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 اإلهداء
 

 إىل العبق ارمنقور ُقبالة الروح

 رفياة الدَّر  .......شمرات الفؤاد األربع  

                                                          

 أحبكم ذدًا                                                
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 نتنا
 
 رمادا   ثر
 

 َيطفُّنا   

 الرَّوُق ببياض 

 تبَغنا َيادُح

 اجلَّمُر ب رقتِ  موِغاًل

 الّصفصاف ُش ريات رخطف ما

 رمادًا نتناثُر

 العتيق داراجل  اك ندي

 غريبا  هاَنَحَت لمزرياٍت

 دير براهِب القَّمت

 إل  وحرَة يواسي
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 أيها املالّح

 
 ؟ الِرحال غربتَك يا حتطُّ متأ

 البيضاء نَكُمد

 الصور تطًك حامطًة تناديَك

 األشرية ِسمال يا

 ارمريب ايتاله ومرسأ

 بالصخر يالاًا ُهناَك وأنَت

  ح يرا  برمس حارمًا
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 عيون

 
 الرُّوح حتطُّ هم  متأ

 ؟ مساوات أو ب رٍض

 ؟ جبديطة ُأمّرُغ الوهم ومتأ

 ارمرام ن تبطُغ يطَّها

 ن إليِك تؤو  أو

 اهألا الم  أوذاٌع زلُّ

 الف ع ُتقرُي ييوٌ 

 ال تن اح صخرة

 أرى وقت أصرُب ال

 ي،صدني  ارِمسَخ

 السَّماء ذبنَي ُأقّبُل

 يرحل الم  يا لتُدلَّين

 ش أ بال الضَّحكات وت تي

 الفراغ يصفع الم  يا أو

  يف األرذاء متناثرًا الصدى وي،ك
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 أوراق اآلس

 
 ــ 1ــ 

 اخُلضر اآلس أوراُق

 ُيضيء ال زيُتها

 ياي الم  بالادر

 السُّعال ما ُأمي

 قبسًا روحِك ما س لاي

  الانديل بماَك

 فرح بطمحِة أيامي موشحًا

 ُيضاء زيتِك يلَّ

 القطج ترازم لو حيطيت فما

  النافمة ُقرَ 
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 ــ 2ــ 

 الول  هروَل

 الَغرو  وقَت

 بالدذأ إال حلَق فما

 قمر نور حتَت نطتاي لو ضرَّ ما

 مالّظال رداَء ينَّا نن ُع

 بيننا والغيا  حتوُل ُح بًا وخنيُط ب 

 حرَّى ب نامَل الرَّوق مالمَح حمدديا

 الامر ساُفنا إ 

 

 

 

 

 ــ 3ــ 

 قنديطِك يف اآلس زيَت أدلُق

 القَّطج لُيماَ  ثانيًة أرماُ 

 الِدفء ن نافمة رخطف ما

 الطيَل ُتساِمريا وأنِت

 االشتعال حالوَة متناسيًة
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 ــ 4ـ 

 البوُح حيطو ساءيف ارم

 أنِت وارموِقد حيُث

 تتعاناا  

 الدفَء واآلمال ِ التتباد

  االشتعال وُأبادلُكما

 ِلُتَضاء الروح
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 ءطواعية االرمتا
 

  اترزي جلسدِك

 ءطوايية االرمتا

  يا رايني مستعربني 

 دانيًات ترقب وأضالع

 َحر نسَّالُط ني  ب

 مترُق فيهما ا يد

 ن َف ضفتنيز ورٍق أِل

 َق سرحاَنُ  النَّهُرعِرَف

 الفؤادتارزًا 

 القمطة ُي دف تراتيطُ 

    ن بواٍد ُذطُّ  موٌ 
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  بعناٍق ارمتينا

 نالولِ  معبوِ 

  نروة الهقة

  ساقًا بساق

 بقغرثغرًا 

 ى نوندًى لند

 يانق زفانا اهلوى 

  يند ثغر حبيس

  ل  يٌد ما صرب لبارما ُمدَّت

 وما ُأفرد ل  أصبع 

 ن القيبا  الت برَقي

 ا تهامَس الندّي

 ودا مابض شوقار

  مديٌة وذرح فك نهما

  بطسٌم وز نهما

  ء انسكا ليطهما ويا

  باالتساعآرخمًا 

 ُممتدًا بهم لطنهار
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 االشتياقسمة ن
 
 ــ 1ــ 

 أبتاه  

  ينَك  لونيس

  أذبتهم يف السماء

 ؟ هنا يف الاطِبأنَك أم 

  ليَت غري  يراَك

 نسواء الَغُرو ن الصبُح ن  الطيُل

  نيأنصراخ و 

  زم متنيت لو لفَّين زفٌا غارٌق بالنَّااء

  بني األزقة أدور وحيدًاوما ُترزُت 

 غري دارلزما الريح 
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 ــ 2ــ 

  أتفادَك يرب  ازرتي الربيئة

 الرحيمة ؟ أيَا  ازرتَك

 زال فيها ماعد ُحبٍّ أو دياء ؟ ماأ

 ًاوحيد

 وسَط العاصفة

  ... رخريفمتيبس.. غصا

 زي يتاّدَم لطسكو   ُأوِمئ

 بو اهلأهوى  ُتدما ي

 االشتياق لو تفردت نسمُة قاسية
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 ظلمات ال تبددها مشس

 
 ــ 1ــ 

 فيِك ُشروق غاَ 

 والضياع منفمًا لألمِل صرِت

 صررخات وما فيِك إال باايا

   دَّزٌة يا

 ... يانٍي يا ارُمريد لعنِك أ 

 ز ِسِك ؟ بغرِي انترأ أم

 بالقمطني ي نُس ِكليُط

 تباأ ما جيُ،

 النهاِر ساياِت ما

 الكطمات بتكراِر

  تكتمْل مل اليت
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 ــ 2ــ 

 فيِك ختفيُت

  ذداٌر فتالِك

 رخالصًا أرذو يدُت

  منِك ليس ُيمرًا

 نفدُت وما تعقرُت

 ختفيُت ؟ فيما يا ر 

 

 

  ــ 3ــ 

 ظطماٌت

 مشٌس ال تبددها

 نوَرِك ررخََّص غيٌم

 وريود بربٍق

  أنِت أيا ُفأير

 منِك نفاد  وسبل

 أتوهمِك لكنين

 فيِك وأتوهم

  الظالم تابُّل
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 لكِ مشعة
 
 أوقد

 
 أحاُر

 مشعة لِك ُأوقَد أ 

 ت تنَين ف وقدها ؟أ

 زاألرخريات هكما إنَِّك أم

 بعيد ما الضوَء ترمانَي

 االح،اق تارأيَا الو

  زريات َيضحأ الوذد وقتها
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 الرضاب طعم

 
 تهدَل

 ارمساء وغا  

 مرة بيضاء يف ُق

 الرأس رمَّرةُم

  ثارِد ِكالرتاءات قبَط زلُّ

  بول ناشتهاءات العيو   وزلُّ

 الوليد .... حني انسكبت يطأ فم

 هانهِر سكراُت

  الرضاِ  ما ويأ طعَم

 ارمطتاع غادرت  نروُة
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  لطمماق احلطو

 ليبتطي حبناء الفبيم

 الرمَّرات ن قاضمًا

 و ماءه القغورترك

 تتربيم ب  الظم فعروق 

  احلناء َلُ  حضرتأها حني ز نَّ

 يدياا البكطتتطوزُ  

 ُمف،سة قطَب  
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 جبليد  سأحتفظ

ّ
 قدمي

 
-1- 

 فاد قدرة الوقوف

 لكنَّ  ظّل حمتفظًا بادمي 

 قاطعًا ارمسافات 

 دو  از،اث لألطراف 

 أو فكرة استبداهلا باألذنحة 

 

-2- 

 الورق البائر مل تستهوي  فكرة 

 أو ارمالئكة اجملنحة

 موقنًا بسحر اجلا بية           

 آثر البااء يطأ قيد التنفس 

 م ارمبكر ِهمساحمًا الغائبني لرحيِط

 ارمخادع  بل انَّ  سامح العامَل

 الم  أوهمنا اّن  قصي ذدًا ن

 و ما هو إال  ُزقاق !؟
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-3- 

 يا صغار  ارمتخمني 

 مل ُيكسْر    أنتم حتت ظطِّي الم لآل

 قدمّيجبطيد  س حتفُظ

 بعد زلِّ صايع

 

 

 

 

-4- 

 يالُّ أوالدنا ارمدلطني  

 يستدر النهر ن  

 ورما يرغب بالنور 

 الرمس أ  أشرقي اىل ُيرري 

 حمافظًا يطأ سطبت  الالمتناهية ن

 مل يرْ  أ  يرقَد ز رخوت  

 ف شد ما جيعط  ياظًا نومهم العميق  

 مياتها زقريًا اك الم  ينم يا راحة بال 
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-5-  

 النازلو  

 ما السماء قطيطو   

 فطم ُيؤرقوا صحوت ن

 أغطب الميا ميّ هم

 اهلاببو  يف األرض 

 ألولئك حيتفظ بادمي  ارمت مدتني
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عاس داهمه

ُّ
 الن

 
 ــ 1ــ 

 العمل   معاودًا مئ ره شدَّ

 النُّعاس داهمُ 

 ثانيًة ونام فكَُّ 

  الكسول زبرُينا

 

 

 

 ــ 2ــ 

 يداهمُ  الغرِق شبُح

 األوصال ُمابُع العتيق ذسرُه

 ورق ما زورٌق حتتُ 

 رصاص بباايا ذدران  يطأ رُخطَّ

  ارموُ  يديوني اىل الغرِق
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 ــ 3ــ 

 تطوز 

 ي اف سنو 

 مرارًا ُيمضُغ ن مّر زطحاء

 الضَّبا  ُيقري وارخٌر 

  الرؤية  فتنعدم

 االضبرا  رخّطف بعدما ينارع

  لطرروق رمؤد ا البريق يف

 

 

 ــ 4ــ 

 الربد ما يرتعُد

 اجلوع مطتحفًا

 األودا  وارمنتفخ

 لطالشيء

 ثط ًا يطمظ

 حول  ما فيتنارخأ

 بالويل ارم،فو 

  ِمئ ر ساَط إ 
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 العثق دانية
 

 ــ 1ــ 

  النخطة تطك

  بكر بعقق متضي

  التمر لو  المس ما

 البري ب غب  ُمِرَغ أو

 مسرية 

 ِقبطة أو مساء دو  

 

 

 

 ــ 2ــ 

  بكر بعقٍق متضني

  لطتمر يد  حاٍو بني تدّور ما

 ن السرقة يهوى صيب أو بكف

 مرتفعة ن وأنِت

  الربزة بتطِك نظرِك قّطيب 

 التمر منها تساقط لو أمجل صورتِك
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 ــ3ــ 

  رخي را  ما بعصا 

 غ اًل نفَضت

  رداء ُتطمطم لطاادم مل

  العقق دانية

  ،لطس يومًا تهتِد مل
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 أتدىل
 
 ــ 1ــ 

 َأتدّلأ

 حكايٍة يرَب

 الغيا  ذداِر يف التصاْت

 باستمرار أتدّلأ

 روىُت وهي

 هبوطًا أتهيُب

 اجلرداء لألرِض

 تفاحيت تساُط قد

 متيبَّس يف حضٍا

 مغريًا يطيَّ ف قُع

 نهاييت مساَع منتظرًا
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 ــ 2ــ

 أرويِك

 لطنسيا  ال ختضُع حكايًة

 الرَّطب ذسد  ذداِر يطأ ُتنَاُش

 نديًا ال جيّف ن نبضًا ُأردُدها

 يالنية َأرويها أسرارًا 

 يومًا باألغصاِ  س تدّلأ

 ُأناد  األسوار رخطف ما

 ثانيًة أتدّلأ لمزراِك

 تفاحيت ساَبت وأ 

 اجلرداء لألرِض

 متيبَّس حبضٍا أو

 س هبُط ياظًا
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 ــ 3ــ 

 يومًا أقُع قد

 النسيا  دائرِة يف

 ذسدًا و حرفًا

 ومشًاأحمو 

 احلاني بإزميطي حفرتُ 

 التدّلي أرو  ال

 لألرض تفاحيت ساوط أو

 ال يغريين فاهلبوط
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 ــ 4ــ

 بسراٍ 

 العتمة أضنتُ 

 أحالمي رؤية يا أي ُ 

 يرويين يسمعين ما

 غم تين لو أتدّلأ لا

 !! األغصا  تطك

 أهبط لا

 أرخضَر غصنًا أتفرُع

 بي يتدّلأ منتظرًا ما
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 ــ 5ــ 

 يومي يف

 زغصٍا األول

 رخطفي ما الضاحَك رأيُت

 مثر  ما ساَط يطتاط ما

 األرض يطأ رابضًا

 ال يهبط ن ال يتدّلأ

 حرفًا ال يناُش

 الرطب ِذدار ذسده يطأ

 يطي  زارمغري ف قُع

 نهاييت يتطو رما أنصُت
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 القطر غيث
 
 ــ 1ــ 

 الرفتني حرية يا

 البطل ارتاا  وسط

  غيث فالابر

  غيث والنبض

  ودمي

 غيث بعض يومًا سي ف الم 



35 
 

 ــ 2ــ 

  يتحدر ال حائرًا يفيض ال نبعًا يا

 ذفَّ يطأ اخلدود دمع زرقرقة

 !! ندى ما وليس

  غيث فالابر

 غيث والنبض

 الم   ودمي

 غيث بعض يومًا سي ف

 

 ــ 3ــ 

 زابر متوذسًا

 الغمام  خماض ي لف مل

 ن ءالالد هلاث دايب سرا 

 الرفتني حرية يا

 البطل ارتيا  وسط

  غيث فالابر

  غيث والنبض

  ودمي

 غيث بعض يومًا سي ف الم  
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سلق حكاية

َّ
 الت

 
 احلبيب   ولد 

 يومًا ت مطُت

 يف حضرتَك سر  فضَح

 معًا أظنَّكما تكربا  زنُت

 .... متتدا 

 الفؤاد فتتسطاا ُيرى

  ش رة زغصين

 غٌص لألرِض ماَل لكاَّ

 ينَّا مف،قا

 التسطق كتمْل حكايُةت مل

  الُعمر منَك ألتمُس

 شبابَك يوم تسمعها يف لا

  لا ُتروى ارمبتورُة فاحلكايات
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 اغار تلك امل
 

  زا  لنا

  ارمغارةيف تطك 

  ةيش ومحام

 حضارة دا لطعنازب ترييُدمّه

 افرَّتعداها الع

 ! االرجتافة رغم 

  وا  فادنا اخليط الرفيع

 احلمامة ومرَج

 أميتمم قة يا 

  طارت يا ُترى ما حلَّ بنا لو

 احلمامة ؟!بماك اليوم 
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 ختفى الوهم
 

 بالتوار  الوهُم رغبًة ختفَّأ

 متهِرئة ُيصيات رخطَف

 ُلهاثًا خمطفًا

 الرَّ ر ظاّنًا حفيف

 واخلضوع الابول بداية 

 ِسي ار طفِةب غ توشَّح

 ارمّر ن تبغها ماضغًا

 ِيتق ذموَةمبفًئ 

 العمأ ما ففيِ 

 األُفق بين  واتساع حال ما
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 الطوق
 
 كسر

 
 بعيو  مضمحطة

  رقدوا رخطف التل

 يتطو  زوابيسهم

  متتد أرخمتالضوضاء 

  أشيائهمتبوق 

  األرخر ًا تطوواحد

 مواصطة مّد

 ن لكسر البوق العنق

 تاضي وأنَت

  هناك األوىل ليطتَك

 مل تبِد أسفًا

 ما مضأ رازاًل
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طى
 
 خ

 
 ضياء برذِع

 اأُلرخرى لطضفة يرَب

 ارُممرغة اخُلبأ غياهَب أبصَر

 النَّهايات زهِف يرَب اإليا  بوحرِة

 شيخ ُماطة ِما دمعٌة فتحدَرت

 حروُفها تنافَرت اليت الكطمة يانَي بطَغ

 وشفاه ثنايا بنَي

 النُّكوص بداية ُتحدد فطم

 ن تاهاَرت رُخباه

 ن ندٌم ايتاله

 يرذاء ِبضحكٍة بؤَسُ  رخضََّب

 لطتي  بها رازضًا

 السرا  يَو باجلر  ُمسرفًا

 الغرق خيَش مل
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 أطال الصمت
 

    الف رنعم إنَّ

  ين  ِكالم  حدثت

   اك الغائب يفَّ

 شعرت ب 

  رما أطال الصمت

 يف يرريا مضت

 يررو تطتها ثمَّ 

  معًان رخرستاُأ

  ة ما ارمهاذرياّطِق

 حمطو  يطأ األزتافُي

 الميا يرفتهم زلُّ

 وا البريقّطض
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  ماتكل

 

 عأمس

 الدرو  وأنا متخٍط

 تدفعين لطمسري زطمات 

  أستدل بعصا 

 انسداَل يا الضوء  نازيًا

 ينسمُعارمساءات ُت

 ها اخلالية ما ارمارةئقهاهة أصدا

  زطمات مبطاة العنا 

 البريق ارمؤد  إليها متاهة

  أشواط متكررة تعيد مسري 

 يابقة متحو أثر اخلبأ أشواط

    يف الفالةوهائم

 يو  ال يربق فيها نوربع
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 ادحداققشرفاتي مل
 
  تألْ

 
 ــ 1ــ 

 ظمٌ ح ُ  الُارى 

  األبوا َح ُمفّت

  سيطتهم بريِاِ  احَلرف

 ترترفابعدما 

  أباريا  ُن َر اجلدول 

 :فتصيح الدار

  ت لْف احلدائقشرفاتي مل
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 ــ 2ــ 

  سواُدنا

  ِقفاٌر ال رياض

  ذموٌع ال خنيل

  بكربها اخلرافح سرُِّت

  رخاويةء ِدال

  اةسحي بئٍريف 

 تومض السماء

  وما ُتعاب بريود

  حروف يقوٌق

 ًايباب حتكي سنينًا
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 ــ 3ــ 

 مارٌد الظمُ 

  لآل  مل يوقظ الغافطني

 تّيبسارُم  وا  زمَّر باصبهم

  منتصٌبليٌل 

 متناهية يف زرقٍة ال

 سارقًا احلطم

 يةدنال اتساءارم رحيَق مصادرًا

 امرالوباشتهاء يطوك 

 فيضيع الظلُّ األمسر
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 للهجري  ادحماقم تسابق

 
 ــ 1ــ 

 دمويَك  

 الُعمر هلا تنهمُر زيفما

 ن الراوق ُتعاني أرضَك

 لطه ري  احلمائِم وتسابق

  قادٌم الاحُط

 اجلياع  صررخات ُتسطي مَب

 لطفناء ؟  سائٌر غرُسَك إ 

 

 ــ 2ــ 

 مضأ الم  ياُمَك

 بكورة غري ما ِغالل 

 اجلديد؟ يام  يا أنَت زيف

 ن قادٌم اجلوُع

 ؟ العام هما الفئرا  تاضم ما ا

 خيتبئ أيا ربَّاه

 ؟ اِلغالل آرخر
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  يا سيد  املساكني حدثيني

 
 حدثيين 

 يا سيدة ارمسازني 

 زيف احتضنتك األرض ليطتها

 أزانت فاغرة الفاه زفاية 

 لتطتهمِك مرة واحدة

 اهنةوهل طابات ضطويِك الو

 بعدما استدر الصغار

 حطيبِك ارمربع بالعظام  
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 حدثيين 

 يا الابا

 يا حنوط الّسدر  

 هل ذطبا لِك األما  ؟

 حدثيين

 يا البياض  

 الم  لفك حدَّ االرختناق

 يا الَبُخور وماء الورد ن

 النمور ليطة اخلميس  أتصطِك

 أم إنين ُأمارس طاوسي ببرياة رخاطئة ؟

 حدثيين 

 يا اجلبنيتكرفني  زلِت ماأ

 وقت الغرو   

 ناطرة الغائبني

 حدثيين

 بعينِك الباصرة 

 أ ُّ قطب أغمض ذفن  لرحيطِك

 فاالحتضار يتمطكين
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 التفات
 
 ــ 1ــ 

 رمسريهم التفَت لو

  يايم حراٍك غري ما ترى

 حياة ن وباايا

 ؟ أتطتفَت

 اآلرخرو  رمسريك يطتفُت

 يايم تتابع حبراك فتضحأ  بمبات
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 ــ 2ــ 

 ألااَك

 الببيئة رخباَك يف أنَت حيُث

 تسري إ  تاُف

 بالقبات موغاًل

 َمْا يدحرذَك منتظرًا

 الواد  تها  صرَت 

 الوصول قد ال تدرَك

 

 

 

 ــ 3ــ 

 ألَف الِصبا الواد 

 الظهر ايناء تنكَر

 يطتِفت فطم

 النظر ياطُب أرخم

 ِصبا يا يبحُث

 فيَك رخبواُتُ  فتعقَرت
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الم مرآب
ّ
 الظ

 

 سريًةم تهروُل

 الظالم مرآ  يف

 صيب ُلايا ناشدًة

 بريايتها اآلهلُة حتفَُّ  مل

 الدَّمع تمرُفن  األزف متدُّ

 بالوذوه ماطَّبة النظر

 منتفٍخ ذيٍب صوَ  اجتهت

 العباء فيِ  توسََّمْت

 ! بعيدًا بوذه  ماَل

 آرخر ذيبًا تت مل أرخَمت

 الكقري مقَطُ  حمَلت

 تهتِد مل لكّنها

  البطسم لفّك

 أماَمها رُتتسمَّ

  نظَرْت إلي بإشفاق

 رقمًا  زَرْت

 حسابي زرَف اجليُب
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 الرتدد سواحل
 
 ــ 1ــ 

 حبيٌب الاارُ 

 موذًا يرقُب

 الريح  هدَّتُ  برراٍع

 الطيل وصايع

 يف االغ،ا  ت ّمٌدمشعوٌر 

 الربآ  ن نورسة رخملتها متيمًا برذاء

 حبرها ِدوار ال،دد خترأ سواحل

 ًاِمعصمو زورقًا تنبُر

 زرقَة السكو  ُي ّدُف 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــ2ــ 

 تتسابُق االنفاس

 رخبوات الدر  ن  ُتعنو 

 أوصافًا ترقُب

 يف زمحة الوذوه

 الصَّمت ن يطأ ذدار رُخبَّت

 مضبٍر بدرخا  تصرُخ

 راحطة حايبة يف

 ال رقاء لطّسماء

 األبيض  والغيم
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 الروح حلقت

 

 وطاف يمود الظَّالِم المس

 نريجمطايًا ال

 جلوٍ  بايٍدِمرارًا  ُزبطنا

 حطااتُ  الوهُا ُنسينا واحكَم

  الُروح حطَاْت أذساُدنا إ  رقَدْت
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 الكلمات
 
رفع

 
 ت

 

 األرخري  لاائنا يف

 !! أزقر ذسدًا ال زانت 

  حتتضر هناك ن روُحها

 حيُث السكو 

 الصرب ببالغ منتظرًة

 الطااء ألزرار ياد 

 لطتح ر ثانية 

 هامبرِّ ياشتها

 اهلميا  ن لروحينا فرصًة  تعِط مل

 مجر ما أضالٍع ُمرمتية بنَي وهي

 الابو منتصِف اهلاتف ِما ير ُّ

  الكطمات ُترفُع

  ال صوت

. 

. 

. 

 الكالم حرارَة فاَدت الرفاُه
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 صدأ
 

 متريا  ز  ِّ شتاٍء

 وراءِك الصدأ تارزًة

 ارمتآزل ُيحدثين غاليف

 ؟ العام هما يرممين َما

 ريامت وأنِت

 ي تي غريِك

 غاليف لكاَّ

 لغيقِك ال يصدأ إال ينيٌد
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 قيظ
َ
 ذات

 
 الرشفة ِتطَك ِما

 ُتناد 

 العبش العبش ن

 قيظ ذفَّت  اَت قناتها

 الهث احلوض بادٍح طوَّقْت

 ونايوره يابع

 التصحر مسافات

 نهر مبسري

 ثوبًا العراَء ُمرتديًا

  قناتها ناشدًا
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 مينس
 

 عالقمم  اك الطااء ال

 الاريبِة يف المازرِة

 صورة ارمنسي أمحُل

  بؤس  الم  متتم ض َر

 يا منبٍع منابٌع نهٌر

 موحطة زربزٍةوحيدًا 

 مرزونةصورة 

  ازرتي ارمعبوبةيف 

 برقُت لُ  حرازًا ما

  اك اخلفي ارمستور

 يينا  دثرت  ..… دو  ِدثاٍرما 
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 من  استبالت  ِبَرَرٍه التهمُت

 رغم العتمةو ...ستتاره رغم ا

  رخافت مالحم  بضوٍء استوقفُت 

 ندرَة العينني المَس

  رخطَّ لي طرياًا لسمعِ 

 ف نردت  أغنية بطغيت

 هبَّ نسيٌم بيننا

  ِ بوحِط وهبَّ يين متخمًا

  ووحل راحطت  اليت بدت بادمني

 

 تضج يينا 

 الربزة إدراكحني حتاول 

 يف الالمكا اليت ُتِرَزت 

  نيقادرتتعدا مل يينا   

 العتمةيطأ زرف 

 باألوحالالدرُ  موغٌل 

  زملك هويينا 

 يه ر أ أدرَك معنأ 

 الوحِل أدرَك معنأ أرخفاَء
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  وأرخرى ممسوزة يا رخالٍف بيٍد مغطولة 

  فضيطة نايندها أدرز

 فنالو التاينا رما رخّط

  زلَّ همه األزوام الفائضة

  يطَّنا ارمتينا ليطتها أو

  يابسٍة يطأ ارٍض

 عالتاينا السُّ

  لطمهاِ  زعادت  ططب إ نًا

  ياضي مدة نهاية ال زامل

 والبني ن يا ارماِء بعيدًا

 اهلر   ظاَّ مبادورِه

 ما هما ارم يج

 صغرية الم  ما ينفك يطُد أوحااًل

 حتأ تصبح فائضة يا التكويا تكرب
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 مالحمي ضمي لصدركِ 

 
 

  بطٍةبُا ينهطَّا فارقت

 ُدّرُتو

  احاتي الاادمةصب  هافي

  هبة زهبة ارموت

 حتازي ثرا 

 ن معدَّة لودايي

 ووأنِت تغطاني فوهة الاب

  مالحمي ضمي لصدرِك

 تضرذي بهدهدتي

 ةاءاغو مودية
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  الادر غفطها

  الظلِّ الغارق ألنوثة سّطمًةُم

  والدثار بالسكو 

 القمطة م ِّقي شراشفِك

  العتق وامنحي أزرارِك

 دسُُّتبصمة شوق 

  قة،احمل فاسمع األن

 يغيب ارمعنأ بغيابِك

 يغيب الظّل...... أغيب أنا

 حدِّثيين يرب شاهدة 

 يرب ما يفّر أو

  لن دة ضفرية ليل

 خمافة ف ر حالك الرؤية

 ! قد أهمُل ذنة منتظرة

 ف،ذعُ  يدِك أمدُّ النظَر

 ة لطحضورءاميا منتظرًا

 مل تومئي لكنَِّك

 دقُّ ناقوٌس ما رخطفيُي 

 النهار بنفاد
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 اغتيال
 
 

 رخر  

 يا نباق التوقع

 زفعال  السالفة

 بكطتا يدي شدَّني 

  وقطب  رمعا معًا ييناه

  هما رغبة متوحرةمتطكْت

 فريسة التهاميف 

 زانا بغيضني ذدًا
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 زفري يطلق أعلى النافذ 

 

  سابح يف الفضاءحميط 

  يساي البحور حببات البطل

 ن ينساق يف رغبة متوحرة

 الغرق

  ي،ك لارقعة ال ذا  مل

 ترديد صوتها

 ال أثر لطض يج

 راكحلط  يسع الهنا  التنفس

  هأوإال زيف متا

 ؟ صوت الض يج
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  فالوذوم غّط

 رئة الغرفة

  بنافمة م ذ ة ارمتصطة

  األنفاس  مل يغطف لكنَّ

 فمازال زفرٌي

 ن بطق أيطأ النافمةُي

 األصواُت

  ترددت يف السماح لطصدى اليت

   ئس طاوس ضوضامارأ  ُي

  مبراقبة ردود األفعال ازتفْت

  التكرار ْتمطَّ

  اآلرخرو  اأ  يكرره ْتأحبَّ

  األوتار يف حراذة بدْت

 الادم متمنية لو مل ت ّل
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 ساعة املاغفر 
 

 أنصْت

 أيها الكو  الصديق 

 يبدو أّنها اق،بْت 

 ساية ارمغفرة

 أبعدني يا غيبوبة 

 تتعسف صحو 

 ُظالمات تتكاثر

 حام هائل نيف ز 

 حدثين بصدق

 ؟ تراني أتكطم بطساني أ

 فكطما أنبق حريف 

 ينازدني معنأ رخادع

 تتالشأ زطماتي

 وأنبق حرفًا ال يعنيين 

 مل أنبق ما ال يعنيين ؟

 َت ا بات ارمغفرة

 وما يدور براسي ُياطاين
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 هبوط حر
 

 مل يكْا

 ًا نحرهبوطًا 

 ُةالاادم الريُح

 ما أيطأ التل

 فيمبا يك صفراُء

  المبول لتنهَش

 صفرتها خمبئًة

 بني األدغال

 حتأ لو

 هرستها األقدام

 أو أضايت زرامات

 الر ر الواقف
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 نافذ 
 

 النافمة قر  ُيدندُ 

 التعاويم يرتل

 الُ ذا  بسبابت  يبرق

 الوذود يبرُق ز نَّ 

 ف ية األرواح تارزًا

 الالمكا  ن يف هائمة

 توقف لطحظات

 اهت  حترك ببطء

 ارمرايا وا أل وذفت

 بي يرتعد ألراه

 انعكاس مثَّة

 واحد بطو  ارمرايا

 

 



69 
 

 
 
 
 
 

 تصدعات 
 

 تصديات

 روحنرخار  إطار ال

 أمي مازالت تاايض

 أثاث البيت بالاراطيس

 مؤررخة قساوة الرازضني

 فوق األرض

 الميا يبصاو  أولئَك

 يف البرقات أنامطنا

 وميضو  رخفافًا
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 جمذوب
 

 با  الدار غطََّق

 الرباك فتحات أحكم

 قطََّل إنارة ارمخدع ن

 يرتكي احلمأ ن ذسده

 مطةاحقد ت تني الطيطة 

 ما بصايٍع مطتهبًا ر ا ًا

  لتوقفي هميا  اجملمو 

 لكاَّ بردِك

 ر يف  روت  يطسع ليل نها
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 ستعدم
 

 ُيؤسُفين

 قائمة يف امَسَك ُدّوَ  أ َّ 

 األمحر باحلرِب 

 احلي  صفصاَف َوّدع

 الرمل  وحبًّاِت

 بعمق أستنِرق

  رئتيَك يّبء

 برهيق األرض

 رميًا ستعدُم

 ارماء حتَت

 الااع حدَّ
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 عصفور
 

 يعتمُر

 ريَرُ  الرتو 

 ال رازير قبَل

 بالربيع ي نس وآرخرهم

 ُيمر بنصِف ُمحطَّاًا

  ِمسِكني
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 كمنجة ودحن
 

 وأنِت احلياُة

 وحلا َزمن ة

 يبرق وشاٍد

 الُفحش أبوا 

 الضَّ يج ِما يتطوَّى ر ص

 ِيراك يف ز نَُّ 

 رخربة يطأ

 بالسِّا لطااصرات ُأيدَّت

 (البَّرف قاصرات) فـ

 ... َحرام يطيهم الرقُص

 ترتهي ما زحرمِة

  لطعفاف الااصرة
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 احملزون البوق

 
 ما فوهة احلرو 

 ُتبطق النَّاُر

 ن النِّسر  ازرَة تقاُب

 احمل و  البوُق

 دوره أدرَك

 اهلّوة ِةتوسع يف

 وُأنقاه البائر بني

 النفخ ن أوقف

 نسرًا رما أحست 

 وخمطب جبناح
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 ال تنبت من جديد
 

 المازرة

 ذديد تنبت ما ال 

 الصور تالشت

 احلكيم ن ذطبوا

 رأسي قطََّب

 رأَس  قطََّب ثمَّ

  ِما أثر لطتاريخ ليس
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ر
 
ح
َ
 ميت ب

 

 ميت َبْحٌر

 البحوِر منفأ

 ؟ في  حييا ما

 مطح  متو  قرأ الصياُد

 قارَب  ُيخادع مل

............ 

 فالصيادو 

 مجيعًا ليسوا

 الاطب بماِت
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 أعتاب الدجيور عند أقْ

  
-1- 

 اخُلبأ حقيث يا مؤرق

 ن والعويل باحلريق

 الن اة تتنادى

 بالاناديل ليطتك ُتحيي 

 فمحرابك

  الصحو رختام 

 



78 
 

-2- 

 أيتا  الدجيور يند أقف

 أنباِك

 معنأ يتطوه معنأ

 وأنِت

 الظلِّ أيتا  يند تافني

 نبات ما مته ية

 العام ليتناسل

  ب ميتِك منتريًا مال ات

 

 

 

-3-  

 !؟ هكما يتضر بنا ما

 رخاٍو ذمع يطأ ُمتِكئني

 متتابعة دوامات إىل منتهني

 الوذع باحة يطأ ُمستطاني

 العتيق الساد   اك

  الصطب شاِهُد 
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 البوح مفاتح
 

 الترديد حكمُتَأ زطما

  البوح مفاتح يطأ

 سّر  ُيفضُح

  سيدتي بارمتيم رفاًا

 البيضاء فتعويمتك

 نالفؤاد سفح تفارق مل

  التيار يكس ُأذدُف

  أشق لطم هول

 متالطم حبر يبا 

 اليابسة يطأ أنِتو

 نيوتمهبن حصاًة ترمني
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 عشق األبواب
 

 يُا لألبوا  يراًا اخلطق أزقُر

 الفر  ذاءبر طوابرَي ناُف

 َصِدئ ومعد  م يف بوريق ُدياًء ُنردُد

  األبوا  غطََّق َما ال ُيسخبنا

 الوريق زيََّف الم  أو

  فر  بال الوقوف رخريَة
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 ذاكرتي
 
 أنثر

 
 يف صباح ندّ 

 أنقر  ازرتي

 يطأ ال ذا 

 لتنعكس الرباءةن

 يند  اك

 َأصُل لسنيين اخلمس

 تنبت أمامي مواليد أرخوة لي

 سبع  

 مثا 

 يرر 

 تتعاىل الصررخات

 يضجُّ البيت

 نتصايح ما ذديد

 لكلِّ فريق اليبا  اثنا 

 نتدحر  زكرات ثطج

 ما دو  ثطج
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 مزدمحة يأحالم
 

 يف العيد الكبري

 ويف أ ِّ ييد

 أحالمي م دمحة

 طفل يرقُب الفرح

 وز  ِّ ييد يصغر ذيُبَك

 تتضاءُل  الفرص

 أناُم سايات النهارن

 أصحو يطأ

 رمسرورةصيحاِت الصبية ا

 ارمالهي وما زانوا ي زطو  متخياًل

 تعطم ما هي آمالي ؟أ

 قبعة حطوى !

 أو قميص مل أرتده ما قبل أ ِّ ييد 

 أو لنال رببة ينق

 جمرد شيء ذديد حتأ لو خيناين !!!
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 جتليات

 
 رذاذ

 بابتساٍم الر اَ  ترقُب

 زخي را  ل  َتتطوى

 الي  دافعًة

  العما  ز نَُّ  الالهَب قيَظها

 
 ِحداد

 .... س صمُت

 حرويف يطأ ِحدادًا

 أمامِك اح،قت اليت

 ال ذا  بغرف مسورٌة وأنِت

 ن الرَّ ر حفيَف تنظُر ييناِك

 لألرض ارمتساقبة الُتوت أيواَد

 ! تراني الو

 ؟ ح رهما ما
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 حوائي
 لك رخياناتي ُأقدُم

 الغفرا  طالبًا

 هدايا  أما

 نوَقها فت ر

 الغابرة سنيين حباُل

 
 آذان
 أ انًا أمسُع

 ارمساذُد ب  تصدُح

 إل  لعبادة داييًة

 ارمدينة تكّبرُه

 ! الّتكاثر يف نروة واخلطُق

 
 نهر
 سّن  حداثة يف

 الوند نهر

 سريعًا جير 

  اَبالنسيا  َح يدرزُ  وحنَي
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 أوالد الحي

  البيت قر  الطعَب يعراو 

 ال قاق يف الرزام تنامي رغم

 بالسكو  تصيح تسطيتهم

  بهم ال ينف ر  اك رغم

 
 

 إغماضة

 اإلنعاش غرفة يف

 الكقري حملُت

 والبارئات البارئني ما

 س س،ُد ِلما

 السرير إغماضة

  الوذوه حمو مت ماًل

 

 ُبوصَلة

 اجلغرافيا ال الاطب باجتاهات

  بوذد ُياليُبين ارُممغَنط ياربِك
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 ومضات

 
 ــ 1ــ 

 مترُّ حافطُتها

 الصحراو  طرياَك يف وأنَت

  ي ل ِبال تسرُي

 

 ــ2ــ 

 الابُر

 الغمام حماِلب يف

 ُمتعسٌر

 اهلبوَل ي مُل وتراه

  ذداواًل

 

 ــ3ــ 

 ن صدى إال تالك ما

 ؟ يربوا قد ُأناس غري األمازا حتكي وهل
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 ــ 4ــ 

 أرقُد ؟ متأ

 ي،صدني اجليد و اك

 بالارنفل ارمبوق  اك

  وفمي
 

 ــ 5ــ 

 منتفضًا ياُف الدُّذأ

 الامر حضرة يف

  الضياء ُيغيظُ 
 

 ــ 6ــ 

 بغدر قطيب اىل نظَرت

 ألتفت مل حينها

 النار أططق لي وصديق

 ؟ اجلاني ما

 ! أنا أيعاُل
 

 ــ 7ــ 

 ن ذفا يراُت إغماضة شب  يف

 بي الكوُ  فصحا
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 ــ 8ــ 

 ما الطيطة س متهُا رفاًا بالفؤاد

 أرخيُط ما ترزُ  األمس ما شاوق

 

 ــ 9ــ 

 جماديف الفؤاد تآزطت

  ما مطح حبرها

  اليت أحبرت تطك

 اهلوينأبراطئ الروح 

 

 ــ 10ــ 

 الوسادة مع تآرخأ الطيطة ما

 اهل رية سنتَك إيال  قبل

 

 ــ 11ــ 

 العتيد حطم  ما يفق مل

  الصحو ن زابوس  الياظة يصارع
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 ــ12ــ 

 األرخري لاائنا يف

 حايايت أضعت

 السفر حايبة يف

  بالوداع م دمحة زانت

 

 ــ 13ــ 

 ن ابتسمْت رمَّا

 ُحَ َج الغيا  بسحرها بَطتأب

 

 ــ 14ــ 

 العينني بإغماضة إطفئيين

  اَلغُرو  حيطو وقتها

 

 ــ15ــ 

 ُيدسُّ يام ّزل يف

 بك سي رخمالُنك

 أنُبُر وأيوُد

  وأبتسم مرَّك
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 ــ 16ــ 

 ال تتاي رمادًا

  فارمبتغأ

 اح،اق

 وما العرق

 إال أ  ي،ق معًا

 

 ــ17ــ 

 الغ رية أيُتها

 توه ي

 وحيٌد الامُر

  ارمساء هما

 

 ــ18ــ 

  غطَّات الُعيو 

  فتاه يا بابها

  مبا يستدُل لو ردَّدت

   ع   هيَت لَكممبس
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 مجر بقايا

 
 ــ 1ــ 

 ؟ اهلواء أيَا

  باالرختناق  مكتٌظ  ارمساء 

 ــ 2ــ 

  ياابًا ليست الريخورخة

  العبارة تريخ أ  أرخرأ لكنين

  ارمعنأ وصول قبل

 

 ــ 3ــ 

  الببيب هما

  ارمازرة زتطك

  السطيم اجلسد يربم

  نازفًا اجلرح وي،ك

 

 ــ 4ــ 

  ليطٍة زل يف

 أراني الو.... وحدتي أرى
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 ــ 5ــ 

  الع ول الصبية أيتها

  يفَّ  مضرذًا الرعر تريَا وقت

  تارأيين ال.... إقرأي 

 

 ــ 6ــ 

  تتبعين سنيُنَك

 وتغ ُلين أغ ُلها

  فتبويين أنسُ ها

 

 ــ 7ــ 

  ارمريب هو رهيٌب

 احتكاٍم بغرِي يسفُر

 بياضًا الرأس بعصفورة ينترُر

 اشتعال حتتُ  الظاَّ وابعُد

 

 ــ 8ــ 

 الروُق م َّقين

  واألفول والتَّداني التَّالقي بادر
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 ــ 9ــ 

  لط نا  رخبواتي تتسارع

  مؤذطة شهادتي أ َّ رغم

 

 ــ 10ــ 

   تمزَّر 

  العاوق بعض

  بارمغفرة ُيمحأ ال

 

 ــ 11ــ 

  اديتهان

  الوذع رخطف ما

  أذابت وبغنٍج

 لَك رمحَة ال

 

 

 ــ 12ــ 

 يسكُا ال قد تيَّاظ

 أنَت إال الرحيم روَحك
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 ــ13ــ 

  اليد ومبابض وديتها

  الِصبا ح ر ترظأ

  العنود ارمازرة تطك

 

 ــ 14ــ 

 صدقِت

  ترى ارمرايا فيما وزَمبت

  تراِك ال ا 

 
 ــ15ـــ 

  سيرتعل ثاا  يود مثَّة

  الستار ثمَّ أسدلي مشعتِك قّربي

 

 

 ــ 16ــ 

 ن وأنِت ال حام

 سكو  بعدزما ختيفانينن
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 ــ 17ــ 

 لطورد  بائٍع ما أزقر ولست

 العمر زهرة يدي  بني  بطت

 

 ــ 18ــ 

 ؟ الصحو أّياَ  ارمخمور أيها

 ! بارمراغبة يامرة الروق قناني

 

 ــ 19ـــ 

 ! الصرير رخرية العتيق بابي أغطات

 

 ـــ20ـــ 

  ليطيت

  وذٍع قبيع

 ! ثانية ياضمينن وأنبُت
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