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 اليوم هو أول أيام عيد األضحى املبارك

بعد أن بدأت ىف إعداد نشرة اليوم استكماال ليومية أمس 
، انتبهت إىل أن هذا اليوم"موقع الدين ىف حياتنا"عن 

املبارك اليتحمل آل هذه اجلدية، مع أن املسألة بدأت مناقشة
 عن موضوع آخر، وأنا أقلب ىف آتىبحفيدى، رحت أحبث" عمر"مع 

أمحدعثرت على ما يصلح عيدية لزوار املوقع هى ترمجة الصديق 
"مرحبا بالندى" لشعر أطفال أمريكيني، الديوان باسم زرزور

، بصراحة"قصائد من األطفال لألطفال".. وعنوانه الفرعى
 قصائد من األطفال للكبار: شعرت أن األصلح أن تكون 

للمشارآة ىف" اإلنسان والتطور"ت أمحد ضمن حمىب آنت قد دعو
هذه النشرة اجلديدة، وهو شاعر حداثى صعب، وىف نفس الوقت

أظن أن أمحد. شاعر شديد الرقة يكتب لألطفال آأنه بداخلهم 
اليعرف عن هذه النشرة شيئا، أنا متأآد أنه لو عرف لسارع

 بدعمها

ه أطفالآان أمحد قد أهداىن هذا الديوان الذى آتب
نبيل زين الدين مث أخذ. أمريكيون وترجم نثرًا بواسطة أ

أمحد هذا النثر وصاغه شعرا، آلما قرأت بعض هذا الشعر
 : اعرتتىن مشاعر آالتاىل 

ها هم أطفال األمريكني مثل آل األطفال حول!!  يا خرب-1
 .لون الشعر برقة وحب ال مثيل هلماالعامل، ورمبا أمجل، يقو

عل النظام األمريكيى ليقلب أغلب هذه الرباعم ماذا يف-2
الذى" هذا الشعب األمريكى"إىل ما هو ) وليس آلهم(

 ينتخب من الميثل أطفاله؟ 

 آيف ينتخب أغلب هذا الشعب األمريكى، الذى آان يومًا-3
بكل ما" الدبليو"ما هؤالء أطفالنا حنن واحدا مثل هذا 

 ...هو 

 حىت يصري إىل ما صار إليه، ماذا جرى هلذا الذى هو بوش-4
 وهل آان يوما مثل هؤالء األطفال؟

يا صديقى يا أمحد يا زرزور ، لقد تذآرت اآلن مقدمة آتابىت
 :ببِعٍض منها آالتاىل/شعرك/ألغاىن األطفال، دعىن أقدم شعر أطفاهلم
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 آل حاجة غامَضْة داخله ْف بعضها
 "والكبار مش قّدها"

 :شفتها فيهم بسيطْه
 ه ْلَوحَدَهايعىن واضحة، باْيَنّه واْصل

 أعمل ايْه؟
 قلت أقوْلها للعياْل وعلى اهللا تنفْع

 :للكبري برُضه ما هى ِيْمِكن ِتسمَّْع
....... 
  ِنْفسى أبقى بسيْط وأوضْح       

 ِنْفسى إن الكلمة تنجْح
 نفسى احافظ عاألمْل

 والكالم احللو يبقى حلو، ّملا يتَعَمْل
....... 

 العيال واخدينها ّجْد
 ى احلارْه سْدمابايْنِش

 !إَحنا ليه ِبْنسّدها َبْدرى عليُهْم؟
  أصلنا خايفني نشوفها ىب ِعينيهْم-

 !قوْم نراجْع نفسنا 
 ْأل ياعْم، راجع انت بالنيابْة عننَّا* 

 انا أصلى مش حاخطىِّ ِمْن هنا
  طب ِنسيبُْْهْم ُهمَّا ميكن يعملوها -
 .ى فيهاما احنا عارفني الّل! أله برضه، هّيا سايبه؟* 
  ّمها يعىن لسه راْح يسَتّنوا إْذَنْك-

 .ّمها طاحيني بالسالمه غصب عىن، آه، وعّنْك
 العيال الزم يعدوا
 آل واحد على قّده

 آلّه بٍِْيحّط اللى عنده
 البَنا يطلع لوْحده

 يعىن إيه؟ : يعىن قصدك* 
 آل ده بِِْترصه ليه؟ 

  وطّنْش قصدى يعىن إنه حىت لو الكبري قّفْل-
 العيال راح يعملوها،

 .أل ما ُأظنْش ........  *
  أل تظن ونْص،-

 بس ِحس وبْص

يا بومحيد، تصّدق أىن حني قرأت شعر األطفال األمريكان هؤالء
الذى قمَت مجيال برتمجته، امتألت غيظا ألنىن آتبت ما آتبُت

ص، بسأل تظن ون"ألطفالنا حنن، وحني انتهت مقدمىت هبذا املقطع
، إذا هبا تنطبق على عيال أمريكا،أحس وأبص، رحت "حس وبص
حىت أحالمنا ألطفالنا وآمالنا ىف صور مجيلة ملا!! يالغيظى

احلمد هللا ، آل سنة!! ميكن أن يكونوه نراها ىف أطفاهلم هم؟ 
 وأنت طيب

ما علينا هات ما عندك يابومحيد، هات ما عندك ، آلهم 
 عيال ربنا

 وىل القصيدة األ
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 اخلفافيش
  فريجينيا –فريجينيا بيتش  ، )سنوات8(روز جونز أند

 تنام اخلفافيُش عند النهاْر 
 وحتلم دومًا بأشهى الثمار 

* 
 وحني حيل الظالُم، تقوْم 

 ..!يا قوُم هيّا، هجوْم : وتصرُخ
 : ويسبح ىف الصمِت صوُت األزيْز

 ززيرا "
 ززيزا 
 ززيزا 
 ززيزا 
 "ززيز

* 
 ويرنو إليها صديقى القمْر 

 ما اخلْرب ؟: أُل مندهشًا ويس
 وحول الغصوِن يدوُر الطنْني 

 أزيٌز
 طنٌني
 أزيٌز
 طنْني 

* 
 ترف . . وأجنحة من حريٍر 

 راحْت تلْف.. ورأٌس ألسفل 
* 

 وأذنان تستشعراِن الطريْق 
 فال ختَش شيئا، 
 ..وسر يا صديْق 

* 
 فمهما اجلناحان صّحا النيام

 : وَمهما األزيُز عال
 ! ال صداْم

 صيدة الثانيةالق
 ) سنة11(من مغامرات حذائى ، رجيان أودونيل 

  أورجيون–بورتالند 
  

 ذات مساْء، 
 ..حان مناِمى 

 فلقْد نادْتِنَى أحالِمى 
... 

 وهنا، فورا، 
 قام حذائى 

 قفَز، 
 وصِعَد

 بال إبطاِء
... 
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 ضغط الزرَّ
 أضاء النوْر 

 فنهضُت، 
 وأطفأت النوْر 

 ورجعت مليعاد منامى
 فلقد نادتىن أحالمى

* 
 ب حذائى حنو الباْبذه

 رآل الباْب، 
 انفتح الباْب
 هبط السلََّم
 مل أهتْم 

 :فحذائى، أعرفه جدًا
 مغرور، 

 وثقيل الدْم 
 للشارع، قد نزل حذائى 

 راح لصندوق نفاياْت 
 أوقعه لألرض، حذائى
 فانطلقت بعض احلشراْت
 ما أبشع هذى احلشراْت 

 تصعُد، 
 تصعد سلم بيىت

 آى تتجّمُع ىف نافذتى
 وبشٍئ، تتفق علّى 

 تتهامُس، 
 ! وتشري إّىل

 ما هذا، طرٌق بالباب
 أصحو، 

 وأحدق ىف الباْب
 !موصْد: باىب، ىف موقعه

 ! يرقْد– هبدوء –وحذائى 
 أرجع ثانية، ملنامى 

 مل هترب مىن أحالمى 
 وسأهتف ىف آل مساء 
 بنشيد حلو، حلذائى

 من بأمان"
 من بسالم

 التستسلم 
 !"لألوهام

 لثالثةالقصيدة ا
  أرآانساس –، فورت مسيث )  سنوات10(ايريك آدامز 

 ىف مهب الرياح 
 : ىف مهب الرياح 
 رقصة للشجر 
 : ىف مهب الرياح

 للمطر .. رحلة 
*  
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 لزئري الرياح 
 ملمس آاحلرير 

 فوق وجهى الصغري 
 : فأنا

 ..! ال أخاف 
* 

 يا زئري الرياح 
 ذاك حقل آبري 

 وإليه الغدير 
 بالعطاء الوفري 

 قادم مثلنا 
 : مباس

 ..! الخياف 
 وبعد

 انتهى شعر األطفال األمريكيون 
 وآل سنة وأنتم طيبون
 . . أطفال العامل معنا 

 !!فمن أين يأتى اليأس؟
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