
 يحيى السماوي ، بين العدمّيِة واآليروتيك 

(2) 

 هاتف بشبوش

ُوالـيـنـبـوعُ ُوالـنـهـرُ ُالـمـطـرُ ُأربـحُ ُأنُ :ُُالـخـسـارة ُ

ـيـاءُ ُقـطـرةُ ُوأخـسـرُ  ُ! جـبـيـنـيُفـيُالـح 

*ُ

ُ! الـتـعـسـاءُجـمـوعُبـيـنُالـوحـيـدُالـسـعـيـدُ ُأكـونُأنُ :ُُالـشــقـاء

*ُ

ُبـأمـانُفـيـهـاُأغـفـوُزنـزانـةُ ُإنُ :ُُالـطـمـأنـيـنـة

ُ! فـيـهُأمـانُ ُالُشــاسـعُ ُوطـنُ ُمـنُعـنـديُأوسـعُ ُهـي

ُـــــــــــــ

ُأي(ُالسوفتوير)ُعالمُالىُتنتميُكلهاُ،ُاألمانُ،ُالطمأنينةُُ،ُُالتعاسةُ،ُالسعادةُ،ُالشقاءُ،ُُالحياءُ،ُالخسارة

ُالضاربةُوأحالمهُأمانيهُتحقيقُفيُومطالبتهُ،ُحقوقهُفيُاإلنسانُيتداركهُوماُ،ُواإلنسانياتُالمعنوياتُعالم

ُ،ُالمطرُبينما.ُُمستوياتهاُأدنىُالىُتفتقرُالشرقُبلدانُمنُالكثيرُالتزالُالتيُالمنشودةُالحضاريةُالحياةُصوب



ُوالالنهاياتُاألبديةُصوبُوالضاربةُاألزلُميثيولوجياُالىُتنتميُكلهاُ،ُالوطنُ،ُالنهرُ،ُالينبوع ُُ ُأما.

ُكيُُمقاساتهمُعلىُوضعوهاُالذينُاألقوياءُصنعُمنُهيُالقوانينُأنُ ُيقالُ،ُاألشرارُصنعُمنُفهيُالزنزانة

ُالسرا قُبحقُجائرةُقوانينُفوضعواُ،ُُوالسلبُوالنهبُالسرقةُمنُممتلكاتهمُعلىُوالحفاظُالسيطرةُيستطيعوا

ُهوُاليومُحتىُالعالم.ُُالزنزانةُيسمىُماُفيُوزجهمُُ،ُالفقراءُطبقةُالىُينتمونُأساساُهمُالذينُواللصوص

ُُاألشرارُقبلُمنُعليهُمسيطرُ  ُبيكيتُصمؤيلُبمسرحيةُأشبهُهوُاإلنسانيةُالقيمُهذهُظلُوفيُاليومُالعالم.

ُالبطلُ،ُأبداُاليظهرُالمسرحيةُبطل(ُجودوُإنتظارُفي)ُمسرحياتهُوأشهرُالالمعقولُمسرحُبطلُ،ُاأليرلندي

ُُكماُ،ُحياءُأدنىُدونُالربحُالىُيسعىُالذيُالشريرُالعالمُهذاُوسطُلناُفكيفُ،ُالمنالُالبعيدُ،ُالبعيدُالحلمُهو

ُاآلخرينُحسابُعلىُمريضةُغاياتُتحقيقُسبيلُفيُقطبهُفيُكلُ ُُتشرذمُالذيُالعربيُالعالمُفيُاليومُيحصل

ُ ُُيقولُكانُالرشيدُهرون. ُُليُفخراجكُتمطرينُاينما) ُاإلسكندرُ،ُالنهايةُفيُالخاسرُأنهُيدرُلمُلكنهُ،(

ُالىُونظرُالحصانُمنُسقطُ،ُالصيدُفيُكانُحينماُالنهايةُفيُلكنهُ،ُاألرضُبقاعُاغلبُإحتلُالمقدوني

ُقولُأما.ُُالشريرةُنواياهُعنُتراجعُ،ُالشاسعةُاآلرضُهذهُمنُونصفُمترُسوىُالتشكلُالتيُجسدهُمساحة

)ُُالشهيرُالقولُمعُالمتضادةُوربيُفهي!(ُُالـتـعـسـاءُجـمـوعُبـيـنُالـوحـيـدُالـسـعـيـدُ ُأكـونُأنُ )ُيحيىُالشاعر

ُغرارُعلىُالبسيطُواإلنسانُوالشاعرُالثائرُاليهاُيسعىُالتيُالحقيقيةُالطمأنينةُهيُفهذهُ،(ُعيدُالناسُمعُحشرُ 

!(ُُفـيـهُأمـانُ ُالُشــاسـعُ ُوطـنُ ُمـنُديعـنـُأوسـعُ ُهـي/ُبـأمـانُفـيـهـاُأغـفـوُزنـزانـةُ ُإنُ :ُُالـطـمـأنـيـنـة)ُقوله

ُتربىُطفلُ ُقصةُتحكيُولكنهاُكاتبهاُتذكرُأستطيعُال(ُهاوزرُكاسبار)ُبأسمُرائعةُروايةُفيُوصفتُقدُوهذهُ،

ـودُعرينُفي ُالتيُالكاسرةُالوحوشُهذهُلغةُعلىُوترعرعُكبرُحتىُ،ُمثيرُرومانسيُبشكلُمدلال ُُكانُ،ُاألس 

ُمنُخرجُقدُكبرُالذيُالطفلُكانُيومُوفي.ُُالبعضُبعضهاُتأكلُجاعتُماُإذاُالتيُالوحوشُهذهُ،ُترحمُال



ُالذيُالحقيقيُعالمهُأيُ،ُُالمدينةُعالمُالىُأخذتاهُقدميهُانُ ُيدرُ ُولمُالواسعُالمراحُفيُوتمشىُاألسودُعرين

ُمنذهلةُمندهشةُالناسُحولهُُفتجمهرتُ،ُالنطقُيعرفُوالُيتكل مُالُلكنهُ،ُاإلنسانيةُعالمُ،ُفيهُيعيشُأنُ ُلهُالبد

ُوماُ،ُويئنُيتألمُيصرخُ،ُالجارحةُاألدواتُمنُومالديهمُبالحجارةُيرمونهُفبدؤواُ،ُالغريبُاإلنسانُهذاُمن

ُحتىُ،ُمكروهاُ،ُمتعذباُ،ُجنسهُبنيُقبلُومنُالفسيحُالعالمُهذاُفيُسجيناُنفسهُفوجدُ،ُشفقةُأوُرحمةُمن

ُيشعرُجعلتهُالتيُالزنزانةُ،ُاألسودُهذهُوسطُمدلالُفيهاُكانُالتيُالزنزانةُ،ُاألسودُعرينُالىُأخيرا ُُرجع

ُاليومُيحصلُمثلماُ،ُجنسهُبنيُمعُومايفعلهُالبشرُلبنيُالحقيرةُالرسالةُمنُأعطتناُرواية.ُُواألمانُبالطمأنينة

ُعلىُماجاءُلنقرأُذليلةُأمةُ ُمناُوجعلواُإستباحوناُمنُأيديُعلىُيحصلُكل هُ،ُوتشريدُوقتلُرهيبُعراكُمن

ُ..... (رباعي ة)ُفيُالشاعرُلسان

 ُ

ربيُالُالـحـزنُ ُعـنُب ـعـدي حُ ُمـنُقــ  ُالـفــر 

ـالفــةُ ُشـلُ  حـيُوفـيُثـغــريُفـيُالــس  ُقــد 

ـحـىُتـعـشـو ـهـمـاُزارُ ُإنُ ُم ـقـلـيُالـض  ُجـفـن 

حُ ُعـلـىُأضـحـىُوقـدُالــفــراتُ ُطـيــفُ  ُتــر 

ُيــدُ ُبـألــفُ ُاســـتــبــاحــونـاُالــذيــنُويــحُ 

ُُمـجـذومـةُ  تُ ُقـدُالـنـبـض  د  ـ  ـحُ ُإلـىُشـ ب  ُشــ 



ـهُ ُيــقــفــوُدجــلــةُ ُلــيــلُ ُال ــرُ ُنـجــم  ــم  ُس 

ــاُالــــنـــهـــارُ ُوال حُ ُب ــردةُ ُتــزي  ـز  ـ  ُالـــقـ

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُانُ ُلوجدناُ،(ُياهللاُطينكُتعبُ ُ،ُالطينُتعبُ،ُالطينُتعب)ُُفيُالكبيرُالفلسفيُوالجانبُالنوابُمظفرُنقرأُلو

ُتبادلُلكثرةُالدوامُعلىُحزينةُاألنسانيةُالذاتُ،ُاألولُالصلصالُمنذُالبشرُببنيُالتصاقاُاألشدُهوُالحزن

ُالمستقبلُهوُالعدمُفمازالُ،ُالحزنُغيرُاليخلفُوالموتُ،ُموتُهناكُحتماُميالدُكلُفبعدُ،ُوالميالدُالموت

ُُأنفسناُمعُونرددُمتعبينُالدوامُعلىُفنحنُ،ُلناُالمنتظر ُياهللاُطينكُتعبُ ) ُالجدليةُلهذهُالذهنُإدراكُمع(

ُفرحناُوأشدُ،ُالفرحُمنُإقتربُوإنُ ُحتىُ،ُالثقافيُوبعدهُالخاصةُبفلسفتهُالسماويُيحيىُنرىُوهنا.ُُالمخيفة

ُبلُ،ُاللذيذُالخمر)ُالسالفةُمعُ،ُاألصدقاءُمنُالجميلُالحشرُمعُاألنخابُورفعُأماسيناُهيُكعراقيينُنحنُ 

ُالىُوالوصولُونشوتهُسكرتهُتكتملُأنُ ُاليمكنُالعراقيُنرىُ،ُاألجواءُهذهُمعُوحتىُ،(ُوذوقاُطعماُاألشد

ُوإنُحتىُالدارمياتُيتناولُيثملُحينماُالعراقيُنرىُولذلكُ،ُالحزنُمعُاال ُُ،ُالترن حُمعُالخصوصيةُنرفاناه

ُالكأسُنرىُأنُ ُاليمكنُ،ُاألتراحُمعُاال ُُالرؤوسُفي(ُالسالفة)ُُتشتغلُأنُاليمكنُ،ُالشعرُلغاتُفيُاليفهمُكان

ُهذهُفيُيحيىُالشاعرُيكنُولمُ،ُكعراقيينُحالناُغريبُعجيبُ،ُوغمُ ُهمُ ُأحشائناُفيُيدبُأنُ ُبدونُمليئة

اجُ ُغيرُالرباعية ُوكأنيُ،ُالظهيرةُفيُأعشىُوإنُ ُحتىُ،ُالشعرُسجادُصنعُفيُماهرُ ُحرفي ُُغيرُ،ُرهيبُنس 

ُفيهاُالغشاوةُوتالزمُالنهارُمعطياتُعنُخارجُ،ُالعقلُعنُخارجُماهوُلناُيبوحُوهوُبعينه(ُاألعشى)ُأرى

ُفيُنرىُأصبحناُوهمومناُأحزانناُكثرةُومنُانناُ،ُفيناُتحفزُ ُالشاعرُقبلُمنُصورة.ُُوحلكتهُالليلُعنُبدال



ُأشباحا ُُكانواُوإنُ ُحتىُنراهمُ،ُبالدناُفيُذويُمنُاللصوصُلكثرةُالليل ُاســـتــبــاحــونـاُالــذيــنُويــحُ )

ُُمـجـذومـةُ /ُيــدُ ُبـألــفُ  تُ ُقـدُالـنـبـض  د  ـ  ـحُإلـىُشـ ب  ُعشرُالسابعُالقرنُفيُروسياُقيصرُاألكبرُبطرسُ،(ُشــ 

ُالناسُعامةُمنُأوُالدينُرجالُمنُكانُإنُ ُسواءُلحيتهُبإطالةُويقومُيسعىُمنُكلُعلىُضريبياُقانوناُسن

ُضيرُفالُ،ُوالدانيُللقاصيُمعروفونُفهمُالنهارُوضحُفيُأما.ُُاللصوصيةُفيُوخداعهمُأكاذيبهمُمنُللتخل ص

ُيتبعُاإلنسانُأنُ ُالعلماءُوجدُ،ُوصراعاتهُوهمومهُاإلنسانُعنُدراسةُفي.ُُعنهمُالغشاوةُوأصابتناُأعشيناُإن

ُأجبرُماُإذاُبالقتلُيقومُوأحياناُنفسهُعنُبالدفاعُيقومُوهذاُ،ُالشمبانزيُيسمىُنوعُ،ُالقردةُمنُنوعينُالى

ُاليناُاألقربُوهو(ُالبونوبو)ُُهوُالثانيُالنوعُأماُ،(ُُاليومُسفلةُومستبيحوناُسياسوناُهمُالنوعُهذا)ُُذلكُعلى

ُإجتمعواُإذاُإنهمُأيُ،ُعليهُاإلعتداءُحاالتُفيُالجنسُبممارسةُيقومُوهذاُ،ُوالتعايشُالسالمُمحبيُنحن

ُُأنُ ُاألمرُفيُالغريبُولكنُ،ُالقتلُمنُبدالُوالتناسلُللتكاثرُبالمضاجعةُيقومونُوتخاصموا ُالبونوبو) ُفي(

ُُالشمبانزيُبينماُ،ُإنقراضُحالة ُاللصوصُسياسيونا) ُباقُ ( ُحزنناُمايفسرُوهذاُ،ُهائلةُبأعدادُاآلنُحتىُ

ُبشاعرُيليقُبحتاُفلسفياُموضوعاُإعطائناُفيُجادتُ ُالتيُأعالهُالرباعيةُفيُكماُحالناُعلىُوبكاءناُُوبؤسنا

ُالسنينُمرُعلىُالنقمةُلناُجلبُالذيُوالنفطُالحكمُمقاليدُعلىُيعتركُجاءُمنُكلُيفضحُأنُ ُالدائمُديدنهُ،ُكبير

ُ(ُ: النفط)ُُالموضوعُتخصُالتيُبرائعتهُالشاعرُأتحفناُوقدُ،ُالغابرة

 ُ

ـخـامُإآلُالـفـقـراءُ ُمـنـهُيـمـلـكُ ُالُالـذيُالـنـفـطُ  ُ... الـس 

ـنـاُالـذيُالـنـفـطُ  ـع  ــب  ُ؟ُيـجــفُ ُمـتـى:ُُجـوعـا ُُأش 



ُ! نـفـطُبـرمـيـلُآخـرُحـتـىُدمـا ُُنـنـزفُ ُسـنـبـقـى

ـالُ ُلـيـسُهـو ـس  ُع 

هُ ُمـنُيـتـقـاتـلُ ُفـلـمـاذا ُ؟ُوالـلـصـوصُاألبـاطرةُ ُذبـابُ ُأجـلـ 

ُــــــــــــــــــــــــ

 ُ

ُعلىُبلُ،ُقرونُمنذُماتُرومانيُ ُهذاُ،ُدراكوالُغرارُعلىُوليسُُالدماءُمصاصيُلعبةُمعناُيلعبونُهؤالء

ُالكبرىُالجرائمُكلُوتوثقُتعترفُالتيُالسينمائيةُالترسانةُتلكُغرار ُحبهمُمدىُوُالمصاصينُهؤالءُعنُ

ُذلكُسميثُآدمُأحفادُإنهمُ،ُالجحيمُالىُاإلنسانيةُولتذهبُُالمالُثمُالمالُيأتيُورائهُمنُالذيُوالقتلُللجشع

سُ ُسميثُآدمُكانُحيثُُأصدقائهُبأعزُغدرُالذيُالرجل ُأحدُالىُوذهبُفقيراُلكونهُ ُفتركهُ ,ُُلهُصديقُ ُأبنُ ُيدر 

ثُحتىُ،ُالجشعُالرأسماليُاإلقتصادُنظريةُفيُرحلتهُبدأُاللحظةُتلكُومنذُ،ُبالمالُطمعاُأألثرياء ُهذهُلناُور 

هةُالرأسماليةُاألنظمة ُُالمشو  ُالثراءُعالمُتركواُ،ُأثرياءُكلهمُماركسُزوجةُوجيناُوانجلزُماركسُبينما.

ُُاليومُحتىُالمستمرةُقضيتهمُلنصرةُالفقراءُأزقةُفيُوعاشوا ُمأربا ُُلهاُتجدُلمُإذاُاألمةُهذهُفإنُ ُلذلك.

ُالذيُالسخامُغيرُلناُيبقىُولنُ،ُمنهاُقطرةُآخرُحتىُدماءناُيمتصونُسوفُالوحوشُهؤالءُفإنُ ُ،ُوخالصا ُ

ق )ُُالفتيلُذاتُالمدفأةُسخامُسوادهُيشبهُالذيُاألسودُاإلعرابيُالرجلُذلكُمثلُنكونُكيُُوجوهناُبهُنزو 

ُاألصمعيُفنظرُ،ُزيتونُإسميُاإلعرابيُفقالُ؟ُالعربُأخُياُاسمكُماُلهُوقالُاألصمعيُعليهُفمرُ (ُُالجولة

ُفليسُاألسودُاإلعرابيُهذاُأماُ،ُلمعانُعلىُيحتويُلكنهُُ،ُذلكُعلىُوالغبارُأسودُ ُالزيتونُأنُ ُلهُفالحُُجيدا



ُزعروراُسم وكُأنصفواُلو/ُُأنصفواُوماُزيتونُسم وكُ )ُُاألصمعيُلهُفقال(ُُالفتيل)ُُسخامُسوىُلمعانُله

ُمثلُيكونُسوفُُالنفطُيمتلكُمنُأنُ ُأعتقدُأنا(ُ.ُُنوراُوالُالضوءاُوأنت/ُُيضيءُنورا ُُُالزيتونُفيُألنُ ....ُ

ُحقيقةُفيُهيُبينماُ،ُحضاريا ُُالمعا ُُوجها ُُلهاُبأنُ ُتدعيُالتيُالسعوديةُمثلُ،ُزيتونُبإسمهُيدعيُالذيُهذا

فُموقفُمنُلهمُيكنُلمُهؤالء.ُُالتأريخُمرُعلىُمغبرةُسوداءُوجوهُعنُعبارةُكلهاُاألمر ُغيرُ،ُأبداُمشر 

ُُومطوالتهمُومضاتهمُفيُالشعراءُمنُالكثيرونُعنهاُكتبُوالتيُالسيئةُالقصصُمنُالكثيرُوراءهمُخل فواُأنهم

ُ،ُالرجعيةُأعداءُنحنُلناُبالنسبةُالعذبةُالومضاتُأنهاُ،ُيحيىُالشاعرُماكتبهاُغرارُعلىُالتيُالومضاتُ،

ُ:(ُومضةُ)ُُبعنوانُالشاعرُلناُخطهاُالتيُاألسطرُهذهُلنقرأُ،ُالطغاةُكلُجبينُفيُعارُوصمةُهيُبينما

 ُ

ـوا  ـعـلـوكُ ُفـمُ ُق ـص  ُالـص 

صـاح ـبُ ُيـقـولُ ُأنُ ُخـشـيـةُ  سُ ُالـعـرشُ ُلـ  ُ: الـمـقـد 

ـخـرُ ُتـكـنُ ُلـمُلـو ُأخـرسُ ُكـالـص 

ثُ ُتـجـعـلُ ُلـم ـكُ ُالـرسـمـيُ ُالـمـتـحـدِّ ُ : الـحـواراتُ ُفـيُبـاسـم 

سُ  ُ! الـم ـسـد 

ُ



ُاألجسادُصوبُمقبال ُُرصاصاُهناكُأنُ ُ،ُالمحالُقادمةُ ُموتُ ُومضةُهناكُأنُ ُيعنيُفهذاُمسدسُأمامناُمادام

ُمنُوالنعرفُرياضناُحولُيدورُعزرائيلُإنُ ُُ،ُوالقلوبُالجباهُصوبُ،ُالسواءُعلىُالبريئةُوغيرُالبريئة

ر ُ،ُسيحصلُماالذيُنستفهمُكيُنستكينُأنُ ُلناُفالبدُُ،ُالحممُلقذفُفوهةُهناكُمادامُ،ُالحينُفيُسنابلهُستنكس 

نُعلىُنعرفُأنُ ُفعليناُزنادُهناكُمادام ُوحبيبتهُهمنغواي)ُُكيلهورنُهمنغوايُفيلمُفي.ُُالرصاصُسي طلقُم 

ُأنُ ُالبدُ،ُلناُتقولُأنُ ُتريدُالبندقيةُهذهُفكانتُ،ُالحائطُفيُمعلقةُبندقيةُهناكُظهرت(ُكيلهورنُمارتاُالصحفية

ُهمنغوايُقامُقاتلةُيأسُ ُلحظةُوفيُمرضهُويشتدُهمنغوايُيمرضُوبالفعلُ،ُللموتُمشهدا ُُالقادمُالمشهدُيكون

ُالزمنُذلكُفيُوصحفيُروائيُأشهرُبموتُأدىُالذيُاإلنتحارُوكانُحلقهُعلىُالفوهةُووضعُالبندقيةُوسحبُ 

ُُالرومانسي ُنحميُكيُوبيوتناُمتاريسناُخلفُنختبئُأنُفعليناُالبندقيةُلترباسُوبيتاُشاجورا ُُهناكُأنُ ُمادام.

ُلكنهمُ،ُالمجرمينُومتحدثيهمُالخرسانُالصخورُأيديُقتلناعلىُتنويُالتيُالقادمةُاإلطالقةُشرورُمنُأنفسنا

ُكلُفيناُتشعلُالتيُالومضةُ،ُُيحيىُللشاعرُاآلنُأقرؤهاُالتيُالقصيدةُالومضةُيلجمواُأنُ ُعلىُقادرينُغير

ُالمغنيةُقتلواُالذينُأولئكُمثلُمتطرفونُهناكُيعنيُ،ُرصاصُهناكُمادام.ُُوالتحديُواإلصرارُالثوريةُمعاني

ُهاتف)ُُهذاُالمقالُصاحبُعنهاُكتبُوقدُ،ُاألغانيُيقتلونُسوفُأنهمُمنهمُظنا(ُجاويدُغزالة)ُُالباكستانية

ـه(ُبشبوش ُ: أدناهُُنص 

ُ

كُ ُهدئي دو  ُياغزالةُش 

ُفالرصاصُ 



ُوعطشُ ُُوجائعُ ُُصائمُ 

ُياغزالة

ُياغزالةُل حن كُ ُهدئي

ُغفاُفالليلُ 

ُ.. ياغزالةُُالقتلُ ُطبولُ ُتسبيحُ ُعلى

ُياغزالةُالنساءُ 

ُأسماءهاُتكتبُ ُأنُ ُسوىُُالتعرفُ 

ُ الشفاهُ ُبأحمرُ 

ُهمُبينما

بُ ُكتبوا ُُهللا ُُح  ُبالرصاص 

ُ.ياغزالةُالمعافىُجيدكُ ُلحمُعلى

ُفيُمنحياتناُوكلُأجزاءناُيشكلُالذيُاآلخرُالنصفُلكونهاُ،ُاللطيفُاآلخرُالجنسُلنصرةُنهبُكذكورُكلنا

ُتعبيرهُ ُفيُيحيىُالشاعرُلناُمايؤكدهُوهذاُ،ُإمتدادهاُطولُعلىُحياتناُسماءُفيُيلمعُالذيُالسراجُإنهاُ،ُالحياة

ُ:  اآلتي



ُ: بعصاهُالطريقُ ُيرىُضريرُ ُمثل 

ُ.. بأصابعيُجسدكُ ُتضاريسُأرى

ُ.. ووديانه...ُُسهوبه...ُُجبالهُأجوب

ُ! دفئكُوشموسُعبيركُبقناديلُمهتديا ُ

ُــــــــــــ

ُإال ُُالغزلُيبدأُأنُ ُالتحبُ،ُأنثاناُأمورُغريبُ،عجيبُالظالمُفيُاللذةُمتاهاتُيدخلُالذيُذاكُضريرُ ُنعم

ًُ ُتعلمهُدأبُهذاُ؟ُالحقيقةُهذهُاليعرفُمناُومن,ُُبالظالم ُكانُحيثُ،ُلإلحتماءُالقدمُمنذُواألنثىُالذكرُمنُكل 

ُالمنامُمصابيحُتفتحُ،ُالستائرُتغلقُ،ُاليومُأما.ُالناظرينُأعينُعنُبعيداُالمغاراتُفيُأوُالكهوفُفيُيتمُالحب

ُالخافتة ُُالهسيسُسوىُيبقىُوالُ،ُالكالمُيقلُ،ُالصمتُيسودُُ،ُالمشعشعةُاألنوارُوتطفأُ ُُالتجريدُيبدأُثم,

ُقطعة ُبالعصىُعليهاُاإلستداللُيتمُوكلهاُ،ُالخفيةُالمجاهيلُمعالمُفيُالتجوالُمرحلةُثمُ،ُقطعةُ ُباألنامل)

ُبالقلبُ،ُبالعيونُال(ُُوالراحتين ُالرهيبُبالوصالُ،ُالنظرُبإختالسُالُباإلحتكاكُ،ُوالزوغانُبالتحديقُالُ

ُعلىُ،ُالمعافىُاللحمُجميعُعلىُ،ُالناعمةُاألخاديدُكلُعلىُ،ُالرخيمةُالجسديةُالمتاهاتُكلُعلىُيدلناُالذي

ُإنتشائناُأمامُالماثلُالمستقيمُالواديُعلىُ،ُاأليروتيكُقصائدهُفيُريتسوسُلناُخطهُوماُبيكاسوُمارسمهُأروع

ُيتمُذلكُكل.ُُالريانُاألملسُاألديمُعلىُ،ُقبانيُنزارُلوليتاُصدرُفيُضحكتُالتيُالمرمريةُالقبابُكلُعلىُ،

ُالفضفاضةُوأساورهاُوأقراطهاُسريرهاُدفءُمنُالمنبعثُالضئيلُبسراجهاُنستدلُونحن ُقلنامُبسراجُالُ

ُُمثيرُدونجوانيُبشكلُشاعرالمرأةُهوُ،ُالصباُمنذُوالسياسةُالجياعُشاعرُهوُمثلماُيحيى.ُُالظالمُبينُالدفينة



ُحبهُلديهُالذيُالشاعرُهوُ،ُكذلكُليستُالحقيقةُلكنُ،ُالسماوةُكازانوفاُوكأنهُنحسُغزلياتهُنقرأُحينماُ،

ُشأنهاُمنُالتيُالنوازعُكلُفيناُيثيرُأنُ ُبمستطاعهُ،ُتبتالتهُكلُفيُيستفزناُأنُ ُعلىُالقادرُالشاعرُهوُ،ُاألوحد

ُذوُالشاعرُإنهُ،ُالتأريخُاليسجلهاُالتيُالرخيصةُأهواءناُالُوعقولناُمبادئناُيرضيُبماُالنساءُنحبُتجعلناُأنُ 

ُ:  ُأدناهُنقرأُكماُالقلبين

 ُ

جـةُأيـتـهـا ـرِّ ـتـب  ُبـنـبـضـيًُ ُالـم 

رة ُ لـيُالـم ـعـطــ  ُ: بـتـبـتــ 

ُقـلـبـيُتـسـكـنـيُأنُ ُقـبـل

ُ! قـلـبـاُلـقـلـبـيُأنُ ُأعرفُ ُأكـنُلـم

ُالمقاتلُاستراحةُهيُهكذا هُيتعبُحينماُ ُمربطهُفيُالفرسُيربطُأنُ ُفالبدُالسيفُويهد  ُ ُوعرفناُقرأناُكماُ

ُاألبديُالحلمُإمرأةُمعُ،ُالقلبُمنُالثانيُالنصفُمعُالراحةُمنُقسطاُيأخذُفتراهُ،ُالمالحمُألبطال ُالتيُ

ُكليوباترةُأحضانُعندُيستريحُأنطونيوسُماركوسُالفارسُفنرىُ،ُالفرسانُمعُمشهدُأيُعنُالتغيب ُ،ُ

ُإلياذةُفيُهيلينُوحبيبتهُباريسُ،ُوسيليفياُفاالنتاينُ،ُإيثاكاُفيُبينيلوبُحبيبتهُذراعيُبينُأوديسيوس

ُالتيُالسياسةُعنُبعيداُويذهبُيأخذهاُأنُ ُالبدُالتيُإستراحتهُلهُاآلخرُهوُأألديبُأما.ُُُوغيرهمُهوميروس

ُالسفلةُمنُشل ةُوسطُأمورهُتشعبتُالذيُ،ُوالتشويهُالعنفُفيُالغارقُالبلدُهذاُمعُ،ُالدهرُمنُحيناُأتعبته



ُكيُ،ُالطيبُوشذاهاُبالشميمُيمدناُكيُ،ُالنيرُسطوعهاُمنُيريناُكيُإستراحتهُفيُاألديبُفيذهبُ،ُالمنحطين

ُُيحيىُالشاعرُأرىُأناُوهاُ،ُالسعادةُأنثىُإسمهُحساسُوترُ ُمنُبالقربُونحنُالمعتادُمنُأكثرُالنبضُيكون

جُمنُواإلستراحةُالراحةُيستمد طرُُالجميلُوجههاُتبر  ُبالناُفما.ُأعالهُوصفهاُفيُالبارعُالسماويُببتلةُ ُالمع 

ُفلقتهُفيُالشاعرُعبقريةُلنقرأُ،ُنسيانهاُاليمكنُالتيُالفناءاتُمنُحولهاُومايدورُأمهاتناُالسعادةُأنثىُكانتُإذا

ُ(ُ:دخان)ُُاألمومية

 ُ

 ُ

ورُدخانُبـاســتـثـنـاءُ ُـُالـدخـانُ ُأكره ُ ُ... أميُتــنــ 

ُالـمـحـاريـبُبـخـورًُ ُرائـحـةُلـهُالـذيُالـوحـيـدُ ُالـدخانُ ُفـهـو

زحُقـوسُ ُوبـهـاءُ  ُ! الـقــ 

 ُ

ُلمسةُو/ُُأميُقهوةُو/ُُأميُخبزُإلىُأحنُ )ُدرويشُالكبيرمحمودُماقالهُغرارُعلىُنقولُأنُ ُبمستطاعناُيعني

ُاوُقريبةُ،ُماضيةُذاكرةُعنُعبارةُهوُالشاعرُمايقولهُكل(...ُُيومُصدرُعلىُيوماُالطفولةُفيُتكبرُو/ُُأمي

ُالورقُعلىُكلماتهُفيهُيصبُالذيُالعمرُالشاعرُعاشُلماُالذاكرةُلوالُ،ُجداُبعيدة ُحالةُمنُيستريحُكيُ

ُعلىُخي راُأوُسيئاُمافعلناهُكلُنتركُأحيانا.ُُاآلنيُالتفريغُمنُلهاُفالبدُ،ُودواخلهُأعماقهُفيُمشحونةُأصبحت



ُ،ُالمرآةُفيُينظرُفيظلُ،ُالذاتُحبُفيُُيحملهاُالتيُالنرجسيةُبقدرُللمرآةُعاشقُبطبيعتهُاإلنسان..ُُالمرآة

ُحياتهُتخصُأفالماُيتركُ،ُالصمتُفيُمعهاُيتكلم ُلكنُ،ُالمرآةُسطحُفوقُأوُداخلُفيُكلهاُهذهُوتعيشُ

ُالذاكرةُمنُمجبولونُلكننا.ُُلفضحتناُذاكرةُللمرآةُكانُلوُ،ُذاكرةُلهاُليس(ُاألعرجُواسيني)ُُيقولُكماُالمرآة

ُكلُنسجتُالتيُالذاكرةُمنُمصنوعةُاألساسُفيُهيُ،ُودخانهاُاألمُعنُنقرؤهاُالتيُالرائعةُهذهُكماُ،

.ُُاألحاسيسُمنُمانطلقهُأوُمانرتديهُكلُتداعبُكانتُوكيفُاألمُهناكُحيثُ،ُوالصباُالطفولةُمنُأغصانها

ُمنُفترةُظلُُلوُالمحالُالقاتلُ،ُلألوكسجينُوالطاردُللحياةُالمانعُُالخانقُالضبابيُالسمتُذلكُهوُالدخان

ُكماُالمدمرُأوُ،ُالدواعشُدخانُُكماُاأليامُهذهُفيُللبشريةُوالقاتلُ،ُزمانُأيامُكماُللبعوضُالقاتلُ،ُالزمن

ُُلديناُالشائعُالقولُكماُأوُ،ُالبراكينُدخانُكماُالمزلزلُأوُ،ُالحروبُدخان ُيعميُدخانكُبس) .ُ ُيعني(

ُمنُكبيرةُ ُلفئةُ ُبالنسبةُالسجائرُدخانُسوىُمنهُبالقربُأعيشُأنُ ُأوُأحبهُدخاناُأجدُأنُ ُأستطيعُالُبالمختصر

ُأكرهُ )ُُألمهاتناُالحنونةُالشذرةُهذهُفيُيحيىُالشاعرُعنهُحدثناُالذيُبالدخانُماقورنُإذاُنسبيُوهذاُالمدخنين

ورُدخانُبـاســتـثـنـاءُ ُـُالـدخـانُ  (ُشكسبير....ُُالقلبُكدخانُوالطليقُالحرُالحبُذلك)ُاألمُحبُأنه(ُ.ُأميُتــنــ 

ُفيهاُبماُعامُبشكلُالنساءُعنُأجادناُ،ُالشاعرُبهاُأنبأناُهذهُوحتىُ،ُالفردوسُمنُأقدامهاُوماتحتُاألمُ،أنها

ُ(ُ:األرضيُالفردوسُتفاحة)ُُالذهبيُبوحهُفيُواألختُالحبيبة

 ُ

ُُخـفـيـفـة  ً ـلُ ً  ـب  ُ...  لـوحـةُفـيُكـج 

ُ... قـمـيـصـيُجـيـبُ ُفـيُصـغـيـرةُ ُكـحـصـاةُ ُثـقــيـلـةُ 



ُُمـلـيـســةُ   ً ُ...  قـرويـةُعـروسُ ُكـمـرآةُ ً 

حـاءُ ُخـشــنـةُ  ُ...  يـابـسـةُشـجـرةُ ُكـلـ 

ُُهـادئـة  ً ُ... كـالـنـعـاسً 

ُُصـاخـبـة  ً ُ... كـالـقـلـقً 

ُُقـريـبـة  ً ُ... عـيـونـيُمـنُكـالـشـمـسً 

ُ... يـديُعـنُكـقـلـبـيًُ ُبـعـيـدة

ـهـاُمـنـذ ن"ُُحـضـنُفـيُسـقـوط  ُ" نـيـوتـ 

ُُوالـتـفـاحـة  ً كُ ُالً  ُ! الـسـاكـنـةُالـبـحـيـرةُ ُمـاءُ ُتـ حـرِّ

تـنـاقـضـيُتـعـجـبـيُفـال ُلـ 

ُ... بـربـيـعـكُتـمـاهـىُخـريـفـيُأنُ ُمـادام

ُ!أنتُ ُعاصمتهُ ُوطنُ ُفأنا

ُبـيـنـنـاُالـتـيُوالـصـحـارىُوالـجـبـالُالـبـحـارُهـذهُأكـلُ 

رابـا ُُأكثـرُ ُونـحـن ُ!؟ُمـضـمـومـتـيـنُشــفـتـيـنُمـنُاقـتــ 

 ُ



:ُُُفقالُ،ُالغريبُالعجيبُالمخيالُذلكُلهُوكيفُيكتبهاُكانُالتيُالتحفُكلُعنُإمرأةُسألتهُحينماُقبانيُنزار

ُُ،ُُالورقُعلىُوأكتبهاُوروحكُجسمكُفيُالتيُالجماالتُإظهارُعلىُالقدرةُلديُ ُاألمرُمافيُكلُأناُياسيدتي

ُمنُلديهاُبماُ،ُفيا ضُسحرُ ُمنُماتملكهُبكلُعالمهاُالىُدخلُيحيىُالكبيرُشاعرناُلكنُ .ُُلهاُالفضلُكلُفالفضل

ُُآدمُتفاحةُأوُ،ُاألرضيُالمعفرُأوُالشجرةُعلىُكانُإنُ ُسواءُالطازجُبتفاحهُفردوس ُجبالُ ُمنُلديهاُبما.

ُاآلخرونُيدنسهاُلمُمرآةُمنُالقرويةُحجرتهاُفيُبماُ،ُالصدورُفوقُالليليةُبخصالهاُمحروسةُ ُُالملمسُعجينية

ُمنُالليليةُمالءاتهاُحولُيهدأُبماُ،ُوبهاءُلمعاناُالطافحُوجههاُصورةُغيرُالذكرياتُمنُالتحويُمرآةُ،ُسواها

ُللنهوضُأمهاتناُتناديناُماُأوقاتُ،ُديارناُسطوحُعلىُالمفروشةُكالشمسُالبعيدةُالقريبةُالحبيبةُتلك.ُُنعاس

ُالجاذبيةُمنُفيهاُلماُُان ماُ،ُنيوتنُحضنُفيُتسقطُ ُلمُإنهاُ،ُوجاذبيةُوشغفاُحباُالممغنطةُالمرأةُأنها.ُُباكرين

ُُاألحضانُفيُفسقطتُممغنطاُلنيوتنُالقريبُالقطبُمنُجعلتُالكهرومغناطيسية ُالهنديةُاألغنيةُإنها.

ُضمنُمنُفهيُوالبحارُالجبالُبينُواختفتُ ُابتعدتُ ُفمهما(ُُلناُوالسماءُلناُاألرضُإنُ )ُتقولُالتيُاألسطورية

)ُُأدناهُالفسفوريةُ ُالكلماتُفيُنرىُمثلماُ،ُوالقلبُالعينُبينُالممتدُالوصالُفيُالقابعةُهيُ،ُوسماناُأرضنا

ُ (ُ:عطش

جـةُ ُأيـتـهـا ـرِّ ـتـب  ُ... بـنـبـضـيُالـم 

ُ... الـقـلـبُجـذورُحـتـىُأحـداقـيُأغـصـانُمـنُالـمـمـتـدة ُ

رة ُ لـيُالـم ـعـطــ  ُ: بـتـبـتــ 

ُنـهـركُزاللُمنُشـربـتُ ُكـلـمـاُلـمـاذا



ُ؟ُعـطـشــاُأزدادُ 

ُـــــــــــــــــــــــــــــــ

ُحيثُوالسماوةُاسترالياُتخومُفيُواقُالواقُبينُيتنقلُُالسماويُيحيىُوهاهوُ،ُذهبناُأينماُاليتغيرُالسماءُلون

ُالكوزموبوليتيةُالشخصيةُوكأنهُ،ُالمحيطاتُكلُوعبرُفائقُمقهى ُُ ُبهُاليليقُ،ُالريقُبيباسُيحسُوحينما.

ُفيُيحدقُ ُوكل ماُ،ُالصافيتينُيديهاُمنُقراحُماءُ ُبكأسُ ُاال ُُواليرتويُ،ُجبينهاُوماءُوشهدهاُالعذبُريقهاُغير

ُوالنظرُالتحديقُمنُالمزيدُأرادُ،ُمنذهالُواجماُصامتاُعينيهاُنجوم ُالشهيرُاألنكليزيُالكاتبُقالُمثلماُ

ُال)ُُبثينةُجميلُقولُأو(ُسيلفياُوجهُفيُانظرُلمُإذا/ُُالنهارُعليُ ُواليمر/ُالعندليبُاليغنيُالليلُفي)ُشكسبير

ُيعطشُحينما(ُ.ُوالنظرُ ُالحديثُاال ُُبهاُوماهممتُ ُُوبفيها/ُُخبرُ ُثوبهاُتحتُ ُبماُماليُ،ُلهُالجباهُتسجدُوالذي

ُ،ُوشوقاُحباُيحترقُالزيقُأزرارُويفتحُذلكُلهُيتحققُوحينما,ُُغيابُطولُبعدُاللقياُراجياُالحبيبُالشاعر

ُالحياةُهيُوهكذاُ،ُواألشتياقُالحبُدورةُهيُوهكذاُُ،ُالريقُفيُوجفافاُوتعريقاُسخونةُيزدادُيحترقُوالذي

ُ،ُدائمُوعطشُوعطشُعطشُيومُكلُبلُ،ُالمملُالروتينُعلىُالتحتويُلكنهاُُمغلقةُدائرةُ،ُالصبابةُدائرةُفي

ُالجبينُتمسدُ،ُجوانحهُكلُمنُمقربةُعلىُتظلُ ُ،ُسواهاُُشفاءُمنُوماُُالحبُبداءُعليالُفراشهُفيُيسقطُحتى

ُفقطُنفسهُالشاعرُوهوُ،ُاألمرُيعنيهُمنُسوىُضحاياُمامنُالنتيجةُلكنُ،ُالمداوياُالطبيبُوهي ُوماُ،ُ

ُإرتكبهاُجريرةُوأيُجرمُأيُولكنُ،ُالمجرمةُللذاتُالمطلقةُوإدانتهُالشاعرُلنرُ ُ،ُوعتابُلومُ ُمنُلآلخرين

ُالمعنىُذاتُأدناهُاألسطرُخاللُمنُاليهُالموجهةُوالتهمُالشاعرُلنرُ ُ،ُوالضحيةُوالبريءُالشفيفُالشاعر

ُ :  فقطُنفسهُبهاُيدينُوالتي(ُمجرم)ُُشذرةُفيُشكالُوالجميلةُحروفاُوالقصيرةُالكثير



ُ... الـدنـيـاُفـيُمـجـرمُ ُأخـطـرُ ُأنـا

ـزنـيُالـذيُلـكـنُ  ُالـمـجـرمـيـنُكـلُُِّعـنُي ـمـيِّ

ُ! وحـديُأنـا:ُُهـمُضـحـايـايُ ُأنُ ُهـو

ُــــــــــــــــ

ُالتحقتُحيثُالدهرُمنُحينُ ُبعدُاال ُُ،ُمعهُغيرهُيأخذُلمُ،ُاألخيرُمثواهُالىُالملوحُبنُقيسُساقُالذيُالجنون

ُسبيلُفيُاللياليُيسهرُحينماُيحيىُالشاعرُسوىُضحاياُمنُفماُ،ُالمعروفةُالروايةُماتقولهُحسبُليلىُوراءه

ُيندمُالشاعرُ،ُأحياناُالذاتُوجلدُوالشقاءُالمصابُذلكُكلُورغم.ُُالدهورُعبرُتصهلُتبقىُحبُكلمةُإعالء

ُمنُالكثيرينُخطىُعلىُهناُفهوُ،ُمايعتقدُحسبُ ُأحبهاُمنُقلبُفيُالحزنُبذرةُزرعُفيُتسببُقدُألنه

ُ:  (ندم)ُُرائعتهُ ُفيُالشاعرُكانُكيفُلنقرأُ،ُالتأريخُالكبارعبرُالشعراء

 ُ

كُ  هُ ُالـذيُنـهـر  ـ  ـتـ ب  ـبــلـةُ ُشــر  ـبـلــةُ ُقـ  ُ: قـ 

هُ  ـ  تـ فــ  مـا ُُذر  ُدمـعـةُدمـعــةُ ُنـد 

ـت ـكُ ُحـيـن ُ! جـنـونُذاتُ ُأحـزن 

 ُ



ُوحينماُ،ُمرتينُالنهرُماءُمنُالينهلُ،ُوأبداُدائماُمتحركُلديهُشئُكلُ،ُاإلستقرارُمنُيهربُُالشاعرُهنا

ُحتىُوالذارفةُُالنازفةُالحزينةُالندمي ةُهذهُفيُهناُنراه.ُُأعمالهُأكثرُفيُالرومانتيكيةُواألبعادُالقيمُنرىُنقرؤه

ُالزمانُذلكُفيُاألمةُتلكُأعطىُالذيُالشابُذلكُفارتر(ُُغوتة...ُُفارترُآالم)ُُمتألماُفارتريا ُُنراهُ،ُالوشل

ُذلكُ،ُالمآقيُفيُبقيتُ ُدمعةُ ُلكلُالساحبُالحزنُفيُدرساُُ،ُالتضحيةُفيُدرساُاليومُوحتىُالعذبُالكالسيكي

ُذهبُقدُحبيبُ ُفراقُعلىُوحرقةُ ُندمُ ُمنُفيهاُلماُُاألجيالُتتناولهاُأصداءهاُظل تُالتيُالروايةُتلكُفيُالشاب

ُلم..ُُُاليومُشبيهاُلهمُنجدُلمُالذينُالشبابُوأؤلئكُالزمنُوذلكُالروايةُتلكُ،ُالرجوعُإستحالةُوراءهُوخل ف

ُفيُاليستطيعُألنهُحبيبهاُيأسفُالتيُالقلبُلحبيبةُالهامدُالجسدُعلىُالترابُيهيلُوهوُالدمعُيذرفُممنُنجد

ُشأنهاُمنُالتيُالبدائلُيقدمُأنُ ُاليستطيعُُ،ُقصدُغيرُعنُلهاُسببهُالذيُالجنونُعنُلهاُيعتذرُأنُ ُالوقتُأوان

ُالشاعرُأمثالُمنُاليومُالنادرونُمايفعلهُيفعلُأنُ ُغيرُاليستطيعُ،ُاخرىُمرةُإحيائهاُفيُالمعجزةُتكونُأن

ُالدهرُأرغمهُقدُحبيبُ ُالىُ،ُاللعنةُحدُوالوفيُوالمخلصُالمؤلمُالفارتريُالشرفُيعيدُأنُ ُيحاولُوهوُ،ُيحيى

ُ .  األبدُوالىُُالعميقُفيُينامُأنُ ُعلى

 ُ

ُ ... سطورُفيُالسماويُيحيى

ُوقلمه،ُيديهُمطواعُفنراهاُُالتحديُنصلُإشهارُلمجردُأمامهُتنحنيُاللغةُجعلُفيُشاعرُ ُأشجعُ ُالسماويُيحيى

ُالتيُوالمعانيُالمفاهيمُمنُجديداُجيالُلناُيخلقُأنه.ُُذاتهاُاللغةُوفيُاللغةُدونُمنُيحيىُنقرأُأنُ ُلناُفاليمكن

ُُالكثيرةُالدروسُمنُلهُ،ُالحياةُفيُهوُكماُالعلياُالشعرُمدرسةُفيُمعلمُانهُ،ُيقرؤهاُمنُبالُعلىُالتخطر



مُالتي ُفيُبارعُ ُ،ُالشديدةُوالواقعيةُالمأساةُبعينُينظرُيحيى.ُُاألنسانُأحترامُوعدمُوالالمباالةُُاألنانيةُتقو 

ُاالدبيُالعملُبقصدُوانماُاألثارةُالبقصدُاآليروتيكُيكتبُ،ُللغايةُمثيرُبشكلُلشعبهُالجليةُاألوجاعُإكتناه

ُوالُالتفخيمُاليحبُ،ُمحضةُإنسانيةُمستحقاتُمنُيستحقهُبماُاللطيفُالجنسُوإعطاءُ،ُذاتهُبحدُالوجداني

ُُاإلنثويُالفردوسُهذاُفيُالتضخيم ُعلىُكبيرُبشكلُمتفوقاُتجعلهُماُالرومانسيةُالنوازعُمنُلهُيحيى.

ُشاعرُأهمُوهو7581ُُـ7171ُُاأللمانيُاليهوديُالشاعر(ُهاينهُهاينرش)ُحالُهوُكماُ،ُغزلياتهُفيُاآلخرين

ُفيُالتقنيُالمدُ (ُ.ُماركسُكارل)ُيحررهاُالتيُالصحفُفيُنتاجاتهُأكثرُينشرُكانُوالذيُ،ُغوتهُبعدُألماني

ُلجميعُاألساسيةُالركيزةُيشكلُفإنهُالمعنويُالبعدُأماُ،ُالخال بةُالجماليةُدرجةُالىُيصلُُالشاعريحيىُقصائد

ُُالمذهلةُاليحيويةُالقصيدةُوأركانُأعمدةُمنُأساسيُعمودُفإنهُالوضوحُأماُ،ُأعماله ُاليطلقُرجلُيحيى.

ُوالىُترابُمنُفأنتُتكونُمنُكن)ُُطالبُأبيُبنُعليُقولةُمعُيتآزرُلكنهُ،ُجزافا ُُاآلخرينُعلىُأحكامه

ُالتراب .ُ اءُعلىُالقدرةُلهُيحيى( ُُوفطنتهُذكائهُدليلُهوُوهذاُواستمالتهمُسحرالقر  ُالشاعرُدأبُأما.

ُإريك)ُنوبلُجائزةُعلىُالحائزُالشهيرُاأللمانيُالروائيُغرارُوعلىُشره ُُمدخنُفهوُوالشخصيُالممارساتي

ُُُيقولُحيث(ُريماركُماريا ُفيُاإلنسانُالتوقعُ،ُاألصدقاءُمنُأفضلُأحياناُفهيُ،ُسجائرُهناكُهللُحمدا)

ُالىُرباعيتهُفي(ُباالماس)ُماقالهُ،ُيحيىُالشاعرُرمزنا،ُالىُأقولُالنهايةُفي(ُ.ُوطيبةُخرساءُإنهاُ،ُحيرة

ُ (ُ.أنتُتمرُكيُ،ُالشاعرالكبيرُأيهاُنتنحى(ُ...)ُريتسوسُيانيس)

 ُ

 ُ
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