مرافئٌٌفِيٌذاكرٌِةٌيحيىٌالسماويٌ
(الحلقةٌالتاسعةٌعشرةٌ)ٌ
لطيفٌعبدٌسالمٌٌ
يقووو ُُأد نوووي ُإنُُالشووو ُُلوووي ُمجووو دُُت بيووو ُُعووونُُاالنف ووو ال ُُ حووود ُ
إنموو ُ وو ُ ؤيوو ُمتك ملوو ُلإلنسوو نُُ ال وو ل ُ األشووي ُ كوو ُُشوو ع ُُُكبيوو ُ
وو ُمفكوو ُُكبيوو  ُ.الُأخفوو ُسوو اُُأنُُتم ّ نوو ُفوو ُال ؤيوو ُُالموووك ُُآنفووو ُ
كووو نُمووونُُبوووينُُأ ووو ُُاألسوووب ُالم ضووو عي ُالتووو ُحفزتنووو ُللخووو ُُفووو ُ
غمووو ُُُ-مووو ُأتوووي ُلووو ُُ-مووونُُتج بووو ُُالشووو ع ُالكبيووو ُيحيووو ُالسوووم ُ
ووووونُسووووووم ُُمنجووووووز ُالشوووووو ُ
بأب د وووووو ُاإلنسوووووو ني ُب وووووودُأنُُتيقنوووووو ُُمو ُ
المغمووو ُبثووو ا ُُفكووو ُ حووو ُ طنووو ُ عووو ُعقالنووو ُي بووو ُُعووونُُإيمووو نُُ
أنُيكووو نُُلإلنسووو نُُ
بسوووالم ُُالخطووو ُ ضووو ُال ؤيووو ُفوووالُغ ابووو ُُفووو ُ ُ
وونُأجنووو ُُنص صووو ُ
الحوو ُُ الجمووو ُُحضووو ُُ جوودان ُُفووو ُمووو ُتبوو ينُُمو ُ
الشوووو ي ُُال شوووويق ُُاألنيقوووو ُ المووووؤط ُُبووووو ُُعوووو ُُ حوووو ُُم وووو ُ
ب إلضوووو ف ُُإلوووو ُت شووووي ُُب وووو ُفضوووو ا ُنص صوووو ُالشوووو ي ُبمفوووو دا ُُ
منتخبووو ُُب ن يووو ُُ د ايووو ُُمووونُُم ثنووو ُالثقووو ف ُُّ االجتمووو ع ّ ُم ظفوووُُمووو ُ
تكتنوووز ُواك تووو ُالمتقووود ُالمت جووو ُمووونُُصووو ُُمووو ُبوووينُُطي تهووو ُ التووو ُ
ظلوووو ُملتصوووووق ُب جدانووووو ُ لووووو ُُتف قوووو ُفثمووووو ُُمفووووو دا ُمووووونُالتووووو ا ُُ
الش ب ُُم ُيُزا ُله ُصدىُف ُب ُُنت ج ت ُالش ي ُُُُ.
َثمَّةةة ٌَةٌعبةةةارةٌالٌيحضةةةر يٌاآلنٌاسةةةمٌ َمةةةنٌٌقالهةةةاٌأوٌع ةةةوانٌالكتةةةا ٌالَّةةةذِيٌ
نٌحةةةةينٌالٌ ريةةةةد ا ٌ
قرأتهةةةةاٌفِيةةةة ٌفاألسةةةةما ٌكمةةةةاٌقيةةةة ٌٌ"ٌ:تطةةةةوفٌٌبالةةةةذ ٌِ
ةةةرٌقلةةةة ٌم ةةةةذٌأيةةةةامٌ
َوتستعصةةةةيٌإذاٌطلب ا ةةةةاٌ" ٌإآلٌأ ةةةةيٌأحفظهةةةةاٌ َعةةةةنٌٌظهة ٌِ
دراسةةةتيٌفِةةةةيٌسةةةةبعي يا ٌٌِالقةةةرنٌالماضةةةةيٌفةةةةيٌإعداديةةة ٌِةٌالجمهوريةةةةةٌفِةةةةيٌ
أالٌأسةةةوأٌ ِمةةةنٌالفقةةةر ٌإالٌفقةةةدانٌالرغبةةةةٌ
مدي ةةة ٌِةٌبغةةةداد ٌ َوالَّتِةةةيٌمفاد ةةةاٌٌّ ٌ"ٌ:
فِةةةةةيٌالحيةةةةةاةٌ" ٌفةةةةةالفقرٌبحسةةةةة ٌٌِاألدبيةةةةةا ٌاالجتماعيةةةةةةٌ ةةةةةوٌالحالةةةةةةٌأوٌ
الوض ة ٌالَّةةذِيٌيحتةةا ٌفيةة ٌالفةةردٌأوٌالمجتم ة ٌإلةةىٌالمةةوار ٌِدٌالماليّةةة ٌفضةة ٌاٌ
َعةةةنٌاألسةةة ٌٌِالضةةةروريّةٌللتم ُّتةةة ٌٌِبةةةىد ىٌمسةةةتو اٌٌ ِمةةةنٌالحيةةةاٌِةٌ َوالرفا ّيةةةةٌ.
ةةامٌ0991مٌ َعةةةنٌٌ
تقريةةرٌالت ميةةةةٌفِةةةيٌالعةةالمٌالصةةةادرٌفِةةيٌعة ٌِ
ٌِ
َوباالسةةت ا ٌِدٌإلةةةىٌ

"ٌالب ةةةة ٌالةةةةدوليٌلإل شةةةةا ٌٌِوالتعميةةةةرٌ" ٌيعةةةةرفٌالفقةةةةرٌبوصةةةةفِ ٌ"ٌعةةةةدمٌ
القةةدرةٌ َعلَةةىٌتحقي ة ٌٌِالحةةدٌاألد ةةىٌ ِمةةنٌٌمسةةتو ٌالمعيشةةةٌ"َ ٌ.وقةةدٌوج ة ٌَدٌبةةىنٌٌَّ
األطفةةةا ٌٌَالَّةةةذينٌي شةةة ونٌفِةةةيٌبيئةةةةٌٌفقيةةةرةٌيعةةةا ونٌمةةةنٌٌمشةةةك ٌٌصِ ةةةحيّةٌ
فٌاألطفةةةةا ٌٌِالَّةةةةذينٌي شةةةة ونٌفةةةةيٌظةةةة ٌٌ
بشةةةةك ٌٌمسةةةةتمرٌ َومتكةةةةرّرٌبخةةةة ٌِ
ةةةامٌأَنٌٌَّاألطفةةةةا ٌٌَفِةةةةيٌكثيةةةةرٌٌ ِمةةةةنٌ
ظةةةةروفٌٌمال ّيةةةةةٌأفضةةةة ٌفةةةةالمثيرٌٌل تمة ٌِ
ةةةةرٌالفقيةةةةةرةٌيفتحةةةةةونٌعيةةةةةو همٌ َعلَةةةةةىٌالةةةةةد ياٌبةةةةةو نٌٌمةةةةة خفضٌع ةةةةةدٌ
األسة ٌِ
ةةةٌللمةةةو ٌٌِقبةةة ٌإتمةةةامهمٌعةةةامهمٌ
الةةةوالدة ٌإلةةةىٌجا ةةة ٌٌِكةةةو همٌأكثةةةرٌعرضة اٌ
األو ٌمةةةةاٌيع ةةةةيٌاحتمةةةةا ٌتعرضةةةةةهمٌلكثيةةةةرٌٌ َمةةةةنٌالمشةةةةك ٌٌِالجسةةةةةديّةٌ
بتةةةةوفيرٌ
ٌِ
َواإلعاقةةةةا ٌالعقل ّيةةةةة ٌ َوالَّتِةةةةيٌالٌيمكةةةةنٌالوقايةةةةةٌمِةةةةنٌٌحةةةةدوثِهاٌإالٌ
الرعايةٌالصِ حيةٌاألوليةٌٌ.
ٌ
*ُ
مـ واُسـأخـسـ ُُ
حـيـنُيـقـتـحـ ُُالـخـ ا ُُ
كـهـ ُُالـكـهـ لـ ُُ
حـيـ ُجـثـمـ نُُالـشـبـ ُُ؟ُ
الُشـ ُُيـخـسـ ُُشـ كُُأيـ مـ ُ
سـ ا ُُ!ُ
إواُانـحـسـ ُُالـ ّ
الـمـ ُُمـنُحـجـ ُُُ..
أ غـفـ ُُالـمـديـنـ ُُمـنُضـبـ ُُ
نـ طـ نـ ُلـصُُُ..
أ ّمـ ُحـ سـ ُمـ عـ ُالـمديـنـ ُُفـ لوئـ ُُ
ُ

**ُ
ةةرٌبفعةةة ٌٌِ َمةةةاٌيحمةةة ٌفِةةةيٌث ايةةةا ٌ ِمةةةنٌٌأبشةةة ٌٌِصةةةورٌالقةةةب ٌ
لةةةي ٌخافيةةةٌا اٌأنٌٌَّالفقة ٌَ
فِةةةيٌالمعا ةةةاٌِةٌاإل سةةةا يَّة ٌالٌيعةةةرفٌمع ةةةا ٌإالٌ َمةةةنٌٌتكابةةةدٌمعايشةةةةٌأيامةةة ٌأوٌ
ةةةعرٌ ِبمعا ةةةةاٌِةٌغيةةةةر ٌم َمةةةةنٌٌتجةةةة ّر ٌٌَمةةةةرارةٌالعةةةةو ٌ َوثقةةةة ٌمراثةةةةيٌ
َمةةةةنٌٌشة ٌَ
األيةةةام ٌباإلضةةةاف ٌِةٌإلةةةىٌ َمةةةنٌٌبوسةةة ِع ٌالشةةةعورٌَ ٌ-علَةةةىٌ حةةةوٌٌصةةةار ٌِ ٌ-بمةةةاٌ
ةةةرٌالمةةةة ٌبالكرامةةةة ٌِةٌاإل سةةةةا يَّةٌلألفةةةةراد ٌإذٌالٌأظةةةةنٌأَنٌٌَّ
يةةةةتلم ٌ ِمةةةةنٌٌالفقة ٌِ
ةةةا ٌأسةةةوأ ٌوالٌألعةةةنٌمِةةةنٌٌمصةةةاحب ٌِةٌاأللةةةمٌال فسةةةيٌوالروحةةةيٌإل َسةةةانٌٌ
يعشةةةة ٌالحيةةةةاةٌ َوأ سةةةةهاٌ َولطفهةةةةاٌ َويحةةةةاو ٌال هةةةة ٌ ِمةةةةنٌٌعةةةةذوبتها ٌ تيجةةةةةٌ
معا اتةةةة ٌالدائمةةةةةٌ ِمةةةةنٌالعةةةةو ٌٌِ َوالفاقةةةةةٌ َوالحرمةةةةان ٌ َوالَّةةةةذِيٌقةةةةدٌيجعلةةةة ٌالٌ
يفكةةةرٌبةةةىيٌشةةةي ٌفِةةةيٌالحيةةةاٌِةٌسةةةو ٌالوقةةةو ٌفِةةةيٌشةةةبا ٌٌِالمةةةو ٌال َب َشةةةريَّةٌ
رويةةدٌااٌرويةةدٌااٌبةةبط َ ٌ.و َمةةاٌأظ ةةةيٌمبالغةةٌا اٌإنٌٌقلةة ٌأَنٌٌَّذلةة ٌاألمةة ٌٌَالحافةةة ٌ
بةةال فرا ٌٌِفةةو ٌسةة ينٌ مةةومٌالكثيةةرٌمِةةنٌٌأ ل ةةاٌلةةي ٌبعيةةدٌااٌبمعطياتِةة ٌ َعةةنٌٌ
َمةةةةاٌيجةةةةريٌفِةةةةيٌأيا ِم ةةةةا ٌ َوكمةةةةاٌيقةةةةو ٌالروائةةةةيٌ َوالفيلسةةةةوفٌالروسةةةةيٌ"ٌ
فيةةةةودورٌدوستويفسةةةةكيٌ"ٌفِةةةةيٌروايتةةةة ٌالجريمةةةةةٌ َوالعقةةةةا ٌَ ٌ"ٌ:مةةةةاٌ َيةةةة ا ٌ
يخ ّيةةة ٌإلةةةيٌٌّأنٌٌَّفيةةة ٌشةةةيئٌا اٌقريبةةةٌا اٌم ةةةيٌكةةة ٌالقةةةر ٌ" ٌإذٌأَنٌٌَّرمةةةا ٌَدٌوقةةةائ ٌ
األمةة ٌ َو َمةةةاٌحملةةة ٌمِةةنٌٌحسةةةرا ٌٌ ِفةةةيٌجبةةينٌ َمةةةنٌٌعاشةةة ٌلةةي ٌبعيةةةدٌااٌ َعةةةنٌٌ
حاضةةةر ا ٌبةةة ٌ َيبةةةدوٌأ َّ ةةة ٌملتصةةة ٌٌبةةة ٌف َمةةةاٌ َيةةة ا ٌيت ةةةاثرٌفةةةو ٌأيام ةةةاٌ.فةةة َ ٌٌ
ةةرٌبمع ةةةا ٌالواسةةة ٌتفشةةةىٌفِةةةيٌ
بعةةةدٌ َعةةةنٌٌالواقةةة ٌٌِأوٌ بةةةال ٌإذاٌقل َ ةةةاٌأنٌٌَّالفقة ٌَ
األعةةةوامٌالقليلةةةةٌالماضةةةيةٌبفعةةة ٌٌِسةةةةو ٌ
ٌِ
نٌالمةةةواط ينٌفِةةةيٌ
العةةةرا ٌ َمةةةاٌ َبةةةي ٌَ
تخطةةةةيطٌاإلدارا ٌالمتةةةةىتيٌ ِمةةةةنٌٌركةةةةونٌالقيةةةةادا ٌاإلداريةةةةةٌإلةةةةىٌاعتمةةةةا ٌِدٌ
الاٌ َعلَةةةىٌ
هةةة ٌ"ٌالمحاصصةةةةٌ"ٌالَّتِةةةيٌ يم ةةة ٌ َعلَةةةىٌالةةةب د ٌوأصةةةبح ٌ َوبةةةا ٌ
ال ِع َبةةةاد ٌحتةةةىٌأصةةةا ٌالفقةةةر ٌ َو َمةةةاٌتبةةةاينٌ ِمةةةنٌٌتداعياتِةةة ٌالكثيةةةرٌ ِمةةةنٌٌأ ةةة ٌٌِ
أغ ىٌبلدانٌالعالمٌبالثروا ٌ َوأكثر اٌكرمٌا اٌللغربا ٌ.
ٌ
*ُُ
حلم ُُي مُُأنن ُجن ُُ
حينم ُاستيقظ ُُ

ك ن ُالسم ُُصه ُُ
س جه ُال ي ُُ
ك نُم ُبين ُ بينُال طنُُالمب ُُ
مشنق ُُ
تمتدُُمنُست ُُاللي ُُ
ال ُن فو ُُالصب ُُ
*ُ
حلم ُي مُُأنن ُص ُُ«أب ُنؤا ُ»ُ
حينم ُ ج ُمنُأحداق ُُالن

ُُ

أي ُُجفن ُز ُُأحزانُُ
ج ح ُك ُ ُ
ك نُم ُبين ُ بينُال طنُُالج ي ُُ
قي ُُ
د ُُيسي ُمنُمئون ُُالصب ُُ
ض ُُموب ح ُُاألغ ا ُُ
*ُ
يمٌالحديثةةةةةةٌ
ةةةةرٌباالسةةةةةت ا ٌِدٌإلةةةةةىٌالمفةةةةةا ٌِ
المتوجةةةةة ٌٌإدراكةةةةة ٌأيضةةةةةٌا اٌأَنٌٌَّالفقة ٌَ
المبي ةةةةٌفِةةةيٌأدبيةةةا ٌٌِالت ميةةةةٌالمسةةةتدامةٌي ظةةةرٌإليةةة ٌبوصةةةفِ ٌ"ٌأكثةةةرٌ ِمةةةنٌٌ
ةةدرٌر ٌٌمسةةةتدامٌ" ٌ
مجةةةر ٌِدٌاالفتقةةةارٌإلةةةىٌالةةةدخ ٌٌِ َوالمةةةواردٌضةةةما ٌا اٌلمصة ٌِ
ةةانٌالمةةةاديٌالَّةةةذِيٌ
ةةرٌيشةةةيرٌ َعلَةةةىٌوفةةة ٌٌِ ةةةذاٌالمع ةةةىٌإلةةةىٌالحرمة ٌِ
إذٌأَنٌٌَّالفقة ٌَ
يترتةةة ٌعليةةة ٌالتةةةد يٌفِةةةيٌكافةةة ٌِةٌالمسةةةتويا ٌ َوالسةةةيَّماٌالمسةةةتو ٌالتعليمةةةيٌ
ةةدامٌثقةةةةٌ
َوالمسةةةتو ٌالصةةةحيٌ َوالسةةةك ي ٌفضةةة ٌاٌ َع َمةةةاٌقةةةدٌيفضةةةيٌإلةةةىٌا عة ٌِ

الفقيةةةرٌبةةةالمج َت َم ٌٌِ َوفقةةةةدانٌاحترامةةة ٌلمبةةةةاد ٌالتعةةةاي ٌ َوٌلَ َعةةةة ٌٌَّمِةةةنٌٌأبةةةةر ٌٌِ
ةةةةةرٌ َوأ مهةةةةةةاٌٌ:الجةةةةةةو ٌ َوسةةةةةةو ٌالتغذيةةةةةةة ٌضةةةةةة لةٌإمكا يةةةةةةةٌ
مظةةةةةةا رٌالفقة ٌَ
ةةةةةالتعليمٌ َوالصِ ةةةةةةحة ٌالتمييةةةةةة ٌ
ٌِ
الحصةةةةةةو ٌ َعلَةةةةةةىٌالخةةةةةةدما ٌٌِاألساسةةةةةةيةٌكة
عةةةدمٌالمشةةةاركةٌفِةةةيٌ
االجتمةةةاعي ٌاالسةةةتبعادٌمِةةةنٌالمج َت َمةةة ٌفضةةة ٌاٌ َعةةةنٌٌ ٌِ
اتخةةةةا ٌِذٌالقةةةةرارا ٌلةةةةذاٌيتعةةةةينٌأنٌٌيكةةةةونٌال مةةةةوٌٌّاالقتصةةةةاديٌمخططةةةةٌا اٌلَةةةة ٌ
َعلَةةةةىٌوفةةةة ٌٌِسةةةةب ٌٌضةةةةام ةٌللخةةةةرو ٌٌِبةةةةالفر ٌِدٌ ِمةةةةنٌٌمسةةةةتو ٌخةةةةطٌالفقةةةةرٌ.
َوتحضةةةةر يٌاآلنٌمقولةةةةةٌلةةةةرئي ٌٌِالبرا يةةةة ٌالخةةةةام ٌوالث ثةةةةين"ٌلةةةةوي ٌ
سةةةلفاٌ" ٌالٌأعةةةرفٌكيةةةفٌقفةةة ٌإلةةةىٌخةةةاطري ٌ َوالَّتِةةةيٌيقةةةو ٌفِيهةةةاٌٌ"ٌ:إنٌٌَّ
ةةةرٌي َعةةةة ٌّدٌأسةةةةوأٌأسةةةةلحةٌالةةةة ّدمارٌال ّ
شةةةةام ٌعلةةةةىٌاإلطةةةة ٌ"ٌ.ويبةةةةدوٌأَنٌٌَّ
الفقة ٌَ
ةةرٌ
الرجةةة ٌٌَكةةةانٌمصةةةيبٌا اٌفِيمةةةاٌاعتقةةةد ٌولعةةة ٌٌَّخيةةةرٌشةةةا دٌ َعلَةةةىٌذلةةة ٌأَنٌٌَّالفقة ٌَ
ةامٌ
ةرٌالعصةةورٌ ِمةةنٌٌأبةةر ٌٌِاألسةةبا ٌالرئيسةةةٌالَّتِةةيٌأ ّد ٌإلةةىٌقية ٌِ
كةةانٌ َعلَةةىٌمة ٌِ
الكثيةةةرٌمِةةةنٌالثةةةورا ٌٌِاالجتِما ِعيَّةةةةٌ َوالسياسةةةيةٌ"ٌالكبةةةر ٌ"ٌالَّتِةةةيٌشةةةةهد اٌ
التةةةةاري ٌاإل سةةةةا ي ٌألَنٌٌَّالفقةةةةرٌي َعةةةة ٌّدٌآفةةةةةٌجسةةةةيمةٌاألثةةةةر ٌبوصةةةةفِهاٌوالدةٌ
فٌ َواالحبةةةةةاط ٌ َو َمةةةةةاٌيترتةةةةة ٌ َعلَةةةةةىٌذلةةةةة ٌ ِمةةةةةنٌٌبةةةةة ٌٌ َواضةةةةةطهادٌ
للخةةةةةو ٌِ
َوضيمٌ.
ٌ
*ُ
مـ ائـدنـ ُتـخـلـ ُمنُالـدسـ ُُ..
قـد نـ ُبـيـضـ ُُ..
أعـوا ُنـخـيـلـنـ ُ
ل ُتـ ـدُتـســيـ ُُعـســالُُ..
فـمـ ُالـو ُأغـ ىُ
كـ ُ ـواُالـوبـ ُالبشـ
لـدخـ ُالـ ـ ا ُ؟ُ
*ُ

ُ

أ ُُالمـآونُُمـمـدد ُُعـل ُالـقـبـ ُُ..
الـنـخـيـ ُُحـلـيـ ُُالـ ؤ

ُُ..

الُثـمـ ُغـيـ ُُدخـ نُالـحـ ائـ ُُ..
لـواُُ:
إكـتـفـ ُُالـلـقـ لـ ُُ الـطـيـ ُُالمـهـ جـ ُ
بـتـأشـيـ ُ"ُت انـزيـ ُ"ُ
مـ ُدامـ ُُلـنُتـجـدُُفـ ُالـ ـ ا ُ
مـك نُُمـ تـفـ ـُُ
ألعـشـ شـهـ ُ!ُ
ُ
*ُُ
ةةيٌرسةةةم ٌلَةةة ٌاألقةةةدارٌملحمةةةةٌصةةةرا ٌمتفةةةردةٌ ِمةةةنٌٌأجةةة ٌٌِ
يبةةةدوٌأنٌٌَّالعراقة ٌَ
البقةةةا ٌ َعلَةةةىٌقيةةة ٌِدٌالحيةةةاة ٌفهةةةذاٌالمبتلةةةىٌبشةةةقا ٌٌِالليةةةاليٌٌ:الٌأمةةةانٌٌلَةةة ٌمثةةة ٌ
سةةةةائرٌاألقةةةةوام ٌفهةةةةوٌك َمةةةةنٌٌيخالجةةةة ٌشةةةةعورٌالمسةةةةتجيرٌ ِمةةةةنٌٌالرمضةةةةا ٌٌِ
بال ةةةار ٌلَةةةمٌٌيكةةةنٌأمامةةة ٌخيةةةارٌَ ٌ-وحالةةةةٌاالسةةةتيا ٌترسةةةم ٌ َعلَةةةىٌوجهةةة ٌ
بفعةةةة ٌٌِسياسةةةةةٌافقةةةةارٌالفقيةةةةرٌوإغ ةةةةا ٌالغ ةةةةيٌالَّتِةةةةيٌاتبعتهةةةةاٌالحكومةةةةا ٌ
العراقيةةةةٌالمتعاقبةةةةٌٌ-سةةةو ٌتةةةذو ٌألةةةمٌالتلصةةة ٌ َعلَةةةىٌحيةةةاٌِةٌالثةةةرا ٌالَّ ِتةةةيٌ
يعيشةةةةهاٌاللصةةةةو ٌ َوالمفسةةةةدونٌ َوالعةةةةابثون ٌ َوالسةةةةيَّماٌ"ٌالقطةةةةطٌالسةةةةمانٌ
ونٌراد ٌحيةةة ٌأور ٌالفقةةةرٌأ ةةة ٌ
"ٌالَّ ِتةةةيٌتةةةىبىٌدخةةةو ٌجحور ةةةاٌ ِمةةةنٌٌد ٌِ
ةةةةدمٌشةةةةةعورٌالمتسةةةةةلقينٌإلةةةةةىٌالسةةةةةلط ٌِةٌ
ظرٌلعة ٌِ
العةةةةةرا ٌغمةةةةةٌا اٌكبيةةةةةرا ٌبةةةةةال ٌِ
الةةةةرغمٌمِةةةةنٌٌأَنٌٌَّبعضةةةةهمٌكةةةةا واٌجةةةة ٌااٌمِةةةةنٌٌ
ٌِ
باحتياجةةةةا ٌٌِالفقةةةةرا ٌ َعلَةةةةىٌ
شةةةريح ٌِةٌالفقةةةرا ٌيشةةةاركو همٌ مهةةةمٌالمتةةةىتيٌمِةةةنٌارتفةةةا ٌ سةةةبةٌالبطالةةةةٌ
بىسةةةرارٌالمهةةةنٌأوٌ
ٌِ
بفعةةة ٌٌِقلةةة ٌِةٌفةةةر ٌالعمةةة ٌ َوجهةةة ٌالكثيةةةرٌمِةةةنٌٌال ةةةا ٌ
الحةةةةرفٌالتةةةةيٌيمكةةةةنٌأنٌٌيعتاشةةةةواٌم هةةةةا ٌ َبيةةةة ٌَدٌأ َّ هةةةةمٌتعمةةةةدواٌ سةةةةيانٌ َمةةةةاٌ

يعا يةةةة ٌأب ةةةةا ٌجلةةةةدتهمٌ ِمةةةةنٌٌ مةةةةوم ٌوا غمسةةةةواٌفِةةةةيٌمحاولةةةة ٌِةٌالبحةةةة ٌ َعةةةةنٌٌ
الثةةةرا ٌٌِ َوال فةةةوذ ٌ َوكةةةى همٌبمثابةةة ٌِةٌثعبةةةانٌٌالٌ ةةةمٌلَةةة ٌسةةةو ٌاال سةةة ٌمِةةةنٌٌ
جل ِد ٌألج ٌٌِاالكتسا ٌٌِبجلدٌٌجديدٌيضفيٌ َعلَي ٌحيويةٌٌ.
ٌ
*ُ
كـيـ ُأشـ ـ ُُبـجـمـ ُُالـمـنـظ ُُ
إواُكن ُ
مـ ـصـ ُُالـ ـيـنـيـنُ؟ُ
ُ
الـطـيـبـ ُأمـ ُُ
حـلـ ُُقـبـ ُأنُُتـلـدنـ ُ
أبـ ُشـ ُُلـ ُقـبـ ُُ
قـبـ ُأنُُيـشـ ُُالـمـنـفـ ُلـسـفـيـنـتـ ُ
نـهـ اُُتـجـ ُالـ طـنُ
ُ
الـقـحـطُُنـبـ ُُفـ ُالـحـقـ ُُ
قـبـ ُُأنُُيـنـبـ ُُ يـشُُُ
جـنـ حـ ُ
*ُُ
ةةةارٌ
الفقةةةرٌالَّةةةةذِيٌصةةةةب ٌحيةةةةاةٌاإل َسةةةانٌفِةةةةيٌب د ةةةةاٌب ثة ٌِ
ٌَ
يمكةةةنٌالجةةةة مٌبةةةةىنٌٌَّ
صةةةبغت ٌالمتمثلةةةةٌبةةةالب ٌٌِ َوالحةةة نٌ َوالفاقةةةةٌ َوغير ةةةاٌ ِمةةةنٌٌأ ةةةوا ٌٌِالهمةةةوم ٌ
كةةةةةانٌَ ٌ-و َمةةةةةاٌ َيةةةةة ا ٌٌ-أحةةةةةدٌأقسةةةةةىٌالمشةةةةةك ٌاالجتِما ِعيَّةةةةةةٌ َوأكثر ةةةةةاٌ

ظرٌلِ َمةةةةاٌأحدثةةةة ٌ ِمةةةةنٌٌتفةةةةاو ٌٌكبيةةةةرٌفِةةةةيٌمسةةةةتويا ٌٌِدخةةةة ٌ
خطةةةةورة ٌبةةةةال ٌِ
ديٌالفقةةةرٌالمةةةدق ٌإلةةةىٌفشةةة ٌٌِدخةةة ٌ
ةةاألمرٌالمفةةةاجئٌأنٌٌيةةة ٌَ
ٌِ
األسةةةر ٌفلةةةي ٌبة
األسةةةرةٌفِةةةيٌتلبيةةة ٌِةٌحاجةةةا ٌأفراد ةةةاٌاألساسةةةيّة ٌفضةةة ٌاٌ َعةةةنٌٌخيبةةة ٌِةٌالعةةةوامٌ
فِةةةةيٌالحصةةةةو ٌٌِ َعلَةةةةىٌفةةةةر ٌٌمتكافئةةةةةٌفِةةةةيٌالمج َت َمةةةة ٌإذٌأَنٌٌَّ ةةةةذاٌاآلدمةةةةيٌ
المبتلةةةةةىٌبةةةةةالعو ٌٌِ َوالمهةةةةةوو ٌفِةةةةةيٌالبحةةةةة ٌٌِ َعةةةةةنٌٌالسةةةةةعادة ٌ َوإنٌٌكا ةةةةة ٌ
قصةةةيرةٌاألجةةة ٌلَةةةمٌٌ َيم حةةة ٌأبةةةاطرةٌالسياسةةةةٌالفرصةةةةٌالم اسةةةبةٌإلثبةةةا ٌٌِ
فسةةةةة ٌ ِفةةةةةيٌالحيةةةةةاة ٌ َفلَةةةةةمٌٌ َيكةةةةةنٌبوسةةةةة ِع ٌاال عتةةةةةا ٌ ِمةةةةةنٌٌأروقةةةةة ٌِةٌالمعا ةةةةةاةٌ
َومفارقةٌعالمٌالفقرٌ.
ٌ
*ُ
ز عُاللي ُفل ُيحصدُ
س ىُ
عتم ُكه ُُ
منُصب ُُمست ي ُ!ُ
*ُ
ةةةةمنٌ
إنٌٌّعةةةةةد ٌَمٌرقةةةةةيٌاإل سةةةةةانٌإلةةةةةىٌالعةةةةةي ٌٌِبحيةةةةةاةٌٌ ا ئةةةةةةٌومطمئ ّةةةةةةٌضة ٌَ
المسةةةةةةتويا ٌالمعيشةةةةةةيّةٌالج ّيةةةةةةدة ٌ َوالَّتِةةةةةةيٌتشةةةةةةيرٌإلةةةةةةىٌصةةةةةةعوب ٌِةٌتحمّلةةةةةة ٌ
متطلبةةةا ٌالحيةةةاةٌ َوتكاليفهةةةا ٌفضةةة ٌاٌ َعةةةنٌٌعجةةة َ ٌاالسةةةتمتا ٌبهةةةاٌأوٌإمتةةةا ٌ
أفةةةرادٌأسةةةرت ٌالٌتشةةةك ٌالحالةةةةٌالسةةةلبيةٌالوحيةةةدةٌلت ايةةة ٌِدٌرقعةةةةٌالفقةةةر ٌإذٌ
يمكةةةنٌالقةةةو ٌإنٌٌَّتةةةىثيرا ٌٌِالفقةةةرٌ َعلَةةةىٌالمج َت َمةةة ٌٌِكبيةةةرةٌ َوآثةةةار ٌالسةةةلبيةٌالٌ
صةةةةةا ِد َيةٌأوٌ
حصةةةةةرٌلهةةةةةا ٌحيةةةةة ٌالٌتقتصةةةةةرٌتىثيراتةةةةة ٌ َعلَةةةةةىٌالحالةةةةة ٌِةٌاالقتِ َ
االجتِما ِع َّيةةةةٌ َفحسةةة ٌوإ مةةةاٌلةةة ٌمجموعةةةةٌمتشةةةابكةٌ ِمةةةنٌالتةةةىثيرا ٌٌِالكفيلةةةةٌ
بتةةةدميرٌأيٌمج َت َمةةة ٌ َولعةةة ٌٌَّفِةةةيٌالقلةةة ٌٌِ ِم هةةةاٌوأكثر ةةةاٌخطةةةورةٌ ةةةوٌ َمةةةاٌ
ٌِ
العلمٌ َو َّ
الث َقا َفةٌٌ.
بوس ِع ٌالتىثيرٌسلبٌا اٌ َعلَىٌ ٌِ

الٌيخفةةىٌ َعلَةةىٌكةة ٌٌمتةةاب ٌٌمةةد ٌاأللةةمٌالةةذيٌيحةة ٌٌّفِةةيٌالةة ف ٌٌِبسةةب ٌٌِحيةةاةٌ
الفقةةرٌوالعةةةو ٌالَّتِةةةيٌعاشةةةهاٌالكثيةةةرٌ ِمةةةنٌاألدبةةةا ٌوالك ّتةةةا ٌوالف ةةةا ينٌالَّةةةذينٌ
وضةةةعواٌبصةةةماتهمٌفةةةيٌسةةةج ٌٌِاإلبةةةدا ٌقبةةة ٌأنٌٌيرحلةةةواٌبشةةةك ٌٌمىسةةةاويٌ
َعةةةنٌٌالةةةد يا ٌ َوالسةةةيَّماٌ َمةةةنٌٌوافتةةة ٌالم يةةةةٌ َعلَةةةىٌقارعةةة ٌِةٌالطريةةة ٌأوٌ َمةةةنٌٌ
ةةةائرٌال ةةةا ٌ َو َمةةةةاٌ
أل مةةة ٌحسّةةة ٌاإل َسةةةةا يٌرفةةةضٌ"ٌواقةةةة ٌ"ٌالعبةةة ٌبمصة ٌِ
فرضةةةت ٌ َعليةةة ٌأصةةةالةٌالجةةةذورٌ ِمةةةنٌٌمواجهةةةةٌٌلمحةةةاوال ٌٌِأقويةةةا ٌالعصةةةرٌ
تكةةةةديرٌالحيةةةةاةٌ َوتلويثهةةةةاٌبكةةةة ٌٌ َوسةةةةيلة ٌفكةةةةانٌأنٌٌدفةةةة ٌثم ةةةة ٌالعةةةةي ٌ ِفةةةةيٌ
البةةةائ ٌٌِمِةةةنٌاألمك ةةة ٌِةٌالَّتِةةةيٌالٌتليةةة ٌباآلدميةةةة ٌأوٌارتضةةةا ٌأحةةةدٌأرصةةةفةٌ
ةةاعرٌعبةةةدٌاألميةةةرٌ
المدي ةةةةٌالَّتِةةةيٌيعةةةي ٌفِيهةةةاٌمةةةىو ا ٌكمةةةاٌحصةةة ٌ َمةةة ٌٌَالشة ٌِ
الحصةةةيريٌ(ٌٌ)ٌ0991ٌ-0991الَّةةةذِيٌوجةةةدٌجثةةةةٌ امةةةدةٌفِةةةيٌغرفةةة ٌِةٌغايةةةةٌ
فِةةةةيٌالرثاثةةةة ٌِةٌبىحةةةة ٌِدٌالف ةةةةاد ٌالبائسةةةةة ٌ َومثلمةةةةاٌحةةةةد ٌأيضةةةةٌا اٌ َمةةةة ٌٌَصةةةةاح ٌٌِ
رائعةةةةةةٌ"غريبةةةةةةٌالةةةةةرو "ٌالشةةةةةاعرٌالشةةةةةعبيٌجبةةةةةارٌالغةةةةة يٌ(ٌٌ-ٌ0991
ٌ)ٌ0911الَّةةةذِيٌعثةةةرٌ َعلَيةةة ٌجثةةةةٌمشةةةبعةٌبالميةةةا ٌتحةةة ٌجسةةةرٌالجمهوريةةةةٌ
وسةةةطٌبغةةةدادٌفِةةةيٌأعقةةةا ٌٌِيةةةومينٌغ يةةةرينٌبةةةالمطر ٌفضةةة ٌاٌ َعةةةنٌٌبقائِهةةةاٌ
ر ي ةةةٌإحةةد ٌث جةةا ٌالط ة ٌالعةةدليٌفِةةيٌبةةا ٌٌِالمعظةةمٌمةةدةٌعشةةرةٌأيةةامٌ.
ةةاعرٌعقيةةة ٌعلةةةيٌ(ٌ1111ٌ–ٌ0999
كةةةذل ٌكةةةانٌالمصةةةيرٌالتراجيةةةديٌللشة ٌِ
)ٌالَّةةةذِيٌاشةةةتهرٌبعبارتةةة ٌالموجعةةةةٌٌ"ٌ:الٌأقسةةةىٌمةةةنٌغربةةةةٌالةةةوطن ٌفى ةةةاٌ
الجةةئٌفةةيٌوط ةةيٌ" ٌحي ة ٌفةةار ٌالةةد ياٌبجسةةدٌٌممةةددٌٌ َعلَةةىٌأريك ة ٌِةٌمحطةةةٌ
بةةةةا ٌفِةةةةيٌأحةةةةدٌشةةةةوار ٌبغةةةةدادٌالعاصةةةةمةَ ٌ.و ةةةةا ٌالكثيةةةةرٌمِةةةةنٌٌتلةةةة ٌ
ةةرفضٌ
ٌِ
ةةونٌالمبةةةدعينٌلممارسةةة ٌِةٌحةةةاال ٌالة
الحةةةواد ٌٌِالَّتِةةةيٌتةةةدل ٌ َعلَةةةىٌركة ٌِ
فٌالعةةي ٌ َوب سةة ٌإلةةىٌ
والتمةةرد ٌباإلضةةاف ٌِةٌإلةةىٌالمعا ةةاٌِةٌالدائمةةةٌمِةةنٌٌشةةظ ٌِ
الحةةة ٌِدٌالَّةةةذِيٌسةةةا مٌفِةةةيٌضةةةيا ٌٌِ يبةةةةٌاإلبةةةدا ٌ َوالمبةةةدعين ٌ َوكةةةىنٌٌَّالمقولةةةةٌ
الَّتِةةةيٌتةةةة عمٌأنٌٌٌَّ"ٌ:حرفةةةةةٌاألد ٌتةةةةور ٌالفقةةةةرٌ"ٌتخةةةةيمٌ َعلَةةةةىٌفضةةةةا ا ٌٌِ
حياتهمٌٌ.
ٌ
*ُ
حـلـمـ ُُيـ مـُُ

أنـنـ ُ
جـنـ ُُ
كـ نُمـ ُبـيـنـ ُ
بـيـنُ
الـ طـنُُالـمـبـ ُُُ
مـشـنـقـ ُُ
تـمـتـدُُمـنُسـتـ ُُالـلـيـ ُُ
إلـ ُ
صـبـ ُُ
نـ فـو ُُالـ ّ
حـيـنـمـ ُاسـتـيـقـظـ ُُ
كـ نـ ُالـسـمـ ُُصـهـ ُُ
سـ جـهـ ُالـ ّ يـ ُُ
*ُ
حـلـمـ ُُيـ مـُُأنـنـ ُ
قـنـديـ ُُ
كـ نُمـ ُبـيـنـ ُ بـيـنُاأل ـ ُُ
صمـ ُُعـ ُُ
صـ خـ ُُتـنـبـئُُعـنُقـتـيـ ُُ
حـيـنـمـ ُاسـتـيـقـظـ ُُ
كـ نـ ُالـفـ اشـ ُُعـلـ ُنـ فـوتـ ُ
تـنـسـجُُلـ ُُمـنُكـحـلـهـ ُ

مـنـديـ ُُ
*ُ
ةةماويٌمثةةة ٌالكثيةةةرٌِ ٌ-م َمةةةنٌسةةةبق ٌ َو َمةةةاٌتةةة ٌٌ-ي تمةةةيٌ
ٌَ
ةةومٌأنٌٌَّال َسة
ِمةةةنٌٌالمعلة ٌِ
إلةةةةىٌجيةةةة ٌٌجبةةةة ٌ َعلَةةةةىٌالمعا ةةةةاٌِةٌ َواالضةةةةطهادٌ َوالحرمةةةةان ٌفم ةةةةذٌأنٌٌفةةةةت ٌٌَ
ةةةرنٌ
ةةةرٌأعةةةةوامٌالعقةةةةدٌالرابةةةة ٌ ِمةةةةنٌالقة ٌِ
عي يةةةة ٌ َعلَةةةةىٌ ةةةةذ ٌالةةةة ّد ياٌفِةةةةيٌأواخة ٌِ
الماضةةةةي ٌوجةةةةدٌالشةةةةار ٌالمحلةةةةيٌيلهةةةة ٌبت ةةةةا ٌٌمةةةة ٌٌَقةةةةو ٌٌِبةةةةدرٌشةةةةاكرٌ
ةرغمٌمِةةنٌٌأَنٌٌَّ
السةةيا ٌَ ٌ"ٌ:مةةاٌ َمةةرٌٌَّ َعةةامٌٌ َوال ِعة َةرا ٌٌلَةةي ٌٌَفِي ة ٌٌِجةةو ٌٌ" َعلَةةىٌالة ٌِ
أغلةة ٌٌَدو ٌالعةةالمٌكا ةة ٌيومةةذا ٌتضةة ٌمهمةةةٌمكافحةةةٌالفقةةرٌضةةمنٌأ ةةةمٌ
أولوياتهةةةةا ٌألجةةةةة ٌٌِالةةةةتخل ٌ ِمةةةةةنٌٌتداعياتةةةة ٌبطريقةةةةةةٌٌأوٌبةةةةىخر َ ٌ.و ِمةةةةةنٌٌ
ةةماويٌيحيةةةىٌحةةةينٌأطةةة ٌ َعلَةةةىٌالحيةةةاٌَةٌكةةةانٌأبةةةو ٌكمةةةاٌ ةةةوٌ
ٌَ
الم ّكةةة ٌِدٌأنٌٌَّال َسة
حةةةةا ٌالسةةةةوادٌاألعظةةةةمٌٌ-فِةةةةيٌمدي تِةةةة ٌ َوبقيةةةةةٌم ةةةةاط ٌج ةةةةوبيٌالةةةةب دٌٌ-
ةةةةارٌعليهةةةةةا ٌألجةةةةة ٌٌِ
يصةةةةةار ٌالحيةةةةةاةٌ َوتصةةةةةارع ٌفِةةةةةيٌمحاولةةةةةةٌٌل تصة ٌِ
تحقيةةةة ٌأقصةةةةىٌ َمةةةةا وٌمشةةةةرو ٌ ِمةةةةنٌٌ"ٌطموحاتةةةة ٌ" ٌ َوالمتمثةةةة ٌبإعالةةةة ٌِةٌ
فٌطالمةةةاٌيجعلهةةةاٌتعةةةي ٌبىمةةةانٌٌ َوكرامةةةة ٌفةةة ٌعجةةة ٌ
أسةةةرت ٌ َولةةةوٌبالكفةةةا ٌِ
فِةةةيٌأنٌٌيشةةةك ٌٌَالفقةةةرٌوالمةةة لمٌ ِمةةةنٌٌتداعياتةةة ٌأحةةةدٌ"ٌدعةةةائمٌالب ةةةا ٌالشةةةعريٌ
ظرٌلتةةةةىثر ٌببيئةةةة ٌِةٌمدي تةةةة ٌ
"ٌالَّةةةةذِيٌقامةةةة ٌ َعلَيةةةة ٌتجربتةةةة ٌاإلبداعيةةةةة ٌبةةةةال ٌِ
البائسةةةةٌالَّتِةةةيٌكةةةانٌالفقةةةرٌمخيمةةةٌا اٌ َعلَةةةىٌفضةةةا اتِهاٌ َوالشةةةقا ٌيو َّشةةة ٌلياليهةةةا ٌ
إالٌأَنٌٌَّتلةةة ٌالبيئةةةةٌ"ٌالمهمشةةةةٌحكوميةةةٌا اٌ"ٌكا ةةة ٌتسةةةود اٌمعةةةاييرٌالفضةةةيلةٌ
ال اظمةةةةٌلحركتِهةةةا ٌ َوالَّتِةةةيٌفِةةةيٌالقلةةة ٌٌِ ِم هةةةاٌالطيبةةةةٌ َوالصةةةد ٌ َوالبسةةةاطةٌ
َوتكافةةةة ٌأ لهةةةةا ٌباإلضةةةةافةٌإلةةةةىٌتمي ِ ةةةةاٌبةةةةوالدٌِةٌالقامةةةةا ٌالثقافيةةةةةٌفِةةةةيٌ
مجةةةةاال ٌٌِالثقافةةةةةٌ َوالف ةةةةون ٌ َفلَةةةةمٌٌيكةةةةنٌالفقةةةةرٌعائقةةةةٌا اٌأمةةةةامٌامتطةةةةا ٌأب ةةةةا ٌ
ال َسةةةماوةٌصةةةهوةٌاإلبةةةدا ٌفهةةةاٌ ةةةوٌ"ٌال َسةةةماويٌيحيةةةىٌبةةةنٌعبةةةا ٌ"ٌالَّةةةذِيٌ
ي َعةة ٌّدٌبوصةةفِ ٌأحةةدٌأبةةر ٌشةةعرا ٌالعربيةةةٌ َوأكثةةر مٌ تاجةةٌا اٌوإبةةداعا ا ٌيخةةر ٌ
ِمةةةنٌٌتحةةة ٌعبةةةا ةٌالفقةةةرٌ َومحيطةةة ٌالَّةةةذِيٌالٌيةةةرحمٌإلةةةىٌال جوميةةة ٌِةٌوالتةةةىل ٌ
الدائمٌٌ.
*ُ
أمـ ُُضـحـ ُُ

أيـ ُُف ُبـحـي ُُالـبـطُُصـبـ ّيـُُ
يـ تد ُسـحـ بـ ُُُُ..
تـضـحـكُُفـ ُمـقـلـتـ ُُالـحـقـ ُُ
ُ
أيـ ُُفـ ُضـحـكـتـ ُُُ
بـ ا ُُالـقـ نـتـ ُُالـبـتـ ُُ
ُ
ف ُبـيـ

طُلـ نُُقـلـبـهـ ُُ..
ُُالـبـ ُّ

كن ُُم ُبينهم ُ
سـفـيـنـ ُُتـبـحـ ُُف ُالـمـجـهـ ُُ
ُ
تـبـحـ ُُعـنُطـفـ لـ ُُضـ ئـ ـ ُُُ..
عـنُبـسـ تـيـنـ ُالـتـ ُ
مـنـوُاغـتـ بـ ُُُ
لـ ُيـز ـ ُمـ كـ ُُالـفـصـ ُُ
*ُ
فِةةةةةيٌقصةةةةةيدت ٌ"ٌلةةةةة ماذاٌت ىخةةةةة ر ٌٌِد ةةةةة رٌااٌع ل ّيةةةةة اٌ؟ٌ"ٌ ِمةةةةةنٌٌمجموعتِةةةةة ٌ
الشةةةعريةٌالموسةةةومةٌ"ٌلمةةةاذاٌتةةةىخر ٌد ةةةراٌ" ٌيةةةركنٌال َسةةةماويٌبب غتةةة ٌ
المعهةةةودةٌ َو ةةةوٌيتحةةةد ٌ َعةةةنٌٌ ياراتِةةة ٌإلةةةىٌال َسةةةماوٌِةٌفِةةةيٌأحةةة ٌِمٌاليقظةةةةٌ
إلىٌاعتما ٌِدٌاصط ٌٌغيرٌمىلوفٌبقولِ ٌٌٌ:
يٌال م ا ٌٌَ"ٌ.
"ٌوأم يٌ ٌإذاٌج ع ٌٌ ٌت ش ويٌل ٌَ

ةةليمٌبضةةةرورٌِةٌالوقةةةوفٌع ةةةدٌالعبةةةارةٌ
َوإذاٌكةةةانٌثمةةةةٌ َمةةةاٌيةةةدفع اٌإلةةةىٌالتسة ٌِ
المةةةةذكورةٌآ فةةةةٌا اٌقصةةةةدٌإدرا ٌ َمةةةةاٌتع يةةةة ٌفةةةةإنٌٌَّالواقةةةة ٌٌَيشةةةةيرٌإلةةةةىٌ با ةةةة ٌِةٌ
فٌالب غةةةةٌفِةةةيٌب ةةةا ٌٌِم جةةة ٌالشةةةعري ٌإذٌأ َّ ةةة ٌ
ال َسةةةماويٌوتشةةةبث ٌبتوظيةةة ٌِ
فٌواقةةة ٌالفقةةةرٌ
وظةةةفٌ ةةةذاٌالتعبيةةةرٌٌالب غةةةيٌ"ٌشةةةويٌالمةةةا ٌ"ٌفِةةةيٌتوصةةةي ٌِ
الَّةةةذِيٌ هةةة ٌفةةةيٌحيةةةاٌِةٌالعةةةراقيينٌبع مةةةةٌٌفارقةةةة ٌحيةةة ٌأرادٌ ِم ةةة ٌالقةةةو ٌ
إنٌٌَّأمةةة ٌ(ٌوكةةة ٌاألمهةةةا ٌالعراقيةةةا ٌالفقيةةةرا ٌ)ٌكا ةةة ٌتحةةةاو ٌأنٌٌتبتكةةةرٌ
الطريقةةةٌتلةةوٌاالخةةر ٌأوٌكمةةاٌيشةةيرٌإليهةةاٌال َسةةماويٌيحيةةىٌبعبةةارٌِةٌ"ٌفةةت ٌ
ةةةةغار اٌ.
قفةةةةة ٌبةةةةةا ٌالمسةةةةةتحي ٌ" ٌألجةةةةة ٌٌِطةةةةةردٌشةةةةةب ٌالجةةةةةو ٌ َعةةةةةنٌٌصة ِ
َوضةةمنٌ ةةذاٌالسةةيا ٌيةةرويٌال َسةةماويٌإحةةد ٌالحكايةةا ٌالَّتِةةيٌقةةدٌيصةةع ٌ
َعلةةةىٌاألجيةةةا ٌٌِالحاليةةةةٌتصةةةديقها ٌ َوالَّتِةةةيٌيقةةةو ٌفِيهةةةاٌٌ:إنٌٌَّامةةة ٌٌ-رحمهةةةاٌ
هللاٌٌ-طبخةةة ٌلهةةةمٌذا ٌيةةةومٌمةةةا اٌٌ َوكركمةةةٌا اٌ َوبصةةة ا ٌفىكةةة ٌألةةةذٌ"ٌمثةةةرودةٌ
"ٌفيٌحيات ٌٌ.
ةةرغمٌ ِمةةةنٌٌأ ةةةيٌالٌاكةةةتمٌخشةةةيتيٌ ِمةةةنٌٌاحتمةةةا ٌسةةة ا ٌأحةةةد مٌ َعةةةنٌٌ
َعلَةةةىٌالة ٌِ
مع ةةةىٌ"ٌالمثةةةرودةٌ"ٌأوٌ"ٌالكةةةركمٌ" ٌفثمةةةةٌواقةةة ٌ َوحقيقةةةةٌي بغةةةيٌإدراكهةةةاٌ
و ةةةيٌأَنٌٌَّالبةةةاريٌعةةة ٌ َوجةةة ٌالٌي سةةةىٌعيالةةة ٌإذٌأثبةةة ٌالعلةةةمٌالحةةةدي ٌأَنٌٌَّ
األمةةةةراضٌ
ٌِ
فوائةةةة َدٌٌ"ٌالكةةةةركمٌ"ٌعظيمةةةةةٌفِةةةةيٌمواجهةةةة ٌِةٌعةةةةددٌكبيةةةةرٌمِةةةةنٌ
َوالوقايةةةٌ ِم هةةاٌ.يضةةافٌٌإلةةىٌذلةة ٌأَنٌٌَّمفعولَةة ٌفِةةيٌمحاربةة ٌِةٌالسةةرطانٌي َعةة ٌّدٌ
ةةمٌممي اتةةة ٌالرائعةةةة ٌحيةةة ٌأشةةةار ٌبعةةةضٌالدراسةةةا ٌإلةةةىٌقدر ِتةةة ٌ
ِمةةةنٌٌأ ة ٌِ
َعلَةةةةىٌم ةةةة ٌٌِ مةةةةوٌاألورامٌبفضةةةة ٌٌِعملةةةة ٌبشةةةةك ٌٌمباشةةةةرٌ َعلَةةةةىٌاأل يمةةةةا ٌٌِ
والجي ةةةةا ٌ َمةةةةاٌيفضةةةةيٌإلةةةةىٌم ةةةة ٌٌِا تشةةةةارٌخطةةةةوطٌالخليةةةةةٌالسةةةةرطا يةٌ.
ةةةٌصةةةغيرةٌ
ةةهرٌعلمةةةا ٌاألورامٌالمشةةةهورين ٌفةةةإنٌٌَّملعقة اٌ
َوباالسةةةت ا ٌِدٌإلةةةىٌأشة ٌِ
لتوفيرٌالحمايةٌضدٌالسرطانٌٌ.
ٌِ
الكركمٌيوميا ا ٌستكونٌكافيةٌ
ٌِ
مِنٌ
ٌ
*ُُ
للصُُ:ف ُحو ُُأط ُُعليكُُمنُثق ُُبواك ت ُ
ُّ
ك
أدخ ُخلس ُمنُش ط ُالط ق ُبي ُأب ُ

قدُأدع ُصديق ُلل ش ُُ:حس ُدخنُُد نم ُلح ُُ..
ش

ُمنُسقيطُالتم ُُ..

خبزُُ"ُط بكُُ"ُزادت ُأم ُب لدع ُال و ُُع في ُُ..
اللصُُ:أخ جُُقب ُص
ُّ
مث ُ
ي نخ ُالسم

ُالديكُُخشي ُُش ط ُالط ق ُُ

ُكي ُح ُالق ّب ا ُ؟ُُ

أم ُيزا ُ ديله ُك ألم ُ؟ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌُُُُُُ
ٌ
ةةةةتب َدٌااٌكةةةةةانٌأوٌ
ةةةةبهاٌٌ-مسة ِ
أمةةةةةرٌٌم َسةةةةةلَّمٌٌ ِبةةةةة ٌٌِأَنٌٌَّسةةةةةار ٌٌَالطفولةةةةة ٌِةٌأوٌمغتصة ِ
مفسِ ةةةةدَا ٌأبةةةةٌا اٌكةةةةانٌأوٌحاكمةةةةا ٌمتعلمةةةةٌا اٌكةةةةانٌأوٌجةةةةا ٌصةةةةديقٌا اٌكةةةةانٌأوٌ
عةةةدواٌٌ-اعتةةةةادٌ َعلَةةةةىٌالتلةةةذ ٌِذٌبجعةةةة ٌٌِالبةةةة ٌيتشةةةر ٌفِةةةةيٌ فةةةةو ٌٌِالةةةة ٌ
ةةرفٌلةةة ٌٌجفةةةن ٌفاألطفةةةا ٌبحسةةة ٌٌِيحيةةةىٌال َسةةةماويٌ
ونٌأنٌٌية ٌَ
الجديةةةدٌ ِمةةةنٌٌد ٌِ
يةٌ َوعةةة ّ ةٌ فةةة ٌ َوق اعةةةةٌ َوطهةةةرٌااٌ َوحتةةةىٌشةةةرفٌا اٌ
ٌ"ٌ:أكثةةةرٌٌمةةةرو اٌةٌ َوإ سةةةا اٌ
ةةةضٌالكهةةةةو ٌالةةةةذينٌأكلةةةةواٌومةةةةا الواٌيةةةةىكلونٌآبا ةةةةاٌوأمهات ةةةةاٌ"ٌ.
ِمةةةةنٌٌبعة ِ ٌ
َإ سةةةا يةٌالطفولةةةةٌبقولةةة ٌٌ:
َوضةةةمنٌ ةةةذاٌالمع ةةةىٌي كةةةدٌال َسةةةماويٌمع ةةةىٌ ٌَ
"ٌال لةة ٌأتةةةذ ّكرٌأنٌٌَّالطيةةة ٌٌَأبةةةيٌرحمةة ٌهللا ٌاشةةةتر ٌلةةةيٌقطعةةةةٌشةةةكوالتةٌ
َعلَىٌشك ٌٌِحمامة ٌفلمٌأأكلهاٌخوفٌأنٌٌأخسرٌالحمامةٌ"ٌ.
ٌ
*ُ
صـبـيـنـ ُفـ ُكـأسـكُُألشـ بـكُُقـبـلـ ُُقـبـلـ ُُ..
الُتـخـ فـ ُمـنُجـنـ نـ ُ
فـ لـطـفـ ُُالـجـ ئـعُُالُيـأكـ ُُدمـيـتـ ُ!ُ
ُ
*ُ

خـويـنـ ُصـ يـ ُُلـشـ اعـكُُ..
مـ داُُلـمـكـحـلـتـكُُ..
مـحـ اثـُُلـتـنـ كُُ...
ُ
أ ُُ:
كـ نـ ُحـقـالُُلـبـو

ُ

قـ ُُلـقـلـمـ ُ
قـ سـُُلـسـهـمـ ُ
فـإنُُّحـ ُُحـقـلـ ُسـيـبـقـ ُبـالُمـ ـنـ ُ
بـد نُبـ ُُبـئـ كُ!ُ
ُ
*ُ
نٌالطغةةةةاةٌ َوالمسةةةةتبدينٌٌ-الةةةةذينٌا غمسةةةةواٌفِةةةةيٌشةةةةهوٌِةٌ
الٌعجةةةة ٌ ِمةةةةنٌٌتفةةةة ٌِ
السةةةلطةٌ َوج ةةةونٌالعظمةةةةٌٌ-بىسةةةالي ٌٌِاإلذال ٌفضةةة ٌاٌ َعةةةنٌٌ يةةةادٌِةٌإيغةةةالِهمٌ
فِةةةيٌإيقةةةةا ٌٌِاألذ ٌبجمةةةةو ٌٌِالفقةةةرا ٌ َعلَةةةةىٌمةةةةرأ ٌ َومسةةةم ٌالقةةةةائمينٌ َعلَةةةةىٌ
ال َم ظمةةةا ٌٌِوالم سسةةةا ٌاألمميةةةةٌالَّتِةةةةيٌصةةةدع ٌر و ٌال ةةةا ٌٌ-الَّةةةةذينٌ
الٌحةةةةةو ٌ َوالٌقةةةةةوةٌلهةةةةةمٌٌ-بشةةةةةعارا ٌٌبراقةةةةةةٌمثةةةةة ٌالعدالةةةةةةٌاالجتماعيةةةةةةٌ
َوالحقةةةةو ٌالمكفولةةةةةٌ َوغير مةةةةا ٌإذٌلطالمةةةةاٌسةةةةعىٌالطغةةةةاةٌإلةةةةىٌإخضةةةةا ٌٌِ
ونٌمعارضةةةةة ٌ
السةةةةوادٌاألعظةةةةمٌ ِمةةةةنٌالمج َت َمةةةة ٌللسةةةةيطرٌِةٌالكاملةةةةةٌ ِمةةةةنٌٌد ٌِ
َو ةةةوٌاألمةةةرٌالَّةةةذِيٌيملةةةيٌعلةةةيهمٌوجةةةو ٌالمضةةةيٌبعامةةة ٌِةٌال ةةةا ٌإلةةةىٌحةةة ٌِدٌ
التةةةىرج ٌفِةةةيٌالحيةةةاٌِةٌذا ٌاليمةةةينٌ َوذا ٌاليسةةةارٌحتةةةىٌبلةةةو ٌ َمةةةاٌيشةةةاب ٌ"ٌ
ةرٌ
فٌ َم ة ٌٌَالفقة ٌِ
ال قلةةةٌالجي يةةةٌ"ٌالَّتِةةيٌ ِمةةنٌٌشةةى ِهاٌتةةرويضٌالعامةةةٌ َعلَةةىٌالتكي ة ٌِ
َوالخ ةةةةةةو ٌفضةةةةةة ٌاٌ َعةةةةةةنٌٌالحةةةةةةر ِ ٌٌ َعلَةةةةةةىٌاسةةةةةةتبعا ٌِدٌمحاولةةةةةةةٌالتفكيةةةةةةرٌ
جلبابهمةةةاٌفِةةةيٌظةةة ٌٌِجعةةة ٌواقةةة ٌالحةةةا ٌيسةةةتبطنٌ َمةةةاٌيفضةةةيٌ
بةةةالخرو ٌٌِ ِمةةةنٌٌ ِ

بمشةةةةةاعرٌ
ٌِ
ِمةةةةةنٌالمحركةةةةةا ٌٌِإلةةةةةىٌاسةةةةةتبدا ٌٌِمشةةةةةاعرٌاليةةةةةى ٌ َواإلحبةةةةةاطٌ
البهجةٌ.
*ُُ
ُيقتل نُُالنخ ُُ!ُ
إنُُالنخ ُُمتــه ُُبـ فـ ُُاإلنحن ُُ
ب لتشـبـ ُُب لجو ُُُ..
ب خض ا ُُالـسـ ـ ُُُ..
مـتــه ُُبإيـ ا ُُال ص في ُُالت ُُ
الُتـحـسـنُُاسـتـقب ُُُ:
أعدا ُُالطف لـ ُُُ..
الط اغي ُُالكب ُُُ..
ُ
النخ ُُمـتـه ُُُ
بتـألـي ُُالمي ُُعل ُالطح ل ُُ
ف ُبحي ا ُُالد قن ُُالصغ ُُ
الك ف ينُُب ش ُُنخلتن ُالق ا ُُ
لن ُعـنـ دُُالمستحي ُُب ج ُُجلجل ُُالتخ و ُُ
م واُي يدُُالمـتخـم نُُمنُالجي عُُ؟ُ
فل ُيـ ـدُُف ُالحق ُُ
م ُيـغـ

ُالمن ج ُُب لحص دُُ

النخ ُُم ن ُُبــ دُُاإلعتـبـ ُُإل ُالسـن ب ُُُ

أ ُُأنُُحـ ثـُُب لقن ب ُُُ..
سيقي ُُبسـت نُُجديداُُ
للثك ل ُ األ ام ُُ؟ُ
البدُُللنخ ُُالمـح ص ُُب لفجي ُُ
أنُُيق ت ُُ
و داُُعنُال ش ُُالمـخــضـ ُُب لدم ُُ
عنُأ اجي ُُالطف لـ ُُ
البالب ُُ
*ُ
يمكةةةنٌٌالجةةة مٌبةةةىنٌٌَّمةةةو ٌٌَ"ٌالحةةة ٌ"ٌبمع ةةةا ٌاإل سةةةا يٌال بيةةة ٌفِةةةيٌقلةةةو ٌٌِ
والةٌاألمةةةر ٌي َعةةةة ٌّدٌالباعةةة ٌالحقيقةةةةيٌلتسةةةةلطِ همٌ َعلَةةةىٌالشةةةةعو ٌ َواإليغةةةةا ٌ
الظلةةةمٌ َواالسةةةتبدادٌ َوالوحشةةةيةٌ َوغير ةةةاٌمِةةةنٌٌأشةةةكا ٌٌِالتعسةةةفٌ
ٌِ
فِةةةيٌدرو ٌٌِ
الَّتِةةةةيٌتمارسةةةةهاٌالكثيةةةةرٌ ِمةةةةنٌاأل ظمةةةة ٌِةٌاالسةةةةتعبادية ٌفةةةة ٌغرابةةةةةٌفِةةةةيٌأنٌٌ
تكةةةةةةونٌصةةةةةةرخا ٌالفقةةةةةةرا ٌ َوآ ةةةةةةاتهمٌمثةةةةةةارٌااٌلضةةةةةةح ٌٌِالطغةةةةةةاةٌب شةةةةةةوةٌٌ
ةةعورٌبتشةةةب ٌٌِ فةةةو ٌالةةةراغبينٌفِةةةيٌالتسةةةلطٌٌِ
َوج ةةةونَ ٌ.ولةةةي ٌٌَخافيةةةٌا اٌأنٌٌَّالشة ٌَ
َعلَةةةىٌرقةةةا ٌٌِال ةةةا ٌبصةةةفا ٌٌِالبغضةةةا ٌ َوالحقةةةدٌوغير مةةةاٌ ِمةةةنٌالمسةةةاو ٌ
الكثيةةةةرٌ ِمةةةةةنٌٌاإل جةةةةا ا ٌٌِاإلبداعيةةةةةٌلألدبةةةةةا ٌٌِ
ٌِ
وجةةةةد ٌلهةةةةاٌمسةةةةةتقرٌااٌفِةةةةيٌ
َوالكتةةةةةةا ٌ َوالمفكةةةةةةرين ٌإذٌطالمةةةةةةاٌشةةةةةةغل ٌالمبةةةةةةدعينٌالَّةةةةةةذينٌعمةةةةةةدواٌ
التخاذ ةةاٌرمةةو ٌااٌمِةةنٌٌأجةةة ٌٌِالتعبيةةرٌ َعةةنٌٌالمعةةةا يٌالَّتِةةيٌيريةةدونٌالخةةةوضٌ
نٌتلةة ٌالموروثةةا ٌفِةةيٌ
فِيهةةاٌ َعلِةةىٌطةةو ٌٌِالتةةىري ٌاإل سةةا ي ٌ َولَعةة ٌٌَّمِةةنٌٌ َبةةي ٌَ
َ ةةةةةة َذاٌاإلطةةةةةةارٌمقولةةةةةةةٌالشةةةةةةاعرٌ َوالكاتةةةةةة ٌ َوال اقةةةةةةدٌاألدبةةةةةةيٌ َوالمتةةةةةةرجمٌ
ةةةةمٌ
َوالفيلسةةةةوفٌفر ا ةةةةةدوٌبيسةةةةةواٌ(ٌٌ)ٌ0991ٌ-ٌ0111الَّةةةةةذِيٌي َعةةةةة ٌُّدٌ ِمةةةةةنٌٌأ ة ٌِ
ةةرنٌالعشةةةرين ٌفضةةة ٌاٌ َعةةةنٌٌكو ِةةة ٌأحةةةدٌأعظةةةمٌ
الشخصةةةيا ٌاألدبيةةةةٌفِةةةيٌالقة ٌِ
شةةعرا ٌاللغةةةٌالبرتغاليةةة ٌ َوالَّتِةةيٌيقةةو ٌفِيهةةاٌّ ٌ"ٌ:
البشةةرٌ
ٌِ
عةةذ ٌٌأخوت ةةاٌمةةنٌ
ببغض ا ٌبحقد ا ٌبخبث ا ٌث ٌَّمٌ قو ٌٌبع َدٌٌذل ٌ:العالمٌٌسيّئٌ !ٌ"ٌ.

ٌ
*ُ
الـثـيـ ُُالـقـصـيـ ُُ
قـدُتـخـفـ ُتـحـتـهـ ُسـ اطـيـ ُُطـ يـلـ ُ
ُ
قـدُالُتـكـ نُُالـدمـ عُُُ
دلـيـ ُُتـهـجـدُُ
إثـبـ ُُبـ ا ُُ..
ُ
فـأخـ ُيـ سـ ُُُ
جـ ؤ اُأبـ

ُمـنـتـحـبـيـنُُ

عـيـ نـهـ ُ
تـزخُُدمـ عـ ُ
*ُ
األيمةةانٌبحريةة ٌِةٌاإل سةةانٌ َوالتةةيقنٌمِةةنٌٌ
ٌَ
الٌ بعةةدٌ َعةةنٌٌالحقيقةة ٌِةٌإذاٌ َمةةاٌقل ةةاٌإنٌٌَّ
حتميةةة ٌِةٌالةةةدفا ٌ َعةةةنٌٌقضةةةايا ٌت َعةةة ٌّدٌبوصةةةفِهاٌالعوامةةة ٌالرئيسةةةةٌالَّتِةةةيٌدفعةةة ٌ
ةةانٌالشةةةبا ٌمثةةة ٌ"ٌتشةةةيٌجيفةةةاراٌ"ٌالَّةةةذِيٌي َعةةة ٌُّدٌ ِمةةةنٌٌألمةةة ٌٌِ
طبيبةةةٌا اٌفِةةةيٌريعة ٌِ
قةةةةادةٌأميركةةةةاٌال تي يةةةةةٌالثةةةةوريين ٌوجعلتةةةة ٌيهجةةةةرٌسةةةةب ٌال َعةةةةي ٌالرغيةةةةدٌ
َواله ةةةةيٌفِةةةةيٌأوسةةةةاطٌٌِبحبوحةةةةةٌالسةةةةلطةٌ َوال فةةةةوذ ٌإذٌلَةةةةمٌٌتجذبةةةة ٌرفا يةةةةةٌ
الحيةةةةاةٌ َوأضةةةةوا ا ٌ َولَةةةةمٌٌتسةةةةةتهو ٌمخمليةةةةةٌفضةةةةا ا ٌو ارةٌالصِ ةةةةة اعةٌ
الكوبيةةةةةةةٌوالب ةةةةةة ٌالةةةةةةوط يٌاللةةةةةةذينٌجعةةةةةة ٌالقيصةةةةةةرٌ"ٌاالفتراضةةةةةةيٌ"ٌ
ل قتصةةةادٌالكةةةوبي ٌفكةةةانٌأنٌٌا غمةةة ٌٌَبحركةةة ٌِةٌالمقاومةةةةٌفِةةةيٌالكو غةةةوٌثةةةمٌ
أحةةةةرا ٌٌِبوليفيةةةةا ٌإذٌامتةةةةا ٌحياتةةةة ٌبطةةةةاب ٌٌِال ضةةةةا ٌ َوالكفةةةةا ٌالمريةةةةرٌ

َواال حيةةةةا ٌإلةةةةىٌالفقةةةةرا ٌٌِ َوالمعةةةةدمينٌ َوالكةةةةادحينٌفِةةةةيٌتلةةةة ٌالقةةةةارة ٌ َمةةةة ٌٌَ
ةةرضٌأَ َّ ةةة ٌي حةةةدرٌ ِمةةةنٌٌأبةةةوينٌيعةةةودانٌإلةةةىٌأصةةةو ٌٌإيرل د ّيةةةةٌ َوإسةةةبا يةٌ
العة ِ ٌ
ةةفٌالخالةةةدةٌالَّتِةةةيٌدافةةة ٌ
َومولةةةودٌفِةةةيٌاالرج تةةةينَ ٌ.و ِمةةةنٌٌالم ّكةةة ٌِدٌأنٌٌَّالمواقة ٌَ
بهةةةةةةاٌجيفةةةةةةاراٌوغيةةةةةةر ٌ ِمةةةةةةنٌٌالم اضةةةةةةلينٌٌ-سياسةةةةةةيينٌوكتةةةةةةا ٌوف ةةةةةةا ينٌ
ومثقفةةةةينٌومفكةةةةرينٌوغيةةةةر مٌَ ٌ-عةةةةنٌٌ بةةةة ٌٌِالقةةةةيمٌاإل سةةةةا ية ٌتعبةةةةرٌفِةةةةيٌ
واقعِهةةةةاٌالموضةةةةوعيٌ َعةةةةنٌٌفضةةةةائ ٌٌَ َومكرمةةةةا ٌٌ َوأعمةةةةا ٌبطوليةةةةةٌتركةةةة ٌ
مسةةارٌ
ٌِ
ع مةةا ٌكبةةر ٌفِةةيٌالتةةاري ٌٌِاإل سةةا يٌبوصةةفِهاٌبصةةمةٌخالةةدةٌفِةةيٌ
الةةدفا ٌ َعةةنٌٌالشةةعو ٌٌِالمقهةةورةٌفِةةيٌمةةاٌتبةةاينٌمِةةنٌٌأرجةةا ٌٌِالمعمةةورة ٌ َمةة ٌٌَ
العةةرضٌأَنٌٌَّعجلةةة ٌَةٌاالسةةةتبدادٌوالتسةةةلطٌ َمةةةاٌ َتةةة ا ٌتعمةةة ٌ َودائ رت هةةة اٌأخةةة ذةٌٌ
ٌِ
ةةارٌ
فِةةةيٌاالتسةةةا ٌٌِبوحشةةةية ٌمةةةاٌيع ةةةيٌإلةةة امٌ َمةةةنٌٌيتصةةةد ٌللطغةةةاٌِةٌاستحضة ٌَ
المحبةةةةٌاإل سةةةا يةٌ َو َمةةةاٌيتمحةةةورٌحولهةةةاٌ ِمةةةنٌٌقةةةيمٌٌ بيلةةةة ٌبوصةةةفِهاٌأسةةةا ٌ
ةةةاعرٌالتركةةةةيٌ
المواجهةةةةةٌ.ويحضةةةةر يٌفِةةةةيٌ َ ةةةة َذاٌاإلطةةةةارٌبةةةةو ٌٌرائةةةة ٌٌللشة ٌِ
ةةةرةٌثريةةةةةٌ
فٌأسة ٌ
ةةةةاظمٌحكمةةةة ٌ(ٌٌ)ٌ0919ٌ–ٌ0911الَّةةةةذِيٌ ِولةةةةدٌفِةةةةيٌك ةةةة ٌِ
َومت فةةةذة ٌإالٌإ َّ ةةة ٌعةةةارضٌاإلقطاعيةةةةٌالتركيةةةة ٌ َوأصةةةب ٌشةةةاعرٌالبسةةةطا ٌ
َوالمعةةةو ينٌ َوأصةةةحا ٌالمهةةةنٌالبسةةةيطة ٌ َوالَّةةةذِيٌتةةةىثرٌبشةةةع ِر ٌالكثيةةةرٌ ِمةةةنٌ
الشةةةعرا ٌٌِالعةةةراقيينٌمثةةة ٌعبةةةدٌالو ةةةا ٌالبيةةةاتيٌ َوبل ةةةدٌالحيةةةدري ٌحيةةة ٌ
يقو ٌحكم ٌٌ:
ياٌطفلتيٌياٌذا ٌالعيونٌالذ بيةٌ
ك ٌسىشتريٌل ٌالب فس ٌ ذاٌالصبا ٌٌ
لكنٌالرفا ٌكا واٌجياعاٌٌ
فاشتري ٌلهمٌخب اٌٌ
وكتب ٌل ٌقصيدةٌح ٌٌٌّ.
الٌيخفةةةىٌعلةةةىٌكةةة ٌٌمتةةةاب ٌٌإنٌٌكةةةانٌسياسةةةيٌا اٌأوٌاقتصةةةاديٌا اٌوحتةةةىٌاإل َسةةةانٌ
العةةةادي ٌأنٌٌَّسياسةةة ٌَةٌالحكومةةةا ٌالمتعاقبةةةةٌفِةةةيٌالعةةةرا ٌلَةةةمٌٌتكةةةنٌجةةةديرةٌ
ةةةمانٌالعةةةةي ٌالكفةةةةافٌللفقةةةةرا ٌٌِوالمعةةةةو ين ٌفالمسةةةةتقب ٌالةةةةذيٌيصةةةةبوٌ
بضة ٌِ
إليةة ٌالكةةادحونٌظةةة ٌحلمةةٌا اٌيةةةراود م ٌفةة ٌأمةةة ٌيرتجةةىٌبةةةالعي ٌفِةةيٌعةةةالمٌٌ

ِمةةةةنٌالحريةةةة ٌِةٌالحقيقيةةةةةٌ َوالسةةةةعادةٌ َوالرفةةةةا َ ٌ.وأَد َ ةةةةىٌ ِمةةةةنٌٌذلةةةة ٌالحضةةةةورٌ
الفاعةةةة ٌداخةةةة ٌالةةةة ف ٌال َب َشةةةةريَّةٌلهةةةةاج ٌٌِاالغتةةةةرا ٌفِةةةةيٌالةةةةوطن ٌفقمةةةةةٌ
نٌأ لةةة ٌوأب ةةةا ٌ
االغتةةةرا ٌأنٌيكةةةونٌاإل َسةةةانٌغريبةةةاٌفِةةةيٌديةةةار ٌ َو َمةةةاٌ َبةةةي ٌَ
جلدتةةة ٌإالٌأَنٌٌَّتلةةة ٌالشةةةرائ ٌاالجتِما ِع َّيةةةةٌٌ-وإنٌارخةةةىٌعليهةةةاٌليةةة ٌالفقةةةرٌ
ةةضٌبهمةةةاٌالفقةةةرٌالمةةةدق ٌوالعةةةو ٌالمةةة ر ٌإلةةةىٌالخ ةةةو ٌ
سةةةدول ٌٌ-لَةةةمٌٌيفة ِ ٌ
َوالٌالةةةذ ٌعةةةرفٌطريقةةةٌا اٌإلكسةةةا ٌٌِوجةةةو ٌأ لهةةةا ٌ َولَةةةمٌٌتةةةت ٌٌَجةةةذوةٌاألمةةة ٌ
ةةامٌ
ببةة و ٌٌِفجةةةرٌٌجديةةةدٌفِةةيٌ فةةةو ٌٌِ ةةة ال ٌالَّةةةذينٌالٌيملكةةونٌشةةةيئاٌ ِمةةةنٌٌحطة ٌِ
الةةةد ياٌسةةةو ٌالحةةة ٌ َوالتكافةةة ٌ َوالطيبةةةة ٌفحالةةةةٌالعةةةو ٌالَّتِةةةيٌكا ةةة ٌتخةةةيمٌ
ةةةدور اٌإيقةةةةافٌالحيةةةةاةٌبال سةةةةب ٌِةٌألبةةةةاةٌٌ
َعلَةةةةىٌأيةةةةامِهمٌ َولياليهةةةةاٌلَةةةةمٌٌيكةةةةنٌبمقة ِ
الضةةةيم ٌوإ مةةةاٌتجلةةة ٌبى بةةة ٌٌِصةةةورٌالةةةرفضٌ َوالتحةةةدي ٌفكا ةةة ٌالمواجهةةةةٌ
لسةةةد ٌِةٌاالسةةةتبدادٌالَّةةةذينٌظلّةةة ٌ فوسِ ةةةهمٌسةةةجي ةٌمغامراتهةةةاٌبفعةةة ٌٌِتيقةةة همٌ
مِنٌٌأَنٌٌَّالٌراد ٌيردعهمٌ َوالٌخشيةٌمِنٌٌعقوبةٌٌقدٌتطالهمٌ.
*ُ
مـنُحـسـنُُحـظـ ُ
أنـنـ ُأبـدلـ ُُُ:
بـ لـ طـنُُالـمـديـنـ ُُُ..
بـ لـمـديـنـ ُُمـنـزالُُُ..
بـ لـمـنـز ُُالـطـيـنـ ُُ كـنـُُمـنُبـقـ يـ ُحـجـ ُُُ..
بـ لـحـجـ ُُالـشـ ّبـ كُُ
أفـتـحـ ُُعـلـ ُنـهـ ُُبـالُمـ ُُ
بـسـتـ نُُبـالُشـجـ ُُ
فـ خـتـ ُُتـفـتـشُُفـ ُالـفـضـ ُُعـنُالـفـضـ ُُ
ُ
مـنُحـسـنُُحـظـ ُ

أنـنـ ُ ـ ّيأ ُُُ:
حـقـلـ ُلـلـخـ يـ ُُُ..
سـنـديـ نـ ُُُ..
لـلـحـ يـ ُُالـ ّ
الـحـديـقـ ُُلـلـيـبـ ُُ..
لـلـفـ ا ُُاألصـدقـ ُُ
ُ
مـنُحـسـنُُحـظُُالـ ـشـ ُُ
أنُُنـخـيـ ُُدجـلـ ُُ
اليـجـيـدُُاإلنـحـنـ ُُ
الُيـمـدُُظـاللـ ُُلـلـمـ قـيـنُُ..
أنُُّبـ ديـ ُُالـسـمـ ُُالُتبـ د ُُب لـ ّ مـ ُُ
الـتـبـ ُُ الـيـ قـ ُُُ..
الم ـصـ مـ ُُاألعـوا ُُتـنـسـجُُسـ ـفـهـ ُكـ خـُُ..
تـبـ يـ ـنـ ُأمـيـ اُُفـ ُبـالطُُالـ دُُُ..
عـ شـ ُقـلـبـهـ ُ
صـ لـجـ نُُالـكـبـ يـ ُُُ
الـ ّ
إونُ؟ُ
سـأطـبـ ُُمـقـلـت ُُعـلـ ُغـدُُعـو ُُ
أ ىُ طـنـُُبـالُقـهـ ُُ
مـئـونـ ُُتـكـ ّبـ ُُلـلـهـ ىُ
فـيـؤ ُُّبـ لـ ـشـ ُُطـفـ ُُمـشـمـ ُُالـ ـيـنـيـنُُ

يـلـبـ ُُبـ د ُُخـضـ ا ُُمـنُعـشـ ُُ مـ ُُ
*ُ
ٌ
بةةةدأٌال َسةةةماويٌيحيةةةىٌمحاولةةة ٌِةٌاال تمةةةا ٌإلةةةىٌاتحةةةا ٌِدٌالطلبةةةةٌول ّمةةةاٌ َيةةة َ ٌٌفِةةةيٌ
مرحلةةةٌالصةةبا ٌحيةة ٌدفعتةةة ٌروحةة ٌالوثابةةةٌالمليئةةةةٌبةةالح ٌٌِالةةوط يٌم ةةةذٌ
فٌاألو ٌالمتوسةةةطٌإلةةةىٌتلةةة ٌالمحاولةةةةٌالَّتِةةةيٌقةةةدٌ
أنٌٌكةةةانٌطالبةةةٌا اٌفِةةةيٌالصةةة ٌِ
يةةةر ٌفِيهةةةاٌالةةةبعضٌمغةةةامرة ٌ تيجةةةةٌتةةةىثر ٌبةةة و ٌٌِشةةةقيقت ٌالتةةةيٌتصةةةغر ٌ
بعةةةامٌواحةةةدٌٌالَّةةةذِيٌكةةةانٌم تميةةةٌا اٌإلةةةىٌالحةةة ٌٌِالشةةةيوعيٌالعراقةةةيٌحي ئةةةذ ٌ
ةةةرٌتحقيةةةة ٌمرامةةةة ٌإلةةةةىٌبةةةةدايا ٌٌِمرحلةةةةةٌالدراسةةةةةٌ
ةةةغرٌسةةةة ٌأ ّخة ٌَ
إالٌأَنٌٌَّصة ٌَ
ةةمٌ"ٌ
الثا ويةةةةٌالَّتِةةةيٌتشةةةرفٌفِيهةةةاٌبعضةةةوي ٌِةٌالحةةة ٌالَّةةةذِيٌيشةةةيرٌإليةةة ٌباسة ٌِ
أحفةةةادٌعةةةروةٌبةةةنٌالةةةوردٌ"َ ٌ.وقةةةدٌكةةةانٌالتحةةةا ٌِدٌالطلبةةةةٌاألثةةةرٌالفاعةةة ٌفِةةةيٌ
تحولِةةة ٌمِمةةةاٌتوجبةةة ٌمرحلةةةةٌالمرا قةةةةٌ ِمةةةنٌٌإفرا اتهةةةا ٌ َوالَّتِةةةيٌ ِمةةةنٌٌ َبي َ هةةةاٌ
صةةةةةدورٌمجموعتةةةةة ٌالشةةةةةعريةٌاألولةةةةةىٌ"ٌعي ةةةةةا ٌد يةةةةةاٌ" ٌحيةةةةة ٌا تقةةةةة ٌ
ةةةومٌاإل سةةةةانٌويبةةةةدأٌشةةةةباب ٌ
المرا ةةةة ٌإلةةةةىٌمرحلةةةة ٌِةٌالفتةةةةىٌالم شةةةةغ ٌبهمة ٌِ
الشةةعريٌفِةةيٌديوا ةة ٌالثةةا يٌالموسةةومٌ"ٌقصةةائدٌفةةيٌ مةةنٌالسةةبيٌوالبكةةا ٌ
" ٌ َمةةة ٌٌَالعةةةرضٌأنٌٌَّتلةةة ٌالفتةةةرةٌتركةةة ٌٌفِةةةيٌ فسةةة ٌذكريةةةا ٌلةةةمٌي َسةةةهاٌ.
َوت ةةةاميٌ ةةةذاٌالحةةة ٌالةةةوط يٌ ِفةةةيٌمرحلةةة ٌِةٌدراسةةةت ٌالجامعيةةةةٌالَّ ِتةةةيٌعمةةة ٌ
خ لهةةةةةاٌ"ٌمجا ةةةةةٌا اٌ"ٌ ِفةةةةةيٌصةةةةةحيف ٌِةٌ"ٌطريةةةةة ٌالشةةةةةع ٌ"َ ٌ.وضةةةةةمنٌ ةةةةةذاٌ
اإلطةةةةارٌالٌي َسةةةةىٌال َسةةةةماويٌتةةةةىثر ٌبىسةةةةاتذت ٌالةةةةذينٌأسةةةةهمواٌفِةةةةيٌصةةةة ٌٌِ
الوجةةةدانٌالةةةوط يٌلط ِبهةةةمٌأمثةةةا ٌاألسةةةاتذةٌع يةةة ٌالحةةةا ٌعلةةةيٌعيسةةةىٌ
الجةةةب ويٌوحسةةةينٌعلةةةيٌالغةةةرةٌو و ٌشةةةقيقت ٌالشةةةهيدٌإبةةةرا يمٌالحسةةةا يٌ
"ابةةةةوٌ وفةةةة " ٌفضةةةة ٌاٌ َعةةةةنٌٌبقيةةةة ٌِةٌرمةةةةو ٌالحركةةةةةٌالوط يةةةةةٌفِةةةةيٌمدي ةةةة ٌِةٌ
الفقرا ٌ َوالكادحينٌ"ٌال َسماوةٌ"ٌ.
*ُ
البـدُُأنـكُُتـسـألـيـنُاالنُ
عـنُأسـبـ ُُإيـقـ د ُالـفـتـيـ ُُ

ُ
فـ ُ دُأحـالمـ ُُ..
عـنُسـ ُُانـطـفـ ُُال ـشـ ُُ
فـ ُمـقـلـ ُُ..
عـنُسـبـ ُُالـ ّ حـيـ ُُُ
ُ
أمضـيـ ُُعـمـ

ُ ا ـمـُُ..

حـيـنـُُأ ىُـُفـ ُالـحـلـ ُُـُبـ ديـ ُالسـمـ ُُ
احـ ُُُ..
الـنـخـ ُُـُ ـ ُمـآونـ ُالـخـضـ ا ُُـُ
يـ فـ ُُبـ لـهـديـ ُُ
ُ
أ ىُ"ُأب ُعـ ُُ"ُ ُ"ُعـ ّمـ ُُبنُيـ سـ ُُ"ُ
يـثـ دانُُالـخـبـزُُفـ ُصـحـنُُ
يـقـتـسـمـ نُُمـ ُفـ ُالـكـ زُُمـنُدمـعُالـسـمـ ُُُ..
آ ُُدجـلـ ُُيـسـمـ نُعـلـ ُالـضـفـ ُُُ..
أ ىُالـخـلـيـلـ ُُ الـخـلـيـ ُُ
ُ
يـتـنـ غـيـ نُُُ..
أ ىُبـيـ ُُالـطـيـنُُضـ حـكـ ُُُ..
أ ىُالـ ـشـ ُُ

يـفـتـ شـ نُسـ حـ ُُالـمـدائـنُُفـ ُاألصـيـ ُُ
ُ
حـتـ ُأفـقـ ُُعـلـ ُُ:
الـمـلـ ّثـ ُُُ..
الـفـقـيـ ُُالـز ُُُ..
الـسـ ّيـ ُُُ..
الـحـ مـ ُالـدخـيـ ُُ
ُ
فـإواُبـيـ مـ ُيـلــطـ ُُالـشـمـسـيـنُمـنُجـزعُُ
عـلـ ُغـد ُُالـقـتـيـ ُُ
*ُ
ةةةماويٌيحيةةةةى ٌشةةةةاعرٌمتةةةةو ٌالمو بةةةةة ٌأفضةةةةىٌ
ٌَ
يمكةةةةنٌالجةةةة مٌبةةةةىنٌٌَّال َسة
بتميةةة ٌٌِعطائةةة ٌالشةةةعريٌإلةةةىٌالم َسةةةا َ َم ٌِةٌفِةةةيٌإثةةةرا ٌٌِاألد ٌالعربةةةيٌبم جةةة ٌٌ
أدبةةةيٌمةةةائ ٌأصةةةب ٌيشةةةك ٌٌ-بتماسةةة ٌ َمةةة ٌٌَمعا ةةةاٌِةٌالفقةةةرا ٌ َو مةةةومٌالةةةوطنٌ
َواإل سةةةةةانٌَ ٌ-وجةةةةةدانٌأجيةةةةةا ٌفةةةةةالمثقفٌكمةةةةةاٌقيةةةةة ٌ"ٌ:ي بغةةةةةيٌأنٌٌيكةةةةةونٌ
صةةةاح ٌر يةةةةٌوموقةةةف ٌمتجةةةاو اٌدائمةةةٌا اٌلواق ِعةةة ٌمتصةةةادماٌ َمةةة ٌٌَثوابةةة ٌٌِ
مجتمعةةةةة ٌ َوالسةةةةةلطةٌالقائمةةةةةةٌ"َ ٌ.وقةةةةةدٌحظيةةةةة ٌتجربةةةةةةٌيحيةةةةةىٌال َسةةةةةماويٌ
الشةةعريةٌبا تمةةامٌٌمت ايةةدٌمِةةنٌٌقبةة ٌٌِال قّةةادٌالعةةراقيينٌ َوالعةةر ٌفضةة ٌاٌ َعةةنٌٌ
الشةةةةعرا ٌٌِ َواألدبةةةةا ٌ َوالقةةةةرا ٌفالباحةةةة ٌ َوال اقةةةةدٌالعراقةةةةيٌصةةةةبا ٌمحسةةةةنٌ
كةةةةاظمٌيشةةةةيرٌإلةةةةىٌتجربةةةة ٌِةٌال َسةةةةماويٌيحيةةةةىٌبقولةةةة ٌٌ"ٌ:السةةةةماويٌتجربةةةةةٌ
إ سةةةةا يةٌثةةةةرةٌٌ..مةةةةنٌج ةةةةو ٌالقلةةةة ٌسةةةةماوةٌال خيةةةة ٌوالسةةةةمارٌوضةةةةفافٌ
الفةةةةرا ...الشةةةةاعرٌواالسةةةةتاذٌوالمكةةةةاف ٌوالسةةةةجينٌوالشةةةةريدٌاكتةةةةو ٌبهةةةةاٌ
القلةةة ٌالكبيةةةر...مخاضةةةا ٌ..مةةةنٌسةةةجنٌالةةةوطنٌالةةةىٌسةةةجنٌرفحةةةا ٌالةةةىٌ
ٌ..عةةةةنٌالسةةةة م...عةةةةنٌ
الغربةةةةةٌالضةةةةبابية...جعلتةةةة ٌيبحةةةة ٌعةةةةنٌالخةةةة

الحةةة ٌ"َ ٌ.وضةةةمنٌ َ ةةة َذاٌالمع ةةةىٌيقةةةو ٌال اقةةةدٌالعراقةةةيٌجمعةةةةٌعبةةةدٌهللاٌٌ"ٌ:
إنٌاسةةةةةةلوبيةٌالسةةةةةةماويٌفةةةةةةيٌخلةةةةةة ٌالمخيلةةةةةةةٌالشةةةةةةعريةٌالملهمةةةةةةةٌ,فةةةةةةيٌ
الصةةةةةياغةٌوالتكةةةةةوينٌوالب ةةةةةا ٌ,لهةةةةةاٌم هجيةةةةةةٌوخصوصةةةةةيةٌيتميةةةةة ٌبهةةةةةاٌ
السةةةةةماويٌفةةةةةيٌاالسةةةةةلوبيةٌالشةةةةةعريةٌالتةةةةةيٌي تهجهةةةةةاٌوبةةةةةر ٌبهةةةةةاٌبتةةةةةىل ٌ
جمةةةةةاليٌكبيةةةةةرٌ,تتمثةةةةة ٌفةةةةةيٌالتركيةةةةة ٌعلةةةةةىٌخلةةةةة ٌالصةةةةةورةٌالشةةةةةعريةٌ
المتكاملةةةةةٌبحيةةةة ٌيجعلهةةةةاٌ اطقةةةةةٌبالصةةةةو ٌوالصةةةةورةٌٌ,فةةةةيٌمشةةةةاعر اٌ
المتدفقةةةةةٌ,بةةةةر ٌفةةةةيٌالب يةةةةةٌالمعماريةةةةةٌفةةةةيٌخلةةةة ٌالصةةةةورةٌالمتكاملةةةةةٌ,
شةةةعريٌا اٌولغويةةةٌا اٌدونٌاط ةةةا ٌفةةةيٌالسةةةردٌالشةةةعريٌ,وا مةةةاٌخلةةة ٌمحصةةةلةٌ
الصةةةةورةٌالكليةةةةةٌالمشةةةةةهديةٌالتةةةةيٌتتكةةةةونٌبةةةةةاالخت ا ٌوالتكثيةةةةفٌ,وفةةةةةيٌ
دسةةةةٌشةةةعريةٌمعماريةةةةٌمتىلقةةةةٌ".كةةةذل ٌي حةةةىٌالشةةةاعرٌالعراقةةةيٌعبةةةدٌ
ةةةارٌذاتةةةة ٌحةةةةينٌيقةةةةو ٌٌ"ٌ:تحيةةةةةٌاجةةةة ٌ
الكةةةةريمٌمحمةةةةدٌالحسةةةةونٌبالمسة ٌِ
وتقةةةديرٌلشةةةةاعر اٌالكبيةةةةرٌالمعطةةةةا ٌالسةةةماويٌالةةةةذيٌألةةةةب ٌالشةةةةعرٌثةةةةو ٌ
العافيةةةةةٌب صوصةةةة ٌالمتميةةةة ةٌواشةةةةعار ٌالمخضةةةةلةٌب ةةةةد ٌا ا يةةةةرٌالحةةةة ٌ
والح ةةةةانٌوالحبلةةةةىٌببشةةةةارةٌاالمةةةة ٌالةةةةذيٌسةةةةيلقيٌظ لةةةة ٌعلةةةةىٌربةةةةو ٌ
ارواح اٌالتيٌأمحلتهاٌس ينٌالقهرٌ"ٌ.
ةةةرٌ"ٌاألروا ٌالَّ ِتةةةةيٌأمحلتهةةةةاٌسةةةة ينٌالقهةةةةرٌ"َ ٌالٌم ةةةةا ٌ ِمةةةةنٌ
َو َع َلةةةةىٌذكة ٌِ
ةةبرٌال َسةةةماويٌ َوتمسةةةك ٌباألمةةة ٌ ِفةةةيٌا جةةة ٌٌِغيةةةومٌالظةةة مٌ
فٌبصة ٌِ
االعتةةةرا ٌِ
وبةةة و ٌفجةةةرٌجديةةةدٌ َوإنٌٌتةةةىخر ٌفهةةةوٌالَّةةةذِيٌكتةةة ٌذا ٌيةةةومٌإلةةةىٌصةةةديق ٌ
الشةةةةةاعرٌكةةةةةريمٌالثةةةةةوريٌَ ٌ-وربَّمةةةةةاٌكةةةةةانٌيما حةةةةة ٌٌ-بقولِةةةةة ٌٌ"ٌ:بعةةةةةضٌ
التةةةىخرٌجميةةة ٌأيهةةةاٌالحبيةةة ٌٌ...مةةةنٌأمثلةةةةٌذلةةة ٌٌ:تىخر ةةةاٌفةةةيٌالوصةةةو ٌٌِ
إلةةةىٌالمقاعةةة ٌِدٌاألماميةةةةٌفةةةيٌسةةةيارا ٌٌِال قةةة ٌالعةةةام ٌفةةة جل ٌفةةةيٌالمقاعةةة ٌِدٌ
الخلفيةةةة ٌل كتشةةةفٌأ َّ هةةةاٌاألجمةةة ٌواألبهةةةى ٌألنٌٌَّجةةة ٌٌَالمقاعةةةدٌاألماميةةةةٌ
فٌفةةةإ همٌيةةةرونٌ
الٌيةةةرونٌغيةةةرٌ جةةةا ٌالواجهةةةة ٌأمةةةاٌالجالسةةةونٌفةةةيٌالخلةةة ٌِ
جمي ٌالركا ٌ"ٌ
ٌ
*ُ
لنُيك نُب يداُُالي ُالو ُينتق ُفي ُُ:

الج ُُمنُالسكينُُ...
الدم عُمنُدخ نُالح ائ ُُ...
الشج ُُمنُالفأ ُُُ...
األقدا ُالح في ُُمنُاألش اكُُ..
القي دُُمنُص ن يه ُُ..
األ ط نُمنُالسم س ُُ...
ظب ُيقينن ُُ
منُوئ ُالظن نُ!ُ
لنُيك نُب يداُُالي ُُالو ُيتآل ُُفي ُُ:
الخبزُُمعُالجي عُُ...
ال ش ُمعُالصح ىُُ...
الوئ ُُمعُالش ُُ...
ال سنُُمعُاألجف نُالمسهد ُُ...
واُم ُق أت ُف ُكت ُعشق ُُ
المكت

ُعل ُفم ُ

ب حي ُ ض بكُ!ُ
*ُ
يشةةةيرٌاألديةةة ٌالعراقةةةيٌحسةةةينٌالسةةةودا يٌإلةةةىٌشةةةاعري ٌِةٌيحيةةةىٌال َسةةةماويٌ
بقولةةة ٌٌ"ٌ:أ ةةة ٌلسةةة ٌمةةةنٌسةةة لةٌب ةةةيٌادمٌبةةة ٌمةةةنٌسةةة لةٌالجةةةنٌالةةةذينٌ
اختطفةةةةواٌيومةةةةٌا اٌٌ-خرافةةةةةٌٌ-أ ةةةة ٌمةةةةنٌعصةةةةابةٌالعفاريةةةة ٌلغةةةةةٌ,ب غةةةةةٌ
وصةةةورٌااٌجماليةةةةٌشةةةعريةٌعذبةةةةٌ.قةةةةرأ ٌكثيةةةرٌااٌباللغةةةةٌالتشةةةيكيةٌلشةةةةاعرٌ
الروما سةةةةيةٌوالجمةةةةا ٌٌ-يسةةةةي ينٌٌ-الشةةةةاعرٌالروسةةةةيٌالعظةةةةيمٌفتوصةةةةل ٌ

الةةىٌق اعةةةٌتامةةةٌبةةانٌشةةيطانٌالشةةعرٌولةةي ٌم ك ة ٌ ةةوٌالةةذيٌي ة ٌالشةةعرٌ
قةةةةٌا اٌبقلبةةةة ٌكمةةةةاٌكةةةةانٌيفعةةةة ٌمةةةة ٌٌ-سةةةةيرجيٌيسةةةةي ينٌٌ.ٌ-روما سةةةةيت ٌ
السةةةةحريةٌقريبةةةةةٌجةةةةدٌااٌمةةةةنٌروما سةةةةيت ٌإالٌأ ةةةة ٌشةةةةاعرٌالريةةةةفٌوأ ةةةة ٌ
شةةةةاعرٌالمدي ةةةةة ٌ.يئةةةةٌا اٌلةةةة ٌول ةةةةاٌ حةةةةنٌقةةةةرا ٌشةةةةعر ٌ ةةةةذ ٌالشةةةةاعريةٌ
ةةةامٌ1119مٌوصةةةةلت ٌرسةةةةالةٌ ِمةةةةنٌ
ةةةهرٌ يسةةةةانٌ ِمةةةةنٌٌعة ٌِ
الر يفةةةةةٌ"َ ٌ.وفِةةةةيٌشة ٌِ
الةةةةةدكتورٌيحيةةةةةىٌمعةةةةةروفٌٌ-إيرا ةةةةةيٌالج سةةةةةيةٌٌ-يقةةةةةو ٌفِيهةةةةةاٌٌ"ٌ:أخةةةةةيٌ
الع يةةةة ٌاألسةةةةتاذٌيحيةةةةىٌالسةةةةماويٌالمحتةةةةرمٌٌ..ا ةةةة ٌمةةةةنٌدواعةةةةيٌفخةةةةريٌ
وسةةةروريٌانٌاعلةةةنٌإلةةةىٌسةةةيادتكمٌبةةةا يٌاعمةةة ٌاسةةةتاذاٌمشةةةاركاٌبجامعةةةةٌ
را يٌفةةةةةيٌكرم شةةةةةا ٌبةةةةةإيرانٌٌ-كليةةةةةةٌاآلدا ٌوالعلةةةةةومٌاال سةةةةةا يةٌقسةةةةةمٌ
اللغةةةةٌالعربيةةةةٌٌ-ول ةةةاٌاطروحةةةا ٌمختلفةةةةٌعةةةنٌشةةةعرا ٌالعةةةر ٌالكبةةةار ٌ
واآلنٌافتخةةةةرٌأنٌاقتةةةةر ٌلط بةةةةيٌباختيةةةةارٌموضةةةةو ٌاطةةةةروحتهمٌحةةةةو ٌ
سةةةيادتكمٌكشةةةاعرٌمجيةةةدٌوروم سةةةيٌفةةةذ ٌولةةةذل ٌأتم ةةةىٌمةةةنٌحضةةةرتكمٌأنٌ
ترسةةةلواٌل ةةةاٌدواويةةة كمٌالشةةةعريةٌعةةةنٌطريةةة ٌالبريةةةدٌاإللكترو ةةةيٌللوقةةةوفٌ
علىٌقصائدكمٌالقيمةٌٌ....أخوكمٌالدكتورٌيحيىٌمعروفٌ"ٌٌ.
*ُ
الخبزُيشك ُالج عُ
الينب عُيستجد ُالس ا ُ
تشحوُالشم ُالضي ُمنُالف اني ُالكفيف ُ
م ُالجديدُإونُ
إواُجحد ُمغنيه ُال ب ب ُُ
النديم ُصي ُُمنُش

ُ

حبالُُلمشنق  ُ..منُشب كه ُلهزا ُقلبكُ
مقصل ُُ؟ُ
*ُ

