
د. الزين عباس عماره



فهرسة املكتبة الوطنية أثناء النرش - السودان

811.9624    الزين عباس عماره 1939
ز.ق  

قصائد من بريطانيا/ الزين عباس عماره. - ط2.مزيدة .الخرطوم : 
دار باركود للرتجمة والنرش والتوزيع، 2022.

94ص: 24 سم.
ISBN 978-99988-0-600-9 :ردمك

1. الشعر العربي- السودان.  أ. العنوان

النارش

تلفون: 999813222 249 +
E-mail:bcode@barcodebookshop.com

www. barcodebookshop.com

الطباعة
سينان العاملية للطباعة

التصميم الداخيل وتصميم الغالف 
محمدالهادي السنويس

© حقوق الطبع والنرش والتوزيع محفوظة لدار باركود

رقم اإليداع: 2022/002490338

طبعة ثانية 2022
مزيدة ومنقحة

الطبعة األوىل 1970



الفهرست
5 اهداء      

6 اهداء الطبعة الثانية    

7 مقدمة       

9 مقدمة الطبعة الثانية    

13 تجربة الغربة     

16 الطب... واألدب     

18 الشعر       

23 »خواطر غريب يف لندن«    

28 »جمال عبد النارص«    

33 »رسالة تحت مظلة الجليد«   

35 »تذكار«      

36 »ليلة عيد امليالد«    

37 »أحزان املنفى«     

39 »صور القرية«     

41 »خواطر الغريب«    

42 »حديث املدينة«     

44 » حلم العودة «     



47 »رقصة جوليانا«    

50 »وقفة عند قرب أبي«    

54 » املضيفة «     

57 » رسالة اىل بولني يف عيد امليالد«    

61 »بطاقة ضائعة«     

63 »خمس صفحات من مفكرة أيلول«  

69 »اسمها آن«     

72 »حاشية«     

73 كلمات ملتهبة يف وداع صديقتي بريطانيا  

78 تهنئة قلبية مليالد »َزيْن«    

82 لبيك يـا وطني     

84 وداع األحبة     

87 رسالة إىل أحىل عناويني    

90 )بطاقة حب لالمارات(    

93 )الشمعة املنطفئة(    



5

اهداء

�إىل طفلتي... �آن

�أهدي هذ� �لديو�ن

»ق�صائد من بريطانيا«
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اهداء الطبعة الثانية

اإيل حفيدي اجلديد

زين – فرحة ال�شمعتني

�سمعة يف حياة والديه ت�سيء درب امل�ستقبل املوعود

و�سمعة يف حياتي اأعادت يل نظري املفقود 

واأدخلت الفرحة يف قلوب اجلميع
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مقدمة 
ل�س��ت من املوؤمنني بج��دوى املقدم��ات، وكنت اأف�س��ل اأال تكون هناك 

مقدمة وعندما فر�س��تها �س��رورة احلدث اآثرت اأال تكون عن الديوان، رغم 

وجودها بني دفتي الغلف فهي اإجابات للأ�سئلة التي طرحت علَي يف اأكرث 

من جمال يف اأوقات متفاوتة.

وق��د راأيت واأن��ا يف منت�سف العقد الرابع من العم��ر اأن يكون يل موقف، 

واأن األتزم براأي يف هذه الق�سايا، قد ال ت�سل درجة عالية من الن�سوج ولكنها 

ال تخلو من ق�سط وافر من ال�سدق واالأمانة االأدبية.

اإجاب��ات مبت�س��رة بال�سورة الت��ي تفر�سه��ا م�ساحة ال��ورق وطول نف�س 

القارئ املتتب��ع للق�سايا، وقدرتي على االإقناع باأقل ق��در من الكلمات، واأنا 

اأعرف �سلفا اأن ال��راأي �سيثري ق�سايا اأكرثاأواأقل اأهمية، وقد يفتح اأبوابا ظلت 

مغلق��ة بفعل الزمن يف الرحلة الطويلة الت��ي غاب فيهاوجهي عن – مطالعة 

النا�س وقلمي عن معانقة الورق.

ومل��ا كان االيج��از طاب��ع كل مقدمة فلتك��ن االإجابة عن راأي��ي يف جتربة 

الغرب��ة. اإىل اأي ح��د اأثرت ح�سي الفن��ي اأواأفقرت موهب��ة االإبداع؟ وراأيي 

يف ال�سع��ر، ق�سي��ة الرمز والو�س��وح، اإىل اأي حد ن�سطت احلرك��ة االأدبية اأو 

قع��دت بها؟ واأخريا علقة الطب النف�سي باالأدب وهو راأي اأثري يف كثري من 

ال�سحف ال�سيارة يف بداية ال�ستينيات ومازال يطاردين ال�سوؤال يف التجمعات 

اخلا�سة واملجاالت االأدبية العامة.
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اإنن��ي ال اأملك قدرة »كولن ويل�سون« يف )اأبعاد االإن�سان( الأطرح اجابات 

قاطع��ة الأ�سئلة يف غاية التعقيد ولكن��ي اأملك ح�سيلة جتربة يف جمال عملي 

ت�ستل��زم مني ا�ستيعاب مهام املرحلة النف�سية التي مير بهااجليل املعا�سر، من 

اأنا؟ ومن �ساأكون؟



9

مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة.. مرة أخرى*

اكت��ب هذه املقدمة الننى كنت وما زل��ت لدى قناعة كبرية باأن من اأكرب 

معوقات االإبداع فى ال�س��ودان هى �سعوبة الن�سر، وتظل الكتب والدواوين 

ال�سعرية واال�سدارات الفكرية حبي�س��ة االإدراج حتى يرحل املبدع، وتبداأ 

املنتدي��ات والهيئ��ات االأدبية تتبارى ف��ى ن�سر تراث الراح��ل العظيم الذى 

كانت حتجبه ع��ن اال�سواء مقولة )اإن �ساء اهلل يوم �سكرك مايجى(. وعندما 

ياأتى هذا اليوم ورمبا عمل باحلديث ال�سريف )اذكروا حما�سن موتاكم(....

اق��ول ه��ذا عندما اق��رح على النا�س��ر االأدي��ب ال�سديق دكت��ور حممد 

ال�سادق جعفر �ساح��ب )دار باركود( عمل طبعة ثانية لهذا الديوان )ق�سائد 

من بريطانيا( دون غريه من الدواوين  املوجودة فى املوقع االإلكروين اخلا�س 

بي اأجابنى الأنه وجد فى هذا الديوان ق�سيدة: )خواطر غريب فى لندن(

التي اأقول فيها :

 ودع همومك اإذ تودع لندنا

 وارحل اإىل ال�سودان قلبًا اآمنًا

واأنه كان يجد فيها كثريًا من الرويح النف�سي عندما كان مبتعثًا للدرا�سة 

اآن��ذاك. وا�سهد اأن��ه نف�س ال�سعور ال��ذى دفعنى لكتاب��ة الق�سيدة حتى بعد 

اأن تغ��ريت االأحوال املعي�سية واالجتماعية مع��ي، وتوفرت ىل حياة اف�سل 

وانفرج��ت عن��دى اأزمة ال�سك��ن الأطفايل، لكن ظ��ل احلن��ني اإىل ال�سودان 

ي�س��دين حتى عند ما ح�سل��ت على زمالة الطب النف�س��ي رجعت فورًا اإىل 
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ال�س��ودان بحث��ًا عن امللذ االآمن واحل�س��ن الدافئ من �سقي��ع ال�ستاء. و بعد 

مي��لد ابنت��ي الدكتورة اآن مبا�س��رة ويف زمان كانت عقيدتن��ا اأن البحث عن 

غ��ري اجلن�سي��ة ال�سودانية جرمية فى ح��ق الوطن.. فى زمان امل��د الثوري يف 

ال�ستيني��ات واكتفي��ت باه��داء الديوان لها، وع��دت اإىل ال�س��ودان وعمرها 

�سهران، وكنت فرحًا وال اأريد اأن اأكرر ما �سبق يل كتابته فى كتابي )رحلتي 

مع الطب النف�سي(، ولكنني تعجبني املقاربة بني حياتي يف بريطانيا با�سجان 

)خواطر غريب يف لندن( واقامتي حتى اليوم يف االإمارات، حيث توفرت يل 

كل ظ��روف احلياة الكرمية منذ اللحظة االأوىل، وكتبت ق�سيدة )بطاقة حب 

للم��ارات( لكنني بقيت اأعي�س حياتي بقلب يفي�س حبًا عميقًا للإمارات، 

وال يحل��م بجواز بديل لل�س��وداين.. مقارب��ة الظل والعود.. فل��ن ي�ستقيم 

الظ��ل والعود اأعوج..فلذلك مل تهداأ ا�سج��ان الغربة خارج الوطن هنا بكل 

مظاه��ر النعيم و ال��رف، وهناك بكل م�ساعب اجلحي��م وال�سظف، وهذا ما 

قلته فى  ق�سيدة )لبيك يا وطنى( بعد عودتى لل�سودان، وهى اأ�سبه ما تكون 

متلزم��ة )م��ع خواطر غريب ف��ى لندن(. نف���س امل�ساعر الت��ي دفعتني من 

بريطاني��ا اإىل داخل ال�سودان، وخرجت م��ن ال�سودان اإىل داخل االإمارات. 

فق��ط فيها يتج�سد احللم الكبري فى الع��ودة االأبدية... ورغم الفارق النوعي 

واملو�سوع��ي يف ظ��روف احلي��اة الت��ي دفعتني م��ن بريطاني��ا وجذبتني اإىل 

االإمارات اإال اأنني ما زلت اأردد:

حنانيك يا اأمي حنانك يا اأبي

وهل ارجتي من دون غريك حانيا

د واأ�سقى يف هواك وغايتي اأِجّ
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اأراك على احلالني عني را�سيا

ومن اأجل عينيك اللتني اأراهما

ت�سعان حبًا �سادق الوعد ناميا

تهون عذابات ال�سنني وتنجلي

�سحابات حزن جتعل احلزن غاليا

وما قيمة الدنيا اإذا مل ت�سمني

اإليك وتدعوين فلبيك داعيا

ولكنن��ى اأت�س��اءل اإىل مت��ى تبق��ى الطيور املهاج��رة بني اأمني��ات العودة 

اجلاذبة اأو الط��اردة، والدعوة الكاذبة اخلادعة الت��ى تفرق بني النقي�سني من 

املغرب��ني باخل��ارج، واملقربني بالداخل مهم��ا اأنفق اأولئك عل��ى هوؤالء حبًا 

ومودة وعطاء، حتى اأ�سبح اغلب املهاجرين غرباء وطوبى للغرباء.

لق��د انق�ست االآن اأربعة عقود ما بني بعثتى املوقوتة فى بريطانيا وغربتى 

املفتوحة فى االإمارات.. امل�سافة الزمنية ما بني الطبعة االأوىل والثانية للديوان 

هي عمر جيل كامل، اأ�سبح الداخل مفقودًا واخلارج مولودًا حتى اأن معظم 

اجليل اجلديد يبحث عن اخلروج من الوطن..من اآالف النازحني واللجئني 

جوًا وبرًا وبحرًا يف قوارب املوت، ال يريدون طوق جناة والوطن ظل يدور يف 

حلقة مفرغة، من حكم �سمويل ع�سكري طويل تتبعه ا�سراحة حمارب يف 

ثورة �سعبية جمه�سة، ال تزيد عن ثلث �سنوات فى الدورة اخلبيثة. وكانت 

النتيج��ة اأ�سبه بتدحرج ال�سخرة من قمة اجلبل، والعودة اإىل الوراء مب�سافات 

خرافي��ة فى كل منا�سط احلياة ال�سيا�سي��ة واالقت�سادية واالجتماعية. ولي�س 
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اأق��وى دليل على ذلك م��ن ت�سنيفه )�سلة غذاء العامل( ف��ى الثمانينبات اإىل 

ر�س��ده فى موقع ال��دول املهددة باملجاعة االآن، وقد م�س��ى �ستون عاما على 

ا�ستقلله ومل ينعم حتى الي��وم باأى نوع من موارده الطبيعية، التى ينتظرها 

كل العامل فوق االأر�س وحتت االأر�س.

ويكفى اننى كاحد اأبناء اجليل املنكوب، ول�ست اف�سلهم والذى يبحث 

ع��ن ملذ اآمن فى وطن مغل��وب على اأمره خرجت م��ن بريطانيا، يدفعني 

ال�س��وق الغري��زي اإىل امل��لذ االآمن فى ال�س��ودان، فوج��دت نف�سي كالذي 

ي�ستجري من الرم�ساء بالنار داخ��ل ال�سودان حتى وقد كنت م�ست�سحبًا كل 

معانى احلب والت�سحية من اأجل بناء الوطن اجلديد.

يكف��ي اننى خرجت م��ن بريطانيا اأحمل على كتف��ى طفلتي اآن، التى 

اهدي��ت لها الطبع��ة االأوىل من هذا الديوان للعي�س ف��ى ال�سودان، وحملت 

مع��ى كل متطلبات البقاء فيه وم�ستلزمات ال�سمود به. وي�ساء اهلل اأن اأخرج 

منه ثانية وتن�ساأ ابنتي الدكتورة اآن وتتعلم وتتزوج وتنجب وتعمل ا�ست�سارية 

للطب النف�سى خارج ال�سودان، فى دول��ة االإمارات، وت�سدر الطبعة الثانية 

للدي��وان واأن��ا ق��د تقاعدت ع��ن العم��ل نهائيًا فت�سب��ح كفيلت��ي بجن�سيتها 

الربيطاني��ة واقامتها االإماراتية م��ع اأطفالها...الأعي�س و�س��ط احفادي خالد 

ويو�سف وملار وزين واأنا ما زلت قاب�سًا على اجلمر، احمل بطاقتي ال�سودانية 

رين واملغرب��ني وامل�ستغربني،  �س��اين �س��اأن الكثريين من املهاجري��ن واملهجَّ

والذي��ن اغربوا طويًل ليعودوا اأخريًا لق�ساء خريف العمر يف الوطن ول�سان 

حالهم يقول:

لك اهلل يا وطني
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تجربة الغربة
اإن احلدي��ث عن الغربة ال يحتاج اإىل مقدم��ة، اإنها الغربة وكفى. ولكننا 

�سنحت��اج اإىل تعريف البع��د الثالث للغربة النتيج��ة املو�سوعية للتفاعل بني 

الغرب��ة واالإن�سان،الوح��دة الت��ي بدون ا�س��م، وحدة هي اأق�س��ى من وحدة 

ال�سخر يف اأعلى قمة اجلبل، اإنها لي�ست غربة عبداملعطي حجازي يف )مدينة 

بل قلب( غربة الريفي الذي طحنت اأع�سابه املرهفة ح�سارة املدينة، ولكنها 

الف��راغ النف�سي النا�سئ من االإح�سا�س بالغربة يف وطن اآخر، �سعور باملاأ�ساة، 

ب�سكل اأكرث حدة واأبعد عمقا.

�سعور الغربة متزق نف�سي حاد، �سراع االإن�سان يف اأن يكون حمبا وحمبوبا 

يف ب��لد ال تتعرى من اأجل املحبة فقط، يف اأن يكون قابل ومقبوال بني اأنا�س 

يقي�س��ون �سل��وك الف��رد بامل�سط��رة عواطفه بالرموم��ر، اأن يك��ون ح�سيلة 

ملي��ون عاطفة، ت�سب يف نا�سية نهر واحد، فه��و يخ�سى اأن يفقد حنان كل 

ف��رد، فيقول له املجتمع: اأنت جاهل اأم جمن��ون؟ في�سيبه ال�سداع الن�سفي 

وت�سحق��ه االأف��كار اال�سطهادية ويعود يف ي��ده قب�سة ريح بع��د اأن غا�س يف 

اأعم��اق احل�س��ارة ال�سحلة، فارتد اإىل طبيعت��ه االأوىل ب�سدمة نف�سية جديدة 

ُقدمت له يف طبق ف�سي. 

جتربت��ي لي�ست غرب��ة )كامو وكاف��كا( حي��ث تتج�سد ا�ستحال��ة الن�سر 

وتتجدد الرغبة يف الرحيل اإىل جزر جمهولة، بعيدة عن عيون النا�س »كانت 

املدينة موم�سا عجوزا ذات وجه �ساحب متعب ال يعرف االبت�سام«. 
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اإن الغرب��ة لوحة جت�سم قلقا نف�سيا يعي�سه الف��رد يف اإطار ماأ�ساوي مغلق يف 

اأب�س��ع �سور الظ��لم، فالفرد يف الغربة رق��م يف كتيبة مقاتل��ة تخرج يف مهمة 

خط��رة ق��د ال تعود بعدها وق��د تعود بع��د اأن فقدت معظ��م اأفرادها يف حقل 

االألغ��ام الذي زرعه العدو، هذا الع��امل املعا�سر، الذي م�سخ �سخ�سية الفرد، 

وانك��ب يف معامله احلديثة ي�سرح عواطفه بالعق��ل االلكروين يزيد حوا�سه 

اخلم���س، بحوا�س جديدة ي�ستطيع بها اأن ين�سى القلق ويحارب التوتر وي�سع 

اع�سابه يف ثلجة ال تتاأثر بحرارة الواقع املعا�س.

اإن الغرب��ة جت�سد املاأ�ساة ب�سكل مفج��ع، واإذا مل ت�سف جديدا ملاأ�ساة كل 

فرد داخل ج��دران عزلته النف�سية فاإنها جتعل االأل��وان �سارخة، والنتوءات 

بارزة يف ج�سم حياتنا، التي يحاول املجتمع اأن ي�ستعمل كل مهارة امل�ساحيق 

احلديثة حتى توافق ال�سورة امل��زاج ال�سيا�سي والو�سع االقت�سادي وال�سرور 

االجتماعي��ة. وق��د ا�ستجاب اأكرث النا���س لهذه العملي��ة. عملية غ�سل املخ 

واآث��روا اأن يخ�سعوا لل�سرورة فانغم�سوا يف ملذات احلياة، ب�سورة انتحارية، 

تعاطوا املخ��درات ومار�سوا اجلن���س وعا�سروا املوم�س��ات واأ�سيبوا باملر�س 

الع�سب��ي، اأعل��ى مراحل اال�ستجاب��ة الفوري��ة لل�سباق احل�س��اري الذي مل 

ينطلق من حلبة واحدة ومل حتدد له �ساعة �سفر.

لقد اأو�سكت الغرب��ة اأن تدفعني يف هذا االجتاه، ولكنني وقفت ك�سجرة 

ال�سنوب��ر اأم��ام رياح عاتي��ة تهب من كل اجله��ات. ودهنت جل��دي بطبقة 

�سميكة من جلد التما�سيح امل�ست��وردة من بلدنا، وحقنت �سرياين بجرعة 

امل�س��ل الواقي جلنون الع�سر، حتى اأ�سبح بيني وبني دخول الدير ومنا�سك 
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العبادة خطوات، فوقفت باخلارج مم�سكا مب�سبحتي القدمية المياين ال�سميمي 

باأن اأر�سنا القدمية تتحول، ونحن ندور كال�سم�س يف فلك مر�سوم لنخرج يف 

النهاية نحمل يف اأيدينا �سهادة جديدة باجتيازنا مرحلة اخلطورة.

ولك��ن لقد فتح��ت الغربة عيوين على ا�سياء كن��ت اأحت�س�سها وال اأراها، 

ولف��رط ما اآمنت بها، كنت اأزورها كال�سري��ح ورف�ست حمل م�سباح علء 

الدين خ�سية اأن اكت�سف اأن ال�سنم الذي عبدته كان وهما عالقا يف ذهني، ال 

وجود له داخل ال�سريح املغلق ومفاتيحه يف جيب العقيدة. ورو�ستني على 

– ممار�سةالتفت��ح الذهني وريا�س��ة االأخذ والعط��اء، وخل�ستني من عنرية 
الفكر ودمياجوجية العقيدة. فلم اأعد ذلك الثور االأ�سباين الذي يهيج ملجرد 

روؤي��ة اللون االأحم��ر، واأعطتني فر�ساة جديدة، وعلب��ة األوان وقطعة قما�س 

اأبي���س الأر�سم نف�سي اأم��ام مراآتها ال�سافية، الأجد فر�س��ة لقيا�س امل�سافة بني 

االأ�س��ل وال�س��ورة، وكان��ت النتيجة حتلي��ل نف�سيا دقيق��ا ل�سخ�سيتي على 

درجة عالية من ال��ذكاء، اأكرث عمقا من النقد الذاتي الذي مار�سناه �سنوات 

طويل��ة، وطوين��اه يف ملفاتنا ال�سري��ة، الأنه مل يكن �س��ورة مطابقة لتطلعاتنا 

ال�سخ�سية، ورغباتنا املكبوتة.
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الطب... واألدب 
لي���س من باب املكاب��رة اأن نق��ول اأن الطب النف�سي، م��ن بني كل فروع 

الط��ب الب�سري اأك��رث قدرة عل��ى فتح اأكرث م��ن مدخل ل�سك��وى املري�س، 

بحيث يع��رف الطبيب النف�سي من اأ�سرار املري���س وحياته اخلا�سة، ميوله، 

ومزاج��ه، وقلقه، وم�سراته، اأكرث من اأط��راف علقاته العائلية، وبال�سرورة 

الوحي��د بني االأدباء والكتاب ير�سد وي�سج��ل ويحلل نف�سية املجتمع الذي 

يحمل هموم��ه بحكم مهنته. فالظاه��رة العار�سة يف نظ��ره موؤ�سرات دقيقة 

الأبعاد عميقة يف بن��اء املجتمع وتركيب االأ�سرة، وبالفعل واملمار�سة الوحيد 

بني ال�سعراء الذي ينبغي اأن يعي ماذا يكتب؟ ملن �سيكتب؟ وماذا ينبغي اأن 

يق��ول؟ وعليه يف البدء حتديد متى ي�ستعمل الرمز؟ ومتى يلجاأ اإىل املخاطبة 

املبا�س��رة؟ اأي القطاعات اأكرث قدرة على فهم وه�سم ما يريد اأن يقول؟ األي�س 

ر�سالة االأديب كل هذه االأ�سياء جمتمعة؟ بينما يخاطب ال�ساعر االآخر مهما 

كانت اأ�سالته وقدرت��ه قطاعا يفر�س فيه قدرا من الوعي ودرجة من الذكاء 

ورهافة احل�س الفني جتعله ق��ادرا على ا�ستيعاب مدلول الرمز يف امليثولوجيا 

االإغريقي��ة، �سيزيف وبروميثو�س..الخ لي�سعد الق��ارئ اإىل منزلة ال�ساعر ال 

اأن ينزل ال�ساعر اإىل مكانة القارئ خ�سية مر�س ال�سحالة واالإ�سفاف.

واإذا ج��از هذا التعميم يف جمتمعات اأخ��رى و�سلت درجة من الوعي، 

اأ�سبحت موؤلفات جوركي، هيج��و ودو�ستويف�سكي، و�سك�سبري، و�سارتر 

واأغاثا كري�ستي جزءا �سغريا من مكتبة االأ�سرة، فاإننا واهمون اإذا كتبنا بنف�س 

االأ�سلوب الأفراد كثريا ما يجهلون اأ�سهر االأدباء ال�سودانيني، ويعجزون عن 

اإدراك الفرق بني الق�سة وامل�سرحية..الخ. 
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اإن الط��ب النف�سي قيث��ارة جديدة تع��زف اأنغاما متج��ددة، م�سحونة بعنا�سر 

املاأ�س��اة! اأزمة الي��وم، كاآبة الغ��د، االأرق، ال�سعور باخلوف، الرغب��ة يف االنتحار، 

فق��دان الذاك��رة واخلوف م��ن مر���س االأع�س��اب، تراجيديا حمبو�س��ة يف �سدر 

الطبيب النف�سي متلأ رئتيه وت�سغل قلبه ومتزق وجدانه، وبذلك يتحقق له اإمكانية 

نق��ل احلياة اإىل النا���س يف اأ�سدق �سوره��ا، واأدق ملحمه��ا، يف الداخل وال�سور 

تتداع��ى يف خميلته ب�سكل عفوي ي�سبح يف النهاي��ة لوحة... كقو�س قزح تن�سح 

بااللوان،األ��وان التعا�س��ة التي ذاق طعم��ه بكل االإنفع��ال التلقائ��ي، واالإن�سجام 

احلقيق��ي، في�سبح للظاهرة مدلول نف�سي اأكرب من التفا�سيل اجلزئية، فالكل لي�س 

جمموع االأجزاء يف نظر الطبيب النف�سي. هذه م�سيدة ال�ساعر الذي مل يجد نف�سه 

بع��د، فيلجاأ اإىل ا�سطياد الغريب والغام���س فينفذ اإىل قلب القارئ من جهة العني 

العمياء، واجلانب امل�سلول بفعل تركيبة العقار ال�سحري، الذي يحدثه مزج الرموز 

يف العم��ل ال�سع��ري. اإن على الطبي��ب النف�سي الذي يكتب ال�سع��ر اأن يبر القلق 

والتوت��ر الذي هو �سبب نك�سة الف��رد وحتوله اإىل العزلة ومر�س االأع�ساب، ويزيد 

من مرارة هذه النك�سة انغما�س الفرد يف كافة ملذاته احل�سية، املخدرات، امللهي 

ال�سذوذ اجلن�سي...الخ والطبيب النف�سي عليه عبء النفاذ اإىل اأوهام النا�س اأوال، 

ثم عملية تبديدها ثانيا، باالإدراك املتكامل لنوعيتها وظروفها وملب�ساتها.

اإن علي��ه خلق يوتوبيا جديدة اأو مدينة فا�سل��ة يف عقل كل فرد، وح�س 

كل جماع��ة،ال مدين��ة خرافي��ة يف اأنقا���س وه��م عالق كخي��ط العنكبوت 

يف ج��دران املعابد القدمية، الت��ي �سوهت وجه احلياة وجم��دت حركتها اأن 

يفلت م��ن قب�سة الكتاب اإىل رحاب��ة املمار�سة للع��لج، بالكلمة بااليحاء، 

باال�سرخاء، باملو�سيقى، بال�سعر.



18

الشعر 
اإنن��ي اكتب ال�سع��ر لكي اأ�سع ب�سماتي على لوح��ة فنية... تظل عالقة 

عل��ى جدار العامل، ال��ذي �سعد اإىل اأعل��ى قمم املتعة ثم انح��در اإىل اأ�سفل 

ب��وؤر ال�سياع. اأنا اأجاهد لكي تظل لوحتي م�سمرة يف مكانها، �سامقة ت�ستمد 

نقاءه��ا من الت�ساقه��ا بقلب اجلماه��ري املتعط�سة اإىل املعرف��ة، ال تلهث وراء 

ال�سراب بل اأنزل بها اإليها اإذا �ساءت، طرحة بي�ساء يف نهار �سم�س ا�ستوائية، 

حرق��ت القام��ات االأبنو�سي��ة الت��ي كثريا ما وج��دت م�سق��ة يف التعبري عن 

حاجتها يف القول والفع��ل. وال�ساعر املت�سامي بالرمز.. املتعايل بال�سف�سطة، 

املنكفئ على امليثولوجيا االإغريقية يف اأ�سطورة �سيزيف، بروميثو�س..الخ. 

يزيد �سعورها بال�سياع والعقد النف�سية فكاأنه يغني لل�سم، فيحدث االن�سطار 

فلي���س كل جمنون حمبو�سا خلف جدران امل�ست�سفي��ات العقلية ولي�س كل 

الل�سو�س داخل اأ�سوار ال�سجون. اإن الذين بالداخل هم الرمز لكرثة باخلارج 

حي��ث – ينتحر املئات لفرط ما امتلأ القل��ب باالأوجاع واالأ�سى ويت�ساعف 

عدد املر�سى بعقولهم ب�سورة تفوق عدداملر�سى بكافة االأمرا�س االأخرى – 

وهذه اأكرب اآفات الع�سر احلديث. 

ال�سع��ر قلق م�سجون، وال�سعر اأ�سمى مراح��ل التعبري عن القلق الفردي 

وال�سي��اع اجلماع��ي، وال ياأت��ي االإح�سا���س ب��االأول وال الوع��ي بالثاين اإال 

مبعاي�س��ة م�ساكل النا�س يف قلقهم املت�س��ر. وال�ساأم املتجدد كل يوم، واجليل 

الذي نعي�س فيه يعي�س قلق وجود،
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ال يح�س وال ي�سعر به اإال من عا�سر نوعية النا�س، ومل�س باأ�سابعه الع�سرة 

مو�سع االأمل يف اأج�سادهم املنهوكة يف رحلة احلياة.

اإن ال�سع��ر يجب اأن يك��ون �سعرا يف املكان االأول، قب��ل اأن يكون فل�سفة 

تخ�س��ع للرف�س والقبول، واإال كان بطاقة دعوة ملناظرة فجة اأو حلظة ا�ستماع 

لقطع��ة مو�سيقية فاترة، قبل البحث ع��ن اأي م�سمون يجب اأن يكون ال�سعر 

�سع��را، ثم تاأت��ي مرحل��ة الت�سري��ح للم�سمون وو�س��وح الروؤي��ا، و�سفافية 

التعبري، وعقلنية الرمز، و�سلمة اللغة...الخ.

ال�سع��ر قد يك��ون حماولة �سكلية بل قيم��ة اأخلقية تخ�س��ع اليدولوجية 

معين��ة، وقد يك��ون مغامرة رمزية حتتاج اإىل ك�سف الرم��وز وتفقد ح�سا�سية – 

االإلت�س��اق بقلب القارئ، وق��د تكون فكرة عقلنية الأنه��ا تعالج ق�سايا فكرية 

معق��دة، فل تعنى بااليقاع، والنغم وال�س��ور ال�سعرية، ولكنه ينبغي اأن يكون 

�سعرا يف كل حاالته. 

وال�سع��ر تعبري عن الباطن، واخلا�س يف نف�سية ال�ساعر وحماولة اكت�ساف 

خ�سو�سية ال��ذات، بعيدا عن ال�سكل اخلارجي امل�س��ئ اإىل دهاليز الداخل 

املعت��م، الذي يتجاوز ال�سطح والق�سور فيعطي هزة نف�سية عابرة تزول وترك 

فراغ��ا �سعوريا مم�س��ا. وعلى ال�ساع��ر اأن يختار بني ال�سق��وط يف عمق الرمز 

والعزل��ة اأوالطف��و على �سطح الب�س��اط والتجرد، وكل �سع��ر مهما غا�س يف 

الداخل اأو طفح يف اخلارج له داللة نف�سية، اختيار املو�سوع، طريقة التعبري، 

اأدوات البناء كلها تفر�سها احلالة النف�سية التي يعي�سها ال�ساعر. الغمو�س قد 

يعرب ع��ن موقف رف�س اأو حالة عجز، والو�سوح ق��د يكون �سرخة ا�ستغاثة 
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يف اأذن �سم��اء، اأو حال��ة كاآبة طارئة ال حتتمل الكتم��ان، واإال فا�ست يف منط 

�سلوكي مدمر وع�سبي.

والدة الق�سي��دة قد تك��ون نهاية االأمل، وقد تك��ون بداية املخا�س وعلى 

الق��ارئ اأن يعطي التجربة العمق اجلديد الذي حترك بني �سلوعه عندما طالع 

الن�س وطابق الروؤية باالنفعال. 

اإن الرم��ز يف ال�سع��ر اأ�سب��ح اأحد اأمرا���س الفك��ر املعا�سر مق�س��ود لذاته 

ومطلوب��ا مبوا�سفات��ه، ماأخ��وذا من بطون الكت��ب بدقة، ومر�س��ودا من قلب 

املعاجم بح�سافة – �سنعة قد ال تتوفر اإال لقلة ابتدعت هذا النمط يف ال�سعر.

ولذل��ك تخ��رج الق�سي��دة حتمل جترب��ة ذاتي��ة لل�ساعر، حتم��ل ب�سماته 

وتوقيع��ه على ذيل ال�سفحة، واأكرث من ذلك بعيدة عن متناول القارئ الذي 

طوى ال�سحيفة ون�سي حمتواها.

لقد اجتاحت ال�سعر موجة من الغمو�س، الغمو�س من اأجل الغمو�س، 

حتى اأ�ساب الياأ�س قلوب القراء رغم حماوالتهم اجلادة للبحث واال�ستقراء، 

اأ�سبحت الق�سيدة تطرح للقارئ األف مغزى، يف كل �سطرة هزة نف�سية ت�ستمر 

لثواين هي الوقت الذي يتاب��ع بعيونه �سطور الق�سيدة، فيموت فيه الطموح 

ملحاول��ة ماه��و اأ�سعب، ويت�ساءل مت��ى اأفهم؟ متى اأفهم؟ وي��ربر ال�سعراء اأن 

هذه ممار�سة مرحلية �سرورية فر�ستها ظروف التعقيد التي طراأت على احلياة 

وعل��ى نف�سي��ة ال�ساع��ر واأدوات التعبري، األي���س مهمة ال�ساع��ر ا�ستيعاب ثم 

تذليل هذه ال�سعاب اأم اأنه افتقار للوعي بنف�سية املجتمع يف االأ�سا�س؟



21

ور الواقع بلون �سبابي قامت  لق��د اتخذ ال�سعر يف االآونة االأخرية �س��كل �سّ

وان كان الواق��ع كذل��ك، فلي�س ذلك نتيجة وعي ملمار�س��ة ذلك الواقع واإمنا 

حماولة ا�سترياد مواد خام ت�سنع منها مادة ال�سعر حتى اأ�سبح لنا ر�سيد هائل 

م��ن هذه القوالب اجلاهزة، ميكن اأن ت�سمى بتيار ال�سعر الغام�س اأو الغمو�س 

ال�شعري.

مل يك��ن هذا اإال مظهرا خارجيا ل�سطحية فهمن��ا للح�سارة االأوربية التي 

اأعطتن��ا الق�سور بكل مباهجه��ا ومل تعطنا الفر�سة ملعاي�س��ة التجربة ومعاناة 

املمار�س��ة فو�سلتن��ا ع��رب كل املحيطات �ست��ى األوان املخطوط��ات يف �ستى 

جم��االت احلياة، ال�سع��ر، الغناء، امللب���س، املاأك��والت، ت�سفيف ال�سعر، 

وفوجئنا باأخلق جديدة اكت�سبت اأوربا منها اختبار التجربة ب�سدق املعاي�سة، 

ولذة التوتر وقدرة االختبار وو�سلتنا نحن النتائج، ومل نع�س جتربة التحول، 

فبداأنا من حيث انتهت اأوربا واالآن نواجه اأزمة، بكل ال�سدق واالأ�سالة التي 

تفر�سها اأمانة البحث يف جذور االأزمة. فعلينا اأن نختار بني االن�سياق اجلربي 

وراء التيار، اأو العزلة املدركة خلطورة التيار ولكن ال خيار ملن ال يختار، فقد 

اختار جيلنا االن�سياق اجلربي وراء التيار، وكرث عدد ال�سحايا ولي�س يف و�سع 

جمتمعنا املتخلف النامي تقدمي ت�سحيات اأخرى. فاالأف�سل اأن نختار العزلة 

الواعية، ال خوفا من اجلديد وال حماربة للتطور، فالتطور كالظل ال ت�سعر به 

اإال واأن��ت تقف عليه فل ميكن اأن حتاربه واأنت واقف يف مكانك وال ميكن اأن 

ترجع اإىل اخللف فيطوقك وال ميكن اأن جتري اإىل االأمام ف�سيلحقك، ولكن 

ميك��ن من موقفك اأن تفتح فقط الكوى امل�سيئة التي حتمل ال�سمو�س امل�سرقة 
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من ح�سارات اأورب��ا، وتقفل االأبواب املتاآكلة التي تدخل منها رياح التغيري 

املدم��ر. علين��ا اأن ن��درك اأن جمتمعنااملتخل��ف، الغافل يف جهل��ه، اللهث 

خل��ف �س��راب الدجل واخلراف��ة يج��ب اأن يتخطى مراح��ل التطور خطوة 

اإثر خط��وة فالقفزة خماطرة ال يحتملها جمتمع يعي���س بع�س اأبنائه يف اأرقى 

ب��لد اأوربا ويعي�س اآباوؤهم يف اأق�سى جماهل افريقيا، لنقرب ال�سقة يف داخل 

املجتمع بني الفتاة العاملة يف املدينة التي ترتدي ال�سارل�ستون، واأمها اجلاهلة 

يف القري��ة الت��ي تخاف من جهاز التلفزيون وت�ستعيذ ب��اهلل من االأ�سباح التي 

تتحرك بداخله.

أخريا أليس الشعر تعبريا عن كل هذه التناقضات؟

ويف النهاي��ة اأود اأن اأجتا�سر من هذا املنرب دفاعا ع��ن ق�سية ال�سعر فاأقول اأن 

رك��ود احلركة االأدبية وموات النه�سة ال�سعري��ة الرائعة التي �سهدها الن�سف 

االأول م��ن القرن الع�سرين يف بلدنا يرجع اإىل ال�سطط واملغاالة يف نقل كل ما 

هو م�ستورد �سكل وم�سمونا يف ق�سية ال�سعر احلديث.

اإنني اأك��ره اأن اأرى اليوم الذي تعود فيه عقارب ال�ساعة للوراء، ولكنني 

اأرى ب��وادر التوق��ف ع��ن ال�سري يف هذا االجت��اه، فلتكن وقف��ة تاأمل، وحلظة 

مراجع��ة، واإذا اأريد لل�سعر اأن ي��وؤدي ر�سالته ويلت�سق بوجدان الذين نكتب 

لهم فمزيدا من الو�سوح دون اال�سفاف وقليل من الرموز اإىل حد االجحاف 

ولن�سجب الغمو�س يف ال�سعر... 

 املوؤلف
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»خواطر غريب في لندن«
وّدع همومك اإذ تودع لندنا

و ارحل اإىل ال�سودان قلبًا اآمنا

واترك على اأر�س املطار بطاقة

اكتب عليها بئ�س ذكرانا هنا

اإن تذكرونا اذكروا اأحزاننا

�ستظل اأبد الدهر جرحًا كامنًا

كم مرة راودت نف�سي قائل :

العود اأحمد.. فليكن م�ستح�سنا ويعود

يثنيني الرفاق فاأنثني

يا ليتني فارقتها.. متيقنا

و ق�سدت دار االأهل حيث اأحبتي

اخوان �سدق بالقناعة والغنا

فليعلم اجليل اجلديد كفاحنا

ولينثني ان كان يق�سد لندنا

ويبارك ال�سودان يف �ساحاته

بلدًا كرميًا اآمنا.. ومطمئنًا

ان مل حت�س الفقد يف جدرانه

فالفقد اأعظم حني ت�سكن لندنا

وتعي�س اأيام ال�ستاء ع�سيبة
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وترى جهادك يف جليده اأرعنا

يف �سقة جمهولة.. مهجورة

ال يدخل احلجرات �سوء اأو �سنا

كنت بال�سودان عطرًا فائحًا

ملأ الوجود ن�سارة لن تقتنى

اأهفو اإىل دفء احلياة ي�سمني

ويعيدين وجهًا �سغريا فاتنًا

هتك الو�ساح ف�سفقت و ترنحت

اأجواوؤه عقبًا فطار ودندنا

واليوم �ساعت يف الزحام بطاقتي

وبقيت اأ�ساأل من اأكون ؟ ومن اأنا ؟

اأكل ال�سياع ن�سارتي وب�سا�ستي

وبقيت يف الطرقات كهل ظاعنا

اأ�ستقبل ال�ساعات ن�سف خمدر

ال راحًل عنهم وال م�ستوطنًا

اأنفقت اأجمل ذكرياتي �ساكيًا

وق�سيت اأحلى اأم�سياتي العنًا

وفقدت نف�سي بني قوم همهم

قوت احلياة فما اأذل و اذعنا

يت�سابقون اليوم منذ �سروقه

حتى غروب ال�سم�س حربًا طاحنًا
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�سحقت م�ساعرهم �سروب ح�سارة

�سارت جنونا مزمنًا متمكنًا

وحتولوا متثال �سخر �سامت

 هيهات ينطق اأو يحرك �ساكنًا

اأنفقت اأيامي هنا متنقًل

اأ�سكو �سياع النازحني املحزنا

اأ�سكو �سواد اللون بع�س جرميتي

اأ�سكو جفاف ال�سعر اأجعد داكنا

يكفيك بوؤ�سا اأن تكون مهاجرًا

يكفيك �سخطاأ اأن تكون ملونًا

اأم الكبائر اأن تقول ل�ساحب ال�..

بيت املوؤجر » اإن اأطفايل هنا «

�ستظل اأبداأ �سائعًا وم�سردًا

وت�سيع قطعًا لن تلقي م�سكنًا

فالقط اأجدر بالرعاية والر�سا

والكلب اأوىل باالأمومة والهنا

والطفل اأكرب �سبة وجرمية

اإن كان.. حيًا يف حماك وكائنًا

فاحذر عيون ال�ساكنني ولذ به

اإن كان اخفاء اجلرمية ممكنًا

اإين الأعجب من ح�سارة اأمة
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مل تنب من اأجل الطفولة م�سكنا

كل ومل ترع اجلوار لطاعن

يف ال�سن هداه الزمان فانحنى

ال.. لن اأحط هنا رحال م�سافر

حتى اأبارح ذات يوم لندنا

هلل درك يا بلدي فا�سلمي

ما اأجمل » اخلرطوم « عند املنحنى

اأتاأمل النيل العظيم ق�سيدة

تن�ساب يف �سوء النجوم ملحنا

لن اأرهب الليل الطويل لينجلي

اأو اأرقب ال�سبح اجلديد موؤذنًا

مت�سي احلياة بنا كاأن خطوطها

مقروؤة يف الكف رزقًا اآمنًا

والنا�س يف عي�س الكفاف تخالهم

يف نزعة ال�سويّف قلبًا اآمنًا

ي�ستقبلون ال�سيف يف خلواتهم

ويقدمون امل�ستحيل املمكنا

ما اأروع ال�سودان دار اأحبتي

فمتى اأعود اإىل الديار مواطنا

ع�سق الراب ف�سال من ذراته

فرحا بها.. متهلًل.. متيمنًا
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ما بارح ال�سودان عني خياله

مذ بارح ال�سودان يومًا حمزنًا

ونزيفنا ما كف عن جريانه

و�سياعنا تزداد حدته �سنى

قد جئت كالطفل ال�سغري وداعة

واأعود كال�سبح الهزيل حم�سنًا

كالفار�س املك�سور �سيفه عائدًا

م�ستوثقا من ن�سره ومراهنًا

�ساأظل اأبكي غربتي و كاآبتي

اأبدًا واألعن كل يوم لندنا

�سبتمرب 1970
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» جمال عبد الناصر «
يا ليتني ح�سرت نع�سه بالقاهرة

م�سيت يف جنازة ال�سهيد

�سحي�ة املوؤامرة

يف حمنة قد جمعت اأطرافن�ا املتنافرة

لكنها قد اأ�سبحت ماأ�ساتنا املعا�سرة

لو اأنني خرجت يف مظاهرة

�سقطت و�سط موكب الوداع دمعة مهاجرة

للراحل العزيز.. للأب الكبري

رب اأ�سرة القتيل واالأ�سري

يف حلظة حزينة وعابرة

قد أصبحت الجئة.. وقارصة

يا ليتني هناك جاءين النباأ

يف حلظة ال�سراخ حني ال�سارع امتلأ

يف حلظة ال�سياع حني » الربج باجلزيرة « انكفاأ

وال�سوء يف العيون انطفاأ

اهلت فوق هامتي الراب

مزقت ياقة القمي�س يف مرارة االأ�سى

ا�ستطلع )التلفاز( يف ال�سباح وامل�ساء..

غرقت يف دوامة ال�سياع والعدم..

تغو�س حتت اأ�سلعي �سكينة االأمل
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يف وحدتي تخنقني اأظافر الندم

يف غربتي يف )لندن( املغامرة

فقدت روعة ال�سعور بامل�ساطرة

ابتلعت يف جوفها �سرخاتي املكررة

بللت بالدموع ن�سرة الراب.. غيمة م�سافرة

يف �سوريا.. يف القد�س.. يف ال�سودان.. اأو القاهرة

يف ليلة �ستوية وباردة

اأتابع االأخبار عن حقيقة املوؤامرة

وحدة القتال يف )عمان( واملواقع املجاورة

يف )االأردن( املدينة اخل�سيبة

قد لطخت �ساراتنا احلبيبة

وذبحت اأطفالنا ال�سغار

وقتلت جنودنا الكبار

من قبل اأن يحرروا �سربين فوق اأر�سنا ال�سليبة

ا�ست�سهدوا يف �ساحة العروبة

يا عارنا اجلديد.. وامل�سيبة

وتوجت قتالها ال�سرير للرجال

باأعظم ال�سهداء واالأبطال

يف القد�س.. يف �سيناء والقنال

وعندما جتدد القتال

يف غري موقع القتال والن�سال

فارقنا )جمال(
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ودعنا يف �ساعة ال�سلم

نعي�س يف احلداد األف عام

وي�سقط املنا�سل الوحيد

وتفلت احلروف من يدي ويهرب الق�سيد

يف طلقة طائ�سة وغادرة

انطلقت من موقع املوؤامرة

ما اأق�سر احلديث.. كلمتان

)جمال مات( ؟؟؟

انزلقت كالنار يف الل�سان

وطفرت يف اخلد دمعتان

ومل اأعد اأرى يف الغيم والدخان

اأ�سابني الدوار والغثيان

وعندما اأفقت من غيبوبة االأحزان

تغريت معامل االأ�سياء واملكان

ومل اأ�سدق النباأ

)جمال( لن ميوت

يف حلظة االأحزان وال�سكوت

يف )لندن( املخبوءة االأ�سوار والبيوت

يف ) لندن ( املاأهولة االأحياء بال�سكان

تعي�س بدء الكون والزمان

حت�س عبء الفقد للإن�سان

يا ليتني ح�سرت دفء حلظة الوداع
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مواكب الب�سطاء وال�سعفاء واجلياع

ي�سافرون رحلة الظلم يف �سراع

ي�سارعون حدة ال�سعور بال�سياع

)جمال( يا اأ�سطورة يف ال�سرق يا جمال

يا ق�سة البطولة الطويلة الن�سال

» ال�سد « يف اأ�سوان وال�سمود يف القتال

كتبت اآخر احلروف يف �سطورها الطوال

اأ�سطورة يف ال�سرق للأجيال

وبعد.. لن متوت يا جمال

تعود بعد كل �سرخة حزينة.. )تعال ؟؟(

تطوف فوق كل خيمة تقول يا )جمال(

واأروع الكلم يف احلديث كلمة..

حمبو�سة يف ال�سدر لن تقال

يا حبنا النبيل

وكنت قد عاهدتنا

وكنت قد وعدتنا

وبعد اأن وجدتنا.. يف التيه ال نرى �سبيل

وعدتنا البقاء يف ديارنا طويل

منارة جميلة يف �سرقنا اجلميل

و االآن قد تركتنا.. اأحزانًا جتددت.. وزدتنا قتيل

ودعتنا يف الفجر قبل موعد الرحيل

يا �سوءنا يف الليل.. يف �سلمنا )ظلمنا( الطويل
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تركتنا يف الليل اأ�سقياء

اأيتام يف اخليام والعراء

منوت بالنواح والبكاء

وعندما يقتلنا النواح

وعندما جتف يف حلوقنا حناجر ال�سياح

ننكفيء يف الطريق حتى ي�سبح ال�سباح

فينكاأ االآالم واجلراح

نحوم حول )ق�سر القبة( اخل�سراء

ن�ستقبل النهار بالدموع والبكاء

فلم يعد لل�سرق غري احلزن والبكاء

احلزن لل�سغار للأطفال للن�ساء

و اخلوف للأيتام يف اخليام والعراء

يا قبلة ال�سعوب يا مدينة الرجاء

يا اآخر احل�ساد يف �سنيننا العجفاء

حتطمت �سوامع العطاء

جراحنا جتددت وزدتنا جريح

وكنت يف تاريخنا االإجنيل وامل�سيح

اأ�سبحت يف حياتن�ا القربان والذبيح

اأ�سبحت يا جمال – يف بلدنا �سريح

لندن – اأكتوبر 1970
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) رسالة تحت مظلة الجليد (
يف مطار لندن

يف حلظة تداعى حر...

ان�سابت عفو اخلاطر.. يف ليلة

عيد ميلد امل�سيح

) بطاقة معايدة (

�سنة م�ست

وهناك اأخرى قبلها مّرت

واأخرى يف الطريق

الليل طال

ومل اأزل �سهران اأ�ستجلي

ال�سروق

اأتذكر الوجه الذي قد كان

يوم�س بالربيق

يف هالة ال�سوء املثري ودفقة

العطر الهريق
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�سابت على اأكتافه االأيام من

هول احلريق

وطني.. �سدى وترى..

وقيثاري الرقيق

ال اأهل.. ال جريان.. حويل

ال �سديق

اإال ر�سائلكم.. اإيل.. بطاقة

ال�سعر الرقيق... 

اأتكيء فوق حروفها

واأ�سمها نحوي فتهداأ اأنة

اجلرح العميق

وت�سمني طفًل.. وحيدًا..

�ساع يف واٍد �سحيق



35

) تذكار (
قد كنت اأح�سب اأن بالن�سيان

جنتاز املحن

فوجدت اأ�سدق ما ي�سد املرء

حبه للوطن

قد لفه وهج احلنني وتاه يف

دنيا ال�سجن

جنحت به �سور اخليال فقال

�سعرًا يف دمن

و ازداد يف ترحاله �سوقًا

وم�ا ع�سق ال�سكن

يطوي �سحاري �سوقه الباكي

اىل ار�س الوطن

ونظل يف �سمت هنا.. وتدور

عجلت الزمن



36

) ليلة عيد الميالد (
اأتذكر الوطن البعيد

واأنا اأ�سد ركائبي.. واأردد

النغم الوحيد

ميمت وجهي �سطره يف ليلة

العيد ال�سعيد

لهفي اإليه معلقًا.. جنمًا..

�سماليًا.. بعيد

كحروف اأغنيٍة جمنحة

وبيٍت من ق�سيد.

كقطوف داليٍة مرنحة.. على

ريح ال�سعيد

يا دفء �سوقي عندما ن�ستقبل

 العام اجلديد

واأطل من �سرفاته.. وجهًا

طفوليًا وليد

وتظل خطواتي هنا.. اأثرًا

على �سطح اجلليد
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) أحزان المنفى (
حزين كحزن امللك املنفي يف

بلد �سديق

يلهو بكل متاعه.. وروائع

الق�سر االأنيق

وميوج يف اأرجائه األقا..

ربيعيًا.. ر�سيق

لكنه يف �سره يهفو اإىل املا�سي

العتيق

اأنفقت اأيامي هنا.. يف

ال�سمت يف بحر عميق

تتحرك ال�سطاآن يف عيني معلقة

على اأفق �سحيق

ما عدت اأذكر كم قطعت من

امل�سيق اإىل امل�سيق

ن�سفي على �سطح املاء يوؤازر

الن�سف الغريق

يف حلظة تتعانق االأيدي..

وتطفر دمعتان



38

حلظاتنا عند الوداع متر.. ملحا..

ملحًا.. يف ثوان..

مل يبق اإال وعدكم.. ال خلف

فيه ال امتنان

وعد الغريب العائد الباكي

على �سدر الزمان

فاحمل جراحك يا غريب النف�س

وارحل يف اأمان

واإذا بكت دعها.. فاإن االأر�س

ما زالت دخان

لن يب�سر الغرباء �سور الدار

اأو وجه املكان

يرنحون فنلتقي ونقول

قد فات االأوان

فات االأوان

للحزن طعم امللح يف طرف الل�سان
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) صور القرية (
�سنة م�ست

وهناك اأخرى قبلها مّرت

واأخرى يف الطريق

وطني.. اأتذكرين اأنا..

هيهات تنفعني الذكر

اأ�ستاق )للحو�س( الكبري

وجل�سة حتت القمر

جنر اأطراف احلديث

نعيد حلظات ال�سمر

نحكي عن املا�سي البعيد

وعن حكايات ال�سغر

ن�ستم رائحة )الدعا�س( تقود

قطرات املطر

ونرى النجوم تغازل ال�سحب

الكثيفة يف خفر
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لليل يف بلدي عيون ال يوؤرقها �سهر

وهنا تنام مدينتي منذ املغيب من ال�سجر

خلت ال�سوارع والدروب وغادر

الطري ال�سجر

والنا�س حتت مواقد النريان

ميتة الفكر

قد �سقت ذرعا بال�سباب

غمامة فوق الب�سر

غطى املدينة حلة �سوداء مل

ترك اأثر

والريح تعوي واجلليد ق�سى

على اأحلى ال�سور

وبقيت جنمًا.. �سائعًا..

قد تاه يف وقت ال�سحر
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) خواطر الغريب (
�سنة م�ست

وهناك اأخرى قبلها مّرت

واأخرى يف الطريق

قد جئت يف يوم كوجه الطفل

يف حلم خميف

ودخلت حتت مظلة �سوداء

كالظل الوريف

واملعطف املغروز يف ج�سدي

كاأحزان ال�سعيف

ما زلت حتت غطائه منذ جئت

يف ليل عنيف

اأختزن يف �سدري حرارة ذلك

البلد االأليف

لل�سم�س دفء مواقد ت�ستعل

يف وهج عنيف

حلم الأج�ساد هنا رقدت على

رمل امل�سيف

تهفو اإىل �سم�س ال�سحى

تعت�سر ملم�سها اللطيف

ما زلت حتت عباءتي وجوارب

ال�سوف الكثيف

ننتقل من برد ال�ستاء اىل

اأعا�سري اخلريف
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) حديث المدينة (
�سنة م�ست

وهناك اأخرى قبلها مرت

واأخرى يف الطريق

قد قال يل بع�س ال�سحاب

غدًا �ستن�سيك ال�سنني

وغدًا �ستع�سق )لندن( ال�سقراء

�ساحرة العيون

وتتيه يف �ساحات )بيكاديللي(

واأ�سواء النيون

وروائع )الطرف االأغر( تثري

يف النف�س ال�سجون

واأقول رفقا اإخوتي لو تعلمون

قد ذقت كل حلوة ومزجت

بال�سخب ال�سكون

و�سهدت )لندن( يف هزيع الليل
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ترق�س يف جنون

جنية ملتهبة ال�سهوات ت�سرخ

يف جمون

والنا�س يف اأح�سانها

يت�ساقطون

يتمايلون.. ويرق�سون

ي�ستقطرون الليل يف حاناتها

طربًا وال يتوقفون

واهلل مل يهداأ لهيب ال�سوق

اأو نار احلنني

يف ظلمة الليل الرهيب يجيئني

نور اليقني

�سوتًا ينادي : ال تخف يا اأيها

القمر احلزين
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» حلم العودة «
وهناك اأخرى قبلها مرت

واأخرى يف الطريق

اأنتظر اأخبار الربيد جتيء

حتمل يل خطاب

�سلواي حرف واعد يكتبه يل

اأحد ال�سحاب

يف بدء كل ر�سالة تنهال كلمات

العتاب..

»وطال الغياب

ومتى تعود؟

وال�سوق يطرق كل باب«

وكاأن كل ر�سالة يف االأ�سل

تذكرة االأياب

ما غريتني نعمة املوىل وال �سعة

الرحاب

اإذ بدلت قدري الذي علقت به

�سور العذاب

ماذا اأقول ؟

ودعت قافلة ال�سقاء و ع�ست يف
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ظل ظليل

وتفّتح الزهر الذي قتلته رياح

الذبول

وجمعت اأطرايف على دفء

املواقد كل ليل

م�سرخيا ما همني.. الليل

يق�سر اأم يطول

لكني رغم الذي ما فيه اأحلم 

بالرحيل 

يقطع العي�س املنعم زاد

م�سواري الطويل

ما زلت رغم ب�سا�سة االأطفال

اأزهار احلقول 

كفى على قلبي وميعاد الو�سول

ميعادنا يف ال�سيف حني

ال�سم�س ترحل يف اأفول

تتواعد الغيمات باكية ومتتزج

الف�سول

فلننتظر.. عيناي م�سباحان

يف الليل الطويل

ولننتظر ولنحرق يف ذات



46

نار االنتظار

ما اأ�سدق الوعد الذي جمع

االأحبة يف الديار

منديلنا اأغرورقت اأطرافه

دمعًا.. وطار

ور�سالتي �سوق الغريب تطري

جتتاز البحار

كلمات �سدق عندما ولدت

تلقفها النهار

فحملتها رغم اجلليد يكاد

يبتلع املطار

للخوة املتوجهني.. العاندين

اإىل الديار

ما اأ�سدق الكلمات يف اأر�س

املطار

عفوًا جتيء.. من القرار..

اإىل القرار

�سنة م�ست

وهناك اأخرى قبلها مرت

واأخرى يف انتظار 

 مار�س1972 
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» رقصة جوليانا «
ال تقربي.. ال تقربي

يا ذات القرط امل�سطرب

اأقراطك تعزف يف اأذين

مو�سيقى حاملة الطرب

يا ذات العينني ال�ساحرتني

الراحلتني مع ال�سحب

يا ذات ال�سفتني املورقتني

كعنقودين من العنب

يا هم�س الدالية ال�سكرى

ترنح كالغ�سن الرطب

تراق�س.. حت�سن يف �سوق

خ�سلتك.. وال�سعر الذهبي

اأهواك.. اأحبك راق�سة

كجناح فرا�سات زغب 

ف�ستانك هدهد اأع�سابي
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ترتاح عليه من التعب

واجلاز ال�ساخب ذوبنا

يف حر طبول كاللهب

و�سموع ال�سالة.. تتدىل

تتاألق.. فينا كال�سهب

ورق�سنا.. طالت رق�ستنا

و�سقطنا من فرط ال�سخب

قد �ساع الليل وما زالت

مو�سيقى اجلاز امللتهب

كاخلمر تدور معتقة

يف كاأ�س ال�سحو املن�سكب

ودعنا عاما.. و�سقطنا

يف ح�سن العام املرتقب

يا عام احلزن تطالعنا

حلظات فراق مكتئب

والعامل يرق�س من حويل
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وعروقي تنبح بالغ�سب

اأتركنا.. دعنا.. اقربي

يا ن�سوة عمري.. اقربي

مل تبق �سوى ب�سع ثوان

والفجر يطل.. فيا عجبي

يا ق�سة حب لو كتبت

امتلأت اآالف الكتب

يا اأحلى وجه يف عمري

لن يعلم اأحد من �سحبي

بحر االأ�سواق وجمدايف

يف عمق املوج امل�سطرب

اأهديك مقاطع اأغنية

اأهديك اأ�ساور من ذهب

 اكتوبر 1972م
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) وقفة عند قبر أبي (
كان �سبحا.. داكن ال�سحنة.. غطاه ال�سباب

مل اأمن يف الليل.. 

نب�سي مثل حبات جليد.. 

مثل نقر اأ�سابع يف �سدر باب

كانت ال�ساعة يف احلائط.. اأجرا�س كنائ�س

قرع طبل.. اآتيا من قلب غاب 

كان كل الليل اأ�سئلة

تطوف بخاطري.. حريى.. وال تلقى جواب

مل اأكن اأعرف اأن احلزن.. 

لو �سلت خطاه اإىل �سحيته.. �سينتظر املاآب

كان �سيئًا غام�سًا يوحي باأن غدًا

�سيحمل يف حناياه.. م�ساب

عندما بداأت خيوط الفجر.. تتدىل

كم�سبحة.. معلقة على �سدر كتاب

جاءين اخلرب الذي ما كنت اأر�سد جنمه

املخبوء من خلف حجاب

برقية.. �سادية الكلمات.. �ساحبة احلروف
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على االأ�سابع باحل�ساب

» اأح�سن اهلل عزاوؤك.. مات والدك. ووري الراب «

و�سعرت اأن النب�س ي�سعف يف �سراييني 

و�سوء الفجر غاب

ومل�ست اأجنحتي.. لتحملني.. اأطري بها اإىل االأر�س اخلراب

ف�سندت ظهري.. مل اأ�سدق..

كان حلما.. كان روؤيا.. كان �سيئا كال�سباب

كنت اأق�سم اأن اأ�سد على يديه مودعًا

لو اآذنت �سم�س املغيب

وجاء اأجله يف الكتاب

ما زال يف ظني فراق الوالدين اأ�سد اأنواع العقاب

قد كان.. ودعني... واأو�ساين.. واأجه�س.. 

عندما عانقته وقت الذهاب

قد كان يهم�س يل.. يذكرين يقول: 

» ان اهلل ما �سق حنكا �سيعه «

فلتلتفت للعلم يف كل الرحاب

واأحمل هموم الزوج واالأطفال.. دعني هاهنا

وغدًا �ستلقاين – باإذن اهلل – موفور ال�سباب
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مازلت اأذكر رنة الكلمات.. يف اأذين.. لها نب�س ووقع وان�سياب

قد جاوز ال�سبعني مل يذهب اإىل العراف اأو يفتح كتاب

ما كان ير�سى اأن ي�ساق اإىل طبيب عندما ي�سكو

ويكره اأن يعالج.. باملحاية.. واحلجاب 

واأنا الطبيب.. خرجت من �سلب الفقيد

و�ساءت االأقدار حترمني وداعه يوم غاب

وفقدت اأجر علجه

وبقي ر�ساوؤه عني.. وعفوه يل ثواب

لكن �سهر احلزن يف بريطانيا

كالقرن.. لو قي�ست لياليه بلحظات العذاب

و فقدته.. وفقدت يوم وفاته دفء املودة والثقة

روح ال�سمو تدور يف فلك احلياة امل�سرقة

وفقدت يف و�سط الزحام.. �سفاء روح �سادقة

قد اأوقدت كل ال�سمو�س.. ومل تعد متاألقة

وورثت من اأخلقه روح املروءة.. مطلقة

�سبقت بها نف�سي احلزينة.. قلقة.. وممزقة

ب�سجاعة القلب الذي يفنى.. ليفدي منطقه

ويناطح االأقدار كي تبقى املنارة �سامقة
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ويغو�س يف عمق البحار اإىل �سواطيء مورقة

مي�سي على جمر احلقيقة يف �سخور حمرقة

يق�سي حياته يف الكفاف ويف اأ�سد ال�سائقة

عف اليدين فل مي�س غنائم امل�سرزقة

كال�سيف يبقى وحده.. عن حفنة مت�سلقة

امنوذجًا للكربياء.. و�سورة فوق اجلدار معلقة

�ستظل نادرة املثال.. وباملعاين ناطقة

عيناه را�سدتان خطواتي تتابع يف الطريق مزالقة

كلماته كال�سوك يف ال�كف اإذا امتدت ل�سي �سارقة

وت�سدين لو رغبة خففت بقلبي يف لقاء معانقة

اأو ديدن الكاأ�س الطروب عذوبة متدفقة

قد كان �سبحًا.. داكن الغيمات عط�سي.. خانقة

قد اأثقلت عيني.. ومل ترك اأمامي بارقة

تركت على جفني دموع الغربة. املغرورقة

زوجي واأطفايل �ستات جزيرة.. معزولة.. متفرقة

قذفت بها االأمواج ب�سع متاع مركبة ال�سياع الغارقة

فاحلزن يف بريطانيا.. كال�سجن.. يف زنزانة.. فردية ومطرقة

مار�س 1973
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» المضيفة «
تهدهدين اأناملك اللطيفة

وب�سمتك املحببة الظريفة

و�سوتك ناعمًا ين�ساب دفئًا

يبدد كل اأوهام خميفة

يناديني امل�سافر يف جواري

ويقطع حبل اأفكاري العفيفة

تب�ّسم ثم حرك حاجبيه

فلم تنطق وقد كانت ك�سوفة

واأعجب من تعلقه اجلنوين

كقي�س تاه يف ع�سق الو�سيفة

حلوة وجهك الغ�س الطفويل

كغ�سن الكرز قد اأدنى قطوفه

و تخجل حني ت�ساألها �سوؤااًل

ومت�سك حبكة ال�سال اخلفيفة

وتتثنى.. وتتهادى.. ومت�سي
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نتابعها باأنفا�س عنيفة

نعومة ج�سدها وتلل نهد

تنوء بحملها خ�سر النحيفه

وترفع حاجبًا وت�سد رم�سا

كما تتدلل القطط االأليفه

داللك يا معذبتي جحم

كفى نارًا موالتي العطوفه

وعنقك حني طالعنا.. غزال

يطاول غ�سن غابته الكثيفه

وعيناك التي نامت نهارًا

على اأحلى و�سادات القطيفه

ملك اجلو.. �سيدة العذارى

ومقطع كل اأغنية خفيفه

وجدتك يف ل�سان النا�س نغمًا

و�سعرًا تن�سد الدنيا حروفه

اأنا ال�سيف الذي األقى رحاله
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وغري قدره.. واأبى ظروفه

عزائي اإنني �سيف عجول

يقول ال�سعر يف اأحلى م�سيفه

ولوال ح�سنك اجلبار قطعًا

لهجر ال�سعر واعتزل الوظيفه

ن�سى الدنيا وحلق يف �سماء

باأجنحة امللئكة الرهيفه

وتاه.. وذاب.. وجدانا وح�سا

لري�سد رع�سة اخل�سل الوريفه

عرو�س الطائر امليمون تيهي

وزيدي يف داللك.. يا ظريفه

  يناير1974
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» رسالة الى بولين في عيد الميالد« 
�سكرًا بولني

�سكرًا �سيدتي ال�سقراء

�سكراأ لبطاقتك اخل�سراء

جاءت يف ذات امليعاد

و اأنا اأتذكر نف�س االأ�سياء

و اأف�س بطاقات االأعياد

اأتذكر يوما ذات م�ساء

يف العام املا�سي.. 

يوم تلقينا بال�سدفة يف غرفة »ايلني«

يف ح�سن »التاميز« باقة يا�سمني

قالت ايلني:

ح�سنا.. �ساأعرفك ب�ساحبتي بولني

وجل�سنا رغم االإرهاق

وق�سينا اأجمل حلظات غمرتنا اأحلى اأ�سواق

مل نرك اإال كلمات ترقد ما بني االأوراق
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تذكار زيارتنا » للتاميز«.. قد كانت اأغلى ميثاق

ما زالت تهم�س يف اأذين.. �سلل ال�سوق الدفاق

وحكايا غرفة ايلني.. ا�سطورة كوخ الع�ساق

قد ماتت هم�سا وعناق

الوعد العالق يف �سدري.. كالنجم ال�سائع يف االآفاق

وال�سوق اللهث يف �سفتي تف�سحه تلك االأحداق

وتفارقنا كي نتلقى.. ال�سيف القادم يف باري�س

وتلقينا يف باري�س

قد قلنا ح�سنا: لن منكث اأكرث من اأ�سبوع

و الرحلة طالت – يف ظني - اأكرث من برناجمنا املطبوع

�سكرًا بولني

يا اأ�سطورة نهر »ال�سني«

فلتن�سي موعدنا يف باري�س

ولنحرق كل ر�سائلنا.. فاأنا واجهت م�سريي

ما كانت غري هواج�سنا يف ذاك الليل املخمور

اأ�سطورة �ساب مغرب يف اأر�س احلب االأ�سطوري
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مل تلم�س قلبي و�سعوري

قد تركت بع�س االآثار

قد نق�ست يف قلبي تذكار

وبقايا �سيء حمرق يتدفق يف دفء االأ�سعار

وحكاية رجل افريقي

يع�سق ح�سناوات اأوروبا

وتفورعروقي كالتنني

يف �سهر حزيران

يف �ساحة »ميدان الكونكورد«

يف يوم احلادي والع�سرين

لكني جتاوزت الثلثني

ماذا يجدي ع�سق الذات؟

تف�سلنا تلك ال�سنوات

جمعتنا اأحلى االأوقات

يف اأحد دهاليز » اللوفر«

نتحدث عن اأحد اللوحات
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نتاأمل عمق املوناليزا.. واأنامل ليوناردو

تتفجر األوانا زيتية

متلأ جدران ال�ساالت

ما اأجمل تلك اللحظات

فلنن�س املا�سي فلنن�س تلك ال�سنوات

فاأنا من بلد ال يغفر ع�سق االثنني

ال يعرف معنى اأن نع�سق بعد الثلثني

اأكرث من هذا تف�سلنا اأم الطفلني

فلنن�س دعنا ال نذكر بعد احلني

يوم تلقينا يف رحلتنا عرب »ال�سني«

ال اأملك اإال اأن اأخلع

قبعتي منحنيا

�سكرًا بولني – �سكرا بولني

يونيو 1974
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)بطاقة ضائعة(
للح�سن يف عيني بريق.. ال ميوت.. وال يزول

للنغمة املع�سولة االإيقاع يف اأذين اأجرا�س واإيقاع طبول

للوجه.. زهرات القرنفل.. واحة اليا�سمني ح�سناء الف�سول

األق.. ير�س العطر.. يف »اللوت�س« تتحدى الزبول

للب�سمة العذراء وهج الربق ينذر بالهطول

الغيمة الزرقاء �سحت فوق غاباتي واأغرقت ال�سهول

للكربياء.. غريزة الطاوؤو�س �سال وجال يف عر�س وطول

�ساعت بطاقتك التي حملت هويتك املثرية للف�سول

وبقي لنا عطر االأنامل.. يف حروف �سطرت ماأ�ساة جيل

اأ�ستمه يف ال�سطر.. يف الكفني.. يف الورق ال�سماوي اجلميل

يف كلمة هم�ست بها �سفة.. ومل جتد الو�سول

يف االأحرف التي حفرت على جدران حائطك الطويل

�سورًا تطل على بحار ال�سحو.. يف ال�سط اجلميل

كالريح.. ت�سرق ن�سوة املخمور يف ظل ظليل

وبقي لنا التذكار.. اأحلى من ن�سيمات االأ�سيل
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يف البدء حاولت احلديث.. فاأفلت احلرف اجلميل

وجل�ست ا�سطاد الق�سيد.. ففا�س نبع ال�سل�سبيل

كرا�ستي.. ودفاتري.. واحلرب من قلمي ي�سيل

وال�سعر اأغمد يف �سلوع املوج جمداف الرحيل

فاتت مواعيدي.. وطال االنتظار، اأ�سابني مر�س الذهول

�سحبت رباباتي.. وبحت نغمة الوتر الهزيل

ما عدت اأدري ما اأريد.. ول�ست اأعرف ما اأقول

قد �ساع �سندوق الربيد.. وتاه رقمك يف الدليل

 يونيو 1974
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)خمس صفحات(
)من مفكرة أيلول(

)1(
عربوا القناة على حبال الكربياء

وت�ساقطوا �سهبا هوت يف املاء من جوف الف�ساء

مل يدرك االأعداء من اأبن انطلقنا

كيف جئنا.. 

اأي درب �ساقنا ذاك امل�ساء

وتفرقوا يف حلظة

وانف�س �سامرهم.. وانهار البناء

وتبدد ال�سمل القدمي كاأن مل يجمعهم يوما والء

هجروا اخليام

»وخط بارليف« الذي �سنعوه من اأغلى دماء

مل يبق غري م�سوهي احلرب القدمية والن�ساء

ذاقوا حزيران اجلديد.. وكرروا

اأ�سطورة املتحاربني الهاربني.. بل بنادق.. اأو حذاء

عرفوا مرارة رفع اأيديهم وراء روؤو�سهم

ومذلة الت�سليم بعد االنحناء

و�سرا�سة العربي حني تفور يف �سريانه
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روح الأخذ الثاأر.. اأو �سفك الدماء

من كان يحلم اأن ير�س مواقع الثوار نور اأو �سياء

من كان يحلم اأن تعانق ه�سبة اجلوالن.. �سرفات ال�سماء

من كان يحلم ان ي�سوق الفجر لل�سحراء حزمة انبياء

يرقبون الليل حتت خيامهم.. 

وعلى الزناد.. اأ�سابع ت�سطك من برد ال�ستاء

من كان يحلم اأن يعود امليتون اىل احلياة.. من الفناء

جيل فدائيا.. وباقة اأولياء

يبنون من حجر املقابر قبة

ومدينة كربى تب�سر باللقاء

كل اخلطوط تفجرت لهبا.. ت�ساعد يف احلدود.. بل انتهاء

كل املدائن ت�ستهي الت�سليم للثوار.. �سرف االنتماء

و�سرا�سة العربي حني تفور يف �سريانه

روح الأخذ الثاأر.. اأو �سفك الدماء

كل املعارك ي�سع �سوء �سرارة ولدت.. ونقطة ابتداء

يهر حتت الق�سف خط بارليف

�سك الذل يف �سدر االماء

بارليف.. يا وهمًا �سيبقى عالقا يف قلب �سيناء القدمية مومياء

مل تبق غري القد�س.. تنظر لهفة للعائدين لها.. وجتزل يف العطاء

كتبوا بطاقاتهم ورقم كتيبة.. رفعت على الوديان األوية الفداء



65

تركوا هنا ب�سماتهم مكتوبة.. فوق اجلدار

اإىل اللقاء.. اإىل اللقاء

)2(
اآه.. لو عندي م�سباح علء الدين

لنحت لكم اأمنوذج طني

غريت خطوط الهدنة يف غم�سة عني

ور�سمت حدود فل�سطني

وجعلت مقر االأمم املتحدة.. »دير يا�سني«

وكتبت على واجهة االأمنوذج:

»اأيلول بل األوان«

 من يفلت من قب�سة اأيلول.... �ستلحقه لعنة رم�سان

وخلعت قناعي االأ�سود.. ب�سع ثوان

لي�سري العامل يف نظري.. لونني

اأبي�س... اأحمر

االأبي�س �سارة �سلم دامية الطرفني

كاذبة تتلوى مثل ع�ساة الدجالني

واالأحمر قطرة دم �سالت بني الفخذين

من جرح البكر املطعونة بني النهدين

اغت�سبوها حتت الليل.. ومل تعرف وجه ال�سبحني

اأ�ستار الظلمة قد غطت وجه االأبوين

والدها يربم �ساربه املفتول كاأع�ساب احلنطة

يتجول يف االأمم املتحدة حتر�سه ع�سرات ال�سرطة

ي�ستجدي اأ�سوات بلد.. ال يعرف موقعها يف اخلرطة
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يرنح طربًا فالبرول يرجح ميزان ال�سلطة

ويحيل الفيل اىل قطة

)3(
اآه.. لو عندي م�سباح علء الدين

اأو عندي ب�سع مليني

لذهبت مع وفد املوؤمترين

يف قلب جنيف

وح�سرت هنالك اأوىل اجلل�سات

الأبدل كل الكلمات

واأ�سوغ االألفاظ املع�سولة طلقات

تنطلق قذائف.. قاتلة.. حمرقة.. من كل اجلبهات

يف اجلوالن.. ويف �سيناء.. اجلرح الدامي.. يف ايلت

ماذا يعني خط الهدنة يف واجهة الدبابات

ما معنى حرب الكلمات

» نا�سر مات «

قتلوه غدرًا بالكلمات

ما اأ�سرع ما تتكاثف �سحب ال�سبهات

و انفتح الباب اأمام جنيف حيث تقام املوؤمترات

حيث حتل ق�سايا ال�سارع.. فاالأزواج مع الزوجات

مذ عرف العامل كيف يحيل ن�سال ال�سعب اىل كلمات

يف ماأدبة.. بني ال�سادة وال�سادات

يف ال�سريك ال�ساحك

ا�سرائيل جتيد فنون االكروبات
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)4(
يارب �سربنا وتد اخليمة يف �سيناء

وكتبنا ا�سم فل�سطني خطوطا يف عر�س ال�سحراء

خط كي�سنجر

خط بارليف

وخطوطًا اأخرى تنتظر بقايا االأ�سماء

من اأر�سيف البيت االأبي�س

من حجرات ال� »اف.. بي.. اآي«

حيث تعاد �سياغة كل خطوط العامل

كل �سباح.. كل م�ساء

ال تطم�سوا معامل املوؤامرة

ال تكتموا �سيحاتنا املكررة

ال تدفنوا خيامنا املبعرثة

رجالنا ي�ست�سهدون داخل امل�ستعمرة

وير�سمون يف جدرانها القدمية امل�ساهد املعربة

ي�ستعر�سون العامل القدمي.. يلعنون روحه امل�ستهرة
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)5(
يف هجمة جريئة على القرى

اأو اختطاف طائرة

اأو طلقة تثري الرعب يف العوا�سم املغامرة

ما اأرخ�س احلياة حني ال حترك االإن�سان غري جمزرة

بوركت يا اأيلول.. يا مفجر احلريق يف القنيطرة

اأطفالك ال�سغار ودعوا مل يركوا مذكرة

قد �سجلوا بطولة موؤثرة

تعي�س كال�سنوبر القدمي.. نفحة معطرة

تر�سي بالعبري كل مقربة

من �سار يف طليعة ال�سفوف لن ميوت يف املوؤخرة

ال حتزنوا.. يا �ساكني اخليام

يا بقية املدينة املهاجرة

ال تطلبوا من االإله مغفرة

جرمية امل�سردين يف اخليام �سبة

تلوب يف جباهنا املعفرة
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»اسمها آن«
اإىل طفلتي اآن.. اأهدي ذل�ك الديوان.. » ق�سائد بريطانيا «:

ا�سمها اآن

ولدت يف �ساحية يف »لنك�سري«

يف الريف الهادي.. يف جو حلو ومثري

يف �سبح �سات ومطري

ال ت�سمع غري اأغاريد االأطيار

تراق�س يف قمم االأ�سجار

تنتظر قدوم االأخبار

يف غربتنا.. ال نعرف غري االأ�سعار

ن�ستم رباح التغيري

يف الريف.. االأخ�سر يف لنك�سري

قد ولدت اآن

خرجت كال�سم�س القزحية

نبتت من جوف االأر�س كحفنة قمح �ستوية

كخيوط ال�سوء تدلت من ق�سمات وجوه �سمعية
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جاءتنا يف طرحة عر�س.

كبطاقة �سعر قد كانت يف جيب ال�ساعر من�سية

جاءت واالأر�س مغطاة ببقايا قطع ثلجية

يف ن�سف الليل... 

دقت اأجرا�س كنائ�سنا

قرعت اأبواب م�ساكننا االثرية

عادت اآن

كالوجه الغائب منذ زمان

كاحللم ال�سائع بني �سحابات الن�سيان

�سوتًا يف الغربة يحكي ق�سة اإن�سان

قالت يف �سوت ال يعرف معنى االأحزان

اأم�سك اأبتي كفيا

هات القبلة – اح�سني.. عط�سى فلتحرق �سفتيا

قد كنت زمانًا اأنتظر قدوم الريح الغربية

حتملني ليل.. تذروين كرمال ال�سط الذهبية

فاحملني خذين قروية
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يف قلبي طهر القرويات

اأوقدنا كل ال�سمعات

ب�سنني الغربة.. بالع�سرات

اأ�سعلنا النور ي�سيء توابيت الظلمات

يا �سجن الغربة.. ال تفتح.. دعنا ن�ستمتع باللحظات

قد عادت اآن

ح�سناء القرية تتبخر

�سربت من خ�سرة ذاك ال�سهل االأخ�سر

نق�ست اأحرفها فوق الرمل.. كاأ�سداف البحر االأحمر

حفرت تاريخ العودة يف حجر املرمر

لن اأن�سي.. قطعا لن اأن�سى

�ساأظل كثريًا اأتذكر

روؤيا.. كاحللم اال�سطوري

بل اأكرب من اأن نت�سور

قد خرجت نب�سًا من قلبي

يتحرك يف جنبي االأي�سر
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»حاشية«
اأال ما اأروع التحفة

وقفنا ب�سع �سنوات وقد طالت بنا الوقفة

وبعد ال�سوق واللهفة

اأطلت حلوة ال�سرفة

فرا�سات خريفية

حتلق يف مزارعنا.. باأجنحة ربيعية

كاأغنية غرامية

وقد خرجت عرو�س البحر.. حورية

بلون عيونها ال�سوداء »زرقاء ميامية«

وزرقة �سعرها املجدول يف خ�سل حريرية

تغطي الوجه.. قر�س القمر املخبوء يف �سحب رمادية

واآخر قادم يف البيت.. يف ثقة وحرية

فتاة تعقب الولدين.. تبني خري ذرية

حلوة اآخر العنقود.. يف ال�سفتني... اأزلية

مار�س 1974
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كلمات ملتهبة
في ودا ع صديقتي بريطانيا

»اعذريني �سديقتي اإذا افرقنا يف اأوج

جمدنا.. وعفوًا اإذا اختلفنا حلظة الرحيل فاأنا م�سافر

اإىل حبيبتي.. هناك تنتظرين.. »

اآه يا بريطانيا

ذات الف�سول االأربعة

ال�سم�س.. واالأمطار تهمي..

واجلليد يف�س من وجه ال�سحاب االأقنعة

يف كل يوم تلتقي االأ�سداد

جتتمع النقائ�س يف رباك مروعة

يف حلظة تنتقل من هم�س الربيع

اإىل هدير الزوبعة

واجلو كاللغز املثري نبوءة

يف قلب ملكوت ال�سماء ال�سابعة

بريطانيا.. ذات الف�سول االأربعة

ما اأجمل ال�سيف الن�سري على التلل املمرعة

و�سهولك اخل�سراء.. لوحات منمقة.. و�سور رائعة

طوق البنف�سج.. حول عنق التل..

حاكته اأنامل مبدعة

وتفتحت اأزهار ني�سان..
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املحيطة باحلقول ال�سا�سعة

لكنه كاحللم.. ال يبقى طويل يف خطاه امل�سرعة

كالظل.. ال ت�سعر به اإال وفارق موقعه

وتعود حتملنا الرياح اإىل الف�سول االأربعة

عفوًا،، اإذا فارقت اأر�سك ناكرًا

ح�سن اجلميل.. وذكريات ممتعة

�سكرًا فقد ذقت النعيم بذاته

و�سربت من بحر امللذة والدعة

وعرفت رغد العي�س فيك.. وطاب يل..

حلو املقام.. مع الرحابة وال�سعة

لكن �سيئا يف �سمريي.. خافقا

متوثبًا.. ما عدت اأدري منبعه

قد �سد يل كل الدروب.. اأ�سار يل اأن اأتبعه

فوجدت اأ�سل الكنز يف بلدي

وقد �سرقوه يف املا�سي وغريوا مو�سعه

من ح�سرة املحروم مي�سي يف ثياب رثة ومرقعة

من لهفة العط�سان يحرث يف الظهرية مزرعة

من لوعة املختبيء يف الغابات يف �سود الليايل املفزعة

من وح�سة املغمور.. يف تلك البقاع ال�سائعة

كل املقابر يف بلد املعوزين حتولت كنزًا لديك و�سومعة

ما اأبحرت �سفن الأّي جزيرة

اإال وقد هبت رياح املنفعة
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جاء الق�سا�س موؤخرًا..

لكن �سيلقى كل جان م�سرعه..

واأرى مغيب ال�سم�س عن عر�س اجلللة فاجعة

يرنح التاريخ كاملذهول يف جدرانك املت�سدعة

كالثور انهالت عليه رماح �سيد م�سرعة

من كل بلد كان يرزح حتت نريك موجعة

قد ا�سعل النريان

فاندلعت حريقا �سّب يف كل ال�سهول الوا�سعة

لكنه التاريخ.. قد نف�س العباءات القدمية خرقة ومربقعة

مغمو�سة يف طينة الغفران

يف زيف الطقو�س ال�سائعة

واأراد يكتب يف �سحائفه �سطورًا نا�سعة

تتحولني اإىل متاحف للحروب املفجعة

و�ستنزفني دم املليني التي �سالت كوؤو�سًا مرعة

ما كان من خلقي.. ول�ست طبيعتي

ذم ال�سديق.. وال ثناء االإّمعة

من يندب احلظ الربيء.. ويتربى..

يف خيبة املظلوم.. يذرف اأدمعة

فارقت جنات النعيم مرحبا

بالنار يف وطني.. ونف�سي قانعة

عي�س اجلحيم هناك بني ع�سريتي

ال�سعد يف جناتك املتنوعة
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فلنعرف.. مل تن�سجم خطواتنا

يف البدء.. تف�سلنا �سحارى �سا�سعة

اأ�ستاق يهزمني حنني جارف

للقرية.. ال�سوفية.. املتوا�سعة

لغة الكلم تدير راأ�سي كلما..

حاولت فك رموزها املتقوقعة

وهجرت لغة ال�ساد �سرت كاأعجم

ت�سغى اإليه.. وت�ستحي اأن ت�سمعه

تتك�سر الكلمات.. تلوي عنقها

تذري �سرام داللها متمنعة

يتعرث التعبري.. تفلت كلمة

وجتىء اأخرى مل تكن متوقعة

وت�سي�ع اأفكاري.. كحزمة اأجنم

عبثًا اأحاول ر�سدها متجمعة

وتركت نظم ال�سعر.. روح مواهبي

قد كان يف كفي اأداة طّيعة

جّفت روافد نبعه وبحوره

وجتمدت اأمواجه املتدافعة

واأغازل اللغتني مثل موزع اال�سواق

بني حبيبتني.. هنا معه

فمتى اأعود اإىل البلد مع التي

ملكت �سغاف القلب كي اأ�سرجعه
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غدًا الرحيل.. �سديقتي.. فاإىل اللقاء..

وقد ن�سرت اال�سرعة

وعربت يف بحر ال�سمال.. ت�سوقني

ريح احلنني.. اإىل بلدي الوادعة

وتركت اآثاري لديك رواية

مل تكتمل.. يف عر�سها متقطعة

مل تكتمل كل الف�سول.. واأن تك

يف اآخر اللحظات كانت ممتعة

فحفرت ا�سمي يف نقو�سك بارزًا

ليكون خامتة الف�سول االربعة

اأهديك اأغنية الوداع.. ق�سيدة

ملتهبة.. وعلى الرباب موقعة

�سوت الدليب ي�سق �سمت الليل

يف �سخب.. يق�س م�ساجعه

تبتل بال�سوق احلبي�س بداخلي

لهفة م�سبوبة.. متطلعة..

يف نغمة الطنبور.. يف نرباته..

�سجن الغريب.. بكي.. ورقرق اأدمعه

اأواه.. من وتر.. ينادي باكيا.. 

» وينقر�س النعام « فيه اأ�سابعه

اأغ�سط�س 1974
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تهنئة قلبية مليالد »َزيْن«*

بعدما اأيَقْنُت ا�سمي

�ساع يف و�سط الزحاِم

جاء »زيٌن« حامًل ا�سمي اأمامي

ِر الذي قد �ساع مني عاد بالَب�سَ

وافتقدته بني َطيّاِت الظالِم
ً عاد باألمِل الذي قد كان ُحلما

يطِرُق األبواَب يف ِعزِّ املناِم

جاء »زيٌن« يف يديه

نعمَة االإب�ساِر يف ح�سِن اخلتاِم

َحَمَل بّر الوالدين.. ومن اأبيه

َعَظَمَة االأخلِق من خرِي االأناِم

وِمن اأمٍّ ُتفاخُر بي وتزهو

بُح�ْسِن الّطبِع من بيِت الكراِم

َطلَّْت فوق بيتي جَنَم �سعٍد
َ
اأ

جُتيُد القوَل يف ُحلِو الكلِم

�سرتنِي
ُ
َهنيئًا.. فرحًة للأ

ُقدوُم طفٍل �سما ِبِهما اإىل اأ�سمى مقاِم

ودامت اأفراح االأ�سرتني

واحلمد هلل رب العاملني
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لبيك يـا وطني
نظمت هذه الق�سيدة يف يناير، 1983 ون�سرت يف �سحيفة )االإحتاد( االإماراتية 

يف ابوظب��ي، والقي��ت يف االحتف��ال بذكرى ا�ستق��لل ال�س��ودان يف املركز الثقايف 

االجتماع��ي ال�س��وداين، يف نف�س الليل��ة يف اأبوظبي، وطبعت يف دي��وان )اأ�سباح 

املدينة( املجموعة ال�سعرية الكاملة - املجلد الثاين �س221 

ابث��ك اأ�سج����ائ��ي غري�ب��ا وباك�يالبي��ك ي���ا وطن��ي قريب���ا ونائ�ي���ا

تظل مدى عم����رى ع�زي�زا وغ�اليافديتك ي��ا �سودان �سعب���ا وموط�نا

�سامي���ااأجمد ا�ستقللك االأكب�ر ال�ذي يفي�س واحل��ب  الب���ذل  ب���روح 

قوافي���اوج�اء يدق الب�اب يف املهجر الذي وا�ست�ه��اك  ب��كاك دم�وع��ا 

�س�اه���را يقظ���ان  اهلل  تع��دد من رح�ل�وا وم���ا زل�ت باقي�ارع���اك 

تذك��رت ا�سم��ا اأمط�ر الدم��ع ه�الياحت��ن اىل االب��ن امله��اج��ر كلم���ا

حت�س بك��ي الن��ار يف الك���ف قا�سياتطل عل��ى جم���ر االأب���وة قاب��سا

�سراع��ة الغائب��ني  دع���اء  وعاف��اك من �سق��م ا�س�اب��ك �ساكياف���داك 

تداعب اخيار ال�س��������وق ال�سوادياواأنب��ت يف غ�ابات��ك اخل�س���ر جنة

الع�ائدي��ن مواكب�ا بق�اي���ا  جموع��ا وا�س�رابا.. دلي��ل وح�ادياتن��ادي 

راوي��امن الع��امل املهجور م��ن األف موقع وت�سن���ع  تاريخ���ا  ت�سج���ل 

�سعور علي��ل اأغم�س اجلف���ن داميا�سنمت بعادي عن�ك حتى اأ�سابني

اخللف �س��ان الظ�ل ي�م�س��ي ورائياثقيل اخلطي مي�سي اإليك تراجع�ا اإىل

تطلع��ا الغ�ري��ق  مث��ل  اإىل ط��وق منج���اة يجي���ب دعائي��اي��دي 
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مت�ادي��ات�سري بنا االأي����������ام يف ظل غ�ربة ومت�س��ى  �س��ربا  نكابده��ا 

حياري.. ملاء النيل عط�سى �س�واديانهيم ب�سوق االأر�س ظماى نفو�سنا

عيونن��ا تق���ر  ال  ني�ام��ا  جاف�ي���ان�سي��ز  الع��ني  راود  حل��م  كاأ�سغ��اث 

حت���س باأح����زاين وت��درى ب�ك�ائي��ا ؟�سقي��ت فاأب��كاين ه��واك فهل ترى

�سافي��اوذق��ت �س�راب املز �سه��دا وعلقما مذاق��ي  يف  ر�ساب��ا  ف�س���ال 

جتر عن��ي االأوج��اع ظم���ان �ساقي�ااأغ�ال���ب يف �س��رب القري��ب كاآب��ة

قا�سي��ات��دور بن���ا االأي��ام جنت���ز م��ا م�سى فنلق��اه  حا�سرن��ا  وتنب����س 

جتلج��ل يف االأ�سم��اع �سوت��ا مناديال��ك اهلل ي��ا �س����ودان يف كل حمن��ة

ي���راوح يف وجه��ي ومي�س��ي اأمامي��اكان���ك يف االأف���لك جن��م مع�ل��ق

خاوي��اف��ل حت�س��نب العي����س يف قلب جنة ربوع���ك  يف  يوم��ا  يع��ادل 

يعو���س ما ق��د �س��اع اأو ظ��ل باق�ياوال امل��ال واجل��اه العري���س وم��ا حوى

�س���وى ح��دث قد م��ر بالعمر الهياوم��ا كان يق�سينا على البعد مل يعد

مع�لق��ا و�س�م��ا  االأي��ام  على �س��در مغ��رب وما �س��ر رائيا�ستجعل��ه 

م��ن ال�سم���س والظلماء اأم��ا وراعياوتبق��ى لن��ا االأر�س احلن���ون مظلة

ف��ان ح�س���اد اخلي���ر م��ا زال داني��اه��ي االأر�س مهما اأثم��رت من خطيئة

ت��لال واأنه�ارا.. �سح���ارى ووادياع�سقتك يا ار�سي بك�ل جوارحي

وغاب��ات اأ�سمن��ت تلق��ت عوالي��ابيوتا م��ن الع�سب الق���دمي تعانقت

وال�سن��ي ال�سي��ق  م��ن  تنفي���س  اذا �سئت غ�س��ون... نخلة ودوالياو�ساح��ات 

اأط��ل ل��ه وج��ه م��ن االأه���ل �سافياواآه��ات خم���زون اذا �س�ال جرحه

متاثي��ل �سم���ع ك��م ت��ذوب تل�سياالأن وج�ود االأه��ل خ�ارج موطني

ردائي��اواأ�س��كال فح���ار اذا م��ا ته�س�مت ت�س���ق  اأط��رايف..  مت���رق 
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�سن��وف زراي��ا جتع��ل الفك��ر بال�ياوتنخ��ريف ج�س��دى وتك�س��ر �سوك�تي

�سع��وري يف ظ��ل الف��راق مع�ادي��اوم��ا �سقت ذرعا يف ثراك ومل يك�ن

دروبا م��ن االأ�س��وال اأم�سيه��ا حافيام�سي��ت وقد القيت يف كل خط�وة

اأوا�سل م�س��واري على اجلمر جارياولو عجزت قدمى عن ال�سري يف اللظى

ال�س����ودان مهم��ا تفرق���وا بن��ي  ن�وا�س�ي��اف��ان  الرج���وع  درب  يف  ي�سق��ون 

عل��ى دفء اأح�سان الطبيع��ة غافياتركت��ك مثل الطف��ل يف ح�سن اأمه

اأراك عل��ى احلالي���ن عن��ي را�سي��ااأج��د واأ�سق��ى يف ه���واك وغايت��ي

وه��ل اأرجتي م��ن دون قلب�ك حانياحناني��ك ي��ا اأم��ي حن����ان�ك ي���ا اأبي

اأق���اوم كتم��ان ال���ذي كان خافي��ا�س��ربت على اأمل اللق��اء ومل اأع�د

تزلزلن��ي حب��ا ول��و كن��ت �سالي���اوما ع��اد ي�سغلني �س��واك ومل ت�زل

و�س��يء من احل�رم��ان يدم��ى املاآقياواأجمل م��ا يف الع�سق �سد وجف�وة

تب�اهي��ااأح�س بج�سم��ى حتت اأر�سك مي�تا اأ�س���د  ب��ل  حي���اة  اأع��ز 

م�ساوي��اول��و ق�سي��ت الدنيا مبق��دار لهف�تي اخلي��ار  كان  مل��ا  الي���ك 

مل��ا رجح�ت عن��دي تراب��ك خ�الياول��و وزن��وا الدني��ا مبي��زان ك�ف�تي

واألب�س م��ن خرق الثي��اب حوا�سيااأ�سي��د من طلل اخلرائ���ب م�س�كنا

تو�س��ي حوا�سي��ه حروف���ك زاهي��اواحم��ل اأ�سع��اري كت�اب��ا مزخرفا

الأك�س��ب مع�روف��ا واأر�س��ى موالياواأ�سدق��ك الق��ول الذي م��ا نطقته

ت�سع��ان حب��ا �س��ادق الوع���د نامياوم��ن اأجل عينيك اللت��ني اأراههما

�سحاب��ات حزن جتع��ل احل��زن غاليا�سته��ون عذاب��ات ال�سن��ني وتنج�لي

داعياوم��ا قيم��ة الدني��ا اذا مل ت�سمن��ي فلبي��ك  اإليك وتدع��وين... 
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بطاقة معايدة إلى مغترب
نظمت هذه الق�سيدة يف مايو 1981، واألقيت يف املركز الثقايف االأجتماعي 

ال�س��وداين يف اأم�سية �سعرية مع ال�ساعر الكب��ري ال�سديق الطيب حممد �سعيد 

العبا�سي، و ن�سرت يف �سحيفة ) االأحتاد ( بابوظبي وطبعت يف ديوان ) اأ�سباح 

املدينة ( يف املجموعة ال�سعرية الكاملة - املجلد الثاين �س79. 

ف��وؤادي ن���ار  تث��ري  اأراك  رم��اديم��ايل  الزم���ان  ذر  م��ا  بع��د  م��ن 

ب��لديوتعي��د يل ذك��ر امل���ودة والن���وى رب���وع  يف  املحب��ة  عه���د 

اأم�سي��ت ليل��ي يف رح��اب �سهاديوطن��ي اذا ذك��ر اجللي���س �سج�ونه

عن���اديا ) طي��ب ( النفح��ات يف اأ�سع�اره دون  االأوزان  ومط��وع 

ال��روادابن القري�س.... ولدت يف اح�سانه زم���رة  ع��ن  متف��ردا 

للأحف��اد�س��وت القبيل��ة ب��ن اأك��رم �ساع�ر الراي���ات  �سل���م  ق��د 

نزواته���ا يف  باالأي���ام  �س��اق  تبك��ى الف���راق حوا�س��ر وب��واديق��د 

يف العي�س حت��ت الع��بء واالأ�سفاد�س��ان الرج��ال تف��اوت��ت اأقدارهم

اأن يف���ارق داره كال��روح قد خرجت م��ن االج�سادم��ا ك���ان مثل��ك 

باالآح��ادلو ال متلكه االأ�س��ى حني ا�ست���روا االآالف.  وت�س��اوت 

م��ن يلق��اه  م��ا  الت��اري��خ  ذم��ة  ال�سي���اديف  وق�س���وة  البح��ار  ظل��م 

مه��اد�سيخوخ��ة - م��دت اإلي�ك ظللها ف��وق  العم��ر  ربي��ع  قتل��ت 

االأوت���ادتاأت��ي الري��اح على خي�ام��ك �سرا ق���وة  يف  وع�زاوؤن��ا 

اجل���لدما اأ�سي��ع االإن�سان... اأ�سحى فدية �سه��وة  لت�سب��ع  ترج��ى 

�س��اأن اجلماعة م��ن ه���وى االأف�رادو�سحائ��ف · التاريخ ملء �سط�وره

ح�س���اديجئت · اخللي��ج وال اأقول جم�ام�ًل اأع���ز  كان��ت  �سنوات��ه 
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خاط��ري يف  يك���ن  مل  يعل��م  حني اغربت وق��د حزمت عت�ادياهلل 

باملر�س���اد؟و�ساألت نف�سي هل �سعيت لغربتي كان  ق���دري  اأن  اأم 

وم��رارة · الكلمات طع��م مدادي؟اأم اأن اأ�س��ل احل��زن �س��وت ربابتى

ح��ني ارتدي��ت لهن ث��وب ح�داد؟وت�ساب��ه االأي��ام بع���س ت�س����وري

واالآن اأفل��ت م��ن ي���دي وقي���اديكان اخلي��ار احل���ر ب�ي���ن اأ�سابع��ي

غ����اديقد طفت بالبيت. احل��رام مه�روال اأو  رائح��ا  ع��ام  كل  يف 

للب��دء من حي���ث انته��ى اأجداديووج��دت يف القراآن خ��ري و�سي�لة

املي��لدما �ساع من عم��ري وهب�ت �سنينة حلظ��ة  اأر�س��ي  اأج��ل  م��ن 

واالأعي���������اداأفدي��ك ي��ا عي��د التح���رر وال�ف�دا االأي���ام  اأجم��ل  ي��ا 

اإن�س���اديعط��رت م�سرق��ة اجلب���ني بنفح��ة يف  وم�سي��ت  خم�سوب��ة 

زاديورفع��ت راي���ات طوي��ت بنوده�ا حقيب��ة  يف  طوي��ل  اأم���دا 

من اأجل بعث��ك قد �سحذت زناديمن دون ذكرك قد حرقت ق�سائدي

عن���اديا ) طيي��ب ( االأخلق بني �سحابه دون  االأوزان  ومط���وع 

من���ارة العزي��ز  للوط���ن  وق������ادة م��ن ذهن����ك الوق������اد�ستع��ود 

متعب��ا املهاج��ر  كالط��ري  امليع�������اد�ستع��ود  م��ن غرب��ة موق�وت�����ة 

مايو 1981 )�سحيفة االحتاد(

كاحتفالها  الدولة  به  تحتفل  لم  والذي  االستقالل  عيد  اىل  إشارة  التحرير..  عيد   )1
الشاعر  قصيدة  هزتني  حر..  قداع  لحظة  يف   * العام.  ذلك  من  مايو  بأعياد 
املايض بعنوان: خواطر  العدد  العبايس يف  الطيب محمد سعيد  املبدع  السوداني 

مغرتب، فانسابت هذه الرسالة عفو الخاطر... بطاقة معايدة.
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وداع األحبة
القي��ت ه��ذه الق�سيدة يف حق��ل الوداع ال��ذي اأقامته ىل اأ�س��رة م�ست�سفى 

الط��ب النف�سي اجلديد بابوظبي يف قاعة االجتماعات الكربى يف 13 اأكتوبر 

2003 والتي :

�ساركتي يف البناء...

وكرمتي بالعطاء...

وغمرتني بالوفاء...

حتى �سرنا اأ�سرة واحدة... يف ال�سراء وال�سراء...

واالأخ���واتدعن��ي اأودع�ك���م رف���اق حي�اتي االأخ���وان  خ��رية  ي��ا 

نغمات��ييا ي���ا اأجم�ل االأوت����ار يف قيثارتي يف  االأحل���ان  وع�س���ارة 

الب�سم��اتكف��وا مدامعك��م - فق��د اأ�سقى بها بروؤي��ة  ولك��م �سع��دت 

�ست��اتو�سنعت جمدي من عطاء جماعة دون  كالعق��د  منظ�وم��ة 

ق��وة ذهن��ي  اأح��ال  العط��اء  االأزم��اته��ذا  يف  االأذع���ان  تع��رف  ال 

الظلم��اته��ذا الوف��اء اأ�س��اء قلب��ي �سمع��ة اأحل��ك  يف  فتوهج���ت 

مراآت��ياأحيا مع الذكرى... تظل وجوهكم يف  ومت���وج  خ�اط��ري  يف 

الدني��ا وخلف���ي حب�كم جنبات��يواأع��ارك  يف  ي�ستع��ل  ولهيب��ه 

متق��دة ج���ذوة  روح��ي  بنات��يوكاأن  اأبنائ��ي وع�س��ق  م��ن ح��ب 

وترك��ت خلف��ي ري�ست��ي ودوات��يف��اإذا رحل��ت ف��اإن اأ�س�واق��ي هن��ا
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زمان��ا ع�ست��ه اأن�س��ى  اأن  ميقات��يهيه���ات  يف  التاري��خ  م��ن  ع�س���را 

اللحظ��اتهيه��ات اأن اأن�س���ى مكان��ا �سمنى اأجم���ل  يف  واأظلن��ي 

�س��لتع�اي�س��ت يف مبن���اه دفء اأخ���وة بخ��ري  حف�ل��ت  واأب����وة 

ع�س��رون عام��ا م��ن ح�س��اد حياتيل��وال مودت�ك��م ع�لى ط��ول املدى

عاج��زا �سابق��ى  حمبتك��م  اجنازات��يوب��ل  ك�ان��ت  م��ا  وب�دون�ك��م 

�سنوات��يدعن�ى اأذك�ر م�ن ت�ع�امى اأو عمى يف  االب��داع  روؤي��ة  ع��ن 

م��ن كان ينك��ر قوت���ي وثب�ات��ي؟واأق�ول يرجتف ال��س�وؤال على فمي

ممات��يل��و قي��ل اإن امل���وت ع�اقب��ة الفتى �سهي��ل  ي�وم��ا  هم����ى  م��ا 

ق��دوة النب����وة  روح  م�سرخ�س��ا يف الب��ذل ثم��ن حياتيم�ست�سحب��ا 

يكفين��ي اأبن�ائ���ي ك��ط��وق جنات�يلو جئت ت�ساألني: بنف�سك حاجة؟

هل ين�س��ب التعب��ري يف الكلمات؟واحل��رب يف قل�م��ي بق�اي���ا ث��روتي

�ساف���رت يف غيم���ات��يو�سع��دت يف درج املع���ايل قم���ة وك�اأنن��ي 

ذات���يوالي��وم اكت��ب �سفح��ة يف �سريتي م�وق���ع  التاري��خ  واأخ��رب 

خط�وات��يواأرى طري�ق��ى وا�سح��ا خططت��ه م�س��واره  يف  وح�سب��ت 

حلظ��ة مهل��ك  للت�اري��خ  بروات��يواأق���ول  فاأتن��ي  زم���اين...  ه���ذا 

من��ارة اخللي��ج  قل��ب  يف  الوح���دات�سي��دت  ع�سري��ة  علمي��ة... 

اأرجائه��ا يف  للط��ب  الن��دواتومدين��ة  يف  العلم��اء  يتن�اق����س 

له��ا لي�س��ت  علمي��ة  ح��وزة  اأخ���رى ت�ساهيه��ا عل��ى ال�ساحاتيف 

واأر�س���م عل��ى جدرانه��ا لوح�اتيفاأنحت على كل املداخل حكمتي
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مل�س�ات��يواأكتب على وج��ه اجلدار و�سيتى ت���رى  زاوي���ة  ك���ل  يف 

عام��ر ب�س��در  اأ�سمك��م  باحل��ب يتحل��ى باأح�ل��ى �س�ف�اتدعن��ى 

ب��ه علق��ت  وال  حق��د  �ساب��ه  الن��زواتم��ا  ولعن��ة  النف���اق  �سف��ة 

العث���راتم��ا نك���س يف عه��د وال زل��ت ل��ه م��ن  ع��اين  وال  ق���دم 

والعفو م��ن طبعي وبع���س �سفاتيوعفوت ع��ن ظلم امل�س��ئ �سماحة

بدوحت��ى اأ�ست�ج��م  اأن  يل  اآن  ويطوف ح���ويل بال�رحي��ق �سقاتيق��د 

عمره��م تق��دم  اإذا  الرج��ال  احللب���اتق��در  ك�فار���س  ي�رج�ل���ون 

ج���اده���م مودع��ني  االآت��يويل�وح��ون  ال�رعي���ل  اإىل  متطلع��ني 

دع�وات��يوهن��ا اأودع�ك��م... األ��وح �سائ��ل يل  اهلل  ي��ست�ج�ي��ب  اأن 

عاج��ل ثواب��ا  عن��ى  �س���لةويثيبك��م  ب���كل  اأ�سع�اف���ا  ي���زداد 

واأ�سم���ع اإىل الكلم���ات يف اأب�ياتيواأق���ول للتاري��خ : �س��ربك �ساع��ة
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رسالة إلى أحلى عناويني
قصة قصيدة

ه��ذه الر�سال��ة ج��اءت نفثة م�س��دور.. و�سرخ��ة موتور م��ن القلب اإىل 

القلب.. فابنتي ا�سمها اآن.. وقد اأعطيتها هذا اال�سم الأنها ولدت يف بريطاني�ا 

ف���ي اأعق���اب التخ�س�سية عام ١٩٧٤ وق��د كون�ت علقة حميم��ة مع اأ�سرة 

امل�ست�سف��ى والعاملني فيها فاأ�سروا اأن اأبقى يف وقت كنت اأحترق �سوقًا للعودة 

اإىل ال�س��ودان.. وطلب��وا مني اأن اأعطيها ا�سم��ا من بريطانيا واأ�س��روا اإ�سرارًا 

واأقاموا لها احتفااًل يف وداعي ل�هم اأطلق�وا عليها )لو�سي(

وب��كل م��ا لهذا اال�سم من اإيح��اءات يف جمتمعنا ال�سرق��ي وكان يف ذلك 

الوق��ت حتتف��ل اململكة املتح��دة بخطوب��ة االأم���رية اآن م�ن االأم��ري مارك�س 

فيليب.. فقل��ت لهم دعون�ي اأ�سميها اآن.. فاإن رجع��ت لل�سودان.. اأنادي�ها 

اآمن��ة.. ا�سم اأمي.. فتغلب احلديث عل��ى القدمي و�س�ار عليها ا�سم اآن.. فهي 

�س���دى ذكري�ات�ي ف���ي بريطانيا وحب االإن�سان الأخي��ه االإن�سان وهي نب�س 

قلب��ي بحب اأمي الت��ي افتقدتها يف باكورة حياتي.. ف�س��ارت االثنني معًا.. 

وهذا مرج�ع ال�سدى الذي ينبعث من اأبيات الق�سيدة.



88

واأ�سع��اري الت��ي م��لأت دواوين��ياأح��ن اإلي��ك ي��ا اأحل��ى عناوي�ن�ي

موازين��يوقافيت��ي الت��ي يف و�سفها عجزت فانقلب��ت  ال�سع��ر  بح��ار 

تبل��غ اخلم����س وع�س�ري��نوملهمتي التي ك��ربت ويف نظري كاأن مل 

ملحمه��ا تخف��ي  وجهه��ا  وت�س�قين��يب��راءة  تعذب�ن���ي  طفولت�ه��ا 

تدغدغ دفء عاطفت���ي تن�اغي�ن�يوكن��ُت اأظنه��ا فطم��ت وم��ا زالت

يهده��دين �س��وت  قلبه��ا  ولوعة �س�وقها تبكي... وتيكين�يورق��ة 

اأ�سمعه��ا تنادين���يواأ�سف��ق ح��ني اأ�سمعه��ا تكلمن��ي واأ�سق��ى ح��ني 

وقد رحلت... متى يوما تلق�ين�ي؟واأحلم��ي الت��ي ع��ادت توؤرقن��ي

بل��د يف  العل��م  يف  رغب��ة  لتب�ق�ى ف���ي درا�س��ته��ا اإىل حي�نبعثته��ا 

عامل��ه ي�ستهويه��ا  الط��ب  امليادي��نحت��ب  كل  يف  من���ه  لتن�ه���ل 

»وط��ب النف�س« من اأجل امل�س�اكني»فعل��م النف�س« بع�س م��ن هوايتها

تنال �س�ه��ادًة ك��ربى... فر�سينيواأ�س��ل الفخ��ر عن��دي اأن غايته��ا

ون��ار البعد تن�س�رن���ي وت�ط�وي�ن�يومذ رحل��ت نزيف اجل��رح يوؤملني

وم��وال االأ�س����ى يف وت��ر تلحين�يوداع��ًا ي��ا لهيب ال�س��وق يف كبدي

تعزين��يوعي��ل ال�س��رب م��ا ع��ادت تعللني كان��ت  الت��ي  ر�س�ائله��ا 

وكن��ُت اأظ���ن �س�ربي ق��د يواتينيوظ��ن البع���س اأين غ��ري مك��رث

خفي.. اأحب�س الكلمات اأكتمها
ُ
فيع�س�رين ال�س�ن��ى هما وي�سنينيواأ

اأكاب��ده مب��ا  يح���س  اح��د  كاأن الفق���د اأ�س���ًل لي���س يعن�ين�يوال 

بل عج�ٍب... بل ظن... وتخمنيولي��ت البع���س يف ق��ويل ي�سدقني
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ف��اإن بداخل���ي ك�ن���زًا م��ن الل��نيبرغم �سرام��ة الق�سمات يف وجهي

يعنين��يوقدرًا من �سمات ال�سعف يف طبعي ح��ني  التطب��ع  يقابله��ا 

�س���دى االأزمات يف نف���س امليامنيوثق��ل الع��بء يف دني��اي علمن��ي

امللي��نيولو قي�س��ت �سنني ال��ود يف عمري عم��ر  ط�وله��ا  جت���اوز 

كطعنة عنة خنجٍر قطعت �س�رابينيمت��ى فارق��ت اأح��دًا ب��ني عائلت��ي

• اأن تعلمن��ي فط���ام ال��روح يف اأعق��اب خم�س�نياأت��ي زم��ن ) الآن ( 

مدى االأي��ام... يف رف��ق توا�س�ينيط��وال العم��ر تغم��رين ب�سا�سته��ا

وعاطف��ة حب��ًا  بيتن��ا  كب��وح الع�ط���ر اأو عب��ق الرياحي�نومت��لأ 

تلطفهم تداعبهم كاأزهار الب�س�اتنيتلع��ب داخل احلج��رات اإخوتها

مودته��ا وت�سقيه��م  املحب��نيوتطعمه��م  اأم  لقبه��ا  فاأ�سب��ح 

ف��وق دوحتن��ا تغ��رد  تاأت��ي  كف�ى اأرقًا... فما قد �س�اع يكفينيمت��ى 

ع�ل��ى اأعت���اب اأبواب���ي لتاأوين���ياأن��ا ال�ساكي... اأن��ا امل�ستاق منتظر

وداع���ا ك���اد يقت�لت���ي ويحيين���يفلن اأن�سى... وقد جاءت تودعني

نقلدها حبيبتنا هنالك طوق يا�س�مني�سنجن��ي من ريا���س احل��ب باقتنا

• آن : اسم ابنتي الكربى الدكتورة / آن الزين عباس عمارة التي سـافرت إىل بريطانيا 
الطبية  الخدمات  دائرة  يف  تعمل  كانت  وقد  النفيس  الطب  يف  العليا  للدراسات 
بدبي... مستشفى راشد، وتركت فراغاً كبرياً يف حيـاة األرسة يف انتظار عودتها.
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)بطاقة حب لالمارات(
قصة قصيدة

حب��ي لدولة االإم��ارات العربية املتحدة ال يجاريه ح��ب.. اأقول هذا واهلل 

عل��ى م��ا اأقول �سهيد.. ع�س�ت فيه��ا ربع قرن من الزمان وم��ا زادين ذلك اإال 

تعلق���ًا بها.. والت�ساقا برابها.. وع�سقا ملف��ردات ا�سمها الذي جتمع يف كلمة 

)مع�سوقت��ي االأوىل ( ول�هذا احلب مغزاه.. وفيه معناه.. وله م�سدره.. ومنه 

خمربه، فق��د حققت فيه من االأماين ال�سخ�سية م�ا مل يرك جمااًل يل الأمنية 

اأخرى غ���ري الدع�اء بح�سن اخلامتة.. وقد و�سلت فيه من املراتب م�ا زادن�ي 

اإمي�ان�ا بقول�ه تع�اىل : واإن �سكرمت الأزيدنكم ».. �سدق اهلل العظيم 

ولع��ل كلم��ات هذه الق�سيدة ه��ي اأحد مظاهر عب��ارات ال�سكر.. وطهر 

العبادة يف القلب والل�سان.

ق��د ع�س��ت ف�ي��ه كهول��ة و�سب�اب���ااأدع���وك ملهمت���ي ه���وى غلب��ا

ر�ساب���اقد ذقت طع��م الع�س���ق يف �سنواته ال�سف���اه  يف  حت���ول  مل��ا 

و�سباب���ةمل��ا تغلغ���ل يف ح�سا�س���ة مهجت�ي رق���ة  روح��ي  وامت�ل��ك 

وذه�اب��ام��ن ف�رط م��ا غل���ى بلهف���ة حب�ه جيئ��ة  االم���ارة  زرع 

وق�سي���ت �سن���وات اللق��اء عذاب��ااأنف�ق���ت اأجمل ذكريات��ي �سب�وة

اأطف���ايل ف�س���اروا فتي���ة نهل��وا م��ن احل��ب النبي���ل �سراب��ااأن�س��ات 

وتزوج��وا وتاأه�ل���وا  رك�اب��اوتعلم��وا  الزم��ان  �س���رج  وت�سنم���وا 
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خ�اب��ابلغ���وا م��ن الغاي�ات اأعل��ى درجة اأو  ب�ه���م  ظن���ي  ماخيب��وا 

ورعايت���ي غايت��ي  يف  االأنخ�اب��اوت�سابق���وا  راحت��ي  يف  وتب�ادل���وا 

االأ�سب�اب��اور�سي��ت عنه���م داعي���ا مت�سرعا ي�سخ���ر  االإل���ه  اأدع���و 

اجلذاب��ةعانق���ت اأحف���ادي ن�س��ارة باق���ة وروده���ا  عط���ر  ا�ست���م 

غ�سل��ت دموع��ي م��ن اأ�س��ى وكاآبةم�سحت عناء الدهر من وجهي وقد

ورح�اب��ةوتب�س��م ال�زم��ن العني��د و�سمن�ي �سم�اح��ة  يفي���س  بل���د 

اخل�لب��ةق��د �سنع م��ن رغ�د احلي��اة خميلة اأفي�ائه���ا  يف  نخت���ال 

واأف�ا���س م��ن حل�و ال��كلم خطابان�ادي��ت ي��ا وطني فلب��ى �سيحتي

االأبواب��اواأح�اط ب���ي ف�رحا وهل��ل قائل: فافت��ح  ب���لدك  ه���ذي 

ع�ربي��ة �سياف���ة  بخي���ر  الب�س��ر والرحاب���اواأنع���م  الي���ك  تزج��ي 

لبي���ك ! ج���اءت جن���دة وجواب��الو ق�لت يا �س���ودان جاءين هاتف

ح��ب امل�سي��ف جماع��ة و�سحاب��ا�سع��ب ت�س��رب بالن��دى و�سفات��ه

اأ�س��رج املح�راب��اجت�ري م��ع الني�ل احلبي��ب ق�سيدة م��ن روح وح��ي 

واالآداب���االعل���م اأوق���د يف دجاه���ا �سعل���ة العل���م  فيه���ا  ف�ا�س��اء 

وعباب��ايا ) زايد اخلي�رات ( �سعبك عا�س�ق اأب�ح���رًا  ف�ج���ر  وه���واك 

درة احلب�ي�ب��ة  االم���ارات  د من في���س نورك قد اأ�س���اء �سعابااأر���س 

ح�ساب��ااأحل���ى امل�دائن يف اخللي��ج ن�سارة ال�زم��ان  يف  عم��رًا  واأق���ل 

كتاب��ات�ستكت���ب الت�اري���خ يف �سفحات��ه وف�ا���س  اأجم���ادا  فامت���لأ 

جمع���ت �سع�وب��ا اإخ���وة اأحب�اب��ااأر�س امل���روءة وال�سي�اف��ة والندى

و�سحاب��اغمرت�ك روح ال�سعب في�س حمبة اأجنم���ا  مبج���دك  غن���ت 
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وقب�اب��او�سمخت يف طول البلد وعر�سه�ا ماآذن��ا  فيه���ا  �سي��دت 

اأعل�ى قم�ة ب�االأح��لم  م��ن بعد م��ا كان��ت �س��دى و�سراباو�سع�دت 

�سهاباكال�س��وء يخ��رق ال�سب��اب �سهابا ال�سب��اب  كال�س��وء يخ��رق 

ق�ائ���د اأول  اهلل  عي���ن  االأعراب��اترع��اك  وح��د  ق���د  ع�س��ره  يف 

اإه�اب��اواحت�س���ن األ�ف قبي�ل��ة يف �سدره العط��اء  ف�س���ل  متو�سح��ا 

ومه�اب��اوم�س��ى ي�س���ق ط�ريق���ه م�ستوث�قا م�ستم�سك���ا  ع�زم��ه  يف 

و�سب�اب��اجمع ال�ست�ات على �سعي�د واح�د ف�رق���ة  ب���ه  متج���اوزا 

خ�راب��اع���ف الل�س���ان اإذا اأطل���ت حمن��ة العامل��ني  يف  وا�ستحكم��ت 

و�سواب��ًااأ�س��دى ل�ه�م ق�ول احلكيم ن�سيحة ه��دى  حوا�سي�ه��ا  رق��ت 

اأم��ة يج��ادل  احل�سن��ى  �سه��دت بحكمت���ه ر�س���ًا وعتاببالكلم��ة 
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)الشمعة المنطفئة(
قصة قصيدة

يف حالة االأح��داث الكبرية.. وال�سدمات املفاجئ���ة ي�ساب الفرد بحالة 

جم��ود.. ذه��ول.. وفقدان ق��درة عل��ى الفع��ل واالنفعال.. كم��ا يحدث 

�سيكولوجيا عند كبار ال�سن النا�سجني ف�ي ا�ستقبال الفاجع�ة حينما يرددون 

) اإن��ا هلل واإن��ا اإليه راجعون ( وعند ال�سغار غ��ري امل�ستب�سرين الذين ال يعرفون 

الرم��ز.. رمز الفقد اأو داللة املوت.. اأنه عذاب اأب�دي. قد ت�ستمر هذه احلالة 

م��ن اجلم��ود.. وعندما ي�سك��ت الل�سان تتكل��م اجلوارح.. فتدم��ع العني.. 

ويح���زن القلب.. وال نق��ول اإال ما ير�س��ي ال�رب.. فقد ع�س��ت مع الفقيد 

اأحلى اللحظات..

واأق�س��ى املواق��ف.. الرف���س والقب�ول.. ال�س���د والو�س��ول.. املر�سود 

واملجه��ول.. وف�ي ك���ل االأوقات ما رحل عن البال وم��ا غاب عن الذاكرة. 

وعندم��ا جاء اإىل االإمارات كنت اأول م�ن قال له ! اأخطاأت يا ح�سبو.. فاأنت 

يف ال�س��ودان ف���ي القلب واخلاطر.. قل��ب كل رج�ل وخ�اط��ر ك�ل امراأة.. 

تعرف رج��ل الطريق.. و�سانع القرار.. وو�سل��ت مرحلة من املجد وبذلت 

قدرا من اجلهد، وال مربر لوجودك خارج دائرة العافية، ولو قلت، وبعيدا عن 

وق��ع الزمن ولو ق�سر.. ولكن يب���دو اأن اإرادة اهلل كانت خلف ق�رار عج�زت 

ع���ن تف�سريه، ورمبا كان ق��دره وم�سريه. رحم�ه اهلل رحم��ة وا�سعة واأ�سكنه 

ف�سيح جناته مع ال�سهداء وال�سديقني وح�سن اولئك رفيقا.
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حني افتقدتك بني النا�س يا ) ح�سبو ( *مال���ي اأح��س باأن خطاي ت�سطرب

م���ايل اأراه���ا ت�ودعن���ا وحت�ت�ج�بعهدي ب�سم�سك يف قلب ال�سحى وهج

تزلزل امل�ستو�س��ف املهجور تلتهبتب��دو على اأف��ق اخل�رط��وم غا�سبة

من فرط حرقت�ها ت�ن��اأى وتق�ت�ربثكلى تول��ول يف الطرقات ت�سهدها

ت�ساألن��ي اأجبن��ي ح��ني   : من يف غي�اب�ك تت�ب�اك�ى وتكت�ئ�بق��ل يل 

تتذكر احل�ل���م عند اللي��ل تنتحبويف اأ�سًى مل من�ت تبكي وما برحت

اأول�ى بحب�ك حيث احلب مكت�سبته�ذي ب�ا�سمك اأمل���ًا ال ترى اأحدًا

تتعاقب��ان كم�ات�تع�اق���ب احلق���ب�سه��ران اعقبه���ا ح��زن وفاجع���ة

ثكل���ي يق�ط���ع كبده��ا الغ�س���بكن���ت امل�ل���ل يف اأح�س��ان باكي��ة

من ف�رط ما ه�دها االجه�اد والتعبته���ب ال�سي�اء لعيني اأ�سرة عميت

نربات �سوتك يف االآذان ت�سطخبم��اذا اأحدث عن دني���اك اأخب�رين

اأعي���اك في�ه م���رام اأو غ���ل طل�بوكن��ت يف دعة العي���س الرغيد وما

وف���ي االذاعة تت��واىل ل�ك اخلطبكن�ت امل�ح���دث يف التلفاز مقتدرًا

عن�د اللق�اء ي�س�يء الفك�ر واالأدبوتع�س���ق ال�سع��ر ت�سع��د يف منابره

عن���د ال�سب��اح ويتعاىل له��ا الطلبويف ال�سحاف��ة تتباه��ي ل���ك �سور

م�ن ذا ي�سج�ل ما �ساقت به الكتباأ�سفي على جم��دك املا�سي نودعه

وك���ان تغم���ره االأ�س��واء وال�سهبدج���ا ال�سباح قد ا�سودت ملحمه

عزميتن��ا تق��وى  ال  ال�س��رب  جت�ري ال�دموع على اخلدين تن�سكبجناه��د 

رغ�م اخل���لف يغ�ذي ناره احلطبرحل���ت يف زم��ن ق��ل ال�سديق به
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نح�ن ال�س�غ�ار وبني يديك نحربدب اخللف... وق��د كنا نوؤججه

يف العائلت لط���ب النف�س تنت�سبكن��ت الكبي�ر وحتم��ل اإ�س�م عائلة

غ�سب���ًا نث�ور ويهداأ �سدرك الرحبت�سي��ق اأنف�سن��ا يف ك���ل ملحم���ة

ت�ستع���ذب الله�و يغري روحك اللعبطورًا تداعب مث���ل الطفل مقتدرًا

وتع�ود يغلب���ك الت�رويح والط�ربط��ورًا تق�ات��ل يف �ست���ى مواقفن���ا

حلو احلديث يروق ل�سانك ال�ذربراأيت في���ك ب�لدي كلها ع��سقت

لغ�ة احل��وار يفك رم�وزه���ا العتبكن�ت الودي���ع ويف عيني�ك حائرة

وق���د ت�ساق�ط م��ن اأغ�سانه�ا العنبك�نت الك�روم ظلاًل يف حديق�ت�نا

منت��سبًا الت�اري���خ  يف قاع�ة الطب ال ري�ب وال عج�بن�راك تخت���زل 

وم�ا ظنن���ت �س�وؤال��ك يل له �سببعجب�ي ! �سوؤالك عن حال اخلليج هنا

ومث�ل �سخ�سك ال يحل�وله الهربدرب اله��روب من االأزمات خانقة

لك�ي ت�ع�ود عل��ى الت�ابوت ت�سطحب�س���اء الق�س���اء اأرادك حيث تتبعه

اأراك في���ه ع�ن ال�س���ودان تغ�ت�ربما كن��ت اأح�سبن�ي اأحي�ا ال�ى زمن

اأجل املني�ة حي�ث ت�ك�ون يحت�س�بم�اذا نق��ول وق�د �سبق���ت م�سيئته

* حسب الرسول سليمان... أخي وصديقي وزمييل األكرب األستاذ الدكتور / حسبو 
سليمان، كبري استشاري الطب النفيس بوزارة الصحة يف السودان، والذي هاجر 
اىل دولـة االمـارات العربية املتحدة يف العامـني األخريين يف حياتـه، وانتقل إىل 

رحاب موالء مواله يف مدينة أبوظبي.
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