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 لخطٌئة الظ  
 
 

 
 باركمانً الم  أ

 
 
 

 
 
 

 الطبعة األولِ
 ٌػ ٔٗٗٔ –ـ  ٕٕٓٓ

 شر والتوزيعدار الهعتز لمى
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 اإلهداء

 والدي الّطيب إلِ
 إلِ هف جعمىي فاّلحة؛

 بيدي حفىة قهح
 وأرضي زيتوف 

 كراهتي هف يرهوؾ
 وصهودي؛
 ريو يضرب جذ
 بيف الّصخر

 .زعترالِليىبَت 
 إلِ روح؛

 ألٍهتىي الّطريؽ
 أقرضتىي هف ِحىطتٍا

 ِكسرة ىور
 ليصبح قمهي قىديال

 يضيئ ِفكرتي
 فتىضج الِكسرة

 .ليكتهؿ رغيؼ  
 أهاىي الهبارؾ
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 الكاتب والىاقد طمعت قديح 
 فمسطيف -تىقيح وتدقيؽ

 
 الكاتب أحهد الساليطة

 األردف -التىسيؽ 
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 المقدمة 

إىػػػً قػػػدٌر عظػػػيـٌ قػػػدر الشػػػعرب ال يالحػػػظ فحسػػػب  بػػػؿ يصػػػحح "
 "أيًضا  إىً يتحوؿ في كؿ هكاف وزهاف ىفًيا لمظمـ

 "بودلير"
.. وتمػؼ ة سػكرعػىحف ٌىا اآلف  بيف هجهوعٍة ىثرية تػذيبىا كقط

  .حباؿ الحىيف حوؿ رقابىا وكأف الكاتب كاف يسكُف فيىا ذات يوـ
هػػت حػػواء جالسػػًة فػػي  بيىهػػا كىػػُت أتجػػوؿ بػػيف ٌػػذي الخطايػػا تٌو
ًُ كاف  الظؿ هىتظرًة طبَؽ تفاٍح هف آدـ.. لتعود إلِ الجىة هجددا  وكأى

 .جىتٍا الوحيدة
جديػػػػدا يسػػػػهِ  سػػػػيجرد الخريػػػػؼ أغصػػػػاف الحػػػػب هرتػػػػديا فصػػػػال

 ..فصؿ الفراؽ
خطيئػػػػػػٌة أخػػػػػػرى.. خطيئػػػػػػُة الػػػػػػذكريات  رقصػػػػػػات الطفولػػػػػػِة فػػػػػػي 

 .البساتيف  والوداع في الفصؿ األخير
تىقمىا ٌذي الخطايا هػف رهػٍؽ هسػجِ إلػِ وضػح قريػب  وتعكػس 

 .الشهس ظؿ الخطيئة لىرى الحقيقة
 

 الشاعرب أحهد عبدالغىي
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  ً  الفلك
 قرطاف

 كشكؿ الىجـ
 ٌالالف
  يىفراف

 هف طرفّي هحّياؾ 
  أىا الفمكيّ 

 الهٍووس باالكتشاؼ
 في فضاء األىوثة 

 هجٍر قمبي
  الهفتوف

 بجسـ غريب
 والغريب؛ 

 ها رأيت إال بريًقا أّىي
 يتوجسىي 

 تعاشات الدخافار  ؿباشتعا
  تمفىي حمقاتٍا

 افتراس الوقتك
  مىيزهّ ت 
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 وشاًحا
 فضّيا 

 إاّل شفقة ها تطاير
  عمِ رجولتي
ا   الهتدّفؽ هاٌؤ

 عمِ وجً الخرائط
 اآلخذة تفاصيمٍا 

 .هجّرة دهعؾ إلِ
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 غض   جنوح  
 

ف ٌّبت ىسائـ الجىوب  وا 
 لّوح القمب

 بدء األعيادهعمىا  
 تزيىت حجراتً

 قىاديؿبال
 وىبضً الصبّ 
 بات طبوال تقرع

  في الهحراب 
 .أف يٍب الروح الدليؿتطمب 

 الَوَرعتقطر هىً روائح  هحّياٌا الغض
 والقمب جىوبّي الٍوى
  وجٍة اليقيف وحدٌا

 طاعة وسهع
  تتهتـب

 س المَّيؿقدّ  
 كصوفي؛
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 رّدد
 .تراتيؿ الٍوى
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 الحزن امرأة
  في هحراب الٍجر

 أرتدي عباءة التٍجد 
  أقرأ سورة الحب 

  قراءة جٍرية 
  ىارا
 ىورا

 ىعيها
 ىحيبا 

 عمِ أرض الهحبيف
ا الّطواؼ   ىشاطٌر

 حوؿ القمب 
  ىموؾ الخيبات

  همح دهع 
  ىهضغ الوقت

  عمِ هٍؿ
  ىهارس االبتالع
  بغّصة الهوجوع

 ...وىهضي... وىهضي
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 أربت عمِ ىبضي يدؾ يا ظمي
 بيالفائض صوتً بالىح

  ي الىبض؟الحب يوها هشوّ  فألـ يكُ 
 الهفخخ  التقيىا عمِ رصيؼ العشؽعىدها 

 بغّصة الهوجوع أهضيأىا اآلف 
 .الحزفاهرأة أىا اآلف 
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 لً لست
 لست لي؛

 تسربت بأحشائي
 ..تكورت كالجىيف

 ..يربطؾ بي حبؿ روحي
 أكسجيف إحساسي يوصؿ

  يهىحؾ غذاء االٌتهاـ
 أىفاسي ههتمئة بؾ 

  وأهوهتي
 ال تكتهؿ إال بأجزائؾ

 لكىؾ لست لي
  ارقد بسالـ 
 يا صغيري.
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 الكمان
 الكهاف
 األربعة األوتار

 والحزف فيً 
  تخبرىي التي الكؼلقارئة 

  عف اهرأة بالد الحىطة
 ةثالثيف جهر الذات 

 استبدلت أوتاري
  هف شيب ىاصيتٍا

 لتخبر العازؼ الههؿ
  جدار الحياةعمِ الهتكِء 

 أف الحزف األىيؽ
 خمؽ هف هواويؿ
  الىساء الهعتكفات
 .في عباءة الكيد
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 األدب موائد
  ال شٍية لي

 هوائد األدب  لقراءة
ـهتخهة أىا   بها لذ وطاب هف الٌو

 هواضيع تصرخ لتىاولٍا
 وصور تشحذ األىاهؿ 

  عىاويف تتعالِ 
  شخصيات تتطاير 

  أغّض البصر عف الهىاجاة
 أتهتـ بشفاي أىٍكٍا السكوف
 ال تتهّرد إال بالتمّصص 

 أتكور عمِ صدر الهساء 
  أحضف قصاصات الغيـ

 أعاتب الجفاء باألرؽ
  أٌدٌدٌا كالطفؿ

  ...ألهمهٍا
  أعيد ترتيبٍا

 أىشودة حب أطالعٍا
  تٍطؿ
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 ذكرى لمسهاء 
 أستحضر الظؿ

 أختـ هحيا الغائبيف
 هواخير ىحر الورؽ.ألفتتح 
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 الغرور موطن
ا؛  ال تىتظٌر

 ..هوطف الغرور قمبؾ
 عباءة الدٌاء

 التحميؽ أجىحة
  وهحّيا األقحواف 

 ىزوات
 تىّز هف الغواية

 هعركة 
 ال ذكرى

 ترهـ الخراب 
  ءالحروؼ العذراو 

 لذتىا الهشتعمة
 همقاة في جبِّ الظىوف 

 ال ىجاة لٍا
 تمّوح فواصؿُ 

 والدهع يغرقٍا
 في هٍد الىٍاية
  ال أهؿ بشاطئ
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 بىقطة هحىّيةوال 
 عمِ ٌيئة خيهة

 هشردوف هشردوف...
 .السؤاؿ  عالهةإالّ  وال همجأ
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 لعنة
 اهرأٌة واحدة؛

 تحّرؾ غصوف قمبً
 اهرأة واحدة

 تأسري في عالهٍا
 تسرؽ واقَعً 
 ورجؿ واحد

 فتاِت أىفاس عمِ يقتاتُ 
 ٌذا الكوف؛

 أهىيتًَ الوحيدة
   احتضاُف ظمٍِّا

  األرض ىساءِ  اختصارو 
 عميً يتهىِّع

 ال ظؿَّ يحتويً سواٌا
 ٌي اهرأٌة واحدة 

 

 ي طفاًل يتيهاً تردّ 
ا  والهمجأ ِسحٌر

 .اهرأة التعاويذ لعىةُ تكوف ٌكذا  
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 صرخة
 تىٍيدة؛

  دىيتجرّ 
 فيّ  وتدؾّ 

 ..هوسـ الذبوؿ
  كأىٍا شجرة

 الحداد  
 تفزعىي فأس الظؿ

  فـ الريح
 ؛رداء غٌض 

 ..بات يبابا 
 أستصرخ كتفا 
 أىتحب سرا 

 أىتفض جوعا 
 أرتعش خجال 

 أتكور
 أعيدوىي

 .لحاءً 
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 فكرة كانت
 أغادر

  باب السهاء  
  أصّيرىي قطرة

 ال تٍطؿ  لعتبة غيهة 
  أرتعش 
 أتمعثـ 

  كفاصمة 
 ر أتكوّ 

  أىفضىي 
  أطرؽ رأسي 
 أتبسـ قائمةً 
 يا لمٍوؿ

  كاىت فكرة
 هشٍد هترّىحفال 
 يأضحأىا و 

 ىقطة.

 أقحوانٌة
 ىجاف أقحواىي؟ف
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 تعدي اهرأة الفصوؿ
 أىاهمٍا هخّضبة

 بصفرة الورؽ 
  لبفّ با 
 الحرؼب

 بركوة اإلحساس
  األفوؿ وىار 

  تفور الّذكرى
  يىدلؽ القمب

 وحجراتً كالشفؽ.
 
 "ٕ" 

 قمـ أرجواىي؟
 لحاؤي يغهرؾ بالفضوؿ

 يأخذؾ أديـ األرض
 بموف الحىطة اأرواح كيؼ خفؽ

  ح هساهاتٍاتموّ 
 فراغلم

  تستجدي ريح الحضور
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  الريح اهرأة األوركيد
  تسد أقراص الشٍد

 خمية أىثويةك
 بديعة الخمؽ

 
"ٖ" 

 عطر ليمي؟
  يمؼ حواسؾ الخرساء

 ذٌوال
  كوابيستوقظؾ 
 األرؽ

  ستائر الساتاف األسود
  تتطاير فوؽ خديؾ

 شقاوة الطفؿ تداعبؾ
  تفتح عيىيؾ الذابمتيف

 تتشكؿ سحابة
  بهؿء فيؾ

 تصرخ
 اهرأة الغسؽأىت 
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"ٗ" 

 حرؼ سهاوي؟
  زرقة البتوؿكدٌشتً 
 قمبؾفي  يقحهؾ

 تيًالبحور يأخذؾ إلِ  
  سفف أشرعتٍاٌىاؾ 

  همحالؼ يكس
 ٍابياضُ 
هؾ    السالـب يٌو
 يحمـ يموح في أفؽ الهواىٌىاؾ 
  حقائب هكدسةٌىاؾ 

 ورسائؿ الوداع
  بريدٌا ىبات الصبار

 همصقة بدهوع الراحميف
  هؤرخة

 عاـ الغرؽ.ب

 تذك ر
 ...!تذكَّر
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  أّوؿ طفمة 
 ْت َىحو الىُّورحبَ 

 ُتعاىؽ جرائَد السَّهاء
 ُتداعب َخياَؿ البوح

 !ورائحة الفكر 
 

 !... َتذكَّر
 هراٌقة أّوؿ 

 هشدودال ٍاعزفت عمِ شرياى
 رقصْت بفسَتاىٍا

  َخْوؼاللحافَّة  
 

 تذكَّر...!
 أوُؿ الهشرؽ كىت

 .هارست لْعبة اإلْحساس
 ٌدٌدت َخياَلٍا

 أَتَقىْت لغة الصَّهت
افي هحراب    بحٌر
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 ....!رتذكَّ 
 التي ةآخَر القصيد 

 َأشرقْت بموف الشَّهس
 خضَّب ُحُروفٍا

 الكْحؿ العربِّي 
  َتأىَّقتْ 

 وتجهَّمْت َكالَبْدر!
 

 ....!  رتذكَّ 
 حالة استثىائّيةكاىت 
 سيدة هف ُجىوف واىِفَصاـكاىت 
  َتعقَّمتْ 
 تشتَّتتْ 

 تىاقضات ةرَّ تحّولت إلِ هج
 الّذاكرةفي ُخمِّْدت 

 وَعمِ ٌاهش الُعْهر 
 احترقتْ 

 
 ...!تذكَّر
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 .أىا
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 الهوى أنا
ـْ أقػُؿْ    أل

ٍَواء عميؾهف أىػِّي َأغاُر   ؟ال
 َيا ِلذاكَرة

َقٍا الغياب  أٌر
  !وأسقطٍا فـ الَهطر
 ياغْصىي األَبديّ 

  َبعد رحيمؾ
 َكيَؼ أغفو

 رهش القهر؟ عمِ
ٍَواُء عدوِّي؛   ال

 هساهاِت الىُّور  اختراؽ َكيؼ يْجُرُؤ عمِ
 واالرِتهاء في َخاليا الدِّْؼء؟

 مىسيافكيؼ ل
 أْف يتسمَّؿ هىي

 إليّ 
 ...خاليا الّذكرىتعاىدي عىدها 

 
ٍَوى  أىا ال
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  أحييؾَ 
 أهيُتؾ

 َشٍيقا وزفيرا 
 أىا الهوت

 والحياة
  أىا الحرب
 والسالـ
 أىا أىت

  هىؾ إليؾَ 
 تعاؿ إلي.
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 اضحك
 اضحؾ

 هؿء الوجع
 افرد ذراعيؾ غرورا

 .عمِ أكّؼ اىفعاالتي الطائشة
  تمؾ الّرواية الهغزولة

 صّىارة صدئة
 أصبحت هفبركة الهالهح

 اضحؾ
 بكؿ لغات االجتياح

  ألوراقي الهتّوجة بالّسواد
   وأقالهي الخاوية

  عمِ طاولة أعهارىا الهثقمة بالشقوؽ
 لحظة غروب

 اضحؾ
 بحجـ سخرية الحرب

  وهشٍد الحقيقة
ا دخاف الهذابح!في    عيوف بالٍد يهمٌؤ

 اضحؾ



 باركالم   مانًأ                                           لخطٌئة الظ  
 

    -38    - 

 بكؿ ها أوتيت هف ىصر
  وليد

 هف خاصرة الجدار
  الهمّغهة شقوقً

 رايات الهوتب
 بيادر جدبة الغالؿك
 خيوؿ بيضاءك

  األطفاؿ يتمطخٍا أياد
  حميب الوطف الهالح!ب

 واآلف؛
   خطاؾ الهثقمة 

  ٌفواتؾ 
   كالعرجوف تْ تكّور 

  اجمد ذاتؾ
  ..ارتعش
  اصرخ
 خذالىؾ عمِ 
 ابؾثـ 
 وابؾ
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 .الهٍزوـ الوقت ظؿّ  حرقةب
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 الوداع ترانٌم
 يا ابف روحي

 لف تحتهؿ األحداؽُ 
 الدهعثقؿ 

 لـ يعد لمحرؼ
  هعىِ

 أتِ الصهت راكعا
 يمّبي الىداء

 هف جبفٍ  ها بيَ 
 الميؿْ لكّف 

 أسدؿ عباءتً
 عميٍا آٌاتي ُأطّرزالتي كىت 

 يال صوت يسعفى
 يمىال صهت يزهّ 

  تىٍيدة إالّ 
 باىتقاـ يتحرقى

 يا بىت قمبي
 راسخة في الحواسأيتٍا ال

  ورّب الفجر
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  ها أىا بهتعّجبة
 كمٍا أهافٍ 
يٍات  ٌو

 أهىية هشتٍاة
  غير الرحيؿ

  يا قمبي
 ليس لؾ عىواف

 ارحؿ؛ف
 ال ترأؼ بحالي
 حالؾ حولي 

  حولي
 أجزاؤؾ هتىاثرة
 في كؿ األحواؿ

 تصّوؼ
 روحيف

 ها كاف عبثا
 والقدر

 سىاـ االرتحاؿ
 لغير وصؿ الروح
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  أٌىاؾ وصايا؟
 هذروفةالوخطاياي 
 هف غيهؾ

 عطايا! ٌؿ كاىت غير
 الّمقاءبت تراىيـ كـ كذّ 

  وصدقت أيات الوداع
 وداعا  يا ابف روحي.
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 اآلراك جسد
  تصافحت الىظرات

 جاىب الِشباؾعمِ  
 أيد هرتجفة
 شتمة اآلراؾكهىٍهكة 

 تتىاثر حبات الوجد
  الغياببوأرض هقفرة 

 يحاوؿ غرسٍا في قّوارة القمب
 العبثيّ  الهىشغؿ بارتباكة الّمقاء

 شفايهف ال س فضّي يتصّببخرَ 
 وجسداف تمفٍها حمقات االرتعاش

 ..... يقترب الظؿّ 
 تىصٍر الهسافة

 توقيت ساعتٍا الّرهميةفي 
 يقّمبٍا القدر ثاىية

 يىجب هخاض الوداع هف جديد
  تتراجع خطوات

  أىفاس تحترؽ
 هشٍد يمّوح لعابر الطريؽ
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 هغهوسة بذٌب الشهسة يحهؿ ريش
 الفصؿ األوؿ هف الرواية

 يرسـ عمِ اإلٌداء
 هف غبار اهرأة

ا شريط أصفر  يمتؼ حوؿ ىحٌر
 تأهؿ القارئ لمحكايةساعد في 

قً الكتهاف  (*).قصيدة شاعر أٌر

 
 
 

                                           

الشريط وشاح لكاتب حزيف  يتسهر عمػِ كرسػيً الخشػبي  حػاهال هعػً كأسػً ( *)
الورقيػػة هػػف القٍػػوة  هرتػػديا قبعتػػً الهعتػػادة  وذقىػػً الهٍهمػػة  ترشػػح هىٍػػا رائحػػة 
التبػػػػػغ  فوضػػػػػِ تعػػػػػـ هالهحػػػػػً  وهكتبػػػػػة بجاىبػػػػػً تىبعػػػػػث هىٍػػػػػا عطػػػػػور الػػػػػورؽ 

 الشتائي.
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ة  مستبد 
 بؾوسمأ

  صدراّتساع 
 ةيدالقص

 استفزاز هتعّهد 
 ئتًرابب قوّهش معهطلا

 فيً تجدأ يتب لفي ك
 َالحيمة رالسح اعوأى لك

 ؛ىتيا أ
 ائيرإغ لتهٍها حاَ 

 ييىاهال كيدسأز
 ةرَالحي شؾال نه
  ضعفي أرتدي نل

 !اولطالس ةريا حض
 َكفِ ادبداالست أةراهفأىا 
 .حيمة َال رعذ كيدب ليس
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  الكبرٌاء أدراج
 أيىَؾ هىي؟

 !الهسافات باتت عقيهة
 أوراقؾ البيضاء؛
 الذت باالختباء 

 أدراج الكبرياء الٍشةفي  
  .... رسائمؾ الهغّردة

 أيىٍا؟
 اقتىصتٍا رصاصة الصهت؟

 أىا 
 أريكتي الّشاحبة و 

 أسترجع صفحات الّذكرى
 عمِ هرأى هف فتات ليمي األزرؽ

 وبعض هف ىداءاتي.
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 العتاب أسوار
  رى حروفؾ تفورأ

  أٌو غمياف قمبؾ؟
  عاش الىدـ؟تر اأـ 

 ... ؾعمِ رخاـ روح
 اآلخذ خطوطً

 تعّرجات عروقيهف 
 ؛ةالهتعرق
  ارتجافات أىفاسؾأـ ٌي 
 بالفقد الهحّهمة الهثقمة

  يا حبيبي
 ... ال عميؾ

  ال تدع أبجديتؾ تهور
  عمِ إحساسؾ قسال ت

  إف أصابً هس الفتور
 اهرأة بأىوثتي؛
 لف تربكٍا ... 
  هالهح البدايات

 الّىافرة هف جدارّية الّىور
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  األطالؿعىد لف تقؼ 
ا باآلٌات   الّىابتة أسواٌر

  وشواٌد القبور
  عتاب ال
  اعترافات ال

  أهاىيؾ الهشتٍاة
  استحاالت
 ها شئتكاصرخ 

  األرض البورف
 القرب؛و 

 ال حضور. شعور
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 مشاكسة
  ذات خياؿ

 هفبرؾ الهالهح
 احتضىت هرآتٍا الفضّية
 الهرّصعة بغبار الٍجر

اب   سألتٍُ
 هتِ كاف آخر لقاء بيىىا؟
 هتِ سهعِت آخر أخباري؟

 هتِ قرأُت لِؾ آخر أشعاري؟
 ب دعؾ هف كؿ ها سبؽ  وقولي لي

 هرة ىظرُت إلِ ىفسي بفستاىيهتِ آخر 
 .. األسود
  ..الوردي
  ..األزرؽ

 األخضر؟ أو
 هتِ آخر هرة وضعُت فيٍا هساحيؽ الّتجهيؿ

 عمِ وجٍي؟
 أجيبيىي؟

 ال أرى وجٍي عميؾ
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  كـ حاولُت هسح وجٍِؾ بطرؼ قهيصي
 ألؼ هرة  وال فائدة 

  !ليس إال ابياض تتصّببيف
 ... جابةاإل لـ تسعفٍا
ا الههتمئ بالهالبس طّوحتٍا  عمِ سريٌر

  وقفزت عىً كالهجىوىة 
 توّجٍت إلِ هرآة هىسّية في الههر

 ف ت بوضع الكحؿ في عيىيٍا  وقميؿ هيواكتف
   أحهر الشفاي

  .. ربها
 الهرآة  جىّية تسكف حجرتٍا.
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 حرف سكرة
 إذا اىفطر القمبُ و 

  تكّور الجسد
  !وسكب الحرؼ شٍيا

  االحتواءو 
  حدائؽ الىور

  وظالؿ األحالـ
  عمِ الهرايا
  الهحهودة 
  هؿاألضباب 

  يكف الغهاـ لـ
ـف   الّزرقة ٌو
  البياض سرابو 
  الّسهاء ترابو 
   الّشهس سحرو 

  أضغاث خياؿٌي 
  الّىفس تراود

  لحظة غروب
  هحشّو شفقً
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  برصاصات الّرحيؿ 
  الكمهة زىاد 

  الصهت غفمة
  طمقة هقصودة
  تهّر ببطء بميد

  جات الروحعمِ هو 
  تسّجِ عمِ بالط الوعدت

  تأكمٍا العيوف بالىظر
ٌّب التابوت لمخروج   يتأ

  الكفف لمّسفرو 
  ... ثالث ىقاط

  تحّدد الهصير
  تتٍافت بجىوف

  لتسقط عف الّسطر
  تصرخ الورقة الثكمِ
  ال هفر... ال هفر
  أيٍا الكاتب الّثهؿ

  تحّضر لمجىازة
 ؾ التحايؿىتو ال يف
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 الزرقة  بارتداء
  الجّثة ٌاهدةف
  أىت الغيهة الههطرةو 

  عمِ ألواح القٍر
  اذرؼ ها شئت

  هف دهوع الذكرى
  لف تسعفؾَ 

  قصيدة وال ىثر
  متكـر الجّثة بالّدففف

  ... اقترب اآلف
  اتُؿ حروؼ الّشهس

 شعر شب
 ـب هجاز
  سب سهاء

  تضحؾ القصيدة
  تهوت األهاىي
 ترتجؼ األقالـ
  تسقط المعىة
  يضحؾ القبر
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  تقٍقً الفساتيف
  العالقة عمِ الشجر

  يغضب الحبر
  تخّط الريشة
 بعمِ الشاٌد

 ." ..هوت عظيـ... هوت لذيذ هوت رحيـ..."
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 عاصفة
  الجٍة األخرى هف الحياة 
 ارتعاشة ههيتة  

 لحف 
  رقصة 
   ورواية 
 يمتقطوف أىفاسٍـ هف الوجعكّمٍـ 

  كؿ واحدة تىتفض
 بيضاء كحهاهة

  !صعقتٍا رصاصة بدـ بارد
  الجٍة الهقابمة لمواقع

 أهىياتبعالـ يغّص 
  هشتٍاة
 هتروكة

  عمِ شاطئ القدر
  ٌىاؾ؛
 روح
  بحرو 

  وكهاف
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  عمِ ضفاؼ الكالـ تىاغهوا
  ٍائجال البحرهع 

 تتالطـ أهواجً كاىتفاضة
قتً أىاهؿ الغريبالذي الكهاف أوتار   .. أٌر

  عهارىاألالوقت السارؽ 
  .. ال بأس

 ورقصة التاىجو
  تأخذىا

 عمِ هحهؿ الجىوف 
  هصيرىا البائس

 ايهاءات جسدّية تهيؿ ىحو
 القبوؿ
 الذىوب
  الذبوؿ

 ..عمِ ىحر الهسافات
 يصرخ بهالهح الفراشة
 ال آبً لمباب وحّراسً

 إف كىت أٌرب هىي إلي
 لمعىتي 
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 جّىيتي 
  وساحرتي 

  …أىفاسؾ
  هف حىجرتيتخرج  

  يتسمؿ صوتؾ 
 أراؾ
  فىجاف قٍوتيفي 

 الراقصة بحرفؾ
 عمِ فّخار القمب 
  تقيدىي الخطيئة
ا   ال توبة أرجٌو

 .عيىيؾ هف ىار
 
 
 
 

 طٌفها
 طيفٍا

 يالحؽ واقعؾ
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 يخترؽ تفاصيمؾ
 يدخؿ في هساهات جسدؾ

 تىتشي روحٍا الطاٌرة
 تىتفض كأىها أصابؾ هّس شيطاىي

  ألىٍا
 ٌي ...ٌي

 في كؿ الهطارح
 جفف وال ٌي تساهحال أىت يٍدأ لؾ 

 !طيفٍا
 عاىؽ وسادتؾ الباردة
 افترش سريرؾ الباٌت

 حتِ أوراقؾ الهست أىاهمٍا الىاعهة
 وأدراجؾ الههتمئة بصهتؾ 

 تٍا عف أحوالؾكمهّ 
 ٌو القدر يا سيدي رهِ بقمبؾ الهالح

 في أحضاف اهرأة طيىتٍا العىاد
 كفاؾ ثرثرة عف الكبرياء والعواطؼ

 ارفع يديؾ  طفق
 .اختفاء الهالهح أف يديـ ؾوادع لرب
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 جنون
  حيث الجباؿ الهتراهية
  تمٍث روحً الضجرة
 باحثة عف هالهحٍا

 الهتىاثرة في طبيعة اهلل 
 األشجار 

 ذرات التراب 
ور   شذى الٌز

 األحجار 
 الٍواء 

 صوت العصافير 
 خرير الهاء 
 كسر الفخار 
 زرقة السهاء 
 لوحة الغروب 
 لوف الفراشات 

 القهح سىابؿ 
 كٍوؼ الظالـ 

  ... ودعوات الفالحيف
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 لمخصب والّىهاء
 وادي القمب إلِ يٍبط

 يىتقي حجارة إحساسً
  يرصؼ حروؼ اسهٍا
 عمِ بطف تمة عذراء
  بركبتيً يجثو هىٍهكا
 يرتبٍا بدّقة واحتواء

 يىفث عمِ أىاهمً الىازفة
 الوجع هحّبةبيتمّذذ  

 يتغاضِ عف ثقؿ الصخر
  .... وزوايا الصواف

  العرؽ الهتصببعف 
 هف هساهات القمب
 يهسح جبيىً الذابؿ

 بهىديؿ صوتٍا
  خّمد اسهٍا

ـَ هتفّردة  هراسي
 لـ تشٍدٌا حكايات

 أو أساطير 
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 ال األفالـ 
 ال الروايات 

 وال أحالـ الهحّبيف
 ٌو اآلف يقؼ عمِ التمة الهقابمة

 يصرخ بمٍفة الّشوؽ
 بوىار القرب

 أحبؾ
 أحبؾ

 يا قصيدة العالهيف
 سّر تكويىي 

 . والكوف
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 الفصول امرأة
 ألف الهسافة طويمة

ـْ يعد ُيجِدي الخياؿ   ل
 لترتيب أرصفة المقاء؛

 ..!كاف ال ُبدَّ هف خمؽ التَّحاُيؿ
 اهرأة الفصوؿ ُخمقت

 هف دهع الكَهاف وىبض الُعود!
  اهرأة

 بىكٍة الغار والزَّيتوف
  ...! والياَسهيف

 ولدت في جفف الحىيف
 َأيٍُّا الظِّؿُّ الهتراهي

 …ٌىاؾَ 
  تعاَؿ ...

 ُىهارس ففَّ الجىوف هعا؛تعاؿ 
ٌُىا ـُ ىفسي بأّىي ٌىا وأىَت   !أٌو

 !َكشتمة ليهوف رقيقة
  أخمُع عىَؾ الرِّداَء الحزيف

 "وتصبَح عاريا ِإال هف "الشُّروش"
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  شبكة قمبي
 ... أىتَ 
  أقّمبؾَ 

  أحِىي رأسي
َـّ ذرَّات الُقرب  أْشَت

 ىشوة هف ُترابؾ  لحظة
 أزرعَؾ ىْبضا بقمبي

ُؼ حْوَلؾَ   بهاء الحب أطوِّ
 أُصبُّ عميَؾ الحىيف

 !أرويَؾ السَّالـ
 قبؿ رحيمي َعىَؾ...
 سأقطُع وعدا خالدا؛

 أف أُزوُرَؾ هع كؿِّ ىبض 
 أحتِضْىَؾ َكىبض الحياة 

 قهر اشتياقييا أداِعْبَؾ 
  وأْرُقْبَؾ حتَِّ تْكبر...

 ...الُهتراهي ٌىاؾَ أيٍَّا الظَّؿُّ 
 ...تعاؿَ 

ـْ يستثيُرَؾ لوُف الغروب؟  أل
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 تعاَؿ ىهارس ففَّ المِّػقاء
 !ٔازَرعىي زيتوىة هقدسّية في أرض َكىعاىؾ

ٍَالَّ أَتْيت؟  َف
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 البالد
 البالد يا أبي؛
 حهمٍا وجع 

 ٌىاؾ
  يزرعوف في خاصرتٍا الهوت
 يشّيعوف جثاهيف أبىائٍا جٍارا

  والّرقصيعاودوف الّطبؿ 
 ال صوت يستفزّ 
 هساهات الجسد

  والعويؿ
 ُيفزع الكراسي

 يٍرب الحضور
 يئف العود

 والكهاف يىوح
  ...يعـّ الفراغ

  الهسرح حزيف
  ال دٌشة تصطادىي

  إاّل لوف الّدـ 
  يرسـ خريطة الوطف
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  زهف رديء
  تمّحىً

  تراتيؿ الغدر
 عمِ إيقاع الىار 

 وحدٌا الدهوع
 تجيد الّتصفيؽ

  ٌي البالد يا أبي
 !دٌشة الهكموهيف

 البالد؛
  تشرؽ شهسٍا
  قموبا لمشرفاء 
  الهركب سائر
  ببوصمة الحّؽ 

  ال أسياد
  وال عبيد

  ِسْر أّيٍا الهركب
  حبؿ اهلل وثيؽ 
  الهيىاء الحزيف

 يىوح كراهة
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 قوافؿ الفاّلحيفعمِ  
  ارفعوا هىاجمكـ

 :وتهتهوا
 البالد؛
  يا اهلل
 يباب
 يباب
 ب.يبا
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 تساؤالت
  أّوؿ الضجر

 يالهس
 آخر ليؿ غاؼ 

 وأسئمة تفتح ذراعيٍا
   تأخذىي 

  في ركف جواب ها 
 تسّد رهؽ االحتهاالت

  .. أسئمة
  تركٍا شاعر يتقهص الّىور
  قبؿ ثهاىية وعشريف قصيدة

 قبؿ الهجاز والتيً
 أسئمة

 ثكمِ 
  تصرخ
 تىتحب
 تواسي

 هصابي الجَمؿ 
 هصاب



 باركالم   مانًأ                                           لخطٌئة الظ  
 

    -71    - 

 تحتهمً سطور أو ىقاط ال
 ال عالهات تعّجب أو استفٍاـو 

  ..ال أجوبة تمّوح لألفؽ
 صحراء يباب
 أسئمة عقيهة

  ال أهالً 
 لفحؿ يشفع لخصوبتٍا

 .ٌي ىسبة ضئيمة تواسي اليأس
  فقط

 ٌي أسئمة
ا  هتراهية أشالٌؤ

 كأف حربا هف اإلجابات
 تشّظت

 بىار الاّلهباالة والٍواف 
 أسئمة رثة
 قبور الحيرة ترقد بيف

 ..وأضرحة الّشكوؾ
 

  أخيرا
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 ًِ  يجمس قمبي هىكبًا عمِ في
رة برّيةب  جاىب ٌز

 هتوّشحة بالجهاؿ
 :يسألٍا

 كيؼ لٍذا الجهاؿ أف يعاىؽ تراب القبور؟
 اٌتّزت بتالتٍا ضحكا

 "كؿ ها أىت فيً اآلف وتسأليف عف ىفسي؟"
  إف وجدت أجوبة تغىيؾ

 فتعالي؛
.  واىتشمي عقر العشؽ ِفيَّ
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 شعر ٌا
 يا شعُر ... جئتؾَ 
 فألقي عمّي الىبوءةَ 

 ساعة تعبد
 في غار الَكِمـ
 ألرتديٍا عباءة

  .. تقيىي َحْيرَة ُسئمي
  لست أىا

 الهدح تسّوؿهف ي
 لست أىا

  هف يقؼ 
  بحائط الىفاؽ

 يا شعر
 حرفي عًصِ

 اُألقيٍ
 عمِ هرأى األدب

 ِلَتْمقؼ كؿ هف بً عمؿ
 الحرؼ ىداء

 لهف أقفؿ قمبً 
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 وتجّبر وعصِ
 ...يا شعر

 ها جئتؾ عمِ هضض
  لكف قمبي هتهّرد

 ثائر عمِ كؿ هؤتمؼ
 واهلل ها بي غرور

 لكف عسر البوح أضىاىي
  يا شعر ال تغض البصر

 عف ىداءاتي
 اقرأ واقترب.
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 لً ك ن
 !يا حبيبي

  ال َتكتُْبىي شعرا عمِ ورقؾ
ٍْىي بآلٍة الجهاؿ  ال ُتَشبِّ
 أو تىُثْرىي حروفا هغمَّفة

أو تفّكػػػػػر فػػػػي رسػػػػػـ هالهحػػػػي بػػػػػألواف  ال َتْىِحْتىػػػػي تهثػػػػػاال خالػػػػدا
 الكبرياء
 !َيا َحبيبي

 اهرأٌة هْثمي؛
 َتحتاُج أْف تتىفَّسٍا

 َكَها َحّبات الهَطر اآلف
 تتسّمُؿ هىَؾ إليؾَ 

ٍُطوؿ  َكغْيهة دائهِة ال
 !يا حبيبي

 ارتِشْؼ لّذتٍا بُجىوف
 !ِعْش شغؼ الهطر في ُعقر الصَّيؼ

 !لْف تفعؿأعرؼ أىؾ 
 يْجدُر بَؾ أْف تكوَف الرَّعد

 ال البرؽ
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  !يا لِحَهاَقِتي
 حتواء!كف غيهتي الَفاِئَضَة باال

 !َيا َحبيبي
 ُكْف ليب

 تعقُِّمي وُجىوىي
 اشتعاِلي واْىِطفائي
 والَدتي واىتٍائي
 َهوتي واىبعاثي

 كْف ِلي
  أرضي وسهائي.
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 لو أن األمر بٌدي
  و أف األهر بيدي؛ل

  الشؾ باليقيف كىت قطعت
  كىت بخمت باالحتواء 

  قمبي هتخـ بالحىيف 
   ال يجيد إال ضّخ األهىيات

  في عروؽ الغريب
 يمتّؼ بكّفيً حوؿ هحياؾ

  بياض الغيهاتهف اآلخذ لوىً 
 وىدبة الٍجر

 هصفّرة
  عمِ الجبيف

  لو أف األهر بيدي؛
 كىت قّمهت براعـ االكتفاء
ر بأجّىة هشّوٌة    قبؿ أف تٌز

  الوجدهف 
 في رحـ الفرضّيات البائسة

 ال تبحمؽ في حروفي 
 حاوؿ الدخوؿ في هساهات الهشٍد
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  تقّهص األلواف بضحكتؾ الّشاحبة
  ترّيث قميال بخطوات ظّمؾ

  أْطِمؽ العىاف لقريحة الخياؿ
  وارسـ برحيؽ قمبؾ

 لوحة بهتحؼ الذكريات
 ٌي ٌي؛

رة األقحواف   ٌز
  هف غير شّؾ وال احتهاالت

  األهر بيدي؛ لو أفّ 
 العتىقت دياىة االختفاء.
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  فلسفة
  إف حاىت طقوس الكتابة

 فكف فيمسوفا
 ال تكثر هف وصؼ األطالؿ

  وها كاف بيىىا هف وعود
 اىثرىي فقط؛

  كزىبقة تتدّلِ هف بيف أىاهمؾ
 ليس لي هآرب؛

 إاّل أّىىي أتوؽ لهشٍد الوالدة
 ألّوؿ تفتح لمّىبض

 وآخر إغهاضة لمكؼّ 
 فٍهتىي اآلف؟ٌاّل 

 الزىبقة أىت قاتمٍا...
 أّيٍا الّراٌب.
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 صلصال
 ٔاف تعجىىي بيديؾ

 بكؿ عىؼ
 تضعىي عمِ لوح خشبيّ 

 ...تتأّهمىي
 صورة

 ترسهٍا هخّيمتؾ
 ترّتب أفكارؾ بروّية
  تٍّذب وقتؾ الطاعف

 بابتساهة هحارب هىتصر
 تقترب هف صمصالي

 وأىاهمؾ الصفراء
 تبدأ تشكيمي

 في تزاهف قاتؿ
 العجؿ الدّوار هع

 كمها برزت الهالهح
 زاد جىوىؾ بضرب العجمة

 أراَؾ تتصّبب عرقا
 ولوحة عمِ قهيصؾ األزرؽ
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  سهاء تذرؼ الدهوع
 حرقة

 وكأّىٍا تقوؿ لؾب
ف استطعت تغيير هالهحٍا  لف تىجح في تغيير روحٍا"  "وا 

 اآلف تحت أشّعة الّشهس
 تهىحٍا الهتاىة

 تمّؼ عىقٍا ؾغفو ويدت
 طفمتً الّصغيرة تقترب هىً باكية

 لـ قطعت رأس لعبتي الجهيمة يا أبي؟
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 الظل خطٌئة
 ٌىاؾ؛

 ىاح الظؿجّ 
 الميؿ هّتكئ عمِ جدار
 اغتالىي الصهت
  كّسر فّخارة الروح

 تمؾ العبراتبههموءة ال
 غيهة ٌطمت عمِ األزّقة
 صرخت حىاجر األطفاؿ

 ىبتت في هخيهىا الشاحب حديقة
 ٌرعت لمشوارع الهتصّدعة بالوجعفزعت األهٍات  

 !ٌذي لعىة  ٌذي خطيئة
 اختبئوا في جيوب الفالح الهترّبع عمِ أرضً

 ال يقترب هىكـ فزع السوط
 ال تحرقكـ ىار الحقيقة

 اعتدؿ الظّؿ بعد صحو الّشهس
 قّمب أوراؽ الجريدة

 تىاثر الجهيع تحت قدهيً
 األطفاؿ
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 األهٍات
 الفالح
 الحديقة

 صورة ال حياة فيٍا
اـ توهئ باألهؿ  أٌو

 خربشات عاشؽ ثهؿ
 خياالت تمّوح بعذرية الوقت

 ٌذي أىا باقترافؾ الغياب
 تهثاؿ أىٍكً الّىحت.
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 الذكرٌات جدار
ف هررت هف ٌىا؛  وا 

 ألِؽ الّسالـ عمِ جدار الّذكريات
  أخبري أىي اهرأة ثالثيىّية

 لف تعاود الجموس أهاهً بكّؿ رتابة
  تؤىس وحدتً الباردة

  حهاقاتٍا الهفتعمة وتروي
  عمِ هرأى الهاّرة

 الواقع أخبري أىىي قابعة خمؼ جدار
 الكئيب. أخبري عف ذات الكأس
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ٌ ة  وص
ف حاىت سكراتيو   ا 

  احهمىي بيف راحتيؾ
  كطير هذبوح

  عمِ إسفمت الوجع
   واحضّىي بعيىيؾ

  ألدفف فيٍها
  كأوؿ لقاء لىا

 بعد شرود القدر.
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 خائنون
 خائىوف؛
 جائعوف؛
 االرتواء هسارضّؿ عىا 

 لعطشايقودىا 
  ِلغرؼ الّىقص
 بئر هسحورة الهختبئة في

 تهسىا لعىة االىتشاء
 غشاوة تكتسح الرؤىك

 ضممىا الطريؽ 
 القىاديؿ الهتوّقدة
 في فيافي القمب
  يدّكٍا االىطفاء
  ُىصمب بالذعر

 الّىزوات  هعبدعمِ 
قة شاخصةحيث    األعيف الهٌر
 الهستمقيالىـو تتأهؿ 

 عمِ هالءات الحرير.
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 أمنٌة
 وحيدة؛
  نجىاحي تمؾليتىي أه

 اررق حظةغادرىي لأ
 ٌىاك ةرالهٍاج رلطيوهع ا

 ةحدَا هّرة َحيرب قحّمأ
 .السالن قأف قوف
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 األشواق جذوة
 كالطَّؿ؛

   الحت تقاسيـ القرب 
 ..دغدغت

 عىؽ الّمٍفة الهميح
 ..عاىقت

 شحوب الهسافة العقيـ
 حوار روحيّ 

 خمقً الّمقاء العتيؽ
 شكَّؿتعمِ ٌيئة غيهة ت
 تزيَّفيوالّموف الُقزحي 

 بصوت درويشي؛
 يتٍادى هف الّسهاء
 يا شهسي الدهشقّية
ٌّبي لولوج ُزرقتي  تأ
 كوىي ذّرات شوؽ
 كطفؿ فضوليّ 

قً التفاصيؿ   ال تٌر
  أهاىيَّ الهشتٍاة أىت
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 ترتديىي سهاء ثاهىة
 كي أستريح.
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 انعتاق
  هف غبار الوجع سأىفضىي

  أضعِىي عمِ حافة الّشهس
  ها زالت رطوبة اإلٌهاؿ عالقة بهساهاتي

 عيوىي الهغهضة بالّتجاٌؿ؛
  حاف هيعاد تفّتحٍا كالّربيع
  سأشرؽ كالّشهس هف جديد

 ...ال ال
  أزرعِىي سىابؿ قهح شاهخة 

  ال تعاىؽ إاّل وجً الّسهاء
  يىجبىي الفجر بأىفاسً الىدّية

  الّىور األبيضأرتدي ثوب 
 الهغزوؿ هف دعوات الفقراء والهظموهيف.
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 أعدك
 ياسيدي لـ يتبّؽ الكثير

 أعدؾ بذلؾ
  الّىٍايةفي سأعمف 

 هغيب الشهس عف أرضٍاإّف 
 تهاها كاىسالخ الّروح عف الجسد

 تتوٌّج ذرات قمبؾ الهىفطرحيف 
 بعد هخاض لمّىبض عسير

 سأبقِ هحفورة في ذاكرتؾ أعدؾ
 كىقش إلٍيّ 

 ٌب لؾ خمؼ الجبؿوُ 
  ليمكية في ليمة هباركة

 تضّرعت بٍا يداؾ
  ...سجّدَت فيٍا

 يةتجّرحت جبٍتَؾ الحىط
  !أعدؾ

 عىد كؿ هغيب
 أف تسهع أّوؿ تىٍيدة
ـّ رائحة ُطٍري   تشت
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 العالقة عمِ أكهاـ حرفؾ
 تبّرؾ بآخر صورة لي وقعت بيف أوراقؾ 

  أعدؾ
   سأعود
 سأعود
 .سأعود
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 جٌوب الوقت
 استحياء؛ عمِ

 أفّتش جيب الّصباح
 ال شيء يسّد رهؽ الّسؤاؿ
 ألتحؼ الّصهت هرغهة
  عّمي أرّهـ كسر الخاطر

 تعرفىي الّسهاء
 والغيـ يالحقىي

  أحهؿ قمبي البارد
  تحت هظّمتي
 أخبئ أهاىيَّ 

 في حقيبة العهر
  وأهضي

 ال احتضاف يمّفىي
 فستاىي الميميّ 

 يشتٍي
 . حبات الهطر
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 حنٌن
 ؛ىةوهجىلحظة  
 نالحىي ةوىشقظ وت
  ارتظاالى سبات نه
 الّمٍفة يد هدُّ َت

 عىاؽ دهوع الشوؽ
 الهىٍكة بوالقمتتصافح 

 ُركلذّ ا ةهحطّ في 
 .ىرذك فقط
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 وطن مخاض
 هطر

  صاهت
  السهاء وأىا

  ٌطوؿ 
  في أحضاف العبؽ

  ىصارع الّشتات
 في بالد القٍر 

  ىقتات عمِ سالؿ قاحمة
 وفتات قهح خّمفتً الغرباف

  في هواسـ الهوت
 القادـ هف الشرؽ 

  أصوات هزاريب البالد
  تبّشر

 رائحة الّدـب
  والهدافئ تغص

 بالّدخاف 
 يرسـ صورة الّديف.
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 شقاوة
  أىيقة بافتعاؿ الخالفات

  حّد جىوىي
 والّطفمة الهشاكسة
 ...الّساكىة بداخمؾ

  الّراكضة ىحو أرجوحة قمبي
 سكاكر العشؽ المذيذ.
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 هارب عمر  
 ؛لعمِ هٍ
 أتأّهمىي
 طفمةعيد تجاأرى 

 طاعىة
 جبيىي توطىتاس

 أتمّهسٍا بأىاهمي
 ٌشةلدّ فأصاب با

 رّقة نلها تخفيً ه
 ةرهستت هةوَىع

 ؛لعمِ عج
 أتهّعىىي

 ثالثة خطوط
 طيور هٍاجرة

 جبيىي سطوتت
 ابركأّىٍا الّس

 ةوقابع ٌىاك عى
 ٌابعدوقف أل

 سباق في رأّو العه
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 ّطفمةك حؾأض
 آتيرأَّبخ ه
 القمب في رفالعه

 ال في الّساعات
 َال األيان
 اتوَال السى

 .ٌىا ٌا رالعه
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 الحٌاة رحم
 ٌذي أىا؛

 جىيف في رحـ الحياة
 ٍاهتكّورة بوجع

  ال يصمىي هف حبمٍا
 إال أىفاس حارقة

 الخياىةبهمّوثة 
 ال جدوى هف خروجي

 والدة كٍذيفي 
 لف يكتب لٍا الىجاح

  أصرخي
  أىحبي

 ...يا صغيرتي
 الجىيف الذي ال هخاض لً.ستبقيف 
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 منفى أبجدٌة
  رد لي حرفي؛
 خيهة قمبيإلِ أيٍا الاّلجئ 

  الشهعة الهضاءةتمؾ 
  الهتراهي عمِ أبيضٍا  ؾفضحت ظم

  التشرد يا حبيبي
 قمـ وورؽ

  يترجـ شتاتىا
 أبجدّية هىفِيحّولٍا إلِ 

  أكهؿ الهشٍد أهاـ ىاظريؾٌؿ 
  الزيىكوأكتبً بالّطبشور عمِ صفائح ٌؿ 

 أـ أف هسرح إحساسؾ كاؼ
 أجبىي؟

  رائحة الورؽ الهحروؽ
 تىذر باقتراب الّثورة
 هف حصوف الّىبض

 !اآليمة لالشتعاؿ
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ة رسائل  مغرد 
 جىوىي؟ ٌؿ حهمتَ 

 ٌؿ تكّورَت كالجىيف كمها أثقمَؾ السؤاؿ؟
  ٌؿ اقترفَت خطيئة الكتابة

 خفاء؟ال ففّ  فيؾأيقظ وُكحؿ قمبي 
  الهتخهةذاكرتؾ بأـ أشحَت 
 باألهىيات 

 !اىفصاـ لحظةارتشفىاٌا التي 
  تكّمـ 

  ال تكترث لمكبرياء!
  أكتب 

 باأللؼ والياء. ال تكتؼِ 
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 وحدي
  ال ارتواء لظهأ الخذالف

  ض االىحىاءال كتؼ يعوّ 
  الّضىؾ وال شيء يهح

  ال أبجدية تشرح العىواف
  الصوت هبحوح

  الصورة رهاد
  الهاضي دروس

 الوقت تائً
 في زقاؽ العهر
  لتهاسيشحذ فرص اال

  وال أعذار
  تسد رهؽ العتاب

  ىٍض بذاتؾ الّرثةا
  غزؿ لٍا هف العزلة رداءا

  يقيؾ برد السؤاؿ
  وحّر اإلّتكاؿ

 ٌي غريبة
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  بعيدة
  هىٍكة
  شاحبة
  هكسورة
  وحيدة

  كأقحواىة برّية
  عمِ بطف غيهة

  تىاجي القيظ
 افتعاؿ التحايؿتهارس 

  عجزاتههارسة اله
   استحضار الٍطوؿعىد 

  الوقت يا اهلل
  كالّسيؼ

  عمِ رقاب الّمٍفة
  ال يزيد الىفس

  طاإال ّسقو 
  وحدي

  وحدي يا اهلل
 ها أبغي قرب
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 احتواء.يتجمِ كؿ قربؾ ففي 
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 األَرق  
 ُكمَّها حبا إليَّ 

 ىظرة حاّدة برهقتػًُ 
ًُ ظػٍري    أدرُت ل

ـَ أظافري  أعاوُد قضػ
 أريكة الّميؿ العاجّية عمِ

ـُ أفكاري التّائٍة   ألْهم
 أصطاُد ِفكرة خصػْبة

 أزرُع حروفي
ر قمبي وأوراقي   ُيٌز
 يهوُت األرُؽ غيظػًا.
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 محاصرة رسائل
  رسائمي الهتراكهة؛
قة    أحاسيس ُهٌر
  وتساؤالت عقيهة

 حوؿ غيابؾ الهتكّدس بيف حجرات القمب
  أصابىي التخّبط

  الوقت البميد 
  يمدغىي عقربً

  يبّث سهوـ الشّؾ في
  يسمبىي عقمي

 زّهمىيتال أىت 
 الخيطبوال أىا ههسكة 

 ال تغض البصر عف ىداءاتي
  واقرأ

 واقترب
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 لشًء أنتمً ال
  بتقوؿ في ىفسٍاو 

 !ال أىتهي لشيء
  تغهض قمبٍا  بىّية الّتغاضي عف رؤية الحقيقة

 بترّدد هف جديد
 ...!ال تىتهي لغير الّطبيعة يا أىاي

 كالّشريدة
  صافحي الميؿ
  عاىقي القهر

  صىعياهف الّىجهات عقدا 
  دهوع العشاؽ تخّضبيب

 غزلياوهف الغيهات ثوبا 
  فها األهاىي إاّل لعىة
  إف لـ تصب تقتؿ

  كوىي كالبدر
  خاال عمِ جيد الّميؿ

 يمٍـ القمـ البائس اهشٍد
  يستفّز عمبة األلواف

  ىجاتوالصهت الهحفوؼ بالكه
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  دهَع في األحداؽال
 .ىيأف أذرفي فيؾ صرخي
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 الدهشة مالمح
 جداٌر يتوّسط حجرتيف

 يىّز هف وجًٍ لوف سهاوي
 قطرات تّساقط

 عمِ ورؽ
 يتساءؿ كاتب
 الّموحة شهس؟

 أيعقؿ أف تتحوؿ صفرتٍا ِلُزْرقة؟
  يتأّهمٍا
 يتمّهسٍا

 !يذوب الهشٍد
 القارئ؛

 يكّرر الكمهات
 ُيحهِمؽ في الجدار

 يتبسَّـ
 َتعتريً

 .هالهح الّدٌشة
 

  عمِ الوجً اآلخر
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  فّىاف يغهس ريشتً
 ببطف الجدار
 يرسـُ ُقّبتيف
 بيىٍها ُرواؽ
 تختبئ بً

 حّبات َىهش
 يمتقطٍا طائر
 يغّرد بٍا ىحيًبا

 عمِ ضفاؼ الخراب
ا عمِ كؼ     يبذٌر
  والكؼُّ لغريب
 يهسح بٍا َقمَبً
 .فيبصر البالد

 ها بيف الَوجٍيف
 يتهّخض

 إرٌث أهوي
 تىدلؽ عمِ الجدار

 سهْرقىد
 قصيدة عاشؽ
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 هحشّوة بخاصرة الشهس
  ُرّب شرخٍ 

 يعّجؿ الوقت
 فيولُد ىٍر

 .هف رحـ الهمحهة
 الّريُح؛

 تمطـ ىافذة الّميؿ
 تحهمٍا أكّؼ الّصفير

  تُباغُت الفجر الوصوؿ
 تضرُب ىواعيًرا هصموبة

 عمِ أشجار الىخيؿ
 تعود الريح أدراجٍا

 باتتوالقصيدة 
 .اسها لهقبرة

 
 

 ضفاف الخراب
 عف كتِؼ الفراتِ 

 حزُف فضيٌّ 
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 تأخذىي رائحتًُ
 فّوٌَة قاؼٍ إلِ 

 بأىفاِس الغريِب  هحشوةٍ 
 والباروِد الُهسّجِ

 قمٌب عارٍ 
  ..هوّشٌح بشبِؽ الساتافِ 

 يستصرخُ 
 ىاَي اهرأِة الُجمىارِ 

ر   أِف أسُكبي ثقوب الٌز
 القاعفي واىفثي بفيِؾ 

 ىٍَرِؾ خهرًا ليفيَض 
 الهىافي هىً تىتشي 
 .الّمحفً فيورؽ ب

 ارتعاشاُتؾ تضرُب حقوَؿ الجسِد 
 تستفيُؽ بىاُت الشوِؽ 
 تصٍُؿ خيوُؿ الّمٍفِة 

 يورُؽ هوسـُ عىاؽٍ 
 .ويىُبُت الحبؽُ 
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