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 !نريحة                                       

 
 
 
 
 
 

 عزيزي القارئ.......
 

 :وقاؿناصحًا ( ود حسداف) أوصاني     
 
 

 .....تحفع.  كي  ال تقرأ)                   
 

 بل...                              
 

 (.......تتعمؼ كي   قرأإ                               
 
 
 
 
 
 

 السؤلف                                                  
 



 إىداء
 
 
 

 إلى الدكتؾرة/ سعيدة دمحم العساس
 

 .ذات القمب الرادؽ...
 السذبع مروءة .... وعظاء سخياً، 

 في مداعدة اآلخريؽ، يؽيض جمُّو
 "....زادؾ هللا

 بذالً، وسخاًء، وجزاًء مؾفؾراً.... 
 .مع وافر الرحة وطؾؿ العسر

 
 
 

 السؤلف                                      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السقدمة
 
 ،....وأنت ....أنا   

 ئ.......عزيزي القار              
 ،شيمة أياـ عسخنا (متعمسيؽ)ب عميشا أف نكػف تػج     
 ،في دأب متػاصل 
 ...ب في خفايا ما نعثخ عميو مغ مرادرنشق   
 ،ػغل التعسق في دواخميا الستذابكةن   
 ...الذائكة أحياناً  
 .خخأ   والسػرقة السدىخة في أوقات   
 
 ويتصمع،الحي يتػؽ  ،فاجأ بالججيج الستػاثبن   

 ....لتحخرإلى ا
 ،الدجػف السغمقة و ...دىاليد الكبتو  ...أروقةمغ  
 ،فعاً نحػ آفاؽ مذخقةاجمت 
 ...ات مزيئةوإلى فزاء 
 

 عزيزي القارئ......
 ،شا قج نترادـ ونتالقىإن 
 ،السدمية مع القدؾة العشت ومع  
 ،ونحغ نقمب بعزاً مغ صفحات مصػية 
 ....أبالىا القجـ 
 ...عمييا الجىخ وأخشى 
 ،رفخمجت تتسحػ  
 ...وتتمػى وجعاً  
 ،بيغ شيات عالع محدوف  



 ،وتصفػ لع تأتيا الدانحة أبجاً كي تعمػ إلى الدصح 
 ،تمظ الدػالف تشفس عشيا عػالقف 
 ،مغ الداؼيات 
 ،الدعة وراحة الباؿمغ ؼيس  لتسشح الكل رشفات   
 يسثالف عرارة مكػنات... فيسا 
 .لع تتكذف بعج 
 
 !.....يزي القارئ عز  ..لقج اجتاحتشا 
  ،اليادئة اليانئة (التعمؼ)ندسات  

 ....تشامت قجراتشا و ..فتعالت أصػاتشا
 (،ود حسداف)اقتحع بشا وقج  

 ،......ذلظ الخجل الحؿيقي
 ،القمقعسره مغ  ...ةتمظ السدافات الستخامي 
 ....والحدف أحياناً  في ثػب مغ الخشاقة والسخح  
 .الخحبة (كردفاف)بداحات  
 
 غ ىشا.....م 

 ....(التعمؼ)قادنا ذلظ 
 ،حالت معخؼيةر بثتيا  ..إلى صػر 
 .خةالخي   (يالعربالسغرب أرض )ب 

 شافت بشا كثيخاً في أرجاء السعخفة،
 وتػقفت بشا كثيخاً عشج أؼياء...

 لطالؿ وارفة،
 أضحت لشا رؼيقاً حسيساً في مدعانا.

 
 



 عزيزي القارئ...... 
 ،سائو تمظعميشا أف نحسج هللا عمى نع 
 ....التعميؼ وعميشا أف نخعى ما ىػ لشا في 
 وما يخز اآلخخيغ مغ حػلشا ؼيو. 
 

 ؼباسع هللا نبجأ،،،،،،                              
                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 

 السؤلف                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ                             

 
 تعميؼ السفقؾدال                                 

 
ولكل فخد مغ أفخاد البذخية جسعاء،  قارئ،عزيزي ال...... لظ يحق لي و  يحق     

 ،وما لو وما عميو مغ تبعات ،وماىيتو التعميؼعغ فخادى أو جساعات أف نتحجث 
مغ ف نتشاوؿ كل ما يتزسشو كسا يحق لشا أ .ومحط أنطارنا ،أضحت مخكد ىسشا

سػى  ،وما إلى ذلظ مغ مدائل نػقغ أنيا تخرشا ،روتظؾ  ، ونسؾ،وميارات ،معارؼ
نبحث مغ خالليا ونجػس في  .مدتقبمشافي حاضخنا أو في أف كاف في ماضيشا أو 

كل جساعاتشا السشتذخة في أو ل ....لكل فخد مشا ،بػاششيا عغ مػاشغ الدعادة والخفاـية
 ،مشاحيوو بتزيق في عالع يزج بسا .... كاف ، وعبخ أي زمافوالبقاع كل األمكشة

نجسيا مغ غيخ تخصيط أو مش ا  وإفخازات   ،وال يشزب.... بدخسشا الحي ال يتػقف 
لشقحسيا في  ،مغ ججيج ىاشعػد نشكأ  ف .....عمى غيخ ىجى مسا يجعمشا نتػه ،وصف
 :متاىات
 ....والتظؾر شسؾ،والوالتحديؽ،  ،والتجديد ،والتغيير ،التعديل       
.... ونحغ حقتشا فييا المعشةكثيخًا ما ال ،ساميةمسية عمعاف  تحسل كمسات كميا     

ويرػغ ليا  ،بسا يحمػ لويفدخىا  اكل مش ،األخخى  الػاحجة تمػونجتخىا نتشاوليا 
تحسل الصخيق غالبًا ما و أبجًا، واحج مشيا السشذػد غيخ أف اليجؼ السعاييخ كسا يخى، 

 :السؤدية إليو
 

 ،تظمعات مجتسع البذرية جسعاءو  ،تحقيق تظمعات الفرد مشا"           
 وىؾ ما يختص بالسجتسع  ،أو حتى في أضيق نظاؽ لذلػ          
 ."الرغير مؽ حؾؿ الفرد          

 



ف نصمق عمى الفخد يرح لشا أ ،مغ خالؿ ما عخضشا في األسصخ الدالفةو  وإن       
البذخ ما ىع إال عمسًا بأف كل أبشاء  ،)الستعمؼ( بيحا الشذاط مدسى البذخي الحي يقـػ

 :أفمزاميغ ديششا الحشيف مشصمق مخنا ومغ أوليذ أنا قج أ   (....متعمسيؽ)
 
 
 

  ؟نظمب العمؼ مؽ السيد إلى المحد                
 

 .مياامكبالجنيػية فتخة حياتشا  ( شيمةف متعمسؾ)عميو فشحغ 
 
 مأمػروف أيزًا بسا جاء في الحجيث الذخيف: و 
 

  ،كأنػ تعيش أبداً لدنياؾ  عسلإ)       
 ؾ كأنػ تسؾت غدًا(.اخر أل واعسل        

 
مغ العمساء ؼيسا يختز بالتعميع،  ،السقػالت الستػاتخةوتجفقت مغ ىشا جاءت       

 :مثل فصفحت تعبيخات ًا،عجس عخبًا كانػا أـ  ،التخبػييغ
 
وغير ذلػ  ،وتعميؼ الكبار ،ميؼ السدتقبلعوت ،والتعميؼ مدى الحياة ،التعميؼ السدتسر 

مؽ  ،نحؽ السدمسيؽ ،إال أنو لؼ يتزحزح بعيدًا عسا ورثشاه ،الكثير مسا ىؾ مدتحدث
 الدمف الرالح.

 
 ،ى مغ حيػاتشا وعبخ كل األجياؿ الدالفةإذا ما أجمشا فكخنا عمى الساضي الحي ول     

 ،وعبخ كل الستصمبات ،مغ خالؿ ما مارستو وابتجعتو في كل السجاالت الحياتية
في مختمف أنساشيا  ،حياتيا ، الشاتجة عغ مداولة نذاشاتوالخغبات ،صمعاتوالت

وعبخ تقمب ضخوفيا البيئية  ....القاسية مشيا والييشة ،تحت كل الطخوؼ ،وصفاتيا



والسيػؿ الفخدية  ،نتساءاتواال ،وعبخ كل الشداعات ....الستسجدة ما بيغ الذجة والديػلة
  .....:والتحدبمسا يطيخ التكتالت  ،وغيخىا يؾيةكالقبمية والقؾمية والج ،والجساعية

 
ندتخمص كل ما حدث مؽ نسؾ وتظؾر في  ،بيؽ كل ىذا وذاؾمؽ  إنو و"   

 ....الذي نمحع قؾة تذتتو تمػ ....لدى ذلػ الذتات البذري  ،السشاحي الستعددة
 ."أعداد األمة كمسا امتدت الحقب وتشامت

 
 .... إال أنشا وفيالكثيخ التظؾر ومغ ذلظ لشسؾا عميع نريبو مغ ذلظتلقج ناؿ ال     

. التظؾر وذلظ الحي يعشيو الشسؾ ىحه الدانحة، يدخنا أف نتعخض لمسعشى الحي يعشيو
.... غيخ أف الفارؽ أي أنيسا يحسالف نفذ السعشى ،يخاؿ لمبعس أنيسا متخادفاف قج
 آلخخ.أنو ال يسكغ ألحجىسا أف يتحقق دوف ا ، إالكبيخ ججاً  بيشيسا ساؼي
 

 :يعشي الشسؾ    
 :فسثالً  ،في الكسيةالزيادة أو  ،في العددالزيادة أو  ،الزيادة في الحجؼ           

 اتخ يخمي بجاخمو بعزًا مغ ثسوأخح  ،إناًء اسصػانيًا سميساً  إذا أحزخ الذخز     
فإف  ،مغ غيخ تػقف.... لسجة ال تتجاوز الخسذ دقائق ،الػاحجة تمػ األخخى  ،البمح
 فخد الستتبع لمعسمية يالحظ:ال

 زيادة عدد الثسار.  -

 الثسار.كؾمة زيادة حجؼ   -

الستتبع لمعسمية  فإف  في ذاؾ اإلناء،  ،كسا أنو إذا ما صب الذخز سائاًل كالساء مثالً 
 زدياد كسية الدائل في فتخة وجيدة.حظ اأيزًا سيال

 ماذا يعشي ذلظ؟    
 التيؽ.ف  نسؾا قد حدث في كمتا الحيعشي أ       

 
 
 



 :حالة الشسػ ىحيب مقارنة
 قدرًا كبيرًا مؽ السرادر السعرؼيةفي ذاتو ي أف يشس  أيزًا يسكؽ لمفرد        

 ستشعكس عمى أسمؾب حياتو. ....ببل شػ ، والتيغيرىاو  والسيارية
 
 في حالة التصػر: أما 
 ذلػ:فبل يعشي  

وىذا ببل شػ  ،مكوبل كؼ يسكشو أف يفعل بسا يس ،مؽ السرادر كؼ يسمػ الفرد
 سيشعكس عمى أسمؾب حياتو.

 
 أال تخى عديدي القارئ أف الفارؽ كبيخ بيشيسا؟    
 
 
 

 :قج يعشي التصػر أيزاً     
 ،ورغباتو ،وقدرتو عمى تمبية حاجاتو الخاصة رغبة الفرد 
 وحاجات ورغبات اآلخريؽ السذروعة. 

 راسل ؿ. آكؾؼ:ػي العالع التخبفي شخح وتعخيف الخغبة السذخوعة أورد     
 
 )ىي عشدما ال يؤدي الذعؾر بالرضا إلى الحد   
   .مؽ رغبة وقدرة اآلخريؽ عمى  التظؾر(     
 

 :التصػر أيزاً  قج يعشي    
 .(زيادة كفاءة الفرد)التعمؼ( أو ) 
 
 مؽ ىذا السشظمق يسكؽ لشا أف نقؾؿ:   



وعمى نفس السشؾاؿ  ،ؼ إنابة عؽ فرد آخرأنو ال يسكؽ لفرد ما أف يتعم"       
ذي الو لمفرد، الذاتي  ومؽ ىشا نبعت فكرة التظؾر ....د بعيشويخص الفر  فالتظؾر

 ."أو التظؾر البديل لو في عسمية التعمؼ
 
، (التعمؼ)غاية التعميؼ ىي  عتبروبذلػ ت ....ناتج عسمية التعميؼىؾ  (لتعمؼا)   
 ،أف نشحى بالعسمية التعميسيةؾ...)تربؾييؽ(، ربح لزامًا عميشا ي ....عميو وبشاءً 
 .لبمؾغ تمػ الغاية ،ى الجديد الستظؾرالسشح
 
 لتػصيف التعميع بأنو: ػف يخصئ الكثيخ مشا حيشسا يتصخق   

 ،)فعل.... أو عسمية نقل السعرفة أو السيارة....أو التدريس....أو الدراسة(      
فظ بالتكخار واالجتخار ، ومتابعة الححيث يتع معطع ذلظ عغ شخيق التمقي واالستخجاع

لفتخات  ،حلظ ىػ الحي يؤدي إلى بقاء السادة في ذاكخة الستعمعف ،عمػمةسالستػاصل لم
عمى أرض الػاقع تصبيقيا كي يقـػ ب ،لو مغ خالليا الفخصةلع تتح  ،قريخة ومحجودة
 .ومغ ثع الدواؿ دخعاف ما يصػييا الشدياف، فبالقجر األوفخ

 
بيغ ما ىػ ما يتستع بأىجاؼ جسة تتخاوح تمظ، و السحكػرة إف  التعميع في صػرت      

. ومغ بيشيا تمظ التي ال يتصخؽ ليا السيتسػف عغ الكثيخيغ معمـػ وما ىػ خاؼ  
لكغ . ر يذكرمؽ غير تظؾ الستؾارث التعميؼ نسط الحفاظ عمى أمخ بالتعميع ومشيا 

دتيػي الستعمسيغ التي قج ت يقػمػف ببعس التحديشاتبعس السعمسيغ، وبخغبة مشيع، 
، ألنو يكػف في أغمب األحياف رأسيًا عمسًا بأف التحديؽ ليس تظؾرا، والسدئػليغ

الجػانب  ًا مغلكشو يتشاوؿ بعز ،كسا ىػ معخوؼ في عسميات التصػر ،وليذ أساسياً 
 :مثل ،والتحخيظ في الػجية الرحيحة ،التي قج تداعج في لع الذسل

 
ذسمو التؾجييات مسا ت وبعض   ....ة استخداماتياوكيؽي ....تغيير نؾعية الدبؾرات 

 ....تفعيل دور أولياء األمؾر.... وفي في طابؾر الرباحواإلرشادات، التي ترد 



ويباعد ما بيؽ ذلػ  ....اإلطار العاـ لمتعميؼيقع في  ،مسا ىؾ سيل ،وغير ذلػ
 .ةالسدؤوليتبعات  السيتؼ بأمر التعميؼ و

 
التي جعمت التعميؼ يشأى عؽ التظؾر والسؾاكبة مسا إف  مثل ىذه السدالب ىي     

   جعل مردود العسميات التعميسية واـيًا وضعيفا  في مزسؾنو وفي أىدافو.
  

 ىػ:، يجور ويجػس في خمج كل فخد مشاالحي  العسمية التعميسية ىجؼإف  
وبذلػ يسكشيؼ أف يدركؾا مؽ خبلؿ ىذا  ،بسعشى وجؾدىؼ أف يذعر الستعمسؾف    
وكيف يسكشيؼ أف  ....تمػ الؿيسة التي يسكشيؼ إتاحتيا لآلخريؽ ،ؼ الدامياليد

ا يعشي تسكيؽ الستعمسيؽ مؽ األخذ وىذ ....يدركؾا أنيؼ أصبحؾا أكثر نفعًا ليؼ
 ل.زألجل تعميؼ أف ....الذي نشذده بالتظؾر

 
 ،ـفقج خصى السيتسػف بالتعميع خصػة إلى األما ....كغيخه مغ الشذاشات الحياتية   

 مشطػرىع التخبػي: معشى التعميع مغفرار 
 

 )ىؾ عبارة عؽ عسمية تغذية أو تشذئة.... قرد مشيا:    
 .اإلعيار واالستشباط واالستخراج(            

 
، كسا أسمفشا ذكخه، تخمي إلى استخخاج يعشي ذلظ أف التعميع عسمية مدتسخة    

غ جاىدية الفخد والتي تتأتى ع ،()الستعمسيؽ اإلمكانيات الكامشة في داخل األفخاد
نذاشاتو  كافةلسداولة  ،مشح لحطة تكػيشو داخل رحع أمو، وإعجاده الخباني ....البذخي 
 الحياتية.

 
الفخد الستعمع ىػ محػر العسمية التعميسية....وىػ الحي  أف   ،ندتخخج مسا تع سخده  

ذلظ كل خبخاتو وإمكاناتو يدعي بقجراتو الحاتية لبمػغ أىجافو في الحياة، مدتخجمًا في 



....ومغ أىع تمظ وغيرىا ،والشفدية ،والرحية ،والؾجدانية ،والبدنية ،العقمية
 :عو عميو أحج وىػاألىجاؼ الحق الحي ال يشاز 

 ....الدعي إلى تحقيق سعادتو الفردية) 
 .(وسعادة اآلخريؽ مؽ حؾلو  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العسبلؽ                                 

 
)السحػػػػػػػػيط ئ عمػػػػػػػػى سػػػػػػػاحل التػػػػػػػػي تتكػػػػػػػػ "كازاببلنكػػػػػػػػا"مػػػػػػػغ مجيشػػػػػػػػة  السدػػػػػػػػيرة     

 ،بالقظػار سسمكػة السغخبيػة،العاصػسة الدياسػية لم"الربػاط"إلى مجيشػة  ،الذرقي(األطمدي
الػحي  القظػار أعجبشي ذلظ ،("بس"و )ساعة إال ربع واألربعيغ دؾيقة  الخسذلع تتعج 

مػػغ أجػػل الطفػػخ بسقعػػج مػػغ تمػػظ السقاعػػج  ،جاخمػػوغ ببػػيغ أنػػاس متػػجافعي ،ضػػسشي إليػػو
فػػي عالسشػػا  ،"شػػفقتشا"والتػػي ستدػػعيع جسيعػػًا، إال أنػػو وبحكػػع عاداتشػػا و ،الػػػافخة الػػػثيخة
 .أنفدشا ونتشاجى وحيجيغ كشا حتى ولػ  "السدافرة"تمدمشا الثالث، 

 
 شمػػق عميػػو، مسػػا يػػجفعشي أف أ(اليػػؼ) يشػػدؿ بأرضػػوالػػحي لػػع  القظػػارأعجبشػػي ذلػػظ    

 :فافتقجت ساعتيا، (قظار اليؼ)مدسى 
 
والجرس الرناف، الذي يؾحي لشا دائسًا،  ،والرفارة ،والتابمت ،والدشظؾر ،عؼ الزيؽ) 

كػػاف لتػػزاـ، حيػػ  نزػػباط واال خػػبلؿ أيػػاـ ماضػػيات، بػػروح اال  نحػػؽ جيػػل القظػػارات،
قعيا أو أرقاميا االلكترونية، لتدتقر في مؾا ،يتدشى لشا أف نؾجو )شؾكات( ساعاتشا
مػػؽ محظػػة القظػػار تحػػرؾ عشػػدما تحػػيؽ سػػاعة  الرػػحيحة لػػيبًل كػػاف ذلػػػ أـ نيػػارًا،

 .(كل السؾاسؼ والفرؾؿ خبلؿ، إلى محظة الؾصؾؿ وقدومعشد أو  ،االنظبلؽ
 
خحيػػل والفػػخاؽ، واسػػتثارة الذػػجػف سػػاعات ال ،تػػجاعي األحػػدافب عشػػجنا القظػػار يشبػػئ   

مػغ خػالؿ  !تحصيسػوتسشػي حتػى اف أو عػغ الػجور  (عجبلتو)يقػاؼ فيتفق الجسيع عمى إ
 الجعػات والتزخعات إلى هللا تعالى:

 
 ،لقظار تدشدشا يا )                  

 الذمت   محبؾبي!                    
 



 ...وعسالػػو ...وعمػػى سػػائقو ...عميػػو ، فػػي نفػػذ الػقػػت،يكيمػػػف المػػـػ والدػػباب وىػػع 
 ،خاؽتػػػي قرػػػج بيػػػا إشػػػعاؿ نيػػػخاف الفػػػمتػػػو الوذلػػػظ بفع ...وسػػػخعتو الدائػػػجة ...ومحصاتػػػو

  والبعاد عغ ديار اإللف والػئاـ.
 

 أو قد يخاطبؾنو بقؾليؼ:               
 

 مؽ بف نفدػ يا القظار،               
 ولييب صدرؾ أنا قمبي طار،               
 ويشؾ الحبيب..؟               

 
 ...انت شمتؾ )              
 .(بؾ يا القظارجي               

 
الػحي يميػث  "نفدو مػا حػار زي حقشػا"،... (قظار كازاؼ...)لكغ وحدب ما أحددت 

صػيفًا وشػتاًء... فػي تفػاف  متالحػق،  ،(ومدار الجدي الدرطاف)مدار  ما بيغ السػجاريغ
مػػغ  عرباتػػوػف بػػجاخل ع ػػ( وبالػػحات عشػػجما يػد  )عذػػاف كػػدا... أصػػبح بعبػػع لمعذػػاؽ

 يحبػف.
 

 يقؾؿ:أو كسغ 
 
 القظر... القظر،             

 نؾيت الدفر،             
 ـيجت حبيبي....             
 وانا دمعي انيسر.             

 



ندػػا أو تشاسػػا نيػع أ ب...)فؾبيا القظػارات(،فات عمى الذعخاء السرػابيغ  ما إف       
 ...السحمػي والقصار ...والقصار السذتخؾ ...وقصارات السحخوقات ...قصارات البزائع
التػػػي فيشػػػاؾ القصػػػارات وغيخىع مػػػغ السدػػػسيات، ومتػػػخو األنفػػػاؽ... ...والقصػػار الدػػػخيع

 الجػازوليؽر، أو التػي تدػتخجـ البخػا اتعػخؼ بقصػار وت كػقػػد جري الفحؼ الحتدتخجـ 
 ....والقصارات الكيخبائية التي تدتخجـ في تحخيكيا الكيخباء ،الديزؿ اتوتعخؼ بقصار 

 
وما يخمفو مؽ  ...جد.. تمػ التي تشتج مؽ قظار الزواج )البؾرة(.)لكؽ الفؾبيا الجد.

فػػي بعػػض و )الكػػبلـ السػػا مػػؾزوف(...  (البذػػتشة) قػػد تػػؤدي لمجشػػؾف و ...تػػداعيات
 الحاالت(

 
فػي  واسػتثارة اآلالـ تتداوى جسيعػًا فػي تحريػػ الؾجػداف الذػعري القظارات  غير أف)

، كسػػا أنػػو يعسػػل عمػػى السعانػػاةمػػؽ فػػرط  ، وفػػي إحػػراؽ قمػػؾب العاشػػقيؽنفػػس الؾقػػت
 .(ساعات القدـو...تؾزيع الفرحة والبذاشة لقمؾب البعض 

 
ماـيػػػة الدػػػمػؾ  ،تعمسشػػػا مػػػغ سػػػمػؾ قصاراتشػػػا فػػػي الػقػػػت الفائػػػتفػػػي جانػػػب آخػػػخ     

بل نػليػو  )ما بشمعب بالؾقت(عمى الدػاء، وكشا في ذلظ كقصاراتشا  اإلنداني والتربؾي 
أو  ،مػا تػشز عميػو المػػائح نتجػاوزال  ميعادنػا وفػي وعػدناكشػا فػي ف ،العشاية واالحتخاـ

 شا".تشلدأ"ومغ بيشيا  ،ا مغ وسائط آنحاؾعبخ ما أتيح لش ،ؿ بو مع بعزشاما نتقػ  
 
شيػب هللا ثػخاه، (، ىاشػؼ ضػيف هللا، )مغ قاؿ أف األستاذ التخبػي السعخوؼحدثشي    

الكػػل فػػي ة الذػػييخة، كػاف ( الثانػيػػحشتػػؾبلسجرسػة ) (نػػاعراً )فػي وقػػت سػػبق الػحي كػػاف 
 ععمى ضػبط سػاعاتي ػف بسعمسيو، وشالبو، ومػضؽيو، وعسالو، يعسمالسجتسع السجرسي 

مغ وإلى السجرسة، مثمسا  (ىاشؼاألستاذ ) مقدـ أو رواحتتصمع أبرارىع ساعة  ماعشج
المشجنيػػة الذػػييخة، التػػي  بػػق بػػؽ() دػػاعة السسيػػدة ل (لرنػػاتؿ...)اعشػػج سػػساعيع يفعمػػف 
 ا يحيغ وقت بث الشذخات اإلخبارية...كثيخًا ونبزات قمػبشا عشجمتتشاغع 



...حيشسػػا يػػخدد السػػحيع عبػػخ إذاعػػة أمػػجرماف )أيػػاـ زمػػاف(الحػػاؿ عشػػجنا ذات ىػػػ و     
، فشعسػػج عمػػى التػػػ ...(كػػذا )أعمشػػت سػػاعة البمديػػة تسػػاـ الدػػاعة ...الؾحيػػدة آنػػذاؾ

 .بأذىانشا (يعذعش)الحي ال زاؿ  (الزمبمػ)لزبط ساعاتشا باستخجاـ ذلظ 
 

 .؟(أيؽ يا ترى نؿف مؽ ذلػ الدمؾؾ التربؾي الراحل !لششغر نحؽ اآلف) 
 

، بػجاًل عػغ كسػا يحمػػ ألىميػا أف يتشػادوا بػحلظ االسػع السخفػف، "كازا"قصار  راعشي     
)ندػػبة لسػػا يغظػػي مبانييػػا  ،"الػػدار البيزػػاء"والتػػي تعػػخؼ أيزػػًا باسػػع  "كازاببلنكػػا"
 :في أىمي فتحكخت (ناصع غير مذؾب ياضساكشييا مؽ ب ونفؾس

 
... التػي (رياالتيػا و الفزػة)زي  و (الػدببلف الزي )بياض الشفؾس وبياض الزسائر 

 .تبعث الدخور في الشفذ
 

 و                  
 
 ؟(دهالدبلـ ما بر   الزوؿ أب سشًا فزة "ماال")
 

 "لساذا"؟"مالو" أو "مالؾ"  أو    تعشي  "ماال"و كمسة 
 

 اليػاء إبػداؿ" و "السذددة فتح الداؿ.."تقرأ بو ..."مابرده" أي ..." ما بخدا" مسة أما ك
 ."ألفاً 
 

 و                  
 

 جيد   رياؿسشػ            



 ؾ  بميدػدقاقا  م           
 

 دي سايرة امشعي  أن           
 .المبيضفي دار          

 
 

 و                  
 

 مػي ػػػػقب ػػًا  راقػػب  داؾ           
 فؾؽ عربي وفؾؽ ابمي         

 
 مبميػػأح  بخيت    اػػػي         
 لي. زور طايب أـلبؽ          

 
الػحي يدػسػ بشػػا  ،(البيػاض) ...بكمسػا جػاء فػي السقػاشع الدػالفة مذػبع تسامػًا  إف      
 .(بياض)تشزح بو السجف ومبانييا مغ ما  فػؽ 
 
بالزجػػاج  ىانؾافػػذتتستػػع و "مكيفػػة" و "مزججػػة" ردة بػػا" كػػازا قظػػاركانػػت "عربػػات   
فػػي ليػػف لتقػػديؼ الراحػػة التامػػة  تتػػؾؽ  ،ذات مقاعػػد وثيػػرةوىػػي ، قػػؾي الذػػفاؼسال

مػػا يدػػتخدـ فػػي  كػػلبػػالشؽيس مػػؽ  (مبظشػػة)كسػػا أنيػػا الستجػػدديؽ دومػػًا،  لسرتادييػػا
 :عمى بذتى أنؾاعيا، عبلوةالزاـية واألقسذة الثقيمة  ،كالجمد الرشاعي "التبظيؽ"
 

 ،.."كرعيو" ؿالسدافر تسديد )                   
 :عمييسا مؽ مؽ غير أف يخاؼ                    

 غير السقرؾد. "صالعف"                        
 



 مؽ:و                     
 ."الخدر" الشاتج عؽ اإللتؾاء(                        

 
حيػث تقػافدت أماميػا  (،الربػاط)لة الؾصؾؿ بسديشػة صاعيشًا قمقة في أرجاء  أدرت    

لسػػػا  ،يػػػا أركػػػاف السكػػػاف وحػاشػػػيو، مػػ ت بت لئوتشػػػاثخت حػليػػػا عيػػػػف  ،آيػػات الجسػػػاؿ
كثيػخًا مػا  ،فأصبحت كالحدشاء تختػاؿ فػي ثػػب مػغ الػجالؿ مدػبػؿ   ،بياًء وزيشةكدتيا 

 اة وحياء.دثختيسا بالحخيخ ناضخات األزاىيخ الشابزة حي ،يشدلق مغ عمى كتفيغ
 
وىػػي تصػػأ  ،قػػادتشي خصػػػاتي الخجػلػػة، فحكختبرػػخت شخيقػػي مػػغ غيػػخ معانػػاة ت ػػ     

 السػػيسا وأنػػا ود ،سػستتعالػت بػػي ثػع ، فتػدداد زىػػػًا وكبخيػاءً ، لممػذ الخخػاـ مػػغ تحتيػا
كمسػا شػط  ،ويجنيشيفأدنيو يشاديشي  ،معاني العز والفخاركل مؽ وطؽ مؾسـؾ ب ،(عز)

 الفيشة واألخرى:بيغ ما لي يخدد حالداف فكاف  ،بي السدار
 

 ،يأفديػ بالروح يا مؾطش            
  .....فأنت دمي            
 !كل ما أقتشي            
  ببلدي أنا.            

 
يا اسػتجعيت  ،في شػغف عمػي   تشاديوىي  ،مغ خمفيالسسذػقة  الرالةتخكت تمظ     

حيػػث  ،حسيسػػة ألفػػةمػػت تقػػػدني فػػي ، ضفػػي مذػػيتيا السسػسػػقة فسثمػػت أمػػامي تتيػػادى
بسقاشعػػػة ، الػػػحي دعتشػػػي لمؿيػػػاه رغبتػػػي وإرادتػػػي، (العسػػػبلؽ األسػػػظؾرة)يسكػػػث ذلػػػظ 

 .األطمديالقابع عمى ساحل ، )ياسسيشة(فشجؽ قاعة بعشج  )تسارة(
 
 
 

 يترنؼ ويذدو قائبًل: ،لسا رأيتوتخيمتو      



 
 زاً ػػغ  ذبابػػػال مؽ   ريتػػػع              

 رى مؽ الؾرؽ القزيبػػػػكسا يع              
 

 يشيونحت عمى الذباب بدمع ع              
 يبػػػػػوال الشح  اءػػػػع البكػػػػا نفػػػفس              

 
 اً ػػػيؾم  ؾدػػػيع  الذباب  يتػػػل  أال             
 فأخػػػػػبره  بسػػػػػػا  فػػػػػػعل  الػػػػػسذيب             

 
فألفيتو وقػج  ،مستذق العػد ناضخه ،فقج كاف غس اإلىابشو الذباب م اندمخ        

مػػغ جػػانبي تمػػظ الؿبعػػة اليمكػػى، وتشػػاثخت بعػػس مػػغ شػػعيخاتو  ،غصػػى الذػػيب ىامتػػو
 العيشػػػيؽمطمػػػة تحسػػػي تمػػػظ  ،األمػػػاميالعمػػػػي التػػػي يسثػػػل شخفيػػػا  ،السغخبيػػػة الدػػػػداء

مػا تبقػي مػغ أثػخ كػل لسػاح، وىػػ غ يكدػػىسا بخيػق المػع المتػي ،إلفريقيتيؽ الؾاسػعتيؽا
  الخاليات. ياـ الذبابلشزارة أ

 
تػػؾحي  ،بػػذكاء متقػػد، وتتحػػدثاف بشغػػرات ثاؾبػػة افتشزػػح مشػػو العيشػػاف ال زالػػت    

الػػذي ربسػػا يسثػػل إضػػافة ثػػرة لساضػػي ذلػػػ الرجػػل و  ،بػػالكثير الػػذي يسكػػؽ أف يثػػار
 العبقري.

 قريدة )ياقؾت العرش(،في  يقؾؿ:الذي فيؾ       
 
 دنيا ال يسمكيا مؽ يسمكيا،             

 أغشى أىمييا سادتيا،             
 الفقراء.....             
 الخاسر مؽ لؼ يأخذ مشيا...             
 ما تعظيو،            



 عمى استحياء.........            
 والغافل مؽ عؽ األشياء،            
 ىي األشياء.........             
 
عمػػى صػػعيج واحػػج، فرػػارتا أكثػػخ الترػػاقًا ؼيسػػا  األسػػصػرةرجػػال العسػػالؽ  تقاربػػت    

فيػي دراجػػة  ،الدراجػة اليؾائيػػة الستؾاضػعةتتمسدػاف قاعػجة حجيجيػة زيشػػت تمػظ  ،بيشيسػا
 .)فاعػػل خيػػر(أو قػػج تكػػػف ىجيػػة مػػغ  ،بذػػخائيا مػػغ حػػخ مػػاليعإمػػا يستمكيػػا السقعػػجوف 

 ابشتػػو الؾحيػػدة وبجانبيػػا صػػبية يافعػػة ىػػي ،(السغربيػػة األصػػل)زوجػػو تػلػػت ؾيادتيػػا 
 مشيا.
 
يفػػػػػاً )ضػػػػػسخت اليػػػػػجاف وأضػػػػػحى الجمػػػػػج الػػػػػحي يكدػػػػػػىسا ىيشػػػػػًا و     أي أصػػػػػبح  (ـر

يقػػػػى عمػػػى التفاعػػػل  الفيػػػػ  فػػػي تتػػػابع ال نيػػػائي، ةالػاىشػػػتخادفػػػت شياتػػػو  ،)مكرمذػػػًا(
رؾيقػػػػات تكدػػػػه شػػػعيخات  ،مػػػع مػػػا تػػػجفع بػػػو الصبيعػػػة مػػػغ شػػػسذ أو زميخيػػػخ ،الجػػػاد
مسػا جعػل سقػػت، موىػغ اعػتاله قػج فه المسعػاف الشاصػع، يخصػؤ  شػيبوخصيا  ،قاتمتفخ 
ذات اليسػػػػيغ وذات  تتقاذفػػػػو ،)مػػػػراوح الدػػػػؿف(التيػػػػارات الخؽيفػػػػة السشبعثػػػػة مػػػػغ تمػػػػظ 
 ، فػي ىػجوءالعمػييغ عمى جانبي الجراجةراحتييسا دصاف يب، السيسا والداعجاف الذساؿ
     تاـ.
 
مؤل الدنيا ضػجيجًا كاف قد الرجل العبقري، الذي إف كل ما تبقى مؽ كمسات لذلػ    

ال  بعػػض مػػؽ كمسػػات وعربيػػًا، ألكثػػر مػػؽ نرػػف قػػرف مػػؽ الزمػػاف، فريؿيػػاً إوصػػخبًا، 
 ما عاد يشثػر الحػدي   ؼ الذيخبلؿ ذلػ الفمؽ  ،مخارج الكمؼ زالت تتبؾأ مكانتيا بيؽ

، أو مػا يػشؼ زاؿ يجترىػا لتعبػر عسػا يجػيش بخمػده كمسات الالستتابع، األخاذ الدمس 
 بسا تسميو وجدانياتو:

 
 

 )يا هللا(                                  



 
الػػحي ال يدػػتصيع أف يزػػع حاشػػية كالميػػة حػليػػا، فكػػاف  ،كػػاف يبعػػث بيػػا بقػػػة القػػادر

، برػػػت جيػػػري يقصػػع أوصػػاؿ حػػجيث الستحػػجثيغ يدػػتخجميا مػػا بػػيغ الفيشػػة واألخػػخى 
تػأثخ الحاضػخوف  جل ولقامتػو الذػعخية الدػامقة،مغ الذعخاء والسحبيغ لمخ  ،والحاضخيغ

 :ىساتبقى مغ بحخ الكمع لجى الخجل كمستاف ال غيخ  جسيعًا عشجما أدركػا أف كل ما
 

 (يا هللا)                                
 

كمسػػػة ولػػيذ حخفػػًا، إف جػػػاز لشػػا ذلػػظ، وإال فمفػػػظ  (يػػػاء السشػػاداة)ذلػػظ إذا مػػا اعتبخنػػا 
 لشا الكثيخ مسا كاف يجير بخػاشخ الخجل.الجاللة وحجه يعشي 

، يذػػػػػشف آذاف فػػػػػي األرجػػػػػاء الرػػػػػػت الػػػػػحي كػػػػػاف يجمجػػػػػل شخبػػػػػاً  وىػػػػػػ ذاتػػػػػو ذاؾ   
يباعػجوف مػا بػيغ مدػامعيع  ،السدتسعيغ السشرتيغ، الحيغ يطمػف في صستيع الزجيع

 ال يخجػف انقصاعو: يعفونيايات القريج، 
 

 تدألشي، عؽ أي ببلد العالؼ      
 ؟حبؾبي.........يا م      

   
 عؽ حؾت قدماه مؽ صخر،     
 عيشاه مؽ ياقؾت،     
 

 ؟عؽ سحب مؽ نيراف......     
 ؟وجزائر مؽ مرجاف........     
 

 يحسل جثتو، ميتعؽ      
 ؟وييروؿ حي  يسؾت......     
 



 ال تعجب يا يا قؾت،     
 األعغؼ مؽ قدر اإلنداف.........     

 ىؾ اإلنداف!     
      

يجمػذ داخػػل الخجػػل إلػى حيػػث كػاف  ،تقػجمت فػي سػػعادة غػامخة يدػػػدىا التػػجذ     
 متػاضعة، عمى السقعج السجاور لمدائق، قخب السجخل الخئيذ )صالؾف(صغيخة  خبةع

 .لمقاعة
 
، حيػػث أنيػػا عمػػى فخػػحه تدػػتخيحاليدػػخى فأمدػػكت بيػػا بخفػػق وىػػي  كفػػوعسػػجت إلػػى    

اليسشػػػى، فتبيشػػػت رقتيػػػا بػػػيغ  مقارنػػػة بكفػػػوميع الدػػػاإلحدػػػاس مداولػػػة كانػػػت أقػػػخب إلػػػى 
 ،أدركػت نعػمتيػا بسػػا رسػستو خصػػط الكبػخ عمييػػاأصػابع كفػي التػي احتػتيػػا بكامميػا، 

، مػغ إبػجاع قػػة شػعخه وسػصػتوبسقػجار مػا أفخزتػو  ،التػي كدػتيا نعػمػة ورقػةذاتيػا يي ف
بة كشػػػػت أحػػػػذ بقػتيػػػػا وصػػػػال ،تمػػػػظ الشعػمػػػة والخقػػػػةمييػػػػا مػػػػغ سػػػػا انصبػػػػع عمخغع بػػػالؼ

 معجنيا.....
 
أحاسػػيذ تختيػػب مػػا قػػج يجدػػج كسػػل بيػػا أ   ،ألسمػػؼ جدػػدي فػػي انحشػػاءةسػػاعتيا وأنػػا    

الػحيغ تغمغػال  ،يي التي جعمتشي أكثر قربًا مؽ ناعريوف ،مغ كمسات والتبجيل االحتخاـ
متدػػػػائمة وتػاقػػػة لسعخفػػػػة مرػػػجر ىػػػػحه  ،وجيػػػي متاىػػػػات فػػػيعبػػػخ نطخاتيسػػػا الثاؾبػػػػة، 

 (سػػؾداني)ه مػػغ قبػػل، لكشػػو ا ذػػيج، مػػغ شػػخز لػػع تواإلعجػػاب ،واالنتسػػاء ،الحسيسيػػة
 .بالسيبلد

 
 قائاًل: كبيخ معاناة فدارعتالخجل  لع أكمف 
 

 ،الدؾداني....أنا فبلف )                      
 .(أحد أساتذة جامعة أمدرماف اإلسبلمية              

 



 شػي ومػغفخمقت ا،ػلشػحمػغ ىشا!... صػاح الخجػل فػي قػػة، لفتػت كػل أنطػار الحاضػخيغ 
 :ىتف قائالً  !بشطخة استفدار متجاعيةو ، في لحطة واحجةأناجي 

 
 )يا هللا(                              

 
مبعثػػخة، فػػجلفت  معػػاف   تفتػػت مػػا عمػػق بيػػا مػػغ ،فػػي دواخمػػي ال تػػداؿ نطخاتػػو تغػػػص   

سػا يجػػس سػات عميػا تفػي ببكم ،قست عمػى سػبل الػجثار عمييػاو  ،إلى تجسيعيا وتختيبيا
يميػػق بسقػػاـ الخجػػل الػػحي نزػػج سػػاحات قػػج مسػػا فيػػي شػػتات  ،فػػي أغػػػار نفدػػي التائيػػة

 .الحدي  ومشثؾر ،وألق الشغؼ ،الكمؼبدحر  ،الشابزة إفخيؿيا متاىات و ،العخوبة
 فكأني بو يقؾؿ:  
 

 لؽ تبررنا بسآؽ  غير مآقيشا،       
 لؽ تعرفشا........       
 ما لؼ نجذبػ،       
 فتعرفشا...........       
 

 أدنى ما فيشا،       
 قد يعمؾنا،       
 !يا ياقؾت       

 
 فكؽ األدنى،      
 تكؽ األعمى فيشا.      

  
  ....َججف مياي انبحر      

  ،َجقطع ٌجرجٍا أصراب انطير      

  .َانغربال انمثقُب عهى كحفيك      



 

  .........َحزوك في عيىيك      

  ،بالج      

  ،َمقادير      

  ،َأجيال      

 .يا محبُبي      
  

  !بكيىيال ج        

  ،يكفيك َيكفيىي      

 .نيش يقال..... فانحزن األكبر       

 
 
تمتقصو سػلسػا  ،بأكسميػا السييػأةمغ أدوات الفيع  (مدامعو)ما تحػيو  كاف يشرت بكل 

وتجخعػت فػي ألػع مػا شػخؽ أذف  فتحاشػيت أف أبكيػو.... ، مػغ ذلػظ الذػتات وتدتػعبو
 شػػي.......وتجسع ....فتقػػذفشي .....وتػػدور .....تػػدورمخيمتػػي مػػغ كمسػػات ال زالػػت 

 :الباكيات سزشياتالذكريات الشتات ألسمؼ بعزًا مؽ  ،في شغل  وأنا 
  

 .(فالحزف األكبر...... ليس يقاؿ )ال تبكيشي! يكؽيػ ويكفيشي!         
 
 لو:تسشيت ف
 

  ة(والدعاد ،ودواـ العاؼية ،)طؾؿ العسر                
 

 نبػا إلػى سػسعي، رغػع مػا لقج سخقت تمظ المحطات عمى مػخأى مػغ كػل الحاضػخيغ    
، ذلػػ الظػؾد الذػامخ األشػؼ، مغ حيػث يجمػذ القتخابل مغ تححيخات تقف حجًا مانعاً 

 .في معدؿ عغ اآلخخيغ
 



مجسؾعػات  ،تحػت جفشػيمػؽ  درتتحػوإف كشت ال أنؾي ذلػ، وقد  ...فككت يده     
 مؽ غير استئذاف. سالت متدحرجة إلى األسفل، ،مالحة قظرات ماءمؽ 
 
، أمػػا شعسيػػا فػػال زاؿ يخاودنػػي محاقػػو، كمسػػا السسدقػػة لسدػػت دفئيػػا داخػػل أوصػػالي    

 ..في ثشايا تمظ المحطات الباؾيات أبجاً )وحذرتشي(  ىاجت بي الحكخى 
 
 ...تراجعت القيقرى      

 ير مرئية،في خظؾات غ      
 ،ليال زالتا تحمقاف حؾ  !تاركًا أمامي عيشيؽ      
 ...بداخميتجؾساف      
 ....ىتساـ بالغفي ا      
  !(حدب عشي)ب      
 

 اتحػػػاد الكتػػػاب)صػػػشيع قبػػػل و مػػػؽ  ،حلظ الخجػػػللػػتكػػػخيع  ثابػػػةكػػاف ذلػػػظ المقػػاء بس    
ػػ(السغاربػػة  ،والذػػعراء ،ابالكتػػالسغخب، مػػغ بيػػشيع الثقافػػة بػػو جسػػع كبيػػخ مػػغ أىػػل ، أم 
 . والستحدثيؽ مؽ ذوي الثقافة والسعرفة المغؾية ،واألدباء

 
فػي سػيرة جمػو نرػب ، اويشثروف مػا طػاب ليػؼ مػؽ حػدي  ،انكفأ الجسيع يشقبؾف    

 ،  لذي ال يشزب.، ومعيشو اوشعره ،في أدبوو ذلػ العسبلؽ السكـر
 
 نيايتػػو، شػارؼ ممفػت فػي تشاسػق ،الػاحػجة تمػػ األخػػخى  ،تتابعػت فقػخات التكػخيع       

 السغربيػػةالربػػاط مديشػػة زانػػت ليػػل  ،سػػاعات متػاليػػات ومتتاليػػات بعػػج أكثػػخ مػػغ أربػػع
، مسػػا انب ال يفرػػل بيشيػػا إال كػػل مػػا ىػػػ جسيػػلحيػػث اآلسػػخ، الستفػػخد  مػػغ  عػػثمشطػػـػ
 مثل:مغ مذاعخ وأحاسيذ مخىفة،  الرجلكثيخًا ما عبخت عسا يجير بجاخل  ،كمسات

 
 )برافؾ(                          



 
 و                            

 
 ه(آه....آآآه....آآآآآ)آ                       

 
ومػؽ  ،مػؽ أوسػسة جسمػت كتؽيػو ،العيشيػة اتمختمف أنؾاع التكريستداعت عميو     

التػي  ،واألنػؾاط ،إلى غير ذلػ مػؽ اليػدايا ،متشؾعة (ممفؾفاتو)  ،يةتقدير  شيادات
 .زدىتتزيشت بالرجل وا

 
إلػى مجالدػػة ذلػػظ األسػصػرة جشبػػًا إلػػى جشػب، ومػػغ قبيػػل الرػػجفة سػعى بػػي حطػػي    

، ومسا أسعجني كثيخًا الؿبعة السغربية والبدلة ىحتفقج تذابو ما كشا نختجي مغ مالبذ 
 .أمخ تػثيق تمظ المحطات التي قمسا يجػد الدماف بسثميا ،خات الترػيختػلي كامي

 
خدد فػػػي وحػػػجثشي سػػػخًا يػػػ ،، فتحػػػجثت إلػػػى نفدػػػينطخاتشػػػاوتػػػجاخمت  ،تالقػػػت عيػنشػػػا   

 القمقػػةأخػػح مػقعػػو فػػي نفدػػي بػػل كػػاف إلياميػػًا بحتػػًا،  ،مػػغ غيػػخ صػػػت يعمػػػ ،مدػػسعي
 قائبًل:وشجا 
 

 ما بيدي أف أرفعػ.....      
 ػ،وال بيا أف أضع      

 
 أنت أليؼ.....      
 وأنا أحسل آالمي معػ،      
 

 وجائع،      
 عػ،عيا مؽ جؾ  ي جؾ  وميجت      
 



 
 ،وأنت عار         
 ،أنذاىا  ا...وأن      
 عار معػ....     
 ما أضيعشي وأضيعػ،     
 
 ما أضيع الثدي الذي أرضعشي، 

 وأرضعػ،     
 يا نيحً جرعىي صمُمً،      
 َجرعك.......      
 

 فما اححقرت أدمعي،      
 َال اححضىث أدمعك،      
 

 فُق قبر انيأس،َال اوكفأت       
 ..أبكي مصرعك     

 
 

  !نكىٍا انىٍاية ،فآثرت البقاء إلى جانبه ،غير أن نفسي أبكتني وبكت معي         

 
اسوتاا   (،دفنيه منه وَجنع  ما خلف بين جواانيي  وهاجني، صاعة انرحيمحانت  فقد

 انرجم انعمالق.ذلك التي احتات ما تبقى من جسد  اندراجة أن يدفع بي نيا

 
حيػػث سػػاقتو متعاونػػة فػػي وألفيػػا، التػػي ألفػػت شػػاعخنا السكػػـخ  ،رافقػػت تمػػظ الجراجػػة    

 )الرػػالؾف(،إلػػى حيػػث تتػقػػف تمػػظ العخبػػة الرػػغيخة  ،(الرػػالحة)ذلػػظ بخؼيقػػة دربػػو 
وىػػ يتصمػع عمػى الحاضػخيغ مػغ  ،تع تحػيمو بخفق إلى داخميا ، وىشاالستميفة الحتػائو

فػػي سالسػػة المتػػاف تتحػػجثاف  ،قتيؽار البػػمعتػػيؽ العيشػػيؽ البلمدػػتخجمًا تمػػظ  ،السػػػدعيغ
 قؾؿ:تي بيا وكأن  التي تتحجث في صست  ،دوات الكالـإنابة عغ أجدلة، 

 
 



 إذا كاف الكبلـ مؽ فزة                       
  فالرست مؽ ذىب.                          

 
 مؾدعًا ولداف حالي يقؾؿ: اييدممؾحًا بكمتا 

 
 يا.... اعًا أييا السبدع، وإلى لقاء قريبود                

 ("فيتؾري  ")                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الدجيشة                                    

 
فزػػسستيا  فػػي رفػػق صػػادؽ، حيشسػػا بدػػصت ليػػا يػػجي اليسشػػى ،أو تتسشػػع تسػػانع لػػؼ    

التػػي زادت قػػػة وصػػالبة، فرػػػخت بكػػل مػػا يحػيػػو ذلػػظ الخفػػق، تساديػػت فػػي ؾبزػػتي 
تتػجع ولع ، لكشيا ورغع ذلظ اليرخ الحي قج يكػف مػجعًا، لع أىرخىا بعشف مقرػد

تسػػػادت فػػػي  ،بػػػل خزػػػعت راضػػػية مختػػػارة، فتمسدػػػت ليػػػا مػقعػػػًا بػػػيغ أصػػػابع ،تذػػػتظ  
بػو مػغ قػػة، تجعػل مػغ ىػحا الدػمػؾ حػائاًل ومانعػًا حرػيشًا،  ، بقػجر مػا تسيػدتاحتػائيػا
 بعيجًا. ت( أو )تشزلق()تشفمكي ال 

 
كػاف يػديغ سػصحيا  وإذ أنػ ممدػاء، صػغيخة (مشزػدة)حػؿ األيدخ أجمدتيا بجانبي    

ال تتدػػع دائختيػػا ألكثػػخ مػػغ شخرػػيغ  ،)السشزػػدة(أعشػػي  ...رخػػاـ أبػػيس يػػانع، فيػػي
الػػػحي يتستػػػع بخبػػػاط وجػػػجاني  )الجػػػؾز(مػػػغ ذلػػػظ الشػػػػع وبالػػػحات....  لمجمػػػػس حػليػػػا،

إلػػى جانػػب  ،)وليفػػة(أكثػػخ مػػغ أربعػػة أكػػف ئختيػػا تمػػظ، لبدػػط واثػػب، كسػػا ال تتدػػع دا
 .)بالحميب(، أو لكػبيغ مغ الذاي ل()السذك  الفاكية  )عرير(كأسيغ مغ مديج 

 
يػػات تػػع إعػػجادىا وتػزيعيػػا و  تػػديغ    ىشػػا  )بعثرتيػػا(تمػػظ الجمدػػة الػديعػػة، ثخيػػات زـا

ال يدػسح أي ، واسػع وىشاؾ، بعشايػة فائقػة، تصػل مػغ مػاقعيػا عمػى شػارع أسػفمتي أنيػق
 ميسا كاف نػعيا. تلساكيشااأو أزيد  ،دياراتعجالت ال (دحرجة )...ؿمػقع ؼيو 

 
بشػػا تسػجدت  ،... تائيػػاتشػاتو ىي   ادئػػات لحطػات ى ونحمػػق مػغ خػػالؿكشػا نتدػامخ     

تشػػاوؿ ؼ...)بفتحيػػا،  العذػػاءولػػيذ  ،)بكدػػخ العػػيغ( العذػػاءووقػػت  مػػا بػػيغ السغيػػب
 الخؾاطر واإلمتاع(. ؼالظعاـ دائسًا يفدد ني

 
متخاصػػة فػػي نطػػع  المػػؾف، بيزػػاء اتمتذػػابي تتدػػامق عمػػى جػػانبي الذػػارع بشايػػات   
أغػػخاض متعػجدة، مػػغ قػًا ونزػارة، تحػػػي مجسعػات تجاريػة ذات تكدػػ السكػػاف أل ،بػجيع



. ومسػػا أضػػفى عمػػى السديشػػة بكػػل مػػا ىػػػ جسيػػل (ت)الكافيتريػػا و  السقػػاىيبيشيػػا تمػػظ 
التػػػي زحسػػػت  ،الخصػػػػاتالسدػػػارعة تمػػػظ الجساعػػػات السدػػػخعة  ،السكػػػاف جسػػػااًل وبيػػػاءً 

 ،راالدػػاحة فػػي مجيئيػػا وذىابيػػا، وىػػع يسثمػػػف خمصػػة اجتساعيػػة شػػسمت الكبػػار والرػػغ
األنيػق، الػحي ال يبخػل بإىػجاء كفػو أو ذراعػو  ومغ الذباب الشذط ،مغ الخجاؿ والشداء

 لخؼيقو، بالصخيقة التي تتساشى مع نػع وجشذ ذلظ الخفيق.
 
كػل مػا خفت عمييا مغ االنفالت الستػقع، الحي قج يباعج ؼيسػا بيشػي وبيشيػا، ويفدػج    

، وتدػػمقت )البدلػػة(سػػتثشائية، ففػػخدت كدػػائي الػػحي أرتػػجي مشحتشػػا إيػػاه تمػػظ الجمدػػة اال
قسيرػي الػػجافئ وحذػػختيا ىشػػاؾ، فػػي ذلػػظ السكػػاف الػػحي يجػػاور  )جيػػب(أصػابعي إلػػى 

 ...فقب ال زاؿ يختشبعث مغ قممخكد تمظ الشبزات، التي 
 
، الػليػةيجي مغ فػقيا أتحدذ بأصػابعي كف  وضعت  امتعاضًا أو تسشعًا، و  لع تبج     

وأسػاعج  العميا، فأتسكغ مغ إحكػاـ إغالقيػا (الجيب)تمظ الثغخات التي أشمت مغ مشافح 
الػػػحي باتػػػت خفقاتػػػو فػػػي ازديػػػاد  ،فػػػي تقخيػػػب السدػػػافة مػػػا بيشيػػػا وبػػػيغ مخكػػػد الشػػػبس

 مزصخد.
 
 كردفػاففػي ربػػع  ...عيػجاً بوىػي قابعػة فػي سػجشيا أو محبدػيا الػجافئ،  ،ت بيشػف   

 )ربػػؾع شػػشدي(، كسػػا جػػحبتشي سػػخيعًا إلػػى حيػػث تشػػاـ )األبػػيض(وحاضػػختيا الحبيبػػة، 
 عمى الذاشئ الذخقي لشيمشا الحبيب.الغارقة في الجساؿ، 

 
اقتػدار ال بو لظيفػة،  بػيؽ تمػػ الربػؾع، فػدفعت بػي فػي قػؾة لؼ تدعشي أتجؾؿ كثيػراً    

فػي  أو التسشػع، فألفيػت نفدػي ماشػيًا )أتمفػت( ،أو التأبي ،يدع لمسرء فرصة التروي 
 كل أعراؽ ببلدي. ...وتتؾاصل ،وتتؾحد ،حي  تجتسع ،(أـ درماف)أزقة 
 
رقيػػػػػػق القػػػػػػػاـ السدػػػػػػتمصف، مػػػػػػخة  ،فػػػػػػي خزػػػػػػع ذلػػػػػػظ التشقػػػػػػل وأنػػػػػػا تائػػػػػػو، غخقػػػػػػت   

 رفعػػت العمػػؼ األبػػيضالستدػػالـ، يعشػػي سػخت تسامػػًا ولػع يتبػػق لػػجي سػػى اومخات....فأ  



سػاعتيا،  فرػخت فػي إيقػاع غيػخ مشػتطع، ،ممػحًا ذات اليسيغ وذات اليدار ،)البيرؽ(
كدػا السكػاف ضػاًل  سػاكغ، كثيػفأسعج مغ أكػػف، السػيسا وقػج تمسمػع مػغ فػػقي سػحاب 

 !ال يػػدري وىػػػ  ،فحشػا عمػػي وضػػسشي ،يػػػحي ألمثػالي باالرتيػػاح والصسأنيشػػة ،اً ليميػًا ىادئػػ
تمػظ ، فػي متاىػات الدػجيشة رؼيقتػيتتخبػع  ،أف ىشالػظ داخػل أضػمعيأنا....كسا أدري 

 في دعة وأماف مشقصع الشطيخ. األضمع الػاىشة،
 
يػف عسشي كسا غذا غيخي فػي ىػحا السدػاء الصيػب   تشػاثخ عمػى كتفػي ، رزاز ىػيغ ـر

 ...بػف أشػػبو مػػا يكػػكتاحػػة(، وال زميخيػػخًا وال ) )زيفػػة(يحسػػل  ال ،بخفػػق وحشػػيغ زائػػج
 أياـ زماف. ....عبد السؾلى (....السكؾجي )بخة
 
يػػجعسيا ذلػػظ  ،فػػي وسػػط ىػػحا الجسػػاؿ، أخػػحت تتػػخنع )أتسرمػػغ(أو  )أتسػػرغ(بيشسػػا أنػػا   

حمقػػت ؼيػػو وفػػي خارجػػو، عبػػخ مػػا  الػػحيالرػػػت الذػػجي السسػػخاح، مػػغ داخػػل سػػجشيا 
عػػاني مػػغ سػػحخ الس ،أجسعػػوبأخاليػػا أشػػبعت الكػػػف  ،فػػاض بػػي مػػغ وجػػج ومػػغ لصافػػة

 مشبعثة قائمة:، كانت الكمسات تأتي وعحوبة المحغ
 

 لحؽ الحياة مشػ،             
 وما تقؾؿ نديشا الساضي،             
 ،ناسيشػوصرنا              
 محبؾبي الجسيل.             

        
 سسػ؟سألؾني ميؽ ا             
 عرفتيؼ،             
 ػ؟الرفات عش يوأ            
 ، أخبرتيؼ            
 الجساؿ مشػ؟ اؾ فاش            
 أقشعتيؼ،           



 ،ت لكشػطؾل           
 ....أنا يا حبيب الروح أعفيشي           
 .مؽ عشػ           
  

وما  ،مؽ كمسات (ود القرشي)ما صاغو في غربتي تمػ...  ...اختمط عشدي    
التي و  ،مؽ سحر الشغؼ ما جادت بو تمػ السغشيةو  ،مؽ لحؽ عثساف الذؽيعترنؼ بو 

 .رافقتشي في ليمتي تمػ
 

وأنا أجمذ تمظ الجمدة  ،ىاتفي الجؾاؿعبخ جياز  ،تجافعت وتجفقت تمظ الكمسات    
 ،(الخيزراف)عمى كخسي صشع مغ  ....التي تحسل مغ السذاعخ ما تحسل ،الصيبة

، عمى الجانب األيسغ مغ   ،شارع السمػ دمحم الخامسذي الشدج األنيق السشطـػ
 .السسمكة السغربيةفي  )الدار البيزاء(كازاببلنكا  بسديشة

 
مغ تخكت السجاؿ لمدحائب كي تشزح بساء يتقاشخ  ،مغ ؼيس ما حخؾ أشجاني    

سحبب، وأنا ال (البمل...)ب.... غسختشي وشسمتشي رؾيقةفاتخة كجمعات بيغ ثشاياىا، 
 ،(ريؾ)إلى حيث يؿبع فشجؽ  ،سدتدمسة الػادعةبيغ تمظ البشايات ال يأتمسذ شخيق

ومشامي تمظ  عذيتيشيمة  ،(إببلؿ)مغ  شالشي وشفاني مسا ،(البمل)صاحبشي ذلظ 
 الميمة.
 

 وذلػ بؾضع كفي، إال الزؼ بقؾة ....لؼ يتعد اليرر عمى كتفي مرافقتي تمػ    
 يقسيرجيب ، الذي ارتسى داخل جياز ىاتفي الجؾاؿل مدتستعًا ومتمسداً ، اليسشى

، وىؾ يترنؼ... مرددًا ذلػ والستدؾليؽ (الشذاليؽ) سظؾةتمػ الميمة، خؾفًا عميو مؽ 
نذيدًا وطشيًا... كؼ ربت عمى كتفي ميدىدًا  الذي أضحى عشدي السقظع الغشائي،

 .في غربتي تمػ ...ومؾاسيًا لي
 
 



 
 

 (702الغرفة )                              
 
في الصابق العمػي مغ  (702)تتخبع الغخفة رقع  ى حيثتحجدت وجيتي إل     

وكامل  ...وىي في كامل عشفػانيا، (ZELIS ب...)فشدؽ زيمسالسعخوؼ السبشى، 
األلػاف  األنيق الستجانذ ،ى()السشق  محتػياتيا مغ األثاث  زانتوحدشيا، الحي 

سو نط  و  و(رص  )حي ذاؾ البعشاية فائقة،  اي تع اختيارىومغ خيخة األنػاع، الت، واألشكاؿ
ما احتػتو مغ لػحات حائصية أبجع الخسامػف في إلى جانب  السيتسػف بأمخىا،

 .اذ آسختجديجىا، فأخحت تشزح بجساؿ أخ  
 

، تع فخشو بخبخة ودراية تامة، يتقاسع الغخفة )دبل بيد( كبيخ يتػسط الغخفة سخيخ     
، و )كؾمؾديشؾ(، و اف()شسعد(، و )تمفاز وجياز ،)دوالب( خذبية مع خدانة مالبذ

 ،فة، إلى جانب تمظ الدتائخ التي كدت حيصاف الغخ زجاجية كبيرة(بسرآة  ،)تؾاليت
 فأضافت ليا بعجًا جساليًا آخخ.

    
 جمػسارتست بيغ أركانيا أريكتا ، يقػد مجخل الغخفة إلى صالة صغيخة    

ؿ يتجػ  أففي  ، تتيح لمجالذ عشجىا فخصةتتػسصيسا مشزجة صغيخة ،)كرسياف(
اذة، ىشاؾ في عبخ شخفات ال عيب فييا سػى أنيا ساحخة أخ   ،ياخارج ببرخه في
التي  ،اإلسفمتيةوتتحج تمظ الصخقات  ...وحيث تفتخؽ  حيث الػداعة واليجوء،الخارج 
الحي ساد وانتذخ  ،ذات الصخاز العخبي القجيع ،بيغ تمظ البشاياتما  ،األفعىكسا تتمػي 

 ...ببلد اإلسبلميةقرى ومدف المغ في كثيخ 
 

وفي  ،وفي السديشة السشؾرة ،مكة السكرمةفي مثل تمػ الظرقات  شاىدتفقد       
 وفي الدار البيزاء ،أقدـ مديشة في العالؼ وفي دمذق ،عروس البحر األحسر جدة

وفي وفي فاس )ألسا وراىا ناس(،  ،بؾابة الذساؿ وفي طشجة ،زىرة األطمدي



ومؾاقع متعددة ، كثيرةوقرى وفي مدف ضرة القريؼ، صشعاء اليسؽ، وفي بريده حا
يختص بالشسط تؾحي لمشاعر الستدبر أنيا طراز ساقتشي أقداري إلييا، مترامية، 
 .العالؼ التي زرتيا وىؾ ما لؼ أشيده في غيرىا مؽ بمداف فقط. اإلسبلمي العربي و

 
لجيشا في  تدسى كسا ،)الدروب(التي تخممتيا تمظ الصخقات أو  ،فاوت البشاياتتت   

 يقؾؿ:الحي  (زي السثل)، وكشا نزخب بيا األمثاؿ الدؾداف
 

 (درب الدبلمة لمحؾؿ قريب)                  
 
  :ويعشي ذلظ   

 (الدرب)ؼ... ميسا كاف .... ىي األىإلى نقظة ما أف  سبلمة الؾصؾؿ             
 .بعيداً  االسؾصل إليي

 
   و                              

 
 .(اباؾ دربيؽ ضي  مد  )                     

 
 :ىػ والزياب     

الذي كثيرًا ما يزل طريقو. وىؾ  ،ذلػ الذخص كثير التؾىاف                
 الذي يقؾؿ السثل ؼيو: (،صاحب الباليؽ)يتذابو و 

 
 .(صاحب باليؽ كزاب)                     

 
 وفي إسجاء الشرائح:

 
 )أمدػ دربػ عديل(                    



 
الحي ربسا يتبعو فعل غيخ  ،قج يكػف التيجيج وأ ...وىػ نػع مغ التححيخ        
 الصخؼ السححر. مغ ،محسػد

 
 زي: ةفي األغاني الدػداني (الدرب) ت كمسةوقج ورد          

 
 .(ماىؾ دربػ ...دربي أصبح)                 

 
 و                       
 

 .(الدرب الظؾيل معاي ...معاي... في)             
 
 مثل: (الغمؾتيات) الفزورات في (الدرب)واستخجـ  
 

 .(ي طؾيل ما بمحق الكعكؾؿعس  )                 
 

حسميا ىػ قصعة الرسغ التي ت الكاؼ األولى وضع الثانية"بفتح " (ؾؿالكعك  )     
أما  .شتج الرسغ العربي السعروؼ، التي تالذؾكية (اليذاب)شجخة أو فخيعات ع و فخ 
وال يسكغ استخجامو  ...فيػ يتسجد أفؿياً  ،(عس ي...)بالحي كشي  ،الظؾيل (الدرب)

عشد الرغبة لرعؾد ...كػسيمة الدمؼ ـسا يدتخجمثم ،(الكعكؾؿ)لمحرػؿ عمى ذلظ 
 السرتفعة رأسيًا.لسؾاقع ا
 
أغمبيا شيج  ،بق وشابقيغفيي ما بيغ شا ،في ارتفاعاتيا (أصيمة)بشايات تتفاوت     

مسا جعمو يبجو أكثخ صالبة  ،الحي غصي باألسسشت ،الفاخخ )الجالؾص(مغ المبغ 
بعس البشايات الحجيثة التي تتعالى سا شيب...يعشي بقى أممس ونزيف()وأناقة... 

شيجت مؤخخًا، عمى الصخاز السعساري الحجيث، والتي تسيدت بالصخقات الػاسعة 



ى )بتدكيغ الػاو األول )السمؾلؾة(،الدروب  لتي ال تتذابو وتمظاوالسدىخة  ،السذجخة
تديشت بذتى أنػاع وألػاف الدىػر... والشباتات الخزخاء (، فيي شخقات  وفتح الثانية

  تمظ الصخقات.ما بيغ  التي تشتطع السدافات والذجيخات الرغيخةغيخ السدىخة، 
 
كتدسية أو  ،قو عمى بعزشاحتى صخنا نصم (الدرب...)بتػشج فيشا االىتساـ    
 مثل:السحبب  الترغير صيغة وكساف في ،سع الحؿيقيبجؿ اال ،كشية
 

 )الدريب(                             
 

 ،ما يحسل والرقة والمظافة الحشيةيحسل مغ  ،وىػ اسع جسيل سيل الشصق     
أمخًا  درب()الخاصة في أوقات الخخيف، عشجما يربح  ،لجيشا (الدرب)ويػحي بأىسية 

 ،كثيرة متداخمة ومتعرجة (دروب) ،حيشسا كانت تتسجد في أوساط ديارناوذلظ ، حتسياً 
ومقاماتيا الدامية  ،ما كاف لمخزخة استحباباتياعشج ،جخاء كثافة الذجيخات والحذائر

في عميشا، مغ الشيل ومغ الدساء... حيث يتػالى اندكاب الساء  ،لجى أىمي ىشاؾ
ومؽ  مسا خمف لجيشا بعس السداحات السائية الستعجدة......متفخد تػاـؤ متجانذ

 أشيرىا:
 

 (ميعة البجا)                          
 
... التي (الذيخ أحسدود أوالد تروس )التي تذغميا  ،تغصي معطع السداحةالتي  

مع  الحمة القديسةمشصقة سكشية في الدشػات األخيخة .... وىي التي تخبط  أصبحت
 .جديدةالحمة ال

 
 :ونحؽ نتابع الدروب ما بيؽ     
 

  ..والفؾدة ...اشالرق          



 
 ..وقؾز الشقارة ،مقدوال          

 
 والفاسد. والكدسة.        

 
 ....والشقاؿ ..ومذروع التجاني        

 
  ....ومذروع ود الحدؽ ..حسدومذروع حاج أ       
 

  ...وغيرىا مؽ السؾاقع.       
 

 )شدرة( ود عرور و التؾمات.ل: مث       
 

زرايب تعترضو بعض )فكاف دربيا محمي... ،(ود قريزة)أما )شدرة(       
 .....آنذاؾ الذؾؾ(، السشتذرة في الحمة

 
 (الكشية)لقج أعجبتشي تمظ  عمي الذايقي(،)ود  الرفاعي السأمؾف  /أستاذيأخي و     

 إلييا أي سا إعجاب! التي أشخت
 

 االستحداف لديكؼ؟تجد  ترى  فيل يا           
  )الدريب(؟عسشا ولدى إخؾتي مؽ أوالد            
 

ة يش، الحي تع رسسو وتعبيجه بتق)درب الشسل(ىػ  ...عشجنا (الدروب)مغ أشيخ     
جيئة  تدسح لكل أفخاد السسمكة بالتحخؾ،فيي تعاوف فييا أفخاد الشسل جسيعًا، ، عالية
 متصمباتوغيخىا مغ واألوشاب بالسػاد الغحائية  غ أو غيخ محسميغمحسمي ،وذىاباً 
 ومغ غيخ عػائق تحكخ.... في سيػلة ويدخ،، الحياة



 
بسرحمة  ،جاء في القرز السجرسي في العقػد الفائتةوعمى ذكخ الشسل ودروبو،     

 عخض جائدة لسغ يحكى لو قرة بال نياية... الدبلطيؽأف أحج  التعميؼ األولي،
مريخه  فدػؼ يكػف  ...يشجح في تمظ السيسةو مغ الستقجميغ، يحالفو الحظ  ومغ ال
 ال محالة.... السػت

 
  !(وماتؾا ففذمؾا ... ،بقرريؼ تقدـ كثير مؽ الحكاة)          

 
 :التي تقؾؿ قرتويحكي وبجأ ل مخ  انبخى  أحجىعلكغ    
 

جأت في مػقع ما، وبالذرة اكتذفت أحج مخازف  ...الشسلمسمكة مغ مسالظ  ف  إ     
حيث أقاـ بيػتو متػجية بيا إلى أجحارىا، في نقل الحبػب إلى خارجو، عمى التػ 

 :القؾؿإلى أف وصل بو  ،يخوي واستسخ يخوي... و السحسية تسامًا، 
 

 دخمت نسمة وأخذت حبة وخرجت...     
 ثؼ دخمت نسمة وأخذت حبو وخرجت.     
 

 ودخمت نسمة وأخذت حبة وخرجت...     
 .سمة وأخذت حبة وخرجتثؼ دخمت ن     
 
فاستحثو عمى الػصػؿ لمشياية  ،لدمظافاستسخ في تكخار العبارة حتى سئع اىكحا و 

 بادره:الحاكي  لكغ
 

 !...مشو عدداً والذرة أكثر  !الشسل كثير يامؾالي ف  إ)    
 !(مؽ حبات الذرة الشسلسل ما نقمو حتى أ ك ...ربر عمي  الفأرجؾ      
 



ودب الشعاس  الدمظافلى أف سئع إبارات القرة السكخرة، وتتابع ع )الحكي(استسخ 
 فاحتار في أمخه....إلى عيشيو

 
 ...ال أجـز إف كاف الحاكي قد تدمؼ الجائزةقظعًا... لكشي )       
 ؟(جراء فعمتو تمػ عزرائيلحو رو  أـ تدمؼ        

  
 
غخب الذييخ في  )درب األربعيؽ(أيزًا يشاؾ لجروب عػدة... فشا مع اول    

في حؿبة مغ الحقب  ،معبخًا تجاريًا ىاماً  تكانىػ مغ الصخؽ البخية التي و  ،الدؾداف
وبيغ  ،داخل الػشغالستعجدة بيغ السشاشق  ...الخابط الخئيذ والحي يعتبخ ،الساضية

 بعس الجوؿ السجاورة.
 

 ...مؽ أطمق عميو:وكرماء القـؾ، ومغ مذاىيخ رجاالت الجيغ    
 

 )عؾج الدرب(                            
 
يع اتمغ مفارقة السدافخيغ لسدار  ،في غالب األحياف ...وتأتي ىحه التدسية    

 ...واالستجساـ االستخاحةاعتادوىا، مغ أجل  الخئيدة التي (الدروب)عبخ وتشقالتيع، 
الذيخ ذلظ  في دار، أضيافاً فقرجوا أف يكػنػا  ....سا خمفتو وعثاء الدفخ لجييعم

ومشاـ،  ..ومذخب ..مأكل سا يتخمميا مغ، بفاوة وحدغ الزيافةححيث ال ...الكريؼ
 ذلظ الخجل الكخيع... كشيةفأصبحت 

 
 الدرب( )عؾج                         

 
حسيجة، وكـخ  تػافخ لجيو مغ خراؿسا ب ،(الدرب)أي أنو استصاع تعجيل مدار  

 .الخكبافالعابخيغ مغ لئظ و إيػائو ألؼياض، آناء 



 
، وكثيخًا ما والخرطـؾ ديارنافيػ السكاف الحي يتخبع في السدافة ما بيغ  )المعؾج( أما

"الباضات" كسا يخوؽ لمبعس أو)الباصات يتداءؿ الخكاب داخل السخكبات الدفخية 
 ويقػلػف:...الحافالت بأنػاعيا(نصقيا، أو 

 
 وال لدو؟( "المعؾج")يا جساعة... وصمشا               

 
عشج السخور بتمظ البقعة مغ  ،وكاف مبعثو الخػؼ وال غيخه ،ؿ تقميجياً كاف الدؤا   

أدت إلى إزىاؽ أرواح  متفاوتة...لكثخة ما حجث فييا مغ حػادث مخورية  ...األرض
 كثيخ مغ الكبار والرغار.

 
ويتذكل، في يدكغ في ذلظ السػقع...يتسثل  )شيظانًا(لقج زعع البعس أف ىشاؾ    
مسا يجعل سائق السخكبة  ،وغيخىا كالحسير والجساؿ ...الجوابب ،األحيافمغ  كثيخ  

تتأرجح السخكبة ذات اليسيغ  ، حيثومغ معو في الفخ مسا يجفعو لمدقػط ،)يبلوز(
 مغ أكبخ السدتحيالت.... )استعداليا(وذات الذساؿ وتربح عسمية وزنيا 

 
 (كدؾرال) أما )الركاب(،مغ الشتائج الحتسية لبعس بحلظ يربح السػت     
التي تدتبجؿ ، تعتبخ مغ السرائب الخؽيفةف (...الرديخ)و (الخربذة)و (الغميت)و

حسد البل عمى )بعبارة  خفع الكفيغ إلى أعمى،السجعػمة ب )الفاتحة(فييا عبارة 
 ...(الدبلمة

 
، الذيير ب..)الزريس( (عبد القادر عؾض هللا)الذييد الخي ر أما بؽ خالي    

 عمى روحو الظاىرةبل قرأنا  ...ذلػ االستبداؿحانو وتعالى...هللا سب فمؼ يقدر لشا
حدؽ قبؾلو داعيؽ لو  ،هللا عميومؽ لرحسة بذلػ، ضارعيؽ باكيؽ و  ،كميا (الفاتحة)

 عشده.
 



التي تمظ  )العؿبة( الستسثل في ،(أعؾج يؾرتدؾداف...)بعشجنا  )المعؾج(ذكخني    
حدؽ ود الظيب ود السقدـ ).الذاب..، والتي أودت بخوح أخيشا (بتخؽيف القاؼ)تشصق 
التي يدتقميا وثالثة مغ زمالئو،  عشجما أصاب الديارة ب...)أريل(،السمقب  (السادح

مغ ىػؿ الحي أدى إلى انذصارىا نرفيغ،  ،)الفرامل(الستعمق بالكػابح ذلظ الخمل 
االصصجاـ بالرخػر التي تحف الصخيق مغ الجانبيغ، عالوة عمى االنحجار الحي 

 :فخمفد سخيعًا إلى قاع الػادي، يقػ 
 

   فييع جسيعًا. )السؾت... والكدؾر... والغميت... والرديخ(        
 
 ...التي كتب عمى بابيا بخط جسيل (702)بالشدوؿ مغ الغخفة رقع  ىسست    

 مقخوء مغ عمى البعج....
 

 العالسي الظيب صالح(والروائي )غرفة األديب                    
 
 (الدروب)عبخ تمظ  ،تمظ البشايات ؼ بي بيغوقادني مغ شػ   ،لى األسفلدلقت إان   
، نسصًا وشخازًا أدبيًا حيًا، السغخبية (أصيمة)التي جعمت مغ مجيشة  ،سفمتية السمتػيةاإل

يتجػؿ  اعتاد أف الحي والروائي الفذ،األديب ذلظ ألني كشت أتمسذ آثار أقجاـ ذلظ 
مشقصع  جؼ...العمساء التؾاضع في  ى، مغ مػقع آلخخما بيغ الفيشة واألخخ  ،ىشاؾ
 والحي قاؿ لي:كسا أشار مخافقي السغخبي.......، الشطيخ

 
 (.!ب... فيؾ اسؼ عمى مدسىطي  رجل )إف  الظيب                 

 
اليانعة الستديشة بألػاف  ،الحديقةمارًا أماـ تمظ  ...يتشاجى وخصػاتو الظيبكاف    

 الشدساتبتمظ  ةلقاعمذخئبة  ..وتجافعيا ..وندقيا ..لياتة في جسا... الستفاو الدىػر
، ىي ذاتيا في تجاع  لصيف ..الستقاشخ ..ذلظ الخزاز الخؽيفالسذبعة مغ  ،الباردات
 ب...والروائي العالسي  األديببعج رحيل  ..التي سسيت الحديقة



 
 )حديقة الظيب صالح(                         

 
وارفة  ..مؽ نبض إنداني !اربة! وما أصدقكؼ ؼيسا تكشؾنو وتدخرونوما أوفاكؼ يا مغ

  الرادقة! ..أياديو الرديقة نديةو  ..عبللو
 
 
ل مغ روعة الداحل الذخقي متػسجة ما جس   ،( الػادعةأصيمةدتمقي مجيشة )ت     
 لشفدي:وبخيقًا، جعمشي أردد وأقػؿ  ..وصفاءً  ..الحي كداىا جساالً  ،(ألطمدي...)اؿ
 
 ؟ كؾؿ" ثانية وال ششؾ )ياربي دي "كرمو          

 و مؾية؟( درةخ  جالؾص و            
 

مغ  ،أمامي مغ أفػاه الخواة  تشاثخت ،و مغ معمػماتتعمى ما التقص استشاداً       
السجيشة  أف ازدىار ،المريقيغ بو ومغ أصجقاء األديب ،)زيمس(فشجؽ  مشدػبي

 أصبحمتحزخة ( شخز، إلى مجيشة 02111) شيا حػاليوتحػليا مغ قخية كاف يقص
كاف ل ديب ، ( ندسة00111أكثخ مغ) تخاوحـ ما 2102عجد ساكشييا في العاـ 

اليج الصػلى، حيث أنو استثار معارفو مغ أصحاب القخار  (صالح الظيب)والخوائي 
 ما سسي:بإنذاء 

 
 (مركز الحدؽ الثاني لمسمتؿيات الدولية)                       

 
مغ شتى  ،الحي يجتسع ؼيو األدباء العخب ،السيخجاف الدشػي لحي أصبح مشبخًا إلقامة ا

 .)الظيب صالح(البقاع العخبية ومغ بيشيع 
 



 ،بكل ما تؾافر مؽ الزخرؼ مزاف   ...د السركز عمى طراز حزاري مغربي، بديعشي     
تتدع  ،فيؾ يحتؾي عمى قاعات واسعةالستشؾعة، والسقؾمات الجسالية  والشقؾش،

راالت السيرجاف، إلى جانب الإقامة أياـ  سيؾلة مؽ الؾافديؽ لمسركزالؤلعداد ل
مؽ  ، وغير ذلػاإلداريةالؾحدات مكاتب و  ،تراثيةالو  ...ثقاؼيةالسعارض الو  ،ستعددةال

 .الستعمقة بساـية السركز السرافق اليامة
 
وقيؾة  ،لرغيخالقخوي ا ..الدؾؽ بشايات وأركاف وزوايا  ...الداحلما بيغ     
 انت تقػدنيك مغ الذاي السغخبي.... تدشى لي تشاوؿ كػب  دافئ  حيث  (،القربة)

تمظ  ىعم (غير عاىر  )ألقجامو مغ أثخ  ...الكبيراألديب مدتخشجًا بسا تخكو  ،قجماي
 (غير عاىر  )مغ أثخ  اً تمسذ مػضعالحيخى، ف أقجاميالقجر يدػؽ فمعل  ،)الدروب(

 ...أديبشا الراحلقجاـ أل
 
 :(ابالدي  )قػؿ عشجىا فاستػحيت  
 

 ....وقبمت حتى البيؼ                 
 لسا رأيتيا،                 

 ....تمػ البيؼتقبل                  
 ،قبمة ثائر                 

 
 ....فقد أىتدي                 

 ،في قبمة إثر قبمة                \
 ....مؽ ثغرىا عمى أثر                
 .غير عاىر                

 



والحي لع  ،ف يخعى غشسو بخفقة بعس مغ الفتيات الرغارعشجما كاذلظ شػىج    
بعجه أ نصػاء،حج اال بو الحي بمغيجالديغ ندبة لحيائو أف وتدعفو شجاعتو،  يتجخأ

 و وىػ ال يداؿ شفاًل....وىي أم ...بعج أف فقج آخخىغ ...عغ الشداء
 

 ...يتػ لؼ تغيبيأماه ل
 ،خمف سؾر مؽ حجار

 
 ...ال باب ؼيو لكي أدؽ
 وال نؾافذ في الجدار.

 
، )سخيمة( ألبيع ىحجمغ الخعاة، إلى إ الفتياتبعج مغادرة يعسج  (ابالدي  )كاف     

 ًا مغوتصبع عمى جدجىا بعزالتي كانت تجاعبيا إحجاىغ...مغ تمظ 
 ..غير عاىر ..قج انصبع مغ أثخيكػف سا باحثًا ع ...تقبيبلً  يذبعيايشذأ و الؿبالت...
 )الدخيمة(.جخاء تقبيميا تمظ  ،لثغخ الفتاة

 
 ....فقد أقتدي في قبمة إثر قبمة

 عمى أثر مؽ ثغرىا غير عاىر.
 
مغ ىػاء  ،حيث تيارات لصيفة ...إلى الداحل (الظيب صالح)قادتشي آثار أقجاـ    
يا مشح أف رأيتيا تعتمي ىامة تي ألفت  ال ،السغربية (طاقيتي...)بكاد أف يصيح  ..بارد

 ...الرجل العسبلؽ
 
تتكدخ أمػاجو  ،البرخانحدار ػقع حيث م !...نيايةامتج البحخ أمامي إلى ما ال    

يدداد الحي و  ...)رغؾة(و  زبدفو مغ لسا يخم  ... شيباً ؼيذتعل سصح مائو  ..مغ أمامي
حي  يشغسس طرؼ الدساء  ،عجالسشتأى والتباإلى  كمسا تصاوؿ الشطخ ،سػاده عسقاً 

 .متساديًا في الدؾاد ... الذي أصبح داكشاً في ماء السحيط



 
في تخدده  ...محقاً  (الظيب صالح)لقج لسدت وعخفت في تمظ المحطات كع كاف     

 يغ. و مغ مشاجاة ذاتو بخوية وعسق مدتحبتمكش، التي وربػعيا (أصيمة)عمى 
 
 الستسددة السائيةداحات سفي تمظ ال ...بشاضخي ـ ىػ   وأنا أ   ...لقج شعخت ساعتيا   
 : أف  
 

 (.)جدسي خف...                        
 

 و                              
 

 )استراحت أوصالي(.                       
 

 و                              
 

 فارقتشي ىسؾمي(.)                       
 

 و                             
 

 )كأني ولدت مؽ جديد(                      
 

 وبسعشى آخر:
 

RELAXED"                                   " 
 



وباعثة األمل في الحات... ...(السميسة أصيمة)ىي  (السديشة) أصيمة كتفيت بأف  ا   
 ؽ:ع متجسُّ مسا لع يخد بخمجي مغ قبل، فيي  ،أضافت لي الكثيخوىي التي 

 
 ..)أرض          
 ..و سساء           

 
 

 ..وماء           
 ..وىؾاء           

 
 ..وأناس           
 (اء..يوؼأ         

  
 

 ."يرد الروح....ويظيب الخاطر"ع إنو تجسُّ          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الباكي الظمل                                  
 
 الظمل....حيث يؿبع ذلظ  إلى ...)أصيمة(مغ  رجمي تختف)   
 

وىػ كشاية عغ اتخاذ القخار الفػري الحي يتبعو  ...خظفياالخجل ىػ  (ختف)و    
ليا الخجل، فقج تكػف إلى القخيب  (ختفت  )، تتفاوت السدافات التي التشفيح السباشخ

 .أو إلى غيخ ذلظ الشائي السجاور أو إلى البعيج
 

 ...ألطمدياالسحيط عمى ساحل  "لسغربيةأصيمة ا"مغ  ...لخجمي (ختفي)تؼ      
في أرض ، التشيةأو  ة(،أو )المي   )عشد السشحشى( ...الشيل شاطئعمى  "كؾؿكرم"إلى 

، وتساثمت في كثيخ مغ بيغ السػضعيغ حيث تذابيت األشياء ،الذساؿ الدػداني
  سالف الحكخ. رجمي ؿ...)ختف(مسا دعاني  ومعانييا،وصػرىا صفاتيا 

 
وتخقج بيغ تمظ األشالؿ  ،(دومة ود حامد)إلى العمياء  تتدامي ...ىشا حيث     

غ في خزع ما الغارقي ...بقايا األىلو عشو بسا يخوي ،(الزيؽ)ذاكخة ضسخيا الثسمة، 
 ...حياتيع تجفع بو نذاشات

 
ػ وسكيشة قروية شكمت ذل، واختبلساً  ...مؽ ىدوء يدري بيؽ جؾانحيؼ سراً  

 اإلحداس.....وافر  ...الؾجداف اإلنداني
 
 ،الرغيخة (الدروب)قػا امتصاء تمظ الحيغ شالسا تعذ   !البدظاءبيغ أولئظ     

تحاكي خيػط التي ، الستشاثخة والبيػت السذتتة ...تمظ السشازؿ الستدخبمة متخممة
تمظ دتل مغ بيغ ت  فيي  ...تع ندجيا بعشاية فائقةتمظ التي  ،مقتجرمتسخس  عشكبؾت
أو  الغشيسات أو الدخيبلت)بعزًا مؽ  وي التي تأ، القخية كغالسمحقة بسدا الحغائر
صػب  ،في انجياح متػاصل ...(الحسير وغيرىا مؽ الحيؾانات األليفةأو العتاف( 
مغ خالؿ  ،الخالج، وىي تسزي في تعخجاتيا والتػاءاتيا الستقاشعة الشيل مشحشى



مغ  ،والخكبافوسعت الخاجميغ  كداىا اخزخار فاتغ، ...أشجار وشجيخات وحذائر
أرض ليع أىجتو سا م ...السحسمة بسا تدشى حسمو ،)الحسير(...ؾالجواب مدتخجمي 
سا زخخت بو ، أو ممسا تع غخسو أو زراعتو مدبقاً و  ،مغ خيخات (الجروؼ)الذؾاطئ و
وغيخىع  ،رعيغامغ الخاكزيغ والسد مجاميع  إلى جانب  )بروس(،قامت مغ نباتات 

 .جخاء نذاشيع الدراعي الستػاصل ،والشرب جأصابيع الجيأولئظ الحيغ مغ 
 
 ،إلى الشيلىشا......قادتشي الدروب   
 ...قادتشي إلى األطمدي ...وىشاؾ   
  .فسا أشبو الميمة بالبارحة   
 
وأخخى تشغسذ قجماي في  ...وتارة أتعثخ ...تارة أكبػ ،خصايا ىشا وىشاؾ بعثخت     

وأنا أتػكأ ... لتراب الظيشي الشاعؼ أيزاً امؽ  وأ ...الشاعؼ وحل مؽ التراب الرممي
"مدير مكتبة تاج الديؽ )سيف  ...ناسمغ األوؼياء  اصصحبػنيعمى أكتاؼ مغ 
أشالاًل  ،ومتدمقاً  متخصياً  ،(اإلعبلمي السعروؼ ...البديري  والرادؽالجامعة بالدبة" 

في  ،ةكاف يشبس بالحيا ماض   عمى ىجشػا بت نفديا نر   ،)الجالؾص(مغ المبغ بالية 
ات نباتمغ عمييا الصبيعة ذحة بسا ندجتو مت   ،، فقج كانت تصل عمى الشيلكل مشحى
 ...وتسجد مداحاتيا داشياتتبارى في تعالييا وفي انب ،خزخ

 
 ...(األديب) ىشا ولد   

 وىشا ترعرع ونسا عؾده...        
 وبياءً يبًا شحبتو تمظ الصبيعة بكل األريحية، مغ فيئيا السختػي زالاًل           
ومسا ارتذفو مغ ؼيس  ...بكل ما اندكب عميو ،... ودفعت بو متذبعاً ناضخاً 
إلى  هقاد ،أكثخ شسػلية ...دفعت بو إلى رحاب أوسع وروحي دافق، ...وججاني

ت وسسا بيا إلى آفاؽ ججيجة، ساعج...بكل رونقيا وجساليا ،ل شخريتو الستفخدةيذكت
 بيغ جػانحو.ػه ونس ...في بحر بحور األدب ،كثيخاً 
 



  
 
 ...حدثشي ذلػ الظمل   
 اعًا محترفيؽ...!يو الظيبيؽ كانؾا زر  أف  ساكش      
 
 ساثل،باحتراؼ ال ي   ...ذاتو وترتيب (أديبشا)وتشزيد دواخل فقد نجحؾا في تشسية  

 ،وأثسر ،قظرة...فأيشع زىرة... ومؽ كل نبع صاؼ  دس ؼيو مؽ كل خسيل زاه  
 وال أذى.  مؽ غير مؽ    ،دى الكثيروأى ،وأربا ،واستفاض

 
 ...ذلظ الخجل الربػح ...في تمظ الخبػع ...إف أندى فمغ أندى   
 
 ...(الباقر بكري )                       
 
ه ، بل عالؼ يسيمو كي يبظئ في مذيوالذي لمستصيًا حساره، الحي تػجو بي  

 ىحججيثًا مغ إقصعت ح...صغيخة (ظرؽ م  )باستخجاـ )رقبتو(...بالزخب عمى 
والتي  ،انبي الحسارعمى ج المكزاستخجاـ ساؾيو في عسميات  الذجيخات، صاحب ذلظ

 ...بفتح الالـ الثانية وكدخ الكاؼ ب...)المكد( في مجتسعاتشا تعخؼ
 
 و،مشندبيًا وىػ أىػف  ،)المكد( خؽيفًا بجؿ (غسزاً ) يغسزوفي بعس األحياف قج   

قاسية ربسا  (لكدة)خػفًا عمى نفدو مغ  ،مدخعاً  فيتحخؾ الحساروكثيخًا ما يفيسو 
  .(لغسز...)اؿالفػرية عمى عجـ استجابتو  تتختب
 
في أقاصي  ،(األديب الظيب صالح) أسخةإلى حيث يصل مشدؿ  )الباقر(قادني    
، مغ مخقج األديبإليو أسخة  توىػ ذات السشدؿ الحي تحػل ،ناحية الذخؽ  ،(كؾؿكرم)

 ...ـ0491ج ؼيزاف الشيل الذييخ عاـ بع ذلظ الصمل الباكي،
 



، الستػاضع ...جل البديطخ الذلظ  (عبد الرازؽ )السدعؾ  سخةاألالتقيت بجار ىشا   
سبق مغ حجيث فاجتخ نفذ ما سسعتو  ،وخمقو الخؼيع (الظيب)حجثشي عغ وىػ مغ 

 السغخبي: األديب عمى لداف صجيق ،(السغربية أصيمة)في لي استساعو 
 

  الظيب رجل طيب... فيؾ اسؼ عمى مدسى!()إف           
 

أماكغ جمػسو عمى الخماؿ الستسجدة أماـ فشاء عغ بأريحية صاؼية، حجثشي      
، وود الريس، )مرظفى سعيدوعغ ، ود حامد( دومة)وعغ  (الزيؽ)وعغ  ،السشدؿ

... بالسػدة زاخخ   الحي ساؿ عمى لداف   ...أضاؼ الكثيخ السثيخو  (وبت مجذوب
 ....كخ  مخيخ ذاول
 
بعج  ،بعج أف شسست الرجؽ واإلخالص مغ بيغ عيشيو الػاىشتيغ ...ألفتو وألفشي   

 ،متدافعة لؤلماـ ...انقزت عجمى ...مع سشػات مغ العسخاه تأمزي ،عخاؾ شػيل
 ع. يمح مؽ غير خؾر يبدو أو تؾؾف

 
فقج أتحت لي ما لع يجر بخمجي قبميا... قج ل ...!(الظيب صالح)رحسظ هللا يا     

فاستأندت كثيخًا  ،اً شخق أقراه تتبعت خصاؾ...مغ أقرى الغخب اإلفخيقي وحتى
 وذائع صيتظ... وبديختظ ... بخفقتظ...

 
 .....(أصيمة) ..ؾداعاً ف  
 
 ....(كؾؿكرم) ..وداعاً و             
 
 وإلى لقاء.....!                   
    
 



 
 السزيق اآلسر                          

 
 )العدو أمامكؼ والبحر مؽ خمفكؼ...(!    

قائج جير  ،(طارؽ بؽ زيادالقائج اإلسالمي )عبارة أصبحت مقخونة ب       
 األندلس...السؤدي إلى بالد البحخي السزيق بعج ما اجتاز السدمسيغ الفاتحيغ، 

 لمبحخ األبيس الستػسط... إحخاؽ البػاخخ عشج الداحل الذساليذلظ بعج و 
 
عخؼ يالحي السزيق ، عبخ ذلظ اإلسالمينطخة مذبعة بعبق التاريخ  لقيتأ    

فرل ما الحي توىػ مغ أىع السعابخ البحخية في العالع، و ، ب...)مزيق جبل طارؽ(
الحي يسثل و ...، في البحخ األبيس الستػسطبالتقخيب اً كيمػمتخ  02بيغ ضفتيو مدافة 

أما شسالو ؼيصل عمى  ،طشجة()بسجيشة  السسمكة السغخبية  أرض ، حي  أؾف ،جشػبو
وىي دولة  ب...)األندلس(التي كانت تعخؼ ...(اسبانيا)دولة شبو جديخة إيبيخيا، 

 مدمسة.
 

حج مجخمو مغ جية السغخب ما ، ويكاف يدسى قجيسًا بالتدسية العخبية )بحخ الدقاؽ(
الظرؼ ) عومغ جية اسبانيا يحجه السجخل السعخوؼ بأس (رأس سبارتيل)يعخؼ ب.. 

وقج حخؼ اسع جبل شارؽ  وتعػد تمظ التدسية لمقائج شارؽ بغ زياد..غر(...األ
 ، وباإلسبانية )خبخ الصار(،وأصبح يشصق بالمغة اإلنجميدية )جبخ لصار(

 
ال يفؾتشا أف نذكر ىشا أف مشظقة )جبل طارؽ( تتبع لئلدارة البريظانية وليدت   

 .سبانياالدولة 
 
يطيخ  ألطمدي،ااألبيض الستؾسط بسياه السحيط البحر عشج نقصة التقاء مياه     

 ،ماء األبيسيسثل حاجدًا واضحًا ما بيغ  ،)الزبد( لمعياف رسع مائي يعمػه البياض
حيث يمتقي بسياه  ،ندبياً  يتجفق مغ جية الذخؽ بأمػاجو الييشةالخائي خالو يالحي 



والتي شكمت مع ...ذي األمػاج العالية ،و البعيجعسقالتي تجلل عمى  ،السحيط الجاكشة
 ذلظ الحاجد السائي الحي أسمفشا ذكخه. ...أمػاج البحخ

 
بحػافخىا  العخبية الجامحة، التي تشقخصييل جياد السدمسيغ انبعاث و  تعانق سسعي  

التي استبيحت األرض تمظ  عشد الداحل الذسالي لمبحر... ىشاؾ ...السدمسة األرض
أحخفًا تسثل بجاية تأريخ إسالمي بحلظ الشقخ،  ، كانت الجياد تشقرقيرًا وإىساالً و  غدراً 
 ...عشجي صيحات الفخساف مغ أججاديوقتيا فتعالت  تسجد لسئات الدشيغ، عخبي

في غيخ ما وجل  ...والجروع ،الديػؼ عبسمسمبخقة  ...وتخعج ...تجوي  ،ميممة ومكبخة
 أو تخاجع....أو خػر 

 
وىؼ يخؾضؾف حربًا ال  ...مؽ أولئػ البيض رأيت بأـ عيشي مررع الكافريؽ    

فيؼ ما  ...ضاؽ بيؼ الفزاءقد و  ،الدأـ ؼويبتميي ، يتسمكيؼ الفزعأوارىايظيقؾف 
ًا أرض السعركة في ؾدع، يتخفى ممرتعد األوصاؿ مفجع  أو  ،ج  أو مزر  ،بيؽ صريع  

 الشجاة.بو يرـو إدبار متبلحق 
 
 :عشدما تداءلت بجر إلى ذىشي ما استغخبتو   
 
، الحي (السزيق)إلى مػقع ذلظ  ،جادي مغ السدمسيغ الفاتحيغكيف تػصل أج 

خ البحخ   الجشػبي والذسالي ... حيثالداحل سدافة ما بيغ فتقاربت العشجه ...تخر 
 ؟... كسا ذكخ سابقاً بالتقخيب كيمػمتخاً  عذخاإلثشي  ىتتعجأصبحت ال 

 
غ الخجاؿ الفاتحيغ مالسحاربيغ ضاؽ الفزاء بجيػش ... (السزيق)عشج ذلظ     

 فيغ ،العباب يسخخف  ...متجافعات...  مذخعات وغادرت الدفائغ مخاسييغالسؤمشيغ، 
 ،أرض الذساؿعمى  أحساليغب غمقيإلى حيث ي...  أشخعتيغب ف صيخ مغ فخح ي فجكي

 بالسخصاد ...  يقف ليغحيث كاف القجر 
 



مغ خ بأم...الشيخاف  صاليغ وأودت بيغأو  ... فتمطت...الذخر تقاذفيغىشاؾ    
تغمفو كانت و  العامخ، اإللياـ اإللييويغسخه يسمؤه كاف الحي  ،)طارؽ بؽ زياد(القائج 

المتاف تسمكتا وىسا ...الجدارة في مالقاة األعجاء بتبشي وتعيجه  ،الخوح الػاثبة لمقتاؿ
 وإرادة أولئظ السقاتميغ األفحاذ... وججاف

 
 الدابقة:تداؤالتي ى معجابة اإلأما   
واقتحسػا متاىاتيا في ... كل أبػاب السعخفة  ،أججادي مغ عمساء العخب فقج شخؽ     

وغيرىا  والفمدفة ،والرياضيات ،والفيزياء ،والكيسياء ،كالظب... مجاالتيا السختمفة 
 ...  مؽ العمـؾ

 
 :العالؼ التي اقتحؼ مجاليا، ومؽ بيشيا عمـؾ الجغراؼيا

 
 ـ(3311 -3011اإلدريدي )               

 
 فييا:معالع مػضحًا الحي قاـ بخسع خخيصة لوىػ     
 مؾاقع دوؿ العالؼ عمى الكرة األرضية، في اليابدة والبحر.       
 
نرل بالفاتحيؽ مؽ الرجاؿ إلى أقاصي أف  ،أال يسكؽ لشا ومؽ ىذا اإلرث العغيؼ   

حدب  ،مدتخدميؽ كل ما ىؾ متاح مؽ الؾسائل والؾسائط ؟الكرة األرضيةأطراؼ 
 ؟يس ومكؾنات تمػ األماكؽتزار 
 

ومشيع مغ ساقتو الخصى ....تػغل في متاىات إفخيؿيا جشػبًا مغ مغ الخجاؿ      
سػى  ....وبالد فارس ....ومشيع مغ احتزشتو بالد الخـو ....ى ما وراء بالد الدشجلإ

 ،ثقافةبحلظ نتذخت فا ،أو األفراد ،أو الجساعات ،الجيؾشحسبلت أف كاف ذلظ عبخ 
 العالع.قاع براياتيا في شتى وتعالت ورفعت  الحزارة العخبية واإلسالمية، ومعالع

 



 
 

 عديدي القارئ.....
ىشاؾ العجيج مشيا  ذاتي،ال ػتعمسوفي مديخة  البحرية،السزايق عمى سبيل سيخة    

 ....أشيرىا  ...نحكخ مغ بيشياتفػؽ األربعيغ مزيقًا حػؿ العالع، 
 مزيق:                     

بيغ السحيط اليادي والبحخ الػاقع  ،اب السشدبب -
 األحسخ.

 في الياباف. ،أغاتؾ -

 في الياباف. ،أكاشي -

 بيغ الدػيج والجنسارؾ. ،أوريدشد -

 بيغ ألبانيا وإيصاليا. ،أوترنتؾ -

 وأستخاليا. ابيغ تدسا ني ،باس -

 بيغ جديخة بالى وجديخة جاوة. ،بالى -

 يرل بيغ أمخيكا الذسالية وآسيا. ،بريشغ -

 يرل بيغ آسيا وأوروبا. ،سفؾرالبؾ  -

بيغ سخديشيا و كػرسيكا في البحخ  ،بؾنيفاسيؾ -
 األبيس الستػسط.

 بيغ جخيشالنج وجديخة بافغ الكشجية. ،بافؽ -

 بيغ السحيط اليادي والسحيط األشمدي. ،بشسا -

 مجخل خميج العؿبة.، عشج تيراف -

 بيغ استخاليا وغيشيا الججيجة. ،تؾرس -

    ومرخ. يشا(بيغ رأس دمحم في )س ،جؾباؿ -

   بيغ جديخة بافغ وغخيشالنج. ،دايفس -

 يفرل بيغ آسيا وأوروبا. ،الدردنيل -

 بيغ فخندا وانجمتخا. ،دوفر -



 جخيشالنج. بيغ ايدالنجا و ،دانسرؾ -

 .أفخيؿيايقع بيغ جديخة زنجبار وقارة  ،زنجبار -
 بيغ ايخالنجا و ويمد. ،سانت جؾرج -

 في شساؿ أوروبا. ،سكاجراؾ -

 خة وجاوة.بيغ سػمص ،سؾنر -

 بيغ اسكتالنجا وايخالنجا. ،الذسالي -

 يرل بيغ فمػريجتا وكػبا. ،فمؾريدا -

 بيغ الريغ وتايػاف. ،افرمؾز -

يرل بيغ الجديخة الذسالية لشيػزيالنجا والجديخة  ،كؾؾ -
 الجشػبية.

 بيغ شبو الجديخة الكػرية والياباف. ،كؾريا -

 يقع في الياباف. ،كيتاف -

ػ و كيػشػ يرل بيغ جديختي ىػنذ ،كانسؾف  -
 اليابانيتيغ.

 يقع بالجنسارؾ. ،كاتجات -

بيغ شبو جديخة القـخ وروسيا في البحخ  ،كيرش -
 األسػد.

بيغ جديخة ىػكايجو اليابانية وجديخة  ،البيروز -
 الخوسية في السحيط اليادي. ،سخاليغ

 بيغ جديختي جاوة و مادورة األنجونيديتيغ. ،مادورا -

ف بأمخيكا يقع بيغ أرض الشار ورأس ىػر  ،ماجبلف -
 الجشػبية.

 بيغ جديخة صقمية وإيصاليا. ،مديشا -

 بالسحيط اليادي عشج انجونيديا. ،مكدر -

 بيغ ماليديا وسػمصخة. ،ممقا -



يفرل افخيؿيا عغ جديخة مجغذقخ وىػ  ،مؾزمبيق -
 أعخض مزيق في العالع.

بيغ جديخة أواجي اليابانية ومشصقة شيكػكػ  ،ناروتؾ -
 في الياباف.

 الجديخة العخبية وإيخاف. يفرل بي شبو ،ىرمز -

يرل بيغ خميج ىجسغ وخميج بافغ في  ،ىدسؽ -
 كشجا.

 بيغ كػبا ويػكاتاف في السكديظ. ،يؾكاتاف -

 

 وناضخي   ...مًا ببرخي أف أقف ميػ   ....كاف حطي مغ ذلظ السذيج اآلسخ    
السفتػؿ بعشاية  ،حػؿ ذلظ الخط السائي الفاصلىائساف..  ..عائساف ..مذجوداف

)رأس عشج ....والداىي حدشاً  ....الست لئ بياضاً  (الزبد)والحي يعمػه  ....فائقة
 .)طشجة( بسجيشة ل(سبارتي

 
 ،شفدي ىشاؾبأدس ف ....بعيغ فاحرة ،أتمسذ ذلظ الحاجد الخخافيما فتئت     

مغ شسذ تبجو متتابعة تشبعث  ،وأشعة صفخاء ....حيث يخقج إحداسي السخىف
لتشغسذ داخل مياه  !تعمغ لحطة الخحيل ،ػاىشة.... تمػح بأيادييا المشكدخة

ؼيس مياه مغ متدع، في خزع  ....أغػص و ....وأنا ساعتيا أغػصالسحيط....
 القادر. أبجعتيا يج الخالقصاغتيا و  ....الستخعة جسااًل وفتشة ا،مسجودة حبائمي

 
تغيب  هللا أفولع يذأ خاسئًا و حديخًا!  وغادر الزياء  ....غابت الذسذ يػميا   

 :سامشي تعمستالتي  ....ذاكختيذاتي، وال شسذ شسذ 
 

 ،كيف يسكؽ لداعة الؾداع أف تكؾف            
 ومؤثرة.باكية، ومبكية، و  ،قاسية            

 



كسا كاف  ....في وجية لع أجج لمساء فييا متدعاً  ،دفع بي ذلظ الػداع القاسي    
، وأنا أعبخ مجيشة فأشخقت شسدي  ...السحيط. ومياه ستؾسطال مياهالحاؿ عشج مجسع 

التي تجاوز  ....عشج أبػاب مجيشة التأريخشخقًا... حيث انتيت بي السديخة ، )مكشاس(
ال فيي وزيشتيا،  ،كامل حميياتخفل في .... وىي مغ األعػاـ غوالسائتيعسخىا األلف 
 حدشاء ليمة زفافيا.....زالت تبجو كال

الظريقة التيجانية  شيخ ،الؾرعارؼ باهلل، الع ،ىي مرقد اإلماـ الرؾفيتمػ  
 ،الذييرة

 ،الذيخ أحسد التيجاني )رحسو هللا( 
 )فاس(.وىي التي تعرؼ ب.. 

 :ايصمق عمييا الكثيخ مشوالتي 
  ناس(.  وراىا  السا سفا)
 

(.... وعؽ )مكشاس(.... وعؽ تمػ السديشة الداحرة فاس)يظؾؿ الحدي  عؽ     
، في مقبل اكش(.... إف شاء هللا لشا الحدي  عشيؼذات الخاصية الستفردة )مر 

      .األياـ

                                  
             
 
   
 
 
 
 
   
 
 



 ذكرى الربؾع                           
 

يقػاؼ ، و ارتكػاز السقػاؿ فػي البػث واإلعشرػخ الحػػار )البػاىي ود حسػداف(ليكغ      
 ،ودرج عمػػى الثبػػات وبعػػج الشطػػخ ،ج عمػػى الػقػػػؼ والتأمػػلعشػػج السخافػػئ ، فيػػػ قػػج در 

الػػػػجخػؿ فػػػػي األغػػػػػار عشػػػػجه يعشػػػػى الكبػػػػخ أصػػػػبح نصػػػػػى عمػػػػى اإليسػػػػاف والرػػػػبخ ، وا
السػػتشباط مايػػػجور بالسخػػابئ، وأصػػػبح الرػػػغخ يعشػػي لجيػػػو التعسػػػق فػػي دقػػػائق األمػػػػر 

 والكذف دوف الغصاء ، والعصاء فزاًل كاف أو ندعا أصبح رغبة بغيخ شح . 
 

تع الفرل أخيػخا وغػادر الخوائيػػف، ومػازاؿ السذػاىجوف فػي دىذػة وحيػخة، تبعثػخت     
نطخاتيع وتجاخمت، وتراعج مشيا ضباب كثيف يعانق أبعاد الشجيسات، التي قػج خػاب 
أمميا في الت لؤ، وفات عمييا إثبات كياف أضحى سخابا ال يتػجانى كػي ي ػخى، وال يبػجو 

لذػط وغػار ، وأضػحى الطػالـ يزػع الحشايػا، وانصالقػة ليتبيشو السذاىجوف، فقج غػادر ا
 األنفاس، وتشيجات الرجور، وخفقاتيا، اندوت مغ وراء ىحا السخيع بال ميادنو . 

 
تى الرػت ، صػت مغ الدػساء يقػػؿ )...( أبػجًا ال يقػػؿ شػيئا ، بػل يػئغ .. يئػد أ   

ػ ؼيعػػػد مغػػادرًا أزيػػدًا انصػائيػػًا، قمسػػا يػػشع عػػغ شػػيء .. فيػػػ يخفػػت كػػي يئػػد، ثػػع يخبػػ
 رويجًا... رويجًا... في داخل الدساء، إلى أعمى.. وأعمى.. فأعمى ثع يغيب .

 
 )وديػػأتي السدػػاء بػػجاخل السدػػاء .. فيبتعػػج كػػل شػػيء، ويشتيػػي كػػل شػػيء، حتػػى     

ما عاد متأماًل، بعيج الشطخ، و مػا عػاد صػبػرًا، لقػج زوي كػل شػيء، وغػادر  حسداف(،
 ، وإف عد عميو الفخاؽ، فقج مات كل شئ وغار .مع الخوائييغ )ود حسداف(

 
 
 
 



 ......، (كردفاف)
قبمة الغخيب وبجاية السمتقي ... تختاؿ لتشادى عمى فتاىا، وتحذػػ الػشفذ آمػااًل ،      

رؽ أىمو ، والزع بالرجر، أصبح مدػمػب فال غخو، لكغ تسدؽ األحذاء ما عاد السفا
، والسذػػية كثيػػخا فػػي التجاىػػل والالمبػػاالة  ، يفػػخط)ود حسػػداف(القػػخار، وانفػػخاج سػػخيخة 

عمػػػى سػػاعج الػػدمغ ، فقػػج صػػػار الخيػػاؿ مجػػجواًل عمػػى فتػػػات  بعكػػازالسذػػبػبة، تدػػتشج 
 السخدوف مغ الحكخى، و أصبح مدباًل عمى شتات أياـ الدواؿ،

 
ىشػا تحػت التػخاب، تكسػغ عمػة السحرػػؿ، حيػث يدػخي الػجود، والثعبػاف، والدػػس،    

عمػػػى  )البػػػاىي(انػػػا، ؼيخػػػتمط ىػػػحا وذاؾ، وتتعػػػحر الخؤيػػػا، ويبكػػػى والشسػػػل، والقسػػػل أحي
الفخقة، عمى الكمسة، عمى ماض ما زاؿ تػاقًا يصػػؼ فػي الػجنيا بأجسعيػا ، عمػى فكػخ، 

 عمى بجف باليع مشذغل. 
 
 و نػاس "العػيش " و "الػديب "أزىػى مػا تكػػف، يػأتي  )كردفػاف(تجور الخحى وتبجو    

 (،)شديرة الغبيش ناس )عبد هللا( " و و )آمشو(
 

... بػػى )نزػػسًا( بعرفػػؾ بػػراه، ونػػايسمؾ فػػؾؽ رايػػًا و يشػػؾني كسػػاف )البػػاىي( )يػػشؼ     
سبلنػػة تػراب، وااليػد التانيػة مذػػغؾلة ال بػى إيػدو بخبػرو بػراه... يدغػدغ فػػي عؾيشػاتؾ

 ...(  بالعكاز
 
 ...)الميمة يـؾ العيد 
 ،طير البقروأشؾؼ ، اشؾؼ أمي داير 
 القزيؼ ،شديرة  و ،و )شديرة( الخروب 
 واشؼ إيدي، صرر نعيجاتي،داير أ 
 ،بالمبؽ "البريدة"وآكل  
 ؾباؿ طمؾع الذسس، 
 مع شراب الذاي.(  



 
ؾ(، التقػػػؾؿ خظػػػؾط وجيػػػ)خظؾطيػػػا فػػػي  عػػػاىرة ،وجعػػػة بػػػى )البػػػاىي( يشػػػؾني    

)كشتؾر(، وىؾ يتحدر، و يعض عمى بشاف أصابع كداىا الشػدـ، ناعيػًا أيػاـ طفؾلتػو 
، التػػي كدػػتيا أثػػؾاب البػػراءة، والحشػػيؽ الػػدافئ، فػػي فريقػػؾ )الخػػت( فػػؾؽ السفقػػؾدة

    :)القؾز( )الؾراىؾ( الحمة
                                

 حميل أياـ الفريق،
 ،أياـ الؾليدات تسذي الزرع

 وتؿبض العتاب،
 تدؿيو مؾية مظرنا السا غذاىا تراب،

 
 يسة، نؿية لؾ شفت ...يا
 مؾة حبلوة الدكر،مؾية الفؾلة ... ح

 ... حسدوف ومؾية بيرنا ... بير 
 حمؾة حبلوة الدكر،

 سبلـ، ل ي ؽ يقؾؿوحمؾة حبلوة السريؾد لس  
 ،فؾؽ إيدي يداويخت إ

 
 ومؾية الغربة، أكاف ضقتييا...

 زي حبلوة العرديب،
 .في فريعاتيا خدرة...  وزى أللؾبة
 !مره ... مرار

 ؾز،وزى شؾكة اليجميج... وطعشة حدكشيت الق
 حارة زى الشار.

 



الحي أصبح مصية الحكخيات، و ندج الخيػاؿ، وعسػاد  )الباىي(تذابيت البقخ عمى    
الخصػػػػػط السبيسػػػػة، فاسػػػػتحاؿ عميػػػػو التعخيػػػػف والتخرػػػػيز، فػػػػأدرج الكػػػػل فػػػػي قائسػػػػة 
الحكخي، التي ما بجأىا إال وانتيى إلييا، وما خخج مشيا إال وبػجأ فييػا.... فحشيشػو يتدايػج 

فػػي محاولػة مشػػو، لتجسيػػع شػتات مػػا تشػػاثخ مػػغ  كبلمػػؾ مػػؽ حتػػة لػػى حتػػة(،ز ..)يقس ػو
 سدت معالسو، وتػارت آثاره... ذكخيات ماض  ش  

  
 بحؽ لى الرميمة...
 الفى قفاىا فريقشا،
 وكتيؽ السظر،
 يداتو...يكركر لى رع

 ويتؾسؼ فى بريقاتو،
 تمقيشي يا الحمؾة .. بيؽ الحمة والبمدات،

 بمسمؼ فى ورؽ غبيش.
 
 بي حساري،و 

 البخت عمى كتيفاتو تيرابى..
 وفؾؽ سرجي،
 بذب وأقؾؿ :

 .(يا الدادات بل باسس)
 

 ويؽ مؾسسشا..؟
 ويؽ كاجريب ترسشا..؟

 ويؽ حسمتشا؟
 ويؽ صقارنا؟ يا حمؾتشا.

 



في واد  وارؼ  مغ الحكخيات ويتأمل، يذتعل بجاخمو الخجاء،  )ود حسداف(يجػس     
 ء، التي كثيخًا ما تػارت عغ خيالو.....  والتػقع، واقتخاب ساعات الرفا

 
 السرواح... وفي 

 بجيشى الشؾيح.. نؾيح دوكتشا،
 والعؾاسة فى ادياتػ..

 تمؾح لى ،
 :تشاديشى وتقؾؿ لي

 !تعاؿ اتعذى
 تعاؿ يا عذاي.. ضؾؽ الزاد،

 اف شاء هللا جديد..
 ونذؾفو ؼيػ جديد،

 
مغ الكمسات التي يسمؤىا تجس فرارت  ..ومحتػى حجيثيا ،نبخات صػتيا تتغيخ   

 ،رءـوذلظ الحي يجػس بجاخل نفذ كل أـ  ...ويزسيا األمل الجافئ ...الحشيغ
 عة بالتسشي وحدغ الشػايا...مذب  
 

،  يـؾ الحشة، والزغرودة، ورمية السردـو
 يـؾ الرفقة، يـؾ الديرة لى ضريح الذيخ،

 شؾفػ تقدؿ وتقظع الريذات،أ
 ،ي ، وصفقي ليوتقؾؿ: تعالى يا أمي ... زغردي ل

( يا وليدي  .حميمػ )إت 
 

بػػال دليػػل أو ؾػػبذ مػػغ ضػػياء، تشػػجفع الخغبػػات، كاندػػياب الػػدمغ عمػػى أمػػل قخيػػب     
، فتقػػػى العػػـد عمػػى اسػػتجالب كردفػػاف(مبتغػػى، وتتذػػابو وحػػجات التكػػػيغ فػػي نػػػاحي )

 !فتػيؼ الدساءالخخيف والزياء ، 



 
الكبػار والرػغار، حتػى الػحيغ  كسػا ىػػ الحػاؿ، محبػب لشفػػس )كردفػاف( خريف إف   

، يصيػػب الػػذيؽ يزرعػؾف األمػل ويبذرونػػو فػي مؾاضػػع السعانػاةال يكتبػػف أو يقػخؤوف، 
، ويدػعجوف لخؤيػة البػخؽ الخػاشف، وتدػصػ عمػى نفػسػيع نػبػات )كردفاف( خريف ليػع

الكآبػة والسمػػل، إذا مػا أشػػل الطػالـ عمػػى غيػخ أوانػػو ، أو إذا مػا غػػاب القسػخ وانصػػػى، 
مػػا تػػخاكع مػػغ سػػحاب ، أو إذا غخبػػت شسدػػيع، وتالشػػى بخيػػق سػػشاىا،  خمػػف غياىػػب

 عشج الذخوؽ....
 
ة لػؼ يكػؽ، لقػد صػاحبتو الؾحذػ ف شػيئاً وكػأ )ود حسػداف(لػدى حػاؿ الوقتيا تبدو    
و ، فغدا مظية لكبؾات الدىر، وأصػبح ال يزػيره أآجاالً  وأنيكت كاىمو الشؾائب ،أياماً 

ضيو تتجدد، يسشي نفدو ب..)الؾندة(، مع يغض مزجعو ما يغض... فرغباتو لسا
 )ناس آمشو وناس عبدهللا(، ولى أمو يقؾؿ... 

  
 دا كمو بدوره ،  وبظراه يا أمى،

 بدور الذيل،
 بدور الؾندة نص الميل،

 ويؽ ناس آمشة؟
 يا أمي؟

 
 ويؽ عبد هللا ود عسى .؟

 تمقاه ديسة يررر فى نعيجاتو،
 وقت الدرحة،

 و فى حسيبلتو،بالو كمُّ 
 

 روياف عبد هللا..
 لبشو ديسة وفير،



 تف..يشقط تف..تف..
 يكب يا حمؾة فى الدورية وفى كبروسو،

 يذرب...ويذرب.. )ويجغؼ(...
 يدقي لى وليداتو،و 
 

 شفتو كثير بيحمب شق..
 والذق الثاني... لى حسيبلتو،

 بدورىا تعيش...
 تكبر تجيب العيش،

يانئة، ويبجأ استجالب الخفاـية غاية مشيا تبجأ الحياة ال )العيش(يربح ىشا    
والجعة، واستحجاث السذخوعات وتشفيحىا، ومغ بيشيا دفغ العير وادخاره، لمكفاية 

 السدتقبمية.... 
  

 خؾى عبد هللا،أارادب فؾؽ ارادب ... 
 بدفؽ العيش،

 ووقت الحؾبة ..
 ،عبد هللا مؾنتا في مظسؾرتا

 لمتجار، بدور يذيل عيذا ما
 ر.بدور فزيحة الجا وما
 
 ؟؟ثؼ ماذا بعد...؟   

تػػارة تسذػػي عمػػى عجػػل، ؟ شذػػخ الػػحكخيات عمػػى الخقػػائقبود حسػػداف "  أيكتفػػي "      
 )القفر(، )الفقر( و ..ؼوأخخي قج يخصئ القارئ في تحجيج مجاىا ، واستشباط الحات، 

 عشػاناف شبيياف لجيو، واف شابيسا التقجيع والتأخيخ فى تػالي الحخوؼ .
 



خ ويفغػػ " ود حسػػداف "وبسػػا يجػػجي يعػػدؼ  " ود حسػػداف "ي لػػغ يشتفػػع بسػػا ال يجػػج    
، بػيػػػة التقػػػاط الكمسػػػة التػػػي تشدػػػجع ونػايػػػاه ، ؼيعػػػػد القيقػػػخى، ال ليتخاجػػػع، إنسػػػا وفاىػػػ

ليجسػػع قػػػاه، وتػػارة أخػػخي يدػػجؿ عمييػػا ثػػػب القشاعػػة القػػاتع، كالػػجياجيخ، عشػػج أشػػخاؼ 
 ة الباكية.....في جػؼ ليمة مغ ليالييا الخخيؽي )كردفاف(أودية 

  
 فى ضبلـ الميل.. ...حميل ضؾ لسبتشا لسؽ تبلعبو الريح

 يروح تاركشا .. فى ضمستشا،
 ما بشخاؼ .. وال بشفتش الكبريت،

 ضبلـ الميل، في..  نؾاصل لي كبلمشا
 

 نظرى الفات .. ونظرى الغاب،
 ونظرى المقسة .. وعجيؽ الحيب،

 ،وشربة مؾية فى الكاجريب
 ؾلة ووب...وركبة ناقة .. وق

 وقؾلة.. يسو شؾفى الديب،
 بحمق ، بالفريق،

 باآلداف، وصياحا
 جيعاف ...

 ووب عميشا ..
 الحسبلف. وب عمىو 
 
، وأشعمت بجواخمو حالو في غخبة لسمست عميو كل أنػا  )الباىي(يذكػ    ع اليسـػ

باالت مغسػرة، في ؼيس مغ الديت حتى االكتفاء، فأصبح في ولو  مسس، نيخاف ز 
نفدو مغ خاللو ما تذي ت، مسا ىػ قابع في شي السحاؿ ؼيسا يصارده مغ تذي ت 

 ضشػف وتسشيات....  
  



 نا السذتاؽ أشؾؼب عمي أوو 
 الديب،

 واشؾؼ الرمة فى القيزاف،
 وصؾرة الدـ .. وطعؼ الدـ،

 يب،ر حوتسامة الس
 وبيت القش،

 وقؾلة عرت ...
 وقؾلة تػ ،

 
 حميل بمدى..
 وناس بمدى..
 وقؾلة كر،

                               جدادي.مع 
 

صػجى قػجيع، مػا حدػو إال وقػت انتقػاص الػداد، وضػيق  حسػداف( )وديخف بأذني       
وقػػػت  111ذات اليػػػج ، وقػػػت انػػػجفاع وانػػػجالؽ الدػػػجية، فػػػي سػػػفح الػػػحكخيات الػػػػارؼ 

اجتيػػػاح الجػػػػجب، ل قحػانػػػة الػاعػػػػجة، وقػػػت الفاقػػػػة والزػػػياع، وقػػػػت العشجييػػػة الييشػػػػة 
 ج....السدا
 
يري كل شيء، عمى غير السعتاد، والردى يشزاح في تتابع كخػيط الكدػاء الجديػد،  

والتسيز أصبح في زواؿ، ساعة مػابيؽ السغيػب والذػروؽ، حيػ  يشظفػئ كػل شػيء، 
حتػى الػػرنيؽ عبػر الرػػدى، إال مػا قػػد كػاف يتبختػػر مػا بػػيؽ الغظػاء ومػػا بػيؽ الجفػػؽ 

مميا كل مػا أنتجتػو قدػؾة الظبيعػة، بعػد القمق، في ذبذبات مشتغسة، تدمػ طريقًا تخ
 ندج مؽ الكداد والبيات والشدياف.....

 



نفحات إشخاؽ الذػباب، التػي شػفػت بػو، حيػث أصػبحت نطخاتػو  )الباىي(غسخت     
تائية، ؼيسا بجا مػغ نزػخة الػػادي الغارقػة فػي ميػاه الخخيػف، بعػج أف عجشػت األمصػار 

 ...وشيات الخماؿ، لتخخج أذيشات حذائر خزخاء، 
 

شػق   )وكتػيؽ(، )ود عربػاف(شؼ ريحتة بعج ما   )الدمعمع(،و  )برل الكبلب(،"     
غرػؽ )غدػؽ( جػارلؾ  و ،حساره، بعد ما تيرابيا قاـالعرخ، بػى  )ود الجييشة(بالد 
 "......شؾؾ
 
 
  ؟ما بتخاؼ هللا ياود الشاس 

  ي،قمبودـ  ..دا ما عرقي
  لدي،لى و  دا كل الداخرو

  تي،وعسار عيذ (تينمؾ )دا ما 
  ...لى كبري  دا كل الخاتؾ 
  ي،ولى أىم ...ولى غشسي

 الذؾؾ، (ؽؼيو )غد رججر ت
 تخاؼ هللا يا الدخري؟ما ب
 
تغسخه ذكخيات أضحى ليا شعع  )ود الجييشة(،مغ بيغ مفتخ  يتجاعى الحجيث السخ     

 خاص، قج يداعج في تزسيج جخاحاتو الشازفة...
 

 مقظر دربيؽ،زماف وكتيؽ االنجميز ختؾا ل
 ي،وحبدؾا السؾية مؽ ترس

   ومؽ...
 ... وجد جدي، الؾارثؾ، مؽ زمؽ جدي (طيشي)
 



 وحاتػ كشت ما بيتؼ...
  عذاف الخير كثير عشدي،
  وعشد أمي... وعشد عسي،

 وبيت  أختي... ودار خالتي،
 بى  لؾبا، كاف بى مؾية...كاف 
 باكل واشؼ إيدي..

 
 هللا يذيد ويذيد )عشيقريبي(...

  ،في العررية بجروال
 تحت حاحاية،

  ؼ قظية،أو خذ
 

 والباعؾضة تشؾني فؾؽ اضشي،
  وفى سرواالً كبير بمؼ كرعي.

 
 وابل ريقي...ذرب ومؽ مؾية في كؾرية ب

  ي،كر واخت بشيتي )الدارة( في ح
 ... وتفمفل لي كساف دقشي،لي (تقؾرد)
 

 في )الؾكت( داؾ...
 

 ،(رياليؽ)عيذشا بى كيمة وحاتػ كانت 
 ،(كبذيؽ)ب يجب (األردب)وكاف 

  ...تحمب تف (غشساية)و
 ،اا(سخيبلتي)وبى 
  



 ،يؾميؽ لىكاف السؾية ما بشزؾقيا 
 لبشا كتير وخيرنا وفير... 

 وبالشا طؾيل  .......
 كتير وقميل، وما بشبخل بى 

 
  ...ما الجؾد حارسشا مؽ جدودنا قبيل

 ...ا معمؼ السميؽ...اوجيبش ،(حرـ  )نقؾؿ 
 

 شدـ عذاف،وما بش
 الحاج  بجيب قدحو، 
 ؾرية..ـ يجب كؾ د التو و 
 ،بي مبلح لؾبو فى العذؾية 

 ي العازة....وخالت
 ،بي عريدة دخؽ بالمبؽ مدؿية 
 

 !وكاف لى الدومة
  ...ما بشقظع مشي (براده) 
 ... (الحؾبة)ووقت  
 ،فى جشبي ةاه ديسبمق
 

  الميؼ(، و)الحشية(، و)شيمشي)في أرض الغخبة والبعاد عغ أرض الػشغ، وافتقاد      
 : ويشاجي ما بالجواخل حيث يقػؿ )الباىي(، يشادي واشيمػ(

 
  تعاؿ الميمة شؾؼ داري...

 ،(خذسي  سجؼ )... و (رمادي) و
 



 فات .. ،الدعيتو جدادي
 ،رحل مشي

 ...مؽ لبؽ غشسي لي، (حؾليؽ)و
  والد عسي... (رةجي)ومؽ 
 

...  حميل الحاج حميل التـؾ
  ...حميل لبشي 
  
 

يسزى )الباىي( يؤلف رباط السحبة بيؽ قدميو، فازدادا قربًا وكبريػاء،  فغمػت       
االرتسػػاء مػػؽ الثػػرى، وطػػؾؽ الذػػح خظػػاه، ؼبخػػل عمػػى السدػػافات  قػػدماه قػػريبتيؽ

 أمامو...
ؼبكػػى )البػػاىي( عمػػى أمػػل زوى وتجاذبتػػو أيػػدي الغػػبلـ، فػػانتيى كػػل شػػيء، حتػػى 

 والثغاء انتيى، الخرير انتيى واليديل انتيى، 
 

  مي...ى)حميل أ
 حميل بمدي.....

   بمدي(.  وناس 
 
 
ة لػؼ يكػؽ، لقػد صػاحبتو الؾحذػ ف شػيئاً وكػأ )ود حسػداف(لػدى حػاؿ الوقتيا تبدو    
، فغدا مظية لكبؾات الدىر، وأصػبح ال يزػيره أو آجاالً  وأنيكت كاىمو الشؾائب ،أياماً 

 يغض مزجعو ما يغض .
 

                            



وليالييػػا، واسػػتسع كثيػػخًا  )كردفػػاف(كثيػػخًا عمػػى بكػػى  ود حسػػداف " غخيػػب أمػػخ "        
ومخاعييػػا، وىػػػى أخيػػخًا، وخبػػا نجػػع  ب.. )كردفػػاف(وأغانييػػا، وتػػاه كثيػػخًا  ؿ.. )كردفػػاف(

 ضيائو، لقج عاد غخيبًا يخب في وحل الغخبة القاسي .
 
فقػػج كػػاف عمػػى الشػػػيس ... أضػػحى  كػػاف ىػػحا كػػل مػػا يبػػجو، أمػػا فػػي روايػػة أخػػخى،   

أليفا يؤرقو البعاد ، جاؿ بشطخه في رفق ىيغ، كسا تجلف الحدشاء لخسع الخزاب عمى 
يف...خؽيػػف)البشػاف ،  ، كػػاف يحػػذ بػشػػأة البعػاد والفػػخاؽ، ؼيكػػتع كػػل مػػا (برفػػق... ـر

ي يبجو، ويسذي ىيشًا عمى استحياء، بعيج الخياؿ، ثاقب الشطخات، واسع اإلدراؾ، ويمتق
  الشاصر قريب هللا :التي قاؿ فييا  ب.. )كردفاف(

 
 حػشيؽ،  أبدار ؿ..)كردفاف(           
 لفتاىا البعػيد أـ ىػػي تشدى ؟                      

 ..و
 أنت مؽ كردفاف ميجر روح،          
 قدساً.   ػر إال لػتشزؿػلؼ تياج                    

 ..و
 لحسى بدويات،رعى هللا في او            
 مذياً وجرساً.   زحسؽ الظريق                    
 ىؽ في الحػدؽ لمظػػبيعة أشبػاه،          
 ػداً. ػػوح ػؾراً ػػشع شيا ػفػق  واف                   
 وشاح، ير ػػغ  باديات الشيؾد          
 صاف نيػػداً وخاف آخر مداً.                    
 س الغساـ يعترض الػيؼ،مثل قؾ           
 سداً.ػػائب طػػع الدحػػيؾسػوال                    

 ..و
 كردفاف أشحذي سبلحػ إنا،          



 سؾؼ نجمى الظغاة عانيؽ خرساً.                
 طيراً،    األرض   وسشسؤل          
 دندت فداداً ورجداً.  بعد أف                   

 
   ..و

 بشاه ما سد فقرا لفقير،رب سد         
 اً.ػػبأس   شاسػػال  ىػػوق  وال                      
 سزارع رقاً،ػػػال شبػػاعوير إػػػػغ        
 يد السزارع فأساً.  ما أقمت                        

  
باليجخة داخػل اليجػخة، فيبتعػج عػغ مػقػع ليرػبح أقػخب  " ود حسداف "ىكحا يحذ     

 ؿ..تجاخل األمػر وتتذابظ، وتتذتت اآلراء، ويربح الخمػد آلخخ، وىكحا ت
  

 الذكريات،  ندج)   
 ودفئ الربؾع،

 وحبلوة الرجاء،  
 (لعؾدة الخريف والزياء معاً 

 ؼ...:  
 

 بالردر، 
 أسساء...

 وفى األحذاء أسساء...
 وإخفاؽ عمى الردر، 

 
 فشحؽ الميل إذ جشا، 

 إخبلء..  فر وكقاع الدار ق



 ى، ليـؾ الذي ول  بكيت عمى ا
 فسا صبري عمى الساضي عمى الدىر. 

  
 غريب عاـ أفراحي كعامي الثاني مؽ عسري، 

 عجيب أمر أطؾاري و ترحالي و وجداني إذا حشا. 
  
 

 قزيت العسر ياربي كعبد ببل مؾلى، 
 عبدت المحؽ واألنغاـ في الدتر... 

 سأحسل كل ندج عمى الدر...
 

 وأحرر كل الذي يرجى، 
 أحبائي عمى الدنيا،لشبكى 

 ،صداءفسربعشا نار وأ
  

 ففي األحذاء أسساء... 
 وإخفاؽ عمى الردر، 

 وبالردر... 
 أسساء.

 
السعػػاييخ والسقػػاييذ لكػػل مػػا يصػػخؽ خمػػجه، وىكػػحا يخػػط  (ود حسػػدافىكػػحا يزػػع )    

فييػا يػخي تشاسػب السقػاـ، وىػػ كثيػخ اإليسػاف واسػع اإللسػاـ ، بػأف محتػػػى  التػيالرػيغ 
رػغ إنسا ىػ عجد عغ القجرة أو اإلقخار، فالتػاجج ما بيغ الحػيغ ... والحػيغ كل ما ي

يسمػػى عميػػو أف يسمػػى عمػػى الدػػائج بيشيسػػا بسػػا يدػػج الػػشقز، ويخفعػػو درجػػة قػػج تتجػػاوز 
مؤخخات التكامل، وما ىػ دوف ذلظ، ولكشيا تبجو في حيشيا عمى ما يخي " ود حسػجاف 

 بجاية الشيايات." أسسي مغ اف يخسع عمييا شعار الشجية و 



 
إرادة غيػخ ذات كيشػنػة .. مػغ الرػعب ورود ذكخىػا فػي  ؿ..)ود حسػداف(  السعيػار   

رائػػجة اليسػػيغ  )ود حسػػداف(شائمػػة أحػػج مكػنػػات القػػػائع القابعػػة بػػيغ يجيػػو، فيػػػ كػػشفذ 
بػػجثار الخػػػر ، وغزػػبة مكتػفػػة بخبػػاط الػبصػػة،  ةانتسػػاء فيػػػ قػػػة متمفعػػ واليدػػار والػػال  
تأتى عمى أثخ ارتجاج خيط العشكبػت الػاىي، وقج تترمب ممػئ العشفػػاف تمظ التي قج 

 متعرية متأبية. 
 
مثػػػل ىػػػحا السعيػػػار أضػػػحى رغبػػػة الغالبػػػة السغمػبػػػة عمػػػى أمخىػػػا ، وأصػػػبح تخيػػػاؽ     

الدمدػػبيل لمذػػخد الزػػػائعيغ، وغػػجا حرػػػشا دفيئػػا لالجئػػيغ عشػػػج مػػا تدػػػصػ وشػػأة القػػػخ 
اييخ ، معيارا يدج بالقجر حاجة مدػتخجميو ، ولػع والدميخيخ، لقج أصبح كغيخه مغ السع

مكدػر الخاشخ .. مكدػر الخاشخ .. سمذ الشطػخات ثاقبيػا ..  حسداف( ..)ودؼال  
 يخي حيغ يخي وجو الدماف كالحًا مزيئا ..

 
غخيبػػػا .. فيػػػػ يػػػجنػ مػػػغ التشػػػاقس كمسػػػا تػػػجافعت  )ود حسػػػداف(فػػػػا عجبػػػي مػػػا زاؿ    

بفتػػػات الجديئػػػات  (البػػػاىي)يػػػاتخى يسػػػػج خػػػاشخ  الثػػػػاني فػػػى اضػػػصخاد .. إلػػػى متػػػى
العارية؟ ... الستأرجحة الخصػات؟، التي تبجو وكأف تيار الػدمغ، مػا عػاد ذا اثػخ عمػى 
 ما تػالى مغ أحجاث .. لعمو الدماف نفدو الحي أودى بكل شئ إلى غيخ الشياية .. 

 
تعشػػي بدايػػة  فػػالؾجؾد يعشػػي " مػػا قبػػل الشيايػػات " .. والشيايػػات ىشػػا )لػػؾد حسػػداف(

 الؾجؾد، في صيغ وفق قؾالب جديدة مدتحدثة.                                                   
 
لعمو الخجاء لعػدة الػجػد ما دفع " ود حسػجاف " الف يطػل غخيبػا ،غيػخ آبػو بسػا قػج    

فػػال  يشسحػي أو يتػػػارى .. ومػػا قػػج يكبػػػ أو  يفتئػػج .. فصالسػا كػػاف اآلتػػي مدػػتجركا سػػمفاً 
أحيانػا ... والدػخط والحقػج ،  عمجاؿ أو قمق، لكشو التقمب الحي يػرث الحسيػة والتعطػي

ثػػع الفقػػخ وأخيػػخا الزػػياع .. وكسػػا يػػخي " ود حسػػجاف " حتػػى ىػػحا األخيػػخ فيػػػ مػػا قبػػل 
 بجاية خمق ججيج مسيد .. 



 
إذف فػػال غخابػػة أف نزػػيع ، ولكػػغ الغخابػػة تكسػػغ فػػي عػػجـ اجتيازنػػا الحػػػاجد السؤديػػة 

" والغخيػػػب  العجيػػػب " ؼ...لمزػػػياع ، أو لالنصالقػػػة السخجػػػػة لسػػػا " قبػػػل الشيايػػػات " 
مجخد أحخؼ تتآخي وفى وئاـ تمتقي لبشاء ما ليذ ىػ عجيب ... إنسا الالمحجود فييا 

واف يػاكبػا مبتغػي كػل راغػب فػي  11أف يأخحا شابع كل مفدخ متفائل أو عكػذ ذلػظ 
ت مػجػػدات فػي مػا " قبػل الشيايػات " أو أف يكػػف تيار قج يكػف الشؿيس تسامًا، لتيارا

 أحج أشخافيا .
 

يعشػػػي ىػػػحا أف يكػػػػف " لػػػػد حسػػػجاف " الخيػػػار فػػػي تحجيػػػج اليػيػػػة .. والسعػػػاني 
مجسمة أو مفخقة .. برياغتو ورغبتو كسا يػخي .. وكسػا ىػػ غيػخ مػألػؼ ، فػإف أمثػاؿ 

ؿ .. غيػػخ بعػػس كثيػػخوف .. بػػل ىػػع كافػػة األشػػخاؼ، إف جػػاز لشػػا القػػػ  " ود حسػػداف"
العػخاة الػحيغ يختػادوف مشاىػػل أالمبػاالة والسعانػاة .. ففػي قمػػب الػحػل يشػاغػف .. وكأنسػػا 

 .(ود حسدافؿ...)الػجػد يعشي لجييع ساعاتيع وليذ كسا يشع  
 

ولكػؽ .. مػاذا يعشػي كػػل ذلػػ لرػغار كردفػػاف الزػائعيؽ .. ؟ واآلكمػيؽ لحػػـؾ 
الدػري بػيؽ مشاىػل تػزؼ بػالبل  األنامل عشػد نؾبػات الكفػاؼ .. اآلخػذيؽ عمػى

ذػػغايا مػػؽ نفحػػات الػػشغؼ .. العائػػديؽ مػػؽ غيػػر عائػػد .. بقايػػا لوجػػؾد ، إال 
يتزاحسػؾف فػػي الفزػػاء العػػريض .. وىػػؼ ال يػػدركؾف .. أف " ود حسػػداف " قػػد 
عاد .. أو لؽ يعؾد لكشيؼ متى يعرفؾف أف  " الباىي " إذا عاد أو شق عرا 

بػػذي أىسيػػة .. إنسػػا " ود حسػػداف " مػػازاؿ الظاعػػة وأبػػى العػػؾد .. فيػػذا لػػيس 
 قبل الشيايات " عمى أعتاب الؾجؾد ."ما في بًا يقر يركل 
 

( بيديسيػػػػا الػػػػحي ال تقصعػػػػو إال الدػػػػياـ كردفػػػػاف) لكشػػػػو مػػػػا زاؿ يتصمػػػػع لخعػػػػػد
الستقاشخة، التي تتجافع فػي اتقػاد ذات اليسػيغ .. وذات اليدػار ثػع تخسػج .. لتبػجو حػيغ 

 ترصخب الخعػد...
 



..؟ بخعػدىػػا و بخوقيػػا الػاعػػجة، أيشتطػػخ  كردفػػافمػػغ  )ود حسػػداف(ذا يػػػد مػػا 
أنييػػار الغيػػث مػػجرارًا سػػحاحًا بػػيغ الفيشػػة واألخػػخى؟ .. أـ يشتطػػخ سػػاعة زفػػاؼ وديػػاف 
الخبػػػع ، عشػػجما ي ذػػاء ليػػا أف تتػػجثخ الدػػشجس، فتختػػاؿ اخزػػخارًا، وتسػػػج أليػيشػػا بػػيغ 

 لكبخياء .. ؟ شيات الدنابق تبختخًا، في غيخ ضباب مغ ا
 

الخجاء .. يبعث لمخاشخ ما قج انصبع عمى التػاري خمف الػياىب .. والعيػج يػأتي     
.. تتجافعػػػو  كردفػػاف(مػػازاؿ يدػػبح فػػي خيالػػػو محمقػػا فػػي سػػساء )"ود حسػػداف "  .. " و

الطشػػػف مػػع اليقػػيغ أحيانػػا .. فيػػػ ال يػػجري.. إنسػػا خيالػػو قػػج درج عمػػى ذلػػظ، فمػػو فػػي 
لػػو فػػي الحفػػاوة رأى .. كسػػا لػػو فػػي التحجيػػج شػػأف قػػج ال يشػػاؿ الخضػػاء العيػػج فمدػػفة .. و 

 عرخ فخيج .. قج ال يعػد أبجا إذا مزى ..  "ود حسداف "لغيخه ..  
 

عمػػى حػػج سػػػاء .. يػػخاه  الدػػالب والسؾجػػبعشرػػخ عيػػجه السقػػـػ .. " ود حسػػداف "    
تدػتخ خمػف  الػبعس بػالعيغ السجػخدة .. وبعزػيع تحػج غذػاوة بشػاضخه، مػغ اختػخاؽ مػا

 الزباب فال يجدجه لمخؤيا ولػ بأعطع السجدجات تقشية .
         

افتقػػػخ " ود حسػػػجاف " الشذػػػػة يػػػـػ عيػػػجه .. ىدتػػػو الخوايػػػة مػػػغ كيانػػػو .. فعمػػػى صػػػػت 
 السداميخ. 

 
 ،نداء لشفدي
 كقمب الظفل،
 كشجؼ أضاء...

 كآه عمى أمل ذوى، 
 طل...  كآه عمى ومزة 

 
 لثغاء،تدابيحي تشاجيشي ؼيعؾذني ا
 ا...تشاديشي فأربع في متاىات الدن



 أيؽ حبي يارفاقي وافتشاني أيؽ السشى، 
 أيؽ أحبلمي يا صحابي أيؽ أياـ الرفاء...

  
 ىاؾ مشى كل ما ترجؾه عشى يا نداء، 

 كل أيامي ذكرياتي وأوىامي وعيد الربا... 
 

 أذيب الروح حدرات تسازجيا الشؾى،
 ... اليباء سأمزى عمى الذكرى بسكشؾز 
 

 أىكذا بشا انقظع الرجاء؟ 
 ؟ أىكذا يجؾس عمى الفكر الؾنى

 
 فالرؾت باعثو انظؾى،

 ليعانق أصدائي بذؿ... 
 والقمب كالظفل،  

 كشجؼ أضاء... 
 وكالشداء... 
 لشفدي. 

  
                                 

                      
لسداميػػخ .. كػػاف يدػػسع ا زيػػدمػػا كػػاف يتػػخادؼ وأ كػػالسحسـػ .. ىػػحا كػػاف ييػػحي

 يدػسع..  وقػخاً  يغتغس مغ مزجعو ... ويدسع وكأف باألذن وكأف الدسع أصبح نػبة
عجػػب ت.. ي .. يػػخاه غخيػػب التكػػػيغ والتذػػكيل  الكثيػػخ ولكشػػو القميػػل جػػجا فػػي مزػػاميشو

 . عج .. وكع غامت وما انجدت وعجاً بتوىى تػيع وتالجنيا يشطخ الى الدساء  حيغ
 



فػي ذات الػقػت.. كسػا  السػخارة خة أخخى .. وأورثو الدقاـ سػصػةخزتو الكآبة م
ـ لعميػػػا العػػػدة .. فػػأنصػى عمػػى اليبػػاب .. عمػػو اإللػػف الػػحي اعتػػاده .. أ أورثػػو يػػبذ

.. وىػى التػى  ورحيقػو القشاعة بعج الكبػة األولى .. ىى التى أفدجت عميو عبػق الدىػخ
 ... انكبت عمى الخضاب تحذػه عمقساً 

 
ال وحسمػت عمػى مػا اسػتكسمت إ في تجافع األيػاـ التػي( ود حسداف)وىكحا حار  

 رجػػاءة األالعيػػج مدػػخة متجاخمػػفبعػػجه آخػػخ فػػآخخ وىكػػحا.. مػػغ .. ليػػخدؼ  رأسػػيا عيػػجاً 
 لجيو... 
 

عػػػجد ، فكأنيػػػػا  يعػػػجىا فتػػػأتى بػػػال ،كآبػػػة متشػػػافخة الحػاشػػػػي( ود حسػػػداف)عيػػػج 
ا .. ويتػقػف حيشػًا .. ويسزػى معيػ( ود حسػداف.. )بسخمجية الكياف .. فيػي تسزػى 

ثػػع يبػػجأ الدػػيخ مػػغ ججيػػج ، وكمػػو أمػػل فػػي التػقػػف .. عشػػج نيايػػة الذػػػط، الػػحي يحػػتع 
 إلى ما بعج الدواؿ . (ود حسداف)انتياء مديخة 

 
لو معشاه الذي  ،تحسل معشاىا الخاص .. وتؾقفو عؽ الدير )الباىي(وقفات 

لريق ما يعتقد ..  سداف(ألف يكؾف )ود ح ف لؼ يكؽ كذلػ، فبل معشى.... فإ يخرو
بل ما يرد جسمة تحت اعتقاد الراكزيؽ خمف سراب الشيايات... حي  تتزاحؼ جسػؾع 

عشيػػا،  عشػػد البدايػػة، وىػػؼ أبعػػد مػػا يكؾنػػؾف  السعمقػػيؽ .. الغػػافميؽ ... الػػذيؽ يقفػػؾف 
يعمػؼ جيػدا )ود حسػداف(  عؽ تمػ الشيايات .. ولكشيؼ واقفػؾف، و.. ؾف وأبعد ما يكؾن
 . ومعشى الدعي وراء ما بعد الزواؿ .سر الؾقؾؼ .

 
أىػػػػ اتدػػػاع .. األفػػػق عشػػػج  ؟(ود حسػػػداف)مػػػا ىػػػحا الػػػشيج الػػػحي انصػػػػى خمفػػػو 

ما تكػتظ الدػساء ؟، عشػجإدراؾ اب، أـ أنػو االنػجراج فػي قائسػة أال  انحدار مػجات الزػب
ويسزى عمى الصخيق .. يبادؿ ( الباىي)بدػالب الخؤيا ، يجس القشاعة دسًا في حشايا 

صػارقيغ خمجػػاتيع .... عشػػج الحاجػػة .. يختػػالػف كسػػا يرػػػرىع الشطػػارة إنسػػا االختيػػاؿ ال



قػػج يكػػػف محشػػة التفدػػيخ والتقرػػي ، ففػػي غيػػخ الغالػػب الػػػارد ترػػف السعػػاني إيجابػػًا، 
 لكشيا عمى الشؿيس تأتى غالبًا ..  

  
سرػػقػلة أشخافيػػا .. ارتكػػازه عمػػى عكػػازة س " ود حسػػداف "ؿ..أصػػبحت الشطػػخة 

القػػػاـ ...تػػشع عسػػا يػػجور فػػي فمػػظ اإلرادة ، وتشػػجرج فػػي صػػعيج الثقػػة .. شػػبخًا أو  ثابتػػة
األمػػل وشػػع  . كالسػاسػػاة والسأسػػاة حػػيغ تأخػػح بالتالبيػػت ، سػػمبية كيشػنػػة    باعػػًا إذا عػػغ  
ود )إذا شػػػػاء ليػػػػا الحػػػظ االرتبػػػػاط بسػػػا يػػػػجور فػػػػي محيصػػػو ، عؿيسػػػػة نطػػػػخة )البػػػاىي( 
دػف السعرية ، فالقجر أعطع مغ التسعغ وانصالؽ (، في باؿ العابخيغ حيغ يححسداف

الخياؿ ، والقخب مغ الشؿيس يػدج رصػيفو فػي مشػأى عػغ السعاشػاة .. النػو بػال نفػع ، 
مغ الحشكة والحيصة  غ في لحطة انجفاع، واندكب السكشػف وىكحا انقمبت السعاييخ مختي

 عمى غيخ إرادة ...
 
 يدتدػػػػػاؽ والقػػػػػخ يصسػػػػػخ فكػػػػػل مػػػػػا تػلػػػػػج يتشػػػػػافى والسختقػػػػػب .. والطػػػػػل قػػػػػج ال 

الرخاصػػيخ فػػي أجحارىػػا ، ولييػػب مشترػػف الشيػػار محبػػب إذا مػػا الذػػتاء اسػػتعاض 
بالبقػػاء دوف الخحيػػل.. أبعػػج ىػػحا يرػػغي )ود حسػػجاف( ألنػػة شارئػػة ... لزػػخيج جػػخيح 

فقج يبجو ىحا  أبعج مػغ قالػب اآلدميػة،  خيغ الداقصيغ ... فى أيجى القجر؟... او لمعاب
 (... ود حسدافأف يشتيي لشجائو )وقج يكػف أبعج مغ 

                               
 ود)وبالػػػػة ريانػػػػة الفتيمػػػػة ... ومزػػػػى العػػػػاـ ذ )البػػػػاىي(مزػػػػى العػػػػاـ وال زاؿ 

كيجىػػجة اليتػػيع إذا مػػا  )البػػاىي(أرجػحػػة مشعسػػة الخصػػػ ... ومزػػى العػػاـ و  (حسػػداف
بػيغ شياتػو أثقػاؿ مػغ تزػر معاناة فػي السيػج .. ليتػو أدرؾ أف العػاـ إذا مزػى حسػل 

أعيتو الدشػف .. فتكػر يجسع بيغ أركانو أحجاث زماف بأكسمو .. وتغمف عمى أسصػرة 
او أسػػصػرتيغ، سػػختا عمػػى فػػع مػػحؽ سػػاعة زمػػاف .. واحتػػػى زجػػاًل شػػخيجًا  قػػج أعيتػػػو 

 تباريح الشػى وقت إذالؿ ..
 



الػقػػت أحػػجاث وكفػػى .. تذػػغل حيػػد وجػدىػػا بػػيغ حػػيغ وآخػػخ، ثػػع تأخػػح فػػي 
لزػػياع .. وتمفػػظ أنفاسػػيا عشػػجما يػػداح القيػػج عشػػػة لحطػػة الػػػداع .. والػقػػت عامػػًا أو ا

( تػحروىا ريػاح الخخيػف .. تشدػل مشيػا شػطايا القصػخ فػى الحػراز)ساعة، كػرقة شػجخة 
غيخ ما رحسة .. وكاندكاب الكأس ما بيغ لحطة الػجػد واإلبجاع .. وكػالبخؽ اذا عػغ  

الكػػل مػػاض ولكػػغ أليػػة وجيػػة يػػاتخى .. ؟ ألػػيذ وتدػػخب داخػػل داكػػغ مدنػػة تعػػجو .. ف
 ىشاؾ عػدة إلى القيقخى ..؟

 
أوال يعشي ذلػ عؾدة رنػات سػاعة مجدولػة عمػى جػدار غييػب عػتؼ ..؟ إنػو  

العدـ! وكسا راؽ لشا فمؽ يعؾد إال إذا اندس ؼيو الشؿيض، كسا استحؾذ عميشا الخشؾع 
 في وقت مزى...   

 
غيػخ التبػايغ فػي األحػجاث ثػع  نػة الػحكخى...؟ما الحي أودعػو ىػحا العػاـ فػي كشا

بعيػػجًا... بعيػػجًا ، لقػػج وقػػف نرػػب األعػػيغ عمػػى اثشتػػيغ، ومػػا فتػػئ أف انحشػػى  تالشػػى
العػد وانكفأ، يمتقط ما تشاثخ مػغ أمػل  خبػا ـبػاًء مػغ بػيغ األنامػل، عشػجما انعكػذ فعػل 

عشػػج  الزػػغط، وشافػػت الجاذبيػػة فػػي خػػيالء، تذػػج األسػػيخ شػػج السقػػت السحذػػػ حقػػجاً 
اإلثارة .. وبحلظ دنا وابتعج فى آف واحػج .. وسػار رويػجًا... رويػجًا نحػػ نقصػة السفػخؽ، 

 والتي نرشفيا نحغ أبشاء البذخ وفق ما شئشا ...
 
جديػد، ويشدػدؿ فػي  يػزاح الدػتار عػؽ زمػاف   في غد يعؾد زماف .. وبعػد غػد   

لحغتػيؽ أو  ذات الحيؽ عمى آخر تؾارى يتؾجس خيفػة مػؽ الػزواؿ .. فػى لحغػة أو
مػا تؾسػػط ذلػػػ فػي خمػػدنا، فػػإف الزمػػاف يدػير ونحػػؽ ندػػير، وىػؾ شػػاىد عيػػاف لكػػل 

.. ولكػؽ جسعشػا كمػو  عاني ... ففي رأيشا أف الزماف قم ػبخظؾاتشا الؾلية السبتؾرة الس
.. فتارة نزؼ باألماني، وأخرى نجؾس فػي غبػاء العػاثريؽ فػي وحػل الؾسػاوس  قم ب

 والزياع ..
 



... نجتخىػػا خخقػػا باليػػة الكيشػنػػة، ال حدػػاب ليػػا فػػي الغػػج .. واألمػػذ   .. واليػػـػ
قػػخار الدمػػاف، إنسػػا نرػػفكيا بكػػل كبخيػػاء تحػػت شائمػػة الػقػػت السدػػسى ... ونزػػع ليػػا 
السعػالع التػػي تسثميػا سػػمبًا وإيجابػًا... كمػػو العجػد والػقػػػؼ لػجى شػػخفات محجبػة الشػافػػح 

حػاؿ، نػػازف بػيغ ىػحا وذاؾ، ... نصل مغ خالليا بكل أسف السحخـو ... فشقف عمى 
بسا قج تجػد بو دخيمة تػقعاتشا، عشج الػقػؼ لجى الذخفات محجبة الشػافح .. فقػج تعمػع 
الكثيػػخ وفقػػج الكثيػػخ .. تعمػػع أف يػػخى الساضػػي والحاضػػخ والسدػػتقبل بػػالعيغ السجػػخدة، 

.. أمػػاـ أبججيػة قػػج تدػػخ وقػػج  )البػػاىي(أسػساء مفتعمػػة تحسػػل معػانى مجازيػػة فػػي نطػخ 
 .ب تغز

 
عرارة كل ذلػ، حمؾىا ومرىػا  ، واحتدى(القظاعي... الفردي)تعمؼ التعامل  

كشتػائج لمسؾاكبػػة ...تعمػػؼ أف اليػػرى االندػػاف فػػى ثيابػو بػػل كسػػا ولدتػػو أمػػو ، مجػػرد،   
مكذػػؾؼ البػػؾاطؽ .. رأى الحيػػؾاف بأنؾاعػػو فػػى الػػدواخل .. رأى الشزاىػػة والبػػراءة .. 

ر والعفػػاؼ .. كسػػا رأى الزػػعف والقػػؾة جشبػػا إلػػى رأى الترفػػع والتبػػاىي .. رأى الظيػػ
 جشب عمى الخط الؾىسي .. وغير ذلػ رأى الكثير السجرد . 

 
لػيذ بالسجػاؿ الستدػع، ألف يرػاغ أو يدػخد، فقػج ال يعشػي الفقػج  ""الباىيما افتقػجه    

، كسا أف الفقػج عبيد... وقج يكػف الفقج ليذ ذا معشى كسا ىػ لجى  لزيدلجيو ما يعشيو 
الػحى قػج يػؤثخ عمػى الخصػػات السبتػػرة الػذاتي(  الػتعمؼ) يذ بحي أثخ عمى الباؿ مثلل

 بإزاحة القشاع وليذ الخػض في غسار الجدئيات .      "الباىى".. ومغ ثع فقج اىتع 
  

وأتػػى العيػػج مػػخة أخػػخى ... وبػػالػزف فيػػػ عمػػى غيػػخ عيػػجه بشػػا، فيػػػ الحػػق فػػي 
أـ كيػػػػاًل، يػػػػدؼ باألمػػػػاني، وتحػيػػػػو حػػػػيغ قجومػػػػو، يحسػػػػل كػػػػل مختبػػػػئ رضػػػػيعًا كػػػػاف 

يػػػاه ... السداريػػػب بالدػػػؿيا والػػػشغع ... نخجػػػػه عشػػػجما كػػػاف غائبػػػا ونألفػػػو حيشسػػػا نحػػػغ  لمؿ
 التػاجج كسا نديشا وعج القجـو ......  ويأتيشا وما نبخح أف نشدى

 



لقج احتار في تػاججه اسػسًا كػاف أـ فعػاًل، فيػػ غخيػب عمػى السشقػاديغ لستاىػات 
يػػػػاد وتتػػػػآخى معيػػػػا، فالعيػػػػج لػػػػجييع قػػػػج يكػػػػػف مجػػػػخد أحػػػػخؼ تسػػػػخ عمػػػػى تتشػػػػافى واألع

الخػاشخ، وقج ال تتشػاثخ حتػى مػغ أفػػاه تغسخىػا حػالوة الحػجيث، مسازجػة وبخػخ الشػتغ، 
 الستػشغ في بػاشغ الزسائخ والخبايا السعتمكة الجػانب ...

 
وقػػج ال يكػػػػف العيػػػج عيػػػجًا إنسػػػا يكػػػػف نغسػػػة عمػػػى مدػػػامعيع ... ومشكػػػخًا حػػػيغ  

يتزاجع ونػايا البدصاء، ومغ ال يجركػف مداولة اإلرادة بالػجييغ، ولحات الرػفة فيػع 
بدػػػصاء ال يتصػػػاولػف لشيػػػل مػػػا قػػػج ال يتساشػػػي وفػػػق شبػػػائعيع، أو يدػػػايخ بعزػػػًا مسػػػا 
يتسيدوف بو مغ خالئق وصفات ... وقج يكػف العيػج عيػجا واف لػع تكتشفػو روح التسػازج 

البدػػصاء .. السعمػػغ عػػشيع عمػػى جػػجراف البجيييػػة والقشاعػػة، لػػجى السشػػدويغ فػػي مرػػاؼ 
 والدحاجة .
 

فى الحاليغ مددوج الكيشػنة أىػػ التعرػب أـ  دما الخصب فى أف يبجو السقرػ 
 .... ؟... أـ ىػ حاؿ ما فػؽ الستشاوؿ ؾاألنانية اـ كمييسا ... اـ ىػ الجيل باإلدار 

 
والجسيػػػع قػػػج ال الجسيػػػع قػػػج يرػػػصف فػػػي جانػػػب اإليجػػػاب ولػػػػ لمحطػػػة زمػػػاف ...    

يرػػصفػف إال فػػى جيػػة الدػػمب، واف ضػػغ الدمػػاف باالمتػػجاد ... لػػيذ األمػػخ بػػحى بػػاؿ 
إذا تياوت الؿيع إلى حزيس أوىج، أو تدامقت تشاشح ما عال مػغ الدػحاب، فػاألمخ 
سياف حيشسا يقرج التشاقس في حج ذاتو ... واألمخاف شػبيياف حػيغ التأكػج مػغ مداولػة 

 خارًا ... الستبايشات تكخارًا أو م
 
إذًا ليذقى الستشعؼ الذي طالعتو نجـؾ الدعد فػي أرجؾحتػو، وليدػعد شػقي زمانػو    

 الذي أنيكو اإلعياء، حتى عؽ  التظاوؿ لشيل ما تشاثر مؽ فزل الفتات .
 

الخاكزػف خمف الدػخاب كثيػخوف، يسذػػف مػع الدمػاف بخصػى وإيقػاع أصػع، ال يعكػذ 
جافعػف ويحػػػججػف بعزػػػًا حػػػجج السالمػػػة، حيشسػػػا إال االسػػػتيػاء والبخيػػػق الخػػػادع .. يتػػػ



تػتالمذ األجدػاـ بحخكػػة الكتخونيػة بحتػة .. الكػػل اليعشػى مػا يصمػػب أو إلػى أيػة نيايػػة 
يشتيػػي .. إنسػػا ىػػػ معمػػق الخػػاشخ، متحخكػػًا مػػع التيػػارات الدػػاخشة والبػػاردة، تػػارة إلػػى 

الشػػار فػػي الالىػػجى والتخػػبط، كسػػا  إلػػى الػياىػػب، وىكػػحا دواليػػظ يدػػخي  ى أعمػػى وأخػػخ 
 حرف اليذيع تػشػش بابتدامتيا القاتمة .

 
فػي  )البحمقػة(حػيغ يصيمػػف  نػػاضخىع  الشطارة ىسيػع كسػغ ال ىػع لػو .. يعيػػف 

ػػػػا مػػػخة وأخػػػخى، ؼيجتيػػػدوف... و ييجػػػدوف مجسػعػػػة الستشاقزػػػات،  ... إلػػػى أف يحدك
إال  بشفذ ما انقزى مػغ ازدواجيػات ... ويتقػجمػف مػغ ججيػج، والججيػج لػجييع كالقػجيع،

 أف فارؽ الػقت يربغ عميو سسة الججة ......
 
أفػػػاىيع حيشسػػا تفتػػخ تميػػب القمػػػب حساسػػًا أو تدػػمبيا اإلرادة، فسػػا يتشػػاثخ مػػغ  

أحخؼ عشج االفتخار، ال ارتكاز لو أو عميو، فيػ وليػج المحطػة والسقػاـ، وقػج ال يقػجـ او 
ف إال عػػػغ التػقػػػف يػػػؤخخ فػػػي األمػػػخ شػػػيئا ألنػػػو سػػػمبي إيجػػػابي .. والشؿيزػػػاف ال يشسػػػا

 عشجىسا بال استجابة .
                           

مػػا أصػػعبو مػػغ مػقػػف عمػػى السرػػارعيغ، الػػحيغ يدجػػػف بأنفدػػيع بػػيغ ىػػػؤالء 
وىؤالء ... ىشا ؾبزة كتف ... وىشا لكسة كف... وما إلى ذلظ مػغ كػل مػا يشػتج عػغ 

اح الرػػخخ، أو حتػػى الػػجفاع واليجػػـػ ... يشػػاشحػف الرػػخخ ال ليعيػػا القػػخف إنسػػا ليشػػج
تتشاثخ بعس مغ حبيباتو اليمكى .. فتحىب تجراج الخياح، أو لتخسػ بعزػًا مػغ تػخاب، 

 او بقايا يعفػ عمييا الدماف مغ بعج حيغ، فتربح مغ األوليغ ...
 

الحيغ يكيمػف الراع بالراعيغ مكابجة بػالتػاء، ويبػجدوف كػل مػا قػج يتكتػل مػغ 
كػل مػا قػج يييػل الػحر ويدػبل القػحى بػالعيػف .. ركػاـ لدػج مشفػح مصػخوؽ .. ويباعػجوف 

إنيع الحيغ يخيجوف حيغ تحكخ االرادة ... وإنيػع القػائمػف إذا حػاف لمقػػؿ أف يرػغى لػو 
... وىػػػػع الشػػػػاثخوف البذػػػػخ عشػػػػج السرػػػػائب .. ليػػػػتيع يعمسػػػػػف مػػػػا ال يعمسػػػػػف، وليػػػػتيع 

 يجركػف ما قج يجركػف بعج شػؿ عشاء ... 



 
ف ذلػػظ ألنيػػع فػػي وادي اخػػتالط الحابػػل بالشابػػل .. يمتػػاع الػػبعس فيػػع ال يفقيػػػ 

يباعجوف ىحا ويقخبػف ذاؾ ..لمسزي قجمًا، فالدبيل سبيميع فعشج الػطء تعخؼ مػػاشغ 
 الجسخ، ولغ يزار الشطارة أو الخاكزػف مغ أذى قج يشتج أو احتخاؽ راحة تعجو .

 
تػػى الػػحي مػػا أف اسػػتباف البػػػاشغ، حود حسػػداف " يترػػارع كػػل ذلػػظ بخػػاشخ " 

عكف يميث بيغ ىحا وذاؾ، تتباعج نطخاتػو وتحتػخؽ، وتقػػى خصػاه وتخػػر، وىػػ يتمكػأ 
أو يشجاح كالدػيع بػيغ الستعػاركيغ .. ربحػت تجارتػو مػخة وخدػخ مػخة.... ومػخات، لكشػو 
ما زالت تخاوده أشباح الخبح الػاعجة .. يسزى ليجركيع فيتباعج، وحيغ يقف يجنػ وليػًا 

 ...ىػ اآلخخ عميو.... وسخعاف ما يتػقف 
 

نبػػػت أخزػػػخ عمػػػى مػػػجار العػػػاـ .. مدػػػتؿيع مسذػػػػؽ العػػػػد، و  " ود حسػػػداف "
 فػي كثافػة بخػػار مػاء الخخيػف .. يػػؤتيمتعػجد األفػخع مخزػػخىا .. أوراقػو غػخر تتشػػاثخ 

أكمو حػيغ يذػاء .. ويحػـخ اآلخػحيغ مشػو عشػجما يزػغ ويجحػج ... ألنػو تعمػع أف الػخيح 
أف  (ود حسػػداف)تػػأتي مػػغ صػػعيج آخػػخ ... ىػػعك تػػأتى اليػػـػ مػػغ وجيػػة، وغػػجا تتغيػػخ و 

يقشػػع األبمػػو.... بأنػػو أبمػػو .. وىسػػو أف يػػجرؾ السػػجرؾ.... أنػػو مػػجرؾ .. كسػػا ىسػػو اف 
 يعخؼ الجاىل جيمو ...  

 
أف  تاج الزىرة وإف تعاعست نزارتو، وإف اشػرأبت بتبلتػو، فيػؾ تعمؼ )ود حسداف(    

 إلى انتكاسة وتقاعس ونياية قاتسة ... 
وتعمؼ أف الذباب إذا رؽ وعدؿ وامتؤل عؾده، فإف الذيخ القادـ مؽ بعيد، سيبدؿ    

 الحاؿ إلى الشؿيض ..
 
كسػػا تعمػػؼ أف لكػػل شػػيء نؿيزػػو، واف كػػل شػػيء ذو ارتجػػاج.... طالسػػا أمكػػؽ أف  

 يكؾف حكسو الزواؿ ...
 



عمع ... متجاعية... مغ مخدونيا ناتج ذلظ الت(ود حسداف)تػاردت الحكع مغ مفتخ     
... سمدػػػػًا  كردفػػػػاف، كاندػػػػياب مػػػػاء الخخيػػػف فػػػػي أوديػػػػة )ود حسػػػػداف(الػػػحي أصػػػػابو 

يػة االخزػخار ... يمثسيػا حيشػًا، ويشفػح مػغ صػخخة  (الميؾف )سمدبياًل يجاعب أفشاف  الدـا
ميدػرة الحاؿ أنيكيا الخخيخ، فأصبحت عمى شفا شفيخ مغ الدقػط ... وبخاعع تجخى 

، تتمقفيػػػا مػجػػػات الػػػجؿ الميشػػػة الطيػػػخ ىػػػا تجػػػخي سػػػاء كسػػػا الفئػػػخاف إلػػػى أجحار عمػػػى ال
( يجػػػد بسائػػو عمػػى كػػف ضسػػآف إبريػػق...) ؾوتغسدػػيا ثػػع تعفػىػػا ... وتدػػسع صػػػتيا 

 مميػؼ...
 

وغيػخ ذلػظ الكثيػخ .. الرػػر تتػابع فػي شػخيط مسذػػؽ شػيػل شيػب األثػخ ، يبػػث     
عػج شػػؿ اآلمػاؿ وشػػؽ المقػاء فػي الػشفذ، كأشيػار تػدؽ الحػب فػي أفػػاه الدغػب، مػغ ب

 فخاؽ ...
 

ف... كػل حدػب مػا يبػجو لشطيػخه .. فسػا أمال )كردفاف( ( وود حسداف)يبجو أف 
غابػػػػا إال وانيسػػػػخ سػػػػيل مػػػػآؽ  مػػػػغ بػػػػيغ الخوابػػػػي يميػػػػث ويدػػػػتغيث ... ومػػػػا غؽيػػػػا إال 
والخضػػػاب يتجدػػػػج عمقسػػػػًا وحػػػػشطاًل، كػػػػحاؾ الػػػحي يتعػػػػالى مذػػػػخئبًا مػػػػغ بػػػػيغ شػػػػجيخات 

ييا إال  وبكيا بشيع  عمػى شػػؿ فػخاؽ ، وعمػى جػـخ عمى قسع التالؿ .. وما س( الخروب)
 يأبى األبي  عمى مػاالتو، حتى ولػ كاف عمى قدخ ....

 
فالسر ليس حمؾًا .. والكريؼ ... يشؼ إال عؽ أصل الفروع إلى أصل، واألصل ال
 فالكل إلى مرده ومشبتو.  ... ليس بخيبًل.. والدساء ليدت أرضاً 

 
 لظؾى،ليفي عميػ )كردفاف( لقد بات ا

 يتدثر مؽ برد األركاف والحؾاشي، وأصبح األذى، 
 ...ة طالسا أيشع زرعيا ساعة خريف مزىنزيل أودي 
 لقد نزؼ القحط بؾاديػ وأدمى ، 
 ، فيبس العؾد وانحشى 



 وأصبحت الشغرة محدودة السدى، 
 ما الدحاب كاف السبتغى، تئؽ إذا

 أنكى ..  ما دوف ذلػ و فيي 
ف الحس ،  والدسع السـر

 بدأ ؼيو الظبل كالرخرة الجمسؾد،  
 .ال رنيؽ يعمؾ وال صدى

 
اليػيشا أصبحت السذية الثالثية األرجػل... انؿيػادًا أعسػي، يػتمسذ فػي ضمساتػو  

أـ  (مػريؼ)بػت الػحي يسػخ ببيػت العجػػز  )الزقاؽ(في نيايػة  " " ود الديدشخيق دكاف 
ػات العسػخ مػغ شياتيػا شمػخًا مصارؽ، تمظ التي عبثت بيػا تجاعيػج، سػكبت عمييػا سػش

الجمجية، فعجشت مجاري الجمع فييا ضالاًل مغ سػػاد قػاتع، يشبػؤ بالتقػادـ، وىشػاؾ حيػث 
)أخػت ( بػت الزيشػة)... التي مكثػت مكانيػا بعسػخ ةالسيجؾر ( ود حامدتخقج عخبية... )

 أنيا:،  التي ما ذكخ اسسيا اال وتحجث الحاكي عغ الؾسظى(  العجؾز
 
 .  (بيتو د حامد" عربيتو اليمكانة ... قداـ)ولدت يـؾ ما قرش "و  
 

الزاؿ يشبػػػع )ود حسػػجاف( يتػػجفق عمسػػًا، تغسػػخه ذاكػػخة حيػػة نابزػػة متجػػجدة أبػػجًا، 
فيػػػػػي ناميػػػػػة متصػرة...كيػػػػػف ال و )البػػػػػاىي( يتجػػػػػجد فػػػػػي تعمسػػػػػو كػػػػػل لحطػػػػػة وكػػػػػل 

 ...أليذ ىػ مغ قاؿ:!سانحة
 

صػػػغيرىا  ينعػػػة ... عاصػػرة الحميػػب مػػػؽ بػػيؽ شػػفتليفػػي عمػػى كردفػػاف اليا
الرطبتيؽ ... أصبحت بائعة لبؽ بل مازجة لبؽ .. ثمثاف مػؽ مػاء )البرمػة(  والثمػ  
مػػؽ أثػػػداء ضػػػامرة األحذػػاء السغمؾبػػػة عمػػػى أمرىػػا .. بعػػػد مػػػا يػػبس الكػػػؤل وتػػػؾارى 

 ...وساد الجفاؼ السكاف...
 



)كردفاف( بائعة الرديد في أسؾاؽ الرغار، الذيؽ ال يدركؾف السكؾنات، وال  
السزسؾف .. األطفاؿ الذيؽ يدتديغؾف كػل مػا ىػؾ آت فػى الفجػؾة مػا بػيؽ يعرفؾف 

 مزى ...ما الفكيؽ .. يمعقؾف في نيؼ وال يبرقؾف أبدًا، فإنو قد ال يعؾد اذا 
 
( شفاًل، ما رضع يػميػا مػغ إبػاء واسػتخارة، ومػا بكػى يػمػًا يالباى)حيغ كاف  

بائعػػػة  كردفػػػافعكػػػذ صػػػغار  ، عمػػػىمظسئشػػػاً لقمػػة زاد  أو تغييػػػخ شعػػػع .. إذ أنػػػو كػػاف 
"... لقػج الريف ضيعت المػبؽالذقاء عشج صالة كل جسعة .. الحيغ أخحوا عمى مثل "

 )الزقػاؽ(حيشسا يسذػي خػاشخه فػي ( ود حسدافبات وابل الخخيف أذى وىحا ما يؤرؽ )
 )ود الديد (. كافد و( السيجػرة، )ود حامد عربية ما بيغ

 
مدػميًا نفدػػو، بسػا حفغػو قػديسًا مػػؽ  فػي كثيػر مػؽ األوقػػات يغسغػؼ )البػاىي(

أبيات شعرية، أو أمثاؿ، أو أقاويل غير مدشؾدة ألحد بعيشو...يدتؾحي كل ذلػ مؽ 
 إفرازات ما تعمسو في ماضي أيامو...حدب ما يداعب نفدو مؽ مذاعر وأحاسيس: 

                                 
  

 ء البخػػبل دىلػػ  مسقؾت ر الفقػػػ              
 عمى الذرفاءكسا الحياء مربؾغ   

 
       ػػدرهػتعػػاعؼ  قػػػ واف   ف  الفقػػػيرإ             

 عزاءاأل  آراؤه   مذمؾلة مبتؾرة              
 
الػحي مػا حسػل إال واحتسػل، فأصػبح ال يسيػد )البػاىي( عبثا يمقي ما بالعػائق عمػى    

يرفو الغػغاء السذاىجوف، الحيغ لػع يػجركػا ... كسا  )سبيمل(بيغ الثقل والالوزف ... 
أنو انصػى عمى ما ال يسيده أمثاليع، مغ حسمة الخايات الدػد، القانعػف بسا ال يشػالػف، 

 والػاقفػف عمى شفا شفيخ مغ الف خقة والسغادرة. 
 



ميقػات  الفقر ليذ عيب اإلنداف وإف أشاؿ عذختو ، ولػيذ الفقريرى الباىي أف     
ي وجػػب أف نبػػجأ مشػػو ... إنسػػا تعييػػخ الفقيػػخ ىػػػ عيػػب اإلندػػاف غيػػخ زمػػاني أو مكػػان
فقيػخ عقػل وال فقيػخ مػاؿ  ... فيػػ لػع يدػمب الغصػاء يػمػًا  " ود حسداف"السجرؾ . ليذ 

. فقيخ السػاؿ لجيػة لػيذ فقيػخا ، وفقيػخ العقػل لػيذ  عسغ يعانى قمة ماؿ  أو قرػر عقل 
 لو ذلظ . هللا الحاؿ إف شاء مشبػذا، فكالىسا يتػؽ إلى التغييخ وإلى تبجيل

 
فػػػإف ىػػػي نطػػػخت أشػػػفق البػػػاحثػف عمػػػى الزػػػحية ... وإف أعمػػػغ فػىػػػا انبثػػػاؽ 
االبتدامة الجافئة عمى صػت الباحثيغ، يتجادلػف ؼيسػا آؿ إليػو مػقػف الزػحية ، وإف 
قالػػت حخفػػا أو بزػػع كمسػػة، صػػست الكػػل إجػػالاًل وعجػػد عػػغ التصػػاوؿ .. فقػػج حطيػػت 

 ألتخابيا في عيغ زماف مزى ، كانت قل مػا تجػػد بابتدػامة بكل ما قج يبجو مدتحيال
ونػػجر أف أزاحػػت الدػػتار عػػغ كمسػػة حانيػػة، لكشػػو إف حػػجث فالدػػالـ عمػػى الحاضػػخيغ، 

 وبخاصة الستأمميغ في مػاضع نثخ الكميسات الجقاؽ... الخقاؽ....
 
عشجما تحذ ىي بجسػد خػػاشخ الفػاغخيغ أفػػاىيع، وتخغػب فػي إزالػة الغذػاوة  
، الحؿيقػػػة أو الػػػػتعمؼػاضخىع الذػػػاردة... فيػػػي تػكػػػل ليػػػػع ميسػػػة البحػػػث عػػػغ عػػػغ نػػػ

أميػد الحاضػخيغ مػغ (، ود حسػداف لبػاىيعمػى ) ةفيختابػف في أمػخىع ويشحػػف بالالئسػ
ضيػػخ غخيػػخ، إال وتزػػجخ الػليػػج جانػػب الخمػػط وعػػجـ الػفػػاؽ .. الػػحى مػػا ربػػت عمػػى 

 الشؿيس ...  وأشفق، إال وكيل لو الراع صاعيغ عمى ا، وما حش وقاسى
 

حجيث عيج بالخوايػة والتقمبػات الصبيعيػة .. يدػاـ اذا ىبػت ( ود حسداف)إال  أف  
الػخيح مػػغ الذػساؿ ذات خخيػػف، ويكػاؿ عميػػو المػـػ إف أمصػػخت الدػساء شػػتاًء .. فسالػػو  

راديات .. انو الخػاء الفارغ ، الحي ال يػأذف إال بالسدػتحيالت مػغ األشػياء، وإف  إاللوا
ال يأبػػػو كثيػػػخا لمذػػػكميات والعػاشػػػف الستجاركػػػة ( ود حسػػػداف)ؼ..بة تعاضسػػػت السرػػػي

لبعزػػيا، وال يدػػسح أل ذنيػػػو أف تعػػارا، لتسترػػػا رنػػيغ الػػػتخ الػاحػػػج السدػػتباح، لمتكػػػخار 
 والسالحقة....

 الرجاؿ األربعة:فيشصبق عميو ما يقاؿ في الخجل األوؿ مغ  



 
 .(رجل يدري ويدري أنو يدري )
 

 :جل الرابعر ال وىػ نػيس
 
 .(يدري  ال رجل ال يدري وال يدري أنو)
 

 (.جاىلف... أما الخجل الخابع   عالؼ)فالخجل األوؿ 
 

 . ؼيسا بيشيسا ال شػ أبدًا فالبؾف شاسع      
 

الستأججة بػيغ الػحاتيغ،  وبعس مغ الذكميات، لكشو ال يعتخؼ بذكميات( ود حسداف)   
 ذات الػضػح وذات الغسػض....

 
   نو يقػؿ:وبجأ ود حسجاف وكأ

 
 11آه عميظ يا زماني، فقج أدرت كأس الحشطل مخة أخخى عمى مغ كػانػا بالحانػة     

وجخعتػو مػػغ كشػت قػػج أدميػت مػػشيع األحذػاء ... أحسػػجؾ ربػي عمػػى أف مػا تػػع وغػػاض 
العػػػػػد مػػػػغ بعػػػػج  قػػػػج انكفػػػػأ عمػػػػى األريكػػػػة ... وانحشػػػػى ارحػػػػع مسػػػػا يصػػػػاؿ انتطػػػػاره، ف

 االستقامة.....
 

أف يذػػاف وضػػعو بقراصػة ال مشصؿيػػة، وأف يكػػاؿ ( ودحسػػداف)بػتالء ىكػحا كػػاف ا     
)غيػػػػر عميػػػػو الػبػػػػاؿ والخػػػػدي، ؼبعػػػػج الفرػػػػاحة وحػػػػالوة التالعػػػػب بالكمسػػػػات، أصػػػػبح 

 " ود حسػػداف "تترػػارع أمامػػو ومػػغ خمفػػو الشبػػخات وكأنػػو ال يعػػي ... أكػػاف  !مشظقػػي(
خ حػاسػو إال مػا ىػػ ... في مجار اإلدراؾ ساعتيا؟ أـ أنو انصػى كسا رمي بػو؟ ال يثيػ

 مػضع األصالة والكمع .. 



 
دػػػقى كػػاف يػػجرؾ أف  زمانػػو مػػا استذػػاره أبػػػجًا قبميػػا، يحػػحو نفػػذ حػػحوه، عشػػجما ال ي   

قػجماه فػي  )تتػرادؼ(ر لػو ضيػخ السجػغ ، أو حػيغ مػا سالفًا ذات صباح، وحيغ ما يجا
شيػػػات  التحػػػؿ مػػػغ الدلػػػة إلػػى األخػػػخى ... تػػػتمسذ الشجػػاة فػػػي الػحػػػل السشدػػػج وبػػػيغ

 الخياؿ .
  

، بكػػل مػػا عطػػع حػػيغ  عيػػػف الحكسػػة والسشصػػق ذرفػػغ كثيػػخًا وأغػػجقغ مسػػا يحتػيشػػو     
قػج يشيػج، ويػشػظ أف يزػسغ فػي صػفحات الشدػياف، حػيغ أدركػغ أف   أدركػغ أف عسػادا

الخياؿ إذا تػجب عميو الفخض، تجخد وتبخأ عػغ كيشػنتػو ... وحػيغ أدركػغ أف الدػجية 
ا يجػخي كػػاف ندػػج ذػػبعت أشخافيػا وزادتيػػا سػػجايا .. ليػت كػػل مػػإذا داىستيػا الدػػيػؿ، ت
الكػل ىػ...ىػػ فإلى مشتيى، عشج إشباع الغخيدة، أو سج الحاجػة،  خياؿ او شفخة تيػي 

 وكأف  شيئا لع يكغ....
 

ذرفػغ أغمػي مػػا يسػتمكغ حػيغ تػجػػب عمػييغ ذلػظ، فدػػجدف الػجيغ وإف عطػع ، ومػػا      
حغ فػػػػي نػػػػػاح اإلدراؾ بكػػػػل عشفػػػػػاف رغػػػػبغ فػػػػى كيػػػػل الرػػػػاع صػػػػاعيغ ، فيػػػػغ يدػػػػب

 إلى مشتيى .  يجخي كاف ندج خياؿ، أو شفخة تيػي  الدباحيغ..... فميت كل ما
 

عمػػى شػػئ، يشاضػػح األسػػى، ويقاسػػع السمسػػات الػػخزء  ال يمػػػي  (البػػاىي)يسزػػي 
والكػػجر، يحػػجوه مػػا يحػػجو الجيػػاع فػػي أشسػػارىع .. يبدػػصػف أيػػج  تترػػاغخ مػػغ الػػحؿ ، 

فزػل السدػتباح .. عمػى فتػات مػا يشثػخ مػغ خػدي مػا يخفزػػف ... يقتاتػف مغ بقايػا ال
يتقاشخوف عمى مبتػػر الخغيػف، فػي نيػع أقػخب إلػى العػادة مشػو إلػى الجػػع .. يتمقفػػف 
الكمع والجاء عمى حج سػاء ، فاألشفاؿ الرػغار الػحيغ يخكمػػف، والػحيغ ال يقػػوف عمػى 

عيًا إلييػػػا، عمػػػى ليػػػف  .. الشسػػػل الستشػػػاثخة السكتطػػػة، حػػػيغ يتػػػجاعػف سػػػ دروباجتيػػػاز 
والكػػػػادحػف مػػػػغ الشسػػػػل األسػػػػػد واألحسػػػػخ يرػػػػارعػف الزػػػػياع .. يمتيسػػػػػف الحرػػػػى 

 والذػائب، يتخصػف الحػاجد مغ حجارة وحري فى رشاقة وتكالب....
 



تػػػداعب طياتػػػو ندػػػسة ريػػػح عػػػابرة ..  ،الثشايػػػا كثػػػؾب رقيػػػق يسؾجػػػؾف عشػػػد 
 نيكتيا تباريح األشعة الداطعة....أ ،ويتظاير البعض بعيدًا، كسا تشاثرت قظرات طل  

 
الكػػل مػفػػػر العاؼيػػة كسػػا يبػػجو لمشاضخ...وبالػػجاخل تتػػخنح أبجػػجيات الكفايػػة... 
وتدتجيخ أعيغ الخضاء ... بيشسا الزائعػف يشبذػف فى غياىػب متاىػات الكػادحيغ .. 

الدمػػاف.. يبحثػػػف عسػػا  محػػؽبتمػػحذ وخػػػر... يسحػػػف كػػل رسػػع خػػط مػػغ أمػػج الجتيػػاز 
ف جػػػػجراف ال يبػػػػاح فييػػػػا الجيػػػػخ .. فيػػػػع يػػػػجركػف الشيايػػػػات قبػػػػل البػػػػجء .. تػػػػػارى خمػػػػ

 ويعخفػف العػاقب قبل التفكيخ واإلقجاـ ...
 
، يحسل مشارة الكج ىؤالء .. ومؽ ىؾالءمذجود الجػانح، فيػ مغ ( ود حسداف)

ويتجثخ بثػب الزياع .. فحيشسا يبدط كفو اليسشي قرج بحلظ األخح بقػة ... مغ غيخ 
عشجما ترحبة نعسة القشاعة ... لكشو حػيغ ييػع بػالقػؿ .. فيػػ أسػيخ نرػػص  الخجاء

 ثابتة، ال يذػبيا التغييخ وال يصخأ عمييا التحػؿ والتبجيل، بالتقجيع أو التأخيخ .. 
 

فيػ يجتخ أقاويل القػجامى عشػجما يػشػح بالذػج واالنبدػاط، ويخمػج لتيارىػا البػارد 
ولكشػػو مػػا زاؿ كسػػا كػػاف فػػي الساضػػي، بغػػس  عشػػجما تشتابػػو الحيػػخة فػػى غيػػخ عصػػاء ..

 البرخ عسا يغس ويخسمو مشصمقًا ؼيسا دوف ذلظ ..
  

أصبحت تتأرجح .. عمى حج مػا يػخي .. مػغ غيػخ ( ود حسداف)" الشفذ  لجى 
حػػجود واضػػحة لمعيػػاف .. تبػػجو كسػػا تذػػاء او يذػػاء ليػػا .. فيػػي بػػال ىػػجؼ تحبػػػ عمػػى 

غيػخ ذلػظ، أو تزػع الشؿيزػيغ فػي وقػت الساضي .. وتقف عمى اآلف وقج تكػف عمى 
 قج ال تراغ كيشػنتو بسا يشبغي .. فتارة ىشا وأخخى ىشاؾ.

 
(    ود حسػداف)االنذخاح والعبػس في وجو الحاضخ، سياف في أمخ الػاقع لجى  

فيسػػا مػػغ غيػػخ معشػػى، أو أنيسػػا يحسػػالف مػػغ التعخيفػػات مػػاال يتصػػابق وأصػػل مػػا مػػغ 
قػج يقػػد لمعبػػس، والتصػاوؿ والقشاعػة قػج يؤديػاف لػشفذ شأنو أف يكػف وصػفًا .. فالشػجـ 



الغػػخض .. أمػػا حػػب الػػحات، فيػػػ غػػخض مػػغ األغػػخاض، ترػػصحبة نغسػػات الخضػػاء 
ونفثات الكآبة في ذات الػقت .. فعشجما تدؿ قػجـ تتذػبث األخػخى بعػالق قػج يقػػى وقػج 
ج يخػػػخ، وىكػػػحا الػػػشفذ سػػػائخة بػػػيغ ىػػػحا وذاؾ، عمػػػى غيػػػخ الػفػػػاؽ او الدػػػبق فػػػى تحجيػػػ

 الػجية .
 

الخضػػػاء عمػػػى الدػػػصػ والقيػػػخ والتمػػػحذ بػػػإنداؿ السجشبػػػيغ مشدلػػػة الجونيػػػة ، نػػػدوة 
مباركػػػة ألمثػػػاؿ ىػػػؤالء .. وكخامػػػة السكانػػػة وسػػػسػىا ألمثػػػاؿ ىػػػؤالء .. والتحدػػػخ عمػػػى 

( ود حسػداف)الساضي، مجعاة لكدب عصف السجشبيغ أصػال، والقػادريغ عشػجما يخخػي 
 )ود حسػداف(واحػج، وىػػ تشػاقس كسػا يبػجو، إنسػا الدسع، ويخفع الرػت عاليا  فػي آف 

 يحذ وطء التزارب ىحا ويرفو مراؼ الالمباالة....
 
ويسزي الحاؿ والكل فى شج وانبداط .. والكػل يعيػج اآلمػاؿ ، واف ترػارعت  

الشطػػخة عمػػى اليػيػػة، وعمػػى وضػػع الرػػيغ والقػاعػػج .. بيػػحا التػػجاخل يشحػػجر كػػل شػػيء 
بسثابػة الحرػػؿ عمػى قصعػة خبػػد، أو ( حسػػداف ود..... )ؿإلػى األصػل الػحي أصػبح 

 فتات مغ ثسار الػىع، بيغ متاىات أجحار الشسل . 
 

أراد العػػد إلػى وادي الخجػػاء .. فقػج خػػارت قػػابس األعشػػة ( ود حسػػداف) ليػت 
عشػج بجايػة الشيايػات )البػاىي( تجحػىا الشػازع عشػج االلتفػات .. فالسزػي عثػخة كخصػى 

كالػقػؼ لجى الذػخفات محجبػة الشػافػح .. والتدػامق كذػف .. والخكغ لسا يجخي عؿبة 
 حداب قج يختار التسعغ والتحسيز عمى التجاوز والالمباالة .

 
فػاتخ السجػاميع .. تتػجاخل فػي خمػجه كسػغ زح بشفدػػو ( ود حسػداف)لكػغ مػا بػاؿ 

عشػػػػػة فػػػػػى الالوجػػػػػػد... فاألسػػػػػف ال ي عبػػػػػخ عشػػػػػو إال بمغػػػػػة التبػػػػػجيل... لغػػػػػة التذػػػػػكيل 
... فالفخديػػػة أصػػػل، إنسػػػا التجػػػاوز لمػػػجقائق يجعميػػػا مرػػػف الجساعيػػػة.. والترػػػشيف .

الفخديػػػة قػػػانػف ضػػػيق الحيػػػد، يدػػػخي مفعػلػػػو بػػػجاخل أفػػػخاده، وقػػػج يعجػػػد عمػػػى حامػػػل 



ح كفة دوف أخخى، فالجسيع أعزػاء فػي البشايػة .. أمػا حيػد السجسػعػة  القانػف أف يخج 
 الذخ في اداء مياميا ..  فالقانػف يربح لجيو ممجأ واستخاحة، عشجما تشجح عشاصخ

 
فأعزػػػاء السجسػعػػػة يحبػػػػف بعزػػػيع الػػػبعس... ويكخىػػػػف بعزػػػيع فػػػي نفػػػذ 
الػقػػت ... يتباغزػػػف إلػػى أبعػػج مػػا يكػػػف وسػػخعاف مػػا يشػػجمػف ... عمػػى عكػػذ بشايػػة 
الفخديػػة فيػػي تتػػػآخى أبػػجًا ألداء دورىػػػا ... ومػػا ميػليػػػا إال حيشسػػا بػػػجأ األفػػخاد بأسػػػباب 

 تي لمسيػؿ شػعًا .الثبات، فالدواؿ ال يأ
 
أضحي الذػتات شػعبًا تسػزؽ ندػج بعزػيا، بكػل جبلفػة الستعرػب السػؤمؽ  

ػػػعب  بسػػػا يعتقػػػد .. فسػػػؽ يراقػػػب يحػػػاؿ إلػػػى ازدواج.... والستعػػػدى يفػػػؾت مػػػأرب الذ 
الستشاثرة الجيد، وما أراد )الباىي( أف يأتي فؾؽ الشقػائض، واف يدػتريح عمػى خبػل 

 ي مرافيؼ عشدما يدتريحؾف بعد الجيد . اآلخريؽ، الذيؽ يزعؾف )ود حسداف( ف
 

ىاجػػت الػػحكخى فجػػاء فػػي الخػػاشخ، مػػا خمفتػػو سػػاعات البعػػاد عػػغ األوشػػاف، مػػػغ    
 ؼ...... ... ومتداخمةمعاناة وأشجاف متجافعة

 
 

 حسد هللا، الحاؿ ميدؾر ي
 ياكل لقسة بى مفروكة طؾؿ العاـ،

 
 ة طؾؿ العاـ، يحصبوكباية شاي في 

 ة طؾؿ العاـ، وجقسة مؾية مؽ حشؽي
 

 تحت الذفة...  (الدفة))يكؾضؼ(...
 ويعايؽ فؾؽ............. 
 و )يدنقر(  التقؾؿ مخبؾؿ، 



 ويتذكر ناساً بعاد و عزاز.... 
 ،اليؼ ر وقمبو سرير يمؾليرقادة حري

 ذيل الغؼ.ي 
 
 

 ويتذكر ناساً في الفريق ضايعيؽ...
 ومحتاجيؽ ؿ...)ممؾة(  عيش، 

  ،وجرعة مؾية عز الريف
 

 ناس جار هللا ود عبد هللا، 
 ألفي )الرؿيعة(.. بعيش. 

 احسد،  ناس التؾمة بت
 أ ـ ميسؾنة بت الزيؽ،

 
 ست بشات )الفج ة( والحبلؿ....

  التدتر الحاؿ،
 ...وست البديسة الحمؾة

 الزى )ضي( البريق الذاؿ.... 
 وكتيؽ يزسؾ الميل. 
  

 أحسد،  الخذيؼ وديعة الخالة بت
 ؽ، مشزؾمة فى معبل 

 سدر، تحت عشقؾر
 مجدوؿ.........

  
 يظؾؿ اليؼ ويتذكر! 



 ناس الدرة بت الجاؾ،
 و تخت لى دا، ؾمؽ دا التجيب

 ت لى داؾ.فؾ تو  وتذيل مؽ دا
 

 حديؽ يذيق ويتشيد....
 ما ىسؾمو كثيرة فؾؽ لمحد،

 وزادت جد....
 دا ما  انفتحمؾ مميؾف قد...

 ومميؾف فجؾة ما بتشدد، 
 

 ...ا مؾعفضريبتو كبيرة دا م
 ومؾ مجيؾؿ،  

 وتجديد جؾازه الحاؿ عميو الحؾؿ... 
 ...كبلـ يزيد اليؼ

 يفؾت القؾؿ،  
 

 ستة ألف رياؿ
 ضريبة ىؼ،  

 ضريبة ذكرى،
 دـ....  وضريبة 

 شؾؽ، ضريبة
 ومذؾاراً طؾيل مكتؾب...  

 عميو الذؾؾ،
 يحرؽ الجؾؼ، 
 
 ذؾؼ،وزى ما ت 



 حديؽ مؾجؾع مبله الخؾؼ، 
 ؽ القؾؿ:مؽ السجيؾؿ وم

  
 ود التابة، سةحديؽ ياي

 حؾليؽ بايسو... خدمتو خرابة،
 حؾليؽ وال مميؼ...

 
 والبيتاً يغتي يتامى، 

 بو بى شكابة...وال راكؾ 
 

 يظؾؿ اليؼ ويتذكر،
 القدلة فى الحاحاية،

 
 والشؾمة في القظية.... 
 والقعدة فى ضميل عررية...  
 

 ح بقرتو تؿيف وعجمتو تؿيف، او وفى السر 
 ...و تقؾؿ: أقرف العجمةموأ
 ياوليدي...  

 أخيانػ بدورو الذاي، 
 والسبروؾ أبؾؾ فى الؾادي.. 

 ...برل جيعاف
 ومتحدس. 
    

 ما بيغ الفيشة واألخخى... يتسدؽ  (حسداف ود)أخاؿ         
 فاألمخ عديخ،



 ، لجيو والخػاشخ ثكمى 
 تتمسذ دروب البقاء....وإف شاكت وقدت....

 ،ال يداؿ صامجاً  (الباىي) إال أف  
 ،بعج القػة ...قج مشحتو نػائب الجىخ القػةف 
 ،عشجهستدالـ مداحة تحكخ فسا عاد لال 
 تمػي لو عشاف، ػتيا... قدولع تعج دوائخ األياـ و  
 

 ،ال يذتييبسا أو  ...ىكذا أخذ عمى أف تأتيو الرياح بسا يذتيي
 ،فالحاالف شبيياف 
 
 ،الذييرة )حاج عؾض هللا ود عبد هللا(...خالي  ...يخدد مقػلة وىػ ال يفتأ  

 وىػ يزخب بؿبزتو اليسشى، عمى باشغ كفو األيدخ ويقػؿ:
 

 .)الكبلـ الشتيجة!(                               
 
 
 
 وهللا ولي التػفيق،،،،،،،،                                              
 
 
 
 
   
 
  
 



 
 
     
 
 
 
 


