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 ميالد فردان

 
 
 
 
 
 
 
 

 حني أطّ  هردسن م  بيته  ي ابط  سدشجرة 
 عينيه: مل نصّاق  

 محرسء كانت سأليض  
 أمحر أسدنلر  

 أحجايسً مبعثرةً  أسدقطعان  
 وا  هردسن:

 "تّباً"
 مثّ عاد إىل سدنلم 

   ي بيته  ي ابط  سدشجره  
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 ما رواه فردان عن مدينته:

 

يف  ملشاهير  ، وقبور  واحد   يوم   كأنه غرس    وقبائل وخنيل   خطط  
 البادية.

 ، وغارات  ّج اخلرابكالسفينة ابق  بل  وجامع   ومقامات   ألسنة  
 آجام وبطائح.  . مدينة  بدو  وفاحتون

جربيون وقدريون، دهريون ونسطوريون،  عداننيون وقحطانيون،
، زطّ  ، أعراب  ومعتزلة   ، معتزلة  ومعتزلة   عثمانية    ، خبارية  ونبط   وموال 

 وكيسانية   وكاملية   ومنصورية   ، مغيية  وقرامطة   وديلم، زنج   وأساورة، أتراك  
، بكاؤون وقصاص، مكدون وقرّادون، متكسبون طّوافون، وجموس  

ون ون ومسجديّ ولغويّ  نوادر، صنائع، وحفظة   وحواؤون، وأصحاب  
قن يف يتزوجن هنارًا ويطلّ  وهنارايت   عذبة   ألسنة   ذوات   وحبريون ومولدات  

 ووليات. الليل، وقيان  
 البصرة الفسيفساء 

املدن اليت غربت أبسواقها اليت استوقفت اخلليل،  ينة  مد
ونقائضها اليت شطرت األسواق، برجزها وعلوم حديثها، بنحوها القاتل 
وقتلتها النحويني، بشعرائها الذين مزجوا الفصاحة ابللحن عامدين 

 على اجلهات األربع. ليكونوا كتاابً مفتوحاً للبصرة



 12 

ة وانتهاًء ابملغيين الذين زنوا مدينة الوالة اجلائرين منذ املغي 
ومن تالهم من  ،ة األمويني، عدّوة العباسينيابملدينة قبل العدّو. عدوّ 

احلكام. مدينة أشعلت نياهنا يف الكتب حني غادرت حروهبا 
 الساحات.

مدينة األسرار والنخلة اليت "خلقها هللا من فضلة آدم، ومّدها 
 أرضاً واسعة الفضاء" 
 وينتهي ركام حجر. جيوش   رةً جر حر  رةً جر يبتدئ حر مدينة التاريخ 

 ،تعمرها االصطبالت، وقرًى من قصب   توقفها األمطار، ومساجد  
أانس  مّروا، وأبواق ي نفخ فيها يف  إاّل من أشباح   خالية   ودساكر  

 إاّل من وحوش   مقفرة   األسحار، وطبول ت قرع فوق املنائر، ومالعب  
 عليها الغزاة. يستدلر  من الصحراء، وأهنار   قادمة  

 

 البصرة املبيعة.. البصرة املشرتاة.
ولكنها مدينة الكيزان البيض، واملاء البائت العذب يف القالل، 
 واجلاحظ الذي أنس هبذه األشياء، فاستدّل على كرم طينة أهل البصرة. 
وللبصرة صحراؤها الشاسعة وقبائلها الرّحل، وقدمياً جلست الصحراء يف 

سفار الرّحالة ّجت منط  الطي، وكتاب البحر، وألنار وهتالربد إىل ا
واالقوام، ومنذ ذلك، مل تغل  البصرة أبواهبا إاّل لوابء، أو حرب، وحني 
دمهها الفيضان، يف سنة  ما، ومل تعد القوارب تكفي حلمل الناس، 
نة ص نعت القفف املطلية ابلقار، ولرمبا كانوا فرحني. سكنتهم املدي
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كمة ها واحلجر، هاجرهتا والظّل، واحلفكان يف طبعهم ماؤ وسكنوا فيها 
أبقى من  من انس   شئ أعجب   وأي   من اخلراب، اليت أورثتها قرون  
وغادرهتا عربهتا القرون،  أبقى من الناس... مدينة   مدينتهم، ومدينة  

بل  ،التاريخر  ملن أييت ال ليستنط ر  اخصةً ها شأطالاًل وظّلت شواهد  
 اريخ.الت ه  ليستنطقر 

وكما بيع إنساهنا بيعت البصرة، وهّبت عليها رايح العساكر، 
ة  جنوبية  حزينة  كندبة  يف الوجه، وما منها سوى أثر  يف أغنيّ  فلم يب ر 
ا! ح ى اماؤها القادمة من الصحراء البصرة! وما أرّق حزهنر  ندوبر  أكثرر 

 يثقلها احلزن كّلما اقرتبت من املدينة. 
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 كما يرويه فردان:وللمدينة حاضرها 

 

من  يفصلها عن املدينة سياج   سأبدأ من هناك.. من بيوت  
النخل، وعن الصحراء مرتفع  يصل البيوت أبطراف البصرة األخرى، 

، أو اتئه   أو طائر   محولة   الناس نزهة يف املساء. يقطعه قطار   ويتخذه  
وهو  ،مهيب   بيضاء وعقال   رجل  قادم  على ظهر حصان، بدشداشة  

اجملانني ال  وميّر هاداًئ هدوءر  ،ملك   ة  نثر النقود الصغية على الناس أبهبّ ي
 ى السكة أبداً. يتخطّ 

يصل البصرة هبذه البيوت اليت تسمى"الصبخة" شّط الرتك 
)وهو غي شّط الرتك املعروف قرب املعقل(، الذي خيرج من سياج 

الغجر وخيامهم النخل ليندفع يف العراء، ساحبًا مع األطفال، مستضيفًا 
ومتتلئ البيوت والطرقات  ،أحياانً...وحني حيّل الغجر حتّل األعراس

الورقية واملصابيح امللّونة، وتقف السيارات عند املرتفع ابنتظار  ابألزهار
 القادمني بدفوفهم وهوساهتم اليت مل يتخلوا عنها ح ى يف األفراح.

ّصة وقد تقف هذه السيارات ابنتظار عبور مواكبهم الغا
على األكتاف... حينذاك ال تسمع  ابلراايت السود وراء جنازة حممولة  

س الوحشّي من اهلوسات وإطالق سيارة  ألّن الطق احتجاجًا أو بوقر 
الرصاص ال يرتك ألحد  التفكي ابالحتجاج ح ى لو تطلب الوقوف 

 .  ساعات 
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 وعلى ،مكشوفة   مرّة عرب املرتفع امللك وخاله الوصّي يف سّيارة  
عيوهنما نظارات سوداء. فوقفنا صامتني مشدوهني.. ولعّل الصمت 
الزمنا طوياًل ح ى بعد مرورمها.. كانت نساء هذه البيوت جيمعن امللح 

عند الظهية حتت  نر قل  خلف املرتفع بعيدًا يف أعماق الصحراء .. وير 
ّن عباءاهتن املنصوبة ابلعصّي، وكثياً ما تقّوض الشرطة عباءاهتّن وتطارده

 ألّن هناك من حيتكر امللح.  ،على اخليول ح ّى بيوهتنّ 
ويف طريقهّن إىل مستنقعات امللح اليت خّلفتها األمطار 
والفياضاانت، كّن جيتزن قبور األطفال الصغية وهي منثورة جوار املرتفع 

من أعواد  وخرق  أو حجارة  بيضاء سرعان ما جترفها  تعلوها شواهد  
 لرتاب والوحل.اب لة  احملمّ  الرايح  

بداية اخلمسينات أقامت السلطات  وبعد الفيضان الشهي يف
ترابية على مسافة من مرتفعنا، ال شئ جياوره غي دوغة )كورة(  ّدةً س

 مهجورة لصنع الطابوق.
، وظللنا أتذكر مرة، خرجنا حشودًا إىل التّل حبثًا عن امرأة  

ثر  يقودان إليها..  انطرين هناك ح ّى مغيب الشمس دون أن نعثر على أ
، وكان اجلميع موقنني أهنا رحلت بعيدين ألقاربر  أة يف زايرة  كانت املر 

 مع الذائب.
طري  أخرى تصل هذه البيوت ابملدينة متّر عرب النخل، جمتازة 

موحشة ال يسلكها يف الليل إاّل القليل من  الغرابن.. طري    جسرر 
 وعرابت   ،ابلسابلة تعجّ  س، خشية السلب، ولكّنها يف الصباحالنا
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وأقفاص احلمام.. مثّ ينتشرون يف بعقة  أو بقعتني  ،وأكياس امللح ،اخليول
ليّتخذوا هلم هيئة أخرى.. هيئة أبناء املدن املسحوقني وهم ينادون على 

أو يعرضون قوة عملهم أو يتصّدرون املقاهي  ،بضائعهم الرخيصة
 .صامتة وسط قرقرة النراجيلبوجوههم ال

اجتزت هذه  اتالسبعيند عوديت إىل الوطن يف بداية )مرّة بع
كانوا يف زاوية جدار بلهجة آمرة ،   ين أربعة  فالطري  آخر الليل فاستوق

منهم هبدوء كان ارتباكهم شديداً،  هم، وحني اقرتبت  وقد عرفت   فتوقفت  
مّث اهنالوا علّي ابلقبل والعناق متذّرعني حباجتهم إىل السجائر، ومل 

تباكهم ح ّى بعد وقويف معهم طوياًل نستدعي ذكرايتنا الغابرة يغادرهم ار 
 أايم املدرسة(

وامتّدت  ،وعال ضجيج املكائن ،فجأة حّلت الرتاكتورات
 تشبه القطارات خلف املرتفع حيث قبور األطفال .. بيوت   بيوت  
رها الشمس  ، تسمّ على الرحيل يف كّل حلظة   إىل األبد .. موشكة   ساكنة  

 وال يزحزحها املطر يف الشتاء، كأهنا علب   ، الصيفكالقنافذ يف
ال حدود  ضفي عليها كآبةً مما ي   ،من ماء   إىل الفراغ خبيوط   مشدودة  
ولكّن الناس ظّلوا  ،(ل  على هذه البيوت اسم )األصمعيهلا.. أط

( فلم يغادرها هذا االسم ح ّى وهنا ابسم الشركة اليت شّيدهتا )وميبيسمّ 
 يوم رحيلي. 
إذا جاز  - صغية   تلك القطارات كان مثة بيت .. عربة  يف 

أحياانً يف  ه  بدرشاكر السياب الذي كنت أصادف   سكنه الشاعر   –القول 
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أو يف املساء، يف الباص أيضاً، يف طريقه إىل  ، يف الباص،الظهية
مكتبة فيصل محود، غي بعيد  من مأوى مومسه العمياء الذي تفصله 

النحيل ونظرته الذاهلة  ه  بيوت، جيّر جسدر  بضعة  و  عن املكتبة ساحة  
 البعيدة عن األشياء والناس. 

وعندما حّلت الرتاكتورات حّل الباص أيضاً، وأصبح املرتفع 
واسعة  جيتازها الباص، مّث يدور دورته األخية ليدخل  موصواًل بطري   

 ني،متقابلر  ومستشفىً  املدينة من جهتها الرئيسية اليت تبدأ بسجن  
صان كّل عذاب البصرة ومأساهتا )كانت النسوة جيلسن صفوفاً يلخّ 

بسواد  أمام بّوابيت السجن واملستشفى وظهورهّن متقابلة، متشحات  
 عباءاهتّن ويف عيوهنّن حزن املدينة املقيم(.
حترسها   كأهنا مهجورة    موحشة   كان جوار السجن بضعة بيوت  

جن اهلائل، وخلف املستشفى كالب  مقعية دوماً، تتطّلع إىل جدار الس
يسكنها األرمن .. نظيفة.. المعة حترسها الشجيات،  مثّة بيوت  

والكالب املخيفة، والفتيات الواقفات يف الطرقات املتعّرجة، حيث 
ى متجّنبني العبور من اجلسر اخلشيّب الصغي الذي جنتازه إىل املستشف

 ألوقات:سّي لزايرة مرضاان العديدين يف كّل االباب الرئي
 أهرح  حني أزأي  سملستشفى أأجلز بيلَت سأليم  

 دأن سياٍج أأ سلٍي تتفّتح  
 ع  أزهاي سدطروات  

 أتطّل  مبلليسً نصام ين حب   يسي   
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 أأ كلٌب ننبح  
 هأدلذ أبذاب  سدنسلة حّّت طرِف سجلسر

 حمفلهاً ابدفتيات 
 أتلّفت  صلَب سدنلر

 أأجلز  سدردهةَ 
 يم  أحلم  خمطلهاً ببيلت سأل

 
 )عبر بيوت األرمن(

 
مل أصّدق أن البيوت اليت كنت أراها يف طفوليت جوار السجن 
ستفتح أبواهبا، ذات يوم، لتخرج منها بلقيس عروساً تطأ قدماها أرضنا 

 القابعة حتت املرتفع.
أبكليل أبيض، حتوطها أّم  كانت بيضاء، يوم زفافها، جمللةً 

ام يف السجن، واي لدهشتنا حني بدينة وأب ضخم اجلثّة هو منّفذ اإلعد
،  )قاطع التذاكر( علمنا أن بلقيس تدّخن، وان زوجها عبدهللا، اجلايب

كان عليه آنذاك أن يشرتي هلا علبة دخان كّل يوم، ويوّفر هلا ما يوّفره 
األزواج يف املدينة، غي أن دهشتنا مل تطل  فقد علت  السمرة وجه 

 لفوطة كأمهاتنا.ابلعباءة وا بلقيس بعد أايم ملفعةً 
ويف السنوات األخية غّصت جهة البصرة هذه ابلبيوت، وأقيم  

اجلنود املصابني بضماداهتم  كراج ضخم مل يشهد، أايم احلرب، غير 
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البيض، وهم يزدمحون على الباصات لتقّلهم إىل قراهم النائية بني البصرة 
هة وعيوهنم وبغداد، ميضون فيها إجازاهتم القصية، مّث يعودون إىل اجلب

 أب. ، وإطراقة  زوجة   ، وراحة  مشدودة إىل الوراء .. إىل صدر أمّ 
 جنلٌد نصعاأن سدباص 

 جرحى أسوفني 
 تللح  أشباح  سدقرى 

 لم ميتّا()أطرنق  
 بضعةٌ نلبط   
 لم ميتّا()أطرنق  
 كّ  م    ي سدباص حّّت سدسائق سدسلرسن   نلبط  
 

 صمٌت مليٌ  
 أورًى تللح كأهنا سألشباح 

 دباص سدذي نلتزّ أس
 مبتعاسً هناك 

 
 )إجازة( 
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من شّط  القادمر  النهرر  وعند هذه اجلهة تستقيم الطري  حماذيةً 

تواصل استقامتها تتوّقف  العرب على بيوت األرمن، ولكّنها قبل أن  
يف البصرة القدمية، لنهبط منها داخلني أبقفاصنا وملحنا  عند ساحة  

ا، وعباءاتنا احلائلة الطافرة، باران وأشقيائناألبيض احملمول يف الزانبيل، وغ
ليزية القدمية املشرتاة من )اللنكات( كفنديينا القالئل بسرتهم اإلنأو 

 وأحذيتهم الالمعة.
دونه أبداً، مّث من البصرة  لر أختيّ  سيك حقيقّي ال أستطيع أن  

لو ا وكأننا يف بيتنا القد،م، فتعالبصرة القدمية، وساحاهت   تتوزعنا طرقات  
نداءاتنا وصيحاتنا وشجاراتنا، بل وح ّى ثغاء أغنامنا، وهي يف طريقها 

 إىل السوق أو املسلخ.
تبدأ من الساحة لتلتقي اثنية  ويف البصرة القدمية مثّة استدارة  

اتريخ  ابستقامة الطري  الذاهبة إىل العّشار .. ويف هذه االستدارة كل  
ا الكريه، دار بلديتها، بيوهتا شرطته البصرة: مقاهيها، أسواقها، مركز  

عزاءاهتا، مواقف ابصاهتا، وموبيلياهتا  مومساهتا، جمالس   القدمية، منازل  
اجلميلة اليت تقف أمامها دومًا سّيارات األعراس حيث مقهى حممود 

 الذي كنت  أطّل عليه فيما بعد فأستجمع املشهد وأتذّكر طفوليت:
 سدناس يءأيكض  حني جي
 دلسجلِة سملفرأشِة ابدقنفاتحمتشان  أمام س

 أهرع  مسحليسً بني سدسّيايست 
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 أمح   كرسّياً أمصابيَح ملّلنًة دلزننة..
 دكيّن أخشى ملَس خمّاست سألعرسس

 أأخاف  سدنسلة،
 أسأ   أحياانً:

 ه   نتزّأج هذي سألايم سدناس؟ 
 

 )أمام موبليات األعراس( 
 

ي يتصل وأمجل من كّل ذلك سوقها القريب من املركز الذ
 شعيبي  بسوق العباجيية وسوق البزازين.. سوق مفتوحة يتوّسطها مقهىً 

وال عتبات، ويف الصباحات هتبط  للشارع بال سقف   كأنّه امتداد    مجيل  
املومسات جيولة  تذكرين مبواكب املومسات اليت حتدث عنهّن أندريه 

ينة بسكرة أايم األعياد يف مد متوت "ال  لو كانت البذرة  "جيد يف كتابه 
 اجلزائرية الشبيهة ابلبصرة بنخيلها وبيوهتا ووداعتها.

يشبهن نساءان إاّل بضعة  كنت أتطلع إليهّن فأراهن أليفات  
ها يف وجوه بعضهّن أحياانً، وح ّى عندما يتشاجرن مع أصباغ أفتقد  

الباعة وتعلو أصواهتن، أامعهّن يتحّدثن عن شرفهّن الباقي أو املفقود... 
فتصيبين الدهشة، بل أن لبعضهّن أطفااًل جيلبنهم معهّن إىل ال أدري 

السوق والتنتهي جولتهّن إاّل عند حدود سوق البزّازين الذي انتقل إليه 
حمّل والدي بعد أن كان يف بداية السوق فيصلن إليه كغزاالت انفرات 

 من سرب  عائد.
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 وركامر مرّة أشتّد يب احلنني لزايرة سوق البزّازين فوجدته خرائب، 
ابلثقوب ظالل  كاالفاعي، فغادرته  يء، تتدىّل من سقفه امللتراب  

 )الف خمتنقاً.. متذّكراً العتبة اليت كنت  أجلس عليها وأان أقرأ أليب كتايبر 
ليلة وليلة( و )عنرتة بن شّداد( الصادرين عن دار اهلالل آنذاك فيجتمع 

 لهم حني أييت املشرتون.من الباعة اتركني حماّلهتم، واي لتثاق حولنا خل   
لن أنسى دموعهّن بعد إغالق املبغى، وهّن يوّدعن اآلتني ويعرضن 
أاثثهّن للبيع، ويرحلن بال أثر  سوى البصمات اليت خّلفتها أيدي 

 :السكارى واملتعبني على أجسادهنّ 
  

  ي سدسلق يأنت  سدنسلة نبكني 
 حيزمَ  شرسشف..

 أعباءست  
 أنلّدع  سسآلتني 

 ى سملردأم أيسء سدبلانّه   ي سملقل
 اي عيين! ه  ترح  صربنّه ؟

 أتغيب سدفتيات 
 مل أضحك حني عمعت  سباَب سدّلسدن  

 أسط سدضحكات  
 )رحيل(
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بعضهّن سكّن البيوت اجملاورة للمبغى ودار البلدية، حيث 
تنعطف السّيارات ابجتاه الطري  العامة املستقيمة اليت حتاذي النهر 

دوماً، فتاة حتّدق يف  فتاة   ابيك اليت تؤطر وجهر والشناشيل ذات الشب
والعابرين وختتفي كما ختتفي اللوحة يف إطارها. ولكن مثة وجه  النهر

ال خيتفي أبدًا هو وجه )ديزي( اليت كانت متّد ظفيهتا من النافذة 
 فال تصلها أيدينا الصغية املرفوعة يف احللم.

صغيًا خشبّيًا عندما  هذه الطري  أقطعها كّل يوم عابرًا جسراً 
حللنا أان وعائليت قريبًا من الشناشيل يف السنوات األخية قبل 

 النفي.
متتّد طوياًل ح ّى العّشار، وتنتهي، واي للغرابة، عند قدمي  طري   

متثال السّياب الواقف أبدًا عند زاوية الشّط يف التقائه ابلنهر، أمام 
 مبىن البنك املركزّي. 
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 عن طفولته:مارواه فردان 

 

يف أواخر كّل صيف نستعّد للرحيل فنكّدس أمتعتنا وأطفالنا 
ء، ابجتاه األهنار النائية يف ونساءان، يف لوراّيت ضخمة تسي بنا ببط

 )مكابس التمور(. حيث النخل واجلراديغ (اخلصيب )أيب
كّنا خنفض رؤوسنا لئاّل تصطدم ابألسالك الكهرابئية واجلسور 

يف الطري ، وحني نصل ننتشر بني النخل انصبني  املسقوفة املنتشرة
وكأنّنا ننصب سيكاً أو مسرحاً لنبدأ التمثيل، مثّ نعود  ،أكواخنا القصب

 من آاثران اليت خّلفناها ملطر الشتاء والريح. بعد شهرين أو ثالثة أفقرر 
سك نياننا يف الليل، ون   على مسرحنا هذا كّنا نضرم  

نا الليلية، وعند الفجر نستيقظ ديوكاً بدأ أفراح  ابلصنادي  مثل الطبول وت
صائحة، نتقّدم صوب اجلراديغ منحنني على الصنادي  ح ى املساء، 

 نصّف التمر أو حنمله يف الصنادي  إىل القوارب والسفن.
عامل  هّش يعّج ابلبشر والقطط والكالب واألاماك والزانبي، 

ربه البّحارة اهلنود أبكياسهم وتتنّقل يف أهناره األسواق مع الزوارق، ويع
 الفائحة برائحة السمك الصغي اليابس الالذع يف الفم )املتوت(.

، ويرتّج لدى وقوع أدىن حادثة ، وما  يءعامل يعّج بكّل ش
أكثر احلوادث وأبطاهلا دومًا هم العّشاق ومسرحها دومًا األهنار اجلافة 

 املهجورة:
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 سدصنادنق  م  بني كّ  سدعباءسِت سملنحنيِة على

  ي سدلي  تنلض  عباءةٌ 
 بعياسً ع  سدنرسن سمللشكِة على سدنباح

 أسدقناطر سمللتزِة حتت سألواسم 
 نتبعلا جسٌا 

 تنطبق  عليِه  ي سدظلمة.. 
 أنغلصان معاً  ي واع سدنلر سديابس 

 بني سحللفاء 
 

 )عباءة( 

 
لقد سحرين ذلك العامل العابر اهلّش أبسواقه املتنّقلة مع 

زوارق، ونوتييه املسّنني الذين مل يهبطوا املدن، وعّشاقه الذين يقودون ال
حبيباهتم إىل األهنار، وعّماله الذين يقلبون صنادي  التمر طبواًل للسمر 
يف الليل، مثّ ينهضون ديوكاً صائحة يف الفجر، وأكواخه اليت خيتلط فيها 

 ل كالغسيل. الناس ابلزانبي والدجاج واألاماك املنشورة على احلبا
هذا العامل اهلّش حيوطه عامل  يذّكران هبشاشتنا كّلما ارحتلنا عنه 
أو أقمنا فيه. له عالماته املؤنسة إلقامتنا العابرة: اجلسر الذي تقطعه 

سفينة  نصفني، املقهى ذو الكراسّي املصفوفة على حافة اجلرف  سارية  
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اليت متّد أذرعها داخل  الغليظة   العصافي، الشجرة   املبّقعة ابلذابب وريش  
القدمية  برائحة اخلّل والصبااي اخلادمات، البيوت   العابقة   النوافذ، الغرف  
تالمسها  ، واليت تكاد   شربالنهر وكأهّنا خيول  هتّم  أن تاملنحنية على 

 القوارب عند ارتفاع املّد ... وغيها وغيها من العالمات.
سة "ابب سليمان"، وذات كّنا جنتاز اجلسر يف طريقنا إىل مدر 

اجلسر الذي كان يرتفع ببطء،  مرّة أوقفتين سفينة تريد أن تقطعر 
، وكان نصييب ضرابت    من املسطرة على راحة اليد. عديدة   فتأخرت 

مع هبوطنا فويف قلب هذه العالمات مل نكن وحدان العابرين، 
 قرى النائية.من ال والعامالت   والعّمال   الصاخب يقدم النوتّيون والبّحارة  

كان   –واي لدهشيت، أان الطفل، عندما علمت  من نويّت 
الذي انف أنّه مل يرر البصرة يف حياته قّط، وهو الشيخ  –حيّدث أيب 

 مجيع األهنار: على السبعني وخاض
 

 على دّكة سداهليز سدّضاجة ابدصرسصر
 طف   نقرهص  

 منتشياً برسئحة سدنلر 
  عنا سدضفة سدصامتةِ  أسدقلسيبِ 
 أهجأة..
 جمذسفٌ  نلوظه  
 ..أنلتي 
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 خاض سألهناي
 -نقل –أدكّنه 

 مل نلبط سملان  
 

 )نوتّي( 

 
مطّرزة،  ه  يف هذا العامل اهلّش وقف قارب  أبيض وسائد  

، عند الضفة القريبة من اجلسر، فلم تزد   املاء إاّل  خضرة   ه  وحشّياته بيض 
نويّت  بت قامة  قارب  من األساطي. يف كّل طرف  منه انتص بياضاً.

لتفتح ابابً  ومردّي جيّس قاع النهر، كما جتّس عصا األعمى األرضر 
 مغلقاً على األسرار.

للرحلة اليت  مهيئنيوياًل، فقد كّنا، أان وأيب، مل ينتظر القارب ط
 بدأت عند اجلسر ومل تنته  بعد.

، واي لدهشة الطفل، عندما انفتح اجتزان خنياًل كأننا جنتاز غابةً 
 ضخمة   وماء..عند خمفر  سكنته  شجرة   فجأة على فضاء من اماء   ر  النه

)شّط العرب( الذي حاذينا ضّفته  ترعى.. إنه الشطّ  ، وخيول  وحيدة  
الطقس، يف موسم صيد  -الشرقية ابجتاه جزيرة انئية لنشهد االحتفال

من قصب.. حني أييت املّد  أبسيجة   مغروسة   طينّية   األاماك: ضفاف  
يف  تتكّدس األاماك بني األسيجة المعةً  ألاماك وحني ينحسر  تعلوها ا
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 كبية    الشمس، بينما اشتعلت على مقربة من الضّفة نيان تعلوها قدور  
 إلطعام الصّيادين: سود  

 

 هبطت  سال   سدطل  
 م  أيت سدلديمة ؟

 سهللسء  ه  وايٌب  ي سدنلر ناهع  
خفر  سمللجلي  ، أسخلي   سفينٌة  ي سدنلر عنا سملفرق سملائّي حيث سمل

سديت ترعى ، أذسك سدشّط تعربه  سدبنادق . طلقٌة أنسي   خيط  دٍم 
 أهتتّز سدسماء كأهنا طٌر 

 أميضي سملاء
 ميضي سدلي  .. 

 يءصناده  سخلفيف  نض
 سمللسوا  أسدفلسنيس  سدبعياة   تلتم   

 صيحٌة ..
 صّيادأن أنلب  
 سملشاع    تقرتب  

 رف ظّللا ميتّا حّت سجل
 حّّت ملعة سألعماك 

 بني حلسجز سدقصِب سخلبيئِة حتت ماء سدشطّ 
 نانٌّة  ٌي أسدسماء  جز  
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 أسملا  ال أيت 
 أأيت سدساهرأن م  سدقرى

 أظّ  منتظرسً هناك ؟ أ
 كأنين شبح  سمللسكب 

 ه  أصيح  : " أيب ملاذس عفتين  ي واييب سملسحلي؟ " 
 دل أدقيتين حجرسً أضعت  

 دل سنين 
 ّفك سدبيضاء  مل هتتّز هلق سدناي!دل ك

  ي تلك سدلديمِة 
 دل أانم 

 دعّلين أدقاَك 
 دل 
 

 )الوليمة( 

 
عامل  من غي أن عاملي الذي أعود إليه مل يكن أقّل غرابةً 

 املفتوحة   ي على الباحات الرطبة، واألبواب  األهنار، فقد تفّتحت  عينا
يان، واملباغي املغلقة، على السراديب، والعميان الذين يرقصون حول الن

وسط سباب القّوادين وضحكات  اللوايت يرحلن ابكيات   والعاهرات  
املارّة، واألمهات اللوايت يندبن بناهتّن القتيالت رغم الفضيحة، 



 30 

للموتى، والبلهاء الذين  يءل الذين ميوتون، والقبور اليت تضواألطفا
قاصي )ألف ليلة اخضّرت حلاهم ومل يهرموا، والرواة الذين يعربون م

وليلة( يف األحالم ليدخلوا املصّحات يف الواقع، وجامعات امللح يف 
ابلعصّي، واحلّمالني الذين كّنا حتت العباءات املنصوبة  نر ل  الصحراء يق  

نكنس طريقهم من احلصى لئاّل تنغرس أقدامهم الثقيلة حتت األمحال، 
ملون فوق رؤوس النسوة ملفوفني  ابلعباءات السود، واألطفال الذي حي 

يف املآمت أايم عاشوراء املقّدسة، والسجناء الذين خيرجون مصفّري 
جنهلها حنن  الوجوه من هواء السجون وهم يتحّدثون عن أاماء وأحداث  

 األطفال.
سقطت سهواً من ديوان "النقر على أبواب الطفولة" قصيدة: )

 اً(وسقط منها سهواً بيت  ال يتذّكره فردان يرد هنا منّقط
 سدصباح   نسمة   تره   
 ه  يطاءَ 
  عينيِه أنروب سدشرأق   نفتح  
 واٍم على سدطرنق   أو َ  نسم   

  أنباأ سدصياح  
 دنٌك على سرنرهِ 

  مثّ نعلد  نرهف سدسماع  
 سخلضرسء ه سحلشائش  متأل صايَ 
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  متّر هلق سدعرابت  
  سدقاي   مثّ نصّر سدسّلم  
 ابديا سدشعاع   أتّتقي عيناه  
............................. 
  سحلليب أسدصيحات   يسئحة   ه  أتستثر شلوَ 

 أنذكر  سدكّرسس  ي أجلم  
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 مارواه فردان عن جدّه:

 

 بعباءهتا يف صحبة األّم، ليلةر  قالت احلكاية: جاءت اجلّدة ملفوفةً 
العرس، انحلًة سوداء، مل يرها اجلّد من قبل. تطّلع فيها مقطّبًا بني 

 نام وعيناه مفتوحتان.حاجبيه مثّ تركها لي
 قال ألّمها: هل أدّلك على الطري ؟

 قالت األم: أعرفه.
يف  وحتّدق مذهولةً  مث مضتا: صبّية تتعثّر بعباءهتا، وأّم حتمل صرّةً 

 الطري .
بعد سنني قالت احلكاية: التقى اجلّد ابمرأته  يف سوق لألغنام، 

، قال هلا: امرأيت أنت  فيها غي احلنظل.  ال يطلع   انئية   فحملها إىل بقعة  
 ها بعد.مثّ مل يرر 

 حني فاجأها املخاض محلت وليدها إىل النهر، وأشهدت النجم.
 السعد.  إالّ طائر   قالت للطائر: ما أنتر 

 : شاهدة قرب
 خضرسء أومايٍ   ي ديلةِ 

 تعانق ظاّلن 
 مل نلتقيا بعا  
 أعماأسٍت تتاىّل منلا سألينام  بني صرسئفَ 
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 دسء  ي ديلة أوماٍي سل 
 محلته  سمرأاتن 

 سدسعا   سدنلر أطرَ  شلاات ماءَ أ
 أأسلمتاه إىل سآلالم
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من الزمان إثر نزوح  عراً بعد قرن  ه ش  حكاية الجدّ:كما رواها حفيد  

 أمتعة   قومه في الليل، وحّمال   الجدّ إلى المدينة حيث كان سيّد  

 التجار في النهار: 
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 الصخرة

دّ   ()حكاية ج 
 
 
 
 
 
 
 
-1- 

 جّاي صخرًة كان 
 مشحلهاً  أسدنلر  

 خمبلءسً أيسء سجلرف  أكان سدزيع  
 وا  سدزيع : " دل أطلعِتين ! "

 هلق مشحلٍف  دكّنما سدصخرة يابت  
 إىل سدبيت  أمل ترج   

 ،يأت  ما مل نَر سدطر
 ، أما مل تبصر سألعماك
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 " سنتظرين! وادت: "أنّلا سملاء  
 عامت  على سدنلر  صخرةٌ 

 بني أواسٍم م  سدصلصا   سايت  أ 
 ": "آأنين!وا  سدطر  

 " مسحليٌ  سآلم : "هذس سدنلر   أوا  سدسمك  
 هلم تسم   أظّلت  صخرٌة صّماء 

 وا  سجلّا 
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-2-  

 صخرٌة أنبتت سدقمح 
  أمل أتك   

 أأدقت  ما تبّقى حفنًة دلطر 
 سدطر  ما أتيناك دكي نستبقَ ولنا: "

 " سدناي ناأدكّنا يأن
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 " ا!سدخللهوادت: "
 مثّ وادتنا إىل كلٍف يرنٍب ديس مث  سدكلف 

 مسكلٍن 
 ان سلدسءأكانت اني  
 ان محرسءكانت اني  
 ان بيضاءكانت اني  

 ( )عنا سدباب
 عادت صخرةً  أسدصخرة  

 ال ت نبت سدقمح 
  أال أتك   
 صخرًة صّماء  عادت  

 وا  سجلّا 
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 ديلة سدعرس 
 يأنت  سدنجم ننشقّ 
 أبييت ساحًة بيضاء 

 أسجلّ  نسرأن على سألأاتد
 اندنت  على سدناس

 –هلم أبصر  سلى ظّلَي كادصخرة 
 ) ال أولى على محلِه ( 
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 ! سي سمحلي ما شئت م  أمتعة سدبيتاي عر  -

 أسايت  خلف ظّلني إىل سأله  
 بال عينني 

 عذيسء كما سدبيضة
 ت تبكي جنمًة ياب

 أجّناً ياديأس سألأاتد 
 وا  سجلّا 
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-4- 
 بعا عامني 
  يأى سجلا  

  -أوا أصبح كادصخرة -
  عذيسء كما سدبيضةِ 
 متشي خلف ظّلني 

 " "عرأسي أنتِ 
 سجلاّ  صاحَ 

 أسستلقى على سحلنظ  
 أسستلقت  على سحلنظ  

 أسهتّزس معاً كادطر
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 ! م  نسلي تِ اي عرسي سمحلي ما شئ -

 أسايت  
 خلف ظّلني إىل سأله  

 بال عينني 
 لا سدغائب تبكي جنمَ 
 وا  سإلب  
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-5-  

 :وادت سدصخرة
 "  ي سدعام سدثالثني 

 وبي  سحلرب 
 جاءأين حبمٍ  
 مل أَي سحلم  

 أدكيّن يأنت سدناس أحجايسً 
 أأطفاالً أمامي نكنسلن سدايب 
 انبني سخلان أسدقبل سدذي  ي سخل
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 كان سدايب نلتّز 
 كأيّن أمح  سخلان على ظلري 

 كأّن سدقبل
 أسدسّلم نللي يب 

 بال واٍع 
 " كأّن سدقبل..
 وا  سجلّا 

 ، أسستلقى على ظلرهِ 
 :  ي سدظلمة

  ي سدعام سدثالثني 
 وبي  سحلرب 
 وا  سجلّا 



 45 

 
 مارواه فردان عن خاله موزان الراوي:

 

هديّة لطفل كّنا حنبه حنن األطفال..  يوماً  موزان الذي مل حيمل   
حسب،  فمه   ح  ت  ننتظره ملهوفني.. ننتظر هداايه اليت ال تكّلف شيئاً.. ف ر 

.. وموزان ال أييت إاّل ، وتدنو جزر  ، وختف  ريح  ، وتعلو صارية  لينفتح حبر  
ة هي أمي، أو عابرًا قادمًا من مدينته النائية املطلّ  مريضًا لرعاية أخت  

 ر إىل األحياء الضيقة املكتظة ابلنساء العارايت، أو إىل دار  على البح
 لمسرّات.ل

حدى دور السينما إماخور، ورأيته أان مراراً أمام  رآه أحدهم يف 
ني. مل ني ونفرتق غريبر بعقاله املهيب وعباءته السوداء .. نلتقي قريبر 

حملبوب يح ايدعين يوماً، ومل أنتظر دعوته، فأان ال أنتظر من خايل الشح
 فتح فمه الذهيّب. ى هداايه اليت ال تكّلف شيئاً..)موزان وايل( سو 

.. نتحّل  حوله مشدوهني.. نتطلع يف فمه كان مرضه صّحتنا
 ه  على عامل  خفّي .. نتأمل مالحمر  وكأننا نتطلع يف ابب  سحرّي مفتوح  

و نا أاليت ال تتغّي أبدًا رغم األحداث اجلسام اليت اهتّزت هلا أبدان  
، وقد ختتفي تلوح وال تبدو خفّية   غي ابتسامة  . ال نلمح فيها تسّمرت  

آخر، وهي بني اختفائها وظهورها  عند مشهد لتطّل اثنية على مشهد  
 ال تبني أبداً.
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سوى هنوضه املفاجئ من سريره إىل  فيه   كّنا حنبه وال نكره  
لى محل ، نتساب  أان وأخويت عالراحة .. آنذاك هنّب معه وإليه بيت

، مصغني، إبريقه إىل أعلى السّلم، حيث بيت الراحة الذي ال يصله املاء  
ابنتباه، يف أسفل السّلم، إىل ضراطه املتواصل وقد خنقنا ضحكاتنا 

من أصواته السريّة  الطفولية، متظاهرين ابجلّد وعدم اماع أّي صوت  
الطائر بني ني به، وقد تقّدمنا كاملالك اثنيًة إىل سريره املعلنة، حافّ 

 العصور والبلدان كبساط الريح. 
، ولكن ليس يف دري أنه سيالزم سريره هذا طويالً مل نكن ن

تؤمه أّمي يومّيًا لإلطمئنان على صحة  قريب   بل يف مستشفىً  ،البيت
اخلال الذي أخفوا عّنا مرضه .. كنا نتنّدر ونقول ألّمي: " لن تنفعك  

وكأهنا حتدس فرتّد األّم ابستياء  رثك شيئًا "،كّل زايراتك هذه فلن يو 
احلقيقة يف قولنا: "إنه أخي".  وابلفعل فإن خايل حني مات أورث 

وأمالكه من العقارات والدكاكني ومل  ،أبناءه الكثي من ماله العريض
بال  ، مرّددةً هذه الواقعة على مضض   ألّمي اليت تقّبلت   يءبش يوص  

خايل ح ى وهو على فراش  ينسر مباالة: "إهنم أوالده، وهم أحّ ". مل 
 عات. املوت تقريع أخته )أّمي( له على زجياته العديدة وزوجاته املمتّ 

كان خايل ال يكتفي بدور الراوي بل يعترب نفسه بطاًل أو 
نتظر العلم أو الراية عند ظهور املهدّي امل شبيهًا ابلبطل. فهو حامل  
 زاره املهدّي مرّات  ؟ وهو الذي يف ال. كليمأل األرض عداًل وسالماً 

بني  تناقض   ، ليبحثا يف فساد العامل. وال جيد خايل أي  يف بيته عديدةً 
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،  صورةر  ه  ل  دوره البطويّل هذا ومح   الفّنانة امية توفي  يف جيبه، فكّل بطل 
، وال أبس إذا ما كانت البطلة فّنانة ، حباجة  إىل بطلة  بطبيعة احلال

ولعّل يف اختياره امية توفي  بطلًة  مشهورة كسمية توفي  السمراء.
تعبيًا عن ملل  من بياض حمظياته األعجمّيات اللوايت كان يتزوجهّن 

بني دوره  ابملتعة ليزوجهّن فيما بعد ابحلالل. كما أنه ال جيد أّي تناقض  
، كشاريل شابلن، عن الذهب. لذلك تراه مهووسًا ابحلديث هذا وحبثه

يطان. وقد كانت ليلة مثية حّقًا عندما عن الكنوز املخفية حتت احل
أشار على أيب أن حيفر أحد أركان بيتنا القد،م الذي هدمناه لنبنيه من 
جديد. لقد حفرا، على ضوء الفوانيس، حفرًة عميقة فلم يبد  هلما 

مل يعكسا ح ّى  وماء   سوى طني   الكنز املخبوء وما بدا هلما مل يكن  
 .واضحةً  اخليبة   وجهيهما اللذين ارتسمت عليهما

خارج  األث لمرًّة جاء مسرعًا إىل أيب يعرض عليه الذهاب إىل 
بل استدعيا جاران  ،أيب به  هناك. مل يكذّ  البصرة للبحث عن كنز  خمبوء  

 ّدة احلفر. بعد ساعات  انء  ومعهم ع   الذي محلهما يف سّيارته إىل مكان  
عاله  مغل    قد،م   . كان عبارة عن صندوق حديديّ رجعوا ابلكنز املخبوء

. مل جيدوا األنفس بعد أن كسرا قفله مبعول الصدأ. مل يفتحوه إاّل بش ّ 
يف الصندوق سوى مالبس جندّي بريطايّن وأغراضه الشخصّية، عندئذ  
طلب والدي من خايل موزان أن يقول احلقيقة. كانت احلقيقة املرّة هي 

فى صندوقه بني أن خايل موزان بعد أن قتل اجلندّي الربيطاين أخ
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منتظرًا كنزه كّل هذه السنوات انتظاره املهدّي الذي مل  األث لأشجار 
 أيت.  
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 انخطافات ألف ليلة وليلة

 
 إىل ذدك سإلنسان سدذي يأى يل  ي طفلديت

 أأشع  سحلرسئق  ي ذسكرت..كتاب أدف ديلة أديلة 
 
1 
 إنارة 

 أنني  سملرسكب  ي سدبحر 
  وفِص سدطرتغرناة سدسناابد سدشجية  ي

 ورع  سدطبل  سخلفيِة 
 هتلمية سدطر أسخلامت  سدذهيّب 
 سدطيلسان عصا سدطف  ملتحياً نلبس  

 نرهعه  سدنلم وميص  سدصبيةِ 
 إيخاءة  سدسرت حمتشاسً ابدطلسأنس

 يوص  سدقرأِد سخلفيفِة خضرسءَ 
 حتمّر عنا سنطفاء سدقنادن  

 أجه  سدصبيِة نبكي
 على شرهٍة م  ضياء
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2 
 موزان الراوي 

 دلبالد سديت سحرهتا سدنساء
 كان حيملين 

 ملواسً انيَه  دلغزسالِت ابكية
 تستحي  ي سدضياء

 الئذسً ابدطبل 
 حيّث سدنجائَب مسرجًة  ي سدرايح 

 تطايدًه حربٌة أصلي  
 مرخياً يسحتيِه، جيّس سدتصاأنر

 سملالصِق دلناي.. منقلشًة  ي سدسرنر
 ملتحفاً ابدغطاء

* 
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 صباح  سجلمعه   يءأصحبه  حني جي
  ي سدصلي سملسحليِة  ي سدشاشة .. تطل   مفتلانً أ

 خمتفياً  ي سدكرسيّ 
 تبلرين كلهّيته سدبيضاء 

 أعقاد ه  نلم   بني سألطفا 
 كان حيّاثين ع  كنٍز أأيلّ 

 نلوظه   ي سدلي  هيتبعه  حّت طَرف سدبلاِة 
 ع  ملزسن سحلّما  
 أسألوماي سدسبعه  

*       
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 نعشق  سدصللست 
 ابألعجميات أسدتمت َ 

 بصره   ي سدظالم نطلف  على يأسِه مَلكٌ أ
 حني وام إىل سدناي 

 سدطر مل تنطقِ 
 مل تّتبع ه  سدغزسالت  سايحًة  ي سمللسخر 

 مل ختتطفه  مقاصره  سدذهبّية بني سملصّحات
 مل تستجب  دلرحي  سدنجائب 

 مل تستجب  دلرحي  
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3 

 بوح 

 منازدنا اي سب  بّكاي! أضحت  
 حجرسً 

 سدبعياأن عادأس أبمتعيت أسدلصلص  
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4 

 قباء 

 سنتحب  هلق نقش سدقباء سجلمي 
 حّط كادطر  ي وفصٍ 

 أسنتفض  
 انثرسً ينشَك سدذهيبّ 
  ي سدرأسق سدطلن  

 بني صمت سدقباء أتردناك سألنثليّ 
 اي بانَ  سدزمان 
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5 

 فرس 

 اي هرَس سالبنلس سألسلد
 كّسَر سواسمي هرح  سألطفا  

 
1976 
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  في خراسان ما رواه خاله بما رآه ه  ذّكر   كم  

 التي زارها طفالً بصحبة أّمه:

 
 
 
 
 
 

  ي خرسسان 
 مل نشرب سملاء

 سّرة سدصح   مل نفرتش  
 مل ن طعم سدطَر خبَز خرسسان 

 مل نقرأ سدنجم 
 دياء أأ كتَب سألأ 

 ا ير أّن سملاننة دّوت  على سدنلر طاساهتِ 
  ي خيالء همشى سدنلر  
 ه  صّرت حني أأدعت  
: م     سلف نسرولا؟ ولت 
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، عباءات   ومن بني مارآه يف طريقه إىل خراسان: انقة    محلته وسارت 
، بيض   فارسّيات   مييلون ساعًة ليناموا.. وجوه   انتشرت يف سهل، حجيج  

 ميسحه بشّباك ضريح: ه  زركشة، وجه  مبالءاهتّن امل
 

  ي خرسسان
 أ يلقت سدسلق..
 أسدناس هذس سملساء

 مل نصّللس
  أطفأت ضلءها سدشرهات  

  ي سدسرسدنب..  أسختفت  نسلةٌ 
 كان سدزجاج

 نتطانر
 أسدلسجلات 

 ختتفي 
 تكتّظ ابدعرابت   أسدشلسيع  

* 
 كان ذلك أايم مصّدق.
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اه خايل موزان هو خامتة القصيدة )يف ولعّل أكثر املشاهد شبهًا مبا رو 
يل حني قادتين أّمي صغيًا إىل  حدثت   خراسان( اليت تستدعي واقعةً 

محّام فارسّي يضّج ابلنسوة العارايت اللوايت فزعن، كجنّيات احلسن 
 :ينالبصرّي، حني رأين

 
 ..؟ صلبك كيف أدقت بنا سدرنح  

 ،كيف سستفقت  على صخرةٍ 
 ..؟ابهبا سدبحر

 حبّمامك سدفايسيّ  سدعايايت   ة  أسدنسل 
 ،كيف هروتلّ  على سدصح  كادطر

 خمتفياً حتت جنح سدعباءة ..؟ 
 كيف تشابكت  كادنلي هلق زجاجك ..؟ 

 أنٍه خرسسان! 
 ع  ضفتيك  مادت بنا سدرنح  

  ك سحلجريّ  ابب   أياب على صخرةٍ 
 

 من قصيدة )يف خراسان(
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 ما فعلته المرآة بفردان:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ي سملرآة  حّاوت  
  تلسيت سدغرهة  

  أسستفاوت سملياه  
  ي سدزحام  أضاعت سخلطلة  
 يأنت  عابرسً ننام 

 أأوفته..
 حّاوت  هيه..      

 عيناه  ظت  ح  جَ                     
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  يءأساي مسرعاً بط
 سملرآة دلمرآة؟ رى تقلده  ماذس ت  

  يءسملضهلق جاسي سملسرح 
 أبني جايسن سملساء

 ؟سملياه   ه  سدذي تقلد  أما 
  ءهناك بني سدقصب سخليب

  ي سملقلى  نرتعش سدفنجان  
 سدنساء أتعرب  

 سدطاأدة  أتستفيق  
 سملقاعَا سملرآة  أتعكس  
   ي سملياه   مث تسر  
 سملكان ذسهله   مقاعا  

 سملرآة دلمرآة أهي يسحله   ماذس تقلده  
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 تعليق:
بلا مطل  إنه كت سدقصياة سديت نقل  هردسن  ي هذه

ه "دم سدشاعر"، أسادنجر  ي إىل كلكتل أهيلم سدستينات مثة إشايستٌ 
ل  سجلاسي دلجاسي"، أما تسّرب م  أخباٍي م  وصب :"ماذس نقحلسيه

وصة وصرة  ة إىل، أم  شاء سالستزسدة هإن هيلا إحادسألهلسيآنذسك
علي )حململد عباسدلهاب جتري أحاسثلا كلذه سدقصياة  ي مقلى 

  ي سدبصرة.  (اباب
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 وهذا نص آخر مبعثه 

 لجالل الدين الرومّي: نص  
 
 
 
 
 
 
 

 : "م  سدطايق؟"صانقه، هسأ  سدصانق   هردسن اببَ  طرقَ 
 أجاب: "أان"

 هرّد سدصانق: "ال صاسوة بيين أبينك أديحّ  عليك عقايب ما دمت  
 حّياً"

 وا  هردسن: "اي أسفي! أيادي، أحني عاد بعا سنني طايوًا ابب
 صانقه م  جانا سائالً حرسن، وا  صانقه:"م  سدطايق؟"

 وا :"أنت"
ال نس   سآلن أوا صران أسحاًس، هادبيت   تاخ َ  وا  سدصانق:"دك أن  

 سثنني."
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وقاراًئ هنمًا لكامو، وهاراًب من  وكتب فردان حني كان طالب فلسفة  
خفيت عليه ليس فيها من التناص غي إحالة  جمزرة إىل دمش ، قصيدةً 

 اآلن:
 

 وابٌ   ي ظلمة سدلي  أ ي عينيَك ساحات  سدنلاي 
 هلولا سدقات    ي عكازه ميشي وتيال 

 أنت مل تعرف  سلى سمللتى نسرأن طلنال 
 أن  ي ظّ  جاسيمث ننلاّ 

 سلى سمللِت جاسي  أنت مل تعرف  
 أصاى سدعكاز أيتيك م  سدصمِت ثقيال

َر ساحاِت سدنلاي   عب  
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 ظّلك ال متلك  يَر سدربِد أسدليِ  داثيأنت  ي 
 أتك  سدفئرسن يجليك ..

 -   سدساحِة سألبيض  نص  أ 
 ن ردنك وتيال

 دل هتزهزَت وليال
 حنل ساحات سدنلاي 

 
 أنت حّت دل مادَت سدكّف 

 حّت دل متزوَت على سدصمِت علنال 
 فيك ظّ  سدقاتِ  سألسلدسلف ال ي  
 ال يفيك  

 أسدنص   سردنك وتيال 
 شاحباً 

 أصفَر           
  ي ضلء سدنلاي  
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 مارواه فردان عن فردان 

 بصيغة المفرد الغائب:
 
 
 
 
 
 
 

حد إليه أ حني قرأ فردان قصيدته هذه يف جلسة التفتر 
اجلالسني وكان الشاعر عزمي مورللي، الذي يكتب ابللغة الفرنسية قائالً 

 بلهجته الشامية احملببة "ابين بتعرف شو بتقول"
، وكان هناك 1964ها فردان يف قصر العظم سنة كما قرأ

ي كتب الشعراء: عبداملعطي حجازي، وعلي اجلندي، ورفي  اخلوري الذ
 عامًا أو أكثر ح ّى أاتح هلا هللا هذا عنها معجباً، فأخجلها أربعني

 الكتاب لرتى النور.
ويف اجللسة ذاهتا قرأ فردان قصيدة عن احلاّلج ال يذكر منها 

 من كراماته يف السجن: واحدةً  ذا املقطع الذي يروي فيه احلالج  غي ه
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 اي حاّلج  أجرتَ 
 ك سدعتيق يّد علينا ثلبَ 

 ان أحجاي   تكلمت  
  يرنق   أأنت صامتٌ 

 أحجايان  أبردت  
  يرنق   أأنت صامتٌ 

  هاخل   علينا ثلبك سدعتيق  
 اي حالج  أجرتَ 
  على حائطنا سفينه   أسيسم  

  سدلسدع  مث  سدقرب   جر  نلتّز هذس سحل
  مث  سدقرب   سدصامت   نلتّز هذس سحلجر  

 هدسفيننقفز  إىل س
  حيمّر مث  سجلمر  

 اي حالج  أجرتَ 
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 تحّوالت فردان:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فردان اثنني مل يتعرف عليه أحد   صارحني 
 مل يتعرف على نفسه  وحني صار ثالثةً 

  يءما حني صار مجعاً فقد أضاع كّل شأ
 :اً ع عليها أحدشكا نفسه لنفسه يف قصيدة مل ي طل سفي! مثّ أقال: اي 

 اي دنفسي أوا جّللتين 
  بعاي سلسي  

 اي دنفسي أوا حاكمتين 
 جبرم سلسي  
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 اي دنفسي 
  أجّرت عليّ  

  عليّ   أجايت  
 أكم أشلاتين
 أكم كّذبتين 

: هلنفرتق    أكم ولت 
 مثّ سيضيت  
  مثّ سنثنيت  

 إيلّ   هآأنت  منلا إديلا أآأت  
 اي دنفسي أكم خادعتين

 لاأخادعت  
 حني مّر سملاسنلن 

 أسداسئنلن 
 هما وانضتين 

 أال أان وانضتلا 
 اي دنفسي سديت صايحتين 

  حبّب سلسي  
 اي دنفسي سديت ضّيعتين



 69 

 
 وقال في الباب ذاته:

 
 
 

، آت كما  ترى أن  أدقاك؟  ي سّي ديٍ ؟ تتلجك سدشمس 
 صاي عصًا أسدسلام   دقلس  ناخ  سدسائللن على ملٍك، بياي س

 خبزي. يهِ أمزأدت أيٌق ايبٌس جّف.. كنت  أعمّ  ،إيلّ  سدادي   
ترسين مريت  عليك؟ هغاديتين أم ترسين سصطفيتك يل أطنًا أسعتذيت  

م   .. نلسف   ال أيسها.. متّر أنلسف   مبنفاي؟ أم أنت بئري أواهلةٌ 
 ؟نشرتنهِ 

حّت حتاشيت   نغادي   خبا ضلء يأحي أهبت يايح علّي أياديين م   
 نفسي

 
 
 

  :تعليق
فتعاهدا على قول الشعر بعد هجرمها ابلسوء  غي أن النفس أمارة  

 الشعر، فصار إىل احلكمة أقرب.
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 حكم فردان التي من 

 :احتواها ديوانه: )هجاء الحجر(
 
 
 
 
 

 سجلمي   حيب  
 أحاسً  أال حيب  

 
* 

 سدطبيعة  نعبا  
 أنستعباه  سدطب 

 
* 

 اه  عاسأة،سجل صاسوة  
 جل  ه  أعاسأت  

  * 
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  ي ورى طفلديت 
 ذسكرت هسادسً  عاثت  

 
* 

 ساكناً مث  بلصلةٍ 
 سجتاهاً  ال أينا  

 
* 

 سدكباي  سدشعرسء  
 أيكللن سدصغر 
 أنتضّليأن جلعاً 

 
* 

 إىل سملنفى  ديس سدطرنق  
 معّباسً ابدلط 

* 
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 ال  ال نقل   
 أأ نعم  
 كامليزسن  إنه نقف  

 
* 
 يئان كّايس حيات ش

 سصاوائي 
 أسدشعر
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 ولفردان تساؤالته تساؤالت فردان:

 التي غلبت على حكمته. 
 
 
 
 
 

 ملاذس 
 مئزي  سحلّمام

 ؟لا سدعاييأنّ 
 
*  

 ماحاجة سملي ت إىل شاهاه ؟
 
* 

 ملاذس سدتاج 
 على هذس سدرأس سملقطلع؟

* 
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 سحلمقاء مَب هتذي هذه سدلحظة  
 سألبانة؟   ي حضرةِ 

 
 * 

 سدشلاسء هذس سألسبلع  ه  نعلد  
 أوا منحلم سجلاّلد إجازة طلنلة؟

 
  * 
 سألشجاي  تقف  ه  

 ؟حاسدسً على سدطرنق
 
* 

 وادت سألشجاي
 ا كاحلربأوا سادت ظالهل  

 كتبنا على سدطرنق؟ن م   
* 
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 سملغنني  ملاذس أشلر  
 سسلأهم مجيعًا؟

 
* 

 ؟ ي هذه سملزيعه   بشٌر أم خنازنر  
* 
 

 ة سدفص :خامت
، فلّما أدبرت قال: "اي عر سن اجلم  أقبلت الدنيا على فردان فلم حي  

 حسرات"، مثّ أقبل على مجع نفسه يف دنياه.
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 فصل األحالم
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 79 

 
 1حلم 

 
 
 

 سأانم بذسك سحللش ضحًى 
  ي سدشايع  : سالماً دلقيللدةِ أأول   
 سالماً دلناس  أأول   
 ميّرأن 

 لى عائمةً سالماً دلمق
 دلتعرنشة انئمةً 
  ملساء سدبصرةِ 
 عنا سجلسر 

 م  سملاء نسي   
  ي سملذايع  دصيف سدعشاي نثرثر  

 هال أسأ  
 بيٌت أم شايع 

 مقلًى أم صادة أهرسح ؟



 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
أمام مقلى  ي   ي شايع تظلله تعرنشةٌ  حلم هردسن مّرة  أنه انئمٌ 

 ناس أال حيفللن، أحني سستيقظسد سينما سحلمرسء  ي سدبصرة، ميّر به
سختلطت تفاصي  سحللم بتفاصي  سدقصياة هأصاهبا ما أصاهبا م  

 تكثيف أنق  كما نقل  سدفرأنانلن.
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 منفى

 
 
 
 
 
 
 

 كما حيم  سملّيت سحلّي أمح  أمتعيت
  ي ديأب سدسماء

 إديه  دتفتَ أل ال سثرَ 
 ديلتفَت إيلّ  أال جنمَ 

 أوا أحنين على ساليض 
 ئاً دقامّي هال سيى ملط

 كأنين يأٌح هائم 
 ابجملرست  نصطام  

 أسملاسيست سدنائية 
 أوا أهبط مرتطماً أبمتعيت 



 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه املياه  من كّل جانب، حتوط ولكنه كتب مرة واصفًا بيته الذي
إىل  ها جبزمة وحذاء يف اليد، يف طريقهخوضإىل  يضطرّ ، فحني متطرر 

 ر ليعود ابجلزمة إىل البيت:أخوته الصغاواحد  من  اجلادة العالية برفقة  
 كم ينطب  هذا الوصف على منفاه!

 مفتوح؟ أم كابوس   هل القصيدة حلم  
 ماض  أم مستقبل؟
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 نبأ

 
 
 
 
 
 

 سأزّف إديكم نبأي:
 أان م  ساكين سجلزي

 بييت  ي جزنرٍة 
 أجزنرت  ي حبر

 أخلضه   ي سدصيف 
 ه   ي سدشتاء مثلما أخلض  
 جبزمٍة سلدسء

 ٍء  ي سدياأحذس
 إىل سجلادِة سدعادية 

 أان ييليفر 
  ي بالد سألوزسم 
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 2حلم

 
ببيتنا القد،م الذي حتوطه املياه من كّل جانب  أمس حلمت  

رمّبا.  ..علي وسلمان وآخرين ي وشقيقيّ . دخلته فرأيت أمّ حني متطر
، وكانت حيطاهنا مائلة جّداً  وواسعةً  رفيت .. كانت خاليةً أطللت  على غ

واي لعجيب حني رأيت الغرف األخرى كلها مائلة وخالية إاّل  ،رةمتقش
ا من القصف، ولكن ملاذا غرفتني مل أرمها وظّلتا مغلقتني .. لقد جنا بيتن

 ملاذا مل أرمها؟ ، ملاذا ظّلت الغرفتان مغلقتني؟هو مائل؟
امة يتين أان وأخي سلمان على املرتفع. أان ارتدي البيجفجأة رأ
 مكشوف   ظر ونتطلع ابجتاه بناء  ت.. ننسه االعتياديةوهو يرتدي مالب

الفراغات.  ه  ببناايت اجلمارك، أقيم على املرتفع، تتخلل جدرانر  شبيه  
ها؟ إنه قلت ألخي: هل ترى السيارة القادمة؟ هل ترى "فالن" يقود  

 .نا معه ابلتأكيد؟سيقلّ 
 مشسية سوداء، وحيّدق ابستقامة   كان "فالن" يرتدي نظارات  

 إلينا، مثّ اجتازان بال مباالة. عر ن أن يتطلّ دو 
 مل نقل شيئاً.

، مّث وضعتها يف جيب بيجاميت خبز   كانت بيدي كسرة  
: "لعّلها تفيد    ان"عّلقت 
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هناك.. صمت..  وال أحدر  ، حملتنا، فارغةً خاليًا والصبخة   كان الشارع  
 صمت.. صمت .

 ،رمنوتطلعنا ابجتاه بيوت األ سران قلياًل على املرتفع
 يسي   ط  مبلّ  واملستشفى. كان يف املنخفض الذي يفصلنا عنهما طري   

يرتدي مسوحًا محراء، وحيمل صليباً  جنائزّي يتقّدمه قسي  فيه موكب  
من القساوسة أو املريدين يرتدون مسوحًا محراء  طويل   وخلفه صفي 

أو جنازاتن أو ثالث مكشوفة  أيضاً، ويف هناية املوكب مثة جنازة  
 كفان. األ

يف هذا الوقت يقيمون طقوسهم؟ كيف يسيون يف قلت: أ
تتمّدد فيها  كبيةً   دخل قاعةً ؟ أال خيافون القصف؟ مّث رأيتين أالعراء
محراء كمسوح  عسكرية   الوجوه.. ترتدي بدالت   مكشوفة   جثث   ثالث  

زجاجّي مفتوح. انقبضت نفسي يف احللم،  القسس، موضوعة يف بيت  
 يف الكتابة فرّددت  أبيااتً:ودامهتين رغبة 

 سأخربك أنلا سجلالد
 إهنا مسرحية مملة 

 سدنظّاية ما عادأس ننتظرأن   أأنّ 
 الرابعة يف ساعيت. كانت الساعة تشي إىل وتطلعت   مّث أفقت  

" : بزوغ الفجر أستطيع ألنتظر بزوغ الفجر، فمع والنصف فجراً. قلت 
دة اكتسبتها حني أانم مبكراً عامستل   على السرير"، وهي أن أقرأ وأان 

 ستيقظ عند الفجر، مثّ عدت  إىل النوم:وأ
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 لا سجلالدسأخربك أنّ 
  ةٌ مملّ  ا مسرحيةٌ هنّ أ

 سدنظّاية ما عادأس ننتظرأن أأنّ 
 سأخربك أنلا سجلاّلد 

 سألدأسي أن مجي َ 
 ،)سدطبيعية
 .أسدشاّذة
  ،سدصغرة
 أسدكبرة(

 على سألمل أسملرسية  ابعثةٌ 
 اماً مت أجانّةٌ 

 إالّ دأيسً أسحاسً 
 ك أنت هل دأي  

ين اثنية يف البصرة.. يف حملة اجلمهورية )الفيصلية وجدت  
سابقاً(، وهي احمللة احملاذية لشّط الرتك من اجلهة األخرى.. يف بيت 

 أرّدد: خاليت. خرجت  إىل الشارع حاماًل طفليت وكنت  
 كّ  شئ ممضٌ 

 أاتههٌ 
 أبغيض 
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: أل ذهب إىل "العشار" يف الباص، ولكّنين تذّكرت  شيئًا فقلت 

طّل على ساحة  خشيت  أن تبول طفليت يف الطري ، واختذت مكااًن ي  
جّداً.. لعّله جدار السوق.  .. مرتفع  مرتفع   واسعة  جوار جدار  قد،م  

 قلت  لطفليت:
 اباب بويل -

 ضحكت طفليت وابلت.
يشاشًا م   بعياًس أكأنّ  مبحاذستنا أوفزت   مّرت شابة ترتاي عباءةً 

  سدبل  سجتاحلا:   
 كّ  شئ ممضٌ 

 أاتههٌ 
 أبغيض 

 هكذس نرّدد سملنفى 
  ي نلمي أنقظيت 

  ي هاأئي أصخيب 
 ولَده  هذس  أنرناين أن أصّاقَ 

 ه  سملمّض ولدَ 
 سدتاهه 
 سدبغيض
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 مثّ أهقت.
 نقظان: هيق على حلٍم، أأانم على نقظة، هأان انئمٌ أأكثرسً ما 

 
 أصاوائي 
 ي سصاوائ
 ألحجايان أهي متضي سالمٌ 
 دبرأت  سالمٌ 

 سحملّبة، دلجادسني إىل طاأالتِ 
 د سدشجاينلللن حمتفلني بنر  
 يجليه..؟( يبط   )أمل نلمحلس سمللتَ 

 دلغجرّي سب  هلدة خّلفين 
 رجفين سدربد  بني نرسنه  ي سهلجرة ن  
 )أأحشين حجٌر دعلّي(

 زهٍر على ورب مشرسن، ذسبلة سدرأح، دباوةِ 
 لات سيتان  سدسلسد أبعياده ّ ألمّ د

 سملناز  دصمتِ 
 مستقباًل زسئرنه، تِ دلمي  

 مرتبكاً كادغرنب أجيلس  
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 ميّر خفيفاً أنعربين "يشادٍ "دظّ  
 ساخرسً بني صمت سدفناجني 

 )أيدته  أسدرماد محلتلما أسعتذيت  على عجٍ (
 دلصانق سدذي سرت  خلف جنازتهِ 
 بني صّف سملظاّلت نصفعلا مطٌر 

 طادعين أجله .. مثّ 
لس    لا كادتالميذدلعذسابت جن 

 أجللا سدام   ع    منسح  
 دلرك   ي حانٍة نتلّوف  هيلا سملساهر

 لدعلا صمته  أحقيبته، أنغادين  
 دلطف  مستناسً جلاسٍي أنبكي

 سالٌم.. 
 سالمٌ 

الواقع ال احللم، فأان ذلك الطفل، وما اجلدار إال  وإذا شئتر 
  كالواقع، ونوم    ألضحك على واقع  كاحللم، وحلم  الشعر، وما بكائي إاّل 

يته،  أكأنفي وقد ر ضحك  كالنوم، وليس هناك ما ي    كاليقظة، ويقظة  
كصاحب غوغول، يف خبزي، مّث طالعين يف وجوه  عديدة  يف الشارع، 
: اي سبحان هللا! أنف  واحد  لكّل هؤالء اخلل ، ح ى غضضت   فقلت 
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تعدو بسائقيها. ومنذ ذلك  و، كخيولغي أقدام  تعد فلم أرر من بصري 
 .  اليوم وأان ال أقرب  خبزي إالّ على مضض 
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 3لمح

 
أردان الرجوع فوقفنا عند مرتفع  مطّل على البحر، ابنتظار ما 
يقّلنا إىل املدينة اليت كّنا فيها، واي للغرابة، قبل جميئنا إىل هنا، ولكّنه 

  احللم.
جمّوف   بة من لوح  مكشوف  فيها مرك كّنا ننتظر يف ساحة  تقف  

كقارب  ضخم. صعدان إىل املركبة، مّث سرعان ما انطلقت  بنا خمّلفة 
 وراءها الغبار وأان ال أصّدق كيف يسي قارب  يف الرّب.

بصوت  عال  تكّلم نفسها  واقفة   القارب امرأة  -كان يف املركبة
بني الفينة وتتوّجه خبطاهبا إىل امرأة  جمهولة  لعّلها جارهتا، مرّددة 

للضحك، وحني وصلنا إىل البحر حتّولت املركبة  مثيةً  واألخرى، شتائمر 
ها الومهّي مع جارهتا املتخّيلة، طعت املرأة شجارر رب  حقيقّي، وقإىل قا

 ومتّددت يف القارب فاحتة عينيها كسمكة  مّيتة.
البحر ساكنًا يشّقه القارب بسرعة  مل تكن أقّل من  ن منظر  كا
فنزلنا هبا. كانت  دما كان يف الرّب. بعدها وصلنا إىل جزيرةسرعته عن

يوت املدن الساحلية القدمية، املتقابلة، املبنية من احلجر، بببيوهتا شبيهة 
أشداق  واسعة  كأهنا  تينحنني على أاماك  ذا وجلست  أمامها نسوة  

 حتفيات وليس أاماكاً حقيقّية.
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حنن؟" مّث أجبنا أنفسنا يف كانت البيوت على منحدر  فسألنا: "أين 
 احللم:"لعّلها مدينتنا اليت تركناها!".
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  4حلم

 
 

 عند بّوابة املدينة استقبلين قوم  مل ارر مثلهم قّط يرتدون أرديةً 
 هم. أشاروا إيّل أن أدخل، فدخلت  بيضاء كاالكفان، ويكشفون رؤوسر 

 يها أنمةً ف السماوات واألرض، ال تسمع   ها عرض  فإذا أان يف مدينة عرض  
 هم. رر ها مقربة، مثّ مل أح ّى حسبت  
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 أحالم

 
 
 
 
 
 
 

مّث أفاق مذعورًا وقد  ،* حلم فردان جبنّية  تسوطه إىل النهرفصار امكة
 لغطاء. اب  ه  زعانف   قت  ل  عر 
   

ل  ر   * رأى فردان مجعًا برأس  واحد وألف   فوقف حائراً، ال يعرف ما  ج 
 يفعل.

تلّفت. قال:"لعّلين ي اً لة  فرأى نفسه أرنب* هنض فردان من نومه ذات لي
 مازلت يف جحري"، مثّ رجع هانئاً إىل النوم. 
 هذه الّدابة".    غير  * وقف فردان على ظهر تّل، وصاح: "ال أريد  

.. أريد أن أعود * أفاق فردان من نومه صائحاً: "اي أّمي! اي أّمي!" 
 ابيب أحد .      جنيناً ال يطرق  
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 دافنها:ولألحالم م

 
 
 

 مّرةً  سديت سعتمت   سدقالع  
 تفتح  سآلن كّ  ماسهنلا

  ي سدظالم سدكنلز أسدصنادنق تلك سديت خّبأت  
 سآلن ع  عظمتني تكشف  
 ابملناز   سديت سستبادت   أسدقبلي  

 تنتشر سآلن هايية 
تت   ي سجلبا   أسملاننة تلك سديت حن 

 كللهاً تبّات  
 سدلحش أأجلي سدذي أبصرَ 

 سدكللف  ي ظلمات 
 حيّاق يب سآلن 
  ي سدشمس 

 أعمى
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 بومهه وحقيقته.  وما رأيته ليس ومهاً وال حقيقة، بل هو الواقع  
يستيقظ فجأة وال يتعّرف على أفراده، وال يتعّرف على مدينته،  مجع  

مجع من حجر  ليس كأانس القصص أو املدن املسحورة.. مجع  يتنّقل يف 
. ولعّلين كنت  كهذا اجلمع  البيوت، والشوارع، واألسواق، ولكّنه واقف 

وما هو ابألف  وال ابجلدار، ولو كان جداراً أحّدق يف فراغ  ظننته  أفقاً، 
 ت أو أنب ئت. ذاك أو الستفقت أو لنّبأالرتطمت  به آن
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 خاتمة الفصل:

 حلم هردسن جبم  نساء
 سحلظّ  ه  هخادفَ 

 أهنض نقظان
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 فصل القول
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 101 

 
 

 وادت سدنخلة:
 أان أننما حللت" "عرسقٌ 

 
* 

 وادت سألشجاي:
 حتتنا  "سدسماء  
"  هاتئا 

 
  * 

 ي""بركتا ماٍء عينا
 وادت سدصحرسء

 
* 

 وادت سدسماء:
 "أنتلا سدصحرسء

 تبصرننين؟"أ
* 
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 وا  سخلّيام:

 "ما هّكرت  بغاٍ 
 ألهّكَر ابآلخرة" 

 
 * 

 صاح سدشاعر :
 ! ملاذس أشياؤك انطقةٌ  إهلي 

 أأشيائي خرساء ؟ 
 
* 

 وا  سدزسها:
 "سسترت  ابدشجرة 
 أال هتّز جذأيها!"

 
* 

 "سدعق !.. سدعق !"
 صاح سجملنلن

* 
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 وا  سألصمعّي:

 "سدشعر نكٌا اببه سدشّر"
 

* 
 أوي :

 سدناسمة" ليث  "مصاحبة سدشعر ت  
 

* 
 وي  دشاعٍر :

 "ما سدذي نغرنك ابدثناء أسنت هلوه"
  :وا

 "ذّديت"
 

* 
 أوي  ده:
 ال نستحّق سملانح"  ي مانح م    هتَ "ملَ أسر 

 وا  أوا أطرق حائرسً:
 ابملانح" أّمايةٌ  "هي سدنفس  

* 
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 أوي  آلخر:

 ك سحتشات  ابدفرسغ""وصيات  
 
* 

 وا  سألعمى:
 اي نفسي  كِ " كم يأنت  
 أمل ترنين!"

 
* 

 :هصاح ومحٍ  حّبةَ  يأئ اتجرٌ 
 "سحذيأس سدنم !"

 
* 

 سأليض: وادت
 سدكلن  "أان ابب  
 سدايّي" ه  أكلكب  
 * 
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 وا  سدشيخ:

 ع  سدغابة" "سبتعات سألشجاي  
 
* 

 يأى سب  سرن  
 ع  ختم هرأٍج  ي سحللم 

 هقا  سدغزسيل :
 إالّ نقظان ؟ " " ه  سحلامل  

 
* 

 وادت سألّمة
 ها:شاعر   أوا ماتَ 
 ملاتي م  حماسين" مناحس  

 
* 

 وادلس: "أما سملنفى؟"
 أٍخ ألخيه" ك     "أن حيفرَ وا : 

* 
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 أوي :

 حليّ  "ال حياةَ 
 "هلم ننتف    ه  خادط أملستَ 

 
* 

 وادلس: "أدكّنلا حشٌف"
"  وا :"أإن 

 
* 

 وا  :
 "ييّب!

 ال حتشرين م  سدشعرسء!"
 

    * 
 عر؟"دشِ س ئ  آخر: "ماأس  

 عري"وا  : "شِ 
* 
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 وا  سدعابا:
 حتت أواسم سألملات" "سجلنة  

 وا  سآلخر:
 لق بطلن سدعباد""أه
 
* 
 هقا : أي أّن إعرسبياً دخ  ماننةً ي  

 "شاة بالولب
 أانسلن نرعلن"

 
* 

 وا  سحلاسثلّي:
 "ميلت سملؤدف

 أأحيا أان"
* 
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 وا  سدشاعر:

 شعر بال "جّنةٌ 
 بال اني" كشعرٍ 

 
* 

 أوا :
 مجعين هزمين  "م   
 أهردين أشقاين" أم   
 
* 

 أوا :
 سحلّق" أمفرد   سدكلمةِ  "أان مج   

 
* 

 أسأ :
 م  سملعللم  سجمللل ِ  سستخرسج   "ه  سدشعر  

 أم سملعللم م  سجمللل ؟"
* 
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 أوا :

 مستقيم  على صرسطٍ  "محلتين جاينةٌ 
 هاعلّج"

 
* 

 ولت  أليب سدعالء :
 أيسيٌب أنت  ي سإلبصاي اي أبِت؟

  . ي سدَعمى وا  : كريبتك أنتَ 
 
 * 

 ولت  ألأدن :
 " أنّلما أصاق :

 كذبة  يسمبل
 "سبني م  سدشعرسء؟اق  سدكذّ أم ص

 
* 

 هم:أوا  أحا  
 أّمة أمل تفّكر بعا!""أ
* 
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 ئ  طفيلّي:س  

 "أّي سمللسئا سحّب إديك؟"
 لا سدشعرسء"وا : "تلك سديت ال نؤم  

 
* 

 باٍم كذٍب  جاءت سدريبة  
 :أوادت  

 "دمَي هذس"
 
* 

 وا  هردسن:
 هاتركيين" أنتلا سدريبة   "هلكت  

 وادت سدريبة:
 هردسن هانطقين" "عييت  اي

 مثّ سدتحما  ي حلسٍي أخرس
* 
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 سادلس هردسن: "ما أيسءك؟"

 وا : "نفسي"
 وادلس: "أما أمامك؟"

 وا : "حتفي"
 وادلس: "أوا سستعاذأس م  سدشيطان ابهلل:

 جانبك؟" "أما هذس سدذي نسر  
 أباسً!" ه  وا : "هذس ما د  أعرهَ 

 
* 
 :لما أهض ئ  أنّ أس  

 " كذٌب انه 
 "  ؟ايّ أم صاٌق ض

 
  * 
 لما أأو   ي سدنفس : أنّ ئ أس  

 عذبٌ  كالمٌ 
 أم هعٌ  حّق؟

* 
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 لا؟"على صخرٍة هل  تزحزح   أوا : "دل وامت سدسماء  

 
* 

 بشرسً  سدسماءَ  أوا : "دل مألتَ 
 مالئكةً  أسأليضَ 

 هل  أهتاي"
 
* 

 حلظةً  أطرت. هتأملين سجلب    ه  عات  أوا : "يأنت   ي منامي جباًل ص
، أيجعت  خاسئاً.  أصاح: "ال مفرّ   دك ميّن" هخفت 

 
* 

 ليث"كتاٍب أأيثه  أال ن    أوا : "ما هائاة  
 
* 

 سدانيا؟ " وي  ده: ما آخرة  
 ما دنيا سآلخرة؟"وا : "أ 

 * 
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 وا  سألب  دالب :
 "وّرة عيين أنت
 أيى بك دنياي"

 
 * 

 وادت سمرأة دفردسن:
 أان مرآتك"

 هتكسرين ال تغضب  
 هتحزنين" أال تفرح  

 
* 
 وا :أ 

 "ال نفّرق هردسن نفسه إالّ ديحشاها"
 أوا :

 "كّ  تفرنق ذّدة
 أكّ  حشٍا يرأي"

* 
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 : وا  سدرج  دلرج 
 شجرسً  " دل كانت سدنساء  

 حجرسً  أسدرجا   
 ؟ هأنلما تفّض 

 
* 

 :وا  سدعبا
 سدلحياة "أشلا أن يذسئلي هي سدفضيلة  

 أان سدذي ال طاوَة يل على سدفضائ "
 وا  سدسيا:

 "أشلا أنك هضيليت سدباوية 
 "  م  يذسئلي سديت مضت 
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 خاتمة الفصل:

ما نشر وقالوا: "وهللا..ما  فضّج اجلمع، واستقبحوا ه  فردان فضيحتر  نشرر 
، فهالّ قطعتر شّكنا ، إاّل أنتر ه  قرحيتر  ، ويبخس  ه  ينا أحداً ينشر فضيحتر رأ

 بيقينك"
 وا"سرت  فاسترت  قال فردان: "الفضيحة  
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 تأمالت فردان
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 تأمالت في الشعر:

 
 
1 

أيسءه، ير أّن مثّة شعرسء  ه  شلرتَ  نض    سحلقيقّي هل م    سدشاعر  
 م أماملم نتعّثرأن هبا كاألطفا .نتقّاملن أشلرهت  

 
2 

ال نعرهلن سلى  سإلنثاي أسحلب مل    ، دكّنه شانا  طغ ٌ مض عرٌ هذس شا
اده، ممّ  نضعلن كرسهّيتلم أحمّبتلم  ي ميزسن مثسالضطغان م  أ
 اها.ال نعرف سجتّ  دأماً.. ميزسنٍ 

 
3 

 ه.الّ أأهامَ إ ال نعرف   شاعرٌ  كيف حيلم  
 
4 
  .لم ير مرستبلم  ي سدشعرمثّة شعرسء ال تشغل   
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5 

 نصبح سدشعر نظماً حني نكلن مرضاً ال عالجاً دلمرض.
 
6 

 عرهة، ال مبصايها: سحلياة.ابمل رنا أن ننتصرَ بعض سدشعرسء ن  
 
7 

بعض سدشعرسء مللأسلن ابدتمثي ، ابالنتصاي، ابدتفّلق، هلل إن مل 
نكسب سدكّ  يسر، أهل  ي سدلوت سدذي ال نقّيم هيه خمادفيه 

 أمؤدفني، أأناسدسً، نّتخذ سسلأهم أتباعاً أمرنان .بصفتلم شعرسء، 
 
8 

ثاًل، هنتحّمس ال م أأ كتاابً ع  شاعٍر واي، عناما نكتب وصياةً 
منا دشخصه سنضاً هأعاسؤه أعاسؤان، أسصاواؤه دشعره أحاه أإ

أصاواؤان، أهال ناّ  ذدك على أننا مل نتغّر، أأننا ال نرسه أبعيننا، 
 أإمنا أبعني سدتاينخ.
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9 

 ابآلخر.. أعي عبلدّي مرهلنٌ  أعي بعض سدشعرسء أعيٌ 
اسأسته. إنّه هعه عات طغ ٌ مض ننفي سدذست بنفيه سآلخر.. أعيٌ 

ابالحرى ديس أعياً بقاي ما هل إحساس ال نرتك دلتفكر هسحة 
 أإن تظاهر به.

 
10 

سدشاعر سحلقيقّي ال نطمئ  إىل شعره أباسً، أال نثق مباضيه أال نلاأ 
سرعان ما  ولقه إالّ بكتابة وصياته سجلاناة، ير أّن هذس سهلاأءَ 

سدذي ننمل داى كّ   دقلق  .. سم  جاناٍ  يتفي ديحّ  حمّله سدقلق  
حيياها، دذدك ناهشين سطمئنان  ها سدشاعر، أكّ  حلظةٍ نقرأ صفحةٍ 

 بعض سدشعرسء دشلرهتم أوصائاهم.
 
11 

 أما كسب. ه  شاعٌر ما أيىن عنه صيت  
 
12 

 دهاعي سدلحيا  ي سملنفى. سدشعر  



 122 

 
 
 
13 
هي هرٌح  ي ملسجلة  – إذس كانت جّياة حّقاً  – جاناةٍ  وصياةٍ  ك   
 ان.سدنسي
 
14 
 .دلنسيان عامٌ  أجلدسً، هكّ  مظلرٍ  سدشعر   حني نكلن   
 
15 
 تتساأى سالضاسد. ال  ي شعرهِ   هعادهِ  ي أ
 
16 
 أنت؟ إعالانتٍ  شاعٌر أم دلحة  أ
 
17 

 ننكرأن سدسياسة. سياسّيلن نّاعلن سدشعر، أشعرسء   ؟..أّي زمٍ  هذس
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18 
  ي سملرآة. ه  ، ال شعر  ه  صليت   تشغله   شاعرٌ 
 
19 

 .به سدتجرنا به سملاّدة، أننخفض   شاعٌر ترتف   
 
20 

 نفياً دلشعر! سدشعر إن مل نك    ما هائاة  
 
21 

 لم ماضيلم دأمًا.يّأسٌد نتقّام  
 
22 
خفاها مجيعاً ما ال نباأ هيلا أثٌر، ، أنّة صنعة! أأما أخفى سدصنعةَ  

 دذدك ال نستاّ  على صناعة سدشعر إالّ سدقليللن.
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23 
، أال سدقّصة ب  ه  ديس سدشعر، ب  نظم   رضي سدقايئَ ما ن  صبح أ

 سدنقا. ه  ظالهلا، أال سدنقا ب  ما الحيسن  
 
24 

  ي سدسلق م  سدشعرسء. شعرسً دكان سدباعة   نصن    دل كان سدضجيج  
 

25 
 شعره. سألبانّة حامالً جثّةَ  هذس سدشاعر نرنا أن ناخ َ 

 
26 

 صباحاً اي أشعايي" "عمتِ أشعايه، أوا : أوف شاعر على طل ِ 
 
27 
 ملانح سدزسئف نستعيضلن ع  سدشعر.اب
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28 
 أنت شاعر؟" "ه    سالسئلة: عب  أص 
 
29 
  نقضي سدطفلدة؟ وب  أن ت هنرم  أ

 وا  سدشاعر دلمرآة.
 
30 

حيضر سدزم ،  يتفي سدزم ، أحني ختتفي سدكتابة   حني حتضر سدكتابة  
 أوا نلرم سدشاعر دأن أن نايي.

 
31 

 رسء نسكنلم سدشعر، أآخرأن نسكنلن سدشعر.مثّة شع
 
32 
 هيلا سدرنح. تصفر   مقفرةٌ  أيأسحٌ 
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 تامالت في الوطن والمنفى:

 
 

 
1 

دلط ، أها حن  نفّكر كّنا نفّكر ابملنفى حني كان سجلمي  نتشّبثلن اب
 صبح سجلمي  نفّكرأن ابملنفى.ابدلط  حني أ

 
2 

 أن تنسى! ّّن دذسكرتهأسملنفّي سدنسيان، دك    سعادة  
 
3 

 ي سدلط  كّنا نفخر ابنتماءستنا، أ ي سملنفى أصبحنا نفخر بال 
سدعكس إذ نتظاهر ابالنتماء  ي ظرأف ال  مباالتنا، أوا حياث  

  ي ظرأف ال تستاعي يرَ سدالمباالة، أسدال مباالة  تستاعي يرَ 
سالنتماء، أدعّ  أشّاان محاسًا دالنتماء  ي ظرأف سدالمباالة هم 

 ا ابملنفى.نأدصق  
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4 

إذس كان سجملتم  سدعرسوّي جمتمعًا يجلدّياً، هإّن ما أيسده سدقائملن على 
إىل جمتمٍ  أنثلّي بشلسيب أعقا . أدك  هذه  ه  سدسلطة هل حتلنل  
، ملسهقة أأ أالًء.. خشنة. أوا عاد سدكالم صمتاً  سملّرة بال أصلستٍ 

سدسحرّي، الستعادة ير أّن أنلثة سجملتم  سدعرسوّي أجات  حّللا 
 سدذكلية سملستحيلة: سالنتساب إىل سحلزب سدقائا.

 
5 

ضّيقة: مناسبات  أسللكاتٍ  كانت سيادة سدانيّن تتجّلى  ي ملسوفَ 
دننّية، طقلس، سحتفاالت متباعاة، أحني ستسعت  إىل ما هل 
سجتماعّي ظّلت  ملسوف أسللكات حماأدة: حمكمة، مركز شرطة، 

دك  حني حّلت سيادة سدسياسّي صاي مضيف، جام ، حسينية، 
أكرب سمللسوف أأصغرها خمرتوًا هبذه سدسيادة، هال ملض  دسيادة 

 سدانيّن أسألجتماعّي أباسً إالّ كغرضني.
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6 
عّي أير بني ما هل أسو  ي ظّ  هيمنة سدسياسّي ديس مثّة هاص ٌ 

سآلمنة  هل سحلاأد   -إذس كان مثّة هاص ٌ سدلحيا،  أسوعّي، أسدفاص   
آمنة بال حرأب أال إخضاع، مادسم  كّ  سياسّي، أديس مثّة حاأدٌ د

أإخضاع سآلخر ال نعين  أخرى حتّاه. آخر.. هلنّةٌ  هناك شخصٌ 
 ، هال سإلدغاء ممك ٌ سلى إدغاء سآلخر أأ دجمه هبلنّته، أكالمها حما ٌ 

، أال سالناماج ممك  ألن ّي بال حاأد ديس سلطلايًّ ألّن سدسلطل 
 أباًس. مغانرةً  هلنّةً  نتمّث َ  أن   نا  ر ال ن   سدسلطلي  

 
7 

كان سدعرسوّي حيتّج مبعايضته سجلمي . أّما سآلن،  ي سملنفى، هلل حيتّج 
مبلسهقته سجلمي ، مادسمت  سدقاعاة أصبحت مطلقة، أسالستثناء ال 
أجلد ده، أإذس كان مثة سستثناء هلل سالستثناء سديت تتأكا به سدقاعاة، 

ابالتساع دتشم  بنعمتلا أأ حكمتلا سألمثا   ير أن سدقاعاة آخذةٌ 
سرع حّّت دقا أصبح سملنفّي سدعرسوّي أأسجلماعات،  أسدتعاديم، سألهرسد

تعميمًا م  أعاسئه. نقل  سملنفّي:" ي دسخ  كّ  عرسوّي جاّلد". أوا 
على نفسه ابدعصاب، أكأّن م  سدطبيعي أن  يّفف سجلرمية ديحكمَ 

ه سحمل  م  جتربته سليماً، بال عصاب. ّي، بعا كّ  هذيرج سدعرسو
دضحّية، هإن كان ناخ  منفاه بثياب س ه  أكأّن سدعرسوّي مل نشلا جاّلدَ 
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ة، أآخر دلجاّلد، هماذس نسّمي إذن عصاب دلضحي مثّة عصابٌ 
 سجلاّلد؟ -سدضحّية

 
8 

منك أنّلا  أال ديتين سبتعات  عنك أنّلا سدلط ... أال ديتين أورتبت  
 ديتين مل أورتب منك أمل أبتعا عنك اي نفسي.سملنفى... أال 

 
9 

 هذس سمللزأم؟ على م  ننتصر  
 
10 

 دلمنفى. ال ضمرَ 
 
11 

 سنضاً. سهتام سدناس مجيعاً جرميةٌ 
 
12 

تباأ سملأساة حني نتخّلى سملنفّي طائعًا ع  دأيه  ي سملللاة سديت ميّث  
 هيلا سجلمي .
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13 

 سيح سملنفى هؤالء.نتظاهرأن ابدبكاء على سدلط ... متا
 
14 
 سملنفى خسر سالثنني. خسرَ  سملنفى خسر أطنه، أم    يبحَ  م   
 
15  

ال مساحة هيلا دألهكاي.. أشكاٌ   بني سدلسو  أأشكاده  ي سملنفى هّلةٌ 
وامية، أدات وب  سملنفى.. أشكاٌ  تفلح بعف  سملاضي، ال برسئحة 

 سملستقب : أجله، أحزسب، مؤسسات.
 

16 
 ي سملنفى مثلما سادت  ي سدلط ، أدك   ن تسلد سملناه   ديس يرنباً أ

حّت نقيضلا:  يءش سدغرنب حّقًا أن تكلن هذه سملناه  يانة ك ّ 
 سدشعر.
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17 

بعا كّ  سدذي حاث  ي أطننا أسدعامل مازدنا مشاأدن  إىل سملاضي، 
هي: أونعة ال تزناان إاّل  ابشكاٍ  حاضرةٍ  أشكااًل ماضيةً  نستبا   
 سدذي أيدانه،  ي طقلسنا سجلماعّية ، دأن أن متنحنا سدلوايَ هترجياً 

 ىل دقاءست سملقلى.سداسئمة سديت متتّا م  سألحزسب إ
 
18 

دأيسً على خشبة  ننتظر    ي سدلط  كان سجلمي  نرسوب سجلمي  أال أحاَ 
سختلط حّّت سختلطت سالدأسي ، أ  سدضحيةَ -سملسرح ديكلن سدبط َ 

مصيبة سملنفى كانت تكم  هناك...إذ مل  أدع ّ  ن ابدضحااي،سجلاّلدأ 
 نعا مثّة معىن دلمنفى بعا أن مل نعا مثّة هاص  بني سدضحية أسجلاّلد.

 
19 

ال نفزعين وادة سملنفى أجتايه، ب  مثقفله  ي جتاه  بعضلم بعضاً.. 
 سدذي حكم عليلم ابدنسيان مجيعًا. هذس سدتجاه 
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20 

 ئبة؟سدنسيان إذس كانت سدذسكرة يا ما نف   
 
21 
 
 لم أنضًا.دلجاّلدن  ثقاهت   
 
22  

 سدذسكرة. سدلسو ، أ ي سملنفى تشّله    ي سدلط  ن شّله  
 
23  

 ه  نتساء  سجلاّلد  ي سملنفى.. ملاذس؟
 
24- 

سدنام، أتنيب سدضمر، سخلج ، ه  عادت كلمات ال معىًن هلا أسط 
 سملنفّيني؟
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25 

 رتسهبا.ديس سملنفى مكاانً درتويق سدعلسطف ب  الح
 
26 

 لا  ي سملنفى.بانالً ع  سدسلطة أوامت سملؤسسات سلطتَ 
 
27 

 أخشى ما أخشاه أن نللذ سجلاّلدأن آبخر سملعاو  دلتربئة: "سدتانّ ".
 
28 

 منذ سآلن نطي  سجلاّلدأن حلاهم دلعبلي إىل ضفة سدلط .
 
29 

 بعا أن هّاملس سدضحّية، ها هم ننطقلن ابعملا.
 
30 
 سجلمي  نللج ابملغفرة  ي يياب سدضحّية. 
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31 
 نكلن سدعرسق سدقادم منفًى آخر؟أ 
 
32 
ىل سدلط ، أكّ  مساأئ سدلط  ّ  هضائ  سملنفى نعزأها سملنفّي إك

 نعزأها سملنفّي إىل سملنفى. 
 
33 

 صاح سملنفّي: م  نزّأج عماء سدلط  ابيض سملنفى؟
 
34 

 يائب.   ي سملنفى سجلمي  حييللن إىل أسو 
 
36  

نبحث ع  سدلط   ي أجله سدناس، ب  ع   بعا عشرن  عامًا مل نعا  
 سدناس م  أّي أط . 
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36 
 حيّ  سدعرسوّي إىل سملنفى  ي سدلط ، أيشى حنينه  ي سملنفى. 
 
37 

 دقا سستبادلس سدلط  ابملنفى، كما نستبادلن بيتاً ببيت. 
 
38 

 هناك. دك  ال هردَ  جمملعٌ 
 
39  

 سجلّلس . بعا هل سدبائ    اخ  سدسلقَ سدذي مل ن
 
40 
ب  خشية م  أثي  ،مثّة جاّلدأن سختايأس سملنفى ال هراًب م  سدسلطة 

 سدناس.
 
41  

 أأوّللا سدلط . سملنفى كثرةٌ  سحتماالت  



 136 

 
 
 
42 
 ها أنضاً. ي سدلط  نرناأن حمل أعمائنا، أ ي سملنفى نرناأن حملَ  
 
43 
 سملنفى. س   صحرسء...نتّ  
 
44 
 ولياًل ما نلتقي هؤالء.. أإن سدتقلس هفي سملآمت. 
 
45 

 داّي على سديأس ال ددي َ 
 أدك   

 سنظرأس سملآمت!
 
46 
 سملنفّي واماً إىل ماضيه. نسر  
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 تأمالت عامة:

 
 
 
1 

 ي سدلوت سدذي نعل  هيه ع  ملت سملؤّدف، ال نزس  سدكثر م  
سدكاتب م   نّقادان ننظرأن إىل سدنّص م  خال  كاتبه، أديس إىل

 خال  سدنّص.     
 
2 

 دانه ير نفسه. سدتحلالت هي ما تشغله  حّقاً، هال اثبتَ 
 
3 

سدبعض نسّمي هشله سختيايًس، دأن أن نايي أّن سختيايه هذس هل 
 سدفش  بعينه.  

 
4  

 دقايئ.   كتاٍب ديس هيه هسحةٌ   ما هائاة  
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5 

 لني.  ال ييفين سدلنّي حني نكلن شرساً، ب  سدشرس حني ن
 
6 

 نرتف  أعيناه على سهلّلة سديت حتته أباسً.
 
7 

 سعاٍي يخيصة.نتباددلن سملاسئح أب
 
8 

 أسياد! هرسدٌ أجمتم  م  سدعبيا أأ
 
9 

 عليه؟ حاضرهِ  كيف يفي هذس سدرج  ماضيه أهل نسّلط أضلسءَ 
 
10  

 ها، أواملس أعرسساً هلذه سألهكاي.بعا أن سنتجت سملآمت أهكايَ 
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11 
 خلفه. يءَ م دك  ال شنتقاّ 
 

12 
 أ جاّلدأن أسط سدضحااي!

 
13 

 هكاي م  نللجلن بفائض سدقيمة.سدقيمة  ي أ ملاذس نقص  
 
14 

  ي سملعرهة، أ ي سحلادني هل سخلاسر.  ي سجلل  مثلما نناه    نناه   
 
15  

 ه.  ايك إنّه بذدك نثبت  ال أخالويتّ أحيتقر سملعرهة، دأن أن  ن أخالويي 
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16 
هذه  ي  سدريبةلسي بني سملنفيني أظيفة هي إخفاء سملعىن، أدعّ  دلح

سدغملض سديت نظّنلا  ضفي على حلسيهم مسحةَ سإلخفاء هي ما ن  
 سدبعض عمقًا.

 
17 

 سحلقيقة؟ دأماً، هم  أن  تبزغ   خاسرةً  إذس كانت سدضحية  
 
18 
 .سجلاّلد جرميةٌ  تربئة  
 
19 

 "سدضحية مغرضةٌ  نقل  سملغرضلن: "شلادة  
 
20 

 لم إىل سدرؤنة هؤالء سدعميان؟ما حاجت  
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21 
م. إهنم نفتحلهنا على ستساعلا دكي ال نرأس هؤالء ال نغمضلن عيلهنَ  

 أنفسلم.
 
22 

 مبا حياث.  نربّيأن سجلرميةَ 
 
 
23 
 هل  نلتقيا.  أسدضحية   ملما تصاحل سجلاّلد   
 
24 

 نعرف أنّه كان جاّلدًس؟سجلاّلد  سدذي صاي ضحية، أ
 
25 
 سمللزأملن؟ مباذس حيتف    
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26 

 م  أأصا  سحلقيقة صنعلس متثاالً م  سدكذب.
 
27 

 سململة: "سملأساة"؟ عيا هذه سدرأسنةَ حّتام ن  
 
28 

 كرسمته ابزديسء سجلمي .  نستعيا  
 
29 

 سجلاّلد مثّة "أعرسف" تغّص ابخلاطئني.أ بني سدضحّية 
 
30 
  ي أديمة سجلاّلد؟ سدضحية   تبتلج  أ
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31  
 نسعى؟ إن كانت سدضحية أسجلاّلد سلسء، هإىل أنّة برسءةٍ 

 
32 

 ضحّية. ملما تعّذب سجلاّلد هل  نكلنَ 
 
33  

 م  أجٍه مفزع! سحلقيقةِ  اي دلجهِ 
 
34 
 حّقاً دك  بصغاي سدناس. عظيمٌ 
 
35 

 نّلا سدشكاك؟ملاذس هترف ابإلميان أ
 
36 
 نرتقي هؤالء سدسائرأن  ي سهللسء؟ ّي سالملَ أ
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37 

 ّبته.على واي سدكرسهة تتس  حم
 
38 

 حمّبته أكرسهيته أجلا عملٍة أسحاٍة.
 
39 

 ما هائاة معرهٍة تقلد إىل سجلل ؟
 
40 

صاسوٍة محيمٍة تعرّب عنلا  هقا تّتخذ مظلرَ  لا سدعاناة  دلعاسأة أساديب  
 سملاسئح سديت نتبادهلا سدغرماء: سياسّيلن أأ شعرسء.

 
41 

 ا تستحي  إىل نظاٍم ال نعرف عائقاً.عائقاً عنام تصبح سدشلرة  
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42 

ما هل يرنب حّقًا ديس سيتكابه سألخطاء دسئمًا، أإمّنا سدغرنب أن 
 نكّرس أخطاءه سآلخرأن.

 
43  

 سألجالف. ع  سدكياسة كثرسً ما نتحّاث  
 
44 

 سطمئنانك نقلقين.
 
45  

 أّي جمٍا نطلبه سدساعي  ي جمتمٍ  يلل م  أنّة أجماد.
 
46 
 سدلضي . ر ابحلماوة، محاوته، أال نايي أهّنا شاية  نفتخ
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47  
  ي جلعه، شرٌس  ي شبعه. شرسٌ 
 
48 

 سملنابر. أسيلةَ  سخلطباء، أضحى سخلطباء   بعا أن كانت سملنابر أسيلةَ 
 
49 
 دف حجاب!نظّ  مكشلهني دلشمس أبأ
 
50 

 بّخ.. بّخ.. يضاعة سدكباي حانٌث منسلخ.
 
51 

 ا سمللحا إبميانك؟ملاذس ختاتلين أنّل
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52 

 بعا كّ  صفحٍة ملحاٍة نفاجئين سدكاتب إبميانه.
 
53 

 كيف سدلصل  إىل سحلقيقة عرب سدكذب؟
 
54  

 ه  نقل : "نعم" دلحقيقة حّت أدل كانت هاساة؟ 
 
55 

 م  أّي معبٍا نتقّام هذس سإلده؟
 
56  

 ضحية هل أخي. سدقتي  سدذي وّام سأل
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57 
 آخر دلتقليا. هل أجهٌ  ظاهرٍ  تغيرٍ  ك ي 
 
58 

جيلرأن ابإلميان  ي ملسض  سإلحلاد، أابإلحلاد  ي ملسض  سإلميان، 
ابحلقيقة،  نثبتلن ما ننفلن، أننفلن ما نثبتلن، ننقضلن سخلرسهةَ 

بني سملنزدتني:  ابخلرسهة، ملحاأن أمؤمنلن،  ي منزدةٍ  أسحلقيقةَ 
 سدعلمانّيلن.

 
59 
 . حّّت نفسه..يءدلشلرة، الدتلام كّ  ش هنمٌ 
 
60- 
 ك   أنت.  أسحاةً  مّرةً 
 
61  

 ابجتاه سدشيخلخة ميضي سدعقالء..أسجملانني ابجتاه سدطفلدة.
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62 
 يسد أن نكلن طرنقاً، هلم نستط  أن نكلن سلى حجٍر.أ
 
63 

 خلفلم؟ ماذس ننتظرأن أوا أضحى سملستقب   
 
64 
 .حسب أن نرى، نرنا أن نسرَ  رنا  أن نسم ، الن   رنا  ال ن  
 
65 

 نقلدلن دلضحّية أن تنلض، أدلجاّلد أن نسرتنح.
 
66 

 ال نقلدلن: "ال" سباسً، أإن نطقلس ب  "ال".
 
67  

 سدنفي إذس كان هل سإلثبات. ما هائاة  
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68 

 كّلما نسي سدناس ذّكرهم هذس سجلاّلد مباضيه.
 
69 

ير ما نطادعه هبا ده  ورٍب ير معللم، ال نعرف صليةً  ما أتعس ساك َ 
رٍب جملل ، ال و ساك َ  أأول  دنفسي: "ما أسعاَ  يج   درتسب، دذدك أس

 شك ". ه  سر  أال أي حتّاه  صليةٌ 
 
70 

 مرساي... مرساي تكّسران سآلهلة.
 
71 

 ير سأليض. نتطّل  إىل سدسماء دأماً، أ ي مرآهتا ال نبصر  
 
72 

 ها، وادت: "كيف أكلن  مرآة ع  صليهتا هلم جتا   ذست نلٍم حبثت  
 أان نفسي؟". سالشياء، أال أكلن   مجي َ 
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73 

أوف على حاهة هاأنٍة أيمى هيلا أاّيمه، دأن أن نتطّل  هيلا، أوا 
 أحاطت به سدظلمة م  كّ  سجللات.

 
74 

..أن  متأنّيًا كنت  أوط  سدطرنق نصفني، أيأحي نصفني، دعّلين سيسكِ 
 أنت؟
 
75 

 أليأسحلا. مصغيةً   ي مسايسٍت مضيئة جتلس سدكلسكب  
 
76 

 أحاه، دقا هجر جساه. مل نلجر سدعاملَ 
 
77  

   أنين أوا عات  أسحاسً منكم"، نقل  سدطايية.رت "سأملت أدك  س
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78 

نرسها هيضطرب، أترسه هتلاأ، هال سضطرسبه نلاأ، أال هاأؤها 
 نضطرب.

 
79  

 وا : "سايسك"، أحني يآه مّيتاً كّري ولده: "سأيسك".
 
80 

 لا وّط.من دخ  مرآته أمل يرج  
 
81 

ها نلماً، دتظّ  على نفسي، ب  على عادست سديت سأهجر   ال أشفق  
 أحياة تتطّل   ي كتايب سمللجلي، أال تستطي  ورسءته أباسً.

 
82 
 سآلهلة يّص بصرسخ سدبشر. هضاء  
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83  

عناما عاد إىل ورنته بعا عشرن  عاماً، ذهب إىل سملايسة سدقرنبة م  
بلسهبا سملشرعة ا سملكسلية، أحيطاهنا سحلائلة، أأتلسحملطّة سخلادية، حبنفيّ 

 مقعاه سدفايغ طفٌ  أحيييه.  م    أباسً، أمقاعاها سدفايية، هجأة ننلض  
 
84  

يعملس حلده دسئرة أوادلس: "هذس هل أنت. أمنذ ذدك سحلني أهل 
نسعى إىل كسرها، حّّت كسرها، ير أن أحاًس مل نصّاوه ، أظّلت  

  نشرأن إديلا أميّرأن. حّّت عاد اثنية، أهل دسئرته هناك كادطل
 مل نصّاوه  أحٌا.  نصيح: " هذه ديست دسئرت. إنين دست  هنا" دك   

 
85 

اسدّي م  عائلة سدسلناّي إىل سدبصرة، وب  ثالثة ورأن هاجر يجٌ  بغ
هراًب م  شبح سدطاعلن، أتزّأج هناك سمرأة بصرنة ير أن سدطاعلن 

نذكرها  ي أأيسوه  ي سطٍر أسحا.. سطٍر  حلقلما، هماتت زأجته. 
 سدكلن. كتابِ   كلماته أثق  م  كّ  كلماتِ 
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86  

شيئاً. جلس  يأنته وادمًا، أوا ضمرت شفتاه أتصّلب أجله. مل نق   
مكتلبة  ي  سدتمثا ، كأنّه نقرأ وصياةً  إىل جانيب، أتطّل  أمامه هباأءِ 

سنقّض على نفسه   ةً . هجأه  مل أيَ  يء. حّرك نانه، ملمئًا دشءسهللس
 ، ملتلماً آخر بقاايه.كلحٍش كاسرٍ 

 
87 

 نساب متتّا أمتتّا م  كّ  كلمةٍ حني تنابزان ابألدقاب كانت شجرة سأل
 م  سدلي . حلكةً  ا أشا  تفّله هبا، حّّت سستحادت ظالهل  ن

 سدتقّام أباسً. وا : ال أستطي   
 هقلت: أال أان.
 لن أيسء سألشجاي.نتنفسّ  أسألجاسد   كثيفةً   كانت سدظلمة  

 
88 
 وا  سملنفّي دصاحبه: 
 ماذس ستفع ؟ -

 وا :
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 سأّدعي سجلنلن. -
جبساه سملسّجى على  على سدطاأدة، حمّاواً  ه  أأضعَ  ه  يأسَ  مّث خل 

، أ ي ه  سدسرنر، طلس  سدلي ، حّّت سمحّرت عيناه، أشحب جسا  
سدصباح أيج  يأسه  إىل جساه، أذهب مسرعًا إىل طبيبه سخلاص، 

 شاحٍب. ينني حممّرتني أجسٍا أصفرَ بع
 وا  سملنفّي دصاحبه:

 منه؟ أماذس أيدتَ  -
 شلادة أهاة آلك  خبزي. -

 وا :
 سمللتى ألك  سخلبز. ما أحلجَ  -
 
89 
 وا :
وا نذهب سدناس إىل حفالت سإلعاسم سجلماعية، كما نذهبلن إىل  -

ضلن طعاملم كأهّنم نشايكلن  ي عرس، أوا نقان سدنزهة حاملني صريَ 
 هناك أنتساأملن.

 أأن  حاث ذدك؟ -
  ي مكاٍن ما. -

 أنت؟  ه  كيف ال تعره  
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90  

 ع  سحنطاط سدعق  وا : حني حّاثله  
  ي سزدهاي؟ أه  سحلس   -
 
91 

كما   -إذس كانت جرسئم سداأدة تفلق جرسئم سالهرسد، عادًس أبشاعة، 
 ؟ سدعا هأن  إذن نلتمس   -نقل  سدبر كامل

 
92 

نظّ  مثّة هايق بني ، أسملنفى منفّياً  ، أمسّبب  ضحّيةً  د  سجلالّ حني نصبح 
 أسلطٍة؟  منفًى أأ أط ، بني معايضةٍ 

 
93 

نرأي سب  وتيبة سداننليي،  ي كتابه )عيلن سألخباي( أّن عباسمللك ب  
مرأسن وا  ألخيه عباسدعزنز حني أّجله إىل مصر: "تفّقا  كاتبك 
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عنك كاتبك، أسملتلّسم نعرهك أحاجبك أجليسك هإّن سدغائب يربه 
 حباجبك، أسداسخ  عليك نعرهك جبليسك". 

، هصاي سدسلطان   سدصليةَ  ما أيربَ   ع  كاتبه! رب  ي   سديلم أوا سنقلبت 
 
94 
ة أكثر م  معرهتلا هي حني نصبح سدكاتب عايهًا بشرأط سملؤسس 

 نسّميه كاتبًا؟ بشرأطلا، أ
 
95 

إّن م  مزساي سملثّقف  ي ثقف( )صلية سمل نذكر إدأسيد سعيا  ي كتابه
سملنفى هل ملوفه سالستشرس ي سدذي نتيح ده "يؤنة سألملي ديس هقط  
كما هي عليه، أإمّنا كيف تطّليت دتصبح على تلك سحلادة، أميي  
إىل تفّحص سألأضاع أكأهنا ممكنة سحلاأث ال حمتلمة، أسعتبايها 

سديت حّادها يجاٌ   سدنتيجة سدنامجة ع  سلسلة م  سخليايست سدتاييّية
أنساٌء، أأوائ  جمتم  حّادها بشٌر ال كأأضاع هطرنّة أأ م  نعم هللا 

، أهل بذدك حيي  إىل سدفيلسلف سإلنطايّل "ال ت نقض أابدتايل اثبتة،
 ي سدقرن سدثام  عشر جيامباتيستا هيكل  ي هلمه دللسو  سالجتماعي 

دسئمًا أن جياه  ي  ابعتبايه عملية تلّدات م  ملو  أصلّي ميك  سملرء
على أهنا تتطليم   ظرأف أضيعة إىل أبعا حّا، أي "يؤنة سألملي
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باسايت حمّادة، كما ننشأ سإلنسان سدبادغ م  طفٍ  هاٍذ". هل  عرف 
سملثّقف سملنفّي م  ملوعه سالستشرس ّي سدظرأف سدلضيعة دلمؤسسات 

ت سديت عم  هيلا؟ أه  حتتاج سدظرأف سدلضيعة ملث  هذه سملؤسسا
إىل سستشرسف سملثّقف سملنفّي؟ أم أّن ما حاث هل سدعكس؟ هبااًل 
م  حبث سدظرأف سدلضيعة ملث  هذه سملؤسسات، نرى سملثّقف أوا 
تعام  معلا بصفتلا مؤسسات وائمة بذسهتا خايج شرأطلا سدتاييّية، 
ملقية بظّللا عليه، أوا تضاء  حتته، متخّليًا ع  ملوفه سالستشرس ي، 

بًا دلشمس، ب  ني نغادي هذس سدظّ  هليس ذدك طلأهل حّّت ح
 ّي، معلناً دآلخرن :"إين هنا".عمدلتعبر ع  أجلد س

لو  سالستشرس ّي ملوعًا أظيفّياً! أسملركز هامشًا، أسدتطّل  سمله  أصبح 
 تفّحصاً دلسائ  سدعيش؟

ماذس تبّقى إذًس دلمثّقف سملنفّي؟ سلى بياانته، أسحتفائه بنفسه  ي 
 ، أال جتا هيلا شيئًا.يءعابرة، أحلسيست جتا هيلا كّ  ش أمسياتٍ 

 
96 

تسه جادسًا إىل ضّفة هنر هل سورتب  -بينما كان سدفيلسلف شلسنغ
منه سثنان م  ممثّلي سألمر شل نعرضان عليه منصبًا  ي سدبالط، ير 
أن سدفيلسلف ظّ  حمّاوًا  ي جمرى سدنلر. أكأنّه مل نسم  شيئًا، مّث 

ي  يل أن داى سألمر سلحفاة مقّاسة عمرها أكثر م  أجاهبما: "و
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في عام، حمفلظة  ي صناأق مغّطى ابحلرنر أمزنّنًا ابدرسلم، هل  دأ
هذس صحيح؟"، أجاب سمللظّفان: "أج ، هذس صحيح". وا  
سدفيلسلف: "دلخ ّرت سدسلحفاة هأنّلما تفّض   ي يأنكما:"سدعيش  ي 

دطني، طبعاً". حينئٍذ وا  " ي س سدطني أم سمليتة  ي سدقصر؟". أجااب:
 تسه: "أأان أهّض  سدطني أنضاً.. أدسعاً..". تشلسنغ

، دأن أن نقّر أنّه حييا  ي بعض كّتابنا نفض  سحلياة  ي صناأقٍ 
 أباسً. صناأقٍ 

 
سدفرد إىل أهق  ، يمّبا،  ي سخلرأج م  عزدةِ  ي كّ  كتابة ييبةٌ  97

 ، أم  سمللنلدلغ سدلسحا سجلماعة، أم  أحشة سملنفى إىل أدفة سدلط
إىل سحللسي سملتعّاد، أم  هامش سحلياة إىل مركزها، أوا نكلن 

 سدعكس.
 
98 

نتقّمصلن شخلصًا أخرى.. دسااًن آخر، دذدك سجلمي  حني نكتبلن 
. أسألخطر م  سملكتلبة أثقاهتنا سدشفلنّة بلاًن شاسعاً  ترى بني ثقاهتنا

نا سملكتلبة، بثقاهت شبيلةقاهتنا سدشفلنّة ذسهتا أصبحت ذدك أّن ث
هم هال نظلرأن إالّ ىل أصاواء يفلن أهكايَ هكثرًس ما أحتّاث إ
لا خمفّيًا حتت جليا خماأهلم... لا أأ معظم  بعضلا، أنظ  نصف  
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نتلجسلن أحيسبلن أنطرحلن، ممّا نضطّرك إىل سدلجلء إىل سحلاس 
 أسدتخمني.

 مسرٍح أم ماذس؟ .. ثقاهة  أونعةٍ  هي ثقاهة  أ
 
99 

 ،ال خلهًا م  سدسلطة هم،  ي حلظة سعرتسٍف انديٍة: "هربت  وا  أحا  
 ب  م  سدناس".

 

100 
منفى سدعرسويني هل سملنفى سدلحيا سدذي أصبح هيه سجلاّلدأن أكثر 

أبش  م   أكثر م  سملنفيني، أسدكلمات   م  سدضحااي، أسألحزسب  
 سدلسو . 

 
101 

  ي سملنفى؟ سو   مثّة مل كادبلن على سمللسو   ي سملنفى. أنت
 

102 
 ي عرسونا، يادباً، ال تعكس سدلغة سدلسو ، ب  سدلسو  سدلغة.. دغة 
سدضّباط، سألحزسب، سملقاأدني، أم  بني هؤالء شعرسء، أكّتاب .. دغة 

 م  يصاص. 
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103 

آخر...  هنا ال ولسنني أال يأح، ب  عنٌف متلسص  ال حيّاه نقيضٌ 
 أإن أجا هلل وناٌع يفيه. 

 
104 

    سملرساي  ي منفاي.  أكثرَ  ما
 

105 
نتحّاثلن ع  ثقاهة "دسخ  أخايج"، أكأّن مثّة دسخ  أخايج، أدابء 
خرجلس منذ عقان ، أآخرأن منذ علٍا ورنب. أدابء ننتظرأن. 

لم يرج م  ، أبعض  دسخ ٍ  بعضلم نعلد إىل سدلط  ديصبح أدنبَ 
أكأّن  لم نعلد ديخرج اثنية،خايج"، أبعض   سدلط  ديصبح "أدنبَ 

 سملاساة د  تكتم  إالّ مبلزدة.
 

106 
 وا : " ي أعماق كّ  مباٍع مثة حرب بني سدرضلخ أسملقاأمة"

 ولت: أدك  أال ننطبق هذس على ير سملباع سنضًا.
 ب  سدسطح. ،وا : أج ، دك  ال  ي سألعماق
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107 
 بنشلة سدصل ّي. كّلما سبتعا ع  ذسته سورتب سكثر م  ملضلعه

 
108 
 ضّر يب خجلي".نقل : "أ أوحٌ 
 

109 
اّل بعا صخب سدنلاي، كثرًس ما هتاأ أّمه  ي سدلي ، ضايعة إىل هللا أ

  مل نَر مكرأهًا بعينيه، إذ سستجاب هلا ن رنه مكرأهاً، أحني كرب سالب
 سدرّب، هقا صاي أعمى.

 
110 

 جاءت  إيّل بعينني ابكيتني، أشعٍر أسلد...طفلديت.
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111 
ليز.. أبعرسهلم أمعايهلم، انسبًا إديلم كمنّلهًا مبآثر سإلنكتب شاعٌر 

بشعران سدعريّب ال نبلغلا حن ، أدل كّلف نفسه هذس سدشاعر  معرهةً 
أجاء إىل حّي م  آالف سألحياء سدشعبية  ي دنان درأى كيف نشّ  
صغايهم سحلمالت على أبلسب سملغرتبني، أكيف ناّب سإلنسان على 

 أيب .
 

112 
رًس أكنّت يرساًب دل كنت  شاعمطرواً: " ينغرسب أوا جاءوا  يل سد

 تصرخ مثلي مرّددسً: أباسً.. أباسً".هماذس ستفع ؟ أ
 ولت  ده:"أدكنين د  أكلن يرسابً نلماً" 

 وا  سدغرسب:"ملاذس؟"
 باسً..أباسً"ولت  دئالّ أيّدد:"أ
  هطاي أسختفى.
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113 
نلن، أحبث ع  أثٍر ضائ ، أأجلٍه حلمت  أّنين أوّلب سدشلسيع كاجمل

، اي دلغرسبة أدسلء سدطاد ، إاّل على بييت أوا  ضائعٍة، ير أيّن مل أعثر 
 ي سدرتسب. على اببه خ ّط حبرٍف صغر  ابهتةً  سستحا  صليةً 

   باملعي.  صغر:"هنا كان نسك ..." هبكيت  حّّت سبتّلت سدصلية  
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 فصل الصوفي  
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 ك هايتاع  نفسَ  غلتكَ ش
 
* 

  عّرج على طلٍ  برأحك دسثرٍ 
 يأحاً هصاي طللال  ه  ياديتَ                    

 
 * 

ألن سدفىن  يء ع  سدشيِن هَ  كم     يءابدش يِنَ : ديس م  هَ وا  سحلالج
 .مبعىن سالحتجاب يء  أسدفىن ع  سدشمبعىن سجلم يءابدش

 "سالنفرسد هردسن أعني   هذه يانة  : "وا  هردسن
 
* 
 نفسي بلصٍف  صفت   ما

 بلصف  أال كايت  
 * 
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 جنلى سدثالثة أهي جنلى أسحٍا 
 ثالاث يأٌح تشظت  هاجتمع َ                   

 
* 

 جزع هردسن هصاح :
 " ال ورب؟أ  شاهاةٌ أ "
 * 

   ي سملعايف يانةٌ  سملعايفِ  جل   
 ق  حمَض جللِ  هصاي سخلل   لت  ل  جَ                   

 
 * 

 ت  خبلقلم ظقاً هاتعت  خل  طادع
 ت  حبايلظأجللت  حّقاً هاتع                         

 أوتلت  نفساً كنت  طادَب أثيها 
 أطلبت  نفساً آذنت بزأسِ                             

 * 
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 مشيئٍة  دطف  سإلشاية أهل دطف  

 م  أسرسيي  شاءت هكان سدكشف                    
 

  * 
 اًل ما علمت  جبللِه ثّبت  جل

 أحملت  علماً ما جللت  سلسه                          
 

 * 
 ساحيت هجرت  سدنلى هاستلط  سجلل   

 هجللي أعلمي مذ جللت  سلسء                        
 

   * 
 لا انٍء مقام   سدعشقِ  أه ِ  مقامات  
 لا ورنٌب أإن ضّ  سدسبيَ  مقيم                        

 * 
 

 دعاين زماين أسدزمان دعلته  
 أما كان وصا  سداسعيني سلسه                           

 * 
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 أبهللا  بنفسَي تلك سأليض ضاوت  
 مزسيسً : شاهاسً أضرحيا أأضحت                      

 

 * 
 ايوت  نفسي كي أيسك أمل أعا  أه

 مذ خاطبت هيك عزسئي  دنفسيَ                        
 

 * 
 هلم  ّرق سدناس حّّت ال سجتماعَ تف

 رِق أأمجعلس سألمر  ي سدتفرنق أسدف                         
 

 * 
 أايمي بال أثٍر  أضحت من         از   
 ي أورأ سآلت     ل إدي           لا كأن  أين                         

 ال تسأدييَن ع  وصاي إذس سجتمعت  
 ضلى سدعاسأستِ سملس        اأئ م  ه   ّي                     

 هرّب وصٍا أتتين م  نلسئبِه 
  ي أوصى سملساهاتِ  ما جيع  سأليضَ                     

 خرددًة  أيّب أمٍر بكّفي زسنَ 
 سدس            ماأستِ  م  ثق ِ  أكان أثق َ                       
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 * 

 أهللا ما أسفت نفسي على أثٍر 
 دك  أسفت  على م  نقتفي سألثرس                     

 
 * 

 وادت سدعزدة :
 وفر ؟ " أان أسخلالئق   " أخيمةٌ 

 
 * 

 أوا  يل : 
 "لم أنت؟متألت سدربنة ابخللق ، هأن  " س
 
 * 

 كيف نصبل إىل سألبانّة 
 ؟ سائٌ  عجل 

 * 
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 أنّاعي صحبةً 

 ؟ نفسه م  ال حيس  صحبةَ 
 
 * 

 وا  سخلادق ملعبلده :
 "بين أنلا سدعايف؟"مّت حت

 وا  سملعبلد خلادقه :
 " "أمّت تعرهين أنلا سحلبيب؟

 
 * 
  .بال حمبةٍ  كمعرهةٍ   بال معرهةٍ  حمبةٌ 
 
 * 

  .عالمة سجلاه  معرهته ، أعالمة سدعايف جلله
 
 * 
 ! ييّب 

 م  هرحي 



 173 

 م  حزين 
 جّنين 

 ( )ع  يلته        
 
 * 

 على سديمني نيّب 
 على سديساي نيّب 

 بيني طف  أبني سدن
 ( )ع  يلته            

 
 * 

أتركتنا  ي ظلم سدلي   ،ورأ هردسن مّرة: "سدللم أجعتين أأجعت عيايل
 : قا   ي هذس سملعىن شعرسً ، هبال مصباح

 أأجعتين سدللم حني تركتين 
 ي  عيايل أوضيَت إالّ أن جت                          

 أتركتين سدللم هنب بلّيٍة 
 أبغي نلسالً حني عّز نلسيل                            

 * 
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 خرجت  م  أنٍس إىل أحشةٍ 
  سدرجلع   أضاق كادصاي طرنق                          

 
 * 

 ال تبكي هما أان يسحٌ   أاي نفس  
 ال تنعي هما أان ابكي  أاي نفس                         

 
 * 
 ين  ي سجلم  مثّ مجعتين هّروتَ 

عت  خ  واً كمرَ ه                             يل  طرسِد  ا مج 
 هأان بذسك سدربِ  يبِعَك ماثٌ  

 ك ابِد ييبِ  بِ       أأان بذسك سدغي                        
 أأان بلي  سدلفظ أثلي مّيتاً 

 أأول  يّب مّت حيني معادي                           
 سألأدلن هما يأأس مّر سدسرسة  
 عيناي بعا سلسِد  ما أبصرت                            
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 تائية صغرى

 
 )حماكاة لتائية ابن الفارض الصغرى(

 
 
 

 أ ي سدزم  سدف   رد سعتب ر  ال جبمعهِ 
 إذس سنفرد سإلنس        ان   ي مج  مّهةِ 

 
 أوا طلعت  ش  مس  سدشللِد هأش    رَق 
 سد لجلد  أابنت   ي سدس           ماِء أهّليت

 
 أمايج    نفس    ي  ي سدظالم صبابةً 
 أدكنّ ه يج    سحمل           بِّ درج    عِة 

 
 إذس سيحتلت  تلك سدن فلس  دغ        انةٍ 
 هليس دنفس         ي يانٌة ير أأبيت 
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 هما وصاأس يري أإن كان وصا هم  
 س      لسي أ ي وصا سحملبني ب غييت 

 
 س               ائرَ أأعم   أصلسَت سداعاِء أ 

 سد لغاِت أال يجٌ  دصميت أصي     حيت 
 

 أمل نبَق ما بي       ين أبني ت   لّددي
 أأّدي سلى إنناس نفسي أأحشيت 

 
 تعانقت سألط    رسف  عناَي أسنط  لى
 بساط سدسلى أسدعا  أضحى عقلبيت 

 
 هما هلق نفس       ي ير نفسي أبّيةً 

 ي سألبّيِة أال حتت نفس    ي ير نفس 
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 تعاديت   ي خفٍض أأخفض ت  ما عال
 أمل أك   ي سحلادني دأن مش      يئيت

 
 أما أان إاّل بعض  نفٍس تلّس         لت  
 بقّيَة نف                ٍس أسحتمت  ببقيّ ِة 

 
 ترسين إذس أبانت  س           ّرًس تلّعات  
 هبان هالكي  ي نعيم مّس           رت

 
 ّربين حت   في إديك أدي            تيننق

 بع ات  هلم أش            لا حلل  منّييت 
 

 أدل كان  ي حتٍف مرسٌد دس      ّرين
 مرسدي أدك  س  اَء ما  ي س رنرت
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 وجد

 
 
 
 
 
 
 

 اي ملكي سحلائر بردسء سمللك 
 لي سدسائر  ي سدربنّةثَ اي مَ 

 أوا هاتين سدقصا  اي وصياي
 ين سدصاقأوا خان أصانقي
 ايملكي 

 " "أنّنا سدتّف  ي جنحه؟
 سايت سملنتلى 
 أمأأسك وصاي 

 أهذي سجلماي سدثماي 
 سبحانك 



 179 

 
 هذيان

 
 : منفاي حرٌب وا 
 : حرب ك منفىً ولت  

 أأيفى 
، أيى صاحيب أالنرسين ما  ، ولت  هأيلقت  ابب سحللم أسنسللت 

: ال ، و، ياطبين سدناس أال أخاطبلمسشقاين، أهنضت  مذعليسً  لت 
 أحا. مثّ تلسها سدناس كادظال ، ميّرأن وريب أال ميّرأن، : الأحا. وا 

 . ت هناك، أنغّنلن أال صل حيمللن سملزسهر، أنشعللن سجملامر
 ؟وا : ما ذس جرى

 : ما ترى ولت
 أسشتع  سدضلء

 نظلر  يٌ كان مثّة ش
 ! : سنظر  ولت  
 : هذس صاحيبصاح
 أدكّنه واتٌ   -

 وات ٌ 
 تٌ  وا…          
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 عائلة

 
 
 
 
 
 
 
 

 ، أأ كلسكب  متسكلا ، ال سأليض  دأهنا أسدسماء ذيسعان عائلةٌ 
م  حلده  م  سدقّش نذيعلا يهّبا أسملالئك   ، أأ .. ، عماءٌ كنلاتس

 صبيٌة نذيعلن سدفرسغ أبدعاهبم 
 أسدسماء 
 سدسماء          

 سدسماء                  
 عائلٌة 
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 تخليط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ي سحلانقة  جٌر  ي سحملطة أأ يرهةٌ ش
 أأ 

  صادةٌ 
 ابنتظاي وطايٍ 

 ابدناس  أنذهب   يءجي
 أأ يب أحياًس 
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 خاتمة الفصل 

 نلمان سدتقيا 
 طفلني نتيمني 
  بباب سداهر  
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 فصل الهجاء



 184 

 



 185 

 
 رجل 

 
 
 
 
 
 

 تعبان  يج ٌ 
  سدسج َ  ظّ  سدعاملَ 

 نله أأن سدناس سّجا
 هاحتا  على سدعامل أسدناس

 سعياسً 
 سدبيت ابملزالج بعا أن أيلق اببَ 

 ع  سدناس بطفلني عتاضَ أس
 سدقادم م  بّلسبة سملطبخ سدزأجةِ  أدغلِ 

 اي دلزأج خماأعاً 
 نبّا  عاملاً ابدبيت 

 بيته سدعامل حيسب  



 186 

 
 رجل آخر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سدذكر  يجٌ  ال نستحق  
 ذكرسد عفناه إىل ما نستحق  
 إن كان على أشعايان 

 سحلّي  أن تنابَ 
 أتنعى سمليتني
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 قطيعة

 
 
 
 
 
 
 

 م  سدصبح  كّلما آخيتلم وادلس: سنأتيكَ 
 أما ولَت: "ورنٌب ملعا  سدصبح"

 سدلي   أجاءأس بثيابِ 
 مل أجزع  

 لسأدك  هذه سملّرة مل أيت
 مذبلحاً  أكان سدانك  

 سدصبح مكسليسً  أابب  
 أبييت خاأايً 

 حتت  أسي  أيلقته  
 د  سذكَر ما وادلس أال ما ولت  
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 الخنزير

 
 
 

 سخلنزنر  حني يأنت  
  ه  أسنان   أوا سقطت  
 أسّساوط شعره  

 :ولت  ده  
 "عمَت صباحاً اي خنزنر

 سعاك هللا أأ
 إذس ما طرتَ 

 م  سدلح  أنّفضَت جناحيكَ 
 إذس ما زيتَ  أال أبسَ 
 سالسنان جبيبك" أطقم  

 دكّ  سخلنزنر
 ه  أوا سقطت  أنياب  

  ه  عر  شَ  أسّساوطَ 
 ن نبقى ذسك سخلنزنرأ آثرَ 
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 مرثية كالهجاء

 
 
 
 
 
 
 
 

 ستأت سدنلانة  
 ه  شيٌخ نالزم بيتاً على سدقرب ابب  

 ال زسئرن  
 أال عائان  
 أال م  نشّي   
 سجلنازةَ  نشي    حّّت أال م   

 أأ نض   سدليد،َ 
 حّّت أال اندابت

 أال اندبني 
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 رجل ثالث

 
 
 
 
 

 دشلاب سدان 
  سدا ن   أأ

 أجلٌه كثر
 هلل سهلّرسش
 سحلّرسش 
 ،ِ  ي بطنه سحلائر  

 سألعشاش( )نسم  خشخشةَ 
  ي سدربنةِ  سدصايخ  

 )ناعل دنزس  سألشباح(
  ي سدظ ّ  سدقاب   
 طرق سدصلهيني   ي سدرسج   
 عما خبروة أ
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 يب سعاٍ سدصبيان أيب سعاى، أأ هِ فَ  ي سَ  سدضائ   
 ابدقي  أابدقا  سدرست   
  سدطّبا
 أسفايسً ال نفقللا  سحلام   
 سدليّسق 
 سدسّباق 
 ملثلبةٍ 

 سدنحلّي سدرأحّي سملادّي سدصفلّي "وره ولننلل" سدشاأّي سدطاأيّ 
  سجلام   

 سملاضي سملتضايع  
 اثين سألخلن  
 شلاب سدّان  

 سهلّرسس 
 ابدناس سجلاه   
 ضبعاً  ي صلية أنسيّ   سدطاد   
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 خاتمة الفصل 

 
 مرثية 

 
   جنازَ ال

 أال نعش 
 حّّت أال مقربه  

 كان يطل إىل حفرةٍ 
 ال ديلسيي هبا ظّله  
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  ب   

 أنسر  ه  ديحم  جثّ تَ 
  هائماً كادشبح  
 سدذن  ميّرأن  منصتاً درهيفِ 

 لم أو   أواسمِ  ن رجفه  
 جثّته   أتكّسر  
  ،يمّبا ،،  ي سألخر، مبقربةٍ الئذسً 

 نتلسيى أيسء شلسهاها 
 سملّيتني  نبصر   عّله  

 نفسحلن ده ملضعاً 
 كي نلّسا جثّته  

  ي سألخر 
 مبقربٍة 
 يمّبا 
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 فصل الشعر
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 أيسد بيٌت م  سدشعر أن نكلن وصياةً 
  ي صليته  هنفخ شاعرٌ 

 حّّت صاي كادفي  
  ي ظالم سدشعر

 هظّنه سدبعض خرطلماً 
 أسدبعض ذنالً 

 أأيلب  سدناس أذنني 
 اك ٌ أهل س
 ال ننطق

 
 تنقرض" على وصياةٍ  سً "نفخنا هيه دكي نكلن شاها وا  سدشاعر:
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 ى نفسه  ي سدسماء سدسابعة هاستلحش أوا :أي ع  شاعٍر أنه  يأي  

 ملاذس ال نكّلمين هللا؟
 أنلا سدشاعر؟ هسمعه هللا أوا : ه  سستلحشتَ 

 وا  سدشاعر: أج   
 أماذس ترنا؟ -
 يض  ي سأل أكلنَ  أن   -
 دسَت سدقائ :أ -
 

 بلى ابدنجلم أال أيى      عماًء تضاهيلا إذس ضاوت سأليض  عمائي ح  
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 هبذس سدبيت م  وب . ما عمعت   -
 ؟ه  أم   تظّ  وائلَ  -
 سدفايض. دعّله سب    -
 هل سب  سدقايض هذس؟ أم    -
 أه  ساليض.    مِ  -
 ه !عرف وائل  يأي بيتاً ال أعجباً أ -
 شر سنضاً اي سّياي.حياث هذس دلب -
 ره؟عأما سدفرق بني شعرك أش -
 كادفرق بني سدسماء أسأليض  -
 ساليض إذس كانت سدسماء أهض ؟    تفضّ  أملَِ  -

 سدشاعر ظمثّ مّا هللا يسحته برهٍق ديلو
 وا  سدشاعر أوا هنض مذعليسً 

 ماذس هعلت؟
  ي سدسماء.  ن أكلنَ أ أينا  
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 تك ) ي تقرنض طايلي( ملا عرهت  وصيا أدل سأدتين ملاذس كتبتَ 
إىل كتابتلا، أدكنين أيى  على سإلطالق أوا نسيت سداسه َ  سدسببَ 

 هيلا مرحاً ال أتبني أسبابه:  
 اي طايلي  سدلعبةِ  حن  شللد  

 على ظلرك نللل حني تصّلي 
 أنصّلي 

 حني نرسك كطفٍ  تللل
 :أنقل 

 " أاي زم  سدشعر 
 جئناك على هرمٍ أ

 بلحىً 
 ية اباب نلئي  "أطل  م  حل
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 العزف على أوتار طاغور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 هّبت  ينح  سدشرق  
 أسنطفأ سرسج  

 أتاسهَ   ي سدطرواِت سدناس 
 هّبت  ينح  سدشرق 

 أسدتمَ  سرسج 
............................. 

 كاحللم  أجلست  إىل مقعاهِ 
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2 

 حني تلسيى هللا 
 كان سدفقرسء

  ي سدباحِة نبكلن 
 كانت  بض  دايٍي أتكللا سدنرسن 

 أحفنة أطفا  
 حني ترسءى هللا 

 كان سدفقرسء
 تربق أعين لم أنشّقلَن سألعما  

 وي : أصاهبم سدلجا ، أوي : سألحزسن
 ابألأحا  سملطرقِ  لس أجَه سحلجرِ وي : يمَ 
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3 

 خبأت  ع  سملايّن  
 أجلي

 أورأت  على سدليِد سألعماء
 غناءصاحت  حنجرت ب

 َشَاَه سملايّن  
 أمهست  سعماً 
 كّ  سملايّن   عجباً! أوب َ 
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4 

 طف    انَم على يسحتهِ 
 أسيتف  شجاٌي  ي سدسلق 

 أدان كلٌب م  طاسِة شّحاذ 
 أسنتظَر سدناس  على سدضّفة  ..

 كان سحللم  نسي  
 أنشي   ورًى انئمة

 .. ! ت رى كيف تقي   طايلي  
 شا  ؟سألينية  م  أهج سحل
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5 

 وابلين بلذس 
  ي سدطرف سدغريّب م  سدلي  

 حمفلهاً ابدرنح أابهلل  
 نتبعه ومرٌ 

 وا  :
 هيِه سألمطاي  أيتيك زماٌن تزحف  

 أنغيب  سدظّ  
 أنسر سدناس  على سألهناي 
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6 

 محللس هلق حمّفتلم جساسً 
 أمضلس حيتطبلن

 هّبت  ينٌح م  جلِة سدصحرسء
 سدليدَ أيعشِت 

 هناَم سدطاعلن
 وادلس: مل نبق هناك سلى سدساحاِت سدسلدسء

 أمياٍه صائت  أبقااي دكتاب 
  ي كّف ضرنٍر مطعلن 

 وادلس: دمهتنا، أمس، كالب  
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7 

 سصمت  أيت ك نبأ
 هصمت  أحياسً بني سدزسها أسدعابا أسدضائ 

 يربت  مشسان على ظّلي 
 أأان ضايع 

 مل أتِت جلان أأ سبأ
 أأ أيِت يييفٌ 
 هللنت  ذديالً 

 بني سدزسها أسدعابا أسدضائ 
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8 

 حني سشتعلت  ذسكرت 
 أبصرت  وطيعاً، أصغايسً ميشلن

 حني سنطفأت ذسكرت 
 وي  سشتعلت  انٌي، أجتملر شّحاذأن

 أسدتصقت  مشٌس  ي خاصرت
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 :قرار من األوبانيشاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سدشمس  ال تنره  
 ال ننره   ساط   سد أسدقمر  

 ال ننره   أسدلي                    
 ال تنره   أسدناي                         

 هيه      بييت سدذي أسك                                     
 

1969 
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 تعليق:
 عرهت  شاعرسً نّاعي سحلكمة

 ير سدسفلاء أال نعاشر  
  ي ذدك؟ : ما سحلكمة  وي  ده  
 .سحلكمة حمل  وا : 



 211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة الفصل:

 كي أن أساسً وا :ح  
اّل ما نشاء، أجيم  منلا ما نشاء إ كّ  ملٍك أده يعّيته، نفرد  منلا

 ملكاً 
 وادلس: أم  هل اي سّيا سدلحش؟

 .ه  هملكت   ه  نفسَ  ملكَ  وا : م   
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 فصل السرد
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 ى الشمال:ما رواه فردان عن رحلته إل

 

ما هو غي مألوف يف  يف الطري  إىل الشمال البعيد مل أجد   
 ها يف مدائن أخرى. وال يف طبائع عمراهنم اليت ألفت   ،وجوه الناس

كانت الشمس ترتفع كّلما اقرتبت السفينة من الشاطئ اآلخر، حيث 
تنفتح على السماء.. والسماء تنفتح على البحر يف مشهد  ال  األرصفة  

.. ألفة  هي نقيض عجائب الرّحالة العرب  وال ختتصره   ه قطب  حيدّ  مشس 
الذين رأوا يف بالد الشمال عاملًا غريباً: "أرضون أكثرها خالًء وبرار  
وقرًى غامرة، وثلوج دائمة وبالدها قليلة.. البداوة ابدية والشقوة غالبة. 

 وهبا من األقوات أقّل ممّا يكفيهم".
 خبضرة األشجار ح ّى عجبت   ه  تلط  سواد  شهدت  مأمتني وحدادًا خي

حلال الناس يتبارون يف املسرّات واآلالم.. ويفصحون عن حاجتهم 
من حاجتهم لألحياء، وادعني يف حضرة املوت ح ّى أنك  للموتى أكثر

 أطوارر  لقادر أن تسلب أرواحهم بكلمات العزاء. ولكن ما أغربر 
ون يف السوق "من هنا مّر اجلنازة ويتفرّق العراقيني، جيتمعون خلفر 

العراقّيون خلف جنازة  وتفرّقوا يف السوق" قاهلا أحد املعزّين فضحك 
 يل. شعر   املعّزون وخالط حزين فرح عابر برتديد بيت  

ولعّل املسعودي لو انبعث حّيًا والتقاهم هناك لقال هلم كعادة أبناء 
. ورمّبا لن يصّدق الشقوة غالبة""البداوة ابدية و  لكم إنّ  جلدته أمل أقل  
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ح ّى لو رأى أبناءهم ينطقون لغات الشمال أمجعها،  هّنم مل يعودوا بداةً أ
غي أين مازلت واحلمد هلل مل ألت  بعد ابجليل الذي سيهجر لغته، بعد 
أن مل يعد ميلك غيها وسيلة خياطب هبا الناس وجيتمع هبم، وهم 

 ".ملتفرقون يف "أرضون أكثرها خالءً ا
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 ردان ه فماروا

 :1978 عن رحيله عبر الصحراء سنة
 
 
 
 
 
 

 وب  أن نرتاي سدلي  مشلته
  سبقتنا سجلما   
 أعربان سدقرى 

 سدقرى انئيًا  كان جنم  
 هعزمنا سدرحي  

 أسحنايان م  سدنجم 
: إذن هكذس   ولت 

 ولي   ٌة أمتاعٌ صرّ 
 

 )م  وصياة سدرحي  عرب ابدنة سدسماأة (
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لن أنسى صحوها الذي   ال يف ليلة  كنا مثانية.. تقّدمتنا اجلم

جنومها، وظاللنا اهلائلة  وملعانر  –كما يقول الطائّي أبو متّام   –كاد ميطر 
 ه  من كون  ليلّي أبيض اشتّد ملعان   اليت امتّدت ح ّى السماء، كأنّنا جزء  

 مع اشتداد أملنا ابخلالص.
علنا وبعد مسية مرهقة على األقدام اعتلينا مجالنا مّث نزلنا وأش

 انرًا من الغضا مل تنطفئ، ولكنها مل حتمنا متامًا من الربد. كان الربد  
ها النارية علينا كالذائب ويرتّد، إىل أن أطلقت الشمس سهامر  يهجم  

 احلاّدة فأيقظتنا.
كلما سألنا عن الوصول قالوا لنا "مشرة عصا"، غي أن مشرة 

ء ال أثر فيها إلنسان خال سبعًا يف أرض   أايمًا وليايلر  العصا استغرقت  
: خيول، ذائب، مّرت   وليس فيها من الشواهد غي آاثر حيواانت  

 لصيّب.. أين ترى غادر؟ أغنام، وهذا أثر  
حتيط بنا.. آاثر فوقنا بيضاء يطبعها الليل جنومًا يف اماء  آاثر  

الصحراء. ولكن أغرب الشواهد هي اجلراء اليت صادفتنا يف الطري .. 
ن أنساها ما حييت واقفة ابنكسار وهي تتأمل موكبنا ميّر.. جراء ل ثالثة  

 هبا أو بنا؟  من أين جاءت؟ وأين ستذهب؟ وماذا سيحلّ 
 

 ثالثة  جرسء
 أحياة  ي سدقفر 
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 ثالثة  جرسء 
 مل تنبح سدركب 
 ثالثة جرسء 

 بالأجلٍه تتطّل   ي سدسابله  
 ثالثة جرسء
 بعياٌة ..
 بعياٌة .. 

 مثلي 
يسخر من كّل ما اعتدانه من كتب  وأفالم   الذي أما الشاهد  

وخطب  فهو ذلك البدوّي الذي أقبل حنوان قادمًا من اخلالء ليذهب 
 األبدية. إىل اخلالء وكأنه سهم  خيرتق  

جاءان يعلو فرسًا ليهبط منها وهو حيّدق مذهواًل يف اخلبز الذي 
ة، آتيًا على سواه، بعد هذه الرحلة الطويل ه، والذي ال نلك  أوملناه إايّ 
 الفتات.

مل أعرف من قبل طرب اجلمال إاّل يف الشعر، أّما سرعتها فلم 
على بعد  املاءر  يب يف الليل وهي تسرتوح   أصّدق هبا ح ّى كادت تطي  

 أميال  وأميال.
 يف الطبيعة ! وأية خملوقات أتلفنا وأنلفها! غرائبر  اي إهلي أية  
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يضاء من امللح فكادت تنزل  يف اليوم الثالث اجتزان أرضاً بوراً ب
 من رمل الصحراء. شّد وحشةً أ بنا اجلمال.. أرض  

 ولكن 
أرنب برّي ذو أذنني محراوين كأنه حيمل انرًا يف  فجأة ميرق  

 هذه الصحراء. يف مسائها املوحش.
 وخيتفي فجأةً 

 أخرى  وإذ جنتاز صحراء امللح هذه ، تنفتح اماء  
 أخرى  أرض  
 ماء بركة  

 ة  مكتظة  ابلفسائل. وخنلة  وحيد
ذهب مهدّي إىل الربكة فجاء مباء يف إانء متأله الديدان ، وحني أراها 
 ألحدان تناول هذا اإلانء وشربه دفعًة واحدًة وسط ذهول مهدي احلائر.
يف اليوم الرابع الحت لنا خيمتان فاشرتينا شاًة فكانت الوليمة 

 .من قبل، ورمّبا من بعد ا وليمة  اليت ال تعدهل  
يف تلك الليلة امران ودارت بنا القصص يف تلك الصحراء 

ها ما زالت تدور يب كّلما تذّكرت أولئك الناس وأقاصيصهم عن ولعلّ 
ل  وعبارات   تتخّللها  مغامراهتم العجيبة، وبراعتهم يف القص، وتكرار مج 

قبل أكثر من ألف سنة  واندثرت ولكّنها مل تندثر يف  ألفاظ عاشت  
أن مفردات أمرئ القيس وعنرتة ولبيد وطرفة ما  أصّدق  الصحراء. مل 

زالت تسري يف أفواه هؤالء املهربني الشعراء العّشاق الذين مل يشعروين 
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أبدًا مبعرفتهم هبوييت، وكّل ما قالوه "إذا ما دامهتنا دوراّيت الصحراء 
فاختفيا أنتما ح ّى نلح  بكما يف اليوم التايل بعد أن نكون قد سّوينا 

 ان مع شرطة الصحراء".أمر 
فتنا أكثر من مرّة  هذه ومل يكن توقّعهم تطّيًا فقد صاد

 ، ولكن أخطرها كان ذلك الضوء الذي أخذ يقرتب مّنا شيئاً الدورايت
. كّنا يف أرض  منخفضة  وكان الضوء يبدو وكأنّه قادم  من عل  فشيئاً 

يركبه واحد  من فارتعبت اجلمال ،  واستطعنا اهلبوط منها إاّل مجاًل كان 
 املهربني فقد فّر مذعوراً.

حلقت  به وأوقفته، فدهشوا وظّنوا ذلك شجاعًة ميّن ومل يدركوا 
أن جهلي بعواقب األمور هو الذي ساقين إىل هذه املبادرة اليت كادت 

 تودي حبيايت، فقد يقتلين اجلمل يف موقف كهذا.
ة  رجرج حبسنا أنفاسنا، وصمتت اجلمال بعد ذعر ، وعادت  

على األرض،  املاء يف الرحال، فحسبت  اجلمال وكأهنا ختوض يف مياه  
الغضا اليت  وبدأ احلصى يتطاير حتت أخفاف اجلمال ويرمي شجيات  

 تصادفنا يف الطري ، فيقل  نوم القطا الذي يفّر مذعوراً يف الليل.
يف اليوم اخلامس وصلنا غابًة من أشجار الغضا، والتقينا هناك 

فلسطينيون وسوريون،  ، بينهم عرب  ضّم مهربني وهاربني أيضاً افلة  تبق
 ينتظرون ما يقّلهم إىل األرض املوعودة.
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 سقفر  كّنا نسمر يف املساء، ونشعل نياننا اليت تكاد تالمس  
السماء.. وحني أبدينا خشيتنا من هذه النار اهلائلة قيل لنا إننا يف 

 النار.منخفض وإّن الدوراّيت ال ميكنها رؤية هذه 
ويف اليوم السابع تركنا وراءان اجلمال حيرسها بعض املهربني من 

 القافلتني.
 هؤالء عودة زمالئهم حمّملني ابلبضائع من الكويت. سينتظر

هنا وهناك  منثورة   تركنا وراءان الغابة وانتشران خلف شجيات  
( الذي ابغتتنا وحني قدم )خزّان املاء لئاّل تلمحنا الدوراّيت إذا

حملنا مجيعًا تقّدمنا منه كما تتقّدم الضحااي يف الطقوس إىل املوت. سي
نا فوق بعض، يف رحلة  رهيبة  استغرقت تكّدسنا عشرين شخصاً، بعض  

ساعات. توقّفنا خالهلا مرًّة واحدًة حني أوشك اثنان مّنا على  مخسر 
االختناق فاضطرران إىل سحبهما إىل سقف اخلزّان ومتديدمها فوقه 

قا اهلواء. كان هذا املشهد، لسوء احلظ، جيري على مقربة  من ليستنش
 خمفر من خمافر احلدود ولكّننا جنوان.

ضحاايه ، يف أرض  قصّية   قذفنا خزّان املاء كما يقذف حوت  
 ليس فيها غي بيوت مل يكتمل بناؤها بعد.

 ش ّى مبّقعني ابلرمل واملاء، نقف على الطري  قفزان كاخلراف يف اجتاهات  
 اإلسفليّت العام ابنتظار الباصات العابرة لتوصلنا.. أين؟ 
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 مارواه فردان 

 عن شواهد لوركا:
 

هنا يف الطري  احملاذية جملرى النبع الكبي الذي امّاه عرب البوعبدل نبع 
 عني الدمار .. هنا حدثت اجلرمية.

طة كانت بّوابة مقربة لوركا مغلقة فقرران الدخول من حتت األسالك احملي
 الدخول. عي   خلعنا ما علينا من مالبس ت   هبا بعد أن  

حجرّي مكتوب عليه اسم  مبحاذاة السور الذي اجتزانه مثّة نصب   
الشاعر الذي خ ّط أيضًا يف أعلى البّوابة الكبية، ويف أسفل النصب 

 محر.. من   قنينة مكسورة العن  ملئت ابملاء ووضعت فيها ثالث ورود  
املقربة الدائرّي فإنه أحيط بشجرات امليالد وأشجار  وضعها؟! أّما وسط

العفص وأنواع أخرى من أشجار ال أعرفها... مشهد لوركاوي ينقصه 
تضيئه الشمس احلاّدة وتصب فيه قطرات جمرًى من  .ئباالقمر الغ

احلصى األبيض املبّلط. على لوحة املرمر املنحوتة فوق حوض املاء، 
 ادو الباكية.واليت نقشت عليها قصيدة ماتش

من احلوض نصف الدائرّي متتّد سواق  أربع مبلطة تلتقي عند حوض 
صغي ايضًا وانفورة صغية وسط جنمة  هائلة تتوسطها تشكيالت مجيلة 
أخرى من احلصى األبيض واألسود املصفوف كسعف مضفور، وعند 
اجلدار الكبي الذي يواجه البّوابة الرئيسّية والذي تتوسطه قصيدة 

ادو علقت مقاطع من قصائد لوركا الشهية منحوتة على ألواح من ماتش



 224 

املرمر: مرثية مصارع الثيان، موت انطونيو كامبييو، حكاية القمر اي 
 ، وأغنيته الشهية:(شاعر يف نيويورك)قمر، قصيدة من ديوان 

 

 خضرسء أحبك خضرسء 
 

ويف البعيد ميتّد السفح األجرد الذي شهد املاساة والذي 
 كهرابء.  وأعمدة   وحيد   مبىنً  هفي لله األشجار املتناثرة البعيدة ويلوح  تتخ

إىل فوانت عدان من املقربة وكأننا عدان من تشييع جنازة صدي  متجهني 
 .فيكاروس حيث ولد لوركا

يف الطري  إىل فوانت فيكاروس متتّد السهول املزروعة ابلذرة 
فتوحة على اماء غرانطة وأشجار التبغ مذّكرًة مبشاهد )عرس الدم( امل

ح ّى انتهينا إىل نصب للوركا أقيم على حافة الطري  لنستدّل من خالله 
 على املكان.

سلكنا طريقًا جانبّيًة ودليلنا حافلة تتقّدمنا. قال لنا أحد 
العابرين إهنا ستوصلنا قريبًا من بيت لوركا الذي سرعان مارأيناه مطلّياً 

البيوت الشعبّية النظيفة املمتّدة ح ى ابلبياض.. المعًا بني صّف من 
 بيوت الغجر املبنّية ابلصفيح، تقابله مدرسة لألطفال. 

حني بلغناه كان جرس املدرسة يدّق والطالب الذين نراهم من 
 سياج املدرسة الواطئ يهرعون إىل صفوفهم.
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صغية  طلب مّنا الدليل أن ندخل من الباب اخللفّي: غرف  
، ، الفانوس  املوقد  ،العائلة اصيل أليفة: صورة  ذات سقوف خشبّية، وتف

وثبقة األم اليت كانت مدّرسة يف القرية ذاهتا، بيانو لوركا، شهادة خترجه، 
مكتبة العائلة اليت مل يب  منها سوى كتب  عن بعض الفنانني واتريخ 

وطرزهتا  1928إسبانيا، لوحتان إحدامها طبيعة صامتة رامها لوركا سنة 
اون يعود لزوجة األب األوىل اليت مل تنجب أطفااًل، صورة ابنة عّمه، ه

له عندما كان عمره سنة واحدة راكبًا مهراً... وتفاصيل أخرى يف 
الطاب  األعلى الذي كان خمزاًن للمؤونة ومكااًن للطبخ والذي أصبح 

وأقارب تلمع بينهم  ،وأصدقاء ،وممثلني ،اآلن متحفاً صغياً: صور شعراء
ضورها املتواضع املشّع الذي كان يضفي سحرًا آسراً.. صورة لوركا حب

لقصائد  عديدة   صور يف بونس آيرس وهافاان ونيويورك، وكتاابت  
 خمطوطة ابليد، وملصقات وقصاصات صحف.

بيت  يبعث البهجة واملرارة معاً.. كأّن سّكانه غادروه تّوًا أو  
 كأهنم سيعودون إليه بعد قليل.

بعثت يّف الكآبة  نانني عديدينلقد رأيت بيوت شعراء وف
 مسرعاً، ولكن ما الذي جعلين راغبًا أن أطيلر منها فوددت  لو خرجت  

املكوث وأحّدق يف التفاصيل الكثية اليت ختّلت عن زمحتها لتخلي 
املشهد لتفصيلني أو ثالثة يف غرفة لوركا اجملاورة لغرفة األب احلزينة  

 كحزين آنذاك.
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وحجلة،  ،صغي   لوركا، وجرس  غرفة ليس فيها سوى مهد 
ولعبة مفقودة مل يب  منها سوى قاعدهتا. ذكرتين احلجلة بطفولة لوركا 
وعرجه اخلفيف.. ولكن ما خّفف حزين مشهد الشباك املفتوح على 
ابحة البيت والذي كانت أتتيين منه أغنية شجّية كلماهتا للوركا عرفت 

كلمة ترّددت يف   أهنا من قصيدة "حكاية القمر اي قمر" من خالل
 األغنية " لوان .. لوان " أي " قمر .. قمر".

ما أمجل الباحة.. ما أمجل حصاها ومشسها الالمعة.. وتلك 
والبئر اليت مل  ،يتسّل  بعضها احلائط صغية   البئر اليت حتّف هبا أشجار  

جتّف ماؤها بعد، وتستند إليها مزهريتان ورودمها محراء ويتدىّل إليهما 
 ،م ينتهي عند سطل كأنّه و ضع البارحة. قد حبل  

وصعدان سّلماً  ،اجتزان الباحة إىل اجلهة األخرى من البيت
ىل صالة  لعرض األفالم الواثئقية ي إىل الطاب  الثاين الذي حتّول إيفض

 عن لوركا.
وّدعنا بيت طفولة لوركا، ويب حسرة أّنين لن أراه اثنيًة، ولرمّبا 

ريت. كنت مسرعاً.. قلقًا ااّل أرى بيته اآلخر لن أختزن تفاصيله يف ذاك
يف غرانطة الذي انتقلت إليه عائلته فيما بعد، فقد يكون مغلقًا عند 

 الظهية. 
كان البيت مغلقًا كما رأيناه البارحة حتوطه األشجار كأنّه 

إىل  مربوط   مزرعة  صغية وإىل جواره بضعة بيوت وورشة للحدادة وكلب  
 ووّدعنا ابلنباح. جذع شجرة استقبلنا
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مل ننتظر كثيًا ح ى أطّل القائم على البيت ليفتحه لنا... بيت 
عادّي يكاد يكون خاليًا إاّل من أاثث بسيط، ليس فيه ما جيلب 

منها األعذاق  االنتباه إاّل غرفة لوركا اليت تطّل على خنلة ضخمة تتدىّل 
طة أيضاً( لقد طالعين منظر النخل يف مدخل غرانالصفراء اليابسة )

يف سواها من أاثث بسيط وأشياء بسيطة: سرير لوركا، ومرآة  وفيها ما
منضديّة، ورسم للشاعر رافائيل ألربيت أهداه إىل لوركا، وصورة العذراء 
املعّلقة على السرير، وإعالن كبي ملسرح الباراكا بشعاره املعروف.. 

يها قنينة فارغة العجلة والقناع، يعلو منضدة خشبّية ال تزال تستقّر عل
وبضعة صور فوتوغرافية من بينها صورة للوركا مع شقيقة سلفادور دايل، 
 وقد سب  أن رأيت له صوراً معها يف بيت طفولته يف فوانت فيكاروس.

 كّل شئ ينّم عن بساطة ومحيمّية.
له إىل متحف يف يقال لنا القائم على البيت إهنم بصدد حتو 

شرفة  تطّل على املدينة مشيًا إىل العمارات األايم القادمة مث قادان إىل 
احلديثة مرّدداً: "أي منظر كريه!" مبداًي أسفه ألهنا حجبت أف  غرانطة 

 وبدا البيت وكأنّه بيت ريفّي ضائع يف طرف املدينة. 
: فاخلامتة يف كّل بلد  ان )الروح املبدع( يقول لوركايف مقالة  بعنو 

ئر إاّل يف اسبانيا. يف اسبانيا ت رفع للموت ما إن يصل ح ّى تسدل الستا
 الستائر."
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هكذا أحسست  عندما غادرت  لوركا ألجده يف كّل حجر  يف 
غرانطة ح ّى يف احلمراء، حّيًا يعيد دورة احلياة هبّيًا ليخرتق احلواجز 

 واملوت، يثي الكآبة مثلما يثي الفرح.
 ورةر مثلما تصبح احلياة ص ،للحياة هنا يصبح املوت أنشودةً 

املوت. خليط  من األضداد، وكأنين مل أحضر املشهد اجلنائزي ومل أسدل 
 ستارة سوداء.

 كّل شئ يؤذن ابحلضور واملشهد الرائع.
ويف احلمراء ختيلت ذلك الفارس الذي اجتاز القصر اتركاً شرر 
حوافره يف ساحات غرانطة ليختفي أبدًا عرب بّوابة البية .. إحدى 

هية اليت خّلدها لوركا يف إحدى قصائده اجلميلة .. بّواابت غرانطة الش
إنّه موسى بن أيب الغّسان قائد فرسان غرانطة الذي وىّل مغضبًا ال يريد 

 ملدينته السقوط.
 أين بوابة البية !    

 
1989 
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 ما رواه فردان 

 من شعر موزون ومقفّى:

 
 
 

  جممعةٌ  سجلم  أسالصحاب   اي صاحبَ 
 جلم  م  ضريِ أما  ي س على سنفرسدٍ 

  ح بهِ ك م  هرٍد نصيمجعَ  عذيت  
 هرٌد جتّم  م  خلٍف أم  حذيِ 

  أسيِم بهِ  ملّ سجلم َ  سجلم ِ  اي صاحبَ 
  م  كان نرمي جبمٍ  ير مقتايِ 

 ما  ي سوتاسيك م  عيٍب سلى نفٍر 
 ضاولس جبمٍ  هما عادأس سلى نفرِ 

 اي صاحب سجلم 
 

 أصاحبل به: "أعا" هاعاد: أهنا هنض سجلم   
 اي صاحب سجلم 

 بسّكني مفرده. مجعهِ  أدكّنه مل نكم  هقا سنقط  حب   
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 رواية فردان عن األصمعّي:

 
من يرمي الكالم على  املفرد   قال فردان نقاًل عن األصمعّي: "الشاعر  

 عواهنه، فال يصوغ إالّ مبقدار، وال خيطئ إالّ مبقدار، كخطأ من قال:
 

 ماؤها طحل   خيرجن من شرابت  
 جلذوع خيفن الغّم والغرقاعلى ا

 
من جييب  وقد غرقت  مرّة كهذه الضفادع وهي ال تغرق، فأخرجت  

 يب، ومنذ ذلك احلني وأان ال حمّط يل: فطارت   شوكةً 
 

 ملّا رأيت  اجلمع صار مفردا
 محلت  نفسي وهجرت العددا

 
، فأحسست يرتضيه مجع   وال فكان ما كان من هجران، ال حيتمله مفرد  

:ابلوحشة ف  أنشدت 
 

 أوحشين مجع  مبفرده  
 فأان منه يف غاية األسف  
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ويف احلقيقة مل آسف ولكّنه قول أفضيت  به تروحيًا للنفس، ومشافهة 
..  لألمس، وشّتان ما بني أسف  وأسف 

:  غي أين حني وطئت داير الغربة محلت مفردي وقلت 
 

  اي رهني املنفيني  
  ك أين  ذهبت رحي  

 
، بل اجتمعت بنفسي بني قوم  ال معروفة عواقبها ومل أكمل، فالبداية  

، ما سأ سونأي إاّل أجابوا  يءلتهم عن شملفرد ، وال يفرحون جلمع 
ابقتضاب العارف، وإدابر املخالف، ح ّى أنزلين هللا يف بيوهتم فصرت  
إىل اهلجر أدىن، وعلى الناس أحىن، فطلبت اجلمع، ومايل ابجلمع نفع، 

ه، مجعان يف مفرد  واحد، فحمدت  هللا على فإذا هو هو، أو هو إاي
 مفردي فأنشدت:

 
 ببالدهم  لإلجنليز صنائع  

 ال تنتهي إالّ أبن تتصّنعوا
 

 اإلجنليز. فما انتهت  صنائع   فتصّنعت  
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 ما رواه فردان عن حادثة 

 المسجد بصيغتي النثر والشعر معاً:

 
 
 
 
 

 كلب
 

  ي أّأ  نلٍم دلعيا  
 وادت  أسدات: 

لي  ن  ؤ ت    حِبم 
 أمضى عامان أمل  سبصر َك تصّلي 

 عّلقت  على َطَرِف سإلصب  مسبحيت 
 أمضيت

 سجتزت  باييب أطفااًل مرحني  
 دسعبت  بطرف عصاي ذؤسبة طفٍ  منلم  

 أأننت..
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 سستلوفين كلٌب َعِلقت  يجاله  بباب سملسجا  
 أخزته  عصاَي 

ع ا    هلم نَ ب  
 أجتملَر حشا  مصّلني  

 .!" "اي هلل.
 وا  أحا هم ، 

ر سدكلب إىل صح   سملسجا   َّة نّط على ظل   مث 
 كان إمام  سملسجا  

 نتلّجا  
 ابآلايت  

 وفز سحلشا  مجاعات  
 أبقيت  أحياسً أترّدد  
 -أسوّلب  عييّن بعينيهِ 

 سدكلب  
 

1968 
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 ما رواه فردان عن سفاهة قوم:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بصلٍت أسحا: نلضلس أصاحلس مّر عابر برّأسد مقلى أمل حيّيلم، ه
 "أعليكم سدسالم".
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 مارواه فردان عن حيرته:

 
 
 
 
 
 
 
 

 سملرآة  هال سيى يرَ  أجلس  
 سدشايع  هال أيى يرَ  أوف  

 سحللم  أانم هال سيى يرَ 
 أوا أكلن أان سملرآة 

 أسدشايع 
 أسحللم 

  هال أجلس  
  أال سوف  

 انم أال أ
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 وروى فردان عن أيامه األخيرة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ي هذه سألايم دعّللا أايمي سألخرة
 ال أحّاث أحاسً 

 أأ أنّق  خطلست بعياسً 
 ملما صغ رت   ألّن كّ  كلمةٍ 

 أكّ  خطلٍة ملما وص رت  
 ترّن 

 مقذأف  كما دل أنين معانٌ 
  ي واعٍة هاييٍة.
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 حانة فردان:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ي سملساء  يءسديت تض سحلانة  
  سدرسسية أباسً  سحلانة  
  ملجليةً  سفينةً 
 ها سآلن نبعثر   م   

  ي سدلي ؟ حباحبَ 
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 ما رواه فردان عن خرافة فردان:

 
 سكنتين اخلرافة فتظاهرت ابلعقل، ح ى أهلمين هللا معرفةر 

اميتها الصدفة اليت اقتضتها ة والضرورة، فأخذت  أجاهر هبا، وأالصدف
ائها، ح ّى صار الضرورة، وما يدهشين ليس إمياين هبا، بل حييت يف إخف

هلك  فقد أنقذتين كثياً، ولعّلين سألتوكيدها، ومسرّة يل إعالهنا ضرورةً 
 أيضاً. وهي ال تفارقين، وال أكتمك أنين لوالها ألصبحت  خرافةً 

مرّة حّدثين أحد العقالء فاصغيت  له، فلم يتوقف ح ّى 
أخرجت  له خرافيت كاألفعى فاضطرب واحتار، وتظاهر ابلضحك فلم 

 أراه. عه ذلك، مث مل أعد  ينف
ينا أخباره، وهو عاقل، ومرّة هبط علينا ف ًى غّر، سبقته إل

صابعه، حني خيطب لتطلع إىل مؤخرته اليت يغطيها أببتلينا ابوعقائدّي ا
ابلتالميذ وظهره إلينا، وال يقطع تطّلعنا هذا إاّل هجومه املفاجئ على 

هم املصفرّة، وهجالتالميذ املصطّفني يف الساحة حتت الشمس، بو 
ر وحزهنم الطفويّل، وترديدهم الساخ ومالبسهم املمزّقة، ووقفتهم املائلة،

يف خطبه مراراً، حني وراءه:"جاكليت..جاكليت" اليت ترد  تاخلاف
بزر جاكليت"، أي "أوالد جاكليت" وهم رخ : "صفييستشيط غضبًا 

ر من اء الصغالفقراء اجلائعون. ومل جيد  يف إنقاذان من خطبه ح ّى إغما
عن خطبه ح ّى يف جلسات  التالميذ بسبب الشمس، بل إنّه مل يتخل  
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الشرب اليت تصدف مرّة كّل سنة حني نقوم، حنن املدّرسني، برحلتنا إىل 
 بساتني النخل.

كنت  متكئًا إىل جذع خنلة  فأخرجت  له أفعاي، ولكّنها هذه 
وهو ال يكّف عن  املرّة مل تكن قاتلة. كانت أفعى لطيفة أخذت  ترقص

 احلديث ح ّى سكت.
قلت  له: وما الضي يف ذلك! واملبتلون كثار، ومن بينهم 
مفكرون وعظماء وسياسّيون، وحتّدثت  له عن أندريه جيد، وعن رحلته 

... فاحتّج مستسلمًا مّث ارختى هإىل تونس وما جرى له  ناك، وقلت 
مّنا، دون أن نصي وصار حديثه طّيعاً ح ّى النت شراسته وصار واحداً 

واحدًا منه، وحني يصي املسؤول واحدًا من .. فليس هذا دليل عافية  
دوماً، ولكن إاّيك أن ترتكه ميارس عقله عليك فإهنا املصيبة اليت ما 

 العقل. بعدها مصيبة ح ّى صرت  أكره  
سبحان هللا فليس أشّد شغفاً ابلعقل من املسؤولني )ومنهم  واي

أم ، وال تدري من يوصل إىل اآلخر .. العقل اشعراء( ح ّى كثرو 
صبح ؤواًل بعقله، فقد أسوال ضي أن يصي املوظف الصغي م املسؤولية؟

جاري يف الوطن مسؤواًل بعقله وحده، يتنّقل به بني اجليان مقطّبًا وهو 
الذي مل يعرف غي الوقوف أمام بيته عاراًي إاّل من مالبسه الداخلية 

ه ماسكًا خرطوم املاء ليّش الطري  وكأنه يرّشها البيضاء بياض عقل
 برذاذه، مازحاً مع العابرين.
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فيما بعد،  تقطيبته، اولكّنهم أخذو  مل يصّدق الناس، وتقّبلوا وقاره مزحةً 
 هم أيضاً.هو خذ جّد، فقطّبوا وجمأ
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 وروى فردان ما هو شرّ 

 من ذلك، عن ساحة  وشارع:
 

تجمهرون )بعضهم كان يضحك((، * ابصات واقفة يف الفجر، وأانس ي
يف مكاهنا، ال تعرف ماذا  يف الساحة، مسّمرة   مطروحة   عارية   وامرأة  

ين ختتفي، وهي تستنجد وتصرخ وال أحد ينجدها غي ذلك أتفعل، و 
 الرجل العابر الذي خلع عباءته ليغّطي جسدها املكشوف.    

 من قادها يف الليل؟
 فجر؟يف ال يف الساحة عاريةً  من رماها

قول بيقني قاطع: هم..األجالف، املقاولون، الرعاع، احلثالة القادمة أس
 الغابة املقطوعة... من القاع، وحوش  

 
* وذلك الطفل.. يركض كاجملنون يف الساحة رافعًا قميصه  األصفر 
اجلديد الذي استحال أمحر من الدم وهو يصرخ ويصرخ، وال يعرف 

 يفعلون.  الناس ما
 إىل زاوية   ن راودوه فامتنع، مّث قادوه عنوةً ، بعد أمكسورة   طعنوه بقنينة   
 التقاء الشارع بزقاق  ضّي  ليطعنوه تلك الطعنة القاتلة يف الظهر. ندع

مات قبل أن يلح  ابملستشفى، وعاد جثّة إىل بيته القريب من الساحة 
 يف طرف ذلك الزقاق الضّي .

 ذاكريت؟ الطفل اجلميل ذو القميص األصفر من ميحوه من
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* يف تلك الساحة ذاهتا .. الساحة اليت شهدت خطوات السّياب 

 املتعثّرة، كان مثّة مشهد آخر:
 

 امرأة صغية ملفوفة بعباءهتا جتلس، منتصف الليل، على عتبة بيت  
 وتبكي.. ال تدري أين تذهب.. لعّلها من مدينة أخرى، من قرية  

 أخرى، من عامل  آخر.
 وها هناك.لقد سرقوا حلّيها ورم

ما الذي أيقظ صاحب البيت يف منتصف الليل، ليصرخ هبا ح ّى آخر 
صوته موقظاً اجليان الذين أطّلوا من السطوح متسائلني عن هذه الكتلة 

 اآلدمية امللفوفة بعباءة سوداء.
 البيت؟ ابب   ما الذي جعلها تتشّبث بعتبة  

 من أين جاءت كّل هذه القسوة؟
 أ حّقاً هذا هو شعيب؟

 به؟ اذا فعلوام
 اث يف ساحة  صغية  وشارع  واحد!أ كّل هذه األحد
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 :ا رواه فردان عن الجنون في وهرانم
 

اجلنون فنون، وأطرفه ما رأيته يف وهران، فبعد أن ينتصف الليل خيرج 
اجملانني من كهوفهم، وكأهّنم خفافيش ليل فرحني، خفيفني يكادون 

رفيعة، اليله، بنياشينهم ورتبهم اليطفون يف اهلواء كمهّرجي شكسبي وهب
 ت رى، وابتسامات   ال تكاد   خفيفة   ناءات  يصافحون بعضهم بعضاً، ابحن

، كأهّنم ال يعوزها الوقار، ينظرون أمامهم دائماً، ال تطرف هلم عني  
 سائرون يف نومهم.

للرتب والقادة املرحني، وهم يف غمرة  ظريف   إهّنم ابختصار موكب  
على بعضهم البعض،  لصصةهتم املتواصلة، وعيوهنم املتاانشغاهلم وحوار 

ال تغادر االبتسامة شفاههم، وكأهنم أمام مجهور  خفّي. واحلقيقة أّن ما 
ينقصهم هو اجلمهور، ولكّن اجملانني ليسوا حباجة إىل مجهور، فهم أرواح 

ظت يف الليل، غي أن هذا املوكب اهلادئ املوّقع، قاملدينة وقد استي
جّم يلي  ابجملانني والسياسيني الكبار  لذي ينحين ويبتسم أبدب  الوقور ا

سرعان ما يتناثر أو يتنّحى عند وصول حامد املدّرس العراقّي يف وهران، 
 يندفعون كاألطفال لتحية حامد: ويصبح نزقاً، فرتى اجملانني

 أشرسك ايسي حاما؟ -
 أشرسك ايشيخ..الابس؟ -
 حاما أشرسك؟ -
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 فال سامع، والاميع، وكأّنك يف وكر  من الزانبي.    ح ّى ختتلط األصوات
كالطفل فرحاً، وفرحه يشتّد   ،وهتلر ،موسوليينو  ،وحامد يبتسم لنابليون

خاّصًة، بعد منتصف الليل، عندما يعود سكران من ابر قريب يصحبه 
اجملنون أو قادته اجملانني الذين  ه  وشعبر  ه العريضةر عراقّي، لييه مجاهير  زميل  
رمّبا احتقاراً، ورمّبا بسبب  م.. واي للغرابة أّي قائد عريّب، يكن بينهمل

، فال تدري من هو احلّس األميّن العايل الذي يتمّيز به اجملانني عادةً 
 اجملنون حامد أم اجملانني!

وحامد لكثرة معاشرته اجلزائريني وجمانينهم أصبح جييد اللهجة اجلزائرية 
 أصابتنا احلية أو الغية من إتقانه هلا، ممّا كأّي واحد من أبنائها، ح ّى 

سّهل حلامد الولوج إىل قلب فتاة وهرانّية أحّبته فتزّوجها. ولكّنه 
 ابلتأكيد لن خيرج معها يف الليل ملالقاة أصدقائه اجملانني.

 أنت اآلن اي حامد! ساحة   يف أيّ 
 واً، بقادتك؟ماذا حّل بشعبك، عف

تك إىل ساحيت مثلما دعوتين إىل أين أنت لدعو  اقسم لو عرفت  
، ولكن ليس يف الليل اي حامد، فلتطمئن ديتساحتك ألريك قا

زوجتك، بل يف وضح النهار، ورمّبا لن تراهم اي حامد وسط زمحة 
رين، من ذوي اليسار واليمني، ربّ األتباع واملنافقني والكتبة املأجورين وامل

وفهم مرغمني، واجلهلة وحاملي األلقاب، واخلانعني، واملقودين من أن
 ….ّشرهم بعاقبة ، فهل من عاقبة  غي ما يبصرونبالصاحلني الذين لن ت
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 ما رواه فردان عن طفيلّي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يوماً، فأراد أن جيتمع أبهلها. قال: الوقت طعام.  زار طفيلّي مدينةً 
قالوا: إذن فليكن وقتك املائدة. فصار ال يسمع حمّداثً، وال حيّدث 

اي هذا، قال: عاً، كأنا الوقت سّكني تلمع بني أسنانه. قالوا: سام
وحش كان يف شغل  عّما حوله ال يستأنس حلديث، وال يست  ماذا؟.

: ما ترك الطعام يف قليب لصمت، ح ّى حانت املائدة فكاد لسانه ينط 
 .حّباً ألحد  
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 خاتمة الفصل:

 )مانقا  ع  هردسن(
 

 سدشرسلن 
 نقلدلن: شرسٌ 

 أسدطّيبلن
 ال نقلدلن شيئاً 
 ألّن سدكلمات 
 ديست شايللم
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 سدطّيبلن 
 ال حيرتسلن

 أحني نقلدلن شيئاً 
 نرتّدد صاسه 

 هتتّز هيمي  أهقٌ  كشجرةٍ 
 أيضّر أهقٌ 

 
 سدشرسلن 

 ال صاى دكلماهتم 
 هلي حجرٌ 

  ي بئر
 

 سدطّيبلن
 نقلدلن شيئاً 

 نرّدده 
 سدطّيبلن 
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