
 
 على الفرات
 طارق حربي

 
 ؽوٓ شفخِٖم

 أرْ اهغالَل خنبذفْح
 ؽوٓ شفخِٖم

 !شفخم اهشفوٓ ؽوٓ ّجَ اهخضّص
 !أكضد ُهيبُب ٌّّرُب



 
 يلّشبً

 حبجتبم يلّشبً ٖبايرأث ؽراكٖج
 ؽوٓ يجِّل يبٖود اهنالُى

 ٌّٖعولبً
 نأحشً يبخنًّ ؽوَٖ

 رشبكج اهضٖبد
 

ًُ  إذا يرْح حيبئُى ضدرِم اهرّٖب
 اهتبضبِحفٕ 

 أرّاُح اهيبرث
 شِلْح ؽوٓ اهرضِٖف

 أرّاُح اهيبرث
 

 فٕ ذرْ اهٌخِل اهفخبخٕ
 اٌخشْح تًٖ ؽذّق اهخير

 !ٖبنّنخٕ: ُدهْح 
... 

 يً اهضيح
 نٖف حررِح اهذوَّر

 تؾد دُّر يً اهضيح



 الأكّل أذتِح
ًُ فٕ فلَ اهّجّد  يبخعَّ اهزيب

 
 يً ذُة ٖشٖل
 يً ٌفع تالدٔ

 يشخؾدأٌب فٕ اهحلٖلج 
 أً أتدد حضخٕ يً ٌفع تالدٔ

 هنٕ أرظٕ دالهِم
 غٌجم ّجيبهِم

 يبذا جٌٌٖب يً اهٌفع
 شّْ اهحرّة

 ّاهيٌبفٕ
 ؟!!ّاهيلبتر اهجيبؽٖج

... 
 خفلج

 أحفُغ ؽً غِر كوة
 خفلج

 يً شبرػ اهحتّتٕ
 رتيب
 ...أّ هؾوِب

 تلٖج يً كتوج عّٖوج ؽرٖظج 



 ؽوٓ شّاعٓء اهفراح
 
 .. آٍ

 ُر رتٕ َّٖيِبنى ُشرَِّح األيّا
 هِيشٌب اهخفٖط أضغْح

 ؟!خحح ؽتبءث اهوٖل
 تؾديب يرْح

 ؽوٓ رتوج اهشبق ٖدٔ
 ّتبٌخشبء تبذخ

ّٕ  خوؾْح جّرتم اهيدرش
 
 فبهخج

 يّجج فبهخج خظرؽح تًٖ أكدايٌب
 شنراٌج

 فٕ جرف اهفراح اهخبهد
 يبدحج

 ٌزّل اهشفبٍ اهيّفق
 ٌحّ اهحويج اهٖشرْ
 ؟!!هيبذا اهحويج اهٖشرْ

 
 فٕ اهظفج األخرْ يً اهٌِِر



 حٖد ٖشٖل اهيبء ّأظالػ اهيدٌٖج
َّ  يخحفِب اهشّير

 رأٖح ٌِدًٖ هؾشخبر
 

 !ٖحٖب اهؾراق: ّنبٌح خِخُف
 !شٖحٖب دائيب حخيب: كوُح 

 
 ُجشُح أرّاحب
 شتنْح أرّاحٌب

 فٕ هحغج ّجد ٌبدرث
 فٕ اهٌبضرٖج

 
 تًٖ اهِيس ّاهظىِّ

ًُ  يرح األيّاُر ّاهلرّ
 األتالى

 اٗهِج اهضغبر ّاهنتبر
 ّجٍّ اهٌبس
 اهخضبّٖر
 ّاألشتبح

ّٕ اهيحبفغ  كتل أً ٖدُيٌب شرع
 أِٖب اهيخيّرداً كّيب -



 !ُذٍ اهيشٌبث ّكف ؽوٓ اهتؾد اهيٌبظل
 

 ٖدا تٖد
 أعتق اهغالً ؽوٓ تؾظِيب اهتؾط

 !!ذى إهٓ شٖدٍِ
ّٕ  أرشوٌب تٖد اهشرع

 !خحٖبح إهٓ شٖدٍِ
 

ًَ  إهٓ اهلّاٌٖ
ّّ  ادإهٓ نل ك
 ّتؾذٕ
 ّغبهى
 

ًِ  غٌل ؽوٓ غٍل ؽوٓ كديٖ
ًَ  ؟!!فٕ خعّث ّاحدث الخؾرف أٖ

ًَ  ؟!!ّيً أٖ
 

 داهْح دٌّل
ًٌ فٕ حٖبث اهؾراكًٖٖ  يظْح أزيب

ّٔ ّٕ اهشّير  ّيظٓ جّرتِب يؼ اهيٌ
 فٕ رحوج اهخوِق



يً اهيجيّؽج اهشؾرٖج 
 (شراػ اهجٌّة)

 


