ لمجّجِة أ

.  مل كبشاِتيسااالجسيِع مع ابشتْيِغ مغ العّساِت األر
كانِت الّخعايُة كِصَمُة الّخ ِع، كالّتعاكُف في العسِل قانػًنا سائًجا *

في  ياِة األسخِة الكبيخِة الُستآلفِة، ككّشا نأكُل عمى مائجٍة كا جٍة، 
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ّـٍ كخالٍة كجّجٍة كعّسٍة، كّشا نصمُب  اجَتشا  لع نعخْؼ َفْخًقا بيَغ أ
َخ أماَمشا، ككاَف الجسيُع ُيمّبي شمباِت الجسيِع بسا يحجُر  مّسْغ تيدَّ

. عميِو في نصاِؽ مدؤكلّيِتوِ 
َط لؤلعساِؿ عاّمًة، ذا * كاَف الععُّ الكبيُخ عسيَج العائمِة السخصِّ

مخكٍد اجتساعيٍّ كششيٍّ مخمػٍؽ، ككاَف األُب كابٍغ لُو، يداعُجُه 
كُيشّفُح شمباَتُو، كعميِو االّتراؿ بأفخاِد العائمِة كبالّتفّحِج كالّدياراِت 

. كِصمِة الّخ ِع في األعياِد كالسشاسباتِ 
بعيًجا عغ ىحا الجػِّ كاَف الّصخُؼ األكثُخ تأثيًخا في نفدّيتي *

كركِ ي ىػ بيُت جّجِتي ألمِّي الحائِع في الحيِّ ذاِتِو، عمى ُبعِج 
أمياٍؿ قميمة مغ بيِتي، ككاَف الججُّ ر َسُو هللُا كاتًبا في السحكسِة 
الّذخعّيِة، رّبى أكالَدُه كأبشاءُه عمى الِعمِع كالّتحػػ، كُتػّفَي تارًكا 

ابِشِو األكبخ عمى الِحسَل عمى أرممِتِو، ككانْت خّياشًة ماىخًة، ك
ًسا، فاىتعَّ بتعميِع إخػِتِو الّثبلثة كرعى مػاىَبيع؛  اّلحؼ ُعّيَغ ُمجرِّ
فتخّرَز أ ُجىع كىػ جساؿ بجراف في كّمّيِة الفشػِف الّتصبيحّيِة 
في الحاىخِة كبخَز فييا، فُأرِسَل في بعثٍة إلى لشجف  يُث قزى 
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أربَع سشػاٍت، كعاَد فّشاًنا مبجًعا في الّدخخفِة الّذخقّيِة كالخطِّ 
، كمختمِف فشػِف الّدخخفِة كالّشحِت عمى الخذِب كالِجمِج  الكػفيِّ
كغيِخِه، كتخّرَز الّثاني خيخؼ بالّشديِج في ألسانيا كبخَع في 

الحياكِة كالّدخخفِة، أّما الّثالث عبج الّخّزاؽ فتخّرَز بالّترػيِخ 
الفػتػغخافيِّ بأنػاِعِو، كحلَظ إ جػ أخػاِتِو نييدة تخّررْت 

إدارَة مجرسٍة  كػمّيٍة،  يُث نمُت تعميسي  بالّتعميِع كاستمسْت 
.  االبتجائيَّ 

أّمي كانت البشَت الكبخػ، كأخُتيا األصغُخ سشِّا تدّكجْت قخيَبيا *
الّريجليَّ في األردّف، كرّبْت أبشاَءىا عمى الّتكّمع فيسا بيشيع 

 مّسا كاَف ُيثيُخ استغخاَبشا كّمسا التحْيشا بيع، أّما ،بالعخبّية الفرحى
 في (ـ1925)الخالُة الّرغخػ فحج تمّحْت تعميَسيا الّثانػؼَّ سشة 

السجرسة اإلنجميدّيِة العميا في  يفا، ككانْت في  يِشيا أرقى 
مجرسٍة عميا لمبشات، ُتزفي عمى شالباِتيا الّثحافَة األكركبّيَة 
ـَ اإلنكميدؼَّ كالّمسداِت الفّشّيَة في كلِّ ما يتعّمُق بالبيِت  كالّشطا

ّـِ  .كالحياةِ  بيَغ ىحْيِغ البيتْيِغ َنَسْػُت، كفي جػِّ الّتػّتِخ العا
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 كَتَحخُِّؾ ،اكتدبُت إ داًسا بسا يجكُر  ػلي ِمغ ىجخٍة ييػدّيةٍ 
الُسحاكمِة العخبّيِة كأخباِر الّثّػاِر في الجباِؿ، كقج كاَف بيُت 

العائمِة الحجَّ الفاصَل بيَغ األ ياِء العخبّيِة كاليجار، أؼ مشصحِة 
سيَة في السديخِة العّسالّيِة االييػد، ككشُت أسسُع أناشيَجىع الحع
مميَغ السذاعَل، كلع أكْغ ااّلتي كانْت تديُخ في الّذػارِع ليبًل ح

، أؼ إلى األماـ أّييا العامل، "قاديسا ىبػعيل"أفيُع ما يشذجكَف 
ًدا في الّشفذ مّسا قج تأتي بِو  ككاَف األمُخ غخيًبا ُيثيُخ تػجُّ

 أضخبِت األكساُط العخبّيُة إضخاَبيا (ـ1936)األّياـ، كفي سشة 
. الّذييَخ لدّتَة أشيٍخ، كلع أكْغ قج أنييُت تعميسي االبتجائيَّ 

كاَف الععُّ في إقامِة ِشبِو جبخّيٍة بعيًجا عغ الّتعّدِف في معاممِة *
قادِة الّثػرِة ضّج اإلنكميِد، إذ ُنِفَي كمجسػعٌة إلى سيذيل، 

كصادَؼ أف كاَف الععُّ في بيخكَت، فأكعَد إليِو بعُس األصجقاِء 
 ك فًطا ،البحاَء ىشاَؾ، ألفَّ اسَسُو كاَف ُمْجَرًجا في قائسِة السشفّييغَ 

 كعزًػا في الجسعّيِة ،لدبلمِتِو، كقج كاَف عزًػا في بمجّيِة  يفا
  (.ـ1928)اإلسبلمّيِة فخع  يفا اّلحؼ تأّسذ سشة 
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 أنَّ ما حرَل ؛ىل تقرجيؽ! نسؾُت بيَؽ بيتيؽ في الؾطؽ**
كعائمة؟  وحزؾركؼ ِمؽ تغّيخاٍت، لؼ يؤّثْخ عمى وجؾِدكؼ 

 انتحمُت مع أّمي كإخػتي إلى (ـ1938-1937)بيغ الّدشتيغ 
بيخكت، لكغ أبي بحَي في  يفا في السحلِّ الّتجارؼِّ مع بعِس 

 اشتعمِت الّثػرُة االضصخاباتُ كقج  ،الّذباب لمسحافطِة عمى الّخزؽِ 
 ا تجاًجا عمى كعِج بمفػر بتححيِق كشٍغ ، ضجَّ اإلنكميدُ الّثػرةُ ك

.  قػميٍّ لمييػِد في فمدصيغ
 في مجرسِة اآلندِة أميشة ،تعّمسُت في ىحه الّدشِة في بيخكتَ *

السحجسيِّ االبتجائّيِة، ثّع قّخرِت العائمُة العػدَة إلى  يفا، كلعّل 
الّصخَؽ البّخّيَة لع تكْغ آمشًة، فدافْخنا بحًخا مغ بيخكت إلى  يفا، 
بباخخٍة لع تكغ لمّخّكاِب، بل بابػر صغيٍخ لمّذحغ، ككانْت تذحُغ 

 ُ ِذَخ في الّصبحِة الّدفمى مغ الّدفيشِة، ،يػَميا قصيًعا مغ الغشعِ 
ـِ بالّتشّفِذ، كجمدِت العائمُة عمى ،ككانْت مكذػفةً   تدسُح لؤلغشا

أشبو بشدىٍة ما بيَغ ، سصح الّدفيشِة، ككاَف يػَميا ربيعيِّا جسيبًل 
. ميشاَءْؼ بيخكت ك يفا
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بعَج ىحا السذؾاِر الُسزشي وعشاِء الّتخحاِل بيَؽ حيفا **
وبيخوت، ىل ُعجتؼ إلى مدكِشكؼ األصمي؟ وكيَف استظعِت 

مؾاصمَة تحريِمػ العمسيِّ في علِّ ىحه الّغخوف؟ 
استأجْخنا بيًتا في  يِّ األلسانّية، لرعػبِة الّدكِغ في البيِت *

، ىشا درسُت لدشٍة كا جٍة في  الحجيِع الُسبلصِق لمحيِّ الييػدؼِّ
مجرسِة راىباِت الكخميميت بحيفا، كتمّحيُت مبادَغ الّمغِة اإليصالّيِة 

 ككانِت الحبلقُل ال تداُؿ سائجًة، فاقتخَح أخي أْف ،(ـ1940)سشة 
أذىَب لسجارس غّدَة مع أختي كأخي األصغَخ سشِّا، لششاَؿ تعميًسا 
أفزَل في مجارِسيا الحكػمّيِة،  يُث كانْت خالتي قج ُعّيشْت 

  . كخالي أستاًذا ىشاؾ،مجيخًة في مجرسِة البشاتِ 
ىكحا  طيُت بسعّمسِة الّمغِة العخبّيِة اآلندة عراـ الحديشي، *

ككانْت ُمَجرِّسًة عطيسًة ُتحبُّ الّمغَة كاألدَب، كتغخُس محّبَتيا في 
نفػِس شالباِتيا، ككاَف جػُّ السجرسِة كششيِّا، نشتطُع كلَّ صباٍح 

 مّسا ،كغيخىا" مػششي"، "نحغ الّذباب: "فششذُج األناشيَج الػششّيةَ 
قّػػ الّخكَح العخبّيَة في نفػِس الّصبّلب، ككشُت مخاىحًة في الّثالثة 
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 ،عذخ مغ عسخؼ، فتأّججْت رك ي بحبِّ الػشِغ كالّمغِة العخبّيةِ 
عخ األصيل مّسا  فطُتُو مغ السعّمحاِت كغيِخىا ِمغ الّذعخ بك الذِّ

كسا كاَف بخنامُج غّدة يذسُل نذاشاٍت ميشّيًة إلى جانِب ، الحجيع
، فكانْت ىشاَؾ  ّرٌة لمّتجبيِخ السشدليِّ ِمغ شبٍخ  الّتعميِع الّشطخؼِّ
، ككانْت  ّرٌة لمّتصخيِد كاألشغاِؿ اليجكّيِة، إضافًة  كغديٍل ككيٍّ

  .إلى الّخياضِة كاألناشيِج كالحخآِف الكخيِع كالّجيغ اإلسبلميِّ 
 إقامُة مباراٍة بيَغ صفػِؼ (ـ1940)قج تحّخَر في تمَظ الّدشة ؿ*

الّثػامِغ ِمغ السجارِس الحكػمّيِة لمبشاِت، كىكحا انيسكُت مع 
بشاِت صّفي في إعجاِد بخنامِجيا لمسباراِة، فكاَف ىشاَؾ ِقصٌع 

مصّخزٌة مشتحاٌة، كتجّربُت عمى شبِخ صيشّيِة كّبِة البصاشا، كسا 
دأبُت عمى  ياكِة بداٍط ِمغ الّرػِؼ السمّػِف عمى ندِق بداِط 
غّدة الّذييخة، كفي نيايِة الّدشِة الّجراسّيِة ُأرسمِت األشغاُؿ اليجكيَُّة 

مَع السعّمسِة السختّرِة كمعي، ألقػـَ بصبِخ كّبِة البصاشا، 
كالجسيُل أّنشا ُ دنا عمى السكانِة الّثانيِة بيَغ تصخيٍد ك ياكٍة 

.  كشبٍخ، كال أذكُخ أّية مجرسٍة نالِت الّجرجَة األكلى
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ما مجى استعجاد األىل لتقّبِل فكخِة تعميِؼ بشاِتيؼ آنحاك؟ **
وىل عانِت الّذاّبُة سعاد ِمؽ ىحا الجانب؟  

 في الّدشة الّتالية أف أنتحَل إلى دار السعّمساِت ُيفتخض أفكاَف *
في الحجِس لمّتعميِع الّثانػؼِّ كالّتخّرِز كسعّمسٍة، لكّغ العائمَة لع 
تعجْبيا فكخُة إرساِؿ ابشِتيا لمّجراسِة بعيًجا عغ البيِت، ففّزمْت أف 

  .أكسَل تعميسي الّثانػؼَّ في ثانػّيِة راىباِت الّشاصخِة في  يفا
 بيَغ جسيِع ىحِه السجارِس ميدُة اقتصاِؼ ثسخة ؼكاَف لتشّحلِ *

 زاراٍت كأساليب مختمفٍة، فحػيْت لغتي العخبّيُة في غّدة، 
عغ كاإلنكميدّيُة في بيخكت، كالفخندّيُة في راىباِت الّشاصخِة، عجا 

 كالّتجبيِخ السشدليِّ ،السياراِت السختمفِة كالّتصخيِد كالحياكةِ 
كالّخياضِة، ككجُت أبجأ العدَؼ عمى الكساِف، لػال أّف السعّمَع كاَف 

.  رجبًل، فمع يدسْح لي أبي أف ُأ ّحَق ىحا الحمعَ 
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ّزواٍج وشغِف القخاءِة، كيَف انعكَذ مدؤولّيات الما بيؽ **
ِػ اإلبجاعّي؟  زواُجِػ عمى حدِّ

 كلع أنجْب أشفااًل  ّتى سّغ ،في سغِّ الّدادسة عذخة تدّكجتُ *
العذخيغ، فكشُت أقزي معطَع كقتي في السصالعِة، كقج ُشغفُت 

 .كلَّ ما يرُل إلّي ِمغ كتِبوِ  بأسمػِب شو  ديغ، ككشُت أقخأ
كجبخاف كغيخىسا مغ كّتاِب كشعخاِء تمَظ ، كحلظ تػفيق الحكيع

الفتخِة، كسا شغفُت بذعِخ ندار قّباني اّلحؼ انتيَج أسمػًبا مغايًخا 
  .عغ الّذعخ الّتحميجؼّ 

كحلظ قخأُت شعَخ السيجِخ مثَل إيمّيا أبي ماضي كغيخه، ككشُت 
أقخأ ليع كأتأّثخ بيحِه األساليِب السختمفِة، مّسا انعكَذ في شعخؼ 

اّلحؼ بجأُت أكتُبُو في تمَظ الّدشيغ كال أنذُخُه، فيػ بػُح الّخكح 
كالسذاعِخ الخاّصِة، أكتُبُو لمّتشفيِذ عغ قمٍق اجتساعيٍّ كسياسيٍّ 

. كاَف يدػُد ببلَدنا مشُح تمَظ الّدشػاِت كما زاؿ
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ما ىؾ أثخ االحتالِل عمى الّثقافِة الفمدظيشّيِة، وأيؽ وصمْت **
الحالُة الّثقافّيُة في ذلػ الؾقِت؟ 

فخضْت سمصاُت اال تبلِؿ قانػَف الّتعميِع اإللداميِّ في السجارِس *
االبتجائّيِة في تمَظ الّدشػاِت العجاَؼ، إذ ىاجَخ معطُع السثّحفػَف 

 كسا كانػا ،إلى البمجاِف العخبّيِة السحيصِة بفمدصيَغ ىجخًة مؤّقتةً 
يطّشػَف، ما دفَع كلَّ  سمِة الّذياداِت  ّتى االبتجائّية إلى سمِظ 
الّتعميِع، كىكحا انخخشُت في الّتعميِع في مجرسة إبصغ االبتجائّيِة 

 ،الحخيبِة مغ بيتي، كسا كاصمُت دراستي لمّتكسمِة في شيادتي
 ّتى نمُت شيادَة البكالػريػس في تعميِع الّمغِة اإلنكميدّيِة مغ 

 (ـ1990)كّمّيِة أكرانيع لتأىيِل السعّمسيَغ، كتابعُت  ّتى سشة 
.  ك ّػلُت نذاشاتي لؤلدب كالّشذاِط االجتساعيِّ ،عشجما تحاعجتُ 

 ِمؽ أيؽ أتْت فكخُة التحاِقػ بالّشذاِط الّشدؾّي؟**
 رئيدِة ؛في سشػاِت الّدّتيشّياِت تعّخفُت إلى الّدّيجِة ندىة قّراب*

الحدِع الّشدائيِّ العخبيِّ في اليدتجركت، ككانْت تبحُث عغ 
نذيصاٍت عخبّياٍت لمعسِل معيا في الّشػادؼ الّشدائّيِة اّلتي ُأنذئْت 
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 لتػعيِة السخأِة كتثحيِفيا، فخّ بُت ،في الحخػ كالبمجاِت العخبّيةِ 
بالفكخِة، كساىسُت بِذعخؼ كمحاضخاتي الّتخبػّيِة عغ  حػِؽ 
السخأِة، كأىّسّيِة العبلقِة بيَغ البيِت كالسجرسِة في تعميِع كتخبيِة 

 كأىّسّيِة تعميِسيا ،األشفاؿ، كعغ مكانِة السخأِة في السجتسعِ 
 إلى آخِخ السػاضيِع ،لتحديِغ كضِع األسخِة كبالّتالي األّمِة كمِّيا

.  اّلتي كاَف السجتسُع بأَمّذِ الحاجِة ليا
، ِمؽ أّيِة بّؾابٍة ** لِػ أنذظٌة عمى الّرعيج اإلعالميِّ والّثقافيِّ

دخمِت ِسمَػ اإلعالِم؟ 
بجايًة، تػّليُت رئاسَة تحخيِخ مجّمِة كمسِة السخأِة اّلتي كانْت ُتػّزُع *

تعّخفُت إلى نديع رجػاف كعمى عزػاِت الّشػادؼ الّشدائّيِة، 
، اّلحؼ اقتخَح عمّي تحخيَخ صفحٍة لمسخأِة "جخيجِة اليـػ"محّخِر 

كاألسخِة في الجخيجِة، كىكحا بجأُت أكلى خصػاتي في الّرحافِة، 
فذاركُت في بخنامِج قزايا السدتسعاِت في ركِغ السخأِة في 

افتتاح الّتمفديػِف اشتخكُت في بخامِجِو الّثحافّيِة عشج اإلذاعِة، ك
، "عشجؼ سؤاؿ"ك" قزّية َتُيسُّظ"كاالجتساعّيِة العخبّيِة، مغ خبلِؿ 
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" مخخِّبيغِ " ّتى بجؤكا بإدخاِؿ أسئمٍة سياسّيٍة، كاستعساِؿ كمسِة 
عغ أعساِؿ السحاكمِة الػششّيِة، فتخكُت البخنامَج، كاقترخُت عمى 

  يغ تحاعجُت، (ـ1990)بخنامِج األسخِة االجتساعيِّ  ّتى سشة 
. كاقترَخ نذاشي عمى الّذعخ كالّثحافِة كالسدخحِ 

عاصخِت الّشكبَة وتبعاتيا، بخأيِػ ما أثخ الّشكبِة عمى الِحّذِ **
الّذعخيِّ لجى شعخاء تمَػ الحقبة؟ 

أّثخِت الّشكبُة كمأساُة شعِبشا الفمدصيشّي تأثيًخا عسيًحا في ِشعخنا *
، فغسَخُه الغزُب كالّثػرُة كالّمػعُة كالحشيُغ، كبخَز  كأدِبشا السحّميِّ

 كدخكا الّصْػَؽ ،بتأثيخ الحدِب الّذيػعيِّ ُكّتاٌب كشعخاء محّمّيػف 
السفخكَض عميشا، كعْدلشا عغ أىمشا كجيخاِنشا ِمغ الّجكِؿ العخبّيِة 

.  إميل  بيبي، كمحسػد دركير، كسسيح الحاسع، كغيخىع:مثل
ما أثخ الّتعّجدّيِة الحدبّيِة الّدياسّيِة عمى السديخِة الّثقافّيِة؟ **

 وما مجى تأّثخ األدباء بيحِه الّتعّجدّيِة؟
 كإف آلَسشي انذصاُر األدباِء بفعِل ،لع أكمْغ بالحدبّيِة الّدياسّيةِ *

ـٍ دراسّيٍة أدبّيٍة  األ داِب الّدياسّيِة، ككشُت قج تعّخفُت خبلَؿ أّيا
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 راشج  ديغ، فػزؼ : إلى كثيٍخ مغ أدباِئشا مثل،في تل أبيب
 فيج أبػ خزخة، السخ ـػ كتػرجخيذ عبج هللا، جساؿ قعػار، د

مؤّيج إبخاىيع، سميع شعذػع، تػفيق فّياض كغيخىع، كنذخُت 
. شعخؼ في السجبّلِت السحّمّيةِ 

كيف تسّكشِت ِمؽ تجاوِز اختالفاِت سياسّيِة وأيجيؾلؾجّيِة، مع *
كّتاب وأدباَء مؽ تؾّجياٍت أخخى قج تتشاقُض مع ترّؾراِتِػ؟ 

في ىحِه الّدشػاِت َنَسْت صجاقٌة كا تخاـٌ متبادٌؿ بيشي كبيَغ كاّفِة *
 َميسا اختمْفشا في مػاقِفشا، كلع ُيؤّثْخ ىحا عمى ،أدباِئشا كشعخاِئشا

اليجِؼ الّدامي اّلحؼ نزُعُو جسيًعا ُنرَب أعيِششا، كِمغ ىحا 
 ،الّرخاع في السػاقِف انصمحْت نطخٌة ساميٌة مْخمرٌة لمغِتشا

لّتعبيِخ عغ ىحا كمِِّو بمغٍة ؿَ حِّشا في الحياِة بكخامٍة، كؿِ  ك،ُىػّيِتشاؿك
 ، َميسا اختمفِت األساليبُ ،عخبّيٍة فريحٍة صخيحٍة صادقةٍ 

. تبايَغ الّتعبيخُ َميسا ك
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اعتخضْت عائمُتِػ عمى دراسِتِػ في القجس في بجاياِتِػ، فسا *
مجى اعتخاضيا عمى التحاِقِػ بالعسِل بأنذظِتِػ اّلتي ذكْخِتيا، 

خاّصًة وأّنِػ انتقمِت ِمؽ السشبِخ العائميِّ إلى السشبِخ العاّم؟ 
 كالّشذاِط ،خبلَؿ ىحا الّتدمدِل في العسِل الّرحافيِّ كاإلذاعيِّ *

، كاَف لي ُمصَمُق الحّخّيِة في  األدبيِّ كاالجتساعيِّ كالّتعميسيِّ
الّترّخِؼ كاّتخاِذ الحخاراِت، كلع َتعتخْض عائمتي أك زكجي عمى 
ذلظ، بل عمى العكذ، كاَف عسمي مبعَث اعتداٍز كفخٍخ لدكجي 
كأكالدؼ كعائمتي كمِّيا، كقج أقشعُتيع أّف األىسّيَة ليدْت بالسشبِخ 

ُمُو ك ،اّلحؼ أُبثُّ مشُو أفكارؼ، كإّنسا لؤلفكار اّلتي أبثُّيا بسا أقجِّ
لذعبي كبشاِت كششي ِمغ خبلِلِو، كأف أكػَف أميشًة عميِو، خيٌخ 

مّسا لػ أُعِصَي ألشخاٍص قج ال يدتغّمػَنُو ضجَّ مرمحِة مجتسِعشا 
كُأّمِتشا، كسا أّنُو لع يكْغ في ذلظ الحيِغ إذاعاٌت َمحّمّيٌة سػػ 
الّخسسّيِة، فحافطُت دائًسا عمى ا تخامي لُيػّيتي، سػاًء في 

ـِ، إذ آمشُت دائًسا  ،الّتعامل مع الّتمفديػِف أك سائِخ كسائِل اإلعبل
ـَ لسغ ال يحتخـُ نفَدُو كأصَموُ   . أّنُو ال ا تخا
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ما مجى تأثخِك بأجشجاِت السشبِخ العاّم، خرؾًصا وأّن ىحا **
السشبَخ يدعى إلبخاِز وتعسيِق ثقافٍة أخخى، تتعارض كّميِّا مع 

ثقافِتِػ الؾطشّيِة؟ 
ـِ كتحجيِخ  معيلع يتعامل*  أؼّّ ِمغ ىحه السشابِخ إاّل با تخا

ـْ كالًء رخيًرا بغيَة  كالحسج هلل، ذلظ أّني لع أتسّمْق أ ًجا، كلع أقجِّ
الحرػِؿ عمى مخكٍد أك كضيفٍة، إذ  خصُت عمى مدتحبِل 

أشفالي ككْضِع عائمتي، فمع أتصّخْؼ في ترّخفاتي، بل التدمُت 
، بالسصالبِة بححِّشا ككخامِتشا في كشِششا دكَف شعاراٍت أك إسفاؼٍ 

تجّشبُت ككَعّبخُت عغ مػاقفي برخا ٍة في شعخؼ كمحاضخاتي، 
في عسمي كسعّمسٍة ما يسكُغ أف ُيجيَششي أك َيسذَّ كششّيتي، 

كانْت سشػاٌت صعبٌة لمغايِة، لكّششا  افطشا عمى ُىػّيِتشا كثحافِتشا ؼ
. العخبّيةِ 
ىشاَك تغّيخاٌت فخضْت نفَديا عمى الؾاقِع الفمدظيشّي، كيَف **

 أثخ االحتالُل عمى الّشديِج الفمدظيشّي العخبيِّ بكاّفِة مدّسياِتِو؟
لحج مّخِت العائبلُت الكبيخُة بطخكٍؼ قاسيٍة، فُرػِدرْت أراضييا *



 

19 
 

كمستمكاُتيا، ما ىّد كياَنيا كسمصَتيا، كُفخضْت شخكٌط صعبٌة 
ّما دفَع الّذباب لمعسِل في الّرشاعاِت كالبشاِء في ـفي الحخػ، 

 كُيشفحػَف أجػَرىع عمى ،السجف الييػدّيِة، كعّساٍؿ يكج ػَف نياًرا
 ليعػدكا إلى ،بشات اليػػ ليبًل، كَيشامػَف في أماكِغ عسِميع

  .الحخيِة في األعياِد أك نيايِة العسل
بجأْت عسمّيُة غدٍل لمّجماغ كانبياٍر بسجيشٍة زائغٍة زائفٍة، ما خمَق 
تفّدًخا في الحياة العائمّيِة، كأكجَج فجػًة بيَغ عحمّيِة السخأِة اّلتي 
بحيْت في الحخيِة، كبيَغ الّخجِل اّلحؼ انتحَل بسعطِع كقِتِو كتفكيِخِه 

. كلغِتِو إلى األجػاء الييػدّيةِ 
كلسحاكمِة كترحيِح ىحِه األكضاِع الُسدريِة، تزاعَف الِحْسُل 
عمى الُسثّحفيَغ قػاًل كفعبًل، كاضصّخىع إلى تكثيِف محاضخاٍت 

تثحيفّيٍة كنجكاٍت أدبّيٍة، ككاجِب تذجيِع السخأِة كالفتاِة عمى 
ـِ اندياِقيا ، كالعسِل خارَج الحخيةِ ،استكساِؿ تعميِسيا الجامعيِّ   كعج

 . ِمغ سمػٍؾ مديٍء إلى  زارِتيا كأصالِتيا،في تحميِج الُسغخياتِ 
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تتحّجثيَؽ عؽ ىحا االنفتاِح عمى السجيشِة، فيسا يتعّمُق **
؟ بعائمِتِػ وبأىالي القخى، ما حجُؼ تأثخىا بالؾاقع الججيِج ومشو

انتحمْت عائبلٌت كثيخٌة ِمغ الحخيِة إلى السجيشِة، فذّكَل خصًخا *
 كبحيْت كبيًخا عمى األرض اّلتي أُىسمْت كتعّخضْت لمسرادرِة، 

في مدرعِة إبصغ مع معطِع أفخاِد عائمِة قخماف،  عائمتي
 بعج أف ُنِيبِت ،كانرّبِت الجيػُد عمى السحافطِة عمى رعايِتيا

الَسحبّلُت الّتجارّيُة في  يفا، ككثيٌخ ِمغ اإلخػة ىاجخكا إلى 
أمخيكا لمِعمع، كالباقػف  اكلػا سجَّ فخاِغ ىحا الػضِع الّرعِب، 

، ما أثاَر في قمبي لػعًة  كما خّمَفُو ِمغ ألٍع في قمػِب كباِر الّدغِّ
 اَف الّخ يل أميستي " ":البيت السيجػر"قريجِة ؼ سّجمُتيا ؼ

 ."كَشَػْكا بو أفخا شا كتحّجَر الّجمع التياعا/  الستاَعاأ ّبتشاكشػػ 
مدحٌة ِمؽ الحدِن طغْت عمى أشعار الّدّيجة قخمان **

 وقرائِجىا وكتاباِتيا، ما مداحُتيا؟
كاَف ِمغ الّصبيعيِّ أف تصغى مدحُة الحدِف عمى شعخؼ كمِِّو، *

 ..البعثِ "لكغ مسدكًجا بخكِح الّتحّجؼ كاألمل، كسا في قرائج 
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 ِمغ مجسػعتي ،" زىخٌة كرماؿٌ .. َمغ أنا.. تحّسلْ ..أنا كالّتتار
 .. غخيٌب في ديار أبي كجّجؼ:كقرائج"  شيغ اليدار"الّذعخّيِة 

 مغ مجسػعتي الّذعخّيِة الّثانيِة .. نذيج االنتفاضة.. شفػلة..قانا
 ".  عخيذة الياسسيغ"

 نتجْت عؽ االحتالِل وتبعاِتِو عمى التيرغؼَ الّغخوف **
اإلندان الفمدظيشّي، ىل بقَي لمّذعِخ مكانٌة في الّشفذ اّلتي 

 القريجِة في تمَػ ىاوما مجى الّتجاوب مع؟ وخدَىا الّتذّخدُ 
السخحمِة؟ 

كانْت قرائجؼ كدائِخ قرائِج الّذعخاِء، تمحى استحداًنا *
 عشجما ُألحييا في السحاضخاِت كالّشجكاِت األدبّيِة، ،كتجاكًبا عسيًحا

ّـِ كألِع السأساة اّلتي قاسى  ذلظ أّنيا كانْت ُتعّبُخ عغ الَيعِّ العا
مشيا شعُبشا، كحلَظ عغ كجػِب الّترّجؼ لبل تبلِؿ بالسصالبِة 
بححػِقشا، كعِغ األمل كالّترسيِع اّلحؼ ال يتدعدُع، كعمى خمِق 

. مدتحبٍل أفزَل لشا كألكالِدنا كأ فاِدنا
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ما مجى  ،(ـ1948)شعخاُء وأدباُء فمدظيؽ السحتّمة سشة **
تأثخىؼ ِمؽ مؤامخة عْدِليؼ عؽ واقِعيؼ ومحيِظيؼ العخبّيْيؽ؟ 

وكيف تعاطيِت مع القزايا العخبّيِة في قرائِجِك ونرؾِصِػ؟ 
 كاَف ،(ـ1991)عشجما رّ ْبشا بسؤتسِخ مجريج لمّدبلـ في سشة *

تخ يُبشا صادًقا كعسيًحا ِمغ قمػِبشا اّلتي أضشاىا الّرخاع، 
ـِ الّزّباِط ـخرػًصا بعَج انبعاِث األ ؿ مع ثػرِة مرخ، كاستبل

األ خاِر دّفَة الحكِع تحَت رئاسِة البصل الجخؼِء، كالسؤمِغ بحقِّ 
 ،الّذعػب في الحياِة الُحّخِة الكخيسِة الّخئيذ جساؿ عبج الّشاصخ
اّلحؼ رفَع رؤكَسشا باعتداٍز كشجاعٍة، كلع َنُعْج ُنخفي محاكمَتشا 

 كمع أممشا باقتخاِب .لبل تبلِؿ كالّترخيَح بآمالشا قػاًل ككتابةً 
في  (إسخائيل)الّدبلـ مع مؤتسخ مجريج، لع نكْغ مؤمشيَغ بِرجِؽ 

رغبِتيا بالّتحاكِر، بل تػّقعشا خجيعًة، كىكحا عّبخُت عغ مذاعخؼ 
/ ُىّبي رياح الّدمع  افمًة بأشياؼ الّتسّشي" :تمَظ بحريجِة رؤيا

، كقريجة " شيغ اليدار" كقريجة ،"شعُع السخارِة شاَؿ في أفػاىشا
. في السجسػعة نفديا" خيبة"
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ّـِ؛ كاَف كلُّ الّذعب * كاَف ىحا شعػًرا عامِّا إلى جانِب األلِع العا
ـِ إعصاِء  ُيعاني ِمغ الّطخكؼ الحاسيِة اّلتي نعيُر فييا، ِمغ عج
فخِص عسٍل لمسثّحفيَغ الفمدصيشّييغ، بسا ُيبلئُع مدتػاىع العمسيَّ 

 الّزخائِب الباىطِة كمرادرِة األراضي العخبّيِة، دفعك كقجراِتيع،
بحّجِة األمِغ كمعدكخاِت تجريِب الجيِر أك إقامِة مدتػششاٍت، 

كبدبِب سػِء السعاممِة، كاَف عمى اإلنداف الفمدصيشّي بْحَؿ 
أقرى جيػِدِه إلعالِة أشفالِو كعائمِتِو، كالسحافطِة عمى أرضِو، 
بل أصبحِت األرض ُتذّكُل عبًئا ثحيبًل عمى مالِكيا اّلحؼ ال 
يفمُحيا بيِجِه، فالّزخيبُة كأجخُة العّساِؿ كثسُغ البحكِر كالّدساِد 

لخ، مغ الّتكاليِف كالسدتمدماِت لفبل ِتيا، تكاُد إ.. كالحخث
  .تحىُب بأرباِح السػاسعِ 

ىكحا كاَف كضُع مدرعِة إبصغ اّلتي امتمكْتيا عائمُة قخماف مشُح 
سشػاِت العذخيغ مغ الحخف الساضي، أؼ بعَج الحخِب العالسّيِة 

عبج كالحاج شاىخ األخػاف األكلى، فبعَج أف جعَل مشيا 
 كآباِر ،الّخؤكؼ مدرعًة نسػذجّيًة، مغ  يُث األصشاؼ السدركعةِ 
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السياِه اّلتي  فخكىا كاستخخجػا مشيا مياه الّخّؼ، كياخػر البحِخ 
اليػلشجؼِّ الّشسػذجيِّ ِمغ  يث الّتخبيِة كالحْمِب كالّشطافِة، ك خِث 

 ،األرض بأ جِث اآلالِت، إلى جانِب معرخٍة لديِت الّديتػف 
كانِت السدرعُة ك ، كجاركشٍة لمحبػِب كالحسحِ ،كمرشِع الحبلكةِ 

تشعُع بالكيخباِء كخّط تمفػف مشُح أكاخِخ الّثبلثيشّياِت في الحخف 
الساضي، لكغ أصبحْت تكاليُف الكيخباِء باىطًة فيسا بعُج، 
كشالبْت كزارُة الّرّحِة بإصبل اٍت باىطِة الّثسِغ في مرشِع 

الحبلكِة كمعرخِة الّديِت كغيِخىا، ما جعَل العائمَة تزصخُّ إلى 
إيحاِؼ فخِع الّرشاعِة، كتحػيِل الّدراعِة إلى فبّل ٍة بأيجؼ 

ضامشيغ يعسمػَف عمى الحّرِة، ذلَظ أّف أشجار الفاكيِة لع َتُعْج 
 ًة دكف بّخاداٍت لحفِع الّثساِر لحيِغ ترجيِخىا، ىحا إذا كانْت بُمخ

نػعّيُتيا َترمُح لمّترجيِخ، كإاّل ذىبْت لبلستيبلِؾ السحّميِّ قميِل 
الّخبِح، مع ىحا بحَيْت إبصغ مكاًنا ىادًئا ُمخيًحا لمّدكِغ، بعيًجا 

عغ ضجيِج كمفاسِج السجيشِة، خرػًصا لتخبيِة األشفاؿ، كىكحا 



 

25 
 

ـُ في إبصغ مع زكجي كأشفالي، إلى جانِب  استحّخ بي السحا
. العائمِة السػّسعِة السحيصِة بيع

عمى الّرعيِج األَسِخّيِ ومجاِر حياِتِػ الخاّصِة والعامِّة، ىل **
 أمانيِػ رغؼَ كّلِ الّغخوف والسشعظفاِت اّلتي مخْرِت بيا؟ ِت حّقق
في ىحه الّطخكؼ الّرعبِة كاَف ىسُّشا األكبُخ زكجي كأنا تخبيَة *

أبشاِئشا تخبيًة كششّيًة صادقًة، كالػصػَؿ بيع إلى الغاياِت اّلتي 
أرادكىا في الِعمع كالحياِة، كعشجما كصمػا إلى سغِّ الّدكاِج، كاَنت 
ليع  ّخّية االختياِر بإرشاِدنا كمداعجِتشا، سػاًء كاَف ذلَظ ببحاِئيع 
في الػشِغ، أك اضصخاِرىع لمّدفِخ كلبلستدادِة ِمغ الّتخّرِز في 

مجاِؿ عسِميع، ككاَف ذلَظ في سشػاِت الّدبعيشّياِت الحافمِة 
 تخّخجْت ابشتاَؼ ـ1973باأل جاث عائميِّا، ففي أكائِل سشة 

سػسغ كُسميسى ِمغ الجامعِة األمخيكّيِة في الحجس بذيادة بي 
إؼ، كفي أكاخِخ تمظ الّدشة تدّكجْت سميسى كسافخْت مع زكِجيا 
ـٍ ُكلَج ابُشيا البكُخ، كفي صيِف  إلى الػالياِت السّتحجِة، كبعَج عا

  . تدّكجت ابشتي سػسغ، كفي الخخيِف تػّفيت أّميـ1974سشة 
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 اشتخكُت بجكرٍة لتأىيِل معّمسي الّمغِة ـ1975كفي صيف سشة 
نجمتخا، كقج كانْت دكرًة مفيجًة إاإلنكميدّيِة في بعثٍة إلى مانذدتخ 

ا  اشتخَؾ فييا ُمعّمسػ الّمغِة اإلنجميدّيِة مغ ستٍّ كعذخيغ ،ججِّ
دكلٍة، ككانْت لشا جػالٌت تثحيفّيٌة في مشصحِة البحيخاِت كقخيِة 

 ،، كزيارِة إدنبخه، مخكًرا بحخيِة ىيػارث ككردث ككردثالّذاعخِ 
كبيِت الكاتباِت الّذييخاِت شارلػت كإميمي بخكنتي، كبعَج عػدتي 
لمببلِد كبجايِة الّدشِة الّجراسّيِة تػّفي كالجؼ، ثّع ُكلَج ابُغ سػسغ 
البكخ  فيجؼ الثاني، ككشُت قبَل سشة التححُت بكّمّيِة أكرانيع 

 في دكرٍة لسعّمساِت مخ مِة اإلعجادّيِة، كألتسّكَغ ،لتأىيل السعّمسيغَ 
 كاَف عميَّ أف ُأسّجَل ببخنامج اؿ ،مغ الّتجريِذ بالسخ مِة الّثانػّيةِ 

بي اؼ لتعميع اإلنجميدّيِة، كىكحا فعمُت، كشُت ُأَدرُِّس كَأدرُس 
خبلَؿ الّدشػات الخسذ اّلتي استغخَقيا بخنامُج الّمغِة كأساليِب 

ككاف زكجي يداعُجني خبلَليا ، ـ1981 عاـالّتجريِذ، كانتيت 
. في الّتشّحِل ما بيَغ مجرسِة إبصغ ككّمّيِة أكرانيع
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كيَف تعاطيِت مع اّتحاداِت الُكّتاِب واألدباِء، وىل ىحِه **
؟   االّتحاداُت ُتسّثُل ضسانًة لَتؾاُصِل السذخوِع الّثقافيِّ الؾطشيِّ

 تزعُّ ،في َسشػاِت الّثسانيشّيات نذصْت  خكُة تأسيِذ رابصةٍ *
الّذعخاَء كاألدباَء العخَب في الببلِد، إلى جانِب اّتحاِد الُكّتاِب 

كانِت الّخابصُة تشطيًسا . اّلحؼ سبَق كأقيَع بخئاسِة سسيح الحاسع
ختيَخ السخ ػـُ اديسحخاشيِّا تعَّ انتخاُب أعزائيا بالّترػيِت، ك

الّذاعُخ فػزؼ جخيذ عبج هللا رئيًدا، كالّذاعُخ السخ ػـُ ميذيل 
 ّجاد رئيًدا فخخيِّا، ا تخاًما لِدشِِّو كمجيػِدِه في ضعِّ أكبِخ عجٍد 

كقج نّدحِت الييئُة شباعَة  ِمغ الّذعخاِء كاألدباِء لمّخابصِة،
مجسػعاٍت شعخّيٍة، كمؤتسخاٍت كلحاءاٍت كنجكاٍت أدبّيًة ُدعَي إلييا 

قج ، كشعخاُء كأدباُء ِمغ جسيِع أنحاِء الببلِد كالّزّفِة مّخة كلَّ سشةٍ 
، كحلظ عخائس ضجَّ  انزَسْسُت إلييا، ككاَف لشا نذاٌط كششيّّ

إغبلِؽ السجارِس في الّزّفِة كغّدة، كَدَعْسشا كاألسخػ تعحيب 
، "كىج االنتفاضة"االنتفاضَة األكلى بإصجاِر مجسػعٍة أدبّيٍة 

شسمِت الحرائَج كالحرَز، كقج عّبخُت عغ مذاعخؼ بحرائج 
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 كنذيج ،، كشفػلة" شيغ اليدار" في ، ُمشيتي، البعث:مثل
 . "عخيذة الياسسيغ"االنتفاضة في 

ما لبثْت ىحِه الّخابصُة بعَج كفاِة الّذاعِخ فػزؼ عبج هللا ر سو هللا 
أف تفّككْت، كانذقَّ مشيا قدٌع كبيٌخ أّلَف الّشحابَة العاّمَة لمُكّتاِب، 

، كاستسّخْت في إصجاِر  كما زلُت مع ىحِه الّشحابِة  ّتى اليـػ
اّلتي انبثحْت ِمغ مجّمِة مؤّسدِة السػاكِب اّلتي " السػاقف"مجّمِة 

صجرْت عغ الّخابصِة، كىي مجّمٌة أدبّيٌة ثحافّيٌة عاّمٌة ال تداؿ 
.  ترجُر مشُح ذلَظ الحيغ

 ال ُيسكُغ أف ُيحّيَجُه إشاٌر، فيػ ،إّف األديَب كالّذاعَخ ككلِّ فّشافٍ *
ركٌح  ّخٌة متسّخدٌة تُبثُّ أفكارىا كإبجاعاِتيا السشبثحَة ِمغ أعساقيا 
ُ ّخًة شّفافًة ال ُتسّثُل سػػ ذاِتيا، كما شّجعشي عمى إصجار 

عخيذة " ك،م1995 "ىدار الحشيغ" الّذعخّيتيغ فمجسػعتياؿ
في شّتى االنتعاش  كاَف ِمغ أثخ ىحِه الحخكِة ،ـ1997" الياسسيغ

. السجاالِت كالحّرة كالّخكايِة أيًزا
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ىل نجحْت ىحِه االّتحاداُت والحخكاُت في رفِع مكانِة األدِب **
محّميِّا وعخبيِّا؟ وىل أثخْت ىحِه األنذظُة عمى الجياِت 

السختّرِة في الحكؾمِة، لالعتخاِف بؾاقِع الّثقافِة العخبّيِة 
والسثّقفيَؽ العخِب؟ 

كاَف النصبلِؽ الحخكِة األدبّيِة في الحخِف الساضي في ببلِدنا ما *
 جا بػزارِة السعارِؼ كالّثحافِة، أف ُتَعيَِّغ جائدًة سشػّيًة ُتػزَُّع عمى 
َمغ تختاُرىع لجشُة تحكيِع ُمعّيشٍة ِمغ ِقبل الػزارِة، شخَط أف تحخَأ 
نتاَجاتيع كُتحّيَسيا، فيفػُز سشػيِّا ثبلثة مغ األدباء، كبجأ ىحا 

ـُ سشة   كفاَز ثبلثة شعخاء مشيع الّذاعخ إدمػف ،ـ1989االىتسا
شحادة، كُسّسيْت جائدُة الّتفّخغ، عمى أساس أف يتفّخَغ السبجُع 

 كىي ،لؤلدِب، ككاَف ىحا غيَخ معحػٍؿ شبًعا، إذ ال تكفي الجائدةُ 
ـُ شيخيِّا كأجِخ معّمٍع ال تكفي إلعالِة عائمٍة، فتغّيَخ اسُسيا  ُتحّج

  .لجائدِة اإلبجاع
تتالِت الّدشػاُت دكَف أف يكػَف ألؼٍّ ِمغ السبجعاِت نريٌب في *

الجائدِة، كىشا ارتفَع ا تجاُج السخأِة عمى ىحا اإلىساِؿ لذأِنيا 
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كأدِبيا، كنّطسِت األديباُت لحاًء ا تجاجيِّا دَعْت إليِو شخرّياٍت 
ذاِت نفػٍذ، كبعَس أعزاِء البخلساف، كَدَعَسيا بعُس األدباِء 

كاَف ليحِه . اّلحيَغ شعخكا باإلجحاِؼ اّلحؼ لحَق باألديباتِ 
الحخكِة أثخ فّعاؿ، كلػ كاَف متأّخًخا تدع سشػات، ففي سشة 

 فدُت بالجائدِة مع أربعة مغ األدباء الّخجاؿ، إذ ازداَد ـ1998
 نالْتيا الحاّصة ـ2000عجُد الفائديَغ إلى خسدة، كفي سشة 

 نالتيا نجاء ـ2001فاشسة ذياب مع أربعة زمبلء، كفي سشة 
فازت  ـ2002خػرؼ، كقج ازداَد عجُد الفائديغ إلى ثسانية، كسشة 

 كبدعي ،ـ2007بيا شػقّية عخكؽ، كنيى زعخب قعػار، كسشة 
مغ كزيخ الّثحافة العمـػ كالخياضة غالب مجادلة، ارتفَع عجُد 
الفائديَغ بالجائدة إلى اثشي عذخ، ككانت بيشيع مشى ضاىخ، 

نالت الجائدة ىياـ قببلف  ـ2006كآماؿ دّلة كخّيشة، كفي سشة 
. مع سبعة زمبلء
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 ندسع أصؾاَت ُمثّقفيَؽ ُتذّكُػ في نداىة ىحه الجائدة، نالكؽ**
! بل ونمسُذ غزًبا ِمؽ الّظخرقِة اّلتي ُتسشُن بيا ىحه الجائدةُ 

ما قؾُلػ في ىحا الّذأن؟ ف
ال شظَّ أف ُتثيَخ ىحِه الجائدُة كبعُس أسساِء الفائديغ بيا *

غزَب كا تجاَج بعِس األدباِء، خرػًصا َمغ تأّخَخ في نْيِميا، 
اّلتي كاَف أعزاُؤىا يتغّيخكَف كلَّ بزِع  بحّجِة أّف لجشَة الّتحكيعِ 

 كإّنسا كاَف الّتػزيُع ،سشيٍغ، لع تحخْأ إنتاَج األدباِء الفائديغَ 
بالسحدػبّيِة، كىشاَؾ َمغ اعتخَض عمى مبجأ نْيِل جائدِة اإلبجاع 

ناسيغ أّنشا نعيُر تحَت كشِف  كِع ُمتِمغ مؤّسدٍة صييػنّيٍة، 
ىحِه السؤّسدِة كالّجكلِة، نتحاضى مشيا ركاتَبشا كسعّمسيغ كمػّضفيَغ 
ككلِّ عسٍل آخخ، كنجفُع ضخيبًة كأؼِّ مػاشٍغ في الّجكلِة، فمساذا 

بخأيي ىحا أقلُّ ما ُيسكُغ أف  ُنحَخـُ ِمغ مكافأِة تحجيٍخ إلبجاعشا؟
  .ُتحّجَمُو الّجكلُة لسبجعييا

كمغ نا يٍة أخخػ، أّدػ ىحا الّتشافُذ لشْيِل الجائدِة إلى الّتدّخِع *
في إصجاِر الكتِب الّزعيفِة الّخكيكِة، كغسخِت الخػاشُخ اّلتي ال 
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، كقج ازد سْت  ُيفَيُع معشاىا صفحاِت الجخائِج باسِع الّذعخ الُحخِّ
فييا الّخمػُز كالكمساُت السحتبدُة اّلتي ال َيفيُع كاتُبيا السغدػ 

مشيا، بل لسمُسػا كمسًة مغ ىشا كأخخػ مغ ىشاؾ، كنثخكىا عمى 
أسمػِب الّذعخ الحجيِث  خكًفا متفّخقًة كسصػًرا مذصػرًة، ضاّنيغ 
أّنيع بيحا قج كلجػا عالَع الحجاثِة، كانزّسػا إلى زمخة الّذعخاِء 

السذيػريَغ، كأضغُّ أكبخ الّمػـِ يحُع عمى الّشاشخيَغ اّلحيغ يشذخكَف 
ـُ ليع  رغبًة في الّخبِح الساّدّؼ، كُىع بيحا ُيزيفػَف إساءًة ،ما ُيحّج

ؿ دكَف تسحيٍز كركّيٍة، كيػىسػَف ؼأدبّيًة إلى تخاِثشا كأدِبشا األص
الكاتَب أك الّذاعَخ أّنُو أصبح في عجاِد أصحاِب السؤّلفاِت 

. كالّجكاكيِغ اّلتي تدتحقُّ الّتحجيخَ 
  وما سبُب اعتداِلِػ لمسيشة؟ِك؟ تخَك الّتجررُذ في روحِ ماذا*
في بجايِة الّتدعيشّيات مغ الحخف الساضي قّجمُت استحالتي مغ *

تخكُت . الّتعميع، بدبِب سػِء تفاىٍع كإساءِة مجيِخ السجرسِة لي
 ،الّتعميَع كقمبي متعّمٌق بيؤالِء الّرغار اّلحيَغ كشُت أعّمُسيع
، مّسا ربَصشي اجتساعيِّا بيع بآماليع ك ،كأمزي معيع معطَع اليـػ
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كشُت أ بُّ ىحِه السيشَة . كُنسػِّىع العحميِّ كالجدسيِّ كالّشفديِّ 
 كأبحُؿ فييا شاقًة نفدّيًة كفكخّيًة كجدسّيًة بكّل ،الّرعبةَ 

إخبلص، كغايتي مداعجة شبّلبي ألصَل بيع إلى عتبِة الحياِة 
. العسمّيِة، كُىع عمى أتّع استعجاٍد كأمل باالستدادة

تَخَؾ خخكجي لمّتحاعِج فخاًغا نفديِّا في  ياتي، ما جعَمشي *
أرّ ُب بجعػِة البخكفيدػر ماجج الحاج مبتكُخ مذخكِع إنداف، 

 في الحخػ العخبّيِة السحخكمِة مغ ،لسداعجِة شبّلِب السجارسِ 
السشاىِج كالبخامِج غيخ السشيجّيِة اإلضافّيِة بعَج الّجراسِة، 

 كالّخسع كالّتسثيِل كالسدخِح كالكتابِة اإلبجاعّيِة كغيخىا، اكالسػسيق
جتسُع بصبّلِب مجرسِة أكانجمجُت في ىحا السذخكِع الّخائع، ككشُت 

بخشعة االبتجائّية كمعاكية يػميغ في األسبػع بعج انتياء 
الّجراسِة،  يُث كاَف يشتطُخني الّصبّلُب كالّصالباُت اّلحيَغ يحّبػَف 
الكتابَة كالّذعخ، ككاَف ُيخافحشي لئلرشاِد في الّخسع الفّشاُف أنيذ 
أبػ ركغ كالفّشانة جييشة  بيبي، كفي الّتسثيل السسّثل محّسج 
عّباسي، ككانْت مكتبٌة متشّحمٌة ترُل إلى السجارِس أسبػعيِّا، 
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ليحتخَض مشيا الّصبّلُب السػلعػَف بالسصالعِة ما ُيحّبػَف ِمغ 
الكتِب، كسا كاَف يحزُخ ُمجّرُب دبكٍة كغيخ ذلظ مغ الفشػف 

اّلتي مؤلِت الفخاَغ الّتثحيفيَّ كالفّشيَّ في  ياة الصبّلب، نجَح ىحا 
ـَ الّصبّلُب عخكًضا ِمغ إنتاِجيع في  البخنامُج نجاً ا كبيًخا، كقّج
نياية الّدشة الّجراسيِّة، ُدِعَي لسذاىجِتيا مفّتذػَف كُمجراُء في 

السعارِؼ، كقج أُعجبػا بيا كقّخركا إدراَج ىحا البخنامِج الّتثحيفيِّ 
، فحزيُت معيع سشتْيغ،  ُدعيُت بعَج كضسَغ البخنامج الّجراسيِّ

 لئلرشاِد في الكتابِة ،ذلظ إلى السجرسِة االبتجائّيِة في  خفير
. اإلبجاعّيِة لسّجِة سشة

؟ ** ما ِسخُّ ِعذِقِػ لمَسدخِح؟ وِمؽ أّيِة زاورٍة تعّمقِت بيحا الفؽِّ
تدّمَل السدخُح إلى  ياتي عْبَخ ارتباِط أختي ُبذخػ بو ككلِعيا *

بالّتسثيِل، كقج درَسْت في بػسصغ كمّثمْت ىشاؾ استسخاًرا 
الشتخاِكيا في الحخكِة السدخ ّيِة في  يفا مشُح بجاياِتيا، ىكحا 

 كتعّخفُت إلى زمبلِئيا السسّثميَغ كالسسّثبلِت، ،ُأدخمُت ىحا العالعَ 
ـِ لسجمِذ مدخِح السيجاِف ـ1997مّسا جحَبشي في سشة   لبلنزسا
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 استحاَؿ ـ1998السػّسِع، كانُتخبُت في الييئِة اإلدارّيِة، كسشة 
فيج أبػ خزخة ألسباٍب صّحّيٍة،  .رئيُذ الييئِة اإلدارّية د

فانُتخبُت رئيدًة لمييئِة اإلدارّيِة في مدخِح السيجاف، كىػ أكبُخ 
 تجعُسُو ميدانّيٌة سشػّيٌة ال بأَس بيا، ،السدارِح العخبّيِة في الببلد

.  َمّكُشُو مغ إنتاِج مدخ ّياٍت عمى مدتػػ جّيج سشػيِّاتُ 
استسّخْت إدارتي لمييئِة مّجَة خسذ سشػات، استحمُت بعَجىا ِمغ 
 .اإلدارِة، كبحَي اّترالي بالسدخِح لمسذاىجِة كالّتذجيِع  ّتى اآلف

كشُت السخأَة الػ يجَة في إدارِة السدخِح، كسا كشُت في لجشِة 
الّخابصِة األدبّيِة، كبجأُت في الّشذاشاِت األدبّيِة في سشػات 

شيمة ىحه الّدشػات في مختمف كالّدّتيشات مغ الحخف العذخيغ، 
الّشذاشات، كشُت أشّجُع السخأَة لمّتصّػع كاالنخخاِط في العسِل، 

سػاًء في الّشػادؼ الّشدائّيِة اّلتي كانْت تحطى بأخػاٍت نذيصاٍت 
الّشيػِض بالسخأِة لتجرَؾ ما َليا ِمغ كلتصػيِخ الحخيِة العخبّيِة، 

ـِ  الححػِؽ، كما عمييا ِمغ الػاجباِت تجاَه تخبيِة أشفاليا كاالىتسا
بتعميِسيع، خرػًصا البشات البّلتي ُ خمَغ مغ الّتعميع الَعالي، 
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ـِ محجرِة األسخِة كثيخة األشفاؿ قميمة الّجخل عمى اإلنفاؽ عمى  لعج
تعميع البشت في الجامعات، بحّجة أنيا ستتدّكج كلغ تفيَج أسخَتيا 
بِعمِسيا، كاف عميشا شْخَح أىّسّيَة الِعمع كالعسل لمبشِت كسا لبلبغ، 

 سػاًء في تخبيِة أبشاِئيا، أك في ،لسػاجيِة مدؤكلّياِتيا في الحياة
، كاكتداِب الّثحِة بشفِديا كإنداف  أىسّيِة استحبلِليا االقترادؼِّ

. عميو كاجباٌت ال تحلُّ عغ الّخجلِ كمدتحلٍّ لُو كخامٌة ك حػٌؽ، 
 كنكبِة ،أ سُج هللَا أّف  خكَتشا الّتذجيعّيَة في بجاية اال تبلؿِ 
ِقِو في ببلِد الغخبِة، ىحِه الحخكُة  ُكميا، أُ تْت آشعِبشا العخبيِّ كتَفخُّ

 كفي شّتى مياديِغ العسِل ،كىا نحغ نخػ فتياتشا في الجامعاتِ 
 ، كالّتخّرِز الِعمسيِّ بأعجاَد ال بأَس بيا، كُىغَّ في تدايٍج مدتسخٍّ

ككلُّ أممي أف يحافطغ عمى ُىػّيتيغَّ كأصالتيغَّ العخبّيَة، كال 
يشجخفَغ كراَء االنفبلِت كالّتسّجِف الّدائِف باسع الحّخّيِة كالّتصّػِر، 
ىحا الخصخ اّلحؼ ُييّجُد مجتسَعشا بأكسِمِو، كىا نحغ نخػ بعَس 
السدؤكليغ الّدائفيَغ، كقج اشتَخْكا شياداِتيع مغ بمجاف أكركبا، 
ليعػدكا باسِع الّذيادِة الّدائفِة كيدتمسػا مشاصَب ُميّسًة، سعًيا 
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كراَء الّذيخِة كالّخبِح الّدخيِع، كما لبثػا أف انكذَف زيُفيع، فسا كّل 
لغُتشا ىي ُىػّيُتشا، كاال تفاُظ بيا كخامٌة . ما يبخؽ كيمسع ذىًبا

كا تخاـٌ بعيغ أعجاِئشا قبَل أصجقاِئشا، فبل نغتّخ بالّتفخنِج، ىحه 
رسالتي ألخػاتي كإخػاني في كلِّ لحاٍء بيششا، سبلُ شا ىػ عمسشا 
كأخبلقشا كتخاثشا األصيل، ك خصُت خبلَؿ بخامجي الّتمفديػنّية 

 في لحاءاتي مع ،أف أستعسَل االصصبل اِت العخبّيةَ 
األخّرائّييَغ في شّتى السياديغ قجر اإلمكاف، كإاّل رددنا الكمسة 

ألصِميا في لغِة مختخِعيا، إف لع نجج ليا مخادًفا مفيػًما 
. لمسدتسعيغ بمغِتشا العخبّية

 بساذا ُتعّمميَؽ ُعدلَة الفمدظيشّييؽ في فمدظيؽ السحتمة سشة**
، وأقرُج ـ1948  الّدياسّيِة واإلندانّيِة عؽ محيِظيؼ العخبيِّ

الّجوَل والّذعؾب العخبّية؟ 
إّف الػضَع الّدياسيَّ البائَذ في معطِع البمجاِف العخبّيِة إف لع 

، (إسخائيل)تكغ كّميا كباندياِؽ رؤساِئيا كراَء أمخيكا الّجاعسة لػ
 إلى جانِب الغزِب ،خمَق شعػًرا مغ الخيبِة كالخحالِف في أّمِتشا
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كاالستياِء مّسا كصَمشا إليِو ِمغ الّزعِف بيَغ دكِؿ العالع، نحُغ 
اّلحيَغ أنخنا الّجنيا بحزارِتشا كآثاِرنا الفّشّيِة الّخائعِة، عشجما كانْت 
مبادئشا كإيسانشا كإندانّيُتشا َتسؤل قمػَبشا، كتشيُخ لشا دركَب العّدِة 

  .كالكخامِة كالحياِة الّذخيفةِ 
ىحا الّتسّدُؽ بيَغ الساضي السجيج كالحاضخ السيدـك كالسأزـك *

باال تبلؿ، كانذغاؿ العالع كّمو عغ مأساة شعِبشا في الػشغ 
 خمَق يأًسا كغزًبا كضياًعا بيغ شبابشا، ،كالغخبِة كالّذتات

 بجؿ أف ،كاّلحؼ أصبح الكثيُخ مشيع يخجُل بعخكبِتو لؤلسف
يكػَف الػضُع محفًِّدا لمّتحّجؼ كالّتدّمح بالعمع، كاإليساف كالعسل 
الجادِّ لمػصػِؿ إلى تححيِق ىجِفشا كانترارنا، ىشا يأتي َدْكُر 

السثّحفيغ كاأل داب اّلحيغ يحػمػَف بسيّسٍة كششّيٍة صعبٍة، في بثِّ 
ركح األمل كاإليساف بححِّشا، كإّف عميشا الػقػؼ صفِّا كا ًجا في 

اّلتي  ال شّظ أّف لبعس األ داب العخبّية ،كجِو الّصامعيغ، نعع
تؤّدؼ ىحا الّجكر الياـّ في تػعية شبابشا، كرفع معشػّياتيع كإعادة 
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ُكمو مع الّربخ أُ الّثحِة كاالعتداز إلى قمػِبيع، مّسا ال شّظ سُيؤتي 
. كالعسل الجاّد الػاعي

ما ىي السخاطخ اّلتي ُيعانييا الّذاّب والسثّقُف العخبّي **
وُتيّجُد مدتقبَمُو؟ 

 كعجـ إفداح السجاؿ ،إّف الػضَع االقترادؼَّ الّدّيئ في الببلد*
ـَ شباِبشا، أّدػ إلى ىجخِة الكثيخيغ لمخارج لمعمع كالعسل،  أما

ربّي، كأنا غ يث لسدػا قيسَة اإلنداف كا تخاَمُو في العالع اؿ
أعتحُج أّف اليجخَة كاالنجماَج مع الّذعػب بالعالع، بمػرت 

شخرّيَة الكثيخيغ مّسغ ىاجخكا كصحمْتيا، كال شّظ أّف لحاَء 
 زاراٍت مختمفٍة يفيُج اإلنداف، خرػًصا كأّف معطَع اّلحيَغ 

يياجخكف يعػدكف إلى الػشغ أك يدكركَنُو بيَغ الحيغ كاآلخخ، 
كىع يعػدكف بأفكار متجّجدٍة ُتفيُج محيَصيع كأىميع، كفي أسػأ 
األ ػاؿ إذا استحّخكا في ببلد الغخبِة، ال شّظ أّنيع سيكػنػف 

ُرُسَل  قٍّ لحزّيِتشا، كَيذخ ػَف  حيحَة أكضاِعشا لسغ يجيمػَنيا، 
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كقج ضّممْتيع الّجعايُة السحتّمُة، كىكحا  ّتى في ىجخِتيع يخجمػف 
. كشَشيع كقزّيَتيع العادلةَ 

نحغ نتعّمع في كّل لحطة مغ  ياِتشا، إذا فتحشا عيػَنشا كقمػَبشا *
إذا فاتشي : "ككعَيشا عمى كّل ما يحيُط بشا، ككسا يحػؿ الّذاعخُ 

". يػـٌ كلع أصصشع يًجا كلع أكتدْب عمًسا فسا ذاؾ مغ عسخؼ 
ىحا مبجئي في الحياة، كذاؾ ما دفعشي إلى االستسخار 

كاالستدادِة مغ العمِع بعَج زكاجي كإنجاِب أشفالي، كأثشاء عسمي 
في التعميع ثابخُت  ّتى نمُت شيادًة تؤّىُمشي ألداء عسمي، كسا 

يجُب أف أكػَف راضيًة عغ نفدي كعّسا أعسمُو، كمع ىحا ال شّظ 
 فالكساؿ هلل ك جه، أ اكُؿ أف أتعّمَع مغ ،أّف اإلنداف ُيخصئُ 

خصئي كأخصاِء غيخؼ، كأف أساعَج كّل مغ يصمب مّشي خجمًة، 
 كالحسج هلل اّلحؼ ،لحج مّخ العسخ سخيًعا، كلكّشو كاَف عامًخا مميًئا

  .أنعع عمّي بشعِسِو اّلتي ال ُتحرى
لحج أضعُت فخًصا ال ُتعّػُض، فمع أتعّمع العدؼ عمى العػد *

اّلحؼ أ بُّو كثيًخا أك البيانػ، بعج أف رفس أبي أف يدسح لي 
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كاَف . بتعّمع العدؼ عمى آلة الكساف، ألّف األستاذ كاف رجبًل 
يجُب أف أ اكؿ كأاّل أيأس، كحلظ كدمُت عغ كتابة يػمّياتي، 
كقج عذُت في زمٍغ تصّػرْت فيو  ػادُث الببلد، كاف الحخف 

العذخيغ َمْفَربًل تاريخيِّا لكّل دكؿ الّذخؽ األكسط، كقج مّخت 
 كتصّػراٌت سخيعٌة في  ياِتشا كُمجِنشا ،أ جاث تاريخّيٌة في ببلِدنا

كبيئِتشا كمجتسِعشا، كاَف عمّي أف أصحَػ عمى ما يحجُث  ػلي، 
. كأف أكتَب يػمّياتي كتاريٍخ لفتخة ميّسٍة مغ  ياِة شعبي
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َحِشيُؽ اْلَيَداِر  

 ُسَعاد َقَخَمان
 
  وأشعارديؾان
( م1995)
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  تَِحيّة

  ّشا أبػ  ّشا: بحمع
 

 كعاشيا شعب تحركه ،سعاد قخماف مغ الجيل اّلحؼ شيج الّشكبة
 كيحتخؽ السكاف كالّدماف ،العاصفة في ميّب الّخياح األربع

  :تحػؿك
 فجحوري اقُتمعت مؽ أرضيا

 وتخاثي يحتخر 
 بطّل شجخة كفْيء ،بحيت مع  فشة البحّية الستذّبثة بالّتخاب

 كُيخكَّض ،ككاف البحاء غاية يحتسل العمحع في سبيميا، ججار
  :الّربخ فتحػؿ

 طال صبخي طال
 حّتى صخت صبخا

تحّكخ األجياؿ الّشاشئة ذلظ الّجكر اّلحؼ أمبله تكيججر أف 
 فحج ، عمى جيل األججاد كاآلباء عبخ خسدة عحػد،الّتاريخ
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 ككادكا ليا ،غّز أكلػ األمخ بيحه البحّية مغ الّذعب الفمدصيشيّ 
 فكاف العسخ ، كانتدع بداط الّتخاب ركيًجا ركيًجا،فُحّيجت الحخكة

  : أك كسا تحػؿ،خصػات عمى الّذػؾ كالّمطى
فالعسخ في سبيل الّزياع 
 يديخ قيًخا وانرياعا

  :الساضي كالحاضخ كالسدتحبل في ثبلث: كيتمّخز العسخ
 وذكخرات وانتغار.. نا وأنِت وحيجتان أو

ك جة الغخبة كذكخيات ماض كاف : ىحا ىػ عسخ ذلظ الجيل
ِمعَّ َيدتسجُّ الحـػ ، ؼ كانتطار غج في ر ع االستفياـ،عامًخا

اإليساف بالحّق ُيشذئ كا ة إّف العديسة في ىحه الّطخكؼ؟ 
  :لؤلمل

 واحة األمل الّرغيخة
 تزّؼ في أىجابيا األقاح

 كىحه ،ىكحا يعّدز األسيخ تعّمحو بالحياة كعدمو عمى الّخسػخ
 كاإليساف ، ّب األرض: ىي األقانيع الثبلثة لسعادلةّ الّرسػد
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 . كبحلظ يزفخ الّتفاؤؿ اّلحؼ ُيحىل بفػالذّيتو،بالحّق كأمل الفخج
 كتثشييع ، أف ترػف إخػانظ مغ اليأس،مغ أبعاد ىحا الّرخاعك

 ، يتػّىسػف أّف فييا الخبلص،عغ الّخ يل إلى ببلد بعيجة
  :تخاشب سعاد كا ًجا مغ ىؤالء قائمةك

 ِانتدْع جدَسَػ مؽ روحو
 وأحالم عسخك ذكخى ىؾاك

ّف الجخح السؤّرؽ ال أ ك،تؤّكج لو أّف الػشغ سيكػف مشفيِّا فيو
  :ُق الّتجاعياتؤُ  بل تشظ،يشجمل

ستبكي إذا أزىخ البختقال 
 ستقتل.. وإن فاح عظخ الخدامى

ّنو صػت شاعخة امتاز برجؽ أكيّتدع صػت سعاد قخماف ب
ّنو صػت الجحر إ ، كِرّقة  شيغ اليدارمةِ  كعشفػاف األمػ،البػح

 كاشتعاؿ الّشدغ ،اّلحؼ  ياتو في مجػ غيبتو في الّتخاب
 فاسألػا عغ ،ذا ازدىاكع الّشػر كالّثسخإ ؼ،بالغرػف كالّثسخ

. الجحكر
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ممُن الجخاح 
 

صجيحتي 
 بالّخغع ِمغ آالِمشا الكثيخة 

بالّخغع ِمغ ممٍح  
ُيَخصُّ في الجخاح 
بالّخغع ِمغ ضياِعشا 

سيخة أدُمٍع أك
تخُفُس الُبػاح .. بى انصبلًقا أت

ال زاَؿ في اآلماؿ  
كا ٌة صغيخة 

! تُزعُّ في أىجابيا األقاح
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البيُت السيجؾر 
 

 ومحيظاٌت ، اّلحيؽ تفرمشا عشيؼ أمتاٌر قميمة قيختشاأحّبتشا إلى"
" شاسعة قيخناىا

 كشػػ أ ّبُتشا الستاعا  ..َمْيستيأُ  اَف الّخ يل 
كتحّجَر الّجمُع التياعا .. كشَػْكا بِو أفخاَ شا

لكّششي أمدكُتُو كخشحُت في قمبي الّرخاعا 
ـَ الػداعا  كرسسُت في شفتي ابتدامَة ىانٍئ را

ذ تَخْيَغ بي ارتياعا إال ُتخاعي يا  بيبة  كي
فالعسُخ في ُسُبِل الّزياِع َيديُخ قيًخا كانرياعا 

 
ُـّ أُ أ باُبشا يا 

 كيف تخاُىُع ابتعجكا كساركا؟ 
.. دارْت بيع أّياُميع، كنبا بِيْع عّشا السدارُ 

كعبل زكاياه الغباُر .. البيُت أصبَح مػِ ًذا
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كالّذخفُة الخزخاُء ُمح غابػا َعخاىا االْصفخاُر 
كال كاٌس ُيَربُّ كال ُيجاُر .. ال ُبذخػ .. ال ىشجُ 
نِت ك يجتاِف كذكخياٌت كانتطاُر أنا كأك

 
شعُّ العصَخ فيِو أىحا قسيُز  بيبتي أختي، 

كىشا كتاُب أخي اّلحؼ شجَّ الّخ اَؿ إلى أخيِو 
َمغ لي بفيِو .. كمغ الججاِر ُتصلُّ صػرُة را لٍ 

ُيمحي الّشكاِت كعيِجِه، كُيثيُخ بيجَة سامعيِو؟ 
..  را ػا
لتحيِو؟ أراهُ بعُج كأتخػ َمغ ِمشيع س
..  را ػا

!! كضلَّ البيُت َيذكػ في  شيٍغ ىاجخيوِ 
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َعمى الِقسِؼ 
 

ُيدخبُل الّدساء  ىجكٌء  العٌ .. َصستٌ 
َنجتاُ ُو، َنغػُص في أعساِقِو 

َتيػؼ  .. كحائباِت الّثمجِ 
الّذّساء  فحصخًة عِغ الّخبى.. قصخةً 
ِلتمتحي سْيبًل قػيِّا ىادرا  .. كَتشحشي

كالفزاْء .. كالجباؿَ .. ُيرارُع الّرخػرَ 
 

ني الِحسعْ  ! َتذجُّ
َتيدُّني ألحاُنيا خفّيُة الّشغع 

أتيُو في غسامٍة بيزاْء .. ىاأجػبُ 
نحّيِة الّدشاء  .. لصيفِة الّذحػ
ركاسَب األسى  .. ُتديُل عغ نفدي

! كتغدُل اآلالـَ ِمغ َمشابِع الّذحاء
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نا أُ مٌع 
لمُحبِّ كالَجساِؿ كاليشاْء  .. َيدخؼ بحمِب شامحٍ 
َيبعُثيا انتفاضًة خزخاْء  .. ُ مٌع ُيخاكُد الُسشى

! َتدعى إلى الحياِة في َمخابِع الّخخاء
 

ُمجُّ ناضخؼَّ لمَسجػ البعيْج أ
في كلِّ قصخ إخػتي 

ُيرارعػَف الجػَر في َمبلجِئ الّتذخيْج 
في َمداِرىا العشيْج  .. لجِ ثّ كحائباِت اؿ

جكَد كالفزاْء  ُتبلشُع الّرخػر كالدُّ
ِلتمتحي في كاقٍع سعيْج  .. كَتدتػؼ 

تعترُخ الحياَة 
! ِمْغ َشخائِع الّدساء
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الَبعُث 
 

عشجما َيشداُب نيُخ اليأِس في ُعسِق السغارة 
َتسَّحي ِمغ عالِع الّزػء ُرؤاه 

كُتحيُط الّطمسُة الّجكشاُء كالّميِل نياَره 
كُتحيُل العيَر بؤًسا كمخارة  .. َتدمُب العسَخ َمجاه 

ما اّلحؼ َيحمػ لحمبي يػَميا 
ك بذارْة؟ أال َصْحَػ فيِو  .. غيُخ نْػـٍ قاتلٍ 
 

عشجما أبحُث عغ أ باِب قمبي 
راىع في ىػاِىع َيختعػف أؼ

كمُُّيع الىػَف في غسخِة مْيجاِف الّتجارة 
كُيخاؤكَف ِنفاًقا كَدعارة  .. َيجَّعػَف الُحبَّ كالحمُب َسبله

ما اّلحؼ َيحمػ لحمبي يػَميا 
ك بذارْة؟ أال َصْحَػ فيِو  .. غيُخ نْػـٍ قاتلٍ 



 

52 
 

عشجما تعرُف في كيفي الّخياح 
كضبلـُ الػْيِل َيدتمحي عمى جفِغ الّرباح 

رػ  ْػلي َمغ يختُع في بئِخ الححارة أك
ك خدارة أُخّجَرْت أركاُ ُيع في رْصِج ربٍح 

ما اّلحؼ َيحمػ لحمبي يػَميا 
ك بذارْة؟ أال َصْحَػ فيِو  .. غيُخ نْػـٍ قاتلٍ 
 

ـْ أغيَخ  ّني عشجما َىبَّ الّشيا
ُيذعمػَف الّشػَر في قمِب الّطبلـ 

ـِ الحجارة  كَيحكدكَف عغ الِعخِض بأكػا
َمدحػا عغ ُمحمِتي َدمَع الَسخارة 

عادكا لي  شيًشا لمحياة أك
بتُّ كالّصفل اّلحؼ محبلُعُو َصجَّ الُغداة 

 !كبذارة.. باعًثا في الكْػِف صحًػا
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يا ليُل 
 

محدكنٌة يا ليُل، ال تدرْع سػاَدَؾ في َدمي 
دْع فيِو لػَف األرجػاِف، كَضْع بخيَق األنجِع 
كاتْخْؾ لحمبي خفحَة األمِل الخفيِّ الُسبَيِع 
! كاجعْل ىجكَءَؾ بمدًسا لمّخكِح، أ مى بمدعِ 

ـِ أىفػ إليَظ كتػأ ـٍ َيدعى لُمحيا الّتػأ
 غُّ لمّطمساِء ُتخفي َ دَختي كَتألُّسي أك

كتزسُّشي بتكتُِّع .. فَتمفُّشي بغبللٍة 
ـِ  كتبثُّ في جدجؼ ارتياً ا بعَج شػؿ تبخُّ

َسّخُح الّذػَؽ الّجفيَغ ِمَغ الفؤاِد الُسفَعِع أُ ؼ
كأعػُد يا ليَل الّتأمُِّل لميجكِء الُسميِع 

كأفيُس في بّثي إلى األ باِب ِسخَّ َتألُّسي 
ليي درَبيع ِمغ كلِّ جيٍل ُمطمِع إِنْخ أؼ
 !ُمكمَّميَغ بَسْغَشعِ .. ِعْجُىع لي سالسيغَ أَ ك
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ضياٌع 
 

ُجغَّ خْػفي 
َكَبخػ الّذظُّ فؤادؼ 

.. كَتعالْت في كياني العاصفة
كَعبل في ُميجتي 

ُيشادؼ  .. صػتٌ 
كُيجّكؼ في سسائي الّخاجفة 

نا؟ أَمْغ 
.. يا ربّ .. يا ربّ 

بل يا َرّب ُقْل لي 
نا أكع 

.. في ُعسق أعساقي
كفي أصجاء ذاتي الخائفة؟ 
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ال ُتظفِئ الّذسَذ 
 

بل لْسِمْع جػانَحيا  .. ال ُتصفِئ الّذسَذ 
في مآقيشا  .. كُصبَّ مشيا شعاًعا

بل لْسِمْع جػانَحيا  .. ال ُتصفِئ الّذسَذ 
في بػاديشا  .. كُرشَّ مشيا ِبحاًرا
بل داعْب بخاعَسُو  .. ال َتحصِف الّدىخَ 
أ جاًقا ُتشاجيشا  .. كامدْح بثغِخؾَ 
فحة ابالُحبِّ خ .. فكلُّ نخجدةٍ 

تْربيشا  كاألقحػاُف عيػُف الّدحخ
 
علَّ رك ي تتصّيخ  .. ِا خقي يا شسُذ كجيي
فيِو عدمي َيتبْمَػر  .. كاْضِخمي الحمَب لييًبا
كصجػ صػتي َتبعَثخ  .. شاَؿ في الّطلِّ رقادؼ
جيخ؟ أكمتى بالحقِّ  .. فستى َيشجاُب ليمي
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نا والّتتار أ
 

زرُع الكمساِت أنا أ
في قمِب الّزسيخ  .. في الّتاريخِ 

بُحُر األفكاَر في الّشبزاِت أنا أ
في كعِي الّرغيخ 

أرمُحيا كصفٍل في سخيخ  .. نا أعذُق األزىارَ أ
رُسُع ضمَّيا فػَؽ الغجيخ أ .. ألشيارَ اكأرافق 

 
َيذقُّ الّرخَخ في َ خِّ اليجيخ  .. نا بشُت فبّلحٍ أ

 كبيخ أملٌ كَزْرُعُو  .. بشجػ الجبيِغ َركػ الّتخابَ 
كمػسُسُو نزيخ  ..إيساًنا كالحمُب كالّديتػفِ 

  عيشاُه شامختافِ 
: لؤلفق الٌسًػّشى بالعبيخ

"! كندرُع لمبشيِغ كلمّجىػر.. أسبلُفشا زرعػا "
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  ك في غفػتي أفي غفػِة الّتاريخِ 
  عمى سياِج  جيحتي .. ىَجَع الّتتار

كدّمخكا األعذاش  .. اغَتَربػا الّدحاب
..  ِ سى زيتػنتياكانتيكػ

كُمسّدقيَغ كداعتي  ..  قاتميَغ بخاءتياؼ
بػْ ِل كيبلِت الّذحاِء  كُمسّخغيغَ 

شفػلتي 
لغ َتشدعػا عّشي ُىػّيتي العخيحة 

فيي ميخاُث العرػْر 
نا ىشا أك
في الّديتػِف  .. في الّربخِ 

في الّشدساِت 
! في نبس الّرخػْر 
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َتَحسَّْل 
 

! ر لأقػُؿ سأ.. صيحُ أ.. ىيعُ  أ..أجػُب أجػبُ 
ِعفُت الَسحّلة .. كخىُت السيانةَ 

كفاَض األسى بفؤادؼ الُسعّمل 
عغ كلِّ مأساِة شعبي الُسكّبل  .. سأمزي بعيًجا عغ الحيخِ 

رخيٍّ .. بعيجٍ  .. ألرتاَح في بمٍج أجشبيٍّ 
فأسعى، كأعسل  ..َسِسٍح َىِشيٍّ .. كخيِع الػفادةِ 

! كأ يا مجّلل .. كَتمحى جيػدؼ مجااًل فديًحا
! َتعّحل... َتَخكَّ  ..   حارِ :كلكغَّ قمبي َيريحُ 

  تتخُؾ أرَض الججكِد الحبيبةأ
كتخ ل؟ .. شْػًعا ميَج الّصفػلةِ 

ذكخػ ىػاَؾ  .. كأ بلـَ عسِخؾَ .. زُع جدَسَظ ِمغ ركِ وِ ػػغتَ أَ 
كتخ ل؟ ..  حِّا ُتجافي الّخبػعَ أ

تحيا بجكف شحاىا بعيًجا؟ أ
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ذا أزىَخ البختحاؿ إستبكي 
! ْف فاَح عصُخ الخدامى سُتحتلإك

  يفا غِ كتحزي  شيًشا لذاط
! ككلُّ الجباِؿ بعيشْيَظ َكْخِمل

ّني سأ يا ُمجّلل؟ أكتحُمُع  ..  حِّا ستشدُعشي ِمغ ببلدؼأ
  ىي اأُلُـّ يا صا بي

ْشَسل أك ْكفىأفُحبَُّظ .. ْف قَدْت عميَظ إ
.. كأ يا سعيجا .. كػَف بعيًجاأف أمعاذ اليػػ 

!! َتَحسَّلْ .. صجيحي
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ُمشَيتي 
 
.. ف نّتفقْ أُمشَيتي 

لْق أكجسااًل ك .. ْف نسؤَل الّجنيا كئاًماأُمشَيتي 
غسَخ األرَض ِفعاال فف أُمشَيتي 

 كايا َتشدِحق كىازيَج  ساٍس أك ال نذيًجا
فُجحكرؼ اقُتِمعْت ِمغ أرِضيا 

كتخاثي َيحتخْؽ 
ْيَغ افعحار .. ف تدتفيَق بشا الَحِسّيةأُمشَيتي  ٍد ىسجّية بأؼنا ُيَعخَّ

ُبوُ  دماُء شباِبشا الُغخِّ الّدكّية  .. كفشاُء السدجِج األقرى ُتَخزِّ
داسْتيا الّشعاؿ األجشبّية     ..     قجِس الُبمجافِ أكصحارػ 

باْسِع الحزّية   كُنعادؼ بعَزشا بيشسا نحُغ ُنخاِصعُ 
َمغ َسمبػا كشػَز ببلِدنا  .. ِمَغ العاديغ نصمُب العْػفَ 

! يا ِلْمَخِدّية
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َحشيٌؽ 
 

كَتُيدُّ ُعسَق سخيختي  ..تجتاُ شي
أشياُؼ نجٍع قج َىػػ 

صجاُؤُه أما َجمجَمْت 
ِذ اْنَصػػ  إك ضجَّ في جػِؼ الّدساءِ أ

في ىجكٍء قاتٍل  بْل راَح َيخبػ
ك َجػػ أما  جَّ َمْدخاهُ رجاٌء 

كتحّػَلْت أنػاُرُه في ميجتي 
بعَج الّشػػ  ّجَج  خقةً أاًرا تف

تكػؼ فؤادؼ بالَحشيِغ ِلُبمبٍل 
بالّذػؾ شظَّ فؤاَدُه ُجخُح اليػػ 
كَشجا يغّخُد لمحبيِب غخاَمُو 

رّكػ الػركَد خزاُبيا   كدماؤهُ 
 . ّتى ذكػ 
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ال وقَت لمبكاِء 
 

ال كقَت عشجؼ لمُبكاء 
! فَحْج َصحا أبشاُء شعبي ِمغ ُسباِت الَػىِع كانكذَف الّخياء

كع مّخة سُيباُع يػسُف 
لَحْػُه في الُجبِّ ا تيااًل كافتخاْء؟ أْف أبعَج 

كع مّخة سُيباُع في سػِؽ الّشخاسة  
مغ  باه هللا ايات البياْء؟ 

 
ال كقَت عشجؼ لمّتخّدِد كالّخجاْء 

ّني بعْػِف هللِا، ك جؼ إ
نتدُع انترارؼ بالّتخّكؼ كاإلباْء أسػَؼ 

نا سميُل أصالٍة ك زارة  أؼ
فييا التحْت أركاُف أدياِف الّدساْء 

  عيُجهُ أُ ْف ييجمػا بيتي، فدػَؼ إ
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نا َمغ عّسخُت الكْػَف فشِّا كبشاْء أ
ك َيحتِمعػا َزْرعي، فأرضي ِبّخٌة  أ
ماَت جػًعا َمغ َركاىا بالّجماء  ما

ك َيدجشػا َكلجؼ أ
ففي الّدجِغ اختباٌر لمسدايا، َيذحُح العـد مزاء 

ك َيحتمػا ِشفمي أ
ْذ تغتاُؿ ُشيَخ األبخياء إ.. ْت يُج األشخار ػػبَّػػال تَ أ

ال كقَت عشجؼ لمُبكاء   ..ال
 عيُج البشاء أّسي كابتجأفحْج َمزى زمُغ التّ 

 لحاَؾ اإلرِث أىلٌ ّنشا ُىشا أّيَة رِ رؼ البَ أُ س
رعاُه بعمٍع كذكاْء ػَ ف

 كَتشعُع بالػليِج األّميات ..سُتغّخُد األشياُر في بمجؼ
 بخغج كىشاْء  ..كَيسخُح األشفاُؿ في كششي
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.. آَن َأنْ 
 
نا؟ أَمغ 

شاَؿ َصبخؼ 
.. صخُت صبخا .. ّنيأ ّتى ِخمُت .. شاؿَ 

شّػَؽ الّذػُؾ ضمػعي 
ْكصالي أَ غارًسا في األرِض  .. كانتربتُ 

رُقُب األفَق برسٍت أ .. كفي الجػِّ ارتفعتُ 
ِمغ دمػعي  .. بفيسٍ .. ثسَخ الّذػِؾ أركؼ ك

ُمّخٌة  يَغ ُيجافييا األمل  ..ُمّخٌة ىحؼ الحياة
كَيمػُب الّذػُؽ في ُعسِق الُسحْل 

َيجتمي فييا ُمشاه  عغ شخيقٍ  .. با ًثا في كلِّ صْػبٍ 
ستخجُع ذاتي؟ أكيَف  ما العسل؟ ..كُيشادؼ
 تػؼ فيِو  شيشي؟ أ.. ْبشي لي بيًتا أكيَف 
عّر ندٍخ في رباه؟  ..َرّبي فيِو اْبشيأُ ك
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ما العسل؟ 
.. ك ُتسّشيشي الػعػدأ .. ليَذ َيكفيشي الّرسػدُ 

ليفُة الّذػِؽ آلياِت الػجػد  .. لع َتُعْج َتخكؼ فؤادؼ
.. عغ سالِف السجِج الّتميج .. ك  كاياٌت َرَكْتيا جّجتيأ

ليَذ َيكفيشي  شيُغ العشجليب 
! لَبريِز الّشػِر في قرِف الّخعػد

! خِمَق ذاتيأآف أْف 
ؼ أمشياتنحَت في صخِخ الححيحِة أْف أآَف 

قُفَػ َمداَر الّذسِذ أْف أآَف 
ستيجؼ شعاًعا ِلحياتي أ
 أغّشي  ..شقُّ األرَض أرؼ اضفأكب
نُيًخا تيُجُر في ُعسِق َقشاتي أ

خمَق ذاتي أْف أآَف 
سػاَر سباتي أكباإليساِف  قيَخ بالُجيجأْف أبعَج 
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ألجِل طفٍل 
 

 ،ـ1994كتبُت ىحه الحريجَة في أجػاء عيج السيبلد عاـ 
 ،ىجيتيا إلى أشفالشا الفمدصيشّييغ اّلحيغ ماتػا بخًدا عمى الحجكدأك

 ،بيشسا يشتطُخ أىُمُيع اإلذَف بالّجخػِؿ إلى كشِشيع كأرِض أججاِدىع
مع تحياتي لفيخكز كلسجيشِة .. كإلى أشفاِؿ كلِّ الّذعػِب السحيػرة

! الحجس الخالجة
 

ألجِمِظ يا  سامَة الّدبلـ أغّشي 
ألجِل شفٍل ماَت في العخاْء 
كعيُشُو تختخُؽ الفزاْء 

َتخنػ إلى األنػاِر ِمْغ بعيْج 
نِت َتسمكيَغ في َجشاِ ِظ الغصاْء أك

ُتخفخفيَغ بالغصاْء 
! َتبُعجيَغ عّشي.. كَتبُعجيَغ 
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 الحجكد جألجِل شفٍل خار
ُمذّخٍد لْع ُتؤِكِه َمغارة 

ما َشعذعْت ألجِمِو الّشجػـُ في الّدساء 
َيحمُع باألجخاِس كاليجايا 

كمػقٍج دفيٍء 
َيكػيِو سػُط البخِد في الّرحارػ 

نِت َتسمكيَغ الّجؼَء كالحشاف أك
.. ُتخفخفيَغ باألماف

! َتبُعجيَغ عّشي.. كَتبُعجيَغ 
 

ألجمِظ يا  سامَة الّدبلـ أُغّشي 
نِت كلُّ الّجىخ أك

! َتبُعجيَغ عّشي.. َتبُعجيَغ 
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ُرؤرا 
 

 افمًة بأشياِؼ الّتسّشي  .. ُىّبي يا رياَح الّدمعِ 
شعُع السخارِة شاَؿ في أفػاِىشا 

! ك ُتغّشي أفيِو تبدعُ  .. كشفاُىشا اشتاقْت زماًنا
 

 ةفي َجشباِت ُدنيانا الكئيب كْلُتذِخِؽ األنػارُ 
َتجمػ سساء رْكعِتيا الحاذفات 

 ةالّخىيب كسحشة السْػتِ 
! ِسحَخُه فيشا كشيَبو كْلَيشذِخ الػرُد الُسمّػعُ 

كع شاَؿ لؤلمِل اشتياقي 
غِمْق باَبَظ السذؤكـَ أ

يا جحيَع الّحعِخ اْغُخْب عْغ شخيحي 
ذاَؽ شعٌب ىْػَلشا  ما

كاْخُخْج لمّشيايِة ِمغ عخكقي  .. لَو الحخبِ إفاْذَىْب 
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كُتحمُق َمزجعي  .. ُرؤيا ُتخاكُدني
فبل َيغدك ُمخّيمتي  راُنِظ  .. شخكادة ابتعجؼ

نا في انتطاِر الفخ ِة الكبخػ أ
! بًجا  راُنظِ أكُيفدَج فخ تي  .. لغ ُيعّحَبشي.. َدعيشي

شّخعُت لآلماِؿ بابي 
كلَّ شاقاِت الّذباِب  .. كَنحرُت لمعسِل السذيجِ 

ـَ اليديسِة كاأللْع  كّدعُت أّيا
َتشجمي فييا الِحَيْع  .. كفتحُت عيًجا لمسعاىجِ 

إلمداِؾ الحمْع  .. شفُل الحجارِة قج ُصبَّْت َيُجهُ 
فْمُشعِصِو  طِّا لَيشبَغ في البشاْء 

! ف كاَف الّخيادَة في االّترّجؼ لمعجاءأِمغ بعِج 
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خْيَبة 
 

فَتعثُخ األكفُّ بالّدحاب  .. َنسجُّ أْيجيشا ِلَشحصَف الّشجـػ
فتختسي في ر مِة الّدخاب  .. كنخفُع الّذفاَه لمغيـػ

 
  عْجنا الّتجخبةأككع 

يا خيبًة جَخَ ْت مآقيشا 
َيبَدْت بيا أكصاُلشا  .. كأعساُؽ السشى

َرؽِّ الّذفاه أكجشْت عمى 
في العيػف  نزجْت سػاًدا

 الِجباه آفاؽكفػَؽ 
ذاَب شعُع ضياِعيا أك

! شْػَؽ الّذباب
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َبْؾٌح 
 

أخاُؼ عمّي ِمغ ندعاِت نفدي 
كِمغ ُكلػعي  كِمغ شػقي إليظَ 

كأخذى لػ َسجلُت ِستاَر ِرمذي 
! سَتفزُحُو دمػعي .. عمى ُ ّبي

كلػ َكَتَسْت ِشفاىي بْػَح قمبي 
سَييُجُر عاصًفا بيغ الّزمػِع 

فُخْ ُت ُأباعُج األمياَؿ بْيشي كبيشظ 
كي ُأصاَف ِمَغ الػقػِع 

لي عشجما أخمػ بشفدي  فسا
كأفتخُش الػسائَج لمُيجػِع 

 ذُّ نفدي أُ ك ..راؾ بخمػتيأ
!! تبلشْت في ىػاؾ ببل رجػعِ 
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َيقغة 
 

َغغِّ لي آذار 
أْضشاني األسى 

كَىَسْت في مْػسِع الغْيِث ُدمػعي 
غغِّ لي آذاُر زىًخا كشحػ 
كرقيَق الّذْجِك ِمغ ثغِخ الّخبيِع 

را ْت لياليشا ُسًجػ – غّششا 
كاْسُكِب الّمحَغ كذحخكٍر َكلػِع 

 األشػاَؽ في قمِب الّربا أيحع
! كاندِع اآلىاِت ِمغ ُصمِب الّزمػعِ 
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ال 
 

في ببلدؼ 
نثى ذَكخ ألُ عشجما يػلُج ؿ

تخقُز الّجنيا لعيشْييا كَيخَزخُّ الَحجخ 
ؼُّ كشٍد يا َسساء أ.. ؼُّ ِعدٍّ أ

كاستجاَبْت لمّجعاء .. ليمُة الحَجِر تجّمْت 
َمْغ سَيخعى اْسَسشا  .. ُكِلَج االْبُغ الُسَفّجػ

كَيحسي ِعخَضشا  .. َيحسُل العْبَء عِغ األىلِ 
كْلَشْخَفْع كؤكَس اال تفاء .. فْمُيَغغِّ الّصيُخ 

َذَكخ .. ِليحسييا فببلدؼ جاَءىا اليػـَ 
لغباَر عِغ الحػادث اُىّدؼ  ..ال ترُخخي.. ال

ـَ ـِ   أكفاِنيا فْ جّخدؼ األّيا
كتحّكخؼ لّسا ُكلْجِت 

ـِ اْنصمَق العداء؟ أ.. َرنَِّت الُبذخػ أ
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كديفَة األَبَػْيِغ .. أنثى ُكلْجتِ 
 ػرّيًة لػ كشِت .. خّيْبِت الّخجاءَ 

ال َيحسيِظ ُ ْدٌغ أك ذكاء 
سُتشاضميَغ لشْيِل  حِِّظ في الحياة 

ٍخ رّبْيِتِو أتدتعِصفيَغ رضى 
 ُتمحى بجْرِبِظ اكُتجابييَغ َمراعبً 

ْلِيبي في الّدْيِخ ِفكَخِؾ أَ بل ... ال ترُخخي
في أسصػرِة الخْمِق الحجيسة  .. كتحّكخؼ  ػاءَ 
ىل كاَف في الّجنيا َبَذخ؟ .. فبجكِنيا 
 كعّدزؼ فيِظ األمل ..َ ياِة َـّ اؿْ أُ فَتيّممي 

ال َتحشعي  
ُدمى ُيحّخُكيا الحَجر  .. نا بجنيانا الجحػدأ
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زىخٌة ورماٌل 
 

تتحّجػ السػَج في الّذّط رشيحة   .. زىخٌة  السُة الّمػف رقيحة
في رماٍؿ ُمحفخاٍت كالحات  .. نبتْت بيغ الّرخػِر السالحات
ال ُتبالي بالّخياِح العاصفات  .. تعرُخ الحفَخ لتدتْبحي الحياة

! ُصشِع هللِا في ىحؼ الخميحةؿيا 
 يا َجسااًل َيشُذُخ الّصيب مداء/ زىختي أختي صخاًعا ككفا ا

  كبجػٍد َتبحليغ .. دكَف عصٍف َتشذئيغ كصباً ا
لَتعػدؼ ُتدىخيغ  .. كلزخباِت العػادؼ َترسجيغ

كَتذجُّ الّتخبَة الّرمبَة سيحاٌف دقيحة 
سيَخ العسِخ في َصحخاِئو أيا  .. زىختي رمُد كفاِح الّذخِؽ كمِّو

ابًجا َيذجك فُيذجيشا الّشذيج  تتحّجػ رك و كّل الحيػد َيخنػ ِلطمِّوِ 
رافًعا ىامَة جّباٍر عشيج  .. عاقًجا في الجػِّ ألحاَف الّرسػد

! راصًجا لؤلؤة البحخ العسيحة
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الّخاعيُة الّرغيخة 
 
َتِخؼُّ في الفزاِء فخاشة ِغّخيخة .. الّديُل كالكثباُف كشفمٌة صغيخة

تصػُؼ في الّتبلِؿ بالخخاؼ  .. فآبحٌخ ببل شطا ّنسا عالُسوأؾ
كتمتحي في غايِة السصاؼ  .. ىانئًة ُتجاعُب السدمار

أتخاَبيا الّخعياف  عشَج الغجيِخ الحالِع الّثخثار
كَيسخُح األتخاُب في مبلعِب الّطبلؿ 

ّكِه الّجالؿ أكَيرجُح السدماُر في ت .. كيمتحي الّثغاُء كالسّػاؿ
 جائَق األلحاف  .. ِمغ شفِة الّخاعيِة الّرغيخة
 
ـُ كيختػؼ الحػاـ كيستمُئ ردفاٌف كَيشزُج الّخّماف  .. كتشصػؼ األعػا

! كالَسبدع الّشزيُخ ُيدىُخ في نيداف
تفتُغ في رْكعِتيا الفتياف  .. كالّصفمُة الّرغيخُة الّخاعيُة الِغّخيخة

كصّفَق الغجيُخ في الغابِة الّطميمة 
كرقَز العبيُخ عمى ُذرػ الججيمة 
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كشّبِت الّشيخاُف كالتحِت العيػُف في َمفارِؽ العتابا 
فا تخقْت ِمغ شْػِقيا عحابا  .. كخفحْت بالّميفة الحمػب

كىَجَر السْػُج عمى شػاشِئ الحخماف .. لِدَشُة الّمييبأكا تجمْت 
تسُخ الِخخاُؼ كاألشجاُر كاألشيار أ يُث ال ت ..ىشاؾ

في ثػرِة الّجماِء كاإلعرار  ..اّل بشبِس الحمِب كالفرػؿإ
قج ُعِرَخ العشحػُد كُىِرَخ الّخّماف  في عاصفِة اليجيِل كالّرييل

 
ىشاَؾ يا رفاَقشا في الغابِة السيجػرة 

ُتداِئُل الّدفػح  .. غجيُخ ماٍء مياُىُو تشػح
السدمار  عغ بّحة.. عغ الحصيِع كالّرغار

  ال شيَء يا رفاَقشا سيشذُخ الحكاية
! ال  فخة الّتخاب..  ال الّزباب..ال الفجخُ 

خػٍة ُفّجار إك لغ ييسَذ الّدّساُر عغ ثاكٍل  ديشة
! كُيْدَجُؿ الّدتار ..كقّرِة الّدّكيغ في  شجخِة الّشيار
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الّجثار 
 

لّػْنُتُو بَرباَبتي 
جشػني بِ 

كَبثْثُت فيِو  خارتي 
ك شيشي 
كَبَعْثُتُو 

 يا لمّخسػِؿ ُمشافًدا 
سَيحػـُ شْػًعا  
با تزاِنَظ 

! دكني
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زرارة 
 

في َمػاسِع الّذتاْء .. كشفخِة الّخبيعِ .. كزاَرنا الحبيبُ 
تُيدُّ أعساَؽ الّطبلـ .. كػمزةٍ 

ُتديُح عّشي ك ذَة الّرست 
! أمػاٌج ِمَغ الُبكاءْ  .. فَتيسي ِمْغ غيػـِ الكْبتِ 
 

ُيدِىُخ الَعصاْء  .. ُتغّشي األرُض  .. كَتخُقُز الّجنيا
َيحكي قرًرا  .. كَيفيُس البْػحُ 

عْغ جميِج الُبعِج غّرْت تحَتُو 
! كاْمتَشَع الّخجاءْ .. نفحاُت الُحبِّ 

 
فَيُيدُّ أعصافي  .. كَيُيبُّ ِعصَخؾ في ثشايا ُميجتي

فُتبخِعُع اآلماُؿ في قمبي .. كُيػِقُع َغفَػتي
! كفاَرَقيا الّخكاء ْت َذُبلَ كُتدىُخ كلُّ أغراني اّلتي 
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كّحبُت فؤادي 
 

كّحبُت فؤادؼ 
نَت ُتشادؼ أؼ

كقج ُبحَّ في شفتْيظ الّشجاء 
كُتبجؼ خزػًعا 
ِلُحْكِع الَسشايا 

! كيذكػ أنيُشظ ُضْمَع الحزاء
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ِحبُّػ أُ لساذا 
 

 ُتخيُج الخبْخ ..ُتداِئُل رك ي   .. ضبلٌؿ تصػُؼ في ُمحمَتْيظَ 
َصْػُت الحَجْر؟ أَصْػُت الُخمػِد؟ أ  ..   لساذا ُيحبَُّظ قمبي؟..لساذا

كَدْع نػَر ُ ّبي ُيخيَظ الِعَبْخ  .. فُخدَّ الَغذاكَة عْغ ناضَخْيظَ 
عخُؼ َمعشى ربيِع الُعسخ أك .. لحى ُكجػدؼأّني بُحخِبَظ إؼ
ْف ِغبَت عّشي خبا كاْنَجثْخ إك .. ماَمَظ َيدىػ َجساليأّني إك
ألثْخ اكتعدُؼ لحًشا عسيَق  .. ّني ِليْسِدَظ تيتدُّ رك يإك

ُيعّمُع َشْخِفَي َدالَؿ الَحَػْر  .. فَّ ِلعيَشْيَظ ِسحًخا غخيًباإك
َػْر  .. ألّنَظ رك ي كَرْيحاُف قمبي كك ُي َبياني كَرمُد الرُّ
ٍس ُعِرْخ أكَذْكُب الحياِة بظ .. ألّنَظ لحُغ الُػجػِد بَدْسعي
كبلنا ُيداُؽ ألمٍخ َصَجْر  .. فَجعشي  بيبي بجكِف سؤاؿ

ِسْخ أُ كلكّشُو عشػًة قْج  .. ساًرا ِلحمبيإنا ال أريج أ
! جػاُب ُسؤاٍؿ فػَؽ الَبَذْخ  .. لساذا ِبَخبَِّظ َييػاَؾ قمبي؟
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حكايُة صْيٍف 
 

كلْفُح الَيجيِخ تسّصى َكالنا  .. كَرْسُع ُخصانا.. رماؿٌ .. رماؿٌ 
  أِفق يا  بيبي

عمى َكْجَشَتْيشا َكَخْجِع ِغشانا  .. فَمْصُع الّخذاذِ 
كَيْخبػ .. َكَيْعمػ .. كَيْحدػ .. َيِخؽُّ 

كَيْشُذُخ شيًبا كَزْػِع َىػانا 
.. َأِفقْ 

َبْعثَخ الّخيُح أصجاَء صْػتي 
ُتخػ ىْل َيحكُب الّشجاُء ُدخانا 

كأمدى ُجسانا؟ .. ؽَّ الَيجيخُ رَ ؼَ  .. ـِ السْػُج ضعَّ إليِو ِنجائيأ
شى الّشياُر التَ 
َنُمّع ُخصانا ِبَػْىِج الَسغيِب  .. فُحْع يا  بيبي

  نُمعُّ خصانا كَنصػؼ ُمشانا
سانا َفسا ِمْغ ُمجيِب أكُنْخفي 
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  سَشسزي  سامَة رْكٍض كِندخٍ 
يػِب  َنخكـُ اْرتياَد الّحرػ كالدُّ

فسا ِمْغ فخاٍؽ َكما ِمْغ ُىخكِب  .. فمْدشا كَجفَشْيِغ  اقا بعْيغٍ 
! فَجْع لمّخماِؿ قيػَد الّجركبِ  .. عِذحشا الحياَة اْنصبلًقا كَزىًػا
َتثػُر َتجكْر  رماٌؿ رماؿٌ 

كُتيجؼ أقاصيَرشا لمبحػْر 
حَخ فييا كَتيِسُديا في ثشايا الّرخػْر  .. لحػرّيٍة تدُكُب الدِّ
تى ِمغ أقاصي الّخبى كالّثغػْر أ .. لَيدَسَعيا عابٌخ ِمغ َبعيجٍ 

  فَيجَسُع أصجاَءىا بحشافٍ 
كَيحفُطيا في  شايا الّرجكر 
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ىجّيتي إليَػ 
 

ـِ كالُسشى  .. إليَظ يا  بيبي ىجّيُة الحياة ُعرارُة اآلماِؿ كاأل بل
  شعاُع كلِّ نجٍع ُيشيُخ في الّججى
! َمفاكَز الّزياِع باإلشخاِؽ كاْلَيشا

 
ُتعانُق الػجػَد بالحشاِف كالّرفاْء  .. إليَظ يا  بيبي ليالي الّزياء

  ْذ َتدبُق الَسجػإإليَظ ذْكُب رك ي 
! كَتعُبُخ اآلفاَؽ في َمػاكِب الّدشا

 
  إليَظ يا َ بيبي ِمْغ خفحِة الجشاحْ 

ُصسػُدُه العشيُج في األنػاِء كالّخياح 
 اإليَظ ِمْغ زىِخ الخُّبى الُحدُغ كالّذح

! لحراِد في َمػاسِع الَجشىاككفخُة 
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  إليَظ يا  بيبي آللُئ الَسحار
ك عخائُذ الِبحار ألْع َيشْمُو اإلنُذ  ما

إليَظ أبكاُر الّخؤػ كرعذُة الّخضى 
! كشعمُة الّزياِء في الّذخكؽ لمّجنا

 
إليَظ مّشي الُحبُّ كالخياُؿ كالحشيْغ 
إليَظ أفكارؼ كأشعارؼ مجػ الّدشيغ 

إليَظ ىْسُذ نْجَػتي صبلٌة في كلِّ  يْغ 
! ناأفبعُزيا .. ُضسَّيا.. ُخْحىا إلْيظَ 
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سخاٌب 
 
! ْف َتُخدَّ لَي الحياةأعبًثا ُتحاكُؿ يا صجيحي 

ـُ في صْجرؼ صبلًة  ! لوإك ألْع َتتُخِؾ األّيا
لع َتتُخِؾ اآلالـ في قمبي ر يًحا ِمْغ ُلياه 

كأصابُع الّذسِذ الحػّيُة كْع أزا ْت ما َغذاه 
..! كع بّجدْت بُذعاِعيا َشبلِّ َتشاثَخ في الفبله

 
لع أعذْق َمحاجَخىا الجسيمة  .. ْف عذحُت عيػَنظ الخزخاءإنا أ

في ُ مِع الّصفػلة  .. بْل شاَقشي فييا اْنجالُع الِفكخ
ككمزِة الفخِح الّجخيمة  .. باأللِع الّجفيغِ .. في رعذِة اإل داس

في عّدِة الّشفذ األبّية 
في درِب الُبصػلة  تدتييُغ الّذػؾَ 

كَمبل ُع الّديتػِف َتخكؼ 
! َس الّخجػلةأبانفعاٍؿ َشيٍِّق ب
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َمْغ غَخَس الِجشاَف بذاِشَئْييا؟  .. ىحؼ الُعيػُف الُخْزخُ 
لْييا إكؼ أت الُؼ الّخؤػ آ.. َمغ كدَخ األمػاج 

َتحكُب ِمغ لَيٍف عمْييا  .. َتُحطُّ فييا األمشياتُ ك
لكّشيا َتخذى 

َتِفخُّ ِمَغ الّدحاِب بػاَ َتْييا 
! ُتكّبُل في جشػِف ساعَجْييا .. فَتُزسُّيا أىجاُبِظ الّثخػ 

 
َرَسَع الُسحاَؿ بُسحمَتْيظ؟ .. تخػ ُجسػُح ُمخّيمتي أ
كعَكْدُتيا عفًػا عمْيظ؟  .. تخػ سكْبُت دخيمتيأ

كَعرْخُت آمالي كُ مَع شفػلتي في ناضَخْيظ؟ 
ـ ُخِمحُت عمى يَجْيظ؟ أ.. نا خمحُتَظ يا  بيبي أأ

ْتمػ الّربلة بَسْدَسَعْيظ؟ أ.. كركعُت يا بْجساْليػف 
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لؾعة 
 

ذا عانحُت في َشغٍف ِضياىا إ .. سَتحخُقشي ُشسػُعَظ يا  بيبي
ك مَجدُت ليا الّذفاىا ألحمبي  .. ذا ما ُرمُت دْفًئاإسَتحخُقشي 

سَتحخُؽ جّشتي كُتحيل رْكضي 
ىذيًسا يابًدا َيبكي َلطاىا 

 
اّلتي رَكْت ِجشاني ِمغ ُركاىا  .. ُيعّحُبشي اْشتياقي لمُعيػفِ 

كِمْغ تاريِخ أججادؼ َمجاىا  .. َجَشْت ِمغ ُخزخِة الّديتػِف ُعْسًحا
كما ِلَيجؼ َتِحغُّ إلى جبيٍغ 

 ّتى عمى الُخربلِت تاىا .. سَسا 
 
فَيبمُغيا خيالي ُمبتغاىا  .. َتِحغُّ لَسْدِحِو شْػًقا كُ بِّا

سَتحخُقشي شسػُعَظ يا  بيبي 
! راىاألحلظ لغ .. نا أدرؼ أ
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كبخراء 
 

كخؤيا الّدخاِب ِبَحخِّ الَيجيْخ  .. تخاءػ لعْيشي ِخبلَؿ الَسديْخ 
 كتابعُت سْيخؼ بحمٍب كديخ.. فُجرُت بَػْجيي عْغ ناضخْيوِ 

فيا َكْيَح قمبي ِمغ كبخيائي 
الـَ الَسريخ؟ إ.. كيا لَيَف نْفدي
 كخّمي الّدبيَل لجمٍع أسيخ.. كيا ُمحمتي ِخفَيًة ال ُتخاعي

كيا جخَح قمبي كيَف الِتئاُمَظ؟ 
 دكَف التئاِمَظ خْصٌب كبيخ

 
فدالْت ِدمائي تُخطُّ الّدصػر  .. بذْػِؾ الفخاِؽ غخزت الفؤادَ 

يسجُّ الحياَة ِبِبْذٍخ َكنػر  .. َمّشيِظ يا نفُذ ُ بِّاأُ ككشُت 
  َمّشيَظ يا ُ بُّ عيًجاأُ ككشُت 

َيخؼُّ ىشاًء شػاَؿ الّجىػر 
شجيَج الِحفاِظ عسيَق الّذعػر  .. يا قمُب ِخبلِّ  َمّشيظَ أُ ككشُت 
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كشاَؼ الّذحاُء بعسخؼ الحريخ  .. فَزغَّ الّدماُف كلْع َيدتِجْب لي
  فبل الّشفُذ ذاقْت ِمَغ الُحبِّ ِبْذًخا
كال الحمُب فاَض عميِو الّدخكر 

! غخكر! كأيَغ الػفاُء؟ سخابٌ  .. كال الِخلُّ َبخَىَغ لي عغ كفاءٍ 
 
!  َمخيخاكَمّخْت  ياتي صخاعً  .. أساشيُخ جػفاُء ال ِصجَؽ فييا

سيخ أَكَدْعشي بَجْربي ك يًجا  .. راه أاّل ألُتَظ أليي سإ
كِ فُع الكخامِة فْػَؽ الّذعػر  .. الّشفِذ عيًجا ّني قصعُت عمىإؼ
شػؼ الحياَة بَػْ ِي الّزسيخ أك .. صػُف الكخامَة بالكبخياءِ أ

 
سُبُخ غْػَر السعاني الُسثيخ أك .. ُبثُّ شعػرؼ في كلِّ  خؼٍ أ

كَييتدُّ قمبي لصيِب الّدىػر  .. ُأِ بُّ الَجساَؿ قػيِّا شميحا
 لصفمي الّرغيخ .. لذعبي..ألرضي.. كيسؤل نفدي ُ بّّ كبيخ

فكلُّ الػجػِد غجا ِمغ كياني 
! كذاَب كجػدؼ بخفِق األثيخ



 

91 
 

ىجّيُة هللِا 
 
َتحشػ عمْيِو ثشاياُه كأضُمُعُو .. يا ليَت صْجرؼ َيُزعُّ الكْػَف َيجَسُعوُ 

! كِمْغ ُشخكِر َبشي اإلنداِف أمَشُعوُ  .. َتوُ أسحيِو ُ بِّا أركؼ فيِو ضعْ أ
  عصيِو قمبي شعاًما ال َيُغزُّ بوِ أ

ْسِسُعُو أُ ْندي لدُت أُ كغيَخ ألحاِف 
 

ِىِمِو ايا ليَت رك ي َتْدخؼ في َمج
 تدَرُعُو  دافِ باإل.. تخمي الّزغائَغ 

! كَيدتفيُق لَدْعٍي فيِو َيشَفُعوُ  .. دـَ َيرحػ ِمغ جيالِتوِ آلعلَّ 
 

ُرهُ  ككلُّ ما َيدرُع اإلنداُف َيجَسُعُو  .. الكْػُف خْيُخ َعسيٍع لػ ُنَحجِّ
ْبَجَعُو أَجلَّ اإللُو اّلحؼ سّػػ ك .. الكْػُف ِسحٌخ كإبجاٌع كُمعجدةٌ 

ىجّيًة صاَغُو ِمْغ كشِد َمعخفٍة 
ُعُو  َكَذرَّ في َجػِِّه ُشُيًبا ُتَخصِّ



 

92 
 

كالّميُػ ُيمحيِو لؤل حاِد َتمَدُعُو  .. دـُ َيميػ غيَخ ُمكتِخثٍ آفخاَح 
ما ُخّصْت كقاِئُعوُ .. صخاَعشا .. كراَح تاريُخشا َيخكؼ بدخخيةٍ  ! بالجِّ

ُذَف ُمْشَتِرٍح أُ ِصْخ لَكبلمي أَ .. أخي
ْدُمُعُو أفالكْػُف سالْت دماًء مشَظ 

 
نا اْبشُة الّذخِؽ كع قاسْيُت ِمغ ِمَحٍغ أ

ْكَجَعُو أبيا الِحجاُب َرمى قمبي ؼ
ُعُو أُ فَججَّ سْعيي إلى قْيجؼ .. يُت بريَز الّشػر ُمشبِثًحاأ ّتى ر َقصِّ
شاِلُعُو أُ ك يُث ِسخُت إلى َمْججؼ .. نَيُل ِمْغ ِعمٍع كَمعخفةٍ أكُرْ ُت 

 
نا اْبشُة الّذخؽ عدَّْت في َمصاِمِعيا أ

اِمُعُو طذ ىانْت ـَ إدـُ آكىاَف 
كالحخُب َتميػ بِو دْكًما كَترَخُعُو / َيميػ بَحخٍب ليا َتدعى َركائُبوُ 

ُعُو / يذيُج ِ رًشا َمتيَغ الّخكِغ ُمختِفًعا فُيبجُع الِعمُع صاركًخا ُيَرجِّ
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ِموِ أكَيبمُغ الّصبُّ ش َفَشْبَتميِو بإشعاٍع ُيَزيُِّعُو  .. ًكا في َتحجُّ
كنتُخُؾ األرَض في َصحخاِئيا َمَجٌد 
.. كَنحرُج الَبجَر بالّراركخ ُنْفِجُعوُ 

 
 قِ دـ كع ضاَع الّزياُع بآيا اِلْبِغ 

ِس كاإللحاِد َيجَفُعُو أككيَف لمي
كضاَع إيساُنُو باهلِل َيخَفُعُو  .. ضاعْت سعادُتُو ُمْح ضاَع َمبَجُؤهُ 
 
َتحشػ عميِو ثشاياُه كأضُمُعُو  .. فميَت صجرؼ َيُزعُّ الكْػَف َيجَسُعوُ 

! كِمْغ ُشخكِر َبشي اإلنداِف أمَشُعوُ  .. َتوُ أسحيِو ُ بِّا أركؼ فيِو ضعْ أ
  ِىِموِ اليَت رك ي تدخؼ في َمجك

باإل داِف تدَرُعُو .. َتخمي الّزغائَغ 
دـَ َيرحػ ِمغ َجيالِتِو آلعلَّ 

! كَيدتفيُق لَدْعٍي فيِو َيشَفُعوُ 
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في عيِج األمِّ 
 

 فإّني.. ال َتُمْسشي أّييا العيجُ 
َغغِّ أُ  لْع ..ُمْح َكّدخُت الّشاَؼ قيًخا 

ؼ في ُدركِب اّلتيِو كتاَه خط
ّف الّتيَو قْج أصبَح مّشي أ ّتى ِخْمُت 

َيدُكُب الّخكَح سخاًبا لمّتسّشي  .. كَمزى الُعسُخ بػا اِت الُسشى
 

ندى لْػَعتي أّني اليػـَ أغيَخ 
ـِ ُتْخكيِو كُتغّشي  لحطًة في العا

ريَح الحمَب ِمْغ غعٍّ ك دِف أُ ك .. أل يي اأُلَـّ في عيٍج ليا
 كأُغّشييا بخك ي كبفّشي ..ىػاِئياأُشعُّ العصَخ ِمْغ أؼ

ُعبُّ الُحبَّ ِمغ ثغٍخ كعْيِغ أَ ك .. ُضعُّ الخِّفَق في را اتياأك
لدُت أدرؼ يا أَ بَّ الّشاس عشجؼ 
َمغ ِسػػ عيشْيِظ أىٌل بالّتغّشي؟ 
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أّييا الّذعُخ 
ا  ُجسانا  كأُتخػ، لػ كشُت ماسِّ

ْيَغ عّشي؟ ىًخا كَسشا زفاْشُج يا آذار  .. َلْع ُتَؤدِّ الجَّ
ـَ شيًخا فْػَؽ غرغٍ اك نا أكاْسُكِب الّخْيحاَف في ؾ.. ْمؤِل اآلكا ِس الجُّ

كاْغُسِخ الُحْدَغ ليا ِمغ كلِّ لْػٍف 
كاْنُذِخ الّصيب ببّياراِتشا 

لِف كْػِف أِبَخّيا  .. أنُجًسا َسْكخػ 
َيْشصػؼ في الحمِب  َعّمشا ُنْبجؼ ليا بعَس اّلحؼ

ِمْغ ُ بٍّ كُيْسٍغ 
ّني إكَتَخفَّْق أيُّيا العيُج ؼ

ُمْح َكدخُت الّشاؼ يػًما 
َغغِّ أُ لع 
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إلى صجيقٍة غالية 
 
لدماٍف راَح في شيِّ الّدشيغ  .. ما اّلحؼ أيحَع في قمبي الحشيغ
ف؟ ؼسعازالْت عشُو عبَق اليأك .. لفحْت جْبيُتُو شسَذ الُيسـػ
  خُت ِمشِظ اليػـَ جاءأىاتٌف يا 

كذعاِع الّذسِذ في ِعدِّ الّذتاء 
كَدعاني باشتياٍؽ لّمحاء  .. ىاتٌف أيحَطشي ِمْغ  اضخؼ 

ككَخْجِع الّرػِت َلّبْيُت الّشجاء  .. ىاتٌف َرفَّ ُيشاديشي إليظِ 
ـِ  ني الّرػُت ألّيا ك شيُغ الحمِب َيذتجُّ صبا .. الّربا َردَّ
كاَف يبجك العْيُر ُ مًػا شّيبا  .. ْنِدياأُ أيَغ مّشي ُصحبٌة في 

َربا أْ كاَف سعُي العْيِر ُيجني ـ .. لْع تكْغ أّياُمشا رغًجا كما
لْع َتُيجَّ العدـَ أ جاُث الّميالي  .. ّنا لْع ُنباؿِ أغيَخ 

كشِت في األعباِء ُركًشا بْيششا 
 كشِت رمًدا لمَسعالي .. كشِت ُ بِّا..كشِت ُقجَكةً 

!! يا أغمى الآّللي.. َنْخِت الّجرَب باإلخبلصأؼ
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وَن ِتْدعُ 
 

ماذا َييسدػف؟ .. كفَ عْس تِ 
َيحرجكف؟ .. كَف ُعسخؼ عْس تِ 
!! كَف عاًما؟ ِنْرُف َدىخعْس تِ 

! كَف مّخْت مثَل شيخعْس تِ 
كَف ال ُتعمي َعَميَّ َتَعشُّتا عْس تِ 

.. ال ُتْثِحمي
! اّل رقعإنِت أما 

.. نا َمْغ َعمْػُتِظ كاْمتصْيُتِظ صيػةً أ
يػًما بعَج يـػ .. كنحْذُت فيِظ األرَض 
!! فَتَسّيمي
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في رثاِء جسال عبج الّشاصخ 
 

" ْف أناـأُأريُج .. تعبُت يا صجيحي "
كأغسَس الجفػَف في إغفاءٍة 

سخيعٍة كمْسِح البرخ 
عسيحٍة كُحدِنشا  .. شػيمٍة كُيْتِسشا

.. ليسٍة كَربِخنا كلْػعِة الَبذخأ
ر؟ قجَ ىكحا بمسحٍة ُيصيُعَظ اؿأ

 
سػػ لمَحقِّ كاإللو .. يػًما تسّجَد الّصْػُد اّلحؼ لع َيشَحغِ 

  كافجيعتاه.. كأَغَسَس العيػَف 
تخقُج الّشجػـُ في الّتخاب؟ أ
ناأ   يتعُب الحمُب اّلحؼ ضعَّ الجُّ

 الّذياب ةُ كُتسَّحى إشخاؽ
ـْ ُتعّخُج الّذسػُس في َمػاكِب الّدحاب؟ أ
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نا بُحخِب كالَجّؼ أيتيسٌة 
كُقخِب أشفاٍؿ َيزّجػَف  ياة 

كرغَع بيتي، رغَع زكجي تحفُد الحياة 
ْسُكُغ الّزياَع في العخاء أؼ
   ِسُل الجخاَح في ضمػعيأك
نِدُؼ ابتدامتي مَع الّجماء أك

مح ليمة اإلسخاء ... ناأيتيسٌة 
 
  مّختْيغ... يا لمُبخاِؽ 

ُسَل لمّدساء !  سمَت مّشا الخُّ
  كاسَتَعْجَتوُ ... عّخجَت بالّخسػِؿ 

ُمَكّخًما ُمجّجَد الّخجاء 
  ِعْج لشا َجساؿأ.. فُعْج لشا بيجّيٍة 

ِلَتْخجَع الحياُة في ُعخكِقشا 
كَتسَّحي أسصػرُة السحاؿ 
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  نا في غابِة الّحئابأيتيسٌة 
لحاني عمْيشا غاب ايتيسٌة كَسْبُعشا 

نا   ككاَف إشخاَؽ الّذسػِس في الجُّ
كَمعحَل الّشدػر في اليزاب 

َكّجُو الكبلـ أُ ِلَسْغ ..  يا كْيمي..بل كاَف 
ٍع  َنبكيِو في اغتخاب .. ككمُّشا َنبكيِو في َتفجُّ

!! يتاـأككمُّشا ِمْغ َبعِجِه يا صا بي 
 

تذّححْت َمحاجخؼ ِمْغ  خقِة البكاء 
لفاَضِت الّجنيا سيػَؿ ماء  .. األبصاُؿ بالّجمػع لْػ ُيفَتجػ

لفجاء اكذابِت األركاُح في  .. لداَلِت الّجماُء ِمْغ ُعيػِنشا
ُمعّحبػَف بالّخجاء .. لكّششا ُمكبَّمػَف باألسى
 فخيدُة الفشاء.. ككمُّشا يا صا بي 
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َعِخرَذُة اْلَياَسِسيِؽ 

 
 ُسَعاد َقَخَمان

 
  وأشعارديؾان

1997 
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اإلىجاء 
 

إليَػ يا رفيَق الّجرِب 
أّييا الّداكُؽ  

في  
ُعسِق حياتي 
ِمْلَء عْيشي 
صْشَؾ َنفدي 

َمبعَث الّخاحِة في قمبي 
وراعَي ُأمشياتي 
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عخرذُة الياسسيؽ 
 

تجَسُعشا العخيذُة  أ
ٍؼ أَبعَج ف

ـٍ قزْيشاىا اغتخابا؟  كأعػا
 

ْسخاِب الّصيػِر  أؾ
تعػُد شْخًقا 

ذا في الغْخِب لْع َتجِج الّرحابا إ
فَتغسُخ بالّذحػ  
خمجاِت قمبي 
كَتْيَشا  

! ْف َشِبَعْت َعحاباأبعَج 
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ُمشاجاة 
 

يا اْبَشتي 
نِت في رك ي  شيٌغ كارتػاْء أ .. نِت في عسخؼ العصاءأ

نِت في فكخؼ كالغْيسات أ
فيَي دْكًما في الّدساْء  .. ك تػاَرْت أبانْت 

 
عْيُشِظ الّشجبلُء مخساٌة لحمبي  .. بُحخبي نِت في الُبعجِ أ

زداُد ضياْء أفيِظ  .. ّني فيِظ أ ياأعمُع أنا أك
ىاِت ُشجػني ايا َمت

إلى أفِق َ شيشي  .. رنػ إلى الغخبِ أنا أك
ال َتغيبي .. َميبًل  :كأنادؼ الّذسَذ 

ك فاْ ِسميشي أ .. ِا ِسمي فْيَس سبلمي عاشًخا
ّـِ َيْشَيلُّ نًجػ  علَّ شْػَؽ اأُل
ضامًئا َيخشُف َثغَخ الياَسسيِغ 
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نِت تخقريؽ أو
 

في الحاعِة الفديحة  .. كعشجما تعانَحْت 
أنطاُرنا صجيحتي 

.. نِت َتخقريغَ أك
شعخُت باْنِدياِبِظ الّخشيْق 

تخؼُّ في ساقْيِظ  .. ُتِصلُّ ِمغ عْيشْيظِ .. كاأللحافُ 
َيحزُغ الّخفيْق  .. كجدُسِظ السسذػُؽ َيحشػ

نِت يا صجيحتي َنْذػانة أك
َتبِدسيَغ  .. رغَع الّزجيِج كالّد اـِ 

لْع َتْبِدسي لشا  .. ما كشِت بْيَششا
بْل كشِت في دنيا اْلحشيِغ 

 .َتحمسيغ ..َتحمسيغَ 
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يا بالدي 
 

ـِ الّذباْب  فَتَجّمى الّخيُف ُمْخَزخَّ اإلىاْب  .. شافِت الّحكخػ بأّيا
فيُس لْيٍػ بيَغ شعٍخ كشخاْب  نِدياأُ في .. ْذ جمْدشا صحبٌة إ

  كُشعاُع الّذسِذ في َمغخِبيا
لػاَف الِخزاْب أقْج كدا اآلفاَؽ 

  كاستفاَؽ السْخُج ِمغ أ بلِموِ 
كاْنتذى ِمغ خسخِة الّدحِخ الُسحاْب 

كَتبَلال الّمػُز بالّدىِخ كشاْب  .. كاْنبخػ الّديتػُف َمْجُمػَّ الّدشا
حاْب  .. سّخَح الّصخؼ لَيْجُمَػ ركعةً  َعّسِت األرض كشاَفْت بالدَّ
ـَ الفزاآَكّمَمْت    ياُتُو ىا

لى كالُعباْب اداكشاٍت َتتػ
  شحَّيا سْػٌط ِمَغ الَبخِؽ اْنَبخػ 

َيبعُث الّخكعَة في قمِب الّرحاْب 
بدئيِخ األسِج في كلِّ الّذعاْب  .. كالّخعػُد انفجَخْت قاصفةً 
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! َيحسُل الخرَب إلى قمِب الّتخاْب  .. كَىسى الغيُث قػيِّا كالّربا
كالَيػػ ِمْلُء الحشايا كالّخ اْب  .. يا ببلدؼ فاَض قمبي بالَجػػ 

باَح بالّذْػِؽ إلى َعحِب الّخضاْب  .. تحَت ِضلٍّ كارؼٍ " عتابا"يا 
قج شكا " الَسعشى "ػيا معّشى ب

ُ خقَة الَػْجِج إلى خْفِق الّذياْب 
 

ـَ الخاشُخ بي ُبمببًل َيذجك عمى تمَظ اليزاْب  .. يا ببلدؼ  ػَّ
ىائًسا بالُحْدِغ كالّدحِخ العجاْب  .. رجاِئياأَيْشتذي بالعصِخ في 

يا ببلدؼ يا ربيًعا ُمذِخًقا 
 افبًل بالّدىِخ فّتاِف الّثياْب 
يا خخيًفا في ثشايا ِتْبِخِه 

 شكٌة َتحصُفيا كفُّ الّذباْب 
رغَج العْيِر كأىػاَؿ الَعحاْب  .. نَدَج الّتاريُخ في شّياِتيا
! ليَذ َتثشيِو الَسآسي كالّرعاْب  .. كسحى فػالَذ عدـٍ صابخٍ 
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 ؟بي وَجّجيأغخرٌب في دياِر 
 

الغخيُب  دعانا السحاضخُ  "كيَف نتعامل مَع اآلَخخ "ةٍ في محاضخ
 (كغادَرْتُو  حػُؽ األىِل كالّجار  نا الغخيُب اّلحؼ ما غادَر الّجارأ)

  نا الغخيُب؟أنا الغخيُب؟ أ
 ؟كَزلَدَؿ بالُبيتاِف أركاني .. ُذنيأُ َ قّّ ما َتخّدَد في أ

َبتي؟ أَ قّّ ذاَؾ يا  أنا الغخيُب؟أ
كَمغ في الَجسِخ الحاني؟  ِمغ أيَغ جئُت؟

الُبْصِع كاْلباِف  بَحقِّ قبِخَؾ بيغَ .. ِرْح خمجؼأَ  .. بي اْصُجْقشيأ
ما ُكِلْجُت ُىشا ِمغ َر ِع شامخٍة أ

ْت في ِ سى أىٍل كِخبّلِف عَ َتخْعخَ 
كأْرَضَعْتشي ُ بَّ األرِض َيْحُزُششي 
زْيتػُنيا الُسذَتيى في ِضمِِّو الّجاني 

  سي ُتَكّخُسشيأبدْيِتيا َمَدَحْت ر
ككّحَمْت بذعاِع الِعدِّ أجفاني 
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ُفُغ ىائسًة أ نحُغ َمغ َ َسمْتشا الدُّ
كَجَسَعْتشا شعػًبا دكَف أكشاِف؟ 

:  بيأ
كَغزَّ في ُلَجِج الػيبلِت إيساني  .. َتبلَشَع مْػُج الّشفِي ُيغخُقشي

بي  أ
  مَدْيُت في َكششيأغخيًبا لحْج 

ضحى مالًكا شاني أّما الغخيُب ؼأ
كَسّخخكني فعّسْخُت الُبيػَت لُيع 

الَحفُخ آىاتي ككججاني  كاسَتعَسخَ 
  اّل الحشيُغ لوُ إلْع َيبَق في َكششي 

ِعدُُّه كىَػ بالّشكخاِف َيمحاني أُ 
 يفا  

لُتِظ يا ميجؼ كُممتحجؼ أس
ليَذ  زُشِظ َمغ بالِعدِّ َرّباني أ
ِظ اليّجاِر ؽأ فيتي اليَذ ِمغ شصِّ
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كِمغ َصجػ الَسْػِج أشعارؼ كأْلحاني؟ 
ضَحْيُت فيَظ غخيًبا  أ

ٍق يا بمجؼ آ
كفيَظ تخسػ جحكرؼ ُمشُح أزماِف 
لْغ ُيفِمَح الّديُف كالّتدكيُخ في بمٍج 

ْلُف ُبخىاِف أفي كلِّ زاكيٍة لي 
ُىشا رْسسي كُمشتيجي  نا الّتخاثُ أ

في الّدػِر .. في العحجِ 
في الّديتػِف كالّداِف 

في كلِّ َمبًشى قجيٍع زاَف  اِئَصُو 
نحٌر أصيٌل بِو اْسسي كُعشػاني 
  سَيشجمي الَحقُّ ِمغ أغػاِر َعتَسِتوِ 
! كَيطَيُخ الَحقُّ لمحاصي كلمّجاني
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أيُّيا العائُج 
 

  أيُّيا العائُج ِمغ َر ِع الّدماف
َتبلشى الّطلُّ فييا  ..ما اّلحؼ َتخجػُه في دنيا

فاكَتَدْت ثْػًبا غخيًبا عْغ ُرؤاْؾ؟ 
 
ِمْغ رغيِف الخبِد  نكيُة الّصابػِف غابْت 

لْغ َتخاْؾ  .. كاأُلُـّ اّلتي َتخجػ لحاىا
 
ـُ لآلتي   ِت بعجُ أاّلحؼ لْع ؼ أيُّيا الحاِد

  شاَؿ فيشا االنتطارُ 
كأضشانا الحػاْر .. مآقيشا كاكتػْت ِمغ جسخة الّربخ

الّشرخ كتححيق السشى  أيَغ مّشا فخ ةُ 
  زاَؿ شفبًل عاجًدا  ماػكالَجغ

سِخ ميج أفي 
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لْيشا ِمغ بعيج إأّييا اآلتي 
كَتحبػ بيَغ أىجاِب الّذفق  تحزُغ الُحمعَ 

ُمْح َنديشا فخ َة األشفاؿ  .. مجأغابِت الّذسُذ ىشا ُمشُح 
في العيج الّدعيج 

 
  لع تُعْج أ بلُمشا ُممًكا لشا
كالغجيُخ العحُب َجفَّ 
  لع َيُعْج يأتيِو ِمغ أعساِقشا

! فْيٌس ججيج
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ُأّماُه 
 

بحمبي ُأنادؼ     بخك ي ُأنادؼ 
ّمي أُ ككلُّ الػجػِد ُيشاديِظ 

غاَبْت ككاراىا الّثخػ 
لكشَّيا 

ذني نجاُء نجاِئيا أُ كفي  .. بًجاأفي ميجتي 
ـَ عيشي شيُفياأك بحشاِف َبدَسِتِو اْرَتَدْع  .. ما

 
ريُجيا عصٌخ ُيجاعُب جبَيتي أك .. فَّ  بيبتي ماتْت أَمغ قاَؿ 

كُدعاُؤىا نجًػػ ُتثيُخ َصباَبتي  .. كِرضاُؤىا نغٌع ُيخّفُف لْػعتي
؟ أِمغ  .. قػػ أكُ زػُرىا في الحمِب  ـْ ذّياِت الَعَج

 
  ىّجَماتَ ليفي عمى الجَدِج الّخقيِق 

لْع َيدتِصْع َ ْسَل انصبلقِة ركِ يا 
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عَرَفْت بدا ِتِو تباريُح األذػ 
كاْنثاَؿ فْيُس ُىسػِميا كُجخكِ يا 

 
  ليفي عمى الجدِج الّخقيقِ 

َضْت أركاُنُو  َتحػَّ
جِّ ال َيحػػ عمى الّدْيِل الَعِخـْ  كالدَّ

 
ِثُخ آفزاٌؿ ليا كـَ أ .. في كلِّ ُركٍغ ِمغ زكايا البيتِ 

ِبُخ آكلفائُف ـك .. كِ ياكٌة كانْت ليا .. شياُؤىا كثياُبياأ
 

 لغ َتْسُحَػ خمػَد بياِئيا ..يا مػتُ 
كىي الّدشا لَدساِئشا  .. فيي الّرجػ لشجاِئشا

! في األفِق دْكًما تبتِدعْ 
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قانا 
 

أْزَىَخ الَبخقػُؽ قبَل الّجؼء ِلَؼ 
في ىحا الّذتاْء؟ 

ىاَج الّمػَف في خّجْيِو أماذا 
ـْ  ياْء؟ أُسخٌط 
ببلدؼ َريُّيا في كلَكْع ُمخكٍج 

غيُث الِفجاْء 
كيَف اْكتَدْت باأل سِخ الحاني 

ْشَخَؽ كْجُييا أؼ
كَيخِشُحشا البكاْء؟  .. كالحدُف َيعِرُخنا

 
ِلَع أْزَىَخ البخقػُؽ قبَل الّجؼِء 

في ىحا الّذتاْء؟ 
كْجَو الّدساْء  كقمػُبشا غْيٌع ُيَجّمُل باألسى



 

116 
 

الّذيادة " قانا"
ّكَؿ شعشٍة غّجارة ألدِت 

! في ُقجِس صْجِر األبخياءْ 
ُؿ ؼفي ُمدتشحعاِت الَػْيِل َتدَدِ ُع الحػا

ثخاٍت بالفشاْء اع
َيتفّشُغ الّدّفاُح َيّتيُع الّزحايا 

باألذّيِة كالِعجاْء 
ُمُخ أكىَػ الُسحيُع بأرِضِيع َيْشيى كؼ 
َمغ َيذاُء ِبسا َيذاْء 

كْيُل الّزحّيِة  يَغ قاِتُميا ُيَجّمُميا 
بثػِب االعتجاْء 

قانا الّذيادُة َتفَتجيِظ 
! قمػُب كلِّ األكفياءْ 
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!! طفؾلة
 

َخ ىحا الّصفُل الّمْػعَة في عْيشْيِو؟  َمْغ فجَّ
ِق تِ  شعمَة فخحَ أَ شفأَمْغ 
 خَؽ خزخَة ُميجِتِو أَمْغ 

 بؤبَؤ ُمحمِتِو أَ شفأَمغ 
كَمحا بالّشعِل ُشعاَع الَبدسِة ِمْغ شفَتْيِو؟ 

 
َيسذي كالػيُل ُيبلِ ُحُو كَيُدجُّ عميِو 

َبَػْيِو؟ أَقتمػا .. كابػَس الّحعِخ ُيعّحُبوُ 
كُتِطلُّ عمْيِو؟ .. ـ ىَجمػا داًرا َيدُكُشياأ

ىَل داسػا ُ خمَة َمخَجِعِو 
كَتبلشى ُ مُع شفػَلِتِو 
َخ بالححِج األعع   ػكتفجَّ
ما كاَف لَجْيِو؟ 
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َيشفيِو الحدُف فَيذُخُد عغ دنيا األلعاب 
كَمخارُة كْيِل الحُّؿِّ غَجْت كلَّ األتخاب 

باُؿ الَسعيِج َميجػٌر  ما
كالّرسُت ُيخّيُع َمحعػرا 

 ؟ِمُخ باأل سِخ لَسَعْت ِمغ فْػِؽ الباباكأك
الحدُف تفّجَخ عاصفًة 

  ُيدْمِجخُ  كالغزبُ 
! كلَّ األبػاب ُمحتِحًسا
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  نذيُج االنتفاضة
 

خسػَؿ عيٍر ببل أمْل  .. ِذ انَتَفْزشاإلحج نَفْزشا 
 ياَة ُذؿٍّ بجكِف َ لّْ  .. كقج َرفْزشا ُمِح انَتفْزشا

ـُ نفٍي أ ـُ بيٍت كقْتُل شفْل  .. ِك اعتحاؿٍ أ كا كَىْج
كَ ْبُذ نػٍر عِغ الُسَحْل  .. كَقْمُع زْرٍع كَسعُّ َضْخعٍ 
! بُحكِع ذنٍب قِج اْفتَعلْ  .. كشْخُد أىٍل ِمَغ الّجيار

 
ِسْمًسا ُيعيُج لشا األَمْل  .. ردُتعأذا إنخيُج ِسْمًسا 

بيَغ الّذعػِب كفي الّجَكْؿ  .. ِسْمًسا َيُخدُّ لشا اعتباًرا
ندعى كَنجشي ِببل مَمْل  .. نعيُر في أرِضشا بِعدٍّ 
شعبي الكخيُع كِع اْسُتِحؿّْ  .. بيا ُنجاكؼ ِجخاَح شعبي

 
ُجيػَد سمع  بيا َسشجفعُ  .. راياِت قْػمي بيا َسشخَفعُ 
! َمجػ األَجلْ .. بيا سشحيا .. ِثساَر ِعمسي بيا َستمَسعُ 
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ُسسؾٌم 
 

 ما اّلحؼ  لَّ عمّي ..ليي إيا 
ْكدػ بأغمى ما لجّؼ؟ أما اّلحؼ 
نارْت ناِضَخّؼ أ َزَشْتشي ك .. ْسخةٍ أُ كشَت غْرًشا يانًعا في 
َخْصػَؼ الَغسَّ إلى الّجرِب الّدػّؼ  .. عحَجْت آماَليا بي َكَرَعْت 

كَدَعْت بالخْيِخ لي كلَّ نبّي  ..  اَشْتشي بُحبٍّ صادؽٍ أك
 

ْر عْصَفيا أُ لع  ّنيأغيَخ  َقجِّ
ُصْغ ما ِنمُت ِمْغ عْيٍر َرِضّي أَ لْع 

كاىًسا ِمْغ كعِج جػٍد  اِتسّي  .. زُىَػ في فْيِء الِغشىأف أشئُت 
ثػاٍب قذيباٍت كِغّي أكب .. خَمبػا ُلّبي بساٍؿ كِ ِميّ 

  :ثّع قالػا
نَت الُسشى أ.. ِاْنَصِمْق 

ِة كالعحِل الّحكّي أنَت ذك الجخأ
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عُّ دكاٌء ِمْغ َشحاإ كعبلُج الفحِخ كالعْيِر الّخدّؼ  .. ّنسا الدُّ
ُتفِخُج األزمَة بالّجاِء الّجكّؼ  .. لزحاياُه تكػُف الُسخَتجى

  كّمسا ازداَد الّزحايا عَجًدا
زاَد َمخدكُدَؾ كاألجُخ الّدخّي 

 
قِرُف الّدىخَة كالُعػَد الّصخّؼ أ .. ساَقشي الّذيصاُف عبًجا شيًِّعا

عَّ كأ ذا بالغْجِر َيشَحسُّ عمّي إؼ ..  غْجَرهُ ػرعأنُذُخ الدُّ
  ُمجِمًشا أصبحُت في َ خِّ الّمطى

تحّمى في ِشعاٍر عربّي أ
 
عَّ ُييّجُغ رْكَعتي  .. ليَذ لي ىعّّ سػػ الساِؿ اّلحؼ َيجمُب الدُّ

كلِّ َمغ َيحُخُب ِمْغ َمْخمى َيجّؼ  .. ّمي كِمغْ أُ كَسخقُت الساَؿ ِمْغ 
   قج ضّيَعشيؼغارًقا في اّلح

كَخـُ الّذيسِة كالُخمُق الػفّي 
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ّني الَح في عتسِة كْيمي بارٌؽ أغيَخ 
 بالَعْػِد لمّجْرِب الّدػّؼ دٌ عِ اك

 
في ك ػِؿ الػْيِل كالعْيِر الّجنّي  .. ُعربٌة شاءْت نجاَة غارؽٍ 

ْف تفتجؼ الّشفَذ اّلتي لْع َتدْؿ أىسُّيا 
 الّذحّي ؿِّ في  ساِة الحّ 
لُشمّبي دعػَة العدـِ األبّي  .. تبعُث اإليساَف فيشا ُمَخّمًرا

ُمشححؼ ِمغ جحيٍع ىَسجّي 
نحَػ جَشاِت اليشاِء الّدخمجّؼ؟ 
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ذا األّياُم إ
 

ـُ ناَبْتشي بَزخٍّ إ ـِ أَ  .. ذا األّيا ُردُّ عمى العجاكِة باْبِتدا
ـِ  .. شِعُل بالسحّبِة لي ِسخاًجاأُ ك ُيشيُخ لي السداِلَظ في الّطبل
ـِ  .. غُسُخ ُميجتي ِمْغ نػِر رّبيأك ُيخيشي العفَػ عْغ ُضمِع األنا

غدُل بالّشجػ صفحاِت قمبي أؼ
ـِ  فميَذ الححُج ِمْغ ِشَيِع الِكخا

 
ـِ  .. ُتخفخُؼ في جساِؿ الكْػِف عيشي جشاَح فخاشٍة بيَغ الغسا

فَتخُقُز الْبتدامِتيا ِعطامي  .. رػ األزىاَر َتخُقُز في البخارؼ أ
ؼ كاْنِدجامي حُيعيُج ىشاَء رك .. سسُع ِمغ شيػِر الّخكِض لحًشاأك

ـِ أك .. فَأعَسُل في الِيجايِة نيَج عحمي بُمُغ ما أريُج ببل ِخرا
ـِ  .. فَيرَفُح عْغ غخيِع الّدػء قمبي كأسعى بالَسحّبِة لمػئا

ْف لْع َيدتِجْب يػًما ِلعْفػؼ إؼ
! تخكُت لخاِلحي فيِو اْ ِتكامي



 

124 
 

عْيشاَك 
 

كِمَغ الّخؤػ ما َتجتمي عْيشاكا  ..  ْدبي ِمَغ الّجنيا نعيُع َىػاكا
رجػ الخبلَص كال أريُج َفكاكا أ .. ِسَختاَؼ يا ُ ّبي َفساآعيشاَؾ 

ـْ غْػُر الُسحيِط  َيحَتِبْدَغ َسشاكا؟ .. َتَكتََّسْت فيِو الآّللي.. عيشاَؾ أ
 

فبلكا أِبُعحػِدىا كَتشاَسحْت  .. ّلحْت أـْ ِسحُخ الّشجػـِ تأعيشاَؾ 
ذا رمػُشَظ قج نَرْبَغ ِشباكا إؼ.. كْع قْج رفعُت إلْيَظ شْخفي خاشًعا

ذا ُجفػني قج َقصْفَغ َبياكا إك .. ُغسُّ شْخفي كالحياُء َيخػُنشيأَ ؼ
مػِع َمفاِرًشا لَيػاكا  .. رػ أىػػ ِسػاَؾ كال أىػاَؾ ال أ غيَخ الزُّ

  َجّشُة خاِشخؼ  ..عيشاَؾ شسُذ الحمبِ 
غبلكا أعيشاَؾ فْيُء الّخكِح كما 

نَت الُسيْيِسُغ في ُرؤاَؼ كَصحَػتي أ
غاِؼ ءَ ِملْ  اّلَؾ إرػ أكال ..  الذِّ

عْيشاَؾ .. ميشاُؤُه عْبَخ الَسجػ.. فاْرِفْق كال َتْعِرْف بحمِب ىائعٍ 
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نجاء 
 

ُقْل يا َ بيبي 
كفي الَسداْء؟ .. ْمذأأيَغ كشَت َصباَح 

كىْسٌذ كالُبكاْء .. في الحمِب أشػاٌؽ َتِخؼُّ بوِ 
يا صشَػ رك ي 

ىل سسعَت صجػ ِنجائي في الفزاْء؟ 
ُبثُُّو عْرَف الَحشيِغ ِببل اْرتػاْء أَمغ لي ِسػاَؾ 

! لحاني َمبلذؼ كالّخجاءْ افرْجُرَؾ .. ليَّ إىّيا 
ُعْج يا َ بيبي 

كاقَتِخْب مّشي فَرْجُرَؾ َمزَجعي 
دُمعي أنفاَس الحشاِف شًحػ ُيكفِكُف أَمْغ َنَفَح 

كصفاُء عْيشْيَظ العسيِق ُيديُح ِسْتَخ َتَسشُّعي 
عي أكال – ِف اكتَدْيُت إرػ َجسالي عارًيا كأؼ
! اّل كُرك ي كالِكتاِب َتُبثُّ ِسخَّ َتَػجُّعيإ
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ىا يا َ بيبي  
ْندال أُ كلُّ ِسْتٍخ بْيَششا قج 

ْرَسْت ِركاَبَظ كالَجفاُء تَبجَّال أكالّخيُح قْج 
 اَؿ الكْػَف أ مى َمْػِئبل أكَجساُؿ ركِ َظ قْج 

ذا خبل إكالّشعيُع .. فِبُحْخِبَظ الّجنيا نعيٌع 
! ْمَحبلأخاُلُو قْج أ.. ِمغ رّنِة الّرػِت الحبيِب 
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َىالَّ 
 
يا  بيبي  ىبّل لَسْدُتظَ 

فْػَؽ جْبَيِتَظ العخيزة 
ثاَر العشاِء آكَمدْحُت 

ّنَة الّتعِب الَبغيزة أك
كَمَجْدُت نحَػَؾ ناِضَخّؼ 
بكلِّ إشعاِع الحشاف 

فَدخػ بظ الّجْؼُء الّمحيُح 
كَرؼَّ قمبي بامتشاف 
كلثْسُت ثْغَخَؾ 

كالّخ يَق َنُعبُّ مشُو 
ببل اْرتػاْء 

كَيفيُس عالُسشا الَخِفّي 
! لػاِف اليشاءْ أبكلِّ 
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لقاٌء 
 

كلَكْع دَعْػُتِظ يا َ بيبي 
ِمْغ ِخبلِؿ الياتِف 

فبعْثَت لي صػًتا عسيًحا 
َيدتثيُخ َعػاِشفي 

.. سبلؾُ أّكاهُ يا أ
 َتحِسميغ؟ اذا تجريَغ ـَ ىل

 نبخاِت ُ بٍّ  ..أغمى الُسشى
ُمثَحبلٍت بالَحشيغ 

كَيدػُد صسٌت ُمفَعٌع 
صْسٌت ُيجّكؼ بالّشجاْء 

كُتحّمُق الّخك اِف رغَع الُبعِج 
سسى لحاْء أفي 
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دمعٌة وابتدامة 
 

غخيْب .. غخيٌب ُشعػُر الُسِحبِّ 
َيميِو َلييْب ..  ر يٌق ُمحابٌ 
َيميِو اْنحجاْر .. كَيػـُ صفاٍء 
! كَصجِّ الحبيْب .. ِليْجٍخ كشْػؽٍ 

 
خػالُج َتخفُعشي لمّدحاْب  .. فَتخُقُز بيَغ الّزمػعِ .. راهُ أ

!! فَيغُسُخ بالُحبِّ كلَّ الّرحاْب  .. كقمبي َيفيُس بفْخِط الَيشاءِ 
 
راهُ ُيغّشي أفكلُّ الػجػِد 

كشسُذ الّدعادِة ِمْلُء الفزاْء 
كدْمعي اّلحؼ كاَف َيْشَيلُّ شْػًقا 

! َتخْقَخَؽ ِبْذًخا بيْػـِ الّمحاءْ 
َكلْع َتكَتِحْل بَبياُه العيػف  .. قِ ؼْلَتقِ أكَمخَّ زماٌف كلْع 
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ـِ َيجَ  ! لَتشُحَل لمحمِب فْحػػ الّذجػف  .. قؼْ كما مجَّ لي بالّدبل
كما َرفَّ في البيِت صػٌت نِجّؼ 

ُتخّدُد أصجاَءُه أضُمعي 
كما ضّسشي بَحشاٍف إليِو 

! دُمعيأنفاَسُو أُتكفِكُف 
 

كَيسَدُح عْغ شفتيَّ الّخ يق  .. ُط بحمبيؼفجبَّ الّطبلـُ ُيح
! كُيصِفُئ ِمغ ُمحمتيَّ الَبخيق .. ٍس عمى ُأمشياتيأكَييػؼ بب

شَخَؽ كجيي ابتياجا أؼ.. كعادَ 
! ْكَمَس بالِبذِخ جػّّ كئيبأك

ضحكُت كقمُت لشفدي ىْسًدا 
! غخيٌب شعػُر الُسِحبُّ غخيب
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ذكخراُت عانٍذ 
 

ثسخ ؼُ كَتجفُّ كعػدؼ َلْع     كراُؽ  ياتي تتبعثُخ أ
غبخاُء كساضيَّ األغبخ     كرياُح خخيفي باردٌة 

ما كاَف فؤاًدا كتَحجَّخ    كضمػعي َتْحِسُل ُمثَحَمًة 
 
ال ُ بُّ كال أَمٌل ُيدِىخ      ال دْؼُء ُيحّخُؾ أعصافي 

فَيُخكُع َخيالي ما ُيبِرخ         ُمجُّ خيالي نحَػ غٍج أك
َتعػؼ بالَػ ذِة كُتدْمِجخ         أّياـٌ ُتصػػ ُمطِمسٌة 

 
 لؤلمِذ لَسْػِعِجنا األخزخ            كَيثػُر َ شيشي َيجفُعشي
 كحْػِس ربيٍع لْع ُيْسِصخ              ِلَيػانا كُذعاِع األ بلـِ 
كأماٍف بالفخِح األكبخ                   لُػعػٍد مشَظ ُمشّسحة 

 كغايَة ُ ّبي لع َتْحُزخ؟            فِمساذا يا أَممي الَسْخُجػّ 
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َج قمُبَظ آىاتٍ   كع ذاَب  شيًشا كَتفصَّخ     كع َصعَّ
 .. فَػَىبُتَظ أزىاَر البْيَجر    َىبيشي نخجدةً .. كرَجْػَت 
 ك شاني كَر يَق الكْػثخ      ّرَقشيأ كربيًعا ..عسخؼ 

 
خزخ أكندجُت بيا شااًل     كقصفُت بخاعَع أ بلمي 
ِلَشطلَّ بأ بلمي َنْدَسخ           كلففُت بذالي قمَبْيشا 

مزْيَت كلع َتحزخ .. كمزيَت   نيشا افعبثَت بُحجِس أـ
 

 فغفخُت ذنػًبا ال ُتغَفخ    ّنَظ ِمْلُء غجؼأكعمسُت ب
جَيخ أ ككتسُت الجخَح كلع     كرضيُت لحمبي بالّحكخػ 
 كتخكُت  ياتي تتبعثخ     كشػيُت ثيابي ناصعةً 
! لخياِؿ  بيٍب لْغ َيحزخ   كمزيُت كعسخؼ َيدبُحشي 
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ُجسؾٌح 
 

بيشي كبيَغ جسػِح نفدي 
الِ ُحيا ِلَخْمدي أُ ..  خٌب 
بتغي فييا اليػادة أال 
سي أك َتميُغ قشاُة بأ

ّنشي إفيَي الّذخكُد ك
! ْمديأُ ْصحػ كأبِخشاِقيا 
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أحمى الّدنبقات 
 

ـِ سيّارِتيا نفق  بقُتمت األميخةُ البخيصانيّةُ ديانا في  ادِث اصصجا
  31.8.1997 جدخ األركاح في باريذ صباح األ ج السػافق

  ..كَمَزْت 
جَسِل ما َتكػُف األمشيات أؾ

كّمَميا الّشجػ  كػردٍة في الّخْكضِ 
ففاَح مْشيا العصُخ ُيْدِكُخنا أسى  .. كَتؤْلألْت فييا تباشيُخ الّرباح

ِمْغ َلَيٍف عمْييا الكائشات  ...كَتحكُب 
لَيشَتذي ِمغ ِعصِخىا؟  .. ىْل ضسَّيا الّشفُق الُسكبَُّل بالّطبلـ

ستشيُخ بِو األناـ؟ ت .. ِلَتُدفَّيا قَبًدا ججيجا .. ـ رفخفْت أركاُ وُ أ
ِاْسَتِفْق ِمغ غفَػِتْظ  .. يا زنبَق الححلِ 

  أ مى زىخةٍ  لّياُت ىحا الَعْرخِ آسمَبْتَظ 
غارٍؽ في الَجيل  .. جاَدْت بيا جشباُت كادٍ 

! سَتجكُس أ مى الّدنبحات .. ّف ُك ػَشوُ ألْع ُيجِرْؾ ب
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 َمَقااَلت
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الّحكخػ األكلى لػفاِة الفّشاِف الفمدصيشّي الفّح 
السخحؾُم َجسال َبجران 

ـٍ عمى كفاِة كا جٍ كافقُ ؼُ  عطِع أ ِمغ ، الّثاني مغ  ديخاف مخكَر عا
نيَغ اّلحيغ َبَخعػا بالّتخّرز في الّدخخفِة الّذخقّيِة الُسشّسحِة االفغّ 

 سػاء نحًذا ،ِدىا في شّتى األشكاؿ الّخائعةِ ك كخل،بالخّط الكػفيّ 
ك محفػًرا في الِجمج أ ،دقيًحا ُمحّىًبا عمى الّدجاج الخميمّي الُسمّػف 

ك رسًسا ُممّػًنا عمى الِسطبّلت السدخخفِة اّلتي أ ،كخذب الّديتػف 
ك لػ اٍت تدىػ باآلياِت أ ،تحيط بالثخّياِت الكيخبائّيِة الُسشّػعة

 .ركَعوكأجسَل تشديٍق أنّدَحيا ؼ ،نّيِة الكخيسةِ آالحخ
 فخيًجا في فّشِو األصيل اّلحؼ ،كاف خالي جساؿ بجراف ر َسو هللا

 ككاف َيخُسُع بكمتا ،نجُج في األسػاِؽ تحميًجا ُمبتَحاًل لو لؤلسف
 تشصُق بالّخكعِة ،بجَعْتيا يجاه ألُة اّلتي ؼ ككانِت الِحصُع األص،يجْيوِ 

 كمع ىحا فحج كاف ،كالَجساِؿ كالّحكؽ الخاقي اّلحؼ ال يسكُغ تحميَجهُ 
َرُه يػًما ُمتباىًيا بسا أ لع ،نيًداأ لصيًفا ،ُمتػاضًعا غاية الّتػاضع
 كما ناَلُو ِمغ تكخيٍع في معطِع األقصار ،كَصَل إليِو مغ عطسةٍ 
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 بل كاَف ُجلُّ ،عساُلُو الحرػَر كالستا فَ أ  يُث َزّيشْت ،العخبّية
 . كرسالتو في نذخه كتخميِجهِ ،اىتساِمِو كاعتداِزِه بالفّغ الّذخقيّ 

 كالتحَق عاـ ـ،1909ُكلَج جساؿ بجراف في مجيشة  يفا عاـ 
  يث تخّرَز بفّغ ، بكّمّيِة الفشػف الّتصبيحّيِة في الحاىخةـ1922

 كعاد إلى ـ،1927 تخّخَج مشيا عاـ ،الّدخخفِة كالخّط الكػفيّ 
  .فمدصيغ
عساِلِو  يغ انتجَبْتُو األكقاُؼ في الحجس لمسداىسِة مع أّكُؿ أكاف 

 ، لتخميِع زخارؼ السدجج األقرى السبارؾ،البعثِة الِسرخّية
 .ة في الحـخ الّذخيف في الحجسركقّبة الّرخ

 عسَمُو بتعميِع فّغ الّخسِع في السجارس الحكػمّية زمَغ أثّع بج
  ّتى ُعّيَغ ُمَجّرُسُو الّدابُق في الحاىخة ،االنتجاب البخيصانيّ 

رسمو أ ؼ،مدتخ ستيػارت ُمفّتًذا لمفشػف في السعارؼ الفمدصيشّية
 في بعثة مغ  كػمة االنتجاب البخيصانّية إلى ـ1934عاـ 
 ، لمّتخّرز في مجرسة الفشػف كالّرشاعات السخكدّية،لشجف

عاد إلى الببلد كباشَخ الّتجريذ ، ؼـ1937 يث تخّخَج مشيا عاـ 
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 ، كالسجرسة الخشيجّية في الحجس،لمّتخبية الفّشّية في الكّمّية العخبّية
  .ـ1948كدكرات السعّمسيغ كالسعّمسات  ّتى عاـ 
  يث َدرََّس الفشػَف في ،كفي عاـ الّشكبة تخؾ الببلد إلى دمذق
  يغ ُعّيَغ خبيًخا ـ،1952دكر السعّمسيغ كالسعّمسات  ّتى عاـ 

 كىشاؾ عاش عذخ ،لمّتخبية الفّشّية بسشّطسة اليػنيدكػ في ليبيا
 َمخسًسا أنرأ  يث ـ،1962 عاد بعجىا إلى راـ هللا عاـ ،سشيغ

 كال يداؿ الَسخسع ىشاؾ ،لمفشػف كالّدخارؼ كالّرشاعات الّتصبيحّية
ركع األعساؿ أ كىػ ُيبجع ، يث كّشا ندكره كنتسّتع بحيػّيتو

 في الّزّفة الغخبّية في راـ هللا ققاـ معخَضْيغ ألشغاؿفأ ،الفّشّية
نيغ الفمدصيشّييغ الّتذكيمّييغ ا كشارؾ في معخض لمفغّ ،كالحجس
 .مخيكاأقيع في أاّلحؼ 

ـُ بخنامًجا تخبػيِّا في الّتمفديػف  أُ كشُت في تمظ الّدشػات قّج
 لكّشو ،عساِلِو الّخائعةأف ُيذارَؾ بَعخض أ ككع رَجْػُتُو ،اإلسخائيميّ 

 . فا تخمُت مػقَفو،صخارإرفَس الفكخَة ب
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 : نجازىاإّلتي قاَم باالسذاررع القؾمّية 
 بعج  خيق مشبخ صبلح الّجيغ في السدجج ـ1969عاـ 

 كقج اّدعى ،لييػد الُستصّخفيغا ج أشعَمُو أاّلحؼ  األقرى
عساِؿ األقرى إلعادة رسع أ انُتِجَب ِمغ ِقبِل مجمذ ،الجشػف 

ليجَج   البحث في السخاجع، جساؿ ر سو هللاأ كبج،زخارؼ السشبخ
  ّتى عثَخ في مدتشجاِت الحكػمة البخيصانّية ،صػرَة األصل

ركع أ كمغ ،عمى رسع كاضح لمسشبخ اّلحؼ كاف فخيًجا في ُصشِعوِ 
 ،ذ لع يدتخجـ في ُصشعِو سػػ الخذب كالعاجإ ،مشابخ العالع

 ليخبط ، اسُتعسل بفّغ عبحخؼّ ،ركاه لشا ر سو هللا اّلحؼ  دب ماك
 كقج استغخَقُو العسل في ترسيع ،جداء السشبخ بعزيا ببعسأ

 ككّميا بالحياس الّصبيعّي كاإلشخاؼ عمى تشفيحىا زىاء ،الّخسـػ
 صَخؼ مشيا في العسل عمى ىحا السذخكع ،خسذ سشػات

 .ساعة عسل 2250
كحلظ قاـ بكتابة كزخخفة كتمػيغ الّمػ ات اّلتي سُتشّفح في 

سع لآليات مغ  50متًخا كعخض  23 بصػؿ ،السدجج األقرى
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 مغ السدجج ،سخػ بعبجه ليبلأسبحاف اّلحؼ  ":سػرة اإلسخاء
..... "  الحخاـ إلى السدجج األقرى

 كاستغخؽ ،األردنّية في عّساف كانُتجَب لدخخفة مدجج الجامعة
 كحلظ انُتجب لمسذاركة في الّمجشة ،ىاء الّدشتْيغزالعسل 

 . عّساف/السختّرة بجراسة زخخفة مدجج الّذييج السمظ عبجهللا
قاـ معخًضا أيث ح ، في بيتو في عّسافـ1996زرتو عاـ لحج 

 ، كالّدخخفة عمى الّدجاج، يذسل الججارّيات،دائًسا ألعسالو الفّشّية
 كالّدخخفة عمى خذب ،عساؿ الجّز أ ك، كزخخفة الجمج،كالّتجميج
 كالّدكب ، كالّتصخيد، كالسطبّلت الكيخبائّية، كالفديفداء،الّديتػف 

  .عمى الّشحاس
 كلكّشو لع ُيصَبع ، في الّتصخيدا ججيجً اعّج كتابً أّنو أخبخني قج أك

 ،في تمظ الّديارة ضعيف الجدع ىادغ الحخكة، كقج رأيتو بعج
  .لكّغ عيشْيِو الّدرقاكْيغ كانتا ُتذّعاف  ياًة كُعسًحا

ال زلَت أ ،خالي  يا:نطخ إلى الّتحف السحيصة بيأنا ألتو كأس
  تخسع؟
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 فبل ، بالّترسيعأبجأ :قاؿ لي بثحٍة كىػ ُيذيُخ إلى ركغ عسمو
  .تخُكُو  ّتى يشتييأ

       ؟ال تسذي كُتخّيس جدسظأ ؟ كماذا عغ الحخكة:قمتُ 
  ػؿ الحاعة عّجة دكرات  ّتى ،مذي يػميِّا في البيتأ :قاؿ
 . تعبأ

تحّكخت  يشيا ما سسعُتو عغ األخػات بخكنتي الكاتبات 
  ػؿ ،َف كُىّغ سائخات في بيتيغّ أّنيّغ كّغ يحخأ ،اإلنجميدّيات

  .الصاكلة في فشاء البيت الّرغيخ
 فالّخكح الّذامخة ،نِت ال تحتاجيغ قرػًرا لمّدسػّ أ ،ّيتيا العَطسةأ

نفاسيا أ فتشيخىا كترشع الخمػد ب،بدط السشازؿ أتتجّمى في
 . الخبّلقة يػًما بعج يـػ

 ؟ راه ثانيةأ ىل س:كتداءلت عشجما غادرتو في تمظ الّديارة
في راـ  (ـ21.5.1999-15.5) ِخُخ لػ ة صّسسيا بتاريخآكانت 

َكُقل رَّبِّ " :اّلتي كاف يدكُرىا بيغ الحيغ كالحيغ ككانتك ،هللا
  ."َأنِدْلِشي ُمشَداًل مَُّباَرًكا َكَأنَت َخْيُخ اْلُسشِدِليغَ 
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نِعْع عميِو بالّخضى كالّخا ة أ ك، الّميّع اْستِجْب دعاَءهُ ،ميغأ
 كسا كّخمَتُو بالعصاء كالحجرة الخبّلقة في عالع ،خخِتوِ آاألبجّية في 

 .الفّغ كالَجساؿ في دنياه
كُدفغ في محبخة  ،2.6.1999  ر سو هللا في الحجس فيؼتػؼّ 

،  يث  محبخة الّرحابة في السدجج األقرى في الحجس؛الّخ سة
 .ركع األعساؿفييا أّدػ ك يث أ ،فمدصيغ كششو

 ،ليمى تخّرز تغحية. د: ة أبشاءثخّمف الفّشاُف جساؿ بجراف ثبل
 كراسع بجراف السيشجس الّذييخ اّلحؼ ،كسسيخة الفّشانة الّتذكيمّية

 ألعسالِو الّخائعة في اليشجسة ،ناَؿ جائدة الحجس الّتحجيخّية
 .السعسارّية

 فتزّع في بيتيا متحف ،ّما فاشسة الّدكجة كالّخفيحة كالحبيبةأ
ذكخاه العصخة اّلتي تشتذخ في ؿ ك،عصائِو كفّشوؿ ادً ؼخلت ،جساؿ

 . فيشتذي بعطَسِتيا كَجساِليا،ركقة الػشغ العخبّي كّموأ
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 سسْعو َيحكخىا قطّ أة كبخػ لع أمفاج :والجؾائدجسال بجران وسسة أ
كساـ الّشيزة مغ الّجرجة الثالثة مغ السمظ عبجهللا بغ الحديغ *

 .ـ1947سشة 
 1982كساـ الّتخبية مغ الجرجة األكلى السسمكة األردنّية الياشسّية *
 ـ1990 فمدصيغ -كساـ الحجس لمثحافة كاآلداب كالفشػف *
 ـ1990 جائدة جامعة عّساف تحجيًخا لجيػده في الّتعميع العالي*
 تحجيًخا لخبختو الصػيمة كتػاصل ،كساـ رابصة الّتذكيمّييغ األردنّييغ*

 .ـ1992عصائو 
جائدة نادؼ ركتارؼ عّساف تحجيًخا لمخجمات الجميمة اّلتي قّجميا *

 .ـ1993لسجتسعو سشة 
 .ـ1994جائدة يـػ الحجس تحجيًخا لجيػده في خجمة الحجس سشة *
الحسيج شػماف تحجيًخا لعصائو في خجمة الػشغ  جائدة مؤّسدة عبج*

 .ـ1994كاألّمة سشة 
 تحجيًخا إلبجاعو في الّدخخفة عمى ،جائدة اليػنيدكػ لمفشػف الّتصبيحّية*

 .ـ1994الّدجاج تػنذ 
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سالٌم عميَػ يا نداُر 
 

ر َل أميُخ الكمسِة الحمػِة الّخشيحة، غادَر ىحا العالَع بعَج أف كّشاُه 
بأَرؽِّ الكمسات، كمساٌت ليدْت كالكمساِت، كمساٌت أرقرت قمػَب 

! الّذباب كالّذيػِخ، كتجاكبْت مَع خمجاِت الُسِحّبيَغ كأشجاِنِيع
 َغسَخ الّذعخ بألػاِف قػِس قدح، فتخقخَؽ غديًخا يتػّثُب  يػّيًة ندارُ 

كَجسااًل، يتجّفُق كذبّلِؿ انبياٍر في سيسفػنّيٍة متػاصمٍة مغ الّمحغ 
، ييدُّ أعساَؽ الّخكح، كيتغمغُل في  شايا الحمِب كالّزسيخ،  الّذجيِّ

نا كُيجىُذشا .  ألّنُو يمسُذ كلَّ زاكيٍة ِمغ زكايا  ياِتشا،ييدُّ
جِؽ البلِّذِع  َعَجَغ البخاءَة بالرِّ

 ّػَؿ الغدَؿ إلى عبادٍة، كالحّخّيَة جعَميا مبجًءا كغايًة 
تحّكَؽ الجساَؿ كتغّشى بِو 

جعَل مغ السخأِة ىيكبًل لمتعبُِّج كرمًدا لمحياِة 
قّجَس الّصفػلة كتغّشى بأشفاِؿ الحجارِة 

ـَ الّطمع كالّتخّمفِ  . كجمَج سبلشيَغ الحخيِع، كأصشا
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تشّحَل بجكاكيِشِو ِمغ مخ مٍة إلى أخخػ، ساَيَخ أ جاَث عالِسشا 
ًدا كغزًبا ،السسّدؽِ   فبكى كتذّخَد، كقمُبُو يحكُب في أشعارِه تسخُّ

رْت لو ؼخسدػَف عاًما ِمَغ الّذعخ، حَ  .كرفًزا ك شيًشا كرثاءً 
 ، مكانًة خالجًة في تخاِثشا األدبيِّ كصخاِعشا االجتساعيِّ كالّدياسيِّ
قزى سشػاِتِو األخيخَة في لشجف، كركُ ُو تحػـُ في غػشِة دمذق 

كريا يِشيا،  ّتى ثُحَل العبُء عمى قمِبِو الخّفاِؽ، فتػّقَف بعَج 
سشػاٍت مَغ الّرخاع مع السخِض 
عشػاُنُو في شيخِة تاريِخِو،  :رحَل نداُر ولكؽ الّذاعَخ ال يسؾتُ 

في شعِخِه ككشِيِو في شعِخِه، ماذا نحػُؿ عشُو كقج قاَؿ ىػ عغ 
نفِدِو كلَّ ما يسكُغ أف يجكَر في ذىِششا مَغ الّتداؤالِت، ِاسسعػُه 

ىل تدسعيَغ صييَل "كيَف ُيرّشُف نفَدُو في أ ِج دكاكيِشِو، 
إّنشي شاعٌخ خارَج  ..ال تعّحبػا أنفَدُكع في ترشيفي "":أ داني

كخارَج الػصِف كالسػاصفاِت، فبل أنا تحميجؼّّ كال أنا .. الّترشيفِ 
، كال أنا كبلسيكيّّ كال أنا نيػكبلسيكّي، كال أنا ركمانديّّ   جاثػؼّّ
، كال أنا انصباعيّّ  ، كال أنا ماَضِػؼّّ كال أنا مدتحبميّّ كال أنا رمدؼّّ



 

146 
 

، إّنشي خمصٌة ال يدتصيُع أؼُّ مختبٍخ أف  أك تكعيبيّّ أك سيخياليّّ
 "!ُيحّمَميا، إّنشي خمصُة  ّخّيةٍ 

ْع قيػَد ! َفَحمِّْق يا جشاَح الّصائِخ الُحخِّ في سساِء البّلنيايةِ   صِّ
الجدِج كانصمْق في الفزاِء، فحْج تخكَت لشا في األرض َنَفَدَظ 

.  كاسَسَظ اّلحؼ لغ يسػتَ ،اّلحؼ ال يتػّقفُ 
 ـ1978عاـ " يػمّياُت مخيٍس مسشػٌع مَغ الكتابةِ "ِمغ قريجة 

 "في ىحِه الّداعات يا  بيبتي.. تساسكي " 
.. جمَج الكخِة األرضّيةِ  فعشجما ُيحّخُر الّذاعُخ أف يثحَب بالحخكؼِ 

يحزُسيا األشفاؿ في األزّقِة الّذعبّيِة  كأف يكػَف قمُبُو تفا ةً 
كعشجما ُيحاكُؿ الّذاعُخ أف يجعَل مغ أشعارِه  

 كلمحّخّيِة يخِ يأكُميا الجياُع لمخ... أرغفةً 
... فمغ يكػَف السػُت أمًخا شارًئا
.." يحسل في أكراِقِو ذبحَتُو الّرجرّيةَ  ..ألّف َمغ يكتب يا  بيبتي

! يا أميَخ الحبِّ كالّذعخ كالَجساؿِ / فدبلـٌ عميَظ يا ندارُ 
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عالُؼ اإلبجاع الفّشّي وسيديل كاحمي  الفّشانة
  

 ، كتاٍج ُيدّيغ غّخة َممظ،ـ الجميل األعمى تحبع تخشيحاـبيغ ؽ
ذا ما  إ ؼ، ِلسا ُيحيط بيا ِمغ ىجكٍء كسكيشة،تخاُليا ِمغ بعيٍج نائسة
ّؼ بمج أ ؾ، كشالعْتَظ  خكتيا اليػمّية،اقتخبَت مشيا كدخمَتيا
 كُيمفت انتباىظ ، لخزقيع كقزاء  اجاتيعاعخبّي يدعى أىمو

ليذ بعيًجا عغ ، كنطافة شػارعيا كتختيب بيػتيا ك جائحيا
 تبخز مغ بيشيا ،مجخل البمجة مجسػعة مغ الحػانيت السختمفة

 بل يكذف زجاُجيا ،ك لباًساأ ال تعخض شعاًما ،كاجية صغيخة
قصًعا فّشّية كرسػماٍت ازدانت بيا مدا ة الغخفة اّلتي تمييا 

 .ّنو جاليخؼ سيديل كا ميإ ،كججرانيا
 ال تتجاكز الّدابعة ،سيديل كا مي فّشانة شاّبة مغ تخشيحا

ت أبج ذا ماإ ؼ، ُتحابمظ بتخ اب كبذاشة،كاألربعيغ مغ العسخ
 ،رادة كترسيعإ تكّذفت عغ شخرّيٍة قػّية ذات ،معيا الحجيث

 . كال تخضى عشو بجيبًل ،تخيج  تعخؼ ما،شجيجة الحداسّية
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تخؾ لعسمي ميّسة تعخيف الّشاس أ :ائمةصّػرىا ؽأف أرفزْت 
 .رػ شعًخا ال كبلًما عاديِّاأ ؼ،عسالياأنطخ إلى أ ك،بي

تشحمت بيغ نػا يو ك ،درست سيديل الفّغ في جامعة  يفا
 إلى ، إلى الجخافيكا، فِسغ فّغ الّخسع إلى الّشحت،السختمفة

شبعْت بو  اجتيا ألف تعسل ما أ درست ما .ترسيع األزياء
 ،ُيسّيُد عسَميا الّحكؽ كالحداسّيةكما  ، كُتتحُغ ما تعسل،ُتحبُّ 

 ، بثػرة كتجّفق،نت تشطخ إلى لػ اتيا بحخكة عسيحةأكتذعخ ك
 .كإ داس غامخ بالَجساؿ كالحّػة

 كُتدّخُخ فّشيا لدّج ق،ّنيا تحّب الفّغ بكّل ُصَػرِ إتحػؿ سيديل 
 سػاء ، فعجا عغ لػ اتيا الّخائعة،الحاجة في السحيط العخبي

 فيي ُترّسع الفتات ،ـ اإلندافكك رسأِمغ ك ي الّصبيعة 
 ىػ في الححيحة ، كعسميا اّلحؼ يعتسج عمى الجخافيكا،ككتب

ّف عالع أ كتخػ ،ّنيا تحّب األشفاؿأ كسا ،مرجر رزقيا اليػميّ 
ف يددىي باأللػاف اّلتي تجخميا  ّتى في ُمفّكخة أالّصفل يجب 

 استستعت بتمظ ،قامتياأ كىي في الّجكرات الفّشّية اّلتي ،دركسو
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خمق أ بل ،عّمعأُ  :  يث تحػؿ،اّلتي خّررتيا لسػاىب األشفاؿ
 .شبَو بأثيخ فّشّي ُيػّجو ذكؼ السػاىب كُيفّتحياأجػِّا 

  يث ُتدّجل فييا ،ـّ أُ عجاد يػمّيات إتعسُل سيديل اآلف عمى 
ىّع أ جاثو مشح كالدتو كعمى مجػ أ نػادَره ك،األـّ يػمّيات شفميا

 يزّع  ػالي ،ّنيا ُتعّج كتاًبا ِمغ الحصع الكبيخأ كسا ،سشيغ عسخه
 فشفدّية ،ةأ كىحه ليدت مفاج،رىااشعأثبلثيغ مغ لػ اِتيا مع 

 ال بّج ، ّداسة بالجساؿ زاخخة بالعاشفة الجّياشة كشفدّية سيديل
 مّسا يتفاعل في ،ف ُتعّبخ بالكمسة إلى جانب الّخيذة كاأللػافأك

 ،"خخ العشحاءآالّطّل ك" فميا كتاب شعخّؼ ،فكخىا كقمبيا كرك يا
  . اسيذ نثخّيةأفيو خػاشخ ك

كحلظ قامت ببحث في بعس الحخػ الجميمّية مع الفّشانة سامية 
 كسّجمت محتصفات ،  يث تحّجثت إلى نداء فييا،قدمػز بكخؼ 

ىا ب تحـػ بتحجيع الّذخرّية ،مغ ىحه الّمحاءات في مػنػدراما
 ، كذلظ بيجؼ ترػيخ بعس شخرّياتشا الّشدائّية،سامية قدمػز

 .لتحجيج ُىػّيتشا مغ تحٍف كما تدخخ بو نفػسشا
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 كقج يربح ىحا الفخع ىػ ،ّتجو لمّشحتأ  اليِّا :تحػؿ سيديل
ف تعيَج الّصابع أ كتأمل في ىحا العجد .تخّرري في السدتحبل

عجاد إت فعبًل بأ كقج بج،العخبّي األصيل في مبلمح بشائشا
 ُتدتخجـ في تدييغ الّذخفات كالّشػافح ،تراميع لدخارؼ شخقّية

الحجخ إلى الّدجاج الُسمّػف مغ  كسا تتعّجػ رسػماتيا ،كغيخىا
 .ك مشاكر األبػابأ ، سػاء عمى زجاج الّشػافح،"فيتخاج"

ف ندتجّؿ عمى مػقع جاليخؼ سيديل أكاف سيبًل عميشا  بحجر ما
فحج  ،قوا بحجر ما كاف صعًبا عميشا فخ،كا مي في تخشيحا

ف بحيت قمػبشا ىشاؾ إ ك،نفدشا مغ عالسيا الّخائع انتداًعاأانتدعشا 
 بيغ ُمشحشيات ،ُمعّمحة بتمظ الّداكية الغشّية بالعصاء كالسحّبة

 .جميمشا الخزخاء كدركب ُقخاه العامخة
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حيفا عبُق الّحكخرات 
 

ريج الّرشػبخ أتشّدُع ىػاَء كخمِميا ُمذَبًعا بأ ،خُحني الحشيُغ إليياأؼ
 ، صيٍف شػيلأ كقج ارتػػ بسصخ تذخيغ بعج ضع،كعبق الّتخاب

 ُتدّبح ُميّممة ،أرمق األشجار كقج اغتدمت كتسايمت أغرانيا
ـُ ضباٍب يحشػ عمييا،لسػسع ججيج  كيحجب عشيا ، يكتشفيا غسا

  في كداٍع أخيخٍ ،رساؿ  خارتياإشّعة شسذ تحاكؿ جاىجة أ
 ، ُيحيط بيا في عشاؽ سخمجؼّ ،نحجر مع سفحيا نحػ الّذاشئا

 ، ُتجاعب الّخماؿ،أمػاجو تتبلشع متخاقرة بيغ غدك كارتجاد
 كتصايخت رذاًذا ناعًسا مع ،تجخفيا ثّع ُتعيجىا كقج بخد لطاىا

 ، كتبعث فيو ألحانيا اليادرة، ُتمّصف الجػّ ،األمػاج العابثة
 كتغدُل عغ ، ُتخّجر األعرابَ ،متػاصمة تتغمغل في الفزاء

 .الّخكح متاعَب الحياة
ليػ عمى مشحجر  ّيشا بيغ جبميا أنا أ مشح شفػلتي ك، يفا

 ، ثشائّي انغسدت صػرتو في أعساؽ رك ي،كالّذاشئ البعيج
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نصمق في الفبلة أ ؼ،ختشق بياأ ،شيق الحػاجد كالججرافأفبتُّ ال 
 .ستشذق الحّخّية كالفزاءأ

 ، ُيبلزمشا  يثسا انصمحشا،يتجّحُر السكاف في أعساقشا كيشسػ معشا
قرى أ كنخاه في ،تشعكذ صػرتو في الّخؤػ اّلتي تحيط بشا

 أصبَح ، كشًشاقِسٌخ  بيٌب سّسيشاآ رباٌط ،مفخّ  ال. السعسػرة
 كيربغ ، كالخياؿ اّلحؼ ُيمّػف أفكارنا،اليػاء اّلحؼ نتشّفدو

 ، ىػ الّخائحة اّلتي نربػ إلييا،ىػاءنا بمػنو الّجافئ الحسيعأ
 ال ،نحاء السعسػرةأنذتاقيا كتجحبشا في ركا شا كسعيشا في 

 َميسا تشّحمشا كغّيخنا ك اكلشا الّتصّبع باألجػاء ،يحمػ لشا سػاىا
يذّجنا الحشيغ ك نعػد ، كتذّجنا مؤّقًتا إلييا،الغخيبة اّلتي ُتغخيشا

 يعيجنا إلييا ،  شيٌغ قػّؼ شجيج اإللحاح،ِسخآ  شيٌغ ؛العسيق
ّنشا أذ نذعخ إ ، كتجمع عيػنشا فخً ا ك شاًنا، نفػسشاأفتختاح كتيج
 تحيط بشا األصػات ،ّلتي نَسْػنا عمييااجّػنا كتخبتشا كفي ىػائشا 
ف كاف فييا قدػة إ ك،نػف جف كاف فييا نذاز اؿإالّذجّية ك
نتدامح ك ،عّسا َيدػؤنا مشيا لىا نشجمج فييا كنتع،كفطاضة
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 فشحغ في كشششا ىحا اّلحؼ ،سأ كال ب،مل كُنخالط كنعفػاكنج
 بخيالشا ككّل ما انبثق عشو مغ ، بعخقشا كدمائشا،بشيشاه بأيجيشا
نفاس أججادنا كأ بلميع أ كسخػ قجيًسا كتدخبل ،ِعمٍع كفغّ 
ْكدعػه أمانة في أيجيشا نحغ اّلحيغ أرٌث فيػ إ ،ليعاـآبدعييع ك
 كقج ذابػا ،ثارىعآ كفيو درجشا عمى رفات َمغ سبحػنا ك،ناأمشو نر
 ، كرفخفت أركا يع في ندساتو تشاجيشا كتػاسيشا،في تخابو

.. ذانشا عرارة تجاربيع ك كسة  زارتيعآُتذّجعشا كَتيسذ في 
.  زارتشا

ىحا الّخباط الخفّي بيغ اإلنداف ككششو  محٌة ُمتخابصة ال بجاية 
؟ ق َمغ مشيسا صشَع اآلَخخ كأّثخ ب:تداءؿكأ ،ليا كال نياية

 ألىٍل ماأك  ؟ لػ ُكلجُت في بمج غيخ  يفا،ناأنا كسا أكػف أأ
ال ُتؤّثخ أ ؟عاشػا فييا كسَعْػا كبَشْػا عمى أرضيا كتحت سساِئيا

 كسا ُيؤّثخ اإلنداُف عمى أرضو ،شبيعة السكاف عمى شبيعة أىمو
ال نخػ في  زارة أ ؟ بحْكقِو كعسمِو كفّشِو كنسط  ياتوِ ،كبيئتو

نحاء أ كتشّحميا بيغ الّرحخاء ككا اتيا إلى مختمف ،ّمتشا العخيحةأ
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 ما لّػَف ىحه ،مصارىا كثمػجياأ ،نيارىاأ ، بجباليا؛السعسػرة
 نحًتا ، بشاًء كفشِّا، ألحاًنا كغشاءً ، كأثخاىا لغًة كشعًخا،الحزارة

 .ثارىع كخّمجتيعآ فانعكدت في ،لػاًناأكزخارَؼ ك
تخمحشا خمًحا ُيشاسب ك ،مل كتحكب فيشااتشريخ كّل ىحه العػ
َميسا تشّحمشا كتعّخفشا ك ، فبل يحمػ لشا سػاىا،بيئتشا اّلتي كلجنا فييا

ضشتشا الغخبة أ كقج ، نعػد إلييا بذػؽ ك شيغ،إلى أجػاء ججيجة
 .كلدعشا االغتخاب

مل الّتصّػر ات عػأ كقج بج،زّقة  يفا كأ يائيا الحجيسةأسيخ في أ
 قاشعًة ،نصمق مع درجيا الُسشحجر إلى السيشاءأ ،ُتديصخ عمييا

 ك ّػليا إلى ، شػاىا الّدماف،زّقٍة كسا اٍت ِسْخُتيا في شفػلتيأ
نحاء أ ُتدايخ الّتحّػؿ السشتذخ في معطع ،بشيٍة  جيثة شاىحةٍ أ

 . كالّتصّػر اّلحؼ ال بّج مشو لسدايخة ركح العرخ،السجيشة
مشح بجاية الحخف العذخيغ كاف مػقع مجيشة  يفا الجغخافّي سبًبا 

 فيي ،في تصّػرىا كنسّػىا الّدخيع في مشصحة الّذخؽ األكسط
 كىحا ، شبيعيِّااعمى شاشئ البحخ تستاز بخميج يجعل مشيا مخؼً 
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 ،ما دعا إلى بشاء ميشائيا الّذييخ في سشػات الثبلثيغ مغ ذلظ
فكاف اعتساد السػاصبلت عمى خصػط الّدّكة الحجيجّية اّلتي 

َيميو مغ   تخبط الجشػب كما،كانت  يفا محّصة التحاء ىاّمة ليا
 كما ُيجاكره مغ بمجاف كدػريا ،بمجاف كسرخ مثبًل بذساؿ الببلد

 ، فأصبحت مخكًدا تجاريِّا ىامِّا تتشّػع فييا البزائع،كلبشاف
 فتدد ع ،كتجحب إلييا الّخزؽ مغ كاّفة األقصار السحيصة بيا

ماـ سا ة أقيست في مخكد السجيشة أبيع محّصة الحصار اّلتي 
 ، ال يداؿ  ّتى اآلف،قيع لو نرٌب تحكارؼّ أ  يث ،السمظ فيرل

زيمت أ كقج ،ف تشّحَل ِمغ مػضعو إلى زكايا مختمفة مغ الّجّكارإك
 كانتحمت ،قيع مكانيا متحٌف لمّدكظ الحجيجّيةأُ  ك،السحّصة

  .السحّصة إلى خارج السجيشة
ّتجُو غخًبا إلى ميجاف الّشفق األرضّي اّلحؼ َيرُل قصاُرُه السجيشَة أ

 ىشا كانت سا ة الحشاشيخ اّلتي َتجخُّىا ،ِمغ كْخِمِميا إلى ميشاِئيا
 لتشحل الّخّكاب ، كقج تسخكدْت في مشترف الّدػؽ ،الخيػؿ

ف أ قبل ،ذ كانت كسيمة الّشحل الّخئيدّيةإ ،نحاء السجيشةألسختمف 
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 ثّع تمتيا الّدّيارات ،تعخؼ الحافبلت شػارع  يفا الّخئيدّية
 مع سَشِة الّتصّػر كالّشسّػ اّلتي كاكبت ،الخاّصة في الّطيػر

 ك ّػلت  يفا تجريجيِّا إلى السجيشة كالسخكد الّخئيدّي في ،السجيشة
 .شساؿ الببلد

زّقٍة أنطخ بعيغ خيالي إلى أ ك،قف  يث كانت سا ة الحشاشيخأ
 كقج ازد ست بالحػانيت السختمفة ،كانت تتدّخُب مشيا

يا سػؽ الّذػاـ اّلحؼ اكتّع بجكاكيغ أ ككاَف ِمغ ،كالسحاىي ىسِّ
 كقج ،خح اسسوأ كِمغ ىشا ،امتمكت معطسيا الجالية الّدػرّية

 ككّل ما ،نػاع البزائع كاألقسذة السدتػردةأزخخت بسختمف 
 مغ األزرار كالحمي ،َيمـد لخياشة الّثياب الّشدائّية كالّخجالية

 َيحرجنو ،فكاف ِقبمة الّشداء، ككسائل الّديشة كالّدركذة الّتجسيمّية
 ففيو ،لذخاء الّصخيف كما استجّج في عالع األزياء كالخياشة

 ، كالحخائخ كالسفارش الُسصّخزة،جسُل األقسذة الّذامّية الُسحّربةأ
 .كغيخىا مّسا ُيغخؼ كُيفخح قمب الُستفّخج
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 كّمسا قرَجْتُو لذخاء ما َيمدُميا ،خحني معياأف تأّمي أُ رجػ أكشُت 
كاف اعتساد الّشاس في ؼ ، خاّصة قبل األعياد،لخياشة ثيابشا

بخز بعس الخّياشيغ أ مّسا ،ذلظ العرخ عمى الخياشة الَسحّمّية
كاسط أىّسّية استسّخت  ّتى أ كجعل ليع شيخًة ك،كالخّياشات

 .لبدة جاىدة مغ َمحّمّية كمدتػردةأ  يغ شغت ،الحخف العذخيغ
تجّػؿ أ ،ّمي إلى سػؽ الّذػاـأُ سعَجني الحّع ُأرافق أكشُت كّمسا 
 كاالكتطاظ بيغ الباعة ،نا مدحػرة بتمظ الحخكة الّجائبةأمعيا ك

مػسيحى كب ،عمى بزائعيع كالُسذتخيغ كالحّساليغ كالُسشاديغ
الحػانيت ب ك،ىشجؼ كشخاب الّدػس كالّميسػف  كؤكس الّتسخ

 فكانت دّكامة لحيحة مغ ،الحافمة بالعصارة كالبحالة كالحمػيات
 كاألصػات مغ غشاء كصياح ،الّخكائح الفّػا ة كاأللػاف السفخ ة

ذ لع نكغ إ ،سيخ معيا مبيػرة مكتفية بستعة السذاىجةأ ؼ،كنجاء
 ؛ فاألثػاب الججيجة ُتذخػ فحط في السشاسبات،كثخ مشياأنصسع ب

 كلع تكغ سػؽ ،بجاية الّدشة الّجراسّيةككاألعياد كاألعخاس 
 كانت الّشحػد ،األلعاب تغدك عالع األشفاؿ كسا ىي عميو اآلف
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كّشا نحغ األشفاؿ نرشع ك ،شبلًقاإُتشَفق عمى الّزخكرّيات 
جسع قراصات مغ األقسذة الُسمّػنة أكشت ؼ ،لعابشا الّداذجةأ

جعل أكدػ بيا عػَدْيغ ُمترالَبْيغ أ ،مغ بحجة فزبلت الخياشة
لعب بيا مع أتخابي أ ك،تفّشغ في تكػيشيا كتدييشياأمشيا دمية 

لعاب ساذجة أ كغيخىا مغ ،كبسا تيّدخ لشا مغ كخة نميػ بيا
 . كالحفد عمى الحبل كاإلكذ كغيخىا،كالغّسيزة

 .. أعػد إلى  يفا الحاضخ..أعػد إلى نفدي مغ عالع الّحكخيات
خخػ جخػ عمييا الّتغييخ أنطخ أ ياء أ ، فادؼأبشائي كأ يفا 

 ،  يفا شفػلتي ككيػلتي، كلكغ  يفا تطّل ىي ىي،كالّتبجيل
 :خاشبيا بحمبي كقمسيأُ ىي اّلتي 

تحجؼ ؿلُتِظ يا َميجؼ كيا ـأ س.. يفا
ليَذ  زُشِظ َمْغ بالِعّد رّباني؟ أ
ِظ اليّجاِر قافيتيأ  ؟ليَذ ِمغ شصِّ
ِمغ صجػ السػِج أشعارؼ كألحاني؟ أليَذ 
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نبٌض ِمؽ تحِت الّخدِم 
 

 تأّلسُت  يغ مخرُت ببيِتشا الحجيع في مشصحة اليجار في  يفا،
 دنشي مشطُخىا كقج أ! ُذىمت. يُت البشايَة السحابمة لو ُميّجمةأكر

ف كانت أ بعج ،تحّػلْت إلى أكػاـ مغ الحجارة كالحجيج كالّخدـ
 ، الحخف العذخيغةعسارة جسيمة ُبشيت بفّغ العسارة األنيق في بجاؼ

 كقج ىجمتيا البمجّية ،كثخ ألّنيا كانت مجرستي األكلىأك دنُت 
 بجؿ ،لتػسيع سا ة كقػؼ الّدّيارات في سػؽ الخزار تمبيػت

. ك فّشيّ أف ُتخّمَسيا كتدتثسَخىا ألّؼ مذخكع ثحافّي أ
 بكخاسيو ،مجرستي األكلى فييا درجُت شفمة في صّف البدتاف

 كججرانو الُسدّيشة بالّرػر ،شبلئو الجسيل كالججيجة البّلمعة
خخػ  ّتى أ كتشّحمت في صفػفيا سشة بعج ،كالحخكؼ كاأللػاف
سشػات ك ، باقة مغ سشػات البخاءة كاألمل،الّرف الّدادس
سيذ الّذخرّية كبمػرة الّصباع أ سشػات ت،الّتجخبة كالخصأ
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 سشػات الغفمة عّسا يشتطخ ،كأ بلـ السدتحبل السزيء بالّشجاح
 :ٍس كعحابآشعبشا مغ ـ

ك في غفػتي أففي غفػِة الّتاريخ 
ىجَع الّتتاُر عمى سياِج  جيحتي 

حاَب كدّمخكا األعذاش  اغتربػا الدَّ
كانتيكػا ِ سى زيتػني 

اليجـُ كالّجمار  كتفّذى
لّيات اإلعسار آ راد العسخ كّمو ُتجرُكُو ك

! تحركُه رياُح الّطمع تحَت شعار الحانػف 
!! ذف بالعسارإبيػٌت ججيجة ُتيجـ بحّجِة عجـ كجػد 
صحاِبيا أ كقج مشَع عغ ،دـُ الحمب كَعَخُؽ الجبيغ ُيجاس بحدػة

!   ّق الّتػّسع كالبشاء
َيمجكف ك َيذّبػف كيتدّكجػف ،العائمة العخبّية ُمباركٌة يكبخ أشفاليا

 عائبلٌت شاّبة ال مكاف ليا في الُسخّصط أ كتشر،كيتدايجكف 
. ..الّزّيق السحجكد
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:  لكبح شعب كمحاربة ُسّشة الحياة،كتعسُل يُج الّتجميخ كالخخاب
! ال مكاَف لكع في العالع الججيج! ال تتدايجكا

ـُ بيػُتيع! يا لُطمع الحّػة العسياء  ،أبشاُء البمج ُيحاَصخكف كُتيَج
ـُ لمغخباء بي . ْذفإْذٍف كبغْيِخ إ ب، ليمة كضحاىافكُمدتػششاٌت ُتحا
ّما أ ،نحاء العالع إلى الػشغ السػعػدأُسّكاٌف ُمدتػردكف مغ كّل 

 بل كُمعاَقبػف بيجـ ،أىل الػشغ فُسحاَصخكف كَمحخكمػف 
 ِمغ ابتكار الحزارة كالَسَجنّية كالعالع ا ججيجً ا عحابً ،البيػت
! الججيج

 تَحّكَؽ شعَع الحّخّية بعج شػؿ ،شائخاٌت تحـػ فػؽ شعب مشاضل
ٍد ك شيغ .. تَذخُّ

ـُ عمى سّكانيا ألّنيع قالػا  ، ال لبل تبلؿ،ال لمّطمع: البيػُت ُتيَج
 يجب قتمو كىجـ بيتو في عتسة ،رىابيّ إَمغ ُيحاـك اال تبلؿ 

 ُتجّمخ البيػت عمى َمغ فييا الّذيػخ كالّشداء كاألشفاؿ ،الّطبلـ
لة آْمِغ شعبو بحّػة البصر كأْمِشِو كأ ُيجافع عغ ،كالّصّيار الُسدالع

 يحصع الكيخباء ،ُيجّمُخ الّصخقات كُيحّصع السرانع، الفشاء
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 يشدؼ الّثسغ ،عدؿأ يحخؽ أ بلـ الحياة لذعب ،كمرادر السياه
 .أركاً ا غالية كنتاَج ُعسٍخ َيزيع

 ..لسأساة الحّخّية الّزائعة تحت قشاع الّجيسحخاشّية يا
 ..يا لبؤس اإلندانّية السحتخقة بشيخاف الحزارة الّصاغية

 ،يا لمّصفػلة البخيئة ال تذفع ليا شيارة الحمب كال نراعة الجبيغ
 ال  ّق لكع في ،أشفاؿ يحتمػف في البيػت كعمى شاشئ البحخ

 ، في الّدبا ة كالّميػ عمى الّخماؿ، ال  ّق لكع في الّمعب،الحياة
  !فالححج األسػد ُيبل حكع بصائخاتو كبػارجو كدّباباتو

 كابعثي لػعتظ صخخة ا تجاج كغزب ،فا تخقي يا ىجػ
 ..عاد َييدُُّه سػػ رنيغ الّجكالر  اّلحؼ ما،لمعالع األصّع األعسى

 َمغ َ خقْت ،ِانزّسي إلى قائسٍة شػيمة مغ أشفالشا األبخياء
.   تّجعي الحزارَة كالبشاء،شفػلَتيع أيجؼ مجخمةٌ 
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 (ِمؽ ذكخراِت حخِب الخميجِ )محّكخات أّم 
  ـ1990الخامذ عذخ مؽ كانؾن الّثاني 

ِنْسشا بعَج مشترِف ليمِة الخامِذ عذخ، كأيجيشا عمى قمػِبشا في 
... انتطاِر ساعِة الّرفخ

َمغ سيزخُب أّكاًل؟ فمشأخْح ِقدًصا ِمغ الّخا ة، فبل نجرؼ كيَف 
ىَبْبشا ِمغ نػِمشا السخصػِؼ قبَل ! نفيُق كعمى أّية أ جاث

مّخْت ساعُة ..  كَيُجنا عمى السحياِع ندتصمع األخبار،الّدادسةِ 
! الّرفِخ بدبلـٍ 

قمػُبشا .. تشاكْلشا قيػَتشا، كبجْأنا يػًما قمًحا بالّخغع ِمَغ اليجكِء الّدائجِ 
، كنحُغ ال نعخُؼ أيغ الخجعة؟ ىل ىي ِمغ جانِب  َتخؼُّ

 كقج َبَجْكا لشا في غايِة الغخابِة، إذ يخقرػف مصسئّشيَغ ،العخاقّييغَ 
ـِ  رػِؿ اليجػـِ األمخيكيِّ في الػقت السحّجد ! لعج

فالجانُب األمخيكيُّ أذاَع ..! تجارُبشا الّدابحُة تحػؿ ليع ا َحُركا
 إلعصاِء العخاؽ ُميمًة إضافّيًة، كإلنياِء السديج ،أّنيع إّنسا تأّخخكا
كعدـٌ كترسيٌع، .. ليجُتيع فييا كعيٌج كتيجيجٌ .. مغ االستعجاداتِ 
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سيِة كالّثحِة العجيبِة ابيشسا العخاُؽ ُيحيُع مديًجا ِمغ الكمساِت الحع
، كِنْعَع باهلل، كلكغ الّخسػؿ قاؿ ِاْعِحْل : "بسحجرتيع كإيسانيع الحػؼِّ

لْ  "! َكَتَػكَّ
ـُ قج عسَل بيحا السبجِأ، كإاّل ِمغ أيغ لُو كلُّ  ا ال بجَّ كأْف يكػَف صجَّ

ىحِه الّثحِة كىحا االشسئشاُف؟ 
يا رّب يا نريَخ الّزعفاِء أشِفْق عميشا، كار ْع أشفالشا ِمغ جحيِع 

الحخِب كسعيِخىا، الّمُيعَّ فمتُكْغ ِميتًة سخيعًة بجكِف تذػيٍو أك 
!  أكجاٍع، ُالُصْف بشا كاْر ْسشا يا أر َع الّخا سيغَ 

تحّكخُت نادرًة َجَخْت بيَغ كالجؼَّ في  ياِتيسا ر َسُيسا هللُا كر سشا 
معيسا، كانْت أثشاء إ جػ  االِت الحمِق كالخػِؼ اّلتي َمخَّْت 

يا لصيف اجعْل الببل : "عمى أّمِتشا، تزّخعْت أّمي إلى هللا
يا أـ كساؿ، كىل تحجريَغ عمى ببلِء : "كىشا قاشَعيا أبي"! خفيف

يا هللا اجعْل لمِببل : "هللِا  ّتى كإْف كاَف خفيًفا؟ ِاْدعي هللَا بحْػِلظِ 
"!  ترخيف، لعّل هللَا يرخُؼ عّشا الببلَء كيحسيشا ِمغ الّتجخبة
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لحادثَة، كضّمْت كمساُت أبي تخؼُّ بأذني كّمسا الع أنَذ ىحِه 
". يا هللا اجعْل لمِببل ترخيف: "ضخعُت إلى هللِا بالعػف 

! كىا نحُغ نجعػُه تارًة كنتجادُؿ أخخػ، كنأكُل ثّع نأكُل ثّع نأكل
  ـ1990الّدادُس عذخ مؽ كانؾن الّثاني 

اآلَف كّدعُت ابشتي كعائمَتيا، كقج غسَخني شعػٌر قػؼّّ أّني لغ 
أراىا ثانيًة، فزسسُتيا إلى صجرؼ كشسسُتيا معاِنحًة كمفاِرَقًة، 

  .ككقفُت  ّتى غابِت الّدّيارُة عغ ناضخؼَّ 
كاف يػًما مدخكًقا ِمغ عسِخ الّدمغ، فيػ الّدادُس عذخ، ككّشا 

قج ِنْسشا الّميمَة الساضيَة، ككلُّ االستعجاداِت السصمػبِة ضجَّ 
ُة لمّصػارِغ معدكلٌة تساًما ، الغازاِت الّداّمِة جاىدةٌ  فالغخفُة الُسَعجَّ

كُمْحَكسُة اإلغبلِؽ، كالّدجاج ُألِرحْت عميِو شخائُط الػرِؽ لتحِسَيُو 
ِمغ الّتصايِخ كقَت الغاراِت، كاألشعسُة كالساُء ككسائُل اإلسعاِؼ 
في متشاكِؿ اليِج، كحلظ الكتُب كاأللعاُب ككلُّ ما يداعُج اإلنداف 
، كأىعُّ ِمغ ىحا  عمى قزاِء ساعاٍت في ىحا الحْجِد اإلجبارؼِّ
كمِِّو الكّساماُت الػاقيُة، كعمى كلٍّ مشيا اسُع صا ِبيا كمعُو 
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ُىػّيُتُو، ككلُّ ما يسكُغ أف ُيَعخَِّؼ عميو في  الِة الحْرِف 
كالّجماِر، كالعياُذ باهلِل، فشحُغ مشُح يػميِغ ُنِعجُّ الُعّجَة، كنتحاكُخ فيسا 

 ما يسكُغ أف ُنزيُفُو ِمغ تحزيخاٍت، ككيَف نحسي الُسؤَف ،بيَششا
الُسجَّخخَة كعادِة الَعخِب،  يشسا َكججكا ِمغ مخّشباٍت زجاجّيٍة 
 ،ُمحكسِة اإلغبلِؽ، إلى أكياٍس ببلستيكّيٍة ُنغّصي بيا الُسؤفَ 

. كالّصحيِغ كاألرّز كالّدّكِخ كغيِخه
أعساٌؿ ُمخِىحٌة لكّشيا تدتحػُذ عمى الّتفكيِخ، فُتخيُحُو ِمغ الحمِق 

 ُمدتيِمكًة شاقًة محبػسًة ،كالخػِؼ مغ السجيػِؿ، كُتتعُب الجدعَ 
مكبػتًة، كال ُيخيُحشا إاّل الياتُف، نخَفُعُو لشّترَل بأ ّباِئشا كأقخباِئشا 

عيَغ، كقج جَسَعشا خصٌخ كا ٌج كمريٌخ كا جٌ  عيَغ كُمذجِّ ! ُمػدِّ
الياتُف يخفُّ كاألبشاء في خارِج الببلِد يدتعصفػَنشا أف نمتحَق 

بيع، لكّششا ُنصسئُشيع بمصٍف كمحّبٍة، مؤكِّجيَغ ليع أّنا ُذْقشا ما فيو 
الَحَجُخ في مػِضِعِو "الكفايَة مغ الّزياع كالّتيجيِخ كالّتذخيج، ك

نحُغ ىشا في بيػِتشا، كلّّ مّشا في رْكِشِو يحسيِو كيحتسي ". قشصار
 ال تخافػا كال تحدنػا فػْعُج هللِا ، كيا أبشاءنا،بِو، كالُسحّجُر كائغٌ 
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، ككشتيجٍة ليحا الحمِق كانِت ابشُتشا قج اّترمْت بشا في   قّّ
؟  :الّرباح متدائمةً  ماذا تعسمػَف اليػـَ

كماذا نعسُل سػػ االنتطار؟ فبل مجارَس كال عسَل، : قمُت ليا
كقج قزيُت في الحجيحِة أندُع األعذاَب مغ بيِغ األغخاِس اّلتي 
زرعشاىا، أمميَغ بخبيٍع ُمدِىٍخ، كأقصُف بعَس الػركِد كفي قمبي 

تعاَلْي نتسَتع بِظ، نحسيِظ ِمغ ريٍح صخصٍخ : "أخاشُب ِرّقَتيا
أستشذُق اليػاَء الشحّي، ككأّني . عاتيٍة ستحخُؽ األخزَخ كاليابذ

! أريج أف أخدَنُو في صجرؼ استعجاًدا لداعاِت الّدجغ اإلجبارؼِّ 
. سآتي مع األكالِد نحزي معكع اليػـَ : قالت

كأتْت كقزيشا يػًما دافًئا، كتشاكْلشا غحاَءنا كأنا أ تزُغ بعيشيَّ 
! أكالَدىا كا ًجا كا ًجا، كقج خّيَع عمييع ُنزٌج كىجكٌء فجائيّّ 
أداعُب الّصفمَة بعيشْييا الستصّمعتْيِغ لمحياِة كالفخِح، كَبَذَختيا 

الّشاعسة كأزىار الّمػِز السعّصِخ، كابتدامتيا كذعاِع الّذسذ في 
، يا أ ّبائي، ليحِسُكع هللاَ   كلُيْبِق بخيَق األمل ،صباٍح مكفيخٍّ

.. ُمِذعِّا في كجػِىكع الّشزخة
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لكّغ السحياَع يشتدُعشا ِمغ ىحِه الّمحطاِت اليادئِة اليانئِة، كىػ 
ُيَحكُِّخ باالستعجاداِت كالّتػّقعاِت، كىكحا ُتدخُع ابشتي إلى بيِتيا 
..  مع أكالِدىا، كفي صجكِرنا غّرٌة، كعيػُنشا ُتحسمُق في البعيج

ماذا ستحسُل لشا ىحِه الّميمة؟ 
السحياُع كالسخناُة يتشاكباِف األخباَر، كقمػُبشا ُمَعّمحٌة مع كلِّ كسيٍط 

! يدعى لمّرمحِ 
كتشازْؿ، فيا ىػ رئيُذ ىيئِة األمِع  ِاقَبْل يا صّجاـ.. يا هللا

ىا يا ! السّتحجِة يتعّيُج لَظ بالسدؤكلّيِة الكاممِة بعَج االندحاب
، ففيِو  لّّ  بػش، ما رأيَظ بسذخكع فخندا؟ إّنُو معحػٌؿ كإندانيّّ
لكلِّ مذاكِل السشصحِة، كىا ىػ نجاُء البابا يتخّدد داعًيا لمّتعّحل 
كلمّدبلـ، كلكغ يبجك أّف إلَو الحخِب قج سيصَخ عمى قمػِبيع 
 ، جسيًعا، كشّل فييع الحجرَة عمى الّتفكيِخ السشصحيِّ اإلندانيِّ

 كترّمبْت آراُؤىع كمػاقُفيع، كالّذعػب بيشيع ،فتحّجخْت مذاعُخىع
.. كَسْغ يحُع بيَغ السصخقِة كالّدشجافِ 
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ـَ الّتمفديػف، ىشاَؾ السديُج ِمَغ  كقزْيشا السداَء كالّديخَة أما
الّشرائِح كاإلرشاداِت، كتحاريخ ُتبيُِّغ قجرَة الحمفاِء الحخبّيِة، 

كمحاببلت كمحاببلت، كأفبلـُ الحخِب تزُعشا في جػِّ السعارِؾ 
  .قبَل  جكِثيا

فحْج تآمخْت جسيُعيا عمى ىحا اإلنداف ! غخيٌب أمُخ اإلذاعاتِ 
 ،السدكيِغ اّلحؼ ال  ػَؿ لُو إاّل االنتطاَر، فتحتخُؽ أعراُبُو سمًفا
كىػ يخػ بخامَج الخخاِب كالّجماِر، كيذعُخ أّف ىحا ما سيحرُل 

لحج  حفػا البخامَج الفّشّية، فبل مػسيحى ىانئًة ! لُو عاجبًل أـ آجبًل 
أك أفبلـَ ُتخيُح األعراَب، أك تحسُمشا كلػ مؤّقًتا إلى عالِع الحبِّ 

 ُكتَب عميكع الّتػّتخ، فُخحكا مشُو  ّتى ..كاالشسئشاِف، َكبّل 
!  الّتخسةَ 

شكًخا لمياتِف اّلحؼ يحسُل لشا أصػاَت األ ّبِة، فيو أشيُب 
ًدا كال  !الّتسّشياِت، كتربحػَف عمى خيٍخ، ِنسشا كقمػُبشا َتخُفُق تػجُّ
شّظ أّف ىحِه الّميمَة ستحسُل لشا الَخَبَخ اليحيَغ، فْمشدِخْؽ بزَع 
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كنسشا ساعًة أك بزع ! ساعاٍت ِمغ الّشػـِ قبَل أف تحَع الػاقعةُ 
..! استِعّجكا..  الحخُب كقعْت ،ماما: ساعٍة، كىا ىػ الياتُف يخفُّ 

، كعجُت إلى  غزبُت ِمغ ىحا السغترِب يدخُؽ الّشػـَ ِمغ عيشيَّ
.. فخاشي في محاكلٍة لميخِب، مع أّف الجسيَع  ػلي قج استيحطػا

ىل أنتع مدتيحطػف؟ ىحه السّخة .. ماما: كرّف الياتُف ثانيةً 
نعع أيحطْتشا أخُتظ، كىا ىع :  قمُت البشي.السكالسُة ِمَغ الخارجِ 
  . كالتمفديػُف يبثُّ كالكّساماُت بأيجيشا،الجسيُع في  خكةٍ 

.. كّدعُتُو كأنا أريج أف أرتذَف كّل نبخٍة ِمغ نبخاِت صػِتوِ 
كاَف كاثًحا مّسا نخاهُ عمى الّذاشِة كال ُنخيُج أف ُنرّجَقُو، الّصائخاُت 
ـٍ، أسكتِت الّرػاريَخ  األمخيكّيُة ضخَبِت السػاقَع الحّداسَة بإ كا

يَة إليشا كتشّفْدشا الّرعجاَء بحدٍف، ىل ُيسكُغ المخٍغ أف ! الُسَػجَّ
يتخّيَل ىحا الّذعػر؟ 

مديٌج ِمغ االشسئشاِف كالغزِب كالخجِل كالتأّسِف لجرجِة السخارِة، 
لحج أغارْت آالُؼ الّصائخاِت عمى السصاراِت كأجيدِة البثِّ كمخاكِد 
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! الّرػاريِخ كغيِخىا، كبجأْت بتحصيِسيا كتجميِخىا دكَف أّيِة محاكمةٍ 
! هللُا أكبُخ كالعّدُة لمعَخبِ ! بغجاُد نائسةٌ 

ـَ الّتمفديػف نشطُخ مرعػقيَغ إلى الّتحاريِخ الُستتاليِة،  نحُغ أما
أُيسكُغ أف ُيمجَغ السؤمُغ ِمَغ الُجْحِخ مّختْيِغ؟ أُيسكُغ أف ُتعاَد 
مأساة عبِج الّشاصِخ؟ ِاندحاٌؽ قاتٌل يجثُع عمى قمػِبشا، كنحُغ 

، ُيعمُغ بثحٍة كعجخفٍة أفَّ قّػاَتُو قج دّمخْت  ندسُع الّخئيَذ األمخيكيَّ
!  كلَّ مخاكِد الّجفاِع أك اليجػـِ العخاقيِّ 

 ُتحّصُع ، أـ أّف ىحه  خٌب نفدّيةٌ ،لحج انترَخ بػش عمى صّجاـ
ما ال تحجُر عميو الحخُب الححيحّيُة؟  

  !الّذعِب العخاقيِّ ب كبحدٍف أفّكُخ ،كألعُغ الّدعساَء جسيًعا
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رمزانّيات 
 

 فيػ كخيٌع ،كثَخ ِمغ معشىأ َيحسُل ، قػٌؿ جسيل"رمزاف كخيع"
 ، فخّرُو هللا بالكخامة،ف الكخيعآندَؿ فيِو الحخأُ ذ إ ،قبَل كّل شيء

ذ إ ، عمى الفحخاء بسا َفَخض هللا فيِو ِمغ ُركغ الّدكاةوىؾ كخرؼٌ 
ـَ زكاًة عغ مالِو لمفحخاِء كالسداكيغأعمى السدمع السحتجر   ،ف ُيحّج

ك الّذيخ العاجد عغ أ بسا يحقُّ عمى السخيِس ،وىؾ كخرؼٌ 
 .شعاـ مدكيغ عغ كّل يـػ يفصخهإ ب، فجيةـِ الّرـػ ِمغ تحجؼ

 في نيايتو كفي ،ذ ُيكافُئ الّرائسيغ بأّياـ العيجإ ،وىؾ كخرؼٌ 
 بسا يحّق ،لغشّي كالفحيخؿ ،لكبيِخ كالّرغيخؿ ،العيج فخ ٌة لمجسيع

 .لمفحيخ مغ فصخة العيج كصجقة األغشياء
 مّسغ ُيحيصػف ،فصارهإذ يجعػ السدمع إلى مائجة إ ،وىؾ كخرؼ

 ليشعسػا ،قخباءأك أصجقاء أك أ ،ك محتاجيغأ ،بو مغ ُمغتخبيغ
 .مًعا بجػِّ رمزاف الحافل بالسحّبة كالعصاء
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 يحمع ،اإلفصار مغ لحائح الّصعاـ كالّذخاب  بسا تحػيو مائجةكخرؼ
  كما، فُتعّػضو عغ جػعو كعصذو،بيا خاّصة الّرغيخ الّرائع

 .سّيسا في أّياـ الحّخ كالحيع  ال،رىاؽإناؿ جدُسو مغ 
 فيدكر السدمع ر سو مغ ،فيِو ِمغ تحميِج ِصمِة الّخ ع  ِلساكخرؼٌ 

 ُمحّسبًل نفَدو بسا َيحِجُر عميو مغ ،البشات كاألخػات كاألقارب
 ر كحع، ِمغ ُمكّدخات ك مػيات كفػاكو ُمجّففة،فحجة رمزاف

شعسٍة ُخّررت أ كغيخه مغ ،الّجيغ كالسذسر الُسجّفف كالّتسخ
 ُتعّػض ، لسا تحتػيو مغ فػائج غحائّية جّسة،ليحا الّذيخ السبارؾ

 . في الّرياـقُ الجدَع عّسا فحج
 كَتَشدٍُّه عغ ، بسا ُيزفي عمى الّخكح ِمغ شفافّيةٍ وىؾ كخرؼٌ 

 كضبِط الّشفذ عغ اإلنجفاع بالغزب ،اإلسفاؼ بالحػؿ كالعسل
و السدمع هلل بالعبادة ،"ّني صائعإالّميعَّ " :ةبسحػؿ  كبتػجُّ

لّتخاكيح اّلتي ُخّررت ألمديات رمزاف اصبلة ب ك،الخالرة
 بسا ،داِء فْخض الّربلة فػائج اجتساعّيةأعجا عغ ، في السداجج
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ُيتّسُع خبلليا مغ لحاٍء يػمّي   كما، اديث ديشّيةأَيدسعػَنُو ِمغ 
 . فيتعارفػف كيتػاصمػف ،بيغ الُسرّميغ

ذ يتداكُر األصحاب كاألقارب فيسا بيشيع بديخاِت إ ،وىؾ كخرؼ
كَل رمزانّية كالحصائف آ تحفُل بسا لّح كشاَب ِمغ ـ،نذأُ 

 . في جػٍّ ِمغ اإللفة كالسحّبة،كغيخىا
ـَ اإلفصاِر مع كالجؼاذكُخ أكال  ذ إ ،ّنشي في شفػلتي تشاكلُت شعا

ف يجعػ كلَّ مداٍء مجسػعًة ِمغ أ ،ِبِو ر سو هللاأكاف مغ د
 ، فُتسجُّ ليع مائجٌة مشفخدة،األصحاب كرجاؿ الّجيغ كالفحياء

 .خخػ أكنجمُذ نحغ األشفاؿ مع الّشداِء إلى مائجة 
السبارؾ  ِعجُّ شعاـ اإلفصار في ىحا الّذيخأُ نا أذكخُت ىحا ك
عجاد إكانت دائًسا تخافق ك ، دكف َجمَبٍة كاستعجاؿ،بيجكء كتَسيُّل

ف ُندخع كندكب الحداء في أ كعميشا ، فالّجقائق تتخاكس،السائجة
شبلؽ مجفع اإلفصار إ كقت ، ليكػف كّل شيء جاىًدا،الّرحػف 

 كىػ الّدا ة اّلتي تحّػلت إلى ،اّلحؼ َيشترُب في ُبخج  يفا
  . جيحة البمجّية
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 كبحيت العادات كالّتحاليُج الّخمزانّية ،كاستسّخ الحاُؿ ككبخنا
 ُنحافع عمييا ِلسا فييا ،متذابية في معطع األقصار اإلسبلمّية

 في جػٍّ ِمغ الكَخـ الُستبادؿ ،خػؼٍّ بيغ السدمسيغأمغ َتخاُبٍط 
خاّصًة صمة الّخ ع اّلتي تػقع في أخخػ، كالعصاء كلسدايا 

 . كمجتسعو عاّمة، تجاه عائمتو خاّصة،الّخجل شعػَر السدؤكلّيةِ 
 فرياـ درجات ،كال يخمػ ىحا الّذيُخ الكخيع مغ نػادر كذكخيات

 لدرع عادة الّرـػ فييع ،ؼ نرف يـػ لمّرغارأ ؛السيجنة
 شعخكا ،ذا ما تجاكزكا العذخ سشيغإ ؼ،تجريجيِّا  دب محجرتيع

ّنيع صامػا أ بل يتباىػف ،ّنيع كبار كال تكفييع درجات السيجنةأ
اّل كتكػف جيػبيع قج إ ،إلفصاراتي مػعج أ كال ؼ،الّشيار كّمو

ا بو إلى ك فا تفع، فمت بكّل ما ىَفت إليِو نفػُسيع كُىع صياـ
 كال ،كاف ُيفخ شا في رمزاف مائجة الّدحػر كثخ ماأ ك،السداء

 ،عخؼ الّدّخ في ىحا الحساس عمى االستيحاظ مغ الّشـػ لمّصعاـأ
نػاع أ كغيخه مغ ،كقج فا ت رائحُة السحالي كالُسذّييات كالذاؼ

شفحت عميشا كلع أف إّمشا أُ كيل   كيا،خفيفة تبلئع الّدحػر
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 كالّتيجيج بالّرـػ ، فيشاؾ العتُب الّذجيج في الّرباح،تػقطشا
ستيحع عمى صػت شبمة ف كلكغ غالًبا ما كّشا ،بجكف سحػر
 ،"نايع كّ ج هللا يا": رُع الّذارع كَيريحذ كىػ ؼ،السدّحخاتي

ُاتُخْؾ " ، كأ ياًنا عمى تشكة فارغة،كأ ياًنا يزخُب عمى الّصبمة
  ّتى ، كيتفّششػَف بِشجائيع،" يا نايع كّ ج الّجايع-َمشاَمظ ككّ ج هللا

ـُ األخيخة مغ رمزافإ  تحّػؿ الّشجاء إلى تػ يذة ،ذا ىّمت األّيا
 كال ،"ال اك ر هللا ال اك ر هللا مشظ يا شيخ الرياـ" :فُيشادكف 

  يغ يصػؼ بالبيػت ،اّل صباح العيجإنخػ كجَو السدّحخاتي 
 .ليحبس العيجّية

نا قج أجي كك ككّشا ز،ذكخ مغ نػادر رمزاف ما  جث يػًماأك
ّنيا  أّمي ُتخبخنيأذا بإ ؼ،أخي كعائمتو لئلفصار معشا دَعْػنا

 ، زَخ الّرّياد العّكّي ليع سسًكاأ فحج ،ستجعػىع لئلفصار معيع
ّمي أ كاىتّست ،بي كأخيأِمغ األصشاؼ اّلتي كاف ُيحّبيا 

ـِ اإلفصارإب ْسُصُخ لو أاّل كجمدُت إكاف مّشي   فسا،عجاِدِه لصعا
: كتبت لوؼعخُض لو السػقَف أ ،بياٍت ِمغ الّذعخأبزعَة 
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ّمشا َسَسظ أُ كعشَج  / فصاُرنا كرُؽ عشبإ
ضمسظ؟ أفكيَف  / بخاىيع يا صاحِ إسمصاُف 

 خمظ؟ أفكيَف مشُو / كىػ اّلحؼ ُتحبُّو 
في الجسعِة الُسصّيَخة  / بعج غٍج لْػ زرَتشا

دجاجٌة ُمحّسخة  / ذِف رّبيإفصاُرنا بإ
الّصشجخة  كتدتجيخُ  / مشيا َيديُل ريُحشا

بجعػتي الُسؤّخخة  / سػَءكعأف أأخاُؼ 
رجػ السعحرة أمشَظ  / ْف غزبَت ِمغ كبلميإؼ

كنحُغ فيِو عدَكُخه  / فبيُتشا ِر اُبُكع
ؼٍّ ِمغ أ كلع َيحـخ نفَدُو ِمغ ،ّنو لّبى الّجعػتْيغأكال شّظ 

رسمُت األبيات بيا لو أعصاني الػرقة اّلتي أ كقج ،شايبيساأ
عاده هللا عمى السدمسيغ أرمزاف   كنحغ نتحاكُخ نػادرَ ،مؤّخًخا

نتع بخيخ أ ككّل عاـ ك،جسيًعا بالخيخ كالبخكات
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قخاءٌة تحميمّيٌة في ديؾان 
" حّشا أبؾ حّشا/ "تَجخَّْعُت ُسسََّػ حّتى السشاعة"
 

 إلى ْت ضيخَ " تَجخَّْعُت ُسسََّظ  ّتى السشاعة"السجسػعُة الّذعخّيُة 
، تحُع ـ1990 عغ مصبعٍة في  يفا، في أكاخِخ عاـ ،الّشػر

السجسػعُة في أكثخ ِمغ مئِة صفحٍة ِمغ الحصَع الستػّسِط، أنيحَة 
..  كالخطُّ يخيُح العيَغ كالّحكَؽ مًعا،الّصباعةِ 

ندتصيُع أف ندتشتَج ِمغ العشػاِف كالّرػرِة اّلتي ُتدّيُغ الغبلَؼ، 
السػضػَع أك اإلشاَر اّلحؼ ُيحيُط بالحرائِج كتجكُر  ػَلُو، فعمى 
الغبلِؼ نخػ صػرَة شفمٍة تتمّفُع بالَعَمِع الفمدصيشّي اّلحؼ ُيخفخُؼ 

 بيِجىا اليسشى  جٌخ كبيِجىا اليدخػ تخفُع ،أيًزا فػؽ رأِسيا
إشارَة الّشرخ، بيشسا تدتحخُّ رصاصُة الجشػِد في جبيِشيا، 

مع صػرٍة أخخػ تسّثُل إشبلَؽ الّشاِر  58صكتتكّخر ىحِه الّرػرُة 
عمى األشفاؿ ِمغ ِقبِل الجشػِد، كالّرػرتاِف ِمغ رسػماِت أشفاؿ 

مخّيع البّلجئيَغ في جشيغ، نجُجىا في الكتاِب عشَج قريجِة 
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، تمَظ الّصفمة اّلتي فحجْت عيَشيا بخصاِص الحتِل "يدخػ "
وطئْت / يا يدخى يا لؤلؤة الّدشتيؽ" :الحزخؼِّ  يُث يحػؿُ 

/ فشقَخ مقمَتِػ البازيُّ / جبيَتػ الياسسيؽ وحؾُش الّخحسةِ 
 54ص ."بخصاِص القتِل الحزخيِّ 

بيحِه األبياِت اّلتي يدتيلُّ بيا الحريجَة، ُيجِخُمشا الّذاعُخ إلى جػٍّ 
رىيٍب بذٍع، نخػ فيِو الّمؤلؤَة الّشاصعَة كالياسسيغ ُتذػُِّىيا 

 ،الػ ػُش بالّخصاِص، ىحِه الّرػرُة اّلتي ُتغّمُفيا الّدخخيُة السّخة
ِمغ اّدعاِء السعتجؼ بالّخ سِة كالحزارِة في ُمعاممِتِو، بيشسا ىػ 

 ،في الححيحِة ُسعّّ تجّخعشاُه قصخًة قصخًة،  ّتى اكتدْبشا مشاعةً 
. أعصْتشا الحجرَة عمى ا تساِلِو كمحاكمِتِو، كِمغ ىشا العشػافُ 

يحتػؼ الّجيػاُف عمى أربعة عذخ نذيًجا، كفي نيايِتِو إشاراٌت 
لسرادِر الّخمػِز الػاردِة فيِو، مثل ممحسِة البعِل كعشاِة الكشعانّيِة، 
كأسصػرة أقيات بغ دانياؿ مغ األلف الّثالث قبَل السيبلِد، كِمغ 

نيشا الّذعبّية ا مَغ اإلنجيِل كالحخآِف، كسا مغ أغ،نذيِج األناشيِج ثعّ 
 .55 ص كأناشيِج األشفاؿ،72 كص،42ص
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ال بجَّ لشا في محاكلِة الّذخِح كالّتحميِل أف نتجّرَج مَع : األناشيج
،  يث شمَب الغيَث "قالْت غيِّثػا"األناشيِج ِمغ الّشذيِج األّكِؿ، 

رؤيا الّشرخ كالحّخّيِة في نياية الّجيػاِف، " الّخؤيا"كالحياَة،  ّتى 
تخمُد األرض العصذى إلى تعّصِر شعِبشا إلى " غيثػا"ففي 

. الحياة الحّخِة، فالسصُخ ىػ  ياُة اإلنداف
ع راحاُت الّذجِخ رتض/ تزَخُع ليؾاُت األطفال لزخِع الغيسةِ "

يشقضُّ الغسُأ حشاجَخ /  سشبمُة الفحِؼ/أوردُة الؾردةِ / العجفاء
/ غّيثؾا قالت األمُّ  /واألفق ُمَدجِّى فؾَر رمؾِش الجؾعِ / رعجٍ 

 10 -9ص صؾُت الّرغار ييدُّ الغيؾمَ 
 كيَف يتبلعُب الّذاعُخ ،نخػ إلى جانِب الّرػرِة الّخمدّيِة الحػّية

 تزخُع را اُت -تزَخُع لزخع: بكمساٍت بذكٍل فّعاٍؿ، كسا في
كاألفق كىػ مجػ ما تبرُخُه العيُغ، –  أكردُة الػردة -الّذجخ

يبجك لمّشاضِخ كالسيت مَدجِّى فػَؽ رمػِش الجػِع ببل  خكٍة كببل 
، فاألُـّ تحثُّ شعَبيا إلى   ياٍة، كصػُت الّرغار ييدُّ الغيػـَ

 : كإلى الغػص في أعساؽ السذكمةِ ،العسلِ 
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 ..ورذكؾن " غيِّثؾا.. ال يظفؾ الّمؤلُؤ فؾَر الساءِ : قالْت "
ونحُؽ ُنخاوُح في / تتدابُق حّباُت الّخمِل إلى خاصخِة البّمؾرِ 

ىحا الّجُم / تعّفَؽ خبُد السشفى.. تاَه اّلتيوُ / ميشاِء الّظحمِب 
 "محخوٌم إاّل ِمؽ أعخاِس السؾتِ 

إشارٌة كاضحٌة إلى تذخيِج شعِبشا في مػانِئ الغخبِة، كالسحابِح 
اّلتي تعّخَض َليا 

! ندتسظُخ بخَر الحجْخ / وإذا احتَبَدْت؟/ غّيثؾا قالِت األمُّ "
! كىشا إشارٌة كاضحٌة أيًزا إلى َبْجِء االنتفاضةِ ، 14ص !غّيثؾا

،  يُث يتمّثُع "يتمّثُع كانػفُ "كيدتصخُد السعشى في الّشذيج الّثاني 
:  شباُبشا في شّتى أنحاِء الببلدِ 

 إشارٌة لدنػِد األشفاؿ، أشفاؿ "يا بحَخ زنؾِد الُبْخعِؼ.. َمَجدُ .. مجّّ "
. الحجارةِ 

يا / يا قّسَة عيبال.. يا شاطَئ رفنٍ / يا راعَي الغيِؼ.. َمَجدُ .. مجّّ 
وتمؾُح / يتؾارُب بابٌ / ُتذخُع نافحةٌ / بّؾاباِت القجِس انفخجي
 19ص ."مجاديُي القسِخ الّشارّرةِ 
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َشَعَخ بالّثػرِة تتحّخُؾ كترصخُب كتذتجُّ في جسيِع أنحاِء الببلِد، 
 .فبل صسٌت كال خشػٌع بعَج اآلف

/ قخِّْب أذنْيَػ ِمؽ األرض/ يا حجَل الجخمقْ / صؾتي يتعسمقْ "
يتجّمى عسالَر بياٍء فؾَر ُذرى  /تدسْع حذخجَة الّرست

نبُّؾت البخِر / بعَثْتُو عشاة/ ربُّ العاصفِة إلُو الّخرِب / كشعانْ 
وىجيُخ الّخعِج "/ الّظارد"وبُيْسشاُه الّشبُّؾت / في ُيدخاه" الّدائق"

 ."صجى شفتْيو
إذف ىشا عاصفٌة بعَج الجفاِؼ كالسػِت، كىشا إلُو الّخرِب كالبخِؽ 

داليُة الحمِع ُتَعخُِّش خمَف "كالّخعِج، كىشا بجُء األمل كالحياِة، 
"! الّذّباؾ

لى في اكمّسا ال شّظ فيِو أفَّ األناشيَج األربعَة عذخَة تتذابُظ كتتػ
، فشخػ في الّشذيِج الّثالِث نبَس  السعشى كالّترعيِج الحخكيِّ

 بجييّيَة انتفاضِة الّذعب بيِج البخاءِة تتسّثُل، كفي ؛اإليحاِع الكػنيِّ 
نحيا نبَض اإليقاِع / أبًجا يبتجُئ البجءُ  : جٍخ ُيصمُحُو شفلٌ 

أبًجا يبتجُئ / ومَع الجيِل البخعِؼ/ لى أمؾاج األجيالِ اتتؾ/ الكؾنيِّ 
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أبًجا تريُل أفخاُس / أبًجا يبتجُئ البجءُ  ..عشَج السشبعِ / البجءُ 
فتجفَّْق يا / في دورِتيا الّجمؾّرةِ / في أنفاِس الؾردةِ / الحّخّرةِ 

 27-26ص ."ولتريْل أعخاُف جياِد الستؾّس ِ / نيَخ األردنُّ 
نبل ُع ىشا امتداَج اإليحاِع الكػنيِّ في السعشى مَع اإليحاِع 
السػسيحيِّ في الكمساِت، فيَي أشبُو بشبِس الحياِة الحػؼِّ 

الستجفِِّق، كتجفُِّق دكرِة الّجماء في الجدِع، أك تجفُِّق نيِخ األردّف 
في البحِخ الستػّسِط،  يُث تعمػ أعخاُفُو أك أمػاجُو، فيختفُع 

 كيتجّفُق األردفُّ مغ ،بخاُرىا كيتجّسُع سحاًبا، ثّع يشيسُخ مصًخا
ججيٍج، كأبًجا يبتجُغ البجُء، فالّجكرُة الّصبيعّيُة لمحياِة تتسّثُل في 
مختمِف الّرػر الّخائعِة اّلتي ُيػِرُدىا الّذاعُخ في انصبلِقيا 

، نحَػ السريِخ الُسخّصِط ليا كاّلحؼ البجَّ ليا ِمغ اّتباِعوِ  . الغخيدؼِّ
، َمغ اّلحؼ "شمعػا"فيبجُأ بكمسِة " أجشحٌة ترشُع عاصفةً "أّما نذيُج 

َشَمَع؟  شطمُة كإخػُتُو كىشا استعساٌؿ ذكيّّ يتخّدد في قريجتْيِغ 
ِمغ السجسػعِة، السِع  شطمَة الّذخرّية الفمدصيشّية اّلتي خّمَجىا 



 

185 
 

ناجي العمّي في رسػماِتِو، كجعَميا رمَد اإلنداف الفمدصيشّي 
  :الّحكيِّ السشاضِل كالّرابخِ 
ِمؽ / وِمؽ جامعِة األنرارِ / طمُعؾا ِمؽ مجرسِة الفارعةِ 
 وِمؽ غسِج األحخارِ / معسؾدّيِة أردنِّ الّدجؽ

كىشا إشارٌة إلى االضصياِد في الّدجػِف كالسعتحبلِت، بجَؿ 
.  السجارِس كالجامعاِت اّلتي أغِمَحْت 

ِمؽ جخسّياِت / طمعؾا ِمؽ مئحنِة األقرى/ حشغمُة وإخؾُتوُ 
ِمؽ محخاِث / ِمؽ ذاكخِة الّدعتخِ / ِمؽ حبِخ الخظؾاتِ / السيجِ 
قالؾا لمجبِل / طمعؾا ِمؽ حّبِة خخدل/ ومؽ أعسجِة الّشار/ الّشؾر
 34ص تدلدلْ 

كىشا مداكاةُ األدياف في أخّػِة الّشزاِؿ في سبيِل الحّخّيِة، ىحا 
الّشزاُؿ اّلحؼ ُيحّػيِو إيساف يدلدُؿ الجباَؿ، إشارٌة إلى قػِؿ 

. السديِح عميِو الّدبلـ
انتذاُر السمّثسيَغ في الجباِؿ " فخساُف اليحطةِ "كنخػ في نذيِج 

فخساُن اليقغِة / ال يأخُحُىؼ نؾمٌ / ال تأخحُىؼ ِسَشةٌ  :كالكيػؼِ 



 

186 
 

 اقتباس مغ سػرة /إلى أن ُيسيَ  الّرباح الّمثامَ / خمَف الّمثاِم
 256يةآالبحخة 

  يُث يتخّصجكَف فػَؽ سخكِج ،في ىحا الّشذيِج نكيُة جباِلشا
 .الّرخػر

/ كالّدنجبيلْ / كالّدرتؾن السخصؾِص األخزخِ / نكيُتيؼ الذعةٌ 
اشتعَل / تتحّجى الّغبيُة قّشاًصا لتريَج الفجخَ / نكيُتُيؼ رائعةٌ 
 39 – 38ص فتيُل الّخرحانِ 

ككسا تُحثُّ األُـّ أشفاليا لمحخكِة لبلنتفاضِة كالّثػرِة، تتحّسُل 
: الِحدَط األكفَخ ِمَغ األلِع كالفجيعِة، كلكّشيا ال تبكي عمًشا

َمؽ جّسَج / َمؽ كّحَمِػ بجسِخ الّثكلِ / َمؽ وّشَحِػ بثؾِب الُحخقةِ 
 43ص لئاّل يذسَت ِسؽُّ الّخمِن؟/ في العيِؽ العَبخاتِ 

لئال "والّثاني األّكُؿ كيبل يذسَت الحاتُل، : ىي ال تبكي لدببيغ
 43ص "ُتخَجُش مخآُة ُصسؾِد األبشاء

  :كلكغ ىحا الحمُب الّجامي ال بجَّ لُو ِمَغ الّشديِف ِسخِّا
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/ فإذا اندجَل الّميل/ يا جّسيدَة أعذاش الّذيجاءِ .. يا أّمي"
وجخى ِمؽ / أذلمِت دمؾًعا ِمؽ شيسِتيا الِكَبخُ / وىاَج الؾرلُ 

 ."عيشْيِػ األردنُّ 
 يعػُد كيذبُِّييا بػرؽ ،ككسا شّبَييا بالجّسيدِة الّزخسِة الػارفةِ 

/ الؾجُو حخرخيّّ فيخوزٌ / حاالِن لحاِلػِ / كؾرِر الّدرتؾن  :الّديتػف 
 44ص والّغْيُخ غباُر الفّزةِ 

" عسخ الحاسع"ثّع يشصمُق لسشاجاِة الّذيجاِء كالُسرابيَغ، فُيشاجي 
ُج " يدخػ "بألِع، كُيجاعُب  بفخٍخ "  شطمَة الخيخِ "بحدخٍة، كُيسجِّ

تغذاُه الّمػعُة، ِلسا تبُحُلُو شفػلُتُو ِمغ بصػلٍة، يخدُخ في درِبيا 
: كلَّ أفخاح الّصفػلة كمعاِلِسيا

َػ أن تتفّيَأ ِعلَّ طفؾلِتَػ الغّزةَ  / أن تخشَفيا قظخاٍت عحبةً / حقُّ
/ تتسّخَ  في زبِج الّشخجذِ / أن تشقمَب عمى عيِخَك كالق ِّ البمجيِّ 

/ بذفاِه الجّجِة تشدُج سّجاداتٍ / أن تتعّمَق عيشاَك وسْسُعػَ 
 62ص تحِسُمَػ إلى ُعّرِ األحالم



 

188 
 

إلى آخِخ مسّيداِت عبِث كليِػ الّصفػلة الّشاعسِة الّصبيعّيِة، كلكغ 
:  قُّ الّصفػلة ىحا ليَذ ِمغ نريِب أشفالشا

يتدّيُج بالّذؾك ورظمُع في / لكؽَّ الُفلَّ الَسْدِقيَّ حميَب القيخِ 
يْدَتفُّ بخمِر العيشْيِؽ تخاَب الؾطِؽ الغارِر / خاصخِة الّرخخ

وتذجو في رئتْيِو بالبُل / ُيبحُخ في دِمِو الّشجؼ/ في الّجِم
حّتى لؾ حّؾَل / ُيذِيُخ شاّلَل إرادِتِو في وجِو الّجنيا/ جارحةٌ 

 64ص مشقاُر الّرقخِ / غخبااًل ىحا الجدَج اليانعَ 
صػرٌة رائعٌة تيدُّ الحمَب بحّػِتيا كُعشِفيا، كىَي ترُف أشفالشا 
اّلحيَغ  ّػَؿ كاقَعُيع الُسخَّ بخاَءَتُيع إلى بصػلٍة داميٍة، خاّصًة 
: عشجما ُيخاشُب الّذاعُخ الغاصَب الّدّفاَح في نيايِة الّشذيجِ 

/ تظمُع جؾىخُة الؾردِة سيًفا مذتعاًل / يا حارَر أحجار الُبخعِؼ
 66ص يا لمّدّفاح/ تحتخُر طفؾلُتُو في ليِب بظؾلِتوِ 

كىػ في  ػاِرِه مع ىؤالِء األبصاؿ يتدّخُب الخجُل ِمغ خبلِؿ 
أبياِتِو، كيعتخُؼ بحرػِر الّذعخ عْغ بمػِغ عَطَسِة فجاِئِيع، أك 

: شييَج الّتعحيِب كالّدجغ" عسخَ "إيفاِئِو  حَُّو، فيخاشُب 
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لَػ أن تشثَخ حّباِت / َنَفًدا َنَفًدا/ لَػ أن َيدقيَػ الّدجاُن السؾتَ 
أّما ممكؾُت / سّساًقا لسشاقيِخ الّمؾعةِ / القمِب عمى شاىجِة القبخِ 

أنَت الحجُث اليؾميُّ الّشثخيُّ والّذعخ َيغؾُر / الّذعخ فُيغَمُق دوَنػَ 
/ الّذعخ ُيفتُِّر عؽ أسظؾرة/ ُيحمُِّق في اآلفار/ في األعسار

 52-50ص .أكبُخ ِمَؽ الّذعخ/ فأكبخُ / أّما أنَت األسظؾرة
: كحلظ الحاؿ مع يدخػ 

اغتالؾا العيَؽ / تكبُخ مَعػِ / يا يدخى تشسؾ في صجِرِك شؾكةٌ 
ال تجخُل ممكؾَت / لكؽ ىحي الّمؾعَة حجٌث نثخيّّ يؾميّّ / الّشجالء
 57ص فْمَيِحَي الّذعخ/ الّذعخ

كتتجّمى في نذيِج ِسفِخ الّتكػيِغ بجايُة األمل كُبذخػ الحّخّيِة 
  :لذعٍب لع يتعّػْد ال األلَع كال الحدَف فيخجػ

إاّل / ىحِه الّشذؾُة زلدلٌة لفؤاٍد لْؼ يعخفْ / يا ساقَي الُبذخى 
ْخ ىحي الفخحَة قظخاتٍ / الّمؾعةَ   70ص قج تقُتُمُو الجخعةُ / َقظِّ

/ نكتُب سفَخ الّتكؾرؽِ  :كلكغ ال بجَّ ِمغ كتابِة ِسفِخ الّتكػيغِ 
 لَتْحُمَؾ قيؾُتشا في الّربِن ِمؽ الِسمِن وطعِؼ البارودِ 
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قرائُج ِمغ "كىشا إشارٌة إلى قريجِة الّذاعخ في ديػاِنِو الّدابِق 
: اّلتي يدتِيمُّيا 99ص (صباُح يػـٍ عادؼٍّ )، " جيحِة الّربخ

قيؾتي بالّجِم بالباروِد في ىحا / قيؾتي بالِسمِن في ىحا الّرباح
أغمِق السحياَع واستبِعْج عشاورَؽ الجخرجِة / الّرباح

لحلَظ البجَّ لشا في ِسفِخ الّتكػيِغ ِمغ أف نتخّمَز ِمغ آالِمشا كِمغ 
 نتسّتُع بأبدِط األشياِء اّلتي ،ِ خماِنشا، كنعيَر كباقي البذخِ 

  :مشَحْتيا الحياُة لئلنداف
 لتحمَؾ قيؾُة الّرباح ِمؽ ِممِن ،فشحُؽ نكتُب ِسفَخ  الّتكؾرؽِ 

كي يشعَؼ / لتيشَأ في كيِّ الفارِس لؾزةٌ / الّجمؾع ورائحِة البارودِ 
كي تعحَب ِبُذخبِة ماٍء / كي تيشَأ بالحّشاِء عخوٌس / طفٌل بكتاٍب 

لتيشَأ جفخا / ولتشدَع شؾَك الحدخِة ِمؽ صجِر السّؾال/ ِمؽ نبعٍ 
 72ص وتدعَج بمقاِء الغائِب دلعؾنة/ بغخرِي الّظؾلِ 

مصمٌب بديٌط لحياٍة شبيعّيٍة فيل يتحّحُق الحمُع؟ في سبيِل ىحا 
بّج ِمغ بحٍؿ  الحمِع كفي سبيِل الفػِز بدّيجِة الِعذق الحتاِؿ، ال
كتزحيٍة، فيحا الػشُغ ىػ الحبيبُة غاليُة الَسْيِخ 
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/ كرخِخ جباِل القجسِ / قاسيُة القمِب كرخِخ الجخمِق أنتِ 
معجدٌة ميُخِك يا / قاٍس كإلٍو وثشيٍّ ىحا الَيَؾُس الّزاري لمحّشاءِ 

 75ص سّيجَة العذِق القّتال
ىحا الّشذيُج زاخٌخ برػِر البصػالِت الحجيسِة كالسعاجِد اّلتي ُقّجمْت 
في سبيِل السحبػِب، كالبجَّ لمحارغ ِمغ أف يعخَفيا كي يرَل إلى 

السعاني الخفّيِة كراَءىا، فيحا السْيُخ الُسعجدُة 
في / إلى ىاورِة األىؾال/ طّؾَح بالعّذاِر إلى عاصسِة السؾتِ 
تحَت جفؾِن السؾِت / لَيؾاِت الحّياِت الّخاصجِة السخصؾدةِ 

في / في غاباٍت لؼ ُتثسْخ غيَخ رؤوٍس ُتقَظفُ / الستساوتِ 
 76ص مدتشقِع أبخخِة الّدؼِّ الفّؾارةِ 

العاشق، " عشتخة"ك" عبمة"كنػُؽ الّشعساِف كميُخ " مالظ"كىشا كيُج 
كاألسِج الستبيشِذ مغ أبصاؿ " كادؼ خبت"ك، "بذخ بغ عػاف"ك

أساشيخنا الّذعبّية، كلكّشيا السحبػبُة الغاليُة ككلُّ بحٍؿ رخيٍز 
: في سبيِميا فيي فمدصيغ
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مؾشؾٌم بالحبِخ / اسُسِػ طّيٌب يدخي في زوبعِة عخوِر الّخوح
ألؾاُن رداِئِػ يسشُعيا / مسشؾٌع حّبػِ / الّدّخّي عمى محخاِب القمِب 

 77ص فتخفُق في الجؾِّ ندؾًرا/ حّخاُس الّميل
إشارة إلى الَعمِع اّلحؼ يخفُعُو السمّثسػَف ليبًل فػَؽ األعسجِة كاألبشيِة 

:  العاليِة بإصخاٍر كاستسخار
/ كدخوا عغسي/ ضخبؾني/ لقيشي الحخُس العائُث في الّداحاتِ 

/ لؽ تقيَخني/ ِاْسحْقشي كالحشظةِ / صادوني بخصاِص الّخحسةِ 
 78ص وإليَّ اشتياُقوُ / لحبيبي أنا

كىشا تكخاٌر لبلصصبلِح الّدا ِخ رصاُص الّخ سِة، كاقتباساٌت 
. ِمغ نذيِج اإلنذادِ 

يشتيي الّجيػاُف بحريجتْيِغ تذتخكاِف بسخاشبِة الغاصِب بسخارٍة 
: استيبلؿ 89صكتَحجٍّ كإصخاٍر، ففي نذيٍج  ػَؿ الّذيػِة  

َمؽ وّلى عيَخُه لمّذسِذ فمْؽ ُيبرَخ إاّل / قْل لقشاِع الّظاؤوسِ 
/  والّخؤرُة تعثُخ في َحَؾِل الّذيؾةِ / عّموُ 

: كيعمػ الّتحّجؼ كاإلصخاُر عمى الّرسػد كاالنتساِء بحػِلوِ 
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أنا / َمؽ يظخُد ِمؽ ىيكِميا الّخوح؟/ ميسا تبخْع في الّتعقيؼ
وأنا / عْبُء السؾعؾِد بكؾثِخ روحي/ عْبُء الّذعب السختارِ 

/ بدسُتُكؼ ِعلّّ لبكائي/ وسجؾُنُكؼ عشؾاني/ عشؾاُن رصاِصِكؼ
ورذاُذ دمي أوسسٌة فؾَر صجِر الجشخاالِت 

: كتتعّسُق السخارة
والجؾُع / الجؾُع ذليلٌ / وأنا ِمؽ جؾعي أبشي بيَتػَ /  تيجُم بيتي

يتشكَُّخ السسي  / يحتخُر الجؾُع دخاًنا في الّداحاتِ / سالحٌ 
وفؾَر / ىل أشالِئَي السشثؾرَة فؾَر غيؾِم الَثكلِ ايتج/ العالؼُ 

 92 صبحاِر الُيتِؼ
 كمغ إدراِكِو لسأساِتشا، فساذا ،ىشا يأٌس ِمغ مداعجِة العالِع لشا

تكػُف الّشتيجُة سػػ بمػرِة االعتساِد عمى الّشفذ، الستعادِة 
:  الػشِغ السدمػِب أك الّدمِغ السدخكؽ؟

أتشّدى في َشَخِر خسيخِة غزِب العشِب / أطمُع ِمؽ مدتشقِع ُذّلي
يمحُع / أتقّظُخ خالِّ / أجتاُز الّشفَق الّتاسَع والّتدعيؽَ / الُسخِّ 
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أصارُع عخبجَة الّداعاِت / أتدّمُق أبخاَج الّدمِؽ السغجورِ / يحيى
 93ص لُتعيَج لي الّدمَؽ السدخورَ / أضبُظيا/ السجشؾنةِ 

كىشا تبخُز الّخؤيا كنخػ البعَث كالسيبلَد  
ِمؽ خاصخِة / مدخى الؾردةِ / ِمؽ عتساِت الّظيِؽ نتاُج الُبخعِؼ

أمدُن عؽ جبيشي دماَء / مدخى المُّؤلؤِ / الُجخِح لعقِج البيجةِ 
 99ص أعقُج ُسخََّة ندفي/ السخاضِ 

: الّمغُة واألسمؾبُ 
ـَ لغٍة صعبٍة كمعاٍف غيِخ  يّتزُح لمحارِغ مغ البجايِة أّنُو أما

مبتحلٍة أك سيمِة اإلدراِؾ، بل ىي كالآّللئ ال تصفػ فػَؽ الساِء، 
مجسػعُة  كلحلَظ عميشا الغػَص في األعساؽ لمػصػِؿ إلييا،

األناشيِج ىحه ليدْت مغ الّذعخ الُسحّفى اّلحؼ ُيصخُب األذف كيثيُخ 
نا إلييا ركعُة الّرػر كعسُق السعشى أكثَخ مَغ  الحساَس، بل تذجُّ
السػسيحى الّذعخّيِة، كتغمُب عمييا نكيُة نذيِج اإلنذاِد، كأسمػُبُو 

 سػاء بالسفخداِت ،79-78ص" سّيجُة العذِق الحّتاؿ"خاّصًة في 
. أك باألسمػِب العاـّ 
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نسدُن جبيَتَػ بذؾِر الّدرتؾن / وإلّي اشتيارُ / لحبيبي أنا
مؽ سّخرِذ الكخمِل ىحا اإلكميُل / ِمؽ معرخٍة كشعانّيةٍ / الّشازفِ 

/ وعمى مفخِقَػ انترَبْت بّياراُت الّداحلِ / وِمؽ غاِر الجخمقِ 
ومؽ ذاكخِة الؾرالِت / ىحي القارورُة بؾُح الّميسؾِن السمغؾِم

ومَؽ السججِل / بّحارُة يافا حسمؾا ىحا الّرشجوَر العاجَ / الكحل
ىحا الّذال الّجيباج  

كلػال قاركرُة الّميسػِف السمغػـِ كذاكخُة الػيبلِت الكحِل، لحَسَمشا 
السعشى إلى الساضي البعيِج، فالسجسػعُة مغ أجِل ىحا كمِِّو 

تتصّمُب مّشا تفكيًخا عسيًحا في قخاءِتيا، كدراسًة كتحميبلٍت لشتحّكَؽ 
 بلكَتيا، ال استخخاًء كاستستاًعا سيبًل كسا اعتْجنا في كثيخ ِمغ 

ثخاٌء َقيٌِّع ألدِبشا السعاصِخ، تفػُح نكيُة إشعِخنا، كىي كال شّظ 
فمدصيَغ بصبيعِتيا الّخربِة، بذعِبيا الّرابِخ، بأشفاليا كنزاِليا 

. ككلِّ شيجاِئيا ِمغ كلِّ كمسٍة كصػرٍة شعخّيٍة فييا
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عخض وتقييؼ سعاد قخمان "/ علُّ الغيسةِ "
 

صجَر عغ سمدمِة الّثحافِة في مشترِف عاـ " ضّل الغيسة"كتاُب 
صفحة مغ الحصِع الكبيخ، ىحِه  253 كيحُع الكتاُب في ،ـ1997

، كلغِة األستاِذ الستسّكِغ  الّديخُة برياغِتيا بأسمػِب الحاّصِ الّحكيِّ
بالعخبّيِة، كتعبيِخ الّذاعِخ الحّداِس الّمبِق، تأخُح بسجامِع قمِب 
الحارِغ كِفْكِخِه، فبل يتخُكيا بعَج الّرفحِة األكلى  ّتى يرَل إلى 
آخِخىا، كإف َتَخَكيا فإّما مزصخِّا، أك كسا يتسّتُع الّحّكاقُة بحمػػ 

ٍؽ،  لحيحٍة، فبل يبتمُعيا دفعًة كا جًة، بل يتمّحُذ بيا عمى ميٍل كتحكُّ
.  ّتى يأتي عمييا كىػ يتسّشى لػ أّنيا ال تشتيي

يبعُث عمى الّتفكيِخ، كُيذيُخ الكاتُب إليِو في الفرِل  اسُؼ الكتاِب 
مثل غيسٍة تشّقمْت طفؾلُة " ،180ص، إذ يحػُؿ "راـ هللا"الّثاني 

كىكحا ، "يحيى في سساِء بمِجِه، َمخُّ الّدحابِة ال ررٌث وال َعجلُ 
فالّتدسيُة إشارٌة إلى  ياِة اإلنداف في ىحِه الّجنيا، كغيسٍة تُسخُّ 

عْبَخ سساِئيا، فتتخُؾ ضمَّيا عمى األرض، قج تكػُف غيسًة مباركًة 
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 مجّخَد سحابٍة ُيطَمُع بيا الجػُّ فتخًة مغ أكفييا فْيٌء كمصٌخ، 
الّدمِغ  ّتى تشجمَي، فتذخُؽ الّذسذ بعَج مخكِرىا، فإف كشُت 

، ففي الّديخِة مدنٌة "ضّل الغيسة"عمى صػاٍب في اليجِؼ ِمغ 
ُء عميشا  عامخة بالسصِخ الَخيِِّخ اّلحؼ ُيشبُت الّدرَع، كغيسٌة ُتفيِّ

. لحاني كخيِخىا الػفيخِ ابطمِّيا 
ُر جػَّ غخفِة الػالجةِ يبجُأ سخِد الحؾادثِ   ، مشُح يػـَ مػلِجِه، ُيرػِّ

كَتَجسَُّع الّشدػِة مغ الحخيباِت لمسداعجِة، ثّع يشتحُل إلى الّجايِة، 
كيحكُخ اسَسيا الغخيَب كيحاكُؿ تفديَخُه كتحميَمُو، كىكحا ُيذيُخ إلى 
أىسّية األسساِء في  ياِة أصحاِبيا، كالعاداِت اّلتي كانْت مّتَبعًة 

في تدسيِة األشفاؿ في ذلَظ الحيِغ، كمَغ الّجايِة يشتحُل إلى 
 جيِث ابشِتيا العانِذ، كاّلتي أصّخْت عمى قبػِؿ العخيِذ الكيِل 
ـَ ليا، كىكحا إلى شحػِس العخِس ِمغ إعجاِد العخكِس  اّلحؼ تحّج
كتدييِشيا، إلى  ْسِميا بدّفٍة إلى عخيِديا، ثّع عػدتيا بعَج أشيٍخ 
يا، كقج فذمْت في  ياِتيا مع أبشاء زكِجيا الكباِر،  إلى بيِت أمِّ

 بعَج عشاٍء شجيٍج ،كيشتيي الفرُل بخخكِج الّصفل إلى ىحا العالعِ 
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، ككاَف ذلَظ قبَل الّدلداِؿ الكبيِخ بدشٍة، كىكحا "يحيى"كتدسيِتِو 
. ُيذيُخ إلى عادِة اّتخاِذ الحػادِث الياّمِة كسخجٍع تاريخيٍّ 

ىحا السثُل ُأكِرُدُه كشسػذٍج ساَر عميِو في جسيِع فرػِؿ الكتاِب، 
فبل يتخُؾ سيخًة اك  ادثًة دكَف تفديٍخ لكلِّ ما يحيُط بيا مغ 
 ػادَث تاريخّيٍة، يدتذيُج عمييا بأبياٍت ِمغ الّذعخ كبأمثاَؿ 

عاّمّيٍة، كيتشّحُل بالحارِغ ِمغ  ادثٍة إلى أخخػ بدخٍد شّيٍق دقيٍق 
 كنكاُد نمسُذ ،لمّذخرّياِت اّلتي يتعّخُض ليا، فشعيُذيا مَعوُ 

خاّصًة زمبلَءُه في الّجراسِة   كندسُع أصػاَتُيع كأ اديَثُيع،، ياَتُيع
 ك يفا كالّشاصخة كالّخيشة، ، كالحجس كراـ هللا،في أسجكد كنجج

. في الّطيػرِ " يحيى"كمجرسِة الّديتػف  يُث َتبجُأ بػادُر شخرّيِة 
نشتحُل مَع الّذاعِخ مشُح يػـِ كالدِتِو في خصػاِت ُنُسػِِّه كُنْزِجِو، 
بشػادَر شخيفٍة عامخة ببخاءِة الّصفػلة كاندياِب الّتعبيِخ، نزحُظ 

كنتأّمل كنحدُف معُو، كُنحّمُق في أجػاء خياِلِو كفي عػالَع سحخّيٍة 
ال يعيُذيا إاّل األشفاؿ، ندافُخ معُو ِمغ قخيٍة لبمجٍة لسجيشٍة في 
ىحا الػشِغ الحبيِب، كفي ىحا الّتشّحِل يعكُذ لشا ما صادَفُو ِمغ 
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عاداٍت كمعالَع كتحاليَج مّخْت بِو، مع جيٍل عاَش  ياًة ساذجًة 
، ،بديصةً   لع تغسْخىا الساّدُة كالعرخنُة اّلتي يعيُذيا أشفالشا اليػـَ

كفي كلِّ بمجٍة لُو تجارُب تختمُف ِمغ بيئٍة ألخخػ، فيتأقمُع معيا 
أك يتسّخُد عمييا، كتتفتُح عحمّيُتُو عمى أمػٍر كمفاىيَع ال ُتتاُح 

. لصفٍل عادؼٍّ 
أّنيا إلى جانِب عخِضيا صػًرا لصفػلِة  السسّيُد ليحِه الّديخةِ 

الّذاعِخ كِسشي مخاىَحِتِو، فيي تاريٌخ لديخِة شعِبشا الفمدصيشّي في 
، تتخّمُميا لسحاٌت ِمغ الّثػرِة اّلتي  ضخكِؼ االنتجاِب البخيصانيِّ

عرفْت في بعِس جػانِبيا عمى ىحا الحكِع األجشبّي، كانعكاُس 
، ثّع أّف الفتى ( قفذة10فرل)ىحِه األ جاث عمى نفدّيِة الّصفل 

 كتفتُِّح مذاعِخِىع ،كزمبلَءُه في فتخٍة  ّداسٍة مغ نسػِِّىع" يحيى"
، كلُّ ىحا في (جشجهللا 28فرل)الػششّيِة كتجاكِبِيع معيا، 
 كما يتخّمُميا ِمغ أ اديَث كأمثاؿ شعبّيٍة، ،اندياٍب عامٍخ بالّشػادرِ 

 كهللا يتؼ عمي، (187ص)كُشَخٍؼ نتساىى معيا كنعيُذيا ثانية 
 بتحسميؼ اليسؾم مؽ يؾم ، ىاي البالد بتحخر اوالدىا،يا ابشي
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 األخباُر كاأل اديُث في الّديخِة ..ما يخمقؾا هللا يحسيكؾ يا ابشي
أفق مختشٌق بالّجخاف، بيػٌت بل أ ياٌء بكامميا ُتشَدُف، الّثػرُة 

ـَ   تجخُل عاَميا الّثالِث، كال تبجك في ـ1936اّلتي انصمحْت عا
 .األفق أّيُة بارقِة أمل

عجٌد مغ " يحيى"انزّع إلى الييئِة الّتجريدّيِة في مجرسِة 
السعّمسيَغ لذباٍب، كىع ُيِذّعػَف  ساسًة ككششّيًة في نفػِس 

الّصبّلِب، ىؤالء السعّمسػَف نَفْتُيع الحكػمُة بعَج  يٍغ مَغ الّشاصخِة 
إلى الخميل كالحجس كغيخىا، يتعّمُع الّصبّلب لؤلخصل الّرغيخ  

يا جياًدا صّفق  ":جياد فمدصيشيّ "قريجة " بذارة الخػرؼ "
يا فمدظيؽ اّلتي كجنا ِلسا   / القمُب لُو لبَذ الغاَر عميِو أرجؾانا

 كاَبَجْتُو ِمؽ أسى نشدى أسانا
صيجٌة شػيمٌة يحفُطيا الّصبّلب كيدسعػَنيا، كيحفطػَف شعَخ ؽ
   ،كفكْف دمؾَعَػ ليَذ يشفُعَػ البكاُء وال العؾرلُ ": إبخاىيع شػقاف"

شبًعا ليَذ ِمغ ذلظ شيٌء في السشياِج الُسحّخِر، كالّصبّلُب تسّخسػا 
في السذاركِة في السطاىخاِت، كفي السجرسِة شبّلب كبار 
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ُيػّجيػَف الّجّفَة، كا تسَل ىؤالُء الّصبّلب ِمغ الّتشكيِل كالّتعحيِب ما 
أصبح  جيَث الجسيِع، يخككَنُو بسديٍج ِمغ األلِع كاالعتداِز 

، إلى آخِخ الػصِف اّلحؼ نتساىى مع (188ص)بالّرسػد 
.  نتحّكُخ ىحِه األ جاث كنعيُذيا معُيع،أبصالوِ 

 فيي بتشػُِّعيا ،لػصِف الّصبيعِة في ىحِه السديخِة  ّرُة األسجِ 
كُ بِِّو " يحيى"كتحّمبات الّصحِذ ليا تأثيخ مباشٌخ عمى نفدّيِة 

، ِمغ (52ص)لمَجساؿ، فيػ إذ يرُف تشّحَمُو بيَغ السشاشِق يحػُؿ 
جّسيد نجج كنخيل أسجكد كرماؿ الّذاشئ الجشػبّي، يتشّحُل 
الّربيُّ إلى الكخمِل السشحجِر إلى البحِخ في الغخِب انحجاًرا 

 . خصيًخا ليعاِنَحُو، إلى آخِخ ىحا الفرِل الّثامغِ 
ِمغ " يحيى" كمغ اسِسِو ُنجرُؾ ما يرّػُرُه لشا :الّذخفة البحخّرةُ 

" يحيى"مذاىجاِتِو، كتمّػِف الّرػرِة الّخائعِة بمغٍة شاعخّيٍة، يجمُذ 
عمى الّذخفة، ُيخسُل نطًخا شميًحا، السذيُج عامٌخ بالحخكِة كالحػاِر 

بيَغ الّزياء كالبحِخ، ال يشفظُّ يشبُس فيو قجسيًَّة نجّيًة مع 
الّدحخ، كشخاكًة يافعًة متجّفحًة مع الفجِخ، ثّع مػكٌب مييٌب 
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لمّذسِذ تخقى األفق إلى الّدسِت، ثّع يسيُل شيًئا فذيًئا إلى 
، تغتدُل كتحىُب لمّشػـِ  . ميِجىا السدائيِّ

في ذلَظ كمِِّو ميخجاٌف لؤللػاِف كالّطبلؿ، كالسيشاُء يَػّدُع كيدتحبُل 
كُيصمُق ىتافاِت سفٍغ را مٍة كقادمٍة، كيديُج الّميل ِمغ ركعِة 
السذيِج، كيتعانُق بحٌخ كبحٌخ، كتتغامُد الّشجـػ في الّدساء، 

كيخصُخ الحسُخ جميبل فّزيِّا في مػكِب الّدّكيشِة الّخمادّيِة، تختعُر 
الّخكح لمجساِؿ كتختدُع الّرػرُة في الّشفذ، تخؼُّ ألػاُنيا كتتخّدد 

.  أصػاُتيا، فيخىُف الحذُّ كتغّشي الّحاتُ 
َؼ الكتاُب إلى  ، متجّرًجا ِمغ كالدِتِو  ّتى نيايِة  فرل37ُقدِّ

. دراسِتِو الّثانػّيِة في الّشاصخِة، كقبػِلِو لمكّمّيِة العخبّيِة في الحجسِ 
أّما لغُتُو فتستدُج فييا الّذاعخّيُة بالبداشِة كاألمثمِة الّذعبّيِة 

كالِعبخِة بالصُّخفِة كالفكاىِة، كالػاقعّيِة اليػمّيِة مع الخياِؿ كالّتأمل 
كعالِع الّدحخ كاألساشيخ، كلُّ ىحا بمغٍة كاسعة عسيحٍة أصيمٍة، 

 في شفػلِتِو السبّكخِة في ،َنَيَل أُسَديا كسا َيحكُخ في الكتابِ 
،  يُث تعّمَع الحخآَف عمى يجْؼ شيٍخ (6الفرل)ُكّتاِب أسجكد 
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 فأجاَد في ،ُيحدُغ الّمفَع الّرحيَح، فانتحمْت بخاعُتُو إلى تمسيِحهِ 
 ككىَبيا ،الحفِع كالّتجػيِج، كتذخََّب  بَّ الّمغِة العخبّيِة فذغَف بيا

اىتساَمُو البالَغ مجػ  ياِتِو، كال يخفى عمى الحارِغ السثّحِف تأثيخ 
ىل أتاَؾ  جيُث : أسمػِب الحخآِف الكخيِع، في بعس محاِشِعِو مثبًل 

؟  بدْخِد ما " يحيى" كغيخىا، كتتجّمى بخاعُة 103صالبيِخ الّذساليِّ
يحكُخُه ِمغ شفػلِتِو بأسمػٍب أّخاٍذ، يشُحُمَظ ِمغ  ادثٍة ألخخػ، 

 .بخشاقِة الحجِل يتحّسُد في ركٍض مميِء بالّثسخ الّذييِّ 
ِمغ " ضلُّ الغيسةِ "ىحِه لسحٌة عابخٌة كنبحٌة قريخٌة مّسا يدخُخ بِو 

متعٍة رك ّيٍة جسالّيٍة كفكخّيٍة عسيحٍة، يرعُب عمى بحٍث قريٍخ 
أف يفَيُو  حَُّو، إّنُو ليَذ سيخُة إنداف فخٍد، بل سيخُة جيٍل في فتخٍة 
ِمغ تاريِخشا مزْت بكلٍّ ما ليا كماعمييا، تاركًة برساِتيا الحػّية 

  .عمى  ياِة شعِبشا بأسِخهِ 
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نبذةٌ قصيرةٌ عن األديبِة ُسعَاد قََرَمان 

 
فً حٌفا لعائلٍة محافظٍة، انتقلْت من مدٌنِة  (م1927)ُولدْت عام *

ًّ فً  نابلس فً بداٌِة القرِن العشرٌن، وأنهت تعلٌمها االبتدائ

حٌفا، واإلعدادي فً غّزة، والثّانوّي فً مدرسة راهبات 

.  حٌفا- الناصرة

قد ، و(ـ1990) فً مدرسة إبطن االبتدائٌِّة حتّى سنة تْ دّرس*

حصلت على شهادةَ البكالورٌوس فً تعلٌِم اللّغِة اإلنكلٌزٌِّة من 

 .كلٌِّّة أورانٌم لتأهٌِل المعلّمٌن

تولّْت رئاسةَ تحرٌِر مجلِّة كلمِة المرأةِ، وتحرٌَر صفحِة المرأةِ *

، وبرنامَج قضاٌا المستمعاِت فً "جرٌدةِ الٌوم"واألسرةِ فً 

 : البرنامجٌنركِن المرأةِ فً اإلإلاعِة، وفً التّلفزٌوِن قّدمتْ 

ك" ، ثّم اقتصَر ـ1990حتّى عام " عندي سؤال"و" قضٌّة تَُهمُّ

.  والتّرجمةنشاطها على الّشعر والثّقافِة والمسررِ 

 :من مؤلفاتها

 م1995مجموعة حنٌن الهزار الشعرٌة عام *

 م1997 الٌاسمٌن عام ةمجموعة عرٌش*

 م2008عام طبعة أولى - كتاب من حصاد العمر*

 م1998حازت على جائزة اإلبداع عام *

 م2019عام طبعة ثانٌة -  كتاب من حصاد العمر*
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 المحتوى
 3سٌرة إلاتٌة فً حوار  ـــــــــــــــــــــ .. سعاد قرمان *

 42دٌوان حنٌن الهزار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

 101دٌوان عرٌشة الٌاسمٌن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

 

 135 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقاالت 

 

 136جمال بدران فً الإلكرى االولى لرحٌله ــــــــــــــــ *

 144سالم علٌك ٌا نزار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

 147سٌسٌل كاحلً فً عالم االبداع الفنً ــــــــــــــــــــ *

 151حٌفا عبق الإلكرٌات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

 159نبض من تحت الردم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

 163من مإلكرات ام فً حرب الخلٌج ــــــــــــــــــــــــــ *

 172رمضانٌات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

 

 178  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قراءات

 

 179ــــ "تجرعت سمك حتى المناعة)قراءة فً مجموعة*

 197ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " ظل الغٌمة"حنا ابو حنا *

 

 205نبإلةٌ قصٌرة عن األدٌبة سعاد قرمان ــــــــــــــــــــ *


