
ٌالسماويٌيحيىٌذاكرةٌٌِفِيٌمرافئٌ 

ٌ(ٌعشرةٌالتاسعةٌالحلقة)

ٌٌسالمٌعبدٌلطيف

ووونُ ُت بيووو ُ ُمجووو دُ ُلوووي ُالشووو  ُ ُإنُ ُأد نوووي ُيقووو   ُ حووود   ُاالنف ووو ال ُ ُع    ُ

وو  م  وو ل ُلإلنسوو نُ ُمتك ملوو ُ ؤيوو ُ وو ُإن  ال   األشووي   ُ   وو  ُُ   ك  ُكبيوو ُُشوو ع ُ ُ  

ال.ُكبيوو ُمفكوو ُ ُ وو  ُآنفووو   ُالموووك   ُ ُال ؤيوو ُ ُف وو ُتمّ نوو ُأ نُ ُسوو ا ُُأخفوو ُ  

ووونُ ُكووو ن نُ ُم  وووي  ي  ُاألسوووب  ُأ ووو ُ ُب  ووو ع  ض  ُُحفزتنووو ُال ت ووو ُالم    ُف ووو ُللخووو   

ووو ُ-ُغمووو  ُ  ووونُ ُ-ُلووو ُأتوووي ُم  ُالسوووم   ُيحيووو ُالكبيووو ُالشووو ع ُتج بووو ُ ُم 

وووووونُ ُتيقنوووووو ُ ُأنُ ُب وووووودُاإلنسوووووو ني   ُبأب  د  وووووو  ُالشوووووو   ُمنجووووووز ُسووووووم ُ ُم 

حووو ُفكووو  ُبثووو ا ُ ُالمغمووو  طنووو ُ   عووو ُ   ووونُ ُي بووو ُ ُعقالنووو ُ     ُإيمووو نُ ُع 

ُلإلنسووو نُ ُيكووو نُ ُأنُ ُف ووو ُغ ابووو ُ ُفوووالُال ؤيووو  ُ   ضووو  ُالخطووو ُبسوووالم ُ 

الحوو ُ  ووو ُف ووو ُ جوودان ُ ُحضووو  ُ ُ الجمووو  ُ ُ   ووونُ ُتبوو ينُ ُم  ووو ُأجنووو  ُ ُم  ُنص ص 

ُم  وووو  ُ حوووو ُ ُعوووو  ُ ُبووووو  ُ ُ المووووؤط  ُ ُاألنيقوووو  ُال شوووويق ُ ُالشوووو  ي ُ 

ُبمفوووو دا ُ ُالشوووو  ي ُنص صوووو ُفضوووو  ا ُب وووو ُت شووووي ُ ُإلوووو ُب إلضوووو ف ُ 

د ايووو ُ ُب ن يووو ُ ُمنتخبووو ُ  ووونُ ُ   ووو ف  ُُّم      ثنووو ُم  ق  ّ  ُالث  ووو ع  ت م  فووو  ُُ االج  ووو ُم  ظ  ُم 

ووونُ ُالمت  جووو ُالمتقووود ُواك تووو ُتكتنوووز  ووو ُصووو  ُ ُم  نُ ُم  وووي  ال ت ووو ُطي تهووو  ُب    ُ

ل ووووو ُ ُب جدان ووووو ُملتصوووووق ُظلوووو  ووووو ُ ُتف  قوووو  ُ   ووووونُمفووووو دا ُفثم  ُالتووووو ا ُ ُم 

ب  ُ  ُُف  ُصدىُله ُزا يُ ُم  ُالش    ُُُ.ُالش  ي  ُنت ج ت ُب   

ةةةةٌَ ٌالَّةةةِذيٌالكتةةةا ٌع ةةةوانٌأوٌقالهةةةاٌَمةةةنٌ ٌاسةةةمٌاآلنٌيحضةةةر يٌالٌعبةةةارةٌَثمَّ

ٌ ريةةةةد ا ٌالٌحةةةةينٌبالةةةةذ نٌٌِتطةةةةوفٌ :ٌ"ٌٌقيةةةة ٌكمةةةةاٌفاألسةةةةما ٌفِيةةةة  ٌقرأتهةةةةا

ٌأيةةةةامٌم ةةةةذٌقلةةةة ٌظهةةةةرٌٌَِعةةةةنٌ ٌأحفظهةةةةاٌأ ةةةةيٌإآلٌ "ٌطلب ا ةةةةاٌإذاٌَوتستعصةةةةي

ٌفِةةةةيٌالجمهوريةةةةةٌإعداديةةةةٌٌِفةةةةيٌالماضةةةةيٌالقةةةرنٌسةةةةبعي يا ٌٌِفِةةةةيٌدراسةةةتي

ٌالرغبةةةةٌفقةةةدانٌإالٌالفقةةةر ٌِمةةةنٌأسةةةوأٌأاّلٌ:ٌ"ٌٌمفاد ةةةاٌَوالَّتِةةةيٌبغةةةداد ٌمدي ةةةةٌِ

ٌأوٌالحالةةةةةةٌ ةةةةةوٌاالجتماعيةةةةةةٌاألدبيةةةةةا ٌبحسةةةةة ٌٌِفةةةةةالفقرٌ "ٌالحيةةةةةاةٌفِةةةةةي

ٌفضةة اٌٌالمالّيةةة ٌالمةةواردٌٌِإلةةىٌالمجتمةة ٌأوٌالفةةردٌفيةة ٌيحتةةا ٌالَّةةِذيٌالوضةة 

ةةة ٌٌِالضةةةرورّيةٌاألسةةة ٌٌَِعةةةن .ٌَوالرفا ّيةةةةٌالحيةةةاةٌٌِِمةةةنٌمسةةةتو ٌاٌبةةةىد ىٌللتمتُّ

ٌَعةةةنٌ ٌم0991ٌعةةةامٌٌِفِةةيٌالصةةةادرٌالعةةالمٌفِةةةيٌالت ميةةةةٌتقريةةرٌٌِإلةةةىٌَوباالسةةت ادٌِ



ٌعةةةةدم"ٌٌبوصةةةةفِ ٌالفقةةةةرٌي عةةةةرفٌ "ٌوالتعميةةةةرٌلإل شةةةةا ٌٌِالةةةةدوليٌالب ةةةة "ٌ

ٌبةةىنٌٌَّوجةةدٌٌََوقةةد".ٌٌالمعيشةةةٌمسةةتو ٌِمةةنٌ ٌاألد ةةىٌالحةةدٌتحقيةة ٌٌَِعلَةةىٌالقةةدرة

ٌِصةةةحّيةٌمشةةةك  ٌ ٌمةةةنٌ ٌيعةةةا ونٌفقيةةةرةٌبيئةةةةٌ ٌفِةةةيٌي شةةة ونٌالَّةةةذينٌاألطفةةةا ٌَ

ٌظةةةة ٌ ٌفةةةةيٌي شةةةة ونٌالَّةةةةذينٌاألطفةةةةا ٌٌِبخةةةة فٌٌَِومتكةةةةّررٌمسةةةةتمرٌبشةةةةك ٌ 

ٌِمةةةةنٌكثيةةةةرٌ ٌفِةةةةيٌاألطفةةةةا ٌٌَأَنٌٌَّل  تمةةةةامٌٌِفةةةةالمثيرٌ ٌأفضةةةة  ٌمالّيةةةةةٌظةةةةروفٌ 

ٌع ةةةةةدٌضمةةةةة خفٌبةةةةةو نٌ ٌالةةةةةد ياٌَعلَةةةةةىٌعيةةةةةو همٌيفتحةةةةةونٌالفقيةةةةةرةٌاألسةةةةةرٌِ

ٌعةةةامهمٌإتمةةةامهمٌقبةةة ٌللمةةةو ٌٌِعرضةةةةٌاٌأكثةةةرٌكةةةو همٌجا ةةة ٌٌِإلةةةىٌالةةةوالدة 

ٌالجسةةةةةدّيةٌالمشةةةةك  ٌٌَِمةةةةنٌلكثيةةةةرٌ ٌتعرضةةةةةهمٌاحتمةةةةا ٌيع ةةةةيٌمةةةةاٌاألو  

ٌبتةةةةوفيرٌٌِإالٌحةةةةدوثِهاٌِمةةةةنٌ ٌالوقايةةةةةٌيمكةةةةنٌالٌَوالَّتِةةةةيٌالعقلّيةةةةة ٌَواإلعاقةةةةا 

ٌ.ٌاألوليةٌالِصحيةٌالرعاية

ٌ

*ُ

ُسـأخـسـ ُ ُمـ وا

ُالـخـ ا ُ ُيـقـتـحـ ُ ُحـيـن

ُالـكـهـ لـ ُ ُكـهـ ُ 

ُ؟ُالـشـبـ  ُ ُجـثـمـ نُ ُحـيـ 

ُأيـ مـ ُشـ كُ ُيـخـسـ ُ ُشـ  ُ ُال

ـ ُ ُإوا ُ!ُالـّسـ ا ُ ُانـحـس 

ُ..ُحـجـ ُ ُمـنُالـمـ  ُ 

ُضـبـ  ُ ُمـنُالـمـديـنـ ُ ُ أ غـفـ ُ 

نـ  ُ..ُلـصُ ُنـ طـ   

ُفـ لوئـ  ُ ُالـمديـنـ ُ ُمـ عـ ُحـ  سـ ُ أّمـ 

ُ



**ُ

ٌالقةةةب ٌصةةةورٌأبشةةة ٌٌِِمةةةنٌ ٌث ايةةةا ٌفِةةةيٌيحمةةة ٌَمةةةاٌبفعةةة ٌٌِالفقةةةرٌٌَأنٌٌَّخافيةةةااٌٌلةةةي 

ٌأوٌأيامةةة ٌمعايشةةةةٌتكابةةةدٌَمةةةنٌ ٌإالٌمع ةةةا ٌيعةةةرفٌالٌاإل سةةةا يَّة ٌالمعا ةةةاةٌٌِفِةةةي

ٌمراثةةةةيٌَوثقةةةة ٌالعةةةةو  ٌمةةةةرارةٌتجةةةةّر ٌٌَمَمةةةةنٌ ٌغيةةةةر ٌبِمعا ةةةةاةٌٌِشةةةةعرٌٌََمةةةةنٌ 

ٌبِمةةةاٌ-ٌصةةةار ٌ حةةةوٌ ٌَعلَةةةىٌ-ٌالشةةةعورٌبوسةةةِع ٌَمةةةنٌ ٌإلةةةىٌباإلضةةةافةٌٌِاأليةةةام 

ٌأَنٌٌَّأظةةةةنٌالٌإذٌلألفةةةةراد ٌاإل سةةةةا يَّةٌبالكرامةةةةةٌٌِالمةةةة ٌالفقةةةةرٌٌِِمةةةةنٌ ٌيةةةةتلم 

َسةةةانٌ ٌوالروحةةةيٌال فسةةةيٌاأللةةةمٌمصةةةاحبةٌٌِِمةةةنٌ ٌألعةةةنٌوالٌأسةةةوأ ٌ  ةةةا  ٌإل  

ٌ تيجةةةةةٌعةةةةذوبتها ٌِمةةةةنٌ ٌال هةةةة ٌَويحةةةةاو ٌَولطفهةةةةاٌَوأ سةةةةهاٌالحيةةةةاةٌيعشةةةة 

ٌالٌيجعلةةةة ٌقةةةةدٌَوالَّةةةةِذيٌَوالحرمةةةةان ٌَوالفاقةةةةةٌالعةةةةو ٌٌِِمةةةةنٌالدائمةةةةةٌمعا اتةةةة 

ٌالَبَشةةةريَّةٌالمةةةو ٌشةةةبا ٌٌِفِةةةيٌالوقةةةو ٌسةةةو ٌالحيةةةاةٌٌِفِةةةيٌشةةةي ٌبةةةىيٌيفكةةةر

ٌالحافةةة ٌاألمةة ٌٌَذلةة ٌأَنٌٌَّقلةة ٌإنٌ ٌمبالغةةااٌٌأظ  ةةةيٌَوَمةةا.ٌبةةبط ٌرويةةدااٌٌرويةةدااٌ

ٌَعةةنٌ ٌبمعطياتِةة ٌبعيةةدااٌٌلةةي ٌأ ل ةةاٌِمةةنٌ ٌالكثيةةرٌ مةةومٌسةة ينٌفةةو ٌبةةال فرا ٌِ

"ٌٌالروسةةةةيٌَوالفيلسةةةةوفٌالروائةةةةيٌيقةةةةو ٌَوكمةةةةاٌأياِم ةةةةا ٌفِةةةةيٌيجةةةةريٌَمةةةةا

ٌَيةةةة ا ٌَمةةةةا:ٌ"ٌٌَوالعقةةةةا ٌالجريمةةةةةٌروايتةةةة ٌفِةةةةي"ٌٌدوستويفسةةةةكيٌفيةةةةودور

ٌوقةةةائ ٌرمةةةادٌٌَأَنٌٌَّإذٌ "ٌالقةةةر ٌكةةة ٌم ةةةيٌقريبةةةااٌٌشةةةيئااٌٌفيةةة ٌأنٌٌَّإلةةةيٌٌّيخّيةةة 

ٌَعةةةنٌ ٌبعيةةةدااٌٌلةةي ٌعاشةةة ٌَمةةةنٌ ٌجبةةينٌفِةةةيٌحسةةةرا ٌ ٌِمةةنٌ ٌحملةةة ٌَوَمةةةاٌاألمةة  

وٌبةةة ٌحاضةةةر ا  ةةةد  ةةة ٌَيب  ٌفةةةَ ٌ.ٌأيام ةةةاٌفةةةو ٌيت ةةةاثرٌَيةةة ا ٌفَمةةةاٌبةةة  ٌملتصةةة ٌ ٌأ َّ

َ ةةةاٌإذاٌ بةةةال ٌأوٌالواقةةة ٌٌَِعةةةنٌ ٌ بعةةةد ٌفِةةةيٌتفشةةةىٌالواسةةة ٌبمع ةةةا ٌالفقةةةرٌٌَأنٌٌَّق ل 

نٌٌََمةةةاٌالعةةةرا  ٌسةةةةو ٌبفعةةة ٌٌِالماضةةةيةٌالقليلةةةةٌاألعةةةوامٌٌِفِةةةيٌالمةةةواط ينٌَبةةةي 

ٌاعتمةةةةادٌٌِإلةةةةىٌاإلداريةةةةةٌالقيةةةةادا ٌركةةةةونٌِمةةةةنٌ ٌالمتةةةةىتيٌاإلدارا ٌتخطةةةةيط

ٌَعلَةةةىٌَوبةةةاالاٌٌوأصةةةبح ٌالةةةب د ٌَعلَةةةىٌ يم ةةة ٌالَّتِةةةي"ٌٌالمحاصصةةةة"ٌٌ هةةة 

ِعَبةةةاد  ٌأ ةةة ٌٌِِمةةةنٌ ٌالكثيةةةرٌتداعياتِةةة ٌِمةةةنٌ ٌتبةةةاينٌَوَمةةةاٌالفقةةةر ٌأصةةةا ٌحتةةةىٌال 

ٌ.للغربا ٌكرمااٌٌَوأكثر اٌبالثروا  ٌالعالمٌبلدانٌأغ ى

ٌ

ُ*ُ

ُجن  ُ ُأنن ُي م  ُُحلم ُ 

ق ظ  ُ ُ حينم  ي  ُاست 



ُصه  ُ ُالسم  ُ ُك ن 

ه  ج  س    ُال ي  ُ ُ  

ب  ُ ُال طنُ ُ بينُبين ُم ُ ك ن ُالم 

ُمشنق ُ 

ت   ُ ُمنُتمتدُ  ُاللي ُ ُس 

ُالصب  ُ ُن فو ُ ُال 

*ُ

ُ«نؤا ُ ُأب »ُص  ُ ُأنن ُي م  ُُحلم 

ُالن    ُ ُأحداق ُ ُمنُ  ج ُ حينم 

ُأحزانُ ُز  ُ ُجفن ُ أي ُ 

ُك  ُ ُ ج ح 

ُالج ي ُ ُال طنُ ُ بينُبين ُم ُ ك ن

ُق ي  ُ 

ُالصب  ُ ُمئون ُ ُمنُيسي ُ د ُ 

ُاألغ ا ُ ُموب ح ُ ُ   ض ُ 

*ُ

ٌالحديثةةةةةةٌالمفةةةةةا يمٌٌِإلةةةةةىٌباالسةةةةةت ادٌٌِالفقةةةةةرٌٌَأَنٌٌَّأيضةةةةةااٌٌإدراكةةةةة ٌالمتوجةةةةة ٌ 

ٌِمةةةنٌ ٌأكثةةةر"ٌٌبوصةةةفِ ٌإليةةة ٌي ظةةةرٌالمسةةةتدامةٌالت ميةةةةٌأدبيةةةا ٌٌِفِةةةيٌالمبي ةةةة

ٌ "ٌمسةةةتدامٌر  ٌ ٌلمصةةةدرٌٌِضةةةما ااٌٌَوالمةةةواردٌالةةةدخ ٌٌِإلةةةىٌاالفتقةةةارٌمجةةةردٌِ

ٌالَّةةةِذيٌالمةةةاديٌالحرمةةةانٌٌِإلةةةىٌالمع ةةةىٌ ةةةذاٌوفةةة ٌٌَِعلَةةةىٌيشةةةيرٌالفقةةةرٌٌَأَنٌٌَّإذ

ٌالتعليمةةةيٌالمسةةةتو ٌَوالسةةةيَّماٌالمسةةةتويا  ٌكافةةةةٌٌِفِةةةيٌالتةةةد يٌعليةةة ٌيترتةةة 

ٌثقةةةةٌا عةةةدامٌٌِإلةةةىٌيفضةةةيٌقةةةدٌَعَمةةةاٌفضةةة اٌٌَوالسةةةك ي ٌالصةةةحيٌَوالمسةةةتو 



َتَم ٌٌِالفقيةةةر ج  ٌأبةةةةر ٌٌِِمةةةنٌ ٌَعةةةة ٌََّولٌٌَالتعةةةاي  ٌلمبةةةةاد ٌاحترامةةة ٌَوفقةةةةدانٌبةةةال م 

ٌإمكا يةةةةةةةٌضةةةةةة لةٌالتغذيةةةةةةة ٌَوسةةةةةةو ٌالجةةةةةةو :ٌٌَوأ مهةةةةةةاٌالفقةةةةةةرٌٌَمظةةةةةةا ر

ٌالتمييةةةةةة ٌَوالِصةةةةةةحة ٌكةةةةةةالتعليمٌٌِاألساسةةةةةةيةٌالخةةةةةةدما ٌٌَِعلَةةةةةةىٌالحصةةةةةةو 

َتَمةةة  ٌِمةةةنٌاالسةةةتبعادٌاالجتمةةةاعي  ج  ٌفِةةةيٌالمشةةةاركةٌعةةةدمٌٌَِعةةةنٌ ٌفضةةة اٌٌال م 

ةةةةوٌٌّيكةةةةونٌأنٌ ٌيتعةةةةينٌلةةةةذاٌالقةةةةرارا  ٌاتخةةةةاذٌِ ٌلَةةةة ٌمخططةةةةااٌٌاالقتصةةةةاديٌال  م 

.ٌالفقةةةةرٌخةةةةطٌمسةةةةتو ٌِمةةةةنٌ ٌبةةةةالفردٌٌِللخةةةةرو ٌٌِضةةةةام ةٌسةةةةب ٌ ٌوفةةةة ٌٌَِعلَةةةةى

ٌلةةةةوي "ٌوالث ثةةةةينٌالخةةةةام ٌالبرا يةةةة ٌلةةةةرئي ٌٌِمقولةةةةةٌاآلنٌَوتحضةةةةر ي

ٌإنٌَّ:ٌ"ٌٌفِيهةةةاٌيقةةةو ٌَوالَّتِةةةيٌخةةةاطري ٌإلةةةىٌقفةةة  ٌكيةةةفٌأعةةةرفٌالٌ "ٌسةةةلفا

َعةةةةدٌٌّالفقةةةةرٌَ ٌأَنٌٌَّويبةةةةدو".ٌٌاإلطةةةة  ٌعلةةةةىٌالّشةةةةام ٌالةةةةّدمارٌأسةةةةلحةٌأسةةةةوأٌي 

ٌالفقةةةرٌٌَأَنٌٌَّذلةةة ٌَعلَةةةىٌشةةةا دٌخيةةةرٌولعةةة ٌٌَّاعتقةةةد ٌفِيمةةةاٌمصةةةيبااٌٌكةةةانٌالرجةةة ٌَ

ٌقيةةامٌٌِإلةةىٌأّد ٌالَّتِةةيٌالرئيسةةةٌاألسةةبا ٌأبةةر ٌٌِِمةةنٌ ٌالعصةةورٌمةةرٌٌَِعلَةةىٌكةةان

ةةةةٌالثةةةورا ٌٌِِمةةةنٌالكثيةةةر تِماِعيَّ ٌشةةةةهد اٌالَّتِةةةي"ٌٌالكبةةةر "ٌٌَوالسياسةةةيةٌاالج 

َعةةةةدٌٌّالفقةةةةرٌألَنٌٌَّاإل سةةةةا ي ٌالتةةةةاري  ٌوالدةٌبوصةةةةفِهاٌاألثةةةةر ٌجسةةةةيمةٌآفةةةةةٌي 

ٌَواضةةةةةطهادٌبةةةةة  ٌ ٌِمةةةةةنٌ ٌذلةةةةة ٌَعلَةةةةةىٌيترتةةةةة ٌَوَمةةةةةاٌَواالحبةةةةةاط ٌللخةةةةةوفٌِ

ٌ.َوضيم

ٌ

*ُ

ـ ُمنُتـخـلـ ُمـ ائـدنـ  ُ..ُالـدس 

ُ..ُبـيـضـ  ُق ـد  نـ 

ُنـخـيـلـنـ ُ أعـوا 

ـدُل  الُتـســيـ  ُُتـ    ـســ  ُ..ُع 

ُأغـ ىُالـو ُفـمـ 

ُالبشـ  ُالـوبـ  ُ ـواُكـ 

ُ؟ُالـ ـ ا ُلـدخـ  

*ُ



نُ ُ أ ُ  د  ُ ُالمـآو  ـد  ـم  ُ..ُالـق ـبـ  ُعـل ُم 

ُ..ُالـ ؤ  ُحـلـيـ ُ ُ الـنـخـيـ  ُ

ُ..ُالـحـ ائـ ُدخـ نُغـيـ ُ ُثـمـ ُ ال

ُ:ُلـوا

ـهـ جـ  ُ الـطـيـ  ُ ُالـلـقـ لـ ُ ُإكـتـ فـ  ُ  ُالم 

ُ"ُت انـزيـ "ُُبـتـأشـيـ  

ُالـ ـ ا ُفـ ُتـجـ دُ ُلـنُدامـ ُ ُمـ 

ُمـ تـف ـ ـ  ُُمـك ن  ُ

ُ!ُألعـشـ شـهـ 

ُ

ُ*ُ

ٌأجةةة ٌٌِِمةةةنٌ ٌمتفةةةردةٌصةةةرا ٌملحمةةةةٌاألقةةةدارٌلَةةة ٌرسةةةم ٌالعراقةةةيٌٌَأنٌٌَّيبةةةدو

ٌمثةةة ٌلَةةة ٌأمةةةانٌ ٌال:ٌٌالليةةةاليٌبشةةةقا ٌٌِالمبتلةةةىٌفهةةةذاٌالحيةةةاة ٌقيةةةدٌٌَِعلَةةةىٌالبقةةةا 

ٌالرمضةةةةا ٌٌِِمةةةةنٌ ٌالمسةةةةتجيرٌشةةةةعورٌيخالجةةةة ٌكَمةةةةنٌ ٌفهةةةةوٌاألقةةةةوام ٌسةةةةائر

ٌوجهةةة ٌَعلَةةةىٌترسةةةم ٌاالسةةةتيا ٌَوحالةةةةٌ-ٌخيةةةارٌأمامةةة ٌيكةةةنٌلَةةةمٌ ٌبال ةةةار 

ٌالحكومةةةةا ٌاتبعتهةةةةاٌالَّتِةةةةيٌالغ ةةةةيٌوإغ ةةةةا ٌالفقيةةةةرٌافقةةةةارٌسياسةةةةةٌبفعةةةة ٌِ

ٌالَّتِةةةيٌالثةةةرا ٌحيةةةاةٌٌَِعلَةةةىٌالتلصةةة ٌألةةةمٌتةةةذو ٌسةةةو ٌ-ٌالمتعاقبةةةةٌالعراقيةةةة

ٌالسةةةةمانٌالقطةةةةط"ٌٌَوالسةةةةيَّماٌَوالعةةةةابثون ٌَوالمفسةةةةدونٌاللصةةةةو ٌيعيشةةةةها

ونٌٌِِمةةةنٌ ٌجحور ةةةاٌدخةةةو ٌتةةةىبىٌالَّتِةةةي"ٌ ٌأ ةةة ٌالفقةةةرٌأور ٌحيةةة ٌراد  ٌد 

ٌالسةةةةةلطةٌٌِإلةةةةةىٌالمتسةةةةةلقينٌشةةةةةعورٌلعةةةةةدمٌٌِبةةةةةال ظرٌٌِكبيةةةةةرا ٌغمةةةةةااٌٌالعةةةةةرا 

ٌِمةةةةنٌ ٌجةةةة  ااٌٌكةةةةا واٌبعضةةةةهمٌأَنٌٌَِّمةةةةنٌ ٌالةةةةرغمٌٌَِعلَةةةةىٌالفقةةةةرا ٌباحتياجةةةةا ٌِ

ٌالبطالةةةةٌ سةةةبةٌارتفةةةا ٌِمةةةنٌالمتةةةىتيٌ مهةةةمٌيشةةةاركو همٌالفقةةةرا ٌشةةةريحةٌِ

ٌأوٌالمهةةةنٌبىسةةةرارٌٌِال ةةةا ٌِمةةةنٌ ٌالكثيةةةرٌَوجهةةة ٌالعمةةة ٌفةةةر ٌقلةةةةٌٌِبفعةةة ٌِ

ةةةةدٌٌَم هةةةةا ٌيعتاشةةةةواٌأنٌ ٌيمكةةةةنٌالتةةةةيٌالحةةةةرف هةةةةمٌَبي  ٌَمةةةةاٌ سةةةةيانٌتعمةةةةدواٌأ َّ



ٌَعةةةةنٌ ٌالبحةةةة ٌمحاولةةةةةٌٌِفِةةةةيٌوا غمسةةةةواٌ مةةةةوم ٌِمةةةةنٌ ٌجلةةةةدتهمٌأب ةةةةا ٌيعا يةةةة 

ٌِمةةةنٌ ٌاال سةةة  ٌسةةةو ٌلَةةة ٌ ةةةمٌالٌثعبةةةانٌ ٌبمثابةةةةٌٌَِوكةةةى همٌَوال فةةةوذ ٌالثةةةرا ٌِ

ٌ.ٌحيويةٌَعلَي ٌيضفيٌجديدٌبجلدٌ ٌاالكتسا ٌٌِألج ٌٌِجلِد  

ٌ

*ُ

ُُالـمـنـظ ُبـجـمـ  ُ ُأشـ ـ ُ ُكـيـ 

ُكن ُإوا

ُ؟ُالـ ـيـنـيـنُمـ ـصـ  ُ 

ُ

ُُأمـ ُالـطـيـبـ 

ـلـ ُ  نـ ُأنُ ُقـبـ ُ ح  د  ُتـلـ 

ُقـبـ ُ ُلـ ُش ـ ُ ُ أبـ 

ُلـسـفـيـنـتـ ُالـمـنـفـ ُيـشـ ُ ُأنُ ُقـبـ 

ُالـ طـنُتـجـ  ُنـهـ ا ُ

ُ

ـ ُ ُ الـقـحـطُ  ـب  ُالـحـقـ ُ ُفـ ُن 

ُُ يـشُ ُيـنـبـ ُ ُأنُ ُقـبـ  ُ

ُجـنـ حـ 

ُ*ُ

َسةةةانٌحيةةةةاةٌصةةةةب ٌالَّةةةةِذيٌالفقةةةرٌٌَبةةةةىنٌٌَّالجةةةة مٌيمكةةةن ٌب ثةةةةارٌٌِب د ةةةةاٌفِةةةةيٌاإل  

ٌالهمةةةوم ٌأ ةةةوا ٌٌِِمةةةنٌ ٌَوغير ةةةاٌَوالفاقةةةةٌَوالحةةة نٌبةةةالب  ٌٌِالمتمثلةةةةٌصةةةبغت 

ةةةةةةٌالمشةةةةةك  ٌأقسةةةةةىٌأحةةةةةدٌ-ٌَيةةةةة ا ٌَوَمةةةةةاٌ-ٌكةةةةةان تِماِعيَّ ٌَوأكثر ةةةةةاٌاالج 



ٌدخةةةة ٌمسةةةةتويا ٌٌِفِةةةةيٌكبيةةةةرٌتفةةةةاو ٌ ٌِمةةةةنٌ ٌأحدثةةةة ٌلَِمةةةةاٌبةةةةال ظرٌٌِخطةةةةورة 

ٌدخةةة ٌفشةةة ٌٌِإلةةةىٌالمةةةدق ٌالفقةةةرٌيةةة ديٌٌَأنٌ ٌالمفةةةاجئٌبةةةاألمرٌٌِفلةةةي ٌاألسةةةر 

ٌالعةةةوامٌخيبةةةةٌٌَِعةةةنٌ ٌفضةةة اٌٌاألساسةةةّية ٌأفراد ةةةاٌحاجةةةا ٌتلبيةةةةٌٌِفِةةةيٌاألسةةةرة

ٌٌَعلَةةةةىٌالحصةةةةو ٌٌِفِةةةةي َتَمةةةة  ٌفِةةةةيٌمتكافئةةةةةٌفةةةةر   ج  ٌاآلدمةةةةيٌ ةةةةذاٌأَنٌٌَّإذٌال م 

ٌكا ةةةةة ٌَوإنٌ ٌالسةةةةةعادة ٌَعةةةةةنٌ ٌالبحةةةةة ٌٌِفِةةةةةيٌَوالمهةةةةةوو ٌبةةةةةالعو ٌٌِالمبتلةةةةةى

ٌإلثبةةةا ٌٌِالم اسةةةبةٌالفرصةةةةٌالسياسةةةةٌأبةةةاطرةٌَيم حةةة ٌلَةةةمٌ ٌاألجةةة  ٌقصةةةيرة

ٌالمعا ةةةةةاةٌأروقةةةةةةٌٌِِمةةةةةنٌ ٌاال عتةةةةةا ٌبوسةةةةةِع ٌَيكةةةةةنٌَفلَةةةةةمٌ ٌالحيةةةةةاة ٌفِةةةةةيٌ فسةةةةة 

ٌ.الفقرٌعالمٌَومفارقة

ٌ

*ُ

ُيحصدُفل ُاللي ُز ع

ُس ى

ُكه ُ ُعتم 

ُ!مست ي ُ ُصب  ُ ُمن

*ُ

ٌضةةةةةمنٌٌَومطمئّ ةةةةةةٌ ا ئةةةةةةٌبحيةةةةةاةٌ ٌالعةةةةةي ٌٌِإلةةةةةىٌاإل سةةةةةانٌرقةةةةةيٌعةةةةةدمٌٌَإنٌّ

ٌتحّملةةةةةة ٌصةةةةةةعوبةٌٌِإلةةةةةةىٌتشةةةةةةيرٌَوالَّتِةةةةةةيٌالجّيةةةةةةدة ٌالمعيشةةةةةةّيةٌالمسةةةةةةتويا 

ٌإمتةةةا ٌأوٌبهةةةاٌاالسةةةتمتا ٌعجةةةَ  ٌَعةةةنٌ ٌفضةةة اٌٌَوتكاليفهةةةا ٌالحيةةةاةٌمتطلبةةةا 

ٌإذٌالفقةةةر ٌرقعةةةةٌلت ايةةةدٌٌِالوحيةةةدةٌالسةةةلبيةٌالحالةةةةٌتشةةةك ٌالٌأسةةةرت  ٌأفةةةراد

َتَمةةة ٌٌَِعلَةةةىٌالفقةةةرٌتةةةىثيرا ٌٌِإنٌٌَّالقةةةو ٌيمكةةةن ج  ٌالٌالسةةةلبيةٌَوآثةةةار ٌكبيةةةرةٌال م 

تَِصةةةةةاِدَيةٌالحالةةةةةةٌٌَِعلَةةةةةىٌتىثيراتةةةةة ٌتقتصةةةةةرٌالٌحيةةةةة ٌلهةةةةةا ٌحصةةةةةر ٌأوٌاالق 

ةةةة تِماِعيَّ ٌالكفيلةةةةٌالتةةةىثيرا ٌٌِِمةةةنٌمتشةةةابكةٌمجموعةةةةٌلةةة ٌوإ مةةةاٌَفحسةةة  ٌاالج 

َتَمةةة  ٌأيٌبتةةةدميرٌِ ج  هةةةاٌالقلةةة ٌٌِفِةةةيٌَولعةةة ٌٌَّم  ٌَمةةةاٌ ةةةوٌخطةةةورةٌوأكثر ةةةاٌِم  

َقاَفةٌالعلمٌٌَِعلَىٌسلبااٌٌالتىثيرٌبوسِع  ٌ.ٌَوالثَّ



ةة ٌ ٌَعلَةةىٌيخفةةىٌال ٌحيةةاةٌبسةةب ٌٌِالةة ف ٌٌِفِةةيٌيحةة ٌٌّالةةذيٌاأللةةمٌمةةد ٌمتةةاب ٌ ٌك 

ّتةةةا ٌاألدبةةةا ٌِمةةةنٌالكثيةةةرٌعاشةةةهاٌالَّتِةةةيٌوالعةةةو ٌالفقةةر ٌالَّةةةذينٌوالف ةةةا ينٌوالك 

ٌمىسةةةاويٌبشةةةك ٌ ٌيرحلةةةواٌأنٌ ٌقبةةة ٌاإلبةةةدا ٌسةةةج ٌٌِفةةةيٌبصةةةماتهمٌوضةةةعوا

ٌَمةةةنٌ ٌأوٌالطريةةة  ٌقارعةةةةٌٌَِعلَةةةىٌالم يةةةةٌوافتةةة ٌَمةةةنٌ ٌَوالسةةةيَّماٌالةةةد يا ٌَعةةةنٌ 

َسةةةةا يٌحّسةةة ٌأل مةةة  ٌَوَمةةةةاٌال ةةةا  ٌبمصةةةةائرٌٌِالعبةةة "ٌٌواقةةةة "ٌٌرفةةةضٌاإل  

ٌالعصةةةرٌأقويةةةا ٌلمحةةةاوال ٌٌِمواجهةةةةٌ ٌِمةةةنٌ ٌالجةةةذورٌأصةةةالةٌَعليةةة ٌفرضةةةت 

ةةةة ٌ ٌَوتلويثهةةةةاٌالحيةةةةاةٌتكةةةةدير ٌفِةةةةيٌالعةةةةي ٌثم ةةةة ٌدفةةةة ٌأنٌ ٌفكةةةةانٌَوسةةةةيلة ٌبك 

ٌأرصةةةفةٌأحةةةدٌارتضةةةا ٌأوٌباآلدميةةةة ٌتليةةة ٌالٌالَّتِةةةيٌاألمك ةةةةٌٌِِمةةةنٌالبةةةائ ٌِ

ٌاألميةةةرٌعبةةةدٌالشةةةاعرٌٌَِمةةة ٌٌَحصةةة ٌكمةةةاٌمةةةىو ا ٌفِيهةةةاٌيعةةةي ٌالَّتِةةةيٌالمدي ةةةة

جةةةدٌالَّةةةِذي(0991ٌٌٌ-0991)ٌٌالحصةةةيري ٌغايةةةةٌغرفةةةةٌٌِفِةةةيٌدة امةةةٌجثةةةةٌو 

ٌصةةةةاح ٌٌَِمةةةة ٌٌَأيضةةةةااٌٌحةةةةد ٌَومثلمةةةةاٌالبائسةةةةة ٌالف ةةةةاد ٌبىحةةةةدٌٌِالرثاثةةةةةٌٌِفِةةةةي

ٌ-0991ٌ)ٌٌالغةةةةة يٌجبةةةةةارٌالشةةةةةعبيٌالشةةةةةاعر"ٌالةةةةةرو ٌغريبةةةةةة"ٌرائعةةةةةة

ٌالجمهوريةةةةٌجسةةةرٌتحةةة ٌبالميةةةا ٌمشةةةبعةٌجثةةةةٌَعلَيةةة ٌعثةةةرٌالَّةةةِذي(0911ٌٌ

ٌبقائِهةةةاٌَعةةةنٌ ٌفضةةة اٌٌبةةةالمطر ٌغ يةةةرينٌيةةةومينٌأعقةةةا ٌٌِفِةةةيٌبغةةةدادٌوسةةةط

.ٌأيةةامٌعشةةرةٌمةةدةٌالمعظةةمٌبةةا ٌٌِفِةةيٌالعةةدليٌالطةة ٌث جةةا ٌإحةةد ٌر ي ةةة

1111ٌٌ–0999ٌ)ٌعلةةةيٌعقيةةة ٌللشةةةاعرٌٌِالتراجيةةةديٌالمصةةةيرٌكةةةانٌكةةةذل 

ٌفى ةةةاٌالةةةوطن ٌغربةةةةٌمةةةنٌأقسةةةىٌال:ٌ"ٌٌالموجعةةةةٌبعبارتةةة ٌاشةةةتهرٌالَّةةةِذي(ٌ

ٌمحطةةةٌأريكةةةٌٌَِعلَةةىٌممةةددٌ ٌبجسةةدٌ ٌالةةد ياٌفةةار ٌحيةة ٌ "ٌوط ةةيٌفةةيٌالجةةئ

ٌتلةةةة ٌِمةةةةنٌ ٌالكثيةةةةرٌَو  ةةةةا .ٌالعاصةةةةمةٌبغةةةةدادٌشةةةةوار ٌأحةةةةدٌفِةةةةيٌبةةةةا 

ٌالةةةرفِضٌٌحةةةاال ٌلممارسةةةةٌٌِالمبةةةدعينٌركةةةونٌٌَِعلَةةةىٌتةةةدل ٌالَّتِةةةيٌالحةةةواد ٌِ

ٌإلةةىٌَوب سةة ٌالعةةي ٌشةةظفٌٌِِمةةنٌ ٌالدائمةةةٌالمعا ةةاةٌٌِإلةةىٌباإلضةةافةٌٌِوالتمةةرد 

ٌالمقولةةةةٌَوكةةةىنٌٌََّوالمبةةةدعين ٌاإلبةةةدا ٌ يبةةةةٌضةةةيا ٌٌِفِةةةيٌسةةةا مٌالَّةةةِذيٌالحةةةدٌِ

ٌفضةةةةا ا ٌٌَِعلَةةةةىٌتخةةةةيم"ٌٌالفقةةةةرٌتةةةةور ٌاألد ٌحرفةةةةة:ٌ"ٌٌأنٌٌَّتةةةة عمٌالَّتِةةةي

ٌ.ٌحياتهم

ٌ

*ُ

ُيـ مـ  ُُحـلـمـ ُ 



ُأنـنـ 

ُجـنـ  ُ 

ُبـيـنـ ُمـ ُ كـ ن

ُ بـيـن

ـبـ  ُ ُالـ طـنُ  ُُالـم 

ُمـشـنـقـ ُ 

ـتـ   ُ ُمـنُتـمـتـدُ  ُالـلـيـ ُ ُس 

ُإلـ 

ُالـّصـبـ  ُ ُنـ فـو ُ 

ُاسـتـيـقـظـ ُ ُ حـيـنـمـ 

ُصـهـ  ُ ُالـسـمـ  ُ ُكـ نـ 

ـهـ  ُالـّ يـ  ُ ُ سـ ج 

*ُ

ُأنـنـ ُيـ مـ  ُُحـلـمـ ُ 

ُقـنـديـ  ُ

ُاأل ـ ُ ُ بـيـنُبـيـنـ ُمـ ُ كـ ن

ُعـ   ُ ُصمـ ُ 

ُقـتـيـ  ُُعـنُتـنـبـئُ ُ صـ خـ ُ 

ُاسـتـيـقـظـ ُ ُ حـيـنـمـ 

ُنـ فـوتـ ُعـلـ ُالـفـ اشـ  ُ ُكـ نـ 

ُكـحـلـهـ ُمـنُلـ ُ ُتـنـسـجُ 



ُمـنـديـ  ُ

*ُ

ٌي تمةةةيٌ-ٌتةةة  ٌَوَمةةةاٌسةةةبق ٌِمَمةةةنٌ-ٌالكثيةةةرٌمثةةة ٌالَسةةةماويٌٌَأنٌٌَّالمعلةةةومٌٌِِمةةةنٌ 

بةةةة ٌجيةةةة ٌ ٌإلةةةةى ٌفةةةةت ٌٌَأنٌ ٌفم ةةةةذٌَوالحرمةةةةان ٌَواالضةةةةطهادٌالمعا ةةةةاةٌٌَِعلَةةةةىٌج 

ٌالقةةةةرنٌٌِِمةةةةنٌالرابةةةة ٌالعقةةةةدٌأعةةةةوامٌأواخةةةةرٌٌِفِةةةةيٌالةةةةّد ياٌ ةةةةذ ٌَعلَةةةةىٌعي يةةةة 

ٌٌيلهةةةة ٌالمحلةةةةيٌالشةةةةار ٌوجةةةةدٌالماضةةةةي  ٌشةةةةاكرٌبةةةةدرٌقةةةةو ٌٌِمةةةة ٌٌَبت ةةةةا  

ةةو ٌ ٌفِيةة ٌٌِلَةةي  ٌٌََوالِعةةَرا ٌ ٌَعةةامٌ ٌَمةةرٌٌََّمةةا:ٌ"ٌٌالسةةيا  ٌأَنٌٌَِّمةةنٌ ٌالةةرغمٌٌِ َعلَةةى"ٌج 

ٌأ ةةةمٌضةةمنٌالفقةةرٌمكافحةةةٌمهمةةةٌتضةة ٌيومةةذا ٌكا ةة ٌالعةةالمٌدو ٌأغلةة ٌَ

ٌَوِمةةةةةنٌ .ٌبةةةةىخر ٌأوٌبطريقةةةةةةٌ ٌتداعياتةةةة ٌِمةةةةةنٌ ٌالةةةةتخل ٌألجةةةةة ٌٌِأولوياتهةةةةا 

ٌ ةةةوٌكمةةةاٌأبةةةو ٌكةةةانٌالحيةةةاةٌٌََعلَةةةىٌأطةةة ٌحةةةينٌيحيةةةىٌالَسةةةماويٌٌَأنٌٌَّالم ّكةةة دٌِ

ٌ-ٌالةةةةب دٌج ةةةةوبيٌم ةةةةاط ٌَوبقيةةةةةٌمدي تِةةةة ٌفِةةةةيٌ-ٌاألعظةةةةمٌالسةةةةوادٌحةةةةا 

ٌألجةةةةة ٌٌِعليهةةةةةا ٌل  تصةةةةةارٌٌِمحاولةةةةةةٌ ٌفِةةةةةيٌَوتصةةةةةارع  ٌالحيةةةةةاةٌيصةةةةةار 

ٌبإعالةةةةةٌٌَِوالمتمثةةةة ٌ "ٌطموحاتةةةة "ٌٌِمةةةةنٌ ٌمشةةةةرو ٌَمةةةةا وٌأقصةةةةىٌتحقيةةةة 

ٌعجةةة ٌفةةة ٌَوكرامةةةة ٌبىمةةةانٌ ٌتعةةةي ٌيجعلهةةةاٌطالمةةةاٌبالكفةةةافٌٌَِولةةةوٌأسةةةرت 

ٌالشةةةعريٌالب ةةةا ٌدعةةةائم"ٌٌأحةةةدٌتداعياتةةة ٌِمةةةنٌ ٌوالمةةة لمٌالفقةةةرٌيشةةةك ٌٌَأنٌ ٌفِةةةي

ٌمدي تةةةة ٌببيئةةةةةٌٌِلتةةةةىثر ٌبةةةةال ظرٌٌِاإلبداعيةةةةة ٌتجربتةةةة ٌَعلَيةةةة ٌقامةةةة ٌالَّةةةةِذي"ٌ

ةةة ٌَوالشةةةقا ٌفضةةةا اتِهاٌَعلَةةةىٌمخيمةةةااٌٌالفقةةةرٌكةةةانٌالَّتِةةةيٌالبائسةةةة ٌلياليهةةةا ٌيوشَّ

ٌالفضةةةيلةٌمعةةةاييرٌتسةةةود اٌكا ةةة "ٌٌحكوميةةةااٌٌالمهمشةةةة"ٌٌالبيئةةةةٌتلةةة ٌأَنٌٌَّإال

ٌَوالبسةةةاطةٌَوالصةةةد ٌالطيبةةةةٌِم هةةةاٌالقلةةة ٌٌِفِةةةيٌَوالَّتِةةةيٌلحركتِهةةةا ٌال اظمةةةة

ٌفِةةةةيٌالثقافيةةةةةٌالقامةةةةا ٌبةةةةوالدةٌٌِتميِ  ةةةةاٌإلةةةةىٌباإلضةةةةافةٌأ لهةةةةا ٌَوتكافةةةة 

ٌأب ةةةةا ٌامتطةةةةا ٌأمةةةةامٌعائقةةةةااٌٌالفقةةةةرٌيكةةةةنٌَفلَةةةةمٌ ٌَوالف ةةةةون ٌالثقافةةةةةٌمجةةةةاال ٌِ

ٌالَّةةةِذي"ٌٌعبةةةا ٌبةةةنٌيحيةةةىٌالَسةةةماوي"ٌٌ ةةةوٌفهةةةاٌاإلبةةةدا  ٌصةةةهوةٌالَسةةةماوة

َعةةدٌّ ٌيخةةر ٌوإبةةداعاا ٌ تاجةةااٌٌَوأكثةةر مٌالعربيةةةٌشةةعرا ٌأبةةر ٌأحةةدٌبوصةةفِ ٌي 

ٌوالتةةةىل ٌال جوميةةةةٌٌِإلةةةىٌيةةةرحمٌالٌالَّةةةِذيٌَومحيطةةة ٌالفقةةةرٌعبةةةا ةٌتحةةة ٌِمةةةنٌ 

ٌ.ٌالدائم

*ُ

ـحـ ُ ُأمـ ُ  ُض 



ـ ُ  ـبـّيـ  ُُالـبـطُ ُبـحـي  ُ ُف ُ أي  ُص 

ُ..ُُسـحـ بـ ُ ُيـ تد 

ـكُ  ـقـلـت ـ ُ ُفـ ُتـضـح  ُالـحـقـ   ُُم 

ُ

ـ ُ  ُُضـحـكـتـ ُ ُفـ ُ أي 

ُالـبـتـ   ُُالـقـ نـتـ ُ ُبـ ا  ُ 

ُ

ُُ ف  ُ..ُقـلـب ـهـ ُلـ نُ ُالـبـطُُّبـيـ   

ُبينهم ُم ُ كن ُ 

ُالـمـجـهـ   ُُف ُت ـبـحـ ُ ُسـفـيـنـ ُ 

ُ

ُ..ُضـ ئـ ـ ُ ُطـفـ لـ ُ ُعـنُتـبـحـ ُ 

ُالـتـ ُ تـيـنـ بـسـُ عـن

ـ ُ ُمـنـو ب  ُُاغـتـ  

ُالـفـصـ   ُُمـ كـ ُ ُيـز    ـ ُلـ 

*ُ

ٌمجموعتِةةةةة ٌِمةةةةةنٌ "ٌٌ؟ٌع ل ّيةةةةة اٌد ةةةةة رااٌٌت ىخةةةةة ر ٌٌِلةةةةة ماذا"ٌٌقصةةةةةيدت ٌفِةةةةةي

ٌبب غتةةة ٌالَسةةةماويٌيةةةركنٌ "ٌد ةةةراٌتةةةىخر ٌلمةةةاذا"ٌٌالموسةةةومةٌالشةةةعرية

ٌاليقظةةةةٌأحةةة مٌٌِفِةةةيٌالَسةةةماوةٌٌِإلةةةىٌ ياراتِةةة ٌَعةةةنٌ ٌيتحةةةد ٌَو ةةةوٌالمعهةةةودة

ٌ:ٌٌبقولِ ٌمىلوفٌغيرٌاصط  ٌ ٌاعتمادٌٌِإلى

ٌ".ٌال م ا ٌٌَل يٌٌَت ش ويٌ ٌج ع   ٌ ٌإذاٌ ٌوأم ي"ٌ



ٌالعبةةةارةٌع ةةةدٌالوقةةةوفٌبضةةةرورةٌٌِالتسةةةليمٌٌِإلةةةىٌيةةةدفع اٌَمةةةاٌثمةةةةٌكةةةانٌَوإذا

ٌ با ةةةةةٌٌِإلةةةةىٌيشةةةةيرٌالواقةةةة ٌٌَفةةةةإنٌٌَّتع يةةةة  ٌَمةةةةاٌإدرا ٌقصةةةةدٌآ فةةةةااٌٌالمةةةةذكورة

ةةة ٌإذٌالشةةةعري ٌم جةةة  ٌب ةةةا ٌٌِفِةةةيٌالب غةةةةٌبتوظيةةةفٌٌِوتشةةةبث ٌالَسةةةماوي ٌأ َّ

ٌالفقةةةرٌواقةةة ٌتوصةةةيفٌٌِفِةةةي"ٌٌالمةةةا ٌشةةةوي"ٌٌالب غةةةيٌالتعبيةةةرٌ ٌ ةةةذاٌوظةةةف

ٌالقةةةو ٌِم ةةة ٌأرادٌحيةةة ٌفارقةةةة ٌبع مةةةةٌ ٌالعةةةراقيينٌحيةةةاةٌٌِفةةةيٌ هةةة ٌالَّةةةِذي

ٌتبتكةةةرٌأنٌ ٌتحةةةاو ٌكا ةةة (ٌٌالفقيةةةرا ٌالعراقيةةةا ٌاألمهةةةا ٌوكةةة )ٌٌأمةةة ٌإنٌَّ

ٌفةةت "ٌٌبعبةةارةٌٌِيحيةةىٌالَسةةماويٌإليهةةاٌيشةةيرٌكمةةاٌأوٌاالخةةر ٌتلةةوٌالطريقةةة

.ٌصةةةةةغاِر اٌَعةةةةةنٌ ٌالجةةةةةو ٌشةةةةةب ٌطةةةةةردٌألجةةةةة ٌٌِ "ٌالمسةةةةةتحي ٌبةةةةةا ٌقفةةةةة 

ٌيصةةع ٌقةةدٌالَّتِةةيٌالحكايةةا ٌإحةةد ٌالَسةةماويٌيةةرويٌالسةةيا ٌ ةةذاٌَوضةةمن

ٌرحمهةةةاٌ-ٌامةةة ٌإنٌَّ:ٌٌفِيهةةةاٌيقةةةو ٌَوالَّتِةةةيٌتصةةةديقها ٌالحاليةةةةٌاألجيةةةا ٌٌَِعلةةةى

ٌمثةةةرودة"ٌٌألةةةذٌفىكةةة ٌَوبصةةة ا ٌَوكركمةةةااٌٌمةةةا ٌاٌيةةةومٌذا ٌلهةةةمٌطبخةةة ٌ-ٌهللا

ٌ.ٌحيات ٌفي"ٌ

ٌَعةةةنٌ ٌأحةةةد مٌسةةة ا ٌاحتمةةةا ٌِمةةةنٌ ٌخشةةةيتيٌاكةةةتمٌالٌأ ةةةيٌِمةةةنٌ ٌالةةةرغمٌٌَِعلَةةةى

ٌإدراكهةةةاٌي بغةةةيٌَوحقيقةةةةٌواقةةة ٌفثمةةةةٌ "ٌالكةةةركم"ٌٌأو"ٌٌالمثةةةرودة"ٌٌمع ةةةى

ٌأَنٌٌَّالحةةةدي ٌالعلةةةمٌأثبةةة ٌإذٌعيالةةة  ٌي سةةةىٌالٌَوجةةة ٌعةةة ٌالبةةةاريٌأَنٌٌَّو ةةةي

ٌاألمةةةةراِضٌٌِمةةةةنٌكبيةةةةرٌعةةةةددٌمواجهةةةةةٌٌِفِةةةةيٌعظيمةةةةة"ٌٌالكةةةةركم"ٌٌفوائةةةةدٌَ

هةةاٌَوالوقايةةة َعةةدٌٌّالسةةرطانٌمحاربةةةٌٌِفِةةيٌمفعولَةة ٌأَنٌٌَّذلةة ٌإلةةىٌيضةةافٌ .ٌِم   ٌي 

ٌقدرتِةةة ٌإلةةةىٌالدراسةةةا ٌبعةةةضٌأشةةةار ٌحيةةة ٌالرائعةةةة ٌممي اتةةة ٌأ ةةةمٌٌِِمةةةنٌ 

ٌاأل  يمةةةةا ٌٌَِعلَةةةةىٌمباشةةةةرٌبشةةةةك ٌ ٌعملةةةة ٌبفضةةةة ٌٌِاألورامٌ  مةةةةوٌم ةةةة ٌٌَِعلَةةةةى

.ٌالسةةةةرطا يةٌالخليةةةةةٌخطةةةةوطٌا تشةةةةارٌم ةةةة ٌٌِإلةةةةىٌيفضةةةةيٌَمةةةةاٌوالجي ةةةةا  

ٌصةةةغيرةٌملعقةةةةٌاٌفةةةإنٌٌَّالمشةةةهورين ٌاألورامٌعلمةةةا ٌأشةةةهرٌٌِإلةةةىٌَوباالسةةةت ادٌِ

ٌ.ٌالسرطانٌضدٌالحمايةٌلتوفيرٌٌِكافيةٌستكونٌيومياا ٌالكركمٌٌِِمن

ٌ

ُ*ُ

ُبواك ت ُثق ُ ُمنُعليكُ ُأط  ُُحو ُ ُف :ُُك للصُّ

ُأب ُبي ُالط ق  ُش ط ُمنُخلس ُ أدخ 



ُ..لح ُ ُد نم ُدخنُ ُحس  :ُلل ش  ُ ُصديق ُأدع ُ قد

ُ..التم ُ ُسقيطُمنُ ش  

ُ..ع في ُ ُال و ُ ُب لدع  ُأم ُزادت "ُُط بكُ "ُُخبزُ 

ُالط ق  ُ ُش ط ُخشي ُ ُالديكُ ُص  ُقب ُأخ جُ :ُُاللصُُّ مث 

ُُ؟ُالقّب ا ُح  ُكي ُالسم   ُي نخ 

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌُُُُُُ؟ُك ألم ُ ديله ُيزا ُأم 

ٌ

ةةةةةرٌ  َسةةةةةلَّمٌ ٌأم  سةةةةةتبَِدااٌٌ-ٌمغتصةةةةةبِهاٌأوٌالطفولةةةةةةٌٌِسةةةةةار ٌٌَأَنٌٌَّبِةةةةة ٌٌِم  ٌأوٌكةةةةةانٌم 

فِسةةةةَدا  ٌأوٌكةةةةانٌصةةةةديقااٌٌجةةةةا   ٌأوٌكةةةةانٌمتعلمةةةةااٌٌحاكمةةةةا ٌأوٌكةةةةانٌأبةةةةااٌٌم 

ٌالةةةة   ٌ فةةةةو ٌٌِفِةةةةيٌيتشةةةر ٌالبةةةة  ٌبجعةةةة ٌٌِالتلةةةذذٌٌَِعلَةةةةىٌاعتةةةةادٌ-ٌعةةةدوا

ونٌٌِِمةةةنٌ ٌالجديةةةد ٌالَسةةةماويٌيحيةةةىٌبحسةةة ٌٌِفاألطفةةةا ٌجفةةةن ٌلةةة ٌ ٌيةةةرفٌٌَأنٌ ٌد 

ٌشةةةرفااٌٌَوحتةةةىٌَوطهةةةرااٌٌَوق اعةةةةٌ فةةة ٌَوعةةةّ ةٌَوإ سةةةا يةٌاٌمةةةرو ةٌاٌأكثةةةرٌ :ٌ"ٌ

".ٌٌوأمهات ةةةةاٌآبا  ةةةةاٌيةةةةىكلونٌومةةةةا الواٌأكلةةةةواٌالةةةةذينٌالكهةةةةو ٌبعةةةةِضٌٌِمةةةةنٌ 

:ٌٌبقولةةة ٌالطفولةةةةٌإ سةةةا يةٌٌََمع ةةةىٌالَسةةةماويٌي كةةةدٌالمع ةةةىٌ ةةةذاٌَوضةةةمن

ٌشةةةكوالتةٌقطعةةةةٌلةةةيٌاشةةةتر ٌهللا ٌرحمةة ٌأبةةةيٌالطيةةة ٌٌَأنٌٌَّأتةةةذّكرٌال لةة "ٌ

ٌ".ٌالحمامةٌأخسرٌأنٌ ٌخوفٌأأكلهاٌفلمٌحمامة ٌشك ٌٌَِعلَى

ٌ

*ُ

ـيـنـ  ـب  ـكُ ُفـ ُص  ـكُ ُكـأس  ُ..ُق ـبـلـ ُق ـبـلـ ُ ُألشـ ب 

ُجـنـ نـ ُمـنُتـخـ فـ ُال

ـتـ ُيـأكـ  ُُالُالـجـ ئـعُ ُفـ لـطـفـ  ُ مـي  ُ!ُد 

ُ

*ُ



ـويـنـ  ـكُصـ  يـ ُ ُخ  ـ اع  ش  ُ..ُلـ 

دا ُ ـ     مـكـحـلـت ـكُ م  ُ..ُلـ 

ـحـ اثـ  ُ تـن ـ  كُ م  ُ...ُلـ 

ُ

ُ:ُأ 

بـو   ُحـقـال ُُكـ نـ  ُلـ 

ُلـقـلـمـ ُ   ق ـ ُ 

سـهـمـ ُ قـ سـ  ُ ُلـ 

ُمـ ـنـ ُبـالُسـيـبـقـ ُحـقـلـ ُحـ  ُ ُفـإنُّ

ُ!ُبـئـ كُبـ  ُ ُبـد ن

ُ

*ُ

ٌشةةةةهوةٌٌِفِةةةةيٌا غمسةةةةواٌالةةةةذينٌ-ٌَوالمسةةةةتبدينٌالطغةةةةاةٌتفةةةة نٌٌِِمةةةةنٌ ٌعجةةةة ٌال

ٌإيغةةةالِهمٌ يةةةادةٌٌَِعةةةنٌ ٌفضةةة اٌٌاإلذال  ٌبىسةةةالي ٌٌِ-ٌالعظمةةةةٌَوج ةةةونٌالسةةةلطة

ٌَعلَةةةةىٌالقةةةةائمينٌَومسةةةم ٌمةةةةرأ ٌَعلَةةةةىٌالفقةةةرا ٌبجمةةةةو ٌٌِاألذ ٌإيقةةةةا ٌٌِفِةةةي

ٌالَّةةةةذينٌ-ٌال ةةةا ٌر و ٌصةةةدع ٌالَّتِةةةةيٌاألمميةةةةٌوالم سسةةةا ٌالَم ظمةةةا ٌِ

ٌاالجتماعيةةةةةةٌالعدالةةةةةةٌمثةةةةة ٌبراقةةةةةةٌبشةةةةةعارا ٌ ٌ-ٌلهةةةةةمٌقةةةةةوةٌَوالٌحةةةةةو ٌال

ٌإخضةةةةا ٌٌِإلةةةةىٌالطغةةةةاةٌسةةةةعىٌلطالمةةةةاٌإذٌَوغير مةةةةا ٌالمكفولةةةةةٌَوالحقةةةةو 

َتَمةةةة ٌِمةةةةنٌاألعظةةةةمٌالسةةةةواد ج  ونٌٌِِمةةةةنٌ ٌالكاملةةةةةٌللسةةةةيطرةٌٌِالم  ٌمعارضةةةةة ٌد 

ٌحةةةدٌٌِإلةةةىٌال ةةةا ٌبعامةةةةٌٌِالمضةةةيٌوجةةةو ٌعلةةةيهمٌيملةةةيٌالَّةةةِذيٌاألمةةةرٌَو ةةةو

"ٌٌيشةةةاب ٌَمةةةاٌبلةةةو ٌحتةةةىٌاليسةةةارٌَوذا ٌاليمةةةينٌذا ٌالحيةةةاةٌٌِفِةةةيٌالتةةةىرج 

ٌالفقةةرٌٌَِمةة ٌٌَالتكيةةفٌٌَِعلَةةىٌالعامةةةٌتةةرويضٌشةةى ِهاٌِمةةنٌ ٌالَّتِةةي"ٌٌالجي يةةةٌال قلةةة

ٌالتفكيةةةةةةرٌمحاولةةةةةةةٌاسةةةةةةتبعادٌٌَِعلَةةةةةةىٌالحةةةةةةرِ ٌٌَعةةةةةةنٌ ٌفضةةةةةة اٌٌَوالخ ةةةةةةو  

ٌيفضةةةيٌَمةةةاٌيسةةةتبطنٌالحةةةا ٌواقةةة ٌجعةةة ٌظةةة ٌٌِفِةةةيٌجلبابِهمةةةاٌِمةةةنٌ ٌبةةةالخرو ٌِ



ٌبمشةةةةةاعرٌٌَِواإلحبةةةةةاطٌاليةةةةةى ٌمشةةةةةاعرٌاسةةةةةتبدا ٌٌِإلةةةةةىٌالمحركةةةةةا ٌٌِِمةةةةةن

ٌ.البهجة

ُ*ُ

ُ!ُالنخ  ُُيقتل نُ ُ  

ه  ُ ُالنخ  ُُإنُ  تــ  ُُم  فـ   ُاإلنحن  ُ ُبـ   

ُ..ُب لجو  ُ ُ ب لتشـب ـ ُ 

ـ ُ ُ ب خض ا ُ  ـ   ُ..ُالـس 

ه  ُ  ـتــ  ُُالت ُال ص في ُ ُبإيـ ا ُ ُم 

ـنُ ُال ـس  ُ:ُاسـتـقب   ُُتـ ح 

ُ..ُالطف لـ  ُ ُأعدا ُ 

ُ..ُالكب  ُ ُ الط اغي ُ 

ُ

ـتـ ه ُ ُ النخ  ُ ُُم 

ُالطح ل ُ ُعل ُالمي  ُ ُبتـألـي ُ 

ُالصغ  ُ ُالد  قن ُ ُبحي ا ُ ُف 

ُالق ا ُ ُنخلتن ُب ش ُ ُالك ف ينُ 

ـنـ دُ ُ لن  ُالتخ و  ُُجلجل ُ ُب ج ُ ُالمستحي ُ ُع 

ـتخـ م نُ ُي يدُ ُم وا ُ؟ُالجي عُ ُمنُالم 

ـدُ ُفل  ُالحق ُ ُف ُيـ  

ُب لحص دُ ُالمن ج  ُُيـ غـ  ُم 

دُ ُم ن ُ ُالنخ  ُ ـن ب  ُُإل ُاإلعتـبـ  ُ ُبــ    ُُالس 



ثـ  ُُأنُ ُأ ُ  ـ   ُ..ُب لقن ب  ُُح 

ُجديدا ُُب سـت ن  ُُسي قي ُ 

ُ؟ ُ األ ام  ُُللثك ل 

ـح ص  ُ ُللنخ ُ ُالبدُ  ُب لفجي  ُ ُالم 

ُيق ت  ُُأنُ 

ـ ُ ُال ش ُ ُعنُو دا ُ ض  ـخــ  ُب لدم  ُ ُالم 

ُالطف لـ ُ ُأ اجي ُ ُ عن

ُ البالب  ُ

*ُ

ٌقلةةةو ٌٌِفِةةةيٌال بيةةة ٌاإل سةةةا يٌبمع ةةةا "ٌٌالحةةة "ٌٌمةةةو ٌٌَبةةةىنٌٌَّالجةةة مٌي مكةةةنٌ 

َعةةةةدٌٌّاألمةةةر ٌوالة ٌَواإليغةةةةا ٌالشةةةةعو  ٌَعلَةةةىٌلتسةةةةلِطهمٌالحقيقةةةةيٌالباعةةة ٌي 

ٌالتعسةةةفٌأشةةةكا ٌٌِِمةةةنٌ ٌَوغير ةةةاٌَوالوحشةةةيةٌَواالسةةةتبدادٌالظلةةةمٌٌِدرو ٌٌِفِةةةي

ٌأنٌ ٌفِةةةةيٌغرابةةةةةٌفةةةة ٌاالسةةةةتعبادية ٌاأل ظمةةةةةٌٌِِمةةةةنٌالكثيةةةةرٌتمارسةةةةهاٌالَّتِةةةةي

ٌب شةةةةةةوةٌ ٌالطغةةةةةةاةٌلضةةةةةةح ٌٌِمثةةةةةةارااٌٌَوآ ةةةةةةاتهمٌالفقةةةةةةرا ٌصةةةةةةرخا ٌتكةةةةةةون

ٌالتسةةةلطٌٌِفِةةةيٌالةةةراغبينٌ فةةةو ٌبتشةةةب ٌٌِالشةةةعورٌٌَأنٌٌَّخافيةةةااٌٌَولةةةي ٌَ.ٌَوج ةةةون

ٌالمسةةةاو  ٌِمةةةنٌوغير مةةةاٌَوالحقةةةدٌالبغضةةةا ٌبصةةةفا ٌٌِال ةةةا ٌرقةةةا ٌٌَِعلَةةةى

ٌلألدبةةةةةا ٌٌِاإلبداعيةةةةةٌاإل جةةةةا ا ٌٌِِمةةةةةنٌ ٌالكثيةةةةرٌٌِفِةةةةيٌمسةةةةةتقرااٌٌلهةةةةاٌوجةةةةد 

ٌعمةةةةةةدواٌالَّةةةةةةذينٌالمبةةةةةةدعينٌشةةةةةةغل ٌطالمةةةةةةاٌإذٌَوالمفكةةةةةةرين ٌَوالكتةةةةةةا 

ٌالخةةةوضٌيريةةدونٌالَّتِةةيٌالمعةةةا يٌَعةةنٌ ٌالتعبيةةرٌأجةةة ٌٌِِمةةنٌ ٌرمةةو ااٌٌالتخاذ ةةا

نٌٌَِمةةنٌ ٌَولَعةة ٌٌَّاإل سةةا ي ٌالتةةىري ٌطةةو ٌٌَِعلِةةىٌفِيهةةا ٌفِةةيٌالموروثةةا ٌتلةة ٌَبةةي 

ٌتةةةةةةرجمَوالمٌاألدبةةةةةةيٌَوال اقةةةةةةدٌَوالكاتةةةةةة ٌالشةةةةةةاعرٌمقولةةةةةةةٌاإلطةةةةةةارٌَ ةةةةةةَذا

َعةةةةةدٌٌُّالَّةةةةةِذي(0991ٌٌٌ-0111ٌ)ٌٌبيسةةةةةواٌفر ا ةةةةةدوٌَوالفيلسةةةةوف ٌأ ةةةةةمٌٌِِمةةةةةنٌ ٌي 

ٌأعظةةةمٌأحةةةدٌكو ِةةة ٌَعةةةنٌ ٌفضةةة اٌٌالعشةةةرين ٌالقةةةرنٌٌِفِةةةيٌاألدبيةةةةٌالشخصةةةيا 

ٌالبشةةرٌٌِمةةنٌأخوت ةةاٌ عةةّذ ٌ :ٌ"ٌٌفِيهةةاٌيقةةو ٌَوالَّتِةةيٌالبرتغاليةةة ٌاللغةةةٌشةةعرا 

ٌ!ٌ".ٌسّيئٌالعالمٌ :ٌذل ٌبعدٌٌَ قو ٌ ٌثمٌٌَّبخبث ا ٌبحقد ا ٌببغض ا 



ٌ

*ُ

ُالـقـصـيـ   ُُالـثـيـ  ُ 

ُطـ يـلـ ُسـ اطـيـ ُ ُتـحـتـهـ ُتـخـفـ ُقـد

ُ

ُُالـدمـ عُ ُتـكـ نُ ُالُقـد

ـدُ ُدلـيـ  ُ ُتـهـج 

ُ..ُبـ ا  ُ إثـبـ  ُ 

ُ

ُُيـ سـ ُ ُفـأخـ  

ـنـتـحـبـيـنُ ُأبـ   ُجـ ؤ ا ُم 

ُ عـيـ نـهـ 

ُدمـ عـ ُتـزخُ 

*ُ

ٌِمةةنٌ ٌَوالتةةيقنٌاإل سةةانٌبحريةةةٌٌِاأليمةةانٌٌَإنٌٌَّقل ةةاٌَمةةاٌإذاٌالحقيقةةةٌٌَِعةةنٌ ٌ بعةةدٌال

َعةةةدٌٌّقضةةةايا ٌَعةةةنٌ ٌالةةةدفا ٌحتميةةةةٌِ ٌدفعةةة ٌالَّتِةةةيٌالرئيسةةةةٌالعوامةةة ٌبوصةةةفِهاٌت 

َعةةةدٌٌُّالَّةةةِذي"ٌٌجيفةةةاراٌتشةةةي"ٌٌمثةةة ٌالشةةةبا ٌريعةةةانٌٌِفِةةةيٌطبيبةةةااٌ ٌألمةةة ٌٌِِمةةةنٌ ٌي 

ةةةةب  ٌيهجةةةةرٌوجعلتةةةة ٌالثةةةةوريين ٌال تي يةةةةةٌأميركةةةةاٌقةةةةادة ٌالرغيةةةةدٌالَعةةةةي  ٌس 

ٌرفا يةةةةةٌتجذبةةةة ٌلَةةةةمٌ ٌإذٌَوال فةةةةوذ ٌالسةةةةلطةٌبحبوحةةةةةٌأوسةةةةاطٌٌِفِةةةةيٌَواله ةةةةي

ٌالِصةةةةة اعةٌو ارةٌفضةةةةا ا ٌمخمليةةةةةٌتسةةةةةتهو ٌَولَةةةةمٌ ٌَوأضةةةةوا  ا ٌالحيةةةةاة

"ٌٌاالفتراضةةةةةةي"ٌٌالقيصةةةةةةرٌجعةةةةةة  ٌاللةةةةةةذينٌالةةةةةةوط يٌوالب ةةةةةة ٌالكوبيةةةةةةة

ٌثةةةمٌالكو غةةةوٌفِةةةيٌالمقاومةةةةٌبحركةةةةٌٌِا غمةةة ٌٌَأنٌ ٌفكةةةانٌالكةةةوبي ٌل قتصةةةاد

ٌالمريةةةةرٌَوالكفةةةةا ٌال ضةةةةا ٌبطةةةةاب ٌٌِحياتةةةة ٌامتةةةةا  ٌإذٌبوليفيةةةةا ٌأحةةةةرا ٌِ



ٌَمةةةة ٌٌَالقةةةةارة ٌتلةةةة ٌفِةةةةيٌَوالكةةةةادحينٌَوالمعةةةةدمينٌالفقةةةةرا ٌٌِإلةةةةىٌَواال حيةةةةا 

ةةة ٌالعةةةرِضٌ ٌَوإسةةةبا يةٌإيرل دّيةةةةٌأصةةةو ٌ ٌإلةةةىٌيعةةةودانٌأبةةةوينٌِمةةةنٌ ٌي حةةةدرٌأَ َّ

ٌدافةةة ٌالَّتِةةةيٌالخالةةةدةٌالمواقةةةفٌٌَأنٌٌَّالم ّكةةة دٌٌَِوِمةةةنٌ .ٌاالرج تةةةينٌفِةةةيٌَومولةةةود

ٌوف ةةةةةةا ينٌوكتةةةةةةا ٌسياسةةةةةةيينٌ-ٌالم اضةةةةةةلينٌِمةةةةةةنٌ ٌوغيةةةةةةر ٌجيفةةةةةةاراٌبهةةةةةةا

ٌفِةةةةيٌتعبةةةةرٌاإل سةةةةا ية ٌالقةةةةيمٌ بةةةة ٌٌَِعةةةةنٌ ٌ-ٌوغيةةةةر مٌومفكةةةةرينٌومثقفةةةةين

ٌتركةةةة ٌبطوليةةةةةٌَوأعمةةةةا ٌَومكرمةةةةا ٌ ٌفضةةةةائ ٌٌََعةةةةنٌ ٌالموضةةةةوعيٌواقِعهةةةةا

ٌمسةةارٌٌِفِةةيٌخالةةدةٌبصةةمةٌبوصةةفِهاٌاإل سةةا يٌالتةةاري ٌٌِفِةةيٌكبةةر ٌع مةةا 

ٌَمةة ٌٌَالمعمةةورة ٌأرجةةا ٌٌِِمةةنٌ ٌتبةةاينٌمةةاٌفِةةيٌالمقهةةورةٌالشةةعو ٌٌَِعةةنٌ ٌالةةدفا 

ٌأخةةة ذة ٌٌَودائ رت هةةة اٌتعمةةة ٌَتةةة ا ٌَمةةةاٌوالتسةةةلطٌاالسةةةتبدادٌعجلةةةةٌٌَأَنٌٌَّالعةةرِضٌ

ٌاستحضةةةارٌٌَللطغةةةاةٌٌِيتصةةةد ٌَمةةةنٌ ٌإلةةة امٌيع ةةةيٌمةةةاٌبوحشةةةية ٌاالتسةةةا ٌٌِفِةةةي

ٌأسةةةا ٌبوصةةةفِهاٌ بيلةةةة ٌقةةةيمٌ ٌِمةةةنٌ ٌحولهةةةاٌيتمحةةةورٌَوَمةةةاٌاإل سةةةا يةٌالمحبةةةة

ٌالتركةةةةيٌللشةةةةاعرٌٌِرائةةةة ٌ ٌبةةةةو ٌ ٌاإلطةةةةارٌَ ةةةةَذاٌفِةةةةيٌويحضةةةةر ي.ٌالمواجهةةةةة

ٌثريةةةةةٌأسةةةةرةٌ ٌك ةةةةفٌٌِفِةةةةيٌِولةةةةدٌالَّةةةةِذي(0919ٌٌٌ–0911ٌ)ٌٌحكمةةةة ٌ ةةةةاظم

ةةة ٌإالٌَومت فةةةذة  ٌالبسةةةطا ٌشةةةاعرٌَوأصةةةب ٌالتركيةةةة ٌاإلقطاعيةةةةٌعةةةارضٌإ َّ

ٌِمةةةنٌالكثيةةةرٌِر بشةةةعٌتةةةىثرٌَوالَّةةةِذيٌالبسةةةيطة ٌالمهةةةنٌَوأصةةةحا ٌَوالمعةةةو ين

ٌحيةةة ٌالحيةةةدري ٌَوبل ةةةدٌالبيةةةاتيٌالو ةةةا ٌعبةةةدٌمثةةة ٌالعةةةراقيينٌالشةةةعرا ٌِ

ٌ:ٌحكم ٌيقو 

ٌالذ بيةٌالعيونٌذا ٌياٌطفلتيٌيا

ٌٌالصبا ٌ ذاٌالب فس ٌل ٌسىشتريٌك  

ٌٌجياعاٌكا واٌالرفا ٌلكن

ٌٌخب اٌلهمٌفاشتري 

ٌ.ٌح ٌٌّقصيدةٌل ٌوكتب 

ةةة ٌ ٌعلةةةىٌيخفةةةىٌال َسةةةانٌوحتةةةىٌاقتصةةةاديااٌٌأوٌسياسةةةيااٌٌكةةةانٌإنٌ ٌمتةةةاب ٌ ٌك  ٌاإل  

ٌجةةةديرةٌتكةةةنٌلَةةةمٌ ٌالعةةةرا  ٌفِةةةيٌالمتعاقبةةةةٌالحكومةةةا ٌسياسةةةةٌٌَأنٌٌَّالعةةةادي 

ٌيصةةةةبوٌالةةةةذيٌفالمسةةةةتقب ٌوالمعةةةةو ين ٌللفقةةةةرا ٌٌِالكفةةةةافٌالعةةةةي ٌبضةةةةمانٌِ

ٌعةةةالمٌ ٌفِةةيٌبةةةالعي ٌيرتجةةىٌأمةةة ٌفةة ٌيةةةراود م ٌحلمةةااٌٌظةةة ٌالكةةادحونٌإليةة 



َ ةةةةى.ٌَوالرفةةةةا ٌَوالسةةةةعادةٌالحقيقيةةةةةٌالحريةةةةةٌٌِِمةةةةن ٌالحضةةةةورٌذلةةةة ٌِمةةةةنٌ ٌَوأَد 

ٌفقمةةةةةٌالةةةةوطن ٌفِةةةةيٌاالغتةةةةرا ٌلهةةةةاج ٌٌِالَبَشةةةةريَّةٌالةةةة ف ٌداخةةةة ٌالفاعةةةة 

َسةةةانٌيكةةةونٌأنٌاالغتةةةرا  نٌٌََوَمةةةاٌديةةةار ٌفِةةةيٌغريبةةةاٌاإل   ٌوأب ةةةا ٌأ لةةة ٌَبةةةي 

ةةةةٌالشةةةرائ ٌتلةةة ٌأَنٌٌَّإالٌجلدتةةة   تِماِعيَّ ٌالفقةةةرٌليةةة ٌعليهةةةاٌارخةةةىٌوإنٌ-ٌاالج 

ٌالخ ةةةو  ٌإلةةةىٌالمةةة ر ٌوالعةةةو ٌالمةةةدق ٌالفقةةةرٌبهمةةةاٌيفةةةِضٌٌلَةةةمٌ ٌ-ٌسةةةدول 

ٌاألمةةة ٌجةةةذوةٌتةةةت  ٌٌََولَةةةمٌ ٌأ لهةةةا ٌوجةةةو ٌإلكسةةةا ٌٌِطريقةةةااٌٌعةةةرفٌالةةةذ ٌَوال

ٌحطةةةامٌٌِِمةةةنٌ ٌشةةةيئاٌيملكةةونٌالٌالَّةةةذينٌ ةةة ال ٌ فةةةو ٌٌِفِةةيٌجديةةةدٌفجةةةرٌ ٌببةة و ٌِ

ٌتخةةةيمٌكا ةةة ٌالَّتِةةةيٌالعةةةو ٌفحالةةةةٌَوالطيبةةةة ٌَوالتكافةةة ٌالحةةة ٌسةةةو ٌالةةةد يا

ٌألبةةةةاةٌ ٌبال سةةةةبةٌٌِالحيةةةةاةٌإيقةةةةافٌبمقةةةةدوِر اٌيكةةةةنٌلَةةةةمٌ ٌَولياليهةةةةاٌأيةةةةاِمهمٌَعلَةةةةى

ٌالمواجهةةةةٌفكا ةةة ٌَوالتحةةةدي ٌالةةةرفضٌصةةةورٌبى بةةة ٌٌِتجلةةة ٌوإ مةةةاٌالضةةةيم 

ٌتيقةةة همٌبفعةةة ٌٌِمغامراتهةةةاٌسةةةجي ةٌ فوِسةةةهمٌظلّةةة ٌالَّةةةذينٌاالسةةةتبدادٌلسةةةد ةٌِ

ٌ.تطالهمٌقدٌعقوبةٌ ٌِمنٌ ٌخشيةٌَوالٌيردعهمٌراد ٌالٌأَنٌٌَِّمنٌ 

*ُ

ـنُ ُمـن ـس  ُحـظـ ُح 

ُ:ُأبـدلـ ُ ُأنـنـ 

ُ..ُالـمـديـنـ ُ ُبـ لـ طـنُ 

ُ..ُمـنـزال ُُبـ لـمـديـنـ ُ 

ـجـ  ُ ُبـقـ يـ ُمـنُ كـنـ  ُُالـطـيـنـ ُ ُبـ لـمـنـز ُ  ُ..ُح 

ُالـشـّبـ كُ ُبـ لـحـجـ  ُ 

ـ ُ  ُمـ  ُ ُبـالُنـهـ ُ ُعـلـ ُأفـتـح 

ُشـجـ ُ ُبـالُ بـسـتـ نُ 

ُالـفـضـ  ُ ُعـنُالـفـضـ  ُ ُفـ ُتـفـتـشُ ُ فـ خـتـ ُ 

ُ

ُحـظـ ُحـسـنُ ُمـن



ُ:ُ ـّيأ ُ ُأنـنـ 

ُ..ُلـلـخـ يـ ُ ُحـقـلـ 

ُ..ُالـّسـنـديـ نـ ُ ُ لـلـحـ يـ ُ 

لـيـبـ  ُ ُ الـحـديـقـ ُ  ُ..لـ 

ُاألصـدقـ  ُ ُ لـلـف ـ ا ُ 

ُ

ُالـ ـشـ ُ ُحـظُ ُحـسـنُ ُمـن

ُدجـلـ ُ ُنـخـيـ  ُُأنُ 

ُاإلنـحـنـ  ُ ُالي ـجـيـدُ 

ـاللـ ُ ُيـمـدُ ُ ال ُ..لـلـمـ  قـيـنُ ُظ 

ُب لـّ مـ  ُ ُت بـ د   ُُالُالـسـمـ   ُ ُبـ ديـ ُ ُ أنُّ

ُ..ُ الـيـ قـ  ُ ُالـتـبـ ُ 

ُ..كـ خـ  ُُسـ ـفـهـ ُتـنـسـجُ ُاألعـوا ُ ُ الم ـصـ مـ ُ 

ُ..ُالـ  دُ ُبـالطُ ُفـ ُأمـيـ ا ُُت ـبـ يـ ـنـ 

ُقـلـب ـهـ ُعـ شـ 

ُُالـكـبـ يـ  ُ ُ الـّصـ لـجـ نُ 

ُ؟ُ إون

ُعـو ُ ُغـدُ ُعـلـ ُمـقـلـت ُ ُسـأطـبـ ُ 

ُقـهـ ُ ُبـالُ طـنـ  ُُأ ى

ُلـلـهـ ىُت ـكـّبـ ُ ُ مـئـونـ ُ 

ـ ُ ُطـفـ  ُُبـ لـ ـشـ  ُ ُفـيـؤ ُّ ـشـم  ُالـ ـيـنـيـنُ ُم 



ُ مـ  ُ ُعـشـ ُ ُمـنُخـضـ ا ُ ُبـ د ُ ُيـلـبـ ُ 

*ُ

ٌ

ٌفِةةةيٌَيةةةَ  ٌ ٌولّمةةةاٌالطلبةةةةٌاتحةةةادٌٌِإلةةةىٌاال تمةةةا ٌمحاولةةةةٌٌِيحيةةةىٌالَسةةةماويٌبةةةدأ

ٌم ةةةذٌالةةوط يٌبةةالح ٌٌِالمليئةةةةٌالوثابةةةٌروحةة ٌدفعتةةة ٌحيةة ٌالصةةبا ٌمرحلةةة

ٌقةةةدٌالَّتِةةةيٌالمحاولةةةةٌتلةةة ٌإلةةةىٌالمتوسةةةطٌاألو ٌالصةةةفٌٌِفِةةةيٌطالبةةةااٌٌكةةةانٌأنٌ 

ٌتصةةةغر ٌالتةةةيٌشةةةقيقت ٌبةةة و ٌٌِتةةةىثر ٌ تيجةةةةٌمغةةةامرة ٌالةةةبعضٌفِيهةةةاٌيةةةر 

ٌحي ئةةةذ ٌالعراقةةةيٌالشةةةيوعيٌالحةةة  ٌٌِإلةةةىٌم تميةةةااٌٌكةةةانٌالَّةةةِذيٌٌواحةةةدٌبعةةةام

ٌالدراسةةةةةٌمرحلةةةةةٌبةةةةدايا ٌٌِإلةةةةىٌمرامةةةة ٌتحقيةةةة ٌأّخةةةةرٌٌَسةةةة  ٌصةةةةغرٌٌَأَنٌٌَّإال

ةةةمٌٌِإليةةة ٌيشةةةيرٌالَّةةةِذيٌالحةةة  ٌبعضةةةويةٌٌِفِيهةةةاٌتشةةةرفٌالَّتِةةةيٌالثا ويةةةة "ٌٌباس 

ٌفِةةةيٌالفاعةةة ٌاألثةةةرٌالطلبةةةةٌالتحةةةادٌٌِكةةةانٌَوقةةةد".ٌٌالةةةوردٌبةةةنٌعةةةروةٌأحفةةةاد

َ هةةةاٌِمةةةنٌ ٌَوالَّتِةةةيٌإفرا اتهةةةا ٌِمةةةنٌ ٌالمرا قةةةةٌمرحلةةةةٌتوجبةةة ٌِممةةةاٌتحولِةةة  ٌَبي 

ٌا تقةةةةة ٌحيةةةةة ٌ "ٌد يةةةةةاٌعي ةةةةةا "ٌٌاألولةةةةةىٌالشةةةةةعريةٌمجموعتةةةةة ٌصةةةةةدور

ٌشةةةةباب ٌويبةةةةدأٌاإل سةةةةانٌبهمةةةةومٌٌِالم شةةةةغ ٌالفتةةةةىٌمرحلةةةةةٌٌِإلةةةةىٌالمرا ةةةة 

ٌوالبكةةا ٌالسةةبيٌ مةةنٌفةةيٌقصةةائد"ٌٌالموسةةومٌالثةةا يٌديوا ةة ٌفِةةيٌالشةةعري

.ٌي َسةةةهاٌلةةةمٌذكريةةةا ٌ فسةةة ٌفِةةةيٌتركةةة ٌ ٌالفتةةةرةٌتلةةة ٌأنٌٌَّالعةةةرضٌَمةةة ٌٌَ "

ٌعمةةة ٌالَّتِةةةيٌالجامعيةةةةٌدراسةةةت ٌمرحلةةةةٌٌِفِةةةيٌالةةةوط يٌالحةةة ٌ ةةةذاٌَوت ةةةامي

ٌ ةةةةةذاٌَوضةةةةةمن".ٌٌالشةةةةةع ٌطريةةةةة "ٌٌصةةةةةحيفةٌٌِفِةةةةةي"ٌٌمجا ةةةةةااٌ"ٌٌخ لهةةةةةا

ٌصةةةة  ٌٌِفِةةةةيٌأسةةةةهمواٌالةةةةذينٌبىسةةةةاتذت ٌتةةةةىثر ٌالَسةةةةماويٌي َسةةةةىٌالٌاإلطةةةةار

ٌعيسةةةىٌعلةةةيٌالحةةةا ٌع يةةة ٌاألسةةةاتذةٌأمثةةةا ٌلط بِهةةةمٌالةةةوط يٌالوجةةةدان

ٌالحسةةةا يٌإبةةةرا يمٌالشةةةهيدٌشةةةقيقت ٌو و ٌالغةةةرةٌعلةةةيٌوحسةةةينٌالجةةةب وي

ٌمدي ةةةةةٌٌِفِةةةةيٌالوط يةةةةةٌالحركةةةةةٌرمةةةةو ٌبقيةةةةةٌٌَِعةةةةنٌ ٌفضةةةة اٌٌ " وفةةةة ٌابةةةةو"

ٌ".ٌالَسماوة"ٌٌَوالكادحينٌالفقرا 

*ُ

ُاالنُتـسـألـيـنُأنـكُ ُالبـدُ 

ُالـفـتـيـ  ُُإيـقـ د ُأسـبـ  ُ ُعـن



ُ

ُ..ُأحـالمـ ُ  دُفـ 

ُال ـشـ ُ ُانـطـفـ  ُ ُسـ ُ ُ عـن

ُ..ُمـقـلـ ُفـ 

ُُالـّ حـيـ  ُُسـبـ ُ ُ عـن

ُ

ـمـ  ُُعـمـ  ُأمضـيـ ُ  ُ..  ا  

ُالسـمـ   ُ ُبـ ديـ ُـُالـحـلـ ُ ُفـ ُـُأ ىُحـيـنـ  ُ

ُ..ُ احـ ُ 

ُـُالـخـضـ ا ُ ُمـآونـ ُ  ـ ُـُ الـنـخـ  ُ

ُبـ لـهـديـ  ُُيـ فـ  ُ

ُ

ـ ُ ُبنُعـّمـ  ُ "ُُ "ُُعـ  ُ ُأب "ُُ أ ى ُ"ُيـ س 

ُصـحـنُ ُفـ ُالـخـبـزُ ُيـثـ دانُ 

ُ..ُالـسـمـ  ُ ُدمـعُمـنُالـكـ زُ ُفـ ُمـ ُ يـقـتـسـمـ نُ 

ُ..ُالـضـفـ  ُ ُعـلـ ُيـسـمـ  نُدجـلـ ُ ُ آ  ُ

ُ الـخـلـيـ  ُُالـخـلـيـلـ ُ ُأ ى

ُ

ُ..ُيـتـنـ غـيـ نُ 

ُ..ُضـ حـكـ ُ ُالـطـيـنُ ُبـيـ  ُ ُأ ى

ُالـ ـشـ  ُ ُأ ى



ُاألصـيـ  ُُفـ ُالـمـدائـنُ ُسـ حـ  ُ ُيـفـتـ شـ ن

ُ

ُ:ُعـلـ ُأفـقـ ُ ُحـتـ 

ـلـّثـ ُ  ُ..ُالـم 

ُ..ُالـز   ُ ُ الـفـقـيـ ُ 

ُ..ُ الـسـّيـ  ُ 

ُالـدخـيـ  ُُ الـحـ مـ 

ُ

ُجـزعُ ُمـنُالـشـمـسـيـنُيـلــطـ ُ ُبـيـ مـ ُفـإوا

ُالـقـتـيـ  ُُغـد ُ ُعـلـ 

*ُ

ٌأفضةةةةىٌالمو بةةةةة ٌمتةةةةو  ٌشةةةةاعرٌيحيةةةةى ٌالَسةةةةماويٌٌَبةةةةىنٌٌَّالجةةةة مٌيمكةةةةن

َسةةةاَ َمةٌٌِإلةةةىٌالشةةةعريٌعطائةةة ٌبتميةةة ٌِ ٌبم جةةة ٌ ٌالعربةةةيٌاألد ٌإثةةةرا ٌٌِفِةةةيٌالم 

ٌالةةةوطنٌَو مةةةومٌالفقةةةرا ٌمعا ةةةاةٌٌَِمةةة ٌٌَبتماسةةة ٌ-ٌيشةةةك ٌأصةةةب ٌمةةةائ  ٌأدبةةةي

ٌيكةةةةةونٌأنٌ ٌي بغةةةةةي:ٌ"ٌقيةةةةة ٌكمةةةةةاٌفةةةةةالمثقفٌأجيةةةةةا  ٌَوجةةةةةدانٌ-ٌَواإل سةةةةةان

ٌثوابةةة ٌٌَِمةةة ٌٌَمتصةةةادماٌلواقِعةةة  ٌدائمةةةااٌٌمتجةةةاو اٌوموقةةةف ٌر يةةةةٌصةةةاح 

ٌالَسةةةةةماويٌيحيةةةةةىٌتجربةةةةةةٌحظيةةةةة ٌَوقةةةةةد".ٌٌالقائمةةةةةةٌَوالسةةةةةلطةٌمجتمعةةةةة 

ٌَعةةنٌ ٌفضةة اٌٌَوالعةةر  ٌالعةةراقيينٌال قّةةادٌقبةة ٌٌِِمةةنٌ ٌمت ايةةدٌبا تمةةامٌ ٌالشةةعرية

ٌمحسةةةةنٌصةةةةبا ٌالعراقةةةةيٌَوال اقةةةةدٌفالباحةةةة ٌَوالقةةةةرا  ٌَواألدبةةةةا ٌالشةةةةعرا ٌِ

ٌتجربةةةةةٌيالسةةةةماو:ٌ"ٌٌبقولةةةة ٌيحيةةةةىٌالَسةةةةماويٌتجربةةةةةٌٌِإلةةةةىٌيشةةةةيرٌكةةةةاظم

ٌوضةةةةفافٌوالسةةةةمارٌال خيةةةة ٌسةةةةماوةٌالقلةةةة ٌج ةةةةو ٌمةةةةن..ٌٌثةةةةرةٌإ سةةةةا ية

ٌبهةةةةاٌاكتةةةةو ٌوالشةةةةريدٌوالسةةةةجينٌوالمكةةةةاف ٌواالسةةةةتاذٌالشةةةةاعر...الفةةةةرا 

ٌالةةةىٌرفحةةةا ٌسةةةجنٌالةةةىٌالةةةوطنٌسةةةجنٌمةةةن..ٌمخاضةةةا ...الكبيةةةرٌالقلةةة 

ٌعةةةةن...السةةةة مٌعةةةةن..ٌالخةةةة  ٌعةةةةنٌيبحةةةة ٌجعلتةةةة ...الضةةةةبابيةٌالغربةةةةة



:ٌ"ٌٌهللاٌعبةةةدٌجمعةةةةٌالعراقةةةيٌال اقةةةدٌيقةةةو ٌالمع ةةةىٌَ ةةةَذاٌَوضةةةمن".ٌٌالحةةة 

ٌفةةةةةةي,ٌالملهمةةةةةةةٌالشةةةةةةعريةٌالمخيلةةةةةةةٌخلةةةةةة ٌفةةةةةةيٌالسةةةةةةماويٌاسةةةةةةلوبيةٌإن

ٌبهةةةةةاٌيتميةةةةة ٌوخصوصةةةةةيةٌم هجيةةةةةةٌلهةةةةةا,ٌوالب ةةةةةا ٌوالتكةةةةةوينٌالصةةةةةياغة

ٌبتةةةةةىل ٌبهةةةةةاٌوبةةةةةر ٌي تهجهةةةةةاٌالتةةةةةيٌالشةةةةةعريةٌاالسةةةةةلوبيةٌفةةةةةيٌالسةةةةةماوي

ٌالشةةةةةعريةٌالصةةةةةورةٌخلةةةةة ٌعلةةةةةىٌالتركيةةةةة ٌفةةةةةيٌتتمثةةةةة ,ٌكبيةةةةةرٌجمةةةةةالي

ٌمشةةةةاعر اٌفةةةةي,ٌٌوالصةةةةورةٌبالصةةةةو ٌ اطقةةةةةٌيجعلهةةةةاٌبحيةةةة ٌالمتكاملةةةةة

,ٌالمتكاملةةةةةٌالصةةةةورةٌخلةةةة ٌفةةةةيٌالمعماريةةةةةٌالب يةةةةةٌفةةةةيٌبةةةةر ,ٌالمتدفقةةةةة

ٌمحصةةةلةٌخلةةة ٌوا مةةةا,ٌالشةةةعريٌالسةةةردٌفةةةيٌاط ةةةا ٌدونٌولغويةةةااٌٌشةةةعريااٌ

ٌوفةةةةةي,ٌوالتكثيةةةةفٌبةةةةةاالخت ا ٌتتكةةةةونٌالتةةةةيٌالمشةةةةةهديةٌالكليةةةةةٌالصةةةةورة

ٌعبةةةدٌالعراقةةةيٌالشةةةاعرٌي حةةةىٌكةةةذل ".ٌمتىلقةةةةٌمعماريةةةةٌشةةةعريةٌ  دسةةةة

ٌاجةةةة  ٌتحيةةةةة:ٌ"ٌٌيقةةةةو ٌحةةةةينٌذاتةةةة ٌبالمسةةةةارٌٌِالحسةةةةونٌمحمةةةةدٌالكةةةةريم

ٌثةةةةو ٌالشةةةةعرٌألةةةةب ٌالةةةةذيٌالسةةةماويٌالمعطةةةةا ٌالكبيةةةةرٌلشةةةةاعر اٌوتقةةةدير

ٌالحةةةة ٌا ا يةةةةرٌب ةةةةد ٌالمخضةةةةلةٌواشةةةةعار ٌالمتميةةةة ةٌب صوصةةةة ٌالعافيةةةةة

ٌربةةةةو ٌعلةةةةىٌظ لةةةة ٌسةةةةيلقيٌالةةةةذيٌاالمةةةة ٌببشةةةةارةٌوالحبلةةةةىٌوالح ةةةةان

ٌ".ٌالقهرٌس ينٌأمحلتهاٌالتيٌارواح ا

ٌِمةةةةنٌم ةةةةا ٌالٌ "ٌَالقهةةةةرٌسةةةة ينٌأمحلتهةةةةاٌالَّتِةةةةيٌاألروا "ٌٌذكةةةةرٌٌَِوَعلَةةةةى

ٌالظةةة مٌغيةةةومٌا جةةة  ٌٌِفِةةةيٌباألمةةة ٌَوتمسةةةك ٌالَسةةةماويٌبصةةةبرٌٌِاالعتةةةرافٌِ

ٌصةةةديق ٌإلةةةىٌيةةةومٌذا ٌكتةةة ٌالَّةةةِذيٌفهةةةوٌتةةةىخر ٌَوإنٌ ٌجديةةةدٌفجةةةرٌوبةةة و 

مةةةةةاٌ-ٌالثةةةةةوريٌكةةةةةريمٌالشةةةةةاعر بَّ ٌبعةةةةةض:ٌ"ٌٌبقولِةةةةة ٌ-ٌيما حةةةةة ٌكةةةةةانٌَور 

ٌالوصةةةو ٌٌِفةةةيٌتىخر ةةةا:ٌٌذلةةة ٌأمثلةةةةٌمةةةن...ٌٌالحبيةةة ٌأيهةةةاٌجميةةة ٌالتةةةىخر

ٌالمقاعةةةدٌٌِفةةةيٌفةةة جل ٌالعةةةام ٌال قةةة ٌسةةةيارا ٌٌِفةةةيٌاألماميةةةةٌالمقاعةةةدٌٌِإلةةةى

هةةةاٌل كتشةةةفٌالخلفيةةةة  ٌاألماميةةةةٌالمقاعةةةدٌجةةة  ٌٌَألنٌٌَّواألبهةةةى ٌاألجمةةة ٌأ َّ

ٌيةةةرونٌفةةةإ همٌالخلةةةفٌٌِفةةةيٌالجالسةةةونٌأمةةةاٌالواجهةةةة ٌ جةةةا ٌغيةةةرٌيةةةرونٌال

ٌ"ٌالركا ٌجمي 

ٌ

*ُ

ُ:ُفي ُينتق ُالو ُالي  ُب يدا ُُيك نُلن



ُ...السكينُ ُمنُالج  ُ 

ُ...ُالح ائ ُدخ نُمنُالدم ع

ُ...ُالفأ ُ ُمنُالشج   ُ

ُ..ُاألش اكُمنُالح في ُ ُاألقدا 

ُ..ُص ن يه ُمنُالقي دُ 

ُ...ُالسم س  ُمنُاأل ط ن

ُُيقينن ُ ظب  

ُ!ُالظن نُوئ  ُمن

ُ:ُفي ُيتآل ُ ُالو ُالي  ُ ُب يدا ُُيك نُلن

ُ...ُالجي عُمعُالخبزُ 

ُ...ُالصح  ىُمعُال ش 

ُ...ُالش  ُمعُالوئ ُ 

ُ...ُالمسهد ُاألجف نُمعُال سنُ 

ُُعشق ُكت  ُف ُق أت ُم ُ وا

ُفم ُعل ُالمكت  

ُ!ُ ض بكُب حي 

*ُ

ٌالَسةةةماويٌيحيةةةىٌشةةةاعريةٌٌِإلةةةىٌالسةةةودا يٌحسةةةينٌالعراقةةةيٌاألديةةة ٌيشةةةير

ٌالةةةذينٌالجةةةنٌسةةة لةٌمةةةنٌبةةة ٌادمٌب ةةةيٌسةةة لةٌمةةةنٌلسةةة ٌأ ةةة :ٌ"ٌٌبقولةةة 

ٌب غةةةةة,ٌلغةةةةةٌالعفاريةةةة ٌعصةةةةابةٌمةةةةنٌأ ةةةة ٌ-ٌخرافةةةةةٌ-ٌيومةةةةااٌٌاختطفةةةةوا

ٌلشةةةةاعرٌالتشةةةيكيةٌباللغةةةةٌكثيةةةرااٌٌقةةةةرأ .ٌعذبةةةةٌشةةةعريةٌجماليةةةةٌوصةةةورااٌ

ٌفتوصةةةةل ٌالعظةةةةيمٌالروسةةةةيٌالشةةةةاعرٌ-ٌيسةةةةي ينٌ-ٌوالجمةةةةا ٌالروما سةةةةية



ٌالشةةعرٌيةة  ٌالةةذيٌ ةةوٌم كةة ٌولةةي ٌالشةةعرٌشةةيطانٌبةةانٌتامةةةٌق اعةةةٌالةةى

ٌروما سةةةةيت .ٌٌ-ٌيسةةةةي ينٌسةةةةيرجيٌ-ٌمةةةة ٌيفعةةةة ٌكةةةةانٌكمةةةةاٌبقلبةةةة ٌ قةةةةااٌ

ٌوأ ةةةة ٌالريةةةةفٌشةةةةاعرٌأ ةةةة ٌإالٌروما سةةةةيت ٌمةةةةنٌجةةةةدااٌٌقريبةةةةةٌالسةةةةحرية

ٌالشةةةةاعريةٌ ةةةةذ ٌشةةةةعر ٌقةةةةرا ٌ حةةةةنٌول ةةةةاٌلةةةة ٌ  يئةةةةااٌ.ٌالمدي ةةةةةٌشةةةةاعر

ٌِمةةةةنٌرسةةةةالةٌوصةةةةلت ٌم1119ٌعةةةةامٌٌِِمةةةةنٌ ٌ يسةةةةانٌشةةةةهرٌٌَِوفِةةةةي".ٌٌالر يفةةةةة

ٌأخةةةةةي:ٌ"ٌٌفِيهةةةةةاٌيقةةةةةو ٌ-ٌالج سةةةةةيةٌإيرا ةةةةةيٌ-ٌمعةةةةةروفٌيحيةةةةةىٌالةةةةةدكتور

ٌفخةةةةريٌدواعةةةةيٌمةةةةنٌا ةةةة ..ٌٌالمحتةةةةرمٌالسةةةةماويٌيحيةةةةىٌاألسةةةةتاذٌالع يةةةة 

ٌبجامعةةةةٌمشةةةاركاٌاسةةةتاذاٌاعمةةة ٌبةةةا يٌسةةةيادتكمٌإلةةةىٌاعلةةةنٌانٌوسةةةروري

ٌقسةةةةةمٌاال سةةةةةا يةٌوالعلةةةةةومٌاآلدا ٌكليةةةةةةٌ-ٌبةةةةةإيرانٌكرم شةةةةةا ٌفةةةةةيٌرا ي

ٌالكبةةةار ٌالعةةةر ٌشةةةعرا ٌعةةةنٌمختلفةةةةٌاطروحةةةا ٌول ةةةاٌ-ٌالعربيةةةةٌاللغةةةة

ٌحةةةةو ٌاطةةةةروحتهمٌموضةةةةو ٌباختيةةةةارٌلط بةةةةيٌاقتةةةةر ٌأنٌافتخةةةةرٌواآلن

ٌأنٌحضةةةرتكمٌمةةةنٌأتم ةةةىٌولةةةذل ٌفةةةذ ٌوروم سةةةيٌمجيةةةدٌكشةةةاعرٌسةةةيادتكم

ٌللوقةةةوفٌاإللكترو ةةةيٌالبريةةةدٌطريةةة ٌعةةةنٌالشةةةعريةٌدواويةةة كمٌل ةةةاٌترسةةةلوا

ٌ".ٌٌمعروفٌيحيىٌالدكتورٌأخوكم....ٌٌالقيمةٌقصائدكمٌعلى

*ُ

ُالج عُيشك ُالخبز

ُالس ا ُيستجد ُ الينب ع

ُالكفيف ُالف اني ُمنُالضي  ُالشم ُ تشحو

ُإونُالجديدُم 

ُُال ب ب ُمغنيه ُجحد ُإوا

ي    ُ ُ النديم  ُش    ُمنُص 

ُقلبكُلهزا ُشب كه ُ من..ُلمشنق ُحبال ُ

ُ؟ُمقصل ُ 

*ُ 


