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 ...وْل ُجصيَدَة َماذا بقليب َيَن الَقوَرؤْن َيْقَسُيْدِرُك َم

 اٍنَعْن َمٍة ِمَصُك فـي َرْقاَبَشَتا َتَهُروٌف أَصابُعُح

 امَلَزامرِي َدْت َكوَن َبُبُتْكْن َيالُم َموأْق

 ...وْل ُيُص ِمثَل اخُلَراَقاُر أخيِه َتْرُف َجواحَل

 ...ْرُف و احَلُه

 قٍّ ُزوٍر وَحوَن بـُِبُتْكْن َيَمٍح ِلْبٍن وُقِمْرآُة ُحْس

  وٌرُفَحْرٌف َكَف

 !وْل ْرٌف َرُسوَح

 دوْبِر َيْكا َبْرٌف أَبوَح

 ...وْل ِن َسُلاْبُق َكاِفَنْرٌف ُيوَح

 الِمِت حنَي الَكَن بالصَّْمصََّحْرٌف َتوَح

 ...وْل ُقْرٌف َيوَح
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 زيٌزَع ْرٌفوَح

 ...ْرٌف َذلوْل وَح

 اِدُق َحقًّْغاِس ُيْرٌف َعَلى النَّوَح

 ...وْل ُبْرِع الطُّوِر بَقُصَد الُقَسوََّل ِعْنْرٌف َتوَح

 ...ٌر ْهْرُف ُطَو احَلُه

 ...ٌر ْهوُع

 ُروِق ُه أذاُن الشُّفِمْن

 ! ...وْل وُن األُفُكُه َيومْن

 

 ٭ ٭ ٭
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 ِة الِم امَلديَنَظ َرْبَع

 لِّ امَلَواقيِت َؤدَّى بُكْرٌض ُيوالليُل َف

 ! «ُروَض اإلَضاَءِة َؤدِّي ُفري ُيإنَّ ِشْع »: ْم ُهُت َلْلُق

 ! «ا َنفَّالِم الذي َلَراَم الظَِّتليَك اْحَع »: الوا َق

ــُق ــ »: ُت ْل ــْيي ُأَروُِّض َعــإنِّ ــِة َعَن امَلديَن ــْي ال َتَكــاِز ِلَجــَر امَلْب ــُم َن وَت ِم

 «... ُروُق ا الشُّاَهْوٍم أَتْوِء إْن َذاَت َيالضَّ

ــْيَلرْم َلْحَتـــْم َتَك َلـــألنَّـــ »: الوا َقـــَف ــُدوَن َم -ُن َجْســـْوَف ُتنـــا َسـ  - اٍزَجـ

 «... ضيْع ْي ال َتَك بالليِل َكوَسُمايْض ُشَقَف

 ... ْوٍمايْض بَيأَق ا إْنأَن »: لُت ُقَف

 ... !« بيْع لَّ قْومي َيى ُكَروَف َتَسَف

 ...ْل َمى الَعًرا مَلْجَراُؤِل ِشْعَفَل التَُّه َسْيَوجِّْن ُيا َمأَن

ْن ا مَـ هَـ لِفَن ِمـْن خَ َحصَّـ ا َتِسَر ِدْرعًـ ْكوِع لَتُمَد اجُلَصوُِّب ِحْقْن ُيا َمأَن

 ! ...ْل َتَق
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 ...ْل الَوَج وِشُيِة ِضدَّ ُجَجاَعَش الشَّْيَحرُِّك َجْن ُيا َمأَن

 ...ْل َمِع احَلْبَطـِيب بْعوِد لَشَع اأُلُسْبدُِّل َطَبْن ُيا َمأَن

 ...ْع َماِر الَطَصِتِد حنَي اْنُب الزُّْها َمذَهأَن

 ...ْع اِر الَوَجِفَجلَسُم األْرِض حنَي اْنا َبأَن

 ...ْع َنا اقَتُل إْن َما الَعْقأَن

 ...َزْع َد الَفأُة الرُّوِح عْنْدا َهأَن

 ...زْع َد اجَللِب عْنُن الَقَكا َسأَن

ُه ْتَنَخاَح الـذي أـْــ  ذا الصَّـبَ ُد هَـ َضمِّطيُع ُتْسَتْل َتَه »: ْمُع ين اجَلَسائُلُي

 «اُح الليالي ؟ ِرَم

 «!  ...طيْع َتأْس »:  ْمُهُت َلْلُقَف

 ... طيْعلَّ الَقَض... اَه َراٍع إذا َتي َكألنِّ

 ِة َجنيُق احَلِقيَقا ِمْنأَن
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 ...َداٍر َمنيْع َف ِجْلَحصََّن َخا َتِصُف ِكْذًبْقَي

 ...لِب حنَي الصَّقيْع ُر الدِّْفَء فـي الَقأدَِّخَس

 ُصواًلاِة ُفَك احَلَيَة ِتْلَحوُِّن َصْفَلْن ُيا َمأَن

 ُح َوْرديتِّلُّ ُأَفْوَف أَظوَس

 ...الرَّبيْع  وُتُمُت َيْلا َذُبي إذا َمألنِّ

 ...ِصرِي السَّميْع ِر الَبا بأْممِس َحيًِّل الشَّى َعَلى أَمَقأْبَس

 ى َورٍي َهَطُت َكِئْسا َيي إذا َمألنِّ

 ! ...دي اجَلميْع ْعأُس َبْيَيَسَف

 
 َتمَّْت فـي القـَـاِهَرة

0022 
 م1/10/0222

 صباًحا
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 وِع يٍء ِمَن اجُلسيُغ احَلياَة بَشْسَتا َتَنُتَمِديَن

 َن اجَلائعنَيليٍل ِمِل َقوِن بأْكاَل الُبُطَصرُِّف َحَي ُتْهَف

 ! ... ْ ّلوٍع أَقى جُبْحَظلَت

 اِسديَنَف الَففي السََّلَتْقا َتَنُتَمِديَن

 اِترُِّش بامُلْحَصَنَحَن التَّْيِلُط َبْخَتَف

 ! ...َزْل وِن الَغُنن ُفْيوَب

 ِة اَها فـي امَلَتْت ُعْمَرَهَضْد َقا َقَنُتَمِديَن

 ُدوُد ، ا اجُلَهْتَنُروٍح َبِد ُصْجَن َمْيما َب

 قي ْت َتَسْيشِّ َلَن الَقوٍت ِمُيَن ُبْيوَب

 ! ...ْل َلاِء الَبَتِل الشِّْصالسَّاِكننَي بَف

 ...ْؤَرُة امُلْعجَزاِت ا ُبَنُتَمِديَن

 َن األْرِضاِت ِمَتِع الُفى جَلْمْسَعِر َتْجَع الَفا َمَراَهَت
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 ! ...ْل َلاني الشََّعوْهَي ُت

 ...ِة الَغٌة فـي الَبا آَيَنُتَمِديَن

 َدارِس وِل امَلْن ُدُخا َعِفَهلَُّخَم َتَرْغ

 ! ...ْل َما فـي ُجُن َرصَّ الرَِّضِقْتُت

 ِمْلاَرْت َعَلى الظُّا ِحنَي ثـََهوََّرْت َذاَتا َطَنُتَمِديَن

 ! ...ديِم األَزْل ُذ َقْنِر ُمضُّ َعَلى الصَّْبُحَراٍث َيَم ُتَرْغ

 اِةِر احَلَيْهِة َنَحْفْوَق َصا َفَسَهْفَدْت َناَها َشَنُتَمِديَن

 ٌح َدِخيٌلْبيِه ُقطَِّغٍه أِصيِل اجَلَماِل ُيكَوْج

 ! ... «ْل ؟ ا الَعَمَم »: ا َهَساُؤَلوُك َتُلْت َتاَتَبَف

 وَن ُبُتْكْن َيلَّ َمَرْت ُكيَّا َحَنُتَمِديَن

 ِةالَغاِت الَبَيْعَطاَرْت َعَلى ُمثـََف

 الِمْرَض الَكِع ُعْجِرَب بالسَّْضْت لَتاَمَق
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 ...ِم ْلألنَّ امُلَساواَة فـي الظُّ

 ...ٌم ْلُظ

 ...ٌم ْلوُظ

 !!! ...ْم ْلوُظ

 
 ي القـَـاِهَرةَتمَّْت فـ

0022 
 م13/30/0222

 صباًحا
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 اٌل طارٌئ ِفَعَر اْنْصْرُح فـي ِمالَف

 ُرُهَذكُّا َتَنا َزاَل ُيْرِهُقَم

 اُه ْرَنَذكََّت اوًموإْن َي

 َزاِنَن األْحا ِمِعَهْرَحِتنا مَبوِقا لَفَنأرَّْخ

 :وُل فـي ميالِدِه ُقُل الصَّغرُي َنْففالطِّ

 ... ٍرْهِدِه بَشاِة واِلَفَد َوْعاَء َبْد َجَق »

 ... ٍرْهِه بَشِتاَلَل َرحيِل َخْيَبأو ُق

 «!  ... ْةالَنِه ُفوِم َرِحيِل َعمَِّتأو بَي

 دًّاـِبُمْسَت اا َرئيًسُمَنْحُكاحُلْزُن َي

 ... ْةَمرٍُّد وإَهاَنَر َتْيْرِح َغى فـي الَفَرال َي

 ِة امَلدينِة اٌذ بأْروَقحَّْرُح َشوالَف

 ... ْةاَناَن أيَّ إَعالسُّكَّ أُلْسَي
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 ُروٌهْكْرِح َمَت الَفيُع بأنَّ َوْقُد اجَلِمِقْعَتَر َيي ِمْصـف

 أخرِي الصَّالِة َتَك

 ...! ْةاَنثـَلُئ امَلْمَتوٍع حنَي َتُشأو الصَّالِة بال ُخ

 ٌع ٌر َواِقـواحُلْزُن أْم

 ُه رُّ مْنِفطيُع َتْسَتال َت

 وِعوِن َعَلى الدُُّمُيلُعْدريِب اوٌح بَتُصْنلذاَك َم

 َرائناَبْن ُخاُء ِمَمُح احُلَكَصْنوَي

 َمائناْن ُحَكَراُء ِمَبوكذلَك اخُل

 لوِب اِع الُقوفيَق أْوَضَت

 ... ْةَهاَنع امَلاِة َمِش فـي احَلَياُيَععلى التَّ

 ُعلَِّقْت َفوَق الوُجوِه اٍتٍة فـي الفَتَشَحدِّقوَن بَدْهَر ُيوُف ِمْصُيوُض

 : ًةاَففَّوِعنا َشَرْت بُدُمطُِّسو
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 ...رَُّم ُف امُلَكها الضَّْييا أيُّ »

  «!  ... انْةَت فـي أْرِض الِكَنأْنوِع َفاِدْر بالدُُّمَبُتْلَف

 

 ٭ ٭ ٭

 

 َزاَن ْرَح واألْحاُء أنَّ الَفَبَرُغُب الَقْد َيْحِس

 َر اِة مِبْصواَل احَلَياِن أْحِسَمَتْقَي

 ...وْر ِن والُعُصاِكلِّ األَمُكي ـاِل فَل احَلِمثـْ

 ا اَنَياِن ُدْنِسَمَتْقَزاَن َيْرَح واألْحقُّ أنَّ الَفواحَل

 ...وْر َك الدُُّهنا َمِلَحوُِّل ُحْزَنًة ضيزى ُتْسَمْن ِقِكوَل

 ...وْر ُما النُِّحيُط بَهٍة ُتَبأْرَنَلدي َكي َبـَزاُن فْرُح و األْحالَف

 ارًِّدِطرُي ُمَغْوٍم َيي َيـاَد فا َكٍل َمُبأو ُبْل

 ...وْر ُه الصُُّقْتى أَحاَطتََّح
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 ي اجَلميِع ـُذ فُفْنُر احُلْزِن َيَر أْمي ِمْصـف

 ...وْر ُصوِر أو الُقُباِن الُقَن ُسكَّْيرُِّق َبَفال ُيَف

 ِهالِنْع ِخريُّ َمُر امِلْصَساَمَتَي

 ٍقَلي َقـَع فى اجَلْمَقْلُك َتاىل الضِّْحَعإذا َتَف

 ...روْر َن الشُّوَن ِمُعَوقََّتا َيِع َماَء لَدْفوَن السََّماُجَنُي

 ْزُن قْوٌساحُل

 ُه ْهُمُب َسوامَلَصاِئ

 ُهُق َسْهَمِلْطاُق ُيَتْشذي َيِر الَّالَوَتُت َكوالَوْق

 ...روْر ُض السُّْعِه َبقِّْن َحنَّ أْن ِمْد َظَو الذي َقْحَن

 َري ِمْصـَرٌد فْفٌظ ُمْفْرُح َلالَف

 !  ...وْر ُر اأُلُمْيِرِه َسِكنُي ألْمْسَتٌع َيْمَزاُن َجواألْح

 ٭ ٭ ٭
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 ُن األحَزاُنْعَلُت اَر َدْوًمي ِمْصـف

 ... ْ ّرَل ِسى ِمثـَْفْخواألفَراُح ُت

 اًنا َصاِخًباُدو ِمْهَرَجْبْرُح َيالَف

 وُش احُلْزِنُيُه ُجْصَحُبريُّ َتى امِلْصإذا أَتَف

 ! ... ْ ّرْرَح َفى الَفَقْلَت

 ...ا ْوِمَنُة َنْزُن ُغْرَفاحُل

 ...ا ْيِلَنِقيُم بَلا ُنفيَه

 ...ا َناِرُس ُحبََّما ُنفيَه

 ... ْ ّرَل امَلَما ِمثـَْنِة ُحْزِنْرَفا لُغَنْرُح ُيوِصُلوالَف

 ا احَلظُّ فيِه اَنْد َرَماحُلْزُن ُمرٌّ َق

 ... ْ ّرُر األَمِظَتْنَر َني ِمْصـوَداِئًما ف

 ...ْر ديٍم أْرَض مْصْن َقُن ِمْسُكْزُن َياحُل
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 ٍرَزاِئلِّ البالِد َكي ُكـْد َمرَّ فَق

  ْ ّرَقى اْسَتا َحتَُّل أْرَضَناَد َيْدُخُه َما َكلِكنَّ

 ُهَوَتاُم َسْطْد َزاَدِت األيََّق

 وِب السَّاِكننَيُلي ُقـَة فاَبَرَض امَلَهاِكًما َفَح َحأْصَبَف

 ! ... ْ ّرُدوَم َشوَن ُقُعَوقََّتاهْم َدائًما َيَرْرٌح َتى َففإْن أَت

 

 ٭ ٭ ٭

 

 ...ْن ا ولِكْرُح َواِقَعَنُزوُر الَفِض أْحياٍن َيْعي َبـف

 قيُمأتي ُيال َيأتي َعَلى َعَجٍل َفَدائًما َي

 وِع َة اأُلْسُبَلِضي ُعْطْقيَس َيوَل

 ِرْصَد الَعْعاِي َبِة َشلَسِجـِا بَساِمُرَنأتي ُيْل َيَب
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 ِر ْصالَع ُضْعِغيُب َبمَّ َيُث

 ! ...ى ا أَترٍَّة فيَهِر َمُه بآِخَرَذكِّا ُتَنْرَحُتِصرُي َفمَّ َتُث

 ...ْن ِكا وَلأتيَنْرُح َيالَف

 ! ...تا وُح ُمَؤقَُّلْصريٍح َيأتي بَتَدائًما َي

 ...ْن ِكا بأحياٍن وَلَعَنْرُح َواِقُزوُر الَفًما َيْتَح

 ُه اَرَتي ِزَيِغْلُت َزاُن أْنِرُص األْحْحَت

 ا َهَؤجُِّلَعَجَزْت ُت ْووَل

 ا ُصَهلَِّقَعَجَزْت ُت ْووَل

 اُصَهَنغَِّعَجَزْت ُت ْووَل

 ا ا امَلْملوُء أْحَزاًنَنُبْلَل َقفََّكَعَجَزْت َت ْووَل

 ...تا َزمًِّما ُمَتدا ُمتَجهٍِّه َبي َوْجـْرِح فْرِد الَفَطـِب

 ...ْن ِكا بأحياٍن وَلأتيَنْرُح َيالَف
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 ُهرى َدَواِخَلِطيُع َنْسَتٍم ال َناِكَهْوَدِج َحأتي َكائًما َيَد

 ...دو ُمْصَمتا ْبَيَف

 اِء َكِب الُبَسي َنـدُّ فْمَتًة َتَعَح َدْمْمَسأتينا لَيْرُح َيالَف

 ا ُدوِدَنُدوِد ُجإىل ُج

 ُروِراديُل السُّى َمَنَنْفَت

 ...تا َعنَِّتِه ُمِقي َدْفـَزْل فا َيمَّا َلَنوَدْمُع

 ...ْن ِكأًة وَلأتينا ُمفاَجْرُح َيالَف

 ا ائًفأتي َخاَر َيَص

 ٌب َدبَّدي احَلبيِب ُمَلي َبـْزُن ففاحُل

 ُروَر ِرُق السُّْخَتزاَل َي َما

 ْوٍت ْن َمِر ِماِت الُعْمَصغِّخُّ فيِه ُمَنُضَي

 َرٍضْن َموِم
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 ِه الرَّئيِس ْن َوْجوِم

 وِم الرِّْزِقُمْن ُهوِم

 ...تا تَِّفمي ُمَتى َيْرَتتََّح

 ...َخائًفا  -أتى َيحنَي  -أتي ْرُح َيالَف

 ...دِِّه َجاُوَز َحى َتَشْخَي

 ِهِتِتَساَمي اْبـَرُس فْغْزِن ُتاَل احُلَصى ِنَشْخَي

 !!! ...تا مسي َميُِّيَف

 

 ٭ ٭ ٭

 

 َزاِنَن األْحُه ِمْرَحَتُص امِلْصريُّ َفِلْخْسَتَي

 ْزِناَر احُلَبا ُغاِتِنَهَفْن َمُض َعُفْنَي
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 ...َودِّدا ا ُمَتْحَوَهُر َنُظْنَي

 ( ُروِرَودُِّد للسُُّة التََّجَحْت ُمَحاَوَلإْن َن )َزاُن ُل األْحَؤجَُّتَف

 ِهِه إلْيِتْهَجاِل َبْن إقَبْسخُر امِلْصريُّ ِموَي

 ِه ْوَق َخدَّْيَفِة وِن احلالَقاُبَل َصْكَجرُِّب َشٌد ُيُه َوَلأنََّك

 -ِه ٍة ِمْن ُأمَِّلْفِة َغبلْحَظ -

 ...َورِّدا َتُه ُمُهُم َوْجِسْبَراُه َيُه َتفإذا َرأْت

 ...ُه ْرَحَتريُّ َفْصُس امِلأِنْسَتَي

 ْرِحوِس الَفُقي ُطـُغ فاِلَبُي

 ...دا َوحِِّه ُمَتْزِنْع ُحُص َدائًما َمُكْنَراُه َيمَّ َتُث

 (ا َهِعيُشَس َيْيوَل) ُه ْرَحَتريُّ َفْصُج امِلِتْنَتسَْْي

 ُرُه ْعُبَراَح َتُرُك األْفْتْل َيَب

 ْترََّمَكوِع َتاُت الدُُّمِويَّا أْوَلإذا َم
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 ...دا َهْحيا امَلْشي لَيِفْكٍة َتِنيٍَّة َزَمِمَساَحـِب

 داَبْد ِه َقاُبَشُه التَّيٍه بِه َوْجـِبْشَتُه َكْرَحَتقُل امِلْصريُّ َفثـْْسَتَي

 ...دا قَِّعَتُم

 ٌم َغها َلأنَِّه وَكَراِحْع أَفُل امِلْصريُّ َمَعاَمَتَي

 ْزَن عيُد احُلْسَتاٍر َيَجِفَهدُِّد باْنُي

 ...دا َسيُِّمَت ًةى َسطَوأقَو

 ِه َراِحي أْفـُل امِلْصريُّ فَحاَيَتَي

 ا ُرَهْسُتَراُه َيَتَف

 ُهُبْرُقُن احُلْزِن َتْيَعَف

 ...رِّدا َمِه ُمَتَراِحي أْفـَراَح فاألْف َرَها أْشإذا َم

 ُه ْرَحَتِكُر امِلْصريُّ َفْنْسَتَي

 ٌةَراَح أْرَمَلِكُر األْفْنْسَتَما َتَك
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 ا َهاَم ِعدَِّتْت أيََّضَق

 ! ...دِّدا َما ُمَتْعِلَهَباِء ِلُع الَوَفْبدا َطْد َبْن َقِكوَل

 

 ٭ ٭ ٭

 

 اأتي مَبْوِعِدَهٍة َتفيَناُر َسِتَظَر اْنْصي ِمـْرُح فالَف

 ...و ْرُسوال َت

 ِعيٍدْن َبى ِما احَلَزاَنَمُحَهْلَيَف

 ...ْل َجياِل َعَلى َعحُر كاخَلْبمَّ ُتُث

 اِة َياُع احَلْزُن إيَقواحُل

 ٌةوَظْحُفٌة َمْصريََّوترَيٌة ِم

 صيِدأْوَزاِن الَقُدو َكْبَي
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 ! ...ْل ٌر أو ِعَلْسُة امِلْصريِّ َكْرَحوَف

 ي أْعَماقناـيِل فى النَِّرْجُل َمثـْْجًرى ِمِن َمْزللُح

 ...ْل وِصُل لألَجالِل ُيالشَّْرُح َكوالَف

 اِدًرا ا َنَحِفيًًّئا ُمْتْيْرُح َشدو الَفْبَر َيْصي ِمـف

 ُه ديُدُه أو مْلُسْبغي َتَبْنال َي

 ...َزْل اِر الَغَل أشَعثـْا ِمُه ِسَواَنَداَوَلا َتَمْهَم

 ابناَو ِرَقْحْزِن َنفُّ احُلدُّ َكْمَتَت

 ناُقُنْخَتُه َفْبَضُتِر َقْمَر الُعْبضيُق َعوَت

 ا َنِعـِابْن أَصُرُب ِمْهْرِح َيا للَفَنفَّا َكَدْدَنُن إذا َمْحوَن

 ...ْل ي َوَجـا فَسريًع

 ُة ُة والسَّليَقريَقُة والطَّقيَقَر احَلي ِمْصـْزُن فاحُل

 ٍف لَُّكُدوَن أيِّ َت

 ...ْل َلدو كاخَلْبَي ْرُحوالَف
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 صيدٍة َر اْصِطناُع َقْصي ِمـالفْرُح ف

 اِع وِع واإليَقولِة امَلْوُضْجُهَم

 دٍَّعُذوٌب ُمُرها َكاِعَش

 ! ...ْل َجِع ُمْرَتٌر باملَداِمْعْزُن ِشواحُل

 

 بداَيُتَها فـي اإلسكندرية

 واْنَتَهت فـي الَقاِهَرة

0044 

 م04/2/2442
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 صباًحا
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 احِلْقُد َيْخِصُم ِمْن ِضَياِئَك

 ... !َفاْحَتِرْس أْن َتْنَطِفْئ 

 احِلْقُد ال َيْسَتْعِمُل الَقْلَب الَكبرَي

 ... !وإنََّما َيْسَتْهِلُكْه 

 والَقْلُب َشاٌل ِمْن َحريٍر َناِعٍم 

 ! ...باحِلْقِد َحْتًما َيْهَتِرْئ 

 ... احِلْقُد ُقْضَباٌن ِلُروِحْك 

 ... َكامِلْلِح ُيْلَقى فـي ُجُروِحْك 

 احِلْقُد َفخٌّ َلْو َوَقْعَت بـِِه

 ... َتصرُي َفَراَشًة َسَكَنْت بـَِبْيِت الَعْنَكُبوْت 

 احِلْقُد لألْرواِح ِمثـُْل الشَّْحِم لألْجَساِم 

 ... !َلْو َزاَدْت ُتِميْت 
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 !َعْيَناَك ُروًحا َتْشَتِكي السِّْمَنْة ؟َهْل أْبَصَرْت 

 احِلْقُد َكالَوَرِم اخَلبيِث

 ... !وفـي َخالَياَك امَلريَضِة َيْخَتبـِْئ 

 ... احِلْقُد ِنْقَمُتُه َعَلْيْك 

 َتْسَودُّ ِمنُه الرُّوُح 

 -وهي بـَِطْبِعَها َشفَّاَفٌة  -

 فاْحَذْر َعَلْيَها ِمْن َسَواِد احِلْقِد

 ...ال َتْهِلْك 

 ... !احِلْقُد َكاجَلَبِل الثَـِّقيِل َعَلى فَؤاِدَك َيتَِّكْئ 

 َخَلَق اإللُه الَعْقَل 

 ... َكْي َتْمَتدَّ َكفُّ الَعْقِل بالتَّْشذيْب 

 احِلْقُد فـي َمْنُظوَمِة األْخالِق َمْوُجوٌد
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 َكَخْرطوٍش َتَواَرثُه الَبُنوَن ُمَعلًَّقا 

 ... ِة َجدِِّهْم بـِِجَواِر ُصوَر

 َمْع َهْجَمِة األْعَداِء َسْوَف َتَرى ِذَراًعا

 ... !للَبِننَي لذِلَك اْلَخْرُطوِش َحْتًما َيْلَتِجئ 

 
 م2/22/2002 القـَـاِهَرة
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 (٭) ! ... وْرــلوَن بال قبــالرَّاِح
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  قيِ املت ِنزفاحلت لذلَك اءباألدت ُقُ طت

 ! ...تف دتحَّوت ف وتتبتوَّنتتت

 حيِلال َّ  تافبت ًة اَّسفَق ًةيمتإَق ونتلتاحبرت بب ُّغتالَّ نتمب ونتُديئبوالعت

  ودبُداخلت قتوفَي ٍةعتمفدتَُ

 . .. تفدتمَّجَتو تف تخَّاتتت

 وِنُجالسُّ ِ عفأو َق ِ افالات ِ عفَق نتيفي بتمت

 ِ ْلالظُّ ِ افبت واِجأو أمف ِ افالات ِ ْلظت نتيفبتو

   اِقيحك الطَّ يٌراتُب مٌ أحف

 ... تفدتلَّجتوتت ب فدَّصتتت

  يدتقبالَف يُقِتشفات يتتبت دفبتَلى الذي َق زُّعبتت أمنيٌة ُ افوالَق

 ... ! ُهِفاتيََّغ يٍةيتأو حت ٍتوفمت ري أيَّدفات ستيفَلو

  يَكنتُه يٍلآمت أيَّ  ُفعفات ستيفوَل
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َّوتت  فَككَّشتتت  ! ... تفدتأ

 الذي ِ افالَق نتمب ميٌن فحب يءبامَل  تافتت ُتوفامَلو

  يحك األبييدب ووَكذت هبيفَلك بتكبافات

   فُهنتيفبت ٍدوُجُويحك  َكقِّحَل ييًتاتحفإث

  ُهبيدت ُسيِرمتُا يًفيفَط

 ... تفدت َّمتتت وِنُجبيلشُّ ولكنف  فعتضتي ختهتيُتَظحَل ٍةوتشفيحك نت

 أتك تت ٌةَطْقَل ةبحتداثواحَل دميةبالَق يحك مص ت ُ افوالَق

 ك ضبمفتت ستيفَل نفولكب

 يهتيُبجت فِب  اسفدتبتَلى امَل  َِّبك اتَُ ُ اَّحتثُت لفبت

 يٍشمتكبحفيحك ان ٍ وف   بيتَُِي

 ... تفدتدَّمتتت َكليفي بتهتُ صبافُت  َُّث

  يٍ ببأو زت ايٍبأو حت كٍّلبوت وٍقُشعفمت لِّلكت وُرُاالقت ُع تِتخفُت يحك مص ت
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  ُه حَيضت ِنيفستي للُانتبف تِتيخفَي

  يوًبُمُد ُهُِصَّقب لََّظلِت

 ... تفدتدَّجَت يِنمتالزَّ داِلنفمِب  فاتسبي ُممتلَُّت

  اٍتزتجبعفُمَُ وُرُاالقت ُ رتتافُت  تصفمبيحك 

  ُهييتشتْكِب  اسفدتبتَلى امَل يُدعتُا  يٍّصفملب ٍ افو  َقي سبهتُسييبنتال ُا

 وتت لُِ اً افأو َق اِ  تا األهفرت  ُذ تِتَي

 هي قب تي وأبفهتولبوأْط اٍتيزتنتى جبهتيحك أبف ببعفللشَّ ًةريتسبمت

 ... ! تفدتقَّعتوتت  فَلهَّتست يِنمتالزَّ  ِّبتَلى مت ٍةَلكبشفُمَُ

 ... ودفُعاٌء للصُّدتابِب  تصفيحك مب ُ افالَق

 ... ودفُمللصُّ ُ شِّؤتُا كٌّينبيتبت ٌ سفرت

 ! ... ودفلتُححاخل يتبنَّجت مدبحبالب ٍ سَّجتُُم

 ٍلْكشتينك لبالَف  بيِّامَل اُع تِباخف  تصفيحك مب ُ افالَق

 ! ... ودفحححُجالُو كيِلأشف نتمفضب
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 ... ودفُددَّ  للُجؤتُت يٍتامت تِبالحف اٌلزتِباخف  تصفيحك مب ُ افالَق

  تبوفامَل اُ  تِباحف  تصفيحك مب ُ افالَق

  يءبنتالَف يذبفبنفلِت يٌفإاَق ييهب نفلكب

 !... ودفُرالُو فيفبجفِتَُ ُهُ صبافُت اَكلذت

 بدا دفَق ةبحتداثواحَل ةبدميتالَق  تصفيحك مب ُ افالَق

 يُتمتامَل ُهدتيَِّقُا ى أنفضتا ف ستيفَل ٍبعفشت يزتجتإنف

 ! ... ودفُيالقت يِلَكأشف بأيِّ

 ٭ ٭ ٭

  ثِّالاتحححح ةبيبتيحححححك ستحححح  ثَّالاتحححح وُقُعححححات ٌعمفححححدتو
 

 ثبالغيفح  ِ سبح وفيححك مت  ثبيفح الغت بدوِن ٍبافُسَُ
 

 
 ُهيُدصتححححححححححححححت آنت اآلالِ  نتمبحححححححححححح  ٌلْقحححححححححححح حتو
 

 ثب فاحَلحح ِ سبححوفيحححك مت اثب تححححححححافللمب النت دفَقححو
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 ٌققَّححححححاتُم ٌتوفومتحححححح...  كٌّشتحححححح هبحببحححححح ٌتوفومتحححححح

 
 ثببحححححم إرف ٌتوفومتححححح... ٍ  افحححححبحححححم َق ٌتوفمتحححححو
 

 
 ُهمُُّضحححححححححً ا اتقافححححححححح  يُّصفحححححححححاملب  تِ إذا ُحححححححححح

 
 ! ثبعفحححبت نفمبححح ُ  تافحححُت اِحوتي األرفمتحححَُ رُيصبحححات
 

 
 يهتححححححححلتنتيتت  تسفححححححححَل ِ افححححححححالَق ذاَك ةتيمتححححححححختُر
 

 ثبْفحححح  اًقححححي إىل النَّ َط  فصبححححافُت  فَلحححح  َكيُرنتححححو
 

 
ُت  ٍ يِّححح مبت اًءزتبتححح  ذفححححححححححححححححأُختت  فَلححح   تنفحححإذا 

 
 ؟ كثب فتت ُهَل فتوفست - يِسالنَّ بِّ تحبحب - فتيفَكَي
 

 ٭ ٭ ٭

ُت ًةيرتزات وُرُاالقت ُ ظبِتنفتت  تصفك مبحي  يٍتاتيستنتُم هبافشب لِّيحك 

  ميِسيحك اخَل ةتيرتاتيلزَِّي
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ُت نِيعببتاألرف وِ ُدقت عفمتو  ... يٍدبب لِّو

  يٍ بت لَُّت ةتيرتاتوالزِّ

ُتات ُء فامَل يشتعبات كفَُ  ودبُجالُو ِنبت لنيتاحبرت ُ ذ

 ظِّاحَل كليلإىل َق ودبُداجلت نتمب َةييال ُّ ُ افالَق ُعمتجفاتو

 يبباتالشَّ ِضعفبت نفمب

 ! لْةيئبللعت ٍةيَّنبمتزت ٍة اَطخت لتحفثمب ُ افالَق صريتات كفلَك

  وُراألُم ُفلبِتخفتت  تصفيحك مب

 يةبيتاحَل ِنبت يتبمتامَل يءتصتإْق ِ افى الَقنتعفمت ستيفَلَي

  ارتزتامَل ُ افالَق حتحباصفُا ي أنفمتإنَّو

  فِهيتبيتحت ولتطت ِ افالَق يًجي لذاَكجَُّح اُروَّالزُّ حتحباصفُاو

 !...  ْةَليئبَفِتملتا ةب تْظالنَّ  تْغرت ِنزفاحلت اِ زتبيلِب اٌ زتالِب ِ افالَق ةتيرتزاتَي

  ِح فالَف فتوفخت ِنزفاحلت يُءهتِباشف ِ افالَق ةتيرتوزات
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 ( !  ِ مفالُع  تافبت يِِّ صفاملب لةبيحك رحف يرٌضبت ٌ أمف حت فالَف إنَّ) 

  يةبيتاحَل ِ ظتبتَلى ُن اءاٌتدتِبابف  تصفيحك مب اُح تواألْي

َُهتنفبت ِنزفاحلت فت فَط ضُُّغنت  ! ... ْةَلييبالَق ريتسبتت كفي 

  ِنزفاحلت يُديتِبِ  ابفافالَق ةتيرتزاتو

  - لَّيًمي أو أَقبت  تصفمِب يي تحت إنف -ى َقْلتت فتوفي ستراًاي بتَلى متدفتت

  وٌعُاِفومت وٌضُ ْفمت اِنزتاألحف ُقطبنفمتَي

 ! ...يزلْة أتك النَّتت نيتحب َكمبسفَقحبى بضت فتت كفلَك

  اِح تيحك األْي ِنزفاحلت يُلعتِبِ  اشفافالَق ةتيرتوزات

  ودبُجالُو يتبيَقيتسبيحك  - يٍلعتم ايِبحبب - يدبللفقب ٌجمفدت

 ... ! ْةَلاصبوتِتُم ًةيعتطبَق يِلحببيل َّ ةبمَقالعت ُلْك  شتُا ت كفلَك

  ةبيرتاتالزِّ نتمب يدبقبالَف يُنمت فحب  تصفمبيحك 

  وُعُمالدُّ  بضتِتي اْقمتلَُّت
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 ... !ْة َليمبَكِتُم ٌة ميتجت

 ... وتفُيالُايحك  ةبيرتاتبيلزِّ ِنايبدتيحك امَل ةتيرتاتالزِّ طتلبِتخفتت  تصفمبيحك 

 ... ميوتف ال ًِييفمت رُياصب يتبمتامَليحك  َةايرتالزِّ  تِ ُح نفمت  تصفمبيحك 

 يكبمتلألسف يُسى النَّلَقُا  تصفمبيحك 

 ... وتفكتي ُسيتنفوالدُّ ِ عفالطُّ لتحفثمب

ُتتت ِ افذا الاتهت يكتمتأسف    فُهلتأ

 ... ! وتفُخالُي يُباتأصف ُدعفبت نفي مبهتيدتَطصفات كفلَك

 ٭ ٭ ٭

 كوحبُمححححححححطت لُُّتحححححححح ِ افححححححححالَق اَكذت ةتيرتزاتحححححححح
 

 وحححححححكُ ُج لَُّتحححححح يُ األاَّحححححح ُحستححححححمفي تتهتحببحححححح
 

 
 ٌلجَّححححححححؤتُم ٌض فَيحححححححح ِ افححححححححالَق اَكذت ةتيرتزاتحححححححح

 
 كوحبُ ُصححححح  ميحححححعتجت ً اسفححححح َق بحححححهب ُ مفدتهتححححح
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 يهتمبسفححححجبب يٍءَقيحححححك شتحححح  وٍحُ َُحححح ُت فيصبحححح

 
 وِحُ حببحححح يءبَقك الشَّحححححيحححح ٍ سفححححجبَُ ُت فصبححححو
 

 
 كِبحححححححاَّأحب يَةَيحححححححيين ُرطبحححححححعفُا  تافحححححححم بتَيححححححح
 

 ! وِحُزُنححححححححح  احححححححححقتيين َططبحححححححححعفُا  َّال بتحححححححححو
 

 ٭ ٭ ٭

 َةوترفُذ ةب ااتالغت ِنيفللعت ِنْيالدَّ وُسقتو طتُدافتت دفَق  تصفمبيحك 

 ... يْةِتالُع مطنِيوالسَّ ةبميتدبالَق يتبينتاتللدِّ ٍبعفشت مِ سفِباسف

  يٌَّقافبت اٌع تِباخف  تصفمبيحك  ِنْيالدَّ وُسقتطت نفكبَل

 ِ مفالُع  تافبت وُهيت تبت نفمت ببْليحك َق ُهودتُجُو يُدقبالَف هبحبب يُدِعبسفات

 ... يتفات ي يحك النَّجفات وِرُضخفُيليت

 ... ييْةاحَل يِلَكأشف لَُّت ةتيزتنتاجلب ُلِزِتخفتت  تصفيحك مب

َُُدافتت  ٍةاتيفذي هت ٍديئبَق ببُبوفمتو 
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 ... الْةالُو آالفت يِسالنَّ دتنفبب يقتَي دفَق

 ةبداثحتواحَل ةبدميتالَق  تصفيحك مب يُءوالكميت يُرمتعفواملب نُّالَف

 ... ! يتفمتامَل ِلأجف نفمب يِسي النَّيتنفُد اِ دتخفِباسف ةتوترفُذ

 ! ... اتفذت ُدْلك ُخنبعفات  تصفمِب يةبَيال ُّ ظتْفحب

 ٭ ٭ ٭

 ؟ ِ صفححالَق نتيئك مبححجتححو هبُندفاتحح لفهتححو ُتوفجتححهت
 

 ؟ ِ هفالحححححدَّ َةَلحححححيئبَغ يُرعتاألشفححححح ُعنتحححححمفتت لفوهتححححح
 

 
 يتبتوفَلححححح َةَقححححح فُح أُتَفحححححي أْطومتححححح ُتوفجتحححححهت
 

 ِ ْطالسَّحححح ِلأوَّ نفمبحححح ِوجفححححاهَل لححححذاَك ُتدفُعححححَي
 

 
 ٍليتبحححححححَق نُيكِّسبححححححح يُراَّحححححححي جتاتححححححح َكوُدُنحححححححُج
 

  يجفحححححَي نفمبحححححنفَقصت لحححححك لُيحححححيفَل هبحببححححح زاحححححُدات
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 ٌ كَّحححححححاتُم  تأنفحححححححو ٍ ْلحححححححم ُححبحححححححححب يُ أنتححححححح
 

  يهفححنتيحححك  َكلتححوفوبت .. لكوفحتحح نفمبحح َكُنجفوسبحح
 

 
ُت  يتيتنفحححححُم َكُتحححححوفلححححح  ومتيححححححك َق َكُهححححح فو
 

  يافححيحححك نت َكفتيفوستحح .. كنبححْطيحححك بت َكمُُّسححو
 

 
 ينتححححححَقوفَي َكمبححححححْكحبت ىضتححححححين أرفُاستححححححافوتت
 

 ! ي ِّيححححك سبحححح  ُنعتححح  ي وأْلهفححححيححححك جت  ياُعبتححح أت
 

 
َُُدافحححتت ِنوفالَكححح لُِّتححح ُبيئبصتحححمت  ٍة تخفصتحححو 
 

  يصفححححاملب ةبحتححح بتَلحححى ي ف  ُجلُمحححوًدا  طتقتسفححح تتو
 

 
  فجت تشفححححي حَتياتاتالضَّححح  يتبخت فصتحححح ُعمتوأسفححح 

 
 ِ افححح يححححك الات  قت تغفححح ِت  لبوتدفم جتححح حبيدي بححح نتحححُت
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 ٍةَقحححححححْلَطَُ يلكاألهتححححححح يتبنتحححححححعفَل ُعمتأسفحححححححو
 

 ِ ْفالصِّححح ةبيبتيححححك ستححح قتَلحححْطُت كفَُححح ُصبَّ تتتححح
 

 
 يهتححلُُّت  تصفححك مبحيحح ِ هفالححدَّ وُفُ ُصحح وُنُهححتت
 

 ! ِ افحححم َقحببححح وُتُمحححات  يٍّصفحححمب تبوف  متحححوتسبححح
 

 ٭ ٭ ٭

  ٌسب ف ُهيتتَي دفللذي َق ُ َفغفُا  تصفمبيحك 

 ... اءفزتالعت َك تللذي تت ُ َفغفُا ستليف نفكبوَل

 ... ! يءفَقَة الاتَلكبشفُم تبوفمُت امَلكبشفُم  فيَقَي  تصفيحك مب

ُبُنيبإذا ُد ييٌءأحف يِسالنَّ ِنيفبعت يينتتتوفمت  تصفمبيحك    يًما توا 

 - ٍنْيدت وِسقتطتوفٍت دونت أيِّ مبت ٌلزتِتخفُم تبوفى امَلنتعفمت إنَّ -

 ! ... يءفيتالضِّ يهبِهنفُا ستيفَل ٍليفَل لتحفحثمب
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  ٍنمتحتم ثحبب ٍليفَليحك  ِ افالات اَكذت ِ عفلَق نيتلبحاحبي رتات

ُتلتيتبَق  تعتنفليت  ... اءف تححَّحالث نتمب زادببيمَل  فو

 ا وؤدتاهف يمنيتحتثم جتحبب نيتلبحاحبي رتات

  ِ افيحك الات  فكتينتمتحفث  ُجك أرتإنِّ

 ... يءفنتم َيَي وُدلتاخلت هبحبب وُنكتات يٍنجت فمت ِلْكًطي يحك شتنَّاتُم يتتبت

  وٍرُام قتحبب نيتلبحاحباي رت

  ِ افالات ِ جفاتحبب اً افا َقدتَغ ُ ُت تافَق إنَّ

 ... ! يءفمتالسَّ ُهُديهبشت

 
 َتمَّْت فـي القـَـاِهَرة

 البداية فـي

 يـوانتهت ف

 صباًحا  8

 م51/5/7002

 م4/7/7002
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 ... اْدَوالسَّ ِرْصَعفـي  ِنْووى اللَّْدَجـِب ْككَِّش

 ا ضيَنأْر َقْوَف ْمُتْيَوَتاْس َمِل واِناهَل َةَياِنَبَز أْلواْس

 .. !. اْدَدا ال ِشالًظِغ

 يِلالنِّ اِهَيِم ْنِم َكفَِّكِب ْفِرواْغ

 يِلِحَتْسامُل َضْعَب

 ... اْدَداحِل اِتاَجَهِتباْب َلمََّحامُل َتْمالصَّ ِددَِّرو

 ... اْدَشالرَّ ُوْطاخَلو يِّالَغ ُبْرَد ُبْرالدَّ

 ... اْدَو ألُف ِةاَيَهوالنِّ ِةاَيَدالِب َنْيَب

 

 ٭ ٭ ٭

 .. !. اْدَس ُدْبالَع

 الِكفـي األْس رُيِسَت اُءَبُرْهوالَك



 ... !َبـْعــــَد احِلــــَداْد 

 

 36 

 ...ا اَهَرَت أْن ُبَغْرَت

  َكالاألْس ُكِسْمُت

 ... ُقَعُتْص

 ...ا اَهَرَت ال

 ... ! واْساحَل اتيَكَه َمْهَف ُئطْخُت َتأْن

 ...  اْساألَس طُأاخَلُهَو ذلَك 

 ... الليِل الَةَص ْساِرَم

 ... يِِّسْرالُك َةآَي ْددَِّر

 ... اْدَهاجِل اِتآَي لَُّك ْكُرواْت

 ... ياْداالنِق ُدوَلُي ُهْنِم ِدرَُّمالتَّ ُتْوَم

 ... اْدَماجَل ُضِفَتْنَي اَتَهْيَه

 ... يِلالنِّ اِهَيِم ْنِم َكفَِّكِب ْفِراْغَف
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 يِلِحَتْسامُل َضْعَب

 ميِلاجَل ِوْلاحُل ِدري للَغْجَي ُرْهالنَّ

 ... اْدَبالِع اِريََّت دَِّض ُحَبْسَت َتأْنو

 ... ! اْدَهوى السُّْدأو َج ِمْووى النَّْدجَب ْككَِّش

 َتْوَجإذا َه ديِحامَل اِرَعبأْس ْدَهواْز

 ! اْدَياحِلَعَلى  وَنُبَكْرُي ْنمََّت ِمْسَلَف

 ويِلالطَّ ِرْحوى َبَه ْنِم يدِةِصالَق ُنْزَو

 : يِلاألِس دِّاخَل اذ وِقَف ْنِم ٍةَقْرُح َةَعْمَد يُلِسَت

 
 ُدُمـــــــوى  َعَلـــــــى َ ـــــــدِّ الَقِصـــــــيِد َتِســـــــيلُ 

 
َـَويــــــــُلالـشُّجـُــ ِلــــــْيَلي  ـوَدْربـُـــــَك فــ  ــــوِن 

 
 

ـــةً  ـُِل َلْحَ ــــــ ـــا ـــاُف  الـتََّفـــــ ـــُأ  أْسـَيــــ  وَتْلَمـــ
 

 يـــــــــــــُلِتَقو ل اِتـــــــــــــهـــــــــــــا َقْنِم َكوإنَّـــــــــــــ
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ـــا ُمُســـــــْرَتو ــًةِمَج اِةَيـــــــاحَل َلأْشكـَـــــــ  يلـــــ
 

ــَف ــا َل َسْيَلـــــ ـــي هـــــ ــفـــــ ــُلَم منَياَلالَعـــــ  ثيـــــ
 

 
 ُحـْسـِنـــــــــــــِهوُربَّ  َقبـيــــــــــــح ُيْسـَتــــــــــَدلُّ  لـِ

 

ـــلُ   ـــِه  َدلـيـــــــ ـــا  َعـَلْيـــــ ــــل َمــــ  وُربَّ  جـَمـيــــــ
 

 ٭ ٭ ٭

 ... اْدَزُفِتَح امَل

 : ر اِ َس َكُرْعوِش ْمُهُلاِتَخُي ـلفـي أَم اُسالنَّو

 «... !  اْدَمالرَّ ُلِعَتْشَي اَتَهْيَه »

 ْتَفيََّلَت الِمفـي ال َّ ِةديَنامَل ُةَئِر

 ِضاألْر َكْلِت اِءَفِش اُتَرشَِّؤوُم

 ... اْضَفِخـْدو فـي انْبَت
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 ...  اْضَف ِضاألْر َقْوَف ُمْلال ُّو

 ات َزِجْعُم ُثُدْحَت اِشَعاإلْن ِةَفْرُغفـي 

 ... !أْنَت ِمْنَها َدائًما َ الي الِوَفاْض 

 ِةرَيِثالَك اِتاَمَربالَكو باإللِه ُنؤِمُت َتْلِز اَم

 اَءَيِلاألْو َتْرُز َتأْن

 ... اْدَتالَع َتْزهََّج ِمْلالسِّ نَيِح َتوأْن

 اًخاِمَش ِةَمَعـقيلا دَّاِتامُلَع َكْلفـي ِت ِتْوامَل َمْغَر َتْلِز اَم

 ... ؤاْدالُف يََّح

 ... اْدَعِتدو فـي اْبْبَي ِتْوامَل ُبْرُق اَلَز اَم

 ... ياْدِدفـي اْز َكُصْقَن اَلَز اَم

 ...  اْدَصباحَل ُمُلْحَت ِرْذالَب َتْقَوِب ْنا َمَي

 يِلالنِّ اِهَيِم ْنِم َكفِّبَك ْفِراْغَف

 يِلِحَتْسامُل َضْعَب
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 ليِلالَق يِءبالشَّ يُلالنِّ ذاَك َسْيَلو

 ًأيََّهُم يُفِعالضَّ يُّاِعَرالشِّ َكُباِرَق َسْيَلو

 ...ْيِه إىل امُلَراْد َلَعيا ْنالدُّ َرِحْبُت ْيَك

 ... يْفِفاحَلَك يدِةِصالَق ُتْوَص

 ... ريْفاخَل اِقَرأْوَك ْتَطَقا َسَهوُفُرُحو

 .. !. فيْفاخَل ِرْحي َعَلى َبِكْبَت

 
ــْرفُ   ــِه احَلـــــ ــاُر فيـــــ ــيًدا َيْحَتـــــ ــا َقِصـــــ  َيـــــ

 
ـــِم ــِه الَعــــــــْزفُ   ـْثــــــ ـــن َيُتــــــــوُه فيــــــ  ُل َلْحــــــ
 

 
ــُعودٍ   ـــي ُصـــــ ــال فـــــ ــَو الُعـــــ ــوو  َنْحـــــ َُُمـــــ  و

 
ــْقفُ    ــِرُق َســــ ــنَي ُيْشــــ ــنيِه حــــ ــْيَس ُيْضــــ  َلــــ

 
 

 عيوأَســـــاَلْت ُدُمـــــ   َشـــــْفَرُة الشِّـــــْعِر َقـــــدْ   
 

ــاوَل ــ َهـــــ ــْن ِدـًأيضـــــ ــا ِمـــــ ــْزُف  َياِئَمـــــ  !َنـــــ
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ــاَم  َمْرَكــــِب  ِشــــْعري     ــُر  َيأِســــي أَمــ  َبْحــ

 
ــو   ــْوَف  َتْطُفـــــ ــيَدِتي َســـــ ــِه  َقصـــــ  !وَعَلْيـــــ

 

 ٭ ٭ ٭

 ... اْدَق ذُلا النََّم إْن ِمْلوى السِّْدجَب ْككَِّش

 ... الْدـِالب اِءَجأْر َتْمأُل ُكلَّ اِنَيْصالِع َةاَيَر َكيَدِصَق واْرَفْأ

 .. !. اْدَرْفى فـي اْنَسأْم َفْيَك َكِعْمَجِل ْبَجْعوا

 .. !. اْدلوَدا َبَساتنِي ْنِم ُتُبْنَي ِمْلال ُّ ِهْرُكِل ْبَجْعاو

 ... ! اْدَدامِل قيِهْسَي نَيِح ُرِهْزُي ِلْقاحَل اَكلَذ ْبَجْعاو

 ... اِدَداحِل َلْبَقَيْخَتِفي  َكِحْرَفِل ْبَجْعاو

 ... ! اْدَداحِل َدْعا َبًنَلْعُماْعَجْب لَفْرِحَك و

 
 م91/6/6006   القـَـاِهَرة 

 صباًحا   6000
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 (٭) ! ... ا فَعلْتاعتِذْر َعمَّ

 

 

 

 

 

، بعد  « أنَت منذ اآلَن غرُيْك» ا على ما كتبه الشاعر الكبري حممود درويش تعليًق( ٭)

 !ي قطاع غزة ـمحاس ف «انقالب » ما ُسمَِّي 
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 ...ريْق وَر الطَّطيَع ُعُبْي أْسَتِد َكَن اجُلْهليٍل ِماَر َقُأريُد ادَِّخ

 ٍب ْلاَع ِمَساَحِة َقَطِتُأريُد اْق

 ...َو َصديْق ْحَودَِّة َنِض امَلْعثَّ َبِني َبُنَمكُِّت

 ؤاِد ا الُفْن َمَراَيَعٍة ِمى قْطاظَ َعَلُأريُد احِلَف

 ...ريْق َض الَبْعَس َبْعِكلَت

 ر ٍّ ِر ُحْعٍر ِمَن الشِّاَع بَسْطُأريُد الدَِّف

 ! ...ْصَر الرَّقيْق َر َعَهألْق

 

 ٭ ٭ ٭

 

 ... وُل ُقَت «ري ْيُت َغْحا اآلَن أْصَبَنأ »

 ...َرْك ثـُْل َنَجمُِّت
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 !!!َرْك ْيَغ َتَحوَّْلوٍد َتُعُق ُذْنَك ُموإنَـّ

 ...ذَرْك ِصيِدَك ِحْذ ِمْن َقُخَف

 ِر ْعَت ِمَن الشِّْبَتَر السِّننَي َكْبَك َعألنَـّ

 !!!ْسِقطُ  ُعذَرْك ْوَف ُيا َسَم

 ِه ِزِلَمْنـِريَح بْسَتْي َتائَق َكزُّ الدََّقِفْسَتَك ال َيُلـْـوِمث

 ...ريْب ْوٍت َقْوَف َمَخ

 َداَء وُغ احُلُصَف َيْيِرُف َكْعَك َيُلـْـوِمث

 ...ْرُف األديْب ُد َحُلَيْخَف -اِن رَّ الزََّملُيْبِطَئ َم -

 !  ...ِغيْب َش امَلْيِزُم َجْهَي -ِة الَغال بالَب -قِّ َك باحَلُلـْـوِمث

 ...َك َربِّـِْبِني بأِج

 اْء ؟َت َسليُل السََّمَراِب وأْنُل التُّْسُن َنْحْل َنَه

 اْء ؟َيـِبُر األْنا آِخَت ُهَنا وأْنِضْبَنا َغاطنُي إْن َمَيُن الشَّْحأَن
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 إذا ُكْنَت َيْوًما َعذْرَت الذي َقْد َتَهوََّر 

 ِة َدْرِب اخِلياَنـِرُي بـِسو َيوْه

 !!!اْء َدْرِب الَوَفـِرُي بـِسو َيوََّر وْهَهْد َتْن َقَم َكْر بَربُِّذاْعَف

 (َر اإللِه ُذ أْمفَِّني ُتفْه) لَّ اجَلَراثيِم ُر ُكُذْعَتُكْنَت إذا 

 !!!الْء ذا الَباِوُم َهَقِة ِحنَي ُياَعاَز امَلَنَهْرَت ِجَذال َعفَه

 (َف وُسُي)  ْصَتمََّقْوًما َتَيُكْنَت إذا 

 وىْكاحَلَياَة ُصَراًخا وَدْمًعا وَشألَت ى َمَحتَّ

 ...ْن َعَداْء روا ِما أْضَمَمَربنَي ِلوِة األْقَن اإلْخِم

 ْيَرَك ُر َغُذْعْوَم َتَك الَيـِأوىل بَف

 !!!اْء َقِس َمِضيِق الشَّْفَنـِرُّ بُمَو َيوْه

 ... َف وُسَوةَ  ُياِصُر إْخَنأَراَك ُت

 !!!َراْء َعَر الشَُّها أْشَيِة الَغبِّ الَبُجـِاَك بي أَخِقْلُت

َّ 
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 ...ْن ِكاِد وَلٍة للِحَيَطْقَت َعَلى ُنْفَوَق

 !!!ذاْء ِسنِّ احِلـِا بَت َعلْيَهْفَوَق

 

 ٭ ٭ ٭

 

  « ِجْنـِالب »ُأريُد َرصيًدا ِمَن 

 ! ...ائْز ِر الَعَجِطِق ِشْعْنِم َمْهْن َفَن ِممَتكَّْي َأَك

 ِصيَدِةِتَذاَل الَقُأريُد اْب

 ! ... ْزَراِكميُع امَلري َجريَح بِشْعْسَتْي َتَك

 ! ... َرائْزلِّ الَغالَق ُكرَِّر إْطى ُأَبْذِب َحتََّن الِكًها ِمُأريُد إَل

 ...اِء ـَِت واملَن الزَّْياًقا ِمَفُأريُد اتِّ

 ...مريي ُيْرِضي َض
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 ! ... وائْزاَن اجَلَجْرِضي ِلوُي

 أَرى الَواِقِفنَي  ْي الِغ َكَن الصَّْمُيوًنا ِمُأريُد ُع

 ... ! ْزَد احَلَواِجِعْن(  ِدْبالَع/ أِخي  ) ِربأْم

 ... َك ْيَعْيَنوًنا َكُأريُد ُعُي

 ... !اِرْز ِر امَلَخى ُمَجرََّد ِذْكُب َحتَّْرَهَت

 

 ٭ ٭ ٭

 

 ْوِز مَن اللَّ وٍرَم امُلبيَداِت فْوَق ُزُهْعرُف َطْعأَت

 يْل ؟ِمِشيِد اجَلَر النَُّر ِسْحِهْشُت

 ٍل ْبويِر َحْقمِة َتى َجرَيْعَنْدِرُك َمأُت

 َف جيْل ؟ِدِه أْلْعَع ِمْن َبْصَنوُِّن جياًل لَيَكُي
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 َت األصيْل ؟رُِّد َوْقَغاٍي ُياِت َنى بإْسَكْرَضأَت

 يَّ ؟ُت ُأَخْلَتَق

 ...ْم َعَن

 ِخيْل ؟وِع النَُّذلَّ ُجُع ُكَطْقاَد َيَد أْن َكْعَب

 َكاليت أْرَضَعْت -ي َداَء أمِّـْأث دََّدأِخي َذاَك َب

 ...اِر وادي الِقَمي َنـف -ا َهْهَوِتِحنُّ لَقَت َتْنوُك

 ؟!ْه َتميُع الَعليِه وفيِه َجَحْجري َعـَِف ُأالُم بْيَكَف

 َدِر أهلي ْيوَن َبُتُع َزْيَطْقي َذاَك َيأِخ

 ... !ْه َتِه ُصْحَبـِلُيلهي ب(  ٍفُجوْل )ِب اِء َملَعَشإلْن

 َراٍب ِتَد ُعُقوِد اْغْعِت َباَد إىل الَبْيي َذاَك َعأِخ

  بنٍيٍر ُمِة ُسْكاَلَحـِب

 !ْه ا َجديًدا َرَمى ألَمَتريًّثـَ
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  -َك وُأمِّ -ي ْدِي ُأمِّـََديِه إىل ثدَّ َيَمَف

 ْت ـَاثَغمَّ ِحنَي اْسَتَوٍة ُثْهي َشـف

 ...ا َهْيَعَل اًلًعا وَرْكَجرَّأ َصْفَت

  -َك مَّوُأ -ي ُن أمَِّعْلاُه َيَناَق َرأْيَفْسَتوِحنَي ا

 ... !ْه َتْيَلَسَدْت َلإْذ أْف

 ...َت وأْن

 ... !!!ْه َوَتْهرْم َشْم أْحَتَل َيليَّ ألنِّوُم َعُلَت

 ...َك اهلُل َل

 ري اِت ِشْعاَهَجلَّ اتِّدُِّد ُكَحَربٍّ ُيْوقي َكَك َفوَعُلْف ُطفَِّخ

 ...ْت َعْلَفا اْنإذا َم

 ...َك اهلُل َل

 ...َك وَعْف ُدمُُفَِّج
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 ... !ْت ْلَتْوٍم َقَيـِْن بِك َعَلى َمواْب

 ...َك اهلُل َل

 ...ي ْدِل ِمنُِّب بالَعاِلَطَف ُتْيَك

 َت ْمَحَك ٍمْوَت بَيوأْن

 !!! «ْت َدْلَع» : وُل ُقْن َيْسُت أرى َموَل

 ...ا ِة َحقًّْرِح امَلَعاني اجَلِميَلَجـَِت بَجْحَن

 ( ِة الَغَق الَبَوْف) ْرَح َدَح ذا اجُلْمَت لَتْيوحنَي أَت

 ... !!!ْت ْلِشًما َفَحْت

 ؟؟؟ ...َعلْت َك َعمَّا َفَربِّـَِذْرَت بَتال اْعَهَف

 

 ٭ ٭ ٭
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 ... ْةوُع َسليَقُنِصرُي اخُلَف َيْيَم َكَعلُُّأريُد َت

 ... !ْة اِه احَلِقيَقَجَس اتُِّر َعْكَؤشُِّأريُد َمَجاًزا ُي

 في ِه ِلَحْتْيَلأْمِشي َع ِرْعِضيًبا ِمَن الشُِّأريُد َق

 !ْه ريَقِضلُّ َطِضيِب َيُدوِن الَقـِب ًىَنَمْعَك

 ...َر ألْسَك ٍرْمُأريُد َمَوائَد َخ

  -ِة اَقَل اإلَفْبَق -ُر مَّ ُأَسطُِّث

 !ْة ِفيَقارَي امُلْسَتَكْعَض امَلِديِح ألْفَب

 ليِل ِصيِل الذَّالَف ِرِعْطـِب ديْجُأريُد ُأَضمُِّخ َم

 !ْة ِليَقي اخَلاِقلِّ َبي َعَلى ُكُة َربَِّنْعوَل

 

 ٭ ٭ ٭
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 ِر اُبَخِه بالتَّوُِّثَلَد َتْعاِء َبي امَلـُق فوثـَأُي

 ْة ؟اِعريٍَّة َشِنَياِن ُأْغكَّضدَّ إَراَدِة ُس

  -ِة الَغالَب وِنُنَرغَم ُف - ِرْعُق بالشِّوثـَأُي

 ْة ؟ويَُّسوِء الطَّـِاُن بَدنَي ُيِح

 ِصيَد َوِحيدا ؟َت الَقَرْكاذا َتمَل

 ِة دوِن احَلقيَقـِوُت بُمِصيَد َيُل أنَّ الَقْجَهأَت

 َراكيِب َراَع التَِّتْدَت اْخا أَجَمْهَم

 ْة ؟ِطِقيَّا َمْنَنوَح َلُلى َتتََّح

 وََّس َسِضْرٍس َتـِب اًرُت ُعْمَوجَّْعَت

 ِحي ْيِلي وُصْبَص َلغََّن

 ُه ْنُت ِمْصلََّخنَي َتوِح

 !!!ْة يَّاٌل َعَلى اهَلَمِجي ِمثـَْصُرُخ أنَِّك َتُتَرأْي
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  -وَن ى اجُلُنِطُق َحتََّمْنْن ُيا َمَي -َك َربِّـِب

 ... ا أَن

 ... ي أْم أِخ

 ْة ؟ِضيَّذي الَقاَع َهَب

 : ي ْل لُق -ْوِء ْن ِشدَِّة الضََّم ِمحََّفْن َتا َمَي -َك َربِّـِب

 ... ا أَن

 ... أْم أِخي 

 ْة ؟ُدقيََّم الُبْنَسلَّ

 : ْل لي ُق -َد اجَلَوائِز ْصَواِصُل َحْن ُيا َمَي -َك َربِّـِب

 ... ا أَن

 ... ي أْم أِخ

 ُءيُه الشََّكَملََّتْي َيْيًئا لَكَك َشَملَّْد َتَق
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 ْة ؟َب الرَِّميَّْلُك َقْمِلِم َيالسَّْهَك

 ...ي َي َرأَس أِخِفَسْيـُِت بْعَطي َقوُل بأنُِّقَت

 ...ي ِكْبمَّ َتُث

 !!!ْة يَّي َرأُس َحى بأنَّ أِخَسْنوَت

 ( ... وارُيالسِّيَن )ُت ْضي َرَفوُل بأنِّأُق

 !!!ْة ْزٌء ِمَن امَلْسَرِحيََّي ُجوُل بأنُِّقَت َتوأْن

 !!!ْة رِّ الَبليََّشـِى بَسمَُّي -ت لريتا ْبَتْن َكا َمَي -َك الُمَك

 

 ٭ ٭ ٭

 

 ...الْم َيالي الظَّي َلـا فَهـِي بِكاِر أْبَن الَقوًعا ِمُأريُد ُدُم

 ...الْم ْرَي الَكُر ُعْسُتِت َيَن الصَّْمُأريُد ِرَداًء ِم
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 ...َذاْم َداِء اجُلـِاُب بَصِصيَدُة ِحنَي ُتى الَقَفْشُأريُد َدَواًء لُت

 َك اجَلَماهرَي ْلاِدُل ِتَبُت -برُي َت الَكوأْن -ُأريُد أَراَك 

 ...َراْم ِتَض اْحْعَب

 ...َك فيِه َل أنَّاَهَجْي أَتْوٍم لَكَيـَِصِغرٍي ب ًىَهَمْقـُِأريُد أَراَك ب

 ...ِدَي َك ِعْناَبألنَّ ِعَق

 ... !ْرُك السَّالْم َت

 
 َتمَّْت فـي القـَـاِهَرة

0066 
 م52/7/5667

 صباًحا
 



 ...اللَّـْيـُل َظــالْم  

 

 58 

 

 

 

 
 
 

 ... َظــــــالْم ــــُلــْياللَّ
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 ... اللَّْيُل َظالْم 

 ... َتَتَمدَُّد فيِه األيَّاْم 

 ... َتَتَكوَُّر فيِه األْعَواْم 

 ... اللَّْيُل َكَبْيٍت ُدوَن َشَبابيْك 

 ... !وَلُه َباٌب ال ُيْفَتُح إال ِعْنَد ِصَياِح الدِّيْك 

 

 ٭ ٭ ٭

 .. .اللَّْيُل َسَواْد 

 ... َقْد َلفَّ الدُّْنَيا باألْصَفاْد 

 ...َتَتواَلُد فيِه َخَفافيُش األْفَكاْر 

 ... َتَتَحرَُّر فيِه األْسَراْر 

 ...وُيَصلِّي فيِه األْبَراْر 
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 ... وَيُصوُل بـِِه الُفجَّاْر 

 اللَّْيُل َمَناٌم ِعْنَد الَبْعِض 

 ... وِعْنَد الَبْعِض ُسَهاْد 

 ِه اإلْنَساُن َخِطيَئَتُه َيْجَترُّ بـِ

 ... وُيَكرُِّر فيِه األْوَراْد 

 ... اللَّْيُل ِسَتاْر 

 ... ِمْصَباُح ُنَحاٍس ُيْحَبُس فيِه َنَهاْر 

 ... !وبِه َدْوًما َرْفُع األْسَعاْر 

 

 ٭ ٭ ٭

 ... اللَّْيُل ُدُروْب 

 ... !َيْخُطوَها ُكلُّ َحبيٍب للَمْحُبوْب 

  ...ذوْب وَيُتوُه بـِِه امَلْج
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 َمْع ُكلِّ َمَساٍء َيْتُرُك َهذا اللَّْيُل بَقليب 

 !ِقْطَعَة َفْحِم 

 ... َيزَداُد َظالمي اجُلوَّاِنيُّ وَيْكُبُر َهمِّي 

 َجَبُروُت اللَّْيِل ُيَقرُِّر َحْبَس الَفْرِح 

 ... بغرَفِة َغمِّي 

 أَتَعاَيُش َمْع إْظالِم اللَّْيِل ألني ُأْدرُك 

 !ْيَل َنَهاٌر َمْقُلوْب أنَّ اللَّ

 ...َيَتَنفَُّس فيِه امَلْغُلوْب 

 ... بُدُموِع الشِّْعِر امَلْعُزوِف امَلْكُتوْب 

 ... َقْد َسّوى اهلُل ُقُلوَب النَّاِس بَبْعِض َسَواْد 

 ... !والَقْلُب األْبَيُض ُدوَن َسَواٍد َقْلٌب َمثـُْقوْب 

 ٭ ٭ ٭
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 ... اللَّْيُل َبريْق 

 ... ِشُد َمْن َتاُهوا لَطريْق َقْد ُيْر

 والنُّوُر َكَبْحٍر ُمتََّسٍع 

 ... !ِمْن َخْلِف َظالِم َمضيْق 

 فـي ُظْلَمِة َبْطِن اأُلمِّ َمَرْرُت 

 !وِعْشُت َظالًما َعْبَر ُشُهوْر 

 ... وَعَبْرُت َمضيَق الظُّْلَمِة َنْحَو النُّوْر 

 . ..وامَلْوُت َكَبْحِر َظالٍم ُدوَن َرفيْق 

 وَحَياُة امَلْرِء ِلذاَك الَبْحِر امُلْظِلِم 

 ... ُنوُر َمضيْق 

 َهْل َسّوى اهلُل اللَّيَل َكَتْذكرٍي بَظالٍم َغلََّف 

 أْرَحامًَا ؟



 ُحْزٌن ُمْرَتَجْل

 

 09 

 ... َتْدريبًَا َعْبَر َطريِق ُمُروْر 

 !؟... َكْي ال َيْسَتْوِحَش إْنَساٌن َمْقُبوْر 

 

 ٭ ٭ ٭
 

 اللَّْيُل َكَدْرٍب َمْفُتوٍح 

 ... ِمْن َتْحِت ُخَطى األْحالْم 

 َيْنَسى اإلْنَساُن بـِِه َما َطْعُم ُمَماَرَسِة األيَّاِم َصَباحًَا 

 ... !فـي َحْقِل األلَغاْم 

 ... !َيَتَكثَـُّف فيِه ُدَعاُء امَلْظُلوِم َعَلى احُلكَّاْم 

 ... اللَّْيُل َسَواٌد ُدوَن َشريْك 

 ... !َمَساويْك  ُكلَّ( أو ُيْظِهُر ) ُيْخِفي 

 ...َتَتأمَُّل فيِه َفَتْفُرُغ ِمْنَك األْقالْم 
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 اللَّْيُل ُتَشاِهُد فيِه الَقْصَف 

 ... !احَلْرَب 

 ... !السِّْجَن 

 ... !احُلبَّ 

 ... !الَقْتَل 

 ... ! الَشكَّ 

 ... اللَّْيُل ِجَداٌر َيْرَشُح ِمْنُه َنَهاٌر َيْنبـُِض باألْحالْم 

 يِه ُدَعاُء امُلتََّهِم امَلْسُجوِن بَلْيَلِةَيَتَقطَُّر ف

 !َتْنِفيٍذ للُحْكِم الظَّاِلِم باإلْعَداْم 

 
 م5002 القـَـاِهَرة
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 ... !َبْيَن َقصيَدَتْيْن 

 

 

 

 

 

 



 ُحْزٌن ُمْرَتَجْل

 

 49 

 َبْيَن الَقصيَدِة والَقصيَدِة بـِْضُع ُخْطواٍت بال َزْرٍع

 ...ُيَخصُِّصها امُلَزاِرُع المِتداِد اجِلذِر َبْيَن النَّْخلَتْيْن 

 (ال َتْكِسُر اإليَقاَع ) ِهي َسْكَتٌة َمْحُسوَبٌة 

 ...َبْيَن النَّْغَمَتْيْن 

 ُب َسْمُتها ما َقْبَلها َدْوًما ُيَناِس

 وُتَمهُِّد األْحالَم فيما َبْعَدها 

 وَكأنََّها َتْرديُد الِزَمٍة بُأْغِنَيٍة 

 ... !ري َمْقَطَعْيْن ـَْفُتث

 َيْحَتاُر فيها أفَضُل الشَُّعَراِء 

 !؟...َكْيَف 

 !؟... متى 

 !؟...وأْيْن 
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 ِهي َلْحَظُة اإلْظالِم ِعْنَد الَبْعِض 

 ِعْنَد الَبْعِض واإلْشَراِق

 ( واإلْظالُم واإلْشَراُق َيْمَتزَجاِن ِعْنَد الَبْعِض )

 ...َل الشَّكِّ َبْيَن َحقيقَتْيْن ـِْمث

 َبْيَن الَقصيَدِة والَقصيَدِة فـي احَلياِة ِمَساَحٌة َزْرَقاُء 

 َتْسَمُح باْنِتَقاِل احُلْلِم ِمْن ُغْصٍن إىل ُغْصٍن 

 ...الدَّْوَحَتْيْن َكما الُعْصُفوِر َبْيَن 

 هي َلْحَظٌة َتْمَتدُّ فـي ِنَسِب الَفَراِغ باالْمِتالِء 

 ...ْحَظَتْيْن َكُسلٍَّم فـي الَوْهِم َبْيَن اللَّ

 َبْيَن الَقصيَدِة والَقصيَدِة َوْحَشٌة 

 َتْمَتدُّ فـي أَلٍم

 وفـي أَمٍل 

 وفـي َوَجٍع 
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 ... !ْن َكَدْرٍب ُمُقِفٍر َيْمَتدُّ َبْيَن َمديَنَتْي

 يٍّ ُيَسبُِّح َربَُّهـأو َهْدأٍة فـي َقْلِب صوف

 ...بَضريِح َسيِِّدَنا احُلَسْيْن 

 َتْسَتْرِسُل األْشَعاُر َعْبَر َقصيَدٍة َعَسليَِّة الَعْيَنْيِن

 َتْنُظُر للسََّماِء 

 ...وَتْنَتِهي تلَك الَقصيَدُة باْنِسَداِل اجَلْفِن َفْوَق امُلْقَلَتْيْن 

 الَقصيَدِة والَقصيَدِة َغمَضُة الَعْيَنْيِن  َبْيَن

 ...َبْيَن النَّْظَرَتْيْن 

 ...الُعبَّاِد َبْيَن السَّْجَدَتْيْن  أو ِجْلَسُة

 ...أو َكالشَِّهيِق وِرْعَشِة الُعشَّاِق َبْيَن الُقْبَلَتْيْن 

 َبْيَن الَقصيَدِة والَقصيَدِة ألُف ألِف َقصيدٍة 

 َبْعِضَها َقْد ُأْدِغَمْت فـي 
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 ...وَتَفرََّقْت َكالشَّْعِر َبْيَن َضفرَيَتْيْن 

 ...َما زلُت َبْيَنُهما َكأنِّي َعاِمٌل َيْسَعى إىل َتْسديِد َدْيْن 

 َما زلُت أْهبـُِط َفْوَق ُقبَِّة َمْسِجٍد 

 أْشدو َهدياًل َكاحَلَماَمِة

 ُثمَّ أْسَرُح َطاِئًرا للُقبَِّة اأُلْخرى

 َقصيَدِة والَقصيَدِة ى َبْيَن الَرُأ

 ...َل َسْعي الطَّْيِر َبْيَن الُقبََّتْيْن ـِْمث

 أَنا َمْن َغدا َيْسعى بأْجِنَحِة الَقصيَدِة 

 ...َكالَفَراَشِة َتْسَتِحثُّ السَّْعَي َبْيَن اَلَوْرَدَتْيْن 

 وأعيُش فـي ِتْلَك امِلَساَحِة فـي ِحَياٍد َلْم َيَزْل ُمَتَحيًِّزا للشِّْعِر

 ...َل ُهُبوِط َماِء الَبْحِر َبْيَن امَلْوَجَتْيْن ـْمث

 َقْد بـِتُّ فـي َقَلٍق 

 أَخاُف ِمَن اْنِتَهاِء الُعْمِر َقْبَل َقصيَدتي األْخرى 
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 َكأنِّي َسابـٌِح فـي ُلجٍَّة 

 ...َيْخَشى اْنِتَهاَء الُعْمِر َبْيَن الضِّفََّتْيْن 

 ٌم ُمَتَشابـُِك األْغَصاِنَبْيَن الَقصيَدِة والَقصيَدِة َعاَل

 ...َيْبدو َبْيَن َبْيْن 

 بَقصيَدتي األوىل َبَدأُت َمِسرَيَة األلواِن 

 والُفْرَشاُة َتْرُسُم فـي َيدي 

 ...ْوَحَتْيْن َزَمًنا ِمَن الَكِلَماِت َبْيَن اللَّ

 ِمْن َلْحَظِة امليالِد َحتَّى امَلْوِت 

 َيْقَطُع ُكلُّ إْنَساٍن َمسرَيَتُه

 وإنِّي َقْد َقَطْعُت الُعْمَر 

 ... !َبْيَن َقصيَدَتْيْن 

 

 القـَـاِهــَرة
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 (٭)... !  متى موِعُد امَلوْت

 
 

 

 

 

 

الـي  ييضضـي   ، ألمسدة ل« أجريوم » ا مع أهل دمياط فـي معركتهم ضد مصنع تضامًن(  ٭) 

 .إذا أقيم «  رأس الرب »على مجال 
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ِ   ــــــِ   ــا ــر   »ِلَســـ ــي    «َرأِس الَبـــ ــاَص َيِصـــ  َ ـــ

 
ــاِة َمـــــــدي    ــْعِر اَ َيـــــ ِِـــــ ـــي  ــِد فـــــ  َفَيْمَتـــــ

 
 

ــِر الــــي  َجــــاَر أْهُلــــ    َيُضــــول  َعــــِ  ال  :َعْصــ
 

 «! ي َعلِّم ـــــ  َمـــــا اُ ْســـــ    ْهـــــَو َقبـــــي    »
 

 
ـــِ  ِ   ــ َِــــاِدً ا «َرأِس الَبــــر   »ِلَســــا   َ  َيْنِطــــ

 
ِِ َفْهــــــَو َفِصــــــي  ـ ـِــــــ ِِــــــطفَ  َمْوٍج َعَلــــــى ال

 
 

ـــَِمْصَنٍع ِِ  ـــــــ َِ َقطفًعـــــــــا للَِّســـــــــا  ي ريـــــــــد 
 

ــي    ــ  وِر َيِســـــــــ َِ الِصـــــــــ ــْو   ذاَك َدم  َفـــــــــ
 

 
ــ ْذَ    ــَدا ي  َيـــــــ ــٍد... أْعـــــــ   ر بَّ م َجاِهـــــــ

 
ــَو َذ ـــــــي     ــْيَ    اَذـــــــ َّاَر  ْهـــــ  !َغـــــــدا َيـــــ

 

 ٭ ٭ ٭
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 ؟ «َمَتى َمْوِعد  امَلْوِص » 

 ِْ  ... !َقاَل اللَِّسا

َِِناَعِة َ ْعِض الِدر  ْع  «ِدْمياُط »    ِْغ وَلٌة فـي   ...َم

 ِْ َِْوص  األَذا  ... َيْصَدح  فـي اَذو  

 ...ْعب  ي ِحِب ِلَرب  األَناِم الِرُكوْع َِ «ِدْمياُط »   

َِ َرففِض اخُلن وْع  « ِدْمياُط» ت َؤي س    ...أْرَكا

ِْ  «ِدْمياُط » ت َؤث ث   َِاِطئا ِ ْعِر َيْسُكن      ...َ ْيًتا ِمَ  ال

ِِ ِ ْسَبِتَها )َفِمْ   )( ي و
ِ م وِد امَلَباني  (٭  َتْسَتِمِد ِطَراَز 

ِْ   ـَِرغفِم م ر  ِر  ...ال ََّما

 ... َلَها فـي اِذَهاِد َنِصيب 

 ... َلَها فـي البـَِحاِر َنِصيب 

 .م  األ ياء الضدمية فـي مدينة دمياط : يوِ ا سبة (  ٭)
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 ...  فـي النَّْهِر أْيًضا َنِصيب 

 ... َلَها فـي اَ َياِة َنِصيب 

ِْ أَتى َ ْج   َجرَّاَفٍة َكْي ي َكس َر ِمْنَه  ...ا الِضُلوْع إىل أ

 : َيُضول  

 « ؟...َمَتى َمْوِعد  امَلْوص » 

 

 ٭ ٭ ٭

 

 ؟  َمَتى َمْوِعد  امَلْوِص

 َيا َ َطَ  امَلْوِص 

ٍِ َعَلى َرأِس َ ر  اخَلليَضِة  َِْدِ  ِلَسا  َيا َمْ  ت َحا ل  إْخَراَس 

َِكفِل َمْنح وَتٍة فـي أثـَاٍث   م ْني       ِغ الَبالَغِة فـي 
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 ... !م ِضيئا  -  َرغفِم ع ص وِر الظَّالِم -ْبَضى ِلَي

 ؟  َمَتى َمْوِعد  امَلْوِص

 اَيا َ َطًنا َقْد َرأْيَناه  فـي اَذْوِر َدْ ًما َيريًع

 ... ! ِ نَي َير ِد امَلَظاِلَم َدْ ًما َ ِطيئا 

 ؟ َمَتى َمْوِعد  امَلْوِص

 ِننَي َيا َ َطًنا َ اَص ي ْ    ج م وًعا ِمَ  امُلْحِس

 ! َدْ ًما ي َرقِّي امُلِسيَء 

  َمَتى َمْوِعد  امَلْوِص ؟

ََِكْوص  َل   ِمْ  ي م وِم اَ َياِة   َيا َ َطًنا َقْد 

 ! «َهِنيًئا َمريئا  »: َفَضاَل 

 َيا َ َطًنا  َمَتى َمْوِعد  امَلْوِص

 -َرغفَم ُكل  َغَراِمي  -
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 ... !ا َ ِييئا أُقول  َل   ِ نَي أْخُلو  ـَِنففِسي َكالًم

 ... ! َمَتى َمْوِعد  امَلْوْص

 

 ٭ ٭ ٭

 

ـــِ ِ   ــ ــَر «َرأِس الَبــــر   » ِلَســــا ــا َجْهــ  اَيْنِطُضَهــ
 

ــرَ     ــو ُل  َقْبــــ ــي ي َحــــ ــْ  َيْبِغــــ ــ لفَع   َمــــ  اَيــــ
 

 
َِْعبـــــــــِ ِ   ــاِل ِل ــد  ح   اَذَمــــــ َِــــــ   ِ ــا  ِلَســــــ

 
  ي لفِهم ـــــــــ   َنْهـــــــــرا... ي َهْدِهـــــــــد ه  َ ْحـــــــــًرا 

 
 

ِِ الَضِديِم )َيَيْبَضى َكَما  )( الِسو
 َقِصيدًة (٭

 
ــْيرا  ِْـــــــُكر َنا َ ـــــ ــْيًعا َفَت ــد َها ِجـــــ  ن َمج ـــــ

 

 .م  أمجل األماك  فـي مدينة رأس الرب : السوِ الضديم  ( ٭)
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 اَذميـــِل م َمـــدٍَّد ( )( َِـــارِع الن يـــِل )َكَمـــا 
 

ــرا    ــا َ ْحـــــ ــٍر ِلَيْ ِتَمَهـــــ ــْ  َنْهـــــ ــَدُأ ِمـــــ  َفَيْبـــــ
 

 
ــْوِص   »  ــد  امَل ــى َمْوِع ــد   «؟ َمَت ــؤال  م َؤكَّ  الِس
 

ــَنضفت ُل   َن ـــَيـــــــ ــْعرا  ـْثـــــــ ِِـــــــ ــ     !ًرا  َنْدِفن ـــــــ
 

 ٭ ٭ ٭

 ؟  « َمَتى َمْوِعد  امَلْوِص »

ِ   ال َرْجَفِة   ... !َقاَل اللَِّسا

 ...( )( َ اَرِة البـِْرَكِة )َفَردَّْص ز   وف  اَ َياِة َكَما الِصْبِ  فـي 

 ...ِبِر َلْسنا َنَ اف  الَوِعيْد َتُضول  الِ   وف   ـُِكل  التََّك

 ِِ َِاَ َنا ِمْ  َقديِم ال ََّما  ن َصن ع  أْخ

                                                 

ِــارع فــي مدينــة رأس الــرب ، ميتـد لحــاذاة النيــل  تـى يصــل البحــر    : ِـارع النيــل  ( 1)

 .اللساِ   يث

 .م  األماك  الضدمية فـي مدينة دمياط :  ارة الربكة ( 2)
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 ... ِعْنَد اللُّ   ِم َيَنْصَنع  ِدْرَع َ ديْد 

 ...َيَنْمَنع  َقْتَل اَ َياِة  ـَِضْتِل السََّمكف 

 َفِدْمَياُط َ ْحًرا  َنْهًرا 

ِِل  َغْ َل اَ َياِة  ـَِغْ ِل  َّ» ت َوا  ... «َبكف ال

 ...َِْعب   ـَِمْصَنِعِ  فـي الصََّباِح اْنَهَمكف  «ِدْمياُط »   

 ...   َما اْرَتَبكف م ِ  ِ نَي أَتى َجْحَفل  امَلْوِص َقاَم ي َضا

 َِْعب  اد َخاٍر  «ِدْمياُط »   

 ي َوفِّر  َطاَقَت   فـي الِضَتاِل

 ... !د    َفَتكف  ِ نَي ي َضاِتل  َيْوًما َتَراه   ـَِجْيِش الَع

ِِ اَ َياِة  َِ َقطفَع ِلَسا  ...ي ريد 

َِ ي ؤاِل  :  َنْح   َقَطْعَنا ِلَسا

 ... ! « َمَتى َمْوِعد  امَلْوْص »

 َتمَّْت فـي القـَـاِهَرة
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 ! ... ِصيَدْةُر الَقـــْصِم
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ِ  َ َ ا ربةةةةةةةر ر   الشِّةةةةةةع ِ  َطبيَعةةةةةةُ  َرةةةةةة   ْ  ِ  ُجةةةةةة

 
َََ   ربةةةةةةةةر ر      ِ َرةةةةةةة   ْ  ِ  وَلةةةةةةةشُِّع الشِّةةةةةةةع ِ  ُجةةةةةةة

 
 

َُةةةةةةة ُ  َ  َي  ُ اُلةةةةةةة ُ     ُيع طرةةةةةةةن وَيال َقةةةةةةةُي ْ 
 

ِ ِْ  َ اكربةةةةةةر ر  ُِ  ةةةةةةن ه  !َكةةةةة لَب  ِ  ُيال عرةةةةة
 

 
ُُ َف ةةةةحُ  َ    رةةةةن  ةةةةَ  َ ةةةة      اُلُ ظرة ََةةةة   لةةةة

 
  َ ُُ َك  ربةةةةةةر ر  َِةةةةة  ُ  َو  َِ اور َ َ َرةةةةة  َو  ةةةةةن  

 
 

ُُ لرشِّةةةةةع  ِ  ُ    َ  َطي ةةةةة  ُ ال ةةةةة ن ُموَ اَلةةةةة  َ ةةةةةَ 
 

َََط لربةةةةةةةةةةر ر    ِ َرةةةةةةةةة ْ  َي رةةةةةةةةةه    ِ  وِاَك ُجةةةةةةةةة
 

 
ِ  ُي   رةةةةةةن َ َ ا رَطةةةةةة ُ    الشِّةةةةةةع ُ  لةةةةةةن َوَطةةةةةة

 
َََق كربةةةر ر       َكةةن  ََُطةةَي الُعال ةةَ  َفةةع َي   ةةةن 
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  ِّ َلشِّ رةةةةةةة رََةةةةةةة   اَ  َي  ةةةةةةةُ ُ  َ قِّةةةةةةةن فرةةةةةةة   

 
ِ  َ َ  ِ  ةةةةةر ر َرةةةة َِ َ   َ ةةةة    َكةةةةن  َيال ةةةةَقَح الةةةة  و

 
 

َََشةة  رِ َ      األَصةة َلُ » : َُةة ل ا   «َ ي ةة    ةةةن 
 

 ُُ ُربةةةةةةةر ر    »: َ ُقر ةةةةةة َََق  ُم  ةةةةةةةن  َِ  «! َِلةةةةةةٌَّ 
 

 
ِ  ََصةةة َل ر ر   احَلَ اثةةةَةُ » : َُةةة ل ا   «ُ غ قرةةةن َ ةةة

 
 ُُ ََ َة لربةةةةةر ر   »: َ ُقر ةةةة ِ   ةةةةةن  ََةةةة    «!  َِلةةةةٌَّ 

 
 

ََةة  َ رراُلةة ا.. « األَصةة َل  َ   ةة ي   » : َُةة ل ا   و
 

َََه  ربةةةةةةةةةر ر  َ ِّ ال  ةةةةةةةةُ  َلَ  َ ةةةةةةةة م   ِ  !َرةةةةةةةة
 

 
 ُ ََِ ِرُ  القِّق ةةةةةةة ر ْ ُ ع طيةةةةةةةٌَّ َجةةةةةةة    ََةةةةةةةَشا

 
َََ ا ربةةةةةةةةةر ر      !وْ ُ َهةةةةةةةةقُِّ  َ َقةةةةةةةة   ةةةةةةةةةن 
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 َِةةةةةة   َيال ررةةةةةةٌُّ القِّق ةةةةةةُ  َ ه ةةةةةةقري    ُيَ  ِّاُلَقةةةةةة   

 
َِا    ةةةةةةن َ َ اُثبةةةةةةر ر  ََع َقةةةةةت ا   رَيةةةةة ِ   َ!َ ةةةةة

 
 

َرةةةةةةةن َ  يَ ةةةةةةةُ  ُ     الشِّةةةةةةةع ُ  َصةةةةةةةق    وَ   
 

ُُقرةةةةةةيُ  َفةةةةةةعريَ ا  ةةةةةةةن   لبةةةةةةةر ر      !ََ ةةةةةة  ا
 

 
َُ ِّ رةةةةةةَ      ََةةةةةة  َ اَ  َيغ اُلةةةةةةُا َو َيق َ ةةةةةة ُ  

 
ُُبةةةةةر ر    َك لري ةةةةِ  واله ةةةةب حُ    َيب ةةةةُ و  ةةةةةن َ َع 

 
 

ُ ةةةةةة   ِِ  ََةةةةةة  َ اَ  َصةةةةةةع َب  وَفةةةةةة     َطيَِّعةةةةةة  َ 
 

ِ  َ َ  ُ  ةةةةةةر ر    َ ُيه  َرةةةةة   َُ َِ َنةةةةةي   بةةةةةةرُر الةةةةة  و
 

 
ِ  هن ةةةَ   ِ   ةةة ل ِّ   ِ ...  َكةةة لقِّ   ِ  َُ رةةةة ر َرةةةة    ُ 

 
ِ  َطَ  لبةةةةةةةر ر   َرةةةةةة  !َ ةةةةةةَ اُ  َي  َ ةةةةةة    يَقةةةةةة  
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ُُ َ  َ ةةةةةةُ   ر  رةةةةةةن أُل   رةةةةةةَي ُ      ََةةةةةة   لةةةةةة

 
   ْ ُُ  َشةةةةن ََةةةة  َ ظريةةةة َََ  فربةةةةةر ر   و   ِ  !َرةةةة

 
 

ِ  َلةةةةةشِّا ر َ ةةةةة لَ    ُُ َ  ُعةةةةةُ  َ ةةةةة  الرِ   ََةةةةة   لةةةةة
 

ِ  َ َق ُ  ةةةةةةةةر ر      َرةةةةةةة  َ  ِّةةةةةةةت ََ ةةةةةةة َ  َ هرةةةةةةةيَب  
 

 
َُ األن ةةةةةةَع َ  َطر َعُ ةةةةةة ُ   ِ  َ   ُرةةةةةة ََةةةةةة  طر  لةةةةةةن 

 
ُِوُ  رةةةةةةةةن َاالريةةةةةةةةِ  الَ ج ةةةةةةةة ر َن  ربةةةةةةةةةر ر    َي

 
 

َُُ يَِّر رةةةةةن   َج َ ةةةةة ُ  ُ ال ةةةةة ن وُ ر الرةةةةةن  ةةةةةةن 
 

ََ  ربةةةةةةةر ر َير ُ ةةةةةة  َكطر  ةةةةةة   ْ   ةةةةةةةن   َ ةةةةةة ن
 

 
ََع َ َك رةةةةةةن والشِّةةةةةةع ُ  يَ     َُفةةةةةةقرنَج َ ةةةةةة ُ  

 
َُُ قِّةةةةةةةُ  َط  َ ةةةةةةة   ةةةةةةةةن َكَ   ربةةةةةةةةر ر  ََ ةةةةةةة  ا
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َِ األن ةةَع  ِ   ََ  َكةة َره ةةُ  َيةة   ُ   َيةة   َُةة  َُةة  َ ِ 

 
ِ  ُفةةةةةق َي  َفَ   ربةةةةةةر ر    َرةةةةة  َُةةةةةَ اِ ُ  الشِّةةةةةع ِ  

 
 

   ِض ُل ِّ رةةةةة ر َل رقِّقرةةةةةن َلةةةةة   ََ     ةةةةةةن ُ ةةةةة   
 

َُ اِ  ةةةةةر ر    َط ُ ةةةة  َ َرةةةةت َ   ةةةة ِ     ِ َرةةةة   ِ  !َلةةةة  
 

 

 ٭ ٭ ٭

 

َرقِّن َن  رَ ا َيَ َع ىل  غ ِ ُ  اف  رغ َ اَ  َ ع ِاَف َ   ...القِّ ِس 

َََقَح الَقهريَ َع ِ   َع   وَ َع ىل    ِ ََ  ... ُفب َ  َ  

 ... ِ   ق    َق  رَي رن 

 ََُ  ُُ  ... ِ ة لرقِّ  ح يَِّ َر  
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َُ  ُق َ َ َرة َ  َي ة ه ِّ القِّ   َلَ  اجَل ثن  ُ  َن  َ  ن الشِّع ِ يَِّ  ا

ِ  َنع ِ  َر  َج  َي     رَ ُق الَ َ اِ ِس  ةن اف  رَ  َ  ر ُ ه َر   

ْ ََ ِ    لقَِّ   رِ    ... ! َكُغه 

 ُ  فرر  رَرٌ  ُ َقيُِّ  نة القِّ 

 !َب ر  ر  ِ  ر َ   ْ ة وَ ي  ن نرع ُ ُ  َيب  و لرَ ث

ََق ُ َ    َُ   َم  َُ  رَ ٌع و  ...الشِّع ُ  

َُ  رَ ع  لُي ة  ر ُ  َك ف ة والقِّ  ْر   بةرَ َ   ة َق 

ْ  َ  َُ ََُظ ََّ ا   ... ! َ َيق َ هرُ  الَق يُا 

 َن  ُ  الَقهريَ عر  رَ  َي  ُفاُلَ   َ الرن

 ... ! َن     َيُ  ُق الهِّ َ  واألنَ  ْ

َِا وفرَ اَن َي  شرُ  َك  رَب  َ  َج ْ  َُ جر  ... !َن ُ و الَ َه َ َ  

  ََ َِانرع  ن هِا  َُ َج َِ اإلجَي ُ  َي  ُ ج   اف ُ    ر
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 ... !وهِا َ َ ا اف  ر  َف ُلُ  َ َ َق  َ َ اُ  َ َ  َِّ  اف  ر  َف ْ 

 َ َ  ى اجَلاَل َ   ةرَ ك بةر ر  ةن َيال َق  

َََ ت َ   َ  الشِّاَل ِ  َ َ ى اجَلاَل َ  نراَل ْ  ... ! وهِا 

 ... رق  ن األَص َلُ  ُموَ  َنِّ َ َ رُّ   

 ...وفرَ اَن َيق َ  رُ  األَص َلَ  َ  كرَي  َط  ْ 

ََظ َ َ ا ََِ ا ْ    رق  ن احَلَ اثَةُ  َج  

 ْ  َ  َُ    ُ  ...وفرَ اَن َيظ َ ُ    حَلَ اثَة ر َف ِ 

ََُ كََّبٌ  ََُب َِّطٌ    نرع  ن َ َ اكري   

 ...َكَ ي    َ اكرَ      ةن الَ   َ َ  اىل 

َر  ْرَ  الة َيق َ  ُ   ََ  َ ى اهُلُ و  قِّيِ   ةن 

َر  ِِة وه   َ َ  َِّ  َ   رَب  َل َ ي َ ُ   ُرط   َن ْ  َ  اجَلَ اِ   ...َف 

ََ الهِّع َ    ََ  َ اَ  َي  َ  ُ  الطَّ ي
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َِ َُ   حَلَق  ر َرَع  ث َيق طر َر  َ حعر اهَل ى ُةَج    ِ   َ  ِ َر  ... ِّاَ َ   

َُ ريِح  وفرَ اَن َي  اَلُي   ل  ُ   ر َو  ا

َ َ اْ  َِ ال  ر َط ِ  واأل  ... !َجَ ا ر

 ... َره ُ  الَقهريَ ُع

ََُ َ  ِّئ    لشِّع ِ   ... !والَقَطَ اُ  َ َ َق َجبيقر ر َ َ  ْ  َنع ُبَ   

 

 ٭ ٭ ٭

 

َرةة ر  ... َره ةةُ  الَقهرةةيُ     ِ  َََ  َ اَلةة َم    ةةةن 
 

ِ  َ اَل  رالرةةةةة ر   َرةةةةة ْر َي  ةةةةةُقُ  ُط  ةةةةةَ ا  َُةةةةة   َك 
 

 

َُ  رَيةةةة   ... ه ةةةةُ  الَقهرةةةةيُ   َر  وَنةةةةع    َفةةةة ِّ 
 

  لرالر رةةةةةةةةةةة َ ع  َُن ةةةةِ َ     ةةةةةن َوج ةةةة ر  َ ةةةةةةةةةةَ  ِّ
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َََع     ُرب طرةةةةةنم  ةةةةةةرَه   َره ةةةةةَ    الشِّةةةةةع ُ   ةةةةةةن 

 
َِةةةةةةةةة ن   ُُةةةةةةةةةَو َ         ةةةةةةةةةةن َ اَل  رالرةةةةةةةةة ر َو

 
 

َِ ُجاُلةةةة ِي القِّةةةةة ِس  ةةةةةن ََلةةةةة     َ َي  َ ةةةة ُ  َ ةةةةةي 
 

ُِةةةة  َ َي  ِ ِِ َي َََ افرةةةةالر رَكةةةة لُقط    َ ةةةة   ةةةةةن 
 

 
َره ةةةةةَ  َ  ةةةةة   ُ  لَع نرةةةةةقرَ  ة الشِّةةةةةع ُ   ةةةةةةن   بي

 
ُ   ةةةةةةن َ َِس َ  كرالرةةةةة ر    َو َطر َقةةةةةٌ  َُط ررَقةةةةة

 
 

َُ   ألن ةةةةةَع ِ   ةةةةةةن َ َبةةةةة     َِ  َ  لَقه ةةةةةُ  َي  ةةةةة
 

َََ  كرالرةةةةة ر    َُ ُ وَ ا  ةةةةةةن   ُيَ   جرةةةةةُ  الَبي ةةةةة
 

 
 والَقه ةةةةةةةةةُ  َيق ُ ةةةةةةةةةُ  َنةةةةةةةةةع َب  ْ ُيَ  مرُ ةةةةةةةةةُ 

 
ِ  َ َ اُكالرةةةة ر   وَيال ةةةةُل اجَل َرةةةة  ي ةةةةَ  َ ه ةةةةاَل  
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َُ  رَيةةةةةةةة      والقِّةةةةةةةة ُس ُ   فرةةةةةةةةُ  لر  ةةةةةةةةر َط ِ  

 
ُ   ةةن     َُة   ََصة َ   ( !َََ  نرةالر ر  ) َكَ ك َر   

 
 

ُ  لرَظ لرالرَقةةةةةةةةة   َ   ةةةةةةةةةةر   َ ا  الشِّةةةةةةةةةع ُ  ُ ط ةةةةةةةةة
 

ِ  َجَ ا رالرةةةةةةة ر   ْ  َ ةةةةةةة َِا َِاَك َ ع ةةةةةةةُا َجةةةةةةة  !و
 

 ٭ ٭ ٭

 

 ُِ  ...َ  َ  ُي ْ َ  َ  

 ِ ََ  ُْ ِرَ   ُِ  و ََُب   ... ! َ  ُ  ا ال  َ اَ  

 ُِ ََ ِّا  ...وََ   أل   رن َ   ةر   

ََُ  َ   لر ر َريُ  َيش ُ ُخ  ةن جرَ اِ  الظُّر ِ  َط  َُهريَ  ن اإل    و

 ُِ  ...َ  ِّت َ ُ  ِّ ِ َي 
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ُُ   لري ِ  الطَّ يِ  وَل  َ  ر الشِّع ِ  األصريِ  ُرب    ُ 

ُُ َي  ُرُ    لَب يِ   َُهري نَيبةري ْر َ ق ُ ُ   ةن  ََُب  ُِ ال    وَ  ُي

ُِ القِّ ريِ   ُ  َ َرَ    ةرحك اَل  َُ َََع    ُ بِّ   ِ  َ 

َُ   َيُ  ُ   ةرَ   َ َ امرُ  ث ِ  ُ ُ وف      َ ع َةوَ 

 ... ! َ َي ريُا َ   ُ  القِّيِ  

 

 ٭ ٭ ٭

 

َْ الَقَه  ر   و  ...َ َ َُ  هل َق 

 َ َِ ِر   والشٍّع ُ   ةن ال ِّه  ري  ...ا

َُهريَ  رن   لطَّ  ِي َف جر      َ   َ ُِ  ...واحُل  

 ُ ََررٌٌّ لرُيه  رَ ُ   ةراَل  ُف  َُِق  وْ  َََ افريُ  الَبَش َ  ر واجَلاَل ُ    َصَ َ    

ِِ الَقهريَ عر ََ ََ  ثريِّ   َ ب  رن َ َرت َ   فر ى 
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ُر   ة َر  ََُ ا  ... ! َ  ُص  رنٍّ َ اَل َِّح  ةن ا

ِ  ُموِ والشِّع  َر ُر    ِ ة الَقهريَ عر  ةن ُكُ  فر القِّ  ُ    ... !َ ا

َِ القِّ  َر َََ افري    ُِ  ةن  ْر َ ال َ  َََ اكرُ  الش َعَ ا  ال ِّكريٌّر ِ ة و

َِ الَقه ِ  ُ َ اصرُ  َر    ِّ  َ َ ََ  ا َِ الشن َيال َ       َُ ََُ ا ر    ا  ... !ا

ُِ ْ  قر  ن  ر ِّ َ   َُ ريِحوََ   ََُج ِّ  ظراَل ر ا

ِ وِ  َيال َ ُ َ   ِ    ل ََ ْر  ِرَ   َِ  و  ِ   َ َ 

ِ  َي  ُ   الَبَش َ َ  ََ ُِ ُك ِّ   َ َ  وَ

ِِ ال ِّ ريَهُ     َُ َََ اكرُ  ا  َكن  َ هرَه 

َرن َك لطََّ ا ر     ََ َ  ِ  ... !َر

ََ حيرن َما راَل   ةن الشِّع ِ  َ ا ر     !وََ    َ    ن َو 

 

 ٭ ٭ ٭
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ِ  َ َ ةةةةةةة  مر ر  ةةةةةةةةةةةةةنرع  َرةةةةةةة ًَ ُ ةةةةةةة َ ا      َ ةةةةةةةَق َّ

 
ِ  َ اَلةةةةةةة  مر ر َرةةةةةةة   ْ  َي  ةةةةةةةقرن ال  ةةةةةةةَ اَ   ةةةةةةةةراَل 

 
 

ُُ ِّاَفةةةةةةة   ةةةةةةةةرَق  رَي      ُي  ةةةةةةة ن الَ قريَ ةةةةةةةَ  
 

ََ   ر     ِِ َُ  راَلةةة   ةةةةن َصةةة      َِ   ر رةةةةةةوَلةةة   َيةةة
 

 
َُ  َ  رَيةةة     ََ  رةةةي ر   ُيه ةةةغرن هىل القِّيةةةِ   ةةةةن 

 
َُةةةةةة   ََ رةةةةةةيُ  ا ْر  ةةةةةةةن َ ةةةةةة ر ر َ   َي  ةةةةةةَ الر ِّ    

 
 

ْ   ةةةةةةةن ََصةةةةةة َل ر ر   َ ةةةةةةَ ى الَقةةةةةة ريَ  َجاَلةةةةةة 
 

 وَي  ةةةةةةةةةَ  رُه ا   رَ ةةةةةةةةة َ ا  ةةةةةةةةةةن َ َ ةةةةةةةةة  مر ر
 

 
َُةة   ُنةة رَش      َ ِ  الشِّةةع ِ    ُكةة   ال  ةةُي فر َ ةةح

 
ََةةةةةةةةة    لرالرب ةةةةةةةةةَ مر ر   و رر ةةةةةةةةٌَّ َ ع ةةةةةةةةةُا َكَ ا
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 َ  ُ  رةةةةةة ر َ حكَّةةةةةةَ  اله ةةةةةةب ُح  ةةةةةةةن َ  ةةةةةة ا ِ 

 
ِ  َ حكُّةةةة ر رَة   ةةةةةةةي ةةةةُ  َ رَُّ ُ  الةةةةةةةة  ةةةَ َي َرةةةة    

 
 

َر  َره ةةَ    َُةةق َ الر   ُ  الَبةةش ِ ة  ةةةالشِّةةع ُ   ةةةن 
 

َر  ... !ُ  َفةةةةةع  ر َ  ريةةةةة    ةةةةةةن َ اَلةةةةة  مر ر ة  ةةةةةةو
 

 
َََ   رقرَ ةةةةة    َره ةةةةةُ  الَقهرةةةةةيَ ُع  ةةةةةةن َ  َ ةةةةةت 

 
ُ َهةةت َ اَل  ةة ر ر    َره ةةَ   ةةةن َ  !والشِّةةع ُ   ةةةن 

 
 

 ٭ ٭ ٭

 

 ... َره ُ  الَقهريَ ُع

َُعري    ِِ ا ََ ِّ ُِ  ةن ال ِ  َن  َق ر األ    َر  ...َو  ُ َ   
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 ...َره ُ  الَقهريَ ُع 

َُ القِّ  ِ     َ ُِ َُغري   ة  َ  ُن ُ  ٍّ َص َ ُ  الَ   ُر ا  ُ  ...ن َو

 ...َره ُ  الَقهريَ ُع 

 ...  َظ الَغ ي   رَّ  لُعُ وَ  ر َ ر  رُظ ال

 ...  َره ُ  الَقهريَ ع 

َُش َ  ةريِّ رَُ     َ َ    َك 

ََ وُ    رُ  الَ   َ  الَق ي    ُرُ  القَِّظَ  الهِّ ي   ُ ... 

 ... ! َره ُ  الَقهريَ ع 

 
 

 َتمَّْت فـي القـَـاِهَرة

.3.3 
 م7/7337/.3

 صباًحا
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 ...أَتَكثَُّف َقْطَرْة 
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 ... أَتَكثَـُّف َقْطَرْة 

 ...وَكأنَّ احُلْزَن ُمَسطَُّح َماٍء أو ُمْسَتْنَقُع َعْبَرْة 

 وِسَياُط الشَّْمِس َعَلى َأْعَضاِء امَلاِء

 ... !ُتَمزُِّق ذاَك امَلاْء 

 ... َتْسَتْخِلُص ِمْنُه األْشالْء 

 ... األْشَياْء  وُتِعيُد ِصَياَغَة َشْكِل

 وُيَواِصُل َنْحُر احُلْزِن ُصُعوًدا َنْحَو

 ... !ُبُروَدِة ِعلِّيِّنْي 

 ... !وأَنا أَتَكثَـُّف َقْطَرْة 

 

 ٭ ٭ ٭
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 321 

 ...أَتألَُّق ِفْكَرْة 

 ... أْمشي بـَِطريِق اهَلْزِل أُلْصبـَِح ِعْبَرْة 

 ... !ال أْمِلُك فـي َدْرِب التَّْفِكرِي اخِلْبَرْة 

 َكأنَّ الِفْكَرَة َقْد ُنِقَعْت فـي َمْحُلوٍل و

 ... َحْمِضيٍّ َيْصَهُر َذاْت 

 ... !ِمْن َكثـَْرِة آالٍم َجرَّْتَها آالُف اللَّذاْت 

 ... أْسَتْحِضُر للُمْسَتْقَبِل َما َقْد َفاْت 

 ... َكْي أْبَعَث ِمْن أَفَكاري َشكًّا َماْت 

 ْيٌخ َمْدُفوٌنَما َبْيَن ُقُيوٍد َيْزُعُمَها َش

 ... فـي الظُّـُلَماْت 

 وُقُيوٍد للسُّْلَطاِن ُتِصرُّ َعَلى َحْظِر التَّْجواِل

 ... !ألْفَكاري ، َحّتى فـي َقاِع الزِّْنَزاَناْت 
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 ... والشِّْعُر بَدْفَتِر ِذْهين َفجََّر َصْبَرْه 

 ... َكْي َيْخرَق َحْظَرْه 

 ... !َحّتى أَتألََّق ِفْكَرْة 

 

 ٭ ٭ ٭

 

 ... أَتَوقَُّد َجْمَرْة 

 ... ِمْن َناِر األْرِض وَناِر احَلْسَرْة 

 ...والوالي َيْفَتُح َفْوِقي َنْهَرْه 

 أَتَحوَُّل َناًرا َتْحَت امَلاِء 

 ِلَكْي َتْسَتْدِفَئ بي األْسَماُك 

 ... وُيوَلَد فـي ِدْفِئي الُعذريِّ َمَحاْر 
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 ي َيَتَحرَُّك َطْمُي النَّْهِر بِفْعِل

 ... َكْي َتْشُدو األْشَجاْر 

 (فـي َعْيِن النَّاِس ) وَيِجيُء َوِليٌّ َمْجُذوٌب 

 ... َفُيْشِعُل ِمْن َماِء النَّْهِر الشَّْمَعْة 

 ... !َفَتِصرُي ِلذاَك الشَّْيِخ َكَراَمْة 

 وَيِسرُي النَّاُس بـِِتْلَك الشَّْمَعِة 

 ...َكْي َتَتَناَسَل َكثـَْرْة 

 ... ي َقْعِر النَّْهِر بال َشكٍّ وأَنا فـ

 ... !أَتَوقَُّد َجْمَرْة 

 

 ٭ ٭ ٭
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 ... أَتَسنَُّن َشْفَرْة 

 ... َسْيًفا َمثـُْلوًما َمْصُقواًل فـي َعْصِر النُّْدَرْة 

 ... أْسَتْلِهُم ِمْن آالِم امِلْبَرِد َبْعَض الُقْدَرْة 

 ... وامِلْبَرُد َيْقَطُع ِمْن أنَّاِتي 

 ... ُد باآلالِم َفَتْصُفو ذاتي أَتَوحَّ

 أَتَحوَُّل َنْصاًل َمْصُقواًل أَتَرقَُّب ذاَك 

 ... اجَلْيَش اآلِتي 

 ... َكْي َتْبُزَغ َشْمُس احُلرِّيَّاِت 

 ... وبـَِحدِّي َيْقَطُع ذاَك الَفارُس َرأَس احَليَّاِت 

 وُيِقيُم احَلدَّ بـِذاَك احَلدِّ َعَلى 

 ...  أْجَناٍد كاألَغَواِت

 أْنَسى آالَم امِلْبَرِد َبْعَد َمِسريي
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 ... َعْبَر رَقاِب السَّاَداِت 

 ... وأُصوُل أُجوْل 

 ...أْشَتاُق امِلْبَرَد َرْغَم ُصُعوَبِة ِتْلَك اخِلْبَرْة 

 أْخَتاُر امِلْبَرَد َكي 

 ... !أَتَسنََّن َشْفَرْة 

 

 ٭ ٭ ٭

 

 ... أَتَحوَُّل بـِذَرْة 

 ... ِض أَناُم ُأَمارُس ُحْلَم اخُلْضَرْة فـي َجْوِف األْر

 ... َمْدُفوًنا فـي أْعَماِق األْرِض َكأْهِل الَفْتَرْة 



 ُحْزٌن ُمْرَتَجْل
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 وَسَواُد ُتَراِب األْرِض َيِحنُّ َعَليَّ أُلْصبـَِح

 ...ِجْذًعا 

 ...ُغْصًنا 

 ...َزْهَرْة 

 ... أو َكْرًما أْعَناًبا َتتََْخلَُّق َخْمَرْة 

 ... شَّاِعُر ِشْعَرْه َكْي ُيْلَهَم ذاَك ال

 / ...رُف َمْعَنى الَيأِس ألنِّي ال أْع

  ...أَتَكثَـُّف َقْطَرْة 

 
 

 صـنـعــاء

0099 
 م31/0/5992

 مساًء
 



 ... !االسِتالُم فـي امَلْشَرَحْة  

 

 131 

 

 

 

 
 

 (٭) ... ! االسِتالُم فـي امَلْشَرَحْة

 

 
 

 

 

 

، م11/8/1002صباح يوم  «قليوب  »هذه القصيدة بعد حادث تصادم قطاري  ْتَبِتُك (٭)

 .نتيجة اإلهمال احلكومي وكل ذلك فيه جثث الضحايا وتشوهت ،  ْتَنِجوالذي ُع
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 َكفف أ يبففي ُتْمِ ففُك باِحْ ففَبَحة    

ٌُ َعابفففففِفد  رَ   بَّفففففُهيبفففففي الَبِ فففففي

 ك ُر عْنففففَد والففففدي َعففففاَدٌةالففففذِّ

 يبفففي الرَّقيفففُب َقلُبفففُه َكفففْ  َبفففَدا 

 

: 

: 

: 

: 

 واألْرَجَحة  ك ِرُتْ ِعُفُه ففي الذِّ

 ْوَزاِئفففففففر  لَ فففففففاِئِر األْ فففففففرَحة 

 َهبفففِفَه َمق َبَحفففة  ْهفففُو فففففي َمذْ واللَّ

 !ْه َحف َرْجيْن َي َيق ِدُر بْعُض الُقفْب ِ 

 

 ... بالُعُيوِن ال َّاِهَرة  ربَّى الَبِننَي والَبَناِت 

 ا َيْنَتِهي ُكلَّ َصَباٍح َلْ  َيَزْل َيبَْدُي َسْعًي

 ... َبْعَد ُحُلوِل الَعاِشَرة  

 وَيْرَكُب الِقَطاَر َمْع ُشُروِق َشْمِس الصأْبِ  

 ( ... !الَقاِهَرة  ) لَغاَبٍة ُتَ مَّى ( َبْنَها ) ِمْن 

ٌُ  ...  يبي الَبِ ي

 !؟( َقْصِر الطَّاِهَرة  ) رُفُه َساِكُن َهْل ُتَرى َيْع
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 ففي احَلرِّ َلفْ  َيْمِلفك  يبفي ِمْرَوَحفة     

 وِهفففففزَُّة الِقَطفففففاِر فففففففي َسفففففْيِرِه

 ِهِئفففففففففَيْحُلفففففففففُ  بال َّفففففففففْتِر ألْبَنا

 َيْحُلففففففُ  بففففففاحَلَِّّ وَلففففففْو َمففففففرَّة    

 

: 

: 

: 

: 

 وَكفُّفففففُه ُتْمِ ففففففُك باِحْ ففففففَبَحة  

  َقْد َحرََّكفْت يْحمَمفُه اُحف رَحفة    

 واحُلل ُ  قْد يْ َحى لُه َمْ َرَحْه 

 َيْشَتاُق فففي الُقْرَعفِة يْن َيْرَبَحفهْ   

 

 ... التَّْدِخنَي وال ََّجاِئْر  َلْ  َيْعِرِف

 ... َ ِمرُيُه َيْخَتزُل األْنَواَر ففي الضََّماِئْر 

 الزََّكاَة ِعْنَد ِكْ َوِة الشَِّتاِء  َلْ  َيق َبِل

 ... ! يو بَداِعي الشََّفَقة 

 ... ا ِمَن اَحَقابِفْر َما َمَلَكْت َيِميُنُه َقْبًر

 ... َمِصرُيُه َمَقابِفر  للصََّدَقة  

 ... ٌة ُمْحَترَقة  فَّوُجث

 ... !يبي اُحَ اِلُ  الذي َلْ  َيق َترْف ففي ُعْمِرِه الصََّغاِئْر 
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 َهْيَهاَت يْن يْصفَدَحهْ .. َلْحن  يبي 

 َوْجِهففففِهَكأنَّففففُه والطُّْهففففُر ففففففي 

 وِهففففففزَُّة الِقَطففففففاِر َلمَّففففففا َتففففففَزلْ 

 َلففففْو ُكْنففففُت يدري ينَّففففُه َراِحففففل  

 

: 

: 

: 

: 

 وَكفُّففففففُه َتْعَبففففففُث باِحْ ففففففَبَحة   

 !َمفففمٍد ُدوَنَمفففا يْجِنَحفففة    ُلْفِمثففف

 واحُلل ُ  ففي َعْيَنْيِه ما يوَ فَحهْ 

 ! ينْ يْسَفَحْه َل ْ َيك  ِ ُكلأ الدَّْمِع

 

 ...ْنَد َجارَنا باخَلَبِر اَحْشؤوْم وَهاِت   َقْد َرنَّ ِع

ٌُ  ... يبي الَبِ ي

 ... َقْد يتى َمِصرُيُه اَحْحُتوْم 

  َما َحقََّب األْحمَم َرغ َ  ال َّْعِي

 ... َبْل َقْد َعاَش ُث َّ َماَت َكاَحْحُروْم 

 ... !َرَكْضُت َنْحَو واِلدي الذي ُيَ مَّى الَيْوَم باَحْرُحوْم 
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 في َعْيَنفيَّ َمفا يف َدَحفهْ   اخَلط ُب ف

 يَجفففاَبِني يْرَعفففن ... يْيفففَن يبفففي ؟ 

 َعجيَنفففُة األْشفففمِء َقفففْد ُجمَِّعفففتْ 

 يَخففذُت َمففا َعَرف ففُت ِمففْن والففدي 

 

: 

: 

: 

: 

 يبي ُهَنا ؟ ففي َهفذِه اَحْذَبَحفة  ؟  

 ! ة َحَرْشففي اَح «االْسِتمَم  »بأنَّ 

 َطففففْوَدا  َيُفففففوُق ُقففففْدَرَة الزَّْحَزَحففففة 

 ! ُتْمِ ففففُك باِحْ ففففَبَحة ... اَعففففُه ِذَر

 
 

 صنعاء

0099 
 م31/0/5992

 مساًء
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 (٭) ... !َيُقوُل الَعــُدوُّ 

 

 

 

 

 

وزسدر    « كوند ايياا ااسد   » ا على ما نشرته اجلرائد  اسردرائيليع عده نةاندع     تعليًق  (٭)

حني تباطأ فدي توقيد  ييدام مد  ر     « حممود عباس» يلرئي   اخلااجيع األمرسكيع

ا عدده ةدد   كفدو » : ، فقدد  زجرتده يقو ددا  (   7001 ندوفم  ) يلسدد   «  أندايويي  » 

ونقلد  ذيد    !!! ا ذيدي   ايدرئي  نال أم أطداص غدا ر    فما كام مده  « األالعيب ووقعوا 

 !!!جرس تا األةرا  وايشرق األورط ، ومل سص ا أي تك سب مه ايرئارع ايفلسطينيع 



 ُحْزٌن ُمْرَتَجْل
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ُ  ايَعدد  و    ُ  كالدد     -َسُقدو ِ  اْحِرددَراار ايَعدد  و    ايَعد  و  َغدد ي    وَيْعد يدَر م

ُْ األكالاذرسَب م ْن  ... ! -   األَز

ُ  ايَعدد  و    ُ  ايَعدد  و    -َسُقددو يدددر  وم  (  يالددَ ْس ال )، َغدد رس   (  يالددَ ْسَنا )وَيْعدد

 ... !  -َخَجْل 

ُ  ايَعدددد  و  يدددددرأن  ال َوقلْعددددَ  ُكددددل  ايَو ددددَدائ         -حددددنَي ز جرددددْرَ     - َسُقددددو

 ... !يدرُكل  َوَجْل 

ُ  ايَع  و  كال رْئٍب  ... َسُقو

 ...   ، وَماَاْرَ  َدْوَا احلالَمْل وأْنَ  َركال

 َعه ْ َناكال َدْوم ا قالن وًطا َمَ  اسْخَو ر األقمَرينَي 

 ...ويالكرْه 

ُ  ايَع  و   ُ : َسُقو  يدرأن  ال َتْملرُ  َغْبر ا َعلالى اي  

 ... !!!فالاَق اْغطرَباَا اجلالَمْل 

 ٭ ٭ ٭
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ُ  ايَع  و   ُ  كال    -َسُقو  يأن  ال  - يَء سه  ايَبرايَع  و  س  وَيْع

 ...َخْير  َشرسٍ  يدرَ ْابر ايس  ْ  

ُ  ايَع  و   ُ  كال    -َسُقو   -ايَع  و  س َبر ئ  َمْه كالاَم َسْوم ا م َ ان ا  وَيْع

 ...لِّئاْ  يا( امُللمَِ رنَي ) يأن  ال أْغَبْ َ   الْيَر َيين َعم  ال 

 يَوْجه  ال َجْهر ا(  اين َساءر )أَحقًّا قالبلمَ  غ َراَخ 

ُْ فدي ع ر وقر ال َدْ  ؟ َِفر ِْ َسْن  ويال

ِْ َسُ  َحقًّ ُ  غ َراخر الأيال  ا َعلْي ال اْرِرَعاَاُ  َيْع

ِْ ؟  فدي َوْجهر أْيَناءر َعم  ال ُكل  َغَباٍح يَِْبص قاله  فدي و ج و ر ايَعَج

  ُ ََِ ا ْب َعلالى قالْو ِْ َت   « ال يلِ فالاو ض  َمْ   الاغربنَي »: أيال

 ِْ  ؟!!كالأن  ال َرْيف  َعلالى َمْه ظاللال

ِْ مرْه كالَرْ  ؟  ملاذا َنسريَ  ت َ كِّر  َمْه َزَجر وكال مَبا قالْ  َيَ يَ  ُ 

ِْ أم  َشْعَركال َشاَب   ...ملاذا َنسريَ  ت َنب ه ه 
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 ... مرْه َغافعي ال  -فدي ايس ه   - ال أكمَبر  د وأن

ََِ م ل  َة ا األيال  ِْ ؟وأن  ال ال َت

ُ  ايَع  و   ِْ ال ت في   املالَجاَز  -َسُقو ُ  اْرِرَعاااتره    - وَيْع

ِ  مثد يأن ُ  ت َساير  ... !َل َحَما   احلالَرْ  ْد ال حنَي ت َ 

ُ  ايَع  و   ُ  -َسُقو  :  -كال    ايَع  و  م هني   ويع

 ... !!!ُأةرْنَ  ألن   فدي َنظالر  ايقالْو   ال ت ْ ََِرْ  

 ُ  ... !ايَع  و  َيأم  و ج وَدكال د وَم أخي ال َعَ ْ   َسُقو

 

 ٭ ٭ ٭

 

ُ  ايَع  و   ُ  كال    -َسُقو   -ايَع  و  ةرَجاء  نذا كالاَم َمْ ح ا  وَيْع

ُ  اْعِرَ اال د يدرأن  ... ! ال َخْير  اير َجا
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ُ  ايَع  و   ُ  كال    -َسُقو   -ايَع  و  َم رس   نذا كالاَم َةْجو ا  وَيْع

 ... !يدرأن  ال َتْشَرب  كالأَس املالَ يلعر ح لمو ا ز الال 

ُ  اْمِرثاال   ...وَتْسَِقمبدرل  اآلمررسَه يدرو دٍّ َسفري

ُ  َجْهر ا   ُأمرْرَ  يدرَِْوقي   َغ ِّ ايِ َناز 

َِْهَنأ َيْعَ  ايِ قالاع  ر َياال   ... !فالَوقلْعَ  د وَم نرقالاٍش ير

 ...ايَع  و  َع  وٌّ نم  َغ سَ  : وقالْ  قيَل 

 ... !وأْنَ  َترى فدي َغ س   أخي ال َع  وًّا َاةيبا 

 ...نم  َع  و  ايَع  و  َغ س   : وقالْ  قيَل 

 ... !وأْنَ  َترى فدي َع  و  أخي ال َحبيبا 

 :  وقالْ  قيَل َسْوم ا

 أَنا وأخري واْيه  َعم ي َعلالى األْيَع سَه 

َِ ما فدي   ...ايُقلوبر ن َواجره ه ِ َا م
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 ...فالَيْبقالى ايقرسب  قالرسبا 

 ... !وَسْبقالى ايَغرسب   رسبا 

ُ وأْنَ  ت َصع ر  َخ  كال يألقمَرينَي يدركرْبٍر َسُلوح  يُك  ...مرسبا  ل  ايع ُقو

 ...يدر  ٍُّ َسُلوح  َعجريبا ( عرْنَ  ايَغرسبر  )كالايطِّفمل   ر وت ْاَج

 ام َ  َحقًّا نذا ُكْنَ  َتْملرُ  َة ا ايِ َس

 ؟... !فالَه  َجَعلمَ  يالَنا فدي اَضاكال َنصريبا 

 أيالْسَ  اير ئريَ  ايقالوي  األيدري  ايفالِري  ايَ كري  ايَعصري  اجلاللري  اين بدري  

 ؟ ...اي ي كالاَم َسقمصرف  أْرَماَعَنا ياير ع ودر َعلالى َمر  يدرْض   ررنرنْي 

ِ  م ْن   أَراييَ أيالْسَ  اي ي كالاَم س قم  سر

َُ َعْه َمْوطره   اي جئنْي ؟ أْم ال َتَناز 

 فدي ايَعاملنْي ؟(  َوايدر رد ايث )أيالْسَ  اي ي َحاَضَر ايَعايالمنَي مَبْعنى 

 على أي  َمْ َةبر خرْاٍي قالبدرلمَ  اخُلض وَص امُلهنْي ؟
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ِ  أخي م ؟ ِْ َسُ  أْوىل اير ض وخ  حُلكم  أيال

ِْ َسُ  أْوىل ُ  يَبْيِر ال فدي ايس ر  - الًّنذا ُكْنَ  َتقمَبل  ذ  - أيال  ت َ 

 ا َعلالى قالاتلي م ؟كالْي َتْسَِمرر  قالوسًّ

ُ  ايَع  و   ِْ س َرد  َعليهر  -َسُقو   -وُكل  كال    ايَع  و  َغ ري   نذا يال

 ...يأن  ال قالْ  يدرْعَ  ذاَت ال يكرْه َخسرْرَ  

ِْ َتلمَ  َمْه  ... !!!َسْشَِرس م  ألن  ال يال

 
 َتمَّْت فـي القـَـاِهَرة
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 مساًء
 



 ...َعَلى ُبْعِد ُخـْلٍد وِنْصْف  

 

 541 

 

 

 

 
 
 

 (٭)...  َعَلى ُبْعِد ُخْلٍد وِنْصْف

 

 

 

 

 

 .«  تشي جيفارا» فـي الذكرى األربعني الغتيال املناضل (  ٭)



 ُحْزٌن ُمْرَتَجْل

 

 641 

 ...َكاَن َيُقوُد احَلَيارى  يِلعلى ُبْعِد ُصْبٍح وِنْصٍف ِمَن اللَّ

 ... !َيسرُي خَبطٍّ َشديِد الُوُضوِح َكَقوِس الَكَماْن 

 ...َتَخطَّى اجِلَداَر (  َكَصْوِت الَكَماِن) فَيْسري 

 ...اجِلَناْن  -َكَما َيْفَعُل األْنبـَِياُء  -اِئريَن َـُّيَصوُِّر للث

 اِئريَن حبنٍي َـَّفَيْظَهُر كالَبْدِر للث

 ...وحيًنا َيِغيُب َكَبْدٍر َوَراَء الُغُيوِم َتَوارى 

 ...وَتْبِسُم فـي الَوْجِه َغمَّاَزَتاْن 

 ...َنْحَو األَماْن  َفَيْنَطِلُق اخَلْوُف

 ... ! «ِجَفارا » على ُبْعِد َقْبٍر وِنْصٍف ِمَن امَلْوِت َكاَن َيِعيُش 

 

 ٭ ٭ ٭
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 ...اِئريَن الذيَن أَحبُّوُه َوْصَل أَماَنْة َـُّيَوقُِّع للث

 ... !ُيَوقُِّع للَقْصِر َوْصَل اخِلَياَنْة (  الرَِّفاِق) وَبْعُض 

 َيْشَتِكي  َنِحيٌف وال...  «ِجَفارا » 

 ! ...وُيَواِجُه َمْن َيْشَتُكوَن الَبَداَنْة 

 َتألََّم ِمْن ُكلِّ َصْفَعِة ُظْلٍم َعَلى َوْجِه ُمْسَتْضَعٍف 

 ...َفَتَعدَّى ُحُدوَد امَلَكاِن وَحاَز امَلَكاَنْة 

 ...مَبْحَكَمِة الدَّْهِر َيْبدو َدليَل اإلَداَنْة  وَبْعُض الرَِّجاِل

 ...َجاِل جِلْنِس الرَِّجاِل إَهاَنْة وَبْعُض الرِّ

 ... ! «ِجَفارا » على ُبْعِد َصْبٍر وِنْصٍف ِمَن الَيأِس َكاَن ُيِقيُم 

 

 ٭ ٭ ٭
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 ...َتَواَضَع َبْيَن اجُلُنوِد امُلِحبِّنَي فـي امَللَحَمْة 

 ...َتَكبََّر َفْوَق النَّياشنِي واألْوِسَمْة 

 ىُء لبـِْضِع ثـَواٍن لَيْخَترَق امَلْوَت َل الشَِّهاِب ُيِضـَْتَقدََّم ِمث

 لْيَس ُيَبالي

 َفُكلُّ احَلَياِة َلَدْيِه َتُهوُن

 ...لَيْرَفَع ِمْن َفْوِق َمْن َقْد أَضاؤوا بـِِه َمظَلَمْة 

 َتَحوََّل ِفْعاًل ِمَن الَعْدِل

 ...فـي َزَمٍن َسَجَن الَعْدَل فـي َمْكَلَمْة 

 ...أْن ُيْعِدَمْه  ِف التََّخاُبِرلذلَك َكاَن َحريًّا بـَِسْي

 ... !بـِال َمْحَكَمْة 

 ... ! «ِجَفارا » على ُبْعِد َغْدٍر وِنْصٍف ِمَن امَلْجِد َكاَن َطريُق 

 ٭ ٭ ٭
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 على ُبْعِد رْبٍو وِنْصٍف ِمَن النَّْزِف 

 ... ! «ِجَفارا » َكاَن َشِهيُق 

 لِّ الُقُصوِر على ُبْعِد ِعْطٍر وِنْصٍف ِمَن امُلْنِتِننَي بُك

 ... ! «ِجَفارا » َيُفوُح 

 َيِسرُي َعَلى ُبْعِد َقْصٍف وِنْصٍف ِمَن السِّْلِم

 ...ِمْثَل األَناِمِل َفْوَق البياُنو ُتِجيُد اْخِتَيارا 

 َيِطرُي َعَلى ُبْعِد َنْسٍر وِنْصفٍٍ ِمَن األْرِض

 ال َيْسَتجيُب أليِّ َقَواِننِي َجذٍب إىل الَوْحِل

 َمْن واَقُعوا َقْوَمُهْم( واِقِعيَِّة ) َتجيُب إىل ال َيْس

 ...َمْن َوقَُّعوا ِخْزَيُهْم فـي الُقُصوِر ِجَهارا ( واِقِعيَِّة  )

 َيُلوُح َعَلى ُبْعِد َنْجٍم وِنْصٍف ِمَن امُلْمِكَناِت

 ... ااِئريَن امَلَداَرَـُّيَمهُِّد للث
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 لصَّْمِت َيِصيُح َعَلى ُبْعِد َصْوٍت وِنْصٍف ِمَن ا

 ...َكْي َيَتَحوََّل ُكلُّ الُقُنوِط اْصِطَبارا 

 ُيِضىُء َعَلى ُبْعِد َبْرٍق وِنْصٍف ِمَن الرَّْعِد 

 ...فـي الليالي َنَهارا  -وَلو َلْحَظًة  -َكْي َيْسَتِحيَل الظَّالُم 

 ...على ُبْعِد ُخْلٍد وِنْصٍف ِمَن امَلْوِت 

 ... ! « ِجَفاَرا» َسْوَف َيَظلُّ َيِعيُش 

 
 القـَــاِهـــــَرة
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 صباًحا
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 (٭) ... ! ِجَناَزٌة ُمْنَضبـَِطْة

 

 

 

 

، حيو  أهنيوا امانوا  ،    « جنيب حمفوظ   » تعليًقا على جنازة أديب مصر األكرب (  ٭)

، وكو  للوم موك     -موك ييون     الشواعر  و -وأهنيا احلاضورو  موك كبواش واوعرا      

... ! أجوو  رجوورا ان أمنيووة فووضيفة ىهرضووع علووى امنيووس تجلمينرووا لوور ي  امن ظ يووة   

ىووي جووووووريدة    6002جموودي م نا ىوي فوببنرب  . يراجس ىوي للم ما كببه الراحووو  أ

 «جنيب حمفظ  احملطة األخرية » فلناوي ىوي كبايه حمند . ، و أ« املصري اليظم » 

 . 6002وق دا  الشر
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 ونَيووْ  َتِفِفووي الوود مجلظاجل امتا َيووانجل ألْيِفَيووِم  ... َدْمِعووي 

 !ِاووووْعر  العجلووووْرِش َحب ووووى أْ ِ َيووووِم    أْتقتْنووووعجل كهوووو   يجل جلووووظ   

 !وَوِدْدنجل لتووووووْظ أْتقتْنووووووعجل أْاووووووفتاَي الِقَبوووووواي  ألْحِنَيووووووِم 

 

 مْيبرا مجلظكترِّيجلفت أْ  ا أَ ادجلوانَيْ  َحقًّ َنا  ْوامها َبَيا صاِح

 أْم أَ ادجلوا فجللَّنرا كتْي َيْرىتعجلظا ِخس َب جلْ   

 ونَيْ  َ أْوكت نَياَمًة َعِلَياَ  

 ْد َجَعلظكت حجللًَّة قتْد َفَبَرْن َفْظَ َت جلْ   أْم قت

 ونَيْ  َ أْوكت كتْنَز ِمْصَر 

 ظا لتَ ا لفتْي يجلَ صِّلهظا ِحص َب جلْ      أْم َخبِويَئًة أَت

 ... َيا أي َ ا الر ْمزجل الذي يجلْسَجكجل ىوي الب ايجلظْن 

 ... َصلَّى َعلتْيِه قتاِ نرا أْفَظأه أنْي   الِفِقِه والالنيجلظْن 
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  -كتْي َيْرىتعجلظا أِقَداَ نيجلْ   -والَيْظَم َفاَ  َخِلفتهجل 

 ... !كه   الذيَك َيْعبجلدجلوَ  الَعْرَش والطَّاغهظْن 

 ... َيا أي َ ا األكتايِوْر 

 ... !ِلفتفهْ  ِملتْيَ  « َنِجيبجل » 

 ... ِلمه الش ْعِب والبجلَسطتاْ  ِم« َنِجيبجل » 

 ... فهْ  لتْ  َيِعْش لت« َنِجيبجل » 

 ... ولتْ  َيفهْك مجلَصفًِّقا ىوي َمْظِكِب املهلهظِك والر َؤَفاْ  

 ىوي احلتاَ اِن واحلتاَناِن  كتاَ  َيْيَك نَيذي الن اس « َنِجيبجل » 

 ... والَباَصاِن والش َظا ا  القتِدمَيِة 

 ولتْيَ  للضجليجلظي  واملتظتانِير  احلتْنقتاِ  

 ... ِة ىوي َعْيَنْيِه أي  قيَن

 قتْد نجلِقَشْع َمالِمٌح لتهجل 
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 ... َعلى أْعِنَدِة املتَعايِوِد الَعِظيَنِة 

 ... ِحِفَنبجلهجل َتَسر َيْع كتالِعِطر  ىوي أِىفتا َنا احلتِفيَنِة 

 ... َود َعهجل األْحَباشجل ياملتَداِمْس 

 لتِفن  جلْ  لتْ  َيْسَبِطيعجلظا َحْنَ  َنْعِشِه امتِني   َنا نرا

 ... ! ْ ِمْصرّي ٍ لتىوي َع

 ظا يَنِظَرٍة ِمْك آِخر  الص فهظِف َي   اِكَبفت

 َتْ ِن جل الش ججلظَ  واهلتظى كتَشاِعٍر عجلذ ّي

 ْ! ... 

 

 َيووووووا أي َ ووووووا الوووووون ْعشجل واألْحووووووَزا جل َتووووووْزَدادجل    
 

 َيْيِنوووووووووي وَيْيَنووووووووومت أْصوووووووووفتاٌد وأْصوووووووووفتادجل   
 

 
 َيْنِشووووووووووووووي َوَ اَ كت َخووووووووووووووظ اٌ  تجلَ لِّ جلووووووووووووووهجل

 
 وِحَراَفوووووووووووووواٌن وأْجَنووووووووووووووادجل َمَراِفووووووووووووووٌ 
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 َ ذا الوون ْعش  قتووْد َمَنعجلووظا وووووَيووا َمووْك فجلووِجْنَع يوِ 

 
 َنافروووا نَيَظْتوووومت وكتووووْ  ِموووْك حجلووووبِّ  ْ  َجووووادجلوا  

 
 

َ  َيْ رجلفجلووووهجلوِفووووْجِني يِووووو  َ ْج   اتَِّسوووواا  األْ 
 

جل الَعبيووووووووووِد وأْتَبوووووووووواٌا وأْفووووووووووَيادجل  َيْعوووووووووو
 

 
 كتوووْ  تجلِقوووعجل َحْنلتووومت لتِفوووْك َصووود ِني َوَجووو ٌ  

 
 والقتِلوووووبجل َخووووووْظَف ججلنجلوووووظِد الِعِلوووووو   مجلْنقتووووووادجل  

 
 

 َيوووووووا أي َ وووووووا الووووووون ْعشجل ىتِلَبوووووووْرأْف يلتْ فتِبَنوووووووا
 

 ... ! رن وووووووووووا يِوَدْ يوووووووووووِومت أْو ٌد وأْحفتوووووووووووادجل  
 

 

 ... َيا أي َ ا األكتايِوْر 

 ... َيا  يِوِسي األْحِذَيِة اّلالِمَعِة الَبر اقتِة 
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 ... َاِديَد الدِّقَِّة  أْاَ دجل أ   عجلْ َركهْ  كتاَ 

 ... !قتِة َفَرِقبجل جل األْضَظاَ  َيا َفاَدةت ىتكِّ السِّر 

 َيا أْدِعَيا جل كهْنبجل جل ىوي امتاِنِب املهِضيِ  

 ... ىوي كتاِد   ِتِلمت الص ظَ ِة 

  -أْحَباَش الفتِقيِد املهِلَ    املهِل  ْ   -وَنْ كجل 

 ... !ىوي امتاِنِب املهْ ِلْ  

 

 َعبووِوَسا َنْعشجلوومت َيْبوودجلو مجلْجَ وودرا  « َمْ فهووظ ه » 
 

 َيووْيَك الِفووَرام  وأنْيوو   احلهِفوو   قتووْد دجلِعَسووا    
 

 
 ظا يووووِوَنْعِشمت َتْ ووووَع الش ووووْن   َحا قتووووةً  ألقتوووو

 
 !والووووون ْعشجل ِموووووْك أَدٍش َموووووا َ د  أو نَيَنَسوووووا    
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 ٍخَحب وووى أَتوووى َمْظِكوووبجل الطَّووواوجلوس  ىووووي َيوووذَ 

 
 احلهوور اس  قتووْد حجلبووِوَسا  والفهوو   ىوووي قتْبَضووةِ 

 
 

 الفهووووووو   مجلْنَببوووووووِوٌه والس وووووووْي جل َيْ رجلفجلوووووووَنا   
 

 !واألْمووووكجل َيِفِبوووومه يا ْنَسووووا   لتووووْظ َعطتَسووووا     
 

 
 «أْيووَك الن وواسجل َتْ ِنلهِنووي  »  :والوون ْعشجل َيْ ِبوو جل 

 
 والن وووووواسجل َتْ ِنوووووو جل ِمووووووْك رْيَداِعووووووِه قتَبَسووووووا 

 
 

 بوووووووِوَ اِتِلووووووومت اِمَنووووووواَزةه   َتْرقتوووووووى ِلَصاحِ  
 

 والفهووووو   َحْظقتوووووَ  ىووووووي رْفوووووَرا ِ  َتِعَسوووووا    
 

 
 َيووووووا ِعِلَيووووووةت القتووووووْظم  َخِلووووووظا َيووووووْيَك لتْ فتِبَنووووووا

 
 !وَيووووْيَك َنْعووووٍش ِمووووَك األْحَبوووواِش َمووووا لهِنَسووووا  
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 َتَضووواَعَ  احلهوووْز جل ىووووي قتِلبوووِوي ، وَنووواِ رجل جل    

 
 !َيْرنجلووووظ ِلووووَنْعش  َحبيووووِب القتِلووووِب مجلْضَبِلَسووووا    

 

 

 ... الر ِ ي جل يالَظَضاَعِة َيا أي َ ا 

 ... َيا أي َ ا الَظزيرجل يالر َضاَعِة 

 ... َيا َصاِحَب الفتِضيلتِة املهَضاَعِة 

 ... َيا َماِلِئي الفهرجلوش  ىوي املتَجاَعِة 

 ... َيا َصاِنِعي األْمَجاِد يالر كهظا  ىوي َيَراَعِة 

 قتِلِب الن اس   الَيْظَم َاي ْعَنا َحبيبرا َفاِكنرا ىوي قتِلِب

 ... !   ىوي الس ِلطتِة 

 ... !والقتِلبجل ِمْك َمَ اَنِة الب ْشييس  قتْد أَتْبهجل أِل جل َجِلطتِة 

 ... !طَِّة الش ْعَب الَبِسيطت ِمْك َوَداِعِه وِتِلمت خجل َحَرْمبجل جل
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 ... !!!ا لتْيَ  ِلَظاَ  اجلْرطتِة الر اِح جل الَعِظي جل كتاَ  كتاِتبر

 ... فهظ ه َعاَش  جل   َماَن واِقًفا كتالش َجَرِة َمْ 

 ... َناَزِة املهْنَضبِوطتِة والَيْظَم كه   َمْك َمَشى ىوي نَيِذِ  اِم

 ... ! هجل قتْد َجاَ  َيْ ِن جل َيِلطتِة و كتجلن
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 ... ! ْوٌت أكيْدـَم
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 ...بدوِن اْخِتياٍر َيجىُء الوليْد 

 ...بـَِطاَقَة َتْعزيٍة فـي الَبريْد 

 بـَِنْفِس الِعَباَراِت 

 ...َنْفِس الطُُّموِح

 ...َيجىُء 

 ...وَما ِمْن َجديْد 

 ...َيِعيُش ُيَغنِّي مَلْجٍد َتليْد 

 ...َفال ُهو َيْوًما بـِِه َيْسَتفيْد 

 ...ال ُهَو يوًما ُيِفيْد و

 َيعيُش َعَلى َمْنِطِق السَّابقنَي 

 َفُيْبِغُض َما أبَغُضوُه

 ...وَيْسَعى لَتحقيِق أْحالمِهْم 
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 ... !َما ال ُيريْد  -فـي آِخِر الُعْمِر  -ُثمَّ ُيْدِرُك 

 ... !وَيْحَظى بـَِمْوٍت أكيْد 

 

 ٭ ٭ ٭

 

 َتَتَمرَُّد َسأْخَتِرُع الَيْوَم َذاًتا ُتِطيُع وال 

َوجُِّهَها للطَّريِق الذي َقْد أَرْدُت أِسرُي بِه ِمْن َقديِم َكْي أْسَتِطيَع ُأ

 ...الزََّماْن 

 (  واَيـِس )أَنا ِمْن َقديِم الزََّماِن ُتَقرُِّر ذاٌت 

 َمسريي بُكلِّ َطريٍق َوحيًدا ُيَصاِحُب َجْيَش َيقنٍي

 الشَّكِّ َكْي َيِصَل اجَلْيُش  ِمَن(  ِجِنراٌل )َتأمََّر ِمْن َفْوِقِه 

 ...َبْعَد ُقُروٍن ِمَن السَّْيِر َنْحَو امَلَكاْن 
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 َمَكاُن اإلَقاَمِة َيْبُدو َجمياًل 

 ( لذاتي اليت فـي اخَلَياِل اْخَتَرْعُت )

 ( اليت َما اْخَتَرْعُت )وَلِكنَّ ذاِتي 

 ... !َتُقوُل بأنِّي َخِسْرُت الرَِّهاْن 

 ...ْوَم ذاًتا َتِعيُش بُدوني َسأْخَترُع الَي

 ... !وأْحَظى بـَِمْوٍت أكيْد 

 

 ٭ ٭ ٭

 

 ...َسأْخُلُق َتْركيَبيت الدَّاِخليَّْة 

 َسأْرُفُض ُكلَّ اْفِتَراَضاِت َمْن َسَبُقوني 

 ...لِتْلَك احَلَياِة الَغبـِيَّْة 
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 َسأْرُفُض أْن أَتَحوََّل ِسنًّا بـِِمْشٍط 

 ـي الدُُّموِعَفَلْسَنا َسَواِسَيًة ف

 وَلْسَنا َسَواِسَيًة فـي السُُّروِر

 وَلْسَنا َسَواِسَيًة حنَي َنْمشي َعَلى النِّيِل 

 ...ُكلٌّ َلُه َدْمُعُه 

 ...َفْرُحُه 

 ...يُلُه ـِن

 ... الرَِّضيَّة َنعيُش احَلَياَةا َجميًع َنْحُن َلْسَنا بَهذا الزََّماِن

 ...ْة َسأْكِسُرَها ِقْشَرتي اخَلاِرِجيَّ

 ... !وأْحَظى بـَِمْوٍت أكيْد 

 ٭ ٭ ٭
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 َعلى ِشْبِه ُصْبٍح ُأفيُق 

 ...وُكْنُت َحظيُت بـِِشْبِه َمَناٍم بـِِشْبِه َمَساْء 

 بـِِشْبِه اْبِتَداٍء لَيْوِمي أسرُي بـِِشْبِه ُخًطى

 َكْي ُأَطاِرَد َما ُيْشبـُِه الرِّْزَق 

 الضَّاِئَعاِت َكْي ال ُأَضيَِّع َما ُيْشبـُِه الُفَرَص

 ِشْبَه َطَعاٍم  وآُكَل

 ِشْبَه َشَراٍب  وأْشَرَب

 ألْحُنو َعَلى ِشْبِه ِجْسٍم َضِعيٍف 

 ِشْبَه َصالٍة بـِِشْبِه ُخُشوٍع  وأْبَدَأ

 ...ألْحُنو َعَلى ِشْبِه ُروٍح بـِِشْبِه َصَفاْء 

 ...ُأِحسُّ ُبَعْيَد الصَّالِة بـِِشْبِه ِضَياْء 

 ِه َبْيٍت َصِغرٍي أُعوُد إىل ِشْب
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 ...ألْحَظى بـِِشْبِه َمَناٍم بـِِشْبِه َمَساْء 

 ...ُأَماِرُس ِشْبَه َحَياٍة 

 ... !وأْحَظى بـَِمْوٍت أكيْد 

 

 ٭ ٭ ٭

 

 ُأَطفُِّف ِمْكَياَل ُحْزني ألْبدو َسِعيًدا 

 وَلِكنَّ َمْن َيْشَتري َفْرَحيت َكاَن َيْعَلُم أنِّي أُغشُّ 

 َيْبَتاُع ِمنِّي  لذلَك َلْم َيْرَض

 ولِكنَُّه َباَعين َبْعَض ُحْزٍن ُمَقابـَِل ِذْكرى ُطُفوَلِة َفْرحي 

 :  -وَقْد َلَمَع الطَّْقُم فـي َفكِِّه  -وَقاَل 

 أْنُتُم الشَُّعَراُء » 
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 !!! «ُتريُدوَن ُحْزًنا َكبرًيا لَكْي َتْمَنُحوا للَحَياِة الَفَرْح 

 : أَجْبُت 

 !!! «الدُُّموْع ( ُبُنوِك  ) َدِة َمْرُهوَنٌة فـيَحَياُة الَقِصي »

 ... !وَشاِعُرَها َسْوَف َيْحَظى بـَِمْوٍت أكيْد 

 

 ٭ ٭ ٭

 

 ...ُيَعاقُبِني الشَّكُّ فـي امُلْمِكَناِت بـَِسْوٍط ِمَن امُلْسَتِحيْل 

 ...ُيَعاقُبِني الشَّكُّ َوْجًها َقبيًحا ُيَشوُِّه ُكلَّ َجميْل 

 َدْفَتِر الذِّْكَرَياِت َفأْنُظُر فـي

 ...ُوُجوِد الدَّليْل  أُشكُّ بُكلِّ ُسُطوِر َحَياتي بَرْغِم

 ى ًنـْعَم ِلي ُكـف ِكبالشَّ ُكين الشَُّباِقَعُي
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 ... ليْلن الَقْيوَب ثرِين الَكْيوَب ميِلن اجَلْيوَب بيِحن الَقْيَب َطِلألْخ

 ِمْن أْجِل َسْطٍر ِمَن الشِّْعِر َلْياًل فأْسَهُر

 ...ُأَراِجُع ُكلَّ ُبُحوِر اخَلليْل 

 أُشكُّ بُكلِّ َحَياِتي

 ...! وَلْسُت أُشكُّ مَبْوِتي األكيْد

 
 َتمَّْت فـي القـَـاِهَرة
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 ! ... ْلــــــــــــــِطـــاـَعـ
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 ...أْرَضى 

 وال َيْرَضى الزََّماُن بـَِما َتَحقََّق ِمْن ِرَضاَي

 ... !وإْن َضِجْرُت أَرى الزََّماَن َيُبثُّ فـي َوْجِهي الضََّجْر 

 ...أْبِكي 

 ْفَيًةوال َيْبِكي الزََّماُن ِلَما َتَسرََّب ِمْن ُبَكاِئَي ُخ

 ِحْكُت أَرى الزََّماَن َيُردُّ ِضْحِكي َضاِحًكا وإذا َض

 ... !بـَِشَماَتٍة ُتْلَقى بـَِوْجِهي َكاحَلَجْر 

 ...ُكو ـــأْش

 وال أِجُد اْحِتَماالٍت إلْصَغاٍء ِلَشْكواَي اليت

 َما ِزْلُت أْكُتُبَها وأْرُسُمَها وأْنِحُتَها وأْعِزُفَها

 ا وُأْرِسُلَهاوُأْنِشُدَها وُأْخِفيَها وَأْنُشُرَه

 ...وأْغِزُلَها وأْفِتُلَها وُأْلِقيَها وأْحِمُلَها 
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 ...ْرِجَع للُهُموِم ُمَطأِطًئا أَل

 َكالطِّْفِل َعاَد أُلمِِّه ُدوَن احَلليِب أو اجُلَنْيِه 

 ... !ي الدَّْرِب اْنَكَسْر ـف وُدوَنَما َصْحٍن ِمَن الُفخَّاِر

 ...و ـــأْدُع

 ي بـِأيِّ بـَِشاَرٍة ُتْعِطي اْحِتَماَل إَجاَبٍة وال َرٌب ُيَساِيُرِن

 ...وَكأنَِّني أْدُعو بـَِما ال ُيْسَتَجاُب 

 ... !َكأنَّ إحَلاِحي َعَلى َربِّي َبَدا ُكْفًرا َصرحًيا بالَقَدْر 

 

 ٭ ٭ ٭

 

 ...َماٍش لألَبْد  أَنا فـي طريِق الُعْسِر

 ...أَنا أْرَنُب األْحالِم فـي َفكِّ األَسْد 
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 ... !أنا الْنِقالِب احَلاِل َمْضُروٌب ِمثـَااًل َكْيَف َجدَّ وَما َوَجْد 

 بأنَّ أْرَض الُعْرِب َقاِسَيٌة -َبْعَدَما َفاَت األواُن  -أَنا َمْن َتَعلََّم 

 ...َعلى َمْن فـي ِدَراَسِتِه اْجَتَهْد 

 ...ُكلُّ الَكَراِسي ُورِّثـَْت فـي َمْوِطِني 

 ...ِلَها ِمْن إْسِت َشاِغ

 ... !إىل إْسِت الَوَلْد 

 وإذا اْعَتَرْضَت َفأْنَت َمْوُتوٌر وَمْسُعوٌر وَمأُجوٌر 

 ... !وِمْن أْهِل احَلَسْد 

 ... !وإذا َشَكْوَت َفأْنَت َحْتًما َكاِرٌه َهذا الَبَلْد 

 ...أو أْنَت َمْجُنوٌن ُيَعاِني ِمْن ُعَقْد 

 ... !الَبَطاَلِة َدْرَب ِمْحَنْة  أَنا َعاِطٌل َما ِزْلُت أْمِشي فـي

 ... !اليت َتْحَيا التََّعطَُّل ِسْجَن ِفْتَنْة  َرْقٌم َصِغرٌي فـي اَلَمالينِي
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 / ...ِعْبٌء َعَلى َوَطِني 

 / ...ِعْبٌء َعَلى أْهِلي 

 وأْسَوُأ َما َرأْت َعْيَناَي ِمْن َتَعِب امَلِعيَشِة ... ِعْبٌء َعَلى َذاِتي 

 ...امَلْرُء ِذْهَنْه  ُيريَح ْنأ

 ...ِجْسِمي َسِليٌم 

 ... !َلْيَس َمْطُبوًعا َعَلى َحَرَكاِتِه آثـَاُر ِمْهَنْة 

 ...َدْمِعي َيُبوُح وال َيُبوْح 

 ...  والصَّْمُت َمْتُن الَعْجِز

 ...ُتْعِجُزُه الشُُّروْح 

 ...الصُُّروْح  إْزِميُل َيأِسي ُيْرِسُل الضََّرَباِت َيْهِدُم َما َبَنْيُت ِمَن

 َضَرَباُت ذا اإلْزِميِل َلْم َتْقُتْل ُطُموِحي 

 ... !إنََّما َقْد َغيََّرْت َنْوَع الطُُّموْح 
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 َعلى ِذَراِعَي ثـَابـٌِت  َعَدُد اجُلُروِح

 ... !َهاتيَك اجُلُروْح  وإذا َتأمَّْلُت اْكَتَشْفُت َتَغيًُّرا فـي ُعْمِق

 وُس السَِّياَسِة ، َمْجِلُس النُّوَّاِب ، ، َقاُم ُحرَِّيُة األْوَطاِن

 ،  ، أْمُن الدَّْوَلِة الَقْوِميُّ والِرِسْعُر الصَّْرِف للدُّ

 ، َقاُنوُن الصََّحاَفِة ،  ، ُرُكوُد ُسوِق امَلاِل َصْفَقاُت السِّالِح

 ...َلْجَنُة األْحَزاِب ، َتْغيرُي الِوَزاَرِة ، َمْعِرٌض للَفنِّ 

 ... !ِني َلْيَس َيُهمُّ

 ...ال َوْقَت لألْفَكاِر 

 ...للَكِلَماِت 

 ...لألْنَغاِم 

 ...للتَّْنِظرِي 

 ُمْنَغِمًسا بـَِبْحِثي َعْن ُمِذلٍّ َسْوَف َيْقَبُلِني أُلْسُبوٍع 



 ... !عـَـــاطـِـــــــــْل  

 

 177 

 ُيَماِرُس ُذلَُّه بالرَّاِتِب الَبادي َكُنْدَبِة ِخْنَجٍر

 ... ي فـي ُوُضوْح َقْد ُجدَِّدْت فـي ُكلِّ َشْهٍر َفْوَق َوْجِه

 ...أَنا الِجٌئ فـي َمْوِطِني 

 ...وُمَخيََّماِتي َتْمأُل اآلَفاَق 

 ...وَتْسُكُنِني ... أْسُكُنَها 

 أبيُت َعَلى اجَلوى ُمْسَتْعَمًرا بـُِجُنوِد االْسِتْقالِل 

 ... !أْبَحُث فـي ُدُروِب األْرِض َعْن َدْرِب النُُّزوْح 

 

 ٭ ٭ ٭

 

 َحصَّاَلِتي ُكلَّ الذي ُمْنُذ الطُُّفوَلِة أْخَرْجُت ِمْن 

 ... !الْنِقالَباِت الزََّماِن َذَخْرُتُه َخْوَف الزََّمْن 
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 ، إْرَث أمِّي ،  ِعيِديََّة األْجَداِد ، َجاِئَزَة التََّفوُِّق

 َبْدَلِتي السَّْوَداَء لألْفَراِح أو للِعيِد أو للَمْوِت ، 

 ي َمْصُروًفا إَضاِفًيا لُعْرِس

 ( ... !أبي إذا اْحَتاَج الدََّواَء أو الَكَفْن  أو ألْجِل) 

 ...وُحِليُّ أْخِتي َقْد َتَسرََّب ُجلُُّه 

 ...َلْم َيْبَق إال ِقْطَعٌة أو ِقْطَعَتاِن بـُِدْرِجَها َلْم ُتْرَتَهْن 

  - ال الدُّخَّاِن -وَمَواِردي أْنَفْقُتَها فـي األْكِل 

 ...لَدْفِع إجَياِر السََّكْن  ُثمَّ َقِد اْسَتَدْنُت

 ...وَخِسْرُت أْصَحابـِي ُبَعْيَد ِنَقاِشَنا فـي َلْيَلٍة َلْيالَء 

 ... !!!َعْن ُحبِّ الَوَطْن 

 

 ٭ ٭ ٭
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 ْةـــــــــُعْمــــري ُفُصــــوٌل فـــــي َجِحــــيِم امَلْحَرقَ 

 
ــاِلِم أْغَرقَ  ــْوُج امَلَظـــــ ــٌب َمـــــ ـــأو َمْرَكـــــ  ْهـــــــ

 
 

 اــــــــُيَســــيُِّر أْرَضَنُق األْغَنــــى ـــــــــُهــــَو َمْنِط
 

ــُت أفْ  ــا بَعْقلـــــي َلْســـ ـــَهـوأَنـــ ـــُم َمْنِطَقــــ  !ْه ــــ
 

 
 يـَصــــَفَعاُت أْرِضــــي َفــــْوَق َوْجــــِه َمَطاِمِحــــ

 
ـــ  ــَراَم األْرِض ِمثـــ ــْةـَْجَعَلــــــْت َغــــ  َل اهَلْرَطَقــــ

 
 

 َصـــــبُّوا ُطُمـــــوِحي فــــــي َرِغيـــــٍف أْســـــَودٍ    
 

ـــَقــوأَنــــــا َســــــجنٌي فـــــــي ُحــــــُدوِد الَبْوتَ   ْةـــــ
 

 
ــ ــَتَحكٌِّمَشـــــــكِّي بُكـــــ ــَواِهَ ُمـــــ  لِّ َمـــــ

 
ـــِـّْفِس َتْنُقُصــــــَها الثــــــــوَعالَقِتــــــي بالنَّ  َقْةـــــ
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ــا     ــرُي ُمَحلًِّقـــ ــْوٍم أِطـــ ـــي َيـــ ــُت فـــ ــْد ُكْنـــ  َقـــ

 
 والَيـــــْوَم َتْهـــــوي َفـــــْوَق َرأِســـــي امِلْطَرَقـــــةْ    

 
 

 َفُمِنْحــــــُت َمْنــــــَع الــــــرُّوِح ِمــــــْن إْشــــــَراقَها 
 

 َفوَِّقْةـــــــــــ وَكــــــــذا َطليَعــــــــُة جيِلَنــــــــا امُلتَ  
 

 
ــ ــلِ َعـــ ــِة الَعَمـــ ــْذَياُعَنا  ْن ُفْرَصـــ ــَرى ِمـــ  اْنَبـــ

 
ــرَقةْ   ــَباِح امُلْشـــ ــْمَس الصَّـــ ــا َشـــ ــدي َلَنـــ  ُيْهـــ

 
 

 َحْجِم الشَّـــــْمِس َيْبـــــُدو َواِســـــًعاــِـــــَوَطـــــٌن ب
 

ــيََّقْه     ــْن َضـــ ــَرى َمـــ ــي ُتـــ ــاَم أْحالِمـــ  ؟!وأَمـــ
 

 
ــاِتي  ــَدْت ُحُكوَمــ ــَدَها.. َوَعــ ــُف َوْعــ  وُتْخِلــ

 
ــتَُّح زَ   ــاَبٍة َمَنَعـــــــــْت َتَفـــــــ  ْنَبَقـــــــــْةَكِعَصـــــــ
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 وأَنـــــــــا َفَراَشـــــــــُة َمـــــــــْوِطِني َلِكـــــــــنَُّهمْ   

 
َِ الشَّـــْرَنَقةْ     ــو ــي ِمـــْن ُخُيـ ــُروا ُخُروِجـ  َحَظـ

 
 

ــَرهُ   ــرُف َغْيـــ ــُت أْعـــ ــوِمي َلْســـ ــي ُهُمـــ  وَطِنـــ
 

ــةْ   ــدي بــــــــُِروٍح ُمْزَهَقـــــ ــا بــــــــِِه َوْحـــــ  أْحَيـــــ
 

 
ــهُ  ــْوِطِني وِذَراُعــــــ ــُق َمــــــ ــاَت أْعَشــــــ  َهْيَهــــــ

 
ـــ    ــَل امِلْشــ ــالِم َحْبـــ ــى األْحـــ ــْت َعَلـــ  !َنَقْة َلفَّـــ

 

 

 ٭ ٭ ٭

 

 ...ٌل ــأَنا َعاِط

 ...لِكنَِّني لي ِمْهَنٌة أْتَقْنُتَها 
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 ...ِهَي أْن أُجوَب األْرَض أْبَحُث َعْن َعَمْل 

 وأعيُش فـي ُجبِّ الَبَطاَلِة ُمْرَهًقا 

 ... !وِمَن امَلَعاِيِش َما َقَتْل 

 َتِعَب احِلَذاُء ِمَن احِلَجاَرِة َعْبَر َدْرٍب

 ...َل ُعْمٍر َيْنَتِهي فـي امُلْقَتَبْل ـُْمْمَتدًّا َطوياًل مثَباَت 

 ... لي ِمْهَنٌة فـي ُكلِّ ُأْسُبوٍع ُأَغيُِّرَها 

 ... ُتَغيُِّرِني 

 وَلِكْن َرْغَم َتْغيريي امُلَكرَِّر 

 ... !َقْد َسِئْمُت الُعْمَر ِمْن َضْغِط امَلَلْل 

 اأْحَيا َعَلى أَمِل الَوِظيَفِة َياِئًس

 ... !وِمَن الَوَظاِئِف َما َيُحضُّ َعَلى الَكَسْل 

 لي ِمْهَنٌة َما ُكْنُت أْقَبُلَها إذا ُخيِّْرُت
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 َلِكنِّي َقبـِْلُت َتَدْهُوري َخْلَف امُلَسمَّى بالطُُّموِح

 ... !وَلْم أِجْد َما َكاَن ُيْعَرُف باألَمْل 

 تََّساُؤِلُروِحي بـَِيْوٍم َكاَن فيَها َبْعُض أْجوَبِة ال

 َبْعُض أْشَعاِر التََّفاُؤِل

 :َلِكِن الَيْوَم اْقَتَصْرُت َعَلى ُسَؤاٍل َواِحٍد 

 « ؟!أْيَن اخَلَلْل » 

 ... وَلُربَّ ُمْشِكَلٍة َتِعيُش بأْرِضَنا َحتَّى َنُموَت 

 ... ! ْ ّلبـُِدوِن َح

 وَلُربَّ ُمْحَتاٍج َتَعفََّف َعْن ُسؤاِل النَّاِس فـي ُزْهٍد

 ... !َطمَّاٍع َسأْل و

 ... !وَلُربَّ َشْعٍب ُيْنَتَعْل 

 ... !وَلُربَّ َجْيٍش ُيْسَتَغْل 
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 ... !وَلُربَّ ِجيٍل ُيْبَتَذْل 

 ... !وَلُربَّ َمْخُذوٍل َخَذْل 

 ... ! «ُهَبْل » وَلُربَّ أْصَناٍم َلَها َسَجَد الِعَباُد الَيْوَم أْسَوَأ ِمْن 

 ... ! َلِكْن بآِخِرَها َقِد اْنَتَحَر الَبَطْل  وَلُربَّ ِقصَِّة َصاِمٍد

 ... !وَلُربَّ َصْحَراٍء َقَسْت َحتَّى اْنَتَهى َصْبُر اجَلَمْل 

 ... !وَلُربَّ َرْكٍب َقْد َسَعى َنْحَو النُُّجوِم وَما َوَصْل 

 وَلُربَّ ُعْمٍر َضاَع فـي ِتْلَك امَلَعاِهِد وامَلَدارِس 

 ... !َكاَن آِخُرُه الفَشْل 

 

 ٭ ٭ ٭

 
 َهمِّــــــــــــي َيُفـــــــــــــوُق َتَمــــــــــــرَُّد اهِلَمـــــــــــــمِ  

 
ــَن الكَ  ــوى ِمــــــــ ــَوجُِّعي أْقــــــــ ـــوَتــــــــ  ِلِمـــــــــ

 
 



 ... !عـَـــاطـِـــــــــْل  
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 ال َيـــــأَس قيـــــَل َمـــــَع احَلَيـــــاِة َفَهـــــْل ُتـــــَرى 

 
 َقـــــْد َعـــــاَش َمــــــْن َقـــــْد َقاَلَهـــــا أَلِمــــــي ؟    

 
 

 َصـــــَخُب اهُلُمـــــوِم َيُهــــــزُّ َهـــــْدأَة أْحُرِفــــــي   
 

ــاِخَب النَّ   ــا َصـــــــ ــَواَي َيْحَيـــــــ ـــوِســـــــ  َغِمـــــــــ
 

 
ــا ــْوِطِني  َيـ ــُت بــــَِصْرَخِتي  .. َمـ ــِد اْحَتَرْقـ  وَقـ

 
 وُتِشـــــــــــيُح َعنِّـــــــــــي َزاِعـــــــــــَم الصَّـــــــــــَمِم

 
 

ــرَيِتي  ــَر َمِســـــ ــْرُت َعْبـــــ  َلـــــــو أنَِّنـــــــي َقصَّـــــ
 

 َلَرِضـــــــــــيُت ِمـــــــــــْن ُدْنَيـــــــــــاَي بالَعـــــــــــَدِم
 

 
 لَكنَِّنـــــــــي َذاَكـــــــــْرُت َعْبـــــــــَر َتَعلُِّمـــــــــي

 
ـــي النَّ   ــدِّ فـــــ ــَد اجِلـــــ ــيَش َبْعـــــ ـــألِعـــــ  َدِمــــــ
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 َيِصـــــيُد ُكــــلَّ َمَطـــــاِمِحي  َنْســــُر اهُلُمــــومِ  
 

ــرَِّحمِ    ــارَج الــــــــــ ــننٌي َخــــــــــ ــا َجــــــــــ  وأَنــــــــــ
 

 
ــاِئلٌ  ــأُكُلِني وإنِّــــــــــي َســــــــ ــُر َيــــــــ  النَّْســــــــ

 
ــنَِّقمِ    ــَن الــــــــ ــُه ِمــــــــ ــاذا ُيَحرُِّكــــــــ  ؟! َمــــــــ

 
 

ــأُكُلِني   ــُر َيـــــــ ــاِذلٌ .. النَّْســـــــ ــي َبـــــــ  وإنِّـــــــ
 

ــَرمِ   ــِة الَكــــــ ـــي َغاَيــــــ ــُه فــــــ ــي َلــــــ  َلْحِمــــــ
 

 
ــُه   ــْن ُأَقاِوَمــــ ــا َلــــ ــاَهْدُتُه.. أَنــــ ــْم َشــــ  َفَكــــ

 
ـــُمْن ــِةــــــــ ــي   ُذ الطُُّفوَلـــــ ــاِكًنا َعَلِمـــــ  !َســـــ
 

 القـَـــــــاهـِــــــَرة
 بدأت كتابتها

 وانتهت فـي 

0033 

 م7332مايو 

 م9/2/7332

 صباًحا
 



 !َدَرَجــــاُت ُزْرَقـــْة  

 

 781 

 

 

 

 
 
 

 !َدَرَجـــاُت ُزْرَقـــْة 

 

 

 

 

 

 



 ُمْرَتَجْل ُحْزٌن
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 َركِّْز َعَلى َوْجِه التََّشاُبِه َبْيَن َهاِتيَك الُعُيوِن

 !وَرْغَبِة الشِّْعِر النَِّقيِّ َفُكلَُّها َدَرَجاُت ُزْرَقْة 

 الِحْظ ُغُروَب الشَّْمِس فـي َفْصِل الشَِّتاِء 

 ... !اُع ُحْرَقْة وَدْمَعَة اللَّْيِث السَِّجنِي َفُكلَُّها أْنَو

 َراِقْب ِلَقاَء امَلْوِج َمْع ُشْطآِنَنا 

 وِكَباَرَنا بِصَغاِرَنا

 والِغْمَد بالسَّْيِف الصَّقيِل 

 !َفُكلَُّها أْعَراُض ُفْرَقْة 

 َحدِّْق بـِِتْلَفاِز احُلُكوَمِة أْو َقَراَراِت اإلَحاَلِة 

 أو َخَنازيِر احِلَراَسِة فـي امَلَواِكِب 

 !َناديِق اللَِّجاِن َفُكلَُّها أْشَكاُل ِسْرَقْة أو َص

 َركِّْز َعَلى َوْجِه التََّشاُبِه َبْيَن َمْن فـي َكفِِّه 



 !َدَرَجــــاُت ُزْرَقـــْة  
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 ... َسْوٌط وَمْن َعْيَناُه َقْد ُعِصَبْت 

 ... َسَتْلَقى اثـَْنْيِهَما 

 !!! َيْفَنى بـَِطْلَقْة 

 
 القـَـاهـِــــَرة

0011 
 م01/6/6116

 صباًحا
 



 ... !َكثرٌي َعَلْيُكْم  

 

 191 

 

 

 

 
 
 

 ... !َكثرٌي َعَلْيُكْم 
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 ...َفريَقاِن َيْخَتِصَماْن 

 ...وَبْيَنُهَما َشاِعٌر حنَي َيْهُجو َسُتْفَضُح َطائَفَتاْن 

 ...وَحْوَل اجَلميِع َبدا ُأْفُعواْن 

 أَقاِوُم َفكًّا لذا اأُلفُعواِن َوحيًدا

 ...َهَتاْن ْبَفَتلَعُنين َج

 ... !قريِضي ِصَماُم األَماْن وَيْنَسى الَفريَقاِن أنَّ 

 

 ٭ ٭ ٭

 

 ...أرى ِمْنَجنيًقا ُيَكشُِّر فـي َوْجِه ِتلَك امَلديَنْة 

 ...أرى ألَف َخْرٍق بـِِجْسِم السَّفيَنْة 

 ...أرى ألَف ألِف َدِعيٍّ َيُبثُّ الضَّغيَنْة 



 ... !َكثرٌي َعَلْيُكْم  
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 أرى ُمْرِجًفا َيْسَتِحثُّ ُخَطاُه لَقْتلي 

 ...وإبليُس َصاَر َقريَنْه 

 ...ى ألَف ألِف اتَِّهاٍم بـِدوِن قريَنْة أر

 ْزَحُف َنْحوي َيأرى فـي الظَّالِم الِتَماَع اخَلَناِجِر 

 (ألنِّي َعَلى ِعزَّتي ثـَابـٌِت ) 

 ...وَغْيري ُيَبدُِّل َوْفَق امَلَصاحِل ديَنْه 

 « َكْربـِالِء» أرى احُلْزَن َفْوَق ِقَباِب امَلَراِقِد فـي 

 ... !ُت َمآِذَن َمْسِجِد َعْمٍرو َحزيَنْة َكَما َقْد َرأْي

 

 ٭ ٭ ٭

 

 ...َخَياُل الَقصيَدِة َيا َمْن ُتَعادوَن ِشْعري َيُذوُب َحزيَنا 



 ُحْزٌن ُمْرَتَجْل
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 َيَكاُد َخَياُل الَقصيَدِة َيلُطُم 

 ... !َلِكْن َيَخاُف اتَِّهاًما َسِخيًفا ِمَن احَلاقديَنا 

 ؟؟؟ ...َيْهُجو  َخَياُل الَقصيَدِة َيْحَتاُر أيَّ الَفريَقْيِن

 وفيَنا ِمَن اخِلْزِي َما ُهَو فيُكْم

 ... !وفيُكْم ِمَن اخِلْزِي َما ُهَو فيَنا 

 ...وَيْبدو ِكالَنا بَعْيِن امُلَعاديَن َصْيًدا َسِميَنا 

 ...َفَصْبًرا َجميال 

 َقْد ُبليُتْم  -وبُكْم  -َفأْنُتْم بَنا 

 ... !ا َقْد ُبليَن -وبـَِنا  -وَنْحُن بـُِكْم 

 ... !َفَلْعَنُة َربِّي َعَلْيَنا إَذْن أْجَمِعيَنا 

 

 ٭ ٭ ٭



 ... !َكثرٌي َعَلْيُكْم  
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 ...أَراَنا ُشِغلَنا بـِِفْقِه الَعَفْن 

 ...ُبَحْيَرُة أْفَكاِرَنا فـي َعَطْن 

 ...أرى َطاِئَراِت الَعُدوِّ ُتَحلُِّق َفْوَق ُرُبوِع الَوَطْن 

 ...ُحُموَلُتَها َجهََّزْت ألَف ألِف َكَفْن 

 َغُلُهْم ُكلَّ َوْقٍت َحديُث الَتَجاِرِب والِعلِم وَيْش

 ...َلِكْن أَراَنا ُشِغلَنا بـَِبثِّ َحِديِث الِفَتْن 

 َسَتْسُقُط ِتلَك الَقَنابـُِل َفْوَق اجَلميِع

 ...على احَلْقِل والَباِدَيْة 

 َقَنابـُِل أْعَداِئَنا ال ُتَفرُِّق َبْيَن امَلذاِهِب 

 ...َيْة َفالُكلُّ فـي َداِه

 ...ُوُجوُه الَعُدوِّ بـُِفْرَقِتَنا َراِضَيْة 

 الِعْلِم «َحْوَزِة  »وأْجِهَزٌة للتََّخاُبِر َتْسُكُن فـي 
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 َتْسُكُن َصْحَن امَلَساجِد 

 ... !َتْدَفُع للَهاوَيْة 

 ...َقَنابُلُهْم َسْوَف َتْسَفُع بالنَّاِصَيْة 

 َتُموُت بها ِفَرُق الُكْفِر

 ... !النَّاِجَيْة والِفْرَقُة 

 ُيِذلُّ الَعُدوُّ اجَلميَع وَندَِّخُر الِكْبَر 

 َكْي َنَتَكبََّر فـي َوْجِه إْخَواِنَنا 

 وَربِّي َلُه الِكْبِرَياُء 

 ... !َكَما َقاَل فـي ُسوَرِة اجَلاِثَيْة 

 

 ٭ ٭ ٭

 



 ... !َكثرٌي َعَلْيُكْم  
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 ...وَلْسُت ُأَحوُِّل ِشْعري ِلُدفِّ 

 ... !ِنْصِفي وَلْسُت آلُمَر ِنْصفي ِلَيْقُتَل 

 وَلْسُت ِخِصيًّا 

 ...ي ـألْعَجَز َعْن َردِّ َمْن َقْد ُيَحاِوُل بالزُّوِر َقْذف

 ...ي ـَعلى ُأْهَبِة اجَلْهِر َحْرف

 َسأْخَتاُر أْشُنُق َنْفِسي 

 ...وَلْسُت ألْجَدَع أْنِفي 

 ... !وَلْسُت بـُِمتََّهٍم بامُلُروِق ألْنِفي 

 فـي احَلقِّ وَلْسُت أَخاُف ُأَواِجُه 

 َسْيَف الَغريِب

 وَسْيَف الَقريِب 

 ...وَلْسُت أَخاُف ُأَواِجُه فـي احَلقِّ َحْتِفي 



 ُحْزٌن ُمْرَتَجْل
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 أَرى ُمْهَجيت َنْحَو َبْيٍت َحَراٍم َتطرُي َكَلْحٍن

 ... ي ـوَلْسُت أُلوِقَف َعْزف

 ُفؤادي َمَع احَلقِّ) ُك َيْوًما أوَلْم 

 ... !( َلِكْن َعَلى احَلقِّ َسْيِفي 

  «ذا الفَقاِر  »َلْسُت أرى َبْيَنُكْم و

 ... !بـَِصفِّي  «َيزيُد  »وَلْيَس 

 

 ٭ ٭ ٭

 

 ...أَنا َشاِعٌر َما اْعَتَذْر 

 ُأَجاِهُد َقْدَر اْسِتَطاَعِة ِشْعري 

 ...وأْرَضى بـُِحْكِم الَقَدْر 



 ... !َكثرٌي َعَلْيُكْم  
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 َهَتْيِن ْبجَلُتَصوَُّب َنْحوي السَِّهاُم ِمَن ا

 ...َكأنَّ السَِّهاَم َمَطْر 

 ...َهَتْيِن وأْكُتُب ِشْعَر الظََّفْر ْبجَلأُصدُّ السَِّهاَم ِمَن ا

 ... وفـي الَفِم َماٌء 

 َسأْبُصُقُه َنْحَو ُكلِّ اجِلَهاِت 

 َفَيلَعُنين الِعُنوَن 

 ... !وَيْغِفُر لي ِمْن َغَفْر 

 ...أَيا َساَدتي 

 ...َبْعَض ِحْلٍم 

 «َعِليٌّ » ِمْنَها َفُجلُّ َعَماِئِمُكْم َقْد َتَبّرَأ 

 ... !!! «ُعَمْر  »وُجلُّ َعَماِئِمَنا َقْد َتَبّرَأ ِمْنَها 

 ٭ ٭ ٭
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 وَلو ُكْنُت ُمْنَتِظًرا لإلَماِم َكَغْيري 

 ... !َلَما ُصْغُت ِشْعَر اهِلَجاِء 

 وَلو ُكْنُت أْعُبُد َربِّي بـِبـِْرميِل ِنْفٍط 

 ... !ِء ألْتَقْنُت ِشْعَر امَلديِح َمَع األْدِعَيا

 وَلو ُكْنُت ُأْسِلُم أْمري ألْمِر َوليٍّ َفقيٍه 

 ... !َلَجاَهْرُت ُصْبًحا َلُه بالَوالِء 

 وَلو ُكْنُت َبدَّْلُت َما أْرَضَعْتنيِه ُأمِّي 

 ... !ألْعَلْنُت َجْهًرا َبَرائي 

 ...أَنا َشاِعُر الُكلِّ ُأؤِمُن بالشِّْعِر َرْغَم ابتالئي 

 ... َتَشيَّْعُت للَحقِّ

 ...ال للَمذاِهِب َفْهَي أَساُس الَبالِء 

 أَنا َشاِعٌر للَجميِع 



 ... !َكثرٌي َعَلْيُكْم  

 

 101 

 ...مَبْعَرَكٍة للَفَناِء  -َل اجَلميِع ـِْمث -وَلْسُت ُأَشاِرُك 

 ...َتَحيَّْزُت للَحقِّ ال األْصدَقاِء وال األْقرَباِء 

 َل اجَلميِع ـُْأصيُب وُأْخِطُئ مث

 ... !َفَلْسُت ِمَن األْنبياِء 

 ...أِحنُّ َعَلى الُبَسَطاِء 

 ...وأوِغُل فـي الُعَمالِء 

 َعنيٌد أَماَم الَعنيِد

 ... َرقيٌق َمَع الضَُّعَفاِء 

 ...َكريٌم َمَع الُكَرَماِء 

 ...َصفيٌق َمَع السَُّفَهاِء 

 َقويٌّ أَماَم الطَُّغاِة

 ... !َضعيٌف أَماَم النَِّساِء 



 ُحْزٌن ُمْرَتَجْل

 

 121 

 أِشفُّ إذا َما َتَغزَّْلُت يوًما

 ...أْفُحُش ِعْنَد اهِلَجاِء و

 بُيْسَراَي َكْفَكْفُت َدْمَع الَفقرِي

 ...وُيْمَناَي َتْطَعُن فـي الرَُّؤَساِء 

 ُأِحبُّ أَبا َبْكِر

 َلِكْن َتَوجَّْعُت ِمْن َحاِل قومي 

 ... !َفأْجَهُر بالَوَجِع الَكْربـِالئي 

 وأمَنُح ِشْعري ألْرِضَي َطاَقَة َوْرٍد 

 ( ْعٍربال أيِّ ِس )

 ...وأْعَجَز ألَف َرئيٍس ِشَرائي 

 ...َفَيا ُمْغَرمنَي بـَِسْفِك الدَِّماِء بـُِحجَِّة َحْقِن الدَِّماِء 

 وَيا َمْن َتُحطُّوَن ِمْن َقْدِر ِشْعري 



 ... !َكثرٌي َعَلْيُكْم  

 

 101 

 ...َحذاِر َحذاِر ِمَن الشَُّعَراِء 

 ...وَيا َمْن َحَلْمُتْم بأنَُّكُم َقْد َتَمسُّوَن ِعْرِضي 

 ...أَراُكْم حذائي  ِصَغاًرا

 ...لذاَك 

 ... !َكثرٌي َعَلْيُكْم ِحذائي 

 
 َتمَّْت فـي الَقاِهَرة

03.6 
 م0/06/8662

 صباًحا
 



 ...ولقـَــْد أَراني  

 

 502 

 

 

 

 
 
 

 ...ولقـَــْد أَراني 

 

 

 

 

 

 



 ُحْزٌن ُمْرَتَجْل

 

 602 

 وَلَقْد أراني َجالًسا فـي أْرَبِعنِي َصديَقٍة 

 َل ِسْدَرِة ُمْنَتهى األْحَزاِن ـَْمْقَبَرٍة َتَراَءْت ِمث(  َحْوِش )فـي 

 والزُّوَّاُر َيْسَتِمُعوَن للُقْرآِن 

 َتْبكيِه الَعَصافرُي اْبِتَهااًل 

 ...ُوَها َتْرتيال ُثمَّ َزْقَزَقًة َتَراَقَص َشْد

 

 ٭ ٭ ٭

 

 وَلَقْد أراني َراقًصا فـي ُعْرِس َمْن أْحَبْبُتَها 

 وِجَواُرَها َزْوٌج َقبيٌح 

 وْهَي َتْهِمُس بالَغَراِم الِكْذِب فـي ُأُذَنْيِه

 ُثمَّ َتُبثُّ بالَعْيَنْيِن ِصْدَق َغَراِمها َنْحوي 



 ...ولقـَــْد أَراني  

 

 502 

 رُِّك َرْقَصَة األْفَعى َل ِمْزَماٍر ُيَحـْوَتْسَتْدِعي اخِلياَنَة ِمث

 وإنِّي َلْم أَزْل ُمَتَراِقًصا فـي ُعْرِسَها 

 ... !ُحبَِّها َتْعليال  وُأجيُب َداعَي

 

 ٭ ٭ ٭

 

 وَلَقْد أراني َساحًبا فـي َعْيِن َماٍء 

 َلْم َتَزْل َتْروي ُجُذوَر النَّْخِل فـي َصْحَراِء َصْمٍت َقاِحٍل 

 َحَراَرًة والشَّْمُس َتْنَتِحُل الَكالَم 

 َفُتِثرُي أْسِئَلَة السُُّكوِت 

 ... !َفُتْرِسُل الَعْيُن اإلَجاَبَة فـي السُُّكوِن َنخيال 

 ٭ ٭ ٭



 ُحْزٌن ُمْرَتَجْل

 

 602 

 وَلَقْد أراني َساِجًدا فـي َمْعَبٍد َيْزُهو بأْصَناٍم 

 وَيْسُجُد َنْحَوَها َجْمٌع ُيَقدُِّسَها 

 وإنِّي َساِجٌد هلِل 

 (ي َساِجًدا ُكْنُت أُظنُّين َوْحدي لَربِّ) 

 ُثمَّ اْكَتَشْفُت َيِقنَي أنَّ اجَلْمَع ُكلَّ اجَلْمِع َيْكُتُم ُكْفَرُه 

 بـَِقَداَسِة األْصَناِم 

 َفاْسَتْجَمَعُت َعْزِمي 

 ُثمَّ أْعَلْنُت احَلِقيَقَة

 ... !واجُلُموُع ُتزيُح َخلفي َصْمَتَها َتْهليال 

 

 ٭ ٭ ٭

 



 ...ولقـَــْد أَراني  

 

 502 

 األْعَداِء  وَلَقْد أراني َزاِحًفا فـي َخْنَدِق

 ال أدري َيَراني الرَّاِصُدوَن ؟

 أِم السََّواُد أَضلَُّهْم َعْن ُرْؤَييت ؟

 ... وُأَتابـُِع الزَّْحَف 

 الصُُّخوُر َتُحزُّ فـي َلْحمي 

 ...َصْرخًة ُحبـَِسْت بَقليب فـي الظَّالِم َطويال  وأْكُتُم

 

 ٭ ٭ ٭

 

 وَلَقْد أراني َراِكًضا َخْلَف اْبِتَكاراٍت 

 ...ُتَسجَُّل فـي ُفُنوِن الَقْوِل باْسمي 

 ال ُيَصنُِّفَها ُحَواُة النَّْقِد أْضَغاَث اْقِتَباَساٍت ِمَن امَلاضي 



 ُحْزٌن ُمْرَتَجْل

 

 610 

 وال ُيْلقي بـَِها الُقرَّاُء َخْلَف ُقُلوبـِِهْم 

 ... !َكَجريَدٍة َرْسِميٍَّة ال َتْسَتِطيُع إىل الُعُقوِل َسبيال 

 

 ٭ ٭ ٭

 

 ا ُحْزني َعَلى َوَتٍر َوحيٍد فـي الَكَماِن وَلَقْد أراني َعازًف

 بَقْوِس ُحبٍّ َتْسَتِقيُم ُلُحوُنُه 

 بَفْرٍح َطارٍئ (  َصًبا )َرْغَم امَلَتاَهاِت اليت ُتْغوي َمَقاَم 

 ...والَّلْحُن ُيْرِسُل ُحْزَنُه َعْبَر السُُّكوِن َعويال 

 

 ٭ ٭ ٭

 



 ...ولقـَــْد أَراني  

 

 522 

 ُمْهَرٍة  وَلَقْد أراني َراِكًبا ِمْن َفْوِق َصْهَوِة

 ِمْن ُدوِن َسْرٍج أو ِلَجاٍم 

 َفْوَق ُعْشٍب َيْفرُش اللَّْوَن اْخِضَراًرا 

 َيْهِزُم الصَّْحَراَء 

 ها والرِّيُح اْرَتَدْتين ِمْشَبًكا فـي َشْعِر

 ...وامُلْهُر َيْهَزُأ بالُقُيوِد َصِهيال 

 

 ٭ ٭ ٭

 

 وَلَقْد أراني َشاِهًرا َسْيفي 

 بالدُُّروِع على َجْيٍش َتَحصََّن

 ... !وَلْم َيَزْل َسْيفي امُلَسدَُّد للدُُّروِع َعليال 

 ٭ ٭ ٭



 ُحْزٌن ُمْرَتَجْل

 

 616 

 وَلَقْد أراني َزاِرًعا َصْوتي َعَلى ُأُفٍق ِمَن الصَّْمِت الرَِّهيِب 

 وبـِْذَرُة الصَّْوِت اْرَتَوْت 

 بـَِسَحاَبٍة َقْد أْمَطَرْت ِمْن ُكلِّ َحْرٍف َصاِرٍخ باحَلقِّ 

 ْت ِمْنَها السََّنابـُِل َمَرـَْحتَّى أث

 ... َكْي َتُكوَن َعَلى الطَّريِق إىل احَلَياِة َدليال 

 

 ٭ ٭ ٭

 

 وَلَقْد أراني ُمْبِحًرا فـي َزْوَرٍق 

 ِمْن ُدوِن ِمْجَداٍف ُيَحرُِّك َرْغَبيت فـي النَّْهِر 

 لِكْن َدفَّيت َوجَّْهُتها َنْحَو اخُلُلوِد 

 ... !ِديال و َلْسُت أْرَضى باخُلُلوِد َب

 ٭ ٭ ٭



 ...ولقـَــْد أَراني  

 

 522 

 ... وَلَقْد أراني َداِئًما 

 ...ُمَتَحرًِّكا 

 ...ال ثـَابـًِتا 

 ...ُمْسَتْنَفًرا 

 ...ال َخاِماًل 

 ...َحْدِسي ُيصيُب وال َيخيُب 

 َنْحَو النُّوِر  وَرغَبيت فـي السَّْعِي

 ...أْشَعَلِت احُلروَف بَداخلي ِقْنديال 

 
 َتمَّْت فـي الَقاِهَرة

0066 
 م42/24/4662

 صباًحا
 



 ُة َهذا امَلَساْءَقِصيَد 

 

 512 

 

 

 

 
 
 

 َقِصيَدُة َهذا امَلَساْء
(٭)

 

 

 

 

 

 

 . « الوهاب املسريي عبد .د» رثاء الراحل العظيم (  ٭)



 ُحْزٌن ُمْرَتَجْل

 

 612 

 ...َقِصيَدُة َهذا امَلَساْء 

 ...اْء ـــِرثـَ

 ... !وفْكَرُة ِشْعِر الرِّثـَاِء َتُقوُم َعَلى أنَّ َمْوَت األِحبَِّة َيْعين الَفَناْء 

 ُمَجاَمَلًة للذيَن َمَضوا َفُيْصبـُِح ِشْعُر الرِّثـَاِء

 ...أو ُمَحاَوَلًة الْمِتَداِد الَبَقاْء 

 -َتَورََّط فيِه اجَلميُع  -وِشْعُر الرِّثـَاِء اتَِّفاٌق َقديٌم 

 ...ي الدُُّموَع لَكْي َتْسَتِدرَّ الُبَكاْء ـَفَتْبُذُل فيِه الَقواف

 ... !َكأنَّ َجميَع الُبَكاِء َوَفاْء 

 (إىل أْن َيُموُتوا ) اِء ُيَهاِجُم َمْن َلْم َيُموُتوا وِشْعُر الرِّثـَ

 وَيْمَدُح َمْوَت الذيَن َمَضْوا 

 ...ُثمَّ َيْرَفُع َبْعَض الدَُّعاْء 

 ... !َكأنَّ َجميَع الدَُّعاِء ُيالقي َقُبوَل السََّماْء 



 ُة َهذا امَلَساْءَقِصيَد 

 

 512 

 وِشْعُر الرِّثـَاِء ُدُموٌع ُتَعزِّي األِحبََّة 

 ...ِم الَقَضاْء َكْي َيْسَتِكينوا حُلْك

 ... !َكأنَّ َجميَع الدُُّموِع َعزاْء 

 ...َقِصيَدُة َهذا امَلَساْء 

 ...اْء ــِرثـَ

 ...ريُد وأْكثـَُر ِممَّا أَشاْء وفيَها ِمَن الشِّْعِر أْكثـَُر ِممَّا ُأ

 ...َقِصيَدُة َهذا امَلَساْء 

 ...اْء ــِرثـَ

 ... !وَلْيَسْت َكُكلِّ الرِّثـَاْء 

 

 ٭ ٭ ٭

 



 ُحْزٌن ُمْرَتَجْل

 

 612 

  ٭

 َمِدحُيَك ِعْبٌء َعَلى امَلاِدِحنَي 

 ألنَّ امَلِديَح َتَلوََّث َعْبَر السِّننَي بُكلِّ َخَطاَيا الُوالِة 

 ...وُكلِّ ُذُنوِب الدََّراِهِم َعْبَر َزَماِن الَقِصيِد اجَلريْح 

 أَرى الشَُّعَراَء ُتَباِلُغ ِحيًنا

 وَتكِذُب ِحيًنا

 ...ـي َواِحٍد ِمْن ُأُلوِف ُبُيوِت امَلِديْح وَتْصُدُق ف

 َمِدحُيَك ِعْبٌء َعَلى امَلاِدِحنَي 

 ألنَّ الَقِصيَدَة َقْد َتْشَرِئبُّ ِلُتْدِرَك أْكثـََر ِممَّا َترى الَعْيُن 

 َلِكْن َمدحُيَك َمْهَما َتَضخََّم َسْوَف َيَظلُّ َكَوْصٍف َضئيٍل 

 ُه إذا َقاَرُنوُه بـَِما َشاَهُدو

 َل ُمَقاَرَنٍة َبْيَن َشْخٍص َصِحيٍح ـَْفُيْمِسي َمِدحُيَك ِمث



 ُة َهذا امَلَساْءَقِصيَد 

 

 512 

 ...وَشْخٍص َكِسيْح 

 َمِدحُيَك ِعْبٌء َعَلى امَلاِدِحنَي 

 ...َفَلْيَس بـِِه ِمْن َجديٍد 

 َمِدحُيَك َيْمَنُح َفْضَلَك َبْعَض امَلَجاِز

 ...وأْنَت الَفِضيَلُة ِحنَي َتُلوُح بـَِشْكٍل َصريْح 

 ِدحُيَك ِعْبٌء َعَلى امَلاِدِحنَي َم

 ألنَّ الَبالَغَة ُتْلِقي َعَصاَها أَماَم اجُلُموِع 

 َفَيْحَسُبَها النَّاُس َتْسَعى 

 وَلِكْن ِصَفاُتَك َتْلَقُف َما َقْد أَفْكَنا 

 ... !َكريَشِة َوْهٍم ُتَواِجُه َهبََّة ريْح 

 َمِدحُيَك ِعْبٌء َعَلى امَلاِدِحنَي 

 ِديَح اْفِتَعاُل الَفَضاِئِل ال ِفْعُلَهاألنَّ امَل



 ُحْزٌن ُمْرَتَجْل

 

 662 

 ...َفَمْدُحَك َقْوٌل َركيٌك وأْنَت امَلَقاُل الَفِصيْح 

 َمِدحُيَك ِعْبٌء َعَلى امَلاِدِحنَي 

 ألنَّ َمِدحَيَك َهْجٌو ِلُكلِّ الذيَن اْرَتَضوا ِنْصَف ُحرِّيٍَّة

 أو َكَماَل السُُّجوِد 

 ( هِلَجاِء وَلْيَس امَلَقاُم َمَقاَم ا) 

 لذِلَك َبْعُض امَلِديِح ُيريُح 

 َفَمْدُح الضَِّياِء اجَلِميِل 

 ...ِهَجاُء الظَّالِم الَقبيْح 

 َمِدحُيَك ِعْبٌء َعَلى امَلاِدِحنَي 

 ... !وَلِكْن َسأْمَدُح َكْي أْسَتريْح 
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 َرأْيَنــاَك َنْحــَو الشَّــْمِس فـــي اللْيــِل َســاِعيا     

 
ــدُّْنَيا  ــُدَك الــــ ــيا  ُتَعاِنــــ ــَت َماِضــــ ــا زْلــــ  وَمــــ

 

 

ــْوَق بــــــِالِدَنا   ــْدِل َفـــ ــْحُب الَعـــ ــَك ُســـ  َكأنَّـــ
 

 َفـــَتْعَطُغ غيَطـــاٌن وَكـــْم ُكْنـــَت َســـاقيا    
 

 
 َحَفـــــْرَت بَهـــــذي األرِت َمْجـــــرى َتَحـــــرُّرٍ   

 
ــا   ــِدُر َجاريــــ ــِر َيْهــــ َِْيــــ ــوِف ا ــُر ُزُحــــ  وَنْهــــ

 
 

ــا    ــًدا ُمَحقًَّقــــــ ــاألْقَواِل ُخْلــــــ ــُم بــــــ  َفَتْرُســــــ
 

ــاِل فَ  ــَنُح باألْفَعـــــــ ــا وَتْمـــــــ ــًرا ُمَواِتيـــــــ  ْجـــــــ
 

 
ـــٍِغ ـــَْوٍب ِمـــــَن احَلـــــ ِّ َسابـــ  وَتْرُفـــــُل فــــــي ثـــ

 
ــا  ــِة َعاريـــــــ ــُرَك َيْبـــــــــدو بالرَِّياَســـــــ  وَغْيـــــــ

 



 ُحْزٌن ُمْرَتَجْل
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 وُيْهَجــــى بـــــَِك األْعــــَداُء َرْغــــَم ُجُيوِشــــِهمْ    

 
 وَلـــْم َتـــُك فـــــي َيـــْوٍم ِمــــَن الـــدَّْهِر َهاجيــــا    

 
 

ــَرةً  ــافيِغ َجْهــــ ََِفــــ ــَداِم ا  وَتْقِضــــــي بمْعــــ
 

ــورٌ  ــَك َمْمُهـ ــيا  ...  وُحْكُمـ ــُك َقاضـ ــْم َتـ  !وَلـ
 

 
 وَتْحَســـــُبَك األْجَنـــــاُد َتْخَشـــــى ِســـــالَحَها    

 
 وُتْبِصــــــُرَك األْحَبــــــاُب َكالــــــدِّْرِع َواقيــــــا

 
 

 اَفَتْحَســـــُبَك األْعــــــَداُء بــــــالُبْ ِض َقاِصــــــيً 
 

 !وَتْنُظــــــُرَك األْحَبــــــاُب باحُلــــــبِّ َداِنيــــــا     
 

 
ــْن َرًدى    ــَك ِمـ ــاُب َتْحميـ ــيُب بــــَِك األْحَبـ  ُتِحـ

 
 َت لألْحَبــــــاِب بــــــاحَل ِّ َحاِميــــــاوَمـــــا ِزْلــــــ 
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ــًرا   ــَجاَعِة  ِمــــ ــِل الشَّــــ ـــي ِفْعــــ ــُر فــــ  َفَتْظَهــــ

 
ــا    ــِع َناِهيــــ ــِل التََّراُجــــ ـــي ِفْعــــ ــُر فــــ  وَتْظَهــــ

 
 

ــارسٍ    ــيَلَة َفــــ ــُرْك َفِضــــ ــْم َتْتــــ ــَت وَلــــ  َرَحْلــــ
 

ــا     ــاَن َكافيـ ــا َكـ ــِر َمـ ــاَد احِلْبـ ــأنَّ ِجَهـ  َكـ
 

 
ــاَة َســــــِكيَنةً    ــَك ال ُيْعِطــــــي الطنَ ــــ  َرحيُلــــ

 
ــَك  ــا   َفِمْنـــ ــِة َواِعيـــ ــْعُب الِكَناَنـــ ــدا َشـــ  َغـــ

 

 ٭ ٭ ٭

  ٭

 بـَِربَِّك َكْيَف َتُكوُن احَلياُة َكِسْلِسَلٍة ِمْن ِنَكاٍت

 !ُتَماِرُس فيَها الِكَفاَح وال َتْسَتِكنْي ؟
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 ...ُتَواِصُل َمْعَرَكَة احَل ِّ َعْبَر السِّننْي 

 ... !بنْي وَتْضَحُك والسََّرَطاُن ُيَقطُِّب ِمْنَك اجَل

 َتزيُد َعَلْيَك اهُلُموُم وأْنَت ُتواِصُل َدكَّ ُحُصوِن الَتَجهُِّم ِمْن 

 ... !َخْنَدِق الضَّاِحكنْي 

 ٌةُأِحسُّ بأنَّ َرِحيَلَك ُسْخرَي

 ْكَتٌة ـُن

 َمْقَلٌب 

 ...ُصْ َتُه َكْي ُتَروَِّح َعنَّا بـَِهذا الزََّماِن احَلزيْن 

 َفاِجُئَنا َعابـًِرا َباَب َقاَعِة َتأبيِنَنا ُأِحسُّ بأنََّك َسْوَف ُت

 :ُثمَّ َتْضَحُك ِمنَّا َتُقوُل 

 َضِحْكُت َعَلْيُكْم  »

 !!! «... َسأْبَقى َكأنِّي َرئيٌس َلِعنْي 
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 إذا َكاَن َهذا ِمَزاًحا 

 ... َفَيْكفي 

 ا َسَنْضَحُك إْن ُعْدَت َـّوَوْعًدا بأن

 ... !السَّاِخريْن  َفاْرِجْع َلَنا اآلَن َيا َسيَِّد

 

 ٭ ٭ ٭

 

 ...َل الَيقنِي ُيَشكُِّك فـي َشكِّنا ـُْيَ رُِّد ِمث

 ُيَ رُِّد َرْغَم َنقيِ  الضََّفاِدِع َيْعُلو بُكلِّ اإلذاَعاِت 

 ... !ِمْدَفَع ُقْبٍح ُيِصرُّ َعَلى َدكِّنا 

 ُيَ رُِّد ُبلُبَل َح ٍّ وُحْسٍن 

 ...َفوِق ُشبَّاِكَنا  َفَيْ ِسُل َوْجَه الصَّبيَحِة ِمْن
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 وَيْبَقى َكبرُي الضََّفاِدِع ُيْقِسُم أنَّ الَبالبـَِل

 ...ِرْجٌس َيُتوُق إلْهالِكَنا 

 ُرَوْيَدَك َيا ُمْلِهَم الَياِئِسنَي التََّفاُؤَل 

 ؟ ...َكْيَف َزَرْعَت التََّفكنَر فـي ِضْحِكنا 

 ؟ ...وَكْيَف َدَفْعَت الضَِّياَء ألْفالِكَنا 

 ؟ ...وَكْيَف َرَفْعَت اإلَراَدَة ِمْن َدْرِكَنا 

 ؟ ...وَكْيَف َرَسْمَت َتَحرَُّرَنا فـي َخريَطِة إْدَراِكنا 

 ... !بـَِفْضِلَك َصاَر الشُُّروُق بـَِرْغِم َتَسلنِب إْظالِمَنا ُمْمِكنا 

 ...َكأنََّك َجدٌّ وأْحَفاُدُه َحْوَلُه َيْسَمُعوَن ِحَكاَيْة 

 َجدٍّ َيُقصُّ األَقاِصيَص َنرى ُكلَّ

 ...َكْيما َيَناَم الصَِّ اُر ُقَبْيَل النَِّهاَيْة 

 ُنِفيَ   وأْنَت َتُقصُّ َعَلْيَنا احِلَكاَيَة َمْوُسوَعًة َكْي
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 ...وَتْ ِزَل ِمنَّا البـَِدايْة 

 ...َفَتْحِكي 

 ...وَتْحِكي 

 ...وَتْحِكي 

 ... َكأنََّك َشْيٌخ ُيَوضُِّح إْعَجاَز  َيْة

 ْهِتُف ُكلُّ ِصَ اِرَك فـي  ِخِر احَلْكِي َيو

 َفْوَق السَّالِلِم أو فـي امَلَياديِن 

 ...َدْوًما 

 ... !( ِكَفاَيْة ) 

 َتَنقَّْلَت َبْيَن ُدُروِب احَلقيَقِة 

 َل الَفَراَشِة َفْوَق ُزُهوِر احَلِديَقِةـِْمث

 يَقِةَحتَّى َغَدْوَت لُكلِّ التَّالميِذ َشْيَخ الطَِّر
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 ... !والنَّاُر َتأُكُل َحْقَل الَوَطْن 

 وَيْخَشاَك َساِكُن َقْصِر التََّياَسِة

 َيْخَشاَك أْذَناُب َبْهِو الرَِّياَسِة 

 َيْهَواَك َشْعٌب َتَعذََّب فـي ُرُدَهاِت السَِّياَسِة

 ... َحتَّى َرأْيَناَك َفْرًدا بـَِحْجِم الزََّمْن 

 ... / «ُهدى » امَلَعالي  َرِديُفَك َفْوَق ِحَصاِن

 وِضْحُكَك ِمْنَقاُر ُحبٍّ

 / ...ُيِعيُد الِتَقاَط السُُّروِر ِمَن احُلْزِن َعْبَر امَلَدى 

 َتآَمَر ُحْزُن السِِّننَي َعَلى النَّاِس 

 / ...مَّ أَتْيَت َفَضاَع َتآُمُر ُكلِّ الدُُّموِع ُسدى ـُث

 َتِسرُي اْرِتَجااًل 

 ...َنا َمْوِعدا وَلْسَت بـُِمْخِلِف
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 ُبْرَت أَماَم الَعُدوَِّك

 ُبْرَت أَماَم الصَّديِ َك

ُُِصوِمَك  ُبْرَت أَماَم ا

 ُبْرَت أَماَم النَِّصرِي َك

 وحنَي َرَحْلَت 

 ... !َرأْيَنا َسَماَء امَلِديَنِة أْصَ َر ِمْن أْن َتُكوَن الَكَفْن 

 

 ٭ ٭ ٭

 

  ٭

 َحَراَرَة َدْمِعي َتزيُد أَنا َلْسُت أْزُعُم أنَّ

 ...َعَلى أيِّ َفْرٍد َبِسيٍب ِمَن الَعاِشِقنْي 
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 وَلْيَسْت َقِصيَدُة َهذا امَلَساِء َدلياًل َعَلى احُلْزِن 

 ...ِسرٌّ َدِفنْي  -َكاحُلبِّ والُكْرِه  -فاحُلْزُن 

 ...وُربَّ َحزيٍن َتَراُه ُيَصنَُّف فـي الضَّاِحكنْي 

 ...ْلٍب َحزيْن وُربَّ َضُحوٍك بَق

 ... !َسُأْغِلُ  َباَب َمَزاِد الدُُّموِع بـَِرْغِم َتَذمُِّر َبْعٍض ِمَن السَّاِمِعنْي 

 

 ْزِن ُتْلِهُمَنــــــا الصَّــــــْبَرا ـــــــــــــَدَواِفُعَنــــــا للُح
 

ــُه َمْجــرى    ــْخِر َخــبَّ َل ــأْرِت الصَّ ــْيٍل ب  َكَس
 

 
 ْزِن َتْكُتــــــُب ِشــــــْعَرَهاــــــــــــــَدَواِفُعَنــــــا للُح

 
ــ ــرا َكـــ ــَدْت ِحْبـــ ــذَّاِرفنَي َغـــ ــوَع الـــ  أنَّ ُدُمـــ

 
 

ــَواُق ِمثــــــــ   ــا األْشــــــ ــيَدٍةـُْتالِعُبَنــــــ  َل َقِصــــــ
 

ــْد َتَرَكـــْت َســـْطرا  ــْطٍر وَقـ  َتُحـــبن َعَلـــى َسـ
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 وَنْكـــُتُم َســـاَعةً  ... َففـــي َســـاَعٍة َنْبِكـــي   

 
 َكُأْرُجوَحـــــٍة َبـــــْيَن التََّشـــــاُؤِم والُبْشـــــرى   

 
 

ــَم يَ   ــْزُن َرْغــــ ــا احُلــــ ــيُ  َعَلْيَنــــ ــاَيِضــــ  ِقيِنَنــــ
 

ــرى    ــُن بــــــَِها أْســـ ــْوَداَء َنْحـــ ــٍة َســـ  َكِزْنَزاَنـــ
 

 
ــا للُح ـــَدَواِفُعَنـــــــ ــرٌ ـــــــــــ ــٌل وأْزَهـــــــ  ْزِن ِنيـــــــ

 
 َكـــأنَّ ُدُمـــوَع احُلـــْزِن َقـــْد َغَمـــَرْت ِمْصـــَرا 

 
 

 َلَماـْوَيْمَتــــــدُّ ُحــــــْزُن األْرِت للُقــــــْدِس ِمثــــــ
 

 َيِســـرُي َغَمـــاُم الشِّـــْعِر َكـــْي ُيْنـــِزَل الَقْطـــَرا
 

 
 ُن َمْكُتـــوٌب َعَلـــى ِمْصـــَر َداِئًمـــاُهـــَو احُلـــْز

 
ــى   ــُن بـــــِِه أْوَعــ ــُن بـــــِِه أْدَرى  ... وَنْحــ  !وَنْحــ
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ــواِ   ــي ... َفــــــ ــُم َزلَِّتــــــ ــْوال اُ  َيْعِصــــــ  َلــــــ

 
 !!!َلُقْلـــــُت ِلِعْزَراِئيـــــَل أْن َيمِّـــــِم الَقْصـــــرا    

 
 

 وواِ  َلـــــــْوال الصَّـــــــْبُر ِعْنـــــــَد ُمِصـــــــيَبي
 

َِْنَساِء ِحنَي  ! َرثـَْت َصْخرا َلُكْنُت َكَما ا
 

 ٭ ٭ ٭

 

 ...َقِصيَدُة َهذا امَلَساْء 

 ...اْء ـــِرثـَ

 ...ثـَاِء ُدَعاْء وَبْعُض الرِّ

 ... !وَبْعُض الرِّثـَاِء ادَِّعاْء 

 ...وَبْعُض الدَُّعاِء َعَزاْء 

 ... !وَبْعُض الَعَزاِء ِرَياْء 



 ُة َهذا امَلَساْءَقِصيَد 
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 ...وَبْعُض الَعَزاِء ِرًضا بالَقَضاْء 

 َضا بالَقَضاِءوَبْعُض الرِّ

 ...فـي َمْوِكِب الُعَظَماْء  ُيَخفُِّف ِمْلَح اجِلَناَزاِت

 ...وَبْعُض اجِلَناَزاِت َلْسَت َتَرى فيِه َغْيَر ُجُموٍع ِمَن الشَُّرَفاْء 

 ...وَبْعُض اجِلَناَزاِت َقْد َيَتَنجَُّس إْن َساَر فيِه َرُسوٌل ِمَن الرَُّؤَساْء 

 ...اْء َقِصيَدُة َهذا امَلَس

 ...اْء ــِرثـَ

 ...وفيَها ِمَن احُلْزِن أْكثـَُر ِممَّا ُأطيُ  وأْكثـَُر ِممَّا أَشاْء 

 ...َقِصيَدُة َهذا امَلَساْء 

 ...اْء ــِرثـَ

 ... !اْء ــوَلْيَسْت َكُكلِّ الرِّثـَ

 
 َتمَّْت فـي الَقاِهَرة
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 532 

 

 

 

 
 
 

 ... ! ْبْرــاِء الصَّــفـي ِهَج
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 ... !َل َتأبرِي النَّخيْل ـْالصَّْبُر َمْكُرَمٌة بأْرِضي ِمث

 وإذا َمَدْحُت الصَّْبَر فـي َبَلدي مَبوَّاٍل 

 اديفإنِّي َساِئٌر فـي َدْرِب أْجَد

 َكَقافَلٍة َتسرُي بال ُمَخاَطَرٍة 

 ...على َدْرٍب َتَمهََّد للُوُصوْل 

 وأرى َمديَح الصَّْبِر َفنًّا َدارًجا فـي َمْوِطين

 َكالرَّْقِص 

 ( التَّْحطيِب ) و

 أو ِسَيِر الرَُّواِة َعَلى الرََّباَبِة

 َقْد َرأيُت الشِّْعَر َيْمَدُح َصْبَرَنا 

 ... !َيْعلو َكَما َيْعلو إذا َمَدَح الرَُّسوْل 

 الصَّْبُر ُمْبَتدٌأ 



 ... !فـي ِهَجـاِء الصَّــْبْر  
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 وَمْرفوٌع َدواًما 

 ... !َنرى اخَلَبَر اجَلميْل َكْي 

 الصَّْبُر ِمْسَبَحٌة بَكفِّ الطِّْفِل َيْجِلُس 

 َكْي َيقضي َعَلى ِسجَّاَدٍة (  النَّْوِل )ِمْن أَماِم 

 حيَكْت ِمَن الُعَقِد امُلَلوََّنِة اليت 

 َقْد َعقََّدْت أيَّاَمُه 

 ...وَقَضْت َعَلى ُحُلِم الطُُّفوَلِة فـي َهَناٍء ُمْسَتحيْل 

 الصَّْبُر َسْيٌف فـي ِذَراِع الَعاجزيَن عن التََّذمُِّر

 وَن ذواَتُهْم خُبُضوِعِهْم ُلَيْقُت

 ...لَقَرارِه الَقاسي اجَلُهوْل 

 الصَّْبُر ِدْرٌع فـي أُكفِّ امُلؤِمننَي الَقادريَن َعَلى التَّأفُِّف

 َيْمَنُع الرُّْمَح امُلَسدََّد ِمْن ِذَراِع الَقْصِر 
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 ...فـي الُعُقوْل  الَفْجِر َيْسَطُع َنْحَو

 َجرَّْبَناُه  الصَّْبَر

 ُيْنِتُج َزْرَعنا 

 ...َلْوالُه َما امَتدَّ اْخِضَراٌر فـي اْصِفراْر 

 ...َلْوالُه الْنَكَسَرْت ُرُؤوُس النَّاِس َتْخبـُِط فـي اجِلَداْر 

 ... !َلْوالُه َما اْنَتَصَر النََّهاْر 

 الَعَزاِء الصَّْبُر َتأجيُل 

 ... !أِر ِمْن أْجِل الَقتيْل َـّوَلْيَس َتْرَك الث

 الصَّْبَر َجّرْبَناُه

 ...َشيََّد ُكلَّ أْهَراٍم َبَنْينا فـي احَلقيَقِة واخَلَياْل 

 ...الصَّْبرََ َجرَّْبَناُه َيْحِفُر فـي الَقَناْل 

 ...وبـِِه َخَلْقَنا الطَّْمَي فـي َبْحِر الرَِّماْل 



 ... !فـي ِهَجـاِء الصَّــْبْر  
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 ...ُر ِقمَُّة االْخِتَزاْل الصَّْب

 الصَّْبُر حيَلُتَنا لَنْخَدَع ُكلَّ َجبَّاٍر 

 ... !لَتْحويِل اجُلُهوِد إىل ِجَهاٍد َعْبَر َتأريٍخ َطويْل 

 َفإذا َمَدْحُت الصَّْبَر ُأْصبـُِح َماِدًحا للنَّاِس أْفراًدا

 َعْصَماَء  َكأنِّي َقْد َكَتْبُت َقصيدًة

 ٍص فـي بالدي باْسِمِه ُكلَّ َشْخ َتْمَدُح

 ...َكَسَحاَبٍة َقْد أْمَطَرْت َفْوَق احُلُقوْل 

 الصَّْبُر َمْمُدوٌح 

 وَلِكْن 

 ُكلُّ ثـَْوَراٍت َقَطْعَناَها بأْرِضي 

 َدائًما َبَدأْت بـَِجْرأِة َشاِعٍر ِمثلي 

  ُيَقرُِّر فـي َمَساٍء أْن َيُخطَّ َقصيدًة
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 :ُع ُعْنَواُنَها َكالشَّْمِس َيْسَط

 ... ! «فـي ِهَجاِء الصَّْبْر  »

 

 

 َتمَّْت فـي القـَـاِهَرة
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 ...َلْسـُت ُمْمَتـنًّا 
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 أَنا َلْسُت ُمْمَتنًّا َلُكْم 

 ...اني َنَلِكْن لِشْعري َقْد َوَجْدُت بداخلي ُكلَّ اْمِت

 أَنا َلْسُت ُمْمَتنًّا َلُكْم 

 بتواُضِعي وَتَكبُّري َسأُقوُلَها 

 َقْطًعا لَتأويِل الِكَناَيِة والوَشاَيِة

 ...اني واحَلقيَقِة واألَم

 أَنا َلْسُت ُمْمَتنًّا ِسوى جُلُموِح َقافَيٍة

 ... !ُتَؤجُِّل ِفْسَقَها لَدقيَقٍة ُحبًّا بَتْرديِد األَذاِن 

 ُخُلُق الَقِصيَدِة فـي ُسلوِك َدَفاِتري 

 ى اَرَخَجُل الَعَذ

 ...َمْع َخياالِت الَغواني 

 ٍة ُتَورُِّط َشاِعًرا َحيًّاوَلُربَّ َقافَي



 ...َلْسـُت ُمْمَتـنًّا  
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 ... !وِد الشِّْعِر فـي ُجثـَِث امَلَعاني بَبْحٍث َعْن ُخُل

 ٍة ُتَخلُِّد َشاِعًرا ِمثلي َيوَلُربَّ َقاِف

 ... ٍس وأْوَتاِر الَكَماِنا َقْوَمَلـَْتَوحََّد بالَقصيَدِة ِمث

 أَنا َلْسُت ُمْمَتنًّا َلُكْم 

 ديُرْقُد والتَّْصفيُق والتَّْهليُل والتَّْقفالنَّ

 ...واني َـّالدََّقاِئِق والث ُتْمَسُح َتْحَت أْحِذَيِة

 ... !أْنُتْم َكذلَك َغْيُر ُمْمَتنِّنَي لي 

 َمْهَما َتَشرََّبِت الَقِصيَدُة ِمْن أَمانيُكْم

 :وَلْسُت بَغاِضٍب إْن ُقلُتمو لي 

 ... ! «أْنَت ِمْعَطاٌء أَناني  »

 ...ال َمنَّ َبْيَن الشِّْعِر والُقرَّاِء 

 َن ما ُيْلُقوَن فـي َنَدواِتِهْم واُء َيْخَتاُرَعَرفالشُّ



 ُحْزٌن ُمْرَتَجْل

 

 244 

 وَكذلَك الُقرَّاُء 

 ... !َيْخَتاروَن َما ُيْلُقوَن َخارَج َوْعيِهْم ِممَّا ُنَعاني 
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