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 ..إهداء.

 
 ..فُتهم.عر  إلى كّل الذٌن 

 ...أحببُتهم
 ورحلوا على أجنحة الفراق

 رحلوا دون وداع
 وتركونً على عتباِت االنتظار.

 
 
 

 هيفاء
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 في الضياع لي مالذاً  كن  

 مٍت  تاهَ الذي ،  جلُ ا الر  أيه  
 ...احلياة الوعرة  يف دروبِ 

 و ميشي معي يداً بيدخلتُ  إىل منْ 
 وإذ بو أضاعٍت 

 اخلياراِت الكثَتة  على مفًتؽ
 ك وال أراؾ مسع صوتَ أ

 ندور يف حلقة مفرغة 
 ك بك وأتنفس أنفاسَ  شعرُ أ
 ..ك قلبِ  مسع دقاتِ أ

 أزببط يف حَتتك ..
 جفرَ  ك أبوابَ وأتلمس لعذاباتِ 

 أحفر بأظافري نفَق اللقاء  
 عّلي أصل إليك ...
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 ؾ..أحس بوجودِ جداً  نك قريبٌ أعرؼ أ

 ... فال أراؾ جداً  وبعيدٌ 
 دائماً  قادراً  لكنك كنتَ 

 ىذا الضياع كلِّ رغم  
 وحديت  أف سبلَ 
  الصقيعَ  وتدفئَ 

 أيامي بغيابك الذي يغمرُ 
 عينيك بريقُ  حُت يومضُ 

 .ها داخلييف ذكرى بيننا أحفظُ 
 يب ين صوتك فجأة حُت تتصلُ يغمرُ 

 الطرقات فًتقصُ 
 مشس احلياة وتشرؽُ ، الدنيا  تبتسمُ 

 ... من جديد
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 أيها الرجل الذي تأىب كلمايت

 إال لك أف زبرجَ  
 ..وحَدؾ.لك 

ادلألوؼ  حدودَ  لكَ حيب ردبا ألنٍت زبطيت يف 
 يف العشق واذلوى

 عادية  غَتُ  وردبا ألنٍت  عاشقةٌ 
 عادي غَتَ  ت رجالً أحبّ 

 كسأبقى أحبُ 
 

 نـ . ه
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 ليلة عيد الميالد

  كمن الشوؽ والغربة يف غيابِ سنواٌت 

ـٌ   ... سبر   وأيا
  ىكذا حُت كنا معاً  مل تكن باردةً 

  ... هبذه القسوة الشتاءُ  مل يكنْ 

  ىكذا مل يكن الليل بارداً 

  الوحدة ال من الربد من أذبمدُ  وأنا

 شوقاً  رذبفُ أ

  التقومي أوراؽَ  أمزؽو 

  تارخيها إىل حىت نظرَ أ أفدوف 

 غابت األعياد.. ت األعياد مرّ 

  تْ قًتباادليالد ليلة  أف وما علمتُ 
  قةً نفسي معلّ  إال حُت وجدتُ 
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 ..على شجرة ادليالد كنجمةٍ 

 تركٍت سانتا كلوز ورحل
 يلإ ينظرَ  أفدوف 

 ...و ادللونة وغابركب عربتَ 

 وحدي جل الثلجكرَ   أقفتركٍت 
 . كاحرا  ستطيعُ أال 

   اً ؾ كل الفصوؿ كانت ربيعبوجودِ 

 االبتعادذلك  ابتعدتَ  ومنذُ 
  شتاء أضحتالفصوؿ  كل  

 ... على شجرة ةٌ معلقّ  وأنا
   الغرباف تنقرين

  الرياح تعصف يب

 .... كغصن يابس
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 ،ك جردينغيابُ 
  حيايت يدفئرّاين من كل ما كاف ع
 على اإلشارة الضوئية أقفما زلت أنا و 
 .. نتظرأ 

   فخطوطك احلمراء كثَتة

  منك خطوة قًتبَ أ أف وكلما حاولتُ 

 األمياؿ  بعدين عنك آالؼتُ 
 

 الذكرى أشباحُ ين تأخذُ 
  البارد يف ىذا الليل

 ... وأتذكر .. أتذكرُ 

 : لك قلتُ  ىل تذكر يـو

 (يف ىذا العامل بديٌ أ ال شيء )
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 احلبيب أيها
 للجزء الصغَت اشتقتُ 

  .... ذي بقي يل منكالّ  
 بُت اجلميع ءً شالأتناثرَت  أفبعد 

 صغَت  بقي يل جزءٌ  فهل حقاً 
 سانتا كلوز  ه يلسيعيدُ 

  ؟! عيٍت اآلف وسبنيت أغمضتُ لو 
  القارسويف ىذا الربد ، الليلة 
  وأناجيك ،ج رأسي من النافذة سأخِر 
  ...تعود أف وأسبٌت

 ..اً سينتهي العاـ قريب 
 كرجل الثلج  ٍت عاريةً تًتكْ  فال

 نتظر حىت العاـ ادلقبلأ

 نـ . ه
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 ق  العش   ب  ك  على مر  
 أيها القبطاف 

 أنزلٍت على أي مرفأ 
 فلم يعد ىناؾ ما يقاؿ 

 كانت الرحلة قصَتة 
 ...ىذا األزرؽ  وأنا مللتُ 

 ربيط يب ادلياهِ  رؤيةَ  مللتُ 
 ...من كل جانب

 ك عٍت مللت انشغالَ 
 والشراع  البوصلة،و  ادلوج، دبراقبةِ 

 ك و أنت تفعل ىذا مللت مراقبتَ 
 ..بنا  ضاقت السفينةُ 
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  ٍت يف كل ميناءٍ تًتكُ 
 ...وتغيب  ترحلُ 

 وحدي الغروبَ  رقبُ أ
 وحدي الشروؽَ  رقبُ أ

  فتخرج فارغة وأرمي شباكي
 ادلغامرة  لنعيشَ  أحبرنا معاً 

 ها فلم يكن من مغامرة نعيشُ 
 أنت أنا و  ومل يبَق سوى

 و مياه البحر ادلاحلة 
  وشوقي ادلاحل إليك

 نا ادلتشاهبة صالِ وِ  حلظاتِ و 
  واألمساؾ ووحديت وادلوجُ 
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 ،أيها القبطاف 
  يب دْ السفينة وعُ  ر دفةَ دِ أ

 .. هانعيشُ  فليس ىناؾ من مغامرةٍ 
 ليس ىناؾ سوى السماء 

 واذباه واحد والبحر،
 ستطيع أف أسَت فيو معكال أ

.عرؼ مكاف يل حيث ال أال ف  ..العـو
 عرؼ الصيد ال أ

  دير دفة السفينةعرؼ كيف أُ وال أ
  اً يوماً قبطان ولن أتعلَم أف أكوفَ 

 .. فاعذرين                             
 

 نـ . ه
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 فيعالر   يط  الخ  

 اخليط الرفيع الواصل بيٍت وبينك  ميتدُ 
  ..هناية.إىل ما ال 

  أف أبتعد فال أنا قادرةٌ 
   أف أغريكَ  وال أنا قادرةٌ 

 ..أكثر. تقًتبُ  فأجعلكَ 
 حدي لي وَ جُ يا رَ 

 لسواي  مهما كنتَ 
 مع أنفاسي  رئيت وزبرجُ  تدخلُ 

 حد  االختناؽ 
 ليايل   يف عتمةِ  تدخلُ 

 فرحة حلم  
   بقَ رتػَ مُ  للقاءٍ 
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 واسع  نا يوماً كوفٌ كاف يضمُ 

 يب وبك  وضاؽ الكوفُ 
 ..ابتعدنا ..

 ؾ..روحي ما زالت تسكُن جسدَ  لكنّ 
 روحك  تسكنُ 
 ...مالزلك على وجهي  ترسمُ 

 وأنا اآلف أغرُس أظافري بالصخر 
 أحارب طواحُت اذلواء 

 لنا من جديد الكوفُ  سعَ ليتَ 
 الذي روَضٍت  أيها الفارسُ 

 داخلي  ما زاؿ التمردُ 
 يغيب الفراؽِ  لكنو يف غيبوبةِ 
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 ؟!أنت.. جلٍ أي رَ 

 !!أنا .. وأي عاشقةٍ 
 ٍت تل  ىذا الذي يَ  أي حبٍ 

 ....و وأحبُ 
 ...حبك ..وأ

 أكثر  ال تبتعدْ 
 فلن ذبد حباً كحيب لك .

 
 

 نـ . ه
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 ق  د  ص  أ   ت  س  ل  

 مهالً على القلب الذي اشتاؽ  إليك 
 مهالً عليو ...

  فهذا القلب ال يتمل مفاجآتٍ 
 لست أصدؽ أنك آتٍ و  

 .. حىت تراؾ عيوين
 يديك  نِ حبضْ  يدايَ  حىت تناـَ 

 ٍت اخلرب منذ أعلمتَ  الطقسُ  رَ تغيػّ 
 الشتاء  أصبح يف اجلو رائحةُ 

 .ادلطر.و  ، واحلب
 ؾ يف ادلكاف عطرِ  رائحةُ  بقتْ عَ 

 أصدؽ .... لستُ 
 حقاً سوؼ تأيت أنكَ 
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  ك و ال خيتفيطيفَ  سأدلسُ  وأين
 أصدؽ .... لستُ  

 لفرحيت  العنافَ  لقَ طْ أف أُ  أريدُ  مل أكنْ 
  لقليب أف يأملَ  ال أريدُ 

 خوفاً من اخليبة 
 و قليب الضعيف لكنّ 

 و الشوؽ الذي أتعبَ 
 عليو  وليس يل سلطافٌ 

 ه اخلرب سعدَ البشرى ...و أَ  توُ عدَ أسْ 
 من صدري راقصاً  فخرجَ 

 ك ..ينادي امسَ 
 ....ك يصدقُ 
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 منذ اللحظة األوىل  كَ كما صدقَ 
 كَ حببِ  وآمنَ 

 قليب بك  إحساسَ  وأنا أصدؽُ 
 و ... نتظرؾ بلهفتِ أ

 مرهحبك بأوأُ 
 

 نـ . ه
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 االنتظار  
 اجلديدة  و بالسنةِ  بالعيدِ  ضلتفلُ 

 ....مهنئةً  القبالتُ  ل  تنهَ 
 اشدتِ  رغم قبالٌت باردةٌ 
 رىا بالسعادةتظاىُ  رغمَ  وجوٌه حزينةٌ 

 أما أنا...
 العاـ اجلديد  ٍت قبلةَ لَ قبػّ أف تُ  فأنتظرُ 

  ٍت مهنئاً مَ نتظر أف تكلّ أ
 وأنتظر...
 سندريال كنت مثلَ 

 ..ىا أف يضرأمَتَ  تنتظرُ 
 ةالساعة الثانية عشر  أف تدؽَ  أنتظرُ 

 ..صوتك. ىاتفي ألمسعَ  فَ وأسبٌت أف يرِ 
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 ...من ىذا الزحاـ  ىاربةً  خرجُ أ

 من أصدقائي  ىاربةً 
 العطور ومن رائحةِ 

 و النبيذ، الشمبانيا  ادلختلطة برائحةِ 
 ائرمن دخاف السج ىاربةً 

 ... خرج من أسطورةكأين أ
 تعلو األصوات 

  ةالساعة الثانية عشر  حُت تدؽُ 
  دأ العاـ اجلديدويب

 .... لكنك مل تتصلْ 
  كصوتَ  مسعْ .. مل أ ٍت تنئْ مل

 . ٍت كأمَتبلْ ومل تقَ 
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 ... ٍت الصقيعفّ لَ 

 وقفُت العوسج  كنباتِ 
 الثلج ادلتساقطة ربت حباتِ 

 ..داخلي. تتأججُ  نارٌ 
  الوجنتُت غضباً  رةُ زلمّ 

 . الثلج يغطي رأسي
 منذ اللحظة األوىل من العاـ اجلديد

 ىناؾ.. تركتكَ 
  عاـ مضى على حافةِ 
 .... احللم لَ جُ وستبقى رَ 

 ٍت كأمَتلَ لن تقبػّ 
  حقيقة أبداً  ولن تصبحَ 

 

 نـ . ه
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 رماد الماضي

 عيناؾ أكرب من أحالمي الكثَتة 
  أمنيايت الصغَتةأحضاُنك أكرب من 

 ويداؾ احتوْتٍت حبناف َعهدتو فيك
 فكنُت كالطفلِة بُت يديك 

 ربتمي يف صدرؾ...
 تذوب حبرارة شوقك...

 وترذبف لنداِئك الصامِت 
 الذي َأمسُعو كلما التقيُت بك...
 أذباىُلو ... وأذباىُل دقاِت قليب

 وحنُت شفاىي لشفتيك.
 لكْن يـو أمس ..

 لتذيب  الحاجزطال ت ني نيران ك 
 الجليدي الذي أقمت ه بيني وبينك 
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  لتجعل ه ينابيع  شوٍق إليك
 فرميت  ماضيَّ بين يديك 
 وفتحت  صفحات  حياتي 

 بأدق  تفاصيل ها،لتقرأ ني....
 فتحت  أبواب  الماضي 

 بيدي اً و دخلت  ممسك
  ...لتمنح ني األمان

بت ك  إلي  م ن  أنت..؟ أيُّ تعويذٍة ج ذ 
 لت دخ ل  زوايا حياتي المظلمة

 .. وبيد ك  ضوء  الشمس

 م ن  أنت ...؟
 أي  سحٍر يسكُن عينيكَ  

 فيصيَبٍت باخلََدر كّلما نظرُت إليك..
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 رميُت ماضي  دبنفضة السجائر رماداً 
 اختلَط برماد سجائري  

وسبنيُت لو أنفُض عنك غباَر ذلك ادلاضي 
 الذي يقف بيٍت وبينك.

 سيجارِتك الوحيدةرماُد 
 اختلَط بدمائي النازفة

 حَُت أَمَسكَت يدي...
 فال َتسَتِعْن بنَتاين

 سجائرؾْ  لُتْشِعَل هبا
 فنَتاين أضحْت رمادا

 

 هـ . ن
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 الجانب اآلخر

  حُت تكوُف بَُت أحضاين

 وأشعُر أين العاملَ، أَمتلكُ 
 ... أغٌت امرأٍة يف الوجود

  ...أسعُد امرأٍة يف الوجود

  وأكثر النساء حظاً 

 فجأة زبتفي كل  ىذه السعادة
  وأنت تودُعٍت

 ..تبتعد بسيارِتك خارجاً من حدودي
  ومن أحضاين ... من عيوين

  وأنَت مازلَت بُت ىنا وىناؾ

  ما زلَت يف منتصف الطريق
 زلقَ سُبِسُك رؤوَس أصابعي قبل أف تنْ 

  ....من بُت يديك
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  .. عذايبوتصبُح على اجلهِة األخرى من 

 مل ولن أعَتْد ىذه اللحظات
  كل  يوـٍ أحُبك أكثر

  ... أعتاُدؾ أكثر

 ... أُدِمُنك أكثر

  فكيف يل أف أربّمَل األياـ القادمة

 حُت يصبُح لوداعك ىذا 
  طعُم الدمع

 .. وطعُم اجلنوف
 أحاوُؿ أف أدخَل مججمتك 

 ألعرَؼ دباذا تفكر

 ...وأنت تغادُرين مودعاً 

 تودُعٍت وترحلْ  أـ أنَك حُت
تُغلُق الستاَر ، وتفتُح نافذَة اجلانب اآلخر من 

 حياتك ...ً 

  ..!!يف أيِّ جزٍء أنا
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 من أي جهة يف القلب رببٍت...؟

 ال تراىن على حيب 

 فمنُذ اللحظِة اليت قلُت لك فيها
 عنيُتها وبإْصرار أحُبك،أنٍت 

  كنَت كل  ما سبنيُت وأكثر

  إلسعاديوأعرؼ أنك تفعل ما بوسعك 
 كم أتأمل ...

 وكم أنت بعيد

 نَزَلْت أوؿ دموعي الليلة...

 كم سيحمل يل ىذا احلبف
 من دموع ..!؟ 

 هـ . ن
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 إليك  انت مائي

 ..مكاف.ين إىل أي خذْ 
 أنا وأنت فقط فيونكوف 

 إىل الفضاء .. خذين إىل الفراغِ 
 ال رنُت ،  حيث ال ىواتفَ 

  حدنا أَ حيث ال يعرفُ 
 خذين حيث ليس للحضارة مكاف 

 بُت السماء و األرض  قٌ مكاف معلّ إىل 
 إليو الكهرباء  مل تصلْ 

 ...النقل وال وسائلُ 
 ٍت فيو للبد ربتضنُ  مكاف إىلخذين 

  وأناـ بُت يديك للبد
 آدـ وحواء  حيث نصبحُ 

  وال شيء سوى التفاحة
 وال حروب  خذين حيث ال شعوبَ 
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 ....أبدي  خذين إىل سالـٍ 

 خضرزيتوف أ وغصنُ  فقط،أنا وأنت 
 ..داخِلك.خذين إىل 
 ؾ إىل فؤادِ  .... إىل عينيك

 ،يب  وابتعدْ 
  شرايينك داخلَ  أسبحُ 

  من يديك خرجُ أ
 . كنتمي إىل مسامِ أ

 سفر أو جوازَ  ةً ىويّ  محلُ أنا ال أ
 ال يراين أحد أنا طيفٌ 

 ....ؾجسدَ  سكنُ أ
 الربيع  تيم كفراشِ  أنا روحٌ 

 ...يت ويّ وىَ ...وأنت سكٍت وموطٍت 
 وليس يل سواؾ 

 نـ . ه



 32 

 
 ب الريحفي مه  

 بعيداً عنك ين الريحُ تأخذُ 
 باألشجار  أسبسكُ 

 العاصفة ٍت ذبرفَ حىت ال 
 أخرى إىل اجملهوؿ مرةً 

 ..إىل الظلمة 
 ما يف ىوانا  بُ غرَ أ

 كنت أراؾ بوضوح   أين
 ..عند ىطوؿ ادلطر 

 ..واليـو 
 حُت أشرقت الشمس 

 .أراؾ  دْ عُ مل أ
 على امتداد الصحراء 

  العطشى واألرضِ 
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 الشديد  واحلرِ  اجلفاؼِ و 

 أراؾ سراباً 
  ... إليو اختفى كلما وصلتُ 

 .!!فرّقتْنا. أي عاصفةٍ 
 تبتعد  أراؾَ 

 وقدماي عالقتاف يف دوامة
 ادلتحركة الرماؿِ 
  ين إىل القاع بعيداً عنكتشدُ 
 ... ختنقوأ غرؽُ وأنا أ

 ... ؾ راحالً ظهرَ  وأنت تديرُ 
 كربياء  بكلِّ 
 ة رجولَ  بكلّ 
 ة بساطَ  بكلّ 
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 ..واألشجار.أنا  ٍت الريحُ تقتلعُ 
 يف مهب الريح  كريشةٍ  .. أطَتُ 

  كَ من عادلِ  خرجُ وأ
 ...تسًتيح. كيْ 

 
 

 نـ . ه
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 هكذا هو الهوى

   ىو اذلوى
 الدخاف  حابةِ كسَ 

 نا رماداويًتكُ  بعيداً  يسافرُ 
 أقف أماـ أحزاين الكثَتة 

 اذلوى الذي يذوب أصارعُ 
 يذيبنا.. ..نايف أرواحِ 
 .. من األجفاف النوـَ  ويسرؽُ 

 منها  رشفتَ اليت أنا الكأسُ 
 حىت النهاية 

 ...ا مث كسرتَ 
 كبَتا ً   ها حلماً أنا اليت رمستَ 

 ... يف ادلساءْ 
 هايف الصباح أضعتَ و 
  

  



 36 

   
 ىكذا ىو اذلوى 

 يف األذىاف  تعيشُ  سطورةٌ أُ 
 ىناؾ أو ىنا تعششُ 
 تقتحم اجلدراف  ، النوافذَ  تدخلُ 

 ىكذا ىو اذلوى
 العبيد أطواؽَ  بُ ذيْ يُ  

 ..على اجلليد النارَ  ويسكبُ 
 ىو الضوء الذي ينَت من بعيد

 ىو الضياع...
 ..والوداع. ، الدموعُ  ، القلوعُ ىو 
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 ىكذا ىو اذلوى 

 نا جيتاحُ  .. نايغتالُ 
 ...الزماف  ويقتلُ 

 ، لو مشي أنا أسَتةً أ
  دمعتافعيٍت  مضي و يف أَ 
 بكي على ما كاف أ
 لعن اذلوىأو 

 ُت نا عاشقَ الذي جعلَ 
 ... مضي أنا وحيدةً أ
 طرؽ األبوابأ

 ها فال تعبْت يداي رغم جراحِ 
  وال كاف جواب
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 ...نتظر حىت اآلف أ

 لكنو اذلوى كسحابة الدخاف 
 .. يف اذلواء يطَتُ 

 نا رماداويًتكُ  ،  بعيدا يسافرُ 
 
 

 نـ . ه
 
 
 

 
 



 39 

 
 نتي  حط  م   بين  

 الزمن يف قطارِ 
 ركبت يوماً دوف حقائب 

 ال زاد يل سوى أيامي 
 طار نفسي داخَل ىذا القِ  نسيتُ 

 اليت مررُت فيها احملطاتِ  ذباىلتُ 
 الذين ركبوا  األشخاصَ  ذباىلتُ 

 ....عمري ادلتعددة  يف زلطاتِ 
 لوا منوذباىلت الذين نزَ 

 الطريق  يف منتصفِ 
  وأو يف بدايتِ 
 إال أنت...

 فمنذ توقفنا يف تلك احملطة 
 أحسسُت أف رلرى حيايت 

 ... غَّت سوؼ يتَ 
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 وأف شخصاً ما ىنا 

 الزمن  على عتباتِ  ٍت أقفُ سيجعلُ 
 وكاف ذلك ...

  ... ؾ زلطيت األخَتةكاف حضورُ 
  ىا القطار يف الالزمافدخل بعدَ 

 ....يف الالمكاف 
 ركبوا أو ترجلوا .. كم من أغرابٍ 

 توقف القطار بعدىا .. كم زلطةٍ 
 ....أعي  مل أعدْ 
 بنا إىل ما ال هناية  سائرٌ  القطارَ  أفّ  زبيلتُ 
 توقف القطار ..فجأًة.

 ...ك فجأة َت يف زلطتِ زلْ نَ 
 ...حيايت فجأة  كما دخلتَ 

 ...دوف وداع
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 خَتة أَ  ك لنظرةٍ وجهَ  دوف أف تديرَ 
 وغادرت القطار  ؾظهرَ  أدرتَ فقط 

 و أبوابِ  على عتبةِ  وأنا أقفُ 
 ال أستطيع اللحاؽ بك 
 وال أحتمل البقاء دونك 

 .يسَت .. والقطارُ 
  عمري بُت زلطتُت وضاعَ 

    .....حيث ركبتَ 
 ....غادرت.وحيث 

 نـ . ه
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 الذكريات قيبة  ح  

 ..يل تركتَ  آماؿٍ  أيُ 
  ...حُت رحلت تركَت خلفكَ  أحالـٍ  وأيُ 

ك الصغَتة اليت أف حقيبتَ  أتصورُ  مل أكنْ 
 ه بأسرِ  للعاملِ  ها معك تتسعُ محلتَ 
 االصغَتة اليت افتقدتُ  شياءِ وللَ 

 ، منذ رحلتَ 
وأنت  معك أنك أخذتَ  أعرؼُ  مل أكنْ 
 ..الصغَتة.حامالً حقيبتك  تغادر،
 وأنت خايل اليدين أخذتَ 

 آمايل وأحالمي  كل  
 الصغَتةك حقيبتُ  كيف اتسعتْ 

 ىذا ؟ لكلِّ 
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 جلميع الفصوؿ اتسعتْ  كيفَ 
 و الشجر ..! واألزاىَت

 و الغيـو للنجوـِ  كيف اتسعتْ 
 .!والَقَمر. الشمسِ و 

 ؟  ...يل ماذا تركتَ 
 ذلا طعماً  ال أستسيغُ نيا خالية دُ 

 . .ألواف.بال  لوحةً 
  يل احلياةَ  تركتَ 

 ها النابض وأخذت قلبَ 
 ماذا تركت يل ..!

  اً وأسطر  ، وذكرياتٍ  صوراً،
 ك  يعْد ذلا معٌت بعد رحيلِ مل

 هبا ؟ فماذا سأفعلُ 
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 العامل معك  أخذتَ 
 الكرة األرضية   على حافةِ وتركتٍَت 

 ..  بُت اجملراتِ  أقفُ 
 ...الفضاء.يف  قةً علّ مُ 
 
 

 نـ . ه 
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 فةالعاص   بعد  

 ،يا سيَد الِبحار
 أيها القبطاف ....

  السفينةَ  تز   العاصفةُ  جاءتْ 
 العواصفَ  من خلقَ  أـ أين
 ها  ..؟السفينة وخارجَ  داخلَ 
 مسكُت القيادة حُت أَ 

 وأنا ال أعرؼ شيئا عن اإلحبار
 توجهُت بالدفة ضلو العاصفةف

 ضلو نقطة الالعودة ....
 بالبحر و العواصف أنت خبَتٌ 

 ،الشراع  تعرؼ كيف توجوُ 
 كيف توجو السفينة 
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 ستغربفقط وأ كنت أراقبُ وأنا  

 ك بك وهبدوئِ  أعجبُ 
  وأطمئن أنٍت خبَت 

.رؼ عرغم إنٍت ال أ  ..العـو
 ...نت األماف فأنت معي وأ

 ٍت غرفة القيادةتَ حىت أدخلْ 
  .على ىذه السفينة. مٍت قبطاناً  وجعلتَ 

 ... عرؼُ ال أ
 اً مع كوين قبطان تزامنْت العاصفةُ أ

 ؟ دريدوف أف أَ  أـ أنٍت دخلت العاصفةَ 
  ...على عقب كل شيء رأساً   وانقلبَ 

 ، األشرعة وانكسرتْ ، ال ادلوج عَ 
 ..فقدُت البوصلة

 نسَت اذباهٍ  يف أيِّ  فال نعرؼُ 
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 ... مطٌر غزير
 نا أبصارَ  يغشي ضبابٌ 

 فال تراين وال أراؾ  
  ، شديدة الرياحُ 
  رميٍت أرضاً يدخل يَ  ادلوجُ 

 ...ويرميك بعيداً عٍت 
 ...حالك  الليلُ 

 مساء تلك الليلة الطويلة  ينَتُ  ال قمرَ 
  هما ميكن إنقاذَ  إنقاذَ  رباوؿُ  وأنتَ 

 .... غاضبٌ ُمتجهٌم.
 . من قبل كَ عرفْ كما مل أَ 

 يف اليـو التايل ،
 ...كاف يوماً غائماً 

 أبداً  بعدهُ  الشمسُ  مل تشرؽْ 
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  ... شيء ىدأ كلُ 
 لي شلا فعلتجَ إال خَ 

 القيادة  ستلمَ أَ  يب أف جيدرُ  مل يكنْ 
 أين يوماً  ومل يكن جيدر يب أف آملَ 
  كَ سأصبح قبطاناً إىل جانبِ 

 معكَ  مل يكن جيدر يب أف أدخلَ 
  األحالـ مدفَ 
 ...طويالً  ال تدوـُ  حالـُ فاألَ 

 ُأحبَر  يب أفْ  جيدرُ   يكنْ مل
 البحر وأنا أخاؼُ 

 ...عرؼ السباحةوال أ
 أنزِلٍت على أي ميناء 

 يف عينيك نظرَ أف أَ  ستطيعُ ال أ
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  نا معاً يف غرقِ  سبباً  سأكوفُ  كنتُ 
 .!!. السفينة مِ طُ ربَ و 

 ..ٍت على أي ميناء أنزلْ 
  ال يهم أو األبعد األقرب خًتْ ا

 فأنا سأبقى يف مكاين 
  ستطيع حراكاً ال  أ

  إىل عينيك تطيع النظرَ أسال 
 ومل أعْد أعتقد أف الشمَس 

 ستشرُؽ ثانية ..
  بالغيـو لبدةً ستبقى السماء مُ 

 ماثالً بيننا  تلك الليلةِ  وشبحُ 
 ٍت وارحل ..أنزلْ 

 دوين الرحلةَ  أكملْ 
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 ، الواقع رضِ ك إىل أأدراجَ  دْ أو عُ 
 ضائع ٍت ىناؾ يف حلمٍ اتركْ 

 األفق إىل خطِ  ظرُ أن
 ..؟اآلف  أين تكوفُ  أتساءؿُ 

 العودة  ستطيعُ فال أ
 ...اإلحبار مع سواؾ  وال أكملُ 

ُُ جهموانئ أيف  عالقةً  ُُ  ىا أمساءَ  ُل
 أين تكوفُ  جهلُ أ

 ... الكرة األرضية على خارطةِ 
  ادلوجِ  وليس ىناؾ سوى زبدُ 

 ،... شلزقةٌ  فارغةٌ  وِشباؾٌ  السمك .. ورائحةُ 
 .ذلا  ال أصحابَ  منسيةٌ 
 األفق  وخطُ  البحرُ 
 يل من صدفة  ك خيرجُ وصوتُ 



 50 

 
 
 ك أكثرها ألمسعَ خُل إىل أعماقِ أد
 ،الذكريات  إىل أعماؽِ  ادلوجُ  ٍتفُ جير 

 داخل صدفة ىناؾ أبقى
 مهساً يشبو صوتك  جُ زُبِر 

 .ين باألماف .دُ عِ وأنت تَ 
 أغرُؽ داخَلها  ...الصدفة  تغرؽُ 

  ...كويغرؽ صوتُ 
 نا ادلوجيبتلعُ 

 ... من أعماؽ احمليط أناديكَ 
 احللم أيها القبطافُ 

 ين كلما أحبرَت اذكرْ 
 و أحبكوأَغرؽ  ...
 

 نـ . ه
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 بيل  س   ر  عاب  

 ..موعدِ  أوؿَ  كافَ 
 يدي  كاجملنوف تعتصرُ   تيتَ أ

 ...ٍت سحرتَ 
 اذلوى  أبوابَ  و فتحتُ 

 ناري و موقدي  ذبتاحُ 
 ...أسلحيت  رميتُ و 

  يف ماضٍ  فال فكرتُ 
 ال يف غدي وال يف حاضري ،

 ... ٍتملكتَ 
  أفكاري اليت مل تولد ملكتَ 

 النشوة ٍت يف قمةِ وتركتَ 
 .. . رحلتَ 
 اليد فارغةَ  وكنتُ 
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 أتيت  لمٌ حُ  كأنكَ 
 دييف معبَ  تركتٍت رلنونةً 
  لوحديت أشكو ىواؾَ 

 رسائلي و توحديل
 ..يا سيدي ..يا سيدي

 ك قادرة مثلَ  أنا لستُ 
 يب  األشواؽَ  قتلَ أف أ

  ادلوعدُ  حىت يُتَ 
 على الطريق  أنا لن أظل  

 منك أو دلسةٍ  ذكرى قبلةٍ  رُ جتػَ أ
 للغدِ  يف عناؽٍ  وآملُ 

 تسعى إليك رلنونةٌ  أنا طفلةٌ 
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 ربُؽ دنياىا عشقاً تُ حُت  تريدُ 
 ...دِ عُ رْ أف تأيت إليها فتػَ 

 ؾ إين أريدُ 
 يف دمي  احلرائقُ  حُت تشتعلُ 

  ديسوؼ خيبو موقِ  كَ ف انتظرتُ وإ
 .. يا سيدي

  لك يداً  أف أمد   أنا ال أريدُ 
  اليدِ  فارغةَ  و أعودُ 

 

 نـ . ه
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 نا في هواك ..أ

 ..أنا يف ىواؾ
 راش طفلة تداعب الفَ كأنٍت 

 ..يف احلقوؿ  تسَتُ 
  ... الدنيا تعانقُ 

 حةرِ فَ  وتضحكُ 
 

 ..أنا يف ىواؾ 
 مع الغيـو يف الفضاء  قُ حلّ أ
 رتدي مالبسَ أ

 ،السماء  زرقةِ  بلوفِ 
 زحقُ  لونة كقوسِ مُ  ضع شريطةً أ

 بعمري للوراء  أعواماً  أعودُ 
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  ..أنا يف ىواؾ

 مثمرة  أشجاراً  رسمُ أ
 بلوف الشروؽ  قصائدَ كتب أ

 العطاء  ، ولوفِ ادلطر  ولوفِ 
 

 ...أنا يف ىواؾ 
 ، السعادة بأحضافِ نفسي  رميتُ 

 قليب للحياة  فتحتُ 
 أنت حيايت فكنتَ 

 
 

 ن ـ . ه
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 وحدك لك  

 فُتهم ذين عرَ ال كل  
 جارؼ  دخلوا إىل قليب كشالؿٍ 

 ...وأنت
 داخلي قطرًة قطره  ذبمعتَ 

 بدمائي واختلطتَ 
  

 هم فتُ ذين عرَ ال كلّ 
 حيايت دخلَ  كانوا إعصاراً 

 وتركٍت مع حطامي  ، شيء كلّ   رَ فدمّ 
  ...أنت إال

 حيايت فقد دخلتَ 
 كنسمة من نسمات الربيع 

 رئيت و أنفاسي سكنتَ 
 أحييتٍت من جديد و 
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 هم فتُ ذين عرَ ال كلّ 

 عيٍت  ائرىم يف زلاجرَ سجوا ئطفَ أ
 ...أنت.إال 

 عيٍت  بؤبؤَ  كنتَ 
 الذي أرى من خاللو 

 
 هم فتُ ذين عرَ كّل ال

 البحر داخلي  كانوا كمياهِ 
 احلقيقة  تْ حُت ذبلّ ،  تبخرتْ 
 الشمس كأشعةِ 

 ...أنت و
 .. كاحللم  كنتَ 

 على صخور  أمواجو تتكسرُ 
 ...عواِطفي.

  ٍت غرقُ وال يُ البحر ك ينغمرُ يَ 
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 هم فتُ ذين عرَ ال كلّ 
 ومل يسكنوين ، هم سكنتُ 
 ...وأنت
  ... للتٍَت ٍت واحتَ سكنتَ 

 يف زوايا فؤادي  تربعتَ 
 ادللكية  وثيقةَ  لكَ  عتُ وق  

 وحدؾ  لكَ  فكنتُ 
 

 ن ـ . ه
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 ةسال  الر  

 منك أخرجتٍت ألمشي صباحاً  رسالةٌ 
 ...خافقي  ميلُ  والشوؽُ 

  ك يا دمشقُ مّر بربوتِ أَ 
 الراحلُت  ةِ أمشي على سكّ 

 ..القطار صفَتِ  صوتَ  مسعُ أ
 .. يغادرُ  

 أراه  معو ولستُ  أرحلُ 
 ...السفر  يوـَ  لعنُ وأ

  ؾ يا دمشقُ أمطارُ  مباركةٌ 
 لاحملمّ ىذا الصباح  مبارؾ
 و اليامسُت  باخلَتِ 

 ، جبانب بردى أسَتُ 
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  أمامي تعلو اجلباؿُ 
 ... وجهي ادلطر بللُ يُ 

 بالقرب مٍت  الدمشقيُ  يطَت احلماـُ 
 احلماـ  احلماـ .. يعودُ  يطَتُ 

 بيضمحاـ أ كطَتِ وأنَت  
 .بقليب.ستبقى مهما ابتعدت َ 

  اللقاء قليب بلهفة ليوـِ  ينقرُ  كَ حبُ 
  ردَ أطرايف يف خَ  يًتؾُ 

 خطوة  ويف كلِ 
 .. تلك الرسالةِ  قراءةَ  أعيدُ 

 وحبك يُغٍت بعقلي الصور
 حروؼأفكاري يف  زبرجُ 

 ىذا الصباح ادلقدس دُ لّ زبَُ 
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  سطوراً  الشوؽَ  رتَ حُت اختصَ 
 منك اخلربين وجاءَ 

  زاوية من دمشقَ  يف كلّ 
 و الطيور بنتْ  عشٍ  على كلِّ 

  ِقعذكرانا صوراً ... أُوّ  أرسمُ 
 الكالـَ  أنقُش كل  

 حيث جلستُ  على الصخرِ 
 حىت احلجر قُ كالماً يُنطِ 

 وىنا حبييب 
 أمشي لو ترى..حيُث 
 ادلطر رَ ثػُ ادلطر.. كَ  ىطلَ 

 ..!ؾ يا دمشقُ ىذا شتاؤ 
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 ... شكراً لكَ 
 الرسالة حُت أرسلتَ  ألنكَ  شكراً 
 ... ٍتأيقظتَ 

 من يرى  أوؿَ  ألكوفَ 
 من مطر عشقٍ  آياتِ 

 

 نـ . ه
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 لواح  هم ر  ل  ك  

 .. وحدي أعودُ 
 يف الليايل ... كذئبٍ   يت تعلوصرخَ 

 سوى ومل يبقَ  َرَحلوا،م هُ كلّ 
 ...لمي الذي يرثي حلايل حُ 
  ادلاضي خياالً  سًتجعُ أ

 .. للغوايل وحديثاً 
 وا بعمريهم مرّ كلّ 

 بثقلي  وأنا مسمرةٌ 
  تأىب أف سبشي رحايل

   صخوراً  أمحُل الشوؽَ 
  وحنيناً كاجلباؿِ 

 هـ . ن
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 ؟..!اآلن.لماذا 

 ..؟ اآلف دلاذا أتيتَ 
 .. نفسي للنهاية قد ىيأتُ  كنتُ 
  البداية خلفي ونسيتُ  احللمَ  تركتُ 
 عمري أصلماً  حكايا ونثرتُ 

 الكوف  يف مساءِ 
  يف الزوايا تسبحُ 

 
 ؟اآلف ..! دلاذا أتيتَ 

 ... األواف فاتَ  قلْ مل أ
 بايالكنو عمري الذي يبكي صِ 

 ، خطوايت متعبة
 كاياحَ  ندوؽَ صُ  وفؤادي صارَ 

 يف ضلوعي  فاالذي غَ  ها احللمُ أيّ 
  تكفَت اخلطايا يوـَ 
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 ..فات األواف  قلْ مل أ
 الليل تضيء  يف حلكةِ  مشعةٌ 

 الدنيا  تضحكُ 
 ىوايَ ويزدىر 

 

 نـ .  ه
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 الهوى شاء  

 اذلوى جنوفَ  فيكَ  أصارعُ 
  يف ادلساءْ  كَ فيغتالٍت مهسُ 

  عد عنكو أب،  منكَ  ىربُ أ
  شاءْ  لكن قليبَ  وما شئتُ 
 يف عروقي  يتغلغلُ  ، ىو احلب

 السماء  يسمو بروحي حد  
 وطُت  أنا من ترابٍ  تُ لقْ خُ 
 ... ماء لقطرةِ  رضي ربن  وأَ 
  قليب يالمسُ  يثٌ غَ  ؾَ رُ عْ شِ 

 البكاءْ  زمنَ  من احلبِ  وفيضٌ 
 

 نـ . ه
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 عةقن  األ  

،  اليـو
 يف النهار  ناعاً رتدي ابتساميت قِ وأنا أ

 بُت اجلميع  وىدوئي قناعاً 
 مرة دلاذا كانت األقنعة تشد   وؿِ ألَ  كتشفُ أ

 ...حبهاانتباىي وأٌ 
  ألهنا زبفي احلقيقة

 أف يتسللَ  قادر ما من أحدٍ و 
  ....ربت القناع 

 غيابك فهي اآلف زبفي حزين ل
 كانت زبفي خويف من قبل  و 

  ...من فراقك
   ،وبعد عاـ

 ...ستخفي خويف من الوحدة 
 



 69 

 
 

  اجلميع يرتدوف األقنعة
 .... هبا حقيقتهم وخيفوفَ 

 أمل تكن مذ عرفَتٍت وأنت
 ؟ .. بيبقناع احلَ  مرتدياً 

 !..قناعك ببايل أف أزيلَ  كيف مل خيطرْ 
 ..أمامي إال من قناعك  يتَ تعرّ 

 جسدؾ  تفاصيلَ  عرفتُ 
  وعقلك،  وعيناؾ 

 وجهك تفاصيلَ  قرأَ  أف ألكن فاتٍَت 
 ربت قناعك فاتٍت أف أتسللَ 

 ....من تكوف دوف قناع  ألعرؼَ 
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 مل أتصوْرَؾ كاجلميع
 ... توى ارتداء األقنعة

  كاف قناعكَ فقد  
   خيفي حقيقتك بإتقاف

 . اللعبة أنك أتقنت   شهد  وأ
 
 

 نـ . ه
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 الشتاء برق   عيناك   تضيء  
 يغريٍت الرعدُ 

 .. رأسي من النافذة ألخرجَ 
 صوت الرعد يشبو دقات قليب 

 ...يـو  مسع صوتك كلّ حُت أ
 ...ماء السَ  تربؽُ 

 كما تربؽ عيناؾ
 حُت ألتقيك ...حيايت  لتضيءَ 

   ٍت كالصاعقةدرؾ أف حبك اخًتقَ أُ 
 ..َأستغيث.حىت أف  بُت يديكَ  وأرفضُ 

  ىذه الليلة كاف ادلطر غزيراً 
 ..وقي إليك كشَ   
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 برائحةِ  رائحة جسدؾ يف ذاكريت اختلطتْ 
 دباء ادلطر حُت ابتل   الًتاب

 ... عميقاً  نفساً  أخذتُ 
 يف رئيت  ريد أف أبقيكَ أُ كنت 

 ... وزفَتاً  شهيقاً  أتنفسكَ و 
 

 البلوط قرب نافذيت  يطقطقُ 
  راقصةً أشجاره  ما سبايلتْ كلّ 

 ..الريح. مع ىباتِ 
 الريح بصوتِ  صوتك خيتلطُ  مسعُ أ 
 وحفيف الشجر 

 : بصوت مبحوح أناديكَ 
 سأدخل حلمك
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 الرعد و .. معي الربؽ  حاملةً 
 ..واألمطار.

 يف ىدوء الليل .. و صوت ادلزاريب
  حاملًة معي أشجار البلوط

 وحيب لك ...ورائحة الًتاب 
 
 ل اذلادئ الرجُ ها أيّ 
 األمطار جبنوفِ سكنٍت الذي يَ  
 ..َلتٍت ىذا ادلساء اليت بلّ  

 جبنوِف الرعد الذي يزلزُؿ جدراف
 النائمُت  ظُ وقِ وي البيوتِ 

 عن عاشقة  يحكليَ 
 هافارسَ  منتظرةً  تسهرُ 

 الليل  ذلا من قلبِ  أف خيرجَ 
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 ... حياتا سعادة ليضيءَ 
 الصاعقة  لُ ها الرجأيّ 

 ٍت حبك حىت العظم اخًتقَ 
  سعادةً  أتوىجُ ٍت جعلَ و 

 حبكوأُ                      
 

 نـ . ه
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 نروتي  

 ءطواحُت اذلوا زمن عن زلاربةِ  منذُ  توقفتُ 
 ألجلك 

 ..شقائق النعماف ألجلك  وعن قطفِ 
 الفنجافو  أجلأ دلن يقرأ يل الكفّ  دْ عُ مل أ

 أو يضرب يل بالرمل 
 لَتى مستقبلي معك ... 

 الصبار يف حديقيت  نبتةَ  اآلف أزرعُ فأنا 
 الصغَتة  احلشراتِ  أصطادُ و 

 .... طيوري اجلائعة ألطعمَ 
 أضيء قنديلي القدمي يف ادلساء 

 هالبـو وقصائدِ  تستمع حلكاياوأ
 صديق سواه يل فلم يعد 

  ليلة يسهر معي كلّ 
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 يًتكٍت يف الصباح
 ، أبقى وحيدة

 أضيء قنديلي القدمي
 الصبار  نباتاتِ  أشواؾَ  د  أعُ و 

 اليت ربيط يب 
 ....أطعم طيوري اجلائعة 

  نتظر البـو وحكاياتو اليت ال تنتهيأ
  يـو مضى من التقومي ورقةَ  أقطعُ و 

 ...ومن عمري            
 .....كومن غيابِ                    

 

 نـ . ه
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 مريع   أين   

،ليلةٌ    

أحالمي وعمري فيها كل   ضيعتُ   

حبث عن نفسي أ رحتُ   

.. بُت أوراقي القدمية  

  طويالً  ا زمناً بُت أفكاري اليت سطرتُ 

...ا بتنهدايت بُت أحالمي اليت طرزتُ   

...ذايت. نُتِ أأيامي و  وبطيشِ  ،وسبردي  

  عن نفسي طويالً  حبثتُ 

أياـ عمري  بُت رحاليت اليت دامتْ   
ا بُت كلمايت اليت خبأتُ   

...صربي ها من نبعِ وسقيتُ   

الليل عن نفسي  طوؿَ  حبثُ أ رحتُ   
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  دمعي بآخر قطرة ثكلى مزجتُ 

..كأسي   وكسرتُ   

يإحساسي وحسّ  فقدتُ   
 

ـٌ   كم تراءى يل ركا

....يف ادلرايا  

من فؤادي  ذاؾ جزءٌ   

.....يف الزوايا  قد ربطمَ   

....ىذي أفكاري شظايا  
بايا الصَ  تلك أحالـُ   

....ا الريحتْ بعثرَ   

للهوافوأنا استكنُت   
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أحالمي وأفكاري فقدتُ   

اركام وأصبحتُ    

....يقاؿ شيئٌ  مل يعدْ   

من مقابرىا العظاـ  لن تغادرَ   

 ضلن لسنا يف زمن فرعوف 

تانا وْ بعد مَ  مل ضلنطْ   

ا استطعنا نّ ولك  

ما فينا وضليا كل    أف ضلنطَ   
...واستطعنا  

احلب  أف نبيدَ   
واألىواء  الفكر أف نبيدَ   

علينا  خطراً  إف تكنْ   
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أنا كيف أموت  تعلمتُ   

...جيري ويب دـٌ   

احلمقاء الرغبةَ  ترؾُ أكيف   

...عمري  تستعبدُ   

 نتْ حَ طَ 
ُ
  واألعراؼ ثلُ نا ادل

...القدمية  والتقاليدُ   

 كم فتاة مثلي كن  

...ضحية  للتقاليدِ   

  كاميكُر ..ركاماً.كم 

  طاميكحُ   ..حطاماً.كم 

هامثلي سالحَ  متْ لّ سَ  كم فتاةً   

.... واستكانتْ   
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صغَتاً  يل جزءاً  أخذتُ   

 بُت أشالء العظاـ 
يف القبور ادلستكينة   

  آالؼ الكؤوسِ  حُت رأيتُ  تُ ىلْ ذُ و 

كزجاج كأسي   ربطمتْ   

حُت رأيتُ  وضحكتُ   
  لوجوهِ ا آالؼَ 

يف حطاـٍ  ..تراكمتْ   

نفسي و من بعضِ لتُ خِ    
 

نـ . ه   
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 الحزن   مساء  
  ادلنجرؼُ  العاملُ  اأيهّ  ، مساء احلزف

  ضلو مستنقع ادلوت
 ... احلزفِ  مساءُ 

  وأىلنا أحبابنا وأشالء
 متنا العربيةوأ

 على األرصفةِ  تتناثرُ 
  بةصَ ادلدف ادلغتَ  جبدرافِ  وتلتصقُ 

 ... مساء احلزف
 نامساءَ  خيًتؽُ  الرصاصِ  أزيزَ وصوت 

 اللوف رماديةِ  إىلا ذلُ وِ حَ فيُ 
 ...عمرنا لوافَ أ يسرؽُ 
 ... ناعرِ شَ  لوفَ  يسرؽُ 
 األطفاؿ أيديمن  البالوناتِ  يسرؽُ 
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 موقوتة قنابلَ  إىلويوذلا 
 ... احلزفِ  مساءُ 

  اجلياعِ  بصرخاتِ  مثقلةً  والنهاراتُ 
 الربد ليايل مثقلة برجفاتِ لوا
  ادلشردين أجسادِ يف  الساكنِ  

 ... مساء احلزف
 قادمةٍ  أملٍ وال بارقة 
 صباح كلِ   مع مشسِ 

 ... مساء احلزف
  سبزقاً  العربية يزدادُ  األمةِ  وجسدُ 

 عفاً وضَ 
 وانتشاراً  استفحاالً  الوباءُ  ويزدادُ 

 ... مساء احلزف
  نشيدَ  احلاضرةُ  ْت األجياؿُ وقد نسيَ 



 84 

 أوطاين العربِ  بالدِ 
 
 غربية غنياتٍ تتغٌت بأ أصبحتْ و 

 ... غربية لغاتٍ  مُ تتكل  
 ، حياة غربية تعيشُ 
 ... غربية وجباتٍ  وتأكلُ 

 ... مساء احلزف
  لْ حِ نا تضمَ آمالِ  وكلُ 
 أملٍ  خيطُ  ما نعيش ألجلو وكلّ 

 هاأيامنا اليت نعيشُ  من سوادِ  شعاعاً  ينبثقُ 
 القادمة األجياؿُ  ياربَ أف 

 ..... تغٍت من جديد
 أوطاني العرب   بالد   

 
 

 نـ . ه
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 بوبةي  الغ  
 ..ؾ  الوقت وأنا بانتظارِ دامهٍَت 

  ك رسائلَ  ؾ وأقرأُ صورَ  أحضنُ 
 ..لالحتفاؿ بيـو ميالدؾ  أتيأُ و 

 نا معاً ساعاتِ  أتذكرُ 
 يف مفكريت ونسيُت أف أنظرَ 

 أو أنظر إىل التقومي ...
 ...الوقت. وأنا خارجَ  فمنُذ سنواتٍ 

 نظر إىل التقوميأ مل أعدْ 
 الساعة  دقاتِ  أمسعُ  مل أعدْ 
  عن َعدِّ األياـ منذ زمنٍ  توقفتُ 

 ..ضلن. يف أي عاـٍ  ال أعرؼُ 
 ..ضلن. يف أي شهرٍ  
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 .. فقد توقف الزمن عند ىذا التاريخ
  ) يـو مولدؾ (

  الوقت و التاريخ  فما أمهيةُ 
 .. وادلكاف الزمافِ  خارجَ  وأنا أعيشُ 

 أنا وأنَت فقط ، ذكرى وشبح 
 ساعة..! ىل لدى األشباحِ 

 كل  يـو   ىل يقطعوفَ 
  !!من التقومي ؟ ورقةً 

الذاكرة بال  خارجَ  تًتاقصُ  أنا وأنت أشباحٌ 
  .. أو أشكاؿ ،  ألوافٍ 

 من تاريخ ما ..  ذكرى مقطوعةً 
 ... من حضارة ما

 كشبحُ فى وحُت اختَ 
 يل ذاكريت وعادتْ 
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 أدركُت أنٍت وحدي.. 
 وقد دامهٍت الوقت....

 تْ أف أحصي كم من السنُت مرّ  مل أستطعْ 
  وأنا يف غيبوبيت معك

 وجهي،على ذباعيد  مروَر السنُتِ  قرأتُ  لكٍّت 
 ..يدي.وخطوط 

الذي عري شَ  ُت مروَر السنُت على لوفِ يرأ
 !..!دري مىت.لست أ بيض  ا

هم صغاراً رفتُ عَ  قرأت مرور الوقت على أطفاؿٍ 
 حويل

 .وشاباتٍ  اناً يب أراىم شبّ  فإذ 
  حويل غَتتْ تَ  حضاراتٍ 

  شاىقة وقفتْ  حديثةً  أبنيةً 
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 على غيبوبيت  شاىدةً 
 ...فيها أنت َ  اليت مل تكنْ 

  وعلى صحويت
 .فيها أنا عدْ اليت مل أَ 

 
 

 ن ـ . ه
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  راق  الف   إذا طال  

  بنا إذا طاؿ الفراؽُ 
 ناآىتِ  من أحضافِ  احللمُ  وخرجَ 

 نا..يالحقُ  
 آالماً أشوقاً و  كابدُ نا نُ علُ جيَ 

 ..نا يف ذباربِ  ونغرؽُ 
 نابْ تعاتػَ  إذا يوماً 
 الكلماتِ  جُ ِر ورحنا طلُ 

 من فمنا  كاجلمراتِ 
 الذكرى  علُ ورحنا صلَ 

 على دفاترنا  سبوتُ 
 فال تنسى

 عنابأف احلَب مجّ 
 احلمقاء الغَتةَ  ف  وأ
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 رنا حاضِ  فوؽَ  تعششُ 
 تُػَفرقنا..

 إذا طاؿ الفراؽ بنا 
 وفاض الدمع يف العينُت 

 نا .. أغرقَ 
 ... فال تأسَ 

 اليت كانت  مِ لُ وال تػَ 
 ناتقربنا و تبعدُ 

 قدرتا  فللياـِ 
 ... ناكما شاءت تسَتُ 

 بنا  إذا طاؿ الفراؽُ 
 نا بنفِس احلب ما زلْ أنّا  دائماً  سأذكرُ 

 جيمعنا وعل  احلبَ 
 

 نـ . ه
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 !أال ترى..؟

 أال ترى.. ؟!
  يف مقليت   ين أصارع دمعةً أ

 أشالئي ... األشالءَ  مُ وأدللِ 
 ...راحيت   وأكبحُ 

 ...أال ترى أين انتهيت 
 ...احيّ  القلبُ  يزاؿُ  و ما ين أموت أ

  العميق احلزفِ  يف صحبةِ .. أال ترى 
 ادلرايا انعكاساتِ  يف حبثُ أ جئتُ 

 .. عن بعض بعضي
 ...ثوريت  عن مالمحِ 

 ةىويّ  إنسافٍ  فلكلّ 
 حالمي مجيع أَ  وأنا أضعتُ 

 أيامي الشقية يف ظلِّ 
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 أال ترى..!
  الكثيف ذلك ادلطرَ 

 اخلريفوسقوط أوراؽ 
 .... يننعاا تهكلّ 

 علي   تبكي آسفةً  جاءتْ 
 أال ترى ..!

 أنثى من ذلبْ  ما عدتُ 
 أحبُث عن وريث الثلج  اتِ أنا من كر 

 مجرًة من نار كنُت يوماً يكي بأين  
 ... السخية احلبِ  ْتا دمعةُ أمخدَ 

  أين قد أموتُ بيكي 
 وما يزاؿ القلب حّيا 

 !أال ترى...!

 نـ . ه
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 الفراق   على أجنحة  

 ...فداؾ  أموتُ 
 ك دونَ فماذا تساوي حيايت 

  أعيشُ  وأي احتماؿٍ 
 بُت يديك  .. عن احلب بعيداً 

 ىذي الثواين، الليايل، السنُت و 
 مايل أراىا حزينة 

  كمنذ ابتعدْت عنها عيونَ 
 فهل أنسى يوما أف فؤادي 

 ... كشجونِ  إىل آىاتِ  ارتاحَ 
 عبثا أحاوؿ 

 فإف اذلوى بعد ثالثُت عاماً 
 يصَت.....تاريَخ عمر 

  وليس ىناؾ بديل
 سَتأَ  طريقٍ  وأيُ 
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 الدروبمجيع  قد جربتُ 
 بكل سبيل  سرتُ 

 ....البداية  فكنتَ 
 .... النهاية كنتَ 

 الكثَت .. الكثَت يف   رَ يػّ تغ
 ...مٍت سوى ذكريايت  مل يبقَ 

 حكايةروي لنفسي منها أَ  يوـٍ  ويف كلِ 
 مَضْت، عاماً  ثالثوفَ 

  الطويل اللهاثِ  وبعدَ 
 سأىرب خارجة من سباقي 

 لكن مىت ؟
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 وعذراً  لسنا ضلدد أسفاً 
 ... وكيف تكوف النهاية، أين ،  مىت 

 الفراؽِ  وقتَ  دُ دّ سنا ضلُ لَ 
 التالقي وقتَ  دُ سنا ضلدّ لَ 

  من احلبِ  عاماً  ثالثوفَ 
 عُت  بغمضةِ  تْ صار 

 الفراؽِ  على أجنحةِ 
 

 نـ . ه

 
 
 
 

 
 السنة رأس   ليلة  
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 الكوفِ  سكوتِ من ، أنا  مذىولةٌ 
  األناـْ  من جهلِ 

 ىا ...نارَ  تشعلُ  فاحلربُ 
  تناـ وال عُتٌ  ساىرة والناسُ 
  قادـٍ  بعاـٍ  زلتفلٌ  الكل  

 عاـ ... أللفِ  ه للوراءِ بعدَ  سنعودُ 
 مرحى لكم ...

  مخراً ورقصاً اشبعوا
  ماـفسًتقصوف غداً  على ظهر احلِ 

 بال اىتماـ  وستأكلوفَ 
  األناـ أشالءِ   أشالءَ 
 بوف اخلمرَ وستشرَ 

  العظاـ راقيعِ ىي من تَ ،  يف كأسٍ 
 
 
 



 97 

 عاـ توفَ سُ  يغتصبُ  القداسةِ  بيتُ 
 غدا حطاـ والعراؽُ 

 مرحى لكم ..
 كي ترقصوا...استيقظوا 

 عاـ  من كلِّ  لليلةٍ  
 ..نياـ.وتعودوا بعدىا مثلما كنتم 

  على الدواـ يا نائموفَ 
 
 

 هـ . ن
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 على اإلنترنت

 ف مّروا ىواؾ الكثَتو  بعدَ 
 ورحلوا، وغابوا ، ألقوا السالـ 

 كثَتة  تركوا ىدايا وصوراً 
 واحّطوا الرحاؿ ، ومل يستقرّ 

 حيايت  طنُت الرسائل يغزو
 اذلواتف تعلو كلِّ   صواتُ وأَ 

  بشراً  وأخرجَ ،  ن  حاسويب جُ 
 ... ل  ٍت دائما ال سبََ كلمُ تُ 

 ىواؾ الكثَتوف بعدَ  مرّ 
 ....لُ وصْ  وصلكَ وما مّر يب مثل 

 كتُ نسيأنا ما ين أل ذايبعَ 
 تسلو وال الروحٌ ، ال ارتاح قليب 

 هـ . ن
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 هابيل وقابيل في فلسطين

 ىابيل وقابيل يقتتالف
 والعدو يراقب ...

 إىل صدري السالَح أخي بْ َصوِّ 
 باسم اهلل  ونادِ 

 قبَل أف تطلَق رصاصك
 كباذباىِ  و رصاصاً من سالحيوأنا سأطلقُ 

 باسم اهللوأنادي 
 اهلل أكبر يا عرب

 
 

 هـ . ن
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 بيعيةظاه رة ط  

 دلاذا تّصُر أف تكوَف الطعنةَ 
 يف قليب .. األعمقَ 

 و..! الذي أعيشُ  الرائعَ  وتأخَذ مٍت احللمَ 
 الزلزاؿَ  أف تكوفَ  دلاذا تّصرُ 
 يف حيايت مجيلٍ  كل    رُ مّ دَ الذي سيُ 

 ادلؤمل الواقعِ  و يرميٍت يف أحضافِ 
 حّوؿَ أحالمي حقيقة  الذي حّوؿَ أيها اجملهوؿ 

 غامرة آالمي إىل سعادةٍ 
 بلحظة  ها حلظةً أعيشُ  

 إىل أعماقي وشراييٍت  كيف دخلتَ 
 ..؟ها لتحتلَ 

 ما فيها من مسوـٍ  طارداً كل  
 .وطحالب.
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 يل  الذي خرجَ   أيها ادلاردُ 
 من مصباحي القدمي ليضيءَ 

 أمنيايت بنظرة، حيايت و يققَ 
 ...ؼ، بَتَصرّ هبمسة 

 يف حبك كنَت كبَتاً 
 بكل تصرفاتك ..و أحببتك اكبَت 

 ك احلب الذيأحببتك ذل
 ..الضباب.يتحدثوف عنو ويغشاه  

 تاألساطَت و احلكايا ب  ح
 فاقاً و عيناؾ تفتحاف أمامي آكيف ال ، 

 من احلب و احلناف
 األبدية مار التجربةِ غِ  ين خلوضِ اتدعو و 

 ا...اليت طادلا انتظرتُ 
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 ٍتو صدرؾ يضمُ  كيف ال ،
 ادلرات آالؼَ  يف اللحظةِ  
 ٍت يداؾ دوف أف تضمَ  

 اجملنوف يف داخلي  الولوِ  حلظاتِ  شُ فأعي
 أنَت ذبلُس قريب دوف أف تتكلمو 

 .!تكلمَت.لو  افماذ
وآماالً ما زبيلُت يوماً أنٍت  تزرع حيايت سعادةً 

  أطاذُلا.
 الدنيا وأنت معي تزىرُ 

 الربيعِ  تتفتح براعمُ 
 جنوين بغزارة ..وجين   األمطارُ  تطلُ 

 فال عيناي قادرتاف أف تتسع لوجودؾ
 و القويِّ وال قليب خبفقانِ 

 قادٌر أف يتحّمَل بُعدي عنك ولو للحظة 
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نا عنو باَت صغَتاً  عْ ىذا الذي مسَ  حبٍ  وأي  
 يف احمليط... رملٍ  كحبةِ 

 ين أال انساؽ وراءكيف تريدُ 
 من العواطف..! اجلارؼِ  ىذا التيارِ 

 ك إىل حدودِ ين أف أكوَف قربَ كيف تريدُ 
 عشقاً  ادلوتِ 

 دبا أعاين... وأحتفظَ 
 ادلوتَ  أنا اليت طادلا تقبلتُ 

 كظاىرٍة طبيعيةٍ 
 اآلف... وأكرُه أف أفكَر في 

 ادلوتَ   ال أتقبُل فكرَة أفّ ينحىت أ
 ناأف يبعدَ  القادرُ  ىو الوحيدُ 

 رالقدَ  يدُ  حُت ال سبتدُ 
 ىذه السعادة اليت ضلياىا ..وتنهي 
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أليس غريباً  أننا يف حلظة السعادة الغامرة 
 نفكر بادلوت..! 

 ..أكثر  وأحبكَ 
 إذا كاف بُت يديك مويت أحبُ  

 نهـ . 
 
 

 ...رإلى شاع    
  أىوى غريباً  رلنونةٌ 
 أدري عنو شيئا لستُ 
  عرهُ شِ  تاتُ قأ رلنونةٌ 
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  يف الصباح ، ويف العشيو
 .. يف الستُت أو أكثر أىواهُ 

 .َصبية.وما زلُت 
 و بُ و وشباجنونُ 

  وُ ماتُ كلِ . .أحزانُو.
 يف رئيت   شتْ قد عشّ 
 ها ها كل  ظتُ فِ حَ  غيباً  أشعارهُ 

 على أصابعي  تْ قشَ نُ 
 وعلى يدي  

 مةً لِ أو كَ  أناـ أحضن صفحةً 
 يف شفيت   ؼأغفو ..وحلمي أحرُ 

 ُت..نيا شاعَر ادلرأة ُجنِ  ...يا شاعري 
 ولسَت تدري عٍت شيئا 

  دوف عنوافٍ  فأنا الغريبةُ 
 ...ة اذلويّ  معروؼُ  تَ وأن

 مسكَ با فُ عنوَ تُ  ىذي قصاصاتٌ 
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 جريدةٍ  ..ألفِ  ها من ألفِ دللمتُ  أو صورةٌ 
 دى إيلَ ها تُ وتركتُ 

 ..يا شاعري 
 جارؼٍ ادلرأة حبٍب  قاتلَ يا 

 الضحية أسبٌت لو كنتُ 

 هـ . ن
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 كحب                    

 ذاؾ حبك
  معجزيت اليت احتلتْ صاَر 

 أعماقي أعماؽَ 
 كاف اجتياحاً منذ البداية   بكَ حُ 
 مايل و آفاقي احتل آ 
 أعطى حيايت معًٌت جديداً و 

 …التالقي يلِ بلَ  كنتَ   ضياءً 
 حبك ذاؾ 
 قمراً عيٍت  من  جيعلُ 

 وصلوماً للرباؽِ 
 إذلامي الذي هو ف

 أوراقي  أمل بو يف الليلِ 
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  .. حبكَ ذاؾ 

 يف مذكريت و ذاكريت 
   أشواقي لو من دمعِ   كاف ادلدادُ 

 ...حيب  لك ذاؾ 
 و الساقي وأنت الغيثُ  ..َعْطشى.

 فيك  أفكرُ  ، سهرٌ 
 احلَتى  وأنت الراحةُ ، قلٌق 

 تغفو فوؽ أحداقي 
 حبك ذاؾ 

 و لُ قبػَ يف نفسي و أَ 
 و رفضُ ه ...أجاريو ...وأأعاندُ 
 ...سواؾ بقليب  حدَ وال أ
 ؾ الباقي وحدَ 

 
 نـ . ه
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 وقش                   

ـٌ    هنارايت ك مل يسعدْ وصوتُ  أيا

  خلتها سنُت

 فتقدؾ...ؾ...وأافتقدُ 

 إليك وشوقاً  حباً  ٍت أشتعلُ تركتَ 

 ٍت ٍت أـ مل تًتكْ أتركتَ  سواءٌ 
 ..!!معيأنت دائماً 

 ؾ ميل ادلكافاليـو كاف حضورَ 
 ىرب منك إليككنت أ 

 ا فأراؾمفأراؾ و أغمضه فتح عيٍت  أ

  من حويل وكل   حويل،ما  كل    كنتَ 

  ؾك .. وأريدُ يلإشتاؽ أ
 أتنشُق أنفاَسك ...
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 أعيُدؾ إىل أورديت

  ىذا الشوؽ عيناؾ لتطفئَ  أف تطلّ  نتظرُ أ

  يداؾأف ربتضٍت   نتظرُ وأ
 كأنفاسِ  بدؼءِ  مَ ألنعُ 

 شوقي يزيد إليك و يكرب
  داخلي وأنت تكربُ 

 أف ىذا احلبَ  تصورتُ 
 الذي ُولَد كبَتاً 

  إىل أكثر من ىذا ال ميكن أف يصلَ 

 ،حد  ادلشاعر معك زبطيتُ 
 اذلوى حد  العواطف، حد  

 أمسو بك و معك
 فأنَت كالسماء يف كل مكاف
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معي وجهك دائماً     

  ٍتتضمّ  ويداؾ دائماً 

  ...أنت وحاضر غائبٌ 

 وأحبك ... وأنتظر

 

 

 هـ . ن

 
 
 



 002 

 وعد
 ... وَعدَتٍت وخلفَت وعدؾ

 َت عهدؾ نثْ حلفَت يل وحَ 
 َوعدُت نفسي حينها

 إف ُعّدَت يل يوماً... أُصُدؾ 
 ووعدُت نفسي أنٍت 

 ..ال، لن ذبََِف دموعي عندؾ.
 وعدتَك أال أراؾ 

 ال ، لن تراؽ دمائي بعدؾ 
 ....ومسعُت صوتك بعدىا 

  أنَك قد خلفَت الوعد فنسيتُ 
 وحزين ...كل   نسيتُ 
 غضيب ...كل و  نسيتُ 

 دي بأف أُصَدؾ ونسيُت وعْ 

 هـ . ن



 003 

 
 انتهت   حتى األمنيات  

 كانت يف سليليت  وال أمنيةٌ 
 اىا ىذا العاـ أسبنّ 

 ي ضدّ  ألين أعرُؼ أف احلياةَ 
 ي ضدّ  والقدرَ 

 ...ىذا العاـ   أمنيةً لن أسبٌّت 
 ا ىذا زمننَ  ألين أعرُؼ أفّ 

 مَن األمنياتليس ز 
 يوماً  أمنييت لن تتحققَ  أفّ  ين أعرؼُ أل

 ... ىذا العاـ لن أسبٌّت 
  وأنا أسبٌّت  كَ رفتُ منُذ عَ 

 اهلل بيننا  كي ال يفرؽَ   أحاربُ و 
  اذلروبَ  ك وأنت رباوؿُ فتُ رَ عَ  منذُ 

 بك بقوة وأنا شلسكةٌ 
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 منييت الوحيدة أف تبقى يل وأُ 

 ...أمنييت  فال ربققتْ 
 فرَؽ اهلل بيننا... ...ال بقيَت يل 

 .ورحلَت دوف وداع 
  كانت شلكنة ً   معي ومل تتحقْق أمنيةٌ  كنتَ 

ستتحقُق  وأنت بعيد  فكيف اآلف وأنا وحيدةٌ 
 األمنية اليت أصبحت مستحيلة .

 سأسبناىا ىذا العاـ حىت وال أمنيةٌ 
   ادلستحيل ربقيقِ  ليس زمنَ  ىذا الزمنَ  ألفَ 

 العجائبِ  وال زمنَ 
  مل تتغيػ رْ  ك حىت اآلفأمنييت منذ عرفتُ  ألفّ 
 أهنا لن تتحقق  أعرؼُ  أسبٌت أمنيةً  لن
 

 هـ . ن
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 دون وداع

عنك بل أحبث عن دموعي  أحبثُ  مل أعدْ 
 ذكريايت سبر   حُتَ 

 ...يليت معك يف سلُ 
  ضيقي ادلستمرِ  عن سببِ  حبثُ أ

يف  كَ ر خيالُ بة كلما م  قليب ادلتعَ  وسبب دقاتِ 
  ...خاطري
 عنك  أحبثُ  مل أعدْ 

 ؾ يب ك يل وغدرِ جرانِ ىِ  سببِ  بل أحبث عن
 عٍت بعيداً ك وارربالِ 

  ...عنك حبثُ أ عدْ مل أ
 نسيٍت إياؾحبث عما يُ بل أ

  نا معاً وينسيٍت ذكرياتِ 
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  ادلستمرِ  ذلذا العذابِ  عن دواءٍ أحبث 
 ادلستمر  ذلذا الوجعِ 

 ك عن نفسي داخلَ  حبثُ أ
 ك ٍت و يعرفُ من يعرفُ  كلِّ   ويف عيوفِ 
 ..بيننا. قيلتْ  عن كلمةٍ 

 ٍت مذىولةً اليت ترَكتْ  عن احلقيقةِ  أحبثُ 
 ...حىت اآلف 

   لسؤاؿٍ  عن جوابٍ  وأحبثُ 
  من الفراؽِ  سنُتَ  بعدَ 
  .... الو جواب أجدْ مل 

 ؟  ٍت ورحلتَ دلاذا تركتَ 
 وداع!.... حىت دوفَ 

 نـ . ه
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 ألنك غائب

 سَت على الطرقات وحيدة أألنك غائب 

 ..أجد الطريق طويل 

 ،ألنك شوقي وخفقات قليب 

 تأىب مشاعري أف تستجيب ألي غريب 

 ألنك حيب ..

 اختزلت احلياة انتظاراَ لتأيت

 يقنت أف الوجود..وجودؾأ

 وأف غيابك أقفل كل النوافذ

 فال الشمس دفئاَ 
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 ....ال القمر ضوءاَ 

 ..وال ادلطر يعٍت الكثَت بدونك

 حىت النجـو اختفت من مسائي. 

 ألنك غائب ..تغيب القصيدة 

 ...فال شعر ُيكتب 

 ....وال نثر يكتب 

 .تتبعثر كلمايت يف الفضاء
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 ..ألنك غائب 

 تراين أناـ وأصحو 

 أشرب قهويت مهما تكوف 

 فال طعم بٍن ..وال طعم ىيلٍ 

 .ستسيغها مهما تكوف أوال 

 ...ألنك غائب 

 مير الوقت انتظاراً وشوقا

 سبر الوجوه بدوف مالمح
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 ..كالـ جرائد .يصبح كل الكالـ 

 ت اجلميعأنو  ... ألين وحيدة

            رضى رسالةأأرضى اتصاالً ... 
 يبقيك قريب ليل هنار..أرضى خياالً و 

 كي ال أضيع                            

 

 . ن هـ
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