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اجللبي ابنة شناشيل

النوُر فيه اِح النضَّ القريِة شتاء من وأذكُر
النََّغُم كأنَّه حاب السَّ َخَلل من

الظَلُم له ارتعشْت — املعزف ثقوب من َب ترسَّ
أبتسُم كنت طفًال أعدُّ؟ فيم … قبل صباًحا — غنَّى وقد
الحور. عيوُن النشوى أغصانَه أثقلْت نهاري أو للييل

الَقَصِب الجوسق ظالل يف يغنِّي أو يضحك ار الهدَّ جدنا — وكنا
اللََّعِب غابة يف وإخوتي إلُه!» يا «غيثَك ينتظرون: حيه وفالَّ

— الناطور و«أحمَد» والَفراش، األرانَب يصيدون
النهِر يف السمراء الجوسق ظالل يف نحدِّق
بالقطِر. سيسيل عيوننا: للسحاب ونرفع

َعِف السَّ ذُرى وارتعشْت النهر، قاُع فرنَّ السماءُ وأرعدت
تنطفئُ ثم اخرض ثمَّ أزرَق الربق وْمُض وأشعلهنَّ

باٍب بعد بابًا املدرار لغيثِها السماءُ وفتحت
ممتلئُ وهو يضحك النَّهر منه عاد

واللََّهِف باألنغام غصَّ أسمَر، عاد أخَرض، عاد الفقائُع، تكلِّلُه
سْعَفه ما كلُّ تمِطُر تظلُّ حيُث النَّخل وتحت
الرَُّطُب إنه تُفَجُر؛ وهي الفقائُع تراقصِت
لهفه يف تهزُّ وهي العذراء يد يف تساقَط



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

الذهُب، ال األنواُر وليدِك (تاُج الفرعاء النخلِة بجذع
األعمى، سيربئ اآلخرين، ُحبُّ منه سيصلب

التَعُب ه هدَّ ميْتًا القرب قرار من ويبعث
اللحما عظمه يكسو املوت، ظالم إىل الطويل السَفِر من

يثُب!) بحبه فهو الثلجي قلبَه ويُوقد

النهُر، ج تعرَّ حيث فالح، … السماءُ وأبرقِت
املاءَ يلثُم أسٍّ دون من ُمعلًَّقا وطاف
الزََّهُر حوله نوَّر الجلبيِّ ابنة شناشيُل

بيضاء) منه تسطع اللبالب من نًدى (عقود
َهُر. والسَّ الوجد منها األحداَق ل كحَّ الجميلة وآسيُة

حلبي يا مطًرا يا
الجلبي بنات ْ عربِّ
شاشا يا مطًرا يا
الباشا بنات عربِّ

ذهِب. من مطًرا يا

املدراِر الهاطِل هذا مقص الدروب، تقطَّعِت
ووراها، قطَّعها

األمطاْر يف النخل جذوع من املعابُر وُطوِّقِت
وخالها أرجأها خرضاء ٍة كقصَّ سندباَد، سفينة من كغرقى

الغرفْه يف يديُر وهو الناطوُر «أحمُد» الغِد إىل
فه ْ الرشُّ طْرُفه يعرب ثم ويسعل بندقيَّتَه، يلمس الشاي، كئوَس

الظالَم. ويخرتق
الثرثاْر: أخي جدِّي» «يا وصاح

ننتظُر؟ املبتلِّ الجْوسق ظالم يف «أنمكث
املطُر؟» يتوقف متى
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الجلبي ابنة شناشيل

انفجرا َة ثُمَّ منها فطار السماءُ، وأرعدِت
… الجلبيِّ ابنة شناشيُل

األُفِق يف تلوُح ثمَّ
النَّظرا يُسارق كان وحيث حاب، السَّ قوس ذُرى

َفِق. الشَّ حمرَة إال العنُي تصيُب ال الجميلِة شناشيُل

وْجِد وكم حبٍّ كم وكربُت: انقضت، ثالثون
فؤادي! يف ج توهَّ

الرَّْعِد يدا صفَقْت ُكلَّما أني غريَ
الشناشيُل ائتلَق ربما أرقُب: الطَّرف مددُت

وعدي! إىل مقبلًة الجلبي ابنَة فأبرصُت
أباطيل أشواقي، كلُّ هواءٌ أرها. ولم

َوْرِد! وال ثمر دونما ونبٌت

٢٤ / ٢ / ١٩٦٣ لندن،
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العامد ذات إرم

أهلك وحني «إرم»، هي هللا، جنة بها لينافس جنة؛ بنى عاد» بن «شداد أن املسلمني (عند
مرة إال إنسان يراها ال األرض يف مستورة، وهي تطوف، وظلت «إرم» اختفت عاد، قوم هللا

بابها.) له انفتح من وسعيد عاًما، أربعني كل يف

سيكاره، من الدُّخان َخَلِل من
الدخاْن خلل من

إزاَره يلتوي، وهو ، نرشَّ وقد الشاي َقَدِح من
واملكاْن، الزمان ليحجَب

صغاْر، «يا فقال: أبي جدُّ حدثنا
الزماْن، مع كنُت مقامًرا

والنضاْر، الفضُة ال األسماُك، نقودي
والِوهار. باك الشِّ والوَرق

ليله ذات وكنُت
وقار، ٌ َصَدأ فيها السماء كأنما

الرُّميله يف أصيُد
املحاْر أسمُع العميق، خورها يف

وللِقفار للحىص يبوح كأنما موسوًسا
الفريده، اللؤلؤِة بموطن

الحواْر. أسمع لعيل مَع السَّ فأُرهُف



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

بُروده الدجى يف الخريف ندى من وكان
ثاْر. الدِّ فأسحُب جسدي يف رعشٌة منها تدبُّ

وحيده نجمٌة فالحْت الغيُم وانفرَج
البعيده نجمتي منها ذكرُت

الِجراْر وتسمُع سطحها فوق تنام
الدروْب عىل حوافٍر وْقَع (يا تنضُح
يجوب عنرتٌ ذاك النُّعاس، عالم يف

املزاْر). عبلَة حيَّ إن الصحارى. دجى
دليْل، وال وجهتي، والسماءُ فرسُت

عاْع والشُّ الوحيد، نجمها أرقب
اع وكالرشِّ ومانًحا، مانًعا يؤجُّ أو يخفت

اع. الرصِّ يف الرياُح تحطُّه أو ترفع
ميْل؟ ألَف أرسُت خطوة؟ ألف أرسُت

َحْر السَّ أمالني أنني إال أدِر لم
َحَجْر، من بيضاء قلعٍة جدار إىل
عاْم ألِف ألِف منذ األقماُر كأنما

الطِّالءْ، له كانت
املساءْ يف النجوم كأنما

الظالْم. حوله فاض ثمَّ عليه سلَن
الطويْل سورها حول ورسُت

سندباْد (مثَل مداه بالخطى أعدُّ
يكاد وال خِّ الرُّ بيضة حول يسري

َ ابتدأ حيث يعود
سواْد، نوَرها غىش الشمس، تغيب حتى

رأى؟) وما … رأى الطْرَف رفع ما إذا حتى
العماْد موضَع الجدار يف بلغُت حتى
رهيبه بوابٌة كالدُّجى، فيه، تقوم
نحيبه حوَلها مدَّ الحديُد، غلَّفها
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العماد ذات إرم

املسامُع. ه تَحسُّ ال بالعيون أراه
… أدقُّ عندها وقفُت

أراجُع صًدى يا
الغريبه؟ املقابر من أنت

الصدى يف أُحسُّ
الرَّدى، برودَة

العجيبه والعوالِم الزَّمان عفَن فيه أشمُّ
وعاْد. إَرٍم من

ساعدي كلَّ وحني
الظالْم يف الوقوُف وملَّني

كعابِد (كناسٍك،
ينام ال يظل معبده، يف اإللُه يرفُضه

والطعاْم، املاء يريد وال
مساعدي الهوى عىل «كن يصيُح:

الغمام.») َع موزِّ يا السماء، رافَع يا
ذليْل كسائٍل بابها عند جلسُت

العويْل، كأنه الصدى، أسمع جلسُت
ثقيْل. َحَجر من حائٍط خلَف يلهُث
عاْم ألف يمرُّ ودقة ٍة َدقَّ بني كأنَّ

الخواءْ. العدُم أجاب وما
الضياءْ يهمس الصباح أوشك وحني

جيْل! ألُف مر واستفقُت: … نمُت نعسُت،
والفاله الشمُس
والسماءْ والغيُْم
أراه ما وكل

املياه سوُرها، كان حيث هناك
الخليج.» يف تشعُّ
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وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

النشيج: يف ولجَّ نا جدُّ وقال
انقىض عمرَي إن بعُد، أراها «ولن

مىض. ما الزمان يُرجع وليس
األريج فأنتم فيكُم، أراها سوف
إرم رأى فإن زهرتي، ذبول بعد
ينْم. وال الباَب فليطرِق واحُدكم

… إَرْم
ألْم، ذكرها من خاطري يف

تمَّ حني ضاع آِه … ضاَع صباي ُحلُم
انقىض.» وعمري

٢١ / ٢ / ١٩٦٣ لندن،
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الليل يف

الباِب موَصَدة الغرفُة
عميْق والصمُت

… مرخاٌة شبَّاكي وستائُر
طريق ُربَّ

وأثوابي الشبَّاك، خلَف بي ُد يرتصَّ يل، ُت يتنصَّ
سوُد بُستان، ِع كمفزِّ
املرصوُد الباُب أعطاها

تفيْق فتكاد ا، حسٍّ بها ذرَّ نََفًسا،
عميق: والصمُت بي، وتهمس املوت، ذاك من

صديق يبَق «لم
الكابي الليل يف ليزورك
الباِب.» موصدُة والغرفُة
الوْهِم يف ثيابَي ولبْست
ي أُمِّ ستلقاني ورسيُت:
الثكىل، املقربِة تلك يف

الليال «أتقتحُم ستقول:
رفيق؟ دون من

زادي: من أتأكل جوعاُن؟
الصادي؟ املقربة خرُّوِب



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

نهال ستنهله واملاءُ
األرض: صدر من

ترمي أال
َكَفني، من والبْس أثوابك؟

الزمِن، مرِّ عىل يبَْل لم
يبىل، إذْ الحائُك، عزريُل
عندي: ونَْم تعاَل يرفوه،
َلْحدي يف فراًشا أعددُت
أشواقي من أغىل يا لَك
النَّْهِر ألمواه للشمس،

تجري، كسىل
اآلفاِق يف دوَّى إذا يِك الدِّ لُهتاف

«. الحْرشِ يوم يف
الَوْهِم يف دربي سآخذُ
ي. أمِّ فتلقاني وأسري

٢٧ / ٢ / ١٩٦٣ لندن،
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رسالة انتظار يف

أَلمي: من فبكيُت وذكرتُها،
دمي العيون إىل نزَّ األرض، قرار من يصعُد كاملاء
دموْع إىل لتستحيَل امُلتَالحقات قطراتُُه وتحرَّقت

الضلوع لتنقذَف أسناني، فأصكُّ يخنْقنني
الَعَدِم. يف وذاب فوقهنَّ تحطَّم موًجا

يصعْد القلب من دخاٌن
يصعْد الروح من ضباٌب

ضباْب … دخاٌن
انتحاْب وأنت البحار، وراء انخطاٌف وأنِت

يصعد كاملدِّ القلب من ونْوٌح
ْد تجمَّ ودمٌع

الحنَْجره. يف اآلُه به ت وغصَّ
يربد الليل إذ قلبي دفءَ ويا روحي كلَّ يا ذكرتُك
ُمْزهره. احها بقدَّ النجوم ضوء تحت روضًة ويا

مداها يف ويسبُح بها يهف ِكلَّتَنا وذكرُت
النجوم عىل والنجوُم كالفراشِة، تحريَ َقَمٌر
تعوُم إذْ كالزنابق فيها، كاألجراس دندنَّ

املياها. الَقَمُر َض وفضَّ … املياِه عىل
بالطيوْب ُل املحمَّ الحبِّ زورُق جسمك وكأنَّ



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

آها يرن املياه يف همٌس واملجداُف والدِّفء،
الجنوب عىل منِك يسيل والنُّعاس فآًها

الصباْح. إىل بنومهنَّ السطوُح تلتمُع النَّْخُل فيه فيناُم
فيِه، ونمِت فيِك النوُر نام أحالِك! ما أواه،

والنُّباح ماءٌ، والليُل
وارديِه. ُل أوَّ وأنِت فيه، ينداح الحىص مثل

العراْق شطَّ يلثُم الصيُف هو
الَقَمْر، فيها ذاب بغيماتِه

النََّهْر ماء برودة لوال النُّجوم بيُض تسبح وتوِشُك
اصطفاْق، الهواء يف ألضالعه رشاٌع وهفَّ

النَّخيل وراء مغنٍّ وغنَّى
َهْر السَّ طال ليُل، «يا يغمغُم:

الفراق!» وطال
العراق قلوِب جميَع كأنَّ

املطْر. انهماَر تريد تُنادي،

الَوَرقا تحمُل فاتراٌت رياٌح والنعاس نحوِك وصعدُت
تموْت به، والنُّهوَد َشعرِك لتمسَّ
بيوت من النوافِذ يف وتلهُث حينًا

واحرتقا. فاَر جسمِك وأشدُّ ُغُرفاتها، يف ألقاِك
رساله يف ثغرِك أمسُّ أشتهيِك أُريدِك، إني

والتخوت الزوارُق وتحرتق تأتي، ال وهي انتظاري طال
ِظالله الهثٌة، وهي تنفُض، العشار ضفة يف

رساله. لها منِك حملَن الرياح علَّ
موت؟ الصَّ القلم وسحبة القليل بالحرب بالورقات، عيلَّ تبخلني لَم

أموْت هًوى، أذوب إني
رساله. إىل منك وأحنُّ

٩ / ٣ / ١٩٦٣ لندن،
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الرياح البابتقرعه

العميق، الليل يف الرِّيِح غريُ قرعتْه ما الباُب
ِك. كفُّ قرعته ما الباُب
والطَّريْق ك كفُّ أين

ظالْم من صحارى مدٌن، بيننا، بحاٌر ناءٍ؟
كالحريق منها الُقبالت صدى يل تحمل الريُح
الغماْم يف ويزهو أخرى إىل يعدو نخلٍة من

… الريح غري قرعتْه ما الباُب
الرِّياح يف روًحا لعلَّ آِه

القطار محطاِت أو املرافئ عىل تمرُّ هامت
راح أمِس غريٍب عن عني، الغرباء لتُسائل

انكساِر. يف يزحُف اليوم وهو قدمني، عىل يميش
العميق، الحب هزها أمي روُح هي

تبكي: فهي األمومة ُحب
الديار! عن البعيَد ولدي يا «آه

رفيْق؟» وال دليَل ال وحدَك، تعوُد كيف وياله!
حجاِر من سوٍر خلف تغيبي لم ليتك … اه أُمَّ

الجداِر! يف نوافذَ وال أُدقَّ لكي فيه باَب ال
السائروْن يعود ال طريٍق عىل انطلقِت كيف
البحاِر؟ َغَسُق كأنها فيه صفراء ظلمٍة من



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

يولولون، فالصغار وداع بال انطلقت كيف
فريجعون ويفزعون الطريق عىل يرتاكضون
انتظاِر؟ يف لَعودِك وهم عنِك الليل ويُسائلوَن

زاْر منِك روًحا لعلَّ الرياح تقرعه الباب
الحنني. يحرقه السهران ابنِك هو الغريب! هذا

ترجعنْي! ليتك أماه،
السننْي رغم حْت امَّ وما منه أخاُف وكيف شبًحا،

خيايل؟ من وجهِك قسماُت
أتسمعنْي؟ أنِت؟ أين

العراِق؟ إىل الحننُي يذبحه وهو قلبي َرصخاِت

الفراِق. أبِد من تهبُّ الرياُح تقرعه الباب

١٣ / ٣ / ١٩٦٣ لندن،
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السهاد ليايل من

لندن يف ليلة (1)

الباِب ُفرجِة من خائٌف نوٌر ينسلُّ كما
ُغْرفه يف الظَّلماء إىل

فه ْ الرشُّ نحوَي يَعرب املجروَح ُهتاَفه سمعُت
الكابي بلونه امُلطلَّ الليَل لندَن سماوة من لريفَع

ه. ُملتفَّ الثلج دثار يف ترقُد الطُُّرقاِت عىل
الفجِر، يف يِك الدِّ صوت إيراَن يف سمعُت وأمِس

البحِر وُزرقِة الكويِت يف املنائر أُُفِق ومن
أكواِب (رننُي بالنُّعاس جفني فرشَّ أهاَب،
تسقيني)، ثم تُمأل الرقراق البرصِة بماء

ه رفَّ ضياؤه رف الفانوُس، أُطفئَ … املؤذُِّن ينثره راح نداءٌ
الظالم. وبعثره

يُحييني بريوت يف األوَّاُه ولييل
اللَّْهفه من نبٌع يُذيبُه راح املوت، وْجَه فيه ألُبَرص
َلبْالِب غصون بني املسكوب البُلبُل فؤاد من َق تدفَّ

أنساها: لسُت سقاٍم، من عذاٍب، من لياٍل
جيكور يف لسُت أحلُم، حني حتى كنُت غريبًا
املسعور قلبي صحارى يف أميش بغداد، وال



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

أفواًها تُريه وهي املاء؟» أين … «ماءُ فيها: املاءَ يُريد
الدَّيجور ترشب ظمأى الربداء آفاقها عىل

الَعَطِش؟ من ليٍل يف صحراءَ، يف العمر أأقيض تروى. فال
الَغبَِش؟ إرشاقة عن املاء، عيون عن أُفتِّش

املاخور مساند بني كفاه ورفرفت صاح، كُر السُّ منه نال كأعمى
— أوَّاَها! — أين داري؟ أين جاري؟ «أين رفيٍق: عن ليبحَث

النُّوْر؟ كئوَس تناولني كانت التي أمريتي
ويلقاها؟» الدنيا قلبي فيُبرص

الرؤيا وتعرب العراق، يف أرشَق بَْح الصُّ كأنَّ
تاها: الدجى يف درٍب ألف وتطوي بي ِبحاًرا

يحيا عالٌم ثاٍن: وأطلَّ َعالٌم تراجَع
تندثُر، ثم تكمُل ثم تُوَلُد األقمار عىل

يدَّخُر العيد: يوم بغري الجديد لبْس وما
يفتخر وهو يضحك ثم يُنفق ثم ويجمع
الدنيا هكذا … يرزق حني يرزق هللا بأنَّ
محتِكُر جيكوَر يف ليس صيٌف. ثم شتاءٌ
كوريَّا «ليُل جرائُد: أو مصارُف فيها وال

النريان.» من َشَفًقا يُرى
تستعر حني فيها فالنريان

النِّسوه وأعنُيَ يحدِّثوَن، الشيوخ ِلَحى تيضء
نشوه. يف األطفاَل وترقب الطعام يف تحدق

والنخِل والصحراء ق الرشَّ إله يا أعدني
الحلوه، أيامي إىل

أهيل! إىل ألثمه، غيالَن إىل داري، إىل

٣ / ٢ / ١٩٦٣ لندن،
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السهاد ليايل من

باريس يف ليلة (2)

الضياء، فانْسحب وذهبِت
وبالبكاءْ الحزين، الشتائيِّ بالليل أحسسُت
الغيوْم. تحطِّمه أفٍق من ل كالشالَّ ينثال

الهواء واختنَق باريَس، يف الليل وْخَز أحسسُت
النجوم ترتعش آه! … البغايا من بالَقْهقهات

بالدماء امللطخ الثريَّات كبلور منها
انتضاء. جوانبها يف السكارى ملدى حانٍة يف

عبريْ سوى منك يبَق لم
اللَّقاء!» «إىل الوداع: صدى وغريُ يبكي

إناء عها جمَّ الزهرات من شفًقا يل وتركِت
الصغري، حلم به أُفٍق يف والحمراء الزَّرقاء كاألنجم

غدير يف محاًرا يا الطفولة: ُعُمَر يل أرجعن
كثاْر: أجراٌس ترن فيه، األقداُح تتقارع
الجرار وتمتلئُ … اٌن ورمَّ وأعناٌب خوٌخ

نار. حول نسمر ونحن الخريف هو الغروب، عند
العراءْ يف وكمستفيٍق

الُخواء الكفُّ وتلمس َشْهَريار هو ُحلمه: من
العواء، أو النُّباح الليل يف ورنَّ … اِب الرتُّ ذهَب

اللقاء!» «إىل باليديِن: ِك كفَّ عانقُت
اللقاء!» «إىل

الضياء. فانسحَب وذهبِت
صديقه، يا وعُدِك صحَّ لو

وفيقه النبعثْت آه وعدك. صحَّ لو
الوراء. إىل السنني يف عمري ولعاد َقْربِها، من

العراِق؟ إىل أنِت تأتني
طريقه قلبي من أمدُّ
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وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

السماء من عليه هبطْت كأنما عليه. فاميش
الُغصون: وبرعمِت لها الربيُع فانفجر عشتار

الهواء، عبَق بطْلعه والنخيل ودفىل توٌت
دجلُة وتلك األصيل وهو

يردِّدون: الخفاف والنواتيُّ
الصباْح نجُم ليتني «يا

الغطاء، عىل تنام، إذْ حبيبي، يا ألسقَط آٍه
الهواء!» بََرد ني، فلفَّ ارتجفُت بالربد: أعتل

الرياْح تجتذب جيكوَر يف وأنِت األصيل وهو
… فاخلعيها العباءة، منك

الضياء! ثر يدَّ ليس
النجوْم فتنتثُر بنا، النحيُل البََلُم يتماوج

تعوم، أو تغطس كاألسماك املجداف ة رفَّ من
الزماْن: أبَد يف منه كأنا بنا فتني الضَّ بني ويحار

يسريَ كي غَد وال له، يعود ماٍض وال زمن
العاشقان. نحن ونحن النجوُم تنطفئُ إليه.

ياء، الضِّ فانسحب وذهبِت
عبري سوى منك يبق لم

اللقاء!» «إىل الوداع: صدى وغري يبكي
… إناء عها جمَّ الزهرات من شفًقا يل وتركِت

١٨ / ٣ / ١٩٦٣ باريس،

العراق يف ليلة (3)

الظلماءْ يف الزُّرق الزجاج ألواح كل وألهَب
األفِق مدارَج رشَّ ثم برٍق إيماُض غرفتي، ر فنوَّ

األصداء له فارتعشْت الرْعد ُحطام من نُثاٌر
والورِق، واألزهار األمطار من غاٌب الدجى، عىل ، وحفَّ
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السهاد ليايل من

أرقي من أصيح وكنُت
املاء!» «أريد مريض: ومن

واملاء. الدجى وهَوهُة الظمآن صوتي وتخنق
سيَّاره بوُق بعيٍد من ويعول
الحاره، يف املاء عربَ إيلَّ يجيءُ

الخرضاء شمسه بحٍر أعماق من إيلَّ يجيءُ
فِق. الشَّ أزاهَر السندباد رشاع عىل تنثُّ

أرقي من أصيُح وكنُت
املاء!» «أريد مريض: ومن

العطُش يسوطني حيث الكون هذا وسط كأني
ثمره يف الحلُو العصريُ ارتجَف حولها نواٌة

صداها. ويحرقها
الغبَُش سيغسل وانتظرُت:
شَجره يحيلني صداي،

النُّسُغ! مداها يف يقرع املاءَ، تمصُّ

الغرفه عىل نافذني ظلَّ أرقَص، الربُق، وألقى
ألُم: كلُّه حياتي من بماٍض فذكَّرني

تضطرُم املفجوع وشبابي والصبى، الشقيَّة، طفولتي
ه ملتفَّ األطفال من آالٌف يجوع كيف فيه: الربيئة مشاعري

الشتائيه الريح تعربد الُخروق بآالف
والقمِر؟ والشطِّ بالهوى، أحلُم وأظلُّ بها

الحديديه الُخَوذُ هذه دروبي من درٍب كل وتزحم
بالرشِر نزَّ البنادق ُزَمر من املوت عيون وتتبعني

النظر. زائَغ ألهث الجوع دروب يف … كواها
العبوديه عىل يفَّ اإلنساُن يتمرَّد وإذ

الشيوعيَّه. عىل أثور
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وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

الغضبى عيونها تزال ما البنادَق ولكنَّ
ربا. أتخذ لم وحده، ربِّي غري ألني تَُطاردني

عشتار الليل انحسار عند تنفست وحني
الرتبا تغسل ى، املدمَّ وَز تمُّ ُجرح تنفض
ثوَّاُر، البْغَي هدَّ وحني منه، الجنبات عن

املحموُم جبينَي أرحُت
الدَّربا أرقب داري شبَّاك عىل

العار يشدُّها وبالعيصِّ بالحبال ق تدفَّ
املحروم ثغره طفٍل جسم تمزَِّق أو لتسحَب

والزاِد والغنوات القبالت من
صوٍت: دون يُنَادي

والرُّعبا واآلالم الجوع عرفُت أمي! يا «آه
أعياد أيام سوى نيا الدُّ من أعرف ولم

ثوبا أجد لم رقادي من فيها العنَي فتحُت
الجيبا تمأل المعاٍت نقوًدا أو جديًدا

كان.» فقريًا أبي ألن
القلبا تتأكَُّل ثورًة لِك يا

وا!» كفُّ الجبناء، «أيها فأرصخ:
الحديديه الخوذ دربي تزحم ثم
داري يف التنور فم من وتخنق

أعجنه ثم حصاها من أطحن الجوع دروب يف فألهث
الناِر إىل وأقذفه

الشتائيه. العشيات قر يف الزاد يطلبون ُزغبًا منه ألطعم

… الداءُ يهدُّني ثمَّ عامان، باألىس ويميض
ومستشفى مستشفى بني ة األرسَّ تالقفني

الحديد. ويعلكني
األطباء مأل دمي ومن
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السهاد ليايل من

الصيفا تصبغ القناني: يف وزعوني قنانَي
والشتاء. دمائي

ُدحرا قد الرشَّ إن قيل: ُصبٍح وذات
أبطاُل بغداد يف الطاغوت معاقَل ودكَّ

القمرا سأوقُد فقلُت:
قالوا أما ظفري، إنه بابي عند رساًجا

ُدحرا؟ قد الرشَّ بأنَّ

إسعاِف لنقاالت يا بالدي. إىل وعدُت
(غيالنا) رأيُت أئنُّ فيها ًدا متمدِّ ِجنَاَزتي! حملن
السايف. وغيمها السماء يف بانتظاري، يَُحدِّق،

أحزانا ُمْمتلئني أسبوعني غري هو وما
والفاقه الحرمان من أعواًما بأن النذير ويفجأني

الحديديه الُخَوِذ غابة يف هنا، بي ترصُد

الغاقه عنده تنحُب املوج عباب يف غريٌق
ترثيه. … عليه النخيل، َسَعف يف الريح تنئُّ

تبكيه! الصفصاف أو الدفىل من أوراٍق بني الحزينة قصائده

٨ / ٤ / ١٩٦٣ البرصة،
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البيت خال

نعاْل من خفقٌة ال البيُت، خال
لَِّم، السُّ عىل كركراٌت، وال

الشمال ريُح الباب عىل وأنَّْت
املظلم: كرمه عىل وماتت

افننْي الدَّ موكب ُخطى تالشت
املْعتم القريِة مسجد ومن

السفني فوق رفَّ كما تلوَّى،
حزين، رشاٌع

وزال باٍق، هللا (هو أذاٌن
أكربْ، هللا إاله) األرض عن
كالربعم ، اهتزَّ قربه ويف

ر، نوَّ الصبح إذا
الرمال أنني وأصغى: … دفنٌي

أقمر والليُل س ينعِّ النخل وتهويدُة
العويْل خلِّ — اآلن بيته ويف

— النساءْ وندَب اليتامى ونوَح
الشتاء زهُر اآلن فتَّح لقد

والضياء، بالشذى تنوره ليمأل
األصيل فسال وجوًها، وأخفى وجوًها أنار

الدافئه، سنابله ينثُّ



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

الصالء فوق الشاي إىل تُصغي وسمراء
العراء يف خيمٍة عن يوسوس

هانئه. عيشٍة وعن

املغيب لوُن وانسلَّ البيت خال
املقفِر، املخدع إىل

الدروب خيوط يطوي كان هنا
الغروب شمس تطفئُ صغريان
األحمر، فانوسها نار بشعريهما
الهجريْ ظلِّ تحت ارتخْت ما إذا

النعاْس فيها يرنُِّق جفوٌن
أمري عن قصة إىل أفاءا

نُحاس من منزًال أتى حتى الجنُّ تخطََّفه
أمريه عن شبَّاكه تالمَح

الضفريه إليه تُديلِّ
إليها. لريقى

يابقا أنني إال البيت خال
حنني. من شاطئٌ دها يصعِّ

٢٦ / ٧ / ١٩٦٤ البرصة،
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املدينة وأشجار جيكور

الخرضه دائمُة أشجاُرها
رخاْم من أعمدٌة كأنَّها

صفره، وال يعروها ُعري ال
ينام ال وليلها

فجره. أقداحه من يُطلع
جيكور يف لكنَّ

للشتاءْ، كما ألوانًا للصيف
السماء كأنَّ الشمُس وتغرب

املاء، يمصُّ حقٌل
الطيور. غناء السكرى أزهاره

كالصدى ناحلٌة
البلور، أنغامه
مدى فيها كأن

النور. منه فيستنزفَن قلبي يجرحَن
املساء وهذا الشمُس وتغرب

… جيكور يف أمطر
مساء صمتًا، نثَّ ، ظالٍّ أمطر

جيكور. عىل غاٍف
جيكور يف والليُل

النجوم فيه تهمس



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

الزهور فيه تولد أنغامها،
األجنحه وتخفُق

غيوم مرت للنوم. عالٍم يف األطفال، أعني يف
القمر، بنور ا مبيضٍّ بالدرب

تمسحه، أن تكاُد
… الزََّهْر منه ترسق

٢٢ / ٤ / ١٩٦٣ البرصة،
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…هوه …ها ها

ُمقمُر والليُل اآلن أنت تنامني
مزهر، وراعيه أنسام غانيه

َدْوحٍة كلِّ من األحالم، عالم ويف
َمْعَرب اِك تلقَّ

أخُرض. الشجريات بني غفا وباٌب
يُثمر كان (الذي الصمُت أثمر لقد
بائِع)، نوح أو بالبوقات الصبح مع

يقطَُّر وكْرٍم الذكرى من بتنٍي
شارع كلِّ عىل
ويسكر فيحسو

ُر. يتنمَّ وال يهذي فال برفق

نَْفَسُه الُحلم صدق لم الذي رأيُت
الفما لك ملدَّ

معصًما؟ واحتاز منك خًرصا وطوَّق
شمَسُه كنِت لقد

يُصهر فالقلب فيك، احرتاًقا وشاء
أحمر والثغِر، يِك خدَّ عىل فيبدو،
فيسكُر. ويحسو يحسو َلَهٍف ويف



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

يكتُب كان الذي عَر الشِّ سئم لقد
املذنَُّب السماء أعماَق ملَّ كما

وأدمعا: فأدمى
ُر تُدمَّ بيوٌت وطوفان، حروب

تصدَّعا. حياٍة من فيها كان وما
يذكُر ليس الذي الشعَر سئم لقد

وراءه بابًا لألوزان فأغلَق
أخرض اآلِس من باٌب له والح
الكرى عالم يف منه دخوًال أراد

يخطر عينيك بني حلًما ليصطاد
يقدر! وهيهات

ينبع راح ظلمائها، من النفس، من
مئزر فانحلَّ سال نهٌر وينثال

وتظهر. تخبو اء وضَّ عن النور من
صوته ني تحسِّ األخرى الضفة ويف

يُسَمُع) كان (فما
يظهر، النور إِذ األعمى يشعر كما

يُناديِك:
هوه» … ها … «ها

ويقطر ماءٌ
النَّشوى عفة السَّ من

نجوى نثُّها غيمٍة من رشبْت بما
تعربُ. هللا إىل أقداٍم وأصداء

الصدى ينرش لم هوه» … ها … «ها وناديِت:
املثرثر. الهواء يبِك أو جناحيه
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هوه … ها … ها

دا: وردَّ ونادى
هوه!» … ها … «ها

ينظر، زال ما وهو جفنًا وفتَّحِت
ويجأر. يُنادي

٢٩ / ٢ / ١٩٦٣ لندن،
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أحبيني…!

كانا، الذي مايضَّ نكراُن عادتي من وما
أحبوني ما قبلك أحببُت من كلُّ … ولكْن
أحيانا كنَّ سبًعا عشقُت عيلَّ، عطفوا وال
الصنِي إىل تحملني عيلَّ، شعورهن ترف

والوجد األوهام من بحٍر يف أغوص ، نهودهنَّ عطور من سفائُن
وحدي تظلني ثم ، الدرَّ فيه أظنُّ املحار فألتقط

فرعاءْ نخلٍة جدائُل
كالنجمه، منه ستبزغ لؤلؤة لعلَّ املحار، أكوام بني فأبحث
املاء غريُ هناك ينزُّ ال عنها، األظفار وتُنزع يداي تدمى وإذ

البسمه فتقطر املحار، صدف من الطني وغري
تنبثُق، القلب قرار من دموًعا ثغري عىل
أحبوني. ما قبلك أحببُت من جميع ألنَّ

الُحَرق وتكشف … الخيال ف ُرشَ يف وأجلسهنَّ
بمأفوِن باعتني فتلك آِه : مالمحهنَّ عن ظالًال

ها. وخالَّ فطلَّقها صحا ثم املال، ألجل
أغراها الُحسَن ألنَّ أم أكربُ العمر يف ألنَّها … وتلك
ورُق الندى رشب كلما خلفتني كفءٍ، غري بأني

ريَّاها؟ وشممُت مثلتُها برعٌم وفتَّح
تنتظُر للباص موقف يف رأيتُها وأمِس



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

الشمطاء هذه منها، القرَب أريد ال عنها، ونأيُت الُخطى فباعدُت
ينتُرص الحسن أن أحسبِت عرفتُها: ثم الويالت؟ لها

والعنقاء منه، بابَل سور تحطَّم زمن عىل
يستعر؟ فهو بعث يُذكيه ال منه رماٌد
َحُر السَّ يفتح ازتيها غمَّ يف كأنَّ وتلك

وسيَّاره، قرص إىل عافتني واللبالب، الُفلِّ عيوَن
الحاره يف فهو حاٌل، منه تغري زوج إىل

استحياء، يف الدار باب عند القديمَة الصحَف يقرأ فقري
َجُر. الضَّ قلبها فيأكل وىلَّ الذي األمس عن يحدِّثها

َسَهُر ليلها مظاهَر عبدا زوجها وتلك
اإلغفاء ُصبَُحها يوصُد ثم قماٌر أو وخمٌر

واألنداء. الشمس تحت يرف للرشاع املكركر النهر عن
فيها، وما الدنيا يل كانت التي شاعرتي وتلك وتلك؟

أفياء يف ونعسُت أحداقها من الشعر رشبُت
ماضيها فكل عيلَّ: قصائدها تنرشها

القمُر فوقه يهوِّم شطٍّ عىل يل انتظاًرا كان شبابها وكل
املطُر نعاَسها رشَّ الطريُ ِحماه يف وتنعس
ناعسًة باألصداءِ اآلفاَق تمأل فطارت فنبهها

خوافيها يف وتخفق قوادُمها، مرتعًشا النور تؤج
جيكوْر؟ يف الصيفيُّ أصيلنا أين الليل. ظالُل
البلور؟ مائه يف زورٌق يوسوس بنا وسار

دواليها؟ يف تحلم واألعناب والنخل والربى تُصغي وهي وأقرأ
رجعه، ما لغري نسري بنا الدروب تفرَّقت
شمعه ليلها تؤنس السجن ظالُم وغيَّبها
أبكيها لسُت أني غري وتبكي، فتذكرني

الصحراء بأمة كفرت
واديها. عند أو مكٍة مغاور يف ثراها عىل األنبياء ووحي

؟ وآخرهنَّ
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!… أحبيني

الداء أكان َقَدري، زوجتي، … آه
لوالها؟ سكران ميٌت كأني ليقعدني

أحبوني. ما قبلك أحببُت من كلُّ … أنا وها
اإلشفاق! لعلَّه وأنِت؟

هللاَ ألعذَر لسُت
يسقيني خاله الذي الحب، ال منه، عطٌف كان ما إذا

نعيٍم. من كئوًسا
يني روِّ ، الحبَّ هاتي آِه،

أنيميني صدري، عىل نامي به،
أوَّاها نهديك، عىل

رشاييني. افرتست ثمَة فؤادي رضعْت التي الُحَرق من
أحبِّيني

يحبوني. لم قبلك أحببُت من كلُّ ألني

١٩ / ٣ / ١٩٦٣ باريس،
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… يقولونحتيا

بُقيا القلب يف أن لو ألحببُت
للمرشِق، — الليُل ه لفَّ ولقد —

أيحيا … تحيا» زلت «ما يقولون:
أعيا قام إذا كسيح

تخفِق لم فانهار، الداءُ به
أساه يا الخطى؟ من الدرب عىل

يراه؟ مما عينيه بؤس ويا

الفؤاْد فيبكي «تحيا» يقولون:
السرتاح، خافًقا يكن لم فلو

الجناح يجرُّ رمٍي كطرٍي
والوهاد، الربى عرب َمدَّ، وقد

الظالْل تلك خلف دوحٍة يف بعينيه:
جياْع ُزغٌب فيه ه، عشُّ سجا
الهالل ضوءَ الغيُم حجب إذا

الرصاع بعد عاد وقد أبينا جناح «هذا يقولون:
بزهره،
بقطره

الصباح. يُطلَّ حتى … الطلِّ» من
الجناح، يجرُّ رميٍّ كطرٍي



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

املنى، غري األحاديث، بغري نهاري أقيضِّ
الرياح: يف صًدى نادى الليُل عسعس وإن

وانثنى، بي طاف أبي.» يا … «أبي
أبي.» يا … «أبي

نُواح: قلبي قاع يف ويجهش
أبي.» يا … «أبي

القطاْر صفري يف أبي» يا … «أبي
الصغاْر صياح يف أبي» يا … «أبي
الدروْب يعربون الُخطى (خفاف

الثمار يقطفون غايٍة، بال
جائعه. ابنًة يُطعمون وال

الجنوب سهول يف منزل ويل
السابعه من أسعى، كنُت إذا
الغروب، عند الطري أوبة إىل

الجائعني أُطعَم فكي
شاخصني نوافذه وراء

امُلطعُم؟») األُب «أين الدرب: إىل
مظلُم والدُّجى أبي» يا … «أبي

البحار. وخلف والدروب الدجى خلف وجيكور

٢٣ / ٢ / ١٩٦٣ لندن،
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سألقاها وغًدا

سألقاها، وغًدا
بي فتهمس ا شدٍّ سأشدُّها
عيناها: تقول ثم «ُرحماك»

— أوَّاها! — ضمَّ نهودَي، «مزِّق
اللهِب برعشة واطِو … رديفَّ
العرِب جزيرَة كأنَّ ظهري،
ريَّاها.» بطيب عليه ترسي
ويرتجُف يدي تحت ويموج
رِدُف، والرضا التمنع بني
عِر الشَّ مفارق عند وتشب
َعُف السَّ هو تدغدغها: ناٌر

النهر لدى رعشْت قريتي من
تدري ال وتلني خوصاته،

تنقذف. أيان
منخطُف، وهو ثغري ويهيم

يقُف دربه، س تلمَّ أعمى
نهداها ويجسُّ



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

الظهِر جوانب يرتاعشان،
بالقطِر، تبلُّ سوف ، تصطكُّ
ألقاها! حني فيها سأذوب

٢٧ / ٢ / ١٩٦٣ لندن،
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الوداع ليلة

الوفية زوجتي إىل

فيها لسِت فدنيا الباب، أْوصدي
نظره. عينيَّ من تستأهل ليس

حرسه؟ أي … وأبقى تمضني سوف
تعرفيها؟ أالَّ لك أتمنى

دِم من رسير يف ثوائي معنى ما تدرين لو آه
الجبنْي محموم الساقني ميَِّت

فمي ويحسوها عيناي الظلماءَ تأكل
سنني من جداٍر خلف واحٍة يف تائًها

وأنني
األنجم. بني اللبِّ ُمستطار

اليِد صفراء تمضني غٍد يف
العراِق نحو مغنٌم، أو هًوى ال

الفراِق بأسالك وتحسني
أجرد سهٍل حول شائكات

الخليج ذاك املدى، ذاك مدَّها
والحدود والرَّوابي والصحارى



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

نشيج أو دموع من ريٍش أيُّ
نرود جناحني يُعطينا سوف

البهيج الصبح قبة أو الدجى أفق بهما
للتالقي؟

واشتياِق حننٍي محُض بيننا فيما يربط ما كلُّ
النفاق! بعُض خالطه ربما

رصيحه كنُت، كما كنِت، لو آه
جروحه يحشو ما القلب قرار من لنفضنا
السأم بعض الحقد، بعض أبرصت ُربما

نغِم بقايا أو أخرى شعر من خصلًة
شاعره حياتي يف زرعتها

دمي ساقى دٍم أغىل يا أهواك كما أهواها لست
ثائره غريَى ولكنك ذكرى إنها

لقانا قبل عشتها حياٍة من
هوانا. قبل وهًوى

طائره عني تطويك غًدا الباب، أوصدي
دمانا. يف يبقى سوف حبٍّ غري

٢١ / ٨ / ١٩٦٤ الكويت،
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بناتاجلن أغنية

املطْر بلَّلها شعورنا
القمْر وأشعَل

الَغَجْر قوافَل فيا فوانيَس، فيها
اهتدي، بشعرنا

َحْر، السَّ إىل سريي
الغِد؟ إىل سريي

نناْم، ال الجن بنات نحن
الظالم يف نهيم

املقابِر، يف نركُض أو التالل ذرى عىل
عابر، كلَّ نعشق

والغراْم. الشباب أغانَي نسمعه
البْرش من فيها صبيٌَّة نزلْت إن

الُحفر دجنَّة أو القبور وحدُة وأوحشتها
الرتاْب تعرب إليها أغانينا رسْت

فالثياب عريِت «إْن تقول:
الشجْر عناكُب تنسجها

كالوتر. يرنُّ خيوطها من خيٍط وكلُّ
الَقَدر يؤذَن أن إىل نامي

الحساب. إىل املوتى ويُحرش
ابتسام، ثغره مسَّ الويفُّ حبيبك



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

سواك. رأى فقد
كالزَّهْر النديِّ قوامها يف رآك بل
الُهيام أشعل ومقلتيها. وُهدبها

السهْر، عينه يف
انتظر؟» ليته فاشتهاك. فيها رآِك

الشعاْع من فراشاٍت للطِّْفل نلوح
الشجْر، ذوائب يف تخفُق

الوداع عيوننا يف العاشُق ويلمُح
الرشاع. يصفُق أو القطار يصفر إذْ

شعر إن للشاعر ونحن
والعقاْر، الدخان يف نلوح

البحْر يف ضلَّ سندباَد «ُفلُك نُنشد:
املحار، شطآنها يف يهمس جزيرًة أتى حتى

القمر يحبها مليكة عن يهمس
النضار.» دارها سماء عن يغيب فال
حماها إىل «خذنني الشاعر: فيهتف

أهواها ألنني
القمر!» ألنني
وانتحر. وُجنَّ

املطْر، بلَّلها شعورنا
القمر ويرشف

السحْر. يُقبل أن إىل منها
املقابِر يف نركض
شاعر كلَّ نُضلُّ
عرب؟ من وكلَّ

٢٦ / ٢ / ١٩٦٣ لندن،
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أمي جيكور

كسيحا أجئها وإْن أمي، تلك
والرتابا فيها، واملاء أزهارها الثًما

والغابا: أعشاشها بمقلتي، ونافًضا،
السطوحا يعربن والغرباء الزرقاء الغد أطيار تلك
األفوافا. يفتِّح كزهٍر الجناحني: بويَب يف ن ينرشِّ أو

اللقاءْ كان الضحى، عند هنا، ها
األطيافا تكرسِّ شفاهها عىل الشمس وكانت

الضياء. وتسفح
األبوابا؟ وأطرق فيها، الخَرض الدروب تلك أجوب أميش، كيف

جره الفخار من فتأتيني املاء أطلب
قطره … الُحلَو للربود الظلَّ تنضح

قطره. بعد
األطيابا: رأيس حول تنرشان يدان يل بالجرة تمتد

«إقبال»، أم «وفيقة» أم تلك، «هالتي»
أسماء سوى يل يبَق لم

سمائي يف كرعٍد مرَّ هًوى من
ماء. دون

… يسريُ ملٍح عمود كأني الداء. مزَّقها خطاي أميش! كيف
سادوم؟ أم الغوية عامورة أهي



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

جيكوُر: إنها … هيهات
ضاعا. حني وضاعت فيها الصبى كان جنَُّة

صخوُر أو قمٌح السود السنني أنَّ لو آه
جيكوُر ضْت فنفَّ بحميل أللقيُت ، حملتُهنَّ ظهري فوق
ملتاعا، معزيف وعانقُت يها يغشِّ ترابًا ُشجرياتها عن

فلحنا لحنًا به، الحب، يُجهش
فوداعا. ولقاءً

ُكنَّا يوم عادت، الُخرض السنني أن لو آه
ُرباعا أو ثُالثًا لقبَّلُت فتيَّنِي بعُد نزل لم

الظالِم أمواج نرشَّ الذي والشعر «هالَة» وجنتَي
عميقه بحار إىل نفيس تحمل التي العطور من سيوٍل يف

وفيقه من ثغًرا املوت، برغم ولقبَّلُت،
وقتاِم، ورياح رعٍد ليلة يف «إقبال» يا وألوصلتك

الظالْل تمتدُّ اق الخفَّ فانوَيس حامًال
السكوْن، ذاك يف يرعش إذْ تقرص، أو منه

الرعد، قعقعة سوى الصمت ذلك
التالل بني الخطى خْفق سوى

الغصون، بني مىش الليل وهوهة أو ثوبِك، يف الريح وحفيف
الوداْع! أقىس ما الباب، عند ولعانقتك

وضاع، وىلَّ الصبى لكنَّ آِه
بعُد، يرجعا لن والزمان الصبى

ونامي. ذكريات يا فقرِّي

٥ / ٢ / ١٩٦٣ لندن،
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الروح غربة يا

الَحَجِر من دنيا يف الروح غربَة يا
والضجِر، والفوالذ والقار والثلج

فأئتلُق شمٌس ال … الروح غربة يا
أُُفُق وال فيها

َحِر. السَّ ساعَة خيايل فيه يطري
تحرتُق الربد، الُخواء تيضء ناٌر

َسَفِر، بال تُدنيني، املسافات، فيها
الثمِر. دانَي أجني جيكوَر نخل من

َسَمِر بال ناٌر
تندفُق مايضَّ من أحاديث إال

أخيلٌة منه حفيٌف كأنهنَّ
َشَجِر. بال تبكي باقيٌة السمع يف

الحجر! من دنيا يف الروح غربَة يا

بأبنيٍة آفاقي كلُّ مسدودة
البُرص يلهث سمائي وكانت سوٍد،
السفُر: ه هدَّ طرٍي مثل شطِّها يف

َفُق والشَّ النهر
األَلُق يرجف رشاٌع فيه يميُل

ارتعشا، كلما يحثو، وهو َخفِقِه، يف
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تحرتُق، الشطني يف فوانيَس دنيا
الَغبَشا تنرش أخرى بعد فراشًة

النََّظُر. يلهث حتى … الجناحني فوق

ناجاها الروح انخطاَف كان الحبُّ
بيِد ملسٍة من له سواها، روٌح
َعَدِد. دونما كنوٍز من ذخريًة

الَجَسِد رحى يف انسحاًقا ليس الحب
ُحميَّاها من وخمًرا عشاءً وال
خادرٌة وهي بساٍق ساٌق تلتفُّ
البََرشِ نشوَة تُخفي املوائد تحت

َسَمِر ومن همٍس من هللا نشوة عن
الَقَمِر خيمة يف

فتهواها. روٌح ال الروح غربَة يا

تنرسُب مايضَّ من الخياالت لوال
التعُب به مغسوًال النوم كأنها

الضجُر يرتك لم
ألقاها سوف لزوٍج ابتساًما مني

َحُر السَّ هو املنفى: غربة من عدُت إن
الزهُر به مبتالٍّ كالطلِّ والحلم
وينسكُب نوٍر من جفنني يمس

وأشجاها. حينًا أفرحها الروح يف
تقرتُب للباب طرقتي تسللْت

تنسحُب، ثم يغفو وهو َوعيها من
فأخفاها أستاًرا الُحلُم ونرشَّ

جفناها ورفَّ
يدي كأنَّ حتى
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الروح غربة يا

«واها! منهما: ْت مسَّ الباب تطرق إذ
كبدي؟» يا أنت أهذا بابي؟ دقَّ من

َهُر السَّ خلَّف ما قبلتي يف وذاب
تزدهر فهي نعاس، من عينها يف

عيناها. للفجر ُفتِّحت كوردٍة

٢٦ / ٢ / ١٩٦٣ لندن،
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والذكرى كلثوم أم

القاِع إىل روحي من فيغوص … صوتَها وأرشُب
أضالعي بني ويُشعل

أنساها «سوف يهتف: النار، لسان من غناءً
أوجاعي.» وتذوب بجفائها نكبتي وأنىس

يسقيني بُويَب ماء فكأنَّ … صوتها وأرشب
ها» … ها … «ها ورباه كرومه وراء من وأسمع

حني. إىل حنٍي من ْمُر السُّ الصبايا تردِّدها
مزماِر وأننَي زفٍة زورَق فكأنَّ صوتها وأرشُب

النار من شفٍق يف الروح يعربان الدرابُك، تجاوبه
اآلها يزفر أسوَد الفرعاء وفيقَة ظل عليه يلوح

أوتاِر. دون لحوٍن من عطوٍر، من سحائب
أشجاِر صفَّ خيايل يف يرسم فيظل … صوتها وأرشب

أوَّاها عذراءَ، تحتها أَُغازل
وواراها بعثرها الخرضاء أيامَي عىل

اِر حفَّ غناء كان الُعرس لحن ليت زواٌج.
بالطني القاع منه املركوم قربي تحفر وهي للمعاوِل وقرًعا

جسمي عىل أبقى (وجسمها وكيف وأذكرها،
أنساها؟ األضالع) غلَّف دفئًا منه، عبريًا

لحمي عىل رعشت أأنىسضحكًة أأنساها؟
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برياها؟ وجهي مسحْت ا وكفٍّ وأعصابي،
َولُد زوٌج ال القيُت: من كلُّ ُقساة

… همي من فيزيل أخ أو أب وال ِخلٌّ وال
… األبد وما عمري؟ من بعُد تبقى ما ولكن.

بعمري
فأنساها. موٌت ويريحني أشهٌر

٩ / ٣ / ١٩٦٣ لندن،
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أحببك؟ كيفمل

الطويله؟ أيامي زحمة يف ضيَّعتك كيف
مقمره؟ صيف ليلة يف نهديِك عن الثوَب أحلَّ لم

خميله يف وجهي مرغُت … طوقيهما من التوت عبري يا
نهديك. يف العذراء شذى من

جميله! يا آٍه ضيَّعتك،
أغفره! لن الذي ذنبي إنه

األوان بعد ما لهفة يا أحببِك؟! لم كيف
مجمره! يف جذوًة إال فيه تكوني لم فؤاٍد يف
جناني يف شمًسا اليوم شعَّ األشقر شعرك

للزنبِق يا ساقاِك، تحتها يرتآى
ساقيك؟! من رفَّ

مزهره؟ خوٍخ رسحة يا ضيَّعتك كيف آٍه
الريح! بساط عندي لو آه
الطائُر! الحصان عندي لو

املسريا! تُطيقان كاألمس رجالي لو آه
… عنِك بحثًا األرَض لطويت

الجسورا. لكنَّ
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الشاعُر مات األقدار. بيننا قطعتها
األحالم. كوى وانسدَّت يفَّ

جميله! يا آٍه

٨ / ١١ / ١٩٦٣ البرصة،
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القراصنة أسري

تخفق دوحٍة يف أجنحٌة
تخفق أربعة أجنحٌة
داُر، وال حبٌّ ال وأنَت

املرشُق يُسلمك
الناُر ماتت مغيٍب إىل

دوَّار والدرب … ظلِّه يف
تُغلُق! صامتٌة أبوابه

أنواُر عينيك يف جيكور
تهمُس: خافتٌة
الصبى!» «مات

آثاُر تبَق لم
املجلُس، وانفرط فجره، من

وسماُر: باٍق سامٌر وال ساٍق ال فالتل
ار! حفَّ املهجور املوحش سفحه يف وأراهُم

الحا إن الشحاذ وتحسُد
البايل. عكازه عىل يميش

باآلل عيناك مشدودة رجالك مشلولة
انداحا دونك درٍب وألف

الدجى يف تقطعه أن يدعوك
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جانبيه عن األثمار وتقطف
الشجى غري تملك ال وأنت
إليه. اشتياًقا تجري ودمعة
موِت بال نزع من عامان

صوِت، سوى كنت ما وأنت
الرياْح. قالع يف يدوي صوٍت

صمِت يف املشاء ليتك يا
الجراح؟ باسم القيثار عازف ال

القرصان سفينة يف وأنت
أصفاِد دون أسريٌ عبٌد
وإخالِد خوٍف يف تقبع

اْن: والطعَّ الوغى صوت إىل تُصغي
الدم، سال

ومال رقاب اندقت
العمالْق ربَّانها

زاْل ثم بعده ثاٍن وقام
األعناْق فامتدت

سواه سيأتي قرصان ألي
يداه ستعلو قرصاٍن وأي

األيدي؟! عىل حينًا

… بعدي من «وليأت
الطوفان.» بعدَي من

بُعِد من تأتيك تسمعها
الزمان! عرب اإلعصار يحملها

٢٩ / ١٠ / ١٩٦٣ البرصة،
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القرب من نسيم

يأتيني جيكور من كاآلهات الليل نسيم
فيبكيني

وأشواِق وجٍد من فيه ي أُمِّ نفثته بما
الباقي قربها عنها، املهجور قربها تنفس
رشاييني يف «تراب بي: يهمس األيام عىل

وأعراقي دمي، كان حيُث ودوٌد
املوتى وأدمُع العنكبوت، خيوط من هباءٌ

ترويني. … املوت ظالم يف خطايا ادَّكروا إذا
عيني!» ملحتك وما أبٌد مىض

صوتا يل ليت
املَرُض هو املوتى. وقَعه يسمع الصور كنفح

ساقي وانحنت جسمي منه تفكك
املوتا أعشق إني أهجرِك، ولم أميش، فما
يمض الذي مايضَّ أنت بعض، منه ألنك
فيهديني! يومي يف اآلفاق اربدَّت ما إذا

مستشفى، دهليز من امُلنهار، قربك يف الصدى رنَّ أما
أنتفُض التخدير، غيبوبة من أصيح صداي

ا سفَّ دمي من ت سفَّ حني املشارط ومض عىل
املنهاْر؟ قربك يف الصدى رنَّ أما لحمي؟ ومن
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لياليه: أو ُسهدي أيام يف ناديُت وكم
واشفيني.» ساقي فامليس تعايل أمي، «أيا
فيِه، طًوى من تنعب والغربان الثلج ينئ
باألمطاْر القاع حتى املبتلِّ رسيرَي وبني

األنهاْر تهدُر قربِك،
اإلعصار. ها يخضُّ القرار إىل البحار وتصطخب

الليِل سكينة عربَ الريُح إليك حملت أما
الجوعاْن؟ وحفيدك الطوى من حفيدتيِك بكاء
والحرمان، الجوع حملنا صمٍت ويف جعنا لقد

ويِل من ينتحبون األطفال رسنا ويهتك
أحزان أيُّما جوع؟ آواك الذي الوطن أيف

األموات؟ أعني تؤرق
جوُر وال ُظلم ال

األلواْن يخنُق للنوافذ زجاٌج عيونهما
مستوُر، بالصمت منزٌل ميت لكل هناك
ظلِّ من األقداُر بنا عصفت هنا ولكنا

النوْر يغيب شمس إىل شمس ومن ظلٍّ إىل
أطالُل وهي يُرشق ثم ضاحكاٍت بيٍت رشفات عىل

أطفاُل أمِس كركر حيث ويخفق
املقدوْر «إنه هامسات: للجنادب رصيٌر

السور!» صخور وانهدمت منه بابل برج تصدَُّع

الليِل سكينة عرب الريح إليك حملت أما
السهِل؟ من بعلو الطوى من حفيدتيك بكاء

١٨ / ٤ / ١٩٦٣ البرصة،
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املستشفى يف

الشتاءْ يف أعزٍل كمستوحٍد
نصفه، يف الليل أوغل وقد
الضياء عني فأوقظ أفاق
حتفه، من خاف وقد

الجدار يف رضبة عىل أفاق
جاء! املوت هو

الحجاْر انهيار أذاك وأصغى:
الهواء؟ كئوس يحسو املوت أم

إليه دربًا يشقون لصوٌص
الجدار. ينقبون مضوا
الرتاْب انهيار يعدُّ وظلَّ

مسمعيْه. عىل الفئوس ووقَع
الِحراب التماع يحس يكاد
للعذاْب! يا … فيه وحزاتها

انتظار: محض غري عنده وما
الجدار! عرب املوت هو

الوساد أعضُّ انكفأُت كذاك
القارِس للمرشط وأسلمُت
حارس. بال املدمى قفاي
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أراد! طبيبي اختياري، بغري
… الطويل املجسَّ مدَّ … قصَّ لقد

عاْد … أواه اآلن. جره لقد
ثقيل. انتظار غري يشء وال

الجداْر لصوص، يا فاخرقوا، أال
فرار! يل ما هيهات، فهيهات،

٥ / ٢ / ١٩٦٣ لندن،
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سلوى

أوتاُر الليل ظالُم
ترتجف، وهي فيها الوسنان صوتك يدندن

السعُف همسها يرجع
قيثار يرن صداه: عىل النجوم وترتعش
أوتار! الليل هذا ظالم السماء. بأعماق

والرتعا، واألنهار إيلَّ الخليج عرب وكم
القمر وراءها يهيم أرشعة بيض يُدغدغ

املطر، بينها وينشج
ملعا ُكلَّما يرجف الربق، شعاب يف وأوغل
والفزعا. اآلالم قلبك قرارة من ليحمل

الكسىل نرباتك يف اللييلِّ عبريِك أشمُّ
ويدعوني يناديني

حالَّ وقد يدي تحت يرتعشان نهدين إىل
الليال ويمأل القميص، ذاك من األزرار ُعرى
بساتنِي. يف عرائَش، يف زوارق، يف مشاعَل

دواليها. يف ظلٍّ كل يرصع الليمون شذى
والفجِر الليل بني وأنت الرسير عىل أراِك
الِخْدِر يف واملصباُح الشباك يف النجم يكاد
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حواشيها زنبقٌة وأنت النعاس، يمسهما
النهِر. َة ضفَّ يعرب يِك الدِّ ُهتاف ينبِّهها

«سلوى صدى: بي ويهمس
تبتسْم: وهي عنها األضواء تكشف خيايل يف سلوى كلُّ تغنِّي.»

قلُم يٍد يف سدوٍم، من فحٍل كلِّ صديقُة
تهوى، وال تهوى أنها الجريدة يف يسطُِّر

ُم. َرضَ دمي يف ويرسب … امرأٍة يف امرأتاِن هي

تنرسُب، النوم حرير يف الصبيُة وجارتنا
رجفا كم طوديَّني نهدين عن الثوُب يشف
لهُب. برُدها تُعرصِّ يٍد تحت األحالم من
يثُب، يرتخي، عطٌر العذراء فورة من لها

مرتجفا. يسيُل الحشيُش، نفَح ما نفَح يمازُج

الشجِر تماوج عرب الصيف سماء يف وأملُح
كاملطر، الثلج فيها املنهلَّ لندَن سماوَة
األِلُق، زجاُجها الظالم يف تعلََّق ونافذًة

تحرتق، الليل وراء ومدفأًة
حِر: السَّ طلعَة ويرقُب سلوى هوى عن يحدِّث من وأسمع

والِعنَِب النارنج حدائق بني املمتدِّ الشارع يف نارها الظهريُة وأشعلِت
الخايل املنزل رحاب يف وأصدْت

لشالِل يا الستائر وأُرخيت سلوى، ُخطى
الَربود. والخدر األلوان من

لهبي ها ومسَّ
َعَصِب. ما كلَّ ِصباها، يف عرق كلَّ فارعش

املكساْل غناؤِك للنخيل غاٍب ألَف ويزرع
… الليموْن وأزهَر بينهنَّ الجداوُل ترقرقِت
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سلوى

السلسال مائها يف زهره تنثر تمرُّ الربيع وأنساُم
املكسال غنائِك ماءُ إيلَّ الوجوَه حمل كما

محزوْن! مدى يف جزائَر إىل النعاس ويحملني

٩ / ٩ / ١٩٦٣ البرصة،
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نلتقي؟ متى

الضلوْع منا الرعُب يأكُل أال
تينه، ظلِّ إىل نظرنا ما إذا
قلوع ظالٍم، من لنا، فالحْت
حزينه؟ غمغماٌت تهدهدها

الضلوع؟ منا الرعُب يأكل أال
العيوْن منا ُر تتحجَّ أال

البيوْت ظل الليل يف الح إذا
العنكبوت ينسج كما هزيًال

العيون منا ر تتحجَّ أال
الجنون؟ بريُق فيها ويلمع
العناْق يُذيُب كنَّا وباألمس

دِم، يف دًما
واحرتاْق سنًا وناٍر، كنوٍر
مظلِم منزٍل يف يجوالن
بحر كان بيننا ما ولكنَّ
العاتيه: أمواجه تغنِّيك

وصخُر حديد منها شدَّ قلعٍة من «سنرعاِك
العاليه.» لجدرانِك هدٌم الحب فما

بحُر كان بيننا ما ولكن
النجوْم فيها تنشُج وصحراء
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صباْح، أو دًجى يف نلتقي وال
الرياْح عاصفاُت رملها عىل تموت

التخوم الدليل عني وتأكل
النجوْم فيها تنشج وصحراءُ

البحار عربَ الريُح بي وطارْت
واملجهِل، والثلج الليل إىل
نحار ال واقٍع إىل فرصنا

فاسأيل، بألغازه
البحاْر: عرب الريُح بي وطارت
الزمان؟» يف لنا لقاءٍ من «أما
اللقاءْ تفهمني حينما … بىل
امُلغَرقان اللوحة إىل فيأوي
الدعاء: يرفعان يشدانها،
السماء!» إله يا نا نجِّ «أال

الضلوع منا الرعب يأكل أال
تينه ظلِّ إىل نظرنا ما إذا

قلوع ظالم، من لنا، فالحت
حزينه؟ غمغمات تهدهدها

الضلوع؟ منا الرعُب يأكل أال
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منبرش أظل

بالرقاْد عبدك عىل جدت لو رب يا
ينىس لعله

األمسا عمره من
عماد وال عصا دونما يسري أنه يحلم لعله

السحْر يف الدروب ويذرع
النخيْل غابُة تلوَح حتى

بالثمر تنوء
األصيل يعرص فيها واألعناب والرمان، بالخوخ،

القمر تألق أو املشمس رحيقه
الشجْر ذوائب تحت فيختفي يدخلها

الجنى. ويقطف
وانثنى عصاه رمانٍة يف علق

الزهْر ع يجمِّ أو يأكل
انطلقا ما إذا حتى
الطُّرقا يطوي وراح

ذكْر أو أحس
شعْر! وما سار عًصا بال بأنه



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

بالرقاد عبدك عىل جدت لو رب يا
السهر يُذكره ألنه
برش! من أقلُّ بأنه

٢٥ / ٢ / ١٩٦٣ لندن،
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ة واملجرَّ القن

أعصابي تنهدَّ لم الفواُر ومزاُجها زوجتي ولوال
قوه، دونما رجيل الخيط مثل ترتدَّ ولم
ُهوه، إىل يسحبني فهو ظهري يرتجَّ ولم

أحبابي، فارقُت وال
الغاِب دجى يف يرضب أوْدسيوس خلَّفُت وال

مرىس. دونما سواها إىل البحار وتقذفه
املهجور، كتابَي عنه وطويُت تركته هناك

جيكور إىل ستحملني معه، سفرتي سأكمل
أنىس ولن سفينتُه،

القلُق ه هدَّ قلبًا البحر رغو وراء بأنَّ
الدَّيجور حدائَق الغروُب زرع كلما وعينًا
الشفُق حمالقها من شدَّ الصبايا بأنجمها

مصباع سنًا أو رشاع من خفًقا لعل البعيد األُفق عىل
الْح. الضواري اللَُّجج عىل

األنساْم ترتقُب زوجتي الحزينة كبنلوَب لو فآٍه
طيَّاره جناح لعلَّ

األثالْم بينها ق شقَّ الفوالذ، من كمحراٍث
أزهاره. ثَمَّ، ليزرع،



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

ُعقباْه! من اآلالُم هذه لحبٍّ تبٍّا أال
الُقبَل من رسمت التقْت، حني شفاهنا، كأنَّ

اآلْه، بعد اآلَه منه أنثُّ فيه نمُت رسيًرا
ثقِل. يف هويُت ثم مشيُت عليه وعكَّاًزا
قاما. بيننا ما الذي السور حجارة كأنَّ
ا. شدَّ شدَّها طنٌي القبالت هذه من لها

أعواما؟ النكبات من سبًعا أم كان أدهًرا

ا معتدَّ كنُت جناٍح، من عليها ما ولكْن
شبابي: أو بذهني

الفنَّاْن. يد يف كطنٍي ها أغريِّ أصهرها، سوف
كاْن؟ ماذا ُت غريَّ الذي لكنَّ ُت. غريَّ وقد

اللحدا؟ ُع أوسِّ كيف … كاللْحد ضيًِّقا فؤاًدا
األقنان من قنٌّ كأنها الحساب قائمة وبني الرسير بني حدُّها ونفًسا

والحقِل البيت بني يمد مداه
األلحاْن يردد وهو قدميه قيدت حباًال

الطلِّ لقطرة (ليس الكلمات يفهم يُك ولم
الظمآن! لتلهف يا البطن يجوع إذ مكان

الشطآن عىل — زعموا هكذا — بحر وهي املجرة أترويه
كالرمل فهي الكواكب كَرسُ تناثرت منه

الجوعاْن؟) يشبع هذا أكل واملحار؟ هنالك،

أهيل؟ إىل غًدا أعود فهل … أحنُّ ولكني
سأعود، نعم

غيالن؟ إىل بل إليها ال أرجع،

٢ / ٣ / ١٩٦٣ لندن،
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اجلحيم يف عكاز

أدور وبقيت
أملي من الطاحونة حول

تثور هيهات كالصخرة، معصوبًا، ثوًرا
القمِم إىل تسري والناس

قدمي عىل — وياله! — سري عن أعجز لكني
األلِم إىل منفاي تابوتي، سجني، ورسيري

العدِم! وإىل
شهور بعد من يوم سيأتيني وأقول

السقِم من سنني بعد أو
دهوْر! بعد أو

قدمي عىل أسري … فأسري
اليمنى يدَي يف عكاٌز
عكازاِن بل … عكاز؟
يعينان اإلبطني تحت

يفنى … أوجاع من جسًما
دِم مسيل يغشاه َطَلًال

… قدمي عىل أسري … وأسري
القِرب إىل الدرب كان لو

فِم بألف الفرَّاس والدود الظلمة
نحِر يف … الدنيا أركان أقىص يف أمامي يمتد



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

عاٍل جبل أو أظلم واد أو
ظهري أو هدبي أو رأيس عىل إليه لسعيت

السودا األبواب ودحوت دربي سقر إىل وشققت
موكلها بوجه ورصخت

… مسدوًدا بابك ترتك لم
النار شياطني ولتدُع

الهاري الجسد من تقتص
العاري الجرح من تقتص

القلبا وتنهُش العينني تفرتس صقورك ولتأِت
جاري بي يشمُت ال فهنا

داري: عىل الليل نصف من مرَّت عاهرة تهتف أو
رشبا أو أكًال يملك ال أمىس هنا، املشلول «بيت

دربا وزوجته بنتيه غًدا وسريمون
إيجاِر.» مرتاكم يدفع لم إذا الطفل وفتاه

أباديدا ويَك، انثرني،
مسدوًدا شقائي أمام ترتكه ال بابك وافتح

للناِر! جسمَي ولتطعم
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لويمكنيس

الدياْر جاب اليوم، نعيُه أتى
أتاني، حتى املحيطات وجاب

املقلتان باألدمع تجر فلم
القرار. يف دمي من غلغلْت فقد
عليه حزنًا أبِك لم مات (أبي

قلبي جنَّ وإن
إليه.) شوًقا وانهد الهمِّ من

مجله، إلينا نعته
حزيْن مقاٌل نعاه

مؤله آدميٍّا لنا نعته
بالغافلني، يرصخ الشعر سماواته
(كاملدمننْي بالشوق وأحسسُت
ظامئني) طىل من جرعة إىل

… شعره إىل
، وحبِّ وجٍد قرباَن ألحرق،

جمره. يف فؤادَي
ديوانه ولكنَّ

كتِب أكداس بني غدا دفينًا



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

ألوانه العناكُب تلص
لآلخرين. الصمُت ويقرأه
دفنْي كنز بإخراج يل ومن

الحجاْر؟ عليه تهاوى
كامليتني اليوم أنا كسيٌح

القفار: يف الصدى ذئاب فتعوي أُنادي
«كسيْح

مسيْح.» من وما كسيٌح

— خيايل يف للصدى — وتقرع
الضباْب يف شعره من نواقيس
الحراْب مثل عرشين بعد أمن
النضاِل مثل . جنبيَّ يمزِّقن

ألبياته؟ ادكاًرا أرجي
أمواته مالمح طفٌل يتذكر وهل
الليايل؟ رصوف بعثرتها وقد
عادا، زوجني املحبني، «وبني

الصباْح شاُي يُدحرج
الفساْح، دجاها يف الصدى يضيع صحارى

الجريده تقوم املساء وعند
الوحيده باألكفِّ يدقانه جداًرا
الرياح!» يرضبان، إذ فتضحك،

خواءْ، وبيني زوجي بني وما
الجداْر وليت الصحارى فليت

الشتاءْ بربد وبيني زوجي بني ما د توحِّ
الحجار! وصمت

السعيْد إن مت. ليتني ويا
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مكنيس لوي

ظهره عن العبء اطَّرح من
قربه إىل وسار

جديد! من موته يف ليولد

٩ / ١ / ١٩٦٤ البرصة،
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محيد

الكبري البالء يف أخي «حميد»
كسيحا مثيل كان فقد
مسرتيحا بكرسيه يدب

«يسري فقالوا: عنه تساءلت
روحا عاد فقد قدميه عىل

مات.» لقد
للمصري! ويلنا يا

مطويتان ورجاله ينام
قربه يف الداء، عىل شهوًدا
العيان رأي هللا رأى ما إذا
صدره عىل زحًفا سار وقد
انكسار وأي انسحاٍق فأي
الضارعه! عينه من يشعان

واعتذار. رحمة من هللا له سيبكي

السابعه الساعة ويف
الغروب ورد الريح ذرت إذا
الخاليه الرشفة يف سأجلس

يذوب: ينأى، يخفُق، الدرب تحتَي ومن
املاشيه األرجل من ألوف



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

الدروْب وراء مبغى أي إىل
نائيه! الدجى يف وخمارة

الكذوب والقهقهات اللغو إىل
الظالل وراء فيما وأملح

الخيال يف وكرسيه حميًدا
الباكيه اللوعة فتخنقني
الشموع توقدين لو فأواه
املرتب القرية مسجد لدى

الدموع، فيه تعلق خيًطا النور من تمد
املغرب، مع ترضعني، ولو

الصغري بطفيل رفًقا رب، «يا هللا: إىل
أباه وأبِق

املصري!» هذا رب، يا وجنِّبه،
حرستاه! وا … متُّ ولكنني
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احلجري املعول

نبيض من املرتج يف الحجري املعول رنني
األرِض صورة خيايل يف يدمر

آجره كلَّ يخلع األبواب، يقلع بابل، برج ويهدم
فيها الذي املعلقة جنائنها من ويحرق

زهره وال ظلٌّ وال ماءٌ فال
صخره بابه تحمي ليس كهف عند طريًدا وينبذني

وأحييها. يحييني فيه نار الليل سواد تدمي وال
اإلنسان ومزقي نمور ويا أسود يا كوارس يا تعايل

رعب من الليل يبث ما رجفة أخذته إذا
قربه وزلزيل بالزئري فضجي

األكوان لجة عابر األجيال، وارث دماغي
قلبي عىل وشديًدا قدمي من شلَّ داءٌ منه سيأكل

عرَّاِف أي نبوءة من أصدق ذاك كالٌم
الشهِب مسالك تريه

الخايف املرتبص عىل تطلعه األرسار، حمى
والفوَّاْل العرَّاف فأسكتوا الطبيُب نطق إذا
أطرايف نحو يزحف الحجري املعول رنني

جاْل خيايل يف شعر بيت كتابة عن حني بعد سأعجز
سماءْ وألف وآفاٌق مًدى خيال يا فدونك

األضواءْ من الشموس ماليني من نجومك، من ر وفجِّ



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

زلزاْل دمي يف وأشعْل
اإلعياءْ من يدي ضمور أو جنوني أو موتي قبل ألكتب

أحالمي كل ذكرياتي، نفيس، كل خوالج
وأوهامي

الورِق عىل الثكىل نفيس وأسفح
وأعوام أعوام بعد شقي سيقرؤها

الدنيا بهذه عاش منه أشقى أن ليعلم
واألرِق واآلالم الداء وحش رغم وآىل

يحيا أن الفقر ورغم
املوت أسفر لو ترى وهل أنت، املوت قناع مريض، ويا

والثقبني، الصفراء التكشرية دع أال أخاف؟
العينني امتصت حيث

الصمُت، حولها يجثم الدود جيوش من جحافُل
الثقبني من أنفي من تسح الدماء ودع لناظري. تلوح

آبائي أين … جدي أين … وأمي أبي فأين
املاءِ عىل أساميهم كتبوا لقد

املاءِ عىل اسمي بخط حتى براغب ولست
أحبائي يا صحابي، يا وداًعا

قمراءِ ذات فاذكروني تذكروني أن شئتمو ما إذا
أسماءِ بني تبدد اسم محض فهو وإال

… أحبائي يا وداًعا
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الظالم غابة يف

الظالْم غابة تحرقان عيناَي
سقْر، منهما اللتني بجمرتيهما

السهْر ويفتح
أنام. فال … يل الغيوب مغالق

السحيق قرارها إىل األرض وأسرب
العظاْم قبورها يف ألمُّ

— الحريق لظى يف كالرساج — فطالعتني
رهيبه رهيبٌة تكشرية

الكئيبه جمجمتي تُليحها
باألنام. اإلله سخرية

الوحيْد رسيري من عيناَي
البعيد، املدى يف تحدِّقان

النجوْم، مع تطعنانه، وحٌش الليل
السحر، وخنجر بخنجريهما
العنيد الردى، خنزير الليل

الغشوم إهابَه خنجراهما يشقُّ
القمْر غ مرَّ العراق ألملح

الحزيْن. ضوءه البليل ترابه عىل



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

بالحننْي، تومضان غيالَن وُمقلتا
الشجْر، ذوائب فراشه من يرقب

الِفَكْر زحمة عذَّبته السهاد، ه أمضَّ
والفكْر؟) السهاد الطفولة من (أين
كالسفني. ترسبان الظالم يف عيناه

نهْر؟ أيما تحلمان؟ حقٍل بأي
الرضيْح؟ قرارة من الكسيح األب بعودة

املسيح فيهتف (أميٌِّت
الحجْر: يزحزح أن بعد من

عازر»؟) يا «هلم
وريْح لًظى عيناه

الغجْر! مضارب أضالعي يف تُحرق

اآللْه أيها يكفي أليس
الحياه غاية الغناء أنَّ

بالقتاْم؟ الحياَة فتصبَغ
ُحطام: رًدى، بال تحيلني،

املياه؟ عىل تطفو كسريًة سفينًة
أنام أن أريد الردى، هاِت
املبعثره أهيلَ قبور بني

املقربه ليل وراء
إله! يا الرحمة رصاصة

٩ / ٧ / ١٩٦٤ الكويت،
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رسالة

ي��ث��ب��ا أن ت��ث��ن��ي��ه ال��ت��ي ال��ض��ل��وع ل��وال ي��ل��ث��م��ه��ا ال��ق��ل��ُب ك��اد م��ن��ِك رس��ال��ٌة
م��ل��ت��ه��ب��ا ال��ن��ارن��ج ي��ع��ب��ق ول��م ف��ي��ه��ا، م��ش��ت��ع��ًال ال��ورد ي��ه��بَّ ل��م رس��ال��ة
ال��ش��ه��ب��ا ن��رق��ب ب��ت��ن��ا ل��ي��ل ب��ه روح��ي س��ك��رت ال��ذي ال��ط��يِّ��ب ت��ح��م��ل ل��ك��ن��ه��ا
س��رب��ا ق��د م��ن��ك ع��ب��ي��ر م��ن وغ��اب��ٍة أزرع��ه��ا ال��ت��ب��غ دخ��ان م��ن غ��اب��ٍة ف��ي

َعِف كالسَّ الخرضاء رسالتِك جاءت
واملطُر واألنسام منه الحيا بلَّ

ملرتجِف جاءت
يُحتََرضُ الليل وراء الرسير، عىل
أسِف من فيه وبُقيا هواك لوال

ينتظُر الشطَّني عىل فهو منك هواه يروِّ لم أْن
النهُر ظلها ى يتشهَّ سفينة

والقدُر الربان، هو الشفاءُ فيها
املغني فيها

ينتحُر! الداء عراه مما لكان
عني تحدِّثني جاءت

يُحتُرض جيكور يف الصيف شهقة عن
وأصداءِ تبكي، أغربة صوت عن

َعِف السَّ يف الصفراء الظلمَة تذرذر



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

منعطِف خلف آلوى بناٍت وعن
أبنائي؟» «أين أم: فتهتف تعوي
وتهتف: عيناها الدرب وتنفض

علوان!» … محمود «يا
خربُ! وال ردٌّ ال

يلذعها «آالء» عن حديثك ويا
طابا» «أما بابا عن فتسأل بعدي

أسمعها أكاد
رغوته تحت املدوِّي الخليج رغم

وأجمعها خدَّيها ألثم أكاد
… ساعديَّ يف

البابا أقرع كأنَي
… فتفتحني

رتُ! السُّ ظلَّنا وتُخفي

٣ / ٨ / ١٩٦٤ الكويت،
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انتظار ليلة

ُجرحي، عىل مرَّْت بالشذى النديُة القمر يُد
الصبِح إىل لها الربيع أعشاب مثَل النديُة القمر يُد

آالءِ! كفُّ الصغرية، طفلتَي كفُّ وجهي، فوق خفوٌق
غيداءِ كفُّ الكبرية، طفلتي كفُّ ُجرحي: حول وهمٌس

السطِح عىل مًعا، الرسير عىل ونحن تُدغدغني
النائي، املدى ذاك من وآِه هناك!

تلتهُب وهي الثريا مجمرة منه ألقرُب
قدمي عىل عكاٍز دون أميش فيه يوم بُعَد بعيٌد
التعُب وهدَّني منه يئست الشفاء، من يئست

ظلم إىل ظلٍم ومن سهر إىل سهر من أطويه ما الليُل وحلَّ
القمح سنابَل ترشُّ الكسىل النديانَة اليد ولكنَّ

ُحلم يف الهمسات من درٍب عىل
بامللِح يحشوهنَّ ثم جفوني عىل يرف نوٍم بال

العدِم من بعثي يا إقبال، يا تأتني غًدا
موت. وال موتي ويا

لوِح عىل لوٌح وال عادْت التي سفينتَي مرىس ويا
ليبكيني الدنيا عىل أتركه متُّ إن الذي قلبي ويا

صوُت وال دمٌع ال وهو رضيحي عىل بالرثاء ويجأُر



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

أحبيني … كفني يف أُدرجُت إذا أحبيني!
أضالعي كل وجهي، كلُّ يبىل حني ستبقى

القاِع إىل ترشبه الديداُن، قلبَي وتأكل
دواويني يف ألجلك أكتبها كنت … قصائُد

تحبيني! أحبيها
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نفسوقرب

ع��ش��ب وال م��اءٌ ال ج��رداء خ��اوي��ٌة اآلم��ال م��ن ن��ف��س��ي
ي��ج��ُب ال��ذي ه��و أرت��ج��ي��ه ال وم��ا ال��م��ح��ال ه��و أرت��ج��ي��ه م��ا
ت��ن��ت��ح��ُب وه��ي خ��رَّْت ال��ج��و ف��ي ص��ادح��ة ف��أص��اب رم��ى ق��دٌر
ال��س��ح��ُب ت��ض��ي��ئ��ه ال��ص��ب��اح أف��ق ق��وادم��ه��ا إل��ى يُ��ع��ي��د ذا م��ن

م��ل��ه��وِف دع��اء وأيُّ ت��أت��ي؟ م��ع��ج��زة ف��أيُّ ال��م��س��ي��ُح ُص��ِل��َب
ال��ل��ي��ِف م��ن ح��ب��ٌل أغ��الق��ه��ا؟! ل��ه ال��س��م��اء أب��واُب س��ت��زي��ح
ت��خ��ري��ف��ي ال��ل��ه ع��رش ل��ي��ه��زَّ ب��ه ل��ل��س��م��اء يُ��رق��ى ه��ي��ه��ات
م��ل��ه��وِف «وأي ال��م��الك: ع��ي��ُن ف��ت��ح��دج��ن��ي م��ش��ل��وٌل!» «م��والي
إب��ط��اء» دون ل��ب��ي��ت��ك ارج��ع م��ح��ن��ت��ه؟ ل��ل��ه ي��ش��ت��ك��ي ال
أح��ي��اء ب��ي��ن ح��يٍّ��ا وأدبٌّ إذن أع��ي��ش آم��اٍل ف��ب��أيِّ
آب��ائ��ي ل��ع��ن��ُت ال��س��م��اء ع��دُل ي��ع��اق��ب��ن��ي أن م��خ��اف��ة ل��وال
أذالء وم��ن ب��ائ��س��ي��ن م��ن ول��دوا وم��ا ن��س��ل��وا م��ا ول��ع��ن��ُت
وي��ط��وي��ه��ا ي��ق��لِّ��ص��ه��ا ب��رٌد ي��ل��س��ع��ه��ا ال��ع��م��ي��اءُ ال��دودة
يُ��ف��ن��ي��ه��ا ك��اد ب��ع��ي��ٍش ع��يْ��ش��ي ت��ب��ادل��ن��ي ت��رض��ى ل��و أوَّاه
ف��ي��ه��ا م��ا «وخ��ي��ُر ل��ص��ح��ُت: ب��ل��وى ذي ص��رخ��ة ال��ل��ه اس��ت��ج��اب ول��و
ف��ي��ن��ه��ي��ه��ا» آالم��ي وي��م��س ِس��ن��َة ك��أن��ه ي��ج��يء م��وٌت



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

ال��ش��ه��ر ودورُة ال��ن��ج��وم ل��ي��ل ي��ط��ف��ئ��ه��ا ق��م��راء ل��ي��ل��ٍة ك��م
ع��م��ري ع��ل��ى ض��اع��ت ال��ت��ي وْه��ي ع��م��ري م��ن وي��اله، م��ح��س��وب��ٌة،
أدري وم��ا أزاه��ره��ا ن��ث��رت أرب��ع��ٌة خ��ض��راء، وث��الث��ٌة
ق��ب��ري ع��ل��ى ب��اك��ي��ة ف��ت��م��رُّ ت��ع��وِّض��ن��ي ب��غ��ٍد ل��ي��ت��ه��ا ي��ا
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والليل إقبال

وال��س��ه��ِد ب��ال��ه��مِّ ك��األم��ط��ار ت��ه��اوي��َن ال��دج��ى إذا وج��دي م��ث��َل ث��ك��ل��ى وج��ُد وم��ا
ب��ع��ِد ع��ل��ى ي��ص��رخ��ون ج��ي��اٍع وُزغ��ٍب م��زاُره��ا ب��ع��ي��ٍد داٍر إل��ى أح��ن
وال��وج��ِد ال��ي��أس م��ن ي��ج��ل��و ل��ه م��ج��ي��ئً��ا وأرت��ج��ي س��ي��أت��ي ص��ب��ح م��ن وأُش��ف��ُق

بالقصرِي يقبل حني نهاري وما طار الليل
الغيوِم من الكالب آالف نُباح طال: الليل
الرضيِر الليل يف يرنُّ الرياح، ترفعه ، ينهلُّ

الغيوِم عىل يجلسون سهارى حرَّاٍس وهتاُف
األخرِي النجم سنا عىل فيه ينتظرون والعشاق الليل

العراْق خَك ضمَّ ليل يا
النخيِل بني مائه وهدأِة تربته بعبري

والهديِل باألغاني تُثقل وأنت الكويت يف ك أُحسُّ إني
طويل ليل» و«يا الكسىل أغصانك

بالفراْق تذكِّر قلبي يف الطاق بباب مطوَّقٌة ناحت
املجره يف يخفق األنوار مطفأ نجٍم أيِّ يف

الثقيل كالحجر األقدار بي ألقت
يُراْق ودٌم أنٌة لوال التابوت كأنه الرسير فوق

ه. باألرسَّ حوامَل مستشفى أحشاء يف كالقرب غرفٍة يف



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

العراْق؟ هو أين ليل يا
والرفاق؟ وزوجي أطفايل؟ أين األحبَُّة؟ أين
نظره الليل يف صوِّبي الحبيبة غيالن أمَّ يا

وحدي الظلماء أقطع ريني تصوَّ الخليج. نحو
الدياْر إىل حننُت وال الحياة رمُت ما لوالِك

النهار بسنا مسحتها الحياة، ُسَدف يل حبَّبِت
القفاْر لجوَّاب يا دوني؟ الباب توصدين لَم

النهار ومىض الدجى أطبقت حني املدينة وصل
قصِد. بدون الظالم يف يسعى فهو أُغلق والباُب

ال��م��دِّ ف��ي ْرَن ت��ح��دَّ آه��اٌت ب��ج��ي��ك��ور ت��ش��دُّه س��م��ع��ي ال��ظ��ل��م��اء ف��ي وخ��وَّض
م��ه��ِد ع��ل��ى ت��ح��ن��و ع��ذراءُ ت��ص��بِّ��ره��م ص��غ��اره��م ج��وع��ى وف��الح��ون ب��ك��اءٌ
ب��ال��ورِد ال��ل��ي��ل ن��س��م��ة ه��واه��ا وت��روي ب��األس��ى ال��ن��ج��م خ��اف��ُق أس��اه��ا ي��غ��نِّ��ي

أالقي؟ مما واألىس أالقي ا ممَّ الهوى أين
العراِق! ليل يف ينئ يجوع، طفٌل ليتني يا

الحياه يحترض زال ما ميٌت أنا
والفراِق باملجاعة املهدَّد غده من ويخاف

الفاله، ومن الدجى من يديك يل مدِّي إقبال
والحناْن باملحبة وامسحيها جراحي جيسِّ
ضحاه يف حبُّك مات بنفيس: ال أفكر ما بِك

العنفوان. يف والصبى عرسك بساط الزمان وطوى
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ليىل

أه��وائ��ي ط��ي��ف أت��م��ل��ى وخ��لِّ��ن��ي إغ��ض��اءِ دوَن م��ن��ي ب��ع��ي��ن��ي��َك َق��رِّْب
آالءِ ذات ش��م��وس دن��ي��ا ع��ي��ن��ي��ك ف��ي ت��ف��ج��ر ال��دن��ي��ا ك��ادت أب��ص��رتَ��ه��ا؟
ألض��واءِ أزه��اًرا ي��ض��ح��ُك ع��ي��ن��ي��ك ع��ل��ى ال��ش��م��وخ ف��ل��ب��ن��ان ل��ي��ل��ى أب��ص��رَت
ال��م��اء ف��ي ال��ف��ض��ي ال��ق��م��ر ي��ق��بِّ��ل ك��م��ن ب��ؤب��ؤي��ك ف��ي س��أل��ث��م��ه��ا إن��ي
ب��ال��داء ك��ف��ي م��ن ي��ف��ل��ت وك��اد ب��ه ال��زم��ان راح ال��ذي ه��واي ل��ي��ل��ى!
وأع��ض��ائ��ي ق��ل��ب��ي ع��ن ال��داءَ ف��أذه��ب دثَّ��رن��ي األم ك��ح��ن��ان ح��ن��ان��ه��ا
األخ��الء ب��ي��ن ب��ه أت��ي��ه ت��اٌج وع��ف��ت��ه��ا ع��رض��ي ع��رض��ه��ا ال��ت��ي أخ��ت��ي
إس��رائ��ي درب م��ق��ل��ت��ي��ه��ا ف��ي ك��أنَّ ك��ث��ٍب ع��ن ال��ل��َه ف��ع��رف��ُت ع��رف��ت��ه��ا

شعري مناَي هواَي ليىل
وعمري وآمايل روحي من عيلَّ األعزُّ روحي
نهِر أمواُج كأنها هواَي ضفريتُها حملت

السماءْ مدى نحو حملته
الجميله جيكور ونحو والنجوم املجرة نحو

خضيله فراشات من لك يا األحالم أتصيَّد فتى فأنا

والغناءْ والقوايف فيها األشعاَر أتصيَّد
فيها للداء غرفة يف لقاءنا أوتذكرين

ساكنيها يخنق الليل كظلِّ ظل



وإقبال الجلبي ابنة شناشيل

ضياءْ من زرًعا حوَّلناه عر بالشِّ لكننا
واللقاءْ أزهر بالحب

قيِس وجنون كثريِّ حب العربي حبنا أحىل كان ما
الحزينه رفارفها عىل أهيم صحرائي التبغ

التأيس من خيمتني نبني وهناك

ع��رب��ي��د ال��ق��ل��ب ج��ن��ب��ات ف��ي ن��ش��وان ل��ه ف��خ��ف ل��ي��ل��ى دع��ا م��ن��اٍد ل��ي��ل��ى
ال��ع��ي��د أو ال��ب��ش��رى اس��م��ه��ا ك��أن ح��ت��ى وح��ب��ب��ه س��ح��ًرا اس��م��ه��ا ال��ن��داء ك��س��ا
م��ع��ام��ي��د ع��ش��اق ال��م��ن��ادون أم وإخ��وت��ه��ا أه��ل��وه��ا ال��م��ن��ادون ه��ل
ال��ب��ي��د وال ص��وت��ا ل��ه��م ن��ج��د ج��ب��ال رج��ع��ت ف��ال ل��ي��ل��ى ف��ي ي��ش��رك��ون��َي إن

ُحْلوه قمراء يف الصحراء نقطع تعايل ليىل
نحب من يد إىل يًدا متماسكني

غنوه األبعاد يف وترن
قلٌب للرمل بها، أرجلنا تحت همس للرمل

أنني. بها وللنخيل ينام أو منها يهتز
نباْح من لغيم يا كالٌب بعد عن وتهرُّ
الصباْح غبش سوى يعشقه هيهات

تتعبني حتى نسري وأنِت فأنا
وطني؟» صًدى غري الصحراء يف أليس أريد «ماء

الصخوِر فِم وراء ماء عن الصحراء وتكركر
فرتتوين املياه أسقيك بالكفني فأظل

فرتتوين صداك أسقي
فجر كل يف لقاءنا أَوتذكرين

قرُص ذاب ما إذا أمسية كل يف وفراقنا
العتي البحر يف الشمس

عطر فأي الطريق لك يشق زنبقة وعبري يل تأتني
الويض القمر نوره ويطفئ قلبي يف الظلماء فتهبط وتودعني
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ليىل

بحر عرب واستقلَّت ودَّعتني روحي فكأن
والعبري بالزنابق أحلم الليل طول وأظل

والهدير ثوبك، وحفيف
حرير. من وثوب زنبقة ألف فيغرق يعلو
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