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 بدأسئلة هن زه
 

مٌاذامترطَتماظغرؼبم..وحقدًامخائػام

مةماٌقتماظؾاردةؼؿلؽعميفمأزض

مودرضَتماظغقؿمعـمذاطرتفمايؾؾكماٌطر

موأظؾلَتمأحالمماظػفرمماظزرضاءمبقاضماظصؿتمواٌقت

مٌاذامدرضتَمأغاذقدمماظطققرماٌؼددةم..وأظؾلتمحـفرتؽ

مأشـقةمعقذاةمبايرؼرمواظذػب

مٌاذامخؾأَتماظـدىميفمععطػؽم..وذربتمعاءماظعشب

م..وؼـزفوترطتميفماظؾقرمجرحاًممسؿقؼاًممؼـزف

مطؾؿامصارعمسقاصػماظؾقؾمواًرؼػ
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موحنقبماظػصقلماٌلؿؾاحة

مٌاذامتقػفتَمطؾؿاماربِدمزالمماألزعـة

موابؿلؿَتمظؾغزاةماظؼادعنيمععماظغروب

مٌاذامدرضتمعـماظؼصقدةمحؽؿؿفا

موأػدؼؿفامتاجامعرصعامباًطاؼام..ظشقخماظغفر

مٌاذامتشرضنيمداسةماألصقلم؟..وتأصؾنيمداسةماظشروق؟

مأنمعفـؿؽمصـاسةماظغقاب..أومبقعماظـفاؼاتمسؾكمأرصػةماىـقنوط

مػؽذامتػؿؽنيمبعؾقدك..روؼدام..روؼدام

مبـاركماظؾاردةمم

غاركماظيتمالموقدمدقىمظغةماظظالمم..مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

موعطاردةماظظاللميفمعراؼاماٌدؼـة

مًا..خائػًاٌاذامترطتماظغرؼبموحقد

مؼؿلؽعميفمأزضةماٌقتماظؾاردة

مودرضتماظرؼحمعـمذاطرتفمايؾؾكمباٌدن

موعضقتمبعقدًامخؾػمأدقارماظذطرؼات

متؼؿلؿنيماظؾقؾمواظـفقممععمجزرمبعقدة
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موؾلنيمسؾكمسرشمعـمدخان

متـؿظرؼـمصالةماظغرباءماظعابرؼـ

مظرتمسلمظقحةمجدؼدةمعـمرعادماألدؽؾة

ممم......موتلرضلمعـماألرضمزعاغامآخر..

م

م
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 السيدة التي صبزت هوسيقى للجحس 
 )زسبلة هن عبلن األهس( 

م

مبؽتمأجراسماظظالم..

ماغطػأتممشقعماظصؾقات..

موملمأرموجفَؽممؼؾؿؿعميفماظرؼح

موجفَؽماظذيمصارمغشقدًامضروؼًا..م

مؼلاصرمععمدخانماظؼطاراتموايرائؼم

موجفؽماظذيمصارمبالمعراؼا..

مدؼـةم..وحؼائبماظػصقليفمحؽاؼاماٌ

محبـتمسـؽَمم......م
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ميفمععطػماظصؾاحاتمايزؼـةم..

ميفماظغروبماٌؾؾؾمباظصدى..

ميفماألزضةمواظدروبماٌقحشةم..

ميفمايدائؼمواٌؼاػل..

مبنيماظزحام..ويفموجقهماظعابرؼـ..

متؽٍلرتمزػقرماىؾقدمسؾكمغقاصذي..

موالمضؿرمؼطؾميفماٌلاء..

ممم دتصٍدعماالؼؼاعميفماظـشق

موالمسشؾةمتـؾتمعـماىدار..

مذاختماظعؿؿة..وذقؾتماٌصابقح..

موالمزؾمؼطرقماألبقابم

مطؾمعلاءم..ػقمجرحميفماألشاغلم

مطؾمصؿت..ػقمضفقجميفماظذاطرةم..

مطؾمأعس...عامزالمميضلم...

م****

م
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ميفمحؼقؾيتمصقرةمظؾقارمشرؼبم

مصارمدـدؼاغةميفمجزؼرةمغائقةم..

مصقرةمحملاربمضدؼؿم

محفرؼًامصققمضؿؿف..مصارمرائرًا

موصقرةمأخرىممظؾعاملماألبؽؿ..

موػقمحيدقمميفمسققنماظشؿس

مأغاماظؼادعةمعـماظرحقؾمإديماظرحقؾ..

مدأػفرمساملماظصؼقع..موزرضةماظؾقر..

مدأػفرمعامتؾؼكمعـمصقر..

موأحؾؼمبعقدًا..مطاٌقدقؼكمم

م...بالمسربات..موالمأجـقة

م 
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 أجساس الزهن الجبزد..
 

 

آن اآلوان أن تفؾطي إىل األساظي،آن اآلوان أن تشرضي  ت:..)صو

عع اظغروب، عازظت واضػاً  طؿؿـال يف حمراب ععؾدك 

اظؼدؼم .أبؿفل وأبؽي....عـؿظراً  سرباتك ادلذػؾة..وحرادك 

 (.ادلطوضني بفاالت اظـور وادلودقؼى

 

مسؾكمحاصةماظغروب..

موععمأولمذفؼةمظؾشؿاء..

مجرة..وآخرمضقؽةمظؾطققرمماٌفا
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مأذطرمأغفؿاماظؿؼقامأولمعرة

مسـدمغقاصذماظغقؿم..

مبؼؾبممعؾؾؾمباظـعاسمواٌطر

مودععةمدبؿصرمأغنيماٌلاصات

مطاغتمتلؿقفمرجؾماظشؿس

موؼلؿقفامأعريةماظضؾاب.

مطانمحيبممجدؼؾؿفاماٌائقةماٌلؽقغةمباظـفقم

موهبمصقتفماٌعفقنمبأشاغلماظؾقارةماظغرباءم..

مضرطاغامؼزرسانماألغاذقدماً

ميفمرحؿماألرضماظقؾابم..

مؼؼؿلؿانمتلابقحماظـفرماٌؼدس

موؼطعؿانمأحالعفؿامظؾؼؿر

مأربعةمأسقاممعرتم..م

موػؿامؼرممانمدػـماآلهلةم

موؼؿقحدان...

مطغقؿةممحراءميفمطؾماظػصقلم..
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مأربعةمأسقاممعرتم..

مساممظؾضقؽمواٌلرة

مساممظؾعبموايب

ممممسامممظؾفـسمواظـؾقذممم

ماٌعؿؼ.وساممظؾقجعماألزرقم

م****

اٌدؼـةماآلنممخاوؼةمعـمضفقففامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مبالمأضقاءُم..

موالمسشاقم..

موالمعفرجني..م

مبالمأذرارم..

موالمطفـةمممم

ممممممممممممممممممممموحدهمجاظسمخؾػماظظاللمميفمسربةمرعادؼةممطؽقؾةم..مممممممممممممممممممممممممممم

مؼؾقحمهلاممبشالمعـماظدعقعماظػضقَةم..

مودخانمعؾؾؾمباظصدىمواظذطرؼات

متؾؿعدماظعربةموتؿؿالذكم..روؼدًا..روؼدًام
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مؼغقبمرقػماألعريةميفمسؿؿةماألذقاء..م

موسؾكمعالعحموجففماظشاحب

مممممممممممممممممممممممممممممترتلؿمموصاؼاماظؾقرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

موذظاؼاماظزعـماظزجاجل

تدقميفمأذغقَف..ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مأجراسماظؾؤسمواظصؿتماظؾارد

مؼداسؾفماٌقتمعـؾممطائـمأظقػ

مؼفديمظفمشصـمزؼؿقغة..م

م..موعقدقؼكمبقضاء..

م****

مغقاصذماظػفرم..وععمأولمذفؼةمظؾـدىسـدم

متؽؿؿؾمماظؾقحةماٌطعقغةمباظغقاب..

م........

مؼغقبماٌشفدممتاعًا

مؼغقبمميفمضقءمخاصتمم

موُؼلدلماظلؿارم......
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م

 

 

 

 

 أغنية هن جليد
 

مملمؼؾؽَمم..عـؾمظقؾمراسـميفماظذطرىم

موملمؼـطػكءم..عـؾمنؿةميفماٌراؼام..

مطانمميـحمضؾؾفمظؾؾقر..وؼغينم

مؼزرعماظـفقمميفمحدائؼماظشؿاء..وؼغينم

مؼعؾؼمصقرةمضاتؾفممسؾكماىدار..وؼغينم

مؼصاصحمزؾفماٌؾؿقر...وؼغينم

م

مؼغين...صرتضصماظلؿائرماظشاحؾةميفماظظالمم

موتؾؽلممشعؿانمعـمجؾقدم
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م

مبعدمعقتف...طانمؼطقيماظلؿاءميفمععطػف....وؼغينم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموزؾمؼغين...مممممممممممممممممممممممممممممممممممم

محؿكمصارمصقتفمدععةمتشعمعـمأساظلماظضؾابم

 وتغلؾمصؾاحاتماظعامل.....

م

م

م

م
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 "أنين القطبز"
 

مػقمالمؼذطرمذقؽاًممعـمرػقظؿفمدقىمأنماظؼطار

مضدمرحؾمبعقداًممواظلؿاءمصارتمبؾقنماظعشبماألصػر

معـمرػقظؿفمدقىمأنمصقتماظـايمػقمالمؼذطرمذقؽاًم

متقٍحدمععمتراتقؾماظرساةمواغطػأميفمذػاهماظعاذؼني

مػقمالؼذطرمذقؽاًممعـمرػقظؿفمدقىمأنماظرؼحمطاغت

مدعقؿفماظؾاطقةمَذعرمخضراءمغاسلةمواظؼؿرماألخرسمؼغػقميفم

مػقمالمؼذطرمذقؽاًممعـمرػقظؿفمدقىمطؿابفماٌدردلماٌـؼؾ

ماظيتمتشؾفموجفماهللباظلؾاؼامواظعؾقدموسصاماٌدرسم

مػقمالمؼذطرمذقؽاًممعـمرػقظؿفمدقىمتؾؽماٌقدقؼكماظغائؾة
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ميفماٌراسلمواظلفقلمواألظقانماٌؿـاثرةمسؾكمبقاضماظؼؾب

ممػقمالمؼذطرمذقؽاًممعـمرػقظؿفمدقىمأحالعفماٌطقؼةمهتماظقدادةم

مدقىمشربؿفميفمأغاذقدماظعقد

مودععفماٌؼدسماظذيمؼغلؾمايؾقىمطؾمصؾاحم

مؼذطرمذقؽاًممعـمرػقظؿفمدقىمصؿؿفماٌدصقنميفمثؾجماظـلقانمػقمال

مالمؼذطرمذقؽاًمممدقىمأغفمطانمومشاًممظؾرؼاح

مظؽـفمالمؼذطرمذقؽاًممعـمرػقظؿفمأبداًم

مطانمحيؾؿمباظلـابؾمواألشـقاتماظؾعقدة

موؼلرتدمعـماظؼؿرمحؽاؼؿفماٌلروضة

مػقمالمؼذطرمذقؽاًمماآلن

موملمؼذطرمذقؽاًممسـمرػقظؿف

أغنيماظؼطارميفمععطػفماىرؼحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدقىمم

موذظؽماظطػؾماٌلاصرميفمحؼائؾفمعـذمزعـمبعقد

م..مم.......ذظؽماظطػؾماهلرمماظذيمؼؽربهمأسقاعاًمموأسقاعام

م

م



21 

 

 

 

 

 

 

 أخضس قوسٌ
م

ماظؼؿرماألخضرماٌعؾؼمسؾكمأجـقةمعـمدراب

معـمبعقد..وػقمؼرحؾمإديماظؾعقدمأراهمؼؾقحمظل

مأراهمواضقام..طؿامأرىمصقتمضؾيبماٌؿؿدم..

مبنيماألزلمواألبدممممممممممممم

معامبنيمحؾؿموحؾؿم..أرىمايؼقؼةمغاصعةمبقضاء

طقػجماظؾداؼاتماألوديم..ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

اٌلاصرماظغرؼبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممطصؿت

موػقمؼعربمدقاجامعـماظزعـ

موحيؿؾينماظلؽقنمسؾكمأجـقةماظغقاب
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مخيطػماظؾقؾمعـمدعلمبؾؿقةمضقءمسابرة

مممممممممممومضؾؾمأنمؼرتدمإظِلمبصريم..ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مأحؾؼمساظقاًممخبػةماظالزوردماظشػقػ

مأتؾعمضؿريماهلاربموػقمؼؼػزمعـمتؾةمإديمتؾة

مدونمأنمؼلؼطميفموحؾماألدارري

مأومؼرتػعمساظقاًممصققمسرشماٌعفزات

مخؾػماظؼؿرمماهلاربمإديماظؾعقد

مؼلؽـمضؾيب..ظؽـينمالمأرىمضؾيب

مالمأرىمدقىمصدىماظظاللماظغرؼؾة

م..تؿـاثرمطدععماٌراؼام

موتؾؿؾؿمعامتؾؼكمعـمصضؿفاماياٌة

مصؾؿمؼؾؼمعـممتردماياٌنيمسؾكموسقفؿ

دقىمتؾارؤماظصقرةممسؾكمجدرانماظغقبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مواغعداممحرطةماألذقاء

مؼؿالذكماظؼؿرماألخضرمخؾػماظؿالل

موؼذوبمضؾيبميفمبففةماظـايمايزؼـ
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ممروؼدام..روؼدًاؼذوبمم

مدونمأنمأراهم...

موأبؼكميفمايؾؿموحقدًا

مسادمم-جبـاحققفماظـارؼنيم-الماظطائرماٌضلءم

موالمعقدقؼكماظقضت..

مأسادتمظلمتراتقؾممماىلد

مهاصرغلمسؿؿةماظؾقاضم

ممبعراجفاماٌلفك..

مالمأرىمذقؽاًممدقىم

مصػريمؼؽـمسؾكمعقائدماظػـاء

معقد...دقىمذظؽماظصقتمضادعاًممإظِلمعـمب

مذظؽماظصقتماٌؿؿدمبنيماألزلمواألبد.........م

م

م

م
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 قطبز النشيد
م

مألنمضؿريمعففقٌرميفمسؿؿةماظصؾاحاتماىؾؾقة

موصقتلمأبقٌضمطغقؿمعؽلقرمسؾكماظـاصذة

مألنممظؼؾيبمدعقسًامرعادؼةماظػصقل

موظضقؽيتمشؾارًامحزؼـام..

ماظرؼحألنمظذطرؼاتلمضصقدةمعقذقعةمسؾكمطؿػم

مومساءممتػطرتمزرضؿفامعـممدطقةماظغقابم..

ألنمظظؾلماألخضرماٌؽلقرمنؿةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

متؾؿؾؿمعراؼاهمخؾػمػزائؿماظصرب

موأخرىمتطعـينميفمغفاؼةماٌلاء..
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مدأخرجمعـمرحؿماٌؿاػةمسائدًامإديمرػقظيت

ميضلمإديمأعلفم..مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممصالماظغدمم

موالماٌاضلمؼؾؿػتمإديمشده..

موألنممدقدماظصدىمشاعضموبعقد..

مطربطةمضؾابمتؾؿؾعماظصؿتماظؾارد

مدأرتؼلمأساظلماظـشقدمعدجفًامباألحالم

موععماظؼطارماٌطعقنممباٌراؼامواظـفقم

م..عـمصؼقعماظزعـممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممأذرفمدععؿني

مأحرقمعرياثماألرض

وأبؼكمأشينمأبدًاممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مظؾقؽؿةماظذاػؾةمصقبماظـقر..........

م
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 ثصوته الوتهن
 

صوت :..) ال تشؽر عن سؾؿك األمساء طؾَّفا،صؽل إظه أرادك غؾقًا 

ؼؼقم صالة اظغرباء أو آؼة تسر اظـازرؼن،وطل عالك.. رآك مساء 

عرصعة باظعربات واخلقول،وطلَّ دراب صريك سؾدًا ظغواؼة طان 

ميؽن أن التؽون. ضف خاذعاً  أعام ضدادة اظؾقر..وردد غشقدك 

 اظعاري..........(

 

مداحٌرمذبـقن..:..ضاظقام

مؼرىماألدارريمأوضحمعـمجرحماٌاء

موأصغرمعـمدععماظـدىميفمذػاهماظقرد
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مضاظقا..طانمؼشاررماظربمعؾؽقتف

مألنممساءهمملمتصغميؽؿةماظؾقرمجقدًا

موضاظقامذاسٌرمعؾعقنم..المتزوجقهمبـاتؽؿ

مضاظقام..طانممؼلؿؿعمإديمغػرمعـماىـميفمسزظؿف

مشقطانصؿلفممدقرمعـمموصاؼاماظ

م.ضدمطان...........وطان..........:.وضاظقا

ماصؾؾقهم..م:..ضاظقا

ماذـؼقهم..

ماحرضقهم...

مواغـروامرعادهميفماهلقاء

مطلمالمتقضظفماظؼصقدةم..عرةمأخرى

معـماظرعادماظلاطـمبنيمأوراقماظشفر

مأوماٌكؾقءمبنيمأجـقةماظطققر

ماغـروامرعادهميفماهلقاءم..طلمالؼـؾعثمعرةمأخرى

م.عابرونمحؼقؼةمأوصقرةم.صرياهماظ

مظؽـمملمؼرمأحدمبقاضماظعؿؿةموػقمؼؾؿؾعماظؼرىمواٌـقدراتم
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مملمؼلؿعمأحدمأغنيماظؼؿرماحملؿضر...

م..موالمصالةماظشؿسموػلمتلفدمظؾؽقاطبماظؾعقدة

مضالماإلظف:.."آؼؿؽمأالمتؽؾؿماظـاسمثالثمظقاٍلمصضقةم

موابـمظؽمُصؾؽًاميفمحبارمماظؾقؾم

مكمحائطماظقجقدم"م...واغؼشمدقرةماإلغلانمسؾ

مظذامدخؾتمايؾؿم..وحقدًام..أمحؾماظؼؾبميفمميقين

مواظقحلميفمؼلاريم..وخرجُتمعـفمسارؼًام..عـؿصرا

مالمتشؾفينمأمسائلموالمصػاتل

محرًامعـمإرثماظؼؾقؾة

معـمممتائؿماألوظني

معـمخـفرمعلؿقمميفمخقالماظشعراء

محرًامعـمدعاءمايؼقؼقة

معـمأباررةماظقؼني

ماقممؼلقؾمسؾكمعائدةماظغروبعـمدععماظعش

معـمغدممؼؿلؾؼمصؾقبماألعس

معـمذاطرةمتصطادماظـفقممبقػؿفا
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م)أومنقممتصطادماظذاطرةمبدععفا(

محرًامعـماظرؼحماظشؿاظقة

معـماألغاذقدماظؼدمية

م..وتعاوؼذمايؽؿةماظرسـاء

محراًممعـمأغاي..

معـمتارخيل..

م..وعـمشُدمحيرسمعقتل

مصؼقعمصلالعًاممظؾلائرؼـمإديمشربةماظم

ماظؼادعنيميفمسرباتماظـفقم..

مدالعًامٌلاءمجرؼحم..ؼؽؿبمتارؼخماظـلقانم

مدالعًاممظعشؾةميفمشابةمعقدقؼكم

مظؾقاٌنيمؼضقؽقنمسؿؿةماظعاملم..م

مؽؾمماألحرارماظعابرؼـميفمدعلظمودالعاًممم

م.....مضؾؾمأنمميقتقاممسطشاًمميفمحبارماظصؿت

م

م
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 هساسين الووت األخيس

م

مضؾؾؽماٌعؿؼمبايزن..م اءماظقحقدةمظـمتغلؾنؿةماٌل

مهرقمسؿؿةماظصؼقعميفمدعؽموظـم

منؿةماٌلاءماظقحقدةمظـمتشػقؽمعـمآالممايؼقؼة

مممم  سؾقؽمغقاصذماظربزخم وػلمتػؿح

موحدػاماظشفرةماٌضقؽةميفمغفاؼةماظدربم..

متعزفمسؾكمذراؼقـؽماظؾاردةم..تـقتمعـمضؾابؽماهلش..

مواٌقادؿماظؾعقدة..م ققانواإلضم ضؿراًممظؾؾـػلج

متعرفمحؽاؼاكم،..أدرارمصؿؿؽم..واغؽلاراتؽ

موػلماظيتمدؿؾؾؾمشربؿؽماظعطشكمباظعدمم..
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موتشػقؽمعـمداءماظـفقم..

موأغتمطقترُمأسؿكميفمىةماظظالمم..

مجيرحؽمايؾؿمدوعاًم

مظؿداويمضؾبماظلؿاءمباألغني..

مذفؼةم..

مذفؼة..

ميفمغفاؼةماظدربماظطقؼؾم..

مقؽةممبؾحماألرضموظقنماظدماظشفرةماٌض

مػلموحدػامعـمدرتويمشداًممأدارريكمظؾعابرؼـم..

مرضصةماٌاءماظذيمرمسؿفاميفمم أغت

مضصقدةم..وأشـقة

مومحؾتمسـفامأوجاعماظـدى

مظؽـفاموحدػامعـمدؿقؿػؾمشداًممبايقاة..

مظؽماظققمم بعدمأنمتفقلء

معرادقؿمعقتؽماألخري....

موتردؿمسؾكمجذسفاماهلرمم..
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مفؽماٌـطػكءعالعحموج

م....مصؾقؾاًم...وعشـؼة....

م

م

م

م

م
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 نبقوس الغبثة الوظلوة
 

 وؿاحينمػذهماٌقدقؼك

ماظؼادعةمعـمزعـمبعقد

مودبطػينمإديمػـاك

 ػـاك.....

 حقثماظؾقؾمواظـفرمؼصؾقانم

مممممممممممممممممممممممػـاك...ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ممممممحقثمتقؾلتمضقاربمماظغرباء

موصارتمرعادًا

 تذروهمرؼحماألبدؼة
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 أغاماظؿائفميفماظغابةماظؽـقػةماٌظؾؿة

تائفاًممأحبثمسـماظـقرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 بنيماألذفارماٌؿشابؽة

 م

مهاصرغلماألصقاتمعـمطؾماىفاتم....

ماٌؼصؾةماٌؿدظقةمبنيماألرضمواظلؿاءمممممم

مصققحماهلشقؿماٌؿػقؿم..مزسقؼماظغربانماآلدعقة

م..وضفقجماظؼؾبماٌضطرب..

موأغامأصرخمميفماظقػدةماظداطـة

مطلمأتالذكمواغطػكءم

مأصرخ..م..موالمأمسعمصقتل....

مغاضقسماظغابةمععؿؿممموطؽقبم..م

ميفمدعلم..ضؾابقةمباردةممواظعؿؿة

مطايةموجقهماٌراؼاميفماظلؿاءم..

معـؼؾةمباىؾقدمواًطاؼام..

معرسبمموجفماظرؼحميفماٌؿاػةم..

معلؽقنمبعقؼؾماألذؾاحم..
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موصؾقاتماظؼدؼلنيم..م

م)موحشقةمػلماظظالل(ممممتطقفمحقظلم

م)عطػأةمسققنماٌدى(م..تؿدحرجمععمرأدلمم

مبنيمسظاعلم)مذاحٌبمػقماظزعـ(مممؼؿلؾؾمعـمم

مرسقد..

مأعطار..

مأغنيمدقبمرعادؼة...

م

مهاصرغلماألصقاتمعـمطؾماىفاتم..

مالمحؾؿمػـامؼؾؿعمباظذطرىم..

  المضـدؼؾمػـامؼؾؿعمبايقاةمم

 

 

م
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 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبني اظؼرؼب واظؾعقد   

 ـماظظاللمايؿراءع

ماظيتمتضلءمدؼػماظـفار

معـمخصؾةماظضقءماظـائؿة

مضربماظـاصذة

 ملمؼعدمذظؽماظطائرمؼغين

مسؾكماظصػصاصةمايزؼـة

 ضربماظـاصذة

ماٌقضدماظؼرؼبمعـمبصري

مصارمغفراًممجيريميفماظلؿاء

 اظـفرماظؾعقدمعـمحؾؿل

 صارمشقؿةًممسابرة

 اظغقؿةماظعابرةمصارتمحؾؿاًممأزرق

 صاصةماٌلاصرططائرماظصػ

مطأشـقُةمبعقدة..
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م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 أزثعة في واحد

  

 يفماظزضاقماظؾعقدمؼلؽـمرجؾمشرؼبمػقموطؾؾف

مضقؾمأغفؿمثالثةمورابعفؿمحزغفؿ

ميفماظزضاقماظؾعقدمؼلؽـمرجؾمشرؼبمػقمومطؾؾف

مضقؾمأغفؿمثالثةمورابعفؿمظقؾفؿ

ميفماظزضاقماظؾعقدمؼلؽـمرجؾمشرؼبمػقموطؾؾف

مثالثةمورابعفؿمزؾفؿمضقؾمأغفؿ

ميفماظزضاقماظؾعقدمؼلؽـمرجؾمشرؼبمػقموطؾؾف

مضقؾمأغفؿمثالثةمورابعفؿمصؿؿفؿ

ميفماظزضاقماظؾعقدمؼلؽـمرجؾمشرؼبمػقموطؾؾف
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مضقؾمأغفؿمثالثةمورابعفؿمدرػؿ

ميفماظزضاقماظؾعقدمؼلؽـمرجؾموحقد

 بالمذطرىمأومجلد

مؼرىموالمُؼرى

 ؼشؾفمزؾماظصدى

موظقنمايؾؿماٌففقر

مـؿمخدماظـفقمماظعارؼةميفمدععفؿطانمؼؾ

مطانموػجماظرؼحميفمسؿؿةمصؿؿفؿ

مطانموملمؼؽـم.......

مطانمحزغفؿ

مطانمظقؾفؿ

مطانمزؾفؿ

مطانموػففؿ

مطانمصؿؿفؿ

مطانمحؾؿفؿ

مطانمذعرػؿ



41 

 

مطانمدرػؿ

مطانموملمؼؽـم.......

ميفماظزضاقماظؾعقدمؼلؽـمرجؾموحقد

مبالمذطرىمأومجلد

ميفماظزضاقماظؾعقدمالمؼلؽـمأحد

م(م0)لؽـؽمرقػفؿبؾمؼ

مم

م

م

م

م

م

م...........................................م

طؾؿا أوشل اظغقاب يف ادلدى طان احلضور جيرح أصداء ادلؽان مل أطن  (1)

ثاظث اثـني أو رابع ثالثة،ظؽن اظسراب طان ؼعوي يف دعي وؼؿوػج 

 يف زضاق اظعؿؿة اظؽؽقؾة..صؽـت أردم اظؼصقدة وأطؿب طاظػاغوس  اظؼدؼم

 .اظصورة ضؾل أن أتالذى صقفم  وأخؿػي إىل األبد
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 السصيف العبزي

م

-0- 

سؾكماظرصقػماظعاريم..مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 جرحٌمميفماظذاطرةمممممممممممممممم

م زاللٌممتضلُءمسؿؿةماظػؼراءممممممم

 شربةٌمممتؿشظكمم

موعقٌتمدائؿ.ممممممم

 

-2- 

 سؾكماظرصقػماظعاري...
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مضؾابٌممطـقػمم..

مأحالممػاربةمم..

مضدؼلقنموذباغنيمعـمسفدمروعام

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموزعـمراسـميفماظـلقانممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

-3- 

 سؾكماظرصقػماظعاري

مأمٌمتقدعمرػؾفامسـدمغفاؼةماظدرب

 ساذؼانممؼؿؾادالنماظقردمواٌـػك

شرؼؾانميفماظظاللمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ممممممؼؿؾادالنماألرضمواظلؿاءممممممممممممممم

موحدؼؼةمتؼطػممأحزاغفامعـماظرؼحم

م

- 4- 

مسؾكماظرصقػماظعاري..

مأذؾاح..وعقتك
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مسابرونمعقشؾقنميفماظضقاع

 عؾؿقرٌةمأحالعفؿ....

معشقػةٌموجقػفؿمبذطرؼاتمايرب

موأغاذقدماظطغاةم..

م

 

-5- 

 سؾكماظرصقػماظعاري...

مإظفممؼصؾحممظؾقػؿمواظشفـم

مسفقزمخيؿصرموجعماظعاملمبعؽازه

ـٌمؼؾ مؽلمسؾكمورـ..وور

م

م

-6- 

موظدتؽماظرؼح..

مرائرًامعـماألدك..

مدالظةمعـماظلقاد..
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متشظتمسؾكمأرصػةماٌـايفموايروبم

ميفمبالدمملمتعرفمرعؿماظلؽقـة..

مألغفامملمتشػمعـمأدارريػا..

موعـممخرةمعؾقكماظػاهني..م.
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 وهج ٌ هن ذاكسة هعتوة

م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌدؼـةماظيتمغلقتمأحالعفاممممم

عـذممشلنيموثالثةمأضؿارممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مممممممممممترطتميفمضؾيبمغدبة..ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

متشؾفمدععؿؽماألخريةممم

 

 ادلدؼـة اظيت غسقت أضواءػا

م

مملمؼؾَؼمعـمحزغفامإالمرخامماألذعار

موتؾقحيةمذاظؽماظػضلميفماحملطةماألخرية
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 اٌدؼـةماظيتمغلقتمخرائطماظعامل

مملمؼؾؼَممعـفامإالمرقػؽماٌرتاضص

 يفماٌراسلموايؼقل

محقثماظغابةمم

 وأغاذقدماظطػقظة

 غسقت ذاطرتفاادلدؼـة اظيت 

مملمؼؾؼمعـفامإالمأػازؼجماظػالحني

 وحؽؿةماظشقخماظؽؾري

 

 ادلدؼـة اظيت غسقت ضفقج اظدعاء

 ملمؼؾَؼمعـفامإالمدععماظؾـدضقة

موأغاذقدماظلـابؾميفمذػاهماظػاتـات

 

 ادلدؼـة اظيت غسقت طالعفا

مممممممممممممممممممممممممممممممممملمؼؾؼمعـفامإالممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 صؿتماظػصقلماٌرسؾة
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 وسائدونمعـمعقتفؿ

المؼعقدونمترتقبماظـفقممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 والمحيؾؿقنممأبدا

 

 ادلدؼـة اظيت غسقت صؿؿفا

مملمؼؾؼَمعـفامإالمصراخماظغزاةماظعابرؼـ

 ةمتػؿحمغقاصذماظظالموأعؽـ

 وتغرقميفماظعدم

 

 ادلدؼـة اظيت غسقت زؾفا

مملمؼؾَؼمعـفامإالمموػجمصغريمعـماألبدؼة

 ضؾيبماٌدصقنمسـدمصكرةماظـفر

وذاػدةمبقضاءمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ترتؾمحروفمامسؽماٌؼدس
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 ـة اظيت غسقت عوتفاادلدؼ

 ملمؼؾؼمعـفامإالممذاسرميفمأزعـةماىققؿ

مم جقادهماألبقضممؼصفؾ...مم

مخؾػماظؿاللماظؾعقدة..

مملمؼؾؼمعـفا..مإالمجقشمعفزوممعـماظـلقان

 وعـؿصرمخؾػمعراؼاماظذطرؼات

مؼؼرأماآلنمػذهماظؼصقدة.....

م

م

م

م
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 عجث
 

م

مأطؿبمظـفؿةمعفروظةميفماظـفار..

ممعؼفكم..ظغقؿةميف

مٌدنمتأطؾمأبـاءػاميفمايروبم

مظغرباءمؼصطادونماظظالم

مظظاللمبالمأجلادم

مألغؾقاءممصاعؿنيم

موعقتكمسائدؼـمم

مأطؿبممظؾصدىميفمحـفرةماظضؾابمم
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مظؾؿقدقؼكمخؾػمدؿارماظعدم

مأطؿبمظؽؾمػذاماظعؾث

مأطؿبمظؽؾمػذاماظرعاد....

م

م

م

م

م
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 ضوء..وظالل
 

م(0)

ودػاظقزمماظشؽماسرماظذيمأضاعمسؿرهم..بنيمدروبمػؽذامؼعقشماظش

ععؿؿاًممظقؿقػجماآلخرون..ظؽـمطؾؿامطؿبمضصقدةماغؿصرمماظلؤالم..

مسؾكمغػلفموسؾكماظعامل.

م

م(8)

طؿامصقرتفمظـاماظظاللم،مظؽـمسـدعامظػظؿفممممغقٌرممظقسمظؾـقرم

اظشؿسممؼضاجعمضررمأنمخيقنماظظالمم..وأنمماظعؿؿةمعـمرمحفا..

م.ماألبداظعارؼةمإديم
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م(3)

مسـدعامورحماظدعاءمغػلفا،تلقؾمعـفامزاللمخرداءم

مزاللماظعاملماٌلؽقنمباٌقتمواالغطػاءماألخري..

مطانمؼؽؿبمعرثقؿفمبؽاعؾمؼؼقـفموبقاضفم...

مميؿطلمجـاحمرائرهماظـقادل،وؼؾقثمسـمصدىمزؾفم

ميفمعؾؽقتماظـقر...

مزؾفماظضائعممعـذمأزعـةم..موأزعـةمبعقدة...

م

م(4)

مرباتماحملؿؾةممباظالزوردمواظـفقمععماظع

مدرضقاماظؾقؾمعـمسؿؿؿفم..

ممحؾقامزالهلؿموػربقام..

موعازاظقامؼشقكقنمروؼدام..روؼدا

م..يفماٌراؼامواظذطرؼات

م

م

م
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 أحالم قصيسة
 

 إذارة عؤجؾة

ماظػاتـاتمم مبرضص مواغؿشقت ماًضراء، ماظربقع مأشاغل أبففؿين

ميميفماٌراسلمواظلفقل،اظؽردؼاتمسؾكمرؾقلمضقضازؼة،مدرحتمبـظر

ماظـاؼات معـ مضطقع مؼؼقدػا مرؼػقة مععزوصة مإؼؼاع مظؾقبمموسؾك شـٍقت

مبقاضمدـقـف،م معـ مؼرتشػمايؽؿة مأرعينمسفقز مطؿقارُب وايقاة

مشريم ميف مإذارة مجاءتين ماظعؿقؼ ماظؼؾب مإؼؼاع مإدي مأصغل موأغا ظؽـين

موسقـفم ماظـارؼني مجبـاحقف ماظـقادل ماظطائر مذظؽ مجاءغل عقسدػا،

،موادبذمزاوؼةميفمػذهماظلؿاء،موػقمحيٍدقمإظلٍَمدعًامءماظيتمتؼطرايؿرا

م.يفمأغاذقدمُشربيتمؼؾؿسمظقنماىرح،عـمشقؿةمرعادؼةمبعقدةمطأغف
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،مػؾمدرتتديماألرضم؟وحزؼـًاممُترىمػؾمدقؽقنماظربقعماظؼادممشائؿًا

ممفاوذاح مإؼؼاع مسؾك مترضص موػل م؟ماألصػر مدؿؽقنماظغقاب مػؾ ،

ميف موعرسؾة مضامتة ماظؼادمماظشؿس ميفم؟اظربقع مخمطؽًا مطـت مأغين ،أم

مم؟؟وضدمالمؼأتل..مؼقعًاماصطقادمحؾؿمسابرمضدمؼأتلم

  

 )درية  اظؼؾقس بن صعصعة(

عاملمتذطرهماظعربميفمأدػارػاموأذعارػا..اظؼؾقسمبـمصعصعةم.عؾؽم

مسؾكموجفماإلرالق؛مأنمبالدهماٌلقرةم عؾقكماألرضموأذدػؿمبطشاًم

مسؾكماظرعاح مواألذؾاح؛صارتمباظرؤوسماٌعؾؼة مباظـار ماٌلقرة ،بالده

متذروهمرؼحماظشؿس.مشؾارامأمحر

مبالدمتفاوتمععابدػاموآهلؿفا،وجػتمأغفارػامايؿراء.

ماألرضم معـ متـؾت ماظؾشرؼة مآدعقة،واألجلاد مبقجقه ماظطققر طاغت

مبعدم مواظـالثني ماظـاظـة ماظؾقؾة ميف مطاألذفار.ظؽـ ًم مساظقا وتلؿطقؾ

مبـ ماظؼؾقس مطان ماظـاظـة ماألرض..ممصعصعةماألظػ معؾقك آخر

م،ؼؾؾسم ماظؾقار مبأصابعف،ؼشرب ماظلؿاء مؼرتؼ م..جؾارًا.. عاردًا

مإديم ماألرضم؛ساد مؼؾؿؾع مأن مأراد مدقارًا،وسـدعا اظؼؿرتاجًا،واظـفقم

 .اظرعادموصارمأصغرمعـمضشةميفمعفبماظرؼحموأطربمعـمحؾؿمرائر
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 الغسيت الري نسي ظله
 

..صقـؾت يف األرض   وجع صوت ..) تشرب اظسؿاء زؾك ومتطره

 .إهلي عن ؼؼاؼاك...وحتين ظك اظؽواطب زفورػا ..رطعًا..دفدا(

  

 

(1) 

مطانمرػاًلمؼردؿممشلًاموطقخًاموذفرةم

مؼردؿممصقتمأبقف..مودععةمأعف..

مورائرًامؼشؾفمصؿؿفميفمدصرتماظغققمم
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 (2) 

مععمضطارماًرؼػممطاغتممساؤهمذاحؾةم..ممتشؾفمموجعماظصدىم

مؾصؾاحمواسقدماظظالمموصارمؼردؿمظ

موظؾؿلاءمأغقـفماألخريم

(3) 

مملمؼعؾؿفمأحدمطقػمؼـؿصرماظغرباءمسؾكماًرؼػم

موطقػمتـؿقماظغابةميفماٌدنماظعارؼةم

موملمؼعؾؿفمغيبم..طقػمتؿقػجماألدارريميفماظغقابم

مػـاكم...مغللمزؾفممم

مسـدمحبريةمتؾؿؾعماظشؿسم

موضاربمؼرتغحميفمصدىماظغروب

(4) 

عن بني اخلرائب / رقور دود صوق اظؼؿم ادلؿفاوؼة / رعاد دخان عؿصاسد 

ؼؽؿب تارؼخ اظرؼح/ صؿت ؼؾعـر ضفقج ادلراؼا /  بالد عففورة ...وغزؼف 

 يف اظذاطرة ػـاك...حقث اظشعاع األزرق خيرتق جؾقد األعس ..

مؼداسبمضؾؼماألذفارمحبؾؿفم.. طان 

مؼردؿمرػقظؿفمسؾكمرخامماألبد
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مةطانمظظؾفمممأشصانمعؿشابؽ

متلؿطقؾمطؾمؼقمميفماظظالمم...

ظؽـفؿموجدواماظؼؿرمؼؿدديمضاحؽًامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

معـمدؼػمشرصؿفمم

موصاحَبماظظؾمضؿقاًلمبالمجلد..

م

(5) 

مػؾمتركمضؾؾفمؼؾطخمامحرارماٌدىم

موأضاعمامسفمبنيماظعابرؼـ؟

مؽعمسؾكماظرصقػم؟مػؾمصارمنؿةمتؿل

مػؾمصارمحفرًامعؾؾاًلمباألظقانمواٌقدقؼك؟

مػؾمأحرقمأحالعفم

مظقضلءمسؿؿةماظعاملم؟

مؼأتلماظغرؼبموؼرحؾم..

موالمأحدمؼذطرهمدقىمزػرةماظـشقج

مالمأحدمؼرمسفمدقىمضؾابماظعدمم
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مالمأحدمؼشقعفمدقىمدععماظلؤالم..

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظغرؼبماظذيم...ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مالمادؿمظفم..

مالزؾمظف...

موالمزعانمظف......
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 العزلة الوقدسة
 

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مظلتموحقدًامطؿامؼـؾغلمميؽـؽمأنمتطقؾماظـظرميفمزػرة...مممم

مطلمتصؾحمحدؼؼةموؼـؾتماظعشبمعـمبنيمسظاعؽ...

مأومتطاظعمصػقاتمطؿابمضدؼؿمظؿؾقثمسـمذطرى..

مخطًّؿفامأصابعؽماٌروػةمسـدعامطانماظشؿاءم..

مميطرمضصائدموأشـقاتموؼردؾمإظقؽمإذاراتفماظغاعضة..

مؼـؾغلم..ػـاكمأذقاءمطـريةمظؿػعؾفا:....ظلتموحقدًامطؿام

مأنموؾسمععمشقدوميفمعؼفكماٌدؼـةممعـؿظرًامسقدةمذؽلؾريم

مأومتؾعبماظشطرغجمععمعؾؽمعـمعؾقكماتالغؿقسم



62 

 

مميؽـؽمأؼضًامأنمترحؾمععماظطققرموػلمتػرمعذسقرة...

معـمرصاصةمضؾَّتمررؼؼفام..

مأومتؿأعؾموجفمرػؾمؼردؿمبدععؿفمواسقدماظـفار

مقدًامطؿامؼـؾغلم..ظلَتموح

م

مؼؽػلمأنمتؾؿلؿماعرأةميفموجفؽ..بؽتمضؾؾمسشرةمأسقامم

مسـدمعـقدرماظـفرمألغفامنتمعـماٌقتمبأسفقبة..

مؼؽػلمأنمتغؿضمسقـقؽميفماظعؿؿةموهؾؿمبأدالصؽماآلهلةم

أومتلؿؿعمإلحدىمدقؿػقغقاتمبقؿفقصـممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مرتىمطؿمصغريمػقماظعاملمطقؾةمرعؾظ

م

ماحؿػمبعزظؿؽ...

موظؿؾؼموحقداًممطأيمغيب..م

مصػلماًلاراتموحدػا...

متؾؿؿعمايؼقؼةم....وتؽؿؿؾماألدارري........
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