
  

يوسفصبري    
 

 نصوص تأبينيّة
 

على روح حدادًا   

الدُّكتور عبداألحد برصومالّنّحات   
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وحلَّقّعالياًّبعَدّجمرات ّاالشتعالّّالحياةّ ّمروجَّّعبرَّ  

نيا ّالد   كيّتُنثَرّرذاذاتّكينونتهّعلىّوجه 

9 

 جاء  على إيقاع  هدهدات أمٍّ مجّنحة بالحنين 
 على أنغام  زغاريد  األّمهات  

باح  نسيم   دى وهفهفاتُ أجنحُة النّ  هُ استقبلتُ  الصَّ  
ين الطَّريَّ  قبلٌة إثر  قبلٍة فوق  خّديه    

 وجٌه ينضُح فرحًا 
  بسمُة أمٍل تموُج فوق  متقيه  

  الشَّوق   تبرعم  مثل  سنابل  
 

ل     الّلبالب   خضرار  ا   نحو   خطوةٍ  حبا أوَّ
 تهاطل  فوق  أولى خطواته مطرًا ناعمًا 

  ه  فوق  رأس   بتسم  للسماء  وهي تهطلُ ا  
نعمًة من مذاق  القصيدة        

ماهرًا في ألعاب  الّطفولة كم كان    
قًا في فكِّ طالسم  الحرف   شراقة  الشَّمس  إورسم  متفوِّ  

الهائمة في قّبة  الّسماء   الغيومُ  هُ جذبت    
ينابيُع السُّؤال  ه  تنبلُج من مخيال    

  غيمةٍ  فوق  هالالت   هُ أن يكتب  اسم   يريدُ 
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ر  أعماق  البراري عب  و رًا تسلَّق  فوق  أشجار  التُّوت  مرا  
فرحًا  توّشُح خّديه   أزاهيُر األقحوان    

الدَّوالي تتدّلى فوق  ركبتيه   عناقيدُ   
  خضرار  باال   معبَّّقةٍ  تحت  أغصان  داليةٍ  اً سترخيم

من العناقيد  المتدلِّية  العنب   حّبات   بشغٍف أكل    
! ه  فوق  عذوبة  شفتي       

 
  ه  غربت   ت  ديريك في منعرجات  سطع  
  الّربيع   بطموحاٍت تعانُق غيمات   محبوكةٌ  ذاكرةٌ 
ربيُع الكلمة يزداُن ألقًا  ه  في قلب    
شامخ  الرَّأس   سار    
على أزهار  السَّوسن  البرِّي  في نزهٍة مفتوحةٍ  كأّنهُ   
نحو  انبعاث  حبور  القصيدة  في رحلٍة منعشةٍ  كأّنهُ   
  على بالٍ  ال تخطرُ  بأسئلةٍ  نضح  وجٌه 

  عبد طاقة مكسّوة برحيق  القرنفل  
  فوق  غابات  الحنين   بسمٌة وديعةٌ 

كائٍن مستنبٍت من حليب  السَّنابل  صورةُ   
على مدى انبعاثات  الشَّفق   حٍ فتنطموُح إنساٍن م  

حرفًا يزهو بألق  األماني  هُ ب  ش  يُ كان   
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  هامات  الجبال   فوق   هُ اسم   كتب  
حلٍم مندَّى بالنَّفل  البّري موجات   فوق   غفا  
  بوبر  غيمةٍ  مكسوَّةٌ  حطَّت  فراشةٌ  جبين ه   وق  ف

!؟ما هذه األزاهير المعانقة لخّديه    
!؟إيرين باباز منبعث من حنين  الغابات   هل صوتُ   

 
ديريك  عبد قصيدة محبوكة بأزّقة    
  القهقهاتُ  ت  كم من العناق  حتَّى تعال  

التِّين   أغصانُ  ت  حّتى أورق   العشق  كم من   
! أشهى مذاق  العناق    

 

  عبد برصوم عاصفة في مهبِّ االنبهار  
 غربٌة مفتوحة على مساحات  المدى 

 كم من الّضجر  حتَّى اعشوشب  طموحًا 
من صفاء  حرٍف رهيف  الصَّدى        

 إصراٌر نحو  بلوغ  هالالت  الغمام  
!رنج  بأريج  الّنا مخضَّبٌ لوٌن   
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