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وورارة" ود�د راللمل" رالملح ن رالمه

يوارة" قرأت ح ن ت" المل ماهي فلف ما انتب يذ عطره ما ر الش ماح عط ذ ف راءة من ى الق .اللول

يوارة[ يق؟ق؟ قد...  الذي المل هي] الملح فن يي ة في ييتغتمال أن يمكن الذي المل لوهي يتح أ

يزمممن لحظمممات مممن لحظ ة يل. ال يي ة المجموعمم ة قصمممائد فكمم يشممرعر يجمم ب بنقطمم ة انترعممت ال ترع

ين لي يبدى...  لمماذا؟ نتسماءل. لوبمالقل؟ق بمالحيرة ممزلوج ة الحمممالت مجموعمم ة ألو الحمالمم ة أ

يتي يشماعر عمالجهما ال يذرهما أسبماب ترجع عبيد سوف ال ييتنما في تج لونظرتنممما لوسمملوكنما شخصمم

يي ة البلدة صف ة الرعمادة اكسبته طويل تماريخ إلى للحيماة يسمم يركممود الح فرعنممدمما. المزمممن لوال

يشماعر يقول يطين[ قصيدة في ال ]:ال

وف ت وطنين بسمته ج !كال

يق ف الذي النسمان ذلك إلى يرمز فهو .يرعيش أن قبل لويموت الولدة عند الحيماة عن يتو

يل الذي الولد[ فهو ن لولد[ لوهو] لولدا ظ بر ل ه] يك ين د ل ولدة لحظ ة جم ماش ال ما لوع ييت م

يشمس[ لوترهبه الحيماة تخيفه ].ال

] يوارة*  يد مممارس عن ف]: الملح ن يبل الذي الموت...  لوالموت الخوف ض فممي الحرك ة يك

يطل النسمان يو ه لويرع مالي الفضل نحو نم ي لوبمالت ى يقض ل عل ذي الم يل ال م يظ يل رغ ك

يزلورق[ قصيدة في عبيد سوف يقول الطمار هذا لوفي. الف؟ق في لئحما المرعوقمات أكبر ال

]البحر من

وورارة بازغة رالملح ن

ول لمن جرح ك

ينهم*  ينكم...  لول يني...  لول مم ،[لو] بمارد...  بمارد...  بمارد... [ لول يثر حصى د ]الرعممرلوق في تخ

يبمما[ بل الرعذراء ، تحبل لولن قمائم ة تقوم فلن يبمما... ر يبمما... ر !]ر

يشهر[ قصيدة في عبيد سوف يقول*  يتماسع ال ما] ال يذي الممل/ الجنيمن مخماطب يد ال ترع يس

.المرعماش الواقع مع...  المتغمامرة لدخول

ويها بعنيد لمن رالقا�دم أ

ودننيا جديد ل: عندنا رال

وطقس وسحاب ضباب ورال

وسماء في شمس ل رال

ودلماء وخبزنا بال

ع فينما يولد الذي المل يل مطل يدد لحظ ة ك ين. بمالخيب ة مه ما ل مانيه م ما حج ب نرع ين ون ع ل



يسمماء يضبماب سوى نبصر ل فأضحينما ال يسحماب ال يكممم عبيد سوف يدعونما ذلك لجل. لوال بته

.نبكي أن بنما الجدر بل الفرح ة اصطنماع عدم إلى فماجع

ود للبكاء فاستع

وزغر�دة برغم !رال

يوارة[ لي بدت هكذا ينه...  يكون؟ قد آمل] الملح ن ينممما يسممتلزم يكون ، قد لول ير ك أن م نتحمم

يتى يتمالي الفرعل يحصل ح يتتغيير لوبمال يثورة ال ييمم ة رلوح فينمما فقتمل اعتدنما ه لوضع على لوال الحرك

يرة .المستم

ين القول لونهماي ة يي ة المجموع ة فإ يشرعر يوارة[ ال يقممما كمممانت] الملح ن ييما شممرعرا ح ييممزا إبممداع متم

يي نفمس من حوته مما بحكم صممميم فمي التغمموص[ المرعمانمماة مسممتوى علمى لواضممح شممرعر

يشكل مستوى لوعلى] القضمايما ].نفسهما القصيدة داخل اليقماع ألو الموسيقى[ ال

يصتغير الحميد عبد ال
-سوس ة-


