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صي اللازت    :عٍص

في مىولت الخلاهع بحن الؼعس والـــلـظـــت ًـحـاٌو الؼـعـساء والـــالـطـــت  

ـً مـً خـالٌ الـلـؼـت بنـهــا .  ؤن ًـىـلـلـىا جـجـازبـهــم فـي الـحـُـاة وؿـهـمــهـم لـهـا بلـى آلاخـٍس

لــىــنــهــم عــىــدمــا ٌــعــىـــــىن عــلــى ؿــىــاعــت الــدــؼــابــُــه والاطــخــعــازاث .  مــجــسد وــلــمــاث

 
ً
ؿةنهم في الىاكع ًحاولىن وؿف حالت ال جملً اللؼت ولمت حعّسؿها، وال ؿُاػـت

 حـعـبـر عـً خــىؿـُـ ـهـا
ً
ـٍت، هـمـا ال ًـمـىـً اعـخـبـاز الؼـعـس وـلـه .  ظاهصة ـىـَخـب الـــلـظـــت وـلـهـا بـلـؼـٍت ػـعـٍس

ُ
زبـمـا ال ج

 
ً
 واحـدة

ً
هـي عـمـلـُـت بـحـض عـً ؤهـُـاؾ .  ؿلظـت، لىً في مىولت الخلاهع جلً حظـخـخـدم الـــلـظـــت والؼـعـس لـؼـت

بن اللؼت التي هخيلـمـهـا فـي حـُـاجـىـا الـُـىمـُـت، ولـؼـت .  خـُت بحن اليلماث اإلاخعازؾ عليها ومظاحاث واطعت خازظها

 مً اإلاــسداث، ووـل مـــسدة حـعـبـر عـً 
ً
 كئُال

ً
الىخاباث العلمُت، ولؼت ألاخباز الصحـُت، ظمُعها حظخخدم هما

هره اللؼت وبن واهذ حظاعدها باإلاض ي بحُاجىا اإلاعخادة هـي فـي الـىاكـع زـلـت مـً اإلاـلـازبـاث .  هُف واطع مً اإلاعجى

 لـلـخـدزط الـلـىوـي
ً
وهـىـان، عـىـدمـا ًـمـتـ ط .  والخـيُـاث التي ججعل مً وؿـىا ألي ش يء مـىـخـــم الـدكـت وؿـاكـدا

بخـساظـىـا مـً ؿـغ الـلـؼـت وؿـىزهـا اإلاـبـظـوـت (  والـالطـت الؼـعـساء) الؼعس بالـلظـت ًحاٌو الؼعساء الـالطـت 

حّظها، لىىىا زبما لم وعخلد ؤن باإلميان كساءتـهـا مـً 
ُ
واإلاؼىهت، بلى حح  ؤوطع ، في محاولت لسطم ؿىزة هلُت، ه

 .وهىا بسؤَي مىمً ؤلابداع في الؼعس. خالٌ مـسداث اللؼت

بهجي بهره اإلالدمت ؤحـاٌو ؤن ؤحـسق ؤؿـيـازهـم لـلـخـــاعـل مـع ؤحـد مـحـاوز الـعـدد الـلـادم الـري طـُـدـىـاٌو  

 
ً
وهـره .  “ الؼـعـس ألظـل الؼـعـس” وجـحـلـُـل ودزاطـت اجـجـاه “  جـسابـى الؼـعـس مـع الـــلـظـــت” و “  معجى الؼعس”ؤطاطا

 .دعىة للدازطحن والؼعساء لدخٌى هرا الىلاغ، وعسق آزائهم، وهلل خبرتهم ليي ٌعم الىـع

صي اللازت  -ؤما في هرا العدد طخجد   ـت  -عٍص ثري ججـسبـخـً الؼـعـٍس هـلـسؤ .  ما هإمل ؤهه ًسض ي ذوكً الـجي ٍو

  17في هرا العدد كـاثد ظدًدة لـ  
ً
كــاثـد  9ظاء الترهح  في هرا الـعـدد عـلـى ػـعـساء طـىزٍـا مـً خـالٌ .  ػاعسا

ـخـُـت مـــــلـُـت، مـشـلـلـت بـاألحـصان وآلاالم، ؿـةن الؼـعـس فـي .  مً ػعساء هرا الجُل وألن طـىزٍـا جـمـس بـمـسحـلـت جـاٍز

ــحــمــل ؤهــمــُــت اطــخــصــىــاثــُــت بن عــمــلــُــت الــخــخــمــس الــتــي .   طــىزٍــا الــُــىم لــه هــعــم آخــس ال ٌؼــ ــهــه فــي ؤي شمــً آخــس، ٍو

 رٌْئخ
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خلعذ لها اللـُدة الظىزٍت في الظىىاث ألازبع اإلااكُت، وول ما زاؿـلـهـا مـً دمـاء ودمـىع، ؤخـسط لـىـا ػـعـساء 

 ؤمام ببداع بعلهم وظىدة مىخجهم الؼعسي 
ً
 في هـرا الـعـدد كــاثـد مـخـىـىعـت .  ؤظدوي ؤكف مؼدوها

ً
ججد ؤًلا

ؤدعـىن بلـى الـخـمـخـع بـيـل مـا ؤبـدعـه هـاالء الؼـعـساء فـي مـخـخـلـف .  مً العساق وؿلظوحـن وألازدن واإلاـؼـسب ومــس

 . اإلاىكىعاث وبيل ؤػياٌ اللـُدة

، دزاطخحن في مجاٌ الؼعس 
ً
ظـمـالـُـاث الظـِـىـمـا فـي ” الدزاطت ألاولى جبحض فـي .  ًخلمً العدد الشاوي ؤًلا

، وجلـع الؼـاعـس ( خـاؿـت الـعـسا ـي) وهي دزاطت مهمت وممخعت، جـدـىـاٌو ؤزـس الظـِـىـمـا فـي الؼـعـس الـعـسبـي “   الؼعس

الؼــعــس، ؿــعــل الــىظــىد ” ؤمــا الــدزاطــت الــشــاهــُــت  ؿــخــحــمــل عــىــىان .  واملــخــسط الظــِــىــمــاجــي مــىكــع اإلاــلــازهــت واإلاــلــازبــت

ـً“   اإلاولم ـت لؼـعـساء مـعـاؿـٍس  جـسظـمـت لـلـــُـدجـحـن مـً .  وجـحـلـل جـجـازب ػـعـٍس
ً
وـعـسق لـً فـي هـرا الـعـدد ؤًلـا

ـلـُـام  ـي بـاطـيـىلـي، وؤلاًـسلـىـدي ٍو
ّ
ت العاإلاـُـت هـمـا ؤلاًـوـالـي ظـىؿـاو ُسوا الخجسبت الؼعٍس

ْ
ً ؤز الؼعس العالمي لؼاعٍس

وكبل نهاًت هرا العدد جلسؤ كـُدة مخـخـازة مـً ػـعـس بـدز ػـاهـس الظـُـاب، وهـي كــُـدة ألاطـلـحـت .  بخلس ًُدع

 .وألاهـاٌ التي زؤًىا في اطخحلازها كسوزة، وبعادة اللساءة اإلاخمعىت ؿيها واظبت في هرا الىكذ

 ؿـىـان الـعـدد عـصام ؿـسان .  وؼىس ظمُع الؼـعـساء والـبـاحـشـحـن إلاؼـازهـ ـهـم بــىـع هـرا الـعـدد 
ً
ووؼـىـس ؤًلـا

وليل مً طـاهـم فـي الـىـصـح واإلاؼـىزة والـدعـم، وؼـىـسهـم، ؿـلـىالهـم مـا .  الري اشداهذ ؿـحاث املجلت بلىحاجه

 
ً
 .وان هرا العمل ممىىا

ت ممح ة   .ول ألامىُاث لىم بخجسبت ػعٍس

 

  

 زئيع الخحسيس -زامي شكسيا . د

 2015هِظان 
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 وإَّٔوُ اًٌفًبفُ يف ؤٌٌٍّوِ

 

 ؤرإًَُِّ األَّٚ ؛

 ّعٌ ثًٛب ربفُّ اٌعؼةَ ،

 ً األضؽٍ رُِءُ

 ٌىِ ّكريَ اؾبجًؽًَْ ٍَٚ قنب لنعٍّوِ

 

 ؤرإًَُِّ آٌفًَ اٌؽََْٙ ؛

ن    عي  رب  وح الأ 
  سف 

 حسن إبراهيم الحسن 
 شاعر من سوريا
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 يؽاضوُ ،

 ً قىٌَٔوُ ٌٍنيعِ

 ؤيغِ ٌٍنمبلِ اٌّّثؽُِّ ّعّؽهُ ظًظُ األيبثِٙ

 ؼثَّّب ضُّْ اؼبٍْتِ ٍُُّْٛ ٚٓ رإًٍّوِ

 

 ؤرإًُِ اًٌسؽاء ؛

 " /ٚبؼّخً رعٌهُ وبعىب ثبٌهّفِ " 

 رجزىؽُ اٌكؽاةَ ٌىِ ًّعقَ ٖبِئٌ

 ؤَّْ اٌكؽاةَ يعٍ يؽاشِ اؾببءِ ّمزبظُ اؾبكبفؽَ

 ِثٍّب ّمزبظهُ ٌٍجْذِ زعـُ ضٌٌْوِ

 

 ؤرإًَُِّ اػبكع اٌػُ ٌبهِ ٍَٚ ًزًٍ

 ً ّنكَ ؤَِّوُ األؼٌَ اٌيت ًٌُِعَدْ ِِؽاؼاً

 ِٓ قببٌِ ًزٌٌوِ

 

 ؤرإًُِ اٌنبخنيَ ً اٌغؽلَ ِٓ آٌٌفبْ ؛

 لع ّندٌ اٌُْٛفْ

 ؤرإًُِ اؾببءَ اٌؽىْفْ ؛

 ؤؾبعُّ رٍّْػٌ ّغبظؼُ زٍّوُ اٌجسؽَُّ

 ..ٍّٛتُ َِْٙ ؼفبقٍ 

ب وبٌٔا ؤنعَّ َؽاًحً كبب ُّطجِّئُ  ؼثَّّ

 /قبٍتُ اؾببءِ األٌْفْ 

 ؤػبؿؼُ ِؽزٍخُ اؼبننيِ بىل قؽّؽِ اؾببءِ ،

 ّؽخُٙ ِثٍّب ٌبُِ ٔمّْبً

 ..ال ٌٍّثوُ اًٌؽاُ٘ ٍَٚ زعًظِ اٌؽًِِ 

 ..ٌىٓ قٌفَ ّفُرُ ثٓهَوُ خؽذٌ ْفْفْ 

 بؾًُِْ ِبءٍ -ًؼاءَهُ  –كبَّب ًبٍِّعُ يف اٌؽضبَِ 

 غبٌٍِ

 ً ىٌ اٌهفْفْ

 

 ؤرإًُِ اًٌعؤَ اٌػُ ٌٍّٛ اًٌٌاؼُ ِٓ ىٌاءِ اٌجسؽِ
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 ..وبٌنّمِ اٌٛدٌؾِ 

 ُّهُّٙ يف اٌكزنيَ لجًَ اإلٔٓفبءْ

 

 ؤرإًُِ اٌهؽقَ ؛

 اٌٌٛايُُ ربؼحً ًٌْٓ ،

 ً ِنفًَ ربؼحً

 "وبألٚعلبءْ " 

 

 /ؤرإًُِ اٌؽّرَ 

 /اٌكسبةَ 

 ..اؾببءَ 

 ِٓ رؽٍ األل0ٌٍ ؤىػُ 

 اؼبعّعُ ىٌ أٛىبـُ يالثخِ األنْبءِ ً األلٌٍ" 

 ً ٌىْٓ لع رػّتُ اٌنبؼُ لكٌرَوُ

 /بغْْ فبٌنبؼُ ؤلٌٍ 

 اؾببءُ ّٓفئيب

 /بغْْ فبؾببءُ ؤلٌٍ 

 اؾببء يبٍّوُ اٌغّبَُ اؿبمُّ ؛

 اٌغُُْ ؤلٌٍ

 اٌغُْ رعفٛوُ اٌؽّبذُ ؛

 /اٌؽّرُ ؤلٌٍ 

 (1)... " اٌؽّر رٌلفيب اػبجبيُ 

بغْْ ٍَِّٚ آَْ ؤْْ ؤرإًَِ اٌمَُّ اٌيت رؽٌٔ بىل اٌٌاظُ 

، 

 ً رنكَ ًَ ىَِْ رنٗؽُ ِٓ ًٍٚ

(2)" بَّْ اػبجبيَ ِٓ اؼبًَ " 
 

 

  علي بً ؤبي هالب -1

  علي بً ؤبي هالب -2
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 يف اٌىيف 

 اٌىيفِ يف  

 رؽرٛمُ اؼبؽًفُ ، ًّكمُّ اإليببءُ ً اإلٌببءُ ٚٓ ٌغيت ،
 .ً ّنزسؽُ اٌجْبٌْ

 يف اٌىيفِ

 ّندٌ ِٓ َْبءِ اٌهّفِ ًُّٖ اًٌطؽِ 

 ،لؽةَ ًنبّخِ اٌههِّ اٌمعُّْ 

 أللٌيَ ًٌٌٍدِ اٌػُ قىَٓ اٌكىٌدَ

 0ؤِبََ نبٚؽىب  

 ..ىنب قإًّٖ 

 يف قؽةِ اٌفًٌي،

 /فبٓخً ِؽَّد ذبب اٌكبٚبدُ 

 ؤٔجبءُ اؼبمْمخِ ً اؽبْبيْ ،

 .ً ىنب ٍَٚ ؤٔمبَِنب ًيًَ اٌؽقٌيُ ِٙ اٌعًٌْْ 

 فجعؤدُ ؤنزُُّين ، وإِّٔ ٔٓفخٌ

 ِ
ي  الكهف 

ٌ ف  وة   لي  ا خ 

 حيدر دمحم هوري 
 شاعر ومحام من سوريا
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 قمٓذ ٍَٚ ٚزجبدِ نْٓبٍْ

 .ٌٍّثوُ غْبةُ آٌنيِ ٚٓ خكعُ اٌنسًْْ  

 

 ؼطببً ثبٌغْت 

 ويفِ نٌاْئُ ًخعهِ اٌمٍكُ اؾبغَّٓ ثبألقَ 

 ِثٍِ ، ِٓ  ّعُ ، # اٌالِىؽَ $ ّزدؽُ٘ 

 / فٍيبثنب ؤيعاءُ ْفًٍ 

 .آّخٌ ّىكٌ اٌٌٌَذَ ظضبوبب 

ٌا ِين   ً وإَّْ ؤزالَ اٌػَّٓ رنكٍَّ

 ...وٌاثْكِ بغا انزَّع اؿبٌٓيُ 

 فىْف ؤقزفيت ٚٓ اٌنكْبِْ لٍيب 

 !؟..ؤّيب اٌؿُِٓ آًٌٌُّ 

 –ثبِنيُ ؤٔب  -يل ؤضٌحٌ يف اٌىيفِ

 فزنفَّكٌِٔ

 ضبِكبً  

 ؤً قبظقبً 

 ؤً قبثٛبً

 ثً ثبِنبً 

 ؼطببً ثغْتٍ ِزطٍُ ثبٓهِ يف ًََرِ اٌغْبةِ

 فىْفَ ؤقزفيت ٚٓ اٌنكْبِْ لٍيب 

 !؟...ٌْفَ ٌبىننب اٌٌيٌيُ 

 ...ّب ويفُ  لع ربهَ  اٌؽقٌيُ 

 

 ؤًؿبُ 

 صبزؿُّ َّّٚ كبؽِّىب اؾبنكِّ ؤخفبُْ اًٌطٌؼِ 

 ٌنعؼنَ آٌنيَ اؾبٌٌَّوَ ثبألقَ

 –لع ٔعؼِووْ  - 

 ىِ يفٛخٌ ٌػوٌؼرِ 

 .وبٌؽّرِ رنكحُ ثبٌُْبِ٘ ىعٍّيب 

 ؾؼٚذ غؽاـَ ٌِاخٍٙ ثإٌٔثيت ،

 رؽخٌ اٌعًٌْ بىل زْبحِ زجْجيب

 فبخزسزين ززَّ ؤضٌَْ ندبٚيت ،

 0فٍثّذُ خؽزِ لبئالً 

 ...ؾبِّ نزبدَ يِجبنِ ّب ؼًذ اٌٍَّٗ 
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 غبثذ ٚنبًّٓ احملبقٓ 

 ..ٚٓ زؽًفِ آظِْخِ ثبوؽاً 

 فزّيٍَِّ                             

 ىػُ خؽازبدٌ ٔكزْهِ ٌٍسٗخٍ ، 

 ...ٌىنّيب ٚبظد رؽًٌُ ٔفكيب 

 فغْبةُ رْدبِْ اٌنفٌـِ ثؿظبخِ اٌِّٗٓ آٌٍْكِ 

 .ثعاّخٌ ؼبىبّيت                  

 0ً ٌثّذُ خؽزِ ثبْٔبً 

 .. لع رٛرتّهِ ىٌاخكِ 

 فزًٍَّيب                       

 بْ أىكبؼادِ اٌمٌٍةِ ٍَٚ ِزبؼّفِ اٌزإًِِ

 .يف ِنبيف آهِ غبّزنب ً بْ ْبي األخًْ 

 0ً ٌثّذُ خؽزِ آضِؽاً 

 لع شبكسٌِٔ ِٓ قٌٓؼِ غعائىُْ ثٛهبئىُْ 

 ٌىنين ِب ؾٌذ ؤمبذ يف اًٌطٌؼِ 

 .فٌٓؼوُْ                                

 ىِ يفٛخٌ ٌػوٌؼرِ

 وبٌؽّرِ رنكحُ  ٌٍُْبِ٘  

 .ىعٍّيب                      

 

 اٌؽاِٚ 

 ونذَ أزٗبؼَ ؼثْٛيُْ ً ثؽاِّٚ 

 .. ؤٔذَ اٌػُ ِب ىمَّ ٌِّبً ثبًٌٛب

 ٍّٖبً ٍَٚ ؤغنبِنب ، 

 ٌىنهَ اٌؽاِٚ اؾبَّّٛعُ ثبألقَ 

 ربزبذُ ويفَ ٌِاخِٛ 

 .ٚبؼُ اؾبنَ / ِثًَ اززُبؼٍ ٚبؼٌٍ 

 ونذ أزٗبؼَ يعازيُ ً غنبئنب 

 ! ِبغا خؽٍ ؟

 !ِبغا خؽٍ ّب يبزيب ؟

 ...آٌذ ًؼًظنَ ٌٚقدبً 

 ! ِبغا خؽٍ ؟

 ! ؟# ِب ؤٔب $ ِب ٚعدُ ؤٚؽفُ 

 ربىذْ ثؽاءرهَ اًٌغريح ّب يعّكْ 
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 .يبؼدْ ضٓبنَ نؽاَ٘ ِيؿٌخِ اجملبٌفِ ًاٌنىذْ 

 ! ؟# ِب ؤٔب $ ِب ٚعدُ ؤٚؽفُ 

 فمجٛذ ًزعُ يف ؼٌْثخِ ويفنب

 ٍَّٚين ثبقُ اٌؽٌٚٔخِ اٚزٍِ ..ؤؿبٌ دببئِ  

 .ٚؽل اؾبعٍ ، ؤً ؤٚزٍِ زٍِّ اٌكسْكْ 

 

 ؤيغؽىُ 

 ال نِءَ ُّػوؽُ ٚٓ ْفٌٌزوِ 

 قٌٍ ُِْٛ اؼبٍْتِ بغا شببظٍ اٌنٌؼُ 

 .يف وزُِ اٌٗالَِ  ٚٓ اٌندٌَْ 

 ٖاليٌ/ ؼٚهبدُ ىٌٍقخٍ ؛ ٌِاْٚعٌ 

 سبزفِ ضٍفَ اٌْزُْْ ، 

 وبٌٌٍٚخِ اؽبُؽاءِ رؽغبين ىنبنَ 

 .ٍَٚ رفبيًِْ اٌؽلُْْ 

يف ؤيبثٛوِ أهٓبؼُ اؼبٍُِ .. ِبؾاي ْفالً 
 .ّىكؽِٔ ٍَٚ ٔٛمِ اٌٌخٌَْ 

 ً آَْ يف ؤلًَ اٌجٌٍِٜ 

 ...ؤًظُّ٘ األْفبيَ ِثًَ زىبّيت 

 ؾغتُ آٌفٌٌخِ 

 .يبؼ ؼّهبً ّهزيِ ٌغخ اٌكّبءْ 

 ًاٌمٍتُ ّؽيعُ ظىهخً

 ىدؽدْ

 رؽارًَْ         

 .اؼبٍْتْ              

 

 ٚـــــــــػؼاء 

............... 

 ٍبفٌ رّّٛعدِ اٌندٌَُ دببئيب 

 فبَذْ ثٌخوِ زىبّيت اٌثىٍَ ؛

 .ظببِبً ًبعلُ اقزنفبؼَ ٌٌٍْ ٚفّؽروُ ّعُ اٌؽثبءْ 

وبٔذ صببظُْ وسٍيب ززَّ هبَذْ يف لفؽٔب وطْٓئخٍ 
 .يٍجذْ ٍَٚ ثبة اٌؽخبءْ

 ٌىإّٔيب ًٌْٓ ركؽّةَ يف اٌنفٌـِ خبفّخٍ 

 زبًٌذُ ؤٔؿُ٘ ثُٛيب ٚٓ ثُٛنب 
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 فبٌزفّ زٌيل ثُٛيب 

 فنؿٚزُين ٚنِّ ،  

 .وإِّٔ ٌكذُ بالّ ٍَٛيب 

 ؼيببٔخٌ زريٍ رجٛثؽُ يف اؿبٌاءِ ٚجريىب 

 وبٌنّدُِ ركؽقُ ٌَءىب ِٓ ٚزّخٍ زجٍَ 

 ررتخُُ لًّيت اؾبٌّٓخَ اًٌفسبدِ 

 ...ظًْ لؽاءحٍ 

 وبػبؽذِ رفًر ٚٓ رٌغٍُّنب فؽانبً يف ضجبّبىب ،

 .ً يف حبثِ اٌعضبِْ ٚٓ اؾبىبْْ 

 بْْ ؤلجٍذ ؤزْذْ ؼَُِْ اٌٌخعِ

 0قبئٍخً يعٍ اؿبْيبدِ ٚٓ ويفِ اٌغؽّتْ  

 0ّب ًٌَْ اؾبهؽّظِ يف األٔب .. ّب ويفُ 

 ! #؟...وْفَ اٌكجًُْ بىل غْبثخِ ْيؽٔب $ 

 

 ؤلؽذبُ 

 اػبؽذُ ؤغنْيت بىل ؤًٍِ صبعىعهُ ثنبءُ

 .ٍَٚ ْؽّمزيب وإٍَّ يف زنبّبىب اثزعاءٌ ً أزيبءْ

 خبءد ٍَٚ ضدًٍ بٌْنب 

 0ؤًلفزيب لؽةَ ويفِ ٔفكيب 

 ٌٚظُ بىل األقؽاؼِ يف األقسبؼِ $ 

 ... #وِ رغفٌ ٍَٚ خكعُ اٌكّبءْ 

 ال رؿؼِٚ يف اٌمٍتِ ٔٗؽحَ نبِذٍ ..ال ّب ثنبءْ 

 .لع خفَّ يف زٍمِ اٌنعاءْ 

 

 ؤٌٓفيُ 

 ٚجثّْخُ اإليببءِ زبٍّنب بىل ٍِرِ األِبقِ 

 فٌق ضعِّ االٔزٗبؼْ

 رنٌّ ٍَٚ ْٚين ثؽاءحُ ُٔديب ،

 فسعّثُ ضّْزنب ثجكزبِْ اؼبْبءِ 

 يبُّّ ٌِقْمب ٍَٚ نفخِ اًٌعٍ ،

 ...ألؼٍ ظببِِ يف ٚنبًِّٓ اٌؽقبئًِِ خبؼزبً 

 .وِ ٍٔزمِ  وبألِيبدِ ِٙ اؾبعٍ 

 

 ؤثٛعىُ 
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 ً ٍَٚ يعٍ اٌػوؽٍ، ًؼاء اًٌطؽِ 

 رِّّٛٔ زىبّب األِفِ 

 .ّّٚ ضنبخؽٍ لعَّد ِٓ آٌٛنبدِ 

 ؼاٚهخٌ ىنبنَ ٍَٚ اوبْبؼادِ اٌٌِْْٛ 

 ...رْٛمُ ثنيَ اٌزٌقِ ً اٌؽئّب 

 ..ىنبنَ 

 ٍَٚ ؤوفِّ اٌىيفِ 

 ضٍفَ اًٌِّٗ / فٌقَ اػبؽذِ 

 .يف ِؽآحِ ؤنجبذِ اٌٗنٌْْ 

 ؤًَوٍَُّّب قبؼدْ ًؼاءَ اٌٛٓؽِ زبفْخً 

 0رنبظّنب نٗبّب نىّيب 

 !؟# ...ٌٚظًا بىل ؤّبِنب $ 

 0 ٔبظّزيب 

 ىػا ؤٔب

 .ًاًٌعقُ وًّ رنفُّكِ  

 .شبهِ اؾبٌٍزخُ يف ظِِ دبهْئيت 

 0 ٔبظّزيب 

 ال ربؽزِ لٍمِ فةِٔ ثبىذُ األٌٌاِْ 

 سبعٚين اٌٌْْْٛ 

 

 وٍجيُ 

 ىب ؤٔذَ ًزعنَ ّب ؤٔب 

 -ٌْثَ ٌنب  -لع ؤؼقٌٍٔب ىعىعاً 

 ٌىنّيُ غىٌٍا ٚٓ اًٌٌدِ

 ..اٌػُ مبىِ ثوِ  

 بِٔ ؤزتُّ ٔجبزنب 

 ػبنبؾحٍ ىّْإدُ ٔفكِ لبشببً ،

  ٌىنّين ؤنٍٛذُ ٍِٖ وٌوجبً ،

 0ً وزجذُ زبذَ اٌنٛمِ ؤقفبؼَ اؽبزبَْ 

 ال رٛهمٌا اؾبنفَ ؤِبََ اٌؽّرِ بْ                   -     

 .غُتَ اؿبٌاءُ         

 . فٍرتخٌٛا غوؽٍ  -  

 . ًؼاءَ اٌكْفِ رنيّؽُ اٌعِبءُ   
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 ّإضػىب ِٓ ّعىب  ًوبْ

 ًىِ ِؽرجىخٌ ِثً ّبغبْنخ دبٓؽ 

 ضبئفخٌ ِٓ ثؽق وفْوِ 

 ًِٓ ؤٌك ْٚنْو ًىٌ ّفزر اٌٛزّخ 

 ّزكٙ اٌّّقُ ِثً خٌْل ٌٔؼأْخ

 رعفٛيب ٌِخبدُ حبؽ ٍػبِّ 

 رًٛع  بىل اٌكّبء ِػٌٚؼحً ًصبجّ 

 ًاػبجبيُ شبْعُ

 .ًاًٌٌاٚكُ ررتٍ

 ًىٌ ُّّكه حبنٌٍّ وفيب 

 ًّمٌي ،،، ال سببيف ، بوبب اٌمْبِخ

 ًمبٓ يف آٌؽّك بىل َٚعْْ

 زْث ال يٌاؼّصَ ًال ؤنالءَ رُجىْهِ

ذ ا ن  ا موت    ري  ا ا   هكذ 

 بشرى البستاني
 شاعرة وناقدة وأكاديمية

 من العراق 
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 زْث ال زؽًةَ رغؿًٔب

 ًرٛىؽ يفٌ لًْعرهِ األضريح

 لًْعرهِ اٌيت وبٔذ سببْتُ 

 لٍيب اٌػُ غبظؼرو اٌؽظبخ

 لٍيب اٌػُ ّؿًؼه ظببِه اٌؿاخًُ وًَّ يجبذ

 فُْٙ اؼبّبََ يف لفىٍ ًُّسىُ اٌهِّجبن

 غري آثوٍ ثبٌنبؼ اٌيت زبْكُ  ثبٌهدؽ

 آْ فمّ ّب زجْجيت

 ؤقزْٓٙ ؤْ ؤلٌي ٌه ِب مل ّىٓ ِزبزب

 فمع ونذُ ؤثٛعنِ ٚٓ قببٌ اٌعَ اٌػُ

 ًَّٖ ىبزبذ زٍُ اٌفنبؼاد 

 اٌٌَْ ًؤٔذِ ثْٛعح 

 ؤٚؽف ِٛنَ اؾبٌد ٍَٚ ؤؼّىخ  فبنخ

 ثْٛعا ٚٓ اٌّْبَ األثٍْ اٌػُ وبْ ّؽاًظ ظخٍخ

 ثْٛعا ٚٓ قؽّؽ اؼبت اٌيت نّْعرو اٌجالثًُ

 ٍَٚ ظًذ اٌُفبف ٌمٍجْنب

 رٛبيل ِِٛ ىػه اؾبؽح

 ..بىل اػبنخ رٛبيل 

 ىنبن قندٍفُ زفبحً ٍَٚ اٌٛهت 

 ؤيبثٛنب ِهزجىخٌ غري آذبخ ثثّؽ اٌفؽظًـ

 ًزبذ ندؽ اٌؽِبْ قزٌٓي ؼلًزنب 

 ًاٌٌؼظ ّنيّؽ ٌُِْء زؿٔه األضُؽ

 ؤلٌي ٌهِ ، ىً رمجٍْين زجْجب 

 ال ... فزمٌٌني 

 .ًرغُّني زجبً

 رفزسني ؤؾؼاؼَ اٌجسؽِ

 فزإضػن ؼائسخ ٚهتٍ ًزنبء

 ًيف ْْبد اؾبٌج رغْجنيْ

 ًاٌٛجري ّفُسُنب

 ًظخٍخ ّْٛع رؽرْت ـبؽاه ِٓ خعّع
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 ًاٌفؽادُ ّٛعً ٌٌازبد رنزٗؽ

 ..ًاؾبالئىخ رزٍفذْ 

 ................... 

 يف اٌمْٕ وبْ ىبٍكيب يف اًٌٗ

 ًيف اٌفدؽ ّْٛٓيب ؤٌٌازبً ًؤلالَ

 اوزيب ؼّثّب ؤٌٚظ.. ًّمٌي 

 ًوبٔذ رىزتُ ًاٌؿُِٓ ّزٌٍ

 .ًاؾبٌالْذُ خػىل

 رٛبيل ّب زجْجيت

 فينبن ٌٓ ّىٌْ ٚبيفخ ًال يسؽاء ًال ؾًاثٙ

 بال ِب َّزنؿَّيُ ِٓ نٌله ٍَٚ يعؼُ

 ..فإزفٗو ًال ؤثٌذ 

 ّعُ٘ جببٔجيب ٔجٛبً ؤقٌٓؼّبً ًنبٍخً ِٓ ضؽافخ

 ًنيمخَ ذبدخٍ ًرإًىبدٍ رٌلٕ ٚنفٌاَْ األؼٌِ 

 ًٌػحَ اٌنجٌح

 ًاٌكٌْفُ  رزجكُ

 ًؤغٍفخ اًٌٌاؼّص قنبظّٓ ًؼظ

 ًؤلّبؼٌ رمؽ٘ ٌٍىٌْ ؤخؽاقَيب

 وِ ركزْمَٕ اٌهٌّـُ ًرًسٌ اٌكفٓ

 ًاٌمٍُ ّزٌىح فْهًُٛ األٌٌاذْ

 ًاألٌٌاذُ رزّؽٜ ثٛجري اٌنرياِْ  ًاٌّْبَِ 

 .ًندَ اؿبعًّْ

 ًزجّبدُ اٌؽًِ لنبظًُّ ، لنبظًّ

 ؼًٌِ  ٍُّٓٙ ًؼظاً ؤثٍَْ يف زعائك ؼًزْنب

 يف اٌفدؽ رغزكً يف اٌنجٙ ًصبؿُّ اٌزْنخ

 ...ٚبؼّخً 

 ّزٌىح خكعُىب ثٛنبلْع اٌٍاٌا ًاٌْبلٌد 

 ًرُِء اؾبْبهَ ِثًَ ٔؽخكوْ

 ًؾىؽُ اٌؽِبْ مل ٌبككو قٌءْ 

 .ًغالئً اًٌٍْ ًؼظّخ
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................. 

 يف اًٌجبذ ّجزكُُ ًٌسٌصبب ،فزعًؼُ األؼٌ

 رْٛٓو اٌمٍَُ ًاألٌٌاذ ًاؼبَّ 

 فْمٌي ظِٚ اٌمٍَُ ٌهِ

 ًاألٌٌاذَ يل

 ًٌٍؽلًخ اؼبَّ

 رزإٌك اٌعٌُِ٘ ثال ٔهْح

 رُؽثىو ظٌِٚيب فًّْذْ ،

 ًّّذ ِثً فبؼـٍ ؤقٌٓؼُّ

 ٍَٚ وزفْو غًٌٌْ ِٓ ندؽ اٌنبؼٔح 

 ًيف ّعه ٚنبلْعُ غىتٍ ْؽُْ 

 وٍّب رعٌَّذ ٍَٚ اٌٛؽل اؼرٛتَ اٌىٌُْ

 .ًؤٍٚٓ اٌغؿاحُ ٚٓ زؽةٍ خعّعح

 رٛبيل ّب زجْجيت

 فبٌؿِٓ ّنزٗؽ نبٍخً وبٔذ رعؼن خْعا 

 ؤَّْ اٌعؼًةَ ٌْكذ قبٌىخ

 ًٌػٌه زؽـَ ظٌِٚيب ثبٌمجً ًاٌرتارًِْ

 .رٛبيل

 ................. 

 ًِثًَ وًِّ ِؽح 

 0سبجئُ يف يعؼه ًخييب األثٍْ 

 ال سبفْ  ّب زجْيب

 ٌّْلين ثنيؽّٓ ِٓ ٚجري

 ًاؼقُ ٍَٚ قبٚعَُّ ْرياً ضؽافْبً ّزجكُ

 ًثإخنسخٍ زدؽّخٍ ّٓري

 ًٚؽًلَ ٍِىبدٍ ّؿؼٚٓ لّسبً ًفكبئً 

 ًؤغٍّْ ْٚينَّ ؼًّعا

.................. 

 .ىىػا ؤؼّعُ ؤْ ؤٌِد
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 ركٍُُّ ٍْٚهّبغبْنزُنب  

 مل رزإلٍُْ ثٛعُ ِٙ اؾبٓؽِ اؾبعاؼُّ

 ٚنْعحٌ ىَِ، ال رؿىؽُ بال اٌمًٍَْ

 غؽثخُ ؤِؽّىب اػبنٌثّْخِ لبقْخٌ

 ىَِ رٛبِٔ ِنْيب اٌىثريَ

 انزبلذْ بىل ؾِلبلِيب اٌعِّهمِّ

 ِزَ ٌٔٛظ؟0 وًّ ٌٍَّ ركإيُ

 زبُّٓ بىل ضٌُُٓادِ اػبرياْْ

 زبٍُُُ ثفٌَْذِ َٚجَمِيب يف األِْكْبد

 ًظغعغزِيب ألٌٔفِ اٌٛهّبق

 ؤزْبٔبً ؤِكرُ ظِٛزَيب يف اًٌّجبذ

ـك ُم علي 
ّ سل

ت 
ا  ن  ُ ي  ن  مي 

س
ا  ي 

 ديمة الخطيب
شاعرة وا عالمية 
 فمسطينّية سورّية
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 ًؤضجَّء ٚنيب غًّيت ًزكؽرِ

 ؤثزكُُ ؿبب

 ىِ ًْين ىنبن

 

 

 ّبغبْنزُنب ركٍُُّ ٍْٚه

 ال ؤٚؽفُ وْف قإضجُؽىب

 ؤّٔيب وبٔذْ آضؽَ ىعاّبن

 ًؤطبٍَيب ٍَٚ اإلْالقْ

 ال ؤٚؽفُ وْف قإضجُؽىب

 ؤّْ اػبرياَْ لع ؼزٌٍا

 ًمل ّٛعْ ىنبن ٚهّبقٌ ًال ؾِلبق
 

 

 ّبغبْنزُنب ركٍُُّ ٍْٚه

 ىِ ال رٛؽفُ

 ؤّْ اؼبؽةَ ال رٛرتفُ

 ال ثبٌْبغبِْٓ

 ًال ثبؼبتّ

 ًال ثبٌكّالَِ

 ًال ثبٌٌِْٓ

 ًال ززَّ ثبؼبْبحْ

 

 

 

 ٤١٠٢، زم الدوحت هىؿمبر  ٤١٠٢وازاواض ؿُف 
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 ثمؽادٍ رإوٍنبؤؼثُٙ  

 رَدرتُّ ٍَٚ ِيًٍ لّرَ اجمليٌيِ

 ًرُفؽٜ يٌََِٛخَ اؽبٌفِ

 

 ال نِء رجمَّ ٌٍزنٌؼِ ًٌٍُْفِ

 ٌٛؽًـِ اٌؿٚرتِ يف اٌفُكسخِ

 ...ِب ثني اؿبّؿحِ ًاألٌفِ

 ال نِء رجمَ ًَٔنٛوُ

 وٛىبً ٌٍْٛعِ،

 ٔغّّكوُ 

 يف وإـ ٔجْػٍ ؤً ٚكًٍ،

 ال نِء رجمَ ؼبكبءٍ 

 يف ًٌْ نزبء ِؽربفِ

 ًاٌهدؽُ اٌْبئفُ زبذ اٌهّفِ

رات     ك  ة  الب  ي  ي 
 ا غ 

 رامي زكريا 
 شاعر وأكاديمي من سوريا 

 رئيس التحرير
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 شبنَّ ؤْْ ُّمَٓٙ ضَهجبً

 .ىبؽُ يف اٌجسؽِ ثال ىعفِ

 ًٌبٌد اٌعؼةُ،

 ٌبٌد اًٌُٗ،

 .ثٛع اٌرتفِ.. ٌبٌد اٌؽًُِ ثجٍعرنب

 ًاٌجمؽ اػببئٙ ّنجم 

 ؤلجْخَ اػبَعَّادِ

 ...ٚٓ اًٌِّّ

 اًٌِّّ احملفٌٔ ألخْبيٍ

 خبٌَاةٍ ِٓ ؤًٍِ يؽفِ
 

 

 ...ًاِزعَ اؾبَسًُ ثجٍعرنب

 ...قنخً ؤُضؽٍ

 ثمؽادٌ عبفٌ رإوٍنب،

 رإوً ؤزالََ ْفٌٌزنب

 ًؼقبئًَ ٚهكٍ قبغخخً

 ؤثٌاةَ اٌٛؽـِ،

 ظفبرؽَٔب،

 ... ؤؾىبؼَ اٌؿّنخِ يف اٌهُؽفِ

 ٌٌِْ-ًاٌنسًُ اٌُبئُٙ يف اٌال

 ًٍِّ ٌٍغُْ اؾبنفِ
 

 

 ...ًؤٔب يف اٌَٛزّخِ ُِنجٓرٌ

 ُِنيؿٌَ 

 وبٌكََّّهِ آٌّبيف

 ...ال ؤغوؽُ يٌَرِ

 ال ضٌّّ

 ٚٓ ٌِِّ ىػا ؤً ؤِكِ

 بال ِب أعَـَ بىل زجكِ

 َّزغٍغًُ ؼيببً ضبظنخً 

 يف َٔفَكِ

 ؼغّبً ٚٓ ؤٔفِ

 

 ... يف ؼؤقِ 
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 ًقٌاـُ اٌهًٍِ،

 0سبٓؽ يل ْبئهخٌيٌؼٌ 

 ؤثعاٌء ُغبؽٌ،

 فندبٌْ،

 ... ًِمبُْٙ نِٛؽٍ ُِجزَؿيِ

 ثٌاثخُ ِعؼقيت األًىل،

 يَفِ،

 …ؤِِّ 

…... 

 ًاٌػوؽٍ رنيمُ ِٓ خٌيف

 

  -ؤزْبٔبً-ؤيسٌ ِٓ قيٌُ 

 ...ألؼاخَٙ ٚنٌأِ ًاغبِ

 اغبِ اؾبٌنٌَُُ ٍَٚ وفِّ

 ...ألًَٖ

…... 

 ...ؤًُٖ؟

 ؤًُٖ ىنب

 ؤْْ ؤُظؼِنَ ثُٛبً ِٓ زِكِّ،

 .ؤْْ ؤُفٍِذَ ِٓ لجُخِ ززفِ

 

 0لٍُذُ ٌنفكِ

 ٌٌ ؤَّْ ٔجْبً زػَّؼٔب“ 

 ”!ِِٓ نؽّ األؼثِٙ ًاؽبّفِ
 

 

 ...ؤَُٔٗؽُ ٌألٍَٚ

 مل ؤٔٗؽْ

 ٍَٚ لٍيب# اٌغُُْ$ُِػ ضَزََُ 

 فإُنبىع ْرياً ِيؿًالً

 لع ؤًَقََٙ ثمجبً يف اٌكمفِ

 0 لٍُذُ ٌنفكِ

 ”!ثمتٌ وِ ؤٔٗؽ ٌٍهّفِ“

 اٌكّبضُّ #١$غُفؽأهَ ّب زُعُظُ 

 مل ؤُخؽَْ يف زمهَ ٌِّبً

 رُؽاًظُِٔ #٢$وبٔذ َٚهزَبؼُ 
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 -حبعّمخِ لًؽنَ  -

 ٚٓ ٔفْكِ
 

 

 ...ؤٔٗؽُ ٌٍسبئِّ

 مل ؤٔٗؽْ

 ُِػ ًَِّ اٌٌلذُ ِٓ اٌؿزفِ

 فنَفَُذُ ثكبْبً ُِغّّاً

 وِ ؤغوؽ رٌّٛػحَ خعُّ

 خعُّْ اؾبعفٌْ ثىَؽَِزِوِ... 

 ىً ظَضًََ اؾبغؽِةُ يف اٌٍسٗخِ

 ِب ثني اػبٍعحِ ًاٌنؿفِ؟

 ؤَرَدٌؾُ يالحُ اؾبٍزجفِ؟

 

 يف ؼؤقِ زمًٌ 

 َّمجًَ وًَّ ضببؼِ اهللِ

 ثال نىٌٍ

 زَبًٌذُ اٌؽّقَُ ًٌىنِّْ

 ...مل ؤغوؽْ ؤٌٌاَْ آٌْفِ

 

 0لٍُذُ ٌنفكِ

 !  ّب ٌألقفِ "

 ٌٌ ؤّْ َدْحَ اٌهبؼِ٘ مل ٌّلٗوُ

 ًمل ّمْٓٙ

 يَفٌ األزالَ ٌعّوِ

 ألٔػؼِٔ

 اٌهْصُ اؾبكدٌُْ ِِٛ

 ...ِنػ اًٌْفِ

 آٌريُ قزإوًُ ِٓ ؼؤقِ

 "آٌريُ قزإوًُ ِٓ ؼؤقِ

 

 

بلــه اإلاــوــس والــوــلــع عــىــد الظــىزٍــحــن الــلــدمــاء :  حــدد (  ٠) 

 (ؤطوىزة ؤوادًت)

آلهت الحب والخـىبت والـحـسب عـىـد الظـىزٍـحـن : عؼخاز( ٤)

 (ؤطوىزة ؤوادًت، آػىزٍت، بابلُت)اللدماء 
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$1# 

 فؽًُّع،يعّمِِ  

 ْبؾبب ؤغٔذُ ٌهَ ثبػبٌٍُـِ بىل َِبئعرِِ

 ؤْٚنِِ بىل ِبئعَح ؤٌفِِ ًثَبئِ 

 فٍْفَ ِْٓ زمّهَ ؤثَعاً 

 ًؤٔذَ رُجَبظٌنِِ ؤْؽافَ اٌجٌَْذ اٌهّْٛؽُ

 ؤْْ سبٍَْٙ ًِؾْؼَرهَ اٌجَُْْبء

 ًرؽْرَعُِ َٚجَبءرهَ اؽبَُْؽاء ًَّٚبِزهَ اٌكٌّظاء

 

$2# 

 يعّمِ فؽًُّْع،

 ؤّّيب اػبُنعُ اؾبُعخّح ثبٌؽُّرَتِ ًاألًْقِّخ

 ْبؾبب فزسذُ ٌهَ ثبةَ اٌنّمَٓخ 

 ؤً ثبة اٌٌىُْ اٌُِْٛٗ ًاٌنّمَّخ ًاٌنُِّْٛ

 فٍْفَ ِٓ زمهَ ؤثعاً

 ًؤٔذ رجسثُ ٚجثبً ًقَّ خِنَبِِٔ

 ِٚٓ اٌٌَؼْظِ األقٌظ ًاٌٌِؼْظِ األؾؼقِ 

ذ ُروي 
ْ ي  ف  ِ

ق   َصذب 

 أسماء غريب 
 أديبة وناقدة وأكاديمية

 من المغرب مقيمة في إيطاليا 
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 ؤْ رَطٍَْٙ ثعٌزهَ اٌٛكىؽّّخ

 ًرؽرعُ ؤَِبِِ ضؽلخَ اػبٌٍَ ًاًٌّجبثخ

$3# 

 يعّمِ فؽًُّع،

 ؤُّّيب آٌجْتُ اؾبًَُبة ثعاء اٌْمٗخِ ًاٌنّكْبِْ

ْبؾبب ظضٍذَ ضِعْؼ زَؽفِِ فبؼَِ وًَّ نِء ٚنعَ 

 0لعِِّ

 ًؾؼرهَ اٌجُْبء ًثعٌْخ اؽبعِخِ اٌٛكىؽّخ

 ثُ َّٚبِزه اٌكٌظاء ًاٌكجسخ اؽبُؽاء

ًشبعّظْ ٚبؼّب فٌق قَؽّؽُ، ؤٚين قؽّؽَ اٌكٌِِّ 

 ًاٌنُّٓكِ

 0ًاضرتْ ثإُّ ٌكبْ رؽّعُ ؤْ زبعثين

 ؤثٍكبِْ ؤىً اٌٌزِْ، ؤَ ثٍكبِْ ؤىً اٌٛهكِ

ؤً ؤثٍكبْ ؤىً آٌتّ ًاٌنْبننيِ، ؤَ ثٍكبْ ؤىً 

 اٌهّٛؽ؟

$4# 

 فؽًّع، ّب يبزجِِ اؼبؿّٓ

 ال ؤلؽاوُ اؼبؽًف ًاٌنمبِِ ٔفَٛذْ ِٛهَ

 ًال اٌزّكدًُْ اًٌٌرِِ ؼبِىبّبرهَ اٌجَبوْخ

 ًال اٌزنٌُُّ اؾبغنبْْكِّ 

 ًال ززَّ اًٌّعَِبدُ اٌىيؽثبئّْخ

 0 فَمًُ ٌِِ ثبهلل ٍْٚهَ

 ِب ٚكبُ ؤفٍٛو ٌهَ ؤً َِٛهَ ؤً ثهَ

 ًلع اضزٍٓذِ األًؼاق ثنيَ ّعّْهَ

 فجِذَّ ال رٛؽفُ ثإُّ زٍّّ قزىزتُ يل

 ؤحبِّّ زُّ ؤَ حبّّ ّف؟

$5# 

 فؽًّع ّب يبزجِِ اٌٌَظّٙ

أْفَ وًّ نِءٍ، ًرٛبي افزرْ يفسخً خعّعحً فِِ 

 زْبرهَ

 أفَ ٔٗؽّبرهَ اٌجبٌْخ، أفَ ؤًظّت ًبٌىرتا 

 ًأفَ َٚدْؿَ اٌكّبقِ ًَزكَعَ اٌكّىنّيِ

ًرٛبيَ اظضًْ بىل ْٚبظَرِ اػبعّعح، ْٚبظحَ اؿبَبءِ 

 ًاٌٌَاً

 ًشبعّظ فٌق قؽّؽىَب األقٌَْظ، ثُّ افزرْ ْٚنَِْ لٍجِهَ 

 .فمع وهفذُ ٚنهَ غٓبءنَ ًاٌٌََْ ثًؽُنَ زَعّع
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 ّكٌّؼُىب، ًاًٌجبذُ ٚؽًـٌ،  خنٌٌْ

 .ْالقُُ ثٌذٍ، ثةنؽالخِ اٌنٌؼِ فؽْقُ

 ّعقُّ ثؽؤـِ اٌكدّْخِ نؽْضبً،

 .ًثٛعَ اٌزهِّٗ رؽٍ يف اٌهٗبّب ّعقُّ

 ًّكُّٙ يٌربً ِٓ اٌغجِْٓ ظًِبً،

 .رؽالىَ ًٌٌْ، ّعاٚتُ ٔبّبً، ًّؽربُ٘ ؼقُّ

 فُّّْٛٔب ِٓ ثكبٍِ، ًضجؿُ آٌؽّعِ رؽاةٌ،

 .ًظفءُ احملجّخِ ٚهْكُ

 ٌٍّنُ اٚزًبؼُ، ًيف فِّوِ خبئٛبدٌ،

 .ّجٌيُ اًٌغريُ ٍَٚ اٌثٌةِ،ثٛعَ اٌزمٍّتِ ؼِْكُ

 ىؿِذُ خٌْلَ اضزجبئِ ًؼاءَ قٌاظُ،

 .ًٚعدُ، ًْٚنبنِ ٌٍنًؽِ قجْكُ

 ىعِْذُ قٌاَُ ٍَٚ ِفؽقِ اٌػوؽّبدِ،

 .ًيف فبفًِ األغنْبدِ قريربةُ ضنْكُ

 .رٛؽٍّ ؤِبِِ َّريٌ، رؽثَّ ٍَٚ اٌػًقِ فكْكُ

 ُ وِر ف ْرق  ة ِ الب  راق  ش  ا   ي 

 أحمد عبد الرحمن جنيدو
 شاعر وموسيقي من سوريا
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 ًرٍه اٌجعاّخُ يف ّعِهِ وبئنبدٌ،

ًٚنعَ اؾبغْتِ قمٌٌِ، ّكَّّ ٍَٚ األجبعّّخِ 

 .غًقُ

 رًبزجين ٔٗؽحٌ ِٓ ّْٚكِ اٌكاايِ،

 .ًظٌِٙ ّكًُْ، ًفٌق اؽبعًظِ ؤؼقُّ

 بٌْهِ اؼبْبحُ،0 رؽاخَٙ ْنِّ، ًلٍذ

 .ًثني ؤيبثٙ ٔبؼُ ّؽاىُٓ زنْكُ

 ٔؿًيٌ ثإؼٌِ اٌػثٌيِ غىٌيٌ،

 .ًَؽْةُ اٌزًبؼِ٘ ظٌِّٓ ًٚؽْقُ

 ًونذِ اػبٍّْخَ، ًفدؽاً ٌٍُّّْ ؤزالَِنب ثغنبءٍ،

 .ًلْعُ اٌٗالَِ ّكجّتُ ثؽْقُ

 ضػُ َسىيت ِٓ لًٌؼِ ضْبيل،

 .ألٔجمَ يف اٌّٛكِ ّٚمبً، فْنكبنِ ّْٚكُ

 ِعظْٔب ًيبّب ثعؼةِ اؽبٓبّب،

 ٔىٌُْ،0 ًرٍه اٌنٌاّب رمٌي

 .ًوًُّ اٌٌخٌظِ ثؽقُِ اٌزيبٌهِ ضٍْكُ

 ّثٌؼُ اوزئبثِ، ٌبٌدُ آَؽاثِ،

 .ًخٌفُ اٌزّنِّ يؽاشٌ ًؼفْكُ

 ىِ اػبكعُ اؾبرتاِِ ٍَٚ اٌمجرِ رؽقٌ،

 .ًيف اٌجسؽِ لػْفٌ ًٔزْكُ

 ًٌٍجسؽِ ثؽؾضوُ قٌؼحٌ ِٓ ٍُْٚٗ،

 .ًِبءٌ حبٌٍ اٌٛػًثخِ ٍِسبً ّهكُّ

 رجبغذُ يسٌُ ثىفؽٍ، فكًْ ٚٓ ؤيًٍْ،

 .ثإَّْ اٌُسّْخَ ال ركرتقُّ

 َؽثْذُ وْبِٔ ثًْٛفٍ،

 .فدبظَ اؿبؿُُّ ٍَٚ يؽضبرِ، ًيف اٌجاـِ يْٛكُ

 غؽّتٌ ىٌانِ، لُْٓٙ اِزالنٍ ّكٌقُ،

 .ربؽُّ اٌنٌٛلَ ٚجْعٌ ًؼقُّ

ًثني اٌزكبئيِ هبهِ زفبحً، ًيف اؼببٌزنيِ ُُّّٛٗ 

 .قٌَْقُ

 قاايُ اٌزّبىِ دبٛنَ، ًزكيب دبجنَ،

 .ؤلٌظُ اٌغؽًةَ جبػِْٚ، فْغزبيُ نؽْقُ

 ٔىٌُْ، ًبْْ ال ٔىٌُْ،

 .ىنب ٌٍّعٍ يؽضخٌ، ًىنب ٌإلخبثخِ ؤفْكُ

 ًٌكذَ ِالِبً، بغا ثٛثؽدْ ّعُنَ آٌنيَ،

 .يٌّّ يبنيُ، ً ّنإٍ بىل اٌغْتِ ِٚزْكُ
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 رؽظُّ ِفبرْرَ ٍّٖٓ ىزبفُ اػبٌِّ٘،ٍَٚ اٌٍغِّْ ؤٌَّ،

 .ًْفًٌ ّؿّرُ ثمْالً، ّؿّعُنَ ؼؾْقُ

 رجبظٌْذُ زجّبً ٍَٚ نفخِ اٌٌُءِ،

 .ّؽلَ خنٌزِ، ًُّجًكُ ؼّْكُ

 .بىل ىبؼثبدِ اؾبًبئت ثًَْكُ

 رٍَّّكْذُ ًخوَ اٌٌفبءِ ثىفِّ اٌُؽّؽِ، ّؽأِ،

 .ًّكُّٙ يٌرِ ؤيٌُّ، ًيف اٌؽغجزنيِ يبكُّ 

 !فّْٓ لبي ؤِّٔ غؽّتٌ،؟

 !ًِٓ لبيَ ؤِّٔ لؽّتٌ؟

 .زعّثُ اؿبالَِ وإّٔهَ زكُّ

 ىدٛذُ ِكبءً، قؽّؽُ اٌزسبيف قًٍُْ اززُبؼُ،

 .ًؤٔذَ ؤٔنيٌ ًنٌَْقُ

 ّٛبرجين اؼبؽْفُ يف مهكخٍ، ًّؽاِٚ ؼيبوٌ،

 .ثىًِّ اٌنمبِِ ىعّؽٌ ًْٔٓكُ

 دبؽآحِ ؼًزِ قْدثٌ، ًًبجٌ لبِْٛ،

 .ُُُّّ ثإزالِِوِ اٌنبؼَ ضفْكُ

 ْجٌيٌ رؽالىُ ىؿْالً،

 .ًلؽُ٘ اػبٌٍظِ ٍَٚ ٚبظّبدِ اؾبعِّؽِ ؼِرْكُ

 ؤٚبٔكُ فْهَ َْبءَ غعٍ،

 .ًفدبجُ اٌٗالَِ ٍَٚ األؾٌّْخِ زَؽْقُ

 ًيٌدُ اٌُّريِ ّغْتُ، بٌْهَ اٌهٌاىعُ رؽٌٔ،

 .ًيف اٌجبلْبدِ ؾًايٌ ًضؽْقُ

ّؿًيُ اٌؿاليُ غٌْالً، ٍَٚ ِفؽظادِ اٌزطجِّّ ؾّفٌ 

 .ًيِعْقُ

ّكريُ اػبسٌظُ ٍَٚ خكعُ، ال ؤزتُّ اٌزىبثؽَ 

 ثبؽبٌفِ،

 .ًاؼبتُّ وبَْ ضاليبً، ًيعؼُنَ ؾِّْكُ

 رٛثّؽَ ؼوْتُ اٌٌٌَذِ ثإغٍفخِ اٌؽْٚتِ،

 .ّجين يؽًزبً، ِٓ اؿبمِّ ُّّّ٘ ؾىْكُ

 ؤٚبرتُ ٌٍَْ ٍَٚ ِفؽقٍ ّكزًُْٓ،

رُُُْٙ اؾبكبفخُ خُسْؽَ اٌؿًاّب، ًّندٌ ِٓ اٌػثْرِ 

 .ضنْكُ

رعًؼُ اٌعًائؽُ ّب ؤُِّنب،ًاٌكٌْفُ زبؿُّ اٌٌؼّعَ، 

 .فٍّْهُ ِِؿْقُ

ؤّب ًَْٓ اٌؽائٛبدِ قالِبً، قٌٌْعُ ثني غّبِهَ 

 .ثَؽْقُ
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 غدؽَّّخٌ

 لع ؤًرْذْ

 ِٓ وً ؤقؽاؼ اٌغٌاّخ

 َِفْزَسبً

 ًشبٍىذْ

 يف اؼبكٓ ؤّبدِ اؽبٓؽْ

 ًؤٔب

 -ًبْ نبشَ اػبٌاظُ -

 ٌٓبؾبب

 قىؽدْ ثإلعاذ اٌٛػاة اٌٍٍْىِِّ

 وزبئيب

 !فبقزّؽؤدْ غؿًَ اٌمّؽْ 

ة      واي  مة  الغ  ي 
ري   ت 

 مشير عبد الحميم
 شاعر من مصر
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 وُ ِؽحٍ

 0يعّلذُ ظٌٚحَ ىعىعُ 

 #قجإٍ$ؤْْ ْؽ بىل

 !فٛؽنه ّنزٗؽْ 

 ٌىنين ِنػُ اِْزهبق لًْعرِ

 ال غَنُْ يل ززَ ؤٚفَّ

 ًوً ربؼًبِ ىؿائُْ

 ِبغا ٌعُ قٌٍ ىًٌٍ

 مل يبّو قْفِ

 !ًمل رغِٓ اٌزّبئُْ؟

 ْٚنبن 

 َِيْجِّ ٚجمؽٍ

 بٌْبغحٌ ؤضؽٍ 

 ٍِٛمخٌ

 رؽاًظُ ظفرتاً

 !ّمزبدُ ِٓ زّّ اؾبالزُْ

 زٌؼاءُ بْ ٔٗؽدْ بٌْه $

 #قمزه ثبٌْٛنني نٛؽاً

 #اثٓ ثؽظٍ$ وبْ آضؽُ ِب غبٛذُ ِٓ 

 لجً ؤْْ ٌبُِ ِغْٗبً

 بغْ ؼؤٍ لٍِّ ٚٓ اٌفؽظًـ يبئُْ

 ِٓ غا ًُّبزت نبٚؽاً

 !نْٓبٔو ٚبف اٌُالٌخ ًاىزعٍ؟

 ؤٔب0 لبٌذ 

 فبىزفْ ثنبّه

 ؤْْ ؤفكْ

 !ؤٍْكْ ؼبٌَٔه يف اؾبعٍ

 0قبءٌَزيب

 ِٓ ؤٔذ؟ 

 بٔين0 لبٌذ 

 خؽذٌ ؼظان نفبئه

 !فزدعظا
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 ؤٔب يٌدُ ثٛثٍ ىبظؼٍ

 ًلْبِخٌ

 ال ْْف خبؼّخٍ

 ّاأف زبؾببً

 فةغا ؼؤٍ

 غجهبً غًٍ ً رجعظا

 ؤٔب ٔبؼُ نٛؽِن

 ؤّمٗزيب ؼلًيت

 فزٌزهذْ

 وِ رهًَٛ اٌعْٔب ىًٌٍ

 ًشبؽظاً

 ثٌاةَ ظًِٔألال رغٍك ا

 ِب رؽٍ

 !ٖبىؽاً ًِاّعاً ؟# ثؽىبَْ ؼثه$

 اظض0ٍِ لٍذ

 ٌٌ يرَّ ؤٔه ؤِْؽه

 ثؽىبُٔو

 ِب ؼظ قسؽَن ؤٌفُ ثبةْ

 ؤٌِ ٍَٚ لعؼ اؿبٌٍ

 فبزٍخً

 ربزبذ ٚبيّيت

 ًرٍُٛٓ ضبفمِ

 ٍِىبً ؿبب

 ال ّنجغِ ػبٍّْخٍ

 ًلًْعرِ

 رؽّْٔخً

 ّهعً ذبب ؤىًُ اؿبٌٍ

 ؤلعاُِيُ فٌق اٌثؽٍ

 ؤؼًازُيُ

 !ؤٍَٚ اٌكسبةْ
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# 1 $ 

 ثٌَْثِيَب اؾبٌٍَُّْْءِ ثِبٌػِّوْؽٍَ وَكَزْنِِفِِْ  

 .. اٌنَّؽْخِفَ اؾبُجْزًََّ ثِبألَزٍَْبَِ

 .. ؤُِِِّ زَِْْٓ َّنْثُؽُىَب اؼبَنُِْْٓ بٌََِِّ ؤنالءً

 رَمُعُّ لَِّْْىَ َْْٚنَْْيَب ٌِزَػْوُؽَِِٔ ًَرَدْيَمَ ثِبٌْجُىَبءِ

 

 .. ؤُِِِّْ بِغَا ىَجَّذْ ؼَِّبذُ اٌجُاْـِ فَِِّ رَيُؿُّىَب

 وَبَٔذْ رٍٍَُُُِّْ فِِ أْكٍَِبيِ اًٌِِّٗ ٌََْئِِْ

 رَمُْٓفُ اٌنٌُّْؼَ اؾبُطَجَّإَ فٌَْقَ ؤَغًَْبِْ اؼبََْبحِ

 ًرَسْزَفِِ ثِِْ ًَُِْخً ِِْٓ وَكْزَنَبءِ

 

 ؤُِِِّْ بِغَا زَؿَِٔذْ نٌُُّْـُ ٌُُِْْٚٔيَب

َبءِ -فِِْ ٍََٖبَِ اٌؽًُّْذِ  -فَزُفْزَرُ  .. رَعٌُْٚ  ؤَخْفَبُْ اٌكَّّ

 

َرة ٌ 
َ ْعث  َ ٌ ُمب  َصان 

ْ  ا َغ 

 مصعب بيروتية
 شاعر من سوريا
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# 2 $ 

 ًؤَثِِْ رَسَََُّٓ ثُؽْخُوُ اٌَٛبخُِِّ زَِْْٓ

 رَكٍٍَََّذْ ِِْٓ ثَِْْٓ وَفَّْْوِ قٌُُْْيُ اؼبَؽْةِ

 رَجَْٛثَؽَدْ ؤغًَْبُٔوُ ثني اٌجٍَِبظِ .. زَِْْٓ

 ... ًَزَِْْٓ فَزَّمَذِ اؾبَكَبفَخُ خُؽْزَوُ

 

 آَْ ٌَب ٍُِْهٌ ٌٌُِْْقُفَ

 .. ٌَب خُتٌّ ُّأًِّْوِ .. 

 ًبِضٌَْرُوُ ثٍَِب ضَدًٍَ ؼٌََِْهُ ُِجَْٛثَؽاً ًَقَّْ اٌُّجبةِ

 ٌَُْ َّمْػُفٌُْهُ بٌََِ ٍََٖبَِ اػبُتِّ

 ثًَْ رَؽَوٌُْهُ يَْعاً ٌٍػِّئَبةِ

 

# 3 $ 

 .. لَعْ وَُّٓ ٍِِِّٖ

 َّسْزََِّْْٓ ثِغًُْنَِِ اؾبَىْكٌُْؼِ

 بِغْ ىجّذْ ؼَِّبذُ اؽبٌَْفِ فِِ ؤَزٍَْبِِيَِّٓ

ًاٌىِزَبةَ بغا  -نَّْكِِ  –ًٍَّْزَفِسَْٓ اٌهَّّْفَ 

 اؼْرَدَفَْٓ

 ؤَثِِْ ًَىَُّٓ ًلٍَْتُ ؤُِِِّْ َّؽْقٌَُُّْ ٌَِِ اؽبَؽَائَِّ

 وُنْذُ قٌُْؼَىُُُ اٌٌَزِْعْ.. زَِْْٓ ؤَُِِِْ 

 وُنْذُ ؤًََّيَ َِْٓ ُّؽِّعْ.. فَةِغَا ؤَؼَاظًُْا 

 

# 4 $ 

 .. وُنَّب ٌٍَُُِّْٔ زٍَُّْنَب ثبٌٌَؼْظِ

 َٔمُْٓفُ وًَُّ ٌٍََّْ ؾَىْؽَحً ًَٔهُُّّيَب

 ًُٔكَبثِكُ اٌُّْٛؽَ اؾبُجَْٛثَؽَ ثََْْٓ ؤَلْعَاَِ اٌؽِّّبذِ

 ... فَإَٔب ًَؤَيْسَبثِِ ُٔفَزِّمُ

 وًَُّ ٌٍََّْ َْٚٓ ًََِبثِْْرِ اٌنَّدَبذِ 

 .. فٌَْقَ اؼبََْبحِ َٔكِْْؽُ ًَاثِمَخً ضَُٓبَٔب

 .. غَْْؽَ ؤََّٔب ٌَُْ َٔىُْٓ َٔعْؼُِ ثِإََّْ اؼبَؽْةَ

  ؤٌَََْاءَ اًٌَّجَبذِ -لُجًََْْ اٌفَدْؽِ -لَعْ َٔيَهَذْ  

 



2015نيسان  -الثانيالعدد  - الشعر  رسائل | 41  

 

 ؼائسخُ اٌمّرِ ثٛع ازرتالِوًٌٍِْف  

 ًٌٌٌْ ظافَءٌ ّزًجت ٚؽلبً

 

 ًٌٍْف يؽضخُ اٌزنيِ

 ًاٌٛنتِ ًلذَ اٌجٌٍٜ 

 ًاززفبءُ اٌنسًِ ًاًٌٛبفريِ 

 ثبٌغٍّخ اػبعّعحِ

 

 ٌٍهزبء ٌٌُْ اٌُجبة اٌػُ ّىًٍّ خَفنَْوِ 

 ًيؽضخُ اٌغُِْ 

 زني ٌٌَُّع اؾبٓؽُ

 

 ٌٍهزبء غّْخٌ ِىفيؽحٌ رٌنهُ ٍَٚ اٌجىبء 

ًؼائسخُ اٌفسُِ يف 

 وٌأني

 

ٌٍهزبء قجبدٌ ًٌْ 

ًٌٍّْ 

 ًاقزْمبٌٔ ِزإضؽ

 

 اٌهزبء ًاًٌْف

 ثْنيّب

 ِكبفخ ؼثْٙ ًضؽّف 

 .ٌػا ال ٍّزمْبْ

 

اء ن  ف  والش   الصب 

 روز شوممي مصمح
شاعرة وكاتبة وباحثة 

 من فمسطين
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 ظضٍنب بىل ِكؽذِ اٌّٛؽِ ٔكّٙ غاد اٌىّبِِْػ 

 یىؽِّؼ غاد األٔیٓ

 وإْ اٌؿِبَْ یكیؽ بىل اؽبٍفِ

 ؤً ینسين يف اٌفؽاِٜ بىل ؤْ یٛبٔك ًخوُ اٌجعایخِ زَُٓ اؽبزبَْ

.... 

 ثَُّ ٔنكَ ِزَ ثعؤ اٌٛؿفُ

 ٔهؽُظُ -

 یًفٛنب اؼببَؽًَْ -

 -وٌخوِ اؾبٍسِّٓ-فنكمّ يف لبِ٘ ؤقئٍخٍ ال رهیصُ 

 ًٔسٌ

 مببًي رفكیؽهُ

 ٌِغًٌ يف اٌكَّعیُِ$

طوْع  
ْ ٌر مق   َوت 

 عبادة دمحم عثمان 
 شاعر من سوريا
 مقيم في تركيا
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 یٍِّٛك ؤؼًازنب يف اٌكؽاةِ

 یٓیؽ ثنب يٌة لبٍُ لًٍِّ

 #ً یٍمِ ثنب يف اٌٗالَْ

 

 

 ثبؼظٌ يٌرهَ األؾيلِّ 

 ًمبٓ ثمبّب ِالفبِنب

 ّٛرتّيب اًٌمْٙ

 

 ؤیيب اٌٛبؾفُ اؼفكْ ثنب

 وًُّ ِٓ ظضٌٍا اٌٛؽٌ الغًا ثؽوٍٓ ٌیًّٛيُ

 مل یٛع ٚؿفهَ آْ یغؽُ

 

 ؤفكْ... 

 

 فبٌىّبْ صبؽَّؤ ًاًٌٌد ثبد ٔهبؾاً 

 فال رىًِّ اٌٛؿفَ

 

 ..ِبدَ اػبّیْٙ 
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 لٍيب

 يف ُْمٌـِ يَالرِهَ 

 نَؽَظْ

 ًسبٍَّْذُ يف ْٚنْهَ 

 ؤثٌاةَ اػبِنبِْ 

 لع فُزِسذْ 

 ًأزًَجَذْ ُُّٚعْ

 ؤال ٌْزين ؤقجَرُ يف 

 فُبءِ ؼًُزِه 

 ًؤغْت ىُنبن َ

 ٌِني ِ ّ

 ٚبِني ِ 

 لؽٔني ِ 

 ًَِعَظْ

 رُاًّين قَدَّبظحٌ 

 ثمِجٍزَني 

 زُتٌّ ِٙ غََّّبؾرني 

 ًرعفَإُ اٌؽًُّذُ 

 ًاٌَٛبٌَُُ لع ثَؽَظْ

 

وٌس 
ْ .. ُطف 

 وُدب 

 إيناس أصفري 
 شاعرة من سوريا،

تحمل إجازة في المغة العربية 
 ودبموم في التربية
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 غُجبؼٌ ًلجٍُ ؼّر ، ًٌٌ رْٛٓهَ رِجْؽًا ًٌٌ رُْٛٓهَ رُؽاةؤّبِهَ  

 ًاٌغع اززّبي .. ٌٓ شبٍهَ ِنيب بٌّب قبٚزه  ، فبألِف ِبد  

 

 0 قبٚخ زّٕ  

 رُسهُ اؼبْبح

 .  سبؽُقُ ؤضرياً قمفَ اٌزٌلّٙ  

 

 0 قبٚخ زُتّ  

  اٌٛبملُ ؤثىُ

 .ظلّبد لٍجهَ ًزعىب ِٓ رًع٘ اٌفؽاٜ 

 

 0قبٚخ َٔؿَق 

 وبٌجالىخ.. قبٚخٌ قْٛعح 

 سبٍُٙ لْبفزه ، رؽنُكُ اٌٌلبؼ ثبٌؽًِّ ًاؾببء

 .آٌبئهخ  ٌُسىبد  ًثب

 

 الّساعات   

 ايمان عبد الّرزاق  
 فمسطين / شاعرة من األردن
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 0قبٚخُ نٌَْق 

 ربٍف ؤِبَ  قبلْخ اًٌٍّْ

 .ًرنزٗؽ  .. رُٛعّ ؤقؽاة اٌنّدٌَ 
 

 0  قبٚخ ٌمبء

  قزفٍٛو.. ٌٓ رمٌيَ اٌهّٛؽ 

 اٌىٌُْ لًْعح

 . ؤً ـببؾ  .. ًؤٔذَ فبٍُ رإًًٍّ 

 

 0قبٚخ زنني

  رنيجُهَ اٌػوؽٍ اٌعّافئخ

 . رٌظُّ٘ آضؽ يِالرِهَ ثه  

 

 0  قبٚخُ ٌَجْف

  قٌءُ فيُ

  قٌءُ اقزفيبَ

 .قٌء رفبىُ  
 

 0قبٚخُ ضًِبَ  

 رزسكّكهَ ًزهخ ُ اٌهّزبء

 ثؽًظح ، غُْ ، ظٌِ٘ ، َدؽ ،ًٌٌْ وثْف

 . ًِٓؽ .. ًِٓؽ .. ًِٓؽ 

 

 0قبٚخُ ِٚزبة 

 اٌىالَُ ِٛبؼنٌ يغريح

  ً ٔزٌءادٌ ثبؼؾح

 ٌٓ رَّّٛ ظًْ ؤْ رهزجهَ ثبؽبُعًل   
 

 0قبٚخُ ؤقَ 

  رىكؽُ ٔبّــَـهَ اؼبؿّٓ

 !! ٌززإًِّ أزهبؼ ٌِخبدِ األٔني  
  

 0قبٚخُ ّإـ 

  ِب ثْننب اٌجسٌؼُ اٌكّجٛخ ًاٌمبؼّادُ اؽبّف

  ًؤوثؽ.. ًؤوثؽ 

 . ِب ثْننب اجمليٌيُ األوّّ  

 

 0قبٚخُ سبٍِّ 

  زمبئتُ اٌػّوؽٍ ؤَْك ِٓ ؤّّبِهَ اٌىثريح

  ًؤثمً ِٓ ضٌاء اٌعّؼًة

  ٌٓ رٍزفذ.. رؽؾَُ اٌفؽاَٜ ًشبُِ 
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 .لع ّمُٙ لٍجُهَ يف ِيٌٍ اؼبنني فزاًة 

 

 0 قبٚخُ فمع 

 . رفُِ بٌْه .. وًُّ ْؽلبد اٌزّهؽّظ 

 

 0 قبٚخٌ ُِزٌلّفخ 

 ًْٚنبن.. اٌؿُِّٓ ّزدّّع 

 ٔٗؽرهَ األضريح ِب رؿاي ٚبٌمخً  ىنباااان

 . ثإفك اٌغْبة 
 

  0 قبٚخُ َٔعََ 

  َّرينَ اؾبُزُطُّ  ؛ قْبِ ٌزبًِ ضٓبّبن

 . ًثًّذٍ  رجىِ .. ربٍفُ ُِٓإْئبً 

 

 0 قبٚخُ يَفب

 رُمًٍُّيب .. رـُّعّظىب 

 ٌٓ رؿّع 

 .  لع رنمى ٚٓ قزّني ظلْمخ  

 

 0 قبٚخُ وَهْف

 ٌٓ زبزبجَ ٌْٛنْه

  يف لٍت اٌٍّّٗخ اٌجبىؽح

 . قزجًؽُ وًّ ِب يف غْبثخ اػبُتّ 

 

 0قبٚخُ َجّ 

 ِرتٌ٘ ثبًٌٍّْ ًاؾبٓؽ ًؼائسخ اؾبٌالع

  رمٍّتُ اؾبٌاخَٙ فٌق طبؽ اٌؽئٍ

 ززَ آضؽ اؿبؿّٙ.. ًاضزّبؼ اٌميٌح اؾبُؽّح 

 ًٚنع ِفبؼق اٌٌُء

 ّهسنـُهَ ثبٌنّــجٌءح ًاٌزـّـًٌؼاد

 .  فدؽُنَ اؾبطجٌءُ ثه 

 

 0قبٚخُ اقزهؽاف 

  رنفزرُ ٍَٚ اٌجسؽ ًاؾبؽاوت آّجخ

  ًٍَٚ ًلٙ اؾبٌج اؾبٛزّك ثبٌؿّؼلخ

 رعًؾُْ اػبؽاذ.. رؽُُِّ اؼبؿْ 

 0 ًاألمل ًّعذ  

  !!ِب ؾاي ىنبٌه ؤغنْخٌ ؤضريح 
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 ...ًغبٛذُ يٌربً لبظِبً ِٓ ًِعؼ ٍ مل ؤقزٓٙ زبعّعه

 يف اٌجعء وبْ ِٓ اػبنٌةْ

 ٌىنَّو لع يبؼ ِٓ وًِّ اػبيبدْ

 ...ؤضٌنَ ِبد0ْ يٌدٌ ّمٌيُ

 !ِبدْ؟

 ...ًىنبن ثٛثؽِٔ اًٌَّعٍ ظاؼد ثػىين ؤزؽفٌٌ ًركبئالد

 !ىً وبْ غٔجبً ؤَّٔنب ٌِّبً ْؽلْنب ثبثَيب؟

 !ىًْ وبْ غٔجبً ؤَّٔنب انزمنب ؿبب ؟

 !غُثنب ذبب زجَّبً ًِب ٚعٔب ْٔٓك غْبثَيب ؟

 ىًْ وبْ غٔجبً ؤَّٔيب ٔبظد ٍْٚنب

ع  ب  ان  الري  ي  ا حص 
ٌ ف   موت 

 شاعر من سورياياسين عبد الكريم الرزوق    

ــؽ              اٌكُــٌقُ   َـّْ  غاُد اٌكــــُـــــٌِق مْل ّـزـغـ

َُ ٔـفـكـــــــو               َـٍّ ُ٘ اؾبكـىـنُي قـ ـبؼ  ًاٌهَـّ

   ِ  ؤِهِ ٍَٚ ًخِٛ ؤفزِّم ٚٓ ؤضـ

 غاَن اٌـــػُ فـــبؼلـزُـو ُِـػ ؤثــــًـؽد           
 

     ُ  ًاٌنَّبـُ ِبؾاٌذ رجُْٙ ًرــــهـــــرت

 ٌٍٛبثـؽّــــٓ ثـٌخــيـو اؾبًـفـــــــٌفـؽ                 

َّٔــو لــع غــبَة ثــنَي األقـــــٓــؽِ          ًوــإ

َْ اٌـؽّثـْـــٙ األضُـــــؽ                 ْٚنــبه ؤٌـٌا
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 !  ؤَْْ رٛبٌٌَْا مبٌ ٚؿَّرىُْ ً غًلٌا ِب ؤٌػَّ نؽاثَيب ؟

 ىًْ وبْ غٔجبً ؤَّْ ْفالً ؤؾؼقَ اٌْٛنني

 ّجىِ خبئٛبً 

 ً األَُّ ركإيُ ٔفكيب

 ززَ ِزَ نرّ اؼبٍْت ثُؽٚيب؟

 ًِزَ قٌٍُْٓ اػبٌُ٘ ٚٓ ؤزهبئيب؟

 ًِزَ ٌّٛظُ اٌنٌُّؼ ٍُّّٙ يف ٌِْْٚ يغريىب؟

ًِزَ قْإرِ ؾًخُيب اؾبفمٌظُ ِنػ يجْسخِ 
 اٌٛؽـ ِ اٌفمري؟

 ً اٌٌََْ ؤقئٍخٌٌ ً ؤقئٍخٌٌ رًْرُ ًركزدريْ

 ً ال ؤظؼُ ؤٔب ً ال ززََّ طبُْٙ اؽببئفنيََ خٌاثَيب

    
 ايّّْ ٍَٚ ًخِٙ اؼبهب

ريْ  ايّّ ٍَٚ ٌِد اٌَُّّ

 #ايّّ ثؽثِّهَ ّب يغريْ$

 ايّّْ ًٍُِّٚ ؤَِّهَ اًٌَّّ اٌىجريْ

 ٍُِّْٚ طبْٙ اؽببئفني ٍَٚ اؼبْبحِ ثإَّٔيب ظؼةٌٌ لًريْ

 ٍُِّْٚ ظٌِٚه ؤْْ ربفِّفَ ٔفكَيب

ًاٌٍسْخَ اٌجُْبءَ ؤَْْ سبفِ ًؼاءَ ظٌِٚيب 
 ...ؤْٔبثَيب

بءْ  ٍُِّٚ خجنيَ اٌهَّّف ِ ِب ٌٌُْ اٌعِِّ

 ٍُِّْٚ ؤٔبقبً ّعٌَّْٚ ثإَّٔيُ ثبؼًا ٍَٚ األغاليِ

 ...ِب ِٛنَ اٌفعاء

 ال رنْفَ رٍَُْٛ اٌْزبَِ ً اٌثىبىل  ً األّبَِ 

 ...ؤٔنب خئنب بىل ىػُ اؼبْبح ِْزَّّنيْ

 ...فإةٌ لَُ ًؤةٌ قدنيْ

 ...ً ؤةٌ ٌبؿِّلُو اؼبننيْ

 ًاٌٌََْ نبؽج ُ وٍُّنب ٌنمٌيَ ٌٍعْٔب 

 ثإَّٔب مل ٔىٓ ِكزكٍّني

 ً اٌٌَْ ًٚعُ اؼبكِّ خبءْ

 ًغعاً قزُّٓؽُٔب اٌكّبءْ

 ثجهبئؽ ٍ ٌٍنًَّؽ ًاٌفزر اؾبجني

 ثجهبئؽ ٍ ٌٍنًَّؽ ًاٌفزر اؾبجني
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ذ     ات  الود   كرامات  علي ي 

 شاعر من فمسطيندمحم البرغوثي    

 يف اٌـــٛـــهـــِك ؤال اٚهـــمـــب                 ًوـــؽاِـــيت      

 ؼةُّ اٌـــىـــــــأثـــِخ ًاثـــنُـــــــــــيـــب         0  ىـــػا ؤٔـــب       

ــُو                 ــٍـ ــــ ــــ ــْـ ــُو بلبـ ــزـ ــّـ ِّ يـ ــ ــــ ــجـ  ِٚهـــمـــِ ٔـ

ــْـــٍ                      ــبُي ؼًٍذ اثـ ــطـ ــٍـ ــٌٍ ضـ  يل يف اؿبـ

ِْ ىــــػُ ثَــــْــــٛــــيت                    ّــــب ؤًٌــــْــــبَء اؼبــــؿ

ــِ                      ــٍـ ــزـ ــجـ ــيت ًرـ ــبثـ ــجـ ـِ يـ ــإ ــنَي وـ ــب ثـ  ِـ

ــبءِ               ــْـ ــجـ ــِف األٔـ ــْـ ــٓ ؼغـ ــخٌ      يل ِـ ــعاقـ  لـ

                      ٍ ــٓ ؼؤ ــُؽ ِـ ــب ًآضـ ــؽئّـ ُْ اٌـ ــبظ ــب قـ  ؤٔـ

ــين                      ــيّت ألٔـــ ــَ ؼازـــ ــيـــ ـُ ؤنـــ ــإ ــْـــ  اٌـــ

ــب ٚـــبظ يف ىـــػا اٌـــىـــالَ ثـــمـــْـــخ                             ِـ

 

ــب                     ــــ ــؽلــ َُ ًاثــ ــال ــــ ــىـ ــع اٌـ ــٛـ  بال بغا اؼرـ

ــب                      ــمــ ــٓــ ــٌِذ ؤال ؤٔــ ــجــ ــؽاِــــيت يف اٌــ  ًوــ

 ًوـــالِـــُو لـــجـــً اٌـــٌخـــٌِظ رـــٌثــــــــمـــب                      

 يف وــٛــِت يــّــِذ اؾبــزــٛــجــنِي رــفــؽلــب                       

 ٌــــؽيــــْــــِف غاوــــؽٍح ًِــــٌٍد ؤْــــؽلــــب               

 ْـــْـــٌف ظٔـــب ِـــٓ ِـــمـــٍـــيت فـــزـــؿٔـــعلـــب                

 ًٔــجــْــُػ نــىــِ يف اػبــســْــُ رــٛــزــمــب                       

ــب                     ــعلـ ــنٍي زـ ــين ظًْ ٚـ ــْـ ــب٘ ٚـ ــٛـ  ًنـ

 يف وــً ظؼٍة لــع ؤَــٛــُذ اؾبــٍــزــمــَ                       

 بال ثــــمــــبّــــب ِـــــٓ وــــالَ ؤؾىــــمـــــب                          
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             ُ ــ ــؿىـ ــدـ ــٛـ ــٌْ ثـ ــّـ ــطـ ــزـ َْ اؾبـ ــؿً ــبخـ ــٛـ  اٌـ

ــأثــــيت يف قــــّؽىــــُ                     ُْ ّــــمــــؽئًْ وــ ــ  ىُــ

ــب ذبــب ؟                     ــٌخ ؤزــْ ًْ يف اٌكــّــبء ؼقــبٌ  ىــ

ــِو آٔكــــُذ ٔــــبَؼ ثهــــبنــــيت                      يف ًخــــيــ

ــُذ ثـــبثـــِ مبـــٌُه                        ٌَ اٌـــػُ ؤغـــٍـــمـ ــ  ًىـ

 ؤثــىــِ فــْــُــســُه ثــُ ّــيــّــُف قِــؽَُه                       

 

ــب                 ــِت رًــعَّل ــســْ ــن ــبٌ ــُ ث ــي ــْ  ٚــدــؿُ ٚــٍ

ــب                     ــمـ ــعفـ ــزـ ــب فـ ــجـ ٍْ وـ ــؿ ــٓ زـ َْ ِـ ــٌ ــٍـ ــزـ  ّـ

ََ ًؤٚــزـــمـــب                   يف ًخـــِو ِـــٓ ؤقـــَؽ اٌـــىــال

َِّ ًؤْـــجـــمـــب ؟                   ٍَ ٚـــٍـــ  ِـــب ثـــبٌـــُو ؤٌـــٌ

ــٍِـــمـــب                  ًنـــٛـــبٚـــُو يف ضـــبفـــمـــِ ِـــب ُؤغْـ

ــؽلـــب                       ْْ ؤنـ ــُو ب ــجُـّ ــبِح ؤزِـ ــًـ ُٙ اٌـــٛـ ــ  ظِـ
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 ؤؼاهُ

 وإَّٔوُ َِِٛ

 ُّغبؾيُ يف ِٚهْكٍ ظفنيٍ ٍبٛخً

 َّػْؼفُ يف زُؿٍْْ ّْٚكٍ ظِٛخً

 ًاٌٌلْذُ ِبٌَوُ ًؾٌْْ ًَال غبّوْ

 ًٍََٚ ًَلْٙ زَكْؽَحٍ

 َّسًُُّ ََْْفًب ٍَٚ غارِ               

 ثَْْٓ زَؽْفٍ ملْ ًُّْمًَْ ثٛعُ               

 ٍَٚ يَيًْ خٌَاظِ زؽفٍ                

 مل ّمُْ ثٛعُ يف كبٍْىَخ اٌٌؼلوْ

 ّب َِْٓ ؤؼاهُ 

 زعِّثيْن ْٚٓ ربؼًبِهَ                 

 يف ُِعْ االًْْٔب٘ ًاؾبهْنَموْ

 زعِّثْين ثال ثالغخٍ ًال ًنبّوْ

عي  
ُة َم َّ  ا راُة كأ ي 

 الَحَسن الكاَمح 
 شاعر وكاتب من المغرب
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 وْْفَ ضؽخْذَ ِنِِّ 

 زًٍّْب ّىْجُؽِٔ ّزسعَّأِ          

 ًّؽْفٍُُ يف ٚنْفٍ وفِِّ ًيبّوْ

 ّب َِْٓ ؤؼَاهُ  

 وإَّٔوُ ِِٛ

 وْْفَ ؤرْذَ يل         

 ٚبنِمب        

 ِٓ غْْؽ بٚالٍْ يف ٌْبيل اٌَٛػاة         

 رٌُاقْين ًرىْزُجين يَسْفخً ٌِْنٌِخً ثٛنبّوْ

 ًرؽْلىُ اؼبُؽًف ثْْٓ ؤٔبٍِِِ

 لًَْعَحً ؤًْ ؤغْنَّْخً ثٌْؼّخً       

 رنعِّظُ اٌٛنْفَ ًاحملْكٌثَّْخَ ًاٌػارْوْ 

 رنعِّظُ اٌمَّْٙ يف ثالظُ ًاؾبفَّ ثبؼبؽّوْ 

 ؟؟...وَْْفْ

 ّب ِْٓ ٌوُ َِىبٌْ يف َِىبِٔ       

 ًٌوُ ؾِبٌْ ِٓ ؾَِبِٔ       

 رغِّْؽُ نىًْ ؤًْؼالِ  

 ًرىزُتُ ِب رهبءُ يفَّ ربؼًبَهَ       

 ِٓ غْْؽ بغٍْْ ِنِِّ ًال ٚنبّوْ

 وْْف ٌهَ

 ؤْْ زبْزٍََّين يف ىػا اؾبَعٍ ثال زِّبّوْ؟؟؟

 ...وْفْ

 ّب َِْٓ ؤؼَاهُ؟؟         

 ؼُفَِٙ اٌىِزبةُ       

 ًخئْزَين ؾائؽًا        

 رُمِّْعُِٔ دبب ؤؼٍَ ًَِب ؤوْزتُ       

 ثْْٓ ٖالي اٌػادِ، ًاٌهٌقُ لعْ َبقَ

 ؼُفَِٙ اٌىزبةُ

 ًفزسْذَ يفَّ ؤفبلب ال رغْؽةُ         

بِْ ِيّْب ؼاقَ  ال زعَّ ؿبب يف ىػا اٌؿَِّ

 ...فَىْْفَ

 وإَّٔوُ َِِٛ خنْيب ًِب ىٌ َِِٛ        

 ُّدبٌِكُين يف ىُعًءٍ ًال ّزْؽُوين         

 يبعِّثين يف أْزِٗبَ ًال ُّٛبؼَُِين
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 ؟؟ ..ِٓ رىٌْْ

 ززََّ زبْزًَّ وًَّ َِىبْ يف خُنٌٍْ ًوً ؾاًّوْ

 ِْٓ ؟؟؟

 ؼُفَِٙ اٌىزبةُ

 0ًِب َٔٓك اٌكؽاةُ              

 ؤَّٔه خؿءٌ ِنِِّ ًٌهَ اٌٌيبّخُ وًَّ اٌٌيبّوْ

 ...ؤؼاهُ 

 وإَّٔوُ َِِٛ ًال ُّجبيل ثِ           

 َّىْزُتُ ربؼًبب            

 ًّزْؽُوين ٌٌَزْعُ           

 ؤغبؾيُ غارِ ثْْٓ غْبىِت اؾبٍػَّادِ           

 ؤوبَْ الؾًِب 

 ؤْْ ؤؼاهُ          

 وإَّٔوُ َِِٛ ًٌّٖ ثًٍّٗ اؼرجّْ              

 ٍَٚ زُعًظ آٌؽّك يبعُّىب ُِسٌّْ فمّْ

 ًال ّْٛؽفُين

 لٍجُو ثْْٓ ٌٍَِٚ ّنْجٍُُ          

 ُّْٚؽا َُِّّْ ًال َّنْفَؽِْ

 ًثَْْٓ ّعُ خِكّْوُ ُّٚؽٌ ُِنْجَكِّْ

 ّب ِْٓ ؤؼاهُ 

 وإَّٔوُ ِِٛ             

 ِنػ اٌٌالظح األًىل           

 ُّالؾُِين ُّْٚؽًا ًال َّزْؽُويُن            

 وإِِّٔ ؤٔب اٌٌَزْعُ ٌوُ فمّْ

 ّب ِْٓ ؤؼاهُ 

 وإَّٔوُ َِِٛ             

 اوْزُتْ يل لًَْعرِ األضريهْ          

 ًاقْزَّْزِْٙ ثإًْلبرِ           

 يف ًِّٖ اٌٍَّسٗبدِ اٌَٛكريهْ

 ازٍِّْْين يف فُااظَنَ ؤِال ال َّنهَٓؽْ          

 ًٍَٚ خكِّْ ضُّْ وِزبثِ،

 ًبَّّبنَ بَّّبنَ ؤْْ الرَطُّْ
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 !!..ؤقٌظُاًٌٍْ  

 رىػثٌْ

 اًٌٍْ ملْ رؽَهُ اٌٌْْْٛ

 اًٌٍْ ؤًَُٔٙ ِِٓ ثْبٌ اٌىُسًِْ ٌٌ رزفىؽًْْ

 اًٌٍْ رٛؽفو اٌمًْعهْ

 ىً ًٌٍجبذ قٌٍ َدْح اٌنبـ

 ؤً نّٓ اػبؽّعهْ؟؟

 

 

 اًٌٍُْ ؤيؽَشُ ِٓ يؽاش رؽفٌْْٛ

 ًٌٍِْ ظٌِٙ يف قؽاّب اٌنبؾزني ّهكُّ يطؽ اٌغبيجنيْ

 ًٌٍْ ّنزًت اػبجنيْ

لالّل      ن 

 بوعالم دخيسي
 شاعر من المغرب
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 ًٌٍْ ًخو غبثؽٌ

 غري اٌػُ رزجبظٌٌْ ٍَٚ اٌجٓبئك وً ٚبَ

 زبؿٔـــــٌْْ

 رزمبغبٌْ ظٌِ٘ ِٓ ىدؽ اٌعّبؼ ًال ظّبؼَ

 ًِٓ رٛدً ثبٌجٌاؼ ًِٓ رٛدً ثبؾبنٌْْ

 رزمبغبٌْ ظٌِ٘ خنعُ يبزِّ ثبٌٌالْوْ

 !!..ًاٌٗيؽ رٓٛنو اٌٌْْٛ اٌٌالْوْ

 ًٌٍْ ؤضجبؼ اٌنيبؼ ّمًُُّيب ثٛع اؼرعاظ ؼلْنيب

 ..ًٌٍْ ؤؼيعح اٌؽظٍ ًيعٍ اٌكىٌْْ

 

 

 فَيًَِ اٌكٌاظُ قٌاظُ ًٌٍْ

 ؤَ قٌاظٌ يف زٌُؼ اٌهّف

 ؟..رٍه اٌغبنْو

 ؾبّب ٌبٌد آٌفً يف اٌهبَ اػبؽيبخِ

 ال رؽاة ُّْٛع َّخ ؤِِّوِ

 رٍه اٌيت ِبرذ

 ًيف ّعىب زٍْت ؤقٌظ

 خبءد ثو ًقّْ اٌؽيبو آٌبئؽاد اٌغبؾّوْ

 

 

 ًٌٍْ آىبد ًىبءاد

 ًقٍَـٌُا بغا نئزُْ ُِسبظثيت ِكبءً

 ًاٌمًْعهْ

 خبءد زببًؼِٔ

 رنبًؼِٔ

 رمبْٙ ظِٛيت

 ..رهعً

 ؤٔهعً ّب زجْت ؼبُجنب

 ؤَ ٌٍػُ ٚهك اؼبْبح فمّْ
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 ًمل رُنهَؽ لًْعرُو اٌٌزْعهْ؟؟

 ..وُثـْؽٌ ىُُ

 !..فجىذْ

 ًرػوؽدْ ٌٍَْ اٌٛؽاقْ

 ًذبْخً ثني اؼبمْمخ ًاٌنفبقْ

 ًرػوؽد ؤؼَب ثْٛعهْ

 رٍه اٌيت ٌٍعِٙ ربّٛنب

 ِبرذ ًِب ؾٌنب لبعظ زؿٔنب يف وً غوؽٍ ٌٌٍفبءْ

 ّب ٌٌٍََْفــــــــــــــــبءْ

 ّب ٌٌٍفبءِ ًّب ٌْٛنـِِ زني رجىِ

 ٍَٚ يعؼ اؾبمبِبد اػبعّعهْ

 

 

 ًٌٍْ ٌٔؼ ال ّٓبقْ

 ًٌٍْ فًٌُ

 ًاقإٌٌا اٌكٓؽ األضري ًلع مهّنب ثبٌفؽاقْ

 ثٛع اؼبعّث ٚٓ اٌجىبء

 ٚٓ اٌٛؿاء

 ٚٓ اٌزديُ يف اٌكّبء

 رجكّذْ ٚنيُ اٌمًْعهْ

 ْؽزَذْ ندٌِٔ خبٔجب

ـــعُ  ظَُْ قَِْـّ

 لـــــــــــــبٌذْ

 ًؤزالِب ٌػّػهْ
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 الـُـىم ؤن اهـــجـاز شمـىـُـت الـعـــس لم  
ً
ٌعـد خـاؿـُـا

الـــحـــدًـــض وطـــسعـــت بًـــلـــاعـــهـــا، وؤلازبـــان الـــري لـــحـــم 

 عــلــى ؤلاوظــان 
ً
 مــبــاػــسا

ً
ــس جــإزــحــرا

ّ
الــحــُــاة ظــساء ذلــً ؤز

اإلاعاؿس، هما ؤزس على هساثم عِؼه وعلى الـلـظـــت 

ــعــِــؽ مــً  والـــــً والــعــلــم والــسئي الــتــي ًـــــىــس بــهــا َو

خاللها، وكد حظلل ذلً الاهـجـاز والؼـعـىز بظـسعـت 

شواٌ ألاػُاء والـوـىاهـس الـتـي وـان الـخـؼـُـحـر ًـداهـمـهـا 

بلـــى وـــل شـــ ـــيء، والطـــُـــمـــا فـــي املـــجـــالـــحـــن الاكـــخـــــــادي 

والاظــخــمــا ــي حــتــى بذا مــا وؿــلــىــا لــلــجــاهــب الــشــلــافــي 

وظـــدهـــا وــــل شـــ ـــيء ٌـــعـــدو بـــــــعـــل الـــخـــوـــىز الـــهـــاثــــل 

للمعلىماجـُـت ووطـاثـل الاجــاٌ واإلاـُـدًـا، مـمـا ظـعـل 

هـــره الــــعـــىامــــل جـــىــــتـــ ع مـــً الـــىـــاض ذلـــً الؼـــعــــىز 

بــالــدًــمــىمــت الــري وــان ًــمــحــ  الـــــتــراث الــتــي اجــــــذ 

بــــاالهــــمــــتــــىــــان وبــــىء الــــخــــؼــــُــــحــــر، ؿــــلــــد جــــحــــوــــمــــذ 

الدؼىُالث اللدًمت في ظمُع مجاالث الحُـاة، حـتـى 

ؿـــازث الاهـــدؿـــاعـــت الـــتـــي ؤعـــلـــبـــذ الـــشـــبـــاث الـــيـــظـــ ـــي 

لــلــمــاضــ ــي جـــــسش ؤػــيــاال 

ظدًدة جـدـبـلـىز بظـسعـت، 

ولىنها ال جلبض ؤن جـروب 

 (1) مــسة ؤخــسي ؿـــي الــخــُــاز

وعــــلــــى مظــــخــــىي ألادب، 

 –وفي عـس مخؼحر هـهـرا البـد مـً اهـبـشـاق بـجـًى ؿـىـُـت 

ــت ظــدًــدة مــؼــاًـسة إلاــا هــى طـاثــد، ومـً هــبـُــعــت  ػـعــٍس

ـــلــي الـــري ٌـــعــمــل بــه الؼـــعــس ًـــمــىـــً  الظــُــاق الــخــاٍز

مـــالحـــوـــت هـــُـــف وـــان الـــىشن والـــلـــاؿـــُـــت هـــمـــا مـــسهـــص 

ــت لــلـــــُــدة الــسواد، وهــُــف وــاهــذ  اإلاــؼــاًــسة الؼــعــٍس

ـــت  الـــلـــؼـــت وحؼـــىـــالتـــهـــا هـــمـــا مـــسهـــص اإلاـــؼـــاًـــسة الؼـــعـــٍس

للـُدة الظخِىُـاث، وهـُـف وـان الـىكـىؾ الـجـسيء 

ت في اإلاـدي  بمىاظهت الىشن هى مسهص اإلاؼاًسة الؼعٍس

الالحم والطُما بعد ؤن هصث كىاهحن حـسهـت الـخـؼـُـحـر 

كىاهحن عمل اللـُدة ؿإدخلذ الؼعس في مىاكعـت 

 
ً
ت ظدًدة، ووـان ظـُـل الظـخـِـىـُـاث ؤهـثـر جـىاشهـا ػعٍس

ـب الؼــعـسي الـري هـاٌ ؤهــوـمــت الـخــــعــُـلــت  فـي الــخـجــٍس

 فـي اإلاــؼــامــسة 
ً
والـلــؼــت والؼـيــل هــمــا وــان ؤكــل اهــدؿــاعــا

 جماليـــات السينمــا فــي الشعـــر 
 سيناريـــو كاظــــم الحجــــاج نموذجــــاً 

 *بشرى البستاني . د.أ

________________________________ 

  .من العراقشاعرة وناقدة وأكاديمية * 
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علـى ؤن اػـخـؼـاٌ ألاظـُـاٌ اإلاـشـابـسة فـي .  (2)بهرا اإلاُدان

س هخج عىـه حـعـدد  مؼسوع الخىلُب ومحاوالث الخوٍى

ألاػـــيـــاٌ الـــبـــىـــاثـــُـــت لـــلـــلـــــــُـــدة الـــعـــسبـــُـــت الـــحـــدًـــشـــت 

وجــىــىعــهــا وزــساء الــىـــــىؾ الــجــُــدة مــنــهــا، وكــد عــمــل 

ػـــعـــس الـــخـــــــعـــُـــلـــت فـــي الـــىـــــــف الـــشـــاوـــي مـــً الـــلـــسن 

ــبــُــت هــدؿــهــا بػــىــاء  ــً عــلــى ازجــُــاد آؿــاق جــجــٍس الــعــؼــٍس

و ـــي الـــخــــجـــدًـــد وبزــــساء  مـــداه  الـــري بــــدؤجـــه هــــاشن 

اإلاــالثــىــت، وعــدم الــىكــىؾ فــي مــىــعــوـــــاث الظــيــىهــُــت 

الــخــوــسة، ؿــيــان الالــخـــــاث بلــى ذلــً بـــُــؽ مــخــعــددة 

ت اإلاـىطـُـلـذ الـري ًـلـابـلـه جـىـمـُـت  منها الحد مً ظهٍس

  ؤلاًــلــاع 
ً
داخــل الــلــؼــت، وجـــــجــحــر بــيــُــت الــلــؼــت مــلــابــال

لــخــبــدًــد ؤهــوــمــت الــداللــت، وجــجــاوش وحــدة الــخـــــعــُــلــت 

ـــاث ألاداء، وجـــىطـــُـــع حـــلـــل الـــسئٍـــت   إلاظـــخـــٍى
ً
ـــعـــا جـــىـــَى

ــس   ( 3) بــةهــالق ؿلــاء الــسئٍــا ، والاػــخــؼــاٌ عــلــى جــوــٍى

ت  ، وكد آشز ذلـً اهـــخـا   حؼىُالث الـىزة الؼعٍس

الؼعـس عـلـى ألاظـىـاض ألادبـُـت والـــىـُـت ألاخـسي، وفـي 

هلُع ها الظسد والدزاما والـىىن الدؼىُـلـُـت وؤلـُـاث 

ؿــً الظــِــىــمــا، ومــا ؤؿــسشه ذلــً الــخــداخــل الاظــىــاســ ــي 

 .مً ظىاهس ؿىُت في الؼعس خاؿت

ــت ألاظــىـاض ألادبـُــت والــــىــُـت فـي ؿـسوعــهــا  بن هــوـٍس

املخخـلـــت، كـد بـدؤث جـتـ عـصع هـدـُـجـت اهـتـ اش ألاطـاض 

الـــــلــظـــــي الــري اهــبــيــذ عــلــُــه، وهــى الــىــوــس الــعــلــلــي 

واإلاــعــُــاز اإلاــىــوــلــي الــري وــان مــً هــخــاثــجــه جـــــخــِــذ 

اإلاىكف ؤلاوظاوي ججاه ألاػُاء، لىً هـرا اإلاـعـُـاز مـا 

الــري ظــعــل مــً (  وــاهــذ )  لــبــض ؤن اهــخــدــى عــلــى ًــد 

 لــــه، 
ً
 لــــلــــىظــــىد ومـــــــــظــــسا

ً
الــــسئٍــــا ؤلاوظــــاهــــُــــت مــــسهــــصا

وؤؿــبــحــذ اإلاــعــسؿــت هــي هــره الــسئٍــا ؤلاوظــاهــُــت الــتــي 

عـلـى ؤن .  ( 4) جـخـمــشـل هــدـُـجــت لـلــى ـي ؤلاوظــاوـي بــاألػـُـاء

ـت ألاظـىـاض فـي  حسهت ؤخسي عـمـلـذ عـلـى اهـتـ اش هـوـٍس

ـت )  ؤؿىلها ألاولى مخمشلت فـي جـجـسة مـــهـىم  ( الؼـعـٍس

مً الدؼىُل اللؼىي بلى مخخلف الـىـىن ؤلابـداعـُـت 

ألاخسي، ولعل ذلً ٌـعـىد بلـى مـحـاولـت اإلاـبـدع ؤوظـىـت 

ألاػــُــاء والــجــمــاداث املــحــُــوــت بــه، وذلــً بــمــىــحــهــا 

الــبــعــد ؤلاوظــاوــي الــري ًــىــدــؼــلــهــا مــً ظــمــىد اإلاــادة 

ـت الـحـُـاة وبػـساق الـى ـي ؤلاوظـاوـي  وظـائها بلى حُـٍى

ــت فــي مــخــخــلــف  ؿــيــهــا، ومــً هــىــا طــسث الــسو  الؼــعــٍس

الــــىـىن، وؿــاز الــحـىاز الــجـدلــي بـحــن الؼــعــس وطــاثــس 

: اإلاُادًً ؤمسا ٌعمل على جىشُـف الـــً فـي اإلاـُـداهـحـن 

ــف ،  وؤؿــبــح الؼــعــس  ُّ لــ
ُ
الـــــً اللــُــف وآلاخــس اإلا

 عـــلـــى ؤلاؿـــادة مـــً الـــخـــداخـــالث ألاطـــلـــىبـــُـــت 
ً
ــــا حـــٍس

والـــــىــُــت الــتــي تــهــدؾ الــى الــىــؼــف عــً ؤبــعــاد الــسئٍــا 

بؼــمــىلــُــ ــهــا وعــمــم مــدًــاتــهــا، ؿــمــظــإلــت الــتــراطــل بــحــن 

 بهـــمـــا هـــي مـــحـــاولـــت لـــلـــىؿـــٌى بلـــى عـــمـــل 
ً
الـــــــىـــىن بذا

ــده زــساًء  ببــدا ــي مـــــخــى  ٌظــدــشــمــس عــىــاؿــس ػــتــى جــٍص

 وؤماهت مع الخجسبت
ً
 .(5)وعملا

لـــلـــد امـــخـــلـــً الؼـــعـــس الـــعـــسا ـــي خــــىؿـــِـــخـــه فـــي 

ت العسبُت في السبع ألاخـحـر مـً الـلـسن  الخجسبت الؼعٍس

ً، وذلً لعىـف الظـُـاق الـخـازجـي الـري هـص  العؼٍس

ـــت،  حـــُـــاة ؤلاوظـــان الـــعـــسا ـــي فـــي زـــالزـــت حـــسوب كـــاٍز

وػـــمـــىلـــُـــت ذلـــً الـــعـــىـــف الـــري هـــاٌ بـــجـــى الـــحـــُـــاة 

ظمُعها مما اخلع ول ش ـيء لـخـحـىالث هـبـري، ووـان 

مــً الــوــبــُــ ــي ان ًــيــىن الـــــً والؼــعــس فــي هــلــُــعــ ــهــا 

حُض زا  الؼاعس ًبحض عً ذلـً الؼـيـل الؼـعـسي 

اللـادز عـلـى اطـدـُـعـاب جـجـسبـت الـعـراب الـىـبـري الـتـي 
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ًــخــىكـــهــا كــد كــىي عــاجـــُــت حؼــخـــؼــل عــلـــى ؤهـــداؾ 

ــب الــبــاز  ــت جــخــٍس مــحــددة ومــسطــىمــت، مــهــمــ ــهــا اإلاــسهــٍص

ألاطاطُت في الـىس العسبي بؼُـت اطـدـظـالمـه لــالـح 

جــىـــــُــر بــسامــجــهــا ؿــيــان عــلــى الــلـــــُــدة الــجــُــدة ؤن 

جدظلح بواكاتها ؤلابداعُت ولها مً اظل الخعبحر عـً 

الــداخــل فــي مــىاظــهــت الــخــازط، لــرلــً وظــدهــاهــا وكــد 

جـاعل ؿيـهـا الـُـىمـي بـالـرهـجـي، والـبـــسي بـالظـمـ ـي، 

والدؼىُلي بالؼعسي، والظسدي باإلاؼهدي، والـىـثـري 

بحُض جمىىذ مً النهىق بخلً الـخـجـسبـت  ( 6)بالىشوي

العىُـت اللاثمت على ؤطوسة الخداخل اإلاـدهـؽ بـحـن 

جـــىـــاكلـــاث اإلاؼـــاعـــس ؤلاوظـــاهـــُـــت واػـــدـــبـــاوـــاتـــهـــا الـــتـــي 

اطــخــىعــبــذ جــداخــالث الــحــُــاة فــي مــسحــلــت مــإشومــت ، 

ــإطــا وؤمــال وحؼــبــشــا مــبــدعــا بــالــحــُــاة  حــصهــا وؿــسحــا ٍو

غ وؤمؼاط الدم  .وطى زوام الـىاٍز

مً هىـا ؿـلـد اهـــخـح الـىـف الؼـعـسي عـلـى ألاطـالـُـب 

وألاهىاع والـــىـىن ، وبـالـسػـم مـً وـىن ألادب طـابـلـا 

لــلــظــِــىــمــا بــأالؾ الظــىــحــن بال ؤنــهــمــا ؤؿــبــحــا ؿــىــحـــن 

مخجاوزًٍ، ؿهما مـً هـخـاط الـــىـس ؤلاوظـاوـي اإلاـبـدع، 

ججمع بُنهما طماث وجـسق بُنهما ؤخسي،لىً عـالكـت 

حمُمت ما جىـً ججمع بحن الـــىـحـن،جـلـً هـي الـيـلـمـت 

ــاهــد دازطــى هــرا الـــــً ؤن لــلــظــِــىــمــا  ( 7) اإلاــىــخــىبــت ٍو

ا ػحـر اعـخـُـادي ؿـدـي حؼـتـرن مـع الـــىـىن  مدي حعبحًر

الدؼىُلُت فـي حـلـُـلـت وـىنـهـا حؼـىـُـال مـسثـُـا ٌظـلـى 

على طوح ذي بعدًـً، ومـع الـسكـف فـي كـدزتـهـا عـلـى 

معالجت الحسهت اإلايظلت ومع اإلاظس  في كـدزتـهـا عـلـى 

خــلــم هــشــاؿــت دزامــُــت لــقحــدار، ومــع اإلاــىطــُــلــذ فــي 

كـــدزتـــهـــا عـــلـــى الـــخـــإلـــُـــف فـــي بهـــاز ؤلاًـــلـــاع والـــجـــمـــل 

الصمىُت، ومع الؼعس في كدزتها على وكع الــىز بلـى 

ظـاهـب بـعـلـهـا، ومـع ألادب فـي كـدزتــهـا عـلـى ؤلاحـاهــت 

ـــم  ـــد اإلاـــعـــسوؾ فـــي الـــلـــؼـــت عـــمـــىمـــا عـــً هـــٍس بـــالـــخـــجـــٍس

ى الـىحي   .(8)الؼٍس

ان مــجــمــىع الــخــلــىــُــاث الظــِــىــمــاثــُــت الــتــي ؤزــسث فــي 

الؼـعــس الــعــسبــي الــحــدًـض دعــذ الؼــاعــس بلــى كــسوزة 

ؤن ًــيـــىن مــخـــسظــا ظـــُــدا لــىــــــه وبذا وـــان ؤلاخـــساط 

واحـــدا مـــً ؤهـــم الـــــــىـــىن الظـــِـــىـــمـــاثـــُـــت فـــي الـــلـــسن 

ً ؿاهه طُيىن احد اإلاعالم السثـِـظـت لـــىـىن  العؼٍس

ـــً حـــُـــض طـــخـــمـــتـــ ط هـــره  الـــلـــسن الـــحـــادي والـــعـــؼـــٍس

الـىىن بعلها ببعم وجـخـخـــي الـحـىاظـص الـــاؿـلـت 

ؿُما بُنها ؤو جـيـاد، لـخـيـىن فـي مـجـمـىعـهـا ؿـىـا ػـامـال 

حؼـــــتـــــرن ؿـــــُـــــه الـــــلـــــىحـــــت والـــــيـــــلـــــمـــــت واإلاـــــىطـــــُـــــلـــــذ 

والــحــسهــت،وهــي فــي وــل ذلــً جــحــخــاط بلــى ًــد املــخــسط 

اإلاـاهــس لــخــلــع الــلـمــظــاث ألاخــحــرة عــلـى ذلــً الــخــىــاػــم 

  .(9)اإلابدع

خـم الؼاعس واملخسط على جحلُم هدؾ واحـد  ٍو

هى العمل على بزازة اإلاخللـي كــد الاهـعـاٌ بالعمـل 

الــــجي مـــً خـــالٌ الــــىز الـــتي ٌـــؼيلها هـــال الـىحـــن 

ان .  ومحاولــت اطــخىىاه جلــً الـــىز ظمالُــا وداللُــا

جلىُــاث آلالــت الحدًشــت ومىجصهــا الـــجي فــي الــظِىما 

اطــخواع ان ًازــس علــى الــؼعس الحــدًض مــً خــالٌ 

ؤبعـــاد واضـــحت ًمىـــً جلخُــــها ببعـــم ؤلاػـــازاث، 

منهــا ؤلاؿــادة مــً جلىُــت اليــامحرا ومــا ًدبــع ذلــً مــً 

مىهخــاط حُــض جىظـــف جلىِخـــا اللوـــع والىؿــل معـــا 

مـــً اظــــل حــــؼُِد ؿــــىزة معُىــــت، وحعــــد اللـــــاثد 



2015نيسان  -الثانيالعدد  - الشعر  رسائل | 64  

 

اإلاــؼهدًت خــحر مشــاٌ علــى ذلــً وهــي اللـــاثد التــي 

جخيىن مً مجمىعت ملاهع مسكمت او معلمت، وعىـد 

الـــؼعساء الـــرًً وعـــىا هىدطـــت اللــــُدة فـــي كـــىء 

الـــً الـــظِىماجي وهخبىهـــا بملــــدًت ماػـــسة هجـــد 

ى  ؿىىهــــــا ؤخــــــسي جــــــدخل حــــــح  الــــــؼعس والـــــــظِىاٍز

والـــــدًيىز، ومشـــــاٌ ذلـــــً كــــــُدة الـــــؼاعس واظـــــم 

مشبخـا بشاء العىـىان ..(  مظاء داخلـي)الحجاط بعىىان 

ى "  وباإلاـــــظخىي الوبـــــا ي ذاجـــــه  " كــــــُدة طـــــِىاٍز

ى بإهـــــه كــــــت جـــــسوي بالــــــىز ،  عـــــسؾ الـــــظِىاٍز َو

والـــىز اإلاخحسهــت هــي وطــى مسجــي ًىلــل علــى هحــى 

دزامي ألاحدار السثِظت في كـت مـا، وبؼـم الىوـس 

ى بداًـــت  عـــً هـــىع اللــــت البـــد ؤن ًيـــىن للـــظِىاٍز

ى علــــى وؿــــف  (10)ووطــــى ونهاًــــت عمــــل الــــظِىاٍز َو

ألاحــــىاٌ وؤلاػــــازاث، وهــــى الــــري ٌعوــــي ؤلاػــــازاث 

وؤلاٌعـــــــاشاث لخلوُـــــــع اإلاىوـــــــس وحسهُـــــــت اليـــــــامحرا 

وألاؿــــىاث واطــــخخدام اإلاىطــــُلذ وجـاؿــــُل ؿىُــــت 

ى بذن هوــام ًخيــىن مــً بــداًاث  (11)اخـسي  ؿالـظِىاٍز

ونهاًاث ومىاكع حبىت وللواث ومازـساث ومـؼاهد 

وجخابعـــــاث بحُـــــض جيـــــىن عىاؿـــــس اللــــــت مسجبـــــت 

ا وجخلــم وحــدة واملــت جلــدم  لـت جخىــؼف بـــٍس بوٍس

كـــت جــسوي بمجمىعــت مــً الـــىز جدبــدي لىــا مــً 

ً مهمحــــن همــــا  اإلاــــؼاهد والخخــــابع، :  خــــالٌ عىـــــٍس

ؿاإلاــؼهد هــى العىـــس ألاهــثر ؤهمُــت فــي الىــف ألهــه 

الىحــدة املحـــددة للـعـــل، وهـــى اإلايـــان الـــري جـــسوي 

داخلــي وخـازجي وبُــجي، :  ؿُـه اللــت، واإلايــان ؤهـىاع 

ؤمــا الخخــابع ؿهــى العمــىد الـلــسي للىــف ألهــه ظامــع 

ؤظصاثـــه ولهـــا، ؿهـــى الظلـــظلت الـــتي جـــسبى اإلاـــؼاهد 

ؿمـــؼاهد اللــــُدة  (12)ببعـــلها عـــبر ؿىـــسة واحـــدة

ت  جدؼيل مً مـؼاهد مخخابعـت ومخباًىـت،  ٍى الظِىاٍز

وحعخمــد علــى الللوــت الــتي جــسجبى بخُــى داللــي مــع 

الللوـــت الـــظابلت لهـــا والالحلـــت بهـــا، وهـــرا الخُـــى 

الــــداللي الــــري ًــــسبى مــــؼاهد اللـــــُدة وللواتهــــا 

ت الـتي ؿـازث مـع  ظمُعا هى عىىان وحدتها العـلٍى

جدــــــؼيل بوساثــــــم   –اهـــــــسان مىوىمــــــاث الداللــــــت 

ظدًدة ؤهثر خـاء واػـد بٌؼـاال فـي الىـف ممـا واهـذ 

ى ػــــعسي  علُــــه، بحُــــض جيخدــــي اإلاــــؼاهد بلــــى ػــــٍس

ىدمج به ى الظِىماجي ٍو  .ًخـاعل مع  الؼٍس

وللدـــؼىُل اإلاـــؼهدي فـــي ػـــعس الخـعُلـــت ؤهمُـــت 

خاؿت إلاا ًىوىي علُه اإلاؼهد الجُد مـً كـدزة علـى 

ى هموـان  خحدد فـي الـظِىاٍز الاخخـاز والخىشُف، ٍو

طــسد ذاحـي وطــسد مىكــى ي، وفـي الــظسد :مـً الــظسد 

ى مـً خـالٌ عدطـت  الراحي هخدبع اللـت في الظِىاٍز

س، ؿدـــي الـــساوي الـــري ًـــسي مـــً خـــالٌ  آلـــت الخــــٍى

وهرا الساوي هى الري ًلخلـى  (13)وظهت هوس محددة

الـــىز الــتي ًدــؼيل منهــا اإلاــؼهد، وهــى الــري ٌعمــل 

علـى كـبى الخحـىالث فـي الصمـان واإلايـان عـبر جحــٌى 

الحـدر فــي اإلاــؼاهد اإلاخخابعـت فــي اللـــُدة، وؿــلال 

ت وعملُـــــاث  عـــــً اهخمامـــــه ذان بالــــــىز البــــــٍس

اث  الخىلُــــف واللوــــع، ؿاهــــه يهخــــم بدىمُــــت اإلاــــظخٍى

ــت داخــل الخوــاب الــؼعسي، علــى  الــظسدًت والحىاٍز

لــــا  ان اللـــــُدة الحدًشــــت ال حــــظلً فــــي ذلــــً هٍس

ؤحادًـــا او طـــلبُا مـــً خـــالٌ الخمـــاهي مـــع الخوـــاب 

الــظِىماجي ومحاواجــه، بــل هــي جمــازض جــإزحرا اًجابُــا 

 عــــً 
ُّ

علـــى لؼـــت ذلـــً الخوـــاب الـــتي ؿـــازث حـــؼف
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ت خـــبت مىدــظبت مــً ذلــً الخـاعــل  هاكـاث ػــعٍس

 (14)الداثم باإلاعوذ الؼعسي 

في ػوسه ألاٌو  (15)ًىحي عىىان كـُدة الحجاط

بــــإن اإلاــــؼاهد اإلاـــــىزة مــــً كبــــل (  مــــظاء داخلــــي)

ت الخلوـــــذ مـــــظاء وان ألاحـــــدار  اليـــــامحرا الـــــؼعٍس

ججــــسي فــــي ؿــــلاء كــــبابي اكــــسب الــــى اللُــــل، ؿمىــــر 

الللوـــت ألاولـــى وحـــتى النهاًـــت جخىـــؼف ؿـــىز ذلـــً 

بػـــازة بلـــى ؤن اإلاـــؼاهد الخلوـــذ (  الـــداخلي)اإلاـــظاء 

داخل بِذ او ػسؿت او ؿالت، وان ججـاوشث اليـامحرا 

ذلـــً الـــداخل لترؿـــد الهـــالٌ وطـــى الـــظماء ؿـــان 

جــإهحر اإلاــؼهد الخــازجي بـخــح الىاؿــرة حــظب ًاهــد 

ان الللوــت هـــرث مــً الــداخل، امــا الــؼسن الشاوــي 

ى)مــــً العىــــىان  ؿهــــى بػــــازة الــــى (  كـــــُدة طــــِىاٍز

ملـدًت الىف في اعخماد جلىُت معُىت بى ي ًوـس  

ى ػعسي   .الحدر مً خالٌ مؼاهد جتري في ػٍس

بن عىىان هرا الىف كابل لالهـلىاء فـي مـؼسوع 

اللـــساءة الـــري ًمىـــً ان ًـــرهب فـــي اججـــاهحن علـــى 

 ٌ ــدخل فــي احخمــاٌ ..  ألاكــل، ألاو مــظاٌء للخىاؿــل ٍو

جىاػمي مع لُل هادي ودٌـع وحبِـب حاكـس، والشاوـي 

مظاء اهــاٌ ًـدخل فـي وـابىض الولمـت واللوُعـت 

وما ًدبع ذلً مً عىامل طلب، حُىما ًىحي بمـظاء 

زو  داخلــت فــي الوـالم، ؤو هـــع بوـظاهُت داخلــت فــي 

الىحــؼت، وكـــساءة اإلاـــؼاهد اإلاخخابعــت فـــي الىـــف هـــي 

 :التي طخىؼف لىا عً حلُلت جىظه العىىان

 

 

 

 

 

 كصيدة طيىازيــــى  –مظـــاء داخلــــي 

1 

 طاعت في الجداز

 حؼحر الى الىاحدة

 ..وبعم الصمان

2 

 خمس على حاؿت اإلااثدة
ُ
 شظاظت

 كدٌ  ًمخلي هــه بالىبُر

 -هـف جـاحت -وجـاحت

 وهخاب..

3 

ٌٌ بعُد  هال

 والوباػحر داخل طبىزة مً ظالم

 جاهسه الىاؿرة..

4 

 
ٌ
 زماُد السجاثس جرزوه مسوحت

 -باطخدازتها-

 عً وعاء السماد

5 

 زُاب الظخاثس
ُ

 حـُف

 ًىؼف عسَي اإلاظاءْ 

6 

 ؿجاة خىجس البرق ًشلُب بوً الؼُىم

 ًخـجس خصانها

بخل   !(زىز الظماء)ٍو
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ألاولـــى جــوـــهـــس ؿـــيـــهـــا :  ؿــاإلاؼـــهـــد ألاٌو ًـــخــيـــىن مــً لـــلــوـــخـــحــن

الظاعت معللت على الجداز، وهي للوت عـً بـعـد، ؤمـا الـشـاهـُـت 

بت بذ جخجه الـعـدطـت الـى داخـل الظـاعـت لـدـؼـحـر  ؿدي للوت كٍس

 ..الى الىكذ محددة بًاه بالىاحدة وبعم الصمان

ـت مـً الـجـداز مـخـجـهـت  في اإلاؼهد الشاوي تهبـى الـيـامـحـرا الؼـعـٍس

ـــاث الـــــــلـــاء الـــداخـــلــي عـــبـــر لـــلـــوـــاث مـــخـــخـــابـــعـــت  هــحـــى مـــحـــخـــٍى

ــىي ًــىحــي بظــهــسة، لــىــنــهــا طــهــسة  ومــخــبــاًــىــت، ؿــاإلاؼــهــد الظــِــىــاٍز

بن حلـىز ؤهــاؾ .  جـخلد اهـم مـلـىمـاتـهـا الـري هـى ؤلاوظـان

كـــابـــل ( هــــف كـــد ، هــــف جـــــــاحـــت ) ألاػـــُـــاء عـــلـــى اإلاـــاثـــدة 

ؤلاكـبـاٌ عـلـى اإلاـىظـىد مـً ظـهـت، :  للخــظـحـر بـاجـجـاهـحـن هـرلـً 

والؼعىز بـاالهـــــاٌ فـي ػـُـاب اإلاـــلـىد مـً ظـهـت ؤخـسي،عـلـى 

ؤن اإلاؼـهـد ًـاهـد حــالـت عـدم الاهـخـمــاٌ مـً خـالٌ الاطـخــدزان 

اإلاـــبـــاػـــس فـــي الظـــوـــس الـــشـــالـــض مـــً اإلاؼـــهـــد، لـــىـــً الاهـــخـــمـــاٌ 

ومــا ًــمــشــلــه الــسمــص مــً عــامــل بًــجــاب (  الــىــخــاب) طــِــخــحــلــم فــي 

 ..ظامع

في اإلاؼهد الشالض جخجـه عـدطـت الـيـامـحـرا مـً الـداخـل هـحـى 

والوباػحر داخل ) الخازط حُض جسؿد هالال بعُدا في الظماء 

عبر لىحت حؼىُلُت ًنهم ؿـيـهـا لـىن ألاطـىد (  طبىزة مً ظالم

ؤزكُت لـهـا فـي حـحـن ٌؼـيـل ألابـُـم ؿـىزة لـلـهـالٌ الـري ٌؼـع 

هىزا، وال ًـيـسـ ـى الـخـداخـل الاظـىـاسـ ـي مـع الـسطـم هـىـا ان ًلـع 

ـــت الـــدـــؼـــىـــُـــلـــُـــت بهـــازا هـــى ؿلـــاء الـــىـــاؿـــرة -لـــلـــىحـــخـــه الؼـــعـــٍس

اإلاـخىحت وحدودها، لىً اإلاـازكت التي ًبـهـهـا اإلاؼـهـد جـىـمـً فـي 

فـي ؤي ..  الدـظـاٌئ عـً هـالٌ ًـوـلـع بـعـد الظـاعـت الـىاحـدة لـُـال

 ؟..ػهس كمسي وهُف وإلااذا وما هي ملـدًت الىف

اإلاؼهد السابع ًاهد ؤن اإلاىطم ؿُف ؿـاإلاـسوحـت حؼـخـؼـل،  

وهي باطخدازتها جرزو زمـاد الـخـبـؽ عـً وعـاثـه،وهـى مؼـهـد آخـس 

7 

 ..(في الجداز)هـظها الظاعت الــــ ـ

 حؼحر الى الىاحدة

 وبعم الوالم.. وهـٍف 

8 

 كد  اإلااثدة
ٌ
 ..ؿازغ

 مللىبت في الـساغ
ُ
 والصظاظت

 مشلما الجسُ  ًج ؾ منها الىبُر 

9 

 
ٌ
 زماُد السجاثس جرزوه مسوحت

 -..حُىما حظخدًس-

11 

 على زظل طاكٍى 

 اطـَل اإلااثدة

11 

 ..ًده هامدة

12 

 العلازب جىإي عً الشاهُت

 ؿىق الىخاب .. وخمع دكاثم

13 

 ؿىث كلب زجٍِب 

 ًدق الصمان

 الجامدة .. على ؿىزة الظاعت
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ــاثــُــا، لــىــىــه حــاكــس  ًــاهــد وظــىد بوظــان ػــاثــب ؿــحــً 

 .بإزسه اإلاخىاظد عبر الاػُاء اإلاادًت

ــح فــي الــخــازط،  اإلاؼــهــد الــخــامــع ًــىحــي بــحــسهــت ٍز

ــح جــحــسن طــخــاثــس الــىــاؿــرة وــاػـــــت  ..( عــسي اإلاظــاء) ٍز

وفي الاطخعازة اإلاىىُت هىا و ٌي مـمـٌم آخـس لـنوظـان 

اإلاـــــلــىد، ولــصمــىــه الــعــازي مــً حلــىزه، واإلاــىحــؽ 

بـــؼـــُـــابـــه، ومـــا ٌؼـــُـــعـــه هـــرا الـــؼـــُـــاب مـــً حظـــائالث 

مظــيــىث عــنــهــا عــً طــبــب حــؼــُــِــبــه وبلــؼــاء حــسهــُــخــه 

 .وؿاعلُت الىكاجع التي جنهم بىظىده

وؿجإة ٌعلى الحع الدزامي في اإلاؼهد الظـادض، 

وجــحــدــؼــد ألاؿــعــاٌ اإلالــازعــت الــتــي احظــم زــالزــت مــنــهــا 

ـت (  ًشلب،ًخـجس، ًـوـلـم) بالعىف  واإلاـــازكـت الؼـعـٍس

جخىسض، ؿاإلاىطم ؿُف، لىً اإلاؼهد ًـىـسض حـالـت 

بـــسق، وزعـــد، ومـــوـــس، مـــمـــا ًـــجـــعـــل اإلاـــخـــلـــلـــي :  ػـــخـــاء

ًـــــدـــــظـــــاءٌ بـــــدهؼـــــت عـــــً ؤي الـــــــــــــــــٌى جـــــخـــــحـــــدر 

 .اللـُدة وفي ؤي الــٌى ٌؼخؼل الىف

في اإلاؼهد الظابـع الـري ٌؼـيـل مـىـخـــف الـىـف 

ــت الــخــلــاهــهــا  جــمــامــا حــعــاود عــدطــت الــيــامــحــرا الؼــعــٍس

لظاعت الجداز ذاتها، وكد مض ى هــف طـاعـت عـلـى 

ــت وهــي جــسؿــد مؼــاهــدهــا الظــخــت  ــٍس الــحــسهــت الــخـــــٍى

شماها ومياها، وبىء حسهت الصمً ًاػس هرا الـخـحـٌى 

بلـى ..(  وبـعـم الـصمـان) الخعبحري في نهـاًـت اإلاؼـهـد مـً 

مـمـا ٌؼـحـر بلـى ؤن الـصمـان ًـخـحـٌى ..(  وبعـم الـوـالم) 

مـــً هـــابـــعـــه ألاؿـــلـــي بلـــى بـــعـــد هـــــــســـ ـــي حـــُـــض جـــبـــدؤ 

الــــىحؼــــت بــــالــــهــــُــــمــــىــــت، مــــاهــــدا وــــىن الــــصمــــً ؤهــــم 

مـــعـــوـــُـــاث الـــى ـــي اإلاـــبـــاػـــس، وهـــى ؤهـــثـــر حظـــاطـــُـــت 

وحلىزا مً اإلايان الري هشحرا ما ًحلس في الؼـعـس 

ذلً ؤن الؼاعس ال ًىخـــي بـالـعـِـؽ فـي شمـىـه (  مصّمىا)

ـغ فـي جـىجـجــه  الـخـالـف حظـب، بـل هـى ًـخــإمـل الـخـاٍز

ــت، وبذ ًــخــحــٌى  وشــحــىبــه وفــي مــيــابــدة بــازه اإلاــإطــاٍو

الصمان بلى ظالم ؿرلً ٌعجي كمت اإلاعاهاة فـي الظـااٌ 

؟ بن مـــــــسده .. إلاـــاذا..  الـــىظـــىدي وهـــىاظظـــه ألابـــدًـــت

ال هـــحـــع فـــي حلـــىزهـــا جـــخـــــــُـــــــا لـــحـــدة ..(  بـــعـــم) 

ــــإض مــــً الــــحــــلــــٌى  ــــت ٍو الــــحــــالــــت، بــــل ؿــــيــــهــــا ســــخــــٍس

املحخـمـلـت، ولـرلـً جـبـدؤ حـالـت الظـلـب بـالـتـراهـم عـبـر 

 .اإلاؼاهد اإلاخبلُت ولها حتى نهاًت الىف

بن اإلاؼــهــد الــشــامــً ًــىحــي بــاإلزــم والــخــوــاًــا الــتــي 

ؤػــاعــذ ؤلازبــان والـــــىضــ ــى فــي الـــــلــاء اإلاــلـــــىد، 

جـاهــد حـالــت ألاذي الــري (  ًــجــ ؾ) و(  الــجـس ) ومــــسدجـا 

اكترؿخه ًد مجهىلت، وزماد السجاثـس جـرزوه مـسوحـت 

حـُــىـمــا حظــخـدًــس، بػــازة عــلـى ػـُــاب الــلـساز الـجــدًــس 

 ..بةًلاؾ الـىض ى املحدكت بحُاة ؤلاوظان اإلاعاؿس

إحي اإلاؼهدان الـعـاػـس والـحـادي عؼـس لـُـاهـدا  ٍو

الـخـىظــع والـخــىؾ الــلـرًـً هـُــإ لـهــمـا الـىـف، حـُــض 

مـــهـــدا لـــىـــدـــُـــجـــت مـــهـــمـــت هـــي كــــدًـــت بلـــحـــاق اللـــسز 

باإلوظان مً خالٌ الـخـىـىـُـل بـه وحـؼـُـِـب ؿـاعـلـُـخـه، 

ومحاولت جــُخه ظظدًا بيل الىطاثل التـي ؤملـحـذ 

  :اليها اإلاؼاهد

  على زظل طاكى

  ؤطـل اإلااثدة

فــي مؼــهــد وــامــل مــً ..(  ًــده هــامــدة) وجــإحــي ظــمــلــت     

خــالٌ ؿــىزة مــىــبــرة جــلــتــرب ؿــيــهــا عــدطــت الــيــامــحــرا 
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ــت لــخـــــىز بؼــاعــت مــا ًــجــسي فــي اإلاؼــهــد زمــصا  الؼــعــٍس

ــعــمــل  ــمــت عـــس وــامــل جــجــسي خــازط الــىــف، َو لــجــٍس

ـــت جـــلـــً  الـــىـــف بـــيـــل مـــا ؤوحـــي مـــً هـــاكـــت عـــلـــى حـــعـــٍس

مت اهوالكا مً وىن ؿلُحت املجسم هي بـداًـت  الجٍس

مخت، ؿـاطـم الـــاعـل  ـَد بـه اطـم (  طـاكـى) هٍص هـىـا ؤٍز

اإلاـــــعــٌى الن الــسظــل لــم ٌظــلــى بــةزادجــه وبهــمــا هــى 

 
ً
 .ضحُت عدوان ػاػم طلى علُه لُترهه هامدا

ـً جـخـحـٌى الـــاعـلـُـت مـً آلالـت     في اإلاؼهدًً ألاخـحـًر

حـُـض .  الـى الـصمـان والـىـخـاب مـعـا(  الظـاعـت) الجامـدة 

جىلىي آلالت جحذ هُمىـت الـصمـً اإلاـخـحـٌى واملـحـّىٌِ 

معا، وفي طوىة الىزُلت الؼاملت التي مً ػـانـهـا ان 

جدون مىوىمت كُم ؤلاوظان جىججـا واهـوـــاء، والـتـي 

جـــدًـــً خـــوـــاًـــا وعـــدوان مظـــخـــلـــبـــُـــه وطـــاز ـــي ؤًـــامـــه، 

مىً حسجُل اإلاالحواث آلاجُت على كساءة الىف  :ٍو

جــوــلــى عــلــى اإلاؼــاهــد طــيــىهــُــت مــً هــىع مــا،  .1

طــيــىهــُــت جــىــؼـــــهــا طــُــوــسة الــجــمــل الاطــمــُــت 

على البىاء الترهُ ي للىف، وكلت ألاؿعاٌ التـي 

ان الدؼىُل لـخـرهـب  مً ػانها ان جحسن ظٍس

بالظـسد هـحـى نـهـاًـخـه، ان الـىـف الـري حؼـيـل 

 لـــم ًـــسد ؿـــُـــه ػـــحـــر 
ً
مـــً زـــالزـــت عؼـــس مؼـــهـــدا

، وــلــهــا ؤؿــعــاٌ ملــازعــت، 
ً
خــمــظــت عؼــس ؿــعــال

 
ً
، مـاهـدا

ً
مما ًـسبـى الـحـدر بـالـحـاكـس حــسا

، " ان هىدطت شمىُت خاؿت حظـىد الـلـــُـدة 

هــــىــــدطــــت حــــ ــــي بــــسهــــامــــجــــهــــا املــــخــــوــــى زئٍــــت 

 
ً
 .وحؼىُال

جـــىحـــي اإلاؼـــاهـــد بـــؼـــُـــاب بوظـــاوـــي ؿـــاد  مـــً  .2

خالٌ الللواث التي واهذ جاهد على الـدًـيـىز 

وعــــلــــى جــــإزــــِــــض الـــــــــلــــاء الــــداخــــلــــي لظــــهــــسة 

ـخـه وؿـعـلـه  مظاثُت، واذ ٌؼُب ؤلاوظان بـحـُـٍى

الحسوي ؿان عىامل الظلب التي جاهد كـهـسه و 

 في الىف
ً
 .اطخالبه هي التي ظلذ حاكسة

جـــخـــداخـــل اإلاـــــــازكـــاث بـــحـــدة عـــبـــر اإلاؼـــاهـــد،  .3

، لـىـً الـىـىز مـىظـىد، وال ٌؼـحـر 
ً
ؿالـىكـذ لـُـال

الىف بلـى مــدز اللـىء الـري ًـىـؼـف عـً 

ــس، والــجـــى  ؤػــُــاء دكــُــلــت فــي ؿلــاء الــخـــــٍى

ػــدًــد الــحــسازة بــداللــت طــسعــت اإلاــسوحــت الــتــي 

جــبــعــثــر الــسمــاد مــً بهــاثــه، لــىــً اإلاــوــس يــهــوــل، 

ؼــخــد الــبــرق والــسعــد الــلــران ًــمــشــالن عــالمــت  َو

ػخـاء، واإلاـــازكـت ألاخـسي جـىـىـؼـف مـً خـالٌ 

الـــخـــداخـــل اإلاـــىطـــمـــي مـــا بـــحـــن ؿـــُـــف وػـــخـــاء 

ًــخــىاشــجــان فــي الــىــف خــالٌ طــاعــت واحــدة 

 . وخمع دكاثم جاػسها طاعت الجداز

بن جداخل الحدر ال ًىىؼـف عـبـر الـخـداخـل  .4

اإلاـــىـــا ـــي حظـــب بـــل ًـــمـــخـــد لـــِـــؼـــمـــل جـــإزـــِـــض 

الـــــلــاء الــري ًــخــحــسن وــل شــ ــيء ؿـــي داخــلــه 

 :هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  ؿازغ…… كد  اإلااثدة زمص اإلاخعت  -

شظاظت الخمس زمص الظـمـس والـىـدامـذ ،  -

  .مللىبت في الـساغ…… ؤو الخؼُِب

……مــشــلــمــا الــجــس  ًــجــ ؾ مــنــهــا الــىــبــُــر  -

الـــدـــؼـــبـــُـــه ًـــاهـــد جـــحـــٌى الـــجـــلـــظـــت مـــً اوـــع 

ت  .وطمس الى حالت مإطاٍو
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 هــــحــــى  .5
ً
ًــــخــــحــــسن الــــصمــــً الؼــــعــــسي مــــخــــىظظــــا

الاهـوــــاء حــتـى ًـخــلـد الـى اإلاـإطــاة مــجـظــدة فــي 

زماد جرزوه اإلاسوحت علـى زظـل طـاكـى ؤطـــل 

اإلاــاثــدة، ًــده هــامــدة ، بن اإلاؼــاهــد الظــبــعــت  

جـــمـــهـــُـــد إلعـــالن وـــاززـــت الـــعـــــــس اإلاـــخـــمـــشـــلـــت فـــي 

ًــده ) وفــي ظــمــلــت (  طــاكــى، وؤطـــــل: ) مـــــسدحــي

 عـً ػـلـل الـــاعـلـُـت ؤلاوظـاهـُـت (  هامدة
ً
حعبحرا

وكــمــىز اإلاــلــاومـــت فـــي ظــل حلــازة مـــادًــت ال 

بوظاهُـت ؿـازكـذ الـلـُـم وظـسث الـعـلـم إلاـىـاهـم 

الـخــوــس الـتــي ؤزهــلـذ ؤلاوظــان وؤزاكـذ دمــه ، 

ومــقث حــُــاجــه بـــــىضــ ــى الــخــلــىــُــاث وازجــبــان 

 ..بعالمها اإلاادلج

بن حلـــىز عـــالمـــاث ؿـــعـــل الـــلـــهـــس ؤلاوظـــاوـــي  .6

وػـــُــــاب آلالــــُــــاث الــــتــــي حــــدر بــــهــــا، شاد مــــً 

جـــــعــُــل الــخــلــلــي فــي بهــالق اإلاــخــخــُــل والــُــاث 

 عـــً الـــــــاعـــل وعـــً ألاطـــبـــاب 
ً
ـــل بـــحـــشـــا الـــخـــإٍو

واإلاظبباث وعـً هـساثـم الـــعـل، ووـإّن الـىـف 

ًحسق على زد ؿعل بوظاوي على ما حـدر ان 

 او بعد ححن
ً
  .عاظال

بن جحٌى علازب الظاعت مـً الظـاعـت  

دلــُــل (  الــىــخــاب) الــى (  ؿــىق الــجــداز) آلالــت   –

عــلــى حلــىز الــىزــُــلــت الــتــي مــا جــىـــــً حســجــل 

ــاث كــخــل ؤلاوظــان، وحؼــحــر بظــُــمــُــاثــُــت  مــجــٍس

عــالــُــت الــى ؤهــمــُــت مــعــسؿــت كــاجــلــُــه ومــجــسحــي 

الـتـي (  ؿـىث كـلـب زجـِـب) شمىه، وجبـلـذ ظـمـلـت 

ػـــاب ؿـــيـــهـــا اإلاـــبـــخـــدؤ ظـــمـــلـــت مـــعـــلـــلـــت، مـــؼـــُـــبـــت 

 
ً
الــــاعـل، ؿــلـلــب مـً هــرا الــري ًـبــعــض ؿــىجــا

، اهـــى كـــلـــب الـــسظـــل الظـــاكـــى ؤطـــــــل 
ً
زجـــِـــبـــا

 إلوظـــاهـــُـــت مـــؼـــخـــالـــت، اهـــى كـــلـــب 
ً
اإلاـــاثـــدة زمـــصا

 ان ًــازــض بــالـــــس  
ً
الــحــلــم الــري وــان مــإمــىال

ومــً الـــــاعــل الــري !  طــهــسة اإلاظــاء الــداخــلــي؟

  !؟..اخمد ذلً الللب السجِب

آلالت حـُـىـمـا جـخـحـٌى الـى   –بن الظاعت  

وجــــاهــــد هــــره الـــــىزٍــــت .. (  ؿــــىزة طــــاعــــت)  

 لــهــا، ؿــان الــصمــً (  الــجــامــدة )  مـــــسدة 
ً
وؿـــــا

اإلاــهـــُـــمـــً ال ًــــمـــذ بــجـــمـــىد الظـــاعـــت، بهـــمـــا 

 حلــىزه 
ً
ـان مـعـلـىـا ًـىاؿـل طـوـىجـه فـي الـجـٍس

الــري ًـــــُــد (  عــلــى )  اإلاظــخــمــس بــحــسؾ الــجــس 

آلالــت، والــجــمــلــت   –الاطــخــعــالء عــلــى الظــاعــت 

بـــــعــلــهــا اإلالــازع .. (  ًــدق الــصمــان)  الـــــعــلــُــت 

اإلاظــخــمــس حؼــحــر الــى زؿــد مــا ًــجــسي وؤهــمــُــت 

ذلــً الــسؿــد نــهــاًــت الــىــف، ولــرلــً ؿــان زــمــت 

 على عـمـلـُـاث 
ً
وكاجع مهمت ًمىً ان ججسي زدا

ــب حــلــمــه ومظــساجــه  اطــخــالب ؤلاوظــان وجــخــٍس

  .اإلاؼسوعت

عـلـى ؤهـىــا الوــعـدم ؤلاػـازاث الـتــي جــــخــح  

فــي الـــىـــف وـــىي عـــلـــى ذلـــً الـــحــلـــم، لـــعـــل فـــي 

الـــري طـــُــوـــل مؼـــسوع (  الــهـــالٌ )  مــلــدمـــ ــهـــا 

عـلـً دكـاجـه،  اهخماٌ مادام الصمان ًخىاؿل َو

  .الري طُول مدوهت الؼد( الىخاب ) و

بن الصمً الري ًاوٌ بالىاض وألاػـُـاء  

، هـى هـــظـه الـري 
ً
بلى الاهـوـــاء والـصواٌ دومـا

ًــــاجــــج بحظــــاض الؼــــعــــس بــــه، ؿــــالؼــــعــــس ال 

ًخىجج بال بحظه الصمجـي الـري ًـحـاٌو جـلـمـع 
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الــخــلــىد، والــصمــً الــري وــان ًــسعــب الؼــاعــس 

 مـــً 
ً
الـــجـــاهـــلـــي بـــالـــــــىـــاء ؿـــاز الـــُـــىم واحـــدا

عــىــاؿــس مــإمــلــه، ؿــالؼــعــس ًــوــلــع مــً مــيــامــً 

عــرابــه ومــً اكــوــهــاد آلاخــس لــه وؤمــلــه هــبــحــر 

بــان دوزة الــصمــً ألابــدًــت ظــدًــسة بــخــؼــُــحــر وــل 

ؿـــــحــاث الــوــلــم مــهــمــا هــاٌ ؤمــدهــا ، ؿــلــِــع 

بــعــد الــوــلــم بال اهــدحــازه ، ولــرلــً ًــمــىــً ان 

ًـــخـــحـــٌى الـــصمـــً فـــي الـــحـــع الـــشـــىزي والـــى ـــي 

الــىــلــالــي  الــى عــىـــــس خــالؾ بوظــاوــي جــااشزه 

ؤلازادة والـــى ـــي ؤلابـــدا ـــي الـــخـــالق ، ؿـــالـــصمـــً 

سهبىا بـالـــلـدان ، هـى هـــظـه  الري ٌؼلُىا ٍو

الري ًـاظتىا بما لم ًىً ًخوس على باٌ مـً 

 .لحواث ؿس  مدهؽ

ان الـــىـــف بـــدـــؼـــىـــُـــلـــه اإلاـــدزوض خـــسط عـــلـــى  .7

الظــــــاثــــــد الــــــري ٌــــــعـــــــّىٌ عــــــلـــــــى الاهـــــــخــــــمـــــــام 

بـــالصـــخـــــــُـــت الـــتـــي جـــوـــىز حـــسهـــ ـــهـــا ألاحـــدار 

والــــىاكــــع، مــــخــــخــــرا مــــً الــــدًــــيــــىز الؼــــعــــسي 

وبعم جـاؿـُـل الـــلـاء ؤداة لـنؿــا  عـً 

حــــالــــت بوظــــاهــــُــــت جــــىد الــــىــــؼــــف عــــً خــــوــــس 

ـــيـــاد ًـــحـــُـــم بـــهـــا مـــً خـــالٌ هـــلـــل  يـــهـــددهـــا، ٍو

مظخىي ألاداء مً طـسد الـحـدر بلـى الـىؿـف 

ــت   –الــبــىــاجــي إلاؼــاهــد مــعــُــىــت فــي جــلــىــُــت ػــعــٍس

بــــىــُـت اعـخــمـدث بًـجــاش ) طـِـىــمـاثــُـت واشـجــذ 

بــــحــــن لــــؼــــت الــــخــــوــــابــــحــــن الؼــــعــــسي (  الــــلـــــــــس

والظِىماجي ومـً حـُـض هـحـى الـلـؼـت ومـجـاشهـا 

وبًـــلـــاعـــهـــا، وبـــحـــن كـــىاعـــد الـــــــلـــم الـــــــىـــُـــت فـــي 

الــلــوــع والــخــىلــُــف وؤلاخــساط الــدكــُــم ،جــلــً 

اللىاعد التي ًخم مً خاللـهـا جـخـابـع الـلـلـوـاث 

 .في حؼىُل مؼاهد الىف

ان الـــلـــــــُـــدة جـــدخـــل فـــي جـــىـــاؾ واضـــح مـــً  .8

حُض جإزِض الـىـف وفـي ظـاهـب مـً ملـمـىهـه 

مــــع كــــــُــــدة ًـــــىطــــف الــــــاجــــؽ الـــــلـــــــــحـــــرة 

  :(16)(باخخـاز)وعىىانها 

  اللُلت وان اليابىض

  مخخـسا ظدا

  ..ماثدة

  وشظاظت خمس

  وزالر واوض

  وزالزت ؤشخاؾ

  مً دون زئوض
 

لــــىــــً الــــحـــــــــس ألاعــــمــــم فــــي الــــىــــف ًــــخــــجــــاوش 

الُت لُجد ؤن وابىض الــاجـؽ  مسظعُخه الظٍس

اإلاــسطــىم فــي الــشــمــاهــِــىــاث ًــدــىــاؾ هــى آلاخــس 

ــت وخـــــاء مــع كـــُــدة الؼــاعــس الــتــروــي  بظــٍس

ؤزبــعـت ؤشـخــاؾ ) وعـىــىانـهــا  ( 17) هـاظـم حـىــمـذ

:مــنــهــا 1930اإلاــىــخــىبــت طــىــت (  وؤزبــع شظــاظــاث

  

  ماثدة مدوزة

  وؤزبع شظاظاث ؿازػت

  وؤزبعت ؤشخاؾ

  وؤزبعت واوض خمس

 
بن هــره الــىـــــىؾ ال حــعــمــل عــلــى حــؼــُــِــب  

العلل والى ي ؤلاوظاوي بـعل هـُـمـىـت الـخـمـس 

وحلىز مظخلـصمـاجـه، حظـب لـىـً الــاجـؽ و 

الحجاط ًسهصان على كلُـت اػـخـُـاٌ ؤلاوظـان 

اإلاظــالــم واكــوــهــاده وبلــحــاق اللــسز الـــــاد  

 .بحُاجه



2015نيسان  -الثانيالعدد  - الشعر  رسائل | 71  

 

بن الؼاعس بذ ًلجإ بلـى مـشـل هـره الـخـداخـالث  .9

الاظــىــاطــُــت ؿــان هــدؿــه ألاطــاض هــى الــتــرهــحــ  

ــــس ؿــــىــــُــــت ػــــعــــسه وجــــىطــــُــــع زئاه  عــــلــــى جــــوــــٍى

ـت بلـى مـداهـا ألابـعـد  والرهاب بإدواجـه الؼـعـٍس

 
ً
ــــت جــــحــــلــــُــــلــــا مــــً حــــُــــض الــــىـــــــــاءة الــــخــــعــــبــــحــــًر

ــد لــهــا الــخــحــلــم  لـجــمــالــُــاث هـــُــت ظــدًــدة ًــٍس

مً خالٌ الاطخعاهت بـالـُـاث الـــىـىن ألاخـسي، 

 بـالـخـىاشـج مـعـهـا وؤلاؿـادة 
ً
سي الؼعس ظدًسا ٍو

 .مً ظىهس معوُاتها الدؼىُلُت
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عٌس والؼعس 
َ

في ؤؿل معىاه اللؼىّي ػ

مظخىهً في الجظد، ؤو هابذ مىه، لىّىه ًحاٌو 

عس ذاهب 
َ

ظاهًدا الخمدد خازط طىز الجظد، هى ػ

لُحّع بالىظىد الـاثم عً حدود الراث، هُما 

س 
ّ
 جحّع هره الراث بالىظىد ؿدؼخعل جىج

ً
به، ؤو  ا

 .حؼـى على شهده وجىام

ؿلّما جحّىٌ الؼعس بلى ػعىز، وبحظاض، 

 ألؿعاٌ 
ً
ا ُّ ومؼاعس، وػعاثس، ؿاز ظامًعا ولّ

ؤلادزان والعاهـت والحّع اإلاادّي، ووؼىة الـعل 

ة الولع الخعّبدّي على حّد طىاء
ّ
 .الجيس ّي، ولر

لرلً اخخاز الؼاعس مً اللؼت هاكت خللها  

ل اهـعل بها لخخلم هي ججسبخه، ؤو 
ُ
وببداعها، ؤو ك

مً هىا ؿاز الؼاعس .  لُخللها هى مً ظدًد

خسق  ملخبًظا في عالكخه باللؼت؛ ؤهى مً ًمخويها ٍو

ـترع عرٍز ها، ؤم هي التي جخىهه مع  مىاكعاتها ٍو

ول عؼاكها مً الظادة الهاثمحن الؼعساء وألاجباع 

ت البؼس ُّ ً مً بل  .الؼاٍو

ًّ ؤّن الؼعىز الري ٌعتري الؼاعس  ؤػلب الو

في حالت ؤلابداع هى 

ػعىز مخخلى، بحن 

ؿعل واهـعاٌ، ؿعل 

ه ابً الظماء 
ّ
ٌؼعسه بإه

م 
ّ
ل الري ٌعل

ّ
اإلادل

ألازق ؤطماءها، 

واهـعاٌ ٌؼعسه بإّن هحن اللؼت هى حّده اللاس ي 

ولعّل هاكت اللؼت .  وطُاظه الجالب إلاخعت الخمىحن

هي التي تهبه وّل هرا الـُم مً الاخخالن، 

ؿُىاكعها وجىاكعه، وال ًبلذ في طاحت الج اٌ ػحر 

الاهىؼاؾ على الراث في ؤخّف خـاثـها، ؿال 

ٌعىد الؼاعس ًخجل مً العسي، وال حعىد اللؼت هي 

د اللـُدة، مً حمإة 
ّ
هرلً جخجل مىه، وهىا جخىل

الوحن الجظد، ومً ؿلاء السو ، معّبرة عً 

الدهؼت، دهؼت الخلم، ودهؼت الاهدماط بالحّم، 

ا بامخُاش ًًّ  وظىد
ً
 .ؿخـحر اللـُدة ؿعال

ً العدوي كـُدة بعىىان  للؼاعسة ػحًر

جاهي)هي مـخخح دًىانها "  ظىىن السو "
ّ
( ؿّىهت باج

جلٌى ؿيها زؤي الؼاعس ألاهثى في لحوت وظدها 

باللـُدة واهىظادها وبًجادها، ؤي هي جـف ؿيها 

 :معاهاتها في حالت ؤلابداع

 الشعر فعل الوجود المطمق
 *جمال مقابمة. د

________________________________ 

  .أكاديمي وباحث من األردن * 
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 هل حؼعسون؟: ؤطاثل

 ..بإًدي الؼصالت 

 ححن جخّ ئ وزد اللـُدةِ 

 هل حؼعسون؟

* 

 وهل جحملىن بلى آخس الَجْصزِ 

 ..مدَّ اػ هاجَي لالنهاجي 

 ..هل جحملىن؟ 

* 

ًَ زوحيَ   وهل جـخحىن شهاٍش

 حّتى ؤعاهَم ػمع اللـاثِد 

 ..هل جـخحىن؟ 

* 

ا بحس كل لي  :ٍو

 بسبً هل حّدزخً 

 ..الحسوؾ الظيازي 

 ..ػداة ؤكـذ بليها اشزكاكً 

 وؤطىىذ ػمظً بحن الجـىن؟

 جىازسَث ؤهَذ على مللخيها هىاز وهىز؟

 ..وهل حّدزخً الظمىاث عّجي 

ي على مللخيها 
ّ
 وكالذ بإو

 ..ؤكمذ طيُجي 

ا حسون؟ ـً  وعدث بلى ألازق هُ

ي ب لللمح وّدِ
ّ
ي ؤزج

ّ
 وؤو

 وحبر دماجي، وهُف حسو ي

 وِطـس محُاَي حّتى ؤعَُدَن 

 مّجي بلى جـاؿَُل هُمُاء زوٍ  

َعْسبُد فيَّ جـاعَُل حسٍؾ 
ُ
 ح

 في الجىىن 
ً
 ؿإؿبح مظخـعال

ـبُح ظّجي مـاعَُل ذاحي  ٍو

 ًوُع العُىن 
ً
 وعبًدا ذلُال

 ؿهل حؼعسون؟

* 

 

ؿدي جرهب بلى ؤّن ؿعل ؤلابداع هى ظىىن 

السو  هما ًـصح العىىان، وهرا الجىىن ًلىم 

ـاٌ باآلخس؛ بةخبازه ؤو مظاءلخه، ؤو 
ّ
على الاج

اظخُاحه، ؤو اختراكه، بالدخٌى معه في حىاز 

مىظع؛ لُخسط الؼعس مً حّح  اللٌى العسض ي 

الخازجّي بلى ظىهس الـعل الداخلّي اإلاخـّجس في حّع 

 :   آلاخس وػعىزه

 



2015نيسان  -الثانيالعدد  - الشعر  رسائل | 75  

 

 وهل جحملىن بلى آخس الَجْصزِ 

 ..مدَّ اػ هاجَي لالنهاجي 

 ..هل جحملىن؟ 

 

ولِظذ معاهلت السو  لؼمع اللـاثد بال 

عالماث على اهـعاٌ ػهىّي بوظاوّي وظىدّي، 

نها  .جلض ي بخسوط السو  الحخمّي مً شهاٍش

وما البحس في حلىزه، بال مىمً مً ميامً 

ا، واإلاىزق في السو ، هما في  ًُّ الـعل املخـب هلظ

الجظد؛ ألن الحسوؾ الظيازي ؿعلذ ؿعلها ؿُه، 

ت خلم هبُ ّي ليّل  ُّ ؿخىازس البحس هاًزا وهىًزا في عمل

هىرا ؿازث اللـُدة حؼخمل على .  ش يء مً اإلااء

ـت في ؿعل الخلم الىظىدّي اإلاولم، 
ّ
ذهسي مىش

د ذلً بحظاض السو 
ّ
اه ألاهثى بإّنها جحىي وّل /ٍو

ميىهاث الىظىد مً بحس وطماء وهاز وهىز وؤزق 

 ...وكمح 

ؤّما اإلاعاهاة في ؤلابداع ؿدي وامىت في مإطاة 

السو  التي ؤكامذ طىًِىا في الظماء، وححن عادث 

بلى ألازق، عادث على هُتت هُف حسون، بّنها 

جحيي مإطاة كلم الىظىد ما بحن السو  والجظد في 

ت الخلم، والطجس الظعُد مً ؿعل  ـّ ؤؿل ك

 .الخلم اإلاخىّسز ابخداء

ًّ ؿعل الخلم هرا  وهى في ظىهسه ؿعل   -لى

خه، حّتى في   -ػعسّي باهس ُّ خإّمل ؿاعل ًخإّمل ذاجه، ٍو

طّس وظىده، وؤعجي هىا الؼاعس ؤو اللؼت، ؿالؼاعس 

هى ابً اللؼت وعؼُلها، واللؼت هي زّبت الؼاعس 

جطّج مـاعُل ألاهثى في ظىباث .  ومى هاه ومبخداه

السو ، وجـُم عً حّدها، وجوـس عً مداها، 

ًّ خـس ألاهثى وحُاءها  ت الىالدة، لى ُّ وجىىؼف عمل

ىمل اللـُدة بحىمت،  ب وّل ش يء، ٍو
ّ
ألاؿُل ًسج

ودوهما خدوغ شاثدة، ؿلد كبلذ الؼاعسة على 

 :ظىىن السو  بحىم ها الباهسة

ي ب لللمح وّدِ
ّ
ي ؤزج

ّ
 وؤو

 وحبر دماجي، وهُف حسو ي

 وِطـس محُاَي حّتى ؤعَُدَن 

 مّجي بلى جـاؿَُل هُمُاء زوٍ  

َعْسبُد فيَّ جـاعَُل حسٍؾ 
ُ
 ح

 في الجىىن 
ً
 ؿإؿبح مظخـعال

ـبُح ظّجي مـاعَُل ذاحي  ٍو

 ًوُع العُىن 
ً
 وعبًدا ذلُال

 ؿهل حؼعسون؟

 

ت،  ُّ ً والدة وىه اللـُدة لدي الؼاعسة ػحًر

وؿعل وظىدي، ًخىّسز في مدي السو  اإلاولم، 

حاٌو هرا الـعل ؤن ٌظخخلف مً ؤوحاٌ  ٍو

الجظد وؤوػاله وّل ؤشزاز اللىء اإلابعثرة، وهلى 

سها 
ّ
لو ت ٍو ي الخجسبت الؼعسٍّ ـّ الىىز الصاهسة؛ لُـ
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في مظباز طماوي، وان ًىًما ما آًت مً آًاث 

هلىض الخـب، وظمسة مً ظمساث الخلاء السو  

 .بالجظد

ص ملحخان دالخان في  للؼاعس ًىطف عبد العٍص

وؿف اهدهاػه بخلم اللـُدة، حعّبران بىكى  

عً عالكت اللٌى الؼعسي بالـعل الىظىدي، 

ً للعملُت  وجخلاهعان مع وؿف ججسبت ػحًر

ت  .الؼعسٍّ

اللمحت ألاولى خاهـت جخىـل بها كـُدة 

 "هاي"كـحرة بعىىان 

 جحذ طماء هاثٍُت 

 ؿاق كمُف الؼاعس باإلاىطُلذ

 وابخلذ بالىاز ًداه

 ؿسّجل في دؿتره

* 

 ظظد 

 اإلاسؤة 

 (1). هاي ي ي ي ي

الؼاعس هىا كاٌ مىـعال، ؿهى بعد ؤن 

ذ بالىاز 
ّ
اطدباحخه الظماء ؿاق كمُـه، وابخل

 -ؤي ػّجى  -ًداه، ؿخحّىٌ بلى الدؿتر، وهخب ػعًسا 

َعَل   -وكاٌ 
َ
ا ححن ز ى الجظد،   -ؤي ؿ ًًّ  وظىد

ً
ؿعال

 .ظظد اإلاسؤة، وؿّحره وؼًما ًخسط مً ظىؾ الىاي

ه ببظاهت حّىٌ ظىهس الؼعس بلى ؿعل 
ّ
به

مىطُلي، ومً زّم جحّىٌ مً مىـعل بلى ؿاعل، 

ؿـاز اإلاؼّجي بالجظد، ظظد اإلاسؤة، والعاشؾ 

ا  ًُّ  ظيظ
ً
بامخُاش، ؿالؼعس هىا ؤًًلا ًـحر ؿعال

مّس مً  ؼّجي، ٍو بامخُاش، وذلً ححن ًىّجي الؼاعس َو

الجظد ألاهشىي بـىث الىاي، وال هيس ي الؼىاء 

والاب هاٌ والعصؾ في هلىض الخـب لدي 

 .الـُيُلُحن في هرا اإلالام

 "ؤزق"كـُدة ًىطف ألاخسي بعىىان 

ض الىاز  بمحاٍز

 وان الؼاعس ًسهُم 

 في جلً اإلاىحدزاث

 البُلاء،

برزها بالؼهىاث املجىىهِت   ٍو

ف ؿجإة
ّ
 ححن جىك

 :وي ٌظإٌ

 ؤيهما ًـلح ؤزًكا للؼاعس

 ظظُد الىزكت 

 !ؤم ظظُد اإلاسؤة؟

 

اطتر ى اهدباهي جلاهعاث مدهؼت بحن هره 
 57ذثب ألازبعحن، ؾ( 1)
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ً
ً، مً ذلً ؤوال : اللـُدة وكـُدة ػحًر

ت ا.  مىكىعهما في ظىهس الخجسبت الؼعسٍّ ًُ : زاه

ت ت الؼعٍس ُّ ت خلم، /العمل ُّ ؤلابداعُت ؿيهما عمل

ا.  وجّخـل بالجىىن بؼيل ما
ً
الـعل ؿيهما :  زالش

، ؤو   عً اللٌى
ً
حاكس بىشاؿت بدًال

ل
ُ
اللٌى ؿيهما مخحّلم في الؼعس :  ك

ا ؤو  ًُّ ا ظيظ ًًّ  وظىد
ً
بىؿـه ؿعال

ا مىًُىا بامخُاش ًُّ جحلس :  زابًعا.  هلظ

ميىهاث الىظىد في اللـُدجحن مً 

ؤزق وطماء وبحس وهاز وهىز وكمح 

ض ومىحدزاث، حلىًزا  ومحاٍز

ا، بحُض ٌظهل  ًُّ ا، ؤو اوسجام ًُّ عؼل

ل حالت الخال ي والخالكح 
ّ
جمش

والخـاعل بُنها، في داللت على جحلُم 

ػسن الىُمُاء، وبعادة الخلم 

: خامًظا.  اإلاخىّسز دون عىاء

الاهدهاغ مً الخداخل والدؼابه 

البادي ؤمام الؼاعس والؼاعسة مًعا 

بحن ؿعل ؤلابداع؛ مً هخابت وكساءة وحسوؾ 

وولماث وؤوزاق ودؿاجس، والـعل الجيس ّي اإلاخحّلم 

ا بحن ذهس وؤهثى  ًًّ وهرا واضح في ػعس السظل   -وظىد

والـعل الجيس ي الّسمصي اإلاّخـل   -الؼاعس ًىطف

ى في كـُدة اإلاسؤة   –بولع الخـب 
ّ
الري ًخجل

ً عّبر الؼاعسان :  طادًطا ؤو ؤخحًرا.  -الؼاعسة ػحًر

عً الدهؼت مً الحالت بخىاؿل ؤطلىبي واحد هى 

الظااٌ بـىث ظاهس، للداللت على كسوزة الحىاز 

 .الىظىدي، ولى وان داخل ؤزوان الراث

برز الؼاعس ػهىاجه املجىىهت دون مىازبت في 

اإلاىحدزاث البُلاء، وطإٌ بـىث عاٌ وبيّل 

ؤّيهما ًـلح ؤزًكا للؼاعس؟ ظظد الىزكت :  وكى 

ا ؿعل ؤلابداع بالـعل الجيس ي 
ً
ؤم ظظد اإلاسؤة؟ زابو

ا بُنهما باهدهاغ ًُ وؿاجًحا .  بل مماه

باب الحىاز مع آلاخس، هما مع 

 .الراث

ؤّما ظىىن السو  الري بّس  

باإلاسؤة الؼاعسة، ؿلد ظعلها جخلم 

ا  ًُّ ا وىه ا ػعسًٍّ ًـّ كـُدة، وه

ًلا، ما شاٌ 
ّ
ا مخـّجًسا ومخإل ًُّ وهلظ

ه 
ّ
ؤبلذ   -ؤي الىف -ٌعد بالىشحر؛ أله

ًّ مـعٌى  الـعل الىظىدي زهً ظ

الراث، ومّجد الشمت اللـُدة 

هل "الخالدة في جىسازها؛ 

بحىاز ؤطوىزي "  حؼعسون؟

الىؼمت، مـصٍح عً حىحن بلى آلاخس 

ال ًيخدي، لُبلذ ؿعل الخلم مخجّدًدا بلى ألابد، 

د ا ومخاًحا ومخحّلًلا ليّل مٍس  . ومظخمسًّ

 

 

 

 (أعلى)شيرين العدوي 
 (أسفل)يوسف عبد العزيز 
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ة     َ ّساد 
ّ  الن 

 جوفاّني باسكولي 
 (1912ـ  1855)

 .شاعر إيطالي
 

 ترجمتيا عن اإليطالية

 أسماء غريب. د

 فٌْقَ اٌٌاظُ اؾبٍُُِٗىنبنَ  

 0َٔثَؽَ اٌفدْؽُ لَٓٛبَٔوُ

 ؼٚبحً ًؤغنبِب ثُْبً

 

 

 ًزْنّب زًّ اؾبكبءُ

 ٚبظَ اػبُّْٙ 

 ّزكٍّمٌْ األٚبيل

 ُِنيىِِ اٌمٌٍ

 بىل اؿبُنبن زْثُ اٌجْذُ

 رمٌظُىُُ بٌْو لبّخٌ

 

 أدب عالمي
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 ٚبظًا بىل ٍُِّّٛزيُِ

 0ّزمعٌِّْ خبَُٓ ًئْعح ًًّْسٌْ

 ىنبن يف اٌهؽفخ

 ثني ؤًؼاق اٌنٛنب٘ ًُٚؽًل اٌؽيببْ

 0ربٍفُ غبظح نمؽاء

 بّٔيب ِؽُّ، زبْهُ ًسبُّْ

 ملَ، ًؾبْٓ، ًِبغا ّب رُؽٍ؟

 ؤبؾاؼاً، ؤَْ عببؼاً ؤثٍَْ؟

 

 

 اٌكّّبءُ وٍّيب ًؼظّّخ اٌٌٍِْ

 ًؼظّخ ًغىجّْخ اٌٌٍِْ

 اٌكّبءُ وٍّيب فٌقَ ؼؤـ اًٌجّْخ

 .رٛىفُ ٌٔؼاً ًىّبخبً

 0اؼفِٛ ْٚنْهِ ٚٓ اؼبْبوخِ

 فْيَِّب ظِٛخ؟ ثَكّخ؟

 

 

 زبذ اٌكَّّبءِ اٌٌؼظّّخ ًاٌػىجّْخِ

 ؤزنذِ اًٌجّْخُ ًخييب ًْٚنْْيب

 .بّٔيب رَطُِّْ ًرنكحُ ًزبْهُ
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ة  موي  ا  ب  ن  ي 
ن  ذي  ي 

رلي  ت  ار ا   طن 

 ويميام بتمر ييتس
شاعر إيرلندي، توفي سنة 

1939. 
يعتبر أحد أىم شعراء القرن 

حائز عمى جائزة نوبل . العشرين
 .1923لآلداب 

 
 ترجميا عن االنكميزية

 رامي زكريا. د
 (رئيس التحرير)

 ؤٔـــِّ ُِالقٍ لَعَؼُؤٍَُُٚ  

 ...دبىبٍْ ِب ثني اٌغُِْ

 ال ؤوؽهُ بْاللبً ضًَِّْ

 ال ؤَٚهكُ ؤُّبً َِٓ ؤَظبِْ

 
 

 اقُُ ثالظُْ" وؽًُـْ-وٍِْزَؽْرِْٓ"

 ...ؤثنبءُ ثالظُْ... فُمؽاءٌ 

 ال ؤَزكَتُ ٌٍسؽةِ ِأال

 لعْ ىبٍٛيُ ؤوثؽَ فمؽاً

 ؤً ىبٍٛيُ ؤفًَُ زبال

 

 أدب عالمي
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 ال ٌٍسكِ ًال ٌٌٍاختْ

 ال ٌٍكبقخِ ...

 ال ؼبهٌظٍ صبزفُ يلْ

 يف اػبٌِ ؤُزبؼةْ

 ثً ٌٍجيدخِ

 ؤنُٛؽُىَب يف غُِْ اٌٛؿٌخِ ُِنفؽظاً

 رعفٛين ٌٍٛجثِ اًٌَّبضتْ

 

 

 فىّؽدُ ٍَِــّْـبً حبْبرِ

 فٌخعدُ غعاً ّهجو ؤِكِْ

 ...ًاؾبكزمجًَ ِثً اٌكبثك ِِٓ قنٌارِْ 

 فبٍَ َْبٍ٘ ٌألٔفبـِ

 ...زني ؤُلَبؼوبب ثبٌْٛهخِ ىػهِ 

... 

 .ىَػا اؾبٌد

 

 مالحظات المترجم
 

إن الـمـوسـيـقـى فـي الـنـص األصـمـي .  حاولت في ىذه الترجمة أن أنقل روح القـصـيـدة ، ال تـرجـمـتـيـا حـرفـيـا  
طافحة، فآثرت أن أضيف لمترجمة عنصرا  موسيقيا ، مع الجيد لإلبقاء عـمـى  أفـكـار الـقـصـيـدة كـامـمـة غـيـر 

مع نفسو خالل الحرب (  من سالح الجو اإليرلندي) تتحدث القصيدة عن حوار ذاتي يجريو طّيار .  منقوصة
نشرت القصيـدة لـمـمـرة األولـى سـنـة .  العالمية األولى، ومن المرجح أن يكون الشاعر يتحدث عن صديق لو

 . أي بعد انتياء الحرب 1919
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 ؤَ يجْخٌ شبؽذُ؟ًٚبفريُ  

 ٍْٚيب قنبً ِٓ غعٍ ٍّّرُ؟

 ...ًؤلعاِيب اٌٛبؼّخْ

 .فببؼٌ ًًًٍُّ يف قبلْو

 ألغّبؿبُ ؼفَّخُ اٌهّإيِ

 قؽدْ َّّٚ زمًٍ ِٓ اٌكنجًِ

 ًىكيكخُ اؽبجؿِ يف ٌَِّ ْٚعْ

 ًغّغّخ األَِّ ثبقُِ اٌٌٌْعْ

 .رنبغْوِ يف ٌِّوِ األًّيِ

 وإِّٔ ؤغبُٙ ضفكَ اٌمٌٍْ٘

 ..ًرًطبةَ حبّبؼحِ اٌكنعثبظْ

 ؼؤٍ ونؿهُ اٌُطَُ ثنيَ اٌٌٍُْ٘

 فّب اضزبؼ بٌّبهُ ونؿاً ًٚبظْ

 ... 

ال    طف  لحة  والأ 
 الأ س

 مختارات

 بدر شاكر السياب
(1926 - 1964 ) 

شاعر عراقي، يعتبر من 
أىم المجددين في الشعر 

 . الحديث
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 ًوُ ِٓ ؤةٍ آّتٍ يف اؾبكبءْ

 ..بىل اٌعاؼِ ِٓ قْٛوِ اٌجبوؽِ

 ًلع ؾََّ ِٓ ٔبٖؽّوِ اٌٛنبءْ

 ًغهّبمهب ثبٌعَِ اؽببثؽِ

 رٍمّبهُ يف اٌجبةِ ْفًٌ نؽًظْ

 ّىؽوؽُ ثبٌُسىخِ اًٌبفْخ

 فزنيًَّ غبسبءُ ًِءَ اٌٌخٌظْ

 ًرؿؼُ٘ آفبلوُ اٌعاخْخ

 لبٌِبً ًرنكْوِ ٚتءَ اٌمٌْظْ

... 

 ًٚبفريُ؟ ؤَ يجْخٌ شبؽذُ؟

 ؤَِ اؾببءُ ِٓ يطؽحٍ ّنُرُ

 ًٌىٓ ٍَٚ خثخٍ ظاِْو؟

 ًلّّحٍ رًعذُ

 ًٌىٓ ٍَٚ ضؽثخٍ ثبٌْو؟

 !ًٚبفري؟

 ثً يجْخٌ شبؽذُ

 ًؤّٚبؼُىب يف ّعِ آٌبغْخ؟

 ًؤؼببُٔيب اؼبٌٍحُ اًٌبفْخ

 0رغٍغًَ فْيب ٔعاءٌ ثْٛع

 "زعّــع ٚزْك، ؼيـــبو، زعّــع"

 ًوبًٌِّٗ ِٓ ثبنكٍ يف اٌفُبء

 بغا اخزبذَ، وبؾبعّخِ اؾببَْخ

 ًٚبفريَ رهعً ٍَٚ ؼاثْخ

 رؽاَِ بىل اًٌجْخِ األثؽّبء

 ٔعاءٌ رنهّمذُ فْوِ اٌعِبء

 زعّعٌ ٚزْك"

 و..ؼيب

 ..."زعّع

 !زعّعٌ ٚزْك ؾبٌدٍ خعّع

 "ّعٌ..زع"

 ؾبٓ وًُّ ىػا اؼبعّع؟

 ٌمْعٍ قٌٍٍُْ ٍَٚ ًٍُِٛ

 ًًًٍٔ ٍَٚ زٍّخٍ ؤً ًؼّع
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 ًلفًٍ ٍَٚ اٌجبةِ ظًَْ اٌٛجْع

 ًٔبٌٚؼحٍ الغرتافِ اٌعَِ

 "وٌ..ؼيب"

 ؾبٓ وًُّ ىػا اٌؽيبو؟

 ألْفبيِ وٌؼّّخَ اٌجبئكني؟

 ًّّٚبيِ ِؽقٍْْخَ اػببئٛني؟

 ًؤثنبءِ ثغعاظَ ًآضؽّٓ؟

 بغا ِب ؤؼاظًا اؽبالو

... 

 "مببـٌ ٚزْك.. زعّعٌ ٚزْك"

 !ًؤيعاءُ يفبؼحٍ ٌٍسؽّك

 ًِٓ ّفيُُ األؼٌَ ؤَّْ اًٌغبؼ

 ُّْمٌَْ ثبؼبفؽحِ اٌجبؼظه؟

 بغا اقزنؿٌٌىب ًنَّّ اؾبؿاؼ

 فّٓ ّزجُٙ اٌغّْخَ اٌهبؼظه؟

 ًٍّيٌ ثٍمِّ احملبؼ؟

... 

 ؤقًَ ٌِخٌٙ ؤْ ٌبٌدَ اًٌغبؼ

 ؤقًَ غُلذُ ِنو اٌعٌَِ٘، اٌعٌِ٘

 ؤخبخبً ًِثًَ اٌٍَٗ ثبٌفُِ،

 ًؤزككذُ فْو انزٛبيَ اٌعَِ

 !ًؼٚتٌ خعّع.. زعّعٌ ٚزْك"

 ألَّْ آٌغبح" و..زعّعٌ، ؼيب" 

 ّؽّعًَْ ؤال رزَُّ اؼبْبح

 ِعاىب، ًؤال يبفَّ اٌٛجْع

 ثإَّْ اٌؽغْفَ اٌػُ ّإوٌٍْ

 ؤِؽُّ َِٓ اٌٍٛمُِ

 ًؤَّْ اٌهؽاةَ اٌػُ ّهؽثٌْ

 ؤخبجٌ ثُِٓٛ اٌعَِ

 ًؤْ اؼبْبحَ زْبحُ أٛزبق،

 0ًؤْ ّنىؽًا ِب رؽاهُ اٌٌْْٛ

 فال ثْعؼٌ يف قيٌيِ اٌٛؽاق،

 ًال يجْخٌ يف اٌُسَ ٍّٛجٌْ

 ًال مهفُ ْبزٌٔخٍ ِٓ ثْٛع،



2015نيسان  -الثانيالعدد  - الشعر  رسائل | 87  

 

 ًال ّٓؽقُ اٌجبةَ قبِٚ اٌّّّع

 ثجهؽٍ، ًال ِنؿيُ

 ُِّءُ اٌعخَ ِنوُ ٌٔؼٌ ًزْع

 قطٌِّ وّب اقزُسهَ اػبعًيُ،

 ًال ىعىعادٌ، ًال خٍدًُ

 ّؽُّْ ثكبقِ اٌٌٌْع

 ثإلعاَِ ؤْفبٌنب اٌٛبؼّخْ

 0ٌبْنبً، ًثبؽبجؿِ ًاٌٛبفْخْ

 بغا مل ٔٛفّؽ خجبهَ آٌغبح

 ٍَٚ ىػهِ األؼخًِ اؼببفْخ

 ًبْ مل ٔػًّة ؼيبوَ اٌغؿاح

 زؽًفبً ىِ األلبُُ اؿببظّخْ

 فّنيّٓ يف وًِّ ظاؼٍ وزبة

 لفِ ًايعؤُ ّب زؽاة0 ّنبظُ

 ًبْ مل رٌُِّ اٌمؽٍ اٌعاخْخْ

 ًمل ُٔطؽـِ اٌفٌىبدِ اٌغُبة

 ..ًلبًِ اؾبغريَّٓ ٚٓ آقْو

 فال غوؽرنب ثغريِ اٌكِّجبة

 !ؤً اٌٍِٛٓ ؤخْبٌنب آرْخْ

 قالٌَ ٍَٚ اٌٛبملِ األؼزتِ

 ٍَٚ اؼبمًِ، ًاٌعاؼِ، ًاؾبىزت

 ٍَٚ ًٍِّٛ ٌٍعَُِّ ًاٌنكْح،

 ٍَٚ اٌٛمِّ ًآٌبئؽِ األؾغت

 ًٌٌال اٌػُ وعّقٌا ِٓ ُٔبؼ

 ثو ّكزُْئٌَْ ظًَْ اٌنيبؼ

 ربٌُ٘ اؾبالّنيُ ٚٓ خبٔجْو

 ًّنسَّّ يف وًِّ ٌٍَّ ٍْٚو

 ظٌَ ِٓ ٚؽًقِ اٌٌؼٍ ؤً ُٔثبؼ

 وػؼِّ اٌغجبؼ

 ؾبب ىؿدِ األِيبدُ اؾبيٌظ

 ٍَٚ ىٌحٍ ِٓ ٖالَِ اٌٍسٌظ

 ًمل رػؼفِ اٌعَِٙ َّّٚ اٌجسبؼ

 ًّّٚ اًٌسبؼٍ، ٔكبءُ اػبنٌظ

 ًمل ّجهِ يؽَٚ ثنْو األةُ
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 خؿًٚبً ثإْ ّثىًَ آضؽّٓ

 0ًال قبءيَ األََّ ْفًٌ غؽّؽ

 "ؤال ثٍعحٌ ٌْفَ فْيب غببء؟"

 فال لبغفبدُ اؾبنبّب رغري

 ًال ِٓ نٗبّب ركعُّ اٌفُبء

 ًال اضزٍَّ يف اًٌؽيؽِ اٌالخئٌْ

 رؽاهُ اٌٌْْٛ" ّبفب"ًألالءُ 

 ًلع زبيَ ِٓ ظًٔو اٌغبيجٌْ

 دبب ؤنؽٌٚا ِٓ ٚٓبلِ اؼبؽاة

 ًِب اقزإخؽًا ِٓ نيٌظٍ وِػاة

 ًِب يفّسٌا ثبٌؽظٍ ِٓ زًٌْ

 قالٌَ ٍَٚ اٌٛبملِ األؼزت

 ٍَٚ ِهؽقٍ ِنوُ ؤً ِغؽة

 ًٚبفريُ؟ ؤَ يجْخٌ شبؽذ؟

 ؤَِ اؾببءُ ِٓ يطؽحٍ ّنُر؟

 ًؤلعاِيب اٌٛبؼّخْ

 ًِبثْرُ ًِءَ اٌعُّخَ رٍّر،

 ىزىنب ذبب ِىَّٓ آٌبغْخْ

 ًٍّٖبءَ ؤًخبؼه اٌجبٌْخْ

 بوبب اٌجبلْخ0ْ ٍْٚنب ؿبب

 ًؤَّْ اٌعًاٌْتَ يف وًِّ ْٚع

 خػىل رعًؼ.. قرتلَ ذبب اٌؽّرُ

 ًٔؽلَ ذبب ِٓ ٖالَِ اًٌٌٛؼ

 بىل ٚبملٍ وًُّ ِب فْوِ ٌٔؼ

ؼيبوٌ، ؼيبوٌ، ؼيبوٌ، زعّعٌ، زعّعٌ "
 "ٚزْك

 ٌىٌٍْ خعّع

 

 ٌ  .الىف مإخىذ مً كـُدة ؤهى
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