
 مرافٌئ فِي ذاكرِة يحيى السماوي

 (الحادية والعشرون  الحلقة) 

 لطيف عبد سالم   

ووون   تعبيووور   مجووورد   لوووي  الشوووعر   إن   أدونوووي  يقوووو    حووود ا  االنفعووواال ِ  ع   و 

ووا م  ووال  لإلنسووانِ  متكاملووة رؤيووة  ووو إن  الع  األشوويا   و  وو    و  ك   كبيوور  شوواعر   و 

ال. كبيوور مفكوورٌ   ووو  آنفوووا   المووذكورةِ  الرؤيووةِ  فِووي تمّعنووي أ ن   سوورا   أخفووي و 

نِ  ِمووون   كوووان وووي  ووووِعي ة األسوووبا  أ ووو ِ  ب  ض  و   فِوووي للخووووِ   حفزتنوووي ال تِوووي الم 

وووا - غموووار    السوووماوي يحيوووى الكبيووور الشووواعر تجربوووةِ  ِمووون   - لوووي أتوووي  م 

 الشووووووعري منجووووووز  سووووووموِ  ِموووووون   تيقنوووووو    أن   بعوووووود اإلنسوووووواني ة  بأبعاِد ووووووا

حووو  فكوووري بثووورا    المغمووو  طنوووي و  عوووى و  و  ووون   يعبووور   عقالنوووي و   إيموووان   ع 

وضوووو  الخطوووى بسوووالمةِ   لإلنسوووانِ  يكوووون   أن   فِوووي غرابوووة   فوووال الرؤيوووة  و 

الحوو ِ  وووا فِوووي وجووداني   حضوووورٌ  والجموووا ِ  و   نصوِصووو  أجنوووا ِ  ِمووون   تبوواين   م 

 مر وووو   وحوووو    عووووا    بووووذو    والمووووؤطرةِ  األنيقووووة  الرشوووويقةِ  الشووووعريةِ 

 بمفووووردا    الشووووعرية نصوصوووو  فضووووا ا  بعوووو  توشووووي ِ  إلووووى باإلضووووافةِ 

درايوووة   بعنايوووة   منتخبوووة   وثنوووا ِمووون   و  ر  و  وووافِيّ  م  ق  ووواِعّي  الث  تِم  وِظفوووا   واالج  وووا م   م 

وووا صوووور   ِمووون   المتو جوووة المتقووودة ذاكرتووو  تكتنوووز  ن   م  وووي  ال تِوووي طياتهوووا  ب   و 

ل ووووو    بوجدانِووووو  ملتصوووووقة ظلوووو  وووووة   تفارقوووو   و   التووووورا ِ  ِمووووون مفوووووردا  فثم 

بِي   ع  ا الش        .الشعري ة نتاجات  بعِ   فِي صدى لها ي زا  م 

ِ   ااا ي     يااالم  ِي يتياااا  ليااا ا ااامال أناااا : " ال مغااااالِف  اااال  لنااالسا اوي  لسي

اااس  طساااس  أمسااال  اااس  ع ااااي  أل  رسااال  م تااار  .. .أرى  اااال    لأرى  اااال   

ااااوذ تللااااا      منسااااا "غاااادِ  ساااايبنا  لطاااا ر طالمااااا بناااال : " ،  ضااااَِ عي

واااباب  لي ااار   عطاااا لي اااوذ سااابا ا ا ... تااايَو لي لبااا  ... بااا  نااالتا  لربابااا  ما

ااااوذ ترياااارا  ننساااا   ..  ناااااغل  فم طسح ااااا تاااايو   يدااااي   ااااال  لم ااااد  ما لي

د اااضي ضاااريب  دلللااا   لمب ااار م  ااار   ،"مناااديَِ نمساااد باااا  دمااال   لااارل  

اااو  لسياسااا  اااا لتاااا باااا    لمضااااينا ، بافضاااا  ا الاااا   رضااا  لح ِيااارا ما مي

ااا   اااا أ ضاااا الاااا  ل ساااب ا  اااال لتلعا نذ اااا مي اااوذ ملااااطر، ل اااسي  اااال  لنحااا ا ما ما

حيااااا انساااااو ن ااااا،  - ااااال ري اااااوا طااااباب   - بماااا يا  يواااا   عي  لاااا لحن ما



اااا   ااالو بتيااار  ِنياااس ياااأبا اال   أوااابت ذ متاللااا   لريااال  الي اااا أطاااب  مي

اااو  ,أوذ يي حاا  يغااالن  ااال لديااااوا    اارف  عمينااا  اامالِ ما تياات  تماااس  لسي

ااا ي ساال بتساابا  فواااب ا تمااار سااحيم  لبنياا  بالطااحسا  ااو د لو أوذ   ل اا   ا مي ما

عماااس بميااااسا  ناااديوااارف،  ي  ماااارِ  اااال وااادرا طاااباب  م نااا   ل ااادريِ لي

اااوذ تساااما 4791 اااال عااااما   لواااتا   ب اااد  لريااا   لحغااا   ل ربيااا  ب حيااا ا  م ما

اااا   اااااو طاااال س  حاااا   لساااانل     آلد    ااااال  ليام اااا ا  لمس نوااااري ، اال أيني

مل تساااااا    ل ياااااااف عرضاااااا  لَع ناااااااسا لي لمطاااااااردف بسااااااب ا   ابا اااااا  لي

ِ  ااااو وي اير    ااا    لسياساااي   لمنادضااا  لحناااااما  لطااامللل، لي ليااا ا ااايذ اااوذ بي ما

ااوذ تنااسا ننااس لدما اااوااد ر تاار ر  مِياار لَطاامضي يا ي ضاامو     للايسياا  ما

اااامالف" الااااا "  ل اااادريِ "  اااا ا  لسي حيديي ااااا"  بي  اااااو  ب ااااد    ضااااا  مواااايدف مي

اااما  يطاااار اليااا  فيوي ".  ليب ااا   للطنيااا  ل لنلميااا   ل ندميااا  " باسذ  لتاااديتي  لي

اااوذ يطاااير   ماااا  نااالس  ل ااار ،  طااايلو ِي الاااا ب ااااا  لييضياااا  عي ااامال  لسي

 -نتاااو : " تيوا لي فساااا تااااضَِ متنااا ا طااا بنا  اااال  حااا   فياااام  لمحيضااا  باااال

ن ااادل لحاااف تطاااار  لسااار ، لال أدرِ م اااا نحتاااا  -لي نااال أداااس  ل ااار ا 

تاااد ال ي ااارف  ل ِيااارلو أوي ...  بااا   نر بااا  م ي ااايو نتااال  لغاااد  ليمياااس 

 اااااو ألس بحااااد عرباااال  ساااا لدم  - لناضااااد  لضاااارلرف  - ل اااار ا  اااال يمااااو 

ملا...  ل لمبياااااااال ر بر  اااااااا  ل ناااااااا   ساااااااا لدم   ااااااااال أي اااااااايفا أمناااااااا  لي

 لطااا باني   -أتسااام أنناااا عِرناااا لاااَس  الن ساضااا   لطااا بي  ... لي سااا لبار   

 ". عحا لِاضا   سيد بليلد يَديو م م  م  فغ وا   -

 

*** 

 ال ف ر    بين الموِ  والميالد  

 ما دا  أ ن  النا   في مدينتي

 مزرعةٌ 

 يقط  من رؤوسها الجالّد  

 وباس  صولجانِ ِ 



ن  البالد   ب   ت ؤ 

 ال ف ر    بين الموِ  والميالد  

 و ا أنا

دِ   يوٌ  يتي   الغ 

 في حقيبتي و    ٌ 

 ..وفي ربابتي صم ٌ 

 فما اإلنشاد  

 في حنجرتي« الضادِ »إن  ج    ما   

ق ة  العوي  ؟ ه   وحاصرتني ش 

 اللي   في قلبي

 فماذا ينفع  القندي  ؟

 

 *** 

ااااا ي أيوي  يذ ِي يتياااااا أوااااابد بنااااالفا ال ري ااااامال مِاااااار اعياااااا   طااااااعري   لسي

ساااااط  لِنا ياااا  لي لطاااا بي ، ف حيااااا ساااابيسا  لمِاااااس ال  لتواااار لي طااااار  أ   ي

 فديبااااا   ل ر تيااااا   لاااااد  لرف نادااااادف  ل ميمااااال الاااااا  يرب اااااا   اااااال عاااااالما 

أي اااا  لبتاااار  ليااارِ   لمبتااار .. يتياااا  لسااامالِ : "  لناااريا باااالنلس 

عاااو مغاااامرف بناااا الاااا طااال طو  لليااااس لعااال لم  ل  اااديا   لرلتيااا  بتِااااِ 

ااا  ".  ااال مغاااار    لياااو  لطااا ري   اااوذ  لااا ،  أيني حياااا  لااارغما ما عي اااي س لي اااا يي مي

تاِ بِيااااا ا  لتنيناااا   -يساااابد  ااااوذ أيااااسا  -متااااد   ااااال ن اااارا  لليااااض  ل ر تاااال ما

مي ا  ااااال اعاتاااا ا متاللاااا  ساااارت   اااااري  ااااادي سي مرتحاااا    اريلياااا  تال اااا    لم 

ل اااااسا  ااااا  لساااال د  اااااو  اي ااااا  لطاااا   ي حاااالى  تاااا  ساااالط يااااَد ل تااااد

ِ  اااام  ردم مساااا نن    ااااال عاااااما  م،  ضااااَِ 3002 لناااااام  لااااد  ا لرِ  لياااا ا



اااااوذ  اااااوذ ا السا  لِيناااااا   عي اااااا عاناااااا  طااااا بنا ما بأساااااحل   طااااا رِ طاااااسافي لامي

اااا   رضااا  لااا  بَدناااا مي ير ضمااا   لمرلعااا ، لي بساااب ا سياساااا    التااا َس لي

ِ أدى الااااا   ط لمت ااااس  ااااوذ  اااادمير  ماااانام لبنادااااا  ل ت ياااا ، لي لياااا ا يااااسا ما

ِا أغحبياااا   حيااااا  نااااا  تر اااا   لتياااااف، الااااا ياناااا ا  ل ااااد عيا   لم ر باااا  عي

م لناااا   لطبنااا   لسياساااي   اااال ممارسااا ا أساااحل ا  لنسااااا  لسياسااال لاااَس 

ااا ا   لمرتحااا   ل وااايب  اااوذ  اااأري   ل ااار ا  لم اوااار دي اااا  .ما ني لي تضااارنل د 

 أتاااد أطاااا ر  ل   اااا  لي لمااااللسيو تااالس  ل ااااالم  لرل ضااال  لرلساااال  حماااا 

"  : لي ااااااااال يناااااااالس  اي ااااااااا  ( 4224 – 4234) ياااااااالدلر دلس ليسساااااااا ل 

 ليتااايم ي ساااض لحيمياااض،  اااافمر ال يسااا تا  اااس دااا    لمنا سااا  ..  طمضنااال  

 ".   لطرس  عحا مو سي لو  فسلأ  ي م 

 

 على ما يذكر  اآلبا   

ق ة   ي   إن  االر   كان  غير ض 

 وكان الما   أعذ   

 والرغي   أ ل ذ  

 واألعشا   

 ...ثر  خضرة  أك

 حتى فاتنا   األم ِ 

ن  أ ر      ...ك 

 والخي   القديمة  

خي اللجا   لغيِر فارِسها  ...ل  تكن ت ر 

 ...وال كان الجبان  يصو   في الميدانِ 

 واألغرا   



غ     مون  بقوِ  ذي س  ك  ح   ال يت 

ِ  رقا    ب  ن   ..و 

ع  بالقليِ  من القطيِع الذئ    ن  ق  ي   و 

 ...صرِ ال كذئاِ   ذا الع

ني عن بيو    ت  ث  د   أذكر  أن  أ مي ح 

 دونما أبوا   

 وتقس   أ ن  جارا  

ه ة  يوما   ي   قد أضاع  ش و 

م  ٌ  ل ف ها ح   ف عاد    بعد عا   خ 

 يقود ما فتى  سأ   المدينة  كل ها

ه ة  يوما   ي  ن  أضاع  ش و  م   ...ع 

 على ما يذكر اآلبا   

 كان النا   

ل ف تون إذا  ت   مشوا في السو ِ ال ي 

 أو خرجوا من المحرا   

 " الجنفاص  " و " الخيش " وكان 

ع    من حريِر اليو ِ   أ ن 

*** 

 على ما سو   يذكر بعدنا األبنا   

 إن  األر   

 أضي   من حبا  الشنِ  في بغداد  



 والما   الفرا   ل 

 ..مذا  الّصا   

 وان  الجار  يخشى جار    

 األ دا   وتخا   من أجفانها 

 *** 

حياااا مواااد اا تللناااا  لمااا  لر  وي  لبااار ديو  لبينااا  عي ااايذ اااوذ بي يم اااو  لنااالس اوي ما

اااوذ  اااا  باااايو ما ااامالِ ياداااد ِ  لاياااف ابد عااا   فدبااال بامي آنسااااِ، دااال سااا ل  لسي

ااااو  حاااا  لااا   ل اااأري ا ما اااا عاطااا  تنينااا ل لل ااااِ عي ااا   اااال  ساااييسا مي أيناسا

يااااا  ترواااان   التااااَم آل"  ل للماااا  "  اياااا     ل طاااالي   ااااال يمااااو  رساااال

ااا ي   لساااياا. لي لتنينااا  ااامالِ لي اااال دي ااا ي   لمنتاااا باااالنلس  يطاااير  لسي : الاااا دي

لي أ ياااد ِ ". تااد ال أل ااا  ااال  اادليوا طااا اد ل، ل ناال وااادا  اي ااا لرباال " 

ااااوذ مأساااااف  انسااااانيي  مرلعاااا  أيااااام  لناااااام  لطاااامللل، ااااا تااااس بطاااا بانا ما  لمي

ااوذ م انا ااا   فتااي و لساانل    ع ااو  ضااَِ عي ااس  ما ااا س  ياااف بسااب ا داالسا مي

فيوي  اااد  أتااادى أباااري   لااادما ا  لبريضااا ، لي ااا ا   لاااارلف    ي ااا ي  اااال مِاااسا دي نيا ي ِي  ل

اااااب س  لم اتااااا  ل أ يااااادا  ااااامالِ تااااادر   لسُّ ااااااو آدمي ااااا ،  ناااااد تاااااالس  لسي سي  فنذ

حيياااا   ااااال  حاااا   ااااا عايطاااا  أل  اااااو طااااادد ِ عي مي  ساااا طاع     اااار  ليسااااير ما

اااوذ  اااأر اااوذ  ي ا  ل ااار ا، لمرتحااا   ل وااايب  ما لي لي اااال ال ينبغااال أوذ  ضااايضي ما

ااوذ متاااالال   ياااادف لطاااط ا  اااا ا ااار ما ني ااا   ااال ااااسا مي طي محسااا ا  لااا ي  رف  للي

اااوذ  اااأري ا  بَدناااا تواااد  يمياااس وااالر  لطغااااف ب يليااارا مااالرلت  ياااي  ما

اااامالِ يتيااااا  ِ يطااااير الياااا   لطاااااعر  ل ر تاااال   -م اناااااف طاااا بنا،  السي  لياااا ا

طاااااعر  ساااا ِناضل تناااااِ فناااا  مساااا لو بتباااا  " ،  اااااام غاااايَو بلوااااسا 

ااااا "  أيوي ينساااام "  لمطحااااا لننساااااو ل ليماااااس  مي  لتناااااضاي أ ِاااار بطاااااع  ما

ماااا ساااي  ر   اااال تاااادما  لااايمو  اااوذ عاواااري "  ااار  لي ،  اااالل تض  ماااا ي حااام مي

اا ي أتااد ت ماار با ااا  ل اار ا ال يم ااو  م  ِي  حاا   فيااام  لمرياارف يطااير الااا أيوي 

 فنساااانيي ، لي لي اااال تاااد  واااد  اي اااا  فبساااطا  لنااايم ا وااادين ا بساااب ا منا ا  ااا

الاااااا (  4971 – 4929) اطاااااارف  لمااااالرف  فنيحيااااايِ ادل رد ييبااااالو 

أ ِااااار ماااااو سااااايس لحيااااار ضم ل لتماتاااااا  لموااااااض  "  ل اااااأري ا بلواااااسا  



ااامالِ     مااارف  ،" لبطاااري   اااا   ااار   لسي وي  حااا   للتااااضض مي ااايذ اااوذ بي لل اااسي ما

 حاااو أنساااا  لااا   لملتاااف  لوااا   عنااادما ا    نااا  سأنساااا، : " باااالنلس 

 ضااااطر ب ااااا  ليناااالد أو ييم اااال  يِاااااميو ر ااااات م ليضاااا ل  عحي ااااا 

 مياااا  ماااو  ل ااار  ا ل لطااايو ل  ااالو بمِابااا ا ساااا ر ل ااام يناااي م  لرواااان 

 ". ل لطاايا  ل م ار   لسال 

*** 

د  الِوجا    س  و   ت 

 ...رماد    

د  العرا     توس 

ة  السبيِ  د   ِمخ 

 ف شاص  الخبز  في التنوِر 

 والضيا   في األحدا   

*** 

 ما عادِ  األقمار  ت غري

هاد   ق    الس   م 

 م   غريبا  

 قب   أ ن  أعيش  يا بغداد  

*** 

 ك   صبا   

ل ة  في مدينِة األشبا     أبدأ  الِرح 

 ..تقودني حافلة  النهاِر نحو اللي ِ 

 أحيانا  يقودني رني   اللي ِ 



 شرفِة الصبا    نحو

 منطفئ  العينينِ 

 أو

ه ش    المصبا     م 

*** 

اااا اااا أاننااال مبالغااااِ اوذ تحااا   أيوي مي ااامالِ  فدبيااا  مي اااوذ     ني ااا   يربااا ا  لسي ما

اااوذ  ل ياااضا عبِيااا  سياساااا   غيرداااا ما ن ااابف   اااال     ااارفا سااانل    لتااار  لي

ل اضاااسا  يااال  اااد  بذ اااا يي حياااا مي ن اااا عي اااو  لنااااام  لاااد  ا لرِ، لااايِ  لنواااد ما ما

اااا يسااالغ ،  مي اااا لي ااا    لمنتاااا ماااا يبااارر  لي  لتنااايو الاااا مااااا   اااللا، انمي

 فمااا   ل ااال  تساااا  اريل اااا  تساااا :" يطاااير  لنااالسا  لماااأِلر الاااا أيو   ي ماااا

اااامالِ يادااااد ِ  ااااال متاللاااا ا "    ااااا  اضااااا فا نااااد    ن ضاااال  ، يِااااابر   لسي

ااااوذ أياااا  لتنيناااا  بنا دااااا متساااالرف  اااالا    اااارفا  ل ااااأري  ااااانل  ما سي سا أوذ  فنذ

ِ  لليياااااسا بطاااااع  ياااار ضم  لناااااام  لطاااامللل  لي ااااال اااارل  ر  باااا  بتااااا   ي

ااااما  ااااا يطااااار الياااا  باسذ حيااااا ماااارأى لمساااامض مي " أبنااااا   لطاااا    ل ر تاااال عي

لل   لذ اااض  لااادي مي يذ ي اااا  دبناااا " لذم  اااا يل اااد وااات  مي يم اااو  ليااايم باااأوي أ ِاااري مي ، لي

ليااا ، دااال ردلد أ  ااااس  فدباااا  لي لننااااد لي ل اليااا  اااوذ رُّ نااار   تيااااس ن اااا  ما

حياااا  د مااااما  لم حنااال  ِ ليااامذ ين وااار عا ااامالِ  لطااا رِ لي فدبااال، لي ليااا ا  لسي

ااااوذ  لناااار  ا لي لم اااااب يو  ااااال  ااااوذ أبنااااا ا لطناااا ، بااااس   ااااد   الااااا  ل ِياااارا ما ما

توااااااضد   مل حاااافا أريااااا   لم ماااالرف بسضااااسا يماااااس طاااااعري   لي  بياااار

ااااا سي ااااااو، بافضاااااا  ا الاااااا م  سي اااااوذ دمااااالما  فنذ اااااا  تمحااااا   لطااااا ري  عي مي ا مي ادي

ااا ي   لمنتاااا، لي لي اااال  ااااني   اااال دي سي اااوذ مطااا ر ا   انذ اااريي  ما طي مي اااا   لبي يذ ي  لذم 

ااااا تاااالس  لرل ضاااال  لر تااااس نيياااا  متساااالا  مااااا يوااااد  اي ي بي ال طاااال  " ر 

 ".ينر  بيو  لناِ مِس  ل      لمط ر  

    

 أوِصد  نوافذك الجريحة  

 لن ي ِطـ   الهد د  الموعود  



رد  حتى يستع  يد  عفافـ    طيٌن وو 

شـد    ويعود  لألرباِ  ر 

 :لألر  قّصـتها القديمة  

 كان يا ما كان  

 في الزمن الذي ل  يأِ  بعد  

 وطنٌ 

 تخاذ  في  جند  

 فإذا الرغي  الذ   

 والماعون  جر ٌ 

 والهوى سوٌط وقيد  

 فلتّدِخـر  آ اتك  

 الشطآن  سو  تضي   

 واألنهار  تعطش  

 األشجار  تستحي من ظلها 

 سو  يج   ضرع  األرِ  

 والتنور  يغدو

 ..إرثا  فراتّيـا  

 إذن ؟

 أين  المفر  من القصيدة

 والقصيدة  تهمٌة إن  ل  تـ هادن

 سارقي قو  الجياعِ 



ـد  لحية  السـّيا ِ  س   ول  تـ م 

 فادخ  كوخ جرِحك  واغلِ  األبوا   

ـد    فالناطور  وغ 

 كذب   غـيو   الفاتحين

 برٌ  ورعـد   وكاذ   

ااااو  سي ِي طااااعَر مح ااايم،  نضاااايا  فنذ ااامال اااس  م اااابض  أيوي  لسي حياااا    ال يلساااا عي

دملمااا  نااا  طااااعري   لي  لي ِ   سيااار ما ف  طااا س  لينبااال   لااارضيِ  ليااا ا يطااال 

اااااد   لنوااااايدف بلواااااسا ا  ل ي مااااااِ لطنيااااااِ  ليالااااا   اااااال أرياضا اااااا، تيااااات يي ي

اااي س مِاااابر ِ لي  اااا يي ااااني ا لألَتياااال لااا ل  مي سي حياااا   ييااايا رساااال    لساااامي   انذ عي

حيااااا ر اااااا  الساااا بد د،   ااااال  لتياااااف، لي لي ااااال  ر  ااااي أبااااري منلما  ااااا عي

اااوذ  لمن ااالريو لي لم ااا بيو لي لم مطااايو، بافضاااا  ا الياااا  مسااا ا   لي لاااد ا ا عي

ِ تادنااااا نتاااال   بالاااادعلف لح طاااابتا بلطااااب ا  فمااااس  ااااال بتاااارا  ل ماااالم  لياااا ا

د، تياااات أيني اااام يرياااادلو لنااااا أوذ نيااااأِ ربابناااا   لوااااد   ل لنر واااان   ليااااد

ااااوذ متااااارب  م بافمااااس يم ااااو  لياااايم بااااأوي  . نساااا  يو ل اااامل لاااا   ال بااااد ما لي

اااامالِ حيااااا أوذ  أينمااااا  داااا ، ل يسمااااا  اااااو  لطنااااِ،  لسي يتاااارن د ضماااااِ عي

يواااطت ي م ااا  ضااال   لطااامِ  للاااان باااا   ماااا يااانن تااالس ماااأِلر ال 

ااام تاضحااا  اااا ال .يتضااارنل  آلو  سذ اااا  لنني ني اااوذ د  ما اااا لي اااوذ  لتنينااا ا ا   مي  نب اااد عي

ااا  لم ناااا  لطااا ر  اااوذ   ما ااامالِ لدااال ي تااادت عي أطرتناااا  لسااامضي الاااا  لسي

اوي  لطااا ري بالنسااااب  لااال داااال  لماااا   لااا ِ أطسااااو بااا  تر ضااااا : " باااالنلس 

 لغربااا ، ل ل واااا  ل ااال أناااف  ب اااا  ضاااا   للتطااا  عاااو لااار ف طماااأنين ل 

لتااد ...  ل اار ا  مِحمااا داال  لنا اا ف  ل اال أطااس  من ااا عحااا ين اال ليتيماال

يغااادل  لمناااديس  لااا ِ ألب اااو  يااا  دماااض  لريللااا   للطاااو، لااا   ألااال  بتريااار 

 ".أتَم  درباِ مو وللر  لينا  

*** 

ِرم    قـناديلي وشاخ    جبهتـي    

ـتِــِّيــا ــزا   ف   لــكــن  قـلـبي مــا ي 



 

ـــة    ـكرة  صوفـي   ال زلـ   أذكر  س 

ـت ـني  ـِشــّيـاأ ل ـف ـي  غ   بـرحـيقِهــــا م 

 

ـــ    م    نبض  ي  ّضأ   روحي و  ـو   ف ـت 

ـف ـتّيا  قـلبي وفا  الِذكـــر  من ش 

 

 صل ي   لـلـِ  الـوجـو   ول  أكـن  

ـوفـّيـا  من قبِ  حبِك نـاِسـكا  ص 

 

ع     د  ِك ِرق ـتها الورود  وأو  ت  ض  ح   م 

ــِذّيــ  اشـفـتيِك ِسـر  الـياسـمـيـن ش 

 

ة  الديباِج لكن  في الـهوى ِري  ض   ح 

ـّيــا ـ   غ  ـة  األشــواِ  تــأ ن  ِوي  ـد   ب 

 

ها   والـلـِ  عـشـ   الفاجعاِ  جميع 

ق ِصّيــا ـر    منها شاِخصا  و  ـب  خ   و 

 

ـق ـل ها عـلـــي   ـةٌ : لـــكــن  أ ث   شمات 

ـفِـّيــا ـر    الــفـؤاد  ص  ـي  ـخ  ـن  ت   ِمـم 



 

 إنني.. ال تنفِـني من حقـِ  قـلبِِك 

ـفِـّيا  ـن  دا  م  ـــر  ـش   عـشـ   الحـياة  م 

 

ـّرا  إذا خن   الهوى  أ وِصيِك بي  ش 

ِرّيـا  ــذ  ـة  ع  حـب  ـهــد  م  ـ   ع  ـث  ـك  ن   و 

 

ااامالِ يتياااا ي  ناااد أيوي بمنااادلري   لمِيااار  لَد مااااما أيوي   لنوااايدف  ااارميم   لسي

ااا ي   ل اااوذ دي اااريي  ياااي  ما طي س  ل ااار ا  لاااا م ااا   نساياااا   بي ِ تااال  لااار    ليااا ا

أرلبياااااااس دلياااااااَ  دطااااااا  أ ريداااااااا مسااااااا ننض  اَميااااااا  اير ميااااااا ، لي

ِ تسااار   لمت اااس  فمري ااال اااا دلناااا .  لمتاووااا   ليااا ا اااوذ يمحااا ا مي ل اااسي ما لي

ااا ي   لينااايو  فديااا  ل لم اااريم  لسااالرِ عباااد  لحطياااف  فرنااااللط  حياااا دي عي

حياااا   ااافا  "  اااال در سااا    لملسااالم   لرليااا   للطنيااا   ااال ديااال و  لب اااا  عي

متناا   لااالطو داال متنااا  : " لي لي اااال يل ااد  اي اااا رلي اا  باااالنلس  ،" لاالطو 

 لطااااااعر يتياااااا  لسااااامالِ، لدااااال ماااااو أ بااااار  فتاااااد ت  ل ااااال داااااي   

 لضااامير  فنساااانل،  اااَ غر بااا  أو ينااا ر  لطااااعر تحمااا  ل وااالير لت  اااا 

درباااااا ماااااو  لاحااااام  ااااال نسسااااا ،  ناااااد غاااااادر  لسااااامالِ لطنااااا   ل ااااار ا 

ل الساا بد د  لاادي  ا لرِ عحااا أمااس  ل االدف الياا   اال اااس ناااام يغاادل  ياا  

 ل ااار ا لطناااا لحيمياااض يلحااال ماااو  لن ااار ل الضاااط اد، ل اااو أمحااا  لاااا  

تااايو باااد  لااا  مأسااااف  التااا َس ال  ناااس   د تااا  عاااو  لت ااام  السااا بد دِ، 

 ااا ِر  لبناااا   ااال منساااا  يميتااا   فلااام، لتاااد  لحاااا  ل اااالم  حااا  عاااو لطاااو 

". لطااا    ااااو عبااار  أريلااا  مااان َ لحتضاااارف لمنب ااااِ لح طاااا   فنساااانل 

تااااد لوااااس لد اااا   : "  فرناااااللط الااااا  ساااا ن ايا   أيمح ااااا  ااااال تللااااا   لي

يبااااري واااال   لطاااااعر يتيااااا  لساااامالِ طاااااعر ِ منالماااااِ لحدي  ا لرياااا  

مِحماااااااا دااااااال مناااااااالم لنرداااااااا  ل التااااااا َس ل لاَميااااااايو لأواااااااتا  

  ااال ماااض  لماحااالميو  ااال ... ل   ليياااا  لتل نيااا   لسياساااي  لساااارتل تااا



تاااارب م  ل ادلاااا  ضااااد  لاحاااام، مااااض  لم مطاااايو ل لمسااااتلتيو ضااااد  لِ 

...  لنسااااي    لتريريااا ، لماااض أر يااايد  فطسااااس ضاااد دباباااا   التاااا َس

اناا  مااض  ل اار ا  لل تااد  لملتااد ضااد  ااس مااا مااو طااأن   س ي اا  ل طااااي   

 ." 

 لي وطنان  

ةِ  ر   األو   يمتد  كحبِ  الس 

 ين نخيِ  البصرةِ يربط ب

 وبساتيِن التيِن بكردستان  

 وأمان  . . وحبورا  . . ينض   عشبا  

 الثاني من ور   

 أغر   في  ز ور  العش ِ 

 فتنب   شعرا  ومنادي   حرير  

 وأنا ما بينهما طير  أغان  

 لكن  

 في آخر تكبيرِة فجر  من شعبان  

 من عا  الفيِ  القومي  احترقا

 ّقف رٌ فاذا الّوطن  األو   

 !ودخان  . . والثاني عصٌ  

 لي قبران  

 األو   في قلبي

ف ن    بالدا    حي  د 



 كان  يوما  ضاحكة  الشطان  

 الثاني جسٌد ال يعر 

 أين تقي  الرو   اآلن  

 . .وأنا ما بينهما تابوٌ  يتمشى 

 صرخة  صم   تطلقها في كهِ  المنفى

 حنجرة  النسيان  

ِي  ااامال اااوذ  لم حااالما أوي  لسي طنااا  عطاااناِ سااارمدياِ،ما  ناااد  يي ااار  اااال  ع باااارا لي

تينااااِ مطااالباِ  ااا ، لي لااار ِ با امااا ا مااا ِر  لي نااا  غااايالِ بمر ب ا   ااا   ل ِيااار عي

حيااا  يي  اا  اا ي   لم نااا يطااير رضاايِ ملسساا   لمِنااف . بالب ااا ا عي س دي تاال  لي

 فديااا   ل ر تااال لي لباتااات  ااال  لس ااارا  لااادينل ماياااد  لغرباااالِ الاااا  لااا  

   ااااال ملتاااااف  لطااااااعر يتياااااا  لسااااامالِ أنااااا   لتاااااد  لَ ااااا: " تااااااضَِ 

بااااللطو ل حااابِ بااا  ت اااا أنااا  أوااابد يااارى  ااال لاااَن لطنااا  لَوااا  

ِ   نستاااااا ا عطااااار   اااااال ".  لطلوااااال  فيوي  ل ااااار ا بالنساااااب ا لحسااااامال لي

رلتاا ، يساايس  لااد  لر باساام لياارِ لضااير  ااال مندماا ا   اباا   لملساالم 

اااا "  ل ماسااا    لنوااالُّ  ااال طااا ر يتياااا  لسااامالِ "   لسااامالِ : " نيوااا  مي

طاااااعر ياااان م بلطناااا ، أيباااار عحااااا مغادر اااا ،  تمااااس لطناااا  م اااا   اااال 

ليد نااا ، لااام ي تماااس  ااار ا لطنااا ،   ااااو  ميم ااا   ل ااال ال  غاااادر ،  ااااو 

لطنااا  تبيب ااا   ل ااال يسااا ا لحسااالي بااادف   ر طااا ا،  ااااو لطنااا  أمااا   ل ااال 

لاام يمااس تبَ  ااا عحااا يبيناا ،  اااو لطناا  طاانلا أريااس ل لااد   لاا ِ أعيااا  

أنااااا أعيااااد تاااار  ف ناااان  ". يماااااو طاااالس  ل ااااا أِاااااري  ساااا غر بل لي لل ااااسي مي

اااوذ  ِا ماار  ، لحاال  ما حيااا لماا ااا ييياااد عي  لااد  لر لضااير  لماا  لر آنساااِ لامي

ااااامالِ  ل اسااااا   اااااوذ تااااالفا آوااااارف  ر بااااااط .  فطاااااارفا الاااااا ساااااما ا  لسي عي لي

اااوذ يمالياااا ا  دايسااا   لمطااادلد الاااا  ر باااا ،  ضاااَِ عي ااامالِ بلطناااا  لي  لسي

تاااال ف طاااااعري  ، يطااااير  فساااا ا   لااااد  لر وااااد م   ااااد  فساااادِ تواااااضد  لي

اااامالِ بااااالنلس  ي مااااادا تباااااِ ل ضااااتي   اااال  ااااد   : " الااااا  لطاااااعرا  لسي

لطناااا  عحااااا  لب ااااد ب يرباااا  ممياااايف، ل تاااالس بتااااا أو  لساااامالِ يتيااااا 



لي اااال ".  لحيسااا   لساااريدا تاااديماِ، ل ليااال درِ تاااديِاِ ب ياااد ِ عاااو  فلناااا 

 ينااااف  ت ر ماااااِ لحناااابَ  اال  لناااابَ  ال: " اطااااارف ألاااارى يناااالس  فساااادِ 

لال يغاااااالن ت ااااااا  فعمااااااا  لسااااااتين  اال  لم اااااارف  لاااااا يو ..  لطااااار ا 

 ااا ل  أطاااار   لطااااعرف لي لناتااادف ". ي ننااالو   ااام  فرل   بطرينااا    ريااادف 

  ِ اامالِ يتيااا  لطااا ر  لساا لدي   لااد  لرف  اطمااا   لنرناال الااا منيااايا  لسي

 ل ينلن ااااو الاااا تاااد  ل ماااادل ال عيااا   ااال أو   اااد لس دا ااااو : " باااالنلس 

 ". ل  يرب   س ِناضي ،  ل طال ب ما لمر رف  ل يرب   ل ر تي  

 

 سـأقـيـ   ـ مـن تـلـقـاِ  حـزنـي ـ مـهـرجـانـا  لـلـف ـر    

 

األنـهووووـار  واألشـجووووـار  واألطـيووووـار  واألطـفووووـا   : أدعووووـو إلـيووووـِ  أحـّبـتووووـي 

 والـعـشـا   

ـ     فـي تـقـاويـمـي وأقـوا   الـق ـز    والـعـيـد  الـمـؤج 

 

ـ    ـطـب  ـص  ـقـي وكـأِ  الـم  ـغـتـب  مـي عـلـى أخـمـاِر م   أتـلـو بـِ  نـد 

 

ـدامـِة والـق ـد     بـابـِة والـم   ألنـا   مـقـرور  الـر 

*** 

 

  ـا أنـا وحـدي  فـي الـقـاعِ 

 األسـى والـال أحـد  : نـديـمـاي  

 

ــد  ت ـجـ ــع  ـد  لـ  ت  ـس   دي إلخـراجـي مـن الـبـئـِر ِحـبـا ٌ مـن م 



 

ـد   ـم  ـــقــ   الـكـوِن مـن دون ع   :أيـهـا الـرافـع  س 

 

ـ   الـحـزن  عـلـيـنـا  أطـب 

ـة  عـن  ـذا الـبـلـد    فـارفـِع الـغـم 

 

ـد   ت  ـدفـِة مـا أبـقـوا لـنـا مـن خـيـمـِة الـي ـسـِر و   ســاسـة  الـص 

 

ـد  كـ   ب ـزٌر وم   ..ـحـر  ولـ   ج 

ـد  : وحـد    بـحـر  عـراِ  الـيـوِ  فـي مـأسـاتِـِ   ـد  وم   !م 

 

ـد   ـم   !فـأِغـثـنـا أيـهـا الـفـرد  الـص 

*** 

حياااا سااابيسا  لمِااااس ال  لتوااار  اااال واااستا ا أتاااد  اااا ترأ ااا  عي وي مي ااايذ اااوذ بي ما

ااااا   ر اااا   لطاااااعرف لي فديباااا   لسحسااااطيني  طااااادي    لمل تااااض  فل  رلنياااا  مي

بنياااا  ل ياااا  لحمنالماااا   -تامااااد  حيااااا م انااااافا  التاااا َس لي  - لي ااااال يبحاااا  عي

أساااا ا ِ أبااااا  لطاااايما  ماااا  ر    لاااال  مناااادِ ييمااااس دملمنااااا : " تاضحاااا  

نناااا مررناااا ماااو لَلااا  الاااا  لااا   فساااا  ل بيااار  ااال  ت ااار ا لأ ااالو ال ف

 ياااف .. تاااد  لساااما .. لسااامالِ : " لتلل اااا أيضااااِ ". ين  ااال ماااو  للياااض 

لأو ال أياااااال   لوااااااستا  بتِاااااااِ عااااااو ...لاااااال أو ال أدمااااااو سااااااطلر 

ل  ااايف عحاااا ...لأنااا   وااانض دااا    لمياااد ماااو  فلااام ل لن ااار....نااالر 

ِ  ااار نيم  لنحااال   لطااايي  بسساااتا ا  ..أل اااار أرل تناااا بأناماااسا  فلاااا ل ااادل 

". لليااااااد  فلاااااام ...  افبااااااد    لساااااااتر لاااااايِ اال ... ...م ابااااااد  الرل  

ليااا ، ااا ا   لرُّ تااايو ن م اااو  لناااار  اااال دي وي  لي ااايذ اااا بي  اااَ غر بااا   اااال أوذ نيااادي مي

ااااوذ  ااااوذ أماااااطل   لحِااااام عي مي وااااسلف  فدبااااا  لي لباااااتِيو لي لنناااااد  ل ِياااار ما

اااوذ لاااَسا   اسااا ر  ييي ا  للطاااا  ااامالِ ما  ساااحيط  لضااال    لطااا رِ عناااد  لسي



ااااا عناااالي بيي لاااا ا لسااااا تواااااضد ،  مي حيااااا  ل ل مااااسا  لماااالِرف  ااااال طاااا را  لي عي

أ ااا يمااالل ااوذ واالرف   نياا  لي ااا  تمحاا  ما وي . بافضااا  ا اليااا مي اايذ ااوذ بي ل ااسي ما لي

اااا   ر ااا   فديبااا  ل ل ا بااا   لسااا لدي  بحنااايِ   حااا   لس الياااا   لرواااين ، مي

آلنااااا  طااااااعر  سااااا ِناضل لال ي ااااارر نسسااااا ، وااااار  : " للا اااااا  لمحتااااام بن

تريباااا  مااااو  لاااااو بااااأو در ساااا  طاااا ر  لاااام   ااااد مااااو  لساااارلا  ل ساضياااا  

أناااا أسااا تت نسسااال !!... ليسااانط عاااو  لبااااتيو  ااال تااااس تياااام  لاااب ا ب اااا

ل لاا ِ أواابد مياايف   ميااي باا  نولواا   -رغيااف  لساامالِ -ل أ ااس مااو 

لطاااااعر  لساااالرِ  ااااارلا م   اااا   3007لي ااااال مطحااااضا عااااام ".  لر ض اااا  

اااا نوااا   دااا    لنامااا   لطااا ري   ل بيااارف  ل ااال  ااادس عحاااا عااادم : " طاااليل مي

لدااال داللااا  .  ااار ل  لساااات  رغااام  تساسااانا بااا ل   ااال تحياااس ماااو  فتيااااو

عحااااا عاااادم در ي نااااا  ل امحاااا  ب ااااس  لنامااااا   ل الياااا   اااال تناااالس  لطاااا ر 

 ل رباااال،  تاااايو تاااارأ  لحطاااااعر  ل بياااار يتيااااا  لساااامالِ ل ناااا  سااااابناِ 

   باسااام   ل اااالل، لمااا   نسسااال  ِيااار ِ فننااال لااام أتااارأ لااا  ِااام عحمااا  سااام

...  ااام دااال محيضااا  ساااات   لطااا ر بنامااا   ب ااات  لغااايم ل لربياااض ل لريااااتيو

يتياااا  لسااامالِ  يااار لربياااض، ليمااااس وااالَو لحطااا ر، لأيماااس  ل اااَم 

 ". دل م لح ف  لترف سَم لِنا   لنضاس ل اري  متب  

 * * 

 ..بَْينَِك والنَِّخيلْ 

 ..ابَة  قَرَ 

 ..ِكالَُكَما يَنَاُم في َذاِكَرِة العُْشبِ 

 .َويَْستَْيقِظُ تَْحَت ُشْرفَِة الَعِويلْ 

 

 ..ِكالَُكَما أَْثَكلَهُ الطَُّغاةُ والغَُزاةُ 

 .بِالَحفِيِف والَهِديلْ 



 

 ..َوَها أَنَا بَْينَُكَما

 ..ُصْبح  باِلَ َشْمس  

 .َولَْيل  َميُِّت النُُّجوِم والقِْنديلْ 

* * * 

 ..الَ تَْعَجبِي إِْن َهَرَمْت نَْخلَةُ ُعْمِري

 .قَْبَل أَْن يَْبتَِدَئ الِميالَدْ 

 

 ..الَ تَْعَجبِي

 بَْغَدادْ " فَالَجْذُر في 

 ". 

ْعبِ   ..يَْرَضُع َوْحَل الرُّ

 ." أَِدالَدْ " َوالغُُصوُن في 

 

 ..َوَها أَنَا بَْينَُكَما

 .ِشَراُع ِسْنِدبَادْ 

 

 ." يُْبِحُر بَْيَن الَمْوِت والِميالَدْ 



ااامالِ يتياااا اااوذ لوااااضنا  يربااا   لسي   اااال در سااا   ننديااا  أدبيااا  لغليااا  عي

طااا ري  لحناتااادا لي لطااااعر  ل ر تااال ي سااار  مااااس  لمغ ااار   اااال  لممح ااا   ل

  لم تااااادف، لياااااد  ي سااااار  ي طااااااف برليااااا    تحيحيااااا  بر عااااا   لطاااااااعر

ِا  حياااا  حمااا ااامالِ لتدر ااا  عي ل، تيااات يطاااير  اااال لرت اااا   لم حنااا أعمااااا لسي

اااااا  ِي طااااااعر ر اااااد  فد   ل ربااااال بميااااايف : " وااااا  نالاااااا مي أيوي  لسااااامال

طاا ري  مل حسااا   ااال تيم  اااا للاواااي  ا  لسنياا ،   ماااو  ااال طرينااا   نالل اااا 

 لملضااااال ، ل لايسااااا ، ل نمي اااااا ، لر اااااد  لاااااانن بالم اااااار    لبيانياااااا  

تضااااالردا، ل لحغليااااا ،  لمل وااااارف  ااااال تدلديااااا  واااااياغ  م اني اااااا ل

 لمسااا مد ماااو  ربااا  لواااب ،  م ااااي ب اااا  فد   ل ر تااال بندمااا   لطااامللل، 

سااال   أ ااااو  ااال د لاااس  لااالطو، أم ماااض أللضااا   فدباااا   لااا يو عاطااال   ااال 

 لمنساااااا، لطرتااااال  أبااااال    ل يدياااااد، ل لمغاااااايرف، م ياااااالييو  فساااااحل  

 ل نحيااااادِ  ل نَنااااال، با ياااااا   تسااااايو أدل   واااااالب ، لواااااي  مِيااااارف 

ل تِاا  عحااا مااا يغضااب  ليرضااي ، عباار  تديااد  لمح اابِ   ساا سي  لنااار ،

 ااال  لت مااا   لطااا ري   لممحااا ، ل لضااايد  لغااااما  ااال  لمبناااا  لحغااالِ 

 لناملسااال  لم ناااد، لبساااط لغااا  سحسااا   لنااار ر، سااا ح   ليااال  ، مس لتااا  

يوااااي  ي ساااار لا ماااا  ".  ل يحيااااا  بمتاساااان ا  فيناعياااا  ل ل وااااليري   لي

يي اااد  لطااااعر نسسااا   ااال  ر يااا   أو: " بتِااا  بلَوااا   مسادداااا ماااا ياااأ ل 

 لحساااا ل   يبااا  لوااايان   ماااو  اااس ماااا ألاااس  بمبناااا  لااانن   ااا   متواااح  

ابد عيااا  لياااد  ا عناااد  لطااااعر يتياااا  لسااامالِ،  ليااار  لطااا ر يي ل ااا ، 

 ". لتب   ايما    ، ل لن  مط مَِ عحا م نا  

 لـو تـنـفـع  األعـمـى شــمـوعٌ 

ـخـذ   أضـالـعـي فـي كـهـِ  مـنـ  دمـتـي شــمـوعـاالت 

 

ـعـ   غـدا  ت ـعـيـد  الـمـا   لـلـغـزالنِ  ـط  ـك  اســت  ـب     

 والـغـزالن  لـلـمـرعـى

بـيـعــا  ولـلـمـرعـى الـر 



 

ـِ  الـمـآذن سـو  ت ـرِجـع  لـلـمـحـاريـِ  الـخـشـوعـا  و   

 

 فـمـن الـذي ســي ـعـيـد  آ ـاتـي الـى صـدري

ـقـِ  الـدمـوعـ  ا ؟ولـلـم 

*** 

 ضااااا     طاااا يحي  لايناعااااا  داللياااا  "  ااااال در ساااا    لنندياااا   لملساااالم  

 يطاااير  لباتاااات ل لناتاااد واااابا  متساااو  اااااام" بطااا ر يتياااا  لساااامالِ 

ِماااا   نتياااااي نتاااال  لواااالرف  لطاااا ري  لاااادى  لطاااااعر يتيااااا " الااااا أو  

 لسااااامالِ بم اااااام دل لينااااا   لم ت طااااادف بالوااااالر  ل ااااال   سااااام بالب اااااا  

 يحي  ميلر ااااا  باااااافلل و  لمنسااااايم ، ب ِا ااااا   ل  ااااالينل   حلتاااااا   طااااا

بواااري ، لباااالر مر ييااا  لسي اااار   بسضاااا  للتا اااا   ل طااا يحي    لطاااا ري   

 لبا لاااا  بااااالغيس لواااال ي  م ر  اااا  بردا اااا   فتساااااِ، ل لناااادرف عحااااا 

  ِ ل لوااااياغ   لطاااا ري   لدياااا    مااااادا  ي ااااا مساااارد   .  ل لييااااس  لواااالر

 طاادل ب ااا ِنايااا  لاارل   لطبي اا   للَباا  مااض ماادر ا  لمل تااف  لطاااعر ل

للحياااا   لبااال ،  ضاااَِ عاااو ملساااينا ل نيياااا  مناواااد  لااادالال  نتااال 

بلواااااح  تااااا   لااااالطو، ر اااااا  السااااا بد د ل ل سااااارد،  لم ااااار  لسياسااااال  

. مسارتااااا  ال عاااا  لأساااال ط ير   ااااا بلياااا   لطغاااااف... لاد ناااا   التاااا َس

 ،  ماااا يلااااف  لواااسا   لحسااااني   لوااال ي  ل فيناعيااا  ب تحينااا   لوااال ل 

ل لم  ليمااااااس  لم  نااااااغم ماااااض  لمليااااااس  لم  اااااد ا بالوااااالر  لطااااا ري   لب ااااا

ناواااارف  لماااارأف، ل ل اااال   اااااد  اااالطر نسااااا  لبنااااا    لبا لاااا  بال طااااا، لم 

ِ  لدى   ".  لسمالِ" لط ر

 

ر  الـدروِ  بـمـقـلـتـيـك  ؟  تـشـكـو الـضـيـاع  وتـشـتـكـي غـد 

ـقـلـتـاك  .. كـِذبـ    ر   بدربـِك  م  ـد   بـ   غ 



 

 لـذنـ   ذنـب ـك  ال ِســواك  ا

 

 أفـمـا رأيـ   الـبـحـر  مـصـلـوبـا  بـال مـا   

ـا أغـواك  فـي رمـي الـِشـبـاك    فـم 

 

ـد  ال تـرا   وال يـراك  ؟ ـي   أمـال  بـص 

 

 مـا دا   أن  الـعـصـر  شــيـطـانٌ 

ـالك    :وأنـ   رضـيـ   أن  تـبـقـى م 

 

ـ   يـداك   فـاقـنـع    بـمـا جـلـب 

 

 أطـلِـ   سـرا   يـقـيـِن يـوِمـك  مـن قـيـوِد ظـنـوِن أمـِسـك  

ـ   خـطـاك   ـِعـب  ـّكـاز  لـو ت  ـِخـذ  مـن ِضـلـِعـك  الـع   وات 

 

 إن  كـنـ   تـعـتـز   الـوصـو   الـى مـنـاك  

***  

اااوذ آر  اااا الاااا من لباااا   ما ني اااو  لمناسااا ا أوذ نطاااير د   ا تااار   طااا ر ل اااس  ما

م اب يااا ، تيااات  نااالس سااايدف  اضاااح   ااامالِ لي  لطااااعر  لنبياااس يتياااا  : " لسي

لماااا يلااا   .  لسااامالِ، ترأناااا ي لطنااااِ  تماااس  لطنااااِ منااا  أو  ناااا واااغار ِ 

أناا ي طاااعَر  ت رتاا  .. أتاارأ لاا ، لماي لاا  ددطاا ل   باار م اال  ااس ماارف

بااااالليض ت ااااا بااااا  يت اااارا  باااا ي لي نطااااا عبياااار  لواااادا  لاااا ِ  تمحاااا  

تساااا  ي تيااات  نااا ، لأساااب  عحيااا ي ن مااا  ااااادرِف لباطنااا  ..  أتر ااا



مد لحااا  ألااارى لسااايدف   اضاااح   نااالس  اي اااا ".  اااا  رلعااا  ياااا  اااارِ : " لي مي

 ل حماااا  ل لتاااارف ل ناااا   وااااف مااااو  تاااا  بااااأرل   لوااااسا   ليام اااا  

 لمان اا  م باا َ  اال متر ب ااا   أناا   غاارف مااو بتاار، بااس  ناا   لبتاار     

ر، ساااحم ير عااا  لدمااا  أميااار ِ لحتااارف يلااار ل لساااتا      أن اااس باااالمط

ساااااايدِ : " ل طااااااار  ساااااايدف ألاااااارى ب  حيااااااا  تالاااااا   اياااااا  ". ل ل حماااااا  

 لساااامالِ  ل بياااار ال أعاااااد ي  ححاااا   اليااااام  لرديباااا    اااا  ر ل نااااا طسحاااا  

 ياااام ملي ااا  .. دعااال    مااال لطااا اضم ل لااادِ تينماااا ييحاااِ تبالااا   ل حسااااي 

ردا  ي  رينااال متمحااا  باااالللف ل الساااا وااادتنل ماااا يلااا  لحتاااا   سااا   

رغااام  لبااالِ  مااااي س  يناااا ..  ناااا  طسااااال لياااا لطسلل ناااا  لباضسااا  ,  للااالف 

 ".أمس لحغد  نطا  ي  يمس 

*** 

 أمِ  فجرا  

 ..أطب  السهد  جفوني

 -أو شب  لي   –فرأي   الورد  

 ..ينسج  ثوبين من العطرِ 

 وعصفورا  عجيبا  

 ريش    يقطر  نورا  

 كالذي يقطر   في اللي ِ 

 فن  األنج ِ ج

 

 ورأي   الشم  في  يئة غصن  

 ..يتدلى من  عنقود من الياقو  

 والياقو  يا معصومة النهدين قان  



 لون  لون دمي

 

 يغس    -أو شب  لي -ورأي  النهر 

 ..ساقيك

 ..ونهديك

 ويلتف  على الخصر

 التفا  البرع  

 

 

*** 

ااو    ل ااالما بال َطاال،     ياار لتااد باادأ  لنماار  ااال آلاارا ننطاا ا  غ اار    ما

ااااوذ  لساااا ل  ال ريااااا  عي ِ لياااامذ  ِنااااا  عل وااااف لي  اااااو رباااااو  لنااااريا  لياااا ا

حيحاااا ا أرا  ن  اساااااِ ل ي ِااااا   ِاااام  نطبااااا  فيساااااو لبحااااللا طاااااطو  فماااااو

طليحاا ،  اا د در  م  باا  لي ساا س تحماااِ لي  اا  الااا أتاادا طحب اا  ب ااد عنااالد 

اااوذ مسارت ااا   سااااِ : " ما لااا      يماااو، ا    ااااو واااتيتاِ أننااال  نااا  مدر 

سااال    حمااا  منااا  ...  ااالوي  لواااتيد أيضااااِ أننااال   حمااا  منااا    نااا  مدر 

اااوذ مَِضااا   لطاااَ   لنيباااا   ياااف  غااادل تبااا   لنماااد سااانبح ، ل ياااف  ما لي

اااامالِ يتياااااا " غاااادل  لساااانبح  بياااادر   ،  ااااايدد  اعياباااااِ بطلوااااي ا  لسي

 .ل ت ر ماِ ل 

 

 


