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سوَف أْبَقى َداِئمًا..
َأْنَتِظُر الَوْرَد الّذي..

ِت اخَلراب.. َيْطُلُع ِمْن َتْ

سعاد





بوِح َسالٌم على َوْجِه ُأّمي الصَّ
َكَوْجِه الَقَمر..

سعاد    

سالٌم عليِه أبي
وهو ُيهدي إلّي ِبليلِة ِعيدي

كتاَب أَدْب

سعاد    
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مدخل

ِعندما كْنُت تلميذًة في البصرْة
كاَن لكلِّ زميلٍة مْن زميالتي أمٌّ واحدْة

اْن.. أما أنا... فكاَن لي ُأمَّ
ْلُت في َرْحِمها.. أمٌّ َتشكَّ

وأمٌّ َرَضْعُت من َحليِب ُنوِمها..
هاِب إلى املْدرسْة.. ُر َضفائري قْبَل الذَّ أمٌّ كانت ُتَضفِّ

غيرَتنْي وأمٌّ َتْغِسُل َقَدميَّ الصَّ
عْنَد العودِة ِمَن املْدَرسْة..



16

يْل.. ُئني ِبَصْدرها إذا احتواني اللَّ ُأمٌّ كاَنْت ُتَخِبّ
وأمٌّ كاَنْت َتعَتِبرني ِبنتًا من َبناِتها.. وَنْخلًة 

ِمْن َنْخالِتها..
ْة.. ْخصيَّ ُأمٌّ َمْطبوَعٌة على َهِويَّتي الشَّ

وُأمٌّ َمْطبوعٌة على ِبلَّوِر عينّي..
كاَن التَّشاُبُه بني ُأّمي األولى، وُأّمي الثانيِة، 

َصاِرخًا...
فَكثاَفُة احُلبِّ واحدْة..

وَحرارُة اللَّمساِت واِحدْة..
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لواِت واِحدْة.. وَتَْتَمُة الصَّ
وداَويْن والنُّجوُم التي ُتضيُء في َعيَني ُأّمي السَّ

كالنُّجوِم التي ُتضيُء ليالي َوَطني
وَصوُت ُأّمي املائّي..

ُيْشِبُه َصوَت املجاديِف وهي تْعُبُر في َشراييني.
إنَّه مْأزٌق عاِطفيٌّ َكبيْر

ُلوا َدمي.. حتى إنَّ جميَع األطباِء الذين حلَّ
لم َيِجُدوا فاِرقًا.. بنَي فصيلِة َدمي

وَفصيلِة َدِمها..
اِنيُة.. ِهَي الُكويت ُأّمي الثَّ
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ْؤُلَؤة.. ْمُس واللُّ أنا البَحْرُ.. والشَّ

1

أنا اْمرأٌة..
َرْت َأْن ُتِبَّ الِعراْق َقرَّ

فولِة فُمْنُذ الطُّ
ُل َعيني بَليِل الِعراْق ُكْنُت ُأَكحِّ
وكْنُت ُأَحّني يَدّي ِبطنِي الِعراْق

وَأترُك َشْعري َطوياًل
ِلُيْشِبَه َنْخَل الِعراْق..
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أنا اْمرأٌة
ال ُتشاِبُه أيَّ امرأْة

ؤلؤْة مُس.. واللُّ أنا البْحُر.. والشَّ

َج َسيفًا ِمزاجَي أْن أتزوَّ
َج ِمليوَن َنْخلْة وأْن أتزوَّ
َج ِمليوَن ُمقَلْة وأْن أتزوَّ

َج يومًا ِمزاجَي أْن أتزوَّ
َصهيَل اخُليوِل اجلميلْة..

فكيَف ُأقيُم عالقَة ُحبٍّ
ْد مباِء الُبطولْة؟ إذا لم ُتعمَّ

وكيَف ُتِبُّ النِّساُء ِرجااًل 
ِبَغيِر ُرجوَلْة؟؟
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2

أنا اْمرأٌة 
ال ُأَزيُِّف َنْفسي

ني احُلبُّ يومًا.. وإْن َمسَّ
َفَلْسُت ُأجاِمْل

فَبنَي ُعيوني تناُم َحضارات
وفوَق َجبيني 

َتُرُّ ُشعوٌب وَتْضي قباِئْل
فِحينًا أنا َلوَحٌة َبدوّيْة
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ْة وَطوراً أنا رايٌة عربيَّ
وَليلُة ُعْرسي هي املُباركّيْة

يوِف وَضوِء املشاِعْل َزواجي َجرى تَت ظلِّ السُّ
وَمْهري كاَن حصانًا جمياًل وخمَس سنابْل

وماذا تريُد النِّساُء مَن احلبِّ إال..
قصيدَة شعٍر

وَوقفَة عزٍّ
وسيفًا يقاِتْل؟

وماذا تريُد النِّساُء مَن املجِد
أكثَر من أْن يُكنَّ بريقًا جمياًل

بعيَني مناِضْل؟
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3

سالٌم على ِذكرياتي بشطِّ العرْب
سالٌم على طائِر املاِء يرُقُص فوَق القَصْب
سالٌم على الشمِس تسقُط فوَق اخلليْج

كإسوارٍة من َذَهْب
سالٌم عليِه أبي

وهو ُيهدي إلّي ِبليلِة ِعيدي
كتاَب أَدْب

ُبوح سالٌم على وْجِه أّمي الصَّ
كَوْجِه القَمْر
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اِر سالٌم على نْخلِة الدَّ
تْطَرُح أْشهى الثََّمْر

عوْد سالٌم على َقهقهاِت الرُّ
سالٌم على قَطراِت املَطْر

واري سالٌم على شَهقاِت الصَّ
وُحْزِن املراِكِب قْبَل السَفْر

ُكويُت ُكويْت
إذا ما ذكرُتِك أوَرَق في َشفتَيّ الشَجْر

فكيَف سُأْلغي ُشعوري
ِك مْثُل الَقضاِء وحبُّ

ومْثُل القَدْر..؟
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ما زاَل َلدينا ُشعراٌء َيْكِذُبون..

1

ْيُف إلى احَلْلِق.. َوَصَل السَّ
وما َزاَل لدينا ُشعراٌء يكُتبوْن

َوَصَل الّسيُف إلى الَعْظِم،
وما زاَل لدينا ُشعراٌء يكِذُبوْن

وَيقولوَن على اأَلوراِق.. ما ال َيْفعلوْن
ما الّذي نْفَعُل في املْغرِب 

واآلفاُق َجْمٌر، وَشظايا، وِدماْء؟
َضِجَرْت مّنا َكراِسينا..

فما َنْعِرُف َصيفًا، أو ِشتاْء
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ْرِف، والَنْحِو، َشِبْعنا َعبثًا يا َزماَن الصَّ
وَكالمًا فاِرغًا..

وِوشاياِت ِنساْء..
َأْعِطني َسْيفًا..

عراْء وُخْذ ِمّني َدواويَن َجميِع الشُّ
أعِطني َعْداًل..

وُخْذ مّني تعاليَم َجميِع اأُلدباْء
ْعَب.. َأْعِطني الشَّ

وُخْذ ِتيجاَن ُكلِّ احُلَلفاْء..
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ما الذي نْفَعُل في املَْوِعِد ُصْبحًا وَمساْء؟
وعلى أيِّ َمقاٍم سُيغّني املُْطِربوْن؟

.. وعلى أيِّ َسريٍر لَُغوٍيّ
اِئموْن؟ سَيناُم النَّ

أْعِطني ِشْبراً مَن األرِض ُيسّمى َوطنًا
ما بِه ِمْشنقٌة.. أو ُمْخِبروْن

ى َوطنًا أْعِطني ِشبراً مَن األرِض ُيسمَّ
ُجوْن.. يِه املَنافي والسُّ ال ُتغطِّ

يُف إلى احَلْلِق.. وَصَل السَّ
وما َزاَل لدينا ُشعراٌء يكتبوْن..
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لُّ إلى الَعْظِم.. وصَل السُّ
وما زاَل لدينا ُشعراٌء َيكذبوْن

وَيقولوَن على األْوراِق ما ال َيفعلوْن.
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2

يناُصوراُت ما زالْت ُهنا.. الدِّ
تأُكُل الَقاعَة.. واألبواَب.. واملُستِمعنْي 

يناُصوراُت تنَقضُّ عَلينا الدِّ
بالَقوافي، والَهراواِت الثَّقيلْة

ننْي بعدما غابْت مالينَي مالينَي السِّ

أوِقْف هذِه املذبَحَة الُكْبرى
وأْغِلْق َخيمَة املُرَتِزِقنْي

رَجَع املوتى.. ولكْن بِثياِب امُلَْدثنْي..
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فاعالُتْن فاعالُتْن فاِعالْت
َرَمٌل في َرَمٍل في َرَمٍل
َرَجٌز في َرَجٍز في َرَجٍز

َخَبٌب في َخَبٍب في َخَبٍب
إّنها مْعرَكُة الَوْزِن..

ننْي؟ فمْن يرفُع عن أْعناِقنا سْيَف الرَّ
يا َزماَن الَوشِي.. والتَّرصيِع.. والتَّشطيِر..

ربيِع.. والتَّخميِس.. والتَّ
اِع.. وامُلترفنْي.. نَّ والصُّ
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َوصَل الَقيُء إلى احُللُقوِم..
اِظمنْي فْليسُقْط جميُع النَّ

يا َزماَن اإلْنهياراِت، َشِبْعنا
ياساِت، وغشِّ الالِعبنْي مْن َدكاكنِي السِّ

يا َزماَن اإلْنكساراِت، ملاذا
عُر ِنعاَل الَفاِتنْي؟ يلُثُم الشِّ

يا زماَن الَقْتِل في )َصبرا( و)َشاِتيال(..
ابحنْي؟ عُر أماَم الذَّ ملاذا يْسُكُت الشِّ

يا َزمانًا ما لُه َوْصٌف، ملاذا
َتْلَحُس الِكْلَمُة أْقداَم أميِر املُجرِمنْي؟..
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ها نحُن َسَقْطنا بنَي أنياِب الُنّحاْة
مافياٌت.. مافياْت

ْعُر بأيِدي املافياْت أصبَح الشِّ
أصبَح النَّقُد بأيِدي املافياْت

فاعالُتْن فاعالُتْن فاعالْت
ِل.. حَّ يا زماَن الَعَرِب الُرّ
َتاْت يا َعْصَر املنافي والشَّ

يا َزمانًا عرِبّيًا..
لم َتُعْد تنَفُع فيه الَكِلماْت..
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يا زماَن الُقبِح.. من أيَن َيجيُء املُبِدعوْن
في ِبالدي؟

وعلى أيِّ صليٍب من ُدموٍع ُيوَلدوْن؟
ى وطنًا أعِطني ِشْبراً مَن األرِض ُيسمَّ

ما ِبِه ِمْشَنقٌة.. أو ُمْخِبروْن
ى َوطنًا أعِطني ِشبراً مَن األرِض ُيسمَّ

ُجوْن.. يِه املَنافي والسُّ ال ُتغطِّ
يُف إلى احَلْلِق.. وَصَل السَّ

وما زاَل لدينا ُشعراٌء َيكتبوْن
لُّ إلى الَعظِم، وَصل السُّ

وما زاَل لدينا ُشعراٌء يكِذبوْن
وَيقولوَن على األْوراِق ما ال َيْفعلوْن..
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.. يا َزماَن احُلبِّ
ٍة، نحُن َأَتْينا كْم ِمْن َمرَّ

وَطِرْبنا.. واْنَتَشْينا
راويِش على َأْنُفِسنا واسَتَدْرنا كالدَّ

وَضِحْكنا.. وَبَكْينا..
ْعِر.. وَقَرْأنا َأْسوَأ الشِّ

ْعُر َعَلْينا.. إلى أْن َغِضَب الشِّ
وَأَعْدنا.. وَأَطْلنا
وَأَطْلنا.. وَأَعْدنا

ْرنا على املِْنَبِر حّتى وَتَسمَّ
يِف َيَدينا.. َقَطَع اجُلْمُهوُر بالسَّ
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ْعِر يا زماَن الشِّ
ِجْئنا باجَلالبيِب الَقدمياِت،

فال َكْشٌف.. 
وال َبرٌق.. 

وال ُرْؤيا َجديدْة..
جاَءِت الباصاُت ِمْن ُكلِّ األقاليِم،

ولم َتْأِت الَقصيدْة..
اِصُب واملنُصوُب، وأتى الفاِعُل واملْفعوُل.. والنَّ

واجلاِزُم واملجزوُم،
ّجاُر، واملُْسَتْعِربوْن اُن، والتُّ والُكهَّ

.. ولم يْأِت اجُلنوْن.. وأتى الَعْقُل احِلسابيُّ
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ْعِر ساِمْحنا.. يا زماَن الشِّ
فإنَّ الَقْمَع في ُبلداِننا أعمى الُعيوْن

أْعِطني ِشْبراً ِمَن األْرِض ُيَسّمى َوطنًا
ما ِبِه ِمْشَنَقٌة.. أو ُمْخِبروْن..

أْعِطني ِشْبراً ِمَن األرِض ُيسّمى َوطنًا
ُجوْن.. يِه املَنافي والسُّ ال ُتغطِّ

يُف إلى احلْلِق وَصَل السَّ
وما زاَل لدينا ُشعراٌء َيْكُتبوْن

لُّ إلى الَعْظِم.. وصَل السُّ
وما زاَل لدينا ُشعراٌء َيْكِذبوْن

وَيقولُوَن على األوراِق ما ال َيْفعلوْن..
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ادُة.. ها السَّ أيُّ
عُر ُهنا ماذا يْفعُل الشِّ

بنَي َريحاِن الَبساتنِي.. وَرْيحاِن اخُلدوْد؟
اعُر، ما الّذي ُينِشُدُه الشَّ

في عْصِر اخِلياناِت، وفي عْصِر اجُلحوْد؟
فصديٌق فّضَل الغْرَب عَلينا

كنى ِبحاراِت اليهوْد َل السُّ وصديٌق فضَّ
أُترى نحُن ُنغّني عْصَرنا

أْم ُنغّني عْصَر عاٍد وَثموْد؟
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يا َزمانًا..
ما لُه لوٌن، وال َطْعٌم، وال راِئحْة

رحَل األْعراُب عنُه، وأتى املْسَتعِربوْن
يُف من أحالِمِه، واستقاَل السَّ

واستقاَل الفاِتوْن
يُف إلى احَلْلِق.. وَصَل السَّ

وما زاَل لدينا ُشعراٌء َيكتبوْن
لُّ إلى الَعظِم، وَصل السُّ

وما زاَل لدينا ُشعراٌء يكِذبوْن
وَيقولوَن على األْوراِق ما ال َيْفعلوْن..
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ْعُر الذي ها الشِّ أيُّ
ماْء ُيْحِرُق بالكبريِت أْشجاَر السَّ

يا الذي يأُكُل مْن قلبي َصباحًا وَمساْء
يا الذي َيْحِفُرني حّتى الَعَياْء..

؟ لِّ كيَف َتْرضى َموِقَف الذُّ
عُر إْبَن الِكْبرياْء؟ أليَس الشِّ
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ْسِر على بّوابِة التاريْخ.. ها الواِقُف كالَنّ أيُّ
ْرنا َمعْك.. قصَّ

ْدِر.. قد َكَتْمَت الوَجَع القوميَّ في الصَّ
ولِكْن، ما َفِهْمنا وَجَعْك

إّن كلَّ األبجدياِت التي َنْحَفُظها..
لم ُتالِمْس إصَبَعْك..

َأْعِطني َصْوَت اأَلعاِصيِر
َوُخْذ ِمني ِغناَء الَعْندِليْب

َأْعِطني اجُلْرَح الّذي
ُيْزِهُر في َمْعَرَكِة احَلقِّ

وُخْذ َثْغَر احَلبيْب
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اعر إنني ضيفٌة.. وأنَت الشَّ

1

ْرَب للِحصاِن الّظاِفْر.. اْفَتُحوا الدَّ
َقبِّلوا رأِسُه اجلميَل اْمِتنانًا
زَّ فوَقُه، واألزاِهْر وانُثُروا الرُّ

اْفَتُحوا القْلَب للِحصاِن الَعربْي
َفِلْلَخيِل أْدُمٌع.. وَمشاِعْر

َأْطِعُموُه قْمحًا، وَلوزاً، وِتينًا
واتُرُكوُه َيناُم َبنَي املاِجْر

ُهو ذا َيْحِرُق املساَفَة َشوقًا
ْمِس َحاِفٌر ِمْن ُشموٍخ فعلى الشَّ
وعلى َجْبَهِة الَكواِكِب َحاِفْر..
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2

ْمَت اجلميَل قلياًل واْمَنُحونا الصَّ
ماِئْر وا أسماَءُكْم والضَّ واسَتِردُّ

ال ُتريُد اخُليوُل َصْرفًا وَنْحواً
َتْكَرُه اخَليُل َثرثراِت املناِبْر
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وا ُقْل مِلَْن َيكتبوَن أْن َيَتَحَدّ
راِخ أو باأَلظاِفْر َعْصَرُهم بالصُّ

ال َمكاٌن ُهنا ِلَصْرَخِة ِنٍْر
َوَرِقيٍّ َيْخشى ُركوَب املخاِطْر

ال َمكاٌن ُهنا للّزاِحفنَي على الَبْطِن
ِنفاقًا واحلاِملنَي املباِخْر
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3

هْل على األرِض ُمْنُذ أْن كاَنِت اأَلْرُض
َمكاٌن َيكفي مِلليوِن شاِعْر؟
ما ِبِوْسِع الَكرمِي أْن يتَخّلى

عْن ُتراِث الِكراِم وْهَو القاِدْر
عِر.. عي احلداثَة في الشِّ نا َندَّ ُكلُّ

ولِكْن أيَن الكالُم املعاِصْر؟
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4

كيَف ُنهِدْيُكم َرحيقًا َوَوْرداً
حنَي نحيا في غابٍة ِمْن َخناِجْر

ْعُر بنَي َأيدي املماليِك أصبَح الشِّ
وَمْحِظيًة ِلُكلِّ الَقياِصْر..



62



63



64

َعْسَكِريٌّ ُيوصي بنا َعْسَكريًا
ال َأراُكْم رّبي ِنعاَل الَعساِكْر

َيتوالى املَُشْعِوذوَن َعلينا
فَبَأيِّ املُشعِوذيَن ُنفاِخْر؟

كْم تولّى َأْمَر اخِلالَفِة ِذْئٌب
ُهو في اأَلْصِل تاِجٌر واْبُن تاِجْر
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5

يا َصديقي.. ما زاَل ِشْعري
ْعُر َثورُة ثاِئْر هَمِجّيًا والشِّ

ْعُر ال ُتساِوْم َفُعْهٌر ها الشِّ أيُّ
ماَن العاِهْر أْن ُنغّنَي هذا الزَّ
ماِء ُبروٌق استقاَلْت ِمَن الَسّ
واستقاَلْت ِمَن الِبحاِر املناِئْر

ْعِر ِفينا؟ كيف َتْري َجداِوُل الشِّ
كيف َتْري وهذِه األْرُض عاِقْر؟
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في َزماِن الاّلِشْعِر أْسَأُل َنْفسي:
كيف َتْنمو اأَلعشاُب ُرْغَم املجاِزْر؟

ْعِر ُعْرسًا فِبالٌد ُتقيُم للشِّ
وِبالٌد َتْغتالُُه باخلناِجْر

كلُّ ِشْعٍر ُيقاُل أْصَغُر ِمْنُكْم
فاْعُذرونا إذا َكَسَرنا املزاِهْر..
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يا َصديقي ِفداَك.. أنَت أُبونا
وَهوانا وشمُسنا والَبيادْر

ها األخضُر اجلزيُل الَعطايا أيُّ
ها املدِهُش العظيُم املآِثْر أيُّ
نا وَأبينا نحُن في بيِت ُأمِّ

وايا أليفٌة والستاِئْر فالزَّ
لو َطَلْبنا ُحّبًا لفاَض عَلينا

فالهوى دائمًا َيْنساُل حاِضْر
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8

ُكلَّما في احَلبيِب َأْنَشْدُت ِشْعراً
ْعُر في َيَدّي أساِوْر ُيصِبُح الشِّ
يا َصديقي وَسّيدي وَحِبيبي
اِعْر.. إّنني َضيفٌة وأْنَت الشَّ
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حوار الورد والبنادق

1

ماْح .. يا َسيِّداِت الَنّدى والسَّ سالٌم عليُكنَّ
، اِزقيِّ سالٌم على َشَجر الرَّ

باْح وَمْيِس الَعباءاِت ِعْنَد الصَّ
، حنَي يجيُء َزماُن الَعصافيِر، سالٌم عليُكنَّ

ياْح أو حنَي يبدُأ َعْصُف الرِّ
سالٌم عليُكنَّ في ُكلِّ وقٍت..

فقد سقَط الفْرُق بنَي َجماِل الُعيوِن،
الْح.. وبنَي َجماِل السِّ
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2

اِئعاْت .. أيَُّتها الرَّ سالٌم عليُكنَّ
أيا َمْن تركُتَّ مْجَد املرايا

لكي تلتِحْقَن مَبْجِد النِّضاْل
.. سالٌم عليُكنَّ

يا زاِرعاِت البَنْفَسِج، والَوْرِد،
فوَق حديِد النِّصاْل

.. سالٌم عليُكنَّ
يا ُمرِضعاِت الَبناِدِق،
يا ُمشِعالِت احلراِئِق،
يا صاِنعاِت الرِّجاْل..
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.. أيَُّتها الَواقفاْت سالٌم عليُكنَّ
زايا.. كأشجاِر َوْرٍد ِبوْجِه الرَّ

اِحكاْت .. أيَُّتها الضَّ سالٌم عليُكنَّ
أماَم ِحصار املنايا.

.. يا َواِهباِت الّضحايا سالٌم عليُكنَّ
ويا َمْن جعْلُتَّ أزواَجُكّن ُنذوراً

وأوالَدُكّن ألْجِل الَبرايا هدايا
.. سالٌم عليُكنَّ

يا َمْن َكسْرُتَنّ ُكلَّ املرايا
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4

بيِع إلينا .. يا حامالِت الرَّ سالٌم عليُكنَّ
نابْل ويا حامالِت السَّ

ويا َمْن بأعُيِنُكنَّ ُتضيُء َقناديُل باِبْل
.. سالٌم عليُكنَّ

يا أُنَم النَّْصِر، تلَمُع فوَق َجبنِي املقاِتْل
.. سالٌم عليُكنَّ

يا حارساِت َمداِخِل هذا الَوطْن..
.. يا بائعاٍت أساِوَرُهنَّ
ِلَيْسَلَم هذا الوَطْن..

ويا فاتاٍت َضفاِئَرُهنَّ الطويلَة..
حتى يناَم الوَطْن..
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5

.. يا َحامياِت احِلَمى سالٌم عليُكنَّ
وَبْحَر املُروءِة والِكْبرياْء..

ْغِل، سالٌم عليُكنَّ في ورَشِة الشُّ
إنَّ احلمائَم أيضًا ُتيُد الِبناْء..
فِعنَد الِكراِم َمكاٌن ِلُكلِّ النِّساْء

باْء؟ َوَمْن قاَل إنَّ احلروَب ُتخيُف الظِّ
يِف في َكفِّ ُأنثى.. سالٌم على السَّ

يُف أْجَمَل  وقد ُيْصِبُح السَّ
ُل فيِه النِّساْء.. ما تتجمَّ
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.. سالٌم عليُكنَّ
َأقاماِتُكنَّ أرى.. أْم ُعنفواَن النَّخيْل؟

سالٌم عليُكنَّ أيَُّتها املُبِحراُت إلى شاِطِئ املُْستحيْل
.. سالٌم عليُكنَّ في َزَمٍن َعربيٍّ

ُيريدوَن فيِه اغتياَل اخُليوْل،
هيْل.. وَقْتَل الصَّ

سالٌم عليُكنَّ في زمٍن عربيٍّ
ُتداِفُع فيِه احِلجارُة عن َنْفِسها

ٍة، واخلليْل فولُة في َغزَّ وُتْذَبُح فيِه الطُّ

سالٌم عليُكنَّ في زمٍن عربيٍّ
قيُق، َر فيِه الشَّ تنكَّ

وقلَّ الوفاُء،
وغاَب األصيُل.. األصيْل.
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عْر.. سالٌم على الشِّ
سالٌم على احُلْزِن َيستوِطُن األعنُيَ العربيَّْة

سالٌم على صاِحباتي..
ُيَزْقِزْقَن مثَل العصافيِر في ساحِة الثانويَّْة

سالٌم على َبْصرِة املاِء..
ْة.. ِف واجلاهليَّ حيُث النَّخيُل يقاِتُل ضدَّ التخلُّ
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ى ِمَن املُْؤِمننْي سالٌم على َمْن تبَقّ
سالٌم على ُكلِّ َبيٍت ُهناَك..

وُكلِّ َوفيقْة
ناشيِل وُكلِّ البساتنِي ُكلِّ الشَّ

ِديقْة.. يوِر الصَّ ُكلِّ الطُّ
سالٌم أِلرَوِع ُكلِّ املداِئْن..

وأْشَجِع ُكلِّ املداِئْن
وأْجَمِل َحْرٍف قرأَناُه في األْحُرِف األبجديَّْة
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.. سالٌم عليُكنَّ
أّيُتها الثائراُت على َمْنِطِق املُُدِن احلجِريَّْة

سالٌم عليُكنَّ
يا حامياِت الُعروبِة ِمْن ِخْنَجِر الَهْجَمِة الَبربريَّْة

الْم.. سالٌم عليُكنَّ في احلْرِب، أو في السَّ
ْعِر، أو في َهديِل احَلماْم.. سالٌم عليُكنَّ في ُكُتِب الشِّ

سالٌم عليُكنَّ في َشَجِن املُْنِشِديَن،
وفي َسَحباِت املَقاْم.
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ْهِر سالٌم على شارِع النَّ
حيُث اخلواِتُ تْضَحُك َدومًا ألْهِل الغراْم..

سالٌم ِمَن القْلِب
للفاِطماِت وللعاِئشاِت
ينباِت وللَمرمياِت وللزَّ

ْقَن فوَق ِذراِع الَغماْم وللِمْئذناِت َتسلَّ
وال َتْعُذلُوني إذا ما َنِسْيُت

فصعٌب على الَعاِشقنَي الكالْم..
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َطب ْهُد من َقْلِب الرُّ ساَل الشَّ

1

هبّيْة ماِل الذَّ ُلوا وْجَه الرِّ َغسَّ
ِمن َدراويِش الُعصوِر احلجرّيْة

واْستعاُدوا ِكبرياَء املتنّبي
اٍن وَبّشاٍر واْستعاُدوا َصوَت حسَّ

وإْيقاَع احُلروِف العربّيْة
إنَّ هذا البْحَر 

ُيْحِسُن ُنْطَق الَكِلماِت الَعربّيْة



86

2

أعاُدوا إَلينا.. احلبَّ
فوَق صْحٍن من َذَهْب

فتعاَلْت قامُة النَّْخِل
َطْب ْهُد من قْلِب الرُّ وساَل الشَّ
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ْق واستَعْدنا نْكهَة الشاِي املعتَّ
وعاَدْت ِقَصُص احُلبِّ اجلميلْة

بنَي آالِف الشناشيِل
وآالِف الُعيوِن العسلّيْة

ورَأينا قمَر البصرِة مْيشي
ْة فوَق جْسر األعظميَّ
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3

كيَف ال نْشُكُر َمن ماُتوا
ناْر ْخُل والقْمُح وَزْهُر اجُللَّ ليبقى النَّ

واحُلروُف األبجديَّْة؟
كيَف ال نْشُكُر َمْن قد أْشَعُلوا أعُيَنهم

كالَقناديِل لكي يأتي النَّهاْر؟
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91

َنْخلٌة تْشَرُب ِمْن بْحِر الَعَرب 

1

ِإنَّني ِبْنُت الُكويْت
ْمِل اِئِم َفوَق الرَّ اِطئ النَّ ِبْنُت َهذا الشَّ

ْبِي اجَلميْل كالظَّ
في ُعيوني َتتالَقى

يِل، وأْشجاُر النَّخيْل َأْنُُم اللَّ
ِمْن ُهنا.. َأبَحَر أْجَدادي َجميعًا 

ُثمَّ عاُدوا.. َيْحِملوَن املْسَتحيْل..
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2

ِإنَّني بْنُت الُكويْت 
ؤلِؤ في الَبْحِر ترْعَرْعُت، ومَع اللُّ

ومللْمُت َمحاراً وُنُوما
آِه.. َكْم كاَن َمعي الَبْحُر َحنونًا وَكِرميا 

ْفُط َشيطانًا َرِجيما ثمَّ جاَء النِّ
فاْنَبَطْحنا عْنَد ِرجَليِه ِرجااًل َوِنساَء

وَعَبْدناه َصباحًا وَمساَء
حراِء.. والنَّْخوَة.. والَقْهوَة وَنسينا ُخُلَق الصَّ

عَر الَقدميا.. واملْهباَج.. والشِّ
وغِرْقنا في التَّفاهاِت..

َهَدْمنا كلَّ ما كاَن ُمضيئًا..
وَأصياًل.. وَعِظيما..
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3

إنَّني ِبنُت الُكويْت
مُس.. ُغرَفتي الشَّ

باْح  وِمْن بعِض أْسمائي الصَّ
وُجُدودي اخترُعوا األمواَج.. والَبحَر.. 

ياْح.  وُموسيقى الرِّ
َصادُقوا املوَت.. فال اخَليُل استراَحْت

ِمْن أَماِنيهم..
يُف اْستراْح..  وال السَّ

ُثمَّ حلَّْت لعَنُة الّنفِط عَلينا 
فاْسَتْبحنا كلَّ ما ليس ُيباْح
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فالَبساِتنُي ِفراٌش للَهوى 
اُت..  والنِّساُء األْجنبيَّ

ْرَن َليالينا املاِلْح ُيَعطِّ
نانيُر على األْقداِم ُتْرمى.. والدَّ

وعلى األْجساِد تْصَطفُّ الِقداْح
هَكذا يا َوطني..

ُترَفُع راياُت الِكفاْح!!
هَكذا َيْبكي على احَلاِئِط سيٌف

أَثِريٌّ أَلبي..
الْح.. هَكذا، ِمْن يأِسِه، يْبكي السِّ
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وَطني.. أصبْحُت ال أعِرُفُه
هْل هَو البازاُر؟

اُت مْن َغيِر رصيٍد.. كَّ والشِّ
وَدكاِكنُي الِقماْر؟

هل ُهو اخَلمسوَن )َهاموراً( َيـُجوُبوَن الِبحاْر؟
عُب الُكويتيُّ الذي هْل هَو الشَّ

تذبُحُه املافياُت في َضوِء النَّهاْر؟
فاغَضبي أيَُّتها األرُض الّتي

ما أَنَبْت بعَد مَخاٍض ُموِجٍع
غيَر ُفرساِن )املَناْخ(..
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اْغَضبي..
أيَُّتها األْرُض التي ناَمْت َطوياًل

في ِفراٍش من َذَهْب
اْغَضبي..

أيَُّتها األرُض التي تْشرُب بترواًل..
وَتبني َعرَشها فوَق احَلَطْب

اْغَضبي..
أّيُتها األرُض التي أْسَكرها املاُل..

وأْعَماها الَبَطْر..
إنَّني أْرُفُض أْن َأعتِبَر النِّفَط َقَدْر..
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فَأنا ال أعُبُد الّناَر..
َهْب وال أْرمي بأْطفالي َطعامًا ِللَّ

يا ِبالدي..
اْخُرجي مْن نْشرِة الُعمالِت.. واألْسُهِم..

ي إلى جيِش الَعرْب.. واْنضمِّ
إنَّ في لبناَن أطفااًل مَيوتوَن،

وِعرضًا ُيغَتَصْب..
اْغَضبي أيَُّتها األرُض،

فإنَّ األرَض ال يفَلُحها إاّل الَغضْب..
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إنَّني بْنُت الُكويْت 
ُكلَّما َمرَّ ِببالي، َعَرُب الَيوِم، بَكيْت..

رُت في حاِل ُقريٍش، كلَّما َفكَّ
بعَد أْن ماَت َرسوُل اهلِل،

َخاَنْتني ُدموعي، فَبَكيْت..
كّلما َفّكرُت في البصرِة َذاِت املِْعَطِف املُْبَتلِّ باملاِء..

َتّلى َوْجُه ُأّمي.. فَبَكيْت
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ُكّلما اْسَتْفَسْرُت أْهَل احليِّ عْن َمْوِقِفِهْم
وَتساَءْلُت ِبُحْزٍن:

ُم َماًء؟ َهْل َيصيُر الدَّ
ُم ماًء؟ َهل َيصيُر الدَّ

ْبِع َمْن َيسمُع َصوتي.. لْم َأِجْد في الرَّ
فَبَكيْت..

ْرُت ِفيَمْن َكَفُروا ُكلَّما فكَّ
اريِخ واأَلْرحاِم والُقربى في ِصَلِة التَّ

فَلْم َيْنُصروا اهلَل في املعَرَكِة الُكْبرى
َبَكيْت..

وا يا ُترى َآذاَنُهْم َكيف َسدُّ
حنَي ِبالدي لُهْم َسْقٌف وَبيْت؟



101

7

ُكّلما أبصْرُت في احُلْلم َصالَح الديِن..
َيستجِدي ُفتاَت اخُلبِز في الُقْدِس،

ْة يوِف العربيَّ ويسَتْعطي على باِب السُّ
ُكلَّما شاهْدُتُه..

حراِء عْن أحياِء َطٍيّ تاِئهًا، يسأُل في الصَّ
وَتيٍم، وُغَزّيْة..

ُكّلما شاهْدُتُه في َمركِز البوليس،
َمْرِمّيًا على احلائِط من غيِر كفيٍل أو هويَّْة

ِصْحُت مْن أعماِق جْرِحي:
عوبيُّ الذي  ها العْصُر الشُّ أيُّ

يُف يحتاُج إلبراِز الهويَّْة.. صاَر فيِه السَّ
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إنَّني بْنُت الُكويْت 
ُكلَّما َمرَّ ِببالي، َعَرُب الَيوِم، بَكيْت..

رُت في حاِل ُقريٍش، كلَّما َفكَّ
بعَد أْن ماَت َرسوُل اهلِل،

َخاَنْتني ُدموعي، فَبَكيْت..
ُكلَّما أْبصْرُت هذا الَوطَن املْمتدَّ

بنَي الَقْهِر والَقْهِر.. بكيْت
ْقُت في َخارطِة األمِس ُكلَّما حدَّ

وفي َخارطِة اليوِم..
َبكيْت..
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ُكّلما شاهْدُت ُعصفوراً ِبروما
أو ِبباريَس.. ُيَغّني

ُدْوَن أْن يشُعَر باخَلوِف.. بَكيْت
ُكلَّما شاهْدُت ِطفاًل َعرِبّيًا

يْشَرُب البْغضاَء من َثْدِي اإلذاعاِت..
َبَكيْت..

ُكلَّما شاهْدُت َجيشًا عرِبّيًا
ْعِب.. بَكيْت اَر على الشَّ ُيْطِلُق النَّ

َثني احَلاِكُم عن عْشِق اجَلماهيِر لُه ُكلَّما حدَّ
أِي.. بَكيْت ورى.. وعْن ُحّريِة الرَّ وَعِن الشُّ

ُكلَّما استْجَوَبني بوليُس ُقْطٍر َعربٍيّ
عْن َتفاِصيِل َجوازي..

ُعْدُت ِمْن حيُث َأتيْت..
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ِإنَّني بْنُت الكويْت
هْل مَن املُمكِن أْن ُيصبَح َقْلبي

ياِبسًا.. مثَل ِحصاٍن مْن خَشْب؟
بارداً..

مثَل ِحصاٍن مْن َخشْب؟
هْل مَن املُمِكِن إلغاُء انِتمائي للَعرْب؟

إنَّ جْسمي َنخلٌة تْشرُب من بْحِر الَعرْب
وعلى َصْفحِة نْفسي ارتَسَمْت

كلُّ أْخطاِء، وأحزاِن،
وآماِل الَعرْب..
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سوَف أْبقى َدائمًا.. 
اِريَخ يْأِتينا أنتِظُر التَّ

وفي َعيَنيِه ُعصفوٌر ُيغّني.. 
وَقَمْر..

وَتباشيُر مَطْر..
سوَف أْبقى َدائمًا.. 

أبحُث عْن َصفصاَفٍة.. عْن ْنمٍة.. 
راْب..  ٍة خْلَف السَّ عْن جنَّ

سوَف أْبقى داِئمًا.. 
أنتِظُر الوْرَد الذي

يطُلُع مْن ْتِت اخَلراْب..
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ِحواٌر َمَع “َوِفيقة” في َلْيَلِة ِزفاِفها

1

ها َأْنذا َأخيراً في الَبْصَرْة.. 
َولْي َكالٌم َطويٌل.. َطويٌل.. َمَع َوفيَقْة.. 

َكالٌم فيه ُخْبٌز َوِمْلٌح َوَنْخٌل َوَمْوٌج.. َوَصّيادوْن.. 
َوَبْحٌر َأْزَرُق، َوَسَمٌك َأْحَمُر.. 

ُئ فيها َأْسراَر ُطفوَلِتنا األوَلى..  وَقواِقُع ُكّنا َنَخِبّ
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ا َأْعني الَبْصَرْة ُم َعْن َوفيَقَة.. فإنَّ وأنا.. ِعْنَدما َأَتَكلَّ
ا َأْعني َوفيَقْة ُم َعن الَبْصَرِة.. فإنَّ َوِعْنَدما َأَتَكلَّ

َفُهما َفْصالِن في ِكتاٍب واِحْد.. 
َولُْؤلُْؤتاِن في َخْيٍط واِحْد.. 

َوَنْهراِن َيْنُبعاِن ِمْن َقْلبي
َوَيُصّباِن في َبْحِر الَعَرْب.. 
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2

ماذا َأقوُل لَوفيَقَة ِعْنَدما َأراها؟ 
ماذا َتقوُل لي ِعْنَدما َتراني؟ 

َلْم َتْتُرِك الَبْصَرُة َلنا َكالمًا َجمياًل َنقولُُه َلها.. َأْو 
َعْنها.. 

َسَرَقْت لَُغَتنا ِمّنا.. 
َوَتَرَكْتنا عاِطِلنَي َعِن الَغَزِل.. َوعاِطِلنَي َعِن الَعَمْل.. 

َسَرَقْت ِشفاَهنا ِمّنا.. 
َل َيَديها..  َفَلْم َنُعْد قاِدريَن َعَلى َأْن َنْشُكَرها.. َأْو ُنَقبِّ

َسَرَقْت كاميراِتنا ِمّنا.. 
َوَلْم َتْسَمْح َلنا َأْن َنْلَتِقَط صوَرًة ِتْذكاريًَّة َلها.. 

َجٌة ِبَدِم الُبطوَلْة..  َوهي ُمَضرَّ
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3

كاِم َبْحثًا َعْن داِر َوفيَقْة..  ى َبنْيَ الرُّ َأَتَشَّ
ناشيْل..  ى ِمْن َخَشِب الشَّ َأْجَمُع في ُجيوبي ما َتَبقَّ

َوَدفاِتِر اأَلْطفاْل.. 
َوُفَسْيِفساِء املآِذْن.. 

َوَرماِد النَّخيِل امُلَْتِرْق.. 
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َنِصُل ِإَلى داِر َوفيَقْة.. 
َتْشَتِعُل احَلراِئُق في الَقلْب.. 
ْة َمويَّ ُر إيقاُع َدْوَرتي الدَّ َوَيَتَغيَّ

َنَتعاَنُق َكَنْخَلَتنْي.. 
ُل ِبُدموِعنا َكَغْيَمَتنْي.  وَنَتَبلَّ

ال َتزاُل َوفيَقُة َبْعَد َسَنواْت.. 
َجًة ِبُأنوَثِتها..  َوْرَدًة ُمَضرَّ

َعْيناها طاِئراِن قاِدماِن ِمْن َسَفٍر َبعيْد
َوَشْعُرها َلْوَحٌة َمْرسوَمٌة ِباحِلْبِر الّصينّي.. 

َوِفْيها َشْيٌء ِمْن راِئَحِة املَصاِحِف الَقدمَيْة.. 
َوَشْيٌء ِمْن راِئَحِة اأَلْطفاِل ساَعَة ُيوَلدوْن.. 
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5

اْشَتْقُت ِإَلى َلْيِل الَبْصَرْة
ْرَشِف املَْشغوِل ِبالَنّدى والَقطيَفْة..  اْشَتْقُت ِإَلى الَشّ

َت ِتْثاِل بدر شاِكر السّياْب..  َأْجِلُس َمَع َوفيَقَة َتْ
َيْخُرُج الُعْشُب ِمْن َمساماِت احَلَجْر

َويْأِتينا َصْوُت السّياِب داِفئًا.. 
َشْوٌق َيُخضُّ َدمي ِإَلْيِه، كأنَّ ُكلَّ َدمي اْشِتهاْء
ُجوٌع ِإَلْيِه.. َكُجوِع ُكلِّ َدِم الَغريِق ِإَلى الَهواْء
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الِم ِإَلى الِوالَدْة َشْوُق اجَلننِي ِإذا اْشرأبَّ ِمَن الظَّ
ِإّني ألْعَجُب َكْيَف مُيِْكُن َأْن َيخوَن اخلاِئنوْن

أَيُخوَن ِإْنساٌن ِبالَدْه؟ 
ِإْن خاَن َمْعَنى َأْن َيكوَن، َفَكْيَف مُيِْكُن َأْن َيكوْن؟ 

الْم ْمُس َأْجَمُل في ِبالدي ِمْن ِسواها، والظَّ الشَّ
الْم الُم ُهناَك َأْجَمُل، َفْهَو َيْحَتِضُن السَّ َحتَّى الظَّ

واَحْسَرتاُه َمَتى َأناْم!!
فُأِحسُّ َأنَّ َعَلى الِوساَدْة

ْيفيِّ َطاّلً فيِه ِعْطُرْك..؟  ِمْن َلْيِلَك الصَّ
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ِجُئْت ِإَلى الَبْصَرِة أِلَْحُضَر ُعْرسًا
َأنا، ُمْنُذ َسَنواٍت َلْم َأْحُضْر ُعْرسًا.. 

َوَلْم َأْشَتِرْك في َفَرٍح َحقيقْي.. 
َوَلْم َأْمِش في َزفَِّة َعروْس

ِجْئُت ِإَلى الَبْصَرِة أِلَْحُضَر ُعْرَس َوفيَقْة.. 
َلْم َأْحِمْل َمعي ثيابًا َجديَدًة َوال َهدايا َوال ُوروداً.. 

َحَمْلُت َمعي َوْرَدَة الَقلْب.. 
ُلني ِمْن رْأسي ِإَلى َقَدَمّي َأْمطاُر الَفَرِح ُتَبِلّ
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َجِت الَبْصَرُة َزواجًا َمْلَحمّيًا..  َتَزوَّ
َعَلى َطريَقِة اإِلْغريْق

َفَقْد كاَنْت َقَمراً.. واأَلْقماُر ال َتْنَتِظُر َطوياًل
ْوجيِة، َكما َتْفَعُل ُكلُّ كاَن ِبِإْمكاِنها َأْن َتْرَكَب ِقطاَر الزَّ

املُراِهقاِت واحلامِلاِت، وأْن َتْقضَي ِرْحَلَة َشْهِر الَعَسل
َوَلِكنَّها َهَرَبْت ِإَلى ِذراِع الَوَطْن..
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كاَن ِبِإْمكاِن َوفيَقَة َأْن ُتساِفَر َعَلى َيْخِت اأَلْحالِم، 
َهْب،  ِة والذَّ َوتأُكَل مِبَالِعِق الِفضَّ

َوَتْشَترَي ِجهاَز ُعْرِسها ِمْن باريَس َولندَن، 
ْوجيِّ ِمْن إيطاليا..  وأثاَث َبْيِتها الزَّ

ْة..  ًة َمَع َحماِئِم َمديَنِة الُبْنُدقيَّ َوتأُخَذ ُصوراً ِتْذكاريَّ
َوَلِكنَّها َقْبَل َأْن ُتغاِدَر الَبْصَرْة، 

ُل صاروٍخ َسَقَط َأوَّ
َعَلى احَليِّ الَّذي َتْسُكُن فيِه.. فأْحرَق الُبيوَت، 

واأَلْطفاَل َوَبساتنَي النَّخيْل.. 
َفْر..  وأْحَرَق َأْيضًا َخراِئَط السَّ
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َوِبَلَحظاٍت، اتََّخَذْت َوفيَقُة َقراَرها.. 
واِج ِمْن ِإْصَبِعها..  َخَلَعْت خاَتَ الزَّ

َوَلِبَسْت خاَتَ املَْعَرَكْة.. 
ْة..  ْرعيَّ َهَرَبْت ِمَن الباِب اخَلْلفيِّ ِلْلَمْحَكَمِة الشَّ

ْجنيْد..  ِة التَّ َوَذَهَبْت ِإَلى ُمديريَّ
واْنَقَطَعْت َأْخباُر َوفيَقَة َعّني.. 

اْنَقَطَعْت َرساِئُل الَقَمْر. 
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َبْعَدما َصَدَر َقراُر َوْقِف ِإْطالِق الّناِر ِبساعاْت.. 
جاَءني تلْكٌس ُمْسَتْعَجٌل ِمْن َوفيَقَة َتْدُعوني ِإَلى

َحْفَلِة ِزفاِفها.. 

َوَرَكْضُت َعَلى َأْهداِب َعْينيَّ
أِلَْحُضَر ُعْرسًا ال ُيْشِبُه اأَلْعراْس.. 
جنِي يا َوفيَقْة؟  - َوَلِكْن َمْن َتَتَزوَّ

يْف.  ُج ِإاّل السَّ َل، فأنا ال َأَتَزوَّ ْيَف.. َسْيفَي اأَلوَّ - السَّ
َبَهَرْتني َشجاَعُتها، َوَتساَءْلُت َبْيني َوَبنْيَ َنْفسي: 

واَج ِمَن  ْلَن الزَّ “ما َعَدُد النِّساِء الَعَربّياِت اللَّواتي ُيَفضِّ

يوِف؟”.  السُّ
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كاَن ُعْرُس َوفيَقَة ُعْرسًا ِبُكلِّ َمْعَنى الَكِلَمْة.. 
ُكلُّ صاِنعي اأَلْزياِء الَفَرْنسينَي واإليطالّيني.. 

َأْرَسُلوا َبْرقّياِت اْعِتذاْر.. 
ْهَرِة كاَنْت َمْصنوَعًة َفَفساتنُي السَّ

َهداْء ِمْن َأْكفاِن الشُّ
واأَلْحجاُر الَكرمَيُة كاَنْت َمْصنوَعًة ِمْن ُعيوِن اأَلبطاْل.. 

َوَعقيُق اخَلواِتِ كاَن َمْصنوعًا ِمْن َدِم املُقاِتلنْي.. 
َأّما الُعقوُد واأَلساِوُر واأَلْقراُط، 

َفَقْد كاَنْت َمْصنوَعًة ِمْن َبقايا الرَّصاِص الفاِرِغ، 
واريِخ الَّتي ُأطِلَقت َوَشظايا الصَّ

موْد..  ِة الصُّ َعَلى َهِذِه املَديَنِة اخُلرافيَّ
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 ، ، واأَلميِركيِّ الِح الروسّي، واإِلْسرائيليِّ ُكلُّ السِّ
، الَّذي َتساَقَط َعَلى َمديَنِتُكُم الباِسَلْة،  والّصينيِّ

َلْتُه ِنساُء الَبْصَرِة ِإَلى َجواِهَر،  َحوَّ
َأْيَن ِمْنها َجواِهُر الَعْرِش الِبريطاني؟ 

ُح املَْرَأَة الَبْصراويَّة،  َوِلَهذا ُأَرشِّ
ِلَتكوَن َمِلَكًة جِلَماِل العاَلْم. 

ًة َوَلْو َأنَّ ليوناردو دافنتشي رأى اْمرأًة َبْصراويَّ
ُتاِرُب َقْبَل َأْن َيَرى اجُلوُكوندا.. 

اَلْختاَر املَْرَأَة الَبْصراوّيَة َنوَذجًا ِلَعَمِلِه الَفّنيِّ الَكبيْر. 
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