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حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر وال يجوز طبع أو استنساخ الكتاب أو جزء  

 منه إال بإذن الناشر. 

أهيم أجمد بويا
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 اإلهداء

 متَصّنا ِبَع َلَحذي َراّل ديواِل املرحوِم روِحإىل 
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 " خارج امللكوت عّراف أور "

 

 إىل سركون بولص حاماًل فانوسه اىل القرب

 البدء خنتاره "

 لكن النهاية ختتارنا

 وما من طريق سوى الطريق." سركون بولص

 

 مبتدىُلاحلبانيُة هي ا

 منتهى؟فأين سيكون اُل

 نتهاَكبتداك وُمثوبني م

 حبٌل ميتدُّ من السُّرة إىل السِّر

 يف برج بابَل افاِتالعّر نَت العرَّاف تسأُلأو

 واحلياةِالعمر  كي يقرأَن لك خطوَط

 كك ومعراِجعن اسراِئ تسأُل

 يك ِهشَتيها وَتِهشَتاليت َت والبالِد وامللكوِت عن اجلحيِم كذلكو

*** 

 كلكامش مرَّ من هنا

 كان يرتدي املسوح 
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 همنديٌل يبكي صديِق ِهعلى وجِه

 هلةها إىل برملان اآلُميقدِّ أسئلٌة ِهوبني يدِي

 األشياِء رأى مجيَع

 ِاألسوار  كلَّ َرَبَع

 األسراِر كلَّ رَفوَع

 هي آثاره وطريَقِفقَته وَتحذاَء ُلِعَتْنوها أنت َت

 سام العمَّ إىل بالِد سلوَخ إىل بريوَت إىل كرَخ ِةانّيمن احلبَّ

 َك حاماًل يراَع

 ةئًة رطَبهرَتَك... ُميِصقِم ِبَيوقصاصاٍت يف َج

 وقارورَة فودكا رديئًة

 اٍةفََّقوال ُم ورًة من كلماٍت غري موزونٍةُقي َزِنْبلَت

*** 

 عبثًا ُتعيُد الَكرَّة
 عبثًا حتاوُل

 الذئاِب يف ليِل َكفانوَس حتمُل
 رْكيَّ، ودهشَتَك الِبِهوتتأبَّط حلَمَك الشَّ

 ورقيمًا طينيًا أهداه لك آشور بانيبال
  .القيامة يف عيِد ٍةرََّم آخَر ُهزرَت حنَي
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  األباطرِة ليَليا َس ُعْد
 سراٌب هو الوجود

 سراٌب هو اخللود

*** 

 الالرؤيا  ائي يف زمِنها الرَّأيُّ

 ُل والُعُق األبصاُر و فيِهتعُش يف زمٍن صُِّرَبمَتاُل

 عِرالشِّ يف كنيسِةٍ بال اعرتاٍف أخري  احُلها الّرأيُّ

 ُلَزاأَل َكرمِّم انكساراِتبوطٍن ُي ها احلامُلأيُّ

ى ّظَشَتيت َتاّل مدِناُل تربِةأو احلقائِب من محِل ُبَعامُلْت مهاجُرها اُلأيُّ

 جاِجكالزُّ يف وجهَك

 جاُروار والتُّالثُّ يف زمٍن استوى فيِه ها الثائُرأيُّ

 يف موٍت أكثر مجااًل وجالال اغُبها الّرأيُّ

 حيِةيف ِل عَرالشِّ ِتَدَأَو يف أرٍض عِرالشِّ صليَب احلامُل اهُبها الّرأيُّ

 اشاِتَربالَف ِةاملليَئ وايتماَن

 بال انتباٍه ُبَك تهُرًا وأماَماجََّح امكاِنإىل الّل ائُرها الّسأيُّ

 ِدالقصاِئ ُةَقْهَش

 آٍه من غرِي َنْمُني َياِئالّل ساِءالنِّ وُةْهوَش

 جبديَةَك َأْتّلَمَك وَعْتَمَطَك وَفْتَعَضْريت َأاّل واملدِن البالِد شُةْحوَو

 وِحالَب
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 وِحمكتوٌب يف الّل

 باألمِس مرَّ من هنا يُِّروَمجدَُّك السُّ

 . اخليبة باُرُغ ِهْيَفَتوعلى َك

 ؟الوصوَل ريُدإىل أين ُت

 .بريوْت عرَب رُّامللكوْت ال مُي طريُقف

*** 

 ؟الوصوَل ريُدإىل أين ُت

 إىل أين؟

 ؟أيْن إىل مدينِة الوصوَل ريُدُتَأ

 من أين؟إليها   بيُلوالسَّ

 ك؟!أين( هي أورو)َألْسَت تعرُف أنَّ 

*** 

 وتُكمَلإىل اَل احلننُي

 َك كموجٍة صاخبٍة يف أحشاِئ اعُدَصَتَي

 تهدُر وتزأُر

 قظِةثمَّ تتكسَّر على شطآن الَي

 بًاخاِئ دَُّتْرفَت

 رًا خاِئ
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 ْحِرالَب َك ملُحْيَتويف رَئ

 اٍر فينيقيحََّب وزفرُة

 .بعيدًا عن بريوت يرحُل حنَي

 والتالي؟ َلهل ضيَّعَت األوَّ

*** 

 كرانَك يف مركِب نوَح نائٌم َسكأنَّ

 ببابَل وآشوَر وُأكروبولم حتُل

 ساءالنِّ ُحُلماِتمن و أويوتوبيا من كلماٍت 

 عاريٍة على سرير أو امرأٍة تستلقي نصَف

 .ريرَش السُّرَة والَسمن يأتي لُيرِع بانتظاِر

*** 

 وتلُكَمسان فرانسيسكو ليست اَل

 "سيدوري" ليست كحانِة الكلِب وحانُة

 ىَدمبَتاُل ة كانِتانّياحلبَّ

 ىَهمنَتوبرلني صارت هي اُل

 وسان فرانسيسكو مل تكن

 امللكوت مل تكِن -ُركِرُأ -

 جِل من متوْت ؟أفمن 

*** 
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 موطٌن عِرللشِّ

 شعراٌء وللوطِن

 مثواُه ساعَة فيِه وطٌن يناُم وليس للشاعِر

 أن تنساُه َكمن حقِّ ليَسَفَأ

 !وى وطنًا سواُه؟َهوَت

*** 

 القصيدةاوي يف رِحِم ها الّثأيُّ

 هي امللكوت إنَّ القصيدَة

 من متوت فمن أجِل

 َد امللكوت ؟إذا كنَت أنَت سيِّ

3-12 -2007 
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 " تساؤل"

 

  كثرٌي احلصاُد

 .قليلون اَلمَّالُع ولكنَّ

 ضواِءكثريون يف األ

 قليلون يف العمْل

 ؟!مْلل من َأَهَف

24-9 -2016 
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 "قلَُّسَت" 

 

 ،امُلَتَسلَِّقة النباتاُت تلَك

 َلَكم َأكرُهها  ! 

 فهي ُتَذكُِّرني دومًا باالنتهازيني

14-10-2016 
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 "الكذبة"

 

 اهلل يف سبيِل فارٌس

  ِهعداِئأعلى  يِحكالرِّ هبَّ

 وَلاملسُل ُهسيَف ًاَقِشَتْمُم

 فوسًاُن َلَتَق

 رؤوسًا قطَع

 اَزَغ

 اَبَس

 نَمَغ

 َحَكَن

 َقحَرأ

  اَدَبَأ

 بهمُتيف ُك خوَناملؤرِّ كتَب

 وأنشَد الشعراُء يف دواِويِنهم

 ِهوبطوالِت ِهعن فتوحاِت

 ِهِتَرْيوَغ ِهِسأعن ب

  الَقديِرلِهإلعن ا ِهودفاِع
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 نيِهكَرُم حنُنا تليَنْباو

 ُه الّدمويَّةَمجراِئ رَسْدن َنأب

 !!ةهليِّإ والٌتَصها نَّأعلى 

20-11-2016 
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 "تعليم"

 ةالوطنّي ِةالرتبّي يف دروِس

 الوطِن عّلمونا حبَّ

 وا مّنا الوطن رُقَسف

 ةوتركوا لنا الوطنّي

20-11-2016  
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 ة"َرْي"َح

 

 اوطن الّل َرخنتان أ مغامرٌة

 ؤنايََّقَتذي.. َياّل الوطَن تاَرخنن أ ومقامرٌة

1-12 -2016 
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 ات"َبَت"َع

 

 ةَقِلْقُم اٌتَبَتَع اوطِنوالّل الوطِن بنَي

 .اؤَهَطَين َم تنتظُر

1-12 -2016 
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 "احُلّب"

 

 ؟بُّاحُل ميوُتي: َأِنن يسأُلَم َةمََّث

 ُدوَلُي : احلبُّلُه أقوُل

 وحُبَي

 ونُمَي

 يميِش

 يطرُي

 يناُم

 ُريََّغَتَي

 ُهكُلَش

 ُهولوُن

 وطعُمُه

 ورائحُتُه

 ال ميوت كاإللِه -ُهولكّن

1-12 -2016 
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 م"ْه"َو

 

 مجلأ سيكوُن لي: غدًا يقوُل ي كاَندَِّج

 مجلأ واألخرى: غدًا نِةالفْي بنَي ُدي تردِّمُِّأ

 وتارات نفسي، تاراٍت مُتوَهخر، َأأنا اآل

 .مجلأ الغَد نَّإب

 !، وَلم تكن مجيلةْتّلَوَو لْتَبْقَأ دوِدالُغ آالُف

 العدوى ألطفالي نقَلأن أوقبل 

 من قاموسي اجلميِل الغَد شطبُت

 يِداملغَتحاضري  وصنعُت

 يِدِيِب

1-12 -2016 
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 ث"َب" َع

 

 ،ًاكثري َمن حتُلأومن العبث 

 األحالِم مَن بعٌض فالكوابيُس

1-12 -2016 
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 فاق""ِن

 

 .فاقالنِّ مَن ليست سوى نوٍع الزائدُة اجملامالُت

11-12-2016 
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 "احرتاق"

 

 املصابيِح ضوَء ُقتعَش راشاُتالَف

 وهي ال تدري

 .ا هناكَهتَفالقي َحها سُتنََّأ

 احرتاق شُقالِع

12-12-2016 

 

  



23 
 

 "حقائب"

 

 ،نا الثقيلُةُبحقاِئ

 ُمُتوِنناا على َهُلحنِم

 . إىل آخر من بلٍد نسافُر حنَي

 قيِلوالثَّ ا األخرِيَن، سفُرُهَدوْح

 َب....بال حقائ سيكوُن

12-12-2016 
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 يل"ِح"َر

 

 جِرالشَّ وراِقَأك ُطنسُقَس

  ًةَقْيَرُو

 ًةَقْيَرُو

 ىَرالثَّ جوَف وندخُل

  ى اآلثاِرَقكُل

 اَهي بعَدوال ندِر

 ا األخريةَنو صالَتنتُلا َسّنإن ُك

 ًاَنَطيها... َومَِّسا ُنّنُك يف أرٍض

12-12-2016 
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 "حقيقة"

 

  ُرنغاِد وحنَي

 األوطان ُريَِّغال ُن فنحُن

 انَيالَع ها مَنُلنُقبل َن

 اكرةإىل الّذ

12-12-2016 
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 ري"ِص"َم

 

 ْ رَثَأنا مُسَأ

 رَّْقسَتبال ُم ٌةَبَتا َعَنوُمَي

 ا...؟ َنُدَغ

 رْفالصِّ ساعَة م عنُهُكُرخِبُأس

 رَّْفال َم حيُث

13-12-2016 
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 استعادة""

 

 ّباحُل كاَن يف البدِء

 يطاُنالشَّ جاَءُثمَّ 

  فَصيف املنَت اَءالرَّ َعَرَزَف

 وتَاَه اإلنساُن !

 اِءالرِّ رفِعن لي ِبَم

 !ن؟نِسَأمَتي اُلهِلإيا  ريَكَغ

24-12-2016 
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 الة""َص

 

 يلَةالّل ُعدَِّونا ُأأو

 باملآسي  ًاَنَخْثُم عامًا

 أخاه ُقعاِنُأو

 ى نََّمَتألن 

 ولن أحُلَم كعادةش الّناِس

 سياق رطِرُأبل س

  ُلبتِهوَأ

 يلَِّصُأو

 لَك

 َكَدوْح لَك

 ُنِسأْنمَتاُل ُدسَِّجمَتا اُلَهأيُّ

 يكاِس رُبأش ثمَّ

 يواِسأُل ًةَعَرْتُم

 مراِءاحَل ضويِةاأَل حتَت ُنَبْحَقَتمًا َياَلَع

 ياطنِيالشَّ حالَفَت خنَب ويشرُب

 يماِسواأل هاراِتيف النَّ
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 همراُتوت َعَفَشَكاْن وقْد

 همراُتخَِّؤوُم

 اِسعلى النَّ ُةَنِتا النََّهُحرواِئ ْتوفاَح

***** 

 تعاَل

  ُنها الكاِئيُّأ تعاَل

  كامَلَجّراِتبعيٍد من زمٍن اهُبها الّذأيُّ

 ة ّرامَل رُجَم هذِهَتِل

 يالقاِس َماَلهذا الَع

  األخرَي الفصَل َمُتْخوَت

 اَهُعبِدُم يَلِتمن تراجيديا اْغ

 يف لعبٍة العبنَي ُضحم َأنِّهم لوَنمثِّى امُلَعوادَّ

 يالكراِس عبُةُل ....هاُماْس

***** 

 بعيدٌة هَي كْم

 اءوالَي األلِف بنَي افُةاملَس

 ىَهنَتى وامُلَدبَتامُل بنَي

 ىَنواملْع فِظاللَّ بنَي
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 ناكنا وُهُه ..بنَي

 ثانيًة َتْيَتَأولكن لو 

 ياًء األلُف ُحصِبسُت

 هًىنَتى ُمبتَدوامُل

 ىَنْعَم واللفُظ

 ...ناُه وهناَك

 اَنَعَم ...َكّنَأِل

***** 

 ىنََّمأَت لْن

 ي لَِّصسُأ بْل

 َكَدْحَو ، لَكلَك

 كلماٍت من غرِي

 اتَمَتْمو َتأ

 كلمًة ن تقوَلأعن  عاجزٌة الكلمِة خارَج فالكلمُة

31-12-2016 
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 ق"ْر" ال َف

 

 وألّن االرَض كرويٌة ال مَسّطحة

 فإّن السائريَن اىل الوراء، ختلُّفا وتسّلفًا

 اىل االمام، ، تَسفُّفًا -بوهِم احلرية -والسائريَن 

 سيلتقيان يف نقطٍة ُتدعى

 ِحاِلرأس الغباِء الّط

*** 

 ىل الوراء ُدرإىل اليسار ُدر= إ

3-1-2017 
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 "حقائق"

 

 التجميل مساحيِق احلقائق القبيحة، دائمًا ما ختتفي وراَء

*** 

 َكباَب هي ضيٌف يطرُق احلقيقُة

  .الباب لُه ه لن يدخل، إذا مل تفتْحولكّن

*** 

 الِكثاْر التاريِخى دروس حّت

 لنا مل َتُعد جمديًة

 ها عّلمِت احِلماْرألّن

 ....ناومل ُتعلِّْم

*** 

 احلقيقة.  أعداِء لدُّهي َأ احلقائِق أنصاُف

 .مَسإنها كالسُّّم يف الدَّ

*** 

 احلقائِق أنصاُف

 الصرحية األكاذيِبأخطُر من 

17-5 -2017 

*** 
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 ي ألعَجُبإنِّ

 احلقيقَة أن تعانَق ميكُن كيَف

 !حّرًا ؟ أن تكوَن دوَن

*** 

  احلقيقُة حقيقٌة

 .َفِق عليهاتَّى إذا كانت وحيدًة وسط آالف األكاذيِب امُلحّت

*** 

 أسراٌر تَهُبها لنا الّسماء احلقائُق

 ا بأنفسناَهَفولكن علينا أن نكتِش

 حنُن أبناء األرِض

*** 

 كلُّ احلقائِق ليست نسبيًة

 حقيقٌة مطلقة َةثَّ

 .نني دون أن ندريالسِّ نبحُث عنها من االِف

 يف أور أسألوا كلكامش التائَه

17-1 -2017 
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 "مقاطع"

 

 عليَك األضداُد جيتمُع حنَي

 .. عظيمَكنََّأ فاعلْم

28-1 -2017 

*** 

 وراَء كلِّ فساٍد.. مال

 املاُل ربٌّ ثاٍن

29-1 -2017 

*** 

 ة باحلرّي طالُبن ُيمََّعِجبُت ِم

 االخريْن يف بالِد

 ويطمُر رأَسه يف الرتاِب

 يف بلِدِه، ويقول: آمني

1-2-2017 

*** 

 من اخلارج املؤامرُة لكي تنجَح
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 اخلا... من الّدوَذُهمن َي البدَّ

3-2-2017 

*** 

 يف الـ )هناك(

 حلىُيصِبُح الوطُن َأ 

 ويف الـ ) هنا( 

 كالرَّمِلَيْنَسلُّ من بنِي أصاِبِعنا 

3-2-2017 

*** 

 كاذب ينا.. فيلٌم تارخييٌّماِض

 رعٍب حّي نا.. فيلُمُروحاِض

 !؟نا غري فيلٍم كوميدّيكون مستقبُلَأَفَي

7-2-2017 

*** 

 سأختار ُأناسًا بال وطٍن

 ترُك وطنًا.. بسبِب الّناسأو

9-2-2017 

*** 
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 اءَقالوعي َش

 اءَنة َهاَلَهواجَل

 ن تكون غبّيًاأمن املؤسِف حّقًا 

 ن تكون شقيًَّاأولكن من املؤسِف أكثر 

9-2-2017 
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 "هكذا تكّلم اآلتي"

 

(1) 

 مّلا جتّلى اآلتي، قال:

 هيشَتالعبودّية هي أن َن

 هينَتواحلرّية هي أن َن

11-2 -2017 

(2) 

 بِةَتعلى الَع ومّلا وقَف

 بأعلى صوتِه: صاَح

 لصوصلي ْبوا َقَتمن َأ مجيُع

 دي َكَذَبةْعوا َبَتمن َأ ومجيُع

9-2-2017 

(3) 

 زيٍعَه ذاَت

 جاَءني يف املناِم وقال لي:

 ساكٌت نَتأالويُل لك. ِلَم 

 سانًا صرحياُتَك ِلْبَهوقد َو
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 وَغْيَرًة وعقاًل رجيحا!؟

10-2 -2017 

(4) 

 قال: د إىل اجلبِلِعوَلّما َص

 اإلنساُن أّواًل

 الّناموِس َفَتَجّهَم أرباُب

 اهلل ! حبقوِق طالِبنَيُم

12-2 -2017 

(5) 

 نهاٍر وذاَت

 ارِعوَقَفين يف الشَّاسَت

 وقال لي باصرار:

 ائرين عكَس االجتاِهسالٌم للّس

 امدين بوجِه الرِّيِحوالَص

 والساِبِحني ضّد التّيار

15-2 -2017 

(6) 

 َوَلّما ارتقى الرابّية
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 قال ُمحذِّرًا:

 ُيجمُِّل الوجوَه"املاكياُج 

 َرها"ولكّنه ال يقِدُر أن يغيِّر جوَه

17-2 -2017 

(7) 

 الناصّيِة وَلّما رآني يف 

 سًا:َدَنا منِّي هاِم

 شكلٌةفهذه ُم مِةْلأن تعيَش يف الُظ

 كي ال ترى الظلمة يَكَنولكن أن تغِمَض عَي

 مريض -حقًَّا -فأنَت

28-2 -2017 

(8) 

 مساٍء قائٍظ وذاَت

 لي: َفالَحَقين ليهُت

 اكدةرًا يف الِبْركِة الّرَجمن ُيلقي َحوبى ِلُط

29-2 -2017 

(9) 

 :َفثّم أرَد
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 األكاذيب حوُن أشرُف من تلميِعتلميُع الّص

7-3-2017 

(10) 

 صاح عاليًا: القبوِر وحنَي َتَقاَبْلَنا عنَد

 من اخلارِج القبوِر بييُضَت

 هياكَل عظمّيٍة فاسدٍة داِخَلَها ال ينفي وجوَد

12-3 -2017 

(11) 

 ولي األلباب رّدد غاضبًا:ا خاطب ُأومّل

 أّوُل إشارات انهياِر األمِم

 واجِنالّد هو سقوُط ) املثقفني( يف حقِل

14-3 -2017 

(12) 

 وبعد أن َهدَُّه التَّعُب

 أخذ َنَفَسًا عميقًا وقال:

 كي ُتحِرَق غابًة كبريًة

 .ثقاٍب لسَت حباجٍة إىل سوى عوِدفأنَت 

 عظائُم األموِر تبدُأ بصغاِئِرَها

23-3 -2017 
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(13) 

 صاح:وحنَي راَم الوداَع 

 َطَنُعْصامُل التواضُع

 كبُّرللتَّ اآلخُر هو الوجُه

6-4-2017 
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 )*(يواسارى""ِش

 

 وِلُبرهٍة

 َفكْرُت يف أن أموَت

 ي ويفوتِقِك يرتسُم يف ُأُففرأيُت خياَل

 ي ذكرى عتيقًةِقباِصمًا يف خاِف

 يف ُخفوت ّرْتَم

 (*)يواسارىِش

 يواسارىِشيا آٍه، 

 يا نبعًا من املاِء صاٍف

 ظالِل التوت جيري حتَت

 اًلي اهُلَويَنا حاِممِضوَي

 .كلماتي وُقُبالتي يف سكوْت

 ننتظُر الُعْمَر -مثلِك -ها حنُن

 كي يفوْت

 ومنوْت

10-2 -2017 

 حماطة بالبساتني. قدمية يف شقالوا شيواسارى: عنُي ماٍء (*) 
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 "َقَدر"

 

 َقَدُرنا 

 أن نعيَش هذه احلياة

 ُرغمًا عنَّا

19-2 -2017 
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 "عُدوَب بُل"َق

 

 أّما قبُل.. فكلمٌة

 وأّما بعُد.. فإنساُن

 والدٌة ُأوىل.. وثانية وما بينهما

20-2 -2017 
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 ثانية" "والدٌة

 

 ُوِلدُت مّرتني

 احلياِة شباط دخلُت سجَن 8يف 

 احلكومِة جَلشباط دخلُت ِس 21ويف 

 ولكّني أريد أن ُأوَلَد ثانيًة

 أن ُأولَد من املاِء والّروح

 أن ُأصِبَح خليقًة جديدة

 ُأريُد هلذا القلِب أن َيَتَطهَّر

 وهلذِه الروح أن َتطري

 وهلذا العقِل.. أن َيَتَحّرر

21-2 -2017 
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 "انبطاح"

 

 ذلك احلائُط األخضُر 

 اهلائُل

 املائُل

 اآليُل للسقوِط

 راتكم لهملاذا ُتحُنوَن ظهوَركم ومؤّخ

 لِئَلا ينهار 

 أيُّها املنافقون امُلتَِّشحوَن بالّسواد

 أيُّها الساسُة احَلْمقى

 !أصحاب البذالِت األنيقِة، َعَبَدة الدوالر ؟

1-3-2017 
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 " انطباعات"

 

(1) 

 لهناك حبوٌب ملنع احَلْموكما أنَّ 

 هِمالَف حبوٌب ملنِع ّثَة

 ا !َهَنْواَطَعَتن َيوما أكثَر َم

2-3-2017 

(2) 

 الوطُن خيمٌة ُكربى

 وحنن فيِه.. نازحووووون

4-3-2017 

(3) 

 سيكوُن لنا وطُن

 حنَي نُشمُّ رائحَة املاِء

 ويغادُر أغانينا الشََّجُن

4-3-2017  

(4) 

 ميوُت الوطُن
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 نِقُيصِبُح قالدًة يف الُعحنَي 

 اهى بهاَبَتَن

5-3-2017 

(5) 

 ها األباطرُةاحلرُب يصنُع

 ويشرتُك فيها األكابُر

 وَيقتاُت منها االنتهازيون الَقَشاِمُر

 ويدفُع َثَمَنَها أهَل الذّمِة عن يٍد وهم صواغُر

6-3-2017 

(6) 

 ال حقيقة نَت جماٌز أ ..وطين

6-3-2017 

(7) 

 لألوطاِن وداعًاسنقوُل 

 واجهاُت البيوِت حينما تكوُن

 صوَب املقابِر

7-3-2017 

(8) 

 خيبُة امَلسَعى
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 َمنَفى أن ُيصِبَح الوطن

8-3-2017 

(9) 

 َعِدمُتك خيمًة وِغطاء

 فرأيُتَك غيمًة  سوداء

 َعِدمُتك وطنًا

 َفَبَدوَت لي ُحلمًا يف غفوِة املساء.

 أنَت خيمُتنا

 أنَت خيبُتنا

 إىل الوراءِسر بنا 

10-3 -2017 

(10) 

 وما ُدمَت جمّرَد حقَل نفٍط

 سأكوُن أنا عوَد ثقاٍب

 معًا ْقنحرِتْلَو

29-3 -2017 

(11) 

 واعيًا أن تكوَن
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 مثل سيزيَف يعين أن تعيَش

  إىل امُلرَتَقىالعذاِب حاماًل صخرَة

3-4-2017 

(12) 

 إىل اآلن ما كّفرُت عن سيِّئاتي

 سيأتي؟!فهل لي أن آُمَل يف ما 

3-5-2017 

(13) 

 َقَدماَي تغور

 وِقواَي ختور

 لسُت سيزيَف كي أمحَل الّصخور

 أْرَهْقَتِني كثريًا

 َطٌن أنَت أم ماخور؟!َوَأ

4-5-2017 

(14) 

 البئيس يف هذا العامِل حنُن غرباٌء

 !تلفظنا اها البدو يف الّشرِقَزيت َغا اّلَنأوطاُن

 !اها يف الغرب ترفضناَنْدَصواملهاِجُر الرِطبة اليت َق
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 ياّلُه من عامٍل تعيس

 .. هنا وهناكفيِه حنُن غرباٌء

15-5 -2017 

(15) 

 احلّق إذا تكّلم املاُل.. خيرُس

21-5 -2017 
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 " تضاد"

 

 كّلّي الوجوِد أنَت

 واملعرفِة

 والقدرِة

 والكماِل

 والقداسِة

 جِزالَع ّليُُّك نُينا املسِكأو

 ِلْهواجَل

 ِصْقوالنَّ

 ِحْبوالُق

 يئِةِطواخَل

 واملوِت

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

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

 نلتقي إذن !؟ كيَف

28-3 -2017 

*** 
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 ون"مُش"َش

 

 َجلسُت احلاّل

 األبدّية مخرَة كي أرتشَف

 وأقوَل: أنا احلّق

  وال سبارتاكوس كي أحطَِّم القيوَد

 وُأجِهَض أحالَم العبودّية

 أمحَل الصليَبلسُت الناصريَّ كي 

 وأمسَح خطايا البشرّية

 ون اجملنونمُشنا َشأ

 ونيُنفاحذروا ُج

 على أعدائي وعليَّ

7-4-2017 
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 "سؤال"

 

 "اهللـ"ب ملاذا اللقاُء

 رين؟!خ عرَب ُجثِث اآلأن ميرَّ جيُب

8-4-2017 
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 "ندهاشا"

  

 

 ّمُرَذَتواطىُء قد َتالَش

 ي صاغرًة لألمواِجِنَحْنَت حنَي

 وتتضجَّر

 يوِرالّط مِلَحِب نوُءوالغصُن قد َي

 ويتَكسِّر

 تئنُّ من آالِم املخاِض -يقينًا -واألمُّ

 وتتأثَّر

 الرِّيِح وَلدَّى َهَحَتالسُّفن قد َت وأشرعُة

 تتمزَّقُّ، وَتسَكر هاولكّن

 ماِءالسَّ بِةْضمن َغ قد تنوُح واألرُض

 حَّرَصَتوَت

 ًاَمبكي َدقد َت واألوطاُن

 الَعَسكر ا أقداُمَهَتَطُؤ حنَي

 َيَتَعثَّر قد الِمالظَّ نِحُج حتَت هاُروالنَّ

 تأخَّرَيو
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 ناَر ُمِحبٍّ ال حيتمُل العاشِق وقلُب

 الصَّباَبِة َيَتَفطَُّر رِطكاُد من َفى َيحّت

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

 َأْخِبرني، أيُّها الكائُن

 َتْرَدَق كيَف

 اَنآثاِم قَلَل ُثحِمأن َت

 من قبُل ومن بعُد

 !كوى أو تتذمِّْر؟الشَّ من غرِي أن ترفَع

14-4 -2017 
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 "رغبة"

 

 تراٍب حُضَم األرُض

 ر.َشوالوطُن َب

 فَمن لي بوطٍن

  ؟!إذا ما َفَسَد الَبَشُر

27-4 -2017 
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 ة"َقاَرَف" ُم

 

 ُيراِوُدِني ُحلٌم لسُت ُأريُدُه

 أحتاُجُهوَيجتاُحِني َوْجٌد لسُت 

 .وُكلََّما َيْغُمُرِني َأَمٌل، ُيْرِغُمِني َأَلٌم

 ..لسُت أدري

 َأِسرُي الرَّْغَبِة أنا، َأم يف الُغْرَبِة َأِسرُي ؟

1-5-2017 
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 وَغَزل" "لغٌز

 

 ٌم ال أُلمُّ بِهَلِفيَّ َأ

 َوَهمٌّ ال َأهَتمُّ لُه

  َوَثمََّة أمٌل فيَك ال َأَملُّ منُه

 َفِمْل، ِمْلَء ِفيَك 

 فما ِلِفيَك من رحيٍق َلِفيَّ َوِلِفيَّ

 َأْرَتِشُفُه

 وأكَتِشُفُه 

 َفَأْرَتِعُش َوَأْنَتِعش

 ، وأنَت ِعْشوأموُت

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

 !ٍم َأَلمَّ بي؟َلأيُّ َأ

5-5-2017 
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 "ٌلَم"َأَلٌم وَأ

 

 وإياليف  ِلفي وِإْلِفيَأيا 

 َأَماًل َأَلِمي فيَكَأْلِفي 

 َحوَلَك وأُدْور َفَأُلفُّ

 كالّناعور

 َأْمِضي حاِلمًا َأَبَدا

 !أؤوب حاماًل خيبيت َكَمَداو

 عاملًا أّني زائٌل

 اليوم أو غدا

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

 كيف سيلَتئُم َأَلمي؟

 َلمِلُم َأَمِلي؟وكيَف سُأ

6-5-2017 
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 ن أقول.."" هل لي أ

 

 ينينتاُبأمٌل و ُيدغِدغينحلٌم 

 فهل لي أن أقول كلمًة وأمضي

 هائمًا، تائهًا إىل آخر األرِض

 يوِعي وُجِعَجحاماًل َو

 ياِئَيي َوِلِفم َأُكتاركًا َل

 حالمي وذاكرتي العتيقة أوأقالمي و

 ديقةالصَّ َيي ونرياِنساِتاَكَشوُم

 ة ّلَقَعامُل وصورَي قَةزََّمأشعاري امُل وخمطوطاِت

 أبدًا  اخلاسرَة اياَيَضوَق

 يِقْسقي وِفْشِع وحكاياِت

 ي ياِئِري ِوربياِئوِك

 يفِتَرْجي وَعِتومعرَف

 واملكشوفَة َةّيِفاخَل وأسرارَي

 راقيي وِعجبيِن الَعَرِق وَعَرَق وقارورَة وأوراقَي

 ياهاِتَفي وَتساِتَوْلي وَهاِنَيَذوَه

 يابسًة وفرشاًة
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 !ر؟َجوالضَّ ِرَجالَغ رقصَة وفراشاٍت ترقُص

 هل لي أن أقول كلميت

 ؟..........وأمضي

15-6 -2017 
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 "تأّمالت"

 

(1) 

 قلُت ِلحظِّي ِمْل حلظًة َفَملَّ

 لَّىَخَتي َفِنّلُلَخَتَي ُهيَفوِخلُت َط

 أيُّ حظٍّ حظيُت

 َولِّ، عسى ولعلَّ ،ُرْح

29-5 -2017 

(2) 

 االسألُته بعد غيبٍة ِوَص

 اَلَعوَت مريَكوقلُت له: َحكِّم َض

 مريي ُمْسَتِتٌر منفصُللي: َض فقاَل

 صاال؟!اّت و منُهترُج كيَف

31-5 -2017 

(3) 

 قلُت ِلَحظِّي تعاَل.. َفَتَعاىل

 ىاَلَوَتي حلظًة َفِمَلوشكوُت َأ

10-6 -2017 
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(4) 

 بَِّحن ُنأكافيًا  ليَس

 املوَت ال يهزُم فاحلبُّ

 بال.. افتداء

17-6 -2017 

(5) 

 وبى ليُط

 وٌل بوطٍن من سبعِة اآلف عاٍمحُبفأنا َم

 وما زلُت أنتظُر.. الوالدة

17-6 -2017 

(6) 

 فرمن السَّ مل أتعْب

 ٌقْويف قليب َت اَلفما َز

 ُهإىل وطٍن أَتَوّسُد

 يِنلفَظه كي ال َيّسُلَوَتوَأ

18-6 -2017 

(7) 

 ا األنهاُر ال ترِجع إىل الوراءَهَدْحَو
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 قاءاللِّ وَباحُلبِّ دائمًا هو َص رِيفخطُّ َس

18-6 -2017 

(8) 

 شكلة.. ُماحلياُة

 عضلة.. ُمواملوُت

 وألّننا أحياٌء أموات

 عضلةنا .. ُمفمشكلُت

19-6 -2017 

(9) 

 لسُت أشكرَك ألّنك أحَبْبَتين

 احلبِّ احلبُّ.. ملُء بل ألّنَك

20-6 -2017 

(10) 

 َكِتَرْضيف َح

 وريُضى عن ُحلََّخَتَأ 

 فأَتَجّلى...

 ُر.. احلاِض فأنا الغائُب

21-6 -2017 



66 
 

(11) 

 لَزاأَل منُذ ..ناتارخُي

 زوحُن تاريُخ

23-6 -2017 

(12) 

 يحبثُت عنِّ

 يِلْعَن ُتِني حتَتْدَجَوَف

 يى بأصِلاَهَمَتَأ

24-6 -2017 

(13) 

 ُتبِعُدنا اجلغرافيا

 اريخهدِة التَّيف َو ُطسُقَنَف

26-6 -2017 

(14) 

 لَك ال قيمَة

 َمَعَنا ْنُكم َتما َل

 للكلمِة ال قيمَة

 ىَنْعَل َمِمْحم َتما َل

27-6 -2017 
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(15) 

 حِرالَب مزيِقي ليست يف َتِتَزعِجُم

 شي على املاِءوال امَل

 ي كتبُت على املاِءنِّي هي َأِتعجَزُم

 خبزًا وَشَجر ْتَرَهكلمًة خضراَء فاْز

28-6 -2017 

(16) 

 روبهي.. احُل اخلرائِط لرسِم طريقٍة أفضُل

28-6 -2017 

(17) 

 أنا صّباٌر، أنا َجَمل

 ؛ي لِك كبري، مثل األرِضحّبو

 ر وال َتَمّلَشالَب ينَيها ماليف أحشاِئ فهي حتمُل 

11-8 -2017 

(18) 

 خوف عالمُة ضى، بل أكثرُهة ِرليس دائمًا عالَم السكوُت

16-8 -2017 
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(19) 

 !أسود؟ متفائاًل يف واقٍع َك أن تكوَنهل يف وسِع

16-8 -2017 

(20) 

 مل يبَق لنا اّلا اهلوامُش

 مْهالَو عليها لعبَة لكيما منارُس

 اُتَبَتمل يبَق لنا اّلا الَع

 َدمَق ىَءوِطلنا َم كيما جنَد

17-8 -2017 

(21) 

 والَوَجُع مل يبَق لنا إّلا احلننُي

 الَتْعَبى األرصفُةهذه و

 طارات وُنَودُِّعنستقبُل فيها الِق

20-8 -2017 

(22) 

 احلياُة كتابٌة على سطِح املاء

21-8 -2017 

(23) 

 ضيٌف َزاَرَنا
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 قبَل مئاِت السِّنني

 ُهَتاَدَفْمَنا ِوَرْكَأ

 َتَأبََّط داَرَنا

 حنُن َأْمَسْيَناظلَّ هو و

 بال داْر

 نبحُث عن ملجٍأ أو قراْر

24-8 -2017 

(24) 

 زواِجاحَل كلِّ رغَم ٍةهواَد دوَن ُهيشقُّ طريَقُكن قوّيًا كاملاء، فهو 

24-8 -2017 

(25) 

 ُعَقها َت... على أشكاِلى الكلماُتحّت

1-9-2017 

(26) 

 نا لألمِس ليس حبًَّا بِهمدحُي

 نا اليوَمحاِل ولكن سوَء

 وخيبَة أمِلنا بالغِد

 ات املاضيَحَفُتغرينا بتقليِب َص
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 رِة عليِهْسواحَل

2-9-2017 

(27) 

 حِرمع الَب ي وحيدًا يف هذا املساِءِنَتْيَل 

 ي كما أشاُءبِكَأ هناَك

 ُرِضَتْحَي على شعٍب باَت

 دِرقالدًة على الصَّ ووطٍن صاَر

3-9-2017 

(28) 

 وَلِئن وقفُت على األطراِف

 ... هناْكا أراَكيَمَكِلَف

 يف املركِز

 ي إليَكذبِنْجَت

 ال أحد سواْك حيُث

4-9-2017 

(29) 

 هاُلغاِززهورًا ُت راشاُتالَف ُدِجال َت حنَي

 احلدود بعيدًا، وراَء تسافُر
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 ي باحلننيوتكتِف

 وىلاأُل ماِءللسَّ 

5-9-2017 

(30) 

 اآلن رحُلي َنعاِلَت

 ا الّثْكَلىَنِنعن مداِئ حُلي نَرعاِلَت

 ري لنا وطنًا بال أحزانشِتوَن

6-9-2017 
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 ة"َبْي"َخ

 

 رُضواأل ماُءهو الّس

 هولوالّس وديُةواأَل اجلباُلهو 

 اللواقي والتِّوالّس نهاُرهو األ

 ُلواجلداِو هو الينابيُع

 ولُقواحُل ساتنُيوالَب شجاُرهو األ

 فولةوالطُّ والذكرياُت هو البيُت

 ةوَلُهوالُك با والشباُبوالصِّ

  وُروالّص شياُءهو األ

 غوروالّث ماكُنواأل اريُخهو الّت

 بوروا يف الُقَون َثم وَمقُهَشْعم وَنفُهن نعِرهو َم

 يي وأباِئجداِدأهو 

 يي وانتماِئِتويَّهو ُه

  واحلياْة هو الوالدُة

 وما هو آْت هو ما فاَت

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

 ذاَه عجبًا لوطٍن يّتسُع لكلِّ
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 !! ناِب ويضيُق

27-8 -2017 
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 ق"َرمن َو " بيُت

 

 مُكريُدُألسُت 

 ًاَمُلوا لي ُحبيُعفال َت

 ةيَِّصْقي امَلوا ذاكرِتُممَِّروال ُت

 ةهبّيالذَّ جمادَيأوال 

 يِّدوا ليَشن ُتأمنكم  ريُدُأال 

 ٍقَربيتًا من َو

 ووطنًا من نفٍط وكربيت 

 ةامَيَراحَلالزِّنا و أوالُد فيِه ميرُح

12-9 -2017 
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 "ةَبْعُل"

 

 ن أناَمَأ ريُدُأ

 .الوسادُة ينفُر منَِّتَف

 يلُِّلِنُتَظ حوُةالّص ماُءالّس

 باِرت بالُغَلَسَتيت اْغاّل جوُموالّن

 لي ُمِسْبَت

 ييّنمِسي اخَلِهْجُن مثل َوَغضَِّتامُل والقمُر

 ُيشِفُق عليَّ

 ناشرًا نوَرُه بسعادة

 ْسَتِعرةيف ليلٍة ُمعَتَمٍة ُم

 ادةالَعما هي ك بال كهرباَء

 ةاَدنا، أيُّها الّسأّما َأ

 يبًاِئفأظلُّ َك

 نَةِمزي امُلباِتْيأجَترُّ َخ

 ي ِتَذُقرَب ناِف

 امكانالّل عِن البحِث عبِةوأدخُل يف ُل

11-9 -2017 
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 ض"وْيْر" َت

 

 على َتَقيُِّؤ كلماٍت واِمُت على الّدي اعتْدوألنِّ

 عرًا م ِشُهيها بعُضسمُِّي

 ُت َعَناًءوجْد

 مِتيف الّص

 كةى املتحرَِّمالدُّ على ضجيِج

 امُلَتَلوِِّقني عاِتَجْعوَج

 .ةوَخاملنُف البالوناِت اِتَعَقْروَف

 بطي على الضَّفِسَن روَِّضإىل أن أ أحتاُج

 ريِماحِل نهيِق َلمَُّحي َتِعبوْس كي يكوَن

 .فادِعالضَّ يِقِقوَن

 يج الِبَغالِحوَش

 ..اخِلراف أِةأَموَم

 ويِلي الطَّساِنِلِل كيَف ،ولكن

 كوَتالسُّ أن يتحّمَل

 !جيج؟هذا الضَّ على كلِّ

18-9 -2017 
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 " إرحْل.."

 

 .....ْلا ارَحّيَه

 ْلا ارَحّيَه

 عن وطٍن حْثواْب

 خباِراأَل إىل نشراِت فيِه ال تستمْع

 .السياسة اِرّجُت وأكاذيِب

 

 ْلا ارَحّيَه

 غابٍة الفيِفيف َت ْروِس

 .أشباحًا شجاُراألال تبدو فيها 

 

 ْلا ارَحّيَه

 خيانًة االختالُف فيِه عن وطٍن يكوُن

 .اَنهيأمتُن لَس ال أحَد حيُث

 

 ْلا ارَحّيَه

 إىل مقهًى واذهْب
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 أحٌد فيِه َكُفال يعِر

 أحدًا فيِه َملَِّكوال ُت

 ُق السَّمَعرِتْسمن َي وال يأتيَك

 اذِعلساَنَك الّل ويسرُق

 تقريرًا ُمَتّباًل عنَك ويكتُب

 .ةَلَصىل املْقإ ثَكَعْبوَي

 

 بعيدًا ْلا ارَحّيَه

 يدًا ِحَو وكْن

 ساِنواللِّ الوجِه غريَب

  قنَيلَِّمَتبعيدًا عن امُل

  نَيلِِّقتَسوامُل

 .نَيِحِطَبْنوامُل

 مينَةالثَّ َكشياَءأ امحْل

 احلزينَة َكوذكرياِت

 ْلِمَتْكيت مل َتاّل َكوقصائَد

 دَت من أوراٍقوَّوما َس

 .يقةِتالَع َكصوَر واحفْظ

  على احملراِث َكيَد ْعَض
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 .اءَرىل الَوإ وال تنظُر

 

 يا ُيوسَف ارحْل

 َكال يريدوَن َكفإخوُت

 لَك يكمنوَن

 .لك وحيفروَن

 

 ْلارَح

 ديَمالَق البيَت َودِِّع

 البيِت يطاَن، ِحيطاَناحِل ِلبَِّق

 واياوالزَّ

  وافَذوالّن

 شياءى باألَلاحُلْب والدواليَب

 َكدَيِي ِةبَضبَق يِةاِقالسَّ مَن رْبواْش

 صغريًا فعُلَت كما كنَت

 .َكفِّبَك رِةالعاِم وِزاجَل جرِةَش ْحَسواْم

 نِبالِع زاَلْرسى َعَنوال َت

 ِظْيالَق اَمّيأ َكَتوَلُلْيذي كان ُيظّلُل َقاّل

 البيِت ذي وراَءاّل وَرنُّالتَّ دِِّعَو
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 مسِموالِس باجلوِز ِمامُلَطعَّ احلاِر اخلبِز قراُصأ حيُث

 الصِّبا  اِمبأّي ُتَذكِّرَك

  .رَِّمامُلْح ضِِّنَغَتامُل أمَِّك ِهوبوِج

 

 ْلارَح

 ّرِةَبْغامُل َكعن مساِئ

 قرَبَأ جوُمفيها النُّ عن مساٍء تكوُن واحبْث

  مجَلوَأ

 نصَعوَأ

 ىصَفوَأ

 ُرَطها امَلُلِسْغأرضًا ال َي واترْك

 لِجوالثَّ ِرَطامَلالغيوِم ولى بُحْب إىل أرٍض خضراَء
 

 حْلاْر

 ونُه َوَطَناْدعا َيّمع

 .ونُعناَزَتمناطَق عليها َي اهُجْرو

 راِبما دمَت فوَق التُّ ارحْل

 فيِه تكوُن يأتي يوٌم فسوَف

 .رابالتُّ حتَت -َكمثل آثاِر-

19-9 -2017 
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 "إنهزام"

 

 ياِتيَبا من َخَنُمحَرٌج َأ

 جمروٌح أنا من معاركي الدونكيشوتية

 ٍل ثائٍر وأمٍل سائٍرَمَأ بنَي ندوِلكالَبُح رَجَأَتَأ

 جِِّرَحَتدي امُلَسيف خارطِة َج

 ًاَقِصًا، ُملَتَقِزُملَت

 ًاَلَمي َأراحاِترِتُح من ِجْجَأ

 أَلْمِلُم به َشَتاتي

 َنزِمائي امُلَتمُّ به ِشُلوَأ

 َنِمْدوامُل

 ا جسٍد َيْقظَّى من ُبَشوما َت

 .هاياتوَب الّنى َصاخُلَط حثَُّي

 ُلَمرحٌب هو اأَل

 ُمٌب هو اأَلَلْرَح

 وأنا... حبٌر بال قرار

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 
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 ...ني"ُأذُكْر

  ك"وِتلُكَت يف َمْئإذا ِج

20-9 -2017 
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 ق"ْو"َش

 

 آتي سوَف ْنا يُكَمْهَم

 طائٍر َصهوَةيًا ِطَتْمو ُمأحًا و ساِبأاًل راِج

 حِري على الَبِشسأْم

 وِققًا بالشَِّرَتحسآتي ُم

 بًابًا، ساِغراِغ

 ناكيين.. ُهفانتظِر

 حِروالَب الغابِة عند ختوِم

 ي بناِفَتْحوهي َت وارِسيق الّنِعال صوت إاّل َن حيُث

 شجاَراأل ُدِهْدَهُت يُحوالرِّ

 ْرسََّكَتَت مواُجواأل

 ْرَكْسوَن ا انتشاًءَناَهفِش ُقَحْسسَن هناك.. سوَف

 ْرَبوَخ ُمبَتَدٍئ من مجلًة مفيدًةي بِنوَن

25-9 -2017 
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 اء"َبَر" ُغ

 

 حنُن اٌءَبَرُغ

 فارغًة حالمًاُف أِشرَتَن

 امُلّرة املساِء ي قهوَةِسَتْحوَن

 ياِئالنَّ ِفيِصعلى الرَّ ُمعَتٍم قهًىيف َم

 لنا: ويقوُل ُراألشَق ُلاِدتي النَّأفي

 هىْقامَل اغالِق ُدن موِعاآل حاَن. ذرًاُع

1-10 -2017 
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 " تاريخ"

 

 اريخايا التََّحَض حُنَن

 ِهِتَمحَكا يف َماياَنَضا َقَنْلجََّس

 ناآلحّتى و

  !اريُخا الّتَنْفِصْنُي مْل

  !ستقبِلامُل مِةحَكا يف َماياَنَضا َقَنْلجَّا َسَنيَتَل

5-10 -2017 
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 "نيِقَي"

 

 جيدًا َلُميع باراباُس

 ُبشاِغامُل يُِّقوهو الشَّ

 يحللرِّ َقُهَلْطَمن َأّن َأ

 كارل ماركَس ليَس

 بِةَشعلى اخَل ذي ٌعلَِّقاّل ُنِسأْنَتامُل بل ذاَك

 .ريْحالضَّ َنْطَب وَسَكَن

* * * 

 جيدًا َلُمعَت ُةّيِلَدْجامَل

 هوِةالشَّ ِلباِئحِب ُةلََّقَعوهي امُل

 اَهقلِب اَضَيَب َأنَّ

 رويٍضو َتأدٍة اَهَجُم َثَمَرن ُكمل َي

  ِهياِئْلِل من َعاِزالنَّ ذاَك حبُّبل 

 .رَشالَب ي بنَيمِشَيِل

* * * 

 جيدًا َلُمعَي ّيوِسُسْرالَط شاوُل

 َتَطرُِّفوهو الفرِّيسّي امُل
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 وحّيوالرُّ دّيَساجَل بنَي الفرَق نَّأ

 وِحاملذُب ذاَك قَبٌس من نوِر

 َرَصالَب يُبِصُي ًىَمَع

 ريةِصالَب َذواِفَن فتَحَيِل

* * * 

 َلُمعأنا أيضًا أ

 جيدًا أعَلُمم، َعَن

 ًةثانيَّ َدوَلُأن أين لو أردُت نَّأ

 ديدًةًة َجليَقَخ رَيِصأَل

  امَشكلِكىل إ جَأْلن َأَلَف

 الٍٍّن َضْبأي كِمَتْرَأبل َس

 َكِنْضيف ُح

  ربِعنيا اأَلالدُّ على جهاِت أيُّها امُلَعلَُّق

 دىبَتامُل فأنَت

 هىنَتامُل نَتأو

 ىَهَتْشوامُل

9-10 -2017 
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 "ُددََّجَتَي ٌمُل" ُح

 

 باقيًا ما زاَل ي القديِمِمُحُل

 مل ينتِه بعُد

 ُكلَّ صباٍح يِتنافَذ ُعَرْقَت ما زالْت يوُرفالّط

 ةٍة مساوّيحَلي لِروِنُعْدوَت

10-10-2017 
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 س"َو" َه

 

 هاِر ي يف رابعِة النَّوِسُل فاُنِمسأِح

 اْدَهألحبَث عن وطٍن أبيَض أو ِم

 ذي رأىاّل يُد ذاَكِففأنا َح

 ااَهَفَتفاْق يف ُأوَر جنمًة

 يعاْدامِل وَخَرَج باحثًا عن أرِض

25-11-2017 
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 ة"يَِّدَه" اَل

 

  يِدُت يف الِعزْنَح

 ُيْعِطين أحٌد ْمَل إْذ

 ًةهديَّ

  ..يرأِسرْقُت ِبْطَأ

 يداِئيدًا َوِحُت َوْيَشوَم

 إلّي  دَُّتْمَت ٌةَئداِفٌة ّيلِجَخِفّيٌة َثوكانت يٌد 

 :لي تًا يقوُلوتًا خاِفَص ُعمَسأو

 .يِتَمْعَن يَكِفْكَت

 ُةيَِّدنا اهَلَأ

…....... 

 ! يلوِئاُنَمٓاٍه ، َع

26-12-2017 
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 ض"وْيْع" َت

 

 َةلجّيي الثَِّتَيْحِلُق ِلسُأْط

 ِةَنوََّلامُل اشاِتَروأزيُِّنها بالَف

 امليالِد جرِةي َشضاِهلُت

 لِجالثَّ وِةْسمن َق اربَةاهَل افرَيَصو الَعُعأْدوَس

 يهاكي ُتعشَِّش ِف

 ائِعالضَّ بِّ والوطِنفء واحُلَم بالدَِّعْنوَت

27-12-2017 
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 ال""ُمَح

 

 حواِلاأَل وِءمن َفْرِط ُس

 جوِدواأَل ِدّياجَل عِن ا ال نبحُثَنْرِص

 على  الّربَّا ُرشُكبل َن

 !ئني يِّالسَّ ِنحَسَأ

 !ال؟امُلَح مَن ِديِّاجَل ا وجوُدَدل َغَهَف

4-10 -2018 
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 اء"َنوَف " ميالٌد

 

 ُنوَلُد، والُصراِخ باألمِل

 رين.خنولُد لُنْفِرَح اآل

 ،َرُبْكبأن َن ُمغارًا حنُلِص

 هايات،اىل النِّ مِرالُع طاُرنا ِقِب ُمدََّقَتَي وحنَي

 اأُلَول. ىل احملّطاِتإ جوَعالرَُّنَتمنَّى 

 ِرَبالِك ِةطََّحوَم ِرْغالُص ِةّطَحَم وبنَي

 .ياةا احَلَهُماْس ى معركٍة طاحنٍةَحَر تدوُر

..........…....... 

 .اءَنالَف حَوَن خطوٍة ُلوََّأ امليالُد

21-2 -2019 
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 "ةاَبَت"الِك

 

 الوحيدُة هي املهنُة

 َلِزَتْعأو َن َداَعَقَتَن فيها أْن ُكِلْميت ال َناّل

 ًةَنْهِم ليسْت الكتابُة

 َدر... َقالكتابُة

27-4 -2019 

 

  



95 
 

 ّطة"َح"امَل

 

 ...طٌَّةَحهي َم

 طَُّةامَلَح بل هَي

 رِظَتْنِة َنَبَتعلى الَع وحنُن

 رِجَفْن، َنثوُربل َن

 .رِصَتْنأو َن وُتُمَنَف

 طَُّةهي امَلَح

 خرىطًَّة ُأَحَم كوَنَت ا أْنَهريُدا ال ُنَنولكنَّ

 طَّةَحامَل ريُدال ُن

 طَّةَحامَل َدْعما َب ريُدُن

9-10 -2019 
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 ة"اَنَهِت"اْس

 

 ونُقسِرَي ِةَمْتيف الَع كلُّ السُّراِق

 يا وطين إّلا ُسّراقَك

 ٍةَقِرلِّ َسُك عَدم َبُهَف

 ًا !!ّيِفَحًا َصَرَمَتْؤُم دوَنِقْعَي

16-10-2019 
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 "ُبَب"الَس

 

  َة َغَدْت َمْحَض ارتزاٍقياَسألنَّ السِّ

 راُقِه الِعِسْفى على َنَكَب

 ينًاِزَح رِضى يف اأَلَووَث

 واربًا للسُّّراقُم ظريِةاحَل تاركًا باَب

24-10-2019 
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 وك"ًا ُفَمّلي داْيَظ"وْت

 

 اِقصةاملدُن تْفَخُر بأبراِجها الّشاخمِة ونواِفريها الّر

  ِةزداَنها امُلوشوارِع ها الِعراِضوساحاِت

 يَنِدْبوأنِت يف ُعرِسِك الدَّامي َت

 األْبَهى

 واألْشَهى

 واألْزَهى

 مريُةاأَل -َدِكوْح -ألنَِّك 

 وىل واألخريةاأُل

** 

 بامَلَداِد عراُء يكتبوَن القصائَدالشُّ

 وأنِت باألمحِر القانيِّ تكتبنَي من جديٍد

 القصيدة تاريَخ

 لألباِء واألجداِد ثنَيَعْبوَت

 (1)الِعراِق احلضاراِت وملاٍض مَن

 التواصِل واالمتداِدرسالَة 

***** 
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 رَة السََّهَم ليَل شاطَئْيِك ساَعِهْلِتاْس (2)النَّواسيُّ

 ى بالكرِخَ  َقْسَتواْس صافِةَم بالرُّسََّنَتَف

 اقَر امُلَعتََّقَة َوَسِكرى مّلا َعَشَتفاْن

 .وايف حتَّى السََّحرياِد الَقِجا ِبَدوَش

 بِه آنًا يلوُذْمِك َظَحْفحّيا َس (3)واجَلواهريُّ

 .عرَأّنِك َنْبُع اخلياِل وأرُض الشِّ َلُمفهو يع

 ًةَقالنَّخِل ساِم رآِك فوَق( 4)والَغزاليُّ

 ى الَبَصررَما على َمَدّنى ما َبَغرَّ بِك َفَفُس

 ما رأى ِسرَّ ْكدِرُي لكّنه مْل

 ذاَك الَقَمر!؟ ماَع خدِِّك أم كاَنالِت كاَنَأ

 ا احَلِكي والسََّهراَهَيْعيت َأاّل اُدَزَرْهوَش

 الصَّباْح ( 5)فاْدَرَكَها وشهرياَر

 وسَكَتْت عِن الكالِم امُلباْح

 يِكيَنَع ْفِءنامْت قريرًة يف ِد

 صافرِي على الشََّجْرَسْكَرى بَسْقَسقاِت الَع

***** 

 بها وُيْخَتَصُر ى الوجوُدَنْغيا أغنيًة َي"

 ..عراسيــــــــــــا مكمََّلَة اأَليا ألَف ليلٍة 

 ..َيغِسُل وجهِك القمُر
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 (6)"ُهموعَة الشُّعراِء غرِبَتيا َل

 ةيَدِصوَق ي سالٌم لِكقلِب ْنِم

 ةيدُة اجمليَدريدُة الوِحيا أيَُّتها اأُلنثى الَف

 اِء مَن الرَّمادَقي كالَعْنانهِض

 ما َبِلَي من ُحَلِل السَّواد وارمِي عنِك

 ا دُم ِعرساَنهاأنِت اليوَم عروٌس حّنأَه

 (7)لتظّلي دائمًا على الَعرِش َمْقُصورة

 ُتعيدين جمَد تالِد األجداْد

 اْدَفاألْص لَُّك لألبِد طِّمنَيَحوُت

 )*("وْتَظلي داميًا فوك منصورة"

 َأَجْل. إنَّي أحتدَُّث عنها

  .بغداااااااااااْدأحتدَُّث عن ... 

12-11-2019 

 :اهلوامش

 الِعراق: مجع عريق، وليس املقصود بها البلد (1)

احلسن بن هانئ احلكمي من أشهر شعراء العصر العباسي. ويكنى بأبي  (2)

 أبو نواس بشاعر اخلمر َفِرعلي وأبي نؤاس والنؤاسي. وُع

(: شاعر عراقي، ُيعد من بني أهم 1997- 1899حممد مهدي اجلواهري ) (3)

 شعراء العرب يف العصر احلديث. ويلّقب بشاعر العرب االكرب

 .(، املطرب العراقي املعروف1963 - 1921هو ناظم الغزالي ) (4)
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شهرزاد هي اجلارية اليت كانت تروي للملك شهريار حكايات ألف ليلة  (5)

 هو امللك يف احلكايات نفسهاوليلة. وشهريار 

مقاطع مقتبسة من قصيدة) بغداد( لألخوين رحباني، اليت غّنتها فريوز.  (6)

 ذهب الزمان وضوعه العطر .......ومطلعها: بـــغداد والشعراء والصور

ُحوٌر -املْقصورة من الّنساء:املصونة امُلَخدَّرة املَنعََّمة يف بيت ال ترتكه لتعمل  (7)

 . واجلمع : َمْقُصوراٌت  .-ٌت ِفي اْلِخَياِمَمْقُصوَرا

ا َنْتَدن باِعإاقية محاسية شهرية يقول مطلعها: )*(مقطع من أغنية وطنية عر

 ة دمَدْحا َوَنْتَدوْح ا حدوْدَنْتَقّرن َفإ  .....ْمَتْلالوطن ِن حبِب حدوْد
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 ا"اَيَد" اهَل

 

 ايا ُكلُّهاَداهَل

 امرىٍء كانْت من أيِّ

 من أيِّ نوٍع كانْت

 من أيِّ َمْتَجٍر كانْت

 بأيِّ ثٍن كانْت

 وأليِّ غرٍض كانْت

 :والوالّز قابلٌة للوصِف

 هاكُلَش

 هاُنْوَل

 هاُنْزَو

 ها ُمْجَح

 هاوُلُط

 هاُضْرَع

 هافاُعِتاْر

 هاُكْمُس

 .هاُتمادَّ
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 هديُتَك أنَت

 عجيبٌة غريبٌة 

 اياَداهَل لَُّك ُهِبْشال ُت

 واياوالّز األوجِه لِّمن ُك

 يهاداِنُي فال وصٌف

 اويَهحَتَي اٌءَنوال َف

 ليََّخَتَفَلَنا أن َن

 احمدوْدّلال نَتأأّنَك و

 َتْلناَزَت

 ا احملدوْدمَناَلَت َعْلَخوَد

 َت مّناوَدَنْو

 األَزل  أحَبْبَتَنا منُذ ألّنَك

 نابُّوُتِح

 ، بال حدوْدىل األبِدإ

31-12-2019 
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 لة"" احلاِف

                          

 ينِرْشمهداة إىل ُثّوار ِت

 هالُِّقَتْسحافلٌة َي الوطُن

 لوناِزون والّنُداِعالّص

 لِّ َصوٍب وَحَدبمن ُك

 الشََّغب رَيِثُيٌد ِلصاِع ثََّة

 وٍن وسبحٍة ُنْثمٍَّة وُعٌد بِعصاِع وثََّة

 بي الشََّعِطمَتَيوى بل ِلَقو للتَّال ليدُع

 ٌد ببذلٍة أنيقٍةصاِع وثََّة

 َيَتَوثَّب  يكاُد نفوٍخوكرٍش َم

 ًاَقْشِع يوَباجُل ُقعَشَي

 من َرَكب لًَّة ُكَسْلمُط ِخْخَي

 بكلِّ أَدهلم ِب ُمِسَتْبوَي

 الَذَنب  ٌد ميثُِّل دوَرصاِع وثََّة

 ِهظِِّلبُع سيِّده َكْتَي

  ِهَمْرضاِتوى لوي على شيٍء ِسال َي

 الطَّلب  حٌش حتَتنا َجأه: شعاُر
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 ما َسَببخٌر يصعُد دوَنآو

 ال يدري روِفٌل كاخَلَوْثَأ

 يف َشعباَن أم يف َرَجب كاَن إْن

 عب الشَّ بأرداِف ُهصياَنفرُك ِخخٌر َيآو

 خٌر َيَتَقّوُد بال حياٍءآو

 كاعبًا أو ُتَرب -َجِذاًل-داعُب ُي

 وَدّب من َهبَّ َيَتَقْحَبُن لكلِّ

 اِتَتخٌر يصعُد ليأكَل من الُفآو

 ويشكُر اهلَل على ما َوَهب

 خٌر حيمُل اإلبريق ألبي َلَهبآو

 رَتُه من ُبقيا قذارٍةؤخَِّل ُمِسكي يْغ

 ت بِه من َفرِط ما َتَزْقَنبَقلِص

 ُه الرَّغي والّلغوخٌر مهنُتآو

 بكَذسيِِّدِه األ صورِة وحتسنِي

 ويُلذيَلُه الَطخٌر حيّرك آو

 واخٌر َتّبْت يداُه َوَتّب

 يرقُص كقرٍد أعمى

 وأخرى محَّالُة احَلَطب
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 تعٍة ونكاٍحوأخرى بائعُة ُم

 الَطَلب تقبُض أجرًا ساعَة

 لةدون يف احلاِفما أكَثَر الصَّاِع

 ! ديِد واخَلَشبُدقُّوا على احَل

*** 

 !ما أشقاهم ازلوَنالّن وَنازِلوالّن

 بَدباعًا بكلِّ َأينزلون ِت

 ةطَّة التالّيلوا احمَلأن يِص قبَل

 ة بالَعَطبَلصابَة احلاِفإى َشْخفثمَّة نازٌل َي

 الَتَعب  ُهدَّوثَّة نازٌل َه

 دُتُه الّسنوُنَهجوٌز أْجَع َةوثَّ

 دَّببظهٍر تقوََّس وَتَح

 فُر والسََّغبالسَّ ياُهْعن َأوثَّة َم

 والصََّخب جيُجالضَّ ُهَجَعْزن َأَم وثََّة

 برََّغَتَيًا ِلأَسنازٌل َي ثََّة

 ٍةَطْرَض بِبَسخٌر نازٌل ِبآو

 يَنِدا أحُد الّصاِعَهجََّرَف

 اِبّكالرُّ محِةمن َز ناِقِتباالْخ خٌر يشعُرآو
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 الَغَضب اُهرَتاْعائَق َفالّس بُهِجْعخٌر مل ُيآو

 ل َهوَل الشََّغبمََّحَتوآخٌر مل َي

 وَهَرب يِحللرِّ ُهاَنيَقفأطلَق ِس

 ِعالواِق باألمِر َيِضخٌر َرآو

 بّجمن االحتجاِج والشَّ ِعٌبخٌر َتآو

 بَحَسَفَتَنّحى جانبًا ثّم اْن

 :افذِةُه على الّنَيِعخٌر كتَب َنآو

 بَرَشَو هُرالدَّ ليِهكَل َعهنا يرقُد وطٌن َأ

 :ينِداِعالصَّ هِتُف بوجِهخٌر َيآو

 برَّه برَّه وُلُيالّذ

 رَّةى أبدًا ُحبَقلُة َتاحلاِف

*** 

 عبالشَّ على أكتاِف ٌد، صاِعٍدصاِع سوُأَأ

 "يقَِّح آخْذ ْلناِز"، ٍلحلى ناِزَأ

10-1 -2020 
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 "سِّر" ال

 

 يهاِف َنوَطَتن اْسإاّل َم ُهُقِشْنَتْسٌق ال َيَبَع وللبيوِت

 يهاِف ن عاَشإاّل َم ُهُدكاِبٌق ال ُيْشِع ولألماكُن

9-2-2020 
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 ة"يَلوَل يالي األلِفمن الَل خريُةاأل يلُة"اللَّ

 

 سقَط َصَنٌم

 األرِض أصناُم وِفْت من َجَقَثَبفاْن

 إنهاَر البيُت سريعًا

 رامرِة واحَلْفاَجُر بأبناِء الزََّه فَحبلْت

 ِرَوَقعْت سارة يف األْس

 وها امُلدامَسَباها األغراُب، أذاُق

 ِة ِبَبْخٍساَسَخالّنوِبيَعت يف سوِق 

 قراَءكجاريٍة روميٍة َش

 واأَلعَجام فاقَتَسَمها اأَلعراُب

 يوِل واألقزامَوَوزَّعوها على الّذ

 وا اأَلَناَم واأَلنعاماُقوَس

 يِهِقليِّ الَفمبنهِج الَو

 .َوَورَثِة بيِت اإلمام

….................. 

 َتَيتََّم األوالُد

 واَتَبدَُّد

 َتَهجَّروا
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 وا َغْرثىباُت

 وناُموا يف اخِليام

 َط الّزحاموضاَع الشَّرُف وْس

 ُأْسِدَل السِّتاُر

 ساَد الصَّمُت وحلَّ الّظالم

 المَفَسَكَتْت شهرزاُد عن امُلباِح من الَك

….................. 

 ون؟وا حيُلُمأيَّ ُحُلٍم كاُن

 ون؟وا َيْرَتِشُفأيَّ َوْهٍم كاُن

 !ُحُلمًا، ُربَّمامل يُكن 

 فالمة اأَلقَيكان فيلمًا هوِليّوديًا ال ُيشِبُه َب

 طوياًل، بال انتهاٍء

 زاَدُهم َمَلاًل، أوهامًا على أوهام

 أحالم َواْنَقَلَب ُحُلمهم أضغاَث

…................. 

 سقَط َصَنٌم 

 َط املعبُد والُعبَّاُد... وطاَر احَلَمامَقفَس

 األبوام الِغرباِن ونعيِب فَلسَت تسمُع غري نعيِق

9-4-2020 
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 " اعرتاف"

 

 يف احُلبِّ َلاِشُد أنَّي الَفَهْشَأ

 جنحُت يف حّبَك يا وطَن املوِت واحلياه

 وعليِه وقَّعُت أدناه

16-7 -2020 
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 "فوتوغراف"

 

 ماِء اأُلوىلبعيدًا عِن السَّ

 هاُفِرْعبعيدًا عِن األمساِء اليت َن

 ِرِم الِبْكَدالَقىِء واِطبعيدًا عن َم

 كرىِر والذِّوالُتراِب امُلَضمَِّخ باملَط

 و األشياُء اجلميلُةبُدَت

 ... حَض صورٍة فوتوغرافيةَم

18-7 -2020 
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 داد""ارِت

 

 ري زورٌقوألنَّ حاِض

 واقفًا  أتأرجُح فيِه

 جهوٌل ال أفَق فيِهي َمِدوَغ

 ًا َقْسرًا َبِذَجْنأِجُدني ُم

 بوٍل بذكرىْحَم قديٍم ٍطإىل حاِئ

 .ِخيفَة الَتْيِه عليِه ىُءاتَِّك

***** 

 نا َعَتَبٌةُرحاِض

 وَغُدنا غياٌب

 ... وماضينا َمالْذ

24-7 -2020 
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 ة"رآوامِل ذُةاِف"الّن

 

 افذِةوأنا أنظُر عرَب الَن

 أرى األشباَه واألشياَء واألشباَح والشََّجْر

 فأعوُد ُمنَتِكسًا إىل ُحجرتي

 مرآتي، أَتأمَُّل فيها ذاتيأرنو إىل 

 .فأرى فيها الَبَشْر

 ُت صواَب النََّظْرْدَقي َفلَِّعَلَأ

 َورَأُعد أرى َغْيَر زائٍف مَن الصُّ َفَلم

 أم ِنْلُت بصريًة فوَق الَبَصْر

 فصرُت أرى ما ال ُيرى!؟

*** *** ***  

 امتداْد افذُةالّن

 ارتداْد رآُةوامِل

26-7 -2020 
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 "غرامحكايُة "

 

 يثًا إىل اأَلمامِثى َحسَعَي مهبعُض

 أو يف امَلَنام ْحراِو َك: مكاَنمهوبعُض

 يدًاِئالَقهَقرى َو يعوُد مهُضوبع

 عائٌش بسالم ولكّنُه

 مَن والرِّيحإّلا أنَت، صرَت ُتساِبق الزَّ

 بكلِّ شغٍف وإقدام ساعيًا إىل اهلاويِة

َتها يف ِسفر ْلجَّيت ّساّل َةهبّيالّذ َكوحروَف َكوامساَء َكماحيًا أفعاَل

 اماألّي

 قوِشوالّن الكتابِة خطوِط َك وكلَّرَباَك وَخبتَدحًا ُمماِس

 نغاِمواأل واحلكاياِت والقصائِد ِمواملالِح ّلاِتَسات وامَلدارّيواجِل

 شامبال َخَجٍل ، بال احِت

 تاماخِل ى وسوَءَعْسامَل يا خيبَة

 ُمَنعَّمامًا اِلتى أراَك َسلي: َم قْل

 مًا ُمَكرََّما ؟وغاِن

 رامَغ حكايُة زِناحُل َنَك وبنَيَأَبْي

 هرزادا َشَهْتَويت َرا اَلكاَياحَل من تلَك
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 تام؟َة اخِلَفأن ُتدِرَك َش دوَن امْتفَن

 يِلالّل ظالُم َكَكَرْدَأ هْل

 الم؟ َفَسَكتَّ عن املباِح من الَك

  يِلالّل طاِرسافرَت يف ِق هْل

 ()َحَمدـفلى دوَن أن مترَّ بماٍء ُسَس حَوَن

 الميف وجِه الّظ ِقْشَة الِعَحْييَح بقهٍر َصِصأن َت دوَن

 القهوِة ّقَع َدَمْسأن َت دوَن

  يِلشّم رائحِة اهِلأو َت

 اَك أعداؤَك وَبنوَكِرأْغ هْل

 ِة والَقَتام؟َمْتبطقِس الَع

 حراِءالصَّ مَن فنَياِحأغواَك البدو الّز هْل

 ترَتِشُف احُلزَن والدََّمرَت فِص

 امُلدام؟ يًا بكأِسِشَتَنُم

 بوٌةَأنَّها َك ُقْل

 وٌةْفَغ

 يٌَّةاِسَوَسْكَرٌة َن

 المديَّة يف عامِل الّظَبقدًة َأوليست ِر

 وَزأنََّك ستؤوُب مثَل مّت ُقْل
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 بارنفَض عنَك الُغلَت اَرَتْشبُقبَلٍة من َع

 امهلذا السََّخ َمسِلَتْسلن َت ّنَكَأ قْل

 المَك ى من غرِيشيئًا، حتَّ قْل

 يِنهَرالنَّ خوِمُت ُرَك عنَدِظَتْنَأَن

 المورًا وَسُبًا وُحَحَرَف يُضِفَت

 ئَةِرَتْهاَننا امُلُل َأكَفحِمَن أْم

 نيِح لَّا ُكا الَتْعَبى َمَعَنوحقائَبَن

 ا؟ َنساعَة موِتَنتظر أو َن حَو الّلامكاِنَر َنهاِجُنِل

 ْنِيولو باألَن اسَتِجب االن يا وطُن

  منْيآآآآ: آ نقوَلِل

20-2 -2021 
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 )*(" يف الّطريقٌةَصْق"َر

 

 َلْم تكْن سوى رقصٍة يف الطَّريْق

 لكّنها َهيََّجْت شعبًا

 فاْنَتَفَض،

 !!َفَهبَّ والتهَب كاحلريْق

***** 

 كم مَن الرََّقصاِت سنحتاُج

 ميْقليّت الَعَفنا االْسوِمو من َنكي نصُح

 ذيَن نرفُع السَّيَف يف وجِه االيقاعحنُن اَل

 والشَّهيْق ِمناُغُق الَفْتَوى ِلَوْأِد الّتوُنْطِل

***** 

 واا ارقُصَيوا، َهارقُص

 يف احلاناِت، واحلدائِق، واألِزقَِّة

 ريْقوعلى َجَنَباِت الّط

 تفيْق -ينا َهمَدْتِف-لعلَّ ُجثًَّة 

 راِن اخَلوِف الصَّخرّيولعلَّ َهْمسًا خلَف جد

 يكُبُر فُيْصِبُح ُصراَخًا أو زَّعيْق
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 قِص شيٌء فليَس كالرَّ

 يُهزُّ أبداَنَنا اليت َغزاها الصََّدُأ 

 ا اليت َلفََّها التََّعُب الطَّْحليّبَنونفوَس

 وُيعِتُق عقوَلنا القاِبَعِة يف صندوٍق َمْعِدِنّي

 .كذخائِر ِقدِّيٍس يف كهٍف سحيْق

***** 

 َلْم تكْن سوى رقصٍة يف الطَّريْق

 لكّنها َهيََّجْت شعبًا فاْنَتَفَض،

 ُثمَّ َغطَّى رأَسُه بالّلحاِف

 يف ُسباٍت عميييييييييْق -كدْأبِه-َوَغطَّ 

25-4 -2021 

)*( شاب وشابة يف السليمانية رقصا يف الشارع، فقامت القيامة، وهّب 

 ((.! شنيعة اخلادشة للحياءاملتدينون ألدانتهما على فعلتهما ))ال
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 " حُلُم قديم"

 

 غريًاا كاَن َصَمعنَد

 رًاْسحْيُلُم أن يكوَن َن كاَن

 ًاصفورُع حّتىًة أو اَمَمأو َح

 ِبْكرماِئِه الُيَحلُِّق يف َس

 ناَحيِه وْسَع املدينةُمفِردًا َج

 يوَر ُد الّطن حيِسمل يُك

 هاِلْكلَش

 ريوزّيا الَفَهِوْدها أو َشماِلأو َج

 إىل األعالي،  دّيَمْرها السَِّقْوها وَشِقْوَتِل بْل

 هاِتّيِرُحِل

 ا ّوَهُمُسِل

 اَهِتَيؤوِلْسوالَم

 نُعْصأو َت زرُعَت تُكْن فهي مْل

 ثلُهِم للمدرسِة تذهُب وال كانْت

 ينَِّغوُت ُبوتلَع ُصترُق بل كانْت

 ينٍة يانٍة اىل ِتنِدمن ِس طرُيوَت
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  ٍكهاِلَتٍط ُمومن سطٍح اىل حاِئ

 ارى َكالسَّ ما باَل عليِهاَلَطَل

 .ولُخريِة ُدٍر أو تأِشَفَس واِزبال َج

 

 َرخَضفيها َأ شيٍء لُُّك يت كاَنيف القريِة اّل

 وِزشجرِة اجَلو َكنُمَي ُمُلاحُل كاَن

 ىَدامَل وَلُط ُهاَنغَصبُّ َأَرِئْشوَت

  :ّنيَغُيَف يوُرالّط ّط عليِهُحَتِل

  "يرة ُمّري بَهِلاْيالَطيور يا ِط"

 :فريدُِّد الصَّدى

 "ّوي ْلَهليرة َضاْييا َشِمْسَنا الّد"

 كم متنَّى أن يطرَي يومًا، َثمََّة،

 ياِنِة من اجلبِل احَلّدانيماِء اليف تلَك السَّ

 ! ىَعَس كْم

 َيِطرْ  بْيَد أنَُّه مْل

  !ىَعْسيا َلخيبِة امَل

 كانْت ُأمنيًة، 

 ُأغنيًة َظلَّ ُيردُِّدها 

 ِهِعساِمعلى َم
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 رْهْيا َأَحٌد َغَهْعَمْسَي فلْم

 ردِّدهاُي ّتى َنِسَي أنَّه كاَنَح

 نَع طائرًة من ورٍق وَقَصبولكّنُه َص

 ٍةَريف َبَك وعّلَقَها خبيٍط طويٍل

  -مثل نوَح-ومحََّلها 

 باْرمنها الِكُك ضَحَي يت كاَناَل ِهياِتيََّة وأمِنحالَمُه الوحِشَأ

  "يطانريي يا ورُق وِخريي يا طّيارة ِطها: " ِطُلغاِزوَأنَشَد ُي

 يًا اِلّلقْت َعَحَف

 ..ريِثى يف اأَلَتَتواَر ى كادْتحتَّ

 

 َبْغَتًة

 وٌد طٌر أْسُل َماَطَهَتَي

 يمِج، وأزيٌز َرُد دُّخاٌناَعَصَتَي

 ...يْمِدائرُة يف السَّيُع الطَِّضُط وَتْيُع اخَلِطَقْنَي

 ...ى احلُلُمالَشَتَي

 هاِفْتَح حَوى اأُلمنيُة َناَوَهَتَت

 اًل،َثِماًل اِقَثُتيُل ُمُم الّليَِّخُي

 ّنا السَّكراْنّكُر َحَذَتَيَف

 كاْنالدِّ ِفلد َخاِعالَق
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 يطاْناحِل يرَتّنُح ُقرَب

 ربَُّص ُمَتَلصِّصًا َتَي

 .رياْنِلُس نظرًة من بنِت اجِلَتْخَي ُهلََّع

 

 ِبَندالّيِة الِعحزيٌن َك َنإّنه اآل

 ةاَلَمُف القارورَة حّتى الثَُّتِشْرَيوَس

 ِةحرََّر من قانوِن اجلاذبّيَتكي َي

 مينًا وِشماالويطرُي على األرِض َي

 ا ِطْر إن اْسَتَطْعَت يََّه

 يحللرِّ َةيَط والَبَكَرِك اخَلُرواْت

 يَف الظِّل ِفأو َأِفْق َخ

 من جديٍد مبعجزٍة  ْمُلواْح

 تظَر يدًاْنَن وى أْنملُك ِسَنُعد َن فلْم

 وِق السَّحابن َفا ِمَنْيتدُّ إَلْمَت

 ِة الزَّمن والتُّرابَدْها من َوَنَلِلَتنَتِش

 ،"ايرالطَّ رْقَواْلَه ْعَم ْرْيِطب وْنُرْهينا ُنو ِف"َل فـ

 راِئعادِة هذا احُلُلِم الثَِّتعلى اْس ُرِدْقّنا َنو ُكوَل

 ن األحاسيس،ذوِة ِماجَل بهذِه

 ر،اآلِس ِفَغ، بهذا الشَّواِنُفْنبهذا الُع
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 على الَفَرار-ِخْلسًة- ُرِدْقّنا َنو ُكَل

 وتّيُبَكْنمِن الَعمن هذا الزَّ

 ا ُهَنْيَهًةَنْيِقَلَما َب

 مار ْضقاعِد امِلُش َمِرَتْفَن

 .ِلَماَن اأَلَصُبَشغٍف ِح ُرنتِظَن

 صانٌر هو احِلخاِئ

 صان ٌر هو احِلخاِس

 وى من الرِّهان ْدفال َج

 اَخَش حنَي

 ُم منُهْظَن الَعَهَوَو

 ضراُءحالُمُه اخَلدََّأْت َأَصوَت

 طاَر بعيدًا 

 خرىإىل مساٍء ُأ ه طاَرولكّن

 أكثُر ماًء

 ومًاُجسًا وُنْمولكن أقلُّ َش

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

 ة !؟يَِّقأَما زاَل يف احُلُلِم َب

5-6-2021 
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 أَره" ذي مْل"صديقي اّل

 

 ريخاأل إىل سعدي يوسف يف وداعِه

 

 فوُسدي ُيْعَس

 ذي مل أَرُههو صديقي اّل

 ننَيِس عشُت معُه

 يهاها ولياِلبنهاراِت

 لها َظْنوها وَحْلحُب

 ُتُهْلراَس

 راَسَلين

 فينةواملِه الّدُت على َعغْص

 جة جِة واملاِئاهلاِئ ِهخضُت يف حباِر

 لّيَزهِ اأَلرحاِليف َت سافرُت معُه

 ندبادّيةّوالتِه السَِّحوَت

 وَحَلْلُت حيُث حلَّ وَثَوى

 يطلُّ عليَّ حّتى يف أحالمي كاَن

 يبِصواسِج يف أبي اخَلحالِب والَكَم الّطْعاًل معُه َطحاِم
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 ّلباتِه الّشعرّيةَقدِه وَتُرَمزواتِه وَتُمَحدِّثًا عن َن

 ذاٍن َأنَّى شاءْئي بال اسِتيزورِن

 اءَفلِن واخَليف الَع

 .ويطيُل الزيارَة رغمًا عّني

 نا النَّخلِة يت بقامتِه السَّامقِة كعمَِّتاَلَبجيلُس ُق

 ِر قاميتَصفأخَجُل من ِق

 يين بقصيدٍة وحشيٍَّة َتنَضُح شهوًةفيواِس

 وُحبًَّا وحّريًَّة ووطنًا 

 بكي على َوَجِعنانضحُك ثمَّ َن

 … رينَفْرِط البكاء خاِئونؤوُب من 

 ا معًاَنْسَلا َجياَم

 نتوميم لثاا يف مسرِح ر بصمٍت كما يفعُل املمثلوَناَوَحَتَن

 يبِةيف الَغ حيضُر كاَن

 ويغيُب يف احلضور 

 اَينشرُب القهوَة أو الشَّ

 (يجارًة ) يعلُم جيدًا أّنين ال أطيقهايوّرُث ِس

 كنُت أكّلمُه 

 جيبين صامتًا وُي
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 قنعِةواأل وِروالّص والرموِز واالستعاراِت ولكن ببالغٍة مغّلفٍة باجملاِز

 أحيانًا، ساطرِيواأل

 نَياِيأَح ِلَلّد امَلَح ُلِصٍة َتوببساطٍة وخفٍة ورشاقٍة وتفاصيَل يومّي

 ّنا اثننيُك

  .إّلا إّياي وا يروَنولكن ما كاُن

  !اخلمسينات أعرُفُه منُذ

 (انرَصأّوَل ما سّطرْت أناِمُلُه )الُق

 ُه ُتْعتاَب

 .يف البصرِة وبغداَد

 ُت معُهْنَجَساْن

 .يف البصرِة ونقرِة السَّلماِن وبعقوبة

 سافرُت معه ُمطاَردًا

 .نَدّباس وَعَعْليدي ِبوِس ام وبريوَتاىل الكويت والّش

  َن.ا معًا يف قربَص وباريَس ولندَنْمَقَأ

 ى معُهَفاملْنأْدَمنُت 

 ه املنفىنَّى َأى كْدُت أنَسحتَّ

 ِهِلاِغَشوَم بن يوسَف ضِرخّمَة، َتَحّدْثنا عن األَث

ش َبوفهد وجورج َح وماركَس يوعيِّالّش واحلزِب وعن العراِق

 ي".ورُك" يف معركِة ِهم سعدون ودوِرمالِزاُلو
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 ياسِة واملنفى وَعرَّْجنا إىل الشِّعِر والّس

تمان ونريودا وماياكوفسكي وشيمبورسكا ْيَنْنَس لوركا ووالت َومل 

 وكفافيس وريتسوس ومحزاتوف اڤمخاتوأمت ووناظم حك

 .ودرويش

 ًا أُك يومًا شيوعّي ومع أّني مْل

 ثلُهكنُت أحُلُم ِم

 !شعٍب سعيدٍ وبوطٍن حّر 

 لِع امَسْيَنا َطرُف الّسنِي يف َمن َحمل يُك

 سُبَحا َفَنهو ما جيمُع

 .بل كاَن َثّمَة الشِّعُر والوطُن واجلماُل والّتمرُد والثورُة وإيثاكا

….. ….. …… 

 ُسشاِكائي امُلسعدي يوسف الّر

 ُهمرَياّلا َض اجلميَع زََّفَتذي اْساّل

 يَنبعِدَف اأَلناَك

  بنَيقَروشاكَس اأَل

 وكان يف كال احلالني

 وبًا عليِهغُضًيا، َمِفْنَم

 وميِّاحَلَرِس الَقمن 

 ديد ديِم واجَلالَق واحَلَرِس
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 من أصدقاِء األمِس واليوم

 اأُلىل مل َيَتَحّرجوا من ركوِب قطاِر العّم سام 

 واخلضراِء بالسوداِء مراَءايَة احَلوا الّرُلدََّبَف

 ِم املقدَِّسْطلَّعَل الثوريِّ بالوالِف

 وراتاحملُظ ُتبيُح روراِتموا أّن الّضَعوَز

 ريَقّلوا الّطريَن وَضفظّلوا ساِئ

 األخري  يوعّيوظلَّ هو الّش

 ائعةيبحُث عن إيثاكاُه الّض

 ُهإىل أَجٍل ُمؤجٍَّل طاَل انتظاُر

 ّيًاِفوظّل صديقًا لي، َو

 ُه مع قهوِة املساِءَداِئأرَتِشُف قَص

 وِح ألمارَس طقوَس الَب

 وأرفُعها ُمَذّكَرَة احتجاٍج إىل السَّماء

…. ….. ….  

  ضُرؤِسَك أيُّها األَخا َلُبَي

 ًا َمُل اْسوأنَت حتِم

 رونًا بالضدِّ مما َتشُعْرْقَم

  ! وخسارات ا ُتحمُل من انكساراٍتومَم

 وِء طاِلِعَكُسيا َلو
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 ! وخيبِتَك

 ربَك العراقيِّيا َلَص

 ! يا أبا حيدْر

….. …… …… 

 دَبىل اأَلإديقي َنْم يا َص

 يِطِحامُل اآلتي من وراِءطاُر فالِق

 ازِل إىل البصرِةيِل الّنطار الّلِقليس َك

 م ثّوارًا ُهَتذين َعِهْدفاُق اّلوالرِّ

 َكسَّروا بناِدَقُهم

 م وألواَنهم القرمزّيةُهَقاِدَنوا َخُرغيَّ

 ّوار والتُّّجاُروالثُّ وُصُصواستوى الّل

 ِض إىل مثواَك سعيدًافاْم

 طاُر َف يومًا ِقَقَوَتوامِض إىل حيُث لن َي

 نا وإّياكلُم َأما كّنا حْن-وٍفَغْيَر مأُس-وانَس 

 . يسِععُب َتخرَّ والشَّ-ناآل-فالوطُن 

….. ……. …….  

 سعدي يوسف

 َأَرُه ذي مْلديُق اّلهو الّص

 ذي َرَحل ومل يرَحْلفيُق اّلهو الّر
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 دِّْعِنيَوُي دِّْعُه ومْلَوُأ مْل

 ساٍء لَّ َمي ُكِقفنحُن نلَت

 ! َأَجل على حانٍة من غرِي

 ،َأَجل

 حَت َعرزاِل الشِّعري َتِقَتْلَن

 بال ِمْطَرقٍة وال ِمْنَجْل

14-6 -2021 
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 )*(ّي"ِشْحشُق الَوالِع"

 

  ماِءاألرِض والسَّ بنَي

 قصُة حبٍّ أزلّية

 ة ايا البابلَيَكواحَل ساطرُيا اأَلرويَهَت

 ما يف األعالينَدِعَف

  باألرِض ماُءالسَّ ِتَجزوََّت

 صارا َجَسَدًا واحدًا

  اٍءَسذاَت َم "يُلِلأْن" اَءى َجحتَّ

 راْقالِف َنَلْعوَأ َدَسّزق اجَلَمَف

 ى َهشَتى وامُلَهنَتامُل ن ذلَكُكَي مْل

 قاْءوَق إىل اللِّالشَّ ِلقُتى ال َيَأنَتفامُل

  ناْقأو ِع ٌنْضُح ّمَةَث ْدُعَي مْل

 واملاْء ُرَطوامَلُر ْطالَق فكاَن

  ُقْشُر الِعِمَهْنَي ّمٌر ُثْطيِث َقالَغ ُلّوَأ

 ْرَجواحَل واألكواِخ على األرِض

 اًءَشِتاْنوالزَّراِئُب  روُجامُل ُصرُققوُل وَترُّ احُلَضْخَتَف

 ْرَطامَل ودَةنُشاألطفاُل ُأ ْنِشُدوُي
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 كْروالشُّ وِرُباحُل رَيزاِمَم جائُزالَع رفُعوَت

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

 العادِة  باألمِس وعلى غرِي

  رتيٍب أو إخطاْرا َتَموَنوُد

 أةاَجَفامُل ِتدََّعقد َأ قُةالعاِش ماُءالّس كانِت

 يْقِتمٍر َعاق َخْت ِزِقَهيَّأَف

 يٍم رطٍبمن َغ َداِئَسَوَو

 ّي حشِّشِق الَوُمثَقٍل بالِع

 نوٍم عميْقت يف طَّوكانِت املدينُة قد َغ

 ي راِعيف امَل واُلْجا التََّهَكَهْنَأ وّيٍةَرّيٍة ُقِبَصَك

 ىَدا صوٍت أو َصَموَنغتًة، وُدَب

 ىَدوالرَّ بِّقُس احُلَط يبدُأ

 يدًا ِئُر الَقْطُر َوِمَهْنَي

 َثِماًل

 ًا َحنَِّرَتعًا ُمخاِش

 ى َدامَل رَبفٌق َعاأُل ّكُلَشَتوَي

 ديٍدمن َج بيباُني احَللتِقَي

 األنفاُس حرتُقَت
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 ُمبُض والدَّالنَّ تسارُعَي

 يثًا ِثُر الَقْطُر َحِمَهْنَي

 ها اَقَقِز ماُءُب السَُّكْسَت

  وزيٍُّقبالٍت من هليٍب متُّ

  نهاْرواأل دوِدوالسُّ اوِلَدعلى اجَل فيَضَتِل

 يِةاِفالَغ ليفِةوعلى القرى اأَل

  واألسراْر والبيوَت قوَلاحُل جرَفوَت

  يوَخوالّش طفاَلاأل َبوُترِع

  يِلاللَّ ِةَمْتاملدينَة يف َع وُتغِرَق

 …ن ُمجيبوال ِم واألمُل راُخاىل الصَُّعَتَيَف

 وحتم وال ُنْشوتاناِبأّثَة  فليَس

 ٌةاَمَموار َحّثَة يف اجِل وليَس

  يتوِنالزَّ غصَن مُلْحَت

 ُعالواِد غرُيالّص هُرالنَّو

 باٍحَص لَُّك يف املدينِة ُهبالِتُق ُرينِشذي اّل

 قنَيعلى العاِش الوروَد ُعوزِّوُي

 مساٍء لَُّك يِهعلى جناَح ؤوَنِكَتَي ذيَناّل

  ُضنتِفَي
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 ّوُلَغَتَي

 نٍي َنِهٍمّنِتَك ّحُشَوَتَي

 اَفَها الَقمْريت َعجيتاُح املدينَة اّل

 ةّيريوِطَخها ُقباًل اْسُرُمْغَي

 َلمََّحامُل قيَلُه الثَّزاَحيها ُمِدْهُي

 نِيوالطِّ ديِرواهَل اكِنالّد باملاِء

 واحَلَنِق شِقالِع نافخًا ناَر

 على الَبَشِر واحَلَجْر والشََّجْر

 َأَثْر لَُّك ِهقًا بذيِلساِح

 يٍء َش لَُّف ُكجُريِه، َيطًا ذراَعباِس

  ابنْيَروالدَّ وارَعوالّش َلُم املناِزِهلَتَي

 املساكنْي َراِطَسوَم َراِجَتوامَل باِتَروالَع

 والَقَدْر اِءَضوالَق فِرالصِّ ساعُة وُيعِلُن

 نديٍّ يف فيلٍم ِه ي كاألبطاِلنَِّغَص وُنرُقَنِل

 ْرَطحتَت امَل

 .شِق واملوِت امُلنَتَظْرالِع نشودَةُأ

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

 ابوِس احلبُّ كاحُلُلِم، كالَك
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 كاملوِتيِل، كالسَّ

 ًة، على َعَجلَتْغي َبيأِت

 َوَجْل وَنذاٍن ، َدْئِتا اْسَموَنُد

 َمَلواأَل مَلاًل اأَلحاِم

 اَما للسََّمما َس منُه

 َتلومنُه ما َق

 رِض والسَّماْءاأَل بنَي

 راٍم كايُة َغِح

 ها املاْءعنواُن

18-7 -2021 

مدينة فوبرتال ومدن )*( ُكِتبت القصيدة على إثر الفيضانات اليت اجتاحت 

 اخرى يف الغرب االملاني

 

  



137 
 

 م"ُل"احُل

 ما زلَت َتَتَأبَُّط ُحلمًا

 َنِزٌق رٌّيبٌّ ِغَص كأّنَك

 .ال عهَد َلُه باملسؤوليِة

 ومع َأنََّك ركلَت اخلمسنَي وراَءَك

 بها يف األزّقِة ككرٍة من ورِق اجلرائِد كنَت تلعُب

 حاْءنزوعِة اللَِّمْلساَء َمجرٍة َشومع أّنَك ِصرَت َك

 .ما زلَت حتُلُم باالخِضرار وارتعاشاِت النَّسيم

 َتحلُم َأنََّك مازلَت على قارعِة احلياة

 وعلى قيِد احلبِّ والطَّراوِة واالشتهاْء

 ..فأحالُمك اخلضراُء مجٌَّة ال حدَّ هلا

 فمثاًل، أنَت حتُلُم بامرأٍة بضٍَّة غضٍَّة

 َوَتَتَوسَُّدَك َتَتَوسَُّدَها حينًا

 ِلَتغمَض َعيَنيَك َوَتَتالشى ُمنَتِشيًا بالَفَناْء

 بارَوأنَت َتحُلُم بوطٍن َنقيٍّ بال ُغ

 أخضَر كما يف اخلراِئِط

 اراِت الَعَخْطيغِسُلُه املطُر من َل

 وأنَت حتُلُم أيضًا بطفولٍة َمَرْرَت بها كعابِر سبيٍل
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 ينََّمًا، ومل تُكِن الَغمل تكن فيها ُمْعِد

 .ولكنَّك كنَت فيها َسعيدًا على ُكلِّ حال

 وعلى هامِش أحالِمَك الكبريِة

 َثمََّة أضغاُث أحالٍم ال َتْسَتِحقُّ الذِّكَر

 تزورك كلَّ ليلٍة وُتشاِرُكَك السَّرير

 ُثمَّ َتْنَساها ِحنَي َتْسَتِفيق

******* 

 ..حلما

 من َحقَِّك أن َتحُلَم

 احُلروَف َبَهاَءَهافأنَت من َيَهُب 

 والكلماَت َمذاَقَها واملعانَي َأَلَقَها

 وأنَت من َيُحوُك منها

 .يقاوِسصورًا وقوايَف وُم

 ...حلما

 فأنَت سنُي السَّماِء

 وميُم املاِء

 وياُء الكيمياِء

 وراُء الشِّْعِر

******* 
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 أحالُمَك أوراُق اخَلريِف

 شاحبٌة كالُكرُكِم والزعرور والزعفران الربيِّ

 تراَكَمت على الَدَرابنِي الضيِّقِة

 وداسْتَها أقداُم املاّرِة بال رمحٍة، بال ُمباالة

 وهي َتْجَهُل َأنَّ ِتلَك األوراق

 ! معجونٌة باحلنني واألمِل واأَلمل

******* 

 هكذا هو العمُر

 َيْنَسلُّ من بنِي أناِمِلنا كاملاِء

 يدخُل بيوَتَنا 

 الِظلِّكِلصٍّ ُمَقنٍَّع خفيِف 

 ليسِرَق ُبقيا نضارٍة اعَتَكَفْت يف وجوِهنا

 .وُيَحوُِّل تقاطيعنا اىل َتَجاعيد

 هكذا هو العمُر 

 ميرُّ كلحظِة فرٍح َيِتيم

 تأتي على ِحني غّرٍة

 ُثّم َتخَتِفي كالربِق يف السَِّديم

******* 

 َأَوَتظنُّ
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 أنَّك وحَدَك من حيُلُم!؟

 َيَحنُّ، أو يئنُّ !؟وأنََّك وحَدَك من 

 .ال. لسَت وحدَك

 ففي الغابِة املتوحشِة

 تودُِّع كلَّ خريٍف آالف األوراق أغصاَنها

  :وهي ُتَتْمِتُم خاِشعًة

 ْشَميَّا ِنْتَقدَّش ْشَماخ،َوآِون ْد "

 ِتيِثي ِمْلُكوَثاخ، 

 ِنْهِوي ُصوياَنخ

 "......َأْيَكنَّا ْدَبْشَميَّا َأب َأْرَعا

  .ياْءِتكوى، أو اْس، دوَن َشئَتى ِشَفاْحلم أنَّ

 َيكِفيَك َأْن َتحُلَم

 ِلتكوَن طائرًا وحيدًا يف أجواِز السَّماْء

 أو تكون طيَّارًة من ورٍق وخيوٍط وقصب

  متضي بعيدًا فوَق الغيوْم

 جوْمالنُّ أو ختتفي يف ما وراَء

******* 

 ُترى، هل حِلْمنا بأكثَر مّما َنْسَتِحقُّ؟

 َأكانت أحالُمنا فوَق امَلَنال
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 وفوَق طاقِة الَبَشِر واحَلَجر!؟

 َأَكانِت األحالُم اخلضراُء خطرية!؟

 أكانت ُتْؤِذي أحدًا

 ُب رئيَس العشرية!؟غِضوُت

 نيالِطأكانت ُتْقِلُق َعرش السَّ

 رية!؟ِسوُتَعرِقُل امَل

******* 

 أيُّها الّسّفاُح 

 امَلسُلوِل وامِضي، اذَبْحِني بسيِفَك أرجوَك

 وَدْعِني يف الَعراِء بال دفِن

 غريةالصَّ ولكن َدْع أحالمَي

 تلفُظ أنفاَسها األخرية

 وترقُد يف البستاِن الذي َهَجْرَناه

 وماِزلنا نعشُق تراَبُه املعجوَن بالذِّكرى

 َعّلها ُتزِهر يومًا شجرَة توٍت َغنَّاء

 ائُم َمصافرُي واحَلَتحطُّ عليها الَع

  ..قيٍظ وَتْسَتِفيُء كما َتَشاْءذات 

 ....ثّم تطرُي بعيدًا يف اأَلْمداْء

27-11-2021 
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 " ْدَحَيْسَتِحّق.. ال َأ " ال شىَء

 

 ها َأنَتَذا من جديٍد َوْحَدَك

 يف ذلَك الرُّكِن الّنائي من املقهى اليونانّي

 غريَب الوجِه واليِد واللِّساِن

 قهوِتَك امُلّرِةترتشُف مع سيجارِتَك وفنجاِن 

 حرارَة احلننِي وَحْنظَل األنني

 و بها وترسُم صورًا من أدخنٍة تلُه

 وتيُبَكْنبها فراَغَك الَع ومتأُل

 ا حّتى أنتَهُمَهْفأحيانًا ُتَغمِغُم بكلماٍت ال َت

 وأحيانًا ُتَدْنِدُن بايقاعاِت أغنيٍة سبعينيٍة

 العراقّي جِنَمعجونٍة كاخلبِز بالشَّ

 اغ،َرنيًة يف الَفترسُم أم 

 ًا، َتُجرُّ َنَفَسًاَسْمُتغّني َه

 مُعَك.ْسَي َدال أَح

 ومن ُخَلِل الّنافذِة ُتحدُِّق يف امَلَطِر الكئيِب

 اّلذي يتَهاَطُل مَن األرِض والسَّماِء

 تسرُّ لرؤيتِه -فيما َمَضى -ذلَك املطُر اّلذي كنَت
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 ديمالسَّاقيَة أماَم بيِتُكم الّريفّي الَقوهو َيْغِسُل األشَجاَر وُيْتِرُع 

 ها هو َينَهِمُر، دوَنَما توقُّف !

 نَي َحوَلَكِساِلَقْهَقَهاُت اجَل

 ب!َبوَنرباُت أصواَتِهم العاليِة ُتِغيُضَك دوَنَما َس

 َتْعَبُث بهاِتِفَك اخَلَلويِّ

 صاَل بَأَحِدِهم،حتاوُل االِت

 َكأحٌد.. كاَن يومًا صديَق

 َتَترّدُد، َترِجُع الَقْهَقَرى

 ُتعاِوُد االتصاَل من جديٍد...

 ثّم َتُعوُد لُتْلِغي االتصاَل !

 "قُِّحَتْسَي َد"ال أَح 

 َتَتَصّفُح امَلواِقَع

 ُتقلُِّب الّصَوَر، ِمرارًا

 َتْتَعُب عيناَك مَن التََّصفُِّح

 جترُِّب كتابَة شىٍء، قصيدٍة رّبما،

 َك الّشاِئِخياِلعريٍة ُمَتَعِكَزًا على َخاجرتاَح صورٍة ِش

 طرًا، سطَريِن، ثّم َتَتَوّقف...تكتُب َس

 َعَبثًا ُتحاوُل
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 َتْصَفُع َوجَهَك 

 َتُهزُّ رأَسَك 

 َتُعضُّ على ِشفاِهك امُلَتَشِقَقِة

 شيٍءهكذا. ال ِل

 َتلَتِقُط جريدًة أَماَمَك

 وتقرُأ أخبارًا ال َتْعِنيَك

 يها..رِمثمَّ َت

 ىَء..َشال 

 َيْسَتِحقُّ. ال شىَء

 عجوٌز َتْسَتأِذُنَك اجللوَس على طاوِلِتَك

 َفَتْبَتِسُم هلا على َمَضٍض

 عَكَتفَتُح حِديثًا َم

اء !َرياَلُه من طقٍس َخ  -  

يدِتّي* نعم َس  

 إّنه اخَلَراء...

***** 

 أيُّ تفاهٍة َتِعيُشها ؟

 أيُّ َخواٍء، أيُّ َهَباْء
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 َرجاْء ؟!هل َثمََّة 

***** 

 نهاٌر ُمعتٌم وكذلَك املساْء

 األزمنُة ُكلَُّها َسواْء

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

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

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

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

 هل َثمََّة َرَجاء !؟

***** 

 َيْسَتِحّق ال شىَء

 َيْسَتِحّق. َدال أَح

 وأنَت؟  

 حتى أنت ال َتْسَتِحّق 

21-11-2021 
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 ية"ِنْم"ُأ

 

يتاِء القارِس والقاِسيف هذا الشِّ  

 أحُلُم بأن أكوَن برميَل نفٍط

راءَقالفارغُة لبيوِت الُف حتتفُل به املدافىُء  

ها الصِّغاُرَأ بناِرفََّدَتكي َي  

 بداًل أن يذهبوا اىل ربِّهم يف السَّماء

20-1 -2022  
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 " ضرورة"

 

 وراتاحملُظ تبيُح روراُتالّض

 أحكاٌم رورِةوللّض

 ما ال جيوز لغريِه اعِرللشِّ وجيوُز

 ادُةفامسحوا لي أيُّها السَّ

 ظهوَرَنا حنُن احِلمري وَنُطَتْمن َتيا َم 

 رورِةالّض من باِب

 واِز القوِلوَج

 م هذاُكنيَعأن أِصَف َص

 والَعْهِر ِنُبْحَقبالَت 

18-12-2021 

 

  



148 
 

 الصمت""

 

 بي يف ذكرى رحيلهأىل إ

  

 نيا بصمٍتإىل الدُّ جاَء

 بصمٍت  عاَش

 وحيدًا

 يتيمًا

 ، مَحَل على كِتَفيِه الصخوَر بصمٍتوكسيزيَف

 ثّم

…. 

 .رحَل كما جاَء بصمت

28-1 -2022 
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 "حتّوالت"

 

"1" 

 Wuppertalبـ  Barmenأماَم حديقِة دارِه يف حّي 

 التقيُت "فريدريش إنغلز"

 ٍحَزُق وِسرايِة َق حتَت

 ارِبيَق الّلحيٍة  والّشِلَح

 يني !ِلْثامِل عِمَدوُغ بيانًا ِلُصوهو َي

       *       *     * 

"2" 

 Leipzigذاَت مساٍء صيفيٍّ يف 

 شاهدُت "نيتشه" بال شارٍب

  وبرمان عنُهالّس و ثوَبوهو ينُض

 نِة وُيَبشَِّر باإلجنيل.َهي ثوَب الَكِدريَتِل

 ...ُيْحوَفَتَر الَو ُتْشاَدَرماَت َزفلقد 

  *       *     * 

"3" 

 "روسو" مل يُعد ينشُر أسئلَتُه 
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 والشذوِذ املعجوَنَة باجلنوِن

 يف باحِة بيتِه على حبِل الغسيِل

 ي باملِطر !ِشفقد كانِت السَّماُء َت

        *       *     * 

"4" 

 "شيخ اهلل"أمس يف شارِع 

 " التعيَسوجدُت "كارل ماركَس

 ِه"          يبيُع "رأَس ماِل

 ليشرتي بيضًا وَلَبنًا ألوالدِه

       *       *     * 

"5" 

 ِمن على قلعِة َأرِبل

 كان "غاليليو" 

 اظوِريرَقُب عرَب النَّ

 يِدظهوَر هالِل الِع

       *       *     * 

"6" 

 اِلَوْجشقِه للتَِّمن َفرِط ِع
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 خلوف" ل َمترَك "مار شرِب

 ُه يف َعنَّاياَتقّلاَي

 وَفضََّل اإلقامَة يف عنكاوا .!

       *       *     * 

"7" 

 يف شارِع امُلَتَنبِّي ببغداَد

 كان "امُلَتَنبِّي" يبَحُث

 وفِة على األرِضبنَي الُكُتِب املرُص

 عن ديواِن امُلَتَنبِّي !

       *       *     * 

"8" 

 على طريِق َبحْركه 

 دًا كبريًا وجدُت َحْش

 يقوُدُه اإلماُم "ستيفن هوكينغ"

 قاء !ِتْسُيَصلِّي صالَة االْس

       *       *     * 

"9" 

 اهُب"رّبان بويا" الّر
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 َنَزَل من َمرقِدِه يف جبِل َسِفني

 ِلُيَحطِّم لوحًة يف السَّفِح مكتوٌب عليها:

 محان"" هنا مرقُد الشَّيِخ ُوُسو ر

       *       *     * 

"10" 

 هناَك، ال أَحَد ُيصلِّي للَمَطر

 َبْيَد أنَّ السَّماَء ُتمِطُر ِمْدرارا

 هنا.. ُيَصلُّوَن مجاعًة

 َتَتَقيَُّأ... ُغبارا ! والسَّماُء

       *       *     * 

"11" 

 بربشلونة La Ramblaيف شارع 

 َجَلسْت امرأٌة ذات نقاٍب أسوَد 

 صِف عاٍرأماَم َرسَّاٍم ِن

 ِلريِسَم هلا َوْجَهها الَبُشوش !

       *       *     * 

"12" 

 بعَد مئِة عاٍم من الُعزلِة
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 Macondoإىل  )*(عاد " غابو" 

 حيُث الطنُي والَقَصُب والنَّهْر

 هْرراغبًا يف قيلولٍة بعَد الُظ

 اخليبِة. لكنَّه مل َيِجد غرَي

 ن ِسوىُكُر َأنَّها مل َتَمهاْياُه الزََّسْنلقد َأ

 كثْرأا ال َهَعَرَتِكذبٍة اْخ

      *     *    * 

"13" 

 ديكارت  يُخالّش

 فكرَيوالّت الفلسفَة َرَجبعد أن َه

 ولِةالدَّ دًا يف تنظيِموغدا جماِه

 كفرِيغيَّر الكوجيتو اىل التَّ

 :يردِّد وصاَر

 ... إذن أنا موجود كُحْنأنا َأ

7/5 /2022 

"غابو" هو لقب الكاتب الكولوميب العاملي اشُتِهر غابريال غارسيا ماركيز )*(    

 بني أصدقائه وحمّبيه.
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 ة"اَءَر" َب

 

 هاوداَء العالقَة من رأِسَة السَّاَصَصبعد أن نزعت الرَّ

 اِضَيًة بالَبَحِشتَُّم ها يف أورشليَمِنَفْدلة من َمشريين أبو عاِق خرجْت

 ريهاكِفعلى َت عْتمَجن أّمٍة َأها ِمَتلُتعِلَن براَء

 ! مراِسلة الذي كانت فيِه َعَن اليوَمْلتول

 لةعاِقكما كانْت لة مل َتُعْد شريين العاِق

30-5 -2022 

  



155 
 

 الفهرست
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 27       استعادة

 28       َصالة
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