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في �أم�سية «دار فكر» ال�شعرية فا�ض ال�شعر ...والنزيف وطن

الشعراء من اليمين :كرم ،غصوب ،الذيب ،مالّك ومالعب

رئيس الحزب وأعضاء القيادة في مقدّم الحضور

} اعتدال صادق شومان
تعدّدت األصوات الهادرة بالشعر صوغا ً وفيضا ً يضرب عميقا ً في
المعاني على منصة واحدة في األمسية التي أقيمت في «دار الندوة» بدعوة
من «دار فكر للنشر واألبحاث» ضمن سلسلة نشاطات فكرية تنظمها الدار.
ساعة ونيّف على إيقاع سفوح الشعر صدحت القاعة بروعة
رنين الصوت في عناقه لحروف انسلّت من دفق لغة بديعة غراء تن ّوعت
صر في القول كومضة ضؤئية
على شواطئ بحور الشعر المديدة ما بين ال َق ْ
خاطفة وبين إسهاب عمودي اإليقاع والوزن ،غير أنها لغة بقيت في ك ّل
أحوالها وفية للشعر على أديم فضائه الفسيح بتناغم ألفاظه العذبة صورا ً
فنية جميلة المست شغاف القلب والوجدان بتوائم المفردات والصور
الشعرية.
هي أمسية من السيل العرم في ميدان الشعر تماهت بين دفء
خواطر شعراء استعادوا توقد مشاعرهم القومية والوطنية ،وفي
أغوار وجدانهم ترادفت زوايا زوابع حمر لنسورها دثار ثوب معجون
بالبارود والدخان تهزأ بالردى والدم ،والدم وارف الظالل ،وأنشودة
لوطن ال ترديه رصاصة او مقصلة ،وقلب َينز ُ
ِف لدمشق وبغداد وأغاريد
الصباح ،ولـ غزة ألف ضوء ،وكرامة أرض يتض ّوع فيها العز وينمو
ويكبر ،أخصبتها دماء الشهادة قالت للخيانة ذات صباح خذها من «يد
سعاده»...
من على منبر ما ّ
جف مداده ،اعتاله الشعراء :هنيبعل كرم ،مكرم

هنيبعل كرم
إلى أنطون سعاده

تهاج ُر بنا في وطنٍ  ...وأنتَ بعي ُد
الخراب جدي ُد
ال الوطنُ استقا َم وال
ُ
مهج ُة ك ِّل ح ٍّر أنتَ َ ،
لك الزّمانُ ...
ُ
َ
القتال وال الحديدُ!
زمان يف ّر ُق بيننا ...ال
ال
ها دماؤنا خذها إلى حيث تري ُد
ع ْد إلينا ،م ّر ًة ،لو عدتَ ترانا
َ
كل ّ
ُّ
هواك سجو ُد
وق في
الش ِ
ات ُل آيات َِك ...كم ينقص ُنا
من ِ
سفرك كال ٌم وعهو ُد
المصلوب ع ّنا
عدْ ...أيّها
ُ
البؤس جحو ُد
غيابُك في أ ّمة
ِ
لها الدّما ُء إن دِيست كرام ُتها
َ
لك األرواحُ لو أمرتَ تجو ُد
ريق وأنتَ ّ
الط ُ
أنتَ ّ
الشهي ُد
الشاه ُد وأنت ّ
وأنتَ ّ
الشهودُ!
َ
كاهنٌ
بكاك ...ور ّد َد للورى
«تحيا بالديَ ،
لك الخلودُ»
خذني َ
إليك شهيدًا ،ذا حلمي
يعو ُد بنا ع ٌّز َ
إليك أو أنتَ تعودُ!
***

إلى نسور ال ّزوبعة

رفيقي وما أدراكم مَن رفيقي؟!
ُ
وبعض الحصى
التراب وز ّواد ٌة
زادُه
ُ
والسالح...
تحتَ ركبتيه
ّ
رفيقي د ُم ُه في ك ِّل مكان
حم ٌم من مج ٍد ومج ٌد متاح!
رفيقي ،ما أدراكم مَن رفيقي؟!
لعطش،
يشرب الغيمَ ...ال
ٍ
ُ
عيناه تهزآن بال ّردى
ُ
والجيوش ميمن ًة ميسر ًة وَسعَ المدى
السماء!
وال ّدخانُ أعمد ٌة ...أعمد ٌة إلى ّ
لح ُمه ُف ُ
تات خب ِز الفقراء،
عشق رياحينُ ّ
الضياء...
د ُمه جم ُر
ٍ
هاتِ لي رفيقي!
ه����اتِ ل��ي ث��وبَ��ك ال��م��ع��ج� َ
�ون ب��ال��ب��ارود
والدّخان،
َ
قاسيون ،أقبّلها،
هاتِ لي ي�د ََك ترمي من
وال ّرجاء،
رأس العد ّو
داس َ
هاتِ لي حذاءَك َ
أزرعُ فيه ح ّبا ً سالما ً
والصفاء...
ّ
ه��اتِ ل��ي م��ن ه��ن��اك ..م��ن أرض الكرام ِة
ّ
والشهام ِة
أرض اإلباء
من ِ
ُحفن ًة أكوي بها جسدي ،وشما ً لق ّمة بعدها
ق ّم ٌة
ّ
والضياء!
بعدها قم ٌم...
هاتِ لي ما فيك من حقولٍ ،
ُّ
كل حق ٍل فيك زوابعُ
السماء!
ترفعُ ال ّن َ
فوس إلى السماءِ ...إلى ّ

مكرم غصوب
في عشق الفدائية

َ
«كيف لكاف ٍر استو َق َف ُه جما ُلك ،أالّ يقو َل يا
الله!»
رب الوجودية،
هي التي قا َلتْ لِي« :في الحَ ِ
َ
صد ِر العَ دو،
إن لم َت ُكنْ َكلِ َم ُت َك َرصاص ًة في َ
فاص ُمتَ ،لملِم خيا َن َت َك ...وارحَ ل».
َ
ِح الموسيقى،
كان ِلوَجهِها مَالم ُ
وفي عَ ين ْيها ُلغ ُز عَ شتاْر.
ُ
تركض صوبي،
الذئاب في عينيها ،كانت
ُ
ُّ
تلتف حوليُ ،ت ِ
حاص ُرني ...قبل اكتما ِل القمر!
وك ّم عَ شِ قتُ األساطي َر القديم َة في عينيها...
واكتما َل القدر.
و ُكلَما تجمّعَ اللي ُل في َ
شع ِرها سناء
َتبَعث َر ِّ
الضياء...
ً
َ
عِ
ليس م��ن ال� َم��رم� ِر أو
،
ا
�د
�
�ق
�
�
�ض
ك��ا َن��تْ َت� �عُ
َ
الياقوتِ أو اللؤل ِؤ أو ا ْلجَ اد،
سأل ُتها :بأي ِة حِ جار ٍة َكريم ٍة َت َت َزينين؟
قالتْ  :بالحجار ِة في أيدي أطفا ِل فِلسطين!
َ
األرض،
كا َنتْ ُتعا ِن ُقني كأ َّنها ُتعان ُِق
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غصوب ،أمين الذيب ،الرا مالك ووائل مالعب ،فقالوا ،وأجزلوا القول على
نية أمة حيّة و«كم من تنين قد قتلت في الماضي».
بدعوة من «دار فكر» وبحضور جمع من المهت ّمين تقدّمهم رئيس
الحزب السوري القومي االجتماعي حنا الناشف ،نائب رئيس الحزب
وائل الحسنية ،عميد الثقافة والفنون الجميلة د .زهير فياض ،عميد العمل
والشؤون االجتماعية بطرس سعادة ،العميد خليل بعجور ،ناموس
المجلس األعلى توفيق مهنا ،رئيس المجلس القومي سمير رفعت وعدد من
المسؤولين.
بداية كلمة ترحيب ألقتها مديرة «دار فكر» مينار الناطور ،ثم كلمة
تعريف بالشعراء ألقتها الطالبة نوال هاشم ،بعدها قدّم الشعراء باقات من
قصائدهم.
«البناء» اختارت نسقا ً من القصائد التي ألقيت في األمسية وهي كالتالي:
ثالث قصائد للشاعر هنيبعل كرم« :إلى أنطون سعاده» و«إلى نسور
الزوبعة» و«أنا أول العائدين».
وللشاعر مكرم غصوب« :السؤال» «كأ ّنك الغياب» «في عشق الفدائية»
و«خذها من يد سعاده».
أما الشاعر أمين الذيب فقد اخترنا له ومضات من الشعر الوجيز منها
ومضة «لدمشق وبغداد أغاريد الصباح».
أيضا ً اخترنا للشاعرة الرا مالك «قصائد ومضة» منها «إلى حنظلة
الفلسطيني» وللشاعر وائل مالعب قصيدة بعنوان «ما آنَ األوانُ يا
ال ّطفل
ّ
َشآا ُم «

ح ّتى َتذوبَ يداها َف َت ُ
السما ْء ِليُبلِلَنا
نظ ُر الى ّ
المَطر
راب َتفوحُ منها وزنوبيا
وأَش َت ُّم رائِح َة ال ُت ِ
الياسمين
َ
حَ بيبَتيِ ،بماذا َت َت َّ
عطرين؟
يجيبُني في عَ ينيها اليَقين
«هَ ذ ِه رائحَ ُة ّ
الشهاد ِة في جَ َسدي!»
ُكنتُ أواعِ ُد ا ْلجما َل في حَ َر ِم ا ْلجَ مال،
صاص و َ
َسط
و ُكنتُ أواعِ ُد ا ْلجما َل َتحتَ ال َر
ِ
القِتال.
ُ
أقول :ابتسمي كي أشع َر أنّ الله بخير.
لبي يَن ِز ُ
َت ُ
ف وطناً،
قول «أحب َُّك لكِنَّ َق َ
و َتسي ُر َ
بين األلغام واللحظات،
ترقص حافي ًة على شفر ِة األحالم
ُ
قدماها الوقتُ
وأنا َل ْم أع ِر ْ
ف معنى الوَقت
ُ
َ
لم أدرك أنّ الزمن نزيف ألوهة
حين َ
إال َّ
َ
رت ساع ُة ِ
انفجَ ْ
الصف ِر في َيدِها.
***

اختفى جَ َسدُها...
وما زا َل قلبُها يَنب ُ
ُض بالحنينْ مِساح َة أُمَة!
واليو ْم أسمَعُ ها ُتغ ّني:
الجسو َر حَ ّتى التويت
«أح َببتُ ْ
عَ بَرني ال ُك ُّل
فعَ ب ُ
َرت ُكلّي
لي مَشيت»
وعَ َّ

«خ ْذها من ي ّد سعاده»

أحبّك يا ابن أمتي
وأسهر
كي تنام عيناك
كي تغفو ،خذ قلبي وسادة
أحبك وأموت ألجلك
وأفخر
كي تحيا
كي تمارس حقك في العبادة
أحبك ولكن
أحب كرامتي أكثر
ّ
وكرامتي أرض ينمو فيها العز ويكبر
وكرامتي أرض أخصبتها دماء الشهادة

أمين الذيب
«ومضات شعرية»

الماضي حاضر مستتر
كيف أقنع الشجرة أنّ غدا ً ستمطر رذاذا ً
وانّ امرأة اشتهاها بيكاسو
تنتظرني أرسم أحالمها

***
الوجود زجاج هفيف
العدم غيمة ماكرة
بينهما أع��ش��ق��ك ك��راه��ب مسترسل في
الشعوذة واإليمان
س ّميتها عشتار
لبالدي
وجبالها طوروس
ونهرها قدموس
وتاريخها
سعاده
لو كان ألرواح
أذرع
لكنا في عناق

***

***

***

على الرصيف
رسمت نهرا
الماء في البحر حصين
حوريات تجري من تحتها األفكار
الكون أنثى
أنثى مبعثرة

***

يراودها
شاعر سئم طوابير اإلنتظار
أغفري لموتي
فإنّ األرض
عشق في الوريد
أجمل األسماء
لم يعد اسمي
انما
اسم الشهيد

***

***

تعمشقت
ع جوزتي
وبعد
ما طلت السما
حاولت خبّي الغيم
بعيوني
سرقوا الهوا البعيد
شتا المدى مواعيد
وبقيت وحدي ارسما
لدمشق وبغداد
أغاريد الصباح
ولغزة
ألف ضوء
لزائن العودة
ذاكرة في عنقها
مفتاح
يا دمشق
لن أموت
فموتي موت كون
وحياة
كيف يقضي وطنا ً
نساؤه قبل الرجال
في يوم الوغى
للعز يمشون
أباة

***

***

الرا مالك
إلى حنظلة ّ
الفلسطيني
الطفل
ّ
إلهي
وحي
 - 1أنت
ٌّ
ٌ
أدار بوجهه..
انهالت أعاجيب المدن
تقول الفراسة إ ّنك
ملي ٌء بحبر الوجود
يا لهيبة جبينك
مستقبلاً شكل األٌلى...
 - 2ال تثق بقيودك أبدا ً
لك يداك فقط
ولي عيناك
إلي
حين تلتفتُ ّ
وتبكيني...
 - 3زرعتُ
عيني قمحتين
ّ
احصد ما شئت
من قصائدي..
في
ْ
اغرس قدميك ّ
كي تنتفض األبصار
كي نعيش الغيم معاً...
 - 4سأحوك من قلمي لك
قبّع ًة ومظلّة..
كيف أقيك البرد
أنا العارية من خيالي؟
 - 5أل ّنك ال ّتجريد
ولمحة ال ّترحال
ال رصاصة ترديك
وال مقصلة...
 - 6ال ّذاكرة أن ألملم أحزانك
ومن بعدها أحبّك...
 - 7لستَ حبرا ً أو قافية
أنت اللّغات وصوت المحبرة...
وفي
 - 8الزمن ٌّ
لهذا ستكبر..

هاشم

الناطور
فالعمر دمي الممت ّد
لك م ّني ك ّل أبعاد الماء
وال ّنجاة...
 - 9زهدا ً ولدتَ
أل ّنك رئة ّ
الطفولة
ما زلت أتن ّفس...
 - 10مهما ابتعدت
أعود إليك..
بهدوئي سأعيد ابتكار األرض...
***

الحب
في
ّ

 - 1قلتُ له:
ُ
المسافات بين مسامنا عميقة
كي جلده بالغبار
أعاد ّ
فاحترقتُ ...
ْ
أغمض عينيك
-2
وافتحهما،
ستراني ك ّل م ّر ٍة
أنثى جديدة..
لك ّنك بال جفنيك
في ّ
الظلمة أص ُّم
في ال ّنور أبك ُم
أين عساي أتوهُ؟
ص ع ّراف ٌة بصير ٌة
 - 3ال ّن ّ
ْ
تجاوزت يديك
القحتْ خيالك
أضافتك إلى ال ّزمن اآلتي
رجلاً ...
الحب مطرقة
ّ
ٌ
عدل يصيبُك
توازن يمنك ويسرك
ح ّتى تعادل وزنك...
السيّال
 - 4هذا المنديل وجهك ّ
ّ
الهش..
امسح به زجاج حبّنا
ن ْم بعدها مستسلما ً لجسدك
فلم يع ْد من الممكن
أن نموت أكثر...

تأ ّمالت إنسان ّية

 - 1لمن ك ّل هذا الموت
أيّها ال ّرماد؟
من أفقدك لونك
وأثقل جسمك؟
كل هذه ّ
ل َم ُّ
الشبهات الدّافئة؟
كأ ّنك إنسانٌ كاملٌ
انتهى بفعل الغياب قبلة...
 - 2القمر جس ٌد ب ّر ٌّي
قيّدته األرض..
ح ّتى ّ
الضوء لم يكن ح ًّرا...
 - 3ال ّنهر ك ّوة األرض
عين إل ٍه ممطرة
أراك في أحشاء العشب
مؤنسا أخضر..
حصادًا
ً
خزانتك ولاّ د ٌة باألسئلة
كلّما ّ
وضبتها
نطقت بوع ٍد أو بذكرى
ْ
فاترك لها مدارها المحتوم
في عطرك
وفي نسجك الواعي...
 - 5حين تيأس
اخلع قدميك
ْ
للطريق ً
ابتك ْر ّ
أرضا عارية...
 - 6الخبز أن تعطي القمحة
من قوتها وتنسى..
الفكر أن تبذل أناك
للبيدر المآلن
أفقي البصمة
أن تكون ّ
حين تكتب...

وائل مالعب
َ
أما َ
ُ
األوان يا شآا ُم
آن

س َكي يَناموا
لأِ طفا ِل المَدا ِر ِ
ِ
صفي ُر اللي ِل أ ْرعَ َب ُه ْم
صغارا ً هُ ْم َ

و َقب َل ا ّللي ِل َقد حَ َّل َّ
الظال ُم
أال َت ْكفي ال َّزكا ُة بذِك َريات
لأِ طفالٍ ِ
صغا ٍر ال يُالموا
قد ُح ِّرموا أن ي َ
َفطروا قب َل ُ
روب
الغ ِ
وهُ م في َغ ْي ِر َرمَضانٍ ِ
صيا ُم
َ
ُ
خلف السجون
تشيخ نفوسهم
شآا ُم
وقلوبهم صحرا ُء يجهلها الغرا ُم
قاسيون
دموعهم َب َردى ..ظهو ُرهُ م َ
أسماؤهم ..أحالمهُم أوها ُم
ألعابهُم هَ َربا ً أغانيهم جنون
أفراحهم تحتَ
التراب ُتقا ُم
ِ
ْ
تريث يا فتى أيا ً تكون
قالت
إسمع ُنباحَ الغد ِر إسمع يا غال ُم
***
ْ
األرتال
سا َر ْت جَ حافِلهُم كما
ِس َو ًة َو ِر ْ
جال
َقوما ً َتنادوا ن ْ
إنْ َكبَّروا ِب َثال َث ٍة َ ...ف ُي َكبِّروا
ْ
المال
لِلمالُِ ..ث َّم المالُِ ...ث َّم

***
رب يَو َم َت َ
َد َّقتْ ُط ُ
ض َّوروا
بول الحَ ِ
َف َتراصفوا جيشا ً م َِن األنذال
وخ ُ
جاعواَ ..
وف الجائ َ
ِعين ُي َب ِّر ُر
سخِ يا ً في الوَغا ي ْ
َنهال
سخطا ً َ
عَ َطشا ً َتئِنُّ ُثغو ُرهم و ُت َغرغِ ُر
فس ألقتْ عِ َّزها ِل َت ْ
نال
وال َّن ُ
أطفالي كانوا يُق َت َ
ويؤسروا
لون
َ
أطفالي كانوا بيدرا ً وغِ الل
أطفالي يأبون إال أن يتحَ َّرروا
أطفالي ما قالوا  ..هواهم قال
مج ُر
ناج ٍر فيها الوجو ُد ُي َز ِ
ِبحَ ِ
جيب ك َّل سؤال
تتجَ َّرحُ َ ...ف ُت ُ
حالي كحا ِل الشا ِم معها أبحِ ُر
أغشى ال ِبحا َر وأكر ُه األطالل
حالي كحا ِل الشا ِم سيفا ً يَب ُت ُر
من قا َل أنّ الطف َل ال يهوى القتال
حالي كحا ِل الشا ِم فلتتذ ّكروا
ال ّنص ُر قدري وال ّز ُ
وال ُم ْ
حال
***
ناك خلْ َ
هُ َ
السجنِ عِ ن َد ال ّزاوية
ف ِّ
ُج ْندٌَ ..
مس نا ُر َث ْغ ِرها كا ِوية
وش ٌ
وعَ وا ِزل مِنْ مَعدَنٍ َو ُلجَ ْينْ
تأس ُر ال َّدمْعَ إذا َر َو ْت ُه را ِوية
ُ
ِص َف ْينْ
َو َق َفتْ عَ جو ٌز عُ ْم ُرها ن ْ
ِص ٌ
ف َتهاوى و َ
َآخ ٌر ُم َتهاويَ
ن ْ
َو ُندوبُها سا َلتْ م َِع ال َّن ْه َر ْينْ
عَ بَثا ً ُتالقي في ِّ
الض ِ
فاف ُمدا ِويَ
سمائِها ال َك ّفينْ
َج ِه َ
َر َفعَ تْ ِلو ْ
َظ ّنا ً ِبها أنَّ الحَ يا َة َتساويَ
َحسينْ
ناد ْ
َت مح ّم َد حَ يدَرا ً و ُ
عُ مَرا ً وعُ ثمانا ً وإبنِ ُمعا ِوية
قا َلتْ إ َلهي ..أما و ََف ْيتُ ال َّد ْينْ
أ ْم أ ُ َّمتي مِليا ُر َذ ْن ٍب حا ِوية
ْ
أطعَ ْمتُ جوعَ َكرامَتي جيلَ ْينْ
و َن َذ ْر ُت َن ْفسي لأِ َّو ِل الحَ َر َم ْينْ
الج َه َت ْينْ
ُملِئت ُبطونُ ال ّن ِ
اس في ِ
وأ ْمعا ُء َو َلدي  ..ال َت ُ
زال خا ِوية
***
فيا وَلدي ...أ ُ ُ
نظر ِله ْ
ُناك
ُ
أنظر واسم َْع ..أت َر ّج ْ
اك
ناك َفتا ٌة ُت ْحد ُِق فيكَ
هُ َ
َغ َد َر ْت مِنْ َق ْب ٍل ِب َ
أبيك
َ
أوصيك
دَعني يا وَلدي
وال َت ْفعَ ْل ما َفعَ َل ْ
أباك
....
َو ْي ُح َك وَلدي ..أت َر ّج ْ
اك

***
ِتلْ َك الغا ِن َي ُة َّ
الشقراء
ال ُت ْش ِب ُه باقي َ
الف َت ْ
يات

***
ال َتمل ُِك وَجها ً مَرسوما ً
ال َتحيا ألما ً وهُ موما ً
ال َتح ِم ُل إسما ً و ِ
َس ْ
مات

***
ال هَ َّز ْت طِ فالً ِب َي َد ْيها
ال أ ْذ َر ْت طيبا ً َن ْهدَيها
ال َتفرَحُ أبدا ً ال َتح َزنْ
ال َت ْقلَ ُق ال َتحيا ِبمأ َمنْ
ال تتبدَّل أو َت َتجَ َّد ْد
ص أو تت َب َّد ْد
أو تت َق َّم ْ
ال ُت ْتقِنُ َم ْوتا ً وَحَ ياة

***
ص َف َة ال ّت ْ
ال َتهوى ِ
أنيث
ل ِك َّنها يا وَلدي أُنثى
عُ هرا ً َف َ
ض َت ْ
عيث
وق األ ْر ِ
َفلَوال عِ ْط ٌر مِنها أتاكْ
ال َت ْفعَ ْل ما َفعَ َل ْ
أباك
....
َو ْي ُح َك َو َلدي  ...أ َت َر ّج ْ
اك

***
كان ال َب ْيتُ هُ َ
َ
ناك جمي ٌل
والزَّيتونُ عَ ِب ُّي ال َو َر ِق
يَكسو ُك َّل عُ را َة َّ
الش ْر ِق
والط ُر ُق حِ ذا ُء َ
ُّ
الفلاّ ِح
ُّ
فال حاجَ َة عِ ندَنا للط ُر ِق

***
ض بَيا ِد ْر
كا َنتْ ُك ُّل األ ْر ِ
والما ُء األ ْبي ُ
َض ِبال ّتينْ
عَ َر ُق ِجبا ِه ي ِ
َبوس ّيينْ
َ
األرض َزمانا ً غا ِب ْر
حَ َرثوا
***
باب َك ْي ُي ْف َت ْح
ال يوجَ ُد ٌ
باب َك ْي ي ُْغلَ ْق
ال يوجَ ُد ٌ
في ا ّللي ِل َننا ُم وَال َن ْقلَ ْق
ال أعْ لَ ُم مِنْ أ ْي َن َت َسلَّ َق
هَ ذا ال َك ُّم م َِن ْ
األش ْ
واك
.....
رج ْ
اك
َو ْي ُح َك وَلدي ...أ َت ّ

***
يا َو َلدي ِتلْ َك َّ
الشقرا ُء
ُو ِجد ْ
كالس ْح ِر
َت في َب ْيتِنا
ِّ
جا َئتْ َخلْ َ
ف ُرعا ِة ال َب َق ِر
ال أعلَ ُم مِنْ أ ْي َن أ َت ْتنا
َو َرمَتْ ْ
أشياءَنا في الب َْح ِر
***
ِ
كا َنتْ
غاض َب ٌة ُم ْك َتئِبة
ال َت ْب َتعِ ُد وال َت ْق َت ِر ُب
َب
َسعُ ُر في عَ ْي َن ْيها ا ّللَه ُ
ي ْ
الص ْد ِر
َل ِك َّنها عا ِر َي ُة َّ
َو ُرخا ٌم َيهْوا ُه العَ َر ُب

***
كا َنتْ عا ِر َي ٌة ُملْ َتهِبة
حَ ّتى أنّ َقبا ِئ َل يَعْ ُربَ
حِ َ
ين َرأ ْوا سا َق ْيها ا ْل َتهَبوا
سال َل ال ّتينِ و َ
باعوا ِ
َط ِربوا

***
كا َنتْ َتمشي و ُتلقي أوا ِم ْر
ال أحَ دا ً يَج ُرؤ َويُغا ِم ْر
صا َر ال َب ْيتُ مكانُ اللَ ّم ِة
أصبَحَ َمنْ في ال َب ْيتِ يُقا ِم ْر
ْ
واج َتمَعَ تْ أعيانُ األ ُ ّم ِة
ْ
دنان َ
وغ ّس َ
َ
ان وَعا ِم ْر
عَ
***
وأنا يا وَلدي مِسكينٌ
س ْ
ال أملُ ُك في الدُّنيا ِ
واك
سلَّ ْمتُ المُفتاحَ إ َل ْي ِه ْم
َ
َو َرحَ لْتُ بَعيدا ً
ْ
أرعاك
َف َرموا َب ْيتي م َِن ُّ
الشب ْ
ّاك
َو ْي ُح َك يا َو َلدي ..إنْ عُ ْدتَ
....
ال تفع ْل ما َفعَ َل ْ
أباك

تصوير :جنى أبو سعدا

