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 العسالق                                 

 
)السحيييييييي   التننننننننل  تانننننننن   منننننننن   ننننننن     "كازابالنكييييييييا"منننننننؽ م  شنننننننن   السديييييييي رة     

  بالقظيا الع صنس  الدا  نا  لمسسمان  السية،ان   "الربيا""إل  م  شن   ،الذرقياألطمدي(
الني   القظيا    أ جبشل ذلػ("بسو ")ساعة إال  بع لؼ  تع  الخسس واألر،عيؽ دقاق  

ضننسشل إلانني  أننيؽ أدنن س متنن اهعيؽ أ المنني  مننؽ أ نن  الغاننة عسقعنن  مننؽ  مننػ السق  نن  
  هننل   لسشنن  "شييتقاشا"الننؾريةا الننؾاهةا  والتننل  تدننعًؼ  ساعنن و  إم أدنني و،ح ننؼ   دا شنن  و

  ت  ولؾ كش  و ي  ؽ دتش    و أدادش . "السدافرة"الث لث   مزمش  
 

(  مسنن   نن هعشل أل أطمنن   مانني اليييؼ)أرضنني النني  لننؼ  شننز  ع القظييا أ جبشننل ذلننػ    
 :ه هتق ت    تً (، قظا  اليؼ)مدس  

 
)عؼ الزيؽ، والدشظؾ ، والاابمت، والرتا ة، والجرس الرنان، الذي يؾحي لشا دائسًا،  

كييان نحييؽ ل ييق القظييا ات، اييالل ياييام وا يي ات، بييروت االنزييثا" وااللاييزام، ح يي  
يو ي قاويا االلكارون ة، لاداقر في وؾاقعيا  ،يادشى لشا ين نؾلو )شؾكات( ساعاتشا

وييؽ وحظيية القظييا  تحييرك عشييدوا تحيي ؽ سيياعة  الرييح حة ليي اًل كييان  لييػ يم نيييا ًا،
 (.، االل كق السؾاسؼ والترؾلإلى وحظة الؾصؾل ويو عشد قدوو ،االنظالق

 
أتنن ا ل األ ننزال  وا ننتث را الذننجؾل  نن   ت الة ينن  والاننةا    شنن د   القظييا  شبنن     
 نؽ الن ورال أو  تن   سشنل  حظاسنيخ منؽ لن    (عجالتو)تا  الجساع  م  إيقن   هي

 ال  ؾات والتزة  ت إل  هللا  ع ل :
 
  لقظا  تدشدشا ) اا                  

 الذمت   وحبؾبي!                    
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وهننؼ ي يمننؾل المننؾب والدننن س  هننل داننس الؾوننى   مانني... و منن   نن  قي... و س لنني...  
ومحظ  ننني... و نننة تي الزا ننن ا... وذلنننػ عاعمتننني التنننل ورننن  أًننن  إ نننع   دينننةال الانننةا   

 والنع د  ؽ دي ر اإللف والؾ  ب. 
 

 يو قد اخاطبؾنو بقؾليؼ:               
 

 وؽ بف نتدػ اا القظا ،               
 ولي ب صد ك ينا قمبي طا ،               
 ويشؾ الحب ب..؟               

 
 ...انت شماؾ )              
 .(ل بؾ اا القظا                

 
الني   مًنث  "نتدو ويا حيا  زي حقشيا"،... ف...)قظا  كازا(لاؽ و دب م  أ ددى 

صناا و و نت .و... هنل  ان لال مت  ن    ،(وودا  الجدي الدرطان)ودا   م  أيؽ السن ارنؽ
مننؽ  عرباتييو( و، لننيات  شنن م   ؾدن بننؾل أنن ال  )عذييان كييدا... يصييث  بعثييع لمعذيياق

 يحبؾل.
 

 اقؾل:أو كسؽ 
 

 القظر... القظر،             
 نؾيت الدتر،             
 ه جت حب بي....             
 وانا دوعي انيسر.             
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أدًنؼ ددنؾا أو  ش  نؾا  ب...)فؾب ا القظيا ات(،إّل م  ه ت  م  الذعةا. السرن أيؽ      
وظ رات النز  ع... ووظ رات السحةوو ت... والقظ ر السذتةك... والقظ ر السحمنل... 
والقظنن ر الدنننةنع... ومتنننةو األداننن  ...وميةهؼ منننؽ السدنننسا ت  هًشننن ك القظننن رات التنننل 

 الجيازول ؽر  أو التنل  دنتخ ب الثخيا عنة  عقظن رات كؾونؾد و  التحؼ الحجري  دتخ ب 
   والقظ رات الاًة،  ا  التل  دتخ ب هل  حةن ً  الاًة، .....الديزل و عة  عقظ رات

 
ووا اخمتو وؽ  لد.. تمػ الاي تشاج وؽ قظا  الزواج )البؾ ة(...)لكؽ التؾب ا الجد..

فييي بعييض وييؾزون(...  و )الكييالم السييا (الثذيياشة) قييد تييلدي لمجشييؾن و ...تييداا ات
 الحاالت(

 
واسيااا ة االالم فيي  تاداوى لس عيًا فيي تحرييػ الؾليدان الذيعري القظا ات  )غ ر ين

وييؽ فيير" السعانيياة، كسييا ينييو اعسييق عمييى  ، وفييي إحييراق قمييؾب العاشييق ؽنتييس الؾقييت
 تؾزيع الترحة والثذاشة لقمؾب الثعض ...ساعات القدوم(.

 
م لاننن  الدنننمؾك   وظ را شننن  هنننل الؾونننى الا  نننى عمسشننن  منننؽ  نننمؾك هنننل   دنننب  لنننة     

أ  دؾلاني  )وا بشمعب بالؾقت( م  الدؾا.  وكش  هل ذلػ كقظ را ش   اإلنداني والاربؾي 
م دتجن وز من   نشص  ماني المنؾا    أو  و عادنيا وفيي وعيدناهاشن  هنل  ،العش ي  وام تةاب

 شا".اشيلد"أيشً  م  دتقّؾ  عي مع ععزش    بة م  أ ا  لش  مؽ و   ط  دياك  ومؽ 
 

(  طينب هللا رنةا   ىاشيؼ  ي ف همؽ و   أل األ ت ذ التة،ؾ  السعةو   )حدثشي    
( الث دؾننن  الذننًيةا  كن ل الانن  هننل حشاييؾب( لس ر ن  )نيياعراً الني  كنن ل هنل ووننى  ننب  )

السجتسع الس ر ل عسعمساي  وط عي  ومؾعفاي  و س لي  يعسمؾل  م  ضننط  ن    ًؼ 
( مؽ وإل  الس ر    مثمس  ىاشؼاأل ت ذ ) وقدم يو  وات ش م   تظمع أعر رهؼ      

ل المش دانن  الذننًيةا  التنن بييب بييؽ() السسيننزا لدنن     ل...)الرنييات(ياعمنؾل  شنن   ننس  ًؼ 
  تش مؼ كثيةاو ودنز ت ومؾ،ش   ش م  يحيؽ ووى أث الشذةات اإللن رن ...
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... يشسنن   ننةدد السننييع  بننة إذا نن  أمنن رم ل )ياييام زوييان(وهننؾ ذات الحنن    شنن د      
  هشعسنن   منن  التننؾ ...(كييذا )يعمشييت سيياعة البمدايية تسييام الديياعة... الؾح ييدة ذنييذاك

 عأذه دش . )اعذعش(م زا   الي  )الزوبمػ(لزنط      ش  ع  تخ اب ذلػ 
 

 .؟(ييؽ اا ترى نقف وؽ  لػ الدمؾك الاربؾي الراحق !لششغر نحؽ االن) 
 

 كسن  يحمنؾ ألهمًن  أل  تشن دوا أنيلػ ام نؼ السخانف  أن مو  نؽ  "كازا"وظ ر   اعشي     
)ندييثة لسييا امظييي وثان يييا   "الييدا  الب زييا "والتننل  عننة  أيزنن و ع  ننؼ  "كازابالنكييا"

 هتيكةت هل أهمل: (ناصع غ ر وذؾب ساكش يا وؽ ب اض ونتؾس
 

(... التنل  ياالتييا و التزية)زي  و( اليدبالن الزي )ب اض الشتؾس وب اض الزسائر 
  نعث الدةور هل الشاس.

 
 و                  

 
 ؟(دهالدالم وا بر   )الزول يب سشًا فزة "واال"

 
 "لسا ا"؟"والؾ"  يو  "والو" يو    عشل  "واال"و كمس  

 
" و "إبيدال الييا  السذددة وتقري ب.."فا  الدال..."وابرده" "م  أةدا" ...أ   أم  كمس  

 يلتًا".
 

 و                  
 

 ل د   يال سشػ           
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 دقاقا  ويؾ  بم د          
 

 يٍني سايرة اوشعّ د         
 في دا  المب ض.         

 
 

 و                 
 

 داك    بييراقييًا   قبييييميي          
 فؾق عربي وفؾق ابمي         

 
 ييييا   بخ ت   يحييمبمي         
 لبؽ يم زو  طايب لي.         

 
  الني  يدنسؾ أشنن  )الب ياض( ...بكمسن   ن . هنل السقن طع الدن لا  مذننع  س من و  إلّ     

 )ب اض(.هؾ  م   شز  عي الس ل ومن ديً  مؽ 
 
بالزليياج  ىانؾافييذبييا دة و "وف تيية" و "وزلجيية" تاساييع " كييازا قظييا كانييت "عربييات   
فييي ليييف لاقييداؼ الراحيية الااويية  تاييؾق  ، ات وقاعييد وث ييرةوىييي قييؾي الذييتاف، سال

وييا اديياخدم فييي كييق بييالشس س وييؽ  (وثظشيية)كسييا ينيييا لسرتادييييا الساجييدديؽ دووييًا، 
 :بذاى ينؾاعيا، عالوة عمىالزاه ة واألقسذة الاق مة  ،كالجمد الرشاعي "الاثظ ؽ"

 
 .."كرا و"، لالسدافر تسديد )                   

 :عم يسا وؽ وؽ غ ر ين اخاف                    
 " غ ر السقرؾد.ص"العت                        
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 ووؽ:                    
 "الخد " الشاتج عؽ اإللاؾا (.                        

 
(   ينث  قن هزت أم مًن  الربيا")صالة الؾصؾل بسديشية  يش و ومق  هل أر  .  يد ت    

 ينن ت الجسننن    و شننن رةت  ؾلًننن   ينننؾل  منن ت أت ل ًننن  أركننن ل الس ننن ل و ؾا ننناي  لسننن  
كدتً  أً .و وزنش   هأصنحى ك لحدش .  ختن   هنل رنؾس منؽ الن م  مدنبؾ ال  كثينةاو من  

 ة د ضةات األزاهية الش عز   ا ا و ا .. شزل  مؽ  م  كتايؽ  درة ًس  ع لحةن
 

 نرننةت طةنقننل مننؽ ميننة مع دنن ا  بننيكة  هقنن د شل لظننؾا ل الخجؾلنن   وهننل  ظننأ      
 السيي سا وينييا ودممنس الةلن ب مننؽ  حتًن   لتنزداد زهننؾاو وكبةنن .و  هتع لنى أننل رنؼ  نسى  

   نط    ش د شل هأدداي ون ديشل  كمسنوعاني العز والتخا فق وؽ وطؽ وؾسؾم ب (،عز)
 الت شة واألارى:أل السزار  ها ل لد ل   لل  ةدد م  أيؽ 

 
 ،ييفداػ بالروت اا وؾطش            
 فأنت دوي.....             
 كق وا يقاشي!            
  بالدي ينا.            

 
هل  نيف  منّل   ا نت  يتً    ش د مؽ لمال  وهل السسذؾو   الرالة ةكى  مػ     

هسثمننى أمنن مل  تًنن دش هننل مذننيتً  السسؾ ننق   عمننى  قننؾددل هننل ألانن   ساسنن    يننث 
(  الننني  د تشنننل لمكاننن   رمبتنننل وإراد نننل  عسق طعننن  العسيييالق األسيييظؾ ة)يس نننث ذلنننػ 

 .األطمديالق عع  م       ، )ااسس شة( ش  و    عاش    )تسا ة(
 
 
 

 ويذدو قائاًل:يارنؼ لسا  يياو، تخ ماو      
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 عيييريت  وؽ  اليييذثاب  غييزاً               

 رى وؽ الؾ ق القز بييييكسا اع              
 

  شيونحت عمى الذثاب بدوع ع              
 ييع الثفييييا   وال الشحييييي بييفسيييا نت              

 
 يال  لييي ت  الذثاب  اعيييؾد  يؾوييياً              
 فأايييييبره  بسييييييا  فييييييعق  اليييييسذ ب             

 
  هألايتي وون  هق  ك ل مض اإله س  مستذ  العؾد د ضة شي الذن س م اندمخ        

مظنن  الذننيب ه متنني  و شنن رةت ععننض مننؽ  ننعيةا ي الًمانن   مننؽ  نن دبل  مننػ الكنعنن  
 الع شييي ؽالسية،اننن  الدنننؾدا.  التنننل يسثننن  طةهًننن  العمنننؾ  األمننن مل  مغمننن   حسنننل  منننػ 

  المتنيؽ ي دنؾهس  أةنن  ممنع لسن و  وهنؾ كن  من   نقنل منؽ أرنة إلفريق ا ؽ الؾاسيعا ؽا
 ت. لشز را أي ب الذن س الخ لا 

 
ان بييذكا  واقييد، وتاحييدثان بشغييرات ثايثيية، تييؾحي تشزييح وشييو الع شييان ال زالييت    

بييالكا ر الييذي اسفييؽ ين ياييا ، والييذي  بسييا اساييق إ ييافة ثييرة لسا ييي  لييػ الرلييق 
 العثقري.

 قر دة )ااقؾت العرش(،هل فيؾ الذي اقؾل:       
 

 دن ا ال اسمكيا وؽ اسمكيا،             
 يغشى يىم يا سادتيا،             
 التقرا .....             
 الخاسر وؽ لؼ اأاذ وشيا...             

 وا تعظ و،            
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 عمى اساح ا .........            
 والمافق وؽ عؽ األش ا ،            
 ىي األش ا .........             
 

هرنن ر   أكثننة الترنن و و  اسنن  ر نن  العسنن   األ ننظؾرا  منن  صننعي  وا نن    تقا بييت    
  هًنل درا نن  الد الية اليؾائ يية الساؾا يعةأيشًسن    تمسدن ل و  ن ا     ين  زنشننى  منػ 

 )فاعييق ا يير(.يستماًنن  السقعنن ول إمنن  عذننةا ً  مننؽ  ننة منن لًؼ  أو ونن   اننؾل ه ينن  مننؽ 
 ابشاييو الؾح ييدة   و،ج دبًنن  صننبا  ي هعنن  هننل)زولييو السمرب يية األصييق( ؾلننى قا د ًنن  

 مشً .
 

أ  أصنننننن   ( ه تييييياً )ضنننننسةت اليننننن ال وأضنننننح  الجمننننن  الننننني  ي دنننننؾهس  هيشننننن و و    
هنننل  تننن عع م دًننن  ل  هًنننؾ م يقنننؾش  مننن  التا  ننن       ةادهنننى طا  ننني الؾاهشننن)وفروذيييًا(

الجننن د  منننع مننن   ننن هع عننني الظباعننن  منننؽ  نننسس أو زمًةننننة   ادنننؾ   نننعيةات رقاقنننن ت 
  وهنؽ مسقنؾت  مسن   عن  متاةو ت  ولظً   نيب يخظن   المسعن ل الش صنع  هقن  ا نت 

 تق ذهنننني ذات الاسننننيؽ وذات  ،)وييييراوت الدييييقف( مننننػ التانننن رات الخفاانننن  السشنعثنننن  مننننؽ 
الذس    م اس  والد   ال  ندظ ل را تيًس   م    دبل ال را   العمؾنيؽ  هنل هن و. 

   ب.   
 

إن كق وا تثقى وؽ كمسات لذلػ الرلق العثقري، الذي كان قد وأل الدن ا  يج جًا    
وصييخثًا، إفريق ييًا وعرب ييًا، ألكايير وييؽ نرييف قييرن وييؽ الزوييان، بعييض وييؽ كمسييات ال 
 زالت تابؾي وفانايا ب ؽ وخا ج الكمؼ، وؽ االل  لػ التؼ الذي وا عاد يشاير الحيدي  

زال اجارىيا لاعبير عسيا اجي ش بخميده، يو ويا ييشؼ األاا  الدمس السااابع، كمسات ال 
 بسا تسم و ولدان اتو:

 
 

 )اا ه(                                  
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  النني  م يدننتظاع أل يزننع    ننا  ك مانن   ؾلًنن   هانن ل كنن ل  نعننث أًنن  عقننؾا القنن در

يدننتخ مً  منن  أننيؽ الايشنن  واأللننةش  عرننؾت  ًننؾر  يقظننع أوصنن    نن  ث الستحنن ريؽ 
ح ضةنؽ  مؽ الذعةا. والسحبيؽ لمة   ولق متني الذنعةن  الدن مق    نأرة الح ضنةول وال

  ساع و  ش م  أدركؾا أل ك  م   نق  مؽ عحة الامؼ ل ش الة   كمست ل م ميةهس :
 

 ()اا ه                                
 

كمسننن  ولنناس  ةهنن و  إل  ننن ز لشنن  ذلننػ  وإم هماننن   (ايييا  السشيياداة)ذلننػ إذا منن  ا تبةدنن  
 الج ل  و    يعشل لش  الاثية مس  ك ل يجاش عخؾاطة الة  .

وهنننننؾ ذا ننننني ذاك الرنننننؾت الننننني  كننننن ل يجمجننننن  طة،ننننن و هنننننل األر ننننن .  يذنننننشف  ذال    
السدتسعيؽ السشرتيؽ  الي ؽ يغمؾل هل صستًؼ الزجاع   ن  ن ول من  أنيؽ مدن معًؼ 

 م  ة ؾل ادقظ  ي: ودً ي ت القري   هًؼ
 

 عؽ يي بالد العالؼ تدألشي،      
 ؟اا وحبؾبي.........      

   
 عؽ حؾت قدواه وؽ صخر،     
 ع شاه وؽ ااقؾت،     

 
 ؟عؽ سحب وؽ ن ران......     
 ؟ولزائر وؽ ورلان........     

 
 احسق لااو، ميىعؽ      
 ؟وييرول ح   اسؾت......     
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 اا قؾت،ال تعجب اا      
 األعغؼ وؽ قد  اإلندان.........     
 ىؾ اإلندان!     
      

 قن مى هنل  ننع دا من مةا يدننؾده  التنؾ س  إلن   يننث كن ل الة نن  يجمنس دالنن       
 متؾاضع    م  السقع  السج ور لمد     وةس الس ل  الة اس )صالؾن( ة،  صييةا 

 .لمقاعة
 

أةهنن  وهننل  دننتةن   منن  هخنني    يننث أدًنن    سنن ت إلنن  كانني الادننةش هأمدنن ى أًنن    
ك دنننى أونننةس إلننن  مزاولننن  اإل دننن س الدنننماؼ مق ردننن  ع اننني الاسشننن   هتبيشنننى روتًننن  أنننيؽ 
أصن عع كانل التنل ا تؾ ًنن  ع  ممًن   أدركنى دعؾمتًن  عسنن  ر نستي لظنؾا الابنة  ميًنن   

ع  هًل ذا ًن  التنل كدنتً  دعؾمن  ورون   عسقن ار من  أهةز ني ونؾا  نعة  و نظؾ ي منؽ إأن ا 
 نننن لةمؼ مسنننن  ادظنننننع  ميًنننن  مننننؽ  مننننػ الشعؾمننن  والةونننن   كشننننى أ ننننس عقؾ ًنننن  وصنننن ع  

 مع دً .....
 

أبكسنن  أًنن   ة يننب منن  ونن  يجدنن  أ   نناس  يلسمييؼ لدييدي فييي انحشييا ة،وأدنن   نن  تً     
  الني ؽ  يمين  فيي الاي لعماشي يكار قربًا وؽ ناعريوام تةاب والتنجي  مؽ كمس ت  

  هنننل مت هنننن ت و ًنننل  متدنننن  م  و ؾاوننن  لسعةهنننن  مرننن ر هنننني   بنننة دغةا ًسننن  الث قننننن 
 (سييؾداني)  مننؽ  ننخص لننؼ  ذننً ا  مننؽ وبنن   لاشنني واإلعجيياب ،واالناسييا  ،الحس س يية

 .بالس الد
 
 لؼ أكمف الة   كبية مع د ا هد ر ى و   و: 
 

 ،الدؾداني....ينا فالن )                      
 .(يود وان اإلسالو ةيحد يساتذة لاوعة               
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 شنل ومنؽهةمقت    ؾلشنمنؽ هش خ... صن و الة ن  هنل ونؾا  لاتنى كن  أدغن ر الح ضنةنؽ 
   و أشغةا ا تاد ر مت اعا خ هتف و   و:هل لحغ  وا  اأد  ل 

 
 )اا ه(                              

 
  هنن لاى هننل دوالمننل   اتننى منن   منن  أًنن  مننؽ معنن لال منعثننةا م  ننزا  دغةا نني  يننؾ    

إل   جساعً  و ة يبً   ووسى  من   نب  الن ر ر  ميًن   ع مسن ت  مًن   انل عسن  يجنؾس 
هننل أمننؾار دادننل الت  ًنن   هًننل  ننت ت مسنن  ونن   مينن  عسقنن ب الة نن  النني  دزنن   نن   ت 

 .الحدي  ووشاؾ  ،ويلب الشغؼ ،الكمؼبدحر العةو،   و مت ه ت إهةنكا  الش عز   
 فكأني بو اقؾل:  
 

 تثررنا بسآٍق غ ر وآق شا،لؽ        
 لؽ تعرفشا........       
 وا لؼ نجذبػ،       
 فاعرفشا...........       

 
 يدنى وا ف شا،       
 قد اعمؾنا،       
 !اا ااقؾت       

 
 فكؽ األدنى،      
 تكؽ األعمى ف شا.      

  
  ....َججف مياي انبحر      

  ،َجقطع ٌجرجٍا أصراب انطير      

  .َانغربال انمثقُب عهى كحفيك      
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  .........َحزوك في عيىيك      

  ،جبال      

  ،َمقادير      

  ،َأجيال      

 .يا محبُبي      
  

  !بكيىيال ج        

  ،يكفيك َيكفيىي      

 .نيش يقال..... فانحزن األكبر       

 
 
مؽ أدوات الاًؼ السًانأا عأكسمًن   لسن   نتمتقظي  )وداوعو(ك ل  شرى ع   م   حؾني  

و دتؾعني منؽ ذلنػ الذنت ت   هتح  نيى أل أع اني.... و جة نى هنل ألنؼ من  طنة  أذل 
تييدو ..... وتييدو ..... فاقييذفشي.... وتجسعشييي....... مخيمتننل مننؽ كمسنن ت م زالننى 

 :الثاك ات سزش اتالذكريات اليلسمؼ بعزًا وؽ شاات في شمٍق، وينا 
  

 )ال تثف شي! افس ػ ويفت شي! فالحزن األكبر...... ل س اقال(.         
 

 لي:فاسش ت 
 

  ا(والدعاد ،ودوام العاف ة ،)طؾل العسر                
 

لق   ةوى  مػ المحغ ت  م  منةأش منؽ كن  الح ضنةنؽ  رمنؼ من  دنن  إلن   نسعل     
  ػ الظيؾد الذياوخ األشيؼ ليمؽ  حي ةات  قف   او م دع و ل وتةاس  مؽ  ينث يجمنس 

 هل معز   ؽ اآللةنؽ.
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وجسؾعيات  ،د ت ويؽ تحيت لتشييتحيوإن كشت ال ينؾي  لػ، وقد  ...فكفت يده     
 وؽ قظرات وا  والحة، سالت وادحرلة إلى األستق، وؽ غ ر اسائذان.

 
لسدننى ده ًنن  دالنن  أوصنن لل السسزونن   أمنن  طعسًنن  هنن  زا   ةاوددننل مياونني  كمسنن      

 هل رش ي   مػ المحغ ت الن قا ت أأ او..)وحذرتشي(  اليكةش  ه  ى أل
 

 ...ترالعت القيقرى      
 في اظؾات غ ر ورئ ة،      
 تا كًا يواوي ع ش ؽ! ال زالاا تحمقان حؾلي،      

 ...تجؾسان بداامي     
 ....في اىاسام بالغ      
  !)بحدب عشي(      

 
 اتحييياد الكاييياب)ويييؽ قبيييق و صيييش ع كنن ل ذلنننػ المقنن . عسث عننن   انننةنؼ لننيلػ الة ننن       

  الكايياب، والذييعرا   أّمنني  سننع كبيننة مننؽ أهنن  الثق هنن  عنن لسيةس  مننؽ أيننشًؼ (السما بيية
 . واألدبا ، والساحدث ؽ وؽ  وي الاقافة والسعرفة الممؾية

 
انريب لميو فيي سي رة انكتأ الجس ع يشقبؾن، ويشارون ويا طياب لييؼ ويؽ حيدي ،    

  لػ العسالق السفرم، و في يدبو، وشعره، ووع شو الذي ال يشزب.
 

 ت ععنى هقنةات التانةنؼ  الؾا ن ا  منؾ األلننةش  هنل  ش  ن  ممانى   ن ر  دً  تنني        
 وديشيية الربييا" السمرب ييةععنن  أكثننة مننؽ أر،ننع  نن   ت متؾالانن ت ومتت لانن ت  زادننى لينن  

شًنن  إم كنن  منن  هننؾ  سينن  مشغننؾب  مسنن  ادنعننث مننؽ الستاننةد اآل ننة   يننث م يارنن  أي
 واق:مؽ مذ  ة وأ   اس مةها    الرلقكمس ت  كثيةاو م   بةت  س  يجاش أ ال  

 
 )برافؾ(                          
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 و                            

 
 )ذذذذذه....ذذذه....ذذه(                       

 
الع ش ية، ويؽ يوسيسة لسميت كاس يو، وويؽ  اتالاكريستداعت عم و وخامف ينؾاع     

الايي  ،واألنيؾا" ،،  و)ومتؾفات( واشؾعة، إلى غ ر  لػ ويؽ الييدااايةشيادات تقدير 
 .تزيشت بالرلق وازدىت

 
إلن  مج لدنن  ذلننػ األ نظؾرا  شننن و إلنن   شنب  ومننؽ وبينن  الرنن ه   نع  أننل  غننل    

  ومس  أ ع دل كثيةاو مرب ة والبدلةالقثعة الس ىحاهق   ذ عي م  كش  دة    مؽ م عس 
  ؾلل ك ميةات الترؾنة  أمة  ؾري   مػ المحغ ت التل ومس  يجؾد الزم ل عسثمً .

 
  ونننى  يؾدشننن   و ننن المى دغةا شننن   هتحننن رى إلننن  دادنننل  و ننن رشل  نننةاو  نننةدد هنننل    

مدننسعل  مننؽ ميننة صننؾت يعمننؾ  أنن  كنن ل إلً مانن و عحتنن و  ألنني مؾوعنني هننل دادننل القمقنن  
 قائاًل: و  ا

 
 وا ب دي ين ي فعػ.....      
 وال بيا ين ي عػ،      

 
 ينت يل ؼ.....      
 وينا يحسق ذالوي وعػ،      

 
 ولائع،      
 عػ،عيا وؽ لؾّ وويجاي لؾّ       
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 ،وينت عا ٍ       
 ىا ينذا، ا...وين      
 عا  وعػ....     
 وا ي  عشي وي  عػ،     

 
 وا ي  ع الادي الذي ي  عشي، 

 وي  عػ،     
 يا نيحً جرعىي صمُمً،      
 َجرعك.......      
 

 فما اححقرت أدمعي،      
 َال اححضىث أدمعك،      
 

 َال اوكفأت فُق قبر انيأس،      
 ..أبكي مصرعك     

 
 

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

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

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

 
راهقننى  مننػ ال را نن   التننل ألاننى  نن  ةد  الس ننةب وألاًنن    يننث  نن وتي متع ودنن  هننل     

 )الرييالؾن(،إلنن   يننث  تؾوننف  مننػ العة،نن  الرننييةا  )الرييالحة(،ذلننػ أة اقنن  در،نني 
الستمًا  م تؾا ي  وهش   ؼ  حؾنمي أةه  إل  دالمً   وهنؾ  تظمنع  من  الح ضنةنؽ منؽ 

  المتنن ل  تحنن ر ل هننل    نن  قا ؽا  الع شيي ؽ الالوعايي ؽ الثييالسننؾد يؽ  مدننتخ م و  مننػ 
 تقؾل: زل   إد ع   ؽ أدوات الا ب  التل  تح ث هل صسى وكأّدل أً  
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 إ ا كان الكالم وؽ فزة                       
 فالرست وؽ  ىب.                           

 
 وؾدعًا ولدان حالي اقؾل: اايدومؾحًا بفماا 

 
 اا.... وداعًا يييا السبدع، وإلى لقا  قريب                

 ("ف اؾ ي  )"                              
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