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 إهداء

 

َن   ي ِلأ تُبُ  َمن   ُروحأ تَوي تَك  تأالَجاتأي ُحُروفي َوتَح   َواخ 

َن   لي اِلُن ثَى ِلأ قَت   َداخأ  .. َعلَي   تَفَو 

َن نأي فُ  ال َوِلأ أ  في أَع رأ  .. الُحلُول   أَن َصاف الُحب 

ي ن   َوأَب كأ َرحَ  ال َحت ى قَل بي مأ دَها اِلََملأ  ُخُدود أَج   .. َوأَُجع أ

لأمُ  بََساَطتي َوبأكُل أ  تَوأي ُحُروفي أُلَم  َح  بَب ت َمن   قُلُوبَ  ِلأ  أَح 

يَة   أَن َهارا   ال َمَحب ةَ  فأيَها أَس كُبُ  وي َجارأ  .. يَبَاَسها تَر 

َن نأي يشُكُم   َوِلأ ي بأكُل أ  أَعأ ُرؤ َوالَ  نَب ضأ   .. ال ُحب    َعلى إال   أَج 

وا َمن   لأكُل أ  م ال تَقَي تُ  أَو َحيَاتأي في َمرُّ   ةثأيرَ ال كَ َمَحط اتي في بأهأ

نَا نَا ، َمعَا   تَأَل م  ة   َوقَف نا وَ  ، َوَسقَط  َرى َمر   .. أُخ 

  ال َحيَاة عَثََرات تُغَي أرنَا لَم   وَ 

قنا َولَم   تأالفَاتُ  تُفَر أ  .. قَنَاعَات َوالَ  ُرؤى اخ 

ي َماتُوا َمن   لأكُل أ  ات   َمعأ يَدة َمر    .. َعدأ

نَا ش  َمل َمعَا   َوعأ  .. َوأَق َساها الل حَظات أَج 

ن   َعلَي   َسقَطَ  ال ذأي ال َحَدثأ  لأذَاكَ  ا َمَكان   مأ كَ  م  ينَ  ودَ ُركُ فََحر  ث  َوبُ  ف سأ ن   تُ عأ يد مأ  .. َجدأ

تُ  َما وَ  َمن   لأكُل أ  ي .. ذََكر  تَابأي أُه دأ  . ُحب أي وَ  كأ
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  شكر كلمة

 

 

ِهي يَا شُْكَرا     الن ِعَم ِلَهِذهِ  إِلََٰ

 .. الُمِطيِع َخيَاِلي وَ 

 .. لِلَجِميع يَت ِسعُ  الَِّذي ِلقَْلبي

ها كٌّل ِها ِلَحاالَتي  .. َوُحلوها ُمر 

 .. الَقاسيَة لِلَمَواقِف

 .تُنسى الَ  ال تي َوتِْلك

 . قَصائِد اْلُحرُوف َفأَْزَهَرت علي   َوانتََصرَ  َظلََمني ِلَمن شُْكَرا  

 . بِالقُْرب ا  دَائمَ  َوَكانَ  يَْخِذْلني َولَمْ  اْلقَْلب ِمنَ  لي اْبتََسمَ  ِلَمن شُْكَرا  

  .. تَْقَرأَنِي أنْ  تََمنَّْيت لََطالََما " أَبِي " شُْكرا  

 . خَطَواتي تُبَاِركُ  أَن كَ  أَثِقُ  لَِكنْ 

ي " شُْكرا   وح َرفيقَة يا " أُِم    .. الرُّ

 . أَْحَضانِك ِدْفء يَْنقُصَها ُحروفي كُل  

 . َودََعْمتَها بُِحروفي آَمنتَ  العبادي" مشعل" شُْكَرا  

 . عُْنفواني َسببُ  نَّكُمْ ِل  .. َعِزيَمتي .. َحَسَراتي .. َزال تي .. َسقََطاتي .. َهزائِمي شُْكرا  
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 مقدمة

 

  :كولردج تيلور صمويل يقول

 " الحقيقة وليست اللذة، المباشر هدفه العلم، نقيض الشعر "

               

 بوصفه "ذاتي آنات" الول ديوانها مع "الفيتوري نعمة" بدأتها شعرية رحلة عبر

ا أعده ما لكن التجربة، مستهل  ا؛أعماقهو التجربة بخفايا والملم التفاصيل بإعالن مختص 

  .. الديوان هذا دفتي بين لنا طرح ما فهو

 في التجربة متابعة خالل ومن التميز، من مساحة عن كاشفة شعرية تجربة عبر

 نضج اكتمال من توثقن الجمالية؛ وقدراتها داللتها، في التفاصيل ومكاشفة تفاصيلها،

 متعددة الثراء مساحات خالل من لديها، القصيدة واكتمال اإلبداعية، تجربتها

 ..المستويات

ا ، وأربعين خمسا   الشاعرة تقدم  ات،الذ على منفتحة متجانسة شعرية تجربة تمثل نص 

 لنصا لتشكيل أداة الشفاف والمجاز البسيطة، اللغة من متخذ ة وواقعها، عالمها وعلى

 لتجربةا يقاعإل مناسبا   شعري ا ، وزن ا أحيانا   تصادف التي القصيدة بنثرية وتتألق الشعري،

 لحديثةا القصيدة فيها تعمل نثرية، نصوصا   أيضا   وتتناول للكتابة، المواتية واللحظة

 بما و تميزها، من لها بما الخاصة، الشكلية سماتها تشكيل على وجلي واضح بشكل

 ..التعبير في خاصة وطرائق صخا وعي من تمتلك

 ال مستقلة صيغة العنوان حيث للنصوص، الجامع الديوان عنوان هو ( عنفوان )

 دالليةال قدرتها لها صيغة يجعله مما منها أي في وجود لها يكن ولم القصائد تتنازعها

 في وروده حال للعنوان سردي نص أو قصيدة أي احتضان سيطرة خارج الخاصة

 ..منها واحدة

 تفاصيلها التجربة لتطرح ؛" الفيتوري نعمة " شاعرية تتشكل المتأمل هدوء في

 هاب يليق فيما إياها واضعة الكلمات تزن كمن الشعرية، نصوصها مدار على المفرودة

  :بمتلقيها لالتصال بالغتها وتقيم نصوصها، الشاعرة تنجز مواضع من

 .."حلم" نص من

  .. اسم بال

  .. قبري فوق تعشش نحل أسراب ألمح

 . أشواك بال .. الورود فوقه نبتت الذي

 الرؤى هذه في وتتداخل متعددة، شعرية أشكال في الشعري قلمها الشاعرة تجرب

 لحظةال بلون الحبيب ويتلون فيها، الساس هو الحبيب متداخلة، كثيرة عوالم الشعرية

  ة  شعري وكثافة   زخما   لمالعوا في التداخل هذا وخلق الكتابة، على الحافز ونوع الشعرية
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 ببذور مليء شفاف، خاص، عالم إلى النص وحولت بالمجاز النصوص مألت

 والتي الديوان، هذا في الشعرية الرؤية شفافية تجلت أيضا .. متفردة موضوعات

 .والتقنية اللغوية الالعيب في مقدرتها فيها الشاعرة أظهرت

 تبلورت الخيرة القصيدة عنوان "وهي .. أنا" إلى الولى القصيدة عنوان "اعتراض" من

 في مللعال المكونة والتفاصيل الخيوط من مجموعة منها تتفرع سلسلة في الشاعرة رؤية

 الـف السردية، المتوالية تشبه سردية على الديوان نصوص تقيم الوعي، بكامل مقاربة

 نهبأ يتصف الذي "إنهيار" إلى يأخذنا بدوره والقتل "اُقتلني" :عن يكشف "اعتراض"

  : به الوقوع حتمي

  حال كل على سأسقط لكني"

  يدلني ما شيٍء عن وأبحث

 وجودي علي

 ". وعليك

 

 لغةال وهذه للقصيدة، البسيط الشكل هذا "الفيتوري نعمة" على اآلنية التجربة فرضت

  .والجمالية الفنية للمتعة مصدرا   فكانت الشفافة، المجازية

 الكنه حالمة، سياقات في واقعية بعناصر الخروج تحاول إنماو تستسلم ال والشاعرة

 مع تتقاطع أحالم في الواقع، على بالشعر المتعالي المفضل لعالمها تعود ما سريعا  

 :"روحي نبض" نص من ..القصيدة

  للحب سأتماثل"

 .. يكفيني

 روحي بملء أكتبها نصوصي

 أعيشها وال ..أعيشها

 الكلمات فتنبت بطيني أمرغها

  المواربة النوافذ على تعشش ندى طراتق

 ". ينتهي ال انتظارٍ  في

 

 ومتق وإنما فقط الشكلي الربط هذا على الديوان نصوص بين العالقة تقوم ال بالطبع

 ىعل منها التفاصيل، متعدد واحدا نصا منها لتجعل النصوص بين الروابط من مجموعة

  :"جافة إمرأة أنا" السردي النص المثال سبيل

 لم اربم ذاتي في وانزوت واآلهات الحب ولوعة الشواق كل مني سالت جافة امرأة أنا"

  ".الجافة المرأة تلك وسأبقى أبدا   يأتي لن وربما بعد البلل آوان يحن
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 ويكون والعالم، الشياء تفسير تعيد هي بل رؤيتها، عبر تراه ما الشاعرة لنا تقدم ال

 أن قيني على دمنا وما ومستهدفاته، طبيعته ندرك دمنا ما التفسير بهذا نقبل أن علينا

 :"المجاز" نص مثل مؤثرة تكون أن تجتهد رسالة للشاعرة

 صديقي سيبقى وصديقي

  الطرق أقصر وهذه

  سحرا   والكثر

 ودي المجاز طلب وإن

 أخسر ال حتى سأقبل

  أحب الذي صديقي

 

 نىللمع أعطت قد وذاتية للعالم، رؤيتها تقديم على قدرة الممتلكة النصوص هذه نرى

 رةالشاع أن على تدل كما رحبة، آفاقا المتلقي أمام ستفتح بالتأكيد وهي شاسعة، أبعادا  

 . وأصيلة كبيرة شعرية طاقة بداخلها تحمل

 القريب بلالمستق في عدا  مو لنا ستضرب "الفيتوري نعمة" الكاتبة بأن   تام يقين على وأنا

 دهشةبال ئةممتل جديدة بقوالب الجمهور يغفل وال النُّخبة هم   يحمل جديد ثقافي ُمنجزٍ  مع

 . والرؤية والمعرفة

                              

 العبادي مشعل                                          
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 إعتراض

 

 بسالسة؟ جانبا ورميتها أسلحتي فككت كيف

  ؟ الحالم مرآة بي وكسرت الذات عارية وأخذتني

  اللحوح الزمن نداء تجاهلت كيف

  ؟ ضفافك عند الساعات وأوقفت

 ؟ حاالتك كل على واقتسمتني قسمتني كيف

 ؟ لك أروق كما صياغتي أعدت كيف

 ؟ روضتني كيف العنيدة وأنا

  وأحرقتها الزمن سقيفة في ألعابي ولملمت سنواتي واختزلت

 لقلبك؟ فرحا   بي لتثمر بساتينك على عمري ماء وبددت

 ؟ بي الجبروت هذا لك أين من

  مبدأ وأنا جزأتني كيف بل

 ؟؟ كيف .. كيف
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 هدنة

 

 الوراق حفيف

 بين السفر أرهقها التي

 القالم

 يسألني بعيد من يأتيني

 هدنة عن

 ينتابه أرق من

 .. مخاض من

 تعتصرها التي الكلمات ألم من

 .. اللحظة

 للبوح الحروف شغف من

  السطور أحضان بين

 بالعودة لطرقٍ  الطويل السفر من

 مقصودة الغير النهايات من

  ينتهي ال وشوق .. يهدأ ال خيال من

  بدأت قصيدة من

 النهاية منها وتاهت

 . هنا وتوقفت
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 دم من قبور

 

 السماء بعد بعيدا   يأخذني الحب هذا ليت

  لخطوي الرض كاحتضان يحتضني أو

 خفقاتك على ترتوي .. ياسمينة قلبك في يزرعني

 يتوقف ال كنهرٍ  .. بدفق

  التمني أجمل ما

 بعيدا ينمو الذي الحب أتعس وما

 تكفينا ال أرض على

 جهد بال جذورنا لنمد

 العمر أسخف وما

 دم بال ينزف الذي

 هوادة بال ويتالشى

 شغف بستانه في يزهر ولم

 الليالي أقسى وما

 الوقت وجه على كصفعات تمر التي

 بالتوقف وتأمره

 يلون الذي الباهت التوقف

 شوارعنا

  بيوتنا

  مالمحنا

  شواطئنا أمواج

 أحزاننا يجرف موج بال بحرنا تخيل

  ابتساماتنا تغادر أن أبت التي الحزان تلك

  دم من قبور في وعششت

 . قلوبنا هي
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 مزاجية

 

 سابقا أخبرتك

 .. أدري ال سيء ربما أو ، متقلب مزاجي أن

  ، للحزن أحيانا أميل قد

  ، قبل من اكتسحتني التي الحزان كل إلى خالله من وأتسلل

   ، أجلي من وتيرتها غيرت التي واليام

 . طفلة وأنا صورتي على نسيتها التي والضحكات

 رالقداو ، مني فسلبتها غيورة نتكا اليام لكن ، االبتسامة دائمة طفلة كنت ، ياحبيبي

 ، السرقات كل على شاهدا   وكانت ، تعترض لم مشكورة

  لنا يحلو كما نمطها ، جديدة شفاها   نبتكر دعنا ، عليك ال

  ، واالبتسام القبل ، شيئين إال تعرف وال

  ، معنا يقيم أن وندعوه ، الحزن ونستقبل الهزيمة نقبل دعنا أو

 .. يزال وال ، أحببناه من كل رحل كما ، فيرحل  يحبنا ربما

 ، فكرة عليك أعرض دعني أو

  ، بعيد جبل قلب في كهف إلى معا   نهرب أن

 . معي وأنت حتى بالخوف سأشعر لكنني

 ؟ نحب من مع أجمل الحياة أن قال من

   ، الناس وأحب ، أحبك لكني مزاجية أنا

   والجنون ، والفرح ، الحزن وأحب

 ، الدموع تتخلل التي الطفال وضحكات ، واالبتسام

 أتطهر تجعلني حزينة وأغنية

  .وعليك علي   ..كثيرا   بالبكاء
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 تصل ..وحيدا  

 

  تتكلم أن إياك

 أحد النتباه بعيد من تلوح أو

 منك تصدر قد آهة بأصغر تلمح أن

 عينيك تحت وجعك أدفن

 خاطرك جوف في وألمك

 الهواء مع المرارة وتنفس

 منحنيا   تسير أن إياك

 تسندك أن كان من ليد تسمح ال

 رأسك على ضربة صعقتك إن

 كتفك على أسندها

 ظهرك على باغتتك وإن

 .. صدرك لها أدر

  أناتك إمتص

 استطعت ما نفسك على أقس

  وقاوم الصبر تحمل

  خوفك واهزم

  المسير وتابع

 . لتصل .. وحيدا  
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 تراب

 

  تراب محض أنك تخيل

 ما ظالمٍ  في

 القدام تدوسك

 فوقك تزهر وال

 الشواك إال

 اليدي تمحوك أو

 أبيض منديل على وتتراكم

 متفرقة أماكن فوق ريح تبعثرك أو

 الحكايات مع تسافر

 شقوق أي .. الشقوق بين تتسرب

  الوجوه تجاعيد على تتدحرج

  العمر خيانة تتأمل

 المسام اتساع على تشهد

 وتعجز ، تواسيها لو دتو

  البكاء في رغبتك تتوه

 الوهم خدي على

 سوداء أو ، رمادية آهات

 لك عودة ال

 . ذراتك يلملم من وال

  عدم كيانك

 إلهي يا

 اإلنسان أيها ضعيف أنت كم

  لحظة في تنتهي حين

 . تكن لم كأنك وتتالشى
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 اُقتلني 

 

  .. اقتلني

 االشتياق و التمرد هذا لينتحر

 الحلم في

  المساءات في

 الشعور و

 عينيك من وانزفني

 وحنين ، ولوعة ، تعب

 ستقال كانت لكلمات حنين

 تآكلت لوعود

 يأت لم لغدٍ 

  قلب لمرارة

 الرصفة جبين على الموثق التاريخ كتابة وأعد

 :  هاتفة   الخطوات ضحكات تتعالى حيث

 .. يحبها كان كم

  المرآة في تنظر وأنت إجابة في كثيرا   فكر

 عني بالسؤال تباغتك حين

 عليها المرسومة عمري وخطوط كفيك واسأل

  ضيعتني؟ أين

  خيالك قاوم

  نفسك من خوفك راوغ

 الصاخب صمتك وتجاهل

   أخيرة مرة تنتصر أن وحاول

 . فيك وتقتلني
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 كالم

 

  كثيرا   نتكلم قد

  يُقال مما أكثر فينا الكامن الكالم لكن

 داخلي النثى تلك تكلم

 فيك الرجل ذاك وأكلم

  مانكون غير ونبدو

 بالصمت أنا ألوذ

 الكلمات من أنت وتختبئ

  االحتياج أنواع أقسى

 يُقال وال .. يُطلب ال

 الكالم يقوله ال الكالم وأبلغ

  اللغة غليله تشفي وال

 .. وأنا أنت 

 . كالم مجرد يكفينا ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عنفوان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 15 

 

 

 روحي نبض

 

  رائعة لست

 شاعرة ولست

 جبانة لست

 بالخوف أشعر لكني

  ُمبتذلة لست

 بدينة أني رغم الجمال أحب

  والغيووم الشتاء وأحب

 منها بدال   روحي تمطر قد

 ترتوي ال أرٍض  على الحب بوفير

 نفسي أمام القل على غبية أبدو قد

 .. يهم ال

  للحب سأتماثل

 .. يكفيني

 روحي بملء أكتبها نصوصي

 أعيشها وال ..أعيشها

 الكلمات فتنبت بطيني أمرغها

  المواربة النوافذ على تعشش ندى قطرات

  . ينتهي ال انتظارٍ  في

 

 

 

 

 

 



 عنفوان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 16 

 

 

  إنهيار

 الكلمات تخونني

 الطريق بقدمي   وتغدر

 المالمح تتوه

 المسالك  تشتبه

 سريع طريقٍ  في مشاة جسر على

 المسرعة السيارات أحسب

 . واحد إتجاه في

 .. وحدي نعشي أحمل أتصورني

  الرض على أرميه أو

 جناحين منها وأصنع ألواحه أفكك

  بهما أطير

ح أني أتخيل  لك ألو 

  وجه بال

 روحي على وأسقط

 سأجدها كنت إذا أدري ال

  حال كل على سأسقط لكني

  يدلني ما شيٍء عن وأبحث

 وجودي علي

 . وعليك
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 فراغ

 

 الفراغ يناديني صباح كل

 معا ونرقص بالملل كأسه أمأل

 عناق في معه أتالشى

  المعيشة غرفة إلى يأخذنا

 ودودة الجلسة حيث

 .. بالُمرهقين تليق

 الرض على ونرتمي الكراسي بين نتنقل

  البكاء حد نضحك .. بالوسائد نتراشق

  الظهيرة عند ثم .. نصرخ

 الدهر عليها أكل أغاني نغني

 . وعطش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عنفوان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 18 

 

 

 إنصاف

 

  إني تعرف ال كنت

 رفاقي خالطت ما

 عزلتي عن لبتعد إال

 .. بك المزدحمة

 مني توارى ما إال تعرف وال

 .. إليك وتسلل

 .. الشياء خانتني كم

 .. مرآتي .. سكوتي .. ظلي

 .. قلبي براءة تآمرت

 .. الهمجية رقصتي

 . المتأنية وبهجتي .. الدفين حزني

 .. يعد ولم مني جاءك ما إال عرفت ما

 سنوات من مانسجته أن و

 أنني جدرانها على منحوت

 .. أعطت بما تطالب ال أنثى

 .. غادرت إن تلتفت وال

  .. الكبيسة سنواتها تحسب وال

 .. المنصفة غير النهايات أكره ولني

  فسأخبرك

 .. تعرفه أن أردتك ما .. سوى تعرف لم أبدا   أنك

  وددت كما .. تعرفني لن وأبدا  

 . فعلت أنك لو
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  الصمت لغة

 

  بالصمت مبلال  

 بالصخب

  المكنون احتوى

 حيرتي على يشهد

 شكلي حيز في الالمرئي وأنت

  .. تشكيلي سر يكمن وفيك

  حبلى بغيوم مغطاة سمائي

 .. الوفير وحبك

 .. الهطول حافة وعلى

 .. البحور شوق يترقب

 القلوب جدران وتصدع

 .. نحب كما وأمسياتنا

 وطن وحفنة .. أخير شطر ينقصها وقصيدة

  برأسها تطل .. الطين صدر في مغروسة بنفسج زهرة

 .. العشاق لكل الصباح تحية تلقي

 .. الحروب تنصبها التي بالمشانق قلوبنا تتعلق الحب فورة وفي

  الرواح جمال تتذوق ال التي الحروب

 .. تزهق عندما إال

  لبنها كل الوطان أثداء من وتفرغ

  فيها اليام وتجبر

 .. هشة تكون أن

 .. والرض

 .. المقاومة مسلوبة . . للمناعة فاقدة

 . مفقود والحب
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 الوهم باب

 

 فينا؟ التوق كم يحتوي فراغ أي

 .. طمأنينة يمنحنا

 ..تكفينا زمن من برهة

  لنحيا نحترق أن علينا لكن نتروى لن

 .. لنطرقها مألوفة غير أبوابا   نرسم تعال

 صوتينا ببصمة " أحبك " السر كلمة وتكون

 .. لقلبينا فقط تشرع

 .. الحب بمتاريس علينا ونغلقها

  نهاية ماال إلى ملكا   الشغف ونتوج للفراغ عرسا نقيم

  حريق تنتظر أصابعنا أطراف عند دهر منذ المعلقة بالقبالت أنفاسنا نزين

  الحنين ضفاف على المزدحمة اللوعة بآهات الليل شفاه نشعل

 قمر كل إطاللة مع سراحها ونطلق

  .. مافات كل وعي عن نغيب

 .. لذيذة للحب طقوس في الغافيات االمنيات ونوقظ

 .. تقرع أن الواقع لجراس نسمح لن

  جبان والتجاهل .. السؤال سيالحقنا

 ؟ أبوابنا تطرق لن متى إلى

 .. يلتقيان ضعيفان نحن الوهم فراغ في

 حب .. سراب من باب خلف

 .. يوم كل تالمو تقاوم التي الثابتة الحقيقة هو

 دائما   الخيال سنطوع كيف تماما   أدري أعد لم

 ؟. وأعيشك تعيشني كي
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 ذاكرة طيف

 

 .. ظلك بمرآة تحتمي ، لقلبك أشيائي كل تميل

 المعنى عمق في تغوص كأحجية ، الغد بابتسامة أتربص وأنا

 تبالي ال أنك فكرة طيف من بالفرار ألوذ

 ، السكوت بحلو ليامي أتودد

  بعد تنته لم التي الحكاية عرش على اآلهة تتربع

 هوادة بال تتفرع والمسالك أطول المسافات تبدو

 تتوالد االسئلة التزال

  مالمح بال عقيمة واإلجابات

  . بعقلي تقتات والحيرة

  عناقك لهفة ذاكرتي تجتر المساء في

 .. قبالتك وبعثرة ، شفتيك وهذيان

 .. الليل هةفو على الحلم يقبع الظالم وفي

 .. مافات كل وأستعيد .. حولي شهبه تتطاير

 الحب تؤجل كنت .. للشغف دورة كل في أنك وكيف

 كثيرا   به احتميت الذي المسكين الحب

 . التعري ألزمك منعطف أول عند ورميته
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  همني ما

 

 .. اآلن ماهمني ؟ تسكنني أم أأسكنك

 فعلت؟ لو ماضرك خفقاتي؟ في تالشيت إن

  ؟ لتقهر نجواي ذنب وما

  ، الدبار وتولي ، بكفر تلعنني

  ، التهم بوابل أمطرتني ، العذار اختلقت

 انتظاري لوعة وتشكو

 . الحب فضيلة وادعائك ، ثورتك زيف ترقب وصمتي ، مبتور حب في تماديت

  ، وجداني جدران على اليام وخربشات ، الذكرى جوف في الرذيلة ياكل  

  ، بخطوة نحوه الحب مسافات أجوب كنت ومن

  ، بنظرة إليه المدارات وأعبر ، بقفزة العمر حدود وأتجاوز

 .. آمالي فوق انهار لقلبه يقودني جسرا   مددت وكلما

  .. منك البريء الحب تدعي ال

 . الشقياء ويخسره النقياء مالذ فالحب

 .. الكاذيب إختالق من أبسط الصدق

 .. المتاهات إختراع في والتفنن

 . أذلك وقلبك ، أعزني وقلبي ، هداني وصدقي ، أضلك ضاللك

 .. قومي أنت وال نبية ماعدت

 .. اآلن همني ما
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 حكاية

 

  دعنا حكاية، للبداية نخترع دعنا

  بنا يطفو عالما نخلق

  أمواتا عشناها التي المدارات فوق

 ومرات مرات بتفاصيلها

  النوافذ نجوب دعنا

  الحكايات تنتهي حيث

  معها ونبكي نعيشها

 الشجار نتوسد

  أوراقها نفلي

 العشاق قصص ونقرأ

 فيها نسرح

  المبللة الرض على معا   نتساقط

 يدوم حبا نبتكر

  بالطين نختلط

 الورود لبساتين جذورا   نكون

 للمحبين هدايا تتحول

  منا أكثر به ليتشبثوا

 

 ******* 

  الليالي في

  تنتهي ال قصص بدايات

  الضفاف على نتمرغ دعنا

 . لنا ضفاف ال حيث

 اآله حدود حتى ونركض
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 ما نهاية   نقتبس

 اللوعة غليل تروي

  القلب متشابكي النهر بجانب نمر 

  النهر ليجرفنا

 النهاية أو البداية

  ما حكاية   أو

  عنها ونختلف عنا تختلف

 كغربتنا غريبة

 كأيامنا سخيفة

  كعمرنا وتقليدية

 صيف كسحابة

 حكاية ذات مرت

 . بعد تنته ولم بداية لها يكن لم
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 جافة امرأة انا

 

 سطورها اتأمل بالخذالن المعتقة الماضية صفحاتي أقلب والحزن بالحب أفيض

 القدر مريرة، مختلفة،بنهايات حكاية لي تحكي مرة كل بدقة تراصت التي والخطوط

 مالمح، بال ابتسامة الكلمات ثغر فوق ،تمر بالقصور ذيلها

 حبالتعلق،ال شديد المتطلب قلبي،قلبي طبيعة يالئم ال زمني في والحب عواطفي يبست

 أصبح الحب زمن في اختالفات، وتلغيه ظروف به وتعصف مفاهيم وتهده أبنيه الذي

 .. اليام صدى بفعل أجنحتي أحتاجه،فقدت ال كبرى مغامرة

 مالذي كانت لنها بي استبدت فيها تالشيت الوحدة ،ابتلعتني جافة اةامر أنا

 .حرماني وعززت الوحيد؛فاستغلتني

 بينيو بيني جسرا   أمد أن خالله،أحاول من معي يتعامل ومن عقلي أحب جافة امرأة أنا

 .شيء كل رغم أنا وأكون لتوازن

 تقلبة،الم القلوب ة،وأنانيةالزائف الوجوه كل من وراحة واحة وكان وعشته أردته جفافي

 .. أمي طفل،وجه شجي،فرحة نبيلة،لحن صادقة،عاطفة حب قطرة تبلله جفافي

 لم ربما ذاتي في وانزوت واآلهات الحب ولوعة الشواق كل مني سالت جافة امرأة أنا

 . الجافة المرأة تلك وسأبقى أبدا   يأتي لن وربما بعد البلل آوان يحن
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 ؟  متى

 

  نهار من صفحة يطوي الليل

 طفل وابتسامة

 ألمي تطوي

 غيابك في

  العبرات تسيل

  الذاكرة وتدور

 الحنين حضرة في

  البارد الليل كحزن

 بلهفة الشمس ثدي يلتقط

 جائع كرضيع

  اإلعدام مجهول كسجين

  انتظارك قيد أبقى كالتاريخ

 عنك أفتش

  النوافذ أحداق في

  الدروب وريح المدى آفاق وفي

 هي باردة

  غيابك في الدفء إليها يلتفت ال

 القمر أناجي

  بوجهه فيشيح

  العهود مرايا تشيح كما

  الريح صخب يهدأ ال

 .. الوجد ُمقل في

  لفقد الدمعات تترنح وال

 يتوارى ال أمل بين
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 .. بشراسة يقاتل ويأس 

 ينضب ال الذي زادي يا

  القريب البعيد أملي و

 الليالي أنيس الخيال سيبقى هل

 ؟ سرابا باتت بإطاللة القدر سينعم أم
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  الذاكرة بستان

 

 لبيق طين على الورود يحيي الذي غدك ورد من بالعطر ذاكرتي بستان يعج كم ..أتخيله

  السماء كنف أغصانه ،تطول

 التياعا، تساقطت حنين من أوراقا   أرضي إفترشت م،وك معلقة نظرة صدري وتستودع

 حقيقةال بقسوة اليقظة وتصفعني ، إرادة بال تجرني يدي في المالمح ،تشابكت مكان بال

  الطويلة ممراتها بكل أسايرها القلب خطوات تترنح

 لمارس لهب من ظل عن الباحثة الفراشة تلك أنا المس، صور من خاوية وجدران

  ومتعة حريق من مدار في الحب طقس

 ال  المخيلة في عبرها العطر ينسل ؟ التعلق قواميس في الشوق مني أين غرامي أيا

 ملال أسأل ، المارة الطياف وال الوجد أفق في الحت هدأة وال بروحي يستبد يبارح

 النسيان شفاه وتتلقفها النهود ستتحجر أم غيابك؟ سيطول هل

 اللهفة ريق يبلل شغف ندى وال حب أمطار ال حيث

 . البعاد ظمأ ويروي
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 الحب محراب في ناسكة

 

 ..أصابعي بين من خيبة انسابت وظلك، غربتي بين يمتد آخر لرصيف الطريق عبرت

 الريش وتناثر الشجرة جذع مال ..بالخرس فأصابته يغرد كان عصفور خد على سالت

 جرتهه التي الهوس نشوة يحتمل لم تقوس، ثم منتشيا خيالي رقص أمامي، باللحن المبلل

 في ةملقا لمحتها لكني كاذب، نداء والبهجة العمر، حلق في عالق لترابا حب، آخر منذ

 المنيات رغيف ودمعات أيامي أراقب كنت عندما جدتي نافذة على مهجورة زاوية

 بالسر أخبره لم ، شفتاي يجد ولم يقبلني وهو القمر ظن خاب كم ..الضباب التهمه عندما

 شفتين إال مني يتبق لم لو حتى يانعتين ينورديت لتبقيا ضلوعك بين لشفتي دفني وحقيقة

 وجع في سأصمد

 تتعبد ناسكة روحي، سفح على الريح وجه وأمرغ قلبي، بشعر للمطر وألوح القصيدة

 بلتذو الحيرة وتمجد وتبكي تغني ..تصافحها القلوب بوابات تطوف الوقت، محراب في

 قلوب في بها وتلقي لجنونا أفواه من المنسية البهجة تلتقط التمرد، من أشسع براح في

 . الذنوب من المدى لتطهر صدقات و رحمات العشاق
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 عابثة قبالت

 

 ريقب تبلله القمر عنق على وتتسلق الليل ثغر على تتجول وهي القبالت تلك عابثة أي

 بذور محتضنة مسامها وتتفتح الحقول وتتسع المدى بطول االنحدارات تمتد الشغف،

 الرائعة اللذة برتقاالت وتثمر االنهمار خصوبة منها وتفيض حرثها تبارك النقاء

 رتشفن الشوق أقداح تتعانق ..الالوجود في رفضا الوجيب ارتجافات وتتوالد ..االبهار

 وفالحر تذوب .. بأحضاننا ولها المتوحشة الرعود وتثمل ننتهي وال تنتهي وال منها

 اآلهات جوف في المساء دمعات وتسيل الشفاه براعم من المنسكب اللهب ألسنة على

 وحالر اغصان من المتدلي حنيني ويح لقاء، ذات ينسجنا الذي الحب عصير من النافرة

 تغمر صرخاته الوقت حنجرة من أناته وتسيل السكون يخاصم العمر مرمى على يتسكع

 أمس نم ذكرى بعبق المساء تنهيدات أراوغ و .. العين بندى وجدال شقوق أبلل .. المدى

 . اللقاء نسمات هبت كلما لروحي تتراءى بعيد
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 الموت قصيدة

 

 االسئلة تهافت من فائدة ال أن   أدرك

 اإلجابة عن البحث أتجاهل

 .. الميت يعود كي جدا   ضعيف المل أن أعرف لني

  الوغد أيها كذلك وأنت

  شيء كل يغتال الذي الموت

 .. باستمرار ويحارب

 .. شعري يغتال

 .. ( كليتي ) ويغتال

 .. أمي يغتال

 .. أحب التي أمي

 أمامها أتعرى التي أمي

 .. أوجاعي من

 .. حضرتها في اآلالم تتقهقر

 تحتويني التي ونظرتها

 .. ووسخي ..قرفي بكل 

 .. تمت لم التي بالنظرة عالقة أنا

 .. واغتالتني الموت راوغت

 الفرح الموت يغتال كما

 العزيز الوغد أيها .. وأنت

 .. تفلت كيف

 أني تفكر لم كيف

 .. بدونك سأنهزم

 العمر زاوية في وأبقى
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  داخلي في اآلهة تنتحب

 .. نهار ليل

 عمري سخافة أتجاوز لكيف

 غيايك؟ في 

 ..يديك بين وأنا بغنج أطلقها التي آهاتي ستضحك وكيف

  المحيط الفراغ يالهذا آه !! يديك بين

  الهواء في العالق وقلبي

 .. بشعرة متمسكا

 وحيدة شعرة

 .. الصلع يصيبها أن قبل أيامي رأس في كانت

 .. بدوني وحيدا   الموت معركة وخضت تجرأت

 متهاوية جبهتي أن أعرف

  أنصفني لكن

 .. معي وكن

 .. معركتك في أقحمني

 انتصاراتك فيها دوما   حشرتني كما

 .. قوتك مصدر أني عديدة مرات أوهمتني و

 .. عظيمة الخسارة وجعلت .. بدوني الموت واجهت جبان أنت

 .. المتقرحة حياتي صديد فراقك

 .. الخفقان عن العاطل قلبها نزف وفقدك

 .. قبل من تفعل لم كما خذلتني

 .. قبل من عالجتها التي الجروح كل أحيا موتك

 .. جديد من النائمة الحروق أشعل

 .. معا الشياء نفعل أن عودتني
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 .. الشياء كل

 .. الموت من عد الحبيب الوغد أيها

 . معـا   ونموت نفعلها دعنا
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  فشل كبرياء

 

  االبيض باللون الذاكرة تتلون .. المساء يأتي عندما

 .. الدم بلون بخربشات جدرانها وتنقش

 .. غيابك فترة طوال مقلتيها من المتسرب الدم

 ..الوالدة متعسرة وأنات .. مكتومة وصرخات .. صاخب بصمت أتأملها وأنا

 .. المس أفق في صور لي تتراءى

 .. بقاء والقصر فيه وضوحا   الكثر أنت كنت .. المالمح الضبابي المس

 .. قاصر مالعظي وحبي ..لك تروق ال وأحوالي .. تناسبك ال أيامي

 .. بك يهنأ لم للكون يتسع الذي حضني .. احتوائك على عجزت

  سخافة .. بالهة إلى حولتها الحب فكرة .. عقيمة تفسيراتي

 .. البالهة إحساس وقاتل .. بالسخف شعوري رهيب

 .. جديد من مالمحي لسترد زمن أحتاج .. بطيء موت أعاني

  بدونك .. أكثر علي وأتعرف

 . كبرياء بكل شليف أعلن .. لذا
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 ليلي كائن

 

 ..   ؟ الشمس بدفء استمتع أن ليلي كائن وأنا لي كيف

 .. الليل دموع لجفف أحيانا أحتاجها التي الشمس

  بوضوح نفسي وأسمع ، الليل هدوء في أجمل الدنيا أرى

 .. الصباح في إال أتثاءب ال أني حتى

 .. نبضي إلى تتهادى وهي الكلمات حفيف سماع يمكنني الليل في

 .. القلق تثير لنظرات صدى وال .. لوجوه ضجيج ال

 .. لي وتستسلم حولي الشياء تسكن حيث ليال  

 .. شياطينها وأطوع

  اليوم طوال أحبك أن ليلي كائن وأنا لي كيف

 .. الضجيج من الكم هذا وسط

 .. الليل طوال كثيرة مرات يقتلني الذي الضجيج

 كيف؟
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 بعيـــد … وأنتَ 

 

 

  أحبك قلت كلما كنت

 نهر فيها وجرى .. الرض انشقت

 .. فرح من بأجنحة المنيات فيه تحلق

 البلدة من اآلخر الجانب حتى يمتد فرح

 .. المهات رحيل منذ بساتينها أحضان في الحزن ينام حيث

 .. الدموع هي فيها السائدة اللغة و

 .. سماعها بمجرد العابرون ويتعلمها .. المقيمون بها يتحدث كان

 .. بنواح ممزوجة سمعية لغة الدموع .. البلدة هذه في

 .. بالعشق إال تنبض وال تبوح ال التي القلوب نواح

 .. أحبك قلت كلما كنت

 .. مسامه من وتتساقط الصبار أشواك تتراقص

 .. لينصت بيزا برج ويستقيم

 .. بكأح قلت كلما

 .. قطاراتهم من بدال   بها يسافرون و المحطات في المسافرون يسمعها

  .. يأملون التي أحالمهم مدينة إلى لتوصلهم

 .. بلحنها منتشيا بعيدا   وحلق وجهته غير طير سمعها وكلما

 .. واآلن

 .. شيء كل أكلت الغربة

 .. الكالم كل قال الصمت

 .. العمر طرقات على جسادلا وتناثرت

 .. مغزى وال للكلمات معاني ال

 .. طعم بال القبالت

 .. مشلول والشغف
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 مملة .. مملة الحاديث

 .. مظلم الضوء

 .. مشع والظالم

  بعيد ........ وأنت
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 معصية الحب

 

 

 ..أنا من أعرف أعد لم

 .. بالفشل المحاوالت باءت

 .. العمر سهرة يناسب الحيرة في الغارق الثوب

 .. الدوام على بصعوبة يتنفس الذي العمر

 .. الحزان نتفتها الريح لتواكب أربيها كنت التي الجنحة

 .. منقسمة قشة على العمر عبرت ريشة كل

 مترنح أمل و ، تائه حلم بين

  أفراحنا وينهش .. التخمة حتى يأكلنا الزمن محظوظ

 .. الشهية لوجبته مقبالت دمعاتنا ملح ويستخدم

 .. مكان ال حيث هناك الظل في سنبقى وأنت أنا

 ..معـا   القادمة القدار تلتهمنا ال حتى بعيدا إبق .. تجاورني ال

 .. عابرة حكاية نكون ال ليتنا

 .. عاشقين ما يوما   هنا كان أنه على يدل ما أثرا نترك دعنا

 .. الشجر أوراق على تناثرت قلبيهما أجزاء

  كرأسينا المنحني الشجر

 .. التقينا فيه الذي الوحيد اليوم في

 .. سنفترق أننا أخبرتك

  كثيرا   أحبك لي تقول أن وسألتك

 .. عقلي في أدفنها تدعني و مرارا   وترددها

ن  .. الشمس تغيب أن قبل عليها قلبي ذاكرة وأمر 

 .. بظلنا فتعتر لم التي الشمس

 .. لنا ظل ال وأنت أنا
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 ..فيك المزروع ظلك وكنت في المختبئ ظلي كنت لنك

 .. لديدنها المعاكس اإلتجاه في يسير بمن اليام تعترف ال

 .. الحرب علينا شنت لذلك

 .. المألوف تاريخ في الالمنطقية الحكاية تلك أننا أخبرتك

 .. المنقوض العهد وأنت .. المخلوف الوعد أنا

 ؟ بداية سنخترع كيف .. حكاية ستجمعنا فكيف

  أبدية ولوعة .. منسي عمر حبنا سيرة

 .. يعتنقها وحده .. بها غامر وجداننا

 .. آخر دين ولآلخرين

 .. دم من بحصي رجمونا لذلك

 .. البيضاء صفحتنا لطخ أسود دم

  كبير بغفران إال يلتئم ال غائر جرح وأنت أنا

 .. العشاق من العامة لها يشهد نقية قلوب مذبحة فوق

 .. الحب معصية ارتكاب بخطيئة واعتراف

 . براءة بكل .. وكمدا صمتا   قلبينا وإعدام
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 المجاز

 قصيدة أكتب مرة كل في

 صديقي لي يقول

 المجاز استخدمي

 أكثر نصوصك لتكون

 سحرا  

 صديقي أخسر أن أريد ال

 المجاز صداقة طلبت

 طلبي رفض

  يتمنع ربما

  أسلك أنني أدرك ربما أو

 للقلوب الطرق أقرب

 قلبي بماء أكتب أو

 يسكب الذي قلمي وإحساس

 الورق على الحروف

 توجيه أو إرادة بدون

 حبيبي عن أكتب وأنا لماذا فكرت

 ؟ العصفور عن أتكلم

  القبلة أقصد وعندما

 ما لكرزة قضمة عن أكتب

 طهارة القبالت

 الروح رفيق والحبيب

 صديقي سيبقى وصديقي

  الطرق أقصر وهذه

  سحرا   والكثر
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 ودي المجاز طلب وإن

 أخسر ال حتى سأقبل

 . أحب الذي صديقي
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 حلم

 

 يديه على يمشي العالم أرى الحلم في

  شاطىء إلى يصل واسعة وبخطوة

 رمل بال

 ..ماء وال

  كنخلة سامقة وأرجله

  تمور بال

 الطرقات يمأل النوى لكن

 العالم مسيرة يعرقل

 يعلو ونباح

 يتعثر والعالم

 ويصرخ

 .. صوت بال

 يناديني ما شيء و

 اسم بال

 فوق تعشش نحل أسراب ألمح

  الذي قبري

 الورود فوقه نبتت

 . أشواك بال
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 شيء الال

 

 غاب الشيء

 اللغة جيوب من الحروف رحلت

 إليك اعبر أن أحاول

 كلمات بال

 شيء أي بدون

 امتداداتي تتعثر

 مني سقط وظلي

 عنه سأبحث هناك

  تفككت خطواتي

  روحي أجر

 مني تثاقلت

 ؟ أعود هل

 سأعود كيف

 ستدري كيف .. أتدري

 هنا وأنا

  قلبي ذاكرة أستجدي

  مالمحه تالشت الذي

 الكلمات حافة على الموت وقرر

 كلمات؟؟ أي

 أدري ال

  سأدري وكيف

 جدا ةمزدحم فأنا

  بالالشيء

  شيء ال
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 أعرف

 

 تنتهي التي اليام أن أعرف *

 والتعيسة المبهجة ساعاتنا منها تسيل

 . الخريف في الشجر كأوراق منها وتتساقط

 الحب أنجبها التي الفتاة تلك أن أعرف *

 . ميتة عاشت ذلك رغم حولها لمن وأزهرت

 النباتات كل فيه تنمو ال الطين أن أعرف *

  الصخور وبين الرمل في تنمو نباتات هناك وأن

 . مستحيلة أمنيات مثل

 وطنا   تكون أن عجزت التي البالد أن أعرف *

  . سريعا تتهاوى

 جيناتنا من امتلكوا مهما أوالدنا أن أعرف *

 تشبهنا ال أخرى جينات لهم ستكون

 . عليها نتعرف نكاد وال

 ءوأصدقا أحبة من لديك كان مهما أنك أعرف *

 عيونهم تدمع ولن معك اللم بوخزة يشعر لن

 . منك بدال  

 الكثير فهناك ناسه وللموت ناسها للحياة أن أعرف *

 . أموات نظرنا في

 أن قررت إنسان أنني لثبت ولكن أكره ال أنني أعرف *

 . الغرور أكره

 أمامها تشرع لكن كحرباء تتلون امرأة أعرف *

 . لطرقاتا كل أجلها من وتُعبد البواب كل

 اآلن "ال" يقصد وهو نعم يقول دائما كان رجال   أعرف *

 . "نعم" تقول أنها بالرغم "ال" إال الدنيا من يسمع ال
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 تطويع عن أعجز لكنني صديقتي نصيحة رغم خاللي من الناس أرى أنني أعرف *

  ظني

  بأنني له أعترف ولم ومات حديدية امرأة يراني وهو عاش رجال أن أعرف *

 . ماء من وقلبي هشة امرأة

  التي أيامي طعم المرارة ظلت ماتت عندما أمي أن أعرف *

 . غدا ستتساقط والتي سقطت

 أعرفه لن مما الكثير هناك سيبقى عرفت مهما أنني وأعرف *

 .أبدا
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 عندي فرق ال

 

  قصة عن سأكتب

 يوما أفالطون بها يحلم لم

  موزارت ألحان تشبه ربما

 فصولها ماعشت وكأني

  الربيع ففي

  الشغف أغصانها من تدلى

 الوراق وعلى

 أسمك گتبتْ 

  بها نَُنادىَ  لم التي تلك

 كالجفاف حارق شتاؤها

 ودود والخريف بارد والصيف

 العالمين تناقض عشنا

 .. بملكة الفقير يحلم مثلما

 الفقراء ثراء الملوك فيه ويكره

 كالتشابه

 ..عندي فرق ال

 عينيك في أنام أن بين

 ضباب من وسادة على أو

 الرؤى يحجب كالكما

 .كفيه في العالم ويخفي

  عندي فرق ال

  معياري مات إن

  خطيئة من أقدامي ارتجت أو

  إليك أخطو .. لك حبي يشفع حين
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 نهاية بال ومتاهة .. تتغير لم مسالك في

  عندي فرق ال

  كعكا أكلت أو خبزا أكلت إن

 ثغرات حشو فكلها

  ثغرة والحب ..ثغرة واللوعة..   ثغرة فالخيبة

 عندي فرق ال

 .. ذكرى أعيشك أو .. أنساك أن بين

 التقيتك فمنذ

  فيك تالشيت

  بين فرق ال

 تغيب أو المواسم تأتي أن

 الضجر يقتلها فالقصيدة

 الغياب ويخنقها

  خاسر رهان للميت والموت

  بين فرق ال

 أذيعها أو السرار أكتم أن

  تفضحه عاشقال فعين

 بجانبه مررت إن
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  تموت لن كلمات

 

 غدا سأموت

 اليوم الكالم كل أقول أن أريد

  بكلمة الرض تنتشي أن أسمح لن

 أحبك

 خصرها على الدود ويتراقص

 الذي الصبار شوك من كلماتي على أخاف

 قبري على ينمو قد

 روحي بستان في نبتت التي وحروفي

 بالورود سيجتها و

  بالوحشة تشعر ان أريدها ال

 كلها اليوم سأقولها

 مبعثرة ستكون ربما

 بحب لملموها لكن

  قلوبكم تلمس أمامكم سترتمي

 كان ولو باب أي لها فافتحوا

  صغيرا

  الكثير تحتاج ال هي

 دافئ إحساس فقط

  الخوف قسوة يهدئ

 رعشتها أكتاف على ويربت

 اتركوها ثم

  انسوها أو

  معي أسكنها أن أجرؤ ال أني المهم
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 .. للكلمات ليس فالقبر

 .. ينطفئ ال نور فالكلمات

 . ينطفئ ولن
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 وقفات

 السطور بين الوقفة تلك

  المتالحقة االآلم من

 البوح نحو

  تتزاحم

 تسيل كرصاصات

  نبضات

  معك حديثي أثناء الوقفة تلك

  قلق وينتابني فيك أفكر

 ثانية سأراك متى

  أشواق مني تنساب أو

  شفتاي تبلل قلبي من تسيل

  الحديث لستأنف

  العمر رصيف على الوقفة تلك

  للماضي التفاتة تحرض

 قواي بها أستجمع

  القادمة للخطوة

  الخطوة وتتجمد أبدا أقف ال قد

  بي تسير الرض

 أهتم ال

 خاللي أسافر

 الوهم مسالك أعبر

  وأتجاهلها..والحقيقة

 للعبور مهيأة طرقا أرسم

  أشطبها أو أجتازها قد

 عابر ما حديث في وأتعلق أقع وقد
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 فيها لفقد متاهة على يدلني

 أخرى مرات خطواتي

 مني أهرب أنا

 الوقفات من

  تنتهي ال التي الدروب من

 فرحي من وحتى حزني من

 .. بالكآبة المعجون

 جديدا شكال أبتكر أن أريد

 على يجبرني ال للحياة

 . كثيرا الوقوف
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 عارية

 

 تماما   عارية

  أنا

 ذاتي من

 شيء كل ومن

 بوجداني يعلق قد

 

 تماما   خالية

  أنا

  الذكريات غبار من

  والحنين

  المخزي والهجر

 صفحات على المنحوت

 تاريخي

 

 تماما   راضية

  فات ما بكل

  بقي أو وَعبر

  تماما   أسامحك وقد

  أختفي

ل وأمحو   غيابك سج 

  بدأنا إن

 . جديد من

****  
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  تكرهني ال

  أكرهني أو

 الحب منتهى الكره فبعض

  حبنا غليل نشف لم ونحن

 إكرهني

 أكثر لتحبني

  وأكثر

 

  دوما   حدثني

 تفعلها لم بطوالت أو قصصا   وأخترع

  الوحيد البطل وأنك بك حماسي أيقظ

  بعد أعشها لم التي حياتي في

 

 قطرة .. قطرة فيك أسكبني

 مني أنفذ حتى

 . أحب فيمن أتالشى أن أجمل ما
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 عليك ُمتفق

 

 بهدوء أتنفس عقلي أصافح عندما

  آمن مدار في اسبح

 الفضل أتوقع

 ظنوني تيار في أتحكم

 الشياء جفاف أتقبل

 .. والناس

 الحداث فظاظة

 .. أُمنطقها

 

 حولي ما إلى بقلبي أنظر عندما

 علي   أشفق

  معي أتعاطف

 تنهيدة عبر غضبي تمرير وأحاول

 شوائبي ليمحو به ألوذ

  حضنه في أرتمي

  عليه أُثقل قد

 كافية جرعة وأخزن بحنانه أتدثر

  جديد من العودة من تمكنني

 

  أحتاج لكنني بعقلي أرتاح قد

  اآلخر لوجهي قلبي، لماء

 تجاهلها يمكن ال لحقيقة

  دائما تلح

 اةللحي.. نبضي
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  إحساسي

 أنوثتي

 رغباتي براءة

  بك أفكر عندما

  بك فقط

  السؤال يراودني

 أن كيف

 قلبي و عقلي

  اختالفهما رغم

 . عليك إتفقا
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 بالدي

 

  صباح كل في

 الصباح تحية يلقي ال الفرح

 معاق وجهه .. واجما

 قناص رصاصة أصابته

  العمر قصير الفرح

 الذبول سريع والورد

  رأسه يرفع أن يخجل .. منحنيا ينمو

 العشاق عيون في النظر يتجنب

 أيتام لنهم

  أرامل أو ثكالى أو

 الطراف مبتوروا أو

  الظلم تشكو الرحمة

  للسماء أيديها وترفع

 أجلنا من تبتهل

 الميتة الزهور أجل من

 مبكرا رحلت التي والعصافير

 الجوع من تنهار البيوت

 سهنبؤ على يتكئن والمهات

  مهموما حليبا أطفالهن يرضعن

 قلبي عن لنفض أكتب وأنا

  تؤكد التي الفكار غبار

  وأكثر ذلك كل أن حقيقة

 . بالدي في يحدث
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 امرأة إلى

 

  قربا   ازددت .. أكثر عنك بعدت كلما

  ذكراك غمرتني .. نسيانك في فكرت كلما

  لك حبي فاض كرهتك كلما

  تملكتني سطوة أي

 المنال بعيد ياحلما   أنتِ  جبارة أي

 .. النساء عاشرت بعدك

 .. قامرت

 .. وشاكست الخمر عاقرت

 .. أخريات غازلت

 .. إليكِ  فأعادتتي شواطئي عن بعيدا   تنزهت .. مني تعريت

  .. حدسي هاجرت

 .. عقلي سامرت

 .. قلبي إسترحمت

 همساتك ..وجهك .. صورتك تناسيت .. بوجداني انحرفت

 .. مالمحك فيها دفنت ارقر بال حفرة حفرت

 .. بك إحساسي

 روحي ثغر على ..ابتسامتك آثار

 دعوت ..صليت

 والوعي .. الالوعي مع تواصلت .. النسيان تملقت

 والهواجس ، والفكار

 وكلي ، ومعي ، والحالم

 وسكوني .. وانهياري وأمسي ويومي كل ي يا

  أنتِ  واطمئناني

  نبضي تبرحي ولم .. تتركيني لم
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 .. وسكناتي وشجوني عذابي يا

 .. صدقي وبكامل ..تائها   وال ..مجبرا   ولست .. بنادمِ  لست

  .. وصفائي وعيي و نقائي كل

 . " أحبك "
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 نهاية ال

 

 . ظلك ..بيدائي في أصارع

 لجرأةا سألتحف .. العابرين وجوه في أضيع قد ، أجدني ال قد ، جديدة مسالك عبر أسير

 شط عن يبحث شراعي كمركب وأطفو البحر موج إلى بها أتقرب ، الشمس وجه من

 سيصيبني الذي البحر دوار سأحب ، فيه وأغوص سألبيه .. يحتضني أتخيله قريب

 اعبوأد بالملح عنفواني وأطهر الماء بلون وتتلون أشواقي تتمرغ ، وأركض مني وأتوه

 يوالليال العابسة والوجوه الشجون عوالق من وأجليه أفركه .. بوجداني القاع رمل

  .  القاتلة والكوابيس الشريرة

 المواج على وحشتي غبار أنفض .. مليا بؤسي ادعك شفافة بروح جديد من سأولد

 كلما منك وتهرب تتلوى سمكة إلى أتحول ، لنجو عينيك في الغرق لعبة وأمارس

 . لهفتك اشتدت

  .. جديد من والبدء لوعتك وأحب ، عذابك لي يطيب

  . النهايات تروقني ال معك لني
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 نشيدك

 

 في أتلوى .. شيء ال من والخوف الفرح بلون غرفتي ألون .. بي أتمسح القطة كتلك

 ..به أتدثر بكحلها فراشة ترميني ، الضباب بكف أترنح ، حال على ألوي ال الممرات

 .. صفحتي بغالف المحيط التعثر أمدح ، رأسي فوق تنزل آهة توقفني

 فشيأ الوجود رغبات أفضح .. عابرة بنزوة بللها وأجفف أغسلها ، التحمل مالبس أغير

 هاب أصفع .. كفي خطوط عبر لي تتراءى التي الوحدة حظ ألعن .. سامية بغجرية سرها

 من قموأنت بالتمرد لوعتي تمتطيني .. يلبالرح أشاكسه بالسواد، ويتلون فيغضب الصباح

 ورةالمغد تلك وأنا عينيك في للبراءة مكان ال .. الحب فيك وأتصيد أغازلك .. نفسي

 ادةاإلر بملء .. عنك العودة رغبت وما النكران بالء من يئست ما .. قلبك رصيف على

 . نشيدك إال يعزف ال ناي في لحني عباءة زرعت
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 التعري منعطف

 

 في تغوص كأحجية الغد البتسامة أتربص وأنا ظلك بمرآة تحتمي لقلبك أشيائي كل تميل

 كوت،الس بحلو ليامي أتودد ، تبالي ال أنك فكرة طيف من بالفرار ألوذ المعنى، عمق

 تتفرع والمسالك أطول المسافات تبدو بعد، تنته لم التي الحكاية عرش على اآلهة تتربع

 . عقلي تقتات والحيرة مالمح بال عقيمة واإلجابات تتوالد االسئلة التزال ، هوادة بال

 قبعي الليل وفي ، قبالتك وبعثرة شفتيك وهذيان عناقك لهفة ذاكرتي تجتر المساء في

 كل في أنك وكيف ، مافات كل وأستعيد ..حولي شهبه تتطاير الليل فوهة على الحلم

 ولأ عند ورميته كثيرا   به احتميت الذي كينالمس الحب ، الحب تؤجل كنت للشغف دورة

 . التعري ألزمك منعطف
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 ال ليل رغيف

 

 . وبرفق .. أسنان بال نقضمه .. الليل رغيف نتقاسم تعال

 لحرارة نلتفت وال جوفه من المتصاعدة الحريق روائح عن نتجاوز .. بسرعة نبتلعه

 أريد ال ..معه وتلتهمني نصيبي وتلتهم بالجوع لتشعر قبلني بعدها ..سنعتادها ..ملمسه

 التي أيامي عيون من تنساب التي ..الحسرة من وأتلوى الجوع من أعاني وحيدة   أبقى أن

 غيابال في القدر بنفس .. دائما   يلتهمني الذي الرجل نفس أنت ..منك خالية وهي مرت

 طقوس سنجدد ..الوحيدة متعتي لي التهامك وكأن المستسلمة تلك وأنا .. والحضور

 في وحشية كعناكب اللهفة جدرانه تسلقت الذي محرابه ونرمم ذاكرتها فقدت التي الحب

 التحليق عن صائم ونهد ، يحترق ثغر ولثمة .. له رواء ال عطش يروي فتات انتظار

 يتوتستم الشغف ببوصلة مرفأك تتلمس الغربة، من أرجائي تعاني ، الشواق آالف منذ

 أعشاب على وتتمرغ اللحظات وتبتهج اآلمن صدرك ضفاف على لترسو اإلبحار في

 الشمس ثدي تحلب التي القبل ترانيم على وتغرد منتشية اآلهات تندهش حيث الفرح

 . جائع كرضيع
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 كاذبة

 

  ذاتها القديمة مرآتي

 جدتي وعن أمي عن ورثتها

 فيها والمساء الصباح  أطالع كنت

 قلبي وبراءة طفولتي على وتشهد

 المجهول في الساهمة نظراتي 

 اليام عناوين تتفحص 

  يوم كل جديد ال 

 صباح ذات

  بالضوء إحساس راودني

 المرآة يغادر لم

 جفوني ثغر على مبتسمة لمعة

  استدار  والوجه

ح ِ   ما لطيفٍ  يلو 

 البهجة بإشارات

  الفرح نسيان اعتقدت التي أنا

 الجيران أوالد مع نلعب كنا حيث

  بضحكاتنا الرض ونزين

  البيت درج على الورد ونزرع

  وأتألم حينها أتذكرك

 المس نحو المترددة الخطوة تنهشني

 أفترقنا؟ كيف ويلي يا

  يستوعبنا ولم نحمله كنا قلب أي 

  علينا؟ الظروف تجرأت كيف

  نقاوم؟ لم لماذا
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 الرمل في روؤسنا دفن ا لماذا

  العمر شقوق من وتطايرت

 . تتحقق لم مهترئة أمنيات

 مرآتي في سأنظر وجهٍ  بأي

  إليك؟ الشوق قتلني كلما

 للذكرى مكان ال اآلن

  الحرب أعلنت .. جدرانها غمرت الندوب

 بك المبتلي قلبي على

  دقاته صوت سألغي

 الدماء أجمد

  مسارها وأغير شرايينه أقطع

 ، الوردة وألوي

 ، كاذبة أنت كم آه

  جانب كل من وتصعقني

 الشمس إشراقة مع تستيقظ

 . تفارقني وال الليل ثوب وترتدي
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 منسية وعود

 

 .. طويال الوهم عشنا

 .. الحالم لنا وتهيأت

 نار من وعودا   وقدمنا

 أحرقتنا

 رصيف على كلٌّ  ارتمينا

 والمنيات المسيات أشالء تناثرت

  واليوم .. المس بين

  والوهم .. الحقيقة

 وبينك .. بيني

  بقايانا ضاعت

  المنسية الليالي من كثيرٍ  في

 .. قمر عن تبحث

  وحضن وردة أو

 سراب من سطورها مطوية رسالة أو

 مشتعلة قبلة أو

 الطريق ضلت

  .. عطشى لشفاه

 شقوقها بين الشوك أزهر

 غطى عشب ونمى

  تقول مبعثرة كلمة مالمح

 : مرتعشة

 ". أحبك "
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 .. وهي .. أنا

 

  .. علي   تتهافت !.. ويحها .. الظنون تتقاذفني

 . والجنون ، الشرس الغضب حدود أقصى على ترميني

 على أمرغها ..روحي قاع في وأبصقها لوعته ألوك ..الحب أتصن ع .. أحب ك ال أنا

 ةزبد من إليها وأضيف .. "باستيري الباف" كعجينة واثنيها وأبسطها ، ذاتي أرضية

 .. هضمها عقلي على ويسهل هشة لتصبح .. الكثير الوهم

 ، مقاسك على تقولب وجسدي ..! غيري امرأة جسد بذراعيك تلف كيف .. الوغد أيها

 !.. لمساتك مع وانحنى

  ؟ فعلأ مثلما قَبَّلَتْكَ  هل .. المريعة شفتاها شفتاك قبَّلَتْ  كيف .. الوغد أيها

 .. دفئا   حضني فاق حضنها هل

 عشقنا ذنوب نمسح معـا   الرض على ونرتمي .. ونثرثر نتسلى دعنا أخبرني هيا

 .. أيامه على ونترحم

 ؟ مثقفة ؟ رقيقة أكانت .. معها وأنت لك راقت التي الفكار كم أعرف دعني

  ؟ هانحو تفكيرك إرادة تسلب وكيف ..؟ تفكر وكيف بعقلي! انبهرتَ  كما بعقلها بهرتإن

 وأنها ، للتغيير تخضع شيء ككل وأنها .. ثابتة ليست حقيقة العشق أن ونثبت نقول دعنا

 . كقلبي جد ا   هشة

 يالت شياءال ككل .. الوقت مع تبهت التي الشياء ككل .. معناها تفقد التي الشياء ككل

 عن هونتو ةمرَّ  أول نستلذها التي الشياء ككل .. ننساها التي الشياء ككل ..بريقها تفقد

 .. قينصدي لنبقَ  وقاحة بكل لي قلت عندما أنتَ  الشياء ككل ..التالية المرات مذاقها

 . أبدا   .. أصدقاء وأنتَ  أنا أكون حين أنتَ  الصدقاء ككل ليس

  شيء ال .. مطلق شيء ال

 .. أمس يصبحس اليوم

  أنت .. غدا   أكون أن يمكنني وأنا

 .. هو ستكون وأنت

 . أنا ... تكون لن أبدا   هي لكن
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