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الغريبة

الشاعرة حمدونه

الواقع القاسي

يا منيف

سلّيت نفسي بالصبر متتمتها بكرا تزين..!
مير اجلروح اللي انطوت بأعماق روحي كايده

مـ أقسى الليالي احلالكه في درب سير السالكني
قايده أيــادي  تلقى  وال  اخُلطوه  تتشتت 

صافحت كّفني األمل واحساسي اخلافي حنني
اللهفه وأنا في ظاهري متحايده ومتلكني 

وأغّمض عيون األلم و اكتم بـ عبراتي أنني
فايده وألقى  أصبر  أو عسى  وأقول ميكن 

يـ الواقع القاسي متى ترأف حتن ترحم تلني..؟
ُمَذّمه بايده سياسة »احلّجاج بن يوسف« 

قّتلت بـ عيوني أمل منسوج في ذاتي سنني
عايده هي  وال  مرتني  أحالم  دم  وِسفكت 

وِسجنت عّني فرحتي ويني أنا والفْرح وين..!
لطمات من كف الِقدر لـ أفراح عمري ذايده

َتالشت خيوط الوهم مالي ِسوا حبٍل متني
سايده كّني  اإلميان  نعمة  بـ  حظيت  المن 

املُعني الــَبــْر  سبحانه  خالقي  إلهي  ربــي 
ميسح على باٍس سطى في كل َعبره رايده

ِيْلهمني احلكمه و ُيوهبني ُسمو ِفكٍر رزين
الِمن عطى فيه أكتفي عن كل حاجه زايده

يامنيف ــال  احل وانــبــرى  طواني  حزني 
وامــــن احلــــزن بــّيــحــت يــاخــوك ســّدي

الــلــي ســكــن وســـط الــظــلــوع املــهــاديــف
ــوقــت ضــده وضــّدي صـــارت ظـــروف ال

السيف ضربة  مــن  آحــد  الــفــراق  طــاري 
ــٍب مــــوّدي ــي ال مـــن ســمــعــتــه مـــن حــب

الصيف ــزة  ح الغضا  جمر  مــن  وآحـــر 
مـــــرّدي لـــلـــمـــواصـــل  ـــه  ـــاب م ال ســـــار 

الكيف على  وياتي  يشرى  الوصل  ولــو 
ـــرّدي ـــت ــت حــــٍظ يــالــعــضــيــد ام ــاشــف م

جريف على  ياعضيدي  قدني  يامنيف 
ــتــحــّدي ــل ل كــاســبــه  اّول  ـــن  م ـــــا  وان

ــا مــخــاريــف ــّن ـــوم ك ــى الــعــهــد بــه ي ــل ات
ــي فــــوق خـــّدي ــت ــع ــه ودم ــن ــت ع ــي ــف اق

والسواليف والعتب  سهرنا  انسى  مــا 
ومـــجـــاذب الـــونـــات عـــنـــده وعـــنـــّدي

ـــدري ق ــك  ــم ــّل ــع ــّد اجلـــفـــا.. وي ــب ال يــســت

ـــاي تــأثــيــرك ـــي لــلــحــني مـــا غــــاب عـــن دن

فــي صــدري بــس  غــيــرك..  ــوف  اش بعيوني 

غــيــرك! الحـــد  آقـــولـــه  وّدي  مـــا  كـــــالم.. 

>>>

ومنني؟ شــلــون؟   : ــأل  اس راح  وال  إجـــرح.. 

ــــّور.. يـــقـــّوي! ــــع ـــو ي ـــى ل ـــــرح حـــّت اجل

ــني ــال ـــــود األيــــــــام ي ــي س ــن ــت ــك ــل ــه ــت اس

ـــت امـــّيـــز صــاحــبــي مـــن عــــدّوي عـــرف

>>>

ـــد الـــغـــيـــاب ـــع ــــرت مـــــن ب لـــــو تــــغــــّي

ــــــي غـــيـــبـــتـــك حــبــبــتــنــي ــــــــت ف ان

ــــــــدر الــــعــــتــــاب ــــى ق ــــل ــــــه ع ــــــّب احمل

ــي ــن ــت ــب ــات ـــت مـــــا ع ـــي وانــــــــت مـــــن ج

>>>

ــــــام« ــي »ثــــمــــان ارق ــب ــل ـــا ق ـــن ـــن َه ـــٓم ث

ــك ــوت ــق قــــوتــــي انــــــــا.. مــــا يـــشـــبـــه ل

ــــام ـــل الن ـــب ـــــــا ق ــــــــذا.. وان صــــوتــــك غ

ــك ــــــد عـــلـــى صــوت ــــــ خـــــاطـــــري.. ارق ْب

>>>

حليم بــلــوى  لــكــّل  اصــيــر  الــوقــت  عّلمني 

ــي َبــَعــد ــل ــــَرب، وابـــّعـــد ال ــي ق ــل واقـــــّرب ال

سليم اللي ضميره  الصدوق  بوجه  واضحك 

وحتى اللي ماهو سليم.. اضحك بوجهه بعد

>>>

ــاطــرك قــولــه ــخ ــــدور ب ال تــنــثــنــي.. مـــا ي

ـــن مــعــاديــنــك ــك م ــق ــري ــد ط ــّب ــع تـــقـــدر ت

ــت لـــك شـــي مــحــٍد يــقــدر يــطــولــه ال طــل

محّبينك مـــن  اكــثــر  اعــــــداؤك  طــبــيــعــي 

ــــالم عــيــشــوا المــانــيــكــم وحتــقــيــق االح
ــون ــول ــق ــــــم.. ي ـــون وه ـــوت ــــ مي ـــاس ب ـــن ال

ـــي بــضــعــة اعــــوام ــع أيـــــام ف ــض ــر ب ــم ــع ال
حـــطـــوا لـــكـــم تــــاريــــخ قــــبــــل.. متـــوتـــون

>>>
اجلميل ـــزمـــان  ال ـــاك  ه فـــي  الــشــعــر  أذكــــر 

ــه حـــديـــث ومـــفـــرداتـــه ٓبــِكــر ــم ــي يــــوم غ
ــر سبيل ــاب ــع م يـــا شــعــري  ـــــالم  األح أثــــر 

وفـــِكـــر ـــور  شـــع اال  مـــافـــقـــدنـــا  ــــا  ــــرن وأث

>>>
الــنــاس ــد  ــاول ي نفسه  مــلــك  مــاهــو  ــان  ــس االن

الفرحه وتــضــّيــع   .. احلـــزن  تستلذ  ال  ـــ  ف
االحــســاس مــن  قيسه  االبــــداع  تــعــرف  تبي 

جرحه مــن  عــاجلــه  ــروح..  ــج امل تكسب  تبي 

>>>
اكــتــب الــلــي حتـــســـه.. ال تــصــنــع شــعــور

ــب املــجــتــمــع ــاط ــخ ــك ي ــي ـــل اإلنــــســــان ف خ
ــة وضــحــكــة غـــرور ــع ــــٌذة الــشــعــر فـــي دم ل

املستمع ــل  ــاق ــع ال ذوق  الـــنـــاس  وأفـــضـــل 

>>>
ــر ــّي ــغ ــــا ت ـــم م ــــني.. إحـــســـاســـه ــــف ــــره امل

املــشــاعــر ـــدق  ـــص ب األجــــمــــل  ـــــــوا  زال ال 
ـــر األمـــــانـــــي قــصــّيــر ـــم ـــه ع ـــرف ـــت ـــام ي

ـــر ـــواط ـــا عـــلـــى بـــيـــبـــان جـــبـــر اخل ـــن وح

وكـــرامـــه ذات  اعــــــزاز  ــا..  ــن ــق ــل خ اهلل 
مـــاهلل خــلــقــنــا.. كــســرة ارجــــال واتــبــوع

ـــا نـــقـــدح.. وقـــــار وقـــرامـــه مـــن روســـن
ــوع واكــفــوفــنــا تــشــبــع.. لــو امنـــوت واجن

ــه ــام ــزع ــش ب ــي ــع ـــا.. ن ـــن ـــت ـــرام ـــدا ك ـــب م
ومسموع مبــقــري  مــاهــو  ذا..  غير  ــــ  وال

ــي عـــتـــاب ومـــالمـــه ــن ــق ــح ــل ـــي ت ـــل ـــال ي
واطــبــوع ــات  غــاي للنفس..  ان  ــدري  ــات م

ـــدي فـــاملـــديـــح ومـــقـــامـــه ـــصـــي انــــــا ق
مخلوع  ـــدح  امل ـــي  راق ــن  م الـــــردي..  واال 

لــــو انـــــي امــــــدح كــــل راعــــــي فــخــامــه
ميـــدي رصـــيـــدي.. فـــوق ســتــني مــشــروع

الــرخــامــه ــد  ــي رص مـــن  اهلل..  مغنيني 
طوع ويجيبني  الــنــفــس؟  مايهني  ومــن 

ــه ــام ــي ــق ـــوم ال ـــي ــى ل ــق ــب قـــنـــاعـــتـــي.. ت
ــوع ــب أس ــــ  ف ــــذات..  ــــل امل ــا  ــره ــّي ــغ ت وال 

ـــه ـــرام ـــت ــه واح ــت ــب ــي ـــــوال ه ــــرجــــل ل ال
الــكــوع حــبــة  ــن  م الــعــز..  عليه  يصعب 
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ــــني ــــاشــــق ــــع ـــــح ال ـــــل ـــــر م ـــــط ـــــع ال
ـــــاح الـــشـــقـــا ـــــت ـــــف ــــــــان م ــــــــي وأح

ــــني ــــب ــــغــــاي ــــــــــــرى ال ــــب ذك ــــي ــــج ي
ــــا  ــــدق ــــأص ـــــــم ب ـــــــا ه ـــــــاب م ـــــــب اح

ــــني ــــــــــر مــــــــن احلــــن ـــــه ام ـــــي ـــــاف م
الــــــــــي مـــــــا يــــســــفــــر عـــــــن لـــقـــا 

فواز لفى

العطر


