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رحيم زاير الغامن

حينما

 تجلت بين يديه

�شعر 
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االهــــدآء

اإىل الذي مل تنتظم اأنفا�شه اأبدًا,
وما اأن الم�َس املاء حتى احرتق..

ذلك اأنه �شوٌء انبعَث يف رئة الطني ف�شار ت�شبيحة
ها االأ�شيُل ُكحاًل يف عيون الق�شيدة ......... خطَّ
حرفه ياأبى اإال اأن يبقى جناحًا لقو�س ال�شعود,

اإنَُّه العماُد , اإنَّه الو�شوُء واخلمرُة التي عتَّقتها املالئكُة
ا�شتاذنا الذي رحَل الكوُن فيه

م�شي  ح�شن جبار ال�شَّ
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مدخــــل

�شناك 

األهم الروح 

دفقاً من هيام 

بعد اأن اأملَّ �شٌح بالوجود

�شناك

ُي�شيء 

رويداً  رويداً

و�شواًل لليقني.
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الإبحـــــار

مل   اأما زال ق�سُر الرَّ

 ُمنحنيًا على �ساحلك اله�ص ؟

 ُمتدليًا من اأعلى ُكّوة 

ُموحيًا بالإبحار

 اإىل �سواحل بعيدة !

ُم�سركًا املوج

 يف منلوِج عزٍف اأَبدي 

ُي�سارُكَك فيه 

لُق, البت�سام  الأ

 داعيًا حتى الَغمامة

كي تعذَر رحيَلك !.
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حيَنما جتلَّت بنَي يديه

-1- 
َك يَدُه طرَق �سطَح الأر�ص   حرَّ

 خ�سى توَّهم املارة �سكونه
 نطَق ببع�ص احلروف

 كي ل يتيّب�َص ريَقه,
 فاأيَن ت�سبُح الكلمات ؟ !  

 نظر برفٍق اإىل اأن�ساف النخيل 
لئاّل ت�سعُر ب�سلطة النق�ص

 فيتحّجر قلُبه !! 
ميدُّ النظَر بعيدا

 وقَف اأمام متثاله اتقاء الق�سر 
يلقي بدعابٍة طرية

 ُمراعيا هيبة املكان 
 علَّ �ساحبه يقهقه ُغباره
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 راجما الكاآبَة بح�ساٍة مل�ساء 
ما ل ُيحكى بينهما

 ل يبّثه لباقي اجلماد
قد يتوب عن �سحبته .

-2- 
ير�صُّ بقدميه الأر�ص 
ليقطَع اأنفا�َص الِعرق  

َل بعروقه  الذي اأُو�سِ
يق�سُع ما تخث

 على �سطحه املتجمد
ُيحيلُه للقيظ ُبخارا

 يتطاير حيث يرقدون 
ويف �ساعة املغادرة 

 يهروُل عرَب باب وحدته
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 بقدميه املتحركتني 
تاركا �ساحبه 

جاثما على �سدر اأر�ص 
 يف نف�سه اأمٌل ملَّ مكوثه الطويل 

 يرقب حراكا لأر�ٍص اأخرى
فهي تئُن ثقَل تيب�َسه من �سنني.

- 3 - 
واأنَت تقُف اأماَمه

م�ص  ر بيديَك ال�سَّ  دوِّ
واأنت تتحدث 

 اأعرُه ل�سانًا ناطقا
 وقدمني طريتني 

ميرجحهما 
ن�سيُمُه العليل
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كغ�سٍن دغدغه 
 ِمَلُب َحمامة 

 فقلياًل ما ينطُق احلجر 
 وقلياًل ما مي�سي بقدمني 

ُه يتمنى لكنَّ
لو ُزحزَح لأر�ٍص اأُخرى

خ�سيَة التقّرح وقوفا.
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َح�َســـــراآت

-1-
 يبُثها املاّلُح على �سفينة

 اأمهَلت الكوَن فر�سَة للبقاء 
غرَز بدَنها يف رمال املحيط 

 لَتنبِت الأر�ُص مرتني 
واأن �سيَخُه َت�سر

 حنَي َعَرَج نكو�سًا بنا 
 ُمتوِهمًا الغفران امتثاًل للعقاب 

اأُلقي هنا بتابوته 
 خ�سيَة مارٍق َطَغى

 ففزَع الواهمون بال�ّسحر »اأن األقي ع�ساَك«
 َح�َسراٌت ِلذاَك الرتاث...

ن ا�ستوطَن الأمان  ما ورثنا التنا�سَل للفتك ِبَ
يف ح�سارة الُقرنفل 
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 والورِق املُخمِر باخللود
اأو ُتوِدُع الأر�ُص تاريَخها

 يف اأكواٍخ تَت �ُسلطِة املدافن
 ليمرَّ الأريُج املُمرُغ بطيِنها الهجني 

 الذي اأق�سَم اأّل ُيداهَن امِل�ُسوخ 
فتك�سف اخَلبايا 

 ب�سالح الزمن هازئًا بهم
فاخلناجر �ستالعُب

 الُعنَق املُعتق للرهان عليه ...
هل مُتتهُن احل�سرات ؟

اأم َتر�ص الُتخوم ؟!

-2- 
نراَك من خلف اخلراب 

 هازئًا بهم وما بك 

حينما تجلت بين يديه
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 من ال�سراخ الكثري لت�ستغيث !!

اأت�ستغيث ؟ 

 وخلَفَك اأفواٌج ِمن انفجار 

 وظلِّ ذاكرٍة للحروب والهروب 

ِذئاٌب و�سواآم 

 و�سعٌب ل يهوى انت�ساَرك 

 األُفوا بيدرهم حيُث اجلماجم

َنراَك وفيَك رحى

 لالآن بحروِبك تدور ُمتهيئًا للعراك 

من اأيقَظ فيَك الب�سالة ؟

 املالُ , اخلراب 

 اأم اأنََّك تهوى القيامَة بغري �سعب !!

 َتلِفُظ �سغاَرك كاأنَّهم زفرات 

�سرَت فتكًا وِبَك ُي�ستجدى البقاء.....

 رئتيك احتكرتا الهواء 
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ورغم ذاك بنا برعٌم اأخ�سر 

ماء يحّدُق يف ال�سَّ

يرقُب املطر.

-3- 
َمن ُيرِجع اليَك

 ُكحَل لياليَك بهداأٍة...

 ِلُتلملَم بقايا ُحلمَك املق�سوم

 وُتعيَد ميالدَك الَهزمِي بافرتاٍر

 يثمَد نب�سَك اأنَّى اكتويت 

اأ اإيابًا ترت�سُد ؟

َقني فيَك الرتقُّب   َمزَّ

عجبًا !! 

جباًل ل َت�سُكو التَّ�سرُذم.

حينما تجلت بين يديه
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-4- 
الهوُل يجتاح ال�ساحل

 بوجه العاتي 

 حمطمًا ِتلَك املرا�سي

 بٍد �ساخٍب و�سوًل للطني 

يتهام�ُص الغرقى

 عن باقي الأنفا�ص 

عندها تلمُح النوار�ص املهزومة

 الناجي الوحيد !!!

واثبًا و�سَط امل�سافة ُقبالة البحر

نفا�ِسه العناَن هاِزئًا باجلزر. ُمطلقًا لأ
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املنـــايــــــــا

 تطلُب الأ�سل 
 ولو �ساحَمت طلَبت 

 من �ساعي الربيد ر�سمًا للوجه 
 ارتعَد وقَتها ....

َم طابعًا يحمُل عبارًة  قدَّ
 »ت�سدقُت ل�ستنَي م�سكينًا« فدية 
 القلُق ُيحا�سره..................

ف�سار َي�ُسمُّ روائحًا �ستى 
 الأوىل ».... الـتني والزيتون وطور �سينني«

والأخرى بغري بلٍد اأمني ...

 ُتنادي بِه الريح �سريرًا عرب بابها
 تتجحفُل ب�سواِدها

املكتظُّ بالنفي 

حينما تجلت بين يديه
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 يعقبها اندثار 
 اأعدَّ اأطباَق الوليمة 

ُر ِبها الالهثون  من طعم اخلوف يت�سوَّ
 علَُّه ل ياأتي .......................

يبعثها ُمزيفًة قا�سدًا وجه اهلل
ل�سراء الطوابِع املُجنحة.
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ِع�ســـــــق

-1- 

 الوَلُه يكتنُف ال�سدور

 حنينهما ينفرُط عقدُه ِبرفق

املُحبان

يت�ساغبان بالنظر

 يرتاميان بالُقبل 

من حرارِة الع�سق

 فيغرقان يف الُعتمة 

ملّا اأفَل القمر

 ُمعِلنًا عن ن�سوب �سوءه ,

 يلومان الليَل لو َغّيَب جنمة

ار ِمن َغمِز ال�ُسهب.   فالليُل َغيوٌر  َغيَّ

حينما تجلت بين يديه
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-2-                    

تع�سق

 تتلم�ُص الكوَن يع�سق

واجلبُل يخ�سع 

 حباُت املاِء للرمِل تتودد

م�ُص والأر�ُص يحبوان   ال�سَّ

بع�سقهم �ساعة املغيب للَّقاء .
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لزوجة العقل

 هكذا متتد 

 ُخطاي نحوي 

لأنتزع الوهم

ق  من ُكمٍّ ُمرَّ

 اأ�سدو حتى

 ل ُت�سمع تلك

النقراُت اخلفية

 الــــتي  ُتثرُي يفَّ الوهن

 واأ�سُح بنظري

 �سوَب الأر�ص 

 ق�سَد الرف�ص

 لأمٍر غازَل اجلنون
 اأنظُر اىل الوجود!! 

حينما تجلت بين يديه
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 لكن ل حراك 
 رباَه اأبطل و�ساو�سي

حيم ــُه الهــوُل, اجلَّ  اإنَّ
 تو�سط الكارثة 

كيما يحلُّ الع�سار يف قوقعتي. 
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َوجــــــــع

 اأُناديَك يا وجعي
 كيف اخلال�ص؟ 

 كتبُت حرويف بجمرك 
 وهل بخيط احلرير

 بلظى النار من اأوار 
 اأناديَك واأنا الطريد 

نني   بعد اأن طويت ِمن الهجر ال�سَّ
 ولي�ص بك من الِتحاف 

 اأُخجَلِت الأعذاُر من �سكوى العناق 
 َفوُعوُدَك حبي�سة

 بنَي م�سمعي ونداك
 هم�َص العود 
 بعدما نف�ص 

 غباَر اأحلاَنُه الناي:

حينما تجلت بين يديه
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 ال�سجى حلُنه 
 والأنامَل ترقُب ب�سمًة وهي بذا من احلائرات 

 لينزوي الناُي وال�سجن 
 رباه ُدَلني ذلك ال�سوُت الفقيُد ما نداه 

 اأيف اقرتاٍب لنجواي؟ ..... هاتهِ  ُمكّباًل باأ�سواقه
ه  واإن األَف النوى ردَّ

ل تدلَّني
ل تدّلني. 
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و�ســــو�ســة

 طيف اأخاف ملهمتي

 اأربكها

 واإن متنيت

 لو اأربكها 

 من زمن...

 دنت ... دنوت ...

 هم�َست 

 البوح �سمت ...

 ت�سيح وقد األح الوجد

بكت َقلبي ... 

�سكت.
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ُبــــريـــــر

 بالأم�ص خذلك الواهمون...
 واليوم اجلموع اأتت...

ك باأذرع...  مت�سَّ
 اأق�سمت بالطاعة لك...

 بال�سدق حدثوك...
 �سمهم اليك ...

 ل تن�سل عن حمبيك...
 ل ُتعاقر الغياب..

 �سوقهم يهفو اإليك...
 لو عرفتهم...

 ما تركت...
 واإن تركوك...

ما عرفت.
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زاغ

-1- 
 زاغ طرُفه عنها 

فاأح�ست نظرته اغت�ساب.

            
-2- 

 حنَي زاَغ
 نظُرها عنه

 اأح�صَّ
 اأنَّها غائبة 

 دفَع احِل�ساب 
 وان�سرف 

 علَّها َتاأتي غدًا
ِبنف�ص املوعد .
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طفولة غائبة

 غائبة تلك الطفولة 
 متتدُّ لليوم  

 األعابنا الربيئة
)�سرطة وحرامي( 

 اأين اأنت اليوم؟
 يف اأي اأر�سيف و�سـعــتـي؟    

 ال�سغاُر كّلهم براءة
فالن وفالنة.

 �سر�ص )�ساهر(
 وكذا )�سعاد( ت�سي بن  

قطَع تفاحة .
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راهــــــــب

 قلُب الراهب قلبك 
 يخ�سى اهلل

ه يدو�ُص على  لكنَّ
 نب�سات قلبي باإميانه 

 َيك�سُر ُزجاج 
 روحي بدعائه

ُع وجودي  ُيخ�سِ
 ب�سالبته 

فاف.   وطهر دمه ال�سَّ

حينما تجلت بين يديه
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ِج�ســــــــــــــر

 قّو�سُت ج�سرا
 مُيرجح امل�سافات

 فانفرطت الأقدام 
 تت مو�سم الرحيل 

 لتنحني اأيامي من جديد
 ملن يرافق ال�سياء

 كي يتلو عرب ذلك النحناء 
 اأغرب طقو�ص يثريها الق�ّص

 جاِعاًل ال�سفع ُيه�سم الورود 
 تاركًا اخلدود 

بال ان�سجام مع الربيع.
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 املهــد والعمــر

وعند اهتزاز
 املهد املُكّلل بالورود. 

تهتزُّ اأيامه
ها عزريُل يومًا بيوم  فيعدُّ

 ويف �سمٍت ينتقل الوهج
 اإىل مهٍد مل تعد اأيامه بعد

 غري مبارك العمر....
 فاأرجله قدمية,... بالية!!!
وعند اآخر هزة من عمره
مت�سي اأيامهم اإل يومه .
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مليكـــــــة

 يف جنبي مليكة
 اأ�سمع

 �سحكاتها عند ال�سباح
 كمو�سيقى هادئة املزاج

 تبعث بالروح 
 دفء العناق

 فمن وراء عثوق نخيلهم
 ت�سري وم�ساٌت من بريِق عينيها 

 ُيدلُّ بهما
 التائهون عن الر�ساد

 ومن على 
 يديها تهاجر الطيور

 اإىل تلك اجلبال 

رحيم زاير الغامن
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 العامرة بامل�ساق
 كم متنيت .... لو �سرت

 بهذا املنزلق العجيب
فهناك دائما ما يوقد احلريق.
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اأعمى ب�سري

 مل يرغب بال�سمع 

نكاية بال�سجيج 

ملح وجه اأخيه

ا�ستفزه !!

 فال�سوُت يخطف من الوجه �سدَقه  

 خباأ عنه الكثري 

 اأطال التفّكر بعينيه 

 الـتي حّجرهما الزمن 

 فبيدان متدليتان يهرول بالدار 

 ل باأ�ص اأخي الِبكر جمنون

اأمي: يا همهمة املُهرة الـتي ُتثري 

 ُغباَر البيت 
 لطَف  اأباه 

رحيم زاير الغامن
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 وجده عمودا ُمن�سدحا فوق الأر�ص
 يحكي �سداه 

ب�سفاه موغالت بالتناهي
 اأين الباب لأدخل غرفــتي؟

 ل باب .. بيتنا لي�ص فيه باب !!! 
 اأ�سارت اأمه للغرفة 

 فمذ كان �سبيًا ما وعوى الأمر 
 لم�سوه بامراأة عرف اأنها زوجه 

 اختزَل اجلميع .. اأمه, اأباه, اأخاه 
اأين الزوجة؟ 

نعم توجد زوجة قابعة يف اأق�سى غرفتها
اأجنبت له ثالثا ... حقا ... لي�ست خدعة 

ل ي�ساأل عن اأو لده اكتفى باأ�سمائهم .
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 يف ذكرى وفاة اجلد 

 ينت�سب هيكاًل قرب الباب
 ميدُّ يدا لالأحفاد 

 يحدثهم عن النا�ص
 والق�سِب , و�سباه

 رجع لهم عرب ذاك
فر املن�سي   ال�سِّ
 باأر�سيف الدار 
, معا�سر  فاجَلدُّ

لأول اأ�سول
احلب, اأ�سول الدرب 

اأعادُه تفرقهم 
 قال:

 �ساأجمعكم بقلب رجٍل واحد 

رحيم زاير الغامن
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 متا�سكوا املقابل يهتز 
 خافوا : ل�ست �سبحا 

 هاه عرفت 
 �ساأقف معكم 

 خذوا عكازي   
 لكن اجلبوا ثناياي لأتكلم 

ب�سني ال�سالم
قفوا خلفي : اأنا اجلّد .

حينما تجلت بين يديه
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ُفـــــرات
 لطاملا طرح 

 الفرات
 فكرة التعّمد
 باء احلياة 

 ولطاملا اأحّب النور 
 وهو ُي�سكب

 على الغمو�ص
 لتبدوا ح�سائ�ص

 النهر عارية ؛
 ف�سمكة النهر النجمّية 

 ل تر�سه

 قررت ح�سور 
 ا�ستفتاء املدينة

 الأخري
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 عن اجلمال 
 تاركةً عذوبة

 الّنهر
متجهة نحو اليباب .

حينما تجلت بين يديه
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ن�ســــــــوة

 اأتذكرين 
 يف تلك الليلة

 امل�سحونة ؟
 كيف كانت

 حماقتك
 ونحن بقرب 

 النافذة ؟
 نر�سد الّنجوم

 نغرق بعناق 
 طويل

ن�سرخ يف اأعماق
 الن�سوة 
 معلنني 

 عن تلك 
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 ال�سكرات 
 الــــتي كنا

 نخفيها 
 ل اأعلم �سيء 

 غري اأين وّدعت
 النوم من تلك

الليلة !!

حينما تجلت بين يديه
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ولـــــــوج

 لك مني �سروق 
ه الّطيف اخلجول   يعدُّ

 يف اأم�سيات
 ل تبدو الغاية
 فيها وا�سحة

 فقد جتول بالفكر
 ُتّرهات

 ل اأرغب بعاقرتها 
 واأن يدوم ال�سكر 

 قد لي�ستحيل
 البت�سام 

 وقد ترتوي 
 الأيام بالولوج

 لأقف بعيدا 
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 عن هرمون العزلة
 ملفا 

الَغب�ص ورائي.
 

حينما تجلت بين يديه
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قربــة احلـــــب

 �ساأقبل �سداِك 
 حينما يرتد 

 من عظيم �سوتك
 �ساأقبله 

 كيما ي�ست�سيط الغبار
 لأجعل �َسناه 

 ميتدُّ ب�سفاء بنَي الأيدي
 واأُمللم 

 األَف �سوٍق يتبعُث بغيابك
 واأجعله رهينة 
اأنفا�ص حريى.

رحيم زاير الغامن

45



البــــزوغ

 مل يدعوا
 الفر�سة للبزوغ

 فبعد الفجر 
 ي�سقط القمر قتيال 

 يدنو من نهاية 
 �سبح ي�سوده 

 الليل
 بزغت يف

 ليلهم 
قرنفلة 
 تكي 

رحيقها الأ�سنى
 ففي تلك 

 العتمة 
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 ل اأحد ينتظر
 فموج الظالم عال

 حّد 
النَّجم.
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بـــــــــرق

 عدين يا برق
 اأن ت�سعَل حطب
 بلدتي بومي�سك

 عدين يا برق
 اأن ت�سرَي يف ليل

 حمبوبــــتي
 عّلي اأتنباأ الوقت
 واأ�سهد الوفاء. 
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اعتـــــذار

 اآ�سف اأن كنت بعيدا عن اأملك 
 اآ�سف اأن �ساهدت الكلمات 

 وهي تذبل 
 اآ�سف اأن يف ُحُلِمي الأخري

 بدت �سورتك غري وا�سحة الألوان  
اأعذرين فاأنا غائب.
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 �سمــــــــ�س

م�ص ت�سرق من وراء �سباكها   ال�سَّ
 كنت اأراهـــا عندما تنزع عنها ال�ستار

ـــــوء..  ني ل اأفَقُه �سرَّ ال�سّ  لكنَّ

حينما تجلت بين يديه
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بلبــــــــــــل

اأذاُعوا
 يف ال�سباح

 نباأَ وفاة 
 البلبل 

 بكى لذلك ال�سغار 
 كاُنوا يحبوَنه كثريا

 وكان يا ما كان
 كثريًا ما ُيقتــُل احُلب

غار .  يف قلوِب ال�سِّ
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ِعقـــــــــد

 مرًة واأنا
 غارٌق بالغرام

 اأهديتها 
 عقدًا من غزل 

 لتعطيني
 در�سًا بفن تقدمي الهدايا 

 ففنون  احلّب
مل ُتقّر وقتها .
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تــــلك

 مِلَ 
 جّردمت النوافذ

 من ذلك
 احلرير املوؤّنق

 فاأرديتم 
 �سرت العرو�ص 

 قتيال 
 يف �سباحها 

 الأول 
 ماذا اأبقيتم للعري�ص 

 تلك 
تلك ل تعني �سيئا.
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بـــــــــا�س

 برداٍء ممزق
 ا�ستوقف

 البا�َص عنوة 
اَب املُرّفهني   اأده�َص الُركَّ

َم....  تب�سَّ
ـُه عرَب احلدود  َـّ  كاأنـ

 تقهقَر للخلف 
اأنزلتُه نظراُتهم 

ليتذكر اأنَّه بغرِي جواز.
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متاهــــــــة

 اأهيُم يف ليلي
 قا�سدًا متاهة 

 منفردًا بالآه
 اأبتلع احلزن بحذر

 �سوف ُتغتال
 كلُّ ب�سمة تربز 

 عندها تلمح قطيع الوجع
 يف اأول ال�سحر

مودعًا خميلتك الــــتي ا�ستبيحت . 
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�سعلكة

-1-
 )دعيني للغنى اأ�سعى( 

 من يهدَي لَفِم اجلياع رغيفا 
 ينام ب�سمري هانئ حدَّ التخمة 

 من يطمر قربًا من ُجوع 
 ويحرُث للبذرة

 ينّور  وجوه 
فر بقر�ص خبز  الفقراَء ال�سُّ

)ابُن الورد( ثائـــٌر بالفطرة . 

 -2-
 )اإينَّ رايُت النا�َص �سّرهم الفقرُي( 
 �سعاليكنا ما عادت تت�سن ِفكَره 

حينما تجلت بين يديه
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 يطوف العراة اجلياع بفقرهم 
 حول احل�ساد والُزروع 

العامرة بالُبخل ُمرددين: 
من ُيبدل بخبز اهلل اجلنة 

بع    ما بلغوا بحِجهم ال�سَّ
�سوا بطونهم ب�سخره. فخمَّ
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عطــــــ�س

 تالطم املوج 
 دون زبد

 ُمقباًل �ساحَله 
 من غري �سوق

 �سَرت به الّريح
 لالأعماق مبتعدة

 عط�َص املحيط 
 يا غريقًا كيف  

 ال�سبيل لرتواء ؟
 تهفو �سفتاك

وما من جميب !!

حينما تجلت بين يديه
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البيــــــع

 لي�َص للحب
 اإبعد َنقَدك 
َبهُ بعيدا  جرَّ

ُحَنا   َتف�سَ
 النظرُة لو ِبعَنا 

 لي�ص
َلِدينا َثمٌن لالأ�سواق .
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وداع

 لكم تخلدين
 يا ذكريات 

 تناهى ال�سوت 
 وعزَّ اللقاء 

 بنف�سج الوداعة 
 جاوره الهجر

 لكم يطول
 الأنتظار , 
 يف املر�سى 

  مركب للرحيل 
 اأ تودعني من 

 ا�سرتى عمرك املُ�سّيع 
 ذكرياته باحلنني ؟
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�سـديقــي

  نقٌي لالآن, حتى اينَّ اأبحث 
بي بنَي �سفتيه  عن ِتيجان النَّ

اخلاليتنِي ِمن العبودية .
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�ســــــراع

عادت ُتداعبني
يف ليلي احلجري 

كما ُتداعب ال�سجني املق�سلة 
ذلك اأنَّه ُخرافة 

والظالم يف موعد الزوبعة
ل ينتظُر ال �سدى الفرقعة 

لكن ل �سيئ
فالُدخان مُللم 

وال�سوت غادر اإىل منفاه 
لذا ل ينفع ال�سغط 

على الزناد .
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جــيــــــــاآع
  

 ل ثمن للجياع  
 يرتكون بالطرقات

 من دون �ستار
 اأمواتًا واقفني 

 عند اأعتاب 
 املدافن 

هكذا هم يا مولي,
 عندنا

 الأحرار  
 ُخم�ص البطون 

 وعن ال�سبع 
يرتفعون. 
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عـــــزوف

 كيف
 هي �سنينك اجلرداء

 يف واحة الغائبني ؟
 اأم�ستعلة باحلنني ؟

 اأمنخازة لهم ؟ 
 كعهدها ,
 اأم طويت 

 بغبار العابثني ؟
 كيف عندكم
 قو�ص قزح ؟

 عندنا هذه ال�سنة
 مل تظهر عليه 
 األوانه الأخاذة
 فقط تقا�سيم
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 تقا�سيم لي�ص اإل
 تف�سل بني 

 ِظلٍّ وِظل 
وما زال ال�سّياب ُيقا�سمنا اجلوع 
 وبويب تناهى يف ال�سحراء ....

 واأن �سبية باجلوار 
 يهمهمون

عن بقاء النخيل.
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تلآقـــي

ُينّمُر امل�سافات
وميّزُق �ساعة من ورق 

ليتال�سى الزمن 
انَّه ُحمرة الوجه 
ورع�سة الأنامل 

بارتعاد قّو�ص املوا�سم 
خافقًا باللوعة 

ُمت�سّمرًا  بنا�سية الزقاق 
ي�سرخُ  بالدروب 

األ من جُميب
واجتهاٍد اإليك 

لعلَّه يعتلي الُربى 
 ويجلو عن �سفوحك النَّدى  

 فلل�سراكـــــة 

حينما تجلت بين يديه
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 فيِك اآثاٌم ِعظام 
 َنَداِك القادمُ 

 من خلف املوا�سم »اأنا«
 ِلَندِلَق ِفنجاَن ِعنو�سِتَنا 

وَننت�سي بر�سفٍة ِمن َتالٍق. 
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تــــــــدور

 تدوُر وتدور ترتفع
 َتعَلُق بال�ّسماء 

 وتدور 
رًة بالهالل  ُمَزمِّ

جومِ للَنّجوم  ُمطّبلًة بالنِّ
ا َلَديها من ُكُفوف   ِبَ

ك   َتغِزُل �َسحاَبها ببيا�سِ
جيج   واأنَت بعد هذا ال�سَّ

مت  َغارًقا بال�سَّ
 ا�ستّلت خيوَطك ِبرفق

�ساحكًة ِمن ا�ستالِلها ِتَباعا ..

حينما تجلت بين يديه
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ـــــــج توهَّ

 اأين متكثني حددي ؟
 الّنوُر يقرتب  

يُء , لم�سيه   �سي�سِ
ه  ِك لكفَّ بي كفَّ  قرَّ

 واأجعلي �َسناه
 يعجُّ بالنَّجوم 

 ل تبعدي الكّف
مع   ففي ال�سَّ

نــٌة قد تغيب   رَّ
ج  عنَد التوهَّ

 لغياب 
ن يغيب. فل�سِت ممَّ
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نبـــوُة القلب

 بعثُت القلَب نبيًا 
 ليوؤوَب حُممال 

 بامل�ساحِف وال�سور 
 بِك ُيهدى ُعمي الذنوب 
 وبحرِفَك ينطُق احلجر
 اأعلنُت عهدي اجلديد 

 األوذُ بِك ِع�سقا......
 بعدما �َسرى ِبنهٍم ذلَك العمر .

حينما تجلت بين يديه
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عفــــــوك

 َعفوَك َعفوَك يا مولي 
َ بِخواٍر ِفعلته  كبرُيهم كربَّ

َ خلفُه ذاَك القطيع ب�سدى اخِلوار   فكربَّ
َد لغريك !!!!  ُمبيحًا لهم التعبَّ

ِقبَلَتهم النَّحر ........ 
بيح !!!  وَكعَبُتَك الذَّ

اأبرق لأنبيائَك ,
اأ�سحت خراُفنا باخِلوار تاأمتر .
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امــراأُة  الِعَنـــب

ي�ص زُق دعانا للطَّ  النَّ
 احت�سنُت عناقيَدها ب�سدة 

اِت الِعَنب.... ُمفتقًا للخ�سِب حبَّ
حُمليًا  �ِسفاَهها املرتبكة

يف مو�سِم الِقطاف.
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ُعمـــــر

 طواحنُي النهِر َت�سّف 
 بقايا ح�ساِد املوا�سم

وعمُرك كخلجان
ان�سكَبت بغفلِة ماّلح
جر   ترقُب ربيَع ال�سَّ

واحنُي َت�سفُّ َح�سادك . والطَّ

رحيم زاير الغامن

73



ِعطـــــــر

-1-
 انت�سَر عطُرك 

ار   فلالآن ُيعانُق اأركاَن الدَّ

 ويالم�ص ال�ُسقوق 

 احِلناُء ما عاَد يثُمر 

يطرح األوانًا للغرام .

 -2-
 فارَق الإغما�َص َجفني 

 فرَّ طيُفك,

 الدُار ك�سَف �سرَّ العناق

 ال�ُسقوُق نَثت �سذاك 

حينما تجلت بين يديه
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 احلناء بنيَّ األواَنِك القَزحّية
 العجُوز ُمت�سائاًل:

)كيَف دخلَت من الباب وخرجَت من دونها ؟(

-3-
العجـــوز اأو�سانــــي

 »اإحَي بها فالعمر اأُنثى«
 اآه العمر ق�سري يجري كربق 
ينت�سر كعطر ُملفًا ال�سنني

 يف غليان كحبات قهوة فوق جمره
ه . تفوح فيت�سبُب , ُيطفئ بع�ٌص بع�سَ
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حــــــُرك �سِ

 ميرُّ بال رموز
 بال تعويذٍة من زعفران

 العرافةُ  املُ�سنُة مل  تَر  الطالع 
 جنَّ الفتى بغرِي ِعلم 

يَن....  واأنِت مَترِّ
الفتى يف تكراٍر..... للجنون !!

حينما تجلت بين يديه
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اأن�ســــــــــــد

اأن�سُد الِقالَع والنَّجم ُم�ساء
وق  نازعًا  عن جدرانها ال�سَّ
 بعدما اأحَلت يل اجلدائـــل

هف  تلك الزنبقُة الــــتي غطاها الرَّ
 �ساأُهديها بل�سمًا �سافيًا للندوب 

ُ بيتًا ن�سجتُه الفاآخت  واأرمَّ
بهديل التَّكاثر 

ُمعِبدًا ِج�سرًا لن�سماِت الِعتق
فطقو�سي بقدا�ٍص ِمن نور 

حلٌن  �َسماويٌّ ُيغرُد التداين.
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ُزجـــــــــاج

 ِمن خلَف الُزجاج
ُه اخلجل ُح لِك باأ�سبٍع يخف�سُ  اأُلوِّ

 فُتومئنَي  بيٍد بي�ساء حُمناة 
 ُت�سرييَن للدنو 

واإذا بي اأماَم عينيك  
 واح�سرتاه,

باب !!  الُزجاُج غطاُه ال�سَّ
 نتعانُق من خلف اجلدار 

 نتح�س�ُص اأحجار ج�َسدنا اجلديد 
 ل ننظُر اجلداَر  فنحُن عاريان.
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اأَوقـــدِت نارا

وح   ُلظاها ُتلهُب الرَّ
 ُتيُل الّذكرياِت وقودًا لالأمل

 حمراُء يف ا�ستعار
ي الأج�ساد   ُتَفرَّ
ُتطعمها ال�ّسواء 

تات   ُتطلُق بها ال�سَّ
 متى اخلال�ص؟

�سجدتي ل تت�سُم باخل�سوع.    
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ق�سيدتي

 قارٌب بال �ِسراع 
 والبحُر بوٍج َرهيب 

 �ستغرُق فيه الكلمات 
مِلَن مُتدُّ الأيدي

 قلبي , اأ�سواقي , اللَّهيب 
اأم اأ�سِلُّم للغرق اأوراقي 

بال عوم.  
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ى الربيع َتعرَّ

 ربيعي
 ينف�ُص اأوراَقه 

واأنِت تلتحِفنَي الثَّلج 
 ِعناقي بابتعادِ  هزمِي

 َخِجاًل ِمن ِتلَك الن�ساآئم
فما ل�سوتي املبُحوح �سدى 
 يف اإياٍب للتمّرد تتخندقني 

ُمدّججًة ِبذخائر الَتمّنع .
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طيــــــــف

 مترُّ ِبَك الأطياف 
حام  واأنتَ  الزِّ

 مترُّ ُم�ساك�سًة الُنعا�ص !!
فتمرُّ عربه .....

 طيٌف �َسكى احلبيب 
 َجاَءَك م�ستغيثا 

ر:   تلقفُه َوتذكَّ
تني . طيُفها ل َيهرُب مرَّ
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خيــــــطان

 م�سى 
 اخليُط الأبي�ص

 واأتى امل�ساُء ُمتثائبًا ِبثقله
 املناديُل ما زالت

 ُتعاين عذريَة البيا�ص
 فاخليُط الأ�سوُد َيدُنو 

مر   بجنوِدهِ  ال�سُّ
 واأنِت َتِقفنَي حائرة 

اأيُّ اخليطنِيِ مدعك ؟ .
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َمنــــــون

 اأُ�سعد
 و�سعُنِك للرحيل ؟

بًا مرتوكًا ُهناك !!  و�سِ
 اأرقُب باَبِك املو�سود

 واأنِت خلَفه 
 َت�سمعنَي ُلهاثي , َنزِقي 

و ل تتعطفني
 على َمن رخ�َص الوجَد باحلنني 
 مُتار�سنَي الغيابَ بحيلِة املُ�سطر 

اأ عودًا ؟
ما عاَد َي�سمُعني جمنوُنك .
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َجحيـــــــم

 ُتغتاُل احلياة 
 ُيحمُل الوليُد للواأِد بهدوء 

 رغَم رف�ِص الَواِلِدين 
 ُيقبُل املوُت ب�سال�سِة اخلانعني

 مَل َيرِتكوا للثَّواكل 
 ُمت�سعًا للّنواح 

 َفِمن َطاَح َطاح...
وَح ِبغرِي ِحراك   و�َسلََّم الرُّ

 اأكوامًا ُتنقُل كالأحجار
كب فوَق فوق  لرُتَّ

 ولها التدلُل ُترمى برفق
قوافٌل تاأتي واأخرى باإنتظار.
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ل تــــتـــكئ

ل تتكئ
لِع اجلبري   على ال�سّ

 قد ُتنكاأ اجلراح
 وُتعاُد اإليك 

 ل�سَت الطبيب
 للّظلِم اأنْخَت َجناحا

 فاإبلي�ُص يف روحك �ساح .

حينما تجلت بين يديه
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َخمــــــــر

 ملا اأباُحوا اخلمر
 عتَّقُت �سفاآَهك للحظات ......

 ُمرت�سفًا منها كوزًا بنّيِة امللهوف
 ال�سفاُه  ل ُت�سِكر

مَ  َخمَرها؟!  َمن حرَّ
 قطعًا بحياته

ر!! ما عتََّق �ِسَفًة اأو َخمَّ
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ُهـــدُهــــــــد

 ذاَك الُهدُهد
 غاَب مع النبّي

 َمن ُيبلغنا لو َظهَرت
 بلقي�ُص بعر�ِسها

ها لغيابِه . اأم انَّ النبيَّ �سمَّ

حينما تجلت بين يديه
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لـــم اأعــــرف

 بالتَّحديد
 َمن �سرَق جيبي 

ــُه �سارٌق نبيل !!  لكنَّ
َن نقودي  اأمَّ

 للجيِب الأمين
لين�سلُه فارغا .
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لـــج كـرُة الثَّ

 كلَّما اأُثـلُثــهـــا
 تتدّوُر بيدي

 مثَل ُكرِة ثلج
 تكرُب وتكرب... 

 لُتدحرَجها الريح
 عنَد �سبيٍة باجلوار
يع�سقوَن التدوير .
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َعبـــــــــث

 اأحاوُل مَلـَلَمـــــتــي 
 اأنا املَُت�َسّظي
 ُقرَب رم�ِسها

ِعنَد اجَلدائل يف الأحالم 
عبثًا اأمللُم �ستاتي لأمتا�سك

 غالقًا باَب التمزق 
 ل تتحرجي الثمي برفق 

 لكن قللي جرَعَتِك كي ل اأتال�سى 
عيني قطعًة قطعة   جمَّ

فاه ِببل�سمِ ال�سِّ
 ننت�سي بق�سم بع�سنا 

باحِ  للم�ساء   و�سوًل لل�سَّ
 فاألقي يرتقُب �ساحِلك

بغري بندوٍل َيعدُّ زمَن الإنعتاق .
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ب يت�سبَّ

 مطرًا  نداك
 على الغ�سنِ الـُمَتَديلَّ 

 على اأوراِقِه اخُل�سر
 مرورًا بالكاأ�ص لأرتويك

 نثُمل , نرتَنح 
اأراق�سِك  وتراق�سينني .
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�َسهـــــــــارى

 َنعدُّ النُّجوَم باملجان 
نرقُب �ِسهابا 

 ُيوؤ�ّسُر بدخانِه الالهب
 األَف جنٍم مّر

 نِعدُّ األفًا ُم�سيئًا اآخرا
يا �سوية  ليم�سِ

ماء  وما مَلَعت الزهرُة بوجه ال�سَّ
 الهالُل متحرجًا من العتمة 

بدا ليلُه ذكوريًا ل جنمَة فيه.
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بفراِقهـــــا

 ليلي ِظّل 
 اأمراأٍة زجنية

 متحّجرا
 كعموِد اإنارة
 اعتاَد البطء

 ي�سري ِمن دوِن مالمح
 ِمن دوِن نتوء

 اأباغُتُه ؟ ....اأجلُد �سمَته؟
 اأ�سرُخ باأذنيه

علَّــُه ينطق
 حرفًا للتَّعريف

 ل  ثغَر  لديه!
ُمطبقًا كتميمة 
بع�سمِ طفل .
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�ســــــــوق

وُق  ُعذرًا حبيبي  َيجُذُبني ال�سَّ
 واإن كنَت غ�صَّ الإهاِب !

 يربُكَك ا�ستياقي 
 َت�ستهي التحليَق باإبتعاد
 نور�ٌص ا�ستاَق املرا�سي 

 اأرقُبك , لطفًا: َحّلق باإقرتاب
با ّ غاَب ال�سِ

رعنا ِمرارا �سُ
اأتى مرارك لل�سراع

ارفق بنا َحَذَر اإنك�ساٍر عرَب  اإنك�سار.
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ــــــــــت اأتلفَّ

 ِبدروِب الوح�سة
 ُغربة جَمنونة
 ُتلّوُث النظر 

 اأَ�ستُل ِمنها ُخطاي 
جيج  واأَمرقُ بنَي ال�سَّ

حام   َعيناي تطرُق بالزَّ
 علَّ نظرًة لعينيك

جَتلي ِبربيِقها الِفتور.
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ِفـــــــــرار

 َنَثُت َرَغباتِ الأم�ص
 من دوِن ِظّل

 اإلتقَطها ال�سائرون 
 اأعياها النتظار 

 بحاباِة النوى
 واإمتهاِن الأمل

يح ت ِمن دوِن ُعذٍر باإجتاِه الرَّ  َفرَّ
 �ساآءها الُفتور  

 ِلُتطلَق �سراَح الكلمات
 بحروٍف ثائرة

 بعدما اأُحِكَم وثاق 
حركاِتها بال�ّسكون.  
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فر ا�ستحاَل الظَّ

ياع  وجه اأمانيكَ لل�سَّ
 الدرُب ما عاَد حُمتِماًل  ُخطاك

 الأيام تدوُر بُعجالِة املُتبارين 
 �ُسبقنا

فر   وا�ستحاَل الظَّ
ياع بال اإنقطاع  حمطاُتـنـا ال�سَّ

 طوابرُي للهروب
 فللّنوى ُمدَّ ج�سٌر ُمعَبٌد بالوداع

�َسنم�سي ب�سيحاٍت معلبٍة باآه .
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دتي �سيَّ

 َقلبي
 القهوة 
 اجلمر 

 لأجلك يحرتقون 
 من تف�سلني

 َقلبي ..القهوة ... اجَلمر 
ُج اأَ�سرع . اأم ي�ستهويك من ين�سِ

رحيم زاير الغامن

99



اأَثــــــــــر

 اقتفى الأثر
 اأنع�َص اخُلطى

غر   اعاَنُه  ال�سِّ
ُثني اإقرتَب , اأخَذ ُيحدَّ

  َخجَلهُ  َياأنُف البوح 
تاأتاأ  )ممكن ....من ُلطِفَك ....لو(
ال�سعُر البي�ُص ِبراأ�سي َغَمَز َبخبث 

رف  فاأمرُتهُ اأن يَغظَّ الطَّ
 اأو يلوُذ خلَف

 ما بِقَي ِمن �َسعٍر اأ�سود 
 كي ُيتَم ال�سبُح �سناه 

او اأجلُم ما َبِقَي ِمن نزق .
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ِظلُّهـــــــــا

 طلَّت بذاك الِقواآم 
 منت�سبًة ُمذ اإرتوت 
ت يدا   اقرتَبت , مدَّ

 متاآيلت , لتطئ
املاآء ب�سفاآه مرتوياآت
 لينزوي ظلُّها خلفي

 حُمرقًة النَّدى
 على اأطراف

جر. وريقاِت ال�سَّ
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ُبكــــــاء

 الدمعُة ل اأجدها

 كثرية الثبات يف جفونك!

 مل اأق�سد يومًا اأنَّك ه�ص ؛

 ما �سر عاطفتك؟ 

 من وراِءها؟

رب!  للحظاٍت اأحتاُج ال�سّ

 يف حلظات غاية

 من ال�سعوبة

 ل اأحتاج الُبكاء!

جاعة   ُمتمثاًل بال�سَّ

كرُت عيوَن اأُمي  مرة تذَّ

باح  فبكيُت لل�سَّ

 مرًة هم�ص يف اأذيّن حكايَة طفل
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غيف  يعاين داًء ا�سمه الرَّ

 اأق�سمُت بعد كلِّ وجبة افطار

اأذرُف كوبًا من �ساي ُعيوين.
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 �سكـــــــوت 

 ال�ُسكوُت اأّخاذ ل يبوح
الرجوى تت�سّوُر اأملي

 اأ�ساَءت دربي ب�سحكات,
 كنُت األهو لطاملا 

 الوداُع قريب
ني اأبت�سم . لِكنَّ
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ليــــــــل

 ل تلُد الكلمات
 عنوانًا جديدًا

 فهي عقيم
 حلظة النفي نقف 

 مكتويف الأيدي 
 اآه من بعد تا�ستُه الآه

رُت ُقربهم  متغافاًل الفجيعة  ت�سمَّ
ك,  ُمبعدًا ال�سَّ

كاأيّن ل�سُت منهم 
 وعنَد ُخطوة الن�سحاب الأخرية 
ين اأ�سغرهم باأ�سبعه الغ�ّص �سدَّ

 اأبتـــــاه: 
 ل تن�َص الليَل ....اأذكرين يف ح�سرة

املحذور ...اخلانق !
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ذات

 نقُف حيث
 الذاِت املوؤمل

 مرَّ ال�سبا كالريح ومل نلمحه
 وقفُت اأماَم املراآة 

 �سخ�سًا اآخرا
 ُيحرُك اأهداَب عينّي 

يلوُح يل بيدي
 اأنَت....اأنت 

 يتك�سُر اأمامي ال�سدى 
 اأنَت... اأَنا ....الكهل

 - ما ُتريد؟ 
 - اأَنا الهرُم... انظر ايل 

 - ل    ل ... ل اأنظر 
�ساأهرُب منك.
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ل تخــــــافـي

 يف ليلك
 اأ�سري بروحي
 اإقرتبي اأكث 

 ل�سُت َخِطرًا جدًا
ا�ص   �سرُت الأهدى بني النَّ

 تعايل ورائي
اأنا اأن�ساٌن عادي.
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�ســـيدة املـــــا�س

 مل اأحَي اّل البارحة 

 اأطلقنا العنان 

ُمعلنني تهدمي الِقالع حني 

 تب�سمت لروحينا 

 ن�سماٌت عليلة

 اأقتلعت جدراَن الرتدد

 اأحرقتني 

 �سيدُة  املا�ص 

ت بنهنهة  اأفا�سَ

 من ر�ساِبها 

 لرتوي ظماأي
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 �ساألم�ص جدائَلها 

 بعَد اأن  نزعت 

م�ُص احِلجاب. ال�سَّ
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جليـــــــــــد

عاَد اجلليد ......
 الربيُع رحل !!!!

 تودُع بعَد ال�سكر 
 كيَف التقينا ؟ كيَف افرتقنا ؟

 بالأم�ِص املعطِر بال�سوق 
 اأ�سَحت الأزقُة �سذى 

ل ترحلي ......
بعدما األْفــِت الوجوه

واألفوا طيَفك
 �ساأقُف منتظرا,

َبُعدت ؟
 َغَرَرَك الفراق فاأَطعـــــِت !!

حينما تجلت بين يديه
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 اأيَن �سحُرك؟
متُّ وما عرفــــِت.
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نلتقــــــــي

 �سنلتقي
 ذات يوم 

 ومنحي
 برودة الفراق

 كجمرتني
 اإ�ستاقتا للرماد

 ُن�سهُد القمر 
 عذوبة اللقاء 

 فهو ذائب 
م�ص ِمثلنا  بال�سَّ

 جنعُل احلرف ُملتهبا 
 ننطُق الُلغات

كلَّهـــــــــــــــا.
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َبلِّـغ حتياتــــي

بلِّغ تياتي
 لل�سبح

 اإذ ي�سرق 
 على �ساهدة اأمي 

 ملوقدنا العتيق
 الذي فارقه الِدفء

ار   ل�سقف الدَّ
فهو اأقربهم لراأ�سي. 
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نهــــــــر

هُر ي�سري  النَّ
 بُخطًى متعثة

 والنخيُل ما زال 
 يتنف�ُص دجلة 

 ويتح�سُر الطني
 ما خلُت اأبحر

 بزورقي ال�سغري
 نا�سدًا �َسراب 
 اأو جتود علي 

 غمامــــتــي بيباب 
 اأروُم العي�ص

فرتاين اأن�سُد ال�سالم.
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مكا�ســــفات

 -1-
 اأخذُت اأتلم�ُص ِظلَّها قبَل اأن مَت�سي 

ي وَيبقى ِظلَّي. لأَم�سِ

-2-
َل  الرحيل  �ساأ�ستقيم فاخِللُّ ف�سَّ

�ساأتفقُد اأع�سا�سي 
جر  لبت على ال�سَّ اأظنُّها �سُ

واأرفع الُغبار 
عن خامتي القدمي للحب�ص فيه .

-3-
كوك   ناولني دفرَت ال�سُ

 فجيبي ي�سكو الإفال�َص وهجرة
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العديد من اأيدي )بع�ِص( الأ�سدقاء .

-4-
هادئًا عندما ل اأع�سق غارقًا بالفراغ .

-5-
 يف لقاِءنا الأخري
 دبَّ ِبنا اخُلمول 

 ِلذا اإختاري
 حباِت الُبِ بحر�ص

 فالقهوُة واأنا 
نحتاُج عنايتك .

-6-
الورقُ  الأ�سمُر كاخلبِز الأ�سمر

 كالوجه الأ�سمر 
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 ثمُنُه بخ�ص !!!!!!!!!
بال�سبط

كالقلب الطّيب .

-7-
 كاَن حلمي اأن اأبني بيت 

 وَمن ياأتي بعدي يحمي البيت 
 اأنا حلمت فقط ............ ما َبنيت 

َك اأتيت ..................... ما ُعذري لكنَّ

-8-
اأفق لت�ستفيق 

رمِّ جدارَك العتيق 
تنبه ات�ساع ال�سقوق 

ما عادت وحدها الديدان 
ت�سكُن اجلدار.
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-9-
 اقتادتُه جُمددًا ............. ذاكرتُه البطيئة 

 و�سوًل لعتبِة اأعماِقها الوعرة 
طح . .................... ففرَّ منها هاربًا لل�سَّ

-10-
 ل�سِت اأنت ...............

داِت الق�سائد  بعد اأن ترفعي عن �سدِرك ُم�سَوّ
 وتخلفيَنُه ُيكابُد �سياَع احلروِف والقوايف 

بنَي تفا�سيِل اجل�سد .....ل�ستِ  اأنت................

-11-
 يف الطابق العلوي من الراأ�ص

 ل يتحرك �سيء
فخخُت دماغي 

 موِقعًا املبنى 
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على قدميِه للرتاب.

-12-
تدقُّ �ساعـتي ....... ثمَّ تتوقف لدقيقتني 

كـي مترَّ �ساعُتها ....... وبني هاتني الدقيقتني 
......................... اأُولُد من جديد .

-13-
 مل اأَُكن يومًا ولدًا عاقا !

 لّكني بعَد انق�ساِء مدِة  نفيي
 وقفُت طوياًل اأماَم بيِت اأبي كالتائه !؟

يا رب هل اأنا ولٌد عاق؟

-14-
 �ساأرقُد جنِبك �سيدتي و�ّسعي مدَعك
 هيئي يل ُقبلًة حنون لأحت�سنها واأنام 
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واإن كذبا اأدعي نومًا....
لكنني �ساأنام .

 -15-
هطوُل املطر لي�ص اقرتاب ال�ستاء 

قد تنف�ُص الغيمُة ماَءها
�سح . خ�سيَة الرَّ

-16-
دع قلبي يع�سق بب�ساآطة

جيج . فهو قروي يكره ال�سَّ

-17-
ك   ُيدن�ُص احلبُّ بال�سَّ
 واآجٌب عليَك ال ُتّب

�ُص ثاآنية . ُيدنَّ

حينما تجلت بين يديه
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-18-
 الكاأ�ُص الذي اأَرت�سُف ِمنه 

ل تنتهي اأياُم عتقه .

-19-
لو ِعمُت......

 يف عينيِك تاأكدي �ساأغرق 
ِلذا تهيَّئي لنجدِة الغريق  .

-20-
 �سرعُت بكتابة ق�سيدتي 

ت الق�سيدة . اأتيِت.... متَّ
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�َسكرات

-1-
دُت ليـــــلــــتي   َن�سّ

 ِبعلبِة �ِسيجاٍر ِمن �ُسومر 
 لأطلَقها ُدخانا

باِحها اخَلايل من الِنيُكوِتني . ِبوجِه �سَ

-2-
 لن�سيء ال�سموع 

 ولي�سيح �سمعها بني ال�سلوع 
 تاركني اخليط الرفيع 

ي�سحب لالأر�ص هكذا مثلنا .

-3-
اخلطُّ الذي بيننا 

حينما تجلت بين يديه
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�ساَر برزخ
اأمتنى لقاآءك , واأخ�سى ات�ساعه .

-4-
 يف ن�سرة الأخبار:

 ي�سيُف املُقدم
 اإبت�سامًة �سفراَء للحدث

 يت�سفى
 حلريَقنا املتحاورون

كاأنَّهم »حميم اآن«

-5-
 ول�سدق الأخبار:

 نرجُع للمذياع 
 ن�سطُف قلبًا عليه 

 علَّنا ل نَر 
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 رجاَل التربج 
وهي تلوُك الوطن .

-6-
 اأنا الربكاُن 

 ويفَّ الناُر ت�ستعر 
 لتهاَب لَظاَي ن�سوة

 اإل تلك الفادية التي ذاَبت 
 واأ�سَحت حجارة

 بعَد اأن �َسكَن انفجاري
 لتجعَلني 

اأثوُر باأقِل ا�ستعار.

-7-
 �ساأجن ...

 اأ جُتُن معي
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 من دون �سو�ساء 
فللمجانني اأ�سرار !!!

-8-
 اىل �سديقي العزيز...................... بعد ال�سالم

 يف الأربعني ل ياأتي الع�سُق من�سجما
 فل�سَت بجناحنِي , كيَف تطري ؟

 ويف الأربعني ل متتهن العوم 
 قد ل تدرك اأيَن يكمُن الغرُق ؟

ر !!!!! هي لي�َست الع�سريَن ....... َتذكَّ

-9-
 اليوم 

 �سوف اأطرد خيالك
 من خرافـــتـــي

فطارد اأنت ال�سراب .
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-10-
 ان كنَت

 �سبحًا ل تتب�سم 
 تعقل 

 ت�سرف بب�ساطة 
 ل تبداأ بال�سغار

 لن يراَك اأحد
قني   �سدِّ

ما راأى اإن�سان  �سبحا .

-11-
 الراقدة يف

 اأحداق العيون 
 اأحرقت الأهداب...

دت برمادها   وتعمَّ
 واإنحنت للّرب بخ�سوع.. 

حينما تجلت بين يديه
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 قا�سدًة ال�سالَة �ُسكرا 
واأماًل بر�ساه .

-12-
 كلُّها م�سرعة 
 ل اأحد ينتظر
 حتى قبالتي

�سارت كالربق .

-13-
 �سدقني لن تخ�سر لو م�سيت معي الليلة 

لأريك ب�ساعة لياليك من دون الأنوار....

-14-
 �َسِمَع الغراب اأنني اجلراح

اإحتج ب�سدة , ووّجه اأن تدفن فورا .
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-15-
�سكرًا للذنوب 

 نحن الفقراء 

 ب�سٌر نحاف

 قبورنا 

 كاأج�سادنا دعكت 

 بالطني واملاء 

باب التوبة لالأغنياء

نحن منحي

ذنوبهم بال�سدقات. 

-16-
 قّلب باأ�سبعَك اجلمر 

 ل تخف 
فالناُر  ل ترق مّرتني.
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-17-
 يف اأم�سية خائبة 

 ِزدنا ذوبانا فازددَنا �ُسكرا 
ـُر ... كَّ  وذاَب بنا ال�سُّ

كُر .  فمن اإرت�سَف ظنَّ بِه ال�سُّ

-18-
 يف حلظة من اإنعتاق 

ت به  نا كما همَّ  هممَنا ِببع�سِ
وملَّا اإتقدَنا ما همَّ بنا .
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