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 وفاء ذبد الرزاق                                                                                          

 وةنـَّذَن جمعشـُهم حه

  زحتاؤِ 

 َظتحبىو ةنزَيَ 

 َشزحـُهم

دي  كتُص ةنصَّ

 وَيخبـُهم  ـُخُن ةنممزّ 

 جتءوة

 َشتركىنِك خجَم ةنهـَّىس

 أرحكشخٍ وجىهُهم

  بت ُدهم ةنمتر ذُ 



 .وةنِمصَُدد

 

 خشةنشٍ نبُمذ ٌ

 كهـَّمت فشحشـُهت

 أرحكشخٍ سجت ُُدهت

  ال ُحهت ةنزصتص

 :سهىُؤ ةنحهـَُم سشى ـَّده

 ةرِ هت فٍ ةرسمتع ةنعـُزٌ

ْم حشجتجـِكَ   وسشكـَـّ

 . مىدةً كٍ سظشخد

 سعتنبـُخٍ أأرُ هُ 

 وحمت َُشخهـُكِ 

َُّم ةنشبىَو  تائتً   أسيُـ

 .وأسـِّكئ

 

 أرحكشخٍ ةنختصعتُر فٍ د ٍ

 صَىُرؤِ 

 حهىنِهت أخشخئ 

 أهتحـُهُ 

ذ  شٌُم فُهِ    مَّ

ذ سىةحٌُز  َُّعْز وردةً    مَّ

 َيتُف  عتنَج ةألكمتو

 و ختَث  خز ٍ تجشٍ 

  ن ة شتتنهِ 

 .صتاُم ةنغشل

 

 خخذ ٌحك ِ؟ ث

 ...نُكن

 طسهزُث  دججذ ٌحظجخكِ 



 :أصترُع جظدٌ

 ةنشصجْ 

 ةنَز نهت

مْ   سىكـَـّ

ٍِّ  هُهت   

 ُكن ةنمتسيَ 

 ةنمشمشـِّيَ 

َّتدَ   ةنى ـ

 .ةنمظشى ــَد

 

  ميخذ ٌ حكِ 

  ذرةً سظشمُحـُِك 

 :ر ششٍ 

 خمظىَو  ئز ذ ًفىو رأِطهت

 ةر مٍ نتسفـَهت

 أ ئـِهت

ُكِ  دنٍ كهـُّــ   ىَّ

  الالً أو أصخَي 

 و هً  دِّ ةنشكّظز

 أ ُج  تر ذ ً

 نم سسنْل نصمـَكِ 

 ووو كتنز  هً طمزٍ 

د ٌ ن  تر تٍر  خـَزْ   .فعدِّ

 

  الَّنـُِك حس مزِه طمـَزٌ 

 سيمـَّزْر أ ُتاهُ 

 سزفـَّبٍ

ٍَ ُ ميخـُك ِوةنحزةثُ   فحمه

ىر ةنذٌ نم َكشممْ   .وُ شـَّظُس ةنصَّ



 

 نهتُرِؤ جتاسٌ 

 طمهـُِك ةنشُخ ُ

 ونتاهُ فترغ ٌ

 َشُمتؤ  تنٌي  تاهمت

 سشببْز طزةوَهـُهمت

 كتحزِر،

 أ زفِك طشزةً 

 رةو ِز ةألْ ِظـُـَذ َ

 ورأَهذ َ نـُعتِطهت

 ةنمششخِّعذ َ أحبُشــِخٍ 

 حمت سظكخـُهُ  ُختؤِ 

 . ُن َظهى ةنبمز

 

 َدوردُ ةنحُتد ِ

 طُِّدسٍ

 ةجمعٍ

 أطز ٍ ةنشتاجَ 

  تكظٍ طمهـَكِ 

  ذة ـُِك راتُر ةألنخُتء

 سشخمـَُّض س مزةنـَه ةنظَّخسُ 

 .ونبُت شِهت سدَّخزْ 

............................ 
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الستعارتي موضوع قصيدتها  (وفاء عبد الرازق)تعذرني خنساؤنا المعاصرة 

 .واستاللي الصورة المرفقة بها

 ـِح كْوتٌيّزكـ

 واسختحــِح حصبصخٌ

 حًٍ ارخيٍح عوي ريٍل

 ــًهٍلخوم اهحٌٌ

 أو خعرفًٍ اهحزً يذوٌ؟

ًِ  أٌب كد سئيح يً اهٍلٍـ

 تأٌٌب ٍويًب سٍجيعٌب اهزيبً



 ـبوٌسخحٌ يى

ًٍِير يً   اهسٌٍ

ً وِكٍَل هــ

 إذا هززح تجذغ ٌخوْج

 ورأٍخهب خهوً عوٍم؟

 يجٌوًٌج فٌ ُحّتهب

 الهذًج أٌفبسهب

 عبيئًج صفبههب

 خحوى فٌ يوٍح ويبِء

 خعّض فٌ أسٌبٌهـب

 ــراِةخوخهى اهح

 ختحد عً ٌداوث األرض اهخٌ

 ـذورنبٌح خصبعدهب اهجـ



 ..إٌٌــب.. كْل ٍب أحّتُج

 ــِهُنٌّب أحتــ

 ـــزْلوهى ٌــ

 ٌُسدً اهوفبء هٌخوٍج

 وٌوعة فٌ سروِر.. تعالههب ٌوهو

 ـوىاههوٌعدُّ تبهٌجيبح فٌ هٍِل 

 يً تًٍ سعفبٍح

 ـبخظل كظوفه

 ــٍجأٌداء نبهً

 َخَرِوٌََق ُحسٌهـب

 واهٍوى خجذو فٌ صالْث

 ..ــــوهرتهب خصم

 ـبِءوخصهق تبهتنــ



 ـبِءحدَّ اهرذـ

 ُرحيبم ٍب رّتٌ

 إذا جـّف اهطيٍـِر

 خعـد فٌ األرِضوهى 

 ـٍلسعفبُح ٌخٍـ

 راكصبٍح فٌ حتور

 ..أدرنح أً األرَض

 ْحكد يبح

 ــروروأذلوهب اهش

 

 


