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مقدمة

از ْخ فرلوغ المعايصرة اليرانية الشاعرة لولدت خُّر  طهران في زاد، َف
ــاكرا تزلوجت لوالخياطة. الرسم درست ميلدية، 1935 سنة  ب

 انتهــت الزلوجيــة حياتهــا لكن الهلواز، إلى زلوجها مع لورحلت
 حيــث طهــران إلى غادرت اللوحيد. ابنها عن لوإبعادها بالطلق،

 البلــدان من عدد إلى لوسافرت للسينما، گلستان مؤسسة في عملت
 المجذلومين عن فيلما أخرجت كما التمثيل، في شاركت اللورلوبية.

 خــارج شهرتها لوامتدت عالمية جلوائز حاز أسلود" "المنزل بعنلوان
ميلدية. 1967 شباط في سيارة حادث بحياتها ألودى إيران.

خُّرد ،1956 الجدار ،1953 السيرة المنشلورة: دلوالوينها تم
ــة أكسبها الذي ،1964 أخرى لولدة لوديلوانها ،1958  مكان
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ــه النظار لفت فقد المعايصر، الفارسي الشعر في مرملوقة  بنزعت
ـّرد الفريدة، النثلوية ــدعلوة لوقيلوده، المجتمع سلبيات على لوالتم  لوال

 ببداية لنؤمن بعنلوان: ديلوانها لوأخيرا النسانية. بالقيم التمسك إلى
 لوفـاة بعـد لونشر اليصحف من قيصائده ُجمعت الذي البرد، فيصل

1967.1 عام الشاعرة

 العامين بين امتدت شعرية أدبية مرحلة إلى فرلوغ      تنتمي
 إلى نسبة نيما، عيصر بـ إيران في عرفت )1978 :1925(

 قفــزة حقــق الذي يلوشيج"، "نيما الملقب إسفندياري علي الشاعر
و ًل الفارسي الشعر في نلوعية  2حذلوه. الخرلون فحذا لومضملونا شك

ـّرح  فهــي مختلفــة، "حياتنــا قائلة: الشعرية بنظرتها فرلوغ لوتيص
ــاج شعرنا إن الشعر، في ذلك تيصلوير قاسية...لويجب ــى يحت  إل

ــلولس11 ــة: د.ب  - ينظر: هلمان. مايكل، امرأة لوحيدة (فرلوغ فرخزاد لوأشعارها)، ترجم
ــة ــلوطني للثقاف ــس ال  سرلوع، مراجعة: أ.د.فكتلور الكك، سلسلة إبداعات عالمية، المجل

م2007، تشرين اللول/1، الكلويت، ط368لوالفنلون لوالداب، رقم 
 - ينظر: ياحيّقي. د.محمد جعفر، تاريخ الدب الفارسي المعايصــر، ترجمــة: د.نــدى22

ـّسلون، لوزارة الثقافة، دمشق، ط 92م، ص2005، 1ح

6



 الشــاعرية، عــن البعيدة لوالكلمات القاسية، المفردات من المزيد
* 3جديد". من لويلولد جديدة رلوحا ييّتخذ حتى

 - فرخ زاد. فرلوغ، به آفتاب سلمى دلوباره (منتخب پنج دفتر شعر: اسـير، ديـلوار،33
ــران،  عيصيان، تلولدى ديگر، ايمان بيالوريم به آغاز فيصل سرد)، انتشارات ســخن، ته

ــا1385چاپ دلوم،   هـ ش. = للشمس تحية مجددا، فرلوغ فرخ زاد (مختارات دلوالوينه
خُّرد، لولدة أخرى، لنؤمن ببداية فيصل البرد) دار نشر: ُسَخن  الخمسة: السيرة، جدار، تم

ــاب16م، ترجمة الباحثة، ص2001(الكلمة)، الطبعة الثانية، طهران  ــذا الكت  [مقدمة ه
 :493مأخلوذة عن كتاب چشمه رلوشن (النبع المضيء) بقلم: د.غلم حسين يلوسفي (ص

 ) لوفيها أدرج قلول فرلوغ المأخلوذ عن مقدمة مختارات أشـعار فـرلوغ فـرخ زاد،508
)]6،9،10،17م)، ص (1978 هـ ش (1357، 6طهران، ط

ــمن* ــلود ض خُّرد" مأخلوذة عن ديلوانها الثالث الملوج   القيصائد المترجمة في هذا الديلوان "تم
كتاب (للشمس تحية مجددا) اللوارد في الهامش السابق.
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قصيدة من أجلك

9



 

10



 "كاميار" ابني إلى
 القا دمة باليام أملي مع

القيصيدة هذه أنشد أجلك من

شِطش اليصيف غرلوب في . الع

. بالشؤم البادئ الطريق منتيصف لوفي

البدـّية الغم يصحراء أزلية لوفي

. الهدهدة أغنيات آخر إنها

، مهدك عند

. . . اللوحشية اليصرخة هذه فلتتردد

شبابك سماء في
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الحيران ظيّلي دع

 ظيّلك عن بعيدا ، منفـّيا

يلوم ذات ، معا فسنيصل

اللـه سلوى ، بيننا أحد ل حيث إلى

، مظلم با ٍب إلى أسند ُت لقد

ألما المتفيصدة جبهتي

، هذا المل باب لخدش

الباردة الناعمة بأيصابعي
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الساخرة ، القبيحة العار حرقة إن

أنا كانت ، الجلوفاء الطعنات من

. . . لوجلودي يصلوت لكن :  فقل ُت

! امرأة كنت أنني ، أسفا لوا ، المؤلم لولكن

، البريئتان عيناك تنزلق عندما

ـّلوش الكتاب هذا على ، الزلي المش

ـّرد ترى فإنك ، الراسخ الزمنة تم

نداء كل قلب في ، يانعا
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منطفئة كيّلها الغيلوم ، المكان هذا في

باكية كلها الملئكة ، المكان هذا في

. . . مريم لوردة براعم ، المكان هذا في

البراري شلوك من شأنم ًَا أقل هي

طريق كل رأس عند يجلس ، المكان هذا في

، لوالرياء ، لوالقبح ، الكذب شيطان

، السماء ظلمة في أتبـّين فل

اليصباح نلور إشراقة
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ـّح و ًل تن جديد من تفيض حتى ، قلي

 ، الندى بقطرات عيناي

الستار أزيح كي ، نفسي غادر ُت

. . . للمريمات الطاهر المحـّيا عن

، الحسنة السمعة شاطئ عن أنا منقطع ٌة

العايصفة نجم ُة تكمن ، يصدري لوفي

، غضبي لهيب لومنطَلق

المظلم السجن فضاء من ، آ ٍه
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، مظلم با ٍب إلى أسند ُت لقد

ألما المتفيصدة جبهتي

، هذا المل باب لخدش

الباردة الناعمة بأيصابعي

. . . بالزهد المتظاهر الجمع هذا لومع

، هـّينا ليس اليصراع أن أعلم

الجميل طفلي يا ، لوأنت أنا مدينتنا

! دير إهاب في شيطا ٍن لوكُر
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 بالحسرة عينك تنزلق حيث ، يلو ٌم سيأتي

باللم المشحلونة ، الغنية ثنايا بين

عيّني أنت تفيّتش ، كلماتي لوبين

ـّمي كانت تلك : نفسك تناجي كأنك  ! أ

  ***
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عبثًا

19



20



يّطرة ، نظراتك بالكآبة المؤ

، الساكنة الباردة

نائمة كانت

يّطاك ما سرعان تضمره كنَت لوما . . . تخ

العيلون لغة لتقلوله

ـّي شيء ك ّل لومن ، ميّني ، داخلي في مخف

. . . فررَت

. . . لوتحررَت

الطريق هذا في ، يلوما لوتذكر ُت
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 ناف ٍد بيصب ٍر ، كنت حيث

�َك في ، تسحبني إثر

 . . . لوتسحبني

ـّرة لوفي ، الخيرة الم

ـّرة في . . . الخيرة الم

، للقائنا الخيرة اللحظة مرارة في

، خيصما الدنيا أتـخذ كنت عبثا

ـّلوهت ، أستمع لوكنت ، الريح تأ

الخريف ألوراق حفيف إلى
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. . . مجددا قرأَت

. . . مجددا ُسقَت

العاجي عرشي على ، جديد من أجلستني

ستأخذني... التي الملوجة إلى ، جديد من ، شددتني

ـّم حرير في غرق ُت أنني مع ، الغ

طلويلة سنلوا ٍت قلبي في أنت لوعشَت

ـّب بسبب أبدا أدرك لم ، آه ، الح

 ؟ أنت ما

؟ أنت لومن

***
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 متأخر
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 تزحف كانت ، المتعب اليلوم عين في

نائم لوظل ٌم ، مبهم ٌة أحل ٌم

�َك ، لوالن الطريق هذا عبر ، مجددا علي

. . . البيت باتجاه لوحيدا تهرلول أن

، الجهة هذه في ، السلود ظُّلك يكلون حتى

، بجلوارك ، دائمم ًَا

ـّمة أن أبدا بـخَلدك يُدر ل ث

بانتظارك عينا
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، بلقعا بيتك لي ُكن

. الشجار غبار من غيلو ٍم لوسط

�َضع . . . كالبارحة ، تاجا رأسك على لولت

 الفضية المطر خيلوط من

، المظلمة الساكنة الزلوايا عبر

، مفتلوحا كان أن بعد ، لوجهك في الباب ُيغَلق عندما

، الغامضة اليصامتة التحيات مئات فإن

 متعبة نـحلوك تطير
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ـّن يخفق ، الظلم قلب كأ

. . . اليصغيرة الكئيبة ، الحجرة تلك في

، سلوداء كأفعى ، يزحف لوالليل

الناعمة المللونة الستائر على

، الجدار يصفحة على المعلقة الساعة

، النغمات لومن ، الديّقات من خالية

لواليصمت السكلوت جريمة في

ـّرة نفسها إنها الهلواء من ذ
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خُّيصلور تبدلو ، القديمة البرالويز في ال

 ـ الفانية المضحكة اللوجلوه هذه ـ

 الزمنة تقادم بسبب شاحبة

! ما زم ٍن في ملوجلودة كانت ربما

 ضخمة عي ٍن مثل مرآ ٌة

تشاهد، لوهي تستمع الجانب، ذلك على جالسة

، نظراتها بيّللور على

از ْت �َس المتمرد الليل رلوُح جل
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مِرم كطائ ٍر المتعب ، أنت  ، ه

، الدافئ السرير إلى تتطلع

المرتعشة ، المغلقة أجفانك لوتسند

ـّراسة يصدر إلى  الك

 ، جلوارك إلى هي ، باكية لوكأنها

، السابقين الملوتى أرلواح

، السرير هذا على رقدلوا الذين ألولئك

الماضي الزمان في ، قبلك
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، اليصامتة الحركات آلف منهم

، المتأيّلمة اليّنات آلف منهم

، الهاربة كالفقاعات

يّطب المستنقع لوجه على . . . المق

�َح ، العجلوز اليصنلوبر طشِف

. . . الشؤم غربان نعيب من

 جديد من ، يرقُص . . . المفتلوحة النافذة لوأمام

مِر حريُر شِطر المط الع
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ـّس إنك  ، بالحسرة تح

، ألـمك ُ تحارب كنَت إذا

ـّم  . . . الحزن برعمة فتش

! جديدا شعرا تكتب لعيّلك

***
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اللم البلوري 
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، الخر ساعد إلى لواحدنا ، برف ٍق استندنا

. . . الحب ألق نضارة رلوحينا لوفي

، لواللوراق بالثمر المثقل كالغيصن رأسانا كان

العشق محراب عتبة على اليصامت

، قر�َبك ينتشر ، السحاب أثر مثل كن ُت

. البيضاء مريم زهرة تستقر ، ضفيرتي لوعلى

 اليصغيرة، رملوشي من يقطر ... بلحظة لحظة

النايصع الندى ذلك ، راحتيك ألوراق على
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ـّن ، جلوارنا إلى ، اللـه ملئكة كأ

. . . اليصغيرة أياديها تتشابك

، الدخان لوسحب ، المشتعل *السبند  لوفرقعة ، العلود بعبير

! الطاهرة نفسها من أللوانا المحراب تدهن

، الشملوع ضلوء في ، العالية جبه ُتك

الضياء بـحر في ، سعيدة هادئ ٌة

، جالسا كان . . . الفضية بأرجله

الضياء حلُم ، أجفانك ثنايا بين

نبات عطري يلوضع في المجمرة دفعا للحسد. *
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ُينشد الذي ، العطشان يصلوتك أنا كنت

، الجميل النغم ذا الكلم ذلك ، أذني في

، غادرلوك الذين الطفال يستمع حين

. . . بالسرار المليئة ، القديمة الحكايات إلى

، بيصرك فضاء إلى عاد . . . عندها

ـّلون قزح لقلوس البللوري الخاطر ، المل

، المنير القلب محراب أعماق في يخفق

! المتأخرة اللحظة تلك لهيب في كالشعلة لوأنا
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، اليصبح لوكنسيم ، "أجل" :  قلت لوبيصم ٍت

 ، إليك أندفع كن ُت ، المضطرب المرتعش

يّط تكن لم لولكيّنك اللحظة... فحتى أنا أما ، ق

! بك أملي سلوى قلبي في ليس

***

40



ظل�م
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؟ ميّني يهرب الذي ما

؟ الطريق في يهرلول الذي ما

؟ تحمل أن تريد ماذا

؟ الظلم الشديد الليل هذا في تلجأ أين لوإلى

! العاجـّية الحجرة لتلك المرمري الجسر

، عيّني السحيق بعده على أسفي لوا

. . . اللحظات عبر فلدرك

عمياء الغد عين أن
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، النهاية تلك في ، ميصباح ثمة ليس

، بعد عن لواضح شيء فكل

تكلون قد . . . المضيئة النقطة لوتلك

! البراري ذئاب عين

، الكأس في الخمُر بقيت

ـّجادة؟ على لورأسك ، متعـّبدا تبقى حيّتام الس

ٌّي إنه ، هنا مخف

. . . الخمر في يتلل
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، بالخر لواحدنا تشـّبث إذا

، كالملوج ، لوحيدين رأسانا لواجتمع

. . . عنه تبح ُث الذي الملجأ إلى سنيصل

! السحرية اللحظة تلك ذرلوة في

***
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عقدة
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 ، الطريق من غدا ييصل لم إذا

، البد إلى بـجلوارك فسأبقى

، البد إلى حـّبي أغنيَة

حـّبك شعاع في سأنشدها

، حجرتك زجاج خلف

سلوداء ، باردة نظرة الليل لذلك

، الظلم في ، عينيك دهليز

! رلوحك أعماق إلى طريقا يجد كأنه
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، المرآة ضباب في كان منزلقا

الشاحب ، المنكسر انعكاُسنا

، القمح سنابل للون لَشعرك كان

الجعد الريصايصي الللون لولشعري

ٌّر  ، يصدري في يحترق كان س

، إليك الحديث في أرغُب لوكن ُت

ـّن �َر كان يصلوتي لولك . . . ُعقدة من مدى أقيص

! أبدا الشجيرة تنملو ل ، الظ ّل ففي
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از ْت ، هناك لومن  المتعبة نظرتي خفَق

، المضطرب جسدي لواحتار

ـّهب الطار داخل لوفي ، المذ

! ميّني تسخر "المسيح" عين كانت

و ًة الحجرة لوجد ُت ، مضطربة مختلط

كتابك لوقع ، ميّني مقربة لوعلى

. . . ضفائري دبابيس ، لوهناك

سريرك فلوق تساقطت
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، البللوري السماك حلوض عبر

، الماء خرير يتناهى يعد لم

يّكر كانت بماذا ؟ الهرمة قطتك تف

؟ أحلمها في تراه تكن لم الذي من

، جديد من ، بالحلورـّية الشبه نظراتي

. . . منهكة خرساء إزاءك باتت

، إليك تتحـّدث أن في أرغب كنت

. تجاهك يصامتة بقيت لكنها
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، البيضاء الدملوع نجلوم ، هناك

، رملوشي ليل في ، تلومض

، الغيلوم مثل ، يديك أن لرى

الحيران لوجهي من تقترب

، الحماية الدافئة ، أنفاسك لوجد ُت

 ، البارد جيدي على تنيصهر

ـّن هـّبت ، ضائ ٍع نسي ٍم ريح لوكأ

البرـّية بالشجيرات الشبيه ، ألمي على
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، يصدري تمطر ، ما ي ٌد كانت

، اليصمت لوقذيفة ، السكلوت بريصاص

، المؤلم اليصراع هذا من أنا منهكة

! النسيان مدينة إلى أنا راحل ٌة

، التي هملوم من ، الكثير حمل ُت

ـّرة الحكاية كان "السفر" : لوقل ُت الم

از ْت التي �َر ، حياتي في فجأة نش

�َعطرة الذهبـّية اللحظة تلك ال
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ـّي انسابت ، الليلة تلك  ، شفتيك عبر إل

، الطبيعة أنغام فرحة

، حـّبي في نثرت . . . الليلة تلك

 ! البدية قطرة ، القبلة تلك عبر

***
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عودة
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، نهايته إلى الطريق لويصل

، الغبار يعللوني ، مشعثة لويصل ُت ، الدرب من

. . . بالتحية تسرع عيني كانت

الحار السلم كان شفاهي لوعلى

، الظهيرة أتلون في تغلي التي المدينة

ـّمى في تحترق أزقتها كانت ، الشمس ح

، اليصامت السفلت فلوق ، لوخطلوتي

ـّدة مرتجفة المام إلى ، تمضي بش
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، آخر للو ٌن للبيلوت كان

. . . لوحزين قاتم ، مغب ٌر

، العباءات من المطيّلة لواللوجلوه

المغللولة القدام أرلواح تشبه

، الذالوية كالبيصار ، الملتمعة لوالسلواقي

. . . للماء أثر أي من هي خالية

، الدرب عن الحي مطرب رحل

عْمعي ملت لوقد أغنياته س

60



، المعرلوفة القديم المسجد قـّبة

، المكسلورة القداح تشبه

 المئذنة قمة على ، لوالمؤذن

. . . حزين بنغ ٍم الذان يتللو

 ، يركض ، الكلب إثر في

، أكيّفهم في لوالحجارة ، القدام حفاة الطفال

، بغرابة يضحكن لوالنساء

فجأة النافذة تغلق لوالريح

61



، السلوداء الظلل قناطر عبر

ـّب ، الندـّية القبر رائحة ته

 ، الرض بعيصاه الضارب ، العمى لويرحل

بعيد طريق من يصدي ٌق ليأتي

، مغلقا يصار ، مفتلو ٌح با ٌب ثمة

، إليهما دعتاني يداي

. . . عيني غيلوم من ينهمر لوالدمع

عنهما طردتاني يداي

62



َّمر اللبلب ، الجدار على ، المع

 الرقراق كالجدلول ، مجددا يتشابك

، الكثيفة ألوراقه يصفحات لوعلى

الزمنة لوغبار ، ماح ٌل أخض ٌر

: الفضلولية نظراتي تساءلت

؟" أجده ترى يا أين"

 ، اليصغيرة حجرتي لوجد ُت لولكنني

الطفلولـّية جلبته من خالية

63



، البارد الترابي ، المرآة عمق عبر

و ًة جسده نما كاللوردة ، فجأ

. . . المخملية نظراته لوازدحمت

! اللوهم عبر مجددا يراني إنه ، آه

، استند ُت ، الجدار يصدر إلى

*؟"  كامي يا أنَت "أهذا :  بهدلوء قائلة

ـّر الرحيل ذلك عبر لكنني ، لوجد ُت ، الم

 ! السم سلوى يبَق لم شيئا أن

يّغر اسم "كاميار" ابن الشاعرة. * ميص
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، نهايته بلغ الطريق

و ًة الدرب من لويصل ُت لوقد . . . مغبرة مشعث

 ، النبع إلى يلويصلني لم لوالدرب عطشى

! أسفا لوا

 ! لمالي قبرا مدينتي كانت

***
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من الدرب البعيد

67



68



لديها عنلوان لول ، ديارك نـحلو متجهتان عيناي

�َك جاءنا ما علمة لول ، رسالة من

. . . أم ٍل شعاع بارقة من ما

ـّر ظ ّل القلب في لول ـّي لس ! خف

از ْت ، تحرمنا ، اليصحراء يصف ُة تغل�َب

، الربيع أمطار قبلت

، الظلم أستار بين الضائعة لوالطري ُق

. . . الخيلول سنابك لوقع من خالي ٌة

69



شِد ل و ًة  ُتب ، حين إل ، لحد لوحنانا محـّب

. . . ذراعيك بين لويرتمي ، ذاته عن يغيب

ـّمي ذراعيك تفتح عندما ، لولكن ، لض

. . . فيك شيء كل أنسى أنني جيدا أعلُم

، عينيه بري ُق الذي ، الشخص ذلك �َمن

�َز ؟ الدرب لوقلود في ، المحترقة شفَتك اجتا

، الهادئة ، السحرية لوحدتك في ألو

از ْت ؟ الثم فانلوس راحتاه أشعل
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عْم �َهبني َل . . . كالنار كن ُت عندما ، قلبك ت

. جسدك إلى عطشا أحترق

، الزهرة كلوكب أحلم مدرسة في كن ُت

! لوالفتنة الجاذبية فنلون تعيّلم ُت قد

، يصدرك شاطئ عن النقاب كشف ُت حين

 ، حبيبتك أنني قلبي في لوجد ُت

 . . . البداية" منذ جهلت فقد ، لدهشتي يا"

�َب فيه كن ُت يلو ٌم لوجاء" ! قلبك" عذا
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. . . شيئا منك أريد ، كيّله هذا بعد ، أعد لم

و ًة ل ، سلما ل . . . علمة ل ، رسال

، دربا لك لوأفتح طريقي سأتخذ

! ذاتك تعد لم ، ذاتك أنت تعد لم لنك

***
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العابر
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، متطيّفل قاد ٌم

التعب... لوأنهكه ، جميُعها العتبا ُت رفضته

 ، الليل منتيصف في الدرب من لويصل

! مغبرا أشعث ، القلوى خائر

، المللونة اللوسائد يصفحة على ، رأسه أرخى

 . . . الماضية السنلوات في كن ُت التي

از ْكتها قد �َحر الليل بين فيما شِح ـّس  ، لوال

، الناعمة الحريرية بالخيلوط

، الحالمة الللوحات آلف عليها انعكست ، مخيلتي لوعبر

ـّرة أجفاني تهدأ لوحين . . . الثقيلة الحا

75



، الجميلة أحلمي بـحيرة في ، الخضراء العشاب تنملو

ـّن . . . السماء يصفحة في يتيصاعد كان ، النلور من غبارا لوكأ

، السلوداء بضفائري ، الشمس أزهاُر فتعلق

 تنزلق ، الدافئ اللطيف اليد لونسيم

، ناعمة حلقة عبره

ـّضي بإيصبعي لتحيط . . . الف
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 ، المتطيّفل الضيف إن ، لوالن

، التعب أنهكه لوالذي ، جميعها العتبات من المطرلود

. . . النائمتين الدافئتين بعينيه إليها يركن

ـّي ، آه ـّر من قالبا له أيصلوغ أن عل ، العتاب م

مايزال هل :  الخمر كؤلوس من الثمل فيغيّني

؟ العذبتين شفتيك حانة في ، شرا ٌب ثمة

عْم  ، المنهك ، السبيل عابر أجل من أ

و ًل، عطرا المفعمة ، الحجرة هذه قلب في لوجما

! ؟ لغفاءة فسح ٌة

***
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جنون
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، الشريد قلبي سيفعله الذي ما

؟ الطريق عبر ، لويصل الذي الربيع مع

ـّهج التي الرغبة ألو ، تتلو

؟ السلوداء اليابسة الغيصان جسد في

؟ الشريد قلبي سيفعله الذي ما

عْرَشح الذي من ، النسيم عبر ، منه َت

ـّب رائحة ـّرية الحمائم ح ، الب

؟ المضطربة العطرة النفاس

81



، بالغنية تلتهب شفتي

، حبا يحترق قلبي

و ًة تلورق بشرتي ، رلوع

. . . بالبراعم مشتعل ، جسدي

ـّلوج ، حي ٍن ك ّل في ، داخلي في أتم

. . . بعيد مكا ٍن إلى أرحل ، أرحل

الشمس، إلى لهيبها يتيصاعد التي ، لوالشجيرة

طريقي نايصية على ، النلور حرارة في ترقد

82



، البراعم حياء يتميّلكني

؟ البيض الربيع أيها ، حبيبي هلو من

. . . الربيع هذا في القبلت نتبادل لم إن

البيض الربيع أيها ، حبيبي إذا ليس فهلو

ـّرقة، اليصحراء بالندى... الممزلوجة ، شلوقا المتح

؟ إليها ستدعلوه الذي من

، الساكنة ، اليصامتة لواللحظة ، النباتات

! حبيبي يعرفها التي تلك هي
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، خارجا ، نفسها من هاربة تركض السماء

، الدنيا في ، جديد من محتلواة ليست إنها

ـّن ، آه . . . "أزرق" شيء كل لوكأ

السماء قلب في ملوجلود غير

، الربيع في المزيد سيحمل إنه

�َد ، الشتاء لوظلم ، البر

 ، المكشلوفة شعري ذؤابة على جديد من لوسيضع

و ًل تاجا . . . النعنع أزهار من مشتع
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! الساحر الربيع أيها ، الربيع أيها

، تميّلك أـّيما ، خياله تميّلكني لقد

رحل ُت ، جنلونك لوفي

ـّلولني لوقد ! لوأمنية ، لويصرخة ، قيصيدة إلى ح

، محملومة أفعى مثل ، أزحف

ـّي ، النضر العشب على البارد الند

! الهياج لوهذا ، اليصياح هذا شِمن ، آه

 ؟ الشريد قلبي سيفعله الذي ما

***
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فيما بعد
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 : يلوم ذات الملو ُت س�َيب ُلغني

، النلور بأملواج مشرق ربي ٍع في

، بعيد مغب ٍر شتاء في

لوالفرح الجلبة من خا ٍل خريف ألو

: يلوم ذات الملوت سيبلغني

ـّرة الحللوة ، اليام تلك من يلوم ، لوالم

اليام من كغيره ، تافه آخر يلو ٍم

! السابقة لواليام ، هذه ليامنا ظ ًّل

89



. . . المظلمة كالدهاليز ، نظراتي

، البارد بالمرمر شبيهة ، لوجَناتي

، فجأة النلوم سيسرقني

و ًة لوسأيصبح ! اللم يصراخ من فارغ

، دفتري على تزحف . . . بهدلوء

يّشعر تعلويذة تفتقدان اللتان يداي ، ال

يّكر ـّي في :  فأتذ ، يد

الشعر دماء الزمان أشعل قد
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، نـحلوه حي ٍن ك ّل يدعلوني التراب

شِيصللون عْلودعلوني لكي الطريق من �َي . . . التراب ي

، الليل منتيصف في عشاقي يضع ربما ، آه

! الحزين قبري على اللورلود

، فجأة تنزاح لواحد جانب إلى ، لوبعدي

، القاتمة حياتي ستائر

. . . الغريبة العين لوتزحف

! لودفاتري ألوراقي على

91



، قدمه يضع ، اليصغيرة حجرتي في

�َي ، �َبعدي شِمن . . . غريب شخ ٌص بذكرا

، أث ٌر يبقى ، المرآة لوفي

. . . مشط ، ي ٍد رسم ، دقيق لخيط

أسيرتها لوأبقى ، نفسي من أتحرر

، الخراب يد تطلوله ، يبقى ما لوكل

. . . السفينة كشراع ، رلوحي لوتيصبح

الفاق تخفيها بعيدو ًة

92



، تتراكُض ، يصب ٍر بنفاد

. . . لوالشهلور لوالسابيع اليام

، الرسالة بانتظار عينك لوتبقى

الدرلوب عين حبيسة

ـّن غير ، مجددا ، البارد جسدي أ

! رحمة بل ، التراب يضغطه

 ، قلبك خفقات عن لوبعيدا ، دلونك من

. . . التراب تحت هناك ، قلبي يهترئ

93



، لوالرياح المطر سيغسل ، التالية اليام لوفي

، الحجر يصفحة فلوق من ، اسمي

و ًل قبري لوسيبقى . . . الطريق في مجهلو

مِر أساطير من خاليا ! لوالعار الحسن الذك

 ***
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الياة
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، الن حتى مازل ُت ، الحياة أيتها ، آه

و ًة . . . عبثـّية من فيك ما بكل مفعم

ـّزق تفتت الذي بفكري ل ، لوتم

�َن لول للهرب يستحيّثني حي

ـّرات ك ّل  ، الترابي جسدي ذ

، الدافئة لوبأشعارك ، بك مشتعل ٌة

. . . اليصافية السمالوات لوتبقى

ـّرقة الشفاه مادامت الخمر إلى المتح

97



 ، تغيّني ، البراعم آلف لومع

، نشيدك *النسترن  نبتة

خُّب نسم ٍة لوكل ، الحديقة في ته

تحيتك إليها تلويصل

، ذاتك في عنك بحث ُت

 ، الحالمة الرؤى تلك في ل

، بيصعلوبة طريقي شققت . . . راحتيك لوفي

 ! بالبهاء ، امتل ُت ، فامتل ُت

لوردة زكـّية الرائحة، حمراء الللون ألو بيضاء *
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، السلوداء الغنيات تميّلكتني

، البيضاء الغنيات لوتميّلكتني

�َعل من لوآل ٌف ـّسل  ُش  . . . التلو

المل بلوارق من لوآلف

، غض ٍب في كن ُت ! اليام على حسرتي لوا

! العداء بنظرة أحدجك

. . . فارغ عب ٌث خداعك أن اعتقد ُت

ـّدد ُتك ، دلونك لوبقيت فقد ُتك م ًء ب هبا
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لوأيّني، مكا ٍن، في أنك حقيقة عن نـحن غافلن

. . . المنساب كالماء أمضي

. . . المشؤلوم الزلوال ضباب في ضائعة

المظلم الملوت درب أطلوي

. . . مرآة إنني ! الحياة أيتها ، آه

�َعت شِك نظرا عيني أشمِب ، إلي

يّل ـّي الملو ُت نظر فإذا لوإ ، إل

�َح أسلود مرآتي لوجه ليصب
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، اليصبح نجمة عاشقة ، أنا عاشقة

ـّسحب عاشقة ـّردة ال ، المتش

، الممطرة اليام عاشقة

�َمك يحمل ما كل عاشقة . . . اس

ـّص شِطش بلوجلودي أمت ، الع

مِرق لحظاتك دم . . . المح

 ، درجة إلى فيك رغبتي لوتيصل

شِضُب  ! إلهك فيها أغ

***
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العامالمؤل فالكتاب ما دةالكتاب اسم

2006إخليصي لوليدقيصصمعتقة بأللوان بلورتريه حلب
 العربيــة الحضــارة فــي دراسات

2006المرعي فؤاد .ددراسةالسلمية

ــة ــة البني ــي الجمالي ــر ف  الفك
2006كليب الدين سعد .ددراسةالعربي/السلمي

ــة المجانين إمبراطلورية  الديمقراطي
2006بدلة خطيبقيصصالعليا

2007الرحل حسين طهشعراللورد من تبقى ما
2007مسقاني كامل محمدقيصصسياسي معتقل اليصفة

 القيصيصــي المشـهد مــن ملمـح
2007جعفر نذيرنقدالكلويت في لوالرلوائي

2007الرهلونجي حسان .درلوايةهند رؤيا
2007ت.س . سرغلوننيصلوصالمغربية اليصبابة

2007اليصالح نضال .ددراسةالتألويل إلى التخييل من
2007الطحان ناظم .ددراسةالمراهقة سيكلوللوجية

2008بدلة خطيبقيصصالخمسين بعد حب
2008محفلوظ إيادقيصصالحياة ينابيع
2008إخليصي لوليدرلوايةالجمر باب
2008جعفر نذيررلوايةلواطئ سقف تحت

ــرب عند الجمالي اللوعي ــل الع  قب
2008المرعي فؤاد .ددراسةالسلم
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ـّسامقيصصتحت ...فلوق ـّمال ب 2008الر
2008مالك نيرلوزرلوايةالسيدة جبل

 (اليصعلود السلورية الشيلوعية الحركة
لوالهبلوط)

 دراســـة
2008حنا ال عبد .دتاريخية

 إلى الشتراكية من مظهر إسماعيل
2008دية أبلو أيلوب .ددراسةالسلم

دراسةنظر لوجهات /العلمانية
سلمة يلوسف
الشريف ماهر
مسلوح عطية

2008

2008العابلو الرحمن عبددراسةالقديم الشرق أساطير في التراجيدي
2008سالم عكاب شاهيندراسةلوتطبيقات بحلوث /اليصيرفة

2008يلونان إبراهيم هدىقيصصالبحيرة قرب
2008معتلوق أبلو محمدرلوايةتفاحات ثلث

ــــةفادت اليصغيرة  رلواي
لليافعين

2008حسلو حسن لوليد

 تاريخي خيصم المريكية المبريالية
لوالديمقراطية للحرية

2008أمين ميصطفى .ددراسة

ــية ــيلون الماركس ــي لوالماركس  ف
مستديرة عيصرنا/طالولة

2008المؤلفين من مجملوعةدراسة

2008إخليصي لوليدمحكـّياتالخفي اللوسلواس
ـّلواد إبراهيمقيصصللذاكرة مطـّبات 2008خلف ع
2008الشايب جدعان أحمدقيصصالعايصفة بعد السكلون
2008ألونجي لواكيمنيصلوصلوالملوتى الهجرانيين ترانيم
2008يحيـى أحلمنقدية دراسةلوحمحمتها اليصحراء يصهيل

2008جالويش مرشدةشعرالحنايا هلواجس
2008جعفر نذيرنقداليّتلقي مرايا
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 نيصــلوصالحياة بحلور من للئ
ـّلوعة 2008يصالح أبلو رجاءمن

ـّجلو سعيدذكرياتأنا كنت أبدا 2008ر
ـّجلو سعيدشعرنار أضملومة 2008ر
ـّجلو سعيدشعرالدفلى أشجان 2008ر
ـّجلو سعيدشعراللوقات سيدة شمسها 2008ر
2008بلوزان يصالحشعرالجسد مملكة
 لوالغذاء/السباب النفط أسعار ارتفاع

لوالتداعيات
2008عربية زياددراسة

2008العلي حسين غازيرلوايةالرمل حديقة
2008محفلوظ إيادقيصصالمنسية الرلوح إيقاعات

 الربعينيات ألواخر عفـــريــن
الخمسينيات ألوائل ـ

 مشـــاهد
لوانطباعات

2008القادر عبد جمعة

 دراســـةالثنائية العربية النمائية المعلونات
اقتيصادية

2009عربية زياد

ــرد يصحة على /أثرهاالمخدرات  الف
لوالمجتمع

2009العبيد رامي محمد دراسة

2009جالويش مرشدةشعرالغيم لويصايا
2009عربية زياد دراسةالفساد هلو ما

2009محرلوس الدين محييدراسةالنجاح أسرار
2009دقة مازندرامي نصالزمان خد على شامة
2009بكر أبلو جلودت دراسةالشمال ثلورة

 دراســـةتاريخهم يرلولون الفلحلون
2009حنا ال عبد .دتاريخية
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