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 نصوص

 á«YÉªàL’G IÉ«◊G ¬H ôNõJ ÉªY ÒÑ©à∏d l™FGQ l¿Gó«e oìô°ùŸG{

 ⁄É©dG Gòg ¬fEG ,Iójó÷G äÉMƒª£dGh QÉµaC’Gh ô°ü©dG ¥GhPCG øe

 ÉeóæY  …ôaÉXCG  áeƒ©f  òæe  ÉkÑMh  Ék≤°ûY  ¬«∏Y  âaô©J  ,ôMÉ°ùdG

 Ïa  ≥°TÉY  äÉª∏µH  ,zÉ kLGôNEGh  kÓ«ã“h  ÉkØ«dCÉJ  ¬«dEG  âHò‚G

 IóªYCG óMCG øY áHÉàµ∏d ,á≤∏◊G √òg ‘ π≤àæf ,¬H ≥∏©Jh ìô°ùŸÉH

 QƒàcódG ï«°ûdG ƒgh ,É¡FÉæHCG øe øHGh ,á≤«≤°ûdG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 Ωƒj  ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘  ódh  …òdG  ,»ª°SÉ≤dG  óªfi  øH  ¿É£∏°S

.(1939 ƒ«dƒj) øe ¢SOÉ°ùdG

 º∏©dÉHh ,ÚØ≤ãŸGh áaÉ≤ãdÉH ¬≤∏©J »ª°SÉ≤dG QƒàcódG øY ±ô oY

 QƒeC’G  ≈∏Y  »°üî°ûdG  ¬aGô°TEGh  ºFGódG  ¬©«é°ûJh  ,AÉª∏©dGh

 ,G kRQÉH ÉkØ≤ãe ¬fƒc ÖfÉL ¤EG ƒgh ,ábQÉ°ûdG ‘ á«aÉ≤ãdGh á«ª«∏©àdG

 øe á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G ‘ √GQƒàcódG IOÉ¡°T πªëj ¬fEÉa

 ¬fƒc  áaÉ°VE’ÉH  ,IóëàŸG  áµ∏ªŸG

.äÉØdDƒŸG øe ójó©dG Qó°UCG ,ÉkØdDƒe

 óMCG  »ª°SÉ≤dG  QƒàcódG  ó©j

 á«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  á`̀dhO  õ`̀cGhQ

 ,ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ºcÉM ƒ¡a ,IóëàŸG

 óbh ,OÉ–Ód ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Yh

 ´ôYôJh  ,á«æWƒdG  ≈∏Y  √ƒª°S  ≈HôJ

 Ékaƒ¨°T ¿Éch ,áaô©ŸGh º∏©dG  ÖM ≈∏Y

 √ôªY ájGóH ‘ ÆôØJ PEG ,¬æWh ïjQÉàH GkóL

 âjƒµdGh  ábQÉ°ûdG  ÚH  π≤àfGh  á°SGQó∏d

.¬ª«∏©J ≈≤∏à«d IóëàŸG áµ∏ªŸGh ô°üeh

 »YGóHE’G  ÖfÉ÷G πØ¨j ⁄ »ª°SÉ≤dG  ¿CG  Éªc

 Ée äÉØdDƒŸG  øe ¬dh áaÉ≤ãdÉH áª©ØŸG ¬JÒ°ùe ‘

 á«ª∏©dG  ä’ÉéŸG  ≈à°T  ‘  ÉkØdDƒe  ÚfÉªK  øY  ójõj

 º°SGƒ≤dG{ äÉØdDƒŸG ∂∏J øeh .á«Mô°ùŸGh á«îjQÉàdGh

 ÚWÓ°S  äÓ°SGôe  ,1820  -  1797  ÊÉ£jÈdG  ¿Ghó©dGh

 äÉ«eƒj  ,Úæ°ùdG  OÉ°üM  ,äGòdG  Oô°S  ,IôcGòdG  åjóM  ,QÉÑ‚R

.1809 - 1800 è«∏ÿG ‘ ¿ƒà«°S ó«ØjO

 CÉ°ûfCG  å«M  ,¬JÉ«M  ‘  lÒÑc  lQhO  á«Mô°ùŸG  äÉØdDƒª∏dh

 á«Mô°ùŸG  äÉØdDƒŸG  áYÉÑW É¡eÉ¡e øeh ìô°ùª∏d  á«Hô©dG  áÄ«¡dG

 øWƒdG ‘ á«Mô°ùŸG äÉfÉLô¡ŸG ≈∏Y πª©dGh »Hô©dG øWƒdG ‘

 IOƒY ,á«°†≤dG ,Oƒ°SC’G ôé◊G :á«Mô°ùŸG ¬JÉØdDƒe øeh .»Hô©dG

 ¿ƒ°ûª°T ,ÚaódG ó≤◊G ,ìô°ùŸG πgCG ¤EG ádÉ°SQ ,OhôªædG ,ƒc’ƒg

 ∫ÉªYC’G øeh ,á«Mô°ùŸG ¢Uƒ°üædG øe ÒãµdG ÉgÒZh ....QÉÑ÷G

 ,á«°ShôdGh ,á«fÉŸC’G ¤EG ºLôJ …òdG zôFÉãdG ÒeC’G{ ∂dòc á«HOC’G

 …òdG z¢†«HC’G ï«°ûdG{h z´GOƒdG è«°ûf{ ÖfÉL ¤EG ,á«°ùfôØdGh

.á«fÉÑ°SC’G É¡æe ,äÉ¨∏dG ∞∏àfl ¤EG ºLôJ

 ,á«ª∏©dG  äGOÉ¡°ûdG  øe  ójó©dG  »ª°SÉ≤dG  ∫Éf

 PEG  ,äÉÁôµàdGh  õFGƒ÷G  øe  ójó©∏d  áaÉ°VEG

 ,ájôîØdG  √GQƒàcódG  øe  ójó©dG  ≈∏Y  π°üM

 ÜGOB’G  ¿ƒæØdG  ‘  ájôîØdG  √GQƒàcódG{  É¡ªgCG

 á©eÉL øe zá«fÉ°ùfE’G äÉ°SGQódGh áØ°ù∏ØdGh

 Ωƒ∏©dG  ‘  √GQƒàcO{h  ,hQó`̀jO  ¢ùjQÉH

 ÉjQƒµH ≠fÉ«fÉg á©eÉL øe zá«°SÉ«°ùdG

 ‘  ájôîØdG  √GQƒàcódG{h  ,á«Hƒæ÷G

 ,Î°SÉe  ∑Ée  á©eÉL  øe  zIQGOE’G

 ‘  ájôîØdG  √GQƒàcódG{h  ,GóæµH

 çhÉ°S  á©eÉL  øe  zÚfGƒ≤dG

 √GQƒàcódG{h  ,¿óæ∏H  ∂fÉH

 ó¡≤©e øe ïjQÉàdG ‘ ájôîØdG

 á«ÁOÉcC’  ™HÉàdG  z¥Gô°ûà°S’G

 ÒZh  ,ƒµ°SƒÃ  á«°ShôdG  Ωƒ∏©dG

...ÒãµdG ∂dP

 ∫ÓN øe í°†àJ ábÓY ,ìô°ùŸÉH »ª°SÉ≤dG QƒàcódG ≥∏©àd ¿EG

 É¡«a ∫ƒ≤j »àdG  ¬àdƒ≤Ã ºàîfh ,∫ÉéŸG  Gòg ‘ ¬YóHCGh ¬ØdCG  Ée

 ºcógÉYCGh ,»≤JÉY ≈∏Y ìô°ùŸG Ωƒªg â∏ªM ó≤d ìô°ùŸG πgCG Éj{

 âægh  ¿EGh  ,Êhó°TQCÉa  äCÉ£NCG  ¿EÉa  ,óHC’G  ¤EGh  É¡∏ªMCÉ°S  ÊCÉH

 Ék≤°TÉY  kÓLQ  ¿Éc)  :»JÒ°S  ‘  GƒÑàcÉa  â«°†b  ¿EGh  ,Êƒæ«YCÉa

 .z(ìô°ùª∏d

 G kõLƒe É¡«a ∫hÉæàf »àdG á∏°ù∏°ùdG √òg øe áeOÉ≤dG á≤∏◊G ‘

 õFÉcQ  óMCG  Ωó≤æ°S  ,Ú«é«∏ÿGh  Ú«æjôëÑdG  ÚØdDƒŸG  Ò°S  øe

 Iô¡°T ∫Éf ô°UÉ©e ôYÉ°T ƒgh ,øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ ô©°ûdGh ÜOC’G

 ÉŸ  ,»ŸÉ©dGh  »Hô©dGh  »ª«∏bE’Gh  »∏ëŸG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y  á©°SGh

 á«HOCG  äÉHÉàc  øe  ¬d

 ,Iõ«ªàe  ájô©°Th

 ,á``̀©``̀«``̀aQh

 Qó`̀°`̀UCG  PEG

 øe  ójó©dG

 ä ÉØd DƒŸ G

 ø```````̀eh

 øe  É¡ªgCG

 á```¡```Lh

 :…ô``̀ ¶``̀ f

 , ¿ G h ô¡æd G

 øH  á`̀aô`̀Wh

.OQƒdG

(1)
امرأة في حقيبة

هطلت في كوب قهوتي 
عندما تبت عن العشق
تحولت القهوة هوى 

والمقهى حقيبة اختبأت فيها 
فوجدتك بانتظاري ذات انكسار 

(2)
لم نقل شيًئا 

المسافة وحدها تحدثت 
والبحر والموج والهواء 

قلبانا هناك معلقين في الغيب 
والليل ال يخفي أشواق الغرباء

(3) 
كيف سقطت من السماء 
فراشة تحبو في دفاتري 
تحاورني في هواجسي 

كيف أتت الى حروفي مثل جنية
بعيدة كحلم يستعصي على التذكر في الصباح

كمدينة يختبئ في المنام 
افتقدها جًدا دون ان أدري

ودون سبق اصرار وترصد
(4)

سأوقف الليل هذه الليلة 
أحفر وسطه كوة

أزرع فيها وجهك المالئكي 
وسط تقاطيعه أدخل في سبات عميق 

مًعا نغني ل·مان
(5)

هل أنت هنا
أم أنا هناك 

ام إننا لسنا هنا وال هناك 
البحر عراني من صمتي 

فأعلنت الفناء في جسدك 
والرقص على صهيل هواك

(6)
أطعتك نداًء خفًيا 

جاءني في حلم يقظة 
تلبسني وجهك 

سكنني مثل حفنة دم في الوريد 
أنا لست عابًرا جديًدا 

مقيم في روحك منذ شهقتك اºولى 
وأنت في المقام العتيد 

أنا مقيم في الريح 
ºحيل براءتك الى سماء

مفرطة في هطول البريق
لست أنا عاشًقا 
إنما ساعي بريد

(7) 
كلما حاولت أن أخفي سرك 

انطلقت من فمي فراشات
ومن المطر يتساقط اسمك 

يهمي عطرك على حزني 
يفضحني بين الم· 

أصبح عارًيا 
ردائي سما

(8)
أصبحت حيث أشاء 

كما أردت في تقهقر المساء 
فاوقظتني الريح 

على همهمات أحالمك الصاخبة
(9)

أتيتك نسمة من هسيس البراءة 
ºغسل قلبك بماء البرد 

أمسح دمعك بعيني 
انا ريحي ال ترد

(10)
في عيد ميالدها الثماني واºربعين

اشترت لنفسها باسمي هدية
 دمية وطائرة ورقية 
ال تطير إال الى جهتي 

كتبت عليها اسمي وأغنية 
كلماتها من القواقع والبحر 
عيد ميالدها عانق فلسطين 

وروحي تحدق في السين 
وأنا أصف في حديقتي 

ورودا تحاكي اسمها 
أكتب في دفاتري سًرا 
أخبؤها في انتظار لقاء 

يخترق عباب الطين

(11) 
في كفيها يزرع العشب 

يعلق في رقبتها عقًدا من الياسمين 
في قلبها يزرع حديقة 

عصافير وفراشات تطير بحرية 
وعلى جبهتها يكتب اسمه بالعطر 

ويغيب في المسافة وحيًدا
(12)

قالوا الندى مجرد ماء 
قلت هو مطر السماء 

يساقط رحمة في ليل الغريب 
هل هي امرأة من الفضاء 

أم جنية خرجت من أكمام شجرة 
ظامئة للماء 

أنوثة طاغية التمرد في المساء 
صوت يحاكي وشوشة الدهشة للدهشة 

يا رحيق النداء 
الطافح من اندياحة الشغف

من أي جهة اتيت 
الجهات انتحرت منذ سقوط

فأتيت من جهة خامسة 
تحاورين الغريب في ضياعه التائه في اºسماء 

أيا سيدة النساء الخارجة من نار المسافة 
أي ماء يطفؤك بعد اÈن

والندى مطر البهاء
(13)

تطلق العواصف الجهات
تحمل بين طياتها اللعنات 

ووسط الهبوب تبتسم الفراشة 
ترقص على إيقاع الشفق الفاتن 
حبيبتي صوتها موسيقى الروح 

(14) 
سأوقف الليل هذي الليلة 

أحفر وسطه كوة
أزرع فيها وجهك المالئكي 

وسط تقاطيعه أدخل في سبات عميق 
مًعا نغني ل·مان

(15)
صديقتي جًدا 
امرأة بال عنوان

جنية بال مكان 
كل اºمكنة تشتاقها 

والورد والنوارس والرمان 
صديقتي نبض فلسطين 

برتقال حيفا 
ونعومة السمان 

عنوانها أنا 
وعنواني قلبها المسافر مع الغيم 

ما أجملها صديقتي جًدا
ففي وجهها يتوهج اËنسان

أعمدة الثقافة
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القاسمي... الحاكم المثقف المفتون بالمسرح 

سيمفونية اسمها «سما»

موسوعة المؤلفين البحرينيين:

Bahrainiauthors.com




