
 

 

 تـرنـٌـمـتـان 

  

  ٌحٌى السماوي

 

(1)  

 

 حـاولـُت أآل ألـتـقـٌـِك عـلـى دروِب 

 الـذاكـرةْ 

 

..فـاْغـتـاَظ قـلـبـً   

 لـم أكـْن أدري بـأنـِك ُتـْنـبِـِضـٌـن بـهِ 

..الرفـٌـَف   

 وأّن حـربـً ضـدَّ أمـسـً

 دون ٌـوِمـِك خـاسـرةْ 

 

كـٌـف الـهـروبُ    

ًّ  حـتـى الـقـلـب ِ وأنـِت تـْمـتـّدٌـَن م ..ـن عـٌـنـ  

ًَّ حـتـى الـِحـبـر ِ والـقـرطـاِس  ..مـن شـفـتـ  

 مـن ٌـومـً 



 وحـتـى اآلخـرْة ؟

   

* 

 

(2)  

  

ًُّ الـذي أعـَجـَزنـً  ـرُّ الـخـرافـ ـهـا الـسِّ ٌُّ  أ

 حـتـى اْسـتـحـالْ 

 

 ِشـْبـَه تـفـسـٌـر ٍ 

ـبِ لـمـعـنـى الـوْهـم ِ فـً ذاكـرة ِ الـغـٌْ   

 وقـامـوِس الـخـٌـالْ 

 

 ٌـا سـؤاال ً 

 كـلّـمـا فـّكـرُت فـً مضـمـونِـه ِ 

ًْ ألـُف سـؤالْ   ٌـفـرُع لـ

 

ـْهـلُ  ـهـا الـسَّ ٌُّ ..أ  

 ًُّ ..الـعـِصـ  

..الـواضـُح   

..الـغـامـُض   

 ًْ  ٌـا َمـْن كـلـمـا ازَدْدَت اْحـتِـالال ً لـ



 حـَمـدُت الـلـَه وازَدْدُت خـشـوعـا ً 

 وابـتِـهـالْ 

 

ـهـا الـمـالِـُك والـمـمـلـوُك  ٌُّ ..أ  

..والـعـاقِـلُ والـمـخـبـولُ   

حـَمـة ُ والـنـقـمـة ُ  ..والـرَّ  

 والـُكـفـُر الـَحـاللْ 

 

 لـٌـس ٌـعـنـٌـنـً الـذي قـٌـلَ 

ٌُـقـالْ   ومـا سـوف 

 

ـاِن  بـعـد الـمـوت ِ عـنـدي ٌّ  فـأنـا ِسـ

ك ٍ أْن ُتـغـّطـٌـنـً بـشـو  

 أو 

 بـزهـِر الـبـرتـقـالْ 

 

..فـتـعـالَ االَن   

ـْدنـً بـلـثـم ٍ   َعـمِّ

ـْحـُب إلى الـكـهـف ِ  ..قـبـلَ أْن ٌـحـمـلـنـً الـصَّ  

 تـعـالْ 

 

 فـمـتـى 



 ُهـدُهـُدَك الـمـوعـوُد ٌـأتـً

 حـامـال ً ُبـشـراهُ بـالـفـردوسِ 

 والـخـمـر ِ الـحـاللْ ؟

 

 َجـفَّ صـوتـً 

..أعـُبـُر صـحـراَء ظـنـونـً وأنـا   

ًْ َحـْبـلَ جـواب ٍ   ُمـدَّ  لـ

.. مـرَّ عـامـاِن   

.. وعـاٌم   

..ثـمَّ عـاٌم   

ـؤالْ  ًُّ فـً بـئـر ِ الـسُّ :وأنـا الـمـرِمـ  

 

 مـا الـذي أنـَبـضـنـً ؟

ـن َ الـذئـَب فـأضـحـى   َمـْن َدجَّ

 حـارَس الـورِد 

 وعـبـدا ً لـلـغـزالْ ؟

 

..كـنـُت رمـٌـمـا ً  فـأنـا  

..لم أكـن أعـرُف لـلـمـحـراِب مـعـنـى   

 وكـؤوسـً لم تـكـن تـنـهـلُ 

 إآل 

ـاللْ   مـن ٌـنـابـٌـع ِ الـضَّ



 

 كـٌـف أْصـَبـْحـُت إمـامـا ً 

 فـأؤّم الـطـٌـَر واألنهـاَر واألزهـاَر 

ـَر عـصـفـورٌ   إْن َكـبَّ

" ..لُ صـوفـائـٌـ" ونـادى لـصـالة ِ الـِعـشـِق   

 تـغـدو قِـبـلـتـً األولـى 

 وأغـدو

" .. *َسـَعـَد الـقـرظ َ "   

ًَّ " و  " ..عـمـَرو الـقُـَرِشـ  

  ًَّ ؟" بـاللْ " و الـّصـحـابـ  

 

 ودلـٌـال ً 

..فـً َمـزاراِت مـجـانـٌـن ِ الـهـوى   

..ُمـفـتـً دٌـار ِ الـوجـِد   

 نـاطـوَر بـسـاتـٌـن ِ الـوصـالْ ؟

 

..الـجـنِّ فـً مـمـلـكـة ِ األنـِس  وأمـٌـرَ   

 وقـاضـً الـعـدلِ 

 فـً 

..مـحـكـمـة ِ الـُعـشـِب   

 وجالَد لـصـوِص الـمـطـِر األخـضـر ِ ؟

 كـٌـف اشـتـَعـلَ الـّرأُس ُهـٌـامـا ً 



 بـكَ 

 ٌـا ذاَت الـجـاللْ ؟

 

..كـٌـَف أْصـَبـْحـُت بـشـٌـرا ً بـالـمـواوٌـل ِ   

..ـٌـل ِ نـذٌـرا ً لـألحـاب  

..نـدٌـمـا ً لـلـقـنـادٌـل ِ   

؟.. َهـزوءا ً بالمـجـاهـٌـل ِ   

ًَّ الـعـهـِد فـً مـمـلـكـة ِ الـحـزنِ   ولـ

 وفالَح بـسـاتـٌـِن الـخـٌـالْ 

 

 أزرُع الـغـٌـمَ 

 فـأجـنـً الـّضـوَء 

اللْ  ..والـمـاَء الـزُّ  

 

 والـحـصـى أغـرُسـُه فـً واحـة ِ الـُحـلـم ِ 

ـدوفـٌـغ  

 حـٌـن تـسـقـٌـنـً ِطـال الـلـثـم ِ 

..عـنـاقـٌـَد ٌـواقـٌـَت   

..وتـفـاحـا ً   

!!وأعـذاَق آللْ   

 

 ُتـشـِمـُس الـلـٌـلَ إذا تـعـرى وتـرمـً



 عـن َمـراٌـا الـجـٌـِد  شـاال ً 

ًِّ " ِحـجـابـا ً " و  عـن ُضـحـى الـوجـِه الـطـفـولـ  

..فـتـغـتـاظ ُ الـفـوانـٌـُس   

:نــلـهـو فـ  

 نـجـمـًة مـلـعـُبـهـا ُحـضـُن ِهـاللْ 

 

 فـتـعـالْ 

 لـَك عـنـدي غـابة ٌ  مـن  شـَجـِر الـعـشـِق 

 ونـهـٌر مـن جـنـون ٍ 

!وسـمـاواُت َداللْ   

** 

11/5/2011السماوة   
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