
تن�سر ثقافية املدى هذه الر�سالة 
املفتوحة املوجهة من الدكتور 

�سامي عبد احلميد اىل من يهمهم 
اأمر العباد والبالد لعل اأحدهم 

يقراأ..

مع حتيتي واعتذاري لكل املخل�صني العراقيني 
فه���ذه لي�صت �صكوى، حي���ث ال تنفع ال�صكوى ، 
بقدر م���ا هي عر�ض حال بائ����ض �صببه تناق�ض 

عجيب غريب يف عراقنا احلبيب.
ان���ا الدكت���ور )�صام���ي عب���د احلمي���د( اال�صتاذ 
املتمر����ض بكلي���ة الفن���ون اجلميل���ة – جامع���ة 

املع���روف ونقي���ب  بغ���داد واملخ���رج واملمث���ل 
العراقي���ني �صابق���ا ورئي����ض احت���اد  الفنان���ني 
امل�صرحيني العرب ونائب رئي�ض االحتاد العام 
للفنان���ني العرب �صابق���ا اي�صا ورئي����ض املركز 
العراق���ي للم�ص���رح حالي���ا احلت عل���ى التقاعد 
يف 1996/7/1 بع���د بلوغي ال�ص���ن القانوين 
للتقاع���د وبع���د متديد ملرت���ني ونظ���را للحاجة 
املا�صة خلدمات���ي اجلامعية فقد اعادين النظام 
البائ���د اىل اخلدم���ة ع���ام 2002. ويف العه���د 
اجلدي���د احلت م���رة اخ���رى عل���ى التقاعد بعد 
ان جتاوزت ال�ص���ن القانوين، وعندما راجعت 
هيئة التقاعد لغر�ض احت�صاب راتبي التقاعدي 
�صدمت النهم احت�صبوه على وفق مواد قانون 
التقاع���د القدمي ولي�ض عل���ى مرفقا مواد قانون 
اخلدمة اجلامعية فكان مقدار راتبي التقاعدي 
زهيدا ج���دا ن�صبة لطول خدمت���ي وال يتنا�صب 
مع عطائ���ي ومكانتي العلمي���ة والفنية فقدمت 
اعرتا�صا لدى )جلنة ق�صايا املتقاعدين( وبعد 
اكرث م���ن ثالثة ا�صه���ر �صدر قراره���ا ل�صاحلي 
ه����(   -1( امل���ادة  مب�صم���ون  ب�صم���ويل  وذل���ك 
م���ن االمر رق���م )6( ل�صن���ة 2005 ال�ص���ادر من 

الرئا�ص���ة والذي يق�صي مبن���ح موظف اخلدمة 
اجلامعي���ة املتفرغ خم�ص�ص���ات خدمة جامعية 
�صهري���ة بن�صب���ة 100% مائ���ة باملائة م���ن راتبه 
وهكذا احلال عن���د احالته اىل التقاعد ومل يدم 
�ص���روري بقرار اللجنة طوي���ال وذلك الن هيئة 
التقاع���د ارت���اأت ان متي���ز القرار ل���دى حمكمة 
التمييز وبعد اكرث من ثالثة ا�صهر اخرى �صدر 
قرار حمكم���ة التميي���ز ل�صاحلي اي�ص���ا موؤيدا 
قرار )جلنة تدقيق ق�صايا املتقاعدين ( ف�صررت 
مرت���ني االوىل لكوين ا�صرتددت حقي والثانية 
بكفاءت���ي  ا�ص���ادت  ق���د  التميي���ز  حمكم���ة  الن 
وموؤهالت���ي وعندما راجعت هيئة التقاعد على 
امل احت�صاب راتب���ي التقاعدي اجلديد والذي 
ي�ص���اوي اآخر راتب تقا�صيت���ه وانا يف اخلدمة 
زائدا مبل���غ املخ�ص�صات اجلامعية مائة باملائة 
من الرات���ب ولكني �صدمت م���رة اخرى عندما 
علمت بان الهيئة طبق���ت بحقي م�صمون املادة 
)31 – ثاني���ا( م���ن قانون التقاع���د املوحد رقم 
27 ل�صن���ة 2006 املع���دل والت���ي تق�صي بان ال 
يزي���د اال�صتحق���اق التقاع���دي ملوظ���ف اخلدمة 
اجلامعي���ة وامل�صم���ول باالم���ر رق���م )6( ل�صن���ة 

2005 ع���ن 80% ثمان���ني باملائ���ة م���ن جمموع 
الرات���ب واملخ�ص�ص���ات. ف���اي تناق����ض غريب 
هذا قانونان ي�صدران يف دولة واحدة احدهما 
مين���ح املواط���ن حقا وقان���ون اآخ���ر ي�صلب هذا 

احلق من املواطن نف�صه.
وهن���اك تناق����ض اآخ���ر يف معامل���ة اال�صات���ذة 
اجلامعي���ني املحال���ني عل���ى التقاع���د حي���ث ان 
املحال عل���ى التقاع���د مبوجب قان���ون اخلدمة 
اجلامعي���ة رق���م )23( ل�صن���ة 2008 هذه االيام 
املخ�ص�ص���ات  م���ع  الكام���ل  راتب���ه  ي�صتح���ق 
اجلامعي���ة، يف ح���ني ي�صي���ب الغ���ن اال�صت���اذ 
اجلامع���ي املحال عل���ى التقاع���د بتاريخ �صابق 
ل�صدور القان���ون ملجرد �صموله باالمر رقم )6( 
الذي �صدر يف حينه تكرميا لال�صتاذ اجلامعي 
علما ان امل���ادة  )11- ثانيا( من قانون اخلدمة 
اجلامعي���ة اجلدي���د واملعم���ول به حالي���ا تن�ض 
عل���ى م���ا يل���ي: "ي�صمل ه���ذا القان���ون موظفي 
اخلدم���ة اجلامعية الذين احيل���وا على التقاعد 
قب���ل �ص���دوره". ولكن هيئ���ة التقاع���د ال تاأخذ 

بهذا الن�ض الي�ض تناق�صا ثالثا؟
وهن���اك تناق�ض رابع يف تعام���ل هيئة التقاعد 

مع موظف���ي اخلدم���ة اجلامعية فق���د علمت ان 
زمي���ال يل وو�صعه التقاعدي مثل و�صعي ومع 
ذل���ك مل تنطبق بحق���ه امل���ادة )31 – ثانيا( من 
قانون التقاعد اجلديد وامنا طبقت بحقه املادة 
)11 – ثاني���ا( م���ن قان���ون اخلدم���ة اجلامعية 
اجلدي���د اي�ص���ا اأي ان هذا الزمي���ل �صيتقا�صى 
راتب���ا تقاعديا اعلى م���ن راتب���ي التقاعدي مع 

ت�صابه حالتينا.
كم���ا  خام�ص���ا  تناق�ص���ا  اوؤ�ص���ر  ان  وا�صتطي���ع 
يل���ي: يح���ال ا�صت���اذان جامعيان عل���ى التقاعد 
احدهما كان ا�صت���اذا للثاين ومع هذا يتقا�صى 
راتب���ا تقاعديا اقل من الرات���ب التقاعدي الذي 
يتقا�ص���اه تلمي���ذه. فاي���ن ه���ذا الت���وازن الذي 
يري���د قان���ون التقاع���د املوحد م���ن املوجودين 
يف اخلدمة واملحالني على التقاعد كما جاء يف 

اال�صباب املوجبة للقانون؟
يذك���رين ه���ذا بق���ول ال�صاعر الراح���ل ابراهيم 

الوائلي:

بغداد يومك ال يزال كاأم�صه 
                     �صوٌر على طريف نقي�ض جتمُع
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ق���ال عنها ال�صاعر يفِت�صينكو، يف االنتولوجيا ال�صخمة 
الت���ي اأعدها لل�صعر الرو�صي، باأنها "�صالل نياغرا جليل 
م���ن العاطف���ة، االأمل، اال�صتع���ارة، واملو�صيقى". ترجمُة 
ق�صائده���ا اإىل االإنكليزي���ة مل ُت�صع���ف دوّي ال�ص���الل اإال 

مبقدار. ولقد ُترجمت مراٍت عديدة.
اإنه���ا ال�صاع���رة الرو�صي���ة مارينا ت�صفيتاييف���ا )1892-
1941(، الت���ي ت�صتق���ر خمتاراُته���ا اجلدي���دة بني يدي: 
"عرو����ُض الثل���ج: ق�صائ���د خُمتارة")�ص���درت ع���ن دار 
كاركنيت، لندن،2009(، والتي اأعّدت ترجمَتها ال�صاعرُة 

االإنكليزية، من االأ�صل الرو�صي، اإيلني فين�صتاين.
فين�صتاي���ن مل ترتجم ق�صائد ت�صفيتاييف���ا عن الرو�صية 
مبا�ص���رًة، ب���ل اأع���ادت �صياغتها عن ترجم���ات عدة، يف 
قال���ب الق�صي���دة االإنكليزية التي ارتاأت���ه. وهو اأ�صلوٌب 
ُمعتم���د يف الرتجم���ة ال�صعري���ة، وعادًة ما يت���م على يد 

�صاعر ذي مكانة، ُتن�صب الرتجمة اإليه جملًة.
عل���ى اأن فين�صتاي���ن �صاعرٌة مولع���ة بت�صفيتاييف���ا، منُذ 
�صن���وات بعي���دة. و�صعت عنها كتابًا مهم���ًا يف ال�صرية: 
كم���ا �صمنتها يف روايتها  االأ�صر")1987(،  "اأ�ص���ٌد يف 
للكت���اب عل���ى ه���ذه  الرو�صي���ة" )عر�ص���ت  "اأور�صلي���م 

ال�صفحات يف مقال: "�صعراء املحّج
الرو�صي"(.

حم���وران ي�ص���ّدان �صعرها لبع����ض: احلاج���ُة الق�صوى 
للح���ب، والتوت���ُر ب���ني ال�صع���ر ومهمات املرحل���ة. وكال 
املحورين عامُل اأذى وعذاب، جعل من حياة ت�صفيتاييفا 
اأيقون���ًة، عّز نظريه���ا، ملق���دار ال�صريبة الت���ي يجب اأن 

يدفعها ال�صاعر عن �صدقه، يف الع�صر االإيديولوجي. 
ول���دت يف عائل���ة معني���ة بالف���ن: اأٌب موؤ�ص����ض ملتح���ف 
الفن���ون اجلميل���ة، واأٌم عازف���ُة بيان���و ماه���رة. وه���ي 
ج���ذوُة له���ب �صع���ري، ال ُتق���رن يف طاق���ة التفج���ر اإال 
مباياكوف�صك���ي. واإذا م���ا ان�صرف تفج���ُر ماياكوف�صكي 
اإىل الثورة، فتفّجرها ان�صرف اإىل احلب. ولكن ال على 
هوى ال�صاع���رِة اإخماتوفا املعا�صرة لها. فحبُّ هذه كان 
متوازن���ًا، ُم�صبع���ًا بتطّل���ع واأ�صًى رفيق���ني، رقيقني. يف 
ح���ني كان هواها عا�صف���ًا، غرّي من ج���ذِر ق�صيدة احلب 

الرو�صية، ومن جذر معاين التطّلِع واالأ�صى املاألوفني.
اأحب���ت �صريجي اإفرون، الكاتب واملمثل، وتزوجت منه 
)1912(. التح���ق بالتجنيد يف مرحل���ة احلرب االأهليه 
ع���ام 1914، فوج���دت ت�صفيتاييف���ا نف�صه���ا يف اأح�صان 
ح���بٍّ جديد، ولكن م���ع �صاعرٍة من جن�صه���ا، هي �صوفيا 
بارنوك. اأجنبت من زواجه���ا طفلتني اأودعتهما يف دار 
لالأيتام، على اأثِر عا�صفِة املجاعة التي اأملّت برو�صيا يف 
عام���ي 19-1920. حت���ى اأن اإح���دى الطفلت���ني توفيت 
من اجلوِع هن���اك. فلم تفلت ال�صاعرُة م���ن اأزمِة الذنب، 

واإ�صاعاِت االتهام باالإهمال. 
يف ب���راغ، حيث التحقت بزوجها االأول، تعّر�صت حلب 
خاط���ف جدي���د، هو الثال���ث. ث���م الراب���ع يف برلني. ثم 
اخلام����ض مع ال�صاعر با�صرتناك، وال�صاد�ض مع ال�صاعر 
مندل�صتام. وعقدت اأماًل �صابعًا على ال�صاعر ريلكة الذي 
مل تره، بل ق���راأ لها ق�صائد اأر�صلتها له، وهو على �صرير 
مر�صه الذي مات فيه. كتبت له: "عزيزي ريرن، هذا هو 

املكان حيث اأعي�ض. هل مازلت حُتبني؟ مارينا".
وكل تطّلعات احلّب هذه، ما حتّقَق منها وما مل يتحقق، 
اأثم���َر ق�صائ���د رائع���ة. ق�صائ���ٌد ال تكتفي ب���اأن ُتطلَّ على 
كي���ان ت�صفيتاييفا امل�صط���رب الظامئ الداخلي. بل على 
الك���ون امل�صط���رب الظام���ئ للحقيق���ة، خارجه���ا. ولقد 
كان���ت املرحلُة التاريخية ال تقيم وزنًا لالإن�صان ال�صاعر، 
وال للق�صي���دة، اإال باعتبارهما و�صائ���ل ملُعرتك من اأجل 

�صحتها. مقداَر  اأحد  يعرف  مل  "فكرة"، 
ظّلت ال�صاعرُة كيانًا مهجورًا. تكتب من باري�ض ل�صديقة 
لها: "يف باري�ض، مع ا�صتثناءات جد �صخ�صية، يكرهني 
اجلمي���ع. يكتبون كلَّ ما يخطر لهم من بذاءات عني..". 
لت  حت���ى ابنتها، الت���ي كانت قريبًة منه���ا ذات يوم، ف�صّ
العي�َض م���ع اأبيها. ومنايف املهاج���ر االأوربية مل مُتّكنها 
م���ن م�ص���دِر رزٍق واحد. ال�صحُف الت���ي كانت تن�صر لها 
قاطعته���ا. حاولت الت�صبَث بالبق���اء يف مدينة براغ، اإال 
اأن االحتالل النازي عام 1939 حال دون ذلك، فا�صطرت 

مع ابنها وزوجها ال�صابق اإىل العودة رو�صيا.
مل يحّذرها �صدي���ٌق من موجة الرع���ب ال�صتالينية التي 
اجتاحت رو�صيا يف منت�صف الثالثينيات. حني و�صلت 
الحقته���ا االأخب���اُر املفاجئ���ة: زوجه���ا اعتق���ل يف احلال 
واأُطلق علي���ه الر�صا�ض فورًا. اأختها اعتقلت و�ُصجنت. 
ابنتها وابن اأخيها اعتقال واأُر�صال اإىل االأ�صغال ال�صاقة. 
ماندل�صت���ام اعُتق���ل وُقت���ل. معظ���م اأ�صدقائه���ا املقربني 

با�صرتن���اك  لقاءه���ا،  حتا�ص���وا 
بفع���ل  �صمن���ًا،  واإخماتوف���ا 

املحاذير.
على اأث���ر االحتالل االأملاين 
ال�صك���ن  فر�ص���َة  ُمنح���ت 
يف  نائي���ة،  منطق���ة  يف 

يف  التت���ار.  جمهوري���ة 
ويف  البائ����ض،  كوخه���ا 
 ،1941/8/31 تاري���خ 

عّلقت نف�صها بحبل.

فوزي كرمي

عرو�س الثلج

من الربج العاجي

عالء املفرجي
                                                دبي

الفريد �سمعان

�سامي عبد احلميد   

املدى فـي مهرجان دبي ال�سينمائي

او�ش��اع العراق يف اف��ام عاملية.. والك��ردي �شوكت امني 
يتناول التعاي�س بني ابناء الوطن الواحد

ال�ى م�ن يهم�ه االم��ر.. م��ازال ال��غ��نب ي�اح�ق�ن��ي ويح��ز  ف�ي ن��ف��ش��ي

ال�صينمائ���ي  دب���ي  ملهرج���ان  وكان 
دور ملح���وظ يف من���ح ال�صينمائي���ني 
العراقي���ني فر�ص���ة الظه���ور وتق���دمي 
ابداعاته���م، وق���د �صرح املدي���ر الفني 
ملهرجان دبي م�صع���ود امر الله للمدى 
عل���ى  تربه���ن  العراقي���ة  االف���الم  ان 
مرون���ة ابداعي���ة لل�صينمائي���ني الذين 
مازال���وا ي�صع���ون وراء �صغفهم خللق 

روايات واعمال تا�صر القلوب.
ومن االفالم ال�صينمائية التي تناولت 
املخ���رج  فيل���م  العراق���ي  املو�ص���وع 
الفل�صطيني ر�صيد م�صهراوي �صاحب 
فيل���م )حيفا( ال���ذي �ص���ارك يف احدى 
دورات مهرجان كان ال�صينمائي ونال 
قب���وال نقديا مهما.. يف ه���ذا املهرجان 

يقدم م�صهرواين و�صمن م�صابقة املهر 
العربي فيلما يحم���ل عنوان )اجلنحة 
ال�صغرية( والذي �صور م�صاهد كثرية 
يف بغداد، ويتحدث عن اطفال العراق 
وه���م  العم���ل،  عل���ى  اج���ربوا  الذي���ن 
اليختلف���ون كثريا ع���ن اطف���ال غزة.. 
يعي�صون يف عامل اجرب جميع افراده، 
مهما كانت اعمارهم على العمل لك�صب 
ق���وت يومه���م، وم�صه���راوي الغزاوي 
الت���ي  املعان���اة  حج���م  متام���ا  ي���درك 
يعي�صها هوؤالء االطفال.. فيتابعهم عن 
كثب.. ع���ني حتاول ا�صت�صراف م�صري 
ه���وؤالء االطف���ال يف بغ���داد، واخ���رى 

تتابع ما يف غزة من احداث.
الفبل���م االخ���ر ه���و للمخ���رج االمل���اين 
كري�ص���وف هيلر)خايل ابي( ويتحدث 
ع���ن طف���ل ا�صم���ه �صن���ان يتبن���اه عمو 
وزوجت���ه االملانية وبع���د عدة �صنوات 
يق���رر الزوجان االنف�ص���ال فتعود االم 
املتبني���ة بطفله���ا اىل املاني���ا، ليق�صي 
�صن���وات عم���ره.. الفبلم يتتب���ع ق�صة 
�صنان بع���د ان بلغ من العمر 28 عاما، 

وا�صتعدادات���ه للق���اء عائلت���ه االأ�صلية 
التي تركت بلدها العراق اىل ال�صارقة 
باالمارات وي�صلط ال�صوء على خوفه 
من ه���ذه اللحظة، وه���و العربي الذي 
اليع���رف �صيئا ع���ن الع���رب وعاداتهم 
وتقاليدهم. واخريا يلتم �صمل العائلة 

يف في�ض من العواطف اجليا�صة.
وم���ن االف���الم العراقية الت���ي �صاركت 
الوثائق���ي  الفيل���م  املهرج���ان  يف 
ماه���ود  ه���ادي  للمخ���رج  )انهي���ار( 
و�صارك في���ه يف م�صابقة املهر العربي 
والق���ى ح���ني عر�ص���ه �ص���دى طيب���ا، 
والفيل���م يتح���دث ع���ن م���ا تعر�صت له 
بع���د  والفني���ة  الثقافي���ة  املوؤ�ص�ص���ات 
�صقوط النظام حي���ث تعر�صت الكثري 
من املوؤ�ص�صات الثقافية للتدمري ومنها 
دائرة ال�صينم���ا التي اتلفت الكثري من 
وثائقها ومعداتها، وهو يتناول اي�صا 
م���ا يتعر����ض ل���ه الفن���ان العراق���ي من 

االإق�صاء والتهمي�ض.
ويق���دم املخرج الك���ردي ح�صني ح�صن 
فيل���م )ا�صكتي..ه���ذا عي���ب( وهو عن 

ام���راة �صابةتقي���م عالق���ة م���ع جاره���ا 
تقالي���د  متحدي���ة  املخ���رج  و�صديقه���ا 

عائلتها..
و�صبق للمخرج الك���ردي �صوكت امني 
كورك���ي ان اثب���ت ح�ص���ورا مهم���ا يف 
امل�صه���د ال�صينمائ���ي ويف املهرجانات 
ال�صينمائي���ة يف فيلم)�صرب���ة البداية( 

وت���دور احداث���ه يف ملع���ب ك���رة قدم 
عراق���ي يع���اين من الدم���ار تعي�ض فيه 
ثالثمائ���ة عائلة م���ن املهاجرين، قامت 
ببناء قرية �صغ���رية من ال�صفيح ا�صو 
ه���و االأب���ن االأك���رب الح���دى العائ���الت 
الكردية وهو �صاب مثايل يوؤمن بالقيم 
النبيل���ة يق���وم بتنظي���م مب���اراة ك���رة 

قدم ب���ني �صبية م���ن االك���راد والعرب 
العراقي���ني الذي���ن يعي�صون يف املخيم 
وذل���ك �صعيا للرتفيه عنه���م وعن اخيه 
ال�صغ���ري من ناحي���ة. وين���ال اعجاب 
جارت���ه اجلميل���ة هيل���ني م���ن ناحي���ة 
اخ���رى وم���ع حل���ول املوع���د املنتظ���ر 
فو�ص���ى  اىل  ه���وؤالء  حي���اة  تتح���ول 
رهيبة اثر ح���ادث ما�صاوي وهو عمل 

متميز بفكرته ومعاجلته.
ويق���دم املخ���رج ال�ص���اب حي���در ر�صيد 
املقيم يف الغرب���ة فيلمه )املحنة( وهو 
ع���ن الغربة القا�صية يف لندن والعاجة 
بفو�صى الزحام واحلركة.. ابن كاتب 
واكادمي���ي عراق���ي مع���روف يواج���ه 
حمن���ة مع ذاته ب�صبب احلرية فيما اذا 
كان علي���ه ان ين�ص���ر كتاب���ه االول ام ال 
م�صتغ���ال ما�ص���اة والده ال���ذي تعر�ض 
للخط���ف واالغتي���ال يف بغ���داد الت���ي 
عاد اليها بعد انهي���ار النظام ال�صابق، 
والتزام���ن م���ع تل���ك احل���رية يواج���ه 
ال�ص���اب حمنة ح�ص���م املوقف من حبه، 

من طرف واحد. 

تتوا�سل فعاليات مهرجان دبي ال�سينمائي ال�ساد�س بتوا�سل 
العرو�س ال�سينمائية مبختلف برامج املهرجان، واثارت عدد من 

هذه العرو�س ردود افعال نقدية بني نقاد املهرجان.
العراق كان حا�سرا هذه املرة بقوة اإن من خالل املو�سوعات التي 

ت�سمنتها افالم من جن�سيات اخرى او من حيث امل�ساركة النوعية 
لعدد من ال�سينمائيني العراقيني خارج وداخل الوطن، والذين 

اكدوا ا�سرارهم على اال�ستمرار يف ر�سم مالمح ل�سينما عراقية لها 
تقاليدها و�سخ�سيتها.

كانت مراكبهم حتا�صرها الرياح
وبع�ض اأ�صراب من ال�صحب الكثيفة

وترتدي الأمواج �صمتًا قامتًا
فال �صجيج ول نوار�ض 

كان بحرًا
ل يهاب خ�صومه

ول تروعه املتاعب
ول يلوذ جناحه باخلوف 

ول يطاأطىء للتحدي
بل كان يفخر... انه الأقوى

ي�صارع من ي�صاء
وت�صتغيث به ارتعا�صات اخلطوب

كانت على جنباته الرملية الأرداف
نوافذ احلانات 

تفرت�ض ال�صواطىء
وبع�ض اأ�صواق موؤرقة 

تطوف بها الن�صاء اجلائعات
وهن يف ع�صق الرجال القادمني

تتلفت النظرات
تبحث ما بني ال�صجريات املبعرثة 

ال�صغرية
عن خطى تدنو واملداخن 

�صهُب مهاجرة تعود 
اىل الوطن

جذىل تعربد
يف الدروب

ول تهادن

وهي حتلم... بالنهود... وب�صمة الفجر 
املقنع والكوؤو�ض

وت�صتهي اأنفا�صها,,, عبث الن�صاء
على فرا�ض الأمنيات

***

من كان يعرف 
هل يعود يحاور اذرع الإع�صار

وغ�صبة البحر املزجمر
ميتطي الأمواج... وهي تلعب 

بامل�صاعر مثلما تهوى 

ومتتلك اخل�صوبة 
والتجارب والرتفع عن مباذلها

وطوفان احلنني 
ترتاب عاجزة عن التفكري 

ما بني ال�صموات العري�صة واملياه
وحتت اأنياب الأعا�صري 

وبع�ض اأ�صداء الرعود
ورمبا يعلو بريق 

يك�صف الظلمات.. واخلوف املعربد
يف اأراجيح الأزقة وال�صلوع 

***

ل تخذلوا 
نزوات حمروم 

ولهفة عا�صق 
وانتظارات تعاقبها جراح الهجر

والأ�صجان
ترجمها �صخور التهام

بانه... باع الق�صية بالنجاة
وغادر وجنة الأر�ض الندية 

دون ان يلقي 
حتيات الوداع
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