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 الحرية
 

 في الجزيرة التي تأخُذ شكَل المرأة الحبلى

 يتثاءُب عاشٌق في زنزانة  

 طويلة  كقبر

 عميقة  كبئر

 ...وينشُر ابتساَمتَهُ الساخرة 

 في الجزيرة التي َحبُلَْت حبلْت حبلتْ 

 ولم تلدْ 

 جاءوا يزفّوَن له الطفَل الصغير

 الصغير جدا  

 الذي ولدتهُ زوجتهُ 

 :ويقولوَن له 

 صرت أبا  اآلن

 تثاَءَب بنفس االبتسامِة الساخرة

 لم يكترْث كثيرا  

 :وقال 

 متى تلُدني ؟... أمي ... لكنَّ 

 

 

 قاسم حّداد
 البحرين
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 هذا الليل يبدأ
 

من الظُلُماِت أْم هي ليلةٌ جمعت سوادَ  دهرٌ   

!  الكحِل والقطران من َرهَج  الفواجِع في الدهور  

 عيناَك تحت َعصابَة  ُعقَِدْت وساخْت في

 عظاِم الرأس ُعقدتُها،

– ... وأنَت مجندٌل يا آخَر األْسرى   

..ولست بمْفتَدى    

–فبالُدَك اْنَعصفَْت وسيَق هواُؤها وترابُها َسْبيا    

 وهذا الليل يبدأ،

َمْت ُكرْتيِن من ملِح الصديدِ   تحت جفنيَك البالُد تكوَّ

 الليُل يبدأ

 والشموُس َشظيّةٌ البرِق الذي يهوي إلى

 عينيَك من ملكوتِِه العالي،

 فتصرُخ، ال تُغاُث بغير أن يَْنَحلَّ وجهَُك جيفة  

 تعلو روائُحها فتعِرُف أن هذا الليَل يبدأ،

 لسَت تُحصي من دقائِقِه سوى عشِر استغاثاتِ 

 لفجر  ضائع  تعلو بهنَّ الريُح جلجلة  

..لدمِع هللا في اآلفاق  

 هذا الليُل يبدأ

 فابتدْئ موتا  لُحلِمك وابتدْع ُحلما  لموتكَ 

بوْر   أيها الجسُد الصَّ

!ألم تَقُْل؟.. الخوُف أقسى ما تخاف  

 فابدأ مقاَم الكشِف للرهبوتِ 

 وانُخل من رمادَك، وانكشْف عنَك،

..اْصطِف اآلفاق مما يُبدُع الُرّخ الَجسورْ   

 محمد عفيفي مطر
مصر
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 مرثية امرأة ال قيمة لها

 
 ِشفاهُ  ذهبْت ولم يَْشَحْب لها َخدٌّ ولم ترُجْف 

ةَ موتِها   وتُْرَوى تُْرَوى  لم تْسمِع األبواُب قصَّ

 وَشْجَوا أسى   تسيُل  نافذة   أستاُر  لم ترتفْع 

 تـراه ال  حتى  بالتحديـِق  التابوَت  لتُتابَع 

ةَ هيكل   َكرْ  تُْرِعُشه  الدرِب  في  إال بقيَـّ  الذِّ

 صـداهُ  نبأٌ تعثََّر في الدروِب فلم يَجد مأوى  

 الُحفَـرْ  بعِض  في  النسياِن  إلى  فأوى 

 .يَرثي كآبَتَهُ القََمرْ 

  

باحْ  دوَن  نفَسهُ  والليُل أسلَم   اهتمـام  ، للصَّ

 وبالصياْم  الحليِب  بائعِة  وأتى الضياُء بصوِت 

 ِسوى ِعظـاْم  منه  تَْبَق  قِطٍّ جائع  لم  بُِمواِء 

    والكفاحْ  البائعيِن ، وبالمـرارِة  بُِمشاجراِت 

 الطريْق  ُعْرِض  بتراُشِق الصبياِن باألحجاِر في

ِث  بَِمسارِب الماِء   بالرياْح  في األِزقَِّة ،  الُملَوَّ

 تلهو بأبواِب الُسطوح بال رفيقْ 

 في شبِه نسيان  عميقْ 

 

 

 نازك المالئكة
العراق
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 برار
 

 كيف أكتُب قصيدتي

 وأنا ال أملُك إال حطاَم الوصِف ؟

 كيف أهجي مديحا  غامرا  

 لوجِه األميرةِ 

 الغائمِ 

 في سكينِة البياض ؟

 كيف أقتفي أثَر الغزالةِ 

 المرميِة بالّشواظ الذهبي ؟

 

 ذهبُت إلى النهِر 

 فلم أجد إال الحصى

 .ووصايا الجفاف

 ذهبُت إلى العاشقين َ 

 فلم أجد سوى حبر الرسائلِ 

 .وخريَف القرنفل

 ذهبُت إلى البراري

 فلم أجد إال عزلةَ الذئبِ 

 .ووحشِة األُفعوانِ 

 ذهبُت إلى المحكمِة 

 .فلم أجد إال فتات  الموعظة

 ذهبتُ 

 إلى الشِّعرِ 

 فلم أجْد إال 

 .ُحطاَم الوصف

مجد ناصرأ  
األردن
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 مات غدا
 

...مات  

 فلم تحزن عليه قطرةٌ من المطر

 وال تجهّمت أوجهُ ِحفنة  من البشر

 وال أطل ذاَت ليل  فوق قبرِه القمر

...وال تلّوت دودةٌ كسلى  

 وال انشَق حجر

...مات غدا  

...متسَخ الجثةِ   

 منسَي الكفن

...كُحلم   

  -واستيقظَ الشعُب  -

!كإعصار  نتِن  

 مر على حقوِل الورِد ساعةَ السحر
 

...مات  

 وملُء روحِه المسوّدِة المحترقةِ 

 ماض  يغطيِه دُم المشانِق المعلّقةِ 

 وصرخاُت الثائريَن في السجوِن الُمطبقة

الُمشققة... وأوجهُ العجائِز األليمةُ   

...وهّن يرفعَن إلى السماءِ   

 في أسى  ذليل  

 أذرعة  معوجة  مثَل مناجِل الحقول

!وأعينا  يغوُص فيها ظُل مشنقة   

 

 محمد الفيتوري
السودان/ليبيا
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...!ـ يا بني  

 تُرى أين مضى الجنُد بوجِهك الحبيب ؟

ونشقةَ الطيوب... فحرموني شمةَ الثوبِ   

في شبابِه القشيب... ما أجملَهُ بني.. هللاُ   

 كأنما يمشي على كِل عواطف  القلوب

!بني  

 وأوصَد السّجاُن باَب سجنِه الكبير

 وزَحفَْت سلسلةٌ راَح يُجُرها الخفير

 وانهاَر كرباٌج يلُُف الليَل بالنحيب
 

!وأنت يا أبي -  

 ألن تعوَد لي قبَل الشتاء؟ 

...إنا جميعا  لم نزل نبكي  

.نِضُج في البُكاء  

!أنا، وإخوتي وأمي  

 في الصباح والمساء

...فُعد لنا  

 كي ال يُسّمونا يتامى فقراء

 كم مرة  سألُت كّل الناِس في حزن  شديد

!أبي بريء  

 فلماذا صفّدوه في الحديد؟

...فأطرقوا  

!كأنهم جميعا  سجناء  
 

 ـ وذاَت ليل  طرقوا الباب ومّروا داخلين

 من أنتُم؟

 ماذا تريدون؟

 محمد الفيتوري
السودان/ليبيا
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 وماذا تحملون؟ 

 لكنهم ألقوا إلى قرِب الجداِر جثتَه

 وحّدْقُت في وجوِه الذكريات الميّتة

!وجففت مدامعي دموُع اآلخرين  

 

غدا  يمُر موكُب الجوِع بدربنا القذر  

...فاخضوضري يا سنواِت القحطِ   

...وانِزْل يا مطر  

 أغِرق حقوَل األرِز والقمحِ 

 وأغرِق النَهَر

 وامسْح بكفِك الرماديِة أحزاَن الشجر

 البد أن تُصبَح يوما  غلةُ الحصاِد لي

 وتُصبَِح السماُء واألرُض مجرى الجدولِ 

...وتنتهي مجاعةُ الترابِ   

!والبشر  

 وذات يوم  مظلم  رِطبْ 

...كِسرداب  طويل  

...صحا يهُز راحتيه في تشنِّج القتيل  

 وكانت األيدي التي تحكي مناجُل الحقول

 تمتُد في عينيه سوداَء كأشجاِر النخيل

...فانهاَر فوق األرضِ   

 في حشرجة  ممزقة  

 ثم تدلى ِمن جداِر األفِق حبُل ِمشنقة  

.وجثةٌ باردةٌ تسقطُ في الوحول   

 محمد الفيتوري
السودان/ليبيا
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 بقٌع على جسِد الليلِ 
 

 اللهفةُ تقامُر أيامي بحزن  مجذوِذ األصبعِ 

 غاباُت االنكساِر تزحُف على بطِن الليل

 تصلّي الرغبةَ 

 تشِرُع نوافَذ العمِر على ما ال يأتي

 موٌت مقّدسٌ 

 خطواٌت مباركةُ الفحيِح 

 تزرُع أعشاَب الفتنِة بين فجواِت الصوِت المبحوحِ 

 ها أنا أتقدُم بكلّي

 المعة  كخنجر  مصقول  

 كجَزع  مغلّف  بالنحيبِ 

 يوقد المساءاِت المظلمةَ األضلعِ 

 يقوُدني نحو فجيعِة االنتظارِ 

 تتقدم نحوي البالُد والبردُ 

 جحوظُ الغِد يطّرُز مآتَم القادمين من األنبياء

 وبال مزاليَج محَكَمة  ترتُق ثقَب القادمِ 

 وبال كهوف  قاتمة  تصلُُح للصالةِ 

 أتحرُك نحو دفِء الخسارات

 أتوسُد الغياَب اآلثم

 وال أجزع

 أتحّرُق كروح  عرجاء تتدحرُج بال موت  جميل  يغازُل منها اليتمَ 

 أدلُف عاريةَ البكاء

لة بأطنان  من الرهبةِ   محمَّ

 ومن دهشِة الحزنِ 

!!ومن شدِو العارفين   

 فاطمة الشيدي
 ُعمان
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بَعد لَْيِل الَغِريبَة ؟..َمْن أَنا  
 

 َمْن أَنَا بَْعَد لَْيِل الَغِريبَة ؟ أَْنهَُض مْن ُحلُمي

 َخائِفا  من ُغموِض النَّهَاِر َعلَى َمْرَمِر الدَّار، ِمنْ 

ِس في الَوْرِد ، من َماِء نَافوَرتيمْ عْتَمِة الشَّ   

 َخائِفا  ِمْن َحليب  َعلَى َشفَِة التِّيِن، ِمْن لَُغتي

طُ َصْفَصافَة  َخائِفا ، َخائِفَا    َخائِفا   ِمن هََواء  يَُمشِّ

َماِن الَكثيِف، و مْن َحاِضر  لَْم يَُعدْ   ِمْن ُوُضوِح الزَّ

 حاِضرا  ، َخائفا  ِمْن ُمروري َعلَى َعالَم  لَْم يَُعدْ 

أَيُّهَا الَمْوُت ُكن . أيُّها اليَأُس ُكْن َرْحَمة  . َعالَمي  

 نِْعَمة  لِلَغريِب الذي يُْبِصُر الَغْيَب أَْوَضَح ِمنْ 

َسْوَف أَْسقُطُ ِمْن نَْجَمة  . َواقِع  لَْم يَُعْد َواقَِعا    

أَْيَن؟... في السَماء إلَى َخْيَمة  في الطَريِق إلى  

 أَيَن الطَّريُق إلَى أيِّ َشْيء؟ أَرى الَغْيَب أَْوَضَح ِمنْ 

َمْن أنَا بَْعَد لَْيِل الَغريبَْة؟. َشارع  لَْم يَُعد َشاِرعي  

 ُكْنُت أَْمشي إلَى الذَّاِت في اآلَخرين، َو هَا أَنَذا

 أخسُر الذاَت و اآلَخريَن ، ِحَصاني َعلَى َساِحِل األْطلَسيِّ اختفَى

ِط يُْغِمُد ُرْمَح الَصليبيِّ فيّ  .َو َحَصاني َعلَى َساِحِل الُمتَوسِّ  

ُجوَع إلَى  َمْن أَنا بَْعَد لَْيِل الَغريبَِة ؟ الَ أَْستَطيُع الرُّ

 إْخَوتي قُْرَب نَْخلَة بَْيتي القَديِم، و ال أَْستطيُع النُّزوَل إلَى

الَ ..الَ قَْلَب للُحبِّ ! أَيُّهَا الَغْيُب . قَاِع هَاِويتي  

..قَْلَب لْلُحبِّ أَْسُكنُهُ بَْعَد لَْيِل الغِريبةْ   

 محمود درويش
 فلسطين
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 في الساحِل يعترُف القلب
 

 يزيُد يقيني في كل  يوم  

 بأني ُخلِقُت ألجلك أنت 

 وأنّي رأيُت بعينيَك هاتين 

 فاهك قال القصائَد قبلي 

 وأني بغيرك يا رجال  يعتريني كحّمى السواحِل 

 قاحلةٌ كالبالِد الخراب 

 وباهتةٌ كالجروِف اليباب 

 وال لوَن لي 

 وال طعِم لي 

 ورائحتي كالجروِف التي لم يُزْرها المطر 
 

 يزيُد يقيني في كِل يوم  

 بأنك يا رجال  من جميِع المساحاِت جاء 

 ولّون وجهَ الحياِة لّدي 

 بلوِن الحياِة وطعِم الحياِة وشكِل الحياة 

 غريٌب أطّل على الكوِن يوما  مساء  

    ..فصحُت أجارتَنا

!لم تجبني   

 ولكنني كنُت أعرُف 

إننا غرباء .. طوبى لنا   
 

 يزيُد يقيني في كِل يوم  

 بأني كعوِد الثقاِب الذي لن يضيء 

 سوى مرة  واحدة 

 فكن هذه المرةَ الواحدة 

 ودعني أُضيُء بحقلِك ليال  

 فوحدك تملك سَر الثقاِب الذي قد يضيء 

وعمرا  طويال .. سنينا  طواال    

 روضة الحاج
السودان
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 ووحدك من تمنُح العمَر 

 إكليَل لوِن الحياِة الجميل 

 ووحدك من يقنُع القلَب 

 هذا المشاكَس والمتشكَك في كِل شىء 

 ليُقلَع عن عادة  سيئة 

 تاُلزُمه منذ عهد  بعيد 

    ..تعاوُده كَل صبح  جديد

 تُسّمى الرحيل 
 

 يزيُد يقيني في كِل يوم  وفي كِل حين 

 بأني أكابُر 

 حين أّصُر بأن حضوَرك 

 ما كان أعظَم زلزلة  سَجلْتها مقاييُس عمري 

 وأني أجانُِب كل الحقيقِة 

   صاح:  حين أسميَك 

   بعضي:   وأدعوك 

 ورمزا  صغيرا  يزيُن شعري 

 وأني أمارُس جبَن النساِء الجميل 

 فأنكُر حتى على الصحِب أمري 

 فتطلُع صوتا  جديدا  جميال  

 ووردةَ فل 

 تعطِّر كَل حروِف وقاري 

ويحي .. فيفضُحني الحرُف يا أنت   

 ويبدَو للناِس عطري 

 يزيُد يقيني في كِل يوم  

 وأقوى الحصاِر حصاُر اليقين 

 فأين سأهرُب مما اعتقْدُت 

 وهذي القناعاُت تمتُد حولي 

 كُسور  من العشب والفِل والياسمين 

 يزيد يقيني في كِل يوم  

. فزدني بربِك بعَض اليقين . 

 روضة الحاج
السودان
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 درٌس في الرسم
 

ألوانِِه أمامي ُعلبةَ  يَضُع إبني  

. ويطلُُب منّي أن أرُسَم لهُ ُعصفورا    

 أُغطُّ الفرشاةَ باللوِن الرمادّي 

وقُْضباَْن ... وأرُسُم له مربَّعا  عليه قِْفلٌ   

: يقوُل لي ابني، والَدهَشةُ تمأل عينْيه   

.. ولكنَّ هذا ِسْجنٌ   

 أال تعرُف ، يا أبي ، كيف ترُسُم ُعْصفورا ؟ 

يا َولَدي ال تُؤاخْذني : أقول له   

... فقد نسيُت شكَل العصافيرْ   
 

 يََضُع إبني ُعْلبَةَ أقالِمِه أمامي 

. ويطلُُب منّي أن أرسَم له بَحرا    

 آُخُذ قلََم الرصاْص، 

.وأرُسُم له دائرة  َسْوداءْ   

: يقوُل لي ابني   

 ولكنَّ هذه دائرةٌ سوداُء، يا أبي، 

 أال تعرُف أن لوَن البحِر أزَرق؟ 

يا ولَدي، : أقول له   

 كنُت في زماني شاطرا  في َرْسم البِحاْر 

 أّما اليوَم، فقد أخذوا منّي الُصنّارةَ 

 وقارَب الصيِد، 

 ومنَعوني من الِحوار مع اللوِن األزرقْ 

. واصطياِد َسَمِك الحّرية  

 نزار قباني
 سوريا
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 يََضُع إبني كّراَسةَ الَرْسِم أمامي 

. ويطلُب منّي أن أرُسَم له ُسْنبُلَةَ قَمح  

 أُمِسُك القلمَ 

.وأرُسُم له مسدَّسا    

 يسخُر إبني من جهلي في فّن الرْسم 

: ويقوُل مستغربا    

 أال تعرُف يا أبي الفرَق بين الُسْنبُلَِة والُمسدَّس؟ 

 أقوُل لهُ يا ولدي، 

 كنُت أعرُف في الماضي شْكَل الُسْنبُلَِة 

 وَشْكَل الرغيْف 

 وَشْكَل الورَدة

 أما في هذا الَزَمِن المعدنّي 

 الذي انضّمت فيه أشجاُر الغابِة 

 إلى رجاِل الِملِيشيات 

 وأصبحت فيه الوردةُ تلبس المالبَس الُمرقَّطة

 في زمن السنابِِل المسلّحة 

 والعصافير المسلّحة،

 والثقافة المسلّحة،

 فال رغيَف أشتريه 

 إالّ وأجُد في داِخلِِه مسّدسا ،

 وال وردة  أقطفُها من الحقل 

 إالّ وترفُع سالَحها في وجهي،

 وال كتاَب أشتريه من المكتبة 

. إالّ وينفجُر بين أصابعي  

 نزار قباني
 سوريا
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 يجلُس إبني على طرِف سريري 

 ويطلُُب منّي أن أُسمَعهُ قصيدة 

 تْسقُطُ منّي دمعةٌ على الوساَدة 

: فيلتقِْطها مذهوال  ويقول   

. ولكنَّ هذه دمعةٌ ، يا أبي ، وليست قصيَدة  

: أقوُل له   

 عندما تكبُُر يا َولَدي

 وتقرأ ديواَن الشعِر العربّي 

 سوَف تعرُف أّن الكلِمةَ والدمعةَ شقيقتان 

 وأّن القصيدةَ العربيّة 

.ليسْت سوى دمعة  تخرُج من بيِن األصابع  

  

 يضُع إبني أقالَمهُ ، وُعلبةَ ألوانه أمامي 

. ويطلُب منّي أن أرسَم له َوطنا    

 تهتَّز الفُرَشاةُ في يدي

...وأسقطُ باكيا    

 نزار قباني
 سوريا
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لَقاندَ   

 

 ظنّت أمي أن ما يخالطُني في المناِم سيزلزُل سقَف الدارِ 

 وأّن قلبي أكثُر األشياِء اتساخا  بالحب

 لذلك َدلَقْت أحالمي في الشارِع المسقوِف بالطعناتِ 

 أنعشْت رئةَ الُغبارِ 

 لكنها نسيْت بقعِر الدلِو دمعتينِ 

 قفَزتا ِخلسة  إلى عينيها

 .لتُمطرا حتَى اللحظة

 

 

 

 َدلََق ذاكَرتَهُ على األرضِ 

 تهاوْت مدنٌ 

 تهّشمْت وجوهٌ تعّرت كُل أشيائه الخبيئةِ 

 .لقد اتسَخ المكاُن الذي كان يِشُع بالنسيانِ 

 هدى أبالن
 اليمن



52  

 

  ۰۲١٤المعهد الفرنسي بالسودان ـ الخرطوم  ـ مارس   


