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 تحتانيات
 و

 سحاب البنطلون 
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 فادي عزام
 

 

 

 

 تحتانيات
 و

 سحاب البطلون 

 نصوص
 

 

 

 

 ولى واالخيرة . الطبعة األ

 

اللوحة والخطوط والغالف، من تصميم الفنان حمد الحناوي 
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 اإلهداء
 

 

إلىىىىش مل ىىىى، ا في ىىىىجا ملشأمىىىى،سا س،ىىىىجا  ىىىى  ا في، ىىىى   ا 

 فرميأسأج ..... 

ق، ىأة ك أيته، ملمدينة مل هأة ملعصأة ع،ش ملن ىام.. أيتهى، ملإلأ

مة ملس،نمة مل،دوفة مل لى فة ملمهأةىة ض،شملج،يمة ملق،ر ة ملم،رة مل

 ملمغاورة ملم، لة ملمت هةة ملط،فمة..إلخ 

 أيته، مألنثش مألولش ومألخأاة 

ع،ىش   ىشت،   يى  ملعميى،ا ملتىر تااتهى،  بعضى،   إلأك ي،  ى،ين،

 سسدي. 
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 القسم األول
 

 

 

 

 

 

ا وال تعنىر أحىدم  نص ص غأا ي سهة ألحدا ولأست ي  وحىر أحىدا 

وأي ت ىى،ب   ) إذم م ىىتطعتذ ذلىىك  يم ىى  م ىىتهدميه، فو. ملاسىى ل ل،م لىى 

 ه  ي  ب،ب ملصدفة ملماتةة  ،ش،.  اب،لم،الا وملت صأ 

 ف،قتضش ملتن ي  
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 أق  ع،ش قمذ ملهس،رة "

  "ع،ش ملهامب أ. يت سنر أيأام  وأنتظا ي  هللا 

 دم حاتم آ* 

 

 مدح الخسارة يف
 

1 

     نمت،ُج معتأ،فه،

     مل  َّ ع  رفعه،

     ب ذي   مالحتش،ل به،ا بصمت رمهب  

     و ق،ب َزْعشََامنر  

      ،ب  ال نط،ب ثمن، له،: ا،لتع،ط  وي،

     ا،لة ،س و"ي،  ،ل"

     هَ،ا لتةقش ي،نعة.ن اُب نهةَ 

 

     ذوقه، بم نهذون

     بسةع قامسما. ونت، ه،  عام  

     رةُ تت لُج فر ملم،ن،ا  ملهس،

      نص،عة ملهأ،نة   قةلَ 

           ع،ش ح،فة ملقصأدة
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َرة ُا وس ٌ ألأٌ ا و طَ َوْحَ ة  ْمضوعندي، يَ     َ ،ف 

 

2     

     ملهس،رةُ تس،وي بأ  ملة ا

     ع،فلة قُ،ُ بَهذ بطه،رة   ذُ تـث،

     تُقصقُص أحق،َفهذ

ه ذ.أفأ . مْعت ق تُ ق ظهُذ ي       ،ف 

     ،   ملَع،ر ف أ .وتافَُعهذ لمق

ُج ملابحَ  فم      إْعمن،ٌا تاو 

ا وال أعدمسُ       أَصألْ  يََ فوَ. ملتش َق ع،ش َخ،  

 ،      ملجمأع فر مالبتع،ف  عن  أ هذملهس،رةُ مقتامٌبا يمَّ
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     ملق ْسَمةملهس،رةُ ال تقةُل 

     ملابُح يشعُل ذلك

 

     ملهس،رةُ ال تُع ض

     ملابُح يتقُ  ذلكَ 

 

   ميتمس ملذما  ملهس،رةُ 

     ملابُح إفم ه،
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     ملُمشضل ملهس،رة ُخأ،ُر ملصشا

     ملابُح يع ُج مألصش،ر

 

     بعد ملهس،رة إلْشَةٌ لذ تُ ت  ْ 

     ملابُح  ةُب ذلك

 

     ي،تصج مالرتة،ط بم،ملهس،رةُ تشكُّ 

نَ،قْ       ملابح ي دُّ مله 

 

     ملهس،رةُ أُنْثشَ 

     ملابُح َذَااْ 

ُل ملأ ُ  وملعمُل وملعمُا إلش      ملغد فر ملهس،رة ي سَّ

 

     ملابح.... لُهَ،ث
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     ملايح مله، او. أصدق،سُ 

     بق، ب ي  ملشسش ر يج ب . ملظم َ 

     ع،ش ملظها وأسنمة  

     ي زع . ع،ش ملمدينة لُْقأ،هذ

     ملشَ،ر غة ملُع،َب   هذ لم َ ويعزف . ب قدمي  

     ي  ملقمأص ْقد  زر  يمتش، . بشَ 
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     وقت  رس وفر ال   أي   وي اب . ي  أسل  

     ال يتقن . طموة مل عظ  

     ألحد وال يق ل .   ام  

     يهأ، . ملتامب ع،ش مألحأ،س

     ه مسو يت،ذذو. ب ذ  مل

     "ملمهزوق" ي  ملجأب وحك  ملشهذ  

     ي  ملأن،بأع و اب ملمأ،ه  

     مآلخاو. ع،أهذُ  بأنم، يتشاجُ 

     ويقت،هذ ملظم .

 

5     

أتامهذ يَْسَع       ه،. ألقَ،ص 

     ملشدمحة ملابُح ال يم،ُك ملقدرةَ ع،ش

    ملهس،رةا فقط
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 ورغذ أنر أعاف ملطايج"

 "ل أب،غ ب  قاطةةفم  ةأ

 لوركا

 

 أعذريني على ما فعلته في أمستردام
 

 لجم،لك. نر ملزعلا ف،ذ أنتة ْ  اقَ 

ة ملغضب   اذ انت  و أمة    به، ع،أك. ملذي أثق،تُ  تمت زخ 

 ع،أه،  اَ نتق  ملشتك باوعتن،ا لنتمس   اه ذم نم ُ 

  َ، ن، ملمساةُ لـ   عقه، ت د 

 مل،مظ،ا ملم،تةسة لن، ي، نتمدُث عن  فر  وملماي،ُ. لأ  .َ 

طُ بكا ألصنعَ   ي  مأل أ،س مله ة  ذمااة   أفا 

ده، ا،م، ع َّ ع،ش ملة،ل   أت   

 ملة،ذخةا وت،ك مل،ثغة ملمثأاة ملم ةعة ب،لاوعة  ك وبمت ُ ص تُ 

 محتشل بك إال ي.  ملجمأعَ  أذاا أ.  

   ملم غ لَ ف،تنر مل قت ألقضذ تش،حكا وأرنةة أنشكا و هدَ  

 بم مة ملنمل 

 ومثق،  ي  حص لر ع،ش ال  رس بعد حأ   انت

 مبت اتُ  ل،ت   رث   وي غ ال  بزعل  

... 
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 الحق،   ا،. ال  رس بطعذ ملهل  

 يع،قة ع،ش ح،ئط قديذ  سازة ث     يقدفم  يثلَ  

تممل ي  ف مئد ملمز. ومأل شا ي، يه،ل قدرته، ع،ش حم،ية 

 ملق، ب مله ة.

 ل وملتهأل ي  قدرتر ع،ش مالحتم، ف،تنر سم،لك مألو عُ 

   فمئه،  ف ق مل  ،فة وتاانر عطاُ 

 ع،أه،  ل  ،فة نشسه،ا ملتر ط،لم، أب أتك  م

 ي ي،  انت أهاُب إلأ  ار ال تسمعأنر  ملضجأجَ  لذ أحبَّ 

 أخ،ق  ار ت  . ا،م،تر يةهمة 

 ا،م، صاخت: أح ب  . أ. يمضاَ  أرس هُ 

  هقتك ع،لأة أيته، ملسأدة  

 نر إلش حضأضر تافُّ 

 ع،اس   ر  وب،   ، أ نك  يافل بث،ج  ت،را،  )ق

  ع،أ   وه مس  يغ ر

  ف،تنر مل ثأا ف،ذ أنتة  لاوعتك  

 ومل شقة  ملمس،فة و وأنت تتجافي  ي  مأل    

 ه، مرتدمسَ  ن،عمة أتقنت   ي  ح، ة   وتنتظاينر ألع فَ 

 فر رح،تر مألخأاة إلش "ا بنه،غ "

 ،ذسة  ملس لر اه فر وتعم،ر ع،ش طاف خش،فأش ملده ة   لتضرس

 قمأصر  ي  ي،قة  

 ملمهتائ وب ،ة حزميرَ 

 ويسح وسهر بص، ما أص،بعك 
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صة اةسط،ا لةأع مأللذا أفينُت ملهس،ئا ع،ش مألرصشة ملمهص  

 به،يش اةأا ي  ملابحا ال يعة  ب،نهأ،ر مأل  مق وملة رصة. 

 لذ تنقذنر مل ت،بة ي  مل آبة 

ملمماوق  ولذ تس،عدنر صم . ملسج،ئا ملمتافة ب،ألعق،ب وملتةغ

 و رؤو  ملثق،ب ملمعط بة 

  ،هقةا ت ة  مل ،  فر ي   غ،ئذ فةقأت ملمامرة  أدة  

 ه، ملتر قطعن،ه، ي أ،  ع،ش ملق،ب وه  ي،شظ ال مألربطةنشسُ  مل ، ُ 

  .ينه، مل ،  نشسه، ملتر ط،لم، غاا  

أو فر ملمديث  اإي، ألهاب ينه، امل ،  ملتر أت،شُت عمام  اثأام  

 عنه،

 ه،اه،ا واةاي،سَ ض ض،سَ ه،ا ه، ملتر ال تطأقأَ  ضجأجَ مل ،  نشس

لذ يعد يستطأع مالنتص،ب  ع،ش نها   وله،ثه،ا ون  ته، ملمدل قةَ 

 فتم ل إلش يجاور لتصاي  ملم ،يةوملسأا 

 " مل ،ئهة"مأللة   ملعتأج ل،مدينة  وص رة فر

 مل ،  ألنه، ت ةهك وأنت تااضأ  تمت زخ،ته، فر ي   ي،طا. 

 

    ملمنتصةة ملة،هأن، ملجثة 

أتمدف مآل. ع،ش مألري ة ملةاتق،لأة ملتر تااته، لر رزم. قةل 

 رحأ،ه، إلش طنجة.

  رمألري ة نشسه، ملتر ط،لم، م ت أت

 نه، ال تتسع الثنأ  إ

 يتاف،  بمض ر ظ،ك 
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 يهم ي،  أحمُل وسه،   ري ،  

 ال يعاف ي،ذم مقتاف لأستمج ال هذم مأللذ 

 هتم، .ية،ذل اثأاة تستدعر مال

 در فر رح،ة مالنتظ،ر وقت اثأا هُ 

ملممزوج بهأ،ن،ا يتق   ي  ملس   وال  رس يمدث   ى ملمزيد  

 ه، مل م ل ملم،فر. فضمَ 

 ال ي، فر مأليا أ. ملزعل  اقنرا ولذ أنتة  لايَّ،نك  إذم  

 ي  قاب ملم،ا رة ل،م،ر   وه  يشغُا ف،ه،  هأ،  

ب،لج ل وملاوعة وملقصل وال إلش فتنة ملةايج فر عأنأك ملم،أئتأ  

 ملهش  ايع مالحتامق. 

 انت ي غ ال  بتاتأب أيا س مز ملسشا

 لك ولس ري،  ف،ذ أنتة ْ 

  ري، ملتر أاتةه، ب،ألل  ملممدوةا تمدُّ لس،ن،  صغأام  أحما مل، .ا 

 ا،م، أ مت له، ظهاي. 

 ام، ي،أج بمقةاة  وحأ  أ تديا تع ف وق رة  

 فر أيستافم   وأنت تس،يمنر ع،ش ال ي، فع،ت 

وملهدر وملهأ،نة   سَ وملضَّ  ملم أشَ  ولذ أنتة  أ.   فقد  اقنر ملزعلُ 

عج،ة  ه يثلَ يعاُف أن   أن ث وعدَ    خ،ئب    إلأك ات،ئب    تق فنر

 ملاحش 

 خةز ملذمااة  ملغابةا لتصنعَ  وهر تطم  قمحَ 

 قهانر ملزعل ف،ذ أنتة  أنك غ،فرا ينذ زي،.

 وتاات ع،ش ب،ب ملةأت 
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    عا   ي ةكَ 

 أن،ي،ك  وآث،رَ 

 نر وت،ع  ملس،عة ك وهر ت،عنُ أنش،    ورمئمةَ 

 ملتر ملتقتنر فأه، وت،ع  عمام  ي  ملهاب وملعتب

  وت،ع  ملابَّ 

   ملمع،قة مل مهنة   مأل أ،س   ربَّ 

 ويس،  صة،ح   رب  

 )مأل أ،س ملصغأاة   رب  

 مألرب،ب ملمايةة رب  

 ل   ي  ال رب   ورب  

  اقنر ملزعل 

  ....ف،ذ أنتة

 ف،ذ أنتة ....

............ 
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 تك محشظر لر عذوبَ "

 "ي،نعة و  عطأك أن، أيض، ورفة  

 * نيرودا 

 

 

 هديك ضفة نهرأس
 

 

 ملاص،ص زية ي  أقم     هديك ر  

 ملم،ل. ي  ب،رفة فأه، مل ثأاُ  ت ع،أنه، فر لأ،ة  

   هديك هذم ملميت قع.

 . آتأك ط روأا . ط،زس،  ال ي  ا وبم وروف وف،اهة وع

 

 افر عأد ملمب   مل رف مألحما ملذي أت،    حم،رم  ي ال الَّ    هديك  

 .ملنظا إلش ملعدمف بم م تامق   بك ملمس،فةَ  ويقطع

 مله ة ويعاف طايج بأتر فو. أ. تستعأنر بذمااتك

 

 .  هديك قُدم ،  ا،يم  

 ملمم     وذبأمة ع،ش هأئة سسدي " اي،نر  "بمذبح 

    وخمأاة ملأ،نس .ب،لن  تأ  وملش،لأ 
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 تةتعدي ا تصةُح بمام   ا ا،م،نها   هديك ضشةَ 

  

أو حةم  لن ا  ر ن،  ل ،ب   يم   أ. تصةحَ    هديك أرس حة  

  بممقط ي، نة. ملغسأل

    هديك يش اة ل،م معأد ملغاميأة و دمف ملش متأا

 .ل ل ع ،قك ملس،بقأ  وت مريخ أعأ،ف ملمأمف

 

 لأ،  ي  ملسأ، ة  هديك حديث،  ا،يم  خ،

 بم  شقة قصأدة ومحدة

 خ،صاتأك ي  ملضمك رُ تشز   وقصص،  

 

  ل،مأ،ةة  ك فر ملمماما مل ت ي    س،لسُ 

  ال ت عاي  ب،نقض،س مل قت

  ح ،ي، لصديق،تك )تتاغ،أ  أسع،ك 

 

 لتم ر ع،ش غأ يك بم ع ،ز   هديك اث،فة  

 بطعذ رملر ملسأ،رما " ،ية،نأ،"أ  يع زس،سة ف،   و  جاةَ 

 ملع ،ق وا،نعط،فة " أ،رة   ي،خا"   ط ق عنقك وأ ةج ب،قر

 

 ي  مالغتص،ب خ،لأة     هديك رس لة  

 ع،ش قد ملم،ل ويتعة  
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  فر ح ض مأل م،  "ملشأ،غام" و  رير حةة

 

    نصت لنق،هة ص تك

  ه،تك تمتع بتا  أ

  أيامضك يع ال   وأتض،ي 

 فر مل ها وأتممل   س يزمسك ياة  

 .مأل   ويجت،حك "ي ن،املها"عندي، تعةُا  

 

 .خ تر ي  ملعامق  قةل أ. ي تأه، إلجاي،ن،)  طةع لك ص رة 

 فر ملصة،ح ملة،اا لدي جَ  وأخاى

 لةافى ي   ا،. يزور مل ،  وص رة  

  ملمسأ  ملاي،ض ملص،لح) وقص،ئدَ 

بقمأص  وهر تتث،سبُ  وينصت لدي جَ    ري ةَ  وه  ي،م،ذ آه،ا  

 ملن  

 

 مله،بأة"  نأ،اإ"ش ،  يتم ش ع،ح،زون   هديك

 "ملاعةة" وط، ة  

  مألرومح مل اياة ع  أحميك ل،مص،. تةعد وحذوة  

 وام ة "قاع ." فر بدمية ملم  ذ.

 

 .ملهدمي، وبعد أ. يشاغ اأس

  ه،فئة   هديك وفمع،  نقأ،  ونه،ية  
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 لذيذة فر ملق،ب ب خزة خشأشة تجع،ك ت عاي َ 

 كرمئمتر ذماامتَ  ا،م، عةااْ 

 .ملعما أومخاَ 
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  "مإلنس،. فر  ق،ق .:ضدم"

 سيوران

 

 تحتانيات وسحاب البنطلون
 

      تَْمَت مأل  : ملغضب ام، يجب

 

      َت ملجسا: ي أمة ب ،يل ُعدته،تم

      تمَت ملمس،س: مقتص،ص ملظل  

 

      ف ق  أحما ين،ُل يم، َت ملسطا: خط  تم

      ملط،ئاما ن،. ي  منتق،   َت ملش اة: باس،. يمص  تم

 

      َت ملمقعد:  أج،رة "حمام ط ي،ة" ع،أه، أحما  ش،هوتم

      مل ا ر: قنة،ة  تنشجا خ،سة وتمت

 

      مألبجدية ه ي  محتط،ب  َت ملماوف: سما يت و  تم

      ملنطج ي نس ُ  َت ملمعنش: غة،رٌ وتم
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      مل،س،.: أنق،ُض ملذمااة تَ تم

      َت ملتهت: س،ُر ملسأدةتم

 

      سشح: لعن،ا ٌتط،ُل ملقصامل تمتَ 

       مألربعأ  تمت مل ش : سسٌد ُيهافٌق لذ ي مل  

 

      ج: يست،زي،ُا ملماب وبايأل ي،زوارَ َت ملدَّ تم

      حذمس وآث،رُ  املعنج ربطةُ  :تمت ملذق 

 

      ذئ،ب ع اة و اي   َ  َت مل م : سبُّ تم

 َت ملسم،س: ف،تا يمار مألينأة ع،ش   ل غأمةتم

 

      ع،ش هأئة مياأة أيٌا إلهر   :َت ملاسلتم

      ملمهمة َت ملهمس: ينم،ز "عطأل" لق،ة  ويتق تم

 

      ا و"روبسةأا"ا وولر ملعهد"أبقامط"تمت ملقسذ: يُذبح ُ

      تمت ملقد : إل  "مب  عابر"

 

      ملاأ  ملمس،فا وحأدم   لتمسكَ  تمتدُّ  َت ملمقص،ة: يدٌ تم

      يجزرة تست سبُ  أحجأة   َت ملزن،ر: ثمةَ تم
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      َت ملع،نة: منتص،ب ملشامغتم

ُج ب،لَم،َمشة ري،فية َت مل،م،ف: حأ من،اٌ تم       تتع َّ

 

      تمت مل ة، : منتظ،ٌر يثأا مل شقة

      ملغأذ ض،ب  ملايل باُ  َت ملمطا: يستاطبُ تم

 

      ملش اة وتمت ملغش،ة: منتع،ظُ 

 مل قت تمت ملايل: لع،بُ 

 

      أن،ي،ر : نسأتُ "ملس تأ،."تمت 

      يعط بة وأغ،نرُّ  : قملٌ تمت ملمب  

 

      تمت صة،ح ملهأا: ت قٌع لشقدم.  أصدق ي ي، .

      مألفلة. وبطم.ُ  ملثم،لة: نقص ملم م    تمت

... 

 

   ملةنط، .) ،ب م   وحدهُ 

 سأدم  إلش ف ق ه  ي، نماص فمئم،  ع،ش  د  
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 ملقة ل وملتص،لح  صأغة  ،قطة بأ "

  "ت،ك هر حأ،تر

 دم حاتم آ

 

 تلك هي سوريتي
 

 خابطةٌ يتعمدةٌ ل ل  رس 

 يشت،ٌح لهزينة يش،سة 

 ع،ش   ل  خشة  ف  )َعْ اتة  

 أربعا وغ ،وة ح،لمة  ق مئذُ 

 إنج،زه ور ة عمل لتهايب ي، يتذ  

 فر نص ص يقد ة  ةٌ ي د َ  أح،فأاُ 

 يعط بة  "فأ زما"

 ش ضشب،ل  يعج قة)عط،لة 

 وملع اي   مله،يسةَ  لذ ية،غ   زيج أ  ف ع،ش ص رة  ،ب  

  "مله ل است"هم، فر  يت ع،ئ،تُ لطش،أ  يه فيأ ا  ُ  ص رةٌ فميعةٌ 

 يتسع ل ل ملذئ،ب. حب  بطعذ مل،مذ ملمماوق وسب  

  فر يصدره، ال  ك   َهةنْ زَ 

ٌذ ع،ش ملةدمي،ا مألثأ    يضش  اة وزي   تاح 

 مس ومل هدمس وملقد أأ  ،ة مل عاشي   َ  ب،ذخٌ  حشلٌ 
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   فر مله،أقة ن،زل تة يس) و"ب لأس"

 زرق " أبأك" ق،ذُ 

 عس اي  "فأ،د"

   ملنما س،د   بط،نأةُ )

   ب ن،ا ي،زوا)ففتا ع،ئ،ة و

 ملت مس اعب وصامخ ثقأل لأللذ يمتمل 

 تلك هي بالدي 

  

 ا،. يسأام  أ. نتا  ملة،ب يشت ح،  

 ونتشاغ ل،قة،ة 

 ي  أحد  أ. ال نه،فَ 

 يشةااة  ينذ ملصة،ح حتش ملصة،ح ملت،لر ع  أ أ،سَ  أ. نت ،ذَ 

 مألزرق   ملة،نأ )فر  يع،   أ. نستمذ  

بتقطأع مل قت  ن،ئس ونمتشلَ  نَ  َ  تمت هة ،ا ملمنأ  وض س  و نَت

 مل هاب،س  حتش تع فَ 

  ملتر أت،شن،ه، لأم  ملسج،ئا  حتش أعق،بَ  وأ. ندخ َ 

ين، ق،ت،ُ     ن  أبق،ن، أحأ،سن، با،. يسأام  أ. يعز 

   رس وا ن  ال يعنأن، ا،. يسأام  أ. ن ،هَد ال  
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 تلك هي معجزتي 

 

 خأ،ن،ٌا ياهقة لنه،ي،ا أاأدة 

  شا ولُممة وطنأة  س مز

 ي تش  وإا،ألُ  قديُد سثث  

 و)ق ال  ومحدم   ينص ٌب عمدم   ت،    رفضٌ 

 عةث  يةاح وأن  طةُ  ضابٌ 

 وحل  ونقعةُ   يةه ش) حذمسٌ 

 سأاة ي س،ةر ع،س،ة ويَ أخة،

 ال يجةا أبدم   ي س رٌ  خ،طاٌ 

 ال ياتق   رس   يةه ش)وق،ب 

  أا  ناسسأة أوفى به، ح،فثُ 

 تلك هي نهاياتي 

 

 خأةة إثا خأةة 

 مياأة إثَا أخاى

  Lٌذ ع،ش   ل حاف )و ْ 

 ملعما   نة ملجسد فر صقأع  مُ ل    م،أةنَ )

 ي  ملمنأ   أاثاَ  مكَ تثأا ملض   ف،رغة لتذا،رما   ي ز   ) م،رةُ 

 وصندوق صغأا فأ  أقامط اثأاة 

  "ا رت،ج"ثمث عم،أ،ا 

 ع،ش قد ملم،ل  خأ،ل   فر حش،ة   ع َ تس    و أدماٌ 
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 ه ملمستطاقة بج،ةة تصدره، ق مرياُ  "أرخمأد " يامفقه َّ 

 وا،م، "ماتم،ن، منتهأن،".  أاأدٌ  رحألٌ 

 تلك هن عشيقاتي 

 

 نشس  ملمعاوف  مأطب،لمأطا مل ا،. يسأام  ع،أ  أ. يش اَ 

 تقاية،.  33.11) فأه،ملس،عة ملتر ملتقأن،  ا،. ومسة،  ع،أ   تذُ 

 هاب،  ي  أساة ص،حب ملةأت   ملدوي،عة)ا،. لهذ أ. يتاا م 

 يم ر فر )قد أ،  اقديس  آخا و

 ي  غ،ب م  فر )ساي،ن،  رمئمةَ  ي،م،ذُ  ي،ع .ٌ 

 يه وٌ  يم طُ  عاه، ب  ن،ن  

   بق،ي، غدمس أول أيس تشةا  ملع ،س ي وضمأةٌ 

   يدي  ا،م، قال ملجا .يقة ض ق،ة  يشاُ 

 ض  شتأه، ا،م، صاخ أي  انت؟ تعُ  وي زويةٌ 

ي  خأ،نته، مألاأدة ملتر  ت تر  ه، بعد أ. يت ادَ وياع ب ينتظا قت،َ 

 ع ا ع،ي،   بعد أحدَ 

 و ن ن   تتدللا حتش فمهمه، ملأ  ُ  ظ،تْ  وياغ بةٌ 

خ،أةا لأاى هل به،  ه ة إثا ع فته، ي،تقط يمبسه، ملدم ص فر  

   ب،ب ت ي،)ي  

 وهر تمصر ع،ةة )ا ندي   وتنسش اذ ياة فعمه، 

 أوغ،ف مل ،  مألسمل 

 ب،لشطاة  ط،ئشأ .َ 

 هضم . بسه لة ال يُ  ف م .َ 
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 ي  ن   ط يل  ح،لم . أاثاَ 

 رمئع . يثأاو. ملم أئة 

 ه،رب . ي  قامهذ 

 ات،ب ال أاثا  ق،رئ  يئةَ 

 سأدم.  در َ ح،فظ  مل

 هؤالء هم أصدقائي 

 

 انأسة ملسأدة وزي ته، مل ،فأة 

 س،يع أبر ملدرفمس ع،ش خ،صاة ملق،عة ملمهدية 

 . ووي،مد زرمف تأ .أري  ويزيديةا 

 مب  عابر  يئذنةيتس ل  مإليم،. و

 حمزة ب  ع،ر وي الي ملعقل 

   ع  مل تأمة  ملمنأع ملممصَّ فه،ية ملما د وربُّ

 نةأذ "قَافة"ش ." يع وس  ملقما و" ،

 امزي . وحأ،فرة 

  وو ،ص،بئة ويه   . ب،لط

   ري،ض ملتا ) تس،يحُ 

   فاج هللا ملم، )وبق،ي، سثة 

 رغةة ملممج ونق،س ملسهاورفي 

 ري،ف و  م،ر سثة غأم. ملدي قر 

 غ، خ،. وفرمويش يدورو. فر ف،ك  ،حة ملماسة آتع،لأذ 

 حج يةاو  وُ  ٌا يةاور وساح ي   ر
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 لك هي ديانتي ت

 

    ،أم،. ملعأسش)طش لة ن،صعة ص،غه، 

 في بم  تُ  ع،ش ورقة   مأل م،سَ  يسجلُ  ومش   نظَ،  ينظٌَّذ وعاي ٌ 

 فأه، 

 ل،جدمر  يجماٌ 

   مل ،أ،ة.  امـ)وم تةدمله، ب   ملامفضة  ال)  مختش،سُ 

 ب،لشطاة  " ُيه زقأ "ملمعافة ي  أ ،تذة  مقتامفُ 

 ج يمامة عق ب،ا ألطش،ل ت،أج بشاي

 غاز فر ملصدر يُ   ع،ر   ع،ش   ل   ح مفزُ 

مفٌ   وطمئع  روَّ

 فرمق  وأ ج،ر   أخ  بط   حق ل    اقةُ 

 ين   ومل ثأاُ  بافٌ 

 ألربع  نأ   ومحدٌ  وبنط،لُ  ، ةس    طة،بأع)

 ه ا رفض  ،ري ملةم تأك ماتامسَ  ،طصة  )

  إرمفي   ال لٌ وتة    وخ فٌ  نزقٌ 

 ،نايك  ة وح،ذ بقةضة )اأاي فحا   يص،رعةٌ 

  "ملأ نسأ "ي تعل ا،م،  معن، ع   وخمأاة وقصل هش   صٌ ت،ص  

 تلك هي طفولتي 

 تلك هي سوريتي
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 لعنتك ك  جمال  
 

  ملذي  ،ل يع في ل عأنأك   مل ملُ 

 . لطََّ  ي  حضاة سم،لك ملشذ  

 وقت  أي   ي  أاثاَ  سع،ك تةدي  ب اية  

 أيض، .  وحزينة  
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 ي  حذمئر  قل  ع،ش مأل اأعاف"

 ملمط،رفة ي، تزمل ط ي،ة  أ.  

  "هذم ملمأ م. ب،لم،س وملمج،رة ج  ع  ر ْ  ا َّ ول نر ل  أ

 * وديع سعادة 

 

 " االعتياز" 
 

  ،لأ،  غ

 أو غ،لة،  

  ي، ت تر هن،ا

 مل عا ملع،لقة ع،ش اةةَ ملغَ  ي  بق،ي،  لتنعتجَ 

 

 ب،ل     تمسح مل ت َ 

 كينك ثق،ُ  لأسقطَ 

 بك اللتص،قَ وي، ا،. يم،ول م

 تنشضه، بثقة أو ذمااة   حةأةة  

 وتسأا خشأش،  

  يش ام  

 فج ة  *ملة،ص" "بمقعد رسل غ،فر
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 "لند."  فر لتشع،َ  - إذ. -ثمة مل ثأا

 تظ    أو ه ذم انتَ 

 

  ثمة ملق،أل لتعأ َ 

  أو لتقت،َ 

 يعك تمم، ُ  ي،زلتَ 

 خ،تذ  أو ورفة ذمب،ة فر عاوة ملستاة ع،ش   ل

 ل،ذمااة ة أو حس،سع،ش   ل ف اة يسةق

 يعطس . ع،أك مآلخاي َ  طه، فر ملج  لجعل  ل،م فة تعش    ب فرة)

 ويق ل م "ُ ْ  ري"

 

 ت فُّ أ. تصأح

 مألرض ي َصَ  تَ نألُ هن، ي  ينتص  مألرض  أتأتُ 

 ي  ياسل ملمايج ألحمر ع ف ثق،بر

 

 اثأا   أتأت ي  قمط  

 ري،ر ال تن جَ 

 

 اهشَ ي  تمل ملت،ريخ وحُ 

 سسدي ألنةشَ 
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 لغتر ي  أتأت ه،رب،  

 ملت نأث لت،س   فه،   ألنصبَ 

 

 ي  هن،  ي  مل اق مألو ط مل ةأا

 ه، فر ات،ب ملجغامفأ،حشظَ  لذ أتق ْ  خايطة   ألر ذَ 

 

 وأنعث نُث،ره،" ألفاطه،" ع،ش يهدة ملند ا ألت شس  أتأت 

 مل سل ال ألحزره أتأت ألف ر  ا  

 

 فحن نة ع،ش   ل فم، زلت يزهام  

 ع اة  ،عة ي  ملعمل ل أربعَ ألحتم فتأ،  

 

 مل  نأ،  فر ب،ر )الب  بمجذ ال قن،نر " معتأ،ز"يعر 

 ألفتمه،  عاق ملاي،.)و دمفما ال يعمل 

 

  "معت،ز"

 ملقأ،ية   ع    أ. ال ي ،منر أحدٌ 

 ملهطأئة ع    بلْ 

 ملنةل ع    أ. ال ي ،منر أحدٌ 

 مل غ  بل ع   
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 ع  مالختة،س

 مل    بل ع   

 

 ملد  ع   

 مل ه ة بل ع   

 

، يج ز  عم 

 مل،ذة بل ع   

 

 مل طنأة ع   

 مل ،  ع  ثديأه، فر بلْ 

 

 ع  مألورمق ملثة تأة نص،ئحَ  سدي لر أحدٌ أحت،ج أ. ال يُ 

 ""ب،وندم   ع اي َ  إنم، يس،شنر

 أ. ال أرى "بغ بأ "   عت،زم)

 مألخة،ر أ معَ  أ. ال  ه،عقابأ  )ي   ملهابَ  بل  

 إنم، غن،س مل م لأأ  لأ،ة ملجمعة

 هن،   تاف  ل، ثأا هن، ار أ   ت،زعم)

  ل ننر أصمت

  صمت، ص،رخ،  

  بقابر ي  يماو. يسمع  الُّ 
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 ب،لعطس فأةدؤو.

  يستدرا . بساعة

 "   ري"

  ويمض .

  ف،عت،ز

..... 

.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 عنوان ديوان لوديع سعادة.. مقعد رجل غادر الباص* 
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 ولق،  ملعق ق ي  ملةنأن، عج ز   ي ام  سزم  هللا  "

 هللا ينك ملع،لمأن، تنمر ف س،سر ينر بعأدم   أرمح

  "أغاب،ال  إذم م ت فعت  ام  وا،ن ن،  ع،ش ملمتمدثأن،

 * الحطيئة في هجاء أمه

 

ونة)  (أبـ 
 

  ياف  س مرب  بنشس 

  يغسل بأ،ضت  بأدي 

 طعج،ا )بم  ي  ي يمبس  وأي،ي  ار تةدو أي،يه،

 ةتسذ فوي،  ي

  مأل أ،س بهأا إ. ال   :يهةاه،

  ب،لهأا تة ا سمأ،ةٌ  وإ. مألي، َ 

  وال ينسش أ. يقةل رأ ه،

 .قةل: صة،ح ملهأا

 

ُا قه ته،.  .يمض 

  وي ،راه، يس،س،ه، ملمصاي

   ب حمد ريزي) ه، ملم ة هَ وإعج،بَ 

  ويقهق  ع،ش ملن تة نشسه، ينذ ع اي  ع،ي،  
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  فمئمة تاويه، بزي،فما  

 أصدق،ئ  أي، 

ْغن،س،  فأةدو    غةأ، ا يضم ،    ،فم ا اي 

  .وتةدو ق ية ذاأة رمئعة

 أرمئه، بج،رته، ل ل   يستمع .ه،تش،ه،ت   يس،عده، لتنجزَ 

 .ملمتآياما قاية،ته،  ،لم ،يب ح،سةأ  ويقط  

 

فر مبتزمز  ه، ملمشاطة وسةاوته، ملق،تلَ تَ وق    يمدح سم،له، ملزمئلَ 

ه، ألبأ  ملمص،ب بدمس ملةمفة ،وملع مص  وتمم   ملع مط 

 آخاى.  وخمسأ  ع،ة

  ي ذب،  روح  ي مفقه، ملاأيا ه،زم  رأ  ا

  ه،  اياةه، اذلك وحم،تَ وعمتَ  ه، س،ه،ةٌ أيَّ  أ.  

 وس مهاَ  وزوس،  ومبن،  ووقت،  و م،س  وعدملة   حأ،ة وأنه، تستمج  

 .أفضل ونص،عة  

 

  ي معأد أنأنه، و أفويته، يمشظ أ م،سَ 

  .ه، وه ميته،سَ يعاف يزم

 

 وي ا،  ي اه ذوقه، فر ملطع، 

  ألنه، تع ج مأل أ،س ملماب طة باب،ط،ا   وينتعل حذمس  

أبر )ي   ا،يم   "اأ، "ي    ال   ويعصاُ  ملةاتق،لر   ي اه مل، .

 ملذي لذ ينص ْ  ملع،ثاَ  وحظ ه، مل،أم .َ  ت اب  وهر ت تذُ  صاة
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 .يجد غ ميته،

 

  ويصاوفَ  ه  وي معأدَ تنظ ذ ل  صدمق،ت  

  وتست،س ي  ثمثأنأ،ت  وص،عت  وطأةة ق،ة 

 

 ه،ر مل قتب ع،أه، ه، وياشُّ يطه  أي،يَ 

 يشتح له،  هأة ملمأ،ة

  يس،نده، فر يمنته، مألزلأة

  ه،يزمس   يتممل   س

 ه،ه، وقأ،َ ه، وق،لَ ونقَّ 

  ويقأه، ي  ملع ز وملعجز ومل،مز وملهمز

  لتغش  ع،أه، ملم ،ي،ا   ويقص  

  غطأه، سأدم  فإذم ن،يت ي

  ويج،س لأتس،ش أ. هذه ملسأدة

 أي  هر
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  ب  ا بتة،أغ نصأةك ي  با ملعصأ،. مل ايذ"

 حق،ا أنت يت خا ع  ملمأ،ة

  "ملمأ،ة ملتر ال يم   ملتعةأا عنه،

 * رونيه شار

 

 باريس وجوه  
 

 وس ه ملشص لا

 تهمس

 ملشض ل.  ي  ب،ريسا ولنقتل   ال بد  

تمدق به،ا ال تت خش ملتع،ط ا  ا التنشاط مألوس ا تغ ر أاثا

ه،ا وم  حصدْ ميع ملندىا و اْ ومرفا ب    ه، بمذر  بأنه،ا رمقةْ  نسلَّ  م 

 غ،يتك ي  ملع،صمة ملم ه لة ب،لزا، . 

ومالحتم،سا ال فالالا اثأاةا  ب،ل، عةا ب،لطأش   هذه ملاقعةَ  وفن دْ 

 تعقةه، وس ه.  حصتك فأه، وس هٌ 

 

 ملصمتُ  ت ُ فت   وس ٌ  

  ملطأ ر فت،تَ  تنقاُ 
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 ع،ش ظهاه ينق،بٌ  وس ٌ 

 خ،قت   ق،لة،   

 

 ب،لنع،  غٌ وس  يما  

 بأ  ملغ،ية ومل  أ،ة  ي،تةسٌ  

 

 يعةام. يع،   وسه،.  

 يت ،أ  ع،ش هللا.

 

  ةا ي     تق فه نظاماٌ  "املمتاو" ،ئج  وس ُ 

 ين،وبتر  وقتَ  تمت ملعجما   ي  مالرتم،س   حذمر  

 

   ام   ت بطَ  وس ٌ 

 مل س  فأ، لهذم 

 اذ يمت،ج ملاأ  مآل.؟

  اذ تم،فى ب،لذه،ب بعأدم  

 ..حتش أض،ل ح،سةأ !؟

 

 يُمأُل ملامسما غأن،ايَْصش ُا  وس  

 مألي،  ملس،ئ،ة  ورص ا لدبج   يهت،ج  قص ٌ 
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 وس ه 

 يس   ةٌ ب،لشامغ  ا فغدغته، ندوبٌ يقاونة ب،لج،أد ملم،ف  

 وأخاى ي ل فة لدرسة ملتصديج.

 

 جب،لم،ذ ملُممق    يتش  ل)و" وس  ي  "تأزي أوز

 

 وس  يَعةُا ي   طا ملس،حة 

  بم ه مفة يزي ي،  

 يتقأ  عأنأ  

 

 أفايق،ا وأضمات  "تاوا فياو"  م  ُ  خدَّفت ُ  وس ٌ 

 ص،حة  أ. ي،تمش  يع   وس  ياتملا نسرَ 

 وس  يقة ضا ينشاط ي  خدر ب،ريس 

 وس  يشاط ب،لتس،يح يمم،  ضب  ع،ش مألرسح 

 

  أ. ملمتس،قطة ين ا في لٌ  وس  ُيصا  

 ويطاه، قةل ق،أل وين ا ملسم،سَ 

 

 وس  يتع ز ع،ش أنش  

 الثغ،  

 ه،ترهذه لأست عص،فأا)غ  إنه، آ
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 وس  بعأ  ومحدةا ا،م، ف،ح ب،لغن،سا ع،فا عأن،ه يع، . 

 

 أضن،ه ملم  ث  ع،ش سسد   يت شسُ  وس 

 سن نر  زفاه،  جاٌ  خاي    يتةع ورقةَ 

  

 ،يض يتةع وس  ي،م ق ب رس غ

 

  

 قديذ  ب،ريسر   وس  ل ،عا  

 ى خ، أيتما

 "ب،يب" بدخ،. اثأ  

 

ٌاا  أُهةُز ذما صة،ح   وس  ُيْهتَم 

 مألي،     ه،تأا)تعةاه  وس  ب خ،فيدَ 

 

 وس  يسأُا أ اَل ي  ح،ي،  

 يت،ةُك ب شتأ 

 

 وس  يذع ر ينر 

 وأن، ف،في عزم  

 ياع ب ين  ع،ش وس  ملتمديد 
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 وسهر هر ب،ريسَ  وس هُ 

 حأ  غ،فرا مل ،  

  هر وس هٌ 

 يهة ٌس يصأاه، ب،لقن،ل 

 يشةاٌ  خماه، ب،لغأ،ب 

 يشض حة خامئطه، و م،ته، 

  "ملمتاو"ي،ؤه، يسش ح قاب ملجس ر ويمط،ا 

 

 تمت فرس حض ر  أيته، ملسأدة مل ،هقة  ح ي،ق )وأن، 

  *)ط بش لعهد ا صغ اا بعد  ال ي  ي،ق،نر 

 ي دوه ع،ش ح،فة ملعطش 

 ي  ا،س ح مئطك    ، قٌ ي)

 يم،صا بقدويك ملغايب

 أغاُف ين  

 ك  و اخسك َخس  

 َيْسَم ة  مل قت مله،ربة ي َسك  مل،مظ،ا بم " أت افق"

 وأتق  امة مله،رب ي  مإلس،ب،ا 

 الرت ،ب لغز ملمأ،ة  تنمنح ملمضطا  

 بطكتمت رمئمة إ ملمهة س  

 .صم   ي  خدر ملمت،هةملمة،غت ب

 لأ تب ي،  ةج 

  شتأك  "نأ، ب  "
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 يغطس ملمةا 

 وياتةك 

 زةُ" ذمته، هر "ملغَ 

 باة ملمم    ب،إلعدم  ُ َم،  إل

 

   ع،ش عتةة مل،مظ،ا ملةهأة ملتر  مةته، يع  تأ،نك ملمها   ي  َّ ٌ 

ي  ملثقة وملهة،س ي، يجعل أخم، ر يضاوبة ب  دم ر  فأه،بمااة 

 ملمت  رة 

 

 جزرتكك بمضعشَ  فأه، أ.   ملتر أفراتُ  هر لمظةٌ 

 ملصة،ر فر أنأنك ملمصم ب ب،ل،ذة  أ  م  ال   يتجنة،  

 قة ح مسز ملا   ق،فزم   

 ملتر تشص،نر ع  غأ،بك 

   ذمتَ  مله أذَ  يتهطأ،  

 ؟!ع،أك يق،ربتر ألن  فة ملثع،لب وملم ا أ ةغتُ ألعاف اذ 

 رغذ أنه، فر ب،ريس ا،نت ومضمة 

 ينم،زة إلش نشسه، 

ة  ه،ة ملمن،ل   ي،م ية فر صاَّ

  ،س ع،ش ح،ئط ملاغة،ا.مالت  بقدير ملمتأةسة بشعل    طه، )أ

 أصال وس ه ب،ريس اضابة "ب لنغ" ي فقة 

 وأع ف إلش مل ،  

كَ   عمتر لأندم  أحمل ي  مألقنعة ي، ي شر ألضم 
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 ملم ا أصدق،ئرا أ ق،سَ  وأفهش

 ع،ش ق،رعة حض ر  ملمت خا ملناف وأرير 

 فر  ،حة ب،ب ت ي،

 رتدي بق،ي، وسهك وأ

 غأب. وأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 * العبارة: لوليد عزام .
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 ال ينةغر أ. ن،مس ملمأ،ة ول  باؤو  مألص،بع "

 ال ينةغر أ. نمب ول  ب،لتش أا

  "ال ي ،. لقة،ة مياأة فر أح، أسن،ا وال حتش ب،ألحم 

 * بيسوا 

 

 (معجوقة)كلطخة حبر فرت من جملة 
 

  ل،سأا ي،ا  أ تهأك بم عم

   س مل م لوال ع ،س ع،ش ضَ 

  ة ملمديثتشتح  هأ   بميقدي،ا  

 ي "َح ذ  يت مطئ" إض،فر   وال وقت  

  ق،صمة. سزمس   يقصشنر بضاب،ا  

  خ،رقة لةدمي،ا   بم وع ف  

  يقد ة لقامبأ َ  عق ف   وال

 ع  ملط،ئشة وملدي  ا و  مل  بم أورمق وي خ  

  ملم ع رفر ق،ل  يقة ر   يهج ر   ص مب   وال

 

  ومحدة أ تهأكا ففقة  

 ملنظا إلش عأنأك ملةديعتأ  ي  خ،لأة  

  بزيت زعتا  ُيغمس،  

  ملةدمي،ا ملط ي،ة م  إال ي ا،يم  ي مَّ 

  أ تهأك ه ذم
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 ملمأن،س ،لر عت  )قصأا وتَط،ول  ب،لغ ووق،حة  بنشس  

  أ تهأك

  مل،مظة ع  ح،سة ع،ش يدح سم،لك ملش،ئض   بم قدرة  

  ع،ش فوزم. بت ل فتنتك وال ملعزف  

 ع،ش ملط،ولة. ،ق،ةملمُ  ملن،عمة يد  وال تَمس س  

  أ تهأك

  ملمديث أ. أوق َ  ف وف  

  فونأس" ملص فأة"أمرتة،ا،ا  ع 

 ونمطأة فرويش 

    ري، وملعمق،ا بأ 

   سفمر ملاي  )خا إصدمرما وآ

  أوف أ. ألقر عنر

  ملتر  ت ص،نر إلش  ايا  ملةمغ،ا   الَّ 

 " ي  رومي،ا" ا نديامملمقتةسة عة،رما مل وال  

 وال مألا،ذيب ملتر  ت فاينه، ع،ر

  أ تهأك نر إ إذم ق،ت لك ف رم  

 

  يعج قة)ه ذم ا،طهة حةا فاا ي  سم،ة 

   ،خ  ل  تذهب إال بدعك  اثأا وي،س

  فر غس،لة "مألوت ي،تأك" وخمسأ  فورة  

 أ تهأك 
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  ال تتمىىىىىىىىىىىىىدثر عىىىىىىىىىىىىى  خىىىىىىىىىىىىىىذالنك ملمت مصىىىىىىىىىىىىىل

  ،ل ملدمئمىىىىىىىىىة وخىىىىىىىىى،طا  ملم ىىىىىىىىىدوفو ىىىىىىىىىش،لة ملاسىىىىىىىىى

  وروحك ملممة  ة فر ق،رورة مل اق ملعتأقة

 أ تهأك 

 وأنت ص،يتةا  ،فرة 

 ب شتأ  ينشاستأ  ق،أم 

 وأ ن،. ي، ح فأهم، مصشامر بهر  

 ي  ن  تأ  مل،مظ،ا ملس،بقة. 

 أ تهأك 

 تذوبأ  وله، 

 وتطأاي   أدة 

 وتهاسأ  

 اأة حاةا بهأةا  ،ف،ةا ومثقةا يتن،قضةا ا،ي

ب  ملمنجم ..   أع،وف م ته،سه، بعد وعد ص،فق ال ي ذ 

 

 4112فبر 
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 أقاويل
 

 أربع  ملجه،ا   ي  ق،ل: إ.  

 ب،لعد  ي، يهطئٌ فه  إ

 فر ات،ب فقأا ب،لمهأ،ة يمةط ب،لهامئط ة سغامفأ أو فر ُ 

  ملة ،ل ري،)  ب  ميتم،ن،ا فر ملذي نقد   يثلَ 

ومألخاى ل،شامر  امحدة لك  مثنتأ ا وف،لذي يعافك تصةح سه،تُ 

 ينك. 

 إلش مل م،ل  ينم،زةٌ  ملة ص،ةَ  ي  ق،ل: إ.  

أو سندي خ،ئب فر  اي ة ملجأ ش  اي، سن بر فقد مالتج،هفه  إ

 مل  ،ئد لألعدمس بتصنأعملمعط،ة ملمهتصة 

 

 ه، ن اما مألخة،ر ملايح يم   أ. تاصدَ  ي  ق،ل: إ.  

 فه  ال يعاف ع  مآللهة وأنش، ه،  أئ،  

 . "تر أ  ألأ ا :أرض ملأة،ب لـ"يقاأ  ولذ
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 ""بة،أاين، إلأك مآل. ال يعاف أنر ملتقأت ي  ق،ل: إنر أح   

 ، ف فم. "ا ت اه ملصابا و"ينتأنغاو"ملمده ة ي  

مل، متر ياغة  بم ،راتر لمظة  ا بمقدمر ااهه، ل،نس،س"يأ، فأتش

ي  يهأ،ة وينغمس  يعر فر باهة ي  عسلا قةل تزل ع ملمامرة 

 ة،أد. ملج،نر مل ي 

 ي  ق،ل: إ. مألرض ااوية 

 مأل أ،س يسطمة. ع  ملدورم. ملذي يجعل ال   ال يعاف  أئ،  

ملدورم. فر فامغك ع،ش مألخص حأ  تتن شأ  ي  مأل  ا 

 ا زه،ر تشأد فر آال  ملمعدة. وتجششأ  ملذااي،ا  

    ق،ل: إ. ملشقد يهأ اي

ه  مل،أل ملس،فر  اأسمل ي  حز. ملغاوب  ال بد وأن  نسرا أنَّ 

  ".ي،ت م م تأقظ م"حأث ملجمأع نأ،  إذم 

 فر هذه مل،مظة ب،لذما  ي  ق،ل: إ. ملمأ،ة ع،فلة فه  ع،ش ص مب  

 ألنر  عأد سدم ا ويمت  ل،قدر. 

 وأنتظا .  أبأضَ  نةأذ   نأنةَ فتح ق  ا وأب،لاغ ة "ملة،نأ "أيأل 

 لك ملدع ة.  فقط أحت،ج أ. أوصلَ 

 ي  ق،ل غأا ذلك 

 ."مل ،ي،  تام"ئ ب،نتظ،ر  وي تب أغنأة ع  يهتا
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 لُّ نه،ية  يشتاضة بامسة  سديدة"م  َع أل. ت  . ا"

 * رينيه شار 

 

 حين تنفس نهر "السين"
 

 ي  خ،  ملزس،ج يما  ايع،   بافقة طايج  

 بافقة ع،ةة ثق،ب ي،راة )ملشا  

 بافقة سايدة فأه، ي، ال يعنأك

 بافقة ورقة ُيهتا ئة

 ال يجأبع،أه، رقذ 

 بافقة مياأة فر ملمقعد ملمج،ور

 تتمنش أ. ت،تشت بعد ق،أل وتدع   لقض،س مل،أل فر  اياه،

 ملمقعد ملم ع ف نشسح، ت فر ا أخاى مياأةبافقة 

 تاس  أ. ال ت،تشت بعد ق،أل....

 ملزي  ينك ألنك أهم،ت  وتةعتَ  بافقة مل قت وه  يقتصُّ 

 قدي،  بافقة ص رهذا أصدق،س قدميش وآخاو. أاثا 

 ي  سع،تهذ ملمأ،ة "قت،ة ب،لشطاة" أو ضم،ي، ب،لأقأ 

 بافقة زيمس و اا،س وأفب،س و عامس

 هذ ب،لزبدةفهن م وس هَ 

 ملمغ  ش  ب،لعسل  ق، بهذو
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ي  ع،طشة ب،رقة ويذوب م عند أول  امرة  ار يتمم، م ملمامرةَ 

 . يشتع،ة

 

 .بافقة بمف  ،خت وهر تنتظا مألبن،س لأهاس م ي  ب،ب ملم،رة

أنسر ملم،جا  أفونأس ومبته،الا   فرويش ويص،ئدَ  بافقة قص،ئدَ 

 وأ اطة مل أخ أي،  "ملنه ند"ويق،ي،ا 

 

وبم د اةأا ي  مله،ئةأ  وملمطع نأ  وملمت لمأ  وسن ف هللا 

 و"ملاو  أند رول".

 امنغازَ  ا،م، ُ مةت   وطعنة   اَوْسد  ال يُ شش بافقة  

 د.وبسطة  يُة،ُل ع،أه، ي، ال يمت،س  أح

 

 ع،طشة  عندي، أضماته، من  شت افقة  ب

 تة،ل.  أت خآي،  ح،لَ  ون    

، منتظات  تم،فى ب،لن ش،. اويطا  لم 

 

 بافقة قة،ئل ي  ملذب،ب تنقضُّ ع،ش سثث ملذااي،ا

 ل تذ مألسمعأ . يه،تل ول   ا،ف   وألذ   ر  يزو   أيل  يع 

 

 بافقة فع ما أير إلش هللا أ. يممأنر ي  أوالف ملمام 

 ملةأض،س  انزتر)، في عه، ع،ش وبق،ي
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ي  ملص ر ومألط مر ملمتم لة ل،مأ،ة  يعاوف   بافقة سمع غأاَ 

 ت ة  طنجاة )ملأةاق  خضامسَ  ي يأ،سما  "َيْستُ فَة يثل 

 بافقتهذ سمأع، وأاثا

 ي أت فر ب،ريس.

........ 

........ 

 ملغأ،بُ 

 ب،ل حدة  يعج ق)ينم ٌا ب ل   يسم  ا فر فض،س 

مقا ي اد.  با 

 يهم ٌش ب لشة )هايا  ملايح

  ،رحا وي بد.

 فر خديعة مال تامق" ينه ي"

 ذم. ص،يتآل ياف لٌ 

 يم ط  عا مل قت ملقصأا

 بمشاق فر ملمنتص 

 

 امئذنةا،. "إيشأل"  ،هق،  

 أي،  ق،ف،ة رفقتر و بامسة ملسأ ،ح

 ملده ة وهذ يت، . ص، ما  

 . عنه،ملص رة ال ت ة  ي، ت، َّ  وأل.  

 يةدؤو.

 ملنظا إلش ع رت  ب، تامق
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 بعد هة،س   ،هج.

 

 ل  مالرتش،لي، إ

 ح، أيمت،ج ملماس إلش ال هذم ملز  

 "ي رو" و شك ملع اي 

 وتممل يزمج مالاتظ،ظ

 لأ،قر نظاة إلش ي ،. أقدمي ؟

 أيمت،ج ملماس إلش ال هذم ملت مط 

 يقة  إلش ق،ع ؟لأمظش با

 

 يضأج ُخ،قرا أنتظا بصةا ف،رغا هط ل ملمصعد

حد ع ا بامزي،أ،ا وخمسة ي،ب،نأأ . وثمث فتأ،ا بجدمئل ح،يم  أ

 و  ري،  ومحدم   ت نسأأ و "ملا ت،"

 " ،. يأ أل""ألة،" فر  أهاب إلش فندق

 مأللة،نأة "ب،أاين،"أنتظا 

 ونمضر إلش "تاوا فياو"

 ت تُذ ملصقأع ملهايشر

 فتح ي،قة قمأصروأ

 باف وأ تهر نزلةَ 

 تشا  يديه، "ملمقزي،تأ "

 .أاثا ل،ه،ثَ وأ تهر م

 ت،تصج بر لتمظش بدفس ف،ئض
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 فتأل س،أده لأمنمنرملةاف  وأل ذ باب  

 حطب ه مسسه،ا فتُض،س. وأحك  

 بأ  يمط،ا ملمتاو تلأس اهن،  م،تةسةمل ملمس،فة 

 ملغأة بة ملق،فية وي عد م تش،قتك ي  بل بأ  ملهط ما 

 

 اس،ئح  ،بح فر هة،س مل،مظة

 إ. ا،نت فانسأتكَ  فم يهذُّ 

 ستُكَ فاي

 َا ي  ُحاوفه،ت اُل ي، تأس  

 ولْثَغ،ت ه،

 دف  يده ةصَ   بعجقة)وتمظش بجسد مياأة ح،ضاة 

 ب،لشامغ تهاي ه، فر يس،س ي تظ  

 قطعة. قطعة  

 ملاوعة ع،ش ط،ولة   ج  ي ف   ه، ملَماير  ا،ختامل  تق،رب ُعايَ 

 ورمس أخاى بقعة  

 ساة يتةعه، فمأحن  

 هةٌ يه،ت،ةأُبَّ 

 يتهمة ب،لشأ ض

 ب،لصهب ملقديذ يهت،ج   مل،ه،ث ع،ش حر   ت زل

 ي ة هة ر شة  

 يشض حة ر شة   ورمسَ 
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 .وتقذف ثقم  قديم،  عزيزم  

 همحتأ،زَ  آثَااَ   أئ،  

 بدأا تستاف م تق،يته،"سع، ة" 

 ملافقة ملتر تعأج ملطأام. ميتمس يتهذ ب ل  

 ع،أك ريأهذ بعأدم  

 فر ح ،ي،ا قديمة ملمنق ل   فر "ملسأ " ملص،يت  

ملهةزا ومألحدب ملة عا  ب،ئع،ا  "ع   م ،ي،امل ستمضا ي ملم

 ."وريمر يع زيابأن ا وفأت،لأس

 

 ه، فر ملنها ملع،ريريأُ  رَ بافقة أ أ،س اثأاة تقاَّ 

 ل، م،لا وال خامئط ل،مذر وتم ر بم ب ص،ة  

 ا،ي،ة. أو ففعة   ومحدم   تسقطهذ ومحدم  

 تج،ههذ ب ظ،فا ا تنزعهذ ي  فيك

 ست  طهذ بم م تثن،

 وتامهذ يغ ص . فر ملق،ل.

 

 تاه  مإلصغ،س

ملنها  لك ملقدرة ع،ش حةس مل هأج ق،أم  تنصت إلش ا،نت. وإ

 مل ئأب

 يتنشس ...!!

 بافقة ورقة ُيهتا ئة

 ال يُجأب ع،أه، رقذٌ 
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 تم ر وتم ر ..

 حنأ . حام    وال   لعنةٌ  خط ة   ال  

 بافقة  

 باقة  

 باق  

 با ..

 بـ...

... 

 أغاق

 أغا

 أغ

 أ...
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 ة(ب  الك   بال جويزة)
 

 لهمسأ  فعل ن،قص لذ يمدث 

 سةب غأا ملمب ع،ش مألرسحلع، ج قتل بعد ظها ي،ا ل

 لستة ي،أ،ر ضمأة ع،ش ا اب مألرض 

  عه، ب،لهازا وأرص  ملضشأاةسدل هذه أ

  "غ نت،ن،ي "اسجأ  فر تديا أو 

  "ملت،يمز"اع، ج فر في ج أو ع،ش ضش،ف نها 

  ا لد  ةح فر مل مفي

 و مب ملتأ،ر ثأ،ب  

 "اعج ز أنه ته، ملجن،ئز" أو

... 

... 

 بم،س ملنةع ا،م، يارا  فر ذمااتر  )مله،قأنة أيأل هذه 

 هذم ملمس،س 

 ة،حة فر مل عا يس،سا ملض   ا ل  

 فر ت اي  وملمطا لذ يهطلْ 
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 ب،نتظ،ر  رس ي، يمدث  ومل ل  

 هذم ملمس،س 

  أد ملم ق   "صم ئأل بأ ت"

 ي،  أحت،ج إلش أحد  

 يشاغ سأ بر ي  ثق به، 

 ويع،  قأ،يتر 

... 

 ذلك وأاثا  فةم ال  

  أةدو هذم ملمس،س 

 بم يقدي،ا 

 بم صدق،ا 

لتقطأع مل قت بم قط،رما ال تجرس ورغذ ذلك  خ،لأة   بم أح،فيثَ 

  "ملن  ت ل سأ،"لدى ملمثقشأ  تُ قظ  تثأا ملضجأج و

  بم ر ،ئلَ 

 مخا بم أال  

 خط،س بم أ بم ذمااة  

 ل جم  لتجمأل ي، ال يُ  "رت ش"بم 

 ومحد  بم يقأ   

 بم ح،ذ 

 إض،فأة  بم يص،ري َ 

 بم يزمح 

 بم  شقة 
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 بم ق،ب 

 أو يسأا  بم فامق صعب  

 بم حأ،س ي  أحد 

 بم  م،تة ومسةة 

 بم عأ . وعسس 

 بم رنة ع،ش ملجا  

 بم أرض ت شر ملغ،أل 

 بم مياأة ي تنزة ب ،هج ياتشع 

 ا  حق ق أو تذي  بم

   ةة  س يزة مل ُ )بم 

... 

 يس،س فر مل ،   .ن  يس،س فقط.إ

  ...!ل  تعاف . ي،ذم يعنر ملمس،س فر  ت،س في ج اي،ه

..... 

..... 

 .بم ي، تعاف .
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 ما بالها
 

 يثل قاعة ف،رغة  تةدو ي، ب،ُل ملمأ،ة..

  ل سمجمة وعظمتأ .. تافاف ف ق  ،رية!يث

 ورفمسة  تزفمف فامغ،  ي، ب،ل ملمأ،ة 

 ي، ب،له، ق، أة يث،م، هر فمئم،  

 وغأا ع،فلة وال تاحذ أيض، 

 

..... 

..... 

 ي، ب،له، ملمأ،ة لذيذة ويغاية

  !رغذ ال ذلك 

 ...أنت فر مل ،  ع،ش مألرسح.
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 ي، ي لمنر لأس ي، ينةع ي  ملق،ب "

  "بل ت،ك مأل أ،س ملجمأ،ة ملتر ل  ت  . أبدم  

 سوا فرناندو بي*

 

 أشتاق إلى فخذيك الكنغريين في لشبونة
 

 مل مرفة "ل ة نة"

 ف،ئج ملمض ر اذاا   يمتضنه، مألط،سر  

 اليتماه، يستةسلُ 

 يدينة تت رسح بأ   ام ة مالحتأ،ز ومالنشما

 مله ية ي،تةسة

 ملثم  ملةهس ل،ماية

 حدثك ع  مله مس ملمزيها ب نش،  ض،ئعة .ذلك وأْل  ال   لندلْ 

 ملق،ج ي  هذه ملمدينة ملمطمئنةاخط   "بأس م"

 .ملةهر   ب،الصشامر   يه  ٌ  ملةاتغ،لر   مل هجُ 

 ملظمل ع،اُ مألف ،ر قة  

 اوفض س يعافتر مل َّ ع،أه،  يما  

 ت،ك ملغ، أ،ا ي  ملضمك مألح، أسُ 

س  ملمأ،ة ملمأتةا يايدو. م و  اتامس حأ،ترياو 
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 ن، فر يقهش"بازلأام"ه

 ع،ش ملت،ة ملامبعة

لتس لنر ب،ط   ق ميه،ب ،يل  ملق،فية ي  " ،. ب،ول "تق  ملن،فلة 

 بمف أنت يشتعل ي  أي  

 يت رسح صدره، فر فامغ ص،غا لأم،صانر

 

 فر  جما ملس،ئمأ  أغدو ملاقذَ 

 ملمتغأا وملزب .َ 

 ملذي ي ة  مل ل   ملمةهذَ 

 ملم رس ي غل حأزه فر اا ر ملة،ر ملش،رغ

 ع،ش ح،ئط ية،ل ن،     أبدو اظل  

 قديذ "أا رفي ."ك  يثل )ملمجع، 

 أظ،فا ملهجل يغاوزة فر سسدي ملثمثأنر ملسايع ملعطب.

 أن، ملمس،فا ب،ألي،  أحمل يزميأا )عجقتر 

 سنسأة   وقص،ئد ري،ض ص،لح ملمسأ  اتع يذة لتممأنر ي   اور  

 س مز  شاي

بمع،لجة هذم  أخ ض حابر يع ملصدمل وملمغص وأف ل تم،   

 مألرق.

وفمك مل ازي مل،مظة إلش فهذيك مل نغايأ ا  أن، ملذي أ ت،ق هذه

 .ولثغتك ملمدياة ل،غة
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فر  أحتشل بك مآل. تنر تض،ريس سسد  فر فأ،فر ملع،لذ. ت

وأس،س  "الرغ  فو  ،فو" ،حة  إلش مل ،  حضاَ ملةاتغ،ل وأ

 .ع،ش بمأاة  اتك مله،ئجة ألتصةبَ 

ا ع،ر ملقط،ر  .أن، ملمامه  ع،ش تذااتر فر ب،رما ملع،لذ أف  

 لثمثة ع،س إلش يهدتك ملتر تتسع فمئم،  ب،لد   ملذي يق فنر يماو ،  

 ملمثأاَ  ب،لته،  أس،صك   تُ مْ أبسمل ا،م، همَ  ... ملم،مد ملهج ل

 ل،معصأة.

 

 فر  مع ملةاتغ،لأة". أل ة نة"رفأج مأليسأ،ا مل ،حةة فر  ..

ةا ي،مس . أوزل ملم، ى ع،ش ملم،ر   .عأنأكا وأ ،هده، ب ص،بعر

ي   مسك  ومقأة   هذ بمامهذَ أسس،فَ  ويدهن .َ  اأ،بكغ يث،ج،ا  

 ملمذعة.

 أت ط  ع،ش لعنة حض ر  أيته، مل قأة

  رس فر هذه ملمدينة ملتر يهت،جه، مل، . مألصشا ملم،ضا فر ال  

 هملذي ط،لم، تجنةت  مرتدمسَ  ذلك مألصشا )ملع اوا 

..... 

 ال ين،ص   ى إن ،ر  ا، م، عننت ع،ش ملة،ل إذم  

ع،ش ن مصر    ملةهر  زيت نك ومخضامرَ  ير  ،تم،  أيضر ي 

عأنأك ملم،أئتأ  ب،لمةا مل،مظ،ا مله،لدة مله،لأة ي  ت ثأج 

 وملمأاة

 ام، ولدتنر مل،مظة ع،ري،  

 يةعثام  فر ملشامغ ملج،أل.. 
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 ملق،ج ربأبُ 

  ه،ة ملمزر باي ز   يثقلٌ 

 ملهس،ئا مل مرفة نأ، أ َ  عٌ ةت،  يُ 

 ما مألخة،رملمةث ثة فر ن ا وملةط الا  

 فر يدر ة يهج رة. ..سذ ين َّ أرفاف اع،َ 

 

ش حة،لرَ بمه،لةك ملتقأةا  يهم شٌ  وآب،ر مألص ما ملغمأقة  تها 

 فر حنجاتر 

 حتم،   ل،غن،سا أقصد مالنمم،سَ  ف صةح ق،بم  

 يس  . ب  ن،. ظملكا أط،ر ملةأت ب نش، ك

 فر ملجدمر. إلأك يمدق،   أل تمعَ  "ملص ف،"أس،س ع،ش 

 صمة ملجسد وملغأ،ب ،أ َ وأنت تت

 يهدأ أفخ  ثمثأ   أج،رةا علَّ ق،ةرَ 

 نهما  ع،ش   ل   بهمس حص ما   يدي إلأك اتأ    أيدُّ 

 أغأ ا ن،صأة مل ع ر

 يث،با..... ايستتب افمئذ ايم   أفور فر قشا  

 أتع،ط  يع ملهأا وسمعأ،ت 

 مل عامس ونه،يتهذ

 ة يش،سئةام   .. ال  مل،ج سة ومآل

 

 ة نة ام، فر مل ، فر ل  إذم  
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ع   بعأدم   اال يتغأا  رس إال بمقدمر ي أئة مألرصشةع،ش حم،ن،

 ة ذمته،مل،ج  

 فهن،

 ملأ،نس . تنةت ع،ش  شتر عامئشُ 

 ويد  ملط ي،ة مال تامق تمس نر ي  نشأاي

 ح،ولت مبتمع   ،بق،   ي، ال

 ب،لهاوج ينر بدأ

 أنتة  فر يقهش "بازلأام"

 إلش ملن،فلة ملةامزي،أة

 إنم، خ،ج ملطة ل ومآلالا ملق،رعة  "ملس،ية،" ال تتق  رقص ملتر

 ملذه ل وهر تق ل بهم ل يثأا 

 ت ةأا ملصدر! ملم  ية تعطأن، ملقاوض لعم،أ،ا

 

 ف ح، ب وأيضر

 عأنأه، ملةنأتأ  ي فع،  

 ملمنةعثة فر أسأج قمأصه، ملمشت ح مألزرمر ملع، ية وملقه ةَ 

 ألصم 

 ي  نع، ر مل ،هج

 ،أة ملمن   ة مل عاملةنت ملةامزي

 ذما ملصدر ملم،قذ ب،لس،  .

 ر قمأصه،تغ،فر وهر تزر  

 وملش،ت رة ذمته،
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 "مل افا ا،رف"تت شل به، 

 أخاى وأن، أوضب حقأةة  

 ...وأيضر
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 القسم الثاني
 

 

 

 

 

أكسذجين "فذي جريذدة  5002-11-6نشر هذذا الذنأل ألول مذرة بتذاري  

 فذذي الشذذهر العاشذذذر ،الكبيذذر مرفذذر النذذواب للشذذاعر ، ونسذذ "الثقافيذذة

، مذن قبذل صذحفي عراقذي رأ  بذه "الحوار المتمدن". في موقع 5002

الذذدامي مذذن مرفذذر علذذى اتهامذذات بغذذداد لدمشذذأل بتفجيذذرات األربعذذاء  ردا  

وبعذدها أنتشذر الذنأل فذي علذى إنذه  بعنوان "النواب ينصف دمشأل"...؟

 للشاعر مرفر النواب. 

ما قلت في البداية ال مشكلة يمكن أخذ الذنأل ونسذبته لمذن بالنسبة لي  ك

 تريدون ولكن أبقوا عليه كما هو.
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 والد القحبةإنها دمشأل يا أ
 

 قأقة بغدمف مل،دوفةا ويصأدة بأاواا ت أ  ملق،هاةا وح،ىذ عمى،.ا 

ْغنَىى،جُ  ملمىىد. وع ىى،ز  ضىىمأا ي ىىةا غأىىاة قاطةىىةا يق،ىىة ملقىىد ا ي 

       ت،ريخ له،أشة ها .

 

 ع ىىاةُ  إنهىى، في ىىج ميىىاأة بسىىةعة يسىىتمأماا وخمسىىة أ ىىم،س و

ويدر ىىة ع ىىاي  نةىىرا وف ىىاة خمسىىة  األقىى،با يثىى ى ألىى  ولىىر

       ع ا إل .

 

ملشىىىتح   ا بدميىىىةُ ونه،يتُىىى إنهىىى، في ىىىج مألقىىىد  ومأليىىىتذا ي،تقىىىش ملم،ىىىذ  

       مل عامس.  ا  اوف ملقصأدة ويصأدةُ وق مف،ُ 

 

عىى،باةا "أنىىش  غأمىىة أي يىىة   لأغىى،زلَ يىى  ع،ىىش  ىىافته، أطىىل  ه ىى،  

تهط،ر فهأا  لر" بعىد أ. فىاغ يى  إرومس غ طتهى، ب،لىد ا وينهى، 

       ."سة،ل ملةاينأ "ط،ر صقا قايش ح،لم، ا لأدف  تمت بمطة فر 
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قى مفي  وحى،لمأ ا صىغ،ر اسىةة  إنه، في ىُج ملتىر تمم،ىت ملجمأىع:

 اهىى،يق،مىىر أظش،ر اوثىى ريأ ا عىى،باي  ويقأمىىأ ا يىىدينر عضىىه،

 وخ،ئةأ  وي، ثأ ا طهامنأ  و ه منأأ .... 

 

عت حتش س   بافىا فس،رعت بد يه، ب جا ه، وظمل ه،ا ولمَّ، ُرض 

 ايَ،عق نىىى  –  ىىى،يته، مألثأىىىاة - نه،نشقىىىت ملغ طىىىةا أ ىىى،مت ق، ىىىأ  

ملسىش،ة لأ خىذوم  ع . اىلَّ يَتس،ق ن ا يط، ى . ينى  ع،ىش سسىد ه،ا ويىدْ 

ه، وي  ال يقى ى ي  يمة   نةُ حصتهذ ي  بامسته،ا حتش ب،تت هذه يه

 ع،ش ذلك..

       عظ،يه،. ، في جا تع ف فتأ ة  ا،م، ُ ا َق نقرُّ ل نَّه

 

،ح ذا ويمىط ق ة،ىة  ىأ   اإنه، في ج أي ه، ملعاب ملع،ربة وملمستعابة

 ومعتمىىىاَ   صىىىندال  )يىىى  لىىىةس  تمىىىنح لقىىىب مل ىىىأخ ل ىىىل   يطىىىأ ذ.

را ملىىذي وال تعتىىاف إال ب ىأهه، يمىىر ملىىدي  بى  عابىى  اف دم ىة)

       *.. ذ تمت قدير""إلهُ  صاخ ينه،:

ألةست  حأى،   .حضنت  في ج تمت ثديه، ه  ي  لذ تتسع ل  مألرض.

 ا      لُّ مألي مامنط،ج أنت أسَ  :وق،لت ل  اي  أحأ،ئه،

   ...     ع ل ع،أ " نث ال يُ ي، ال يُ  "الُّ : فغنش له،

 

ت ر شهذ وتعأىدهذ تعة  ب،ثنأ : ملجمفي  وملضم،ي،.  ال اإنه، في ج

أو أخةىى،رم  فىىر  اع،ىىش  ىى ل ينمنمىى،ا تىىزي  بهىى، سىىدرمنه،  بعىىد ألي  

يغسىىل يديىى  ويت ضىى   ق،ىىأم   عسىى،ااَ  صىىشم،ا اتةهىى،ا فأتم،مىىل مبىى ُ 
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بىىىل  ل سىى  هللا وي ىىال بتغطىىأس ملاي ىىىة فىىر ملممةىىاةا ال لأ تىىبَ 

       فر ات،به، ملممش ظ. ملمنجمة   ع،ش حاوف في جَ  ملمةاَ  رَ لأما  

 

ال تقىاأ ب،ل ،مى،ا  وال أحد يشهىذ ع،أهى،. مل،غ،ا   ملتر تتق  الَّ في ج 

       هللا وي ،ئد ملممئ ة. بل بإحص،س ضم ،ا  

 

ملىدي   حاَّر صىمحُ  " بغدمف وص،ر يس،م،  فر في ج.ه الا "فياَّ 

وي حنى،  مبى  ع،ىر   قد  لهى، ملمسىأ ُ  ا وط،ب ي ت،  فر في ج.ملقد َ 

ويى، بىأ   اىر تاضىش في ىج عشا ملةاي ر رؤو ىهذ ملمعمدم. وس

       قةا زينب وقةا يزيد خمسة فام خ وفف،ة ع،ش طايقة في ج.

 

يتغ،ويىىة ووقمىىة  أحىىدم ا وال تعةىى  ب ،رهأهىى،. ال تمىىبُّ  اإنهىى، في ىىج

مل ثأىا يى  فيهىذا  ه، خ،رس،  بقس ة ن،فرة ار ال ينسىشحَ ع ،قَ  تاالُ 

فجىى ة وإذ لأسىىتشأق م  اه،وتتشىىاغ ل،غابىى،س ملىىذي  ظنىى م أنشسىىهذ أ ىىأ،فَ 

       بهذ ع،لقأ  تمت أظ،فاه،.

 

 ..حأ  يمهل وال.. هُ اَ إنه، في ج: تتق  عمل هللا وَي ْ 

 

حىىأ  يمىىب ملجمىى،لا وحىىأ  يسىىتايح طىى مل مأل ىىة ل ويعأىىد خ،ىىج 

       أحد يتش ي  . ملأ   ملس،بع. فو. أ. يعاف أيُّ  املع،لذ ع،ش يهل
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فتمأ،ى  يتىىذرذرم  ه، أثىا يى   ىاقَ  لىديه، يى  ملغةى،ر يى، ي شىر لىىتقصَّ 

       ع،ش سسده،.

 

ويىى  مألزرق يىى، ي شىىر       ه، يىى  ملع ىى،ق يىى، ي شىىر حةىىا ملعىى،لذالىىدي

 لتغاق ملق،رما ملهمس. 

 

لديه، ي  ملمآذ. ي، ي شر لأتنشس ُي،مدوه، عةج إبط ملممئ ةا وي  

       ملمدمخ  ي، ي شر "لت مأا" وس  مل  ..

 

{ يع،نى،  }ملُصىْ ر  فىر  "مفألُ إ ىا" لديه، يى  ملمى ا يى، ي شىر لأىنشخَ 

       هذ سمأ،أ ا لأع،نق م ملم تش مآلخاي  ل،ماة مألولش ومألخأاة. قأ،يتَ 

 

ولىىديه، يىى  مل قىىت يىى، ي شىىر لتاتىىب قة،ىىة يىىع ُيىىذنَّب عىى،باا ويىى  

       مل ه ة ي، يدع  نمل مل  . لاحأقه،.

 

تنت ىىر بهىىزة أرضىىأةا ويىى  مألحذيىىة لىىديه، يىى  ملصىىةا يىى، ي شىىر ل

ملمع،قىىىة فىىىر  ىىى ق ملممأديىىىة يىىى، ي شىىىر لمحتشىىى،ل  م،حأط و)مل ىىى

       بهمسأ  فات،ت رم .

 

لديه، ي  ملمة،ل ي، ي شر لن ا ملغسأل مل  خ ل،ع،لذ أسمعا وي  

آ أ، لأمتس م قه ته، ويدخن م  ج،ئاهذ  مل اف،ا ي، ي شر   ،.َ 

       ع،ش يهل.
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صىامخ يى، حاي،. ملمجىذويأ ا ويى  مل لديه، ي  ملقةل ي، ي شر ال  

       .ملذي  لذ ي   لديهذ وقت "هأاو أم،"و "ن ،زمار"ي شر ضم،ي، 

 

لديه، ي  ملهما يى، ي شىر اىر يثمىل ملعىاب سمأعى، ا ويى  ملنى   يى، 

       ي، ح،ذ ب  مألنةأ،س. ي شر ال  

 

ا ويى  مألسنىة يى، ي شىر "إلأى،ذة"لديه، ي  ملنه،ي،ا ي، ي شر ثم،نأ  

       لت غأل ملماوب ملق،فية.

 

 اطة ملسأاا وقص،ئد بعىدف يه،لشى،ا ملتمى ي ا  لديه،  عامس بعدف  

       ومألحما. أل م. ملطأ  وي، ف ق وتمت ملةنشسجر   ونس،س ب ل  

 

سىال ملهطىش. ث،بتىة وال أ. تُ  لدي جا ال تايىد أ. تعىافَ  ال فض لَ 

إلىش  امل ل ي،هُث يايُح يسةُحا وهر تنتظاهذ هنى،  ع،ش هأئة لغز.

        حأث  أص، ..

 

في ج هر ملع،صمة مل حأىدة فىر ملعى،لذ ملتىر ال تقةىل ملقسىمة ع،ىش 

فىىىر أرقىىىش أحأ،ئهىىى، تسىىىمع وسىىىع "ملطة،لىىىة"ا وفىىىر ظ،مىىىة  .مثنىىىأ 

لأصىط،فوم  ق، ىأ .َ  "حجاه، مأل  ف" يتس،ج ا ،   ملممى،  اتى َ 

       "ملمه،ساي ".  ،رفة ي  حم،ية  
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 ىىاقأةا غابأىة و اذ إلىىش يمى ري ا ف،أسىت اةأىىاوافي ىج ال تُقَسى

 "فيغىى ل"وال امىى، بىى،ريس    و)زي، ىى،وي أه،ىىر  )وال امىى، ملقىى،هاة 

وال  "املتىى،يمز"وال هىىر يثىىل لنىىد.  ىىاق وغىىاب نهىىا  "افأ ىىر"و

،. فىدمئأأ   اامد. مله،أج ملعابر ي مطنأ  وومفدي  ول  ت  . اعم 

        ....وأرفنأأ ا وال اةغدمف ينطقة خضامس وأخاى ب، . ملد  

 

إذم طاقت ب،ب ت ي،  تنشتح ن،فذة لك ي  بى،ب ف افي ج ي ،. ومحدٌ 

أضعت  ا     ش ف،ديك يش،تأح ب،ب ملسايجةملج،برا وإذم أقشل ب،ب يص،  

 ."انأسة ملسأدة" طايج ملج،يع مألي يا  تدلك ع،أ 

 

  َيى :فهىر تسىها يى  ا،أهمى، اال تتعب نشسك يع في ج وال تمتى،ر

نقهى، أو تهىاب ف بتاويضه،ا فتى ف أ. تع،يدعر أن  يممأه، وي  يهد  

ه، ف،تمى،  أ  تى ف أ. تىدخ،َ  ت،تقط له، ص رة أو تممُضه، ا،هى،.. ينه،ا

        ،ئم، ا يدمفع، أو ضمأةا ي،حأ،  أو يتذاام  ال  رس ففعة ومحدة.

 

ت ىىع،ه، بهمسىىة أعىى مف اةايىىت  اط ي،ىىة  حمىىام)فتهىىاج  ىىأج،رة 

 فَ يى، أوال "إنه، في جُ  :ا وتق ل سم،ة ومحدة ل،جمأع)ملشا  ي،راة 

     ....ملقمةة".

______________________       

، "إلهكم تحت قدمي"* حكاية ابن عربي المشهورة في دمشأل لما جمع الناس صائحا 

 وكان يدوس دينارا  ذهبيا .
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  بيكس نامبر سكس
 

ل  "ب،ر"ع،أ  ملسم .  "ا ل يةس"ا،. مات ،ف،  يع،فل فاحة  ُي ا 

مألا مب وأن، ملم،ش ح بهة،ا مإليم،. ملايض،نأة أرفف يع أبر 

  ن م :

  ش؟ َغَاضنَ، وي،،ن، اذ تةق   ي،  هاُ  أال"

 ذيمن،  إذم ي، ذاا ملممد ل  مل

 "ول  أي   أ. نقتل  هام  لقت،ن، 

 

قةل أل  ع،   ال ،عا أ. يهج  ريض،.اويتمنش قت،  اأ  أي  َ 

اأ   ملشق !  قدمفيس)بج مر  اةو ط ع،صمة ملهمفة مإل ميأ

 ي  أخ    أقتةس بعض،   اوأن، ا"مل ص،ي،" تجاأ ع،ش إ ه،ر قصأدة

 !يع،نأه،

 

  ع،ش ط،ل وال ع،ش حةأب رحل "ال تَْة  أَ َّ 

 

  قذف  ي  أع،ش ملجةل ةأ،  و وملج،ر خل  

 يمل فْل عنك ق ل ملن،  هذم ال يج ز وال
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 هل اتمنأك ملغم  إذم ن ، وإذم ملتمش وإذم 

 " أَّ،. عند  ي  ي   ي  يص،ك وي  وصل

 

 تهتك أبر ن م  ل ال"بمجذ مل ،فعر أ. يق ل:  واأ  أي   لشقأ 

 ألخذا عن  ملع،ذ"!

  اعةأهم،!يع،صا أو  ،عا يع،صا أ. يصل إلش  اأ  يم   لشقأ 

تهنج مل ل  فو.  أقةي ،. ا،. يتسع ملجمأع هن، ا وأية ض   أيُّ 

ع،ش هذم ملم،ضر  اَ دمف نمأ،ه لنتمسَّ ومرت ن  ص   أي   ه مفة هن،.

  " ملمشت ح!ملة،ر"ونتمنش يق،ربة أف ،ره فر 

ف ،نت  ا يث،جة تطشئ هذم ملظم  وحاوقَ  "بأاة"أبمث ع   فخ،ت

ه، ساعة  ابت نصشَ  ."ي  ي،راة بأ س مأللم،نأة" ط،زسة

 ومحدة. 

 ال تنسَ  ":إبامهأذ صم ئأل"ق عاياة لذيذة أحضاا لر وصأة 

ال تنس طعذ  امألولش فر ال س،سة ل اب ملةأاة  شةطعذ ملا  

 .ملا شة مألولش

وأبر  ومف  ب،لا   يعج   فر ي ،.   ..ر شة فتمت  اخ،  فر ذمااتر

ف قار ات،بة ر ،لة لاسل يمأ،  "ابامهأذ وصم ئألو"إ ن م 

 .هن،  فر ملم ،. غأا ملمن، ب

 بل تج،س امل حدة أال تش ا ب،ياأة اذ ه  رمئع فر لمظ،ا

نق   ب   هذم ي، لذمااةا ع،َّك تعةا إلش ضشة أخاى مع،ش ضشة 

ع،فة حأ  نصل إلش ملم،فةا وقدرته، ملام هة ع،ش مبت ،ر 

 ملسق ط.
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وه،فرم  إذم أي  ا يضشر ع،ش  نت هذ  أئ،  يسأل أي،ين، يتدفق،  ق ي، ا

مل هذ يزمس،  عنأش،  وضشة  أخاى لنمدَّ إلأه، سسام .. إذم ي، ف ،ن، فر 

ل رمس بعد ال ريب أل. ملع فة إلش م  نسقط فو. يهأ،ة ملضشةا

 هذم مل ق،س ه  ملم ا )خ زقة .

لةن،س سسا ي   ضُ ب مله،زوقا تما  تجن   ثمة يةارما بمجذ إذم  

 ”+O“ا،ئ  ي  نشس ملشصأ،ة ملتر أنتمر إلأه،  ملمةا يع أي  

 ج،بر مل حأد غأا ملم     فأ  عندي.مل رس مإلي اتمديدم  

 

 "4بأ س ن،يةا "

 

 وملمزرعة. ألع،ب ق، ذ لدول مل اق مألو ط ملجديد. مئطخا

يم،ول ملهاوج ي   "ب،ب، ملش،تأ ،."صمشأ ة رو أة يقت لةا و

وقتأل  اة مل،غة. اانش،ل ملد فر  ا  مل،غة يع أي   ملعقل ملذي أوقع 

حديث  عامق ح مر أفي،. وقتل ع،ش مله ية..ال أربع فق،ئج. فر مل

  م، أي   ونط،ب:! لنغأا ملقن،ة ا،طا ،.ا ي،ه

 

 

 "3بيكس نامبر "

 

 ا ،رب فملر ولمأة ا، تاو و نب هت،ا.  نب  ،رلر  ،ب، 

 .وف،را ملةأاة ع،ش لمأتر
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 "4بيكس نامبر "

 

هذ حصأ،ة  ام م،   244 " ،يس نغ ي،راة"مله،أ ي  "ت،ش نر"فر 

 أات   أن  لذ يمت ع،ش  طح هذم مل  اب  ي  عافت تقاية،  

 .ملمأ،ة دقأا،هذ ع،ش  أحد.ينهذ 

ع،ش قأد  ال يع،رفر .ي، زلت أحأ، هذه: أية يامهقة وس فية

ي، تزمل حأةا ال و ن ما*  31١ب،غت  احتش سدتر ملمأ،ة.

. ع،ئ،ة ا،ي،ة لذ تشجع أحأ،س وأير أيض،   وأبر اأ ق،ئر أحأ،س

 بعزيز!

ي، يعش . ي  مل،   أو  ف،أليت،  غ،لة،   اذ تمنأت أ. أا . يتأم،  ي ي، ا

 .ةأ،سيصةم . أن

أريد أي مت،   .يشأض ع،ش قدرتر ومحتم،لر ي  مألحأ،س لدي اذ  

ب نه، هذ وأفعر يعافتهذ وأخ،ج قصص،  هذ وألحة  ألتذااَ   اال ي ذ 

وأب ح لهذ ع  ملنس،س مل، متر أ تهأه   اوأصنشهذ فم يهذل نر

ي، عدم ومحدة فر ملس،ف ة  وا،ه  ف ق مألربعأ  - مألي،  هذه

 أريد أ. يم اَ  بقص،ئد ملاث،س. ف ن، ي تظفم يشضم نرا  -ع اة 

ي   يط،ج  اب،   حقأقر   بشقدم.   لر  غ ٌ  أريد أ. يصةحَ  ي  أحةهذ.

 244تهذلنر ق،ئمة يع،رفر  .مأل ئ،ة ملتر ال تج،ب إال ب،ل عا

أفضل  ..أ م،س ي  ق،ئمة "ه،تشر ملممم ل" ف بدأ بمم  احأ،  

ملممم ل ولذ  تشكأل م،س ت مسدا فر ه، ومثجٌ  يم ٌ  تل:طايقة ل،ق

  :تعد تدري ي  هر.. أ ال بمجزرة سم،عأة وأط،ب
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 "2 بيكس نامبر"

 

 أصةمت ورقة اه، ع،ش ظهاه،ق،ةتُ  .أي،ير ورقة لق،ئمة ملطع، 

بل فوهمت ب رقة بأض،س ن،صعة يق، بة ع،ش  اف سئت .بأض،س

 :ي  مأل أ،س ل ثأا   ظهاه، تص،ح

 زومج   أي،نةا عقدَ   ندَ ا تقايام  أينأ، ا ي، أة   نع ةا صكَّ  ورقةَ 

  ب،لتن،زل ع   رس أثأا.. إقامرم  ومعتامف،  سأ،را أو ي   عافر  

 يق، بة ع،ش ظهاه، تص،ح أ. ت  . زورق،  فر نهاا ورقةٌ 

ا يق،ال  يثأا ملث،لث فر ملط،بج ،    ة   ص،روخ،  ه مئأ،  يم،ول فخ لَ 

 أتهذ..لتصش أعدمس   بأ،ن،  لمزبا ق،ئمةَ  نعاة ط،ئشأةا يهطط،  ل نزا

  ملذي حصل.. بعد  ت امر   دم  تص،ح لت  . تعه   ورقةٌ 

  :تصشعنر ق،ئ،ة املمأ،ة تشتح  هأةَ  .بمميأ  مالحتم،الا ورقةٌ 

ف أ  إذم  اع،ش ظهاه،  يطة بة)ورقة  محتم،الاُ  إذم ا،نت هذه

  !ع،ش مل سهأ  بأض،سَ  ورقة   ميت، تَ 

لقةأح م ر بص ترَ وأغن   ابغطا ة "ملةأ س ن،يةا ف،ي " أ عا

  " ملمشضل:ن،يةاي" ط،لة،  

 

 "6بيكس نامبر "

 

 3.ت تر" ي  اثاة ي، م تهأته، "ذهةُت قةَل أ. اتمضا مياأة

  نس،س ملع،لذ ت ظت ل ل   .أو فههت عمدم   اغأض،   منشجااْ  مياأةٌ 
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 ا محتض،نَ  أوف   .ي، أ تهأ  هذم مل س ف  رسٌ  مياأة فر فشر ال  

ملجسد ملذي  ه يعر ألعأدَ ذَ وأخ ا ا ف   ي  مرتة،ط  ا قاصَ لعقَ 

ي   نثاة   تعنأنرا ع  يس،ية فأه، أبمث اه،مياأة ألممُ  ش. ال  ظ  ت 

يمزقةا  لصمة   ي  مل م،لا ص ا   َح،ََمةا حاف   ي  روحا ف،ذة  

ي   زر  ملعد ا  به، ثقبَ  أرتج أات ي ب ا ف،ذة   لشقدا هجام.   إتم،   

 اص،قا لشتنة  ا لاحذا لدبجا اللتلذااىا لت  ر   قمأصه،ا ي،مح  

ا ا لنض با لهامبا لهة ب  لته را لغ ميةا لضة،با لمأاةا لسا  

وه  يامه   ا غ  ملممج ل غ    ال يت،حا لسامبا لد  ية،ح  

  :فر صامع  يع  أ،طأن  ع،ش روح   

 

 4ي ع،ش  اي لق،عت "زر   ،عَ ل  مطَّ "

ي  أربطة  أريد  خ،رسة   . سسد   لمعستُ  ط،ع ق،ةر ع،شل  م

ةا ام، ي،أج بع، قة  ،يأ   فر مل،مظة ملت،لأةا خ،ئةة   نتماة  ملهدميةا ي

  ..اقديسة و ،قطة   ااامقصة   يتانمة  

ملمستتاا  استايبُ ا ملمُ بر أيته، مألنثشا أيه، مل عل ملج،يحُ  تماي َ 

 م  لمم،يك يطأا ع،ش ج ملمتنمرا ملةطرسا مل ثأ . "ملمتهأ  

  1أثام  ورمَسه". باسر وال يتا 

 

 ع،ش ي، لر لديك فُ اأ  أتعا   وأُن ُا مل م   ُية،را،   س،  ألهَُجك  لم

 ك؟أي  طك ا،َّ  أ. فو. 

مله،ج  ب حدة ت ة  فعل غ مية  ثم َ بأحاثك  أعزقكا ا رض ب ر.

  .فر  تة أي، 
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 السابعة استراح. "البيكس"وفي 

 

ه، ي  حامرة س فك ولسعة ملقصأدة تشرس بظ،   ي  ا،. ال بد  

  مل حدة ملاط بة وباف  

  قصأدة أقاب لمصأدة

  وق فم  لتطأاا تمأ،َ  ال ع   ا لض س  تصط،ف ب  ملشام ة يم ذ      ل اَ 

  ب،لعامس بم عزمس ف  ملممد   قصأدة تشتك بص،حةه،

 

  قصأدة يتمارة

 

 ملسم،س تمت بم غط،س    تنش،ش)

 ومل ،عاما يستمنر ع،أه، مل عامسُ 

 .ملاوي حاف وي ةع .َ 

 

  قصأدة ط،هاة

 مسخ،لأة ي  مألثد

  حمل ه ة ي  ملشاج ملمم،    أم. ومندالل  

 .ب،لزهاي   ملمص،ب   وملعض   

 

  قصأدة ع،يأة

  وتةأح مله،أ،ة تن ث ب،له،أل وملهل  
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  مل عا لةما ملهأ لش تعأد  املَ 

 

 قصأدة ل، ط 

 خ،لأة ي  مل شقة

  "ام ن  ف"فأه، ا،مة 

 

  ي،اقصأدة ت سا ملمما  

  تص  ي، ال ي ص 

  ري،  ع، فأتمدف مل ،عا

  مال تع،رة وتنأ  ُ 

 

 قصأدة ع  ملمب

  ملمب يهصش فأه،

  د ملسأج،رةوتمج  

  بعد ملع،فة ملساية

 

  قصأدة يتمافة

  ل،هتك تص  مل  قَ 

  وتعجز ع  مالنتص،ب

 

 قصأدة غن،ئأة ل،أ،فعأ  ع  ملابأع

 فأه، ملايل ي ثا
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 يق ل مل ،عا:

 اق "ملمشعذ" مأليل وملمستقةل ملعابر ملزمها ملم ريزُ  ملابأعَ  إ.  

 ب،لعط،س وملجم،ل ي، ل،ه ل ي  فدمحة وب ،عة ا،مة يشعذ....

  ..أغأث نر

 سن ب فر هذم ملع،لذ ملم،تةس ملجه،ا  أي   املجن ب قصأدة ع 

 يشافمته، ي  مل م،ل ال  

 

أريد ملتمأأزا فقط ملجاعة مألخأاة  لذ أعد اي،ذم تةقش ي  ي مضأع

  اي  ملقنأنة

ومل ثأا ع،ش إبامهأذ صم ئأل  م وألقر ملسم  ع،ش أبر ن 

ي،م ق،   ورمئمة ملهط  ملثقأل ملتر ي، باحت ت،تصج بن،ا وأغ،فر

 فأ : بةأت  عا ي  ملن م ر يق ل

 ع  خم،رة ملة،د ورحت أ  ل...رمح مل قر ع،ش ر ذ يس،ئ،ه، 

 قل لر ي  بن  أ د  !أنأك أيك)ية ر ع،ش ط،ل ملم،ضأ  ي  أ د  

____________________________ 

 توفيت جدتي بعد كتابة هذه المادة بشهر.  

، ذهبت من قصيدة لعيسى إدريس بتصرف "  -1  من كثرة ما انتررتك 

  ".قبل أن تأتي

  .من ديوان الحالج  -5

  .مقطع من قصيدة لشاعر إيراني  -3

 النصوص المحرمة ألبي نواس تحقيأل جمال جمعة إصدار دار الريس.  -4
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 في غفلة يتسرب
 

  أ،س ملتر سمعتنر بك إلش مأل أ ت،قُ 

 ملقديأ      ملم ر حتش ت رُّ 

 ملهدمي، فر عأد ملمب وتاف    ملشمفل  ندوي ة  )

 ة لن، ن، فر ملطاق،ا ومبتس،ية ملم،ر  أ ت،ق إلش ت ،ا،  

....... 

 ا أ ت،ق إلش في جواثأام  

 في ج ملشقأاة مل ايمة يع ملممةأ .

 وخمسأ  لأاة  إال ي  ملثق ب وسأةر خ،ل   اأ ت،ق إلش ملتة،هر بك

   وص،ك إلش ينزلك بنعمة ملت،اسر وأع ف ي، أ،  إلش "قد أ،"

 ربع  ،عة ع،ش ن،صأة مله،ت  وأح،فثك. أت ق  ال  

  بأت   أساة  أ ت،ق لةأع اتةر وتسديد 

أنىك تت،قىأ   اة بمجىة  لدخ لك فر ملت، عة صىة،ح،  غافتىر ملمسىت سَ 

 يم،ضامتك مله،ية ملمة اة فر ملج،يعة 

 فر فين، مل  لستاولومرتش،ل  اأض فر ملمطةخملة ن،لق،أ  

   باي،ضتن، مألثأاة.وتهشأض  

)لُىىْ ْاس    سسىىَد   بزيىىت  سسىىدي وإضىى،سة ملم ىى،. بىىـ أ ىىت،ُق لطهىى   

ة   مل،مظ،ا ملم ع 
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 وتسمأة ملقةما ب  م،س ي تق،ا ملسم،س. 

ة ل س ه، فذ   ملمده ة وي، تمت ي  ي  يم،والا   أ ت،ق لت،ك ملعط،لة  

  ثأا ي  ملمثأا وملزعل ي  مل قت ألن  ال ي شأن، ومل ب،لهطأا

نصىىنع قصىى رم   ملىىذي  انىى، نم،ىىك يىى  مل قىىت أبدي تىى ا ملشقىىامسنمىى  

 وأحمي،  ي  مل رق ومل م  ومل ت،بة 

 س بض،عتن، مألنشَ  ملم رُ 

رمئع . ألنن، ال نم،ك  خا ي، فأن،.بآ اي، فأن، ب ل   رمئع . ألنن، نمب  

 ن،. أئ،   ى حة  

ملنسىىى،سا أرول ملنسىىى،س رغىىىذ  ، يمظ ظىىى،اا ألنهىىىَ  أسمىىىلُ حةأة،تنىىى

 ملغأاة وق،ة ملاف،هأة 

 اسا ألنَّىى  اىىل  وغأىىا ي تمىىل يعىى،  يىى، يمصىى،  ع،أىى  هىى  مألنشَىى ل ىى   

 اتع زه مل،مسة مألخأاة

  ا  ف ي في ا،لع،فة إلش ملشامق ي، يم،ك ملاسل.. وألنَّ  الُّ 

 ق،ىأم  أو نثمىىلَ   ةىاَ لىى  نعأهى، حتىش ن .لى  نشهمهى، سأىدم   ألنهى، يع،فلىةٌ 

 اثأام  

 ون  . قد خسان، امن، 

فَ  اى،. لىدين،  ا وقد ا،. لدين، مألفضل.مألفضلَ  أنن، نستمجُّ  ن، وهذُ  اَّ

 ي، ال نستطأع أ. نمظش ب  الحق،  

 ال أريد ملع فة  ال نر رغذ ه ل "مال تأ،ق،ا"

 ...ملهزمز وأتذاا ع،ش مل ا ر   فم، زمل ية ام  أ. أس،سَ 

 . فقط أ ت،ق
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 ي   مل عا ملع،لمر فر ين، ةة:

   ع،أذمرا ي،ر  ي  ال  43

 

 شفير الشعراء
 

 فر ينق،   ملشمذُ 

  مس مل    وحش،ة

 ي تعل عأنر أفجٌ  حامرةُ 

  با ذ ملمب   

 لس،نر وض ح ملتأ  

 ا يمتد بم يقأ  ا س فر أ  فُ أن، بافم.ُ 

   ملم ، عة)أحدق فر مل ت  

 ب،أللذ ملذي ال يط،ق 

  مل مفا   د   ب،لن  

 ط،ق مت ملذي ال يُ ب،لص  

 ب،لسع،فة ملمزفوسة مله ية 

 ب،ل ح ة ملتر ال تط،ق

 بعذمب ملأقأ   

 ب،لمب ملذي ال يط،ق 

 ب،لنس،س مل قأ،ا 
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 ب  ة،حه  ملتر ال تط،ق 

... 

... 

 يقتشأنر 

 اي ي،عج أثَ  ند ٌ 

 ة ملمامرة  ملممزوسة بماقة ملمعدة ل  ن ه و  ملٌ 

  ار تقت،أنر؟ اش،ية    ،فم   اأ  لذ أا  

 ة.ا نأ   بم، ة  ذ   لض،  يُ ال  ند ٌ 

  ع،ر   ستدلَّ أُ ي شر أ. أتنشس ل  

 

يطم نىة سأىدم  فىر ملهىمطا ي ىاب يىع فومس  ع،ش   ل  ىشاة   ند ٌ 

 ملسع،ل 

 ملصة،ح. إلش و"قزمز" يهاو  أقاب ل،عجأنة يض،ف لهةز
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  ملهاوب إذم  

 ملنسأ،. ملقايةة  يجاةُ 

 ع،ش ملاأ  و  ا . هن،    ب،ل ،ا ش)دةا ضابة خط ة ومح

 يته،ص،  لألبد ي  مالاتش،س وملم،سة 

 ت،ية  عمي،اٌ 

 ال نقص يثأا ملتع،ط  

 ي تمل ملشقد  وس ٌ 
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يقىأ  قىى،ف  يىى   ىن ما ملثم،نأنىى،ا يطىىل باأ ى  "اهزعةىىل" صىى،ر 

  يقأن،  

 ت اب ملمةا ب امهة 

 ع،ش يط،ع ملدرجا تنشاف ملسأدة بمص،نه، 

 وغل  بغل..و نغل..

 لمظة ملقذف ملمجأد  فر   أنة  

 فر أغ مره،  ا ملقذفا ثذ ملهط لُ ملقذفُ 

 تهدأ ملع،صشة 

 وتةدو ملع،طشة يثأاة أاثا ي  مل شقة 

 ملهدر يتس،ل 

 ا،ن، رسم  ومياأة  يذن ة،.ه ب،لشامغ يمتطر حص،ن،  يجا   ي خ ذم  

  ي،هب ص ا ملايح ع،ش ملجسد .ي د  ملا   ملمصن ل ي  ملض س

 ويم ر ح،فأ،  فر ملشامغ   ،ت ا،سَ )ي ،ح 

 ي  أي ا اب أنت؟ 
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 يعضك ملم،ر  ينتش هةاة مل ت . 

 يمأل مألنة بة 

   :د ملمةا فر عاوق تجم   ..ملد  زياةُ 

 اأ  وص،ت هن،؟؟ 

 ي،  أدي ه  مل عا.  مل عاُ  -

 خا  وت،بع ملمسأاا  أامفقك ح،ر ،..م  -
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 إلش هن، .  -

 أرفف بعد صمت ي ت ر   -

أرضىىىأة  عىىدوىخ فىى،  يىى   يضىىع ام،يىىة أرسىى منر   حم،نىىر اىى،ئ ٌ 

 فأةدأ بنأك نشس .   تخصأتصأب 

 ومنتةهت أنر ال أت ،ذ   -

 ال ص ا وال ام  وال لغة. 

   :يما بقابر "فو    أا" ض،ح ،   

  امل،غة ةعَ ت   مي،  ع،ش ي  م -

   اك وأوه،يكع،لج هن، أاليُ  تُ 

 أفخ، ه غافة ملمة ر!

   :ع،أ  يت  شس أاص،ح رسل بعض  اة

 ي تك وي   والفتك  ف ي  َ هن،  تمد    -

 فقط ف ا بهم،. 

 مألف ،ر تتمقج 

 ف ا ب،ألياا  تصةم  ت م   إذم أرفا أ. ت  . لص،  

 ع،ش نشسك  وي، ع،أك إال أ. ت  .  اطأ،  حتش تقةضَ 

   اويم نك ملعدول عن  ملم ا هن، ط معأةا

 ك فاصة لتش ا ب  لأس نه،ئأ، .. فمئم،   ت  . لدي وملنه،ئرُّ 

 ث،ر ينتصةة أي،يك  ت  . حأ،تك ع،ش   ل آ

ملنمت وال ب،لعم،رة وملمسىاح وملا ىذا  ول نهذ هن، ال يعة و. بش   

 بع،رض طةأعر فم يع ل ع،أ   ض لزومل   رس يعاَّ  وأي  

 . هن، مآلث،ر فقط  عام  
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ك ينىذ هىر نت،ُسى فىر قصىأدة     ملممشى ظَ يشىتح لىك عمىاَ  ملمم    ب،بُ 

 إلش هذم ملأ  .  مل الفة

 ياق  ة ب،لقص،ئد  اال يتن،هأة رف فٌ 

  ايعا خ،ط ا يمزق. حٌ ه، الي  بعضُ 

 ا وبعضىىه، صىىشمة ومحىىدة ت ىىعُّ ويمىىل ورث   د وط يىىلٌ بعضىىه، يعق ىى

 ق،ق،  

 ملمتنةر.  صمأشةت،ك ا،نت 

 أي  رحل ا،تة  ملقص،ئد 

  اب،غة ي، قةل ب،بل تقاؤه، ع،أه، ي،أ،رما ملمهط ط،اا تتعافُ 

 تت، ه يتماأى أي،يك ، ي ال  

 ول ىل   املمهىزو. فىر عأنأى  َضى ُؤه ويذوب يت  م،  ب،لض سا ل ل  

 ذئة  وسة   وأنةأ،ئ .

   اضت ول ل ذهة  وف   

ملمشاواىىة  وملن ىى ة إ ىى مرم اواىىل ذروة تغىىدو  امل،ىىذة تصىىةح خ،تمىى،  

  "  نس،ال  "تصةح  ،ل  ب،ل هج ملض   ملمدي غة

 ا،. ملمسأح خ،لأ،  ي  ملم،ر. 

 ذم فقأام  و ب 

 فمطم رم  ب،له متذ.  ايمر ملدي  ب  عابر أي، مل أخُ 
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 ع  مل عا.   أئ،   ملمعنش ألاتبَ  لر ي  ملع فة ي  غأ،هب   ا،. البدَّ 
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يجرس مل ىعامسا لأع ضى م ملةعأىدي ا ويصىنع م يى  رمئمىة ملقهى ة 

 الالا.و غ  ملايح ورمئمة إبط ملمةأةةا ي،مس، فذم  يهاي ،  ب،لد  

مالحتشىى،ل؟ هىىل يسىىتمج مل ىىعامس ي يىى،   مل ىىعا ي يىى،   جُّ هىىل يسىىتم

وصاع،هذا لأدفن م  لأت قش م ع  مإلن ،ف وملن أدا ويت ي، م قديسأهذ

 !هذ بمه،بة ملق ل ملاسأذ؟ أ خَ 

ب ل  تُ  أرضٌ  إنه، تُصكُّ بهتذ  ،عا. إنه، بمفٌ   ونسى،سٌ  ا ،عا   م،ذ  ط   

تمىت ضى س  ط،زسى،ا   ع،ريى،ا   سى َ ويت م   ا. بةم ر مل ىعادْ يتعم  

إنهى،  ملنهىدي . شأ  ولسع،ت  مله،ئجىة ع،ىش أع،ىشي  ملنثا مل    ن،ئس  

 .ينه، وي  فخ ملم،ل وملمثل ومأليل ملةمغةا يمتا  مل عامس

باويثأ    و اق لهذ ايذ م تهدوم ع،ش  ا مآللهة ي ع، . ملن،را

وهىىذ يمطةىى . مأل ىىج،ر لأته،صىى م يىى  بىىاوفة  ايىى  ملقمىىة ملنىى،رَ 

وأزرمرم   نةأىذم  وزرمفى،ا   عى،باة لتمطىاَ  غأمة   ه .ا وهذ يُشَه  ملعقل

يىى  تج يىى   ملهىى،رج يشت حىىةا وهىىذ ي،تقطىى . ملزفأىىاَ  يىى  قمصىى،.َ 

 بهى، أ ىم،سَ  يعىد و. م،ا  ةْ ثقب فر ملق،با ويعجن ه لأصىنع م ينى  ُ ى

 .مل ،عا ملمسنر

 ؟ هىىل يم ىى  أ. نمىىا  "نأىىاوفم"بىىم  "ت ىىأ،ر"فهىىل يم ىى  أ. نىىذاا 

؟ هىل لىدى أياي ى، يى  "أوره،. ولىر"و "ح مت ن،ظذ"بتااأ، بم 

؟ هىل نسىتطأع ملنظىا ل سى  "وولىت وتمى،."ه  أحىج ب،لممةىة يى  

 ؟"لأتايمى ."و ىهد  "أرثا رميةى "ت طأة،ا  ناىفو. أ.  فانس،

 ؟"غ ت "اأ  يم   أ. نتممل ثقل ف  ألم،نأ، ل ال 

وهى  يى  يى زل ملمهمى،ا  "اا. م . إلأى ا"وصقأع إن ،تام لى ال 

  ل،عىىىىى،لذ ب، ىىىىىتمامر؟  ىىىىىر يعأىىىىىدوم مل ىىىىىعاَ ع،ىىىىىر مل ىىىىىعامس ل
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ملىايح  فج ما   ملجمأذ ويسدو.َ  ه،ا  يقطة . ف َّ  - بإباهذ –  عامسُ 

  ، لهىىىىىىىىىى، يىىىىىىىىى  يهمىىىىىىىىىىة!وملىىىىىىىىىاوح ب ن، ىىىىىىىىىىأد... فأَىىىىىىىىىى

ملسىأ،ب و ىعدي ي  ى   بة صى،ة   لةغدمفَ  ملعامق فمئم،   أهلُ  ألذ يهتد  

 أة يظشا ملن مب؟وع،ي  

فىر  ملىدي،سَ  - ا ى،عاعمىل اق،ىب ال  ملىذي - ي،لىك حىدمف ألىذ يضىخ  

ملىايش  مل عا يهنة يشقد فأه، مل ،عا" :وه  يصأح سسد ملجزمئاا

 ؟"ويةقر يطأا

ألذ تقط  تى نس طى مل عقى ف تمىت  ىق  بأىت يى  مل ىعا ل ى،عا 

 ملقىدر؟ أ. يسىتجأبَ  .... ال بىد  :في،ا قةل ملثمثأ  وهىر تىاف   ومحدا

ل،هطى ل    مل حأىدة ملصى،لمة هىر ملغأىا ألذ ت   غأ   أنسر ملم،ج  

حى،ر   "ايأ ىأل طىامف"نقطع ملمطا ع  بأاوا؟ ألذ يذاا ا،م، م

 مل ىىعامس و وأنصىى،فَ  ملسىىأ،حَ  اطىى مل أربعىىأ  ع،يىى،   "بع،ةىىك"ق،عىىة 

 ىى،عا أغ،ىىش يىى  أثمىى   "بصىىط،رفىىر"  يسىىم،رم   .  إ ملمت ىى،عاي 

  ؟ به،ل  .)س هاة 

أولىىأس أفونىىأس وقةىى،نر وملمىى،غ ط هىىذ يىى   ىىتنمت في ىىج ي يىى،  

 أنه،؟أ م،سهذ ع،ش سة

ملةمىاي ؟ وأيىل فنقىل هى   ه  ملةما ملث،لث فىر اأولأس ق، ذ حدمف

ع،أىى  ال تصىى،لح؟ يممىى ف فرويىىش ويعىىأ  ي ت بىى،  ملهىىا  مألاةىىا 

 ملنىى،  ع،ىىر ف،سىىطأ ؟ هىىذ يىى  مئتمىىنهذُ  ابسأسىى  وإبىىامهأذ ط قىى،.

إذم ألق م ملقةض ع،ر مل ى،عا  املقديذ مقأ  فر ملزي أولْذ ي  ن م يُ 

 ه لألبىىىىىد؟يىىىىى  لعنىىىىىة  ىىىىىتديغ أعىىىىىدمسَ  ،  أ. يابطىىىىى م لسىىىىى،ن  خ فىىىىى

؟ وإذم ي،ا ا،.  ىهأدم   ا ،عٌا فر قةأ،ة محتش، م ب  اش،ر    لدَ وإذم وُ 
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ب م ىة،نأ، ألذ لألبىد؟ وتىاق ص ملهأى ل ع،ىر   ىهأدم   "ل راى،" اتُنَص 

 ف رم. في ؟

ى افر ي   مل ىعا ملعى،لمر ، تةقىر يى  مل ىعا ملعابىر بىأ  نةمىث عم 

 ابةىذمسة يظشىا ملنى مب ال أ. نسىتجأاَ ملشض،ئأ،اا فىم نجىد إ نش،ي،ا

 :ملةى،هاة وهى  يقى ل "ملة،ج ت رما" نستضرس ب م ع  فر عصا

يمى، نمى   ا ال ب   أرونر ي قش،  أاثىا بىذمسةبعض ذ  أق ل: بذيئ،  "

 ".فأ 

 إنهذ مل عامس يتةعهذ ملغ،وو. 

 فم،زمل.....

 ملشمذ فر ينق،  

  مس مل    وحش،ة

 ي تعل  حامرة عأنر أفجٌ 

  لمب  مبا ذ 

 او لس،نر وض ح ملتأ 
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 رجاء
 

 . ونم  ي غ ل . ب،لمب   اأنتذ ي غ، . ب،لماب

ونمىى  ي ىىغ ل . بىى،ختم  ملغش،ىىة يىى   ابىى،لم مياة ي ىىغ ل .أنىىتذ 

 يع، . ملما  لنت مسدَ 

ونمىىى  ي ىىىغ ل .  اأنىىتذ ي ىىىغ ل . فىىىر ملمش،وضىى،ا وملمةىىى،فرما

 ل. ةَ ب،ل غ  وملقُ 

 حأ  ته،  ي  ملمب أ،ة فر ب،دمنن، اذ هر يم،ة ملم

 ه  مل رس مل حأد ملذي تةقش لن،! أصم  

يايىىده، أصىىم،ب  يى  حىىابا أاثىىا يى  غىىزوة   أاثىىاَ  ي ،ىى ٌ  ملمىبُّ  

ع،ىىىش إحصىىى،س  ملعأىىى . ملمدربىىىة   وأاثىىىا يىىى  املم،تمىىى .ملتقىىى ى 

  امألنش، 

وينسىىىىقر مألزهىىىى،ر مالصىىىىطن،عأة فىىىىر  املمدينىىىىة ويىىىى  ينظشىىىىر

  ملم تماما.

 .ملجمأع فأه،. دخلُ يت ا هصأةٌ  يس لةٌ  ملمبُّ 

ي،تقأى، فىر  يصةح ملع، ىق،. سىدولأ  رقىامقأ  ع،ىش أيىل أ.ْ  احأنه، 

  .ق،أل ملم، حة ة بما  فر لج   ع،با ويذوب،.   نها  
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لتم ي،   أس،نب   ويع،فشا ال يمت،ج إلش خةامسَ  ول ن   ،أذٌ  ن، فقأاٌ حةُّ

  .مل هاب،سا وتغاق ملقاى دُ ت ل   إلش بمأاما  

 غأاي  فىر قشىا حأ،تنى، وصىم،رين، ملش،ئقىةف سىدولأ  صىملمب يجا  

 ملايل 

وروف  ع،ىىش ضىىشتأن، بضىىعَ  تُ نة ىىنُ ملشقأىىا. ملىىدرب  هىىذمفع نىى، نسىى،ك 

 اونصل إلش بمأاة يمت،ىة   ابسم  فع ن، نماُّ  وع ة،  صغأام  اثأش، .

 أو تستن قن، مألرض

  " ،ئهة"أو ت،تهمن، اذئةة ولهش وتمتصن، اع، قة 

 ...فع ن، نما افقط 
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ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال تف"   َن فقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ر تم 

 "هكذا تفعل الحشرات أيضا

 * أورهان ولي 

 

 اسطنبول
 

 ال تام تام تام ال ال  ال ال ال ال

ي  أقش غأا يعقدة ي  نىة يى  أا رفيى .  .م تايته، ي  م طنة ل

  .وطة،ة

تقى ل: ال ال ال ال ال تىام  اليىاأة   َش ف قهذ صى اٌ وفُا   ارمفقهم، ن،يٌ 

   ..تام تام ال ال

   حةأب غ،ب.تتمدث ع

 إلأه،. فست،نه، ينتظا. تط،ة  أ. يع فَ  .خ،رج ملةمف ذهب لأ تغلَ 

اتاتهىى، يىى   ىى ق )تقسىىأذ  فىىر م ىىطنة ل أ ىى،وره، ملم،ىى ة ملتىىر م 

 تنتظا 

 فر ا ي، ملشامق ينتظا.  ال  رس يغط  

 ،ذسة ع  ع، قة وحأدة غ،فره، حةأةهى، خ،رسى،  اىر  أغنأة أخاى

 اأ. ي  نى، رسىم  وميىاأة عى،فيأ  .ح،مهم،يصةح ق،فرم  ع،ش تمقأج 

يمىىتشم. ب،أل ىىأ،س مله ىىة ويةنأىى،. ع،لمىى،  بسىىأط،  ي  نىى،  يىى  رسىىل 

ظ،،ىىت طىى مل حأىى،تر  مل،ىىذي  ا وأيىىروميىىاأة وأوالفا ي ىىةه،. أبىىر 
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حتش  ىمعت هىذم  امله،لأة ي  ملمعنش أااه حأ،تهم، ملة،أدة ملةسأطة

قسىىمة إنهىى، مل ل،مىى  فىىر م ىىطنة لا فىىر " ىى،رل تقسىىأذ" ب،لىىذما.م

  ..وملنصأب

،ُي وتتاف ج بهمى، ملطة،ىة يى  حأ  يامفق  ملن "مألا رفي ." ي، له ل

   ملةعأد!
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 تسع أرائك
 

 - 1 -األريكة 

  

 مالنتة،ه ال ت،شتُ 

 ل،مديث  ام، ال تص،ح ي ض ع،  

 هذ ع،أه،ا وينت،بهذ ملهجل حأ  ينهض . امت  ياخ . ي خ  

 بهىىذ حىىدَّ  ،ألثاا تمىى،ول ملت ىىةثَ طىى يم بىى ألنهىى، تمىى،ول مالحتشىى،ظَ 

  ماللتص،ق 

ومل ثأىا يى   ايشطن . له،ا ويصأم . ياة بهمىس يسىم ل اعنده،

 ؟  ملهافة)ملماما بصمت ا،لح: يتش تستةدل . هذه 

 

 - 2 -األريكة 

 

 يق ل: ل  أنه، أو ع ق،أم  

 خشض لألرضويتمنش ملصغأا ل  أنه، أ

 ملمتعب ي ف ل  أنه، تص،ح ل،ن   
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ملىىذي تج،ىىس ع،أىى  ملسىىأدة  فأتمن،هىى، أقىىاب ل، ا ىىر   ا أيىى، ملضىىأ

  ع،فة .

 :أي، هر "مألري ة ب،لذما"

   أرس حة!.. ل  انتُ  آه...

 

 - 3 -األريكة 

 

ىى  ي،مىى ظا وغأ،بهىى، ي،مىى   ه، غأىىاَ مرةا حضىى رُ دَ يتأنىىة تمتىىل ملص 

أل. ملم ىىى،. يغىىىدو أو ىىىع ويصىىىةح ل،مىىىديث صىىىدى. مل ىىىل يغأىىىا 

 ي ض ع  وهر فر ملصدمرة. 

وال يىدو  ع،أهى،  ا ضع ع،أه، يزهايةا وال ت تب ع،أهى، ر ى،لةٌ ال تُ 

  ..أحد

 وهر فر ملصدمرة.  امل ل يذهة .

  اأو سسدي  يتع،نقأ  اه، يتأنة تتممل سسدم  يمط ط،  أرس،ُ 

ا بعضى،  ويم   أ. يجتمىع ع،أهى، ع ىاة أفىامف ال يعافى . بعضىهذ 

 وته،ج بأنهذ  أئ،  ألأش،  فر فض،س رخ  و ،حب. 

 ملصدمرةا صدمرة مأل أ،س ملتر ال تذاا.  ه ذم فر

 

 -4 -األريكة 

 

 بعد رحأ،ه، 

 أث،ث ملم ،..  بدأ بتغأأا  رسا ر تةديل ال  قا   
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َ.  بُنأ ة بدلَ  س،ب ط،ولة    ا وريش مألري ة مل نةة)ت،ك ملمت ققةا ول  

  .ألنه، ا،نت تمةه، اثأام . ابةس،طة فر ي ب  ملنش،ي،ا 

يجا ال يمتىى،ج إلىىش مل ثأىىا يىى  ملتمىىد اغأىىا أ. ظىىم  لهىىأط خشأىى   

هن،    أثاه، ملقديذا ي أا ع،ش نم  ي،:ي ي،زمل ُيَعـ، م، ع،ش ملجدمر

 ا،نت أري ة تمةه،... اثأام . 
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.. ع،ىىش اىىل    ىى،هدة   يىى، تىىزمل مألري ىىةُ  افىىر غافىىة لريجىى،ر  يىى  يىىا 

  .ومتمشظ نتش،  ي  أح،فيث ي  يا  

 اأحىدهذ ع،أهى، ف ُ  عنىدي، منىدلجَ  ل ى،هدةم - وحىده، –مألري ة ا،نىت 

 قه ت  أيض، .  وا بُ 

ي   ه ة ع،باة  أثام   بأ  ملمسند وملم،ئطا و هذ تا  له،  أئ،  بعضُ 

 ي  أ ع،ر ملمدمثة. لسأج،رة ينسأةا وقص،صة   حاق،   و

  ب ا عةاوم ي  هنى، ورومئحُ  ايهت،طة تع َّقت بأ  طأ،ته، عط رٌ  

هت  ملعممقةقهذ ي  فمبت،عهذ مل قت و ا     .  

 تغأَّا ملم ،. ويا  مل ثأا ي  ملزي ا مل ثأا سدم  ين . 

 .مأل أ،س ومأل م،س و... ال   ال يذهب يثلَ  بقأت تم،ذ بمقعد   اأي، هر
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  -6 -األريكة

 

ملم ،. ياتىب ا،لعى،فة ول ى  أاثىا يى   ا فل  ي  ملعتةة فتح ملة،ب

  هى  يشىتح ملةىامفحىد ث نشسى  و ثمة تاتأىب ي،أىج ب،لاحأىلا ملمز ا

ىى ايتنىى،ول يىى زة اةأىىاة تم ىىش فىىر  ااه، ع،ىىش يهىىلأاةىىا يىى زةا ق  

فىر  اورقة اةأاة بأض،س ن،صعة لمحَ  اع،ش مألري ة .أرس،س ملمنزل

  ..)وفمع،   :أنأج تنةعث ين  ملثقة و طه، ا،مة ومحدة بهط  

  ...ون،  م ت،قش ف ق مل ،مة مألنأقة..

 

 - 7 -األريكة 

 

ف ىى،ت  ومحىدة  مل ىه ر ملسىىتة ملم،ضىأة ف ىاةٌ هذ ع،ىش يىدى طى،رفتْ 

وعتمة  ىأنم، مل نىديا وملطاقى،ا ملج،نةأىةا و ىشح  احديقة ت اي 

  .ا بت فأا ملم ي  ملمز  لتمقأق :ق، أ 

 قة،ة فر في ج؟  أي  يم   أ. نتة،فلَ 

  .ت ا   ملصديج بتقديذ مألري ة وخاج. 

 ى،مت عا وأح ىاا رأ ىه، فىر صىدره مل م ى اهى، ملعى،لرق اتشَ ط   

 ملظها لمى، تميسى،. أباقت فر عز   نج  ٌ   عاه، ألص،بع  ملج،ئعة.

ي، نىىة ا،نىىت تهىىاج يىى  فىىذ مألري ىىةا نىىدف قطىى  يىى   قص،صىى،اٌ 

 صدره،. 

  .ملظها منشجاا نج ي،  فر عز   اله،ث ملعةج ورمئمة ملت ق

 . ..أقدم  مألري ة.. هةطت
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 - 8 -األريكة 

 

 .!ل ت،س ملم،ضرم تهدميه، حطة،  م تذ   ا4ال ي سد أري ة 

 

 

 - 9 - تقصها األريكة ،حكاية لألطفال

  

سانت أعأش فر ينىزل رسىل  افر ملزي  ملةعأد ا ا،مى، غضىب  ىر 

س،هىدة اىر ال  ح،ولىتُ  بدأ بتمطأذ  رس ينىر.أو  عا بة   أي،ي  

يىى  مأليىى،  يىى     فىىر تر يىىت .أو يسىىقط يىى  حىى،ف   اسىىندٌ ينه،ىىع ينىىر ي  

 .قةض ملاسل ملسأئ ي،ال  اثأام .

ألنىى   ان، مألول نمىى  يع ىىا مأل ىىأ،سهىى  عىىدوُّ  المىى،ل يىى، أصىىدق،ئروم

حأ،تنى، وسع،نى، نتمى ل يى  أ ىج،ر رمئعىة إلىش أخ ى،با   ى لَ  غأ ىاَ 

ملمس،يأا وملةامغرا و ى،خ  اأعدمئن، ب لد  ي سعة  و م ان، بضاب،ا  

 : ملقطى  ومألغنى، .ن، واش نن، ب قم ة ي  ت،ك مل ،ئن،ا مل ص لأةلم،ئَ 

تجمأ،نىىى،ا وطمنىىى، بمىىى،فة اايهىىىة ملامئمىىىة حىىىاق وس هنىىى، بمجىىىة 

ىى ية اىىر نةىىدو بىى ل م. ح م ىىن، مل ىىجا   فعطىىب  ا لمم،يتنىى، يىى  ملس 

 تن، ب ملست،ئا. 

 .فخ،ىىت روح مل ىىجاة مأل  إلىىش حأىىث نقطىى  افىىر يىى   يىى  مأليىى، 

س ز ع،ش ح،فىة  ى،قأةا  ه، ملعجأةةا فعدا أن،  جاةَ تَ نشهت فأن، ق   

ا ومل ام ر أ ج،ر حى ر تتىامقص طابى،  ع ،ىش ح،فىة  ى،قأةا وفىا 
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وملزسى،ج عى،ف   لتع ف إلش أ ج،ر يهت،شة فر غ،بة م ىت مئأة ملن مفذُ 

 نُث،رم  ي  ريل ب،ها ع،ش   مطئ بمنتهش ملزرقة. 

،ف إلش قطأع ي  مألغن،  ياعش مألع ،ب سى مر يزرعىة يى  وملسج  

  .بعد أ. تم لت إلش حق ل ي  ملقط  ملن،صع  مل ام  )

ح،زونىىى،ا رمئعىىىةا صىىى،را ر حىىى مف   ومألصىىىدمف ملم،تصىىىقة ع،ىىىش

 بماية. وق مقعَ 

 

ىى  اقىىافم  لطأشىى،  يقشىىُز فاحىى، فىى ق أغصىى،نر ، ملاسىىل ملسىىأئ فصىى،رَ أي 

   ...وي،تهذ ملج ز وه  يزعج باضش.
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 ملتاث ويعيد
 

تةدو وتغأب امط،ع  اأيته، ملةمف مل ، عة ومل،هج،ا ملمدب،جة اأنت

  .قصأدة فر حضاة ملعاق.

وتمصىر  ايقة ملتر ت،تقط مل،قش ي  ق، ب ع ى،قه،أيته، ملصد اأنت 

 . .بجملمس،فة بأ  ملعةج وملد  

خمىىد ق،قىىر.. ل يىى،ئر وأُ لىىديك أوف   ا وعنىىد  أ ىىتشأض.راىىضإلأىىك أ

 ي  في ل عأنأك. وال أصل أبعدَ  بتلُّ أبتلُّ وأ

يىى،لر ملا ىىى   يىىى  مل ،مىىى،ا ومل  ىى   يىىى  ملىىىدالالا وملمأىىى،ه يىىى  

 ،فة مألنه،ر ملممتضاة.ملغاقش وملعط ش وملمت ققأ  ع،ش ح

ماللتصىى،ق فىىر  ومألسنىة يىى  ايىى  سةاوتىىك وملعةى،ف   اينىىك يى، ل،ىىةمف  

 ي أمتك ولعج ي أئتك!

ع،ىىش يصىى،عد  يىى  أنشىى،  ملمهثىىأ َ  املغأىى،ب   يىى  غىىر   يىى، ل،غأىى    

ملمىى،لمأ  مل ىى،ي،أ  فىىر حضىى رهذ  ملمتىى هةأ  يىى  آهىى،اا أفرمسىىك

 ..ملس فمس "ملةم تكفر أاأ،  " ملمم     مألخأا  

   !سمأع،  ي  حض ر  ي، لهذ
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يى   ي ا ي  خى مس ملنسى،س حىأ  تت ،مىأ اي  مرتدمس ملةاف حأ  تما  

ملمى ا عى  ضىم ،تك  ملأقأ  ملأقأ  حأ  ت ى  أ  وتنىزعأ  ق ى رَ 

   ملم،فة!

طىى،رق بىى   وحم، ىىةَ  امحتجىىت خمسىىأ   ىىشأنة   أنىى، ملماتمىىل عنىىك..

قىىىى،طاة  وألىىىى َ  اويع نىىىىة بُىىىىامق اويعىىىىامج ملسىىىىهاورفي ازيىىىى،ف

 يقط رة.و

واىىل فر   ىىمأجا واىىل يىى، ي ىىد ويشصىىل  اه،ويىىة محتجىىت ل ىىل  

يى، يةتىىا وينمىىا ويهجىىا  محتجىت إلىىش اىىل   اويهى ي ويق،ىىع وينىىت س

 ويقطا ويهاب ويغ،فر ويتا  ويته،ش.....

 ار أبعد  شترَّ ع  ح،متأكا

 . ..ار أالقأك ومحتجت فقط أ. أ تدياَ 

هى ض  م  ىك ن ي معأىدَ  طقى   زوملىك. أأحشظُ  .أن، ملمهتما بك

وتن ىىشأنه، بعىىد  الأنه، خ فىى،  يىى  ضىىجا مأليسىىأ،امألربىىع حىىأ  تةىىد  

  ". ملة،نأ "يغطس ط يل فر 

  .حأ  تا قأنه، فر لأ،لر ملع، قأ  وملم،ت،ثأ  بك سمأَعه،اأقم،ر  

 ح،أةك ملة ا حأ  تُاضعأ  مل ه ل وملم تش حموة فأ ضك 

 أيته، ملماأة ملدي ج 

 ..أيته، ملدي ج ملماأة

يقتىاب يى  أنصى،ل  ىه تك  ي  ي ى،بهك. يىدن  يى  ظ،ىك. أسدُ  شأن  

 ملهىى ف ورع ىىةَ  وسىى َ  تغازينهىى، وتىىدرزينه، وتىىاق عأ  بهىى،ملتىىر 

 ....!ملمهأ  مله،ئ  و ق طَ 
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 بين لندن والسويداء
 

 ملس يدمس:

 ويشاغ مل م  ي  سه،ت  املةاف ينها ملعظذ وملاوح

 ،.""عأ  ملزي * رسا تامه ي  ص فر ال  ثمة تقم  

ب،لشتنىة لدرسىة  عأ   ،حاة تطل به، ع،ش ملغأب وتتم،هر يع حىس  

 .مالي م،س

 

 فر ملس يدمس:

مىزر نأىة وال أحىد يا ا تىتق  مبت ى،ر ملم،ىلتتدثا ملمدينىة )ب،لتنى،ويح 

 أو رحأم  ط يم . ابعد ق،أل   في،  لزس،    أ ولُ  اأ  املصمت

 مل قت رمئمة مالنتظ،را تزاذ روح ملمدينة وتثأا  ه ة تق أا

 لهمص   منتظ،رٌ  ثقأل ب،أد ويمغ ط.. ملس،ع،ا ملمت ،بهة فبأبٌ  فبجُ 

أبن،ئه، فر حى،رما  ح أنشقه، يعظذَ موأرو ..ب،لشقد فميع وهم  ي ةع  

 وخ،أج ملعاب. ا"ا وغ،ب،ا "فنزويموتمت سسا مل  ال اطةاق

"اىى ف" لتعايىى  ملمم،ىىر عىى،هاة ملسىى يدمس ملمجأىىدة * فمةقىىة نعىىأذ)

 .!"ا ف" ل، ط  *و)  رية نصا 
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 مب  ملس يدمس:

ال يعاف ع  ملمدوف ملهمسة وملم،اذ وملس،فما ملغ،ئةأ  وبأ،رقهذ 

ثىىا يىى  يعافتىى  عىى  ملمطىى،عذ وتنصىىأب أا املم، نىىة ويىى اله ملعقىىل

ومبت ،ر ملم،ل وفحض  بتقنأ،ا ملدب ة وقتل مل قأقة ملتر  )مألفه،خ 

  ما.طَ تتجاأ ب،لهاوج ي  سغامفأة ملس  

بىىى ياها  سمعهىىى، ملمىىى،اذُ  ي ت بىىىة بىىىدور مل  ىىى . وحجىىىجٌ  ي مثأىىىجُ 

  ملة ،ل ريىى،)يهزونىىة تمىىت مألهاميىى،ا ملعظأمىىةا  ىىتقاأ انتىى،ئج 

 .ألهل ملهأا ملش،ئزي 

 

 ملس يدمس:

قايىىة اةأىىاة تجىى،وزم  أصىىةمت يم،فظىىة "سىىدم" ينشتمىىة بمقىىدمر يىى، 

 .ال يشتح إال ي  ملدمخل مح ب  مالنتظ،ر ويغ،قة اة،ب )ح،س يس

 ملس يدمس:

 ُ ْ ٌا و  َّاٌ  مل ه ة أف،نأُ  ملعأب  مرتج،ُل ملمأ،ة فطنةُ ملعاق    ةُ قدم

لى  تجىد  ملتقأة. ملهى ف يى  ملمذبمىة ملق،فيىة.تم،هت يع  وح ،ي،اٌ 

 ي  ) ،حة ملسأا . أاثاَ  " زوفاينأ،" سمعأة  
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 فر ملس يدمس:

ت قشت ع  ملعمل ينذ ع اي  ع،ي، ا ل ى  ال يه،ى   ا أنم، " امي،"

أبط،لىى  يىى   ع،ىىش ملطايقىىة ملمم،أىىة. عىى  ملمىىب    ،ذأفىى)أ ىىة ل يىى  

 . ب، ثة ملمب   وميت، وم ملشامغ و رموغ م

ملنىى،   ب،لهسىى،رةا يمتىى،ج سسىى،رة يىى  نىى ل خىى،ص.. جٌ يىىدس   حىىب  

ور فىىىر وفضىىى،ئح ملمىىىب تىىىد اومألينأىىى،ا ب،لمىىىب   يقتافىىى . ملىىىزي َ 

فىىر ملسىى يدمس  ال يمىىا  صىىة،حٌ  "صىىةمأ،ته،"صىىة،ح،ا ملسىى يدمس و"

وملمىىب  املشضىأمة ت ىال يىع ا، ى،ا "ملمتىة"  فو. فضىأمة حىب

عأىىى .  غضىىى،ر عأىىى . بن،تهىىى،. ي مصىىىل اىىىرَّ ق،ىىى ب فتأ،نهىىى، وفيىىىغَ 

 يشت حة ب،تس،ل ع،ش مل غ  وملم ا وملاغة،ا.

. تمىى ُر بهىى، ملنه،يىى،ا فأهىى، ملجسىىدا وينشىىتح فأىى  ملسىىا   فُ يدينىىة يتقىىد  

 ب،ضىىطامب هىى،فئ.. ال  ىىرس يغأىىا أو يتغأىىا. ثةىى،ا يىىةهذ مله يىىة.

ال أحىد يىتق  م ىتعم،لَ  اي،ض  اتجىل فىر مألعىام  ع،ىش  ى ل    فأُ ٍ 

 وصة،ب،ا. أغ،.  وته،.  

 

ر إلىش ملىدمخل. أح ى،ٌ  يسىةقةٌ  ىدمٌف ت ى   ىَدمٌس وح  يم  يىة  ملس يدمس: ح 

ىىى،  ل،قىىىدرا يةتىىى رةٌ  فىىىر ملهايطىىىةا يتاواىىىةٌ  بىىى،أللذا ي ىىىة هةٌ  عم 

 يىىدمه، ملمةىىجا يشىىاوفةٌ  ة  ورمئمىىة  ة  و ىىم  بضىىم   يم طهىى،ا ياف عىىةٌ 

 ع،نقة ملاحأل.لم

 وملعمىا فأهى،  ى،حة ومفىاة ل ىل   اي،ه  به، ملشامغا وي،تهمه، مإلن ى،ر

 أن مل مالنتظ،ر.
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 لند.:

 تذاا "رت ش"هذم أن، بم 

 بم أحد يعافنر أو إحد )ى  تستدل ع،ر

 ال أ عا ب نر حاا وال غأا ذلك

 لست وحأدم  ألقاض مل عاا وال ب،ل ثأا ألرم ل أصدق،ئر

 

 ش   ل إيم،سة بم يع،لذأس ل ملم ،. ع،

 ط،ئع،  تم،ي،  وي دوه،  اشزمعة ي   فة

 

 هذم أن، يهم، تغأاا مألي،ا 

 تةقش "ملمابع،ا" أع،ش ي، أصة 

 وملس يدمس أقصش ي، أصل

 

 هذم أن، بافقة مياأة ي  "فأنأسأ،"

 نت ،ال فر   مرل لند.

 ة فر "ملة ،في،،ر"ملم،ر   لمامقةة نقافص

 ا بر   "ب،ر"نمتسر "ملم هأت،" فر 

 ونضمك بم  ةب "ملماس من،"ندخ  

 وبدل "بصمتك" تق ل لر: " ،ل ت،ه"

 

 "ملمتاو"ه، أن، أضأع فر 

 ه،.نشسَ  رت ب ملمم،ق،ا  أ
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 ويهم، تغأاا و أ،ة ملنقل

 ملمد. وأ م،سُ 

 ورومئح ملنس،س

 وطايقة مالحتش،ل

 مف ملة،رماوَّ ووس ه رُ 

 تةقش "ملمابع،ا" أع،ش ي، أصة 

 أصل. وملس يدمس أقصش ي،

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 * عين الزمان مقام ديني معروف في السويداء.

حبقذذذة نعذذذيم وسذذذورية نصذذذر عاهرتذذذا السذذذويداء األشذذذهر، تنسذذذ  عنهمذذذا الطرائذذذف  -*

 في روح المدينة المحافرة. عالمتان فارقتانوالحكايات 

ثقيل ال يمكن فتحه من الخارج * باب الحلس : باب روماني قديم مصنوع من البازلت ال

 ولو بقذيفة مدفع ويمكن لطفل صغير أن يفتحه بأصابعه من الداخل.

 * المربعات: اسم يطلأل على أعلى بناء في قريتي "تعارة".
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ي،   رية ملجمأ،ة ملسعأدة / امدف ة فر ا،ن ./ ي،   رية ملتعأسة / "

 "يد ملجامح..... اعظمة بأ  أ ن،. ا،ب/ ي،   رية ملق، أة / ام اط فر

 * رياض الصالح الحسين

 

 سوريا يا حبيبتي
 

 "ا،. ي شر أ. ي تر ملمس،س لنعاف أ. رح،تن، منتهت"

 أفاغن، ي ونتن، ي  ملقص،ئد و قن،نر ملنةأذ ومل ت،ئذ

 ة فر ملضمأاعند ينعط  مأل   يضأن، بم ح   

 وال أيل يغاور بغد أفضل.

 ي أن، فقط..

  هأ  خشأشأ  ا ورمق فر يهب خاي 

 مألوم. ملمن، ب ل،احأل   ب ل  أْ جَ يدسَّ 

  ويىى  فتنتَى   ويى  مل ىىغ   يىى  ملتةىغ قطنتَىى ث،ىةٌ يى  ملافىى،قا نتق، ىذ

وبق،يى، فخى،. ملهسى،ئا ملط،زسىة تطأىا ع،ىش  املةقى،س ألشتى  ور ى ت 

 اع مهنه،

 ويضأن، إلش حأث ال أحد يعة  ب،لم،ري   ايع،  

ىىى،ئأ  وملمزمنىىىش وي ىىى،ريع   ملقىىى،فيأ  يىىى  سهىىىة مل ىىىعامس أو  وملم  

 ملمج،زر ملص،يتة.
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تاان، "أف  ح،تذ" فر يقهش "ملاوضة" يستقةل مل مفدي  يى  أرض 

  ملم ى ية نظامتى  وُحاوقَى ي  ملة،ذخةا ولمقن، زوغ،.َ آالملامفدي  ب

 فر فا. مل ط .

ة ملسىهاة خىاه يى  ينتظانى، لنج،ىبَ ا فىر آتاان، ينعطش،  اى،يم    اعىد 

 افو. ه مفة ونغنر

 ."ملع،بد"ملمط،ر ب، تق،ية  و ، ن، طايج

 افو. تسىىىىى أا   ومألبىىىىى مبَ  افو. ت ضىىىىأب   ملمق،ئىىىىىب   تاانىىىى، اىىىىىلَّ 

  ومضمة   فو. تتم،ا   وملم ،ي،ا  

  رس   ي ي،  ون مل الَّ  أ. نع فَ  ألنن، ن فُّ 

 .ط،ئ ة أو ففقة   ادة  ومح ففعة  

وتاا،ن، بمهى،رة  قمص،نن، وته،ع أات،فن، أزرمرَ   ت ،ع) تاان، في جَ 

 له،ئنةملمةأةة م

 ال ت أا إال لق، أ .. يعط بة   وتعطأن، ب ص،ة  

 وملظمل  ومله مسَ  وملمةأة،ا   تاان، ملةمفَ 

 اي  ملم ا ضجام   ن، أ. ننج َ ا،. همُّ  ..ويضأن،

 ج ل ناو   بم أيل  

 ابم أعدمس لنعقد يعهذ  مي،   ،فم  

 وال آث،  ومضمة

 أ شَْأ اضأج بأ   فقط يضأن، فر عة ر

 ة،ت معتذمرن،ق فم ملغابةُ 

 اذ ياة معتذرن، ي  ح،أةه،.  معتْ  وال في جُ 

 أعطأن، ي، هلل لآلخاي  وأبقأن، ي، لقأصا يعن،
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 غدرتن، مل ص،ي، ام، ي،أج بع ،ق أفين م ملهس،رة

و. ، ملمم ى ُّ نص صى،  عى  ملمدمثىة اأمى، يقاأنَى ا،. ع،أن، أ. ن تىبَ 

 ويجدوم ي  ي تم ه. م،ف مل ت،ب  فر أنش،ق مت  

أننىىى،  ملسىىى،فةَ  و"نىىىابخ ونةقةىىىج"ا اىىىر نقنىىىعَ  أ. نةىىىأضَ  اىىى،. ع،أنىىى،

 .ن .يدسَّ 

ن نىى، ع،ىىش ملىىدرب أوهىىذ يظنىى .  ا،يىى  يىى،ت م ين ىى اىى،. ع،أنىى، أ. ن،عىى َ 

 . لس،ل  .

 سسىىىدَ  وسىىى  "ي  ىىىع بىى  نىىى ." وهىىى  يمىىىاغُ  اىى،. ع،أنىىى، أ. نمىىىبَّ 

 .فر روث فا ،ن  "أريم،"

وننسىش  يىاتش   خاَ وآ ي،تح   ا،. ع،أن، أ. نهت،ر بأ  فصأ،أ ا ومحد  

 مل ط .

 ع،ىش ملمىمسة و ونتا  ملدي،سَ  اأقدم  يغتصةأن، ا،. ع،أن، أ. نغسلَ 

 ي  أعدمس مل ط . هللا أ. ينتقذَ  ندع 

 واىىلَّ  اومل ىىهدمس مألقابىى،س ومألوفأىى،س   رقىى،بَ  اىى،. ع،أنىى، أ. نىىدو َ 

 مل عامس ملذي  تغن م ب،ل ط  وي،ت م ي  مل ج . قص،ئد  

ىونى املصىشأجَ  ا،. ع،أن، أ. نطأجَ  شأا وملزعأىج تق  ملتصىشأج وملص 

 ي  أوفى بن، بم وط . ل ل  

هى،ربأ  ضى،لأ  هى،ئمأ  ينسىأأ  ا ع،أ  ا،. ع،أن، أ. ن  . ي، نم ُ 

 اطىى،عنأ  فىىر ملغأىى،ب حىىأ  يمضىىا وسىى  ملنىىذل خىى،ئةأ  خىى،ئشأ 

 ويغأب مل ط .
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  ىىىَاَوماو ايىىى، تةقىىىش يىىى  ح ،يىىى،ا ملجسىىىد اىىى،. ع،أنىىى، أ. نسىىىتلَّ 

ونامقىىب "خىىامب  اافمخ ملق،ىىبع،ىىش بُىى ملنه،يىى،ا خ  وسْ،ىى املصىىة،ح

 ملدورة ملدي ية" فر سسد مل ط .

هى، َرْيمى،  ونش،رقهى، ظىمال  قسىام ا ونقطعُ  ملمأى،ةَ  ا،. ع،أن، أ. ننجىزَ 

 حشما مل  مس ع،ش سسد مل ط . ون تشر ب ذ  

مإلحصى،سما و  ىرس إال ب،لمسىأاما   ا،. ع،أن، أ. ال ن  . فىر اىل  

 .وملمزمفما ملتر تةأع مل ط 

،. ع،أن، أ. ن تذ مل ط  لنجد ي ،نى،  نت ى،ثا فأى  بصىمت ملهىامف ا

ىى، يضىىم   ر بنىى، فىىر مألعأىى،ف وملمىىاوب أو نىى ي  بم مىىة ملجىىزمر لم 

 وملس،ح،ا حأ  يج  مل ط .

 نشع،  ولذ... ا،. ع،أن، مل ثأا أ.

 أ. نس ل  ولذ..

 أ. نقت،  ولذ..

 أ. ن تة  ولذ...

 ه ولذ...أ. نغأ اَ 

 أ. ن،مَّ  ولذ...

 دفن  ولذ....أ. ن

 أ. ننس،ه ولذ....

 ..فر عا  ملد  ولذ.... ا،. ع،أن، أ. ناقصَ 

 ألنن، يضأن، غأا ع،بئأ  ب،ل ط 



 

  [119 ] 

لنىتق  ملشتىك بمأ،تنى، خ،رسى  ونهاسىى  يى  خ،رطىة ملجهى،ا ونمىى  

نسى ا فو. هىى مفة ونغنىىر بصىى ا يهنى ق ي ىىاوخ يمطىى طا يىى  

 ...صمأذ ملق،ب ملمعط ب

 ......."... أعدا  لر  ري، ي، حةأةتر أعدا  لر حايتر"
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 السوريون يصعدون إلى السماء
 

أنر أقتاب ي  ي، ى ا  تْ ا،نت ملايح قد بدأا ب،لغن،سا عندي، عافَ 

هىى، ت،شىىُح أذنىىرا وهة ،تُ  ملجنىىة يصىىدح فىىر وبىىدأ طنىىأ ُ  املسىىم،وما

ىىىىىُج رمئمىىىىىةَ وسهىىىىىر "مألَضىىىىى،لأ،" ملممُزوسىىىىىة  ا وصىىىىىدري يَستْن  

 .بـ"ملم،ندوق"

ص  بعىد أ. أخةاتى  أننىر خى،ل  اسَل ملماتدي زي ،  ي   ند   تةعُت مل

لسم،سا ار يقتنَع بعُض ي ظشر أحت،ج إلش  ه،فة حس   ،   ي  م

ا وأنى  ال خىص لىر ب،عتةى،ر لست ينتمأ،  لمم ر مل ا   مألرض أننر

   رية فولة  اياة.

   وتىى،بع:ا،َمنىىر يىىم  ٌفيىىث .مأليىىا ي خىىذ بعىىض مل قىىت  ىىأدي -

  ة.م ش ق،أم  فر ملجنة بأنم، ناتب لك أيا مل ه،فيم   لك أ. تت -

 فر ملجنة؟ -

 :باهةىىىىىىىىىىىىىىىىىىة وخ ىىىىىىىىىىىىىىىىىى ل وت،بعىىىىىىىىىىىىىىىىىىت يتسىىىىىىىىىىىىىىىىىى،ئم  

  وهل فخ ل ملجنة بهذه ملسه لة؟ -
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ولىىذ ت ىىغل  األسىىَت  ىى ري، وال تممىىُل سنسىىأة أخىىاى  ىأدي -

  ي يىىىىىى،  أي  ينصىىىىىىب يىىىىىى  فئىىىىىىة يىىىىىىديا فمىىىىىى، فىىىىىى ق؟

 ا  ىىىىىى ري ولىىىىىىذ أ ىىىىىىغل أي ينصىىىىىىب يىىىىىى  ت،ىىىىىىك.نعىىىىىىذ -

  ..طأع زيىىىىىىىىىىىىىىىىى،رة ملجنىىىىىىىىىىىىىىىىىةإذم تسىىىىىىىىىىىىىىىىىت -

  ولمىىىىىىىىى،ذم هىىىىىىىىىىذم ماليتأىىىىىىىىىى،ز غأىىىىىىىىىىا ملمت قىىىىىىىىىىع؟ -

ىى  ملىىثمث يثُ تم،مىىل ملمىىم  ملىىد    اق،ىىأم ا ومهتىىزا َح،َقَىى،ُا رأ  

هم، بسىاعة وقى،ل: ملصىةا يى،  ىأديا هى  وفىاَف سن،حأى  وضىم  

 .ملصةا

ىىىْشُا  :وأخىىىاج يىىى  تمىىىت سن،حىىى  ففتىىىام  ضىىىهم،  ي ت بىىى،  ع،أىىى    "

صى رم ا    تتمى لُ ا،م،ت ى فى رى وبىدأ يقىاأ بسىاعة خ،رقىة ا  رية"

ا ومثةة  ص،رخة ا ت اُّ   ..تماُّ

ي  ملنش،ق    ريأ  بعأ . وأرومح   ري ةا يتمم، .  ن ما   رأيتُ 

ا ل،سىىشا  ق  وينشقىى . أرومحىى،  وأعمىى،رم  ع،ىىش حأىى،ة تتىىاموح بىىأ  ملت ىى

   وملم ا ب،لضجا..

يدفع . ضامئب لمجه ف حابر وال يمى،رب . يىدفع . ضىامئب 

ابىىىى . وضىىىىىايةة ل،سىىىىق  وضىىىىايةة لاف،هأىىىىىة الغتىىىىامب ويغت

ويتىع ل،نظىا وضىامئب أاثىا يى  فول أوربىة   و افأ ،ا لطىاق

ملغابأة ويمى،ام . بتهمىة يه،لشىة نظى،  م ىتامار.وتُةدُف حقى قهذ 

ويأىى،ه وطىىىنهذ وهىىى مس  -فىىر أيىىىدي أيأنىىىة  -فىىر ثىىىاوما وطىىىنهذ

وطىىىنهذا بأنمىىى، نىىى،هةأهذ يسىىىاق . وطىىىنهذ ويجشش نىىى  وي، ث نىىى  

ن  وط  مألعدمسا وال يعتاض يصةح عمأم وال ويةدفون  وا 
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يتسىىى،ئل يصىىىةح س،   ىىى، واىىىل ي سىىى ل ويتىىى لذ ع،أىىى  ب ظىىىذ 

 صىىىىامخ  ووسعىىىى  لىىىىـ أال يىىىىتهذ بإضىىىىع،ف مل ىىىىع ر ملىىىى طنر.
  

وخى مطا ي ىدوفة وأسنمىة   ى ري . يتى لم . بنظىاما ي سى رةا

 اومضىىح هىىذ غأىىاَ ألمَ  يت سىىاة وأعمىى،ر ا عمىى،ر ملقطىىط. يمنىىتهذ أ.  

هذ ال تمنمهذ حج مل،ج س إلش أي أل. يص،ئةَ  اجال ت ث   هذي  ،تَ  وأ.  

 ي ،..

 )يستعأام ملعة،رة ي  أفونأس .  3 ب،ألنأ " أي،ي ذ ي م نة"

 ه، ملمهش قَ ذمااتر ومنهدمرَ  ملم،ق،ا منهامقَ  ملثمثر   أوق  ملمم ُ 

نر ي  امرَّ مأليم ملم،ر   ب،لص ر  نظا إلش هذه...: منظاا مة و د 

 اثأشىىة    ىى فمسَ  رأيىىت غأمىىة   اقةىىة ملسىىم،وي  نظىىاا يىى  ثقىىب ملمام

 و ىىت،ئذُ  قىىاف   تمىى ُر فأهىى، يسىى ٌخ وأ ىىمسُ  تتىى رسح فىى ق  ىى رية.

 ىىه،يأ ة تهىىت،ط بايىى،ف ملصىىامخ وثشىىل مآلهىى،اا تتق،طاهىى، أفعأىىة 

ىى،اٌ  مبتهىى،الا   وم ىىتغ،ث،اُ  يىى  محت ىى،ف أ ىىأ،س  زوبعىىة   ت ىى لُ  وغص 

ا  يا" ف،رغىةوع،ب "  ايمزقة   فمسَ  فأه، ملم،بل ب اأ،    خت،طَ م

وق  ر ثمثة ع ا ن ع،  ي  ملع، ةا فهىا  "ةط  وملن،بل "بمم،ر  ملق

 !ملصن،عة مل طنأة

 ملم،لىة أثى،را إعجى،ب لجنىة مألولأى،س وملصى،لمأ . هذه  -

يىىى  صىىى ت   به ىىى ل ي ىىىعُّ  وتىىى،بع أرفف ملمىىىم  بصىىى ا فمفىىىئ  

 نسةة لص ا فأاوز:"ملشأاوزي"ا 
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 ريأ  يعجىىىب بصىىىةا ملسىىى احتىىىش أيىىى ب ع،أىىى  ملسىىىم  -

ويعتقىىىىد أ. ملسىىىى ريأ  هىىىىذ أحشىىىى،فه  الوقىىىىدرمتهذ ع،ىىىىش مالحتمىىىى،

  .ملمه،صأ 

ملمىىم   ؟  ىى لتطأىىب أنىىتا يىى  أيىى  عافىىت اىىل هىىذم -

 .بسذمسة أهل مألرض

طى مل    ري،فر  وق،ل بشها: أن، خديت احا   رأ   يمأن،  و م،ال  

هىىىذم ميتأىىى،ز خىىى،ص  ا أال تىىىاى أ. لىىىر ثىىىمث ح،قىىى،ا؟ ىىىنة 21

روح ) اع مل قىىتهأىى، ال تضىىأ   ..،دي م فىىر  ىى ريب،لممئ ىىة ملىىذي  خىى

 .نَُجهَز لك  ه،فة حس  ملس،   ق،أم  فر ملجنة بأنم، اسدرلك 

 

 قىد أحق،ف ملع،لذ و عاا ب .  الَّ  افخ،ت يةه رم  ي  عظمة ملم هد

بدأا أ أا ع،ش ملسند  ومإل تةاق وآال ملش،اهىة  .زفاته، خ،رس،  

  . لة ظىىىة ب ىىىدمش)اب مألب ىىى،. اىىى،. طعىىىذ "مألبَّىىى،" أقىىى وألمىىىسُ 

 "سأمىىى،. و ىىىأم،."اع،ىىىش يتنزهىىى،ا  تىىىدلُّ  و ىىى مخصُ  عميىىى،اٌ 

ر يىىع ي  ىىأقش ال تاعىى ي تطىىاب ملىىاوح. وأنهىى،ر يىى  ضىى س تهىىد

ملم ينى . اىل  يَْسىَمعه،  " ىأمش نأ،ا"عممقة تعىزف  "وراستام"أ

اا ىتأ،ل  و ىمالاُ ا أنغى،  تنسىاب يى  أقى م  قىزح حسَب َذْوقَى .

 .وثُم،لىىىىة ب،لغةطىىىىة األرومَح وملهصىىىى رَ اق ُص مطىىىىاٌب يُىىىى  ىىىى،ئل.

غ،مىىىى،ٌ. يىىىى  يايىىىىا  يط فىىىى ُ. ع،ىىىىش ملمىىىى ينأ  ملغىىىى،رقأ  فىىىىر 

لَ  ع،ىىىىش ملم،ضىىىىاي  وح ريىىىى،ا يتجىىىى    ا"مالصىىىىطه،ج" ملعىىىى،لر

وملتقةأىل  ضىع وملمىص  وملا   ملش،ئزي  ملغى،رقأ  فىر مل،مىس وملعىض  
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 وتةجأل ملجسد ملذي صةاوم وتافع م وتنسى  م وتعةىدوم لأمصى، م

 !أام  ع،أ  أخ

ننت ىر  اأنى، وصىديق،تر ف هصىأ،   اا،ن م بم خةاة اةأىاة اع،ش ال  

 .!ب ثأا. ة أهذ  أرضأ   ب ضعأ،ا  

 

هىى  أ.  املىىذي اىى،. يسىىةب بعىىض مل ىىدر مل ىىرس مل حأىىدَ  أ.   ملمهىىذُّ 

فمنظىا ملىىد   ايةى،ر  ح  ْ ىىنُ  بعىد اىل   دَ. عىىذروما  ُعىيَ  اى َّ  ملم ريى،ا  

ىى ه يثأىىا بعىىضَ وت ىىامرُ  ىىق،يَ عىى  بمثىىت  . ""ملتمس  ةا يسىى ول ملس 

 وبمجىاف أ. ف ىاا بى  تىامسى أيى،يرا وأخىذ يصىدُر مألوميىا إلىش

ل اىى،. صىى،ري،  ه،فئىى،  يىى ز    يجم عىىة يىى  ملغ،مىى،. "ملمايىىايأ "

 املجمأىىىىىىع ال يمتىىىىىى،س .  ىىىىىىأئ،   ويمىىىىىىاص ع،ىىىىىىش أ.   ملمهمىىىىىى،ا  

 ف نى، أحتى،ج ا  ى،  ع،ىش وسى  اوط،ةت ين  أ. يا دنر إلش مل ى ثا

لنر بإصةع  ملة وس،سىت  اف سدا مألنه،ر مألربعة ، ري  ملساعة. ف 

ملىذي ا،نىت إعمن،تى  تمىأل  ملاي،. عاق )ط،ةت  قاب نها ملهما.

ل مل،ىة   ملم ،.. وي  نها مل،ة  ا،نت ثُ،ىة يى  "ملمى ر ملعىأ " تمى  

  يع ملعاق! )ي،زة يقد     ن ،أش)إلش 

ىإحدى ملم ري،ا تم رمحت بأنم، )نَشَْس أراأ،ة اط،ةت   ج أصى،بعَ س 

ى قدير    د اتشىر  بزيىت ملعنةىا ملمةى،ر ا أخىذابشمهى،ا وأخىاى تمس 

اى،. ي ىة  ملطعىذ  لىذ ي ى  ملطعىذ يهت،شى،   أرت   ي  عاق ملاي،. 

عمأقى،  يى  "ملن،رسأ،ىة" ونشثىت فخ،نى،  أخىىذ  أخىذا نشسى،   مألرضىر.

فأم،ىج عصىش ر  يطأا ع،ش  ى ل غم،يىة تسىقط ينهى، حةى،ا ل لى ا
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ويضىىاط فتهىىاج يىى   الم، ىىر  ملجنىىة إلأهىى، ي،ىىتقط ملمةَّىىة بمنقىى،ره مأل

 .!ضاطت  ورفة.

 ي،ه اذ هر رمئعة مأل أ،س فر ملجنة!!!

 ول   ي،ذم ع  أخ متر ملم ين،ا؟

 هن،؟ ع،ش ي،ذم يمص، َ 

بىىم  بىى،رفما   يج،سىى  بعأىىدم  ينزويىى،ا   وسىىدته َّ  ا ملر  تط،عىىت َحىى 

ملأىى ير لىىأَ  َّ  مال ىىتمت،ل   يىى  رحىىما   أزومسهىى    ينتظىىا.َ  يميىىحَ 

 زوسى،اٌ  ومآلخىاة بى نه    فىر ملىدنأ، ز.َ فُى فهى َّ   زوسى،ا  صى،لم،ا  

 . ،ؤوم ش هَ  ملص،لم . أن  أزومسُ  ن مه َّ يَ  ص،لم،اٌ 

 هىى  أيضىى،  خىى،ل  يىى  ملت ،فىىل   اوال أحقىى،ف ملم ىى،. بىىم ضىىغ،ئ َ  أل.  

ا ف،ىىىىذ أ ىىىىتطع ملتضىىىى،ي َ  وملتع،ضىىىىد   ع،ىىىىش   ىىىىشجَ وال أ. أُ  يعهىىىى َّ

  ..ملم ىىىىىىىىىىىااأ  وهىىىىىىىىىىىذ يتعىىىىىىىىىىىذب . بىىىىىىىىىىىم هىىىىىىىىىىى مفة

ويى، أنىت  هى، ين،فونىك لت ىشعَ تىاى سهىنذ وأه،َ  ويىة تنظىازم فم  أي  

 ىىىع ر أو  فأىىىكويىىى، أنىىىت ب ىىىشأجا فىىىم يتمىىىا   لتُ ىىىشجَ  ب ىىىشأع.

ي ىىىى،عا أو  فأىىىى تستنهضىىىىك نهىىىى ةا ف،لم ىىىى،. الزورفيا لىىىىأس 

 و ايدٌي.  تمأ،ه أنر   ف ل ي، امنشع،الاٌ 

عممقة تنقل لك ي، يمدث فر ملجمأذ ل ىر تعىاف  " ، ة بمزية"

فر قط،عنى،  فأ ا وب،لطةع تنقل ألهل ملجمأذ ي، يمصلقأمة ي، أنت 

 ان ل ي  ملقص،ص ملنشسر..

 

 مآلخىا.ومله، او. فىر طى،ب ر ط يىل ومحىدم  ت،ى   يق  ملم اا .

َحتَش  ب  ل  َيْهاوطر   ُيَسنَنة ف الذية   ب  أ،خ)ُي خامتهذ   تُةهشُ )
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   ى ميَّة) وعقى لهذ مل ى،فاةا ثىذ ياَاةى . ع،ىش تَْهاَج يى  رؤو ىهذ

عظأمة تَْةَدأ ب،لدورم. ع،ش ي قىد  ضىهذا وا،مى، تممَّىاا ونضىجت 

 يهتائة. س، فهذ منس،هت

  يى  سديىىد لأمىاقَ ا يُهىْأط لهىذ ملج،ىَد ملمهتىائ اهىلٌ  يتقىد   ىأط،.ٌ 

َصةُ  ه ذم حتش إلىش ياسىل ملزيىت ملمغ،ىر  فأنتق، ما مل ر   تَْنتَهْر ح 

 ال ثأىىا ملأىى فهذ رويىىدم  رويىىدم ا لت ىى ى بىى،لم،ح مأسسىى،فُ  فأىى س تُغط ىى

 وفىىر مل،مظىىة نشسىىه، يت شىىل " ىىأط ." صىىغأا با ىىج  ظهىى رهذ

 ىأد يَْزُرقُهَىى، ع،ىش أسسىى،فهذ هى، ب،ألملع،ريىة "بسىان ،ا ُحقىى " يم، 

اىتم   مل،أمى . ملمى،يض ويةصىجُ  خىاُ آ ملنجسةا بأنم، يعصىا ع،أهى،

ت ىة   ىىشاما  ن،ريىة ي،تهةىة يشااهى، بأىده مل ةأىاة ملم،أئىة بنتى سما

 املن،ريىىىة ع،ىىىش مألسسىىى،ف مل ىىى،فاة  ملةصىىىق،ا)ُا  ويَْمىىى املممقىىىة

وع،ش إيق،ع  يت،بع مل ش،ر طىايقهذ  اذم.يمزق مآل ويستمتع بصامخ

 املعطىش ملعأى .ا وأرض   فىجس  وإلش حجاة ملغاقا ومالغتص،با 

 وهن،  يغدو "ب ل ملمم،ر" ح،م،  ياتجشا ثذ يماو. ع،ىش ملم ى،.

 :مألاثا رعة،  

 

يىىى  روميىىىة "سىىى رج أورويىىىل"                ته، سهىىىنذُ م ىىىتمد   "313ملغافىىىة "

فر ملمقأقىة هىذ أاثىا ملاسى،ل  ىام  ع،ىش  "رس،ل أ امر"  3842)

تدريب مل أ،طأ  ع،ش ،هذ بمإلطمق ول نهذ َيْعشُ . ي  ملعذمب لت ش  

 فن . ملتعذيب!

"أفضىُل مل ضىعأ،ا  :بعنى م.  م ات،بى،  خ،رقى،  يى  خمسىة أسىزمسشىألَّ 

ملمهتصأ   م يجم عة  ُيهت،رة ي  أيهاا،ن  .النتزمل مالعتامف،ا"
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ع،ىىىش رأ ىىىهذ ضىىىة،ط "أبىىى   وم ع،ىىىش ا اىىىب مألرض ملىىىذي  يىىىا  

  يىى  ملسىى ريأ يىى  مأل ىى،و    غايىىب" و"ملمسىى،عد سمأىىل" وعىىدفٌ 

 لىىأس يىى  "لهجىى،تهذ اعىىافتهذ فىىاول ملتمقأىىج ملذمئعىىة ملصىىأت 

وبأنمى،  ة!ملس رية" إنم، ي  ا، ى،ا "ملمتىر" ملتىر تمىأل مال ىتامح

س ملىىدي  مأليىى بر" بت ثأىىج ملنىىد  ملىىذي ال يجىىديا فىىر "عىىم مخىىتص  

"فىر خديىة ملصى،لمأ " يةىث ي يأى،  يى   :بعنى م. بان،يج ت،شزي نر  

  ..رفهىىىىىىىة مال ىىىىىىىتقة،ل فىىىىىىىر ملجمىىىىىىىأذ ل، مفىىىىىىىدي  ملجىىىىىىىدف

" بقىىىاونهذ ملط ي،ىىىة وأعأىىىنهذ 313يج،ىىىس ملطىىىمب فىىىر "ملغافىىىة 

 س،هىذبأ  أر ويدخ، . أذي،لهذ اي  ملاعب  ارم  تقدح  ملتر ملن،رية

ُع . ألصىىى ل ملتعىىىذيب ملتىىىر ي ىىىاحه، لهىىىذ ملضىىىة،ط  عنىىىدي، يَْسىىىتَم 

ويقى    - ال فىر مألرض وال فىر ملسىم،س - ملهةأاو. بشن . لذ تعهىد

 ملتقنأ،ا وملطىاق ل، صى ل إلىش ملضة،ط وملمس،عدو. بت،قأنهذ أهذَّ 

ف ا وتش ق م ب  ع،ش آ بت اه أحش،فأع،ش ملمامتب فر هذم ملش  ملذي م

  ملة إب،أس.

ا لقىب أ ىت،ذ سهنمىر   "313لغافىة "م يُعطش مل أط،. ملمتهاج ي 

عىىى  إخ منىىى  مل ىىىأ،طأ   أينأىىىة   ويةىىىدأ يىىى  ي يهىىى، بافىىىع تقىىى،رياَ 

  وت سه،تهذ وعق،ئدهذ. 

 ملىدر    ملسى،ف،أ  ويى، يمصىل فىر وأ ىشل   أ مت نظاي عى  سهىنذَ 

ألقمتنىىر  ..وم ىىتدرا إلىىش ميىىاأة أقىىاب لسىىأدما مألرض املتمتىى،نر  

 فأ،فر نةضه،. وتهت فر صدره، ملماياي  

ٍ   عممقىةٌ  هزتنر يدٌ  .غ،يض أخاسنر ندمسٌ   هةطىت بىر يى   ى،هج 

صىىىمت بعىىى،لر ملصىىى ا  ق،ةىىىر. نتىىىاُا يىىىدي.منهشىىىض  .بىىىم حىىىد  
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  ...وم ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتأقظت

 ُاتىىَب فأهىى،بأىىدي ورقىىة  خ،رقىىة. يىىاا بسىىاعة   ا،نىىت ثىىمث فقىى،ئج

 "ربر أعةد  ال خ ف،  وال تج،رة"  تق ل: عابر   ف  عة،رة لمتص   

 

 .ملجنىىىىىىة نسىىىىىى،سُ  ولىىىىىىذ تعجةنىىىىىىر اثأىىىىىىام   سهىىىىىىنذَ   أخ ىىىىىىش نىىىىىى،رَ ال

وملجسىدية وملعق،أىة و ى،رعُت لىأس  ملنشسىأة قى ميَ  اىلَّ  هن، سهىزاُ 

ا "فبىر"فىر  بل إلش ملقنص،أة ملسى رية اإلش أقاب س،يع أو انأسة

يقةىى ل يى س،نر ع،يىى،  آخىىا يىى   إق،يىىة   ع، ىر أحظىىش هىىذم ملعى،  بسىىند  

 .....ملمشض،ة ف،زوَر سنتر اخدية ملع،ذ
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