
 مرافُئ فِي ذاكرِة يحيى السماوي

 (الحلقة الرابعة والعشرون  ) 

 لطيف عبد سالم 

َقاَفمممة َوف ممما ا  ا دف  الَسمممماويح يحيمممى شممماعرط بممممفط  لطمممرف محافمممء الاأل

اف  انممممما بال مممممماء   بإبداِعممممما المممممماة   َوعذوبمممممة ِري ممممما المسممممم مد ِممممممن  

َسممممممان  ال فممممممااء  َواح راممممممماَو شممممممباا بالحيمممممماة  َو مسممممممكا با مممممممء وَ  اإلن 

َوال عبيمممر َعمممن  ،موِمممما  َو،مممو لي ممما   َوحرصممما َعلَمممى المممدفاِض َعمممن  ِ مممايا 

عاشمممع لعملِمممما فِممممي ال ممممدريت  ف ممممب  َعممممن  اف  انِمممما بسممممبِر ل مممموار الحيمممماة 

بم عممةو وشمممذف منممذ نعوممممة لرفمممار   ا مممر الألمممِذي  عممء المطالعمممة ،واي ممما 

ي ممممألع دوممممما  َممممما  ملهممممما ا وء  -َوَممممما َيمممم اء  -المألوفممممة  فكممممان الك مممماف 

َن يديمما َو،ممو يحملمما َمَعمما لينممما  و مما فِممي حلِمما َو رحالمما َولمميت فافيمما  . َبممي 

َسمممان و  علممما فِمممي  لنأل القمممرا َة المسممم دامة  ف مممي ِلمممى  وسممميِف ممممدارف اإلن 

ِطمممبضو داةمممم َعلَمممى مف لمممِف ال  مممارف  ولنممما لن  ن صممموَر ممممد  حا مممة َممممن  

ِة الداةممممةج   مممِء  نميمممة اإلبمممداض عر ِلمممى المطالعممميمممم هن ا دف َونرمممم الِشممم

 عرية وِامممرا  القصممميدة بال ميمممِء ِممممن المفمممردا ِ فِمممي  ركيمممِف الصمممورة الِشممم

َو مممدعيما  لَِمممما ذكمممر ننفممما   فمممإنأل ا ديمممَف المصمممري عبمممات . َولكار،مما عذوبمممة

ا دبمممما   الألممممِذي ُيَعمممدح واحمممدا  َمممممن  ل،ممممِ (  9191 - 9881) محممممود العقممماد 

فِمممي القمممرِن العشمممرين  يشمممير ِلمممى القمممرا ِة بمممالقوء  الألمممذين لمعممم  لسمممماا،م

لسمممم  ل،ممممو  القممممرا ة  ك ممممف  وب ل،ممممو  القممممرا ة   داد عمممممرا  فِممممي " 

وِنمممما ل،مممو  القمممرا ة  ن عنمممدي حيممماة واحمممدة  وحيممماة ..  قمممدير الحسممماف 

واحممدة ب  كفينممي وب  حممرف كممء ممما فممي  ممميري مممن بواعمم  الحركممة  

".  عطينمممممي لكامممممر ممممممن حيمممممماة ،مممممي ال مممممي  -دون  ير،ممممما  -والقمممممرا ة 

وِسممممرافا  فِممممي حبِمممما للقممممرا ِة َوشممممذفا بَِممممما يك نمممم   الك مممماف ِمممممن  م ممممامين 

لممميت ،نمممماف ك ممماف لِمممرل  وب لسممم فيد منممما شمممميةا " ي ممميف العقممماد ِممماةب  

 ديممممدا  فح ممممى الك مممماف ال افمممما لسمممم فيد مممممن ِرا  مممما  لنممممي  علممممم  شمممميةا 

هونل وفمممميم  ديممممدا ،ممممو ممممما ،ممممي ال فا،ممممة ل وكيممممف يك ممممف الك مممماف ال مممماف

 . ”يفكرونل 



 :لـلـطـبـيـعـِة ِكـتـاُبـهـا 

 ..األشـجـاُر حـروف 

 ..األنـهـاُر ِمـداد 

 ..واألرُض الـورقـة 

 ال أحـَد ُيـجـيـُد قـراءتـهُ 

 كـالـطـيـورِ 

 واألطـفـاِل 

 !والـعـشـاق 

* 

 :َحـطـُبـِك أنـِت ولـيـس تـّنـوري 

 ..أنـَضـَج رغـيـَف قـصـيـدتـي 

 ظـنـونِـِك  ُدخـانُ 

 :ولـيـس بـخـوُر احـتِـراقـي 

 ..أسـالَ دمـوَع حـروفـي 

 :ريـُحـِك ولـيـس ِشـراعـي 

 أوَصـل سـفـيـنـتـي

 إلى الـّضـفـِة األخـرى

 !مـن نـهـر الـقـلـق 

 

مممَف لَنأل ميممممَء الَسممممماوي يحيممممى ِلممممى  مطالعممممِة منممممذ لن  بممممدل فطوا مممما الب َري 

 ب شممم يفو ِممممن  عاةل ممما الأل ِمممي كانممم   داةيمممةاببفِمممي مرحلمممِة الدراسمممة  ا ولمممى



َعلَممممى شممممي  ِمممممن الاقافممممة َوالكايممممر ِمممممن اإليمممممان  ِمممماد  ِلممممى سممممعيو داةممممم 

َقاَفمممممة  ل طمممممويِر مهارا ممممما فِمممممي ف ممممما اِ  ا دف َو ير،ممممما ِممممممن  ِنمممممواِ  الاأل

ِرفممممةَوال بعممممد لن   رسممممف  لَديمممما  لممممف الهوايممممة فِممممي مرحلممممِة الدَراسممممة  َمع 

ةممما  نهمممما  ممممدمنا  َعلَمممى القمممرا ة  محبممما  لهممما  الم وسمممطة  حيممم  لصمممب  ِار

ِلممى  حاَ ممَة الَسممماويَولمميت بمما مِر المفمما ئ القمموء ِنأل  .َوشممذوفا  بِمما نهممم

َوابر قمما  بفكممِر  َوسممملوكا    يمممادة نفمماع معرف مما ِمممن  ل ممِء  ممذاِ  الممرو  

عممم    لَديممما م عممممة القمممرا ة َوسمممما،م  فِمممي  ذوِِممما للمميممممِ  ِممممن  ممممموارِد 

َقاَفممممة َقاَفممممة  فَوالفُنممممون َوالُعلُمممموم اإلنسممممانيألة الاأل َسممممان كممممما  الاأل الأل ِممممي  مممم ين اإلن 

 العلممممما  الممممريي يمممم ين الطمممماووت بحسممممِف ماممممء روسممممي  لِممممَر بأ،مي ِهمممما

امممممرة المعايشمممممة َول،ممممء الفبمممممرة  بوصممممفِها الُمَ َفصِّصممممون َوالبمممماحاون وَ 

ِممممن  فبرا ِهممماج الحيممماة َوال فاعمممء َممممَف   اربِهممما  َوَمممما  بممماين  الحيمممة  ممممورِ 

َ َمعممما   هممما  عبيمممرط َعمممن  الواِمممف  َولداة لل ذييمممِر َوال طممموير َو حريمممر الُم    َنأل

ممم ِذبء َوال فلمممف  حيممم  يشمممير مالمممف ك ممماف  الَبَشمممريألة ِممممن  عواممممِء ابِس 

نَ اإلسممممممبم    الذممممممرف َولوء رةمممممميت ل مهوريممممممِة البوسممممممنةالشممممممرع وَ  َبممممممي 

فيلسمممموف اإلسممممبمي علممممي الهرسممممف بعممممد ان همممما  الحممممرف فِممممي بممممبِد  الوَ 

َقاَفممممِة بوصممممفِها (  9002 - 9191)  عمممم   بي مممموفي ي الفلممممع " ِلممممى الاأل

ا لي ممما  فِمممي مناسممبةو لفمممر  َمممما نصممما   ف مممب  َعممن ِولِممم"المسمم مر للمممذا  

لممى  علممم لممما الاانيممة ِ ى ح مماا ا ولمم. الح ممارة ُ علِّممم لممما الاقافممة فُ نممور" 

 9191 - 9881) نهممممرو   مممموا،ر بء   فِيممممما يممممر "لممممى  أمممممء ِف ح مممماا 

 ِممممن  نيمممِر اسممم عباد لوء رةممميت و را  للهنمممد بعمممد اسممم قبلها َوفبصمممها( 

َقاَفمممةَ   ".ا حممماد العقمممء ممممف المممرو  " ُ َعمممدح بوصمممفِها  ال ممماا البريطممماني لَنأل الاأل

الرواةمممي َوالكا مممف َوالم مممر م للبر مممو مانذويمممء يشمممير ذا ممما   فِمممي السمممياعِ وَ 

  بوصممممفِها  ممممرورة للحيمممماِة "ريخ القممممرا ة  ممما" ِلمممى القممممرا ِة فِممممي ك ابِمممما 

ِِمممرل كمممي " كمممال نفت   ف مممب  َعمممن   ابي ِممما فِمممي بدايمممِة ك ابممما ننفممما  عبمممارة 

ِممممن  ِشمممارةو  ،مممذا الك ممماف المحيمممر ُ،َنممما َمممما   ممممنا   ولعمممءأل ا ممممر" حيممما 

عبار ممممما  ،مممممو لَنأل المالمممممَف صممممما  -ربمممممما لشمممممعوِر الم لقمممممي  -صمممممادمة 

ِة ِمنمممما ِلممممى ال صممممحِر الاقممممافي فِممممي عممممالِم ب شممممكيءو سممممرديل لميممممء للمبالذمممم

ممما  اليممموم  حيممم  يمممذكر مانذويمممء ابر ن ينمممي المولمممد َوالكنمممدي ال نسمممية لَنأل



ممما ِمممد ممممر عليممما ِممممن  ِبمممءج  كلمممما ال قمممى شفصممما  لو رل  مشمممهدا   شمممعر لَنأل

   .ن ي ة   ارة ِرا ا ا

* 

 ..لـقـلـبـي ُحـجـرتـان 

 فـلـمـاذا ال يـتـِسـعُ 

 إآل

 واحـدة ؟ لـحـبـيـبـة  

 :أنـِت أيـضـا 

 !ال شــريـَك لـك 

* 

 " ..نـيـوتِـن" أعـرُف تـمـامـاً أيـن يـرقـُد 

 ..وأيـن كـان الـحـقـلُ 

 :لـكـْن 

 فـي أيِّ تـّنـور  انـتـهـِت الـشـجـرة ؟

 وفـي أّيـِة مـعـدة  

 اْســتـقـّرِت الـتـفـاحـة ؟ 

 

 أعـرف أن الـعـبـيـَد 

 :ا هـم الـذيـن شــّيـدو

 ..األهـراَم 

ـيـن   ..سـوَر الـصِّ



 .. وجـنـائـن بـابـل 

 :لـكـْن 

 أيـن ذَهـَب َعـَرُق جـبـاِهـِهـم ؟

 وُصـراُخـهـم تـحـت لـْسـِع الـّسـيـاطِ 

 أيـن اسـتـقـر ؟ 

 

ولمممد ِوفِمممي َفِمممما ملعقمممة ِممممن  "  ِممممن  لَنأل الَسمممماويَ  بفمممبِف اع قممماد المممبع 

َوَمممما لف مممى ِليممما بحامممي المعممممع فِمممي َ،مممَذا   الواِمممَف الفعلمممي   فمممإنأل "ف مممة 

ممما ابمممن بِيَةمممة فقيمممرة ُوِمممد ولمممد ِممممن  َرحممممِ    َفلَمممم  المعانممماة المنحمممى ياكمممدان لَنأل

ي ممد نفسمما فِممي بحبوحممةو ِمممن العمميي  َولَممم   كممن لسممر ا فممي فممي و َووفممرة 

مممممرة فِممممي " لربممممف عشممممرة " منممممذ وبد مممما  حيمممم  وصممممء  نقلممممء عاةل مممما 

ج لذمممر  السمممكن بمنممما ءو مممما رة   ناسمممف َممممَف ف ممما اِ  مدينمممة الَسمممماوة

ممممَ قِر  لََهمممما حمممماء ِب فِممممي سممممبعينياِ  "رحممممما   " دفممممِء والممممد     َولَممممم  َيس 

لبيممممِف  مك بمممما  اف مممم   القممممرن الما ممممي حممممين  ممممرف والممممد  مهنممممة البقالممممة وَ 

الأل ِممممي الروسممممية  الشممممركةِ  فَ َممممم مقمممماوب  اانويمممما   عمممممءَ   وَ الرمممممءالحصممممى وَ 

 ممموللى   هي ،ممما بهمممما ين حيمممم    معمممممء سممممن  السمممماوة ِامممم  ب حمممدي ِ 

َ ممممماا اإلسممممممن  ماوةَ الَسممممملنأل  المعلمممممومِ  ِممممممن  و. الممممممادل ين ج ُ عمممممدل من مممممما  إلِن 

 بممممالنرِر ل مممموفِر المممممواد ا وليممممة الدافلممممة فِممممي َ،ممممِذ  الِصممممناعة َوالم مالممممة

ال مممممراف العمممممادي واطمممممئ الكبري ممممما  فِمممممي صمممممحراِ  بح مممممِر الكلمممممت وَ 

الألممِذي يلممم م  ال ممبت َعلَممى  ممفاِف بحيممرة سمماوة  ا مممر الَسممماوة  َوو ممود

ممممة الماممممابرة َوال هممممد سممممعيا  فِممممي الوصمممموِء ِلممممى   عممممءِ  الُحُكومممممة الَمَحلِّيأل

َ ممماِا اإلسممممن محافرمممة  َن . المانمممى عاِصممممة العمممراع فِمممي ِِن  ولعمممءأل ِممممن  َبمممي 

ا دلمممة الأل ِمممي  ابممم  َمممما لشمممرنا ِليممما بفصممموِب نشمممأة الَسمممماوي فِمممي بِيَةمممةو 

ِلممممى مدينممممِة  فقيممممرة ،ممممو َممممما ذكممممر  ا ديممممف سممممبم ِبممممرا،يم َعممممن   يار مممما

دام ب ممممف سممممنوا   َوالأل ِممممي  الَسممممماوة للقمممماِ  الَسممممماوي يحيممممى بعممممد فممممراع

 عممود  ،ممِء  شممقةو موِعهمما وسممط السمموعمبي مما َوصممحبا فِممي  كممان يرممن لَنأل 



َعنهمممما ِبممممرا،يم بعممممد لربعممممة عقممممود ِمممممن  ذلممممف  الَسممممماوي  حيمممم   حممممد 

 صمممور  لن والمممد يحيمممى ممممن لاريممما  السمممماوة وعلمممى  "لقوء ال مممأريخ بممما

فممبف مممف يحيممى ل و همما اليسمماري  و،ممذا ممما بقممى فممي ذاكر ممي مممن  لممف 

الرحلممممة الشممممبيهة بحلمممممو بحسممممبِا  لكممممن يحيممممى فِممممي لقمممماةي بِمممما نهايممممة عممممام 

م  حكمممى لمممي ِصمممة لفمممر  فمممبء ا مسمممية ال مممي لِيمممم   كريمممما  9092

عمممن فقمممر ل،لممما  -فِمممي المممدنمارف يقصمممد لمسمممية بيممم  النفلمممة  -للسمممماوي 

 ".المدِف  و نقلهم في بيو  مس أ رة 

* 

 الـسـفـيـنـُة غـرقـْت ؟

 ال ذنـَب لـلـمـيـنـاءِ 

 !إنـُه ذنـُبـهـا 

 ..ال ذنـَب لـهـا 

 !إنـه ذنـُب الـمـجـاديـف 

 ..ال ذنـَب لـلـمـجـاديـِف 

 !إنـه ذنـُب الـّسـواعـد 

 ..ال ذنـَب لـلـّسـواِعـد 

 !ذنـُب الـّرأس إنـه 

 ..آه 

 كـم مـمـلـكـِة عـشـق  انـدثـرْت 

 واحـداً " رأسـاً " ألَن 

 رمـى الـفـتـيـلَ فـي الـغـابـةِ 

ـدَ   لِـُيـذيـَب الـجـلـيـَد الـُمـتـجـمِّ



 !فـي عـروقـه ؟

 

ب  عطمممي صمممورة  اإلحصممما ا َ  الألمممِذي يسممملم ِنأل  ِذا كنممما نمممركن ِلمممى القممموءِ 

ممِكلة الَفقممر كاملممة بوسممِعها الُمَسمما،َ  ممَف لَنأل الَفقممَر ُيَعممدل  َمة فِممي فهممِم ُمش  فممب َري 

ِمممممن  لكاممممِر الرمممموا،ر ف كمممما  فِممممي حيمممماِة ا َمممممم َوالشممممعوفج ِذ ب  ق صممممر 

ِ  َِصممممممماِدَية لو  َ َمعمممممممي َعلَمممممممى الحمممممممال يِن اب  مممممممأايرا  ،مممممممذا الوبممممممما  ال ُم  

مممة فحسمممف  َوِنممممما   عمممدا،ما ِلمممى ح مممممةو م شمممابكة ِممممن ا آلامممماِر اب   ِماِعيأل

َ َمعمممممما   المو عممممممة الأل ِممممممي ِمممممممن  شممممممأنِها الُمَسمممممماَ،َمة فِممممممي شمممممميفوفِة ال ُم  

َويممممممر  الم فصصممممممون  فممممممرد الَفقممممممر  .اإلنسممممممانيألة َوال ع يممممممء بهبِكهمممممما

يها َعلَمممى حقممموِع  مممة   سممماو  ِممممن  حيممم  الشمممموء فمممي  عمممدل كرمما،رة ا   ِماِعيأل

َسمممممانج ن ي مممممة لكاِر،ممممما  ِممممممن   َوالأل ِممممميالكارايمممممة    عمممممدد سممممملبية ناار،ممممما اإلن 

َ َمممممِف الَبَشممممريل ،ممممو َممممما يفمممميم فطممممورة ممممم  َعلَممممى َعلَممممى ال ُم   ف مممما اِ  الِعل 

َقاَفممة َوبابسمم ناِد ِلممى َ،مممَذا ابسمم دبء يمكممن ال ممم م بممأنأل البمماَت الألمممِذي . َوالاأل

مممة فِمممي ببِدنممما كمممان لَممما دورط مممماارط  فِمممي عاشممم ا َ َمعممما  الَمَحلِّيأل  شمممكيِء  ال ُم  

ياِسممميِّ  َو،مممو ا مممر الألمممِذي يفسمممر انفممراط لبناةهممما َوعيهمما  مممَنهم  -السِّ َوِممممن  َبي 

بشمممكءو مبكمممرج  فِمممي صمممفوِف حركمممة اليسمممار العراِمممي -يحيمممى الَسمممماوي 

  مممِء  حقيمممع حلمممم الطبقممما  المقهمممورة فِمممي ِِاممممِة دولمممة  رللهممما الحريمممة 

 .َويسود،ا العدء َوالرفا 

* 

 هـي الـتـي 

 ..رأْت كـلّ شيء 

 ـَرْتـنـي عـنـي فـأْخـبَ 

* 

 أِمـْن مـاء  جـسـُدك ؟

 كلما حـاصـرني الـعـطـش



 !أقـّبـله فـأرتـوي 

 أنـامـلـي الـيـبـيـسـُة تـغـدو فـراشـات

 .. حـيـن تـمـّسـُد يـاسـمـيـنـه 

 يـسـيـلُ الـضـوُء مـن بـلّـورك

 ُمـضـيـئـاً لـشـفـتـيّ 

 !والـكـرز الـطـريـَق نـحو حـقـول الـتـيـن والـزيـتـون 

* 

 الـجـالـسـون فـي األبـراج الـعـالـيـِة والـقِـمـم

 رؤوُسـهـم ُمـنـحـنـيـة  

 ..لـكـثـرة تـحـديـقـهـم نـحـو األسـفـل 

 نـحـن الجـالـسـيـن فـي األوديـة والـسـفـوح 

 رؤوُسـنـا ُمـرتـفـعـة  دائـمـاً 

 !لـتـحـديـقـنـا نـحـو األعـالـي 

*  

الألمممِذي ار شمممف ِهممموة ا دف مبكمممرا   عممماي  لَنأل الَسمممماويَ  َعلَمممى المممر ِم ِممممن  

بالكممممماد  ممممموفر لدنمممممى  َو رعمممممرض فِمممممي كنمممممِف عاةلمممممةو كادحمممممة َومكافحمممممة

ف ممممب  َعممممن  اسمممم حالِة ِي مممماد مكممممان مبةممممم فِممممي , اح يا ا همممما ا ساسممممية

يسممم  لَمما بممارسممِة ،واي مما فِممي المطالعممِة  -َولممو بالحممدود الممدنيا  -من لِمما 

ا دبيممممة  ِب لَنأل ذلممممف لَممممم  يحممممد ِمممممن  ع ِممممما فِممممي الماممممابرِة َعلَممممى َوالك ابممممة 

ِرفمممةالسمممعي ِلمممى الحصممموِء َعلَمممى مممموارِد الطلمممِف العلمممم وَ    حيممم  كمممان َمع 

َن  لممف السممبء ذ،ابمما َمممَف  يعمممء  ا،ممدا  ِمممن  ل ممِء  حقيممع مراممما  َوِمممن  َبممي 

منممم ِء ِممممن  ليممماِم الصممميف القممماةر ِلمممى  بعمممِ  ل رابممما فِمممي لوِممماِ  الرهيمممرة

صمممديقا المممَوُدود الشممماعر َوالفنمممان ال شمممكيلي عبمممات حممموي ي  َوالألمممِذي كمممان 



 نرممميم حيا ممما بشمممكءو ي علممما ِمممادرا  َعلَمممى  و مممف عاةل ممما الممممادي ي مممي  لممما

ف مممب  َعمممن   ممموفيِر البِيَةمممة المبةممممة للمطالعمممِة َوممارسمممة   اب يممماِض الك مممف

 ا ج  مممرا  عممممء،واي مما فِمممي الفمممِن ال شممكيلي  حيممم  كمممان َدفمممُء عاةل مما  يمممد

والمممد  فِمممي   مممارِة الحبممموف  باإل مممافِة ِلَمممى لَنأل عمممدَد لفمممراد عاةل ممما ِليمممء  

مم ِذبِء  رفممة ال مميوف الأل ِممي يشممار ِليهمما محليمما   ا مممر الألممِذي مكنمما ِمممن  ِاس 

ممممممِم  فِممممممي م ابعممممممِة ،وايا مممممما المف مممممملة " الديوانيممممممة " لو " البرانممممممي " باس 

لنأل  لممممف الح ممممرة كانمممم  ممممم ودة  َونشمممماطا ا الأل ِممممي يحبهمممما  َمممممَف العممممرِ  

بماابممممِة البممممراد المع مممممد فِممممي  -بمروحممممةو سممممقفية ولراةممممف فشممممبية َوَبممممدن 

لحفمممِر المممما  بأوعيمممةو وسمممط المممالا الملفممموف با كيممماِت  -الوِمممِ  الحا مممر 

َويقينمممما  لنأل  ميممممَف  لممممف المممممواد َوَعلَممممى الممممر ِم ِمممممن  بممممداةي ها . النسممممي ية

حمممة فِمممي منممم ِء الَسمممماوي يحيمممى ول لمممف َوبسممماط ها  لَمممم   كمممن يوممممذاف م ا

 .م ايليا

* 

 " ..عـلـمـاً فـي رأِسـِه نـار " لـم يـكـن 

 لـكـنـه مـشـهـور  أكـثـُر مـن الجميع  

 فـهـو الـوحـيـُد الـكـامـلُ نـقـصـاً 

 فـي مـديـنـة  

 !جـمـيـُع أهـلِـهــا نـاقـصـو الـكـمـال 

 ..ظـافـر  بـالـرذائـل كـلـهـا 

 .. عـن الـشـرف  غـريـب  

 :ال تـحـزنـي يـا تـفـاحـتـي الـحـالل 

 أعـرُف أّن مـاَء غـســيـل ثـيـاب الـمـومـس 

 أطـهـُر مـن أن يـكـون ِحـّنـاًء لـشـاربـهِ 

 ..لـكن فـضـلـُه عـلـى الــعـهـر كـبـيـر 



 فـلـواله

 مـا كـنـا سـنـعـرفُ 

 أن بـعـَض الـمــخـانـيـثِ 

 يـحـيـضـون

 !ـثـون مـن ضـمـائـرهـم فـيـطـم

 هـل كــان كـتـاُب الـلـهِ 

ُس شـهــَد الـنـحـلـةِ   ســُيــقـدِّ

 لـوال

 قـذارةُ الـخـنـزيـر ؟ 

*  

الَسممممممماوي يحيممممممى ِصممممممد  طممممممويِر لدوا مممممما  لمممممميت فافيمممممما  لنأل محمممممماوب ِ 

الِشممممعرية َوصممممقء مهارا مممما  منح مممما حمممماف ا  لل فاعممممِء َمممممَف عممممالِم القممممرا ة 

َيممم اء شمممذوفا  باإلِبممماِء َعلَمممى اب يممماِض الك مممف الورِيمممة  َوا دف  حيممم  َمممما 

َو مممن َ،ممَذا . ح ممى َمممَف رممن الكايممر ِمممن النفممِف الاقافيممة لَنأل  مَنهمما ان هممى

" المعنمممى اسممم وِف ني عبمممارة للشممماعر البحرينمممي ِاسمممم حمممداد يقممموء فِيَهممما 

ج ِذ لَنأل "المعرفممممة ال ممممي ب  نميهمممما كممممء يمممموم    مممما ء يوممممما  بعممممد يمممموم 

بابسممم ناِد ِلمممى الُمَ َفصِّصمممين  حفلممم  العقمممء  و فلمممع الكايمممر ِممممن  القمممرا ةَ 

الرواةمممممي والكا مممممف المسمممممرحي   ال  مممممارف  فالاقافمممممة ِممممممن  و همممممِة نرمممممر

 ِمممممن  لفو فرنسممممي   اةريممممة شممممديدة الفقممممر فِممممي بيةممممة ولممممودمال -الفرنسممممي 

صمممممرفة البشمممممر " ،مممممي (  9190- 9192) للبيمممممر كمممممامو  -َولم ِسمممممبانية 

َوالممممذ،ُء فِممممي ا ممممِر ،مممو َمممما لاب  ممما الدراسمممما  ". فمممي و ممما مصمممير،م 

مممة ِممممن  ن ممماةَا  شمممير  حديمممدا  ِلمممى لَنأل القمممرا َة ا دبيمممة ُ كسمممف العقمممء  الِعل ميأل

َورمممماةف معرفيممممة عممممدة  ف ممممب  َعممممن  لَنأل ُم عممممَة القممممرا ة  ف ممممي بحسممممِف 

ا دبيمممما  العلميممممة ِلممممى م مممماعفِة  ممممدفع الممممدم فِممممي منمممماطعو عديممممدة ِمممممن 

دراسممممة الروايممممة ا دبيممممة وال عمممممع "   َوَاَبممممَ  لي مممما  لنأل الممممدماِ  البشممممري



َوفِمممي َ،مممَذا السمممياع ". فمممي ال فكيمممر بقيم هممما ِممممن ا عمممماء الفعالمممة للعقمممء 

يشممممير ا ف ا ديممممف يوسممممف  مممم راوي ِلممممى صممممديقِا الَسممممماوي يحيممممى 

ينمماُم ابممو علممي وفممي عينمما ِافيممة  ويفيممع وفممي بابمما عينمما الاانيممة " بممالقوء 

ا  ينمممام وب ير ممما ِنلممما ا. رباعيمممة ممما ولبمممد  ع داةم  ِنلممما ِبمممن الشمممعر  . لم مممأرل

يقممممرل كايممممرا  وينممممام ِلمممميب   . ِبممممن ا رع  ِبممممن المحبممممة واإلبممممداض العراِممممي

وي مممميف ". معللممممع علممممى  ممممدران الذربممممة   ممممارع فممممي ذاكممممرة المممموطن 

وب يففممممى علممممى لحممممد بممممأنأل العربيممممة " .....  مممم راوي لي مممما  َممممما نصمممما 

لة إلرهمممار فكمممر  الراِمممي ونفسممما السممممحة الفصمممحى رلممم  لدا ممما المف ممم

. وِي ممماد لسممملوبا الفممماب ل عبيمممر  ا دبمممي المممذي ي سمممم بالمحبمممة الكونيمممة

فهممو حممين يقممف علممى منصممة المنبممر  لقمما  كبلبممءو  ممري  ُيرفممرف بصممم و 

و،مممو ُيذمممرد اناشممميد المحبمممة والسمممبم  وحمممين  قمممرل لممما  لممم مت اسممم عداد  

َوي ممممميف . السمممممامية لل  مممممحية ممممممن ل مممممء الذايممممما  النبيلمممممة وا ،مممممداف

وب ُبمممدل لمممي لن اع مممرف لنأل الر مممَء حمممين " ال ممم راوي لي ممما  َمممما نصممما 

  معممممف بمممما محطمممما  الو ممممود سمممم  د  مممممن الممممو ن الاقيممممء فممممي الشممممعر 

َوفِممممي المنحممممى ذا مممما  فاطبمممما  ".والاقافممممة واإلنسممممانيلة وافبِيمممما  الحيمممماة 

ا ممممء اسمممم اذنا ومعلمنمممما الف" الشمممماعرة العراِيممممة رنممممد الربيعممممي بممممالقوء  

،مممو يشمممبف الر بمممة  يحيمممى السمممماوي داةمممما حمممين اِمممرل لمممف ا مممد كمممء مممما

ابدبيمممة عنمممد الم لقمممي وي مممد ابصمممالة فمممي الكلممممة والرصمممانة فمممي اللفرمممة 

الطممممممابف  او المفممممممردة ال ممممممي  سمممممم فدمها فممممممي ِصمممممماةدف المميمممممم ة ذا 

 ". السماوي 

* 

كـِض   ..ثـمـة وقـوف  أسـرُع مـن الـرَّ

 لـلـجـدولِ هـذا مـا قـالـه الـبـئـُر 

 !فـي وصـفـِه الـّنـاعـور 

 

 ..ثـمـة ركـض  أْبـطـأ مـن الـوقـوف 



 هـذا ما قـالـه جـبـلُ الـحـقّ 

 فـي وصـفـِه 

 !غـزالَ الـبـاطـل 

 

 ثـمـة بـيـاض  أكـثـُر ُعـتـمـًة 

 : مـن قـعـر بـئـر  فـي لـيـل  يـتـيـِم الـقـمـر والـنـجـوم 

 ... مـثـالً " ـيـِت األبيـض الـب" بـيـاُض األكـفـاِن و

 

 :ثـمـة َسـواد  أكـثـُر بـيـاضـاً مـن مـرايـا الـّصـبـاِح 

 .. الـَحـَجــُر األسـوُد ومـقـلـتـاِك مـثـالً 

 

كيفيممممِة  كممممان ي أمممممُء َعلَممممى نحمممموو مامممممر فِممممييمكمممن ال مممم م بممممأنأل الَسممممماوَي 

مممُدو بمفا،يِمممم  فِمممي حلممممو داةمممم كمممان م ابعمممة مسممم قبلا  حيممم  ا ال و،ريمممة َيب 

المولممممود فِممممي " بمممماولو كويلممممو " م نا ممممما  َمممممَف رايممممِة الرواةممممي العممممالمي 

م  َوالألممممِذي نشممممر  مالفا مممما فممممي لكاممممر ِمممممن  ماةممممة 9120البرا يممممء عممممام 

َوفمسممين دولممة  و ر ممم  ِلممى لكاممِر ِمممن  فمسمميِن لذممة  َوبيممف ِمنَهمما لكاممر 

نسمممان مطلقممما  ب يسممم طيف اإل" َوالأل ِمممي نصمممها  ِممممن  ابامممين مليمممون نسمممفة 

الحلممممم  ممممذا  الممممرو  كممممما لن ابطعمممممة  ممممذا  .. لن ي وِممممف عممممن الحلممممم

نمممر   البممما  فمممبء و ودنممما لحبمنممما  فيمممف  ور با نممما  حمممبط  ... ال سمممم

لو مالَممممما ". لكممممن ي ممممف ابسمممم مرار فممممي الحلممممم وِآل ما مممم  الممممرو  فينمممما 

ل،ممممم الشفصمممميا  فِممممي م مممماِء ك ابممممة  الألممممِذي ُيَعممممدل  يقمممموء ن يممممف محفممممور

كيمممف ن ممم ر وللسمممما  ،مممذ  ال رِمممة  " الروايمممة الأل ِمممي اب ليممم  بالمصممماةف 

ولممممهر  ،ممممذ  الف ممممرة  وللممممورد ،ممممذا الشممممذا  وللقلممممف ،ممممذ  القممممدرة 

الع يبمممة علمممى الحمممف  وللمممرو  ،مممذ  الطاِمممة البنهاةيمممة علمممى اإليممممانل  



يحبوننممما  كيممف ن مم ر وفممي الممدنيا مممن نحممبهم  ومممن نع ممف بهممم  ومممن 

كممممان حريصمممما  َعلَممممى ِكممممماِء يحيممممى الَسممممماوي   ف"ومممممن يع بممممون بنممممال  

َع طموحا ممما َويصمممب  لمممُا شمممأن يحقمممدراسممم ا ال امعيمممة فِمممي كليمممِة اآلداف ل

فكمممان  فِمممي الحيممماةج  نمممُا لراَد فعمممب  ِممممن  لعماِمممِا لن  يلمممبَت اممموف ال مممدريت 

ي اللذمممِة العربيمممة َ لَمممى شممهادِة البكمممالوريوت فِمم لممُا َمممما لرادل بعممد لن  حصمممءَ 

سممما  لممممادِة  م 9121عمممام  فذمممدا  مممديرا  بابشممم ذاِء فِمممي حقمممِء ال مممدريت مدرل

  باإل ممممافِة ِلممممى ابسمممم مراِر "ِعداديممممِة السممممماوة " اللذممممة العربيممممة فِممممي 

َوِمممد كمممان حقممما  سمممعيدا  َومسممم م عا  . بِعملِممما فِمممي ميمممداِن الصمممحافِة َواإلعمممبم

لحبهممما  َوشمممذَف بَِهمممما ح مممى حممممدود فِمممي ممارسممم ِا لِمهنممممِة ال مممدريت الأل ِممممي 

  حيممم  كمممان يحممماور طببممما  ويعممميي معهمممم  م قمصممما  لعممممار،م العشمممع

َومسممم ويا  َوعممميهمج ِذ كانممم  عبِ ممما اإلنسمممانيألة بِهمممم  ُ نسممميا الكمممد َوال عمممف 

اليمممومي  َوَمممما َيممم اء لممملن مامنممما  ب لمممف السممم ية المسممم نيرة َعلَمممى المممر ِم 

ِ  َمممممَف بعممممِ  اإلدارا  المدرسممممية   لبمممم  لَمممما بحقمممما  ِمممممن  ُمشممممكب ِمَممممما

اانويممممِة ال حريممممر بمدينممممِة حيمممم  كانمممم  ِحممممدا،ا السممممبف فِممممي نقلِمممما ِلممممى 

ا ف ا ديمممف يوسمممف  ممم راوي    فالَسمممماوي يحيمممى كَمممما وصمممفاالسمممماوة

ِنأل السمممماويل يحمممف العربيمممة وي قنهممما حمممدل اإلبمممداض  وب ير مممى " بمممالقوء 

ةةط ومشمممعةط فمممي سممممما  ،ممممو ن ممممةط م مممي... بسممموا،ا لك ابمممة لدبممما الذ يمممر

ا دف العربمممي الُمعاصمممر  سمممرا ا ب ين مممف  ي ممما  وب  نطفمممئ ف يل ممما  

سمممكف معانا ممما اإلنسمممانيلة والوطنيمممة فمممي  ِصممماةَد حللمممع فبلهممما بأ نحمممةو ب 

 حمممد،ا سمممموا   عصمممَر فيهممما ِلبممما  وممممن  ممممن و،ممما شمممرايينا ك ابممما  

ي مممر م لفر هممما فمممي ِلمممِف القمممارع العربمممي  ليعطيممما طاِمممة روحيلمممة  و،مممو 

َوي ممميف " لممما لحاسيسممما ومعانا ممما  بمممء ُِمممءل لحممم ان شمممعبا ومحنمممة بلمممد  

،مممو شممماعر َولديمممف َوناِمممد َوباحممم   يم شمممع القلمممم لينشمممر مبادةممما " لي ممما  

وِناعا ممما الُمف ممممرة بفمممرن ابعمممماع بلذمممةو  شمممد القمممارع و حفمممر اإلبمممداض 

اعمممة بمممين يديممما  فمي  ممما ب  كممممن  فيممما  لذمممة يع نهممما ويصمممقلها ل مممأ ي طول

 مكنممما ممممن اللذمممة العربيمممة وحسمممف  بمممء فمممي القمممدرة علمممى اسممم فراا  فمممي

مممما .  ركيبممما  لذويممممة سمممماحرة فعنممممدما   ممم اوُا لذممممة اإلبممممداض بصمممماحبها فإنل

مممممن  يممممر شممممف سمممم ولُد القصمممميدةُ ويولممممُد الممممنبل ا دبمممميل و ولممممد القطعممممة 

الناريمممة بمممأبهى حللمممة  وكيمممف ِذا كممماَن المبمممدُض ِمممد انذممممَت فمممي  فاصممميء 



كرة ل ك مممف ،ممممل الممموطن ومعانممماة الشمممعف ممممن حممماكم عالقمممة فمممي  سمممد المممذا

". لرعممممن وساسممممة ب يفقهممممون مممممن الحيمممماة ِآل الفسمممماد والق ممممء وال عصممممف 

ِن " َومالَممممما لشممممار ِليمممما الشمممماعر الممممدك ور ابممممرا،يم الف علممممي بممممالقوء 

 ح مممموي علممممى م ممممامين  ا عممممماء الفالممممدة فممممي ا دف  ،ممممي  لممممف ال ممممي 

بممما لم والمعانممماة  وليسممم   صمممادِة مم و مممة انسمممانية نابعمممة ممممن لحاسممميت

لو   لمممف ا شمممكاء ال ماليمممة ال مممي ب  ح ممموي علمممى ليمممة ِيممممة م ممممونية 

فمممممن يقممممرل  ..بعيممممدة عممممن المصممممداِية  و،ممممي م ممممرد  ممممرف بر مممموا ي 

فالسمممماوي ،مممو ن ا ممما   ..السمممماوي ِنسمممانا  ون ا ممما  لمممم ي مممد فارِممما بينهمممما 

ذلف لشمممار كممم ".ون ا ممما ،مممو السمممماوي  و،مممذ  ،مممي ِممممة القيممممة اإلبداعيمممة 

ممما علممي موسممى ِممارع كممريمِليمما  مما كممان َعلَممى معرفممةو ِديمممة  -  اس  ممُدو لنأل َيب 

" بمدافلممممةو نشممممر  فِممممي لحممممِد المواِممممف اإللك رونيممممة بممممالقوء  -بِالَسممممماوي 

ِاممممة شمممامفة وشممماعر كبيمممر عراِمممي لصممميء  وطنمممي حمممد نفممماض العرمممم  

صممممامد كال بممممء ا شممممم  لممممم ي ذيممممر  ولممممم يممممنحن ل ممممنت بشممممر  محممممف 

 ".   رِيع ابحسات  شفيف عذف حلو المعشر  لبي النفت لل ميف

 

ـَهـم  بـيـقـيـنـي فـي مـحـكـمـِة الـظـنـون   ..ُمـتَّ

 حـزنـي الـّشـاهـُد عـلـيَّ 

 !ولـيـس مـن فـرح  ُيـدافِـُع عـنـي 

 

 أيـهـا الـّراعـي أِعـرنـي مـزمـاَرك

 ألنـشَّ بـِه ذئـاَب الـوحـشـةِ 

 !ِخـراِف طـمـأنـيـنـتـي عـن بـقـايـا 

 

* 



 

 ..مـنـذ دهـور  وهـو يـصـرخ 

 لـم يـسـمـعـه أحـد 

 ..لـيـس ألنـه ُيـصـفـق بـيـد  واحـدة   

 ..وال ألنـه مـثـقـوُب الـحـنـجـرة 

 إنـمـا

 ألنـهـم اعـتـقـلـوا الـهـواءَ 

 فـي قـاعـِة الـوطـن

 

* 

 

 كـلُّ ضـغـائـن الـعـالـم 

 أضـعـُف 

 ـهـزَم مـن أن ت

ـيـن   قـلـبـيـن ُمـتـحـابَّ

 بابسمممم ناِد ِلممممى َممممما  يسممممر لَمممميأل ِمممممن  شممممهادا   َوبسمممميألما لحاديمممم  طلب مممما

الألمممذين ار قمممى الكايمممر ِممممنهم سمممبلم ال طمممور فِمممي َمممما  بممماين ِممممن   مممروِف 

 عشمممَع الَسمممماوي لل مممدريت انعكمممت ا دف  َمممما لرننمممي مبالذممما  ِن  ِلمممُ  لَنأل 

بَِيمممة بِمدين ِممما بصمممورةو ِي ابيمممة َعلَمممى  ر  ف مممب    طمممويِر ا دا  فِمممي حقمممِء ال أل

فِممممي نفوسممممِهم بممممذرة القممممدرة َعلَممممى  َعممممن  محاسممممنِا للطلبممممِة الألممممذين  ممممرت

ِمَيمممممِة مممممموا،بهم َو طمممموير ِمممممدرا هم  حيممممم   الن مممما  والسمممممعيل الحايمممم  لَ ن 

مكنممم هم بحقممما  ِممممن    عمممودوا َعلَمممى النرمممِر ِلمممى الدراسمممِة بطريقمممةو ِي ابيمممةج

َقاَفممممة  فِممممي بطمممموِن ك ممممفال بحممممِر  الُعلُمممموم َوال م ممممف بممممال  واِء فِممممي سمممموِ  الاأل



برنممماما العممممء َ،مممَذا َعلَمممى لسممماليِف  ي ممماف ِلمممى ذلمممف انعكمممات. َوالفُنمممون

َو ممممدعيما  لَِممممما ذكممممر ننفمممما   فمممممإنأل . ِمممممن  المدرسممممين ال عامممممء َمممممَف لِرانِمممما

عمم  م ايليمما الَسممماوَي َوِمممن  فممبِء اسمم عرا  َممما لُ ممي  لَمميأل ِمممن  لِممواِء ب

لبمممدض فِممي لداةِممما كمممدرت للَُذمممِة  َوالنرممر فِممي شمممهاداِ  نفممرين ِممممن  طلب مما 

َن لبمممر  َول،مممم المممدبةء َعلَمممى ِبداعممما ،مممو اع مممراف  .العربيمممة ولعمممءأل ِممممن  َبمممي 

مممة َبمممِويل  اإلشمممراف ُمِديِريأل فِمممي محافرمممِة المانمممى بمممالنهِا الألمممِذي اف طممما  الَ ر 

لكاممممر ِمممممن  مممممرةو مهمممممة ِِامممممة  فِممممي طراةممممِع ال ممممدريتج ِذ لوكلمممم  ِليمممما

دروت نموذ يممممة لطببِمممما يح ممممر،ا مدرسممممو َومدرسمممما  اللذممممة العربيممممة 

فِممممي المحافرممممة  َوبسمممميألما فِممممي درِت النحممممو  حيمممم  كممممان يقمممموم ب ممممأليِف 

ُ ممموض المممدرت  َوِممممن  فمممبِء شمممر  القصممميدة  ِصممميدةو    ممممن لبيا هممما َمو 

لقصممميدة َو بيمممان يممم م اسممم نباط القاعمممدة النحويمممة  كمممما يممم م معرفمممة بحمممر ا

السممممما  ا سمممملوبية َوالبب يممممة  باإل ممممافِة ِلَممممى رسممممِم موا ممممف الهممممم ة 

النقممِد َوالبب ممة " درسمما  فِممي " الممدرت النحمموي " وممما الممى ذلممفج فأصممب  

ِة الممممنب َوِشمممماعة  -الم عمممممد  -َمممممَف حرصمممما " َوالمطالعممممة  َعلَممممى ِنسممممانيأل

مممممة وَ  َقاَفمممممة الَمَحبأل ال سمممممام  كبمممممديءو لهمالمممممِة الفكمممممر اإلنسمممممانيل ال قمممممدمي َواأل

 .ال امدة َوالشعارا  الأل ِي كان ي  منها ك اف القواعد لو النحو

ُِممم م  للمعللمممِم " لحممممد شممموِي المشمممهور  فِمممي وِممم و لَمممم  يعمممد فِيممما بيمممُ  شمممعر

حا مممرا  فِمممي لذ،ممماِن   "كممم اَد المعللمممُم لن يكممموَن رسممموب ... َوفِّممم ِا ال ب يممم ب

مماُ الكايممر مممن ال ربممويين فِممي ببِدنمم لصممب  فِممي فبممِر كممان  اج لِ يقممنهم ِمممن  لنأل

بوصمممفِا ِممممن ا بيممماِ  الِشمممعرية الأل ِمممي ب ينسممم م م ممممونها َممممَف َمممما ي مممري 

حاليمممما  فِممممي لروِممممِة مدارسممممنا بفعممممِء  مممممرد الطلبممممة َعلَممممى لسمممما ذ ِهم َوعممممدم 

ب شمممم يفو ِمممممن  " ال قممممديِر َوابح ممممرام " َمممممنحهم المسمممم و  المطلمممموف ِمممممن  

َممممممَف فو مممممى ديمقراطيمممممة المح مممممء   ممممممور الم فممممماعلينبعمممممِ  لوليممممما  ا 

ممممة َبِويأل   و ممممد  ِمممممن المناسممممِف اسمممم عرا  بعمممم  مناِممممف الَسممممماوي الَ ر 

فالمممممذ،ُء فِممممي ا مممممِر لَنأل مهنممممَة ال ممممدريت لكسممممب  الَسممممماوي صمممممداِا  

لكممم اد ل ممم  م لن َ،مممَذا ال فاعمممء اإلي مممابي واسمممعة َوحميممممة َممممَف الطمممبف  وَ 

َن ا سممباف الألمممذين  الأل ِمممي حببممم  ا دف لعمممددو كبيممر ِممممن  طببممما كممان ِممممن  َبمممي 

لصمممب  لبع مممهم اليممموم ح مممور  الكبيمممر فِمممي المشمممهد اإلبمممداعي العراِمممي 

كا دبممما  َوالشمممعرا  ِاسمممم والمممي  ِيممماد لحممممد ،اشمممم  ن مممم عبيمممد عمممذوف  



بممماِر صممماحف  كمممارم الحصممميني  المممدك ور عبمممد المممرحمن كمممارم  يمممارة  

 .،م كايرونالشهيد المنا ء كارم وروار و ير

   

 َسـَحـَبـْتـنـي مـن مـرايـا ُشـرفـِة الـفـنـدِق نـحـو الـقـاِع صـخـرةْ 

 

ـثـُت بـحـبـل  مـن دخـان  كـلـمـا أنـفـُثـُه   :فـتـشــبَّ

 يـنـفـثـنـي آهـاً وحـسـرةْ 

 

 فـتـالشـيـُت كـمـا فـي الـبـحـِر قـطـرةْ 

 

 هـل ألـقـيـَت نـظـرةْ  :أيـهـا الـعـابـُر مـن فـضـلـَك 

 

 حـولَ هـذا الـبـحـِر والـشـرفـِة والـشـارِع والـبـئـرِ 

فـإنـــــــي ضـائــــــــع  أبـحــــــــُث عـنـــــــي مـنــــــــذ أْن َســلَّــــــــَم وادي الـنـخــــــــِل 

 لـلـعـاصـيـن أمـَرهْ 

 

 لـم أجـدنـي فـي دجـى الـبـئـِر وبـطـِن الـذئـِب والـحـوتِ 

ـشـَت عـنـي ؟  فـهـل فـتَّ

ـأ قـبـلَ الـمـوِت قـبـَرهْ إنـنـي   األعـمـى الـذي هـيَّ

مممةكممان الَسمممماوي صممادِا  فِمممي مهم مما ال َبِويأل َوالم مالممة فِمممي سممعيِّا الحايممم   َ ر 

َقاَفمممة َو أاير،ممما   للُمَسممماَ،َمِة بِبنممماِ  ل يممماءو محصمممنة بمممالعلِم َومدركمممة لقيممممِة الاأل

مممَد لنأل ُكمممءأل َمممما فعلممما لَمممم  يكمممن ذا ل،ميمممة فِمممي صممملفِ  مممة  َبي  َبِويأل  فكيمممر ِدارة َ ر 



َهمممء ِممممن  معممميِن النرمممام الشممممولي فكمممرا  َوممارسمممة  حيممم  فمممو ئ بقمممراِر  َ ن 

مممة الَسمممماوة " نقلممما ِممممن  اآلفممماِع الأل ِمممي ي مممد نفسممما فِيهممما ِلمممى  مممة َبلَديأل   "ُمِديِريأل

َوبعممد م ممي سممنة دراسممية كاملممة ِ مما،ا فِممي العمممِء . مورفمما  ب عمممء لمما

مممِة الَبلَد مممة  اسممم عاد الَسمممماوي يحيمممى فرحممما  ُصممموِدر منممما كيمممدا فِمممي بُمِديِريأل يأل

بَِيمممة  ر  بَِيمممة بسمممبِف حا مممة ال أل ر  لعقممماِف ِعمممادة فدما ممما اانيمممة ِلمممى ِِطممماِض ال أل

َوِمممد مكممم  فِمممي ال مممدريِت سمممنوا  عمممدة  ح مممى . يوممممذاف ِلمممى المدرسمممين

شمممروض النرمممام الحممماكم فِمممي ال عاممممِء َممممَف َ،مممَذا القِطممماض الحيممموي بابسممم ناِد 

َوحممممين لعلممممن الَسممممماوي ام ناعمممما َعممممن  اإلن ممممماِ  ". ال بعيمممم  " ى نهممممِا ِلمممم

ليممممارت " بريممد الَسممماوة " للحمم ِف الحمماكم   ممم نقلمما وريفيممما  ِلممى مك ممِف 

ام رسمممماةء " فِيممما وريفمممة  مممما كمممان بمممماع راِف "ر ل "   َعلَمممى الممممر ِم ِممممن  لَنأل

َبمممِويل  مممة اإلشمممراف الَ ر  مدرسممما  نا حممما   َوِدارة المدرسمممة َوطببممما " ُمِديِريأل

َبمممِويل كانممم   كللفمممُا سمممنويا  بإِاممممِة درتو  مممَة اإلشمممراف الَ ر  لدر مممة لنأل ُمِديِريأل

نممممموذ ي لطببِمممما  بح مممموِر مدرسممممي َومدرسمممما  المحافرممممةج ِذ فممممو ئ 

بَِيمممممة محافرمممممة المانمممممى " ذا  صمممممبا  بمممممأمرو صمممممادر ِممممممن   ر  مممممِة  أل " ُمِديِريأل

 19019المممممرِم " الممممو اري بإنهمممماِ  عبِ مممما بال ممممدريتج ِسمممم نادا لهمممممِر 

الألمممِذي يق مممي بنقمممِء    وَ "م 9180َوالممممارِ فِمممي الاالمممِ  ِممممن   ممممو  عمممام 

ام  رسمممماةء " ِلممممى " مممممدرت " فدم مممما الوريفيممممة ِمممممن   فِممممي مك ممممِف " ر ل

َوالمممممذ،ُء فِممممي ا مممممِر لنأل السممممبَف المعلممممن فِممممي لمممممِر نقممممء . بريممممد الَسممممماوة

المصممملحة العاممممة "   ممميا  ،مممو مق -َوعمممدد نفمممر ِممممن   مبةِممما  -فدما ممما 

رف مممما َو مبةممما اإلن مممما  لحممم ِف البعمممم  :   ِب لَنأل  يمممَر المعلمممن ،مممو "

 .الحاكم

 

 

 "ِهــْنـلي بـيـْج " لـسـُت وحـدي أجـلـُس االن عـلـى سـاحـِل 

 

 أرمـي الـمـوَج والـرمـلَ بـأحـجـاِر الـنـَدمْ 



 

 

 لـسـُت وحـدي فـأنـا فـي قـلـبـَي للاُ 

 

 ـنـيَّ بـحـر  وفـي عـي

 

 ويـدي تـحـمـلُ أوراقـاً وتـبـغـاً وقـلـمْ 

 

 

 وبـأعـمـاقـي جـبـال  مـن هـمـوم  

 

 وسـهـول  مـن ألـمْ 

 

 

 ..لـسـُت وحـدي 

 

 إنـنـي فـرد  ولـكـْن بـيـن أضـالعـي شـعـوب  وأمـمْ 

 

 

 كـيـف أشـكـو وحـشـَة الـِوحـدِة والـبـحـُر صـديـقـي

 



 .. ونـديـمـي الـصـمـتُ 

 

 هـل يـشـكـو صـريـَر الـريـِح مـزمـاُر األَصـّمْ ؟

 

الشممممماُف الاممممموري المهمممممووت بمممممالاورِة الأل ِمممممي لكلممممم  نفسمممممها فِمممممي مطلمممممِف 

 -بعمممد عقمممود ِممممن   لمممف ا يمممام  -سممم ينيا  القمممرن الما مممي  َوالألمممِذي وصمممَفا 

الَسممممماوي كممممالح ر الممممذي : " ا ف ا ديممممف يوسممممف  مممم راوي بممممالقوء 

ممممما لل اويمممممة رف ممممما البنمممممااون ولصممممم   انممممم رم فمممممي مهنمممممِة ر م "ب  رلس 

 -ب َعممممن  ر ممممى  َوب طيممممف فمممماطر  -الرسمممماةء بمك ممممِف بريممممد الَسممممماوة 

بعممممد لن   سممممبَف وعيمممما الممممَوَطنِيل َوانذماسمممما فِممممي حركممممِة اليسممممار عيشمممما 

بَِيمممة الأل ِمممي لحبهممما َوشمممذف بفنونِهممما حمممد العشمممع   ر  فمممارا لسممموار بِيَةمممة ال أل

  الكبيممر  وَمممما ِمممن  شممأنا اإلاقممماء َعلَممى لسمممر ِا ف ممب  َعممن  ماابر ِممما َو هممد

ِممممن  ل مممِء ال شمممرف بابن مممماِ  ِلمممى لروِ هممما ورسمممم مبمممم  اإلبمممداض فِمممي 

مممَد لنأل ال  مممييَع َعلَيممما َو علممما بعيمممدا  َعمممن  طلب ِممما  ف مممب  َعمممن   ف مما ا ِها  َبي 

و مممممِعا  حممممم  لنرمممممار عسمممممت السممممملطة ومفبريهممممما السمممممريين َوك ممممماف 

لَممممم  يبعممممد  َعممممن  ،ممممموِم شممممعبا  فكانمممم  سممممياط لمممممن  ال قممممارير اإلفباريممممة 

ممملطة الأل ِمممي   مممر  َعلَمممى رهممموِر نبف العمممراِيين المطمممالبين بالكراممممِة  السح

 .َعلَى َو ها دبا  َعلَى  سِما َو عرا لفاديدَ َوالحريِة   رف ن

 

 أنـا أرض  يـبـابْ : قـالَ لـْي األعـمـى 

 

 لـيـس يـعـنـيـنـي إذ أشـرقـِت الـشـمـسُ 

 أو الـبـدُر عـن الـشـرفـِة غـابْ 

 



 مـا الـذي تـخـسـرهُ الـصـحـراُء إْن َجـفَّ الـســراْب ؟

الَسممممماوي يحيممممى و ممممد نفسمممما اانيممممة  بعيممممدا  َعممممن   ممممدريِت طلب مممما لعممممبم 

الشمممممعرا  العمممممرف كمممممالم نبي َوالبح مممممري َواممممممرع القممممميت َولبمممممي  ممممممام 

  بعممممد لن  لنيطمممم  َوالنابذممممة الممممذبياني َوالمعممممري َوابممممن الرومممممي َو يممممر،م

بممممما مهممممممة ب  ُمممممم  ِلمممممى الما،مممممِء العلممممممي فِمممممي م ممممماِء اف صاصممممما لو 

ِرفيمممةنشممماطا ا ال َوا، ماما ممما ا دبيمممة بمممأيِّ صممملةج ِذ ل بمممر َعلَمممى العممممِء  َمع 

َولحيانمما   -فِممي عمم ِء الرسمماةء َور مهمما فِممي لكيمماتو ِبممء لن  يبعاهمما بنفِسمما 

اي سممماةع المممداةرة لو عاممممء الفدممممة الألمممِذي يشمممار ِ مممِم الفمممرل  -ليممما محليممما  باس 

َ،ممى . لمميب  ِلممى محطممِة القطممار ِمممن  ل ممِء ِرسممالها ِلممى المممدِن ا فممر  َولَد 

ِمممن  ذلممف لَنأل الَسممماوَي لَممم  يسمم قر بِمما الحمماء ،كممذا طممويب ج ِذ سممرعان َممما 

" لصمممب  مكمممبب  بقيممموِد الع لمممة القسمممرية عنمممدما  مممر  نقلممما ِلمممى وريفمممِة 

الأل ِممممي يق صممممر وا بمممما فِيهمممما َعلَممممى   هيممممِ    وَ "لمممممين مفمممم ن القرطاسممممية 

مك مممف البريمممد بمممالورِع َولِمممبم الحبمممر ال ممماف َوبقيمممة القرطاسمممية  حيممم  

كانممم  معانا مممما حمممممب  ينمممو  بِمممما رهممممر ج  َنأل ذلمممف المفمممم ن لَممممم  يكممممن ِب 

عبمممارة َعمممن   رفمممةو  ممميقة مع ولمممة ِممممن  ل مممِء ع لممما َعمممن  بقيمممِة الممممورفين 

وِعمممما  فِممممي ذاِ   ِمممممن  لنأل لقسمممموَة  لممممف ا يممممام َوَعلَممممى الممممر مِ . َوالمورفمممما 

 الَسمممماوي  فقمممد كمممان ،نممماف ِممممن المواِمممِف َمممما اف مممرع  مممدران عمممذابا ها

 دفف لل سمممامِ  وال كافمممء َوالممممودة مممبلمسمممِة  مممماءو ِنسمممانيألة  عكمممت ا ممممء وَ 

مممما القمممدرة  الأل ِممي بوسمممِعها الُمَسممماَ،َمة فِممي  رِض الاقمممة بقلممموِف اآلفممرين  َوُربأل

ال مممأايِر فِمممي ِعمممادِة النرمممر بالحيممماة َو ذييمممر بعممم  المفممما،يم  َوب لدءأل  َعلَمممى

علمممممى ذلمممممف ِمَمممممما  عمممممء ِحمممممد   ميب ممممما فِمممممي داةمممممرِة البريمممممد   ممممممين 

ج   ممممِء ِصممممب  "َول رار   لبممممر  َوفمممميط" مح ويمممما  حقيب همممما اليدويممممة 

مببِسممما المم ِمممة بفعمممِء َمممما ي عمممر  لَمممُا ِممممن   مممرفو َوركمممب  َو يرَ،ممما 

ف مممب     ابسممم  واف شمممبا الشمممهرية فِمممي داةمممرِة لممممن البلمممدة فمممبء حفمممب

َعلَممى الممر ِم ِمممن   َعممن   مكنمما ِمممن  كسممِف َود المممورفين َوالعممماء ،نممافج ِذ

الع لمممِة الأل ِمممي فر ممم  َعليممما  فمممإنأل بعَ مممهم اصمممب  م عاطفممما  َممممَف الحممم ِف 

" طريممممع الشممممعف " الشمممميوعي  فكممممان الَسممممماوي يبمممميعهم فلسممممة  ريممممدة 

مممما كممممان شممممديد الحممممذر فِممممي "الاقافممممة ال ديممممدة " َوم لممممة    َمممممَف العممممرِ  لَنأل

ال عامممِء َمممَف اآلفممرينج لِعلممما بو ممِعا  حمم  مراِبممة ل همم ة لمممن النرممام 



: "  يحيمممى ِممموء  ميمممء نصممما  َو ممممن َ،مممَذا اإلطمممار للَسمممماوي. َوعسسممما

ب  فِممممي  -الصممممعاليف  -نحممممن  ماممممء نبمممما  ا اممممء  نمممم داد ان شممممارا  َو ممممو ل

 ". اول   منا ء ال بابرة ا  ااانا ا رِ  كلما ح

 

 الـلـيـلُ مـصـلـوب  عـلـى نـافـذتـي

 والـفـجـُر يـرتـدي عـبـاءًة مـن الـغـيـومْ 

 

 َجـفَّ بـريـُق الـبـدِر ـ فـي عـيـنـيَّ ـ والـنـجـومْ 

 

 مـئـذنـة  صـامـتـة  : وهـا أنـا 

 وضـحـكـة  َحـزَّ صـداهــا خـنـجـُر الـوجـومْ 

 

 الُبـدَّ مـن خـمـر  جـديـد  غـيـر خـمـِر الـتـمـِر والـتـفـاِح والـكـرومْ 

 

 خـمـر  إذا شــربـُتـُه أصـحـو ـ ولـكـْن تـسـكـُر الـكـأُس ـ

 وتـنـجـلـي بـِه الـهـمـومْ 

 

ـَقـنـي فـي طـيـِشـِه أمـسـي  َعـتَّ

ـقـُت غـدي فـي غـفـلـتـي   ..وَعـتَّ

 ؟ " سـدوْم " ؟ أْم " ثـمـوُد " فـهـل أنـا 



ِذا كممممان بمقممممدوري اسمممم عارة المعنممممى ِمممممن  بيمممم و شممممعري  بممممي الطيممممف 

الم نبمممي نرمممما ِبمممء لكامممر ِممممن  للمممِف عمممامو عنمممد فرو ممما ِممممن  مصمممر َعلَمممى 

َوَكممم  َذا : " ليممد   ماعممة ِمممن  ِطمماِض الطممرع كممان ِممد ، مما كبيممر،م بقولِمما 

ممممممِحَكاِ   ممممممَر ِمممممممَن الُم   ممممممُا َ ممممممِحفط ..  بِِمص    فممممممإنأل ِمممممممن  "َكالُبَكمممممما  َولَِكنأل

الم مممحكاِ  المبكيممما  الأل ِمممي يمكمممن لن  ُ سممما،م فِمممي رسمممِم صمممورة للواِمممِف 

مربممممي يحيممممى  العراِممممي ليممممام النرممممام السممممابع ،ممممو لن  يذممممادَر الَسممممماوي

وريف ممما الأل ِمممي كمممان يعممماني فِيهممما الع لمممة َوي بمممر  -ِسمممرا  لي ممما   -ا  يممماء 

حممرف الفلمميا ا ولممى  فِممي  مممنو  فِممي محرِممةِ " اإلح يمماط " ل أديممِة فدمممِة 

كممممان ُيعفممممى فِيمممما المممممدرت ِمممممن  ،ممممذ  الفدمممممة  حيمممم  كممممان لِرانمممما ِمممممن 

المدرسمممميِن َوالمعلمممممين يعيشممممون بعيممممدا  َعممممن   بهمممماِ  المممممو  َوفنادِهمممما 

ِممممن  (  9111) بف مممِء ِمممراِر النرمممام اسممم انا  المدرسممميَن ِممممن  مواليمممد عمممام 

ان لن  سمممميَع ِلممممى مطحنممممِة لداِ  الفدمممممة العسممممكرية ك نممممود اح يمممماط  فكمممم

ليبقممممى امممممان سممممنينج بممممالنرِر لمممم واِء العممممذر الرسمممممي الألممممِذي  القادسممممية

لِممممميم   ع  بَِيمممممة َوال أل ر  يو مممممف لن  يكمممممون المسممممم انى من رمممممما  فِمممممي ِِطممممماِض ال أل

 . رفِ ا فيانة مبادةا َوابن ما  لح ِف البع  ِمن   والم أ ي

 

 :الـكـاْس ألنَّ عـيـنـيـِك عـمـيـقـتـاِن ُعـْمـَق 

 " !أبـا نـؤاْس " صـرُت 

* 

 ألنَّ عـيـنـيـِك حـديـقـتـاَي فـي الـيـقـظـةِ 

 :إْن أسـرى بـَي الـعـشـُق إلـى جـنـائِـِن األحـالْم " الـُبـراُق " و 

 

 صـرُت نـديـَم الـورِد والـطـيـورِ 

 "ُعـَمـِر الَخـّيـاْم " والـّسـاِدَن فـي ِمـحـراِب شــيـخـي 

* 



 :عـيـنـيـِك ُبَحـْيـَرتـاِن من ضـوء  تـشـّعـان بـكـلِّ الـفـصولْ  ألنَّ 

ََ في الحـقـولْ  ـُد الـّســنـبـلَ  صاَر فـمي ِمـئـْذنـًة تـَُمـجِّ

*  

يق مممي ب حويمممِء " لسمممطوري " لممميت فافيممما  لنأل ركممموَن السممملطة ِلمممى ِمممرارو 

َبمممِويا حممماذع  يعممميي فِيهممما  يع ممممد نرمممم الشمممعر لذمممة َممممَف البِيَةمممة الأل ِمممي -َ ر 

ِلمممى ر اِم رسممماةء  يعكمممت ِممممن  ُدوِن لدنمممى  -َوي واصمممء بِممما َممممَف الَبَشمممريألة 

شمممف لنأل م فمممذ  لَمممم  ينمممء الحمممد ا دنمممى َممممن ا ،ليمممة  وِمممد ُ َا فِمممي لروِمممِة 

ا ولعمممءل ِممممن المناسمممِف اليممموم  َونحمممن فِمممي . ِدارةو مهممممة ب يفقممما فيهممما شمممية 

شممممارة ُ،َنمممما ِلممممى لنل رحمممماِف اسمممم عرا  بعمممم  ذكريمممما   لممممف ا يممممام اإل

 قممممدَم ا َمممممم َوالشممممعوف يعممممود ِلممممى طبيعممممِة معطيمممما  اإلدارة المع مممممدة 

َممممممما  دافممممممء  ممممممة ِن مممممما  الُمَنرأل فِيهمممممما  حيمممممم  لَنأل بوسممممممف اإلدارة الِعل ميأل

ممممم ِذبِء الَممممممَوارد الَبَشمممممريألة  َ َممممممفج ن ي مممممة مقمممممدرة نليا هممممما َعلَمممممى ِاس  الُم  

مممممة بفاعليمممممةو َوَكفممممماَ ة ع يأل َومصمممممداِا  َعلَمممممى َمممممما  قمممممدم يمكمممممن . اليمممممةَوالمادِّ

ممممة َوالَبَشممممريألة   ابس شممممهاد بكايممممرو ِمممممن الممممدوِء الأل ِممممي  م لممممف الَمممممَوارد الَمالِيأل

لكنهمما َممما  مم اء من مموية  حمم  فيمممة الممدوء الم فلفممة بسممبِف الممنقب فِممي 

ِمَيمممممممة . فبرا ِهمممممما اإلداريمممممممة ن  ُي مممممماُف ِلمممممممى ذلمممممممف لنأل ن مممممماَ  فطمممممممة ال أل

ِ  َِصممممماِدَية وَ  مممممة  َو حقيقهممممما  ،مممممدافها ي وِمممممف َعلَمممممى ُحسمممممِن اب اب   ِماِعيأل

يألة َوالَبَشريألة  .اس فدام َما ُم ا  ِمن الموارِد المادِّ

*  

 ..ألّن عـيـنـيـِك وديعـتاِن كـاألطـفـاِل فـي مـديـنـتـي 

 :تـُضاِحـكاِن الـنـخـلَ فـي الـبـسـتـاِن والـنـجـوَم فـي الـسـمـاْء 

 

 صرُت مـيـاهـاً فـاْبعـثـيـني للعـطـاشى مـاءْ 

* 

 ألن عـيـنـيـِك تـُِحـّباِن الـّسـنا



 :وتـكـرهـاِن الـدَم والـخـنـجـَر والـبـاروَد والـظـالْم 

 

 غـّنـيـُت لـلـعـشـِق ولألطـفـاِل والـّسـالمْ 

* 

 :ألنـنـي ابـتـدأُت مـنـِك ِرحـلـَة الـمـعـراْج 

 

 " !الـحالّْج " ـنـي مـصـيـَرهُ دعـوُت أْن ُيـوِرثَ 

 

ممملطة  َو  سممميد،ا ا مامممء   لَمممة َوالسح و  لََمممما كانممم  اإلدارة  شمممكء عصمممف الدأل

فممممإنأل اإلدارَة السممممليمة  فممممر  َعلَممممى المممممدراِ  و ممممِف الشممممفب المناسممممف 

فِمممممي المكمممممماِن المناسممممممفج  حقيقمممممما  للعدالمممممِة َومراعمممممماة  لرممممممروِف العمممممممء 

مممممُدو  ليممممما  لنأل  .رد َوِمكانيا ممممماَوم طلبا ممممما  ِلمممممى  انمممممِف ِمممممدرا  الفممممم َوَيب 

لَممممممم  يصممممممء لمممممم دارِة بابسمممممم ناِد " المع مممممم ة " صمممممماحَف ذلممممممف القممممممرار 

ِلمممى َكفا  ممما لو فبر ممما  َوِنمممما لر قمممى سمممبلم المنصمممف الممموريفي بمممأ را و 

لو بان همممممماِا سمممممبءو ب  قممممميم و نمممممما   ِداريا فممممماطئ لو بمحمممممِ  الصمممممدفة

َوب لَكممممُ ُم سممممرا  . ن  مهممممارا ل مكانمممما   َوب  عمممموء َعلَممممى َممممما يلمممم م ِممممم

َن ل،مممم العواممممء الأل ِمممي لامممار ني للحمممديِ  َعمممن   لمممف  عنمممدما لِممموَء لَنأل ِممممن  َبمممي 

مرار هممما الكايمممر ِممممن  الممموطنيين َوابحمممرار  الحادامممة المالممممة الأل ِمممي   مممرض

ج ن ي مممة الألمممِذي يفممميم َعلَمممى ،مممو ال فمممبط ياِسممميِّ الَمَحللممميل بف قممماِر  المشمممهِد السِّ

ِطمميط المممنرم َوالممم قن ا القيمماد ممِذي ير كمم  َعلَممى فهمممو  اإلداريممة ِلممى ال ألف 
الأل

ِمَيمممممة َودور،ممممما المر  مممممى فِمممممي مهممممممِة بنممممما   ن  عميمممممع  ،ميمممممِة عمليمممممة ال أل

َسمممان َورِيممما َو طمممور   باإل مممافِة ِلمممى َمممما ِممممن  شمممأنِا النهمممو  بمممالببِد  اإلن 

ِ  ِصممماِديا  َوا   َِماِعيمممما  َواقافيممما  . نه مممِة الحقيقيممممة الشمممماملةَوصمممموب  ِلممممى ال ا

َولَعممممءأل فِممممي مقدمممممِة  لممممف ابففاِمممما  ،ممممو الفيبممممة فِممممي مواكبممممِة ال طمممموير 

مممممة  بَِمممممما ي ممممممن  بنمممممى  لِيميأل ع  مممممة َوال أل َبِويأل بمف لمممممِف  وانمممممف العمليمممممة الَ ر 

الم فمممموِين َوالنمممممابذين َودعمهمممممج   مممممِء  مكيمممممنهم ِمممممن   طمممممويِر ملكممممما هم 



َولممميت لدء َعلَمممى ذلمممف . ي ابر قممماِ  بمممالببدَو نميمممة ِمممدرا هم بَِمممما ُيسممماِ،ُم فِممم

 ِممممن  لَنأل لسممم اَذ اللذمممة العربيمممة الألمممِذي ِمممدر لممما لن  يعممممَء فِمممي ر ِم الرسممماةء

َبمممِويل  مر مممما   لَمممم  يق صمممر عطممماا  َعلَمممى  مممرِف بصممممة فِمممي المشمممهِد الَ ر 

لحممممد ل،ممممم  العراِممممي  حيمممم  مكنمممما مممممداد يراعمممما لن  يصممممب  بعممممد سممممنوا 

مممممة بف مممممِء  نممممموض ن ا ممممما العنوانممممما  دافمممممء الف ارطمممممة الشمممممعرية الَعَربيأل

َن القصمممميدة العموديممممة الأل ِممممي عشممممع ك اب همممما منممممذ بدايا مممما  الِشممممعريل َممممما َبممممي 

َن القصممميدة الحمممرة الأل ِمممي ي نقمممء فِمممي  فاعيلهممما  ف مممب  َعمممن    ا ولمممى َوَمممما َبمممي 

 فطمممي صمممي ا َوشمممهر ا الصمممعيد الَمَحللممميل َوالعربمممي  مالمممما يشمممهد بمممذلف 

َ م  ا طممماري  الرسممماةِء وَ لمممى ِِ مممافة   ِممممن  لعمالِممما ِلمممى لذممما و عمممدةالم مممرل

ِيرانيممممة  امعمممما و ال امعيممممة لنيممممء شممممهاد ي الما سمممم ير والممممدك ورا  فممممي 

ج بمممالنرِر لكممموِن م مممامين لعمالممما الِشمممعرية نابعمممة ِممممن  ِحسممماتو و،نديمممة

َسمممان َوالمممدفاض َعمممن   صمممادع َوعميمممع مفعمممم بالحمممِف َوال مممماء واح مممرام اإلن 

 .َِ اَيا 

 

 إنَّ لـقـاًء قـصـيـراً 

 ..يـمـنـُع َزَعـالً طـويـالً 

 

قـي عـلـيَّ ولـو بـ   "ِشـقِّ لـيـلـة  " فـتـصـدَّ

 أشـرُب فـيـهـا خـمـَر أنـوثـتـك بـكـأس رجـولـتـي

 

قـيـَن بـهـا عـلـيَّ   :كـلُّ قُـبـلـة  تـتـصـدَّ

 سـأجـزيـِك بـعـشـرِة أمـثـالـِـهـا

بممم  ال نديمممة يممما لبمممي ل : " َوالمممد   َسمممماويذا  َسمممماوة  سمممأء ال  ".،مممء  رل

ِلمممى وِممم و لل فكيمممر " طيمممف   امممرا  " ِممممن  ُدوِن حا مممة الحممماا عبمممات وَ 

حاولمممم  المممم ملب منهمممما فلممممم ... نعممممم يمممما ولممممدي: " ل ابمممما علممممى الفممممور 



ممممَي لممممم لكممممن وحيممممد العاةلممممة فممممأعفى  وب اريمممما  فممممأدفف البممممدء  لسمممم طفج  َنل

ممم ِد لنأل كلمممماَ  الحممماا عبمممات كانممم  لكامممر ِممممن  َوِممممن  الما..! ". النقمممدي كل

ِ ابمممممة َعلَمممممى سمممممااء  فمممممالم معن بم ممممممونِها اإلنسممممماني يعمممممي  يمممممدا  لَنأل 

 مممواَف الوالمممد كمممان بماابمممِة  و َنأل . المممدفاَض َعمممن  الممموطِن محصمممور بمممالفقرا 

لكممن الفقمممرا  ب : " الف ممموة  اانيمممة ببممرا ةِ  يحيمممى والممد  سممأء صممفعة لولمممد  

المفممممرو  لن  يكممممون .. ففمممممة وسمممميارا  ونقممممودا  كايممممرة يملكممممون بيو مممما  

ممموا بفيرا مما للمميت كممذلف  ...ا اريمما  لكاممر دفاعمماَ عممن المموطنج  نهممم  نعل

  ِب لَنأل ال ممواَف كممان بحا ممةو ِلممى  فكيممفو  لذمماِ   فِممي رممِء َممما "يمما لبمميل 

 لوِمممف الف مممى الَسمممماوي فِمممي حيمممرةو ِممممن  لممممر   حيممم  اك نفممما ِممممن   ممممو و 

سمممميأ يف القمممموت بممممب امممممن فمممما، م  : " حمممماا عبممممات بَِممممما نصمممما ل ابمممما ال

ولقممد  مما  القمموت فعممب   لكنمما كممان بأامممانو با،رممة  َولمميت ! ". بدروسمم ف

ِمموت " َولنمما ل أمممء بعمم   ممداعيا   .ِمممن  ُدوِن امممن كممما اع قممد الَسممماوي

 رسممماةء ب لعمممرف كيمممف ِفممم   ِلمممى فممماطري ِحمممد الَسمممماوي يحيمممى  " 

(  9129 – 9129) الفلسمممممطيني  سمممممان كنفممممماني الرواةمممممي َوالصمممممحفي 

ويبممممدو لَن ،نمممماف " الأل ِممممي نصممممها وَ  ِلممممى ا ديبممممِة السممممورية  ممممادة السمممممان 

  ".ب يمكن ِ لهم ِب من الدافء .. ر اب


