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 غابة الش يت والنس يان

 

فهم كيف الناس  قّديش كْنيت غريبه عّّن اي هالغابه؟ وكنت ما ا 

وهلّق رصت حبّك، ... بريوحو لعندك ات يراتحو من تعب الناس

حبيك معك وبتجاوبيّن هبدير . وما حدا بيعرف أ رسارك غريي

 .الرحي، وأ غاين الاميم

نساهاو  بتخاف حبّك أ كرت. ويف مرا حبّّبا بتسأ لّن عنِّّك اي ريت  .ا 

بتخّّبهيا شو حبكيِلِّ عن عينهيا، وعن صوهتا وحضكهتا اليل برتّن 

 بلّك جشره...  أ ان وهّّي منقعد حتت احلور العتيق. متل العيد

 هبا الشمس ... هبا الغمي الهرابن بقشع كحلهتا. بلمحها مع متيش قبايل

 .االيل بتشلح مقيص احلرير عا الورده الّّبيّه بشوف ابتسامهت
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واي هالغابه، شو خبّّب عن حياة قاس يه، عن مرا ما قدرت يوم 

اّل عن طريق الصدفه لتقي فهيا ا  نت : ولكام هّّي تقول. حاكهيا، وال ا  ا 

باليق القصيدة جرح مغيق، ... حبييب، باليق احلّب مشعة انتظار

 .أ مغق من البحر، وأ بعد من أ رسار الشجر

تالىق فييك بعد اليوم، ميكن صري  بتعريف اي هالغابه؟ مش رح ا 

ميكن ما عود أ ان، ميكن . ما حدا بيعرفّن غري النس يان. متِل وحيد

اّل ما يسقهيا هنر  صري جشره، والشجره اليل هّّي  أ ان ما بتكّبر ا 

ذا رجعْت عالبيت وكنْت جشره، مني بيعرفّن؟ ومن وين . دموع وا 

سقي عطيش، والهنر ما بريوح ملطرح؟  فّّي جيب هنر ات ا 

حاكيه عن مرا حبّيهتا، ضاعت ابملدينه . ه متل قصة حبّ الغاب

حاكيه عن مرا خلقْت من اللكمه، ولك . الكبريه وما عدت القيهتا

يوم بكتّبا، وبتخّّب ابلشجره ات شوف السهل، بريك يش بنت 
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مغرها، . هرابنه بتوصل لعندي ساعهتا بزنل من طفوليت ات حاكهيا وا 

سـأ لها عن معر قايس كتري هرب فهيا مع  صعبه. وا  محلها وا  علّّي ما ا 

نْغيب ورا اللحظة وما نرجع، وميرقو ... النسمه، ونُوقع ابلسهل

نّو الساعات وقفو والزمن تيك عاملقعد وما ... احلّصادين وما ينتّبو ا 

أ ان . أ ان وهّّي الورق العم بيطري ابلرحي... بّدو يش تاق لبالدو

ال . الريشه وهّّي اللكمه مسي بْغياهبا ... امسهاوريش يت ما بتكتب ا  وا 

 .الش يت والنس يان
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 صاحب العيد

 

هّوي . صاحب العيد مرق عا ابيب، مبارح ابلليل، ما عرفتو

نْت الصيب الزغري اليل عربش عاملسافه، هلقّد رصت : قيّل . عرفّن ا 

يدو، وكنت خايف، ال  كبري؟ وهلقّد صار عندك خطااي؟ عطاين ا 

ر، ال ُكون اش هتيت، ال ُكون ما كون كذبْت، ال كون شهدْت ابلزو

بّس ... زرت مريض، وال طعميت جائع، وال ساعدت عراين

ول يّن مقت . هلّق أ ان طالع من القّب عالسام: هّوي ابتسميل، وقيّل 

نت قلبك طّيب، بّس . من املوت رح خلّصك من اخلطّيه ا 

عا مك سفينة . والكيس العا ضهرك مليان تعب وحرمان. بتترسّع

لت؟ عا مك كوكب علّقت منديل السهر؟ وقّديش طلعْت ونز 
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أ ان مش متل كتار : عطيْت مواعيد لليل والسفر؟ قلت اي يسوع

. بريكعو وبيصلّو وبّس خيلص الصال بريجعو يلبسو تيابن القدمية

معبد رويح بيساع قبايل، حّّت اليل نكروين قبل صياح ادليك، 

ل مرمي اجملدلّيه هيدي الشجره اليل مع تبيك مت. ونس يو عنوان بييت

بّس . بفصل الش يت، هّّن زرعوها وتركوها وحدها للرحي والغياب

نت خلّيهتا تكّب وسقيهتا حّب، ودموع احملّبه أ ان مش ... اي يسوع. ا 

ميان مش موجود، أ ان خاطي،  متل الفّريس ّيني اليل بيتباهو اب 

نت بمتحهيا اي مِل امللوك، ومن . وخطّييت كبريه بّس اخلطّيه ا 

ميش يسوع قّدايم وحلْقتو، ابلليل ... فيك ختلق حياةجرحك 

وفتنا عا بيوت ات انلك . حلْقتو، وابلهنار، وابلصيف وابلش يت

املايض ما بيش به اليوم، : هّوي قيّل . ونرشب وما نسأ ل عن بكرا

وخّّبين عن انس بيلهتيو بأ مور كتريه، . واليوم مش متل بكرا
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اي يسوع؟ هيدي املدينه ما وصلنا لوين ... واملطلوب هّوي احلقيقة

د، . مرقنا فهيا من قبل فهيا انس حاقدين، فهيا الوجوه متل غمي أ سور

فهيا الطهارة مرميّه عالرصيف، وأ ان خايف عليك ال يصلبوك مّرة 

هون بتْطلع : مكتوب عا مدخل املدينه. اتنيه، ويصلبوين حّدك

 .الشمس من عذاب املصلوبني
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 ملني؟بتعريف هاالبتسامه 

 

نيت خلقتهيا... ليك وحدك... هاالبتسامه ليك اكنت .. ل نّو ا 

من . الابتسامه ورا النس يان، واكن الزمان راكض وحننا واقفني

يدي ات ... قبِل ما تعّّل قليب كيف بيفرح ما اكن يف حدا ميْسك اب 

وكنت ... والعيد اكن خمّّب حتت املقعد احلزين... ايخدين عالعيد

سأ ل الناس عنّو  .، وما حدا جياوبّنا 

طلع من البحر كنت عا ... اي رّس مغيق، خباف يروح الوقت وما ا 

سأ ل عنّك جبزر اخليال شفت انس كتار، ما بعرف . مركيب مع ا 

نّك ساكنه . شفت والد البسني وراق الشجر... مني هّّن  قالويل ا 

ر ابلبحر، البحر بيلبس تيايب. بنجمه بعيده ... وأ ان بعرف سافِّ
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قطع الس بع حبور وعندي مركب ... مكسور، بس فّّي عا مركيب ا 

نيت روح مش ... وكيف بوصل لفوق، مطرح ال نيت؟ ميكن ا 

نيت ال بد... جسد  .ات ترويح ل بعد من خيايل، وتصريي ا 

ّب  .وشو اللكامت؟ فس تان خمّزق ما بيلبق علييك شو احلروف؟ حِّ

الزم اليق حّب ما التقى متلو مبطرح، ... أ سود عا مّد السطور

كتب عا وراق من دهب ال شواق لكمه، وابعتِلِّ ايها مع طري  وا 

ل، . املسا، البريوح من هون لهونيك نّو الطري ما يوصر بّس خباف ا 

نيت عنوانِّك جمهول وميكن متيل يْنكرس جناحو قبل ما يقطع ... وا 

 ...املسافه

يدك  اّيم حقيقه؟ وملسة ا  أ ي مّت رح تصري املواعيد حقيقه، واال 

 الرقيقه تداوي جرويح اليل بعمر الس نني؟

محل مشس ّيه ات يتعب الرصيف، نطرك عا مفرق ادلموع، ا   رح ا 
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انطر عاالبتسامه تصري . حصيح انطر حدا... انطر حدا؟: ويسأ لّن

 .اورده، والش يت حيمل ْغراضو العتيقه ويروح من عنّ 

انس خايفني، ملوك : الغمي أ شاكل. ما حبّب يكّب الغمي فوق السهل

نّو ... راكبني عاخليل جبال عاليه، والوقت هّوي الكذبه، ومني قال ا 

ه  الكذبه مش بلون الليل؟ الكذبه دقّت عا بوابنا، ولبست طرحر

نّو هّّي مش كذبه... بيضا بلون التلج  ...ات نصّدق ا 

تعّودت عليك، . هون، ال تروح واي رصيف الانتظار، خلّيك

. أ ان واّيك منعرف بعضنا، ومنحيك أ رسار. وتعّودو جفوين عالسهر

وما يف قنديل بيْضوي غري هالقمر البعيد، وميكن ما يْعود يْضوي 

ساعهتا، حبمل ابتساميت معي، ل نّو ميكن ايخدها ... بعد يش يومني

ذا يش ليهل غفيت وما انتّبت خبّهيا بقلب الش جره حدا، ا 

 .الوحيده
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سال حايل نّو: كنت أ ان وزغري، ا   لوين هالهنر بريوح؟ كنت فكّر ا 

نّو هالبركره اليل فهيا  الهنر هّوي خيط، وكّبْت عا غفهل، وعرفت ا 

كّبْت وصارت حضكيت تْزغر، وْمشيت مع ... خيطان صارت حبر

حلقِّك ميكن . والتقيت ابملوعد، بس ما التقيت فييك. الهنر ات ا 

َّط معي. ه، أ و مبغاره مسحورهتكوين جبزير  ما . أ و ميكن الوقت غل

اي ريت . قدرت خيّل مبارح يصري اليوم، وال هلّق يصري املايض

وغرّي املسافات . فّّي خربط الزمان، نّزل الساعات املعلّقه عاحليطان

بريك الشمس بترشق من غري مطرح، وبريك ادلمعه بتصري 

رجع أ ان واّييك نسهر عادل... ايمسينه وما . ر،، حتت القمر والليلوا 

 .حدا يعرفنا، وال حدا يعرف مني حننا

نيت الغاابت وأ ان الورق ال خرض، وشو بلبق علييك بلوزتك من . ا 

بس ليش ما منلتقي؟ معقول ما . حرير الكيم، وّزانرك من وحّي
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تطلّع بعيونك وخايف اي . يطلعيل دقيقه من معر طويل ات ا 

تيابك عال رض، واخلّياط مسكّر  هالغاابت جيي اخلريف،  ويوقعو

وقوِلِّ ساعهتا مني رح يبيك؟ شفْت كتري . رصلو س نه وأ كرت

وراق مع يلعبو ابلرحي متل والد هرابنني من البيوت، ومع بيخّبو 

وشفت غاابت مع تبيك بصمت، والبيك من . الوجع ابلوادي الغميق

وقّديش صعبه يبقى ... دون صوت هّوي صال عا شفاف البيحّبو

ريف لّك الس نه، وما يعود بّدو يشوف والدو، وال يرجع عا اخل

 .بالدو

اّيم راحيه وجايي، هاالبسامه ملني؟ مش ليك، ل نّك متل  واي ا 

هاالبتسامه : اشرتيتا من بّياع غريب مرق ابملدينة وقيّل ... احلرايم

ميكن الناس يكرسوها عال رض . ال تعطهيا حلدا. ما عندي غريا

 .متل الرخام
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 رح تنكرس الضحكه، ويعود... ِلِّ اي عيون سودا ؟وشو قو

احلزن متل ما كنّا من زمان، هّوي بيحيك، وحننا منغرق ابلبحريه، 

دا وال يتذكّر أ سامينا غري ... وما بيعود يسأ ل عن وجوهنا حر

 الصدى؟

 

 

 

 

 

 

 

 



07 
 

 

 رساهل خاّصه

 

بتْبعيت صوره فهيا رّس . اي بْعيده ورا البحر، وقريبه متل السحر

باب، وجنوم مع يترّْسقو ات يعرفو ويْن . كتري ما بْفهمو مغيق فهيا ضر

ال الوقت اليل  نيت ابلغابة القريبه، وما حدا بيشوفنا ا  منتخّّب أ ان وا 

لك يوم بتبعدي أ كرت، ورحيِلِّ عا جزيره بعيده مجره . بيس بقنا

ربطو ابللحظة . ابلعيون وما ترْكيت معي خيط زغِّري من شاِل، ات ا 

 .وما تعود تكّب

ك ابلتلج والرحي كيف رح تْقدري ... وبكرا  بّس تكوين وحدِّ

ه . انطر بْريك بميرق خياِلِّ ... تتذكّري شاعر وحيد  والنطرر

ل من العمر ق من لون الليل... أ طور  .وأ مغر
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حرق خّبور، وقشعتِّك من ابب التعب . بـِّمعبد رويح كنت مع ا 

فرح، بعد ما صار الفرح عّّن غريب نني وس  . ركضت لعندك ات ا 

. حبّيتِّك أ كرت من حايل، وحضكتِّك اكنت معزوفة كامن. حبّيتِّك

لبّس تِّك فس تان جديد ورحنا سوا عالعيد، وهلّق رصت خباف 

وقّديش بزعل ل نّك . تكوين متل اليل تركوين وما عادو بتذكّروين

بتفتحي كتايب، بتغريق ابحلّب، متل مركب بيغرق ابملو،، 

. وأ ان ما بش به حدا. ل لّك الناسوبتشوفيّن بني اللكمه واللكمه مت

أ ان طري الش يت والرحي، أ ان الطفوهل اليل ما بتكّب، أ ان البحر اليل ما 

لو حدود أ ان الورده الّّبيّه اليل بتخاف من اجلرح، واخلريف لكّو . ا 

 ...جروح

يّن ما بْعرفك وال بتعرفيّن، وما عندي غري  أ حىل يش ابحلّب ا 

نيت، وأ مجل يش فييك هّوي هالصوره، بتأ ّملها وما بسأ ل مني  ا 
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لْكامتِّك اليل ما بيْحكو، ولكام سهريت معي، ات خّّبِّك عن أ رساري، 

بالقييكِّ ساكنه بقلب غميه، بقلب املسافه البعيده، ولكام وّديْت 

مسِّك  دا بيعرف ا  ، وما حر اخليل ات يلْحقويك ابلليل، بتكوين اختفييتِّ

 .وال عنوانِّك

أ ان الغضب وهّّي : ييك، قيّل طلبت من الش يت هديّه بتلبق عل 

حرير : طلبت من الصيف ات يعطيّن حرير الشمس، قيّل . الرقّة

أ ان الورق ال صفر وهّّي الغاابت : وقيّل اخلريف. ابتسامهتا أ غىل

بلوزهتا فهيا لّك : اخلرضا، وغناين احلّصادين، وسأ لت الربيع، قيّل 

ما معي  وضلّيت وحدي... شهور الس نه، وأ ان بغار من حسر طلهّتا

عطييك تطلّع . ْهديّه ات ا  يّن ما بقدر القييك، وال فّّي ا  ونسيت ا 

 .فييك

نيت القمر اليل غايب من زمان ع: وبعْدين بقول لرحايل. ا    ...ميكن يرجر
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ما حبّب . ميكن يرشب القهوه معي قبل ما يْنعس ويروح عا بيتو

 الليايل اليل ما فهيا مقر، بيعربش عالشجر، بيْضحك قبايل، وبس

كّر بواب السهر وبروح عالنس يان،  هالقمر يوقع من العايل، بْسر

 ...وبنىس حايل

ّدي، ات ختلّصيّن من برد اال ايم، من وجوه بتتغرّي  من . اي ريتِّك حر

فهم ليش بتنهتيي من انس مش يو عالوقت . حاكايت ما قدرت ا 

وضلّيت وحدي ابملدينه احلزينه، مع فتّش عا مفتاح . وراحو

 .ح وقـرع من السفينه ابحمليط الكبريالضحكه، واملفتا

اّل سؤال مع يْعر، عالطريق ولك يش ... ما ضّل عندي من قّصتنا ا 

ولكمتني بقيو معي، ابدلفرت ... مبْلكو من حيايت مكشة حريق

 وما حدا "... أ اناااااااا حبّبك: "املعّرق، مكتوبِّني ابللون ال زرق

عرا ب را متيل حّب، وال حدا من الشُّ عر قابلشُّ  .عدي رح يعشر
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 بوّدي ساليم لعيون سهرانه

 

والشارع خميه انطره . بْوّدي ساليم لعيون سهرانه، ابملدى البعيد

اي حبييب ابعتيل غميه، ابعتيل . نتالىق، وما تبيك عيون املش تاقه

أ ان بعرف من بني لّك . مهس الشجر، والورده العا ابب ادلار

نّك جايي عيد، أ حىل من صوتك رقيق وبسمعو من ب . الناس ا 

 ذلاكرهوعيونك حاكيه انكتبت من زمان بني ا. جراس العيد

اي ريت املسافه متل احلّل، واحلّل فضحّن قّدام الناس، . والنس يان

هرِّب من الش ّباك ابلليل، وصار حييك عّّن وعنّك، وخّّب 

نّك بقليب. نالسهرانني عن مواعيدان احللوي وعا  ومن وقهتا، عرفو ا 

  .الروح وأ مغق من... ومّّن ما برتوح ل نّك أ غىل من معري. دريب
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 حروف ما بمتوت

 

ّيت احلروف ملّا كنت زغري، وملّا كّبت حروف متل مو، . ما ِهِّ

 .البحر، وأ ان بغرق بني حرف وحرف

لهْتيي فيك، وايخدين لون ابتسامتِّك، وضيع من حايل،  كنت ا 

تطلّع فهيا بعيونك، مع ... فوق السطور وعندي صوره، كنت مع ا 

قطع س نني لقّدام ات شوفك قوِلِّ سوا خلقنا؟  قوِلِّ رحليت من . ا 

حبر لبحر، من مركب ملركب، من الصيف للش يت، اكن الزم تنهتيي 

ال، ويصريو معبد روحعندك؟ وعيونك احللوين يعّمرويل خمي . ة صر

اّل صوتك اليل جايي  مسع ا  وميرقو انس كتار ويدقّو عا ابيب، وما ا 

من الغياب، ات يْقعد حّدي،  والشمع اليل اكن مع يضوي بعمت 
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والشمع . الليل بيعرف دعساتك، ورحية عطرِّك، ولون كحلتِّك

 .والشمع ما بينطر كتري قبل ما يصري دموع... بيبيك ل نّو تأ ّخريت

كتبْت حبيايت ماليني احلروف، عّبيت الكتب وادلفاتر، وما ضّل 

حّب ابحملّبه، وأ وقات كنت وّديِلِّ رسايل مع طري هرابن من 

التلج والرحي، ويوصل عا ش ّباكِّك، ات يقِّل قّديش سهرت، 

حبرس تو ابلعلبه، وحضكت، ل نّو ما بقا . وكّبت، والوقت غلبّن

نّو ال. يروح ملطرح رايم، وما بتساعو ما كنت عارف ا  وقت حر

نو الوقت ما وّصلّن لعندك بزعل وبتلّبك، . املطارح ولكام بفكّر ا 

 .وبْشلح سؤايل من ش ّباك اللهفة، وما باْليق جواب

كّب حلقك . برفض ا  برفض كون عاقل، الزم شاغب عالطريق، ا 

سأ ِل عن بلوزتك كيف بتساع لك شهور الس نه وما حبّب يش . وا 

ال عيون . ما حْبفظ احلروف. لك ال جبديّه ما بتعنييل. كهبا املدرسه ا 
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عندي لغة ما بتش به لغة الناس، ويعاقبّن املدير، ويضحكو 

كتب أ لف لكمه بأ لف لون... الوالد كتب لكمه وحده . ل ين مع ا  مع ا 

ك مسِّ  .ما بمتوت ابملوت، وبتعيش بعد املوت، هّّي حروف ا 
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 خلّيك اي هالنُّور فوق البيت

 

. احلزين لو بيْعرف قّديش حبّبو، ما اكن ضاع بقلب السام هالكوكب

كنْت عربشْت . اكن ضّوا فوق البيت، وما عاد سافر من قبايل

ما كنْت بكيت أ ان . عالغميه، ومحلْتو عا ديّي متل قنديل زغري

وانطرو ات يسهر مّره عندي، وخيّّبين عن السام، وقّديش فهيا 

 .بيوت ما بيْسكهنا حدا

ليش السام ما لها :  كنْت زغري بتطلّع ابلسام، وبقولمن وقت اليل

تالىق حببييب، وليش ات  ْطلع لفوق لفوق، ات ا  درا،؟ اي ريت فّّي ا 

... ضّل هيك غريب، وهّوي عّّن غريب؟ قبل ْشوي حاكيتو

ى خميه عاملدى أ و ... جخالن ميكن. ما قيّل أ ان حبّبك... وبعدو الصدر
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دا، واخلوف متل  البري، بيْبلع احلقيقه، وهيك ميكن خايف من حر

 .ميكن يطوهيا النس يان" حبييب"رح نكون عا طول الزمان، ولكمة 

ذا طفلني  واي س يف النطره، ليش بتْجرح الابتسامه؟ وشو فهيا ا 

... وما بدهن يْطلعو من الغابه، هونيك بيخّزقو تياهبن... زغار حبّو

 ...بيلبسو وراق الصفصاف، وبيْغرقو بعمتة الوادي؟

ْكّب قبل ما القيكمك  وأ ان قبل ما حبّك ما ... توب علّّي اي حبييب ا 

وكيف الصْدفه محلتّن من براءيت ... حبّيت هلقّد، ما كتبت هلقدّ 

ري احلريّة، أ ان حروف النار،  وشلْحتّن بقلبك؟ وكيف قبلْت، أ ان طر

فرح ل يّن قريب عطش، وا  يّن عِّيش بني رموشك، وُجوع وا  ... ا 

ّدك ما بْغيب؟ وخلّيك .. خيّل السكت يْعر، عالطريق... ومن حر

اّييم، خبّزق حضكيت. اي هالنُّور فروق البيت العتيق ذا بترتك ا   ا 

 .وبشلحها ابلبري الغميق... وأ حاليم
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 حضكة عيونِّك

 

. واملركب مكسور... من ورا البحر... من ورا الغياب بسأ ل عنّك

ما فهيا ما فّّي القيتك حّّت ابلصدفه، وشو طويهل اللحظه اليل 

وشو صعبه حيايت، أ ان ومع فتّش ! وشو صعبه النطره هلقدّ ... حدا

ك... بني املدن عن مقعد اّيم متل ما ... عن حدا شافِّ راحو اال 

اّل مكشة رماد ومش مع اليق ... بريكضو اخليل، وما بقي من العمر ا 

اي ريت منعّد . مطرح بيش ّبّن غري السكت والقمر اليل ورا الغمي

وما . بميرقو حننا وواقفني، والساعات ما بيتعبو اللحظات اليل

اّل الصوت والصدى اّل حضكه من بعيد، . بعرف عنّك ا  ما بسمع ا 

 ...أ بعد من مشس اخلريف. أ بعد من احملّبة واحلّب
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مرق عا رموشك  قوِلِّ يش ساحر بيسحرين ات صري نسمه وا 

... عن قريب" حبّبك"احللوين؟ يش مّره أ وقف عا اببك، وقِّل 

نيت اللكمه نّو ا  ولوال ما تكوين اللكمه كنت حرقت ... وقِّل ا 

والصّب أ طول . عذايب فييك مغيق كتري. الكتب، وخّزقت العناوين

نيت ما خلقنا ... من شهور الس نه نّك بتحّبيّن، بس أ ان وا  وبعرف ا 

بد. من جسد ون لل  نت ُروح بتعانق ُروح، من هر  .أ ان وا 

عرض الصور عا قّد ما عندي ذكرايت، خزانيت م ا بقا تساع، مع ا 

ويف انس حبّو ... عاحليطان، مع علّق الضحاكت عا س يا، الورد

يع من حايل، بفتّش عا قّداحة ات ... يرْسقو ذكراييت ذا خرسْت بضِّ وا 

ممنوع حدا . ممنوع حدا يرسق اال ش يا اليل أ ان خبّيهتا... شّعل الزمان

اّل أ ان يدييك ا  ا يف شاعر بيقدر وغريي أ ان م. يكون طفل زغري بني ا 

سوارة ليك، ومن عطر اليامسينه بلوزه  يعمل من دهب الشمس ا 
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 .ات تلبيس ابلعيد

ّجع الشمس لورا  ؟ كتري معقول رر معقول شفافك يصريو ... كرماِلِّ

... جنينه، وعطرك يصري خميه، وعيونك حبريه بيغرقو فهيا انس

نيت وحدك الفييك تغرّيي لون الشجر، واحملّبه فييك ختلقي مهنا  ا 

ك نيت... كتب أ شعار، وكرماِلِّ وحدِّ ك ا  بشلح تياب العمت، ... وحدِّ

لبس تياب الهنار  .ات ا 

حبّبك، وال ختايف، ل نّو بيحفظ : ولكام التقييت بشاعر حزين، قويل

اّيم... ال رسار واحلزن لو اكن غميه ... وهّوي بيحّبك ات خيلصو اال 

يّه حلوه، غنّيه ات فوق املدينه، رح يقطع املسافه لعندك، حامل خّب 

وهّّي احلرف ... تضحيك، وحضكة عيونك هّّي احلرف ال ّول

 .ال خري

 



11 
 

 

 قّد ما يف بقليب حنني

 

ذا اكنو ال حالم ما بيصريو حقيقه، احلقيقه فهيا تكون حّل وأ ان . ا 

. برمس ال حالم عا ورق الشجر، عالغميه اليل مارقه، عا الرمل

وما بيسأ ل عن حدا، وال  واخلريف وجع الغاابت، والغمي بيسافر

س نني حبّيتك، ... بيوّدع حدا، واملو، بميحي اللكامت وبيضحك

وخباف يصري احلّب غنّّيه عا شفاف الوجع، والطري احلزين اليل 

عا لك طريق . اكن يغّطينا جبناحو يرتكنا ويروح عا بالد بعيده

ذا . احمليّن، بلك صفحة اذكريّن، بني لّك سطر وسطر حاكيّن وا 

نو الهناية قدر مكتوب، من وقت اليل  تركت املدينه، الزم تعريف ا 

 .خلقنا، ولّك بدايه ما بتنهتيي بتكون ومه ورساب
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مع رتّب الزمان، ات اليق حمّل بني اليوم وبكرا، والوقت ملّا س بقّن، 

كّب معك، وكّبت، ورصت أ عتق : حلقتو عالطريق وقلتلّو خلّيّن ا 

رجع ملبارح ات  عربِّش عالنجمه، ات خّزق من احليطان، ومتنّيت ا 

 ...تيايب عاملفارق، وينساين العمر اليل مارق

نّو . الزم نتصاحل مع ال حزان. الزم نتعّود عالنس يان الزم نعرف ا 

اّل الصدى، ... اذلكرايت هّّي اليل بتبقى وما بيبقى من الصوت ا 

وما يف صوت بينهتيي، الصوت بريوح ابملدى وما منعود نسمعو، 

نّو  محل جرويح مّره اتنيه ومنفكّر ا  الصوت بيتكرّس، وبكرا بّس ا 

وسافر لبعيد، ما تزعيل، هيك الطيور الغريبه بتوّدع البيوت، 

وهيك أ ان برتك دمعة رويح مشعه قّدام الباب، ولّك الشموع 

اّل مشعة رويح  .بتنطفي ا 

 اي ريت العامل متل قليب . اي ريت لّك الناس بيحّبو وما بيكرهو
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كرهت احلريق وصور . ملوت بميوت عالرصيفساعهتا ا. وقلبك

رصخ . فزعت من وجوه ال بطال واحلامكني. الوالد املرّشدين ومع ا 

وال ترجع، واي انس افرحو لكام شفتو تنني ... اي ليل روح: هبالليل

   .عاشقني

ارجعي طفهل زغريه ات ... افتحي الكتب، واهريب بني احلروف

قّد رمل البحر ... طوروختيّب من الناس بني الس... تفهميّن

وقّد ما يف بقليب حنني ... كتبتِّل، قّد السام والعطر سهرتِّل 

يدييك لّك يوم بتقِّل . غنّيتِّل   .هلقّد اش تقتِّل : وصوريت اليل بني ا 
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 ما يف مرا غريبه

 

شو اليل بقي عندي من قصة حب قدميه غري هالصوره اليل ورا 

والوقت متل الرحي الاكفره بتاخد الّبواز؟ خايف علهيا من الزمان، 

 .معها ال حالم والصور

كّب متل  حبّيتِّك وقت اليل كنت أ زغر من هيك، وهلّق مع ا 

مسي، هّوي اليل سكن فّّي، وما  اّل ا  الغمي، ولّك يش مع يتغرّي ا 

اّل ما روح أ ان، وميكن يبقى، وتبقى اذلكرايت متل رصخه  بريوح ا 

نيت بّدك؟ نك. طالعه من وادي ّب ونكّب، وتضيع فينا وهيك ا 

ه ات التقي . الس نني عا مفارق احلنني من لّك معري ما لقيت ُصدفِّ

 فييك ل نّك حّل، وال حالم متل البحر، ما فينا نمكشها وحنّطها ورا 
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 .الّبواز

اكن الش ّباك . حلمي س بقّن وراح لعندك ابلليل وما قدر يوصل

حيبسو خيّال مسكّر وعرش حّراس زغار واقفني عا ابب املدينه ات 

زعالن من الفكره ... زعالن من القدر... النطره، واخلّيال زعالن

نيت ورا هالّبواز بتضحيك ل نّك . اليل ميكن تصري ذكرى وا 

ليش ما بتقلعي . بتحّبيّن، وبتبيك ل يّن ما حبيك وال بتحاكيّن

وبتشلحي الّبواز ابلبري ... حيطان الضجر، وما بتكرسي القزاز

بتخّزيق السكت ات تقويل احلقيقه اليل هّّي  الغميق؟ وليش ما

 أ قوى منّا ومنخاف تغلبنا؟

متل احلرايم اليل بيفوت . حبّبك من بعيد متل الشجره العنيده

اّيم بسأ ل حايل. وبريجع فقري... عالبيوت ات يرسق اللحظه قوِلِّ : وا 

ذا شفتِّك بصحرا ما فهيا حدا لوين فييك هتريب؟ وقوِل رح فّّي   ا 
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حلقك ابل  رمل والنس يان؟ا 

خلّييك ورا قزاز الصوره ات امسع حضكتِّك برتّن متل ال ساور، وال 

ك ملكة الزمان ومالك ال مان، . تقويل بغار علييك ك وحدِّ نيت وحدِّ ا 

ك بقليب متل ما " حبييب"وما يف مرا غريبه بتكتب لكمة ... ومطرحِّ

 .كتبيت عا رويح حبّْب عيونك احللوين
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 بكّيترك مّره

 

اّيم ما بتعنييل لكّ  لّك رحةل العمر اليل فهيا وجع، بشلحها . قسوة اال 

ميش، ات يصري العذاب . ابلنس يان محلو وا  لّك يش بيعّذبّن بقدر ا 

رك وقت اليل بكيو. جزء مّن اّل عيون نىس . ا  اجنرح قليب، وما بقدر ا 

يّن بكّيترك مّره اّييم. ا  أ ان اليل . أ ان اليل عطيترك فرح قليب ودهب ا 

ك ينامسهرت ا حتت " حبييب"أ ان اليل غنّيت لكمة . لليل ات رمشر

 .كرماِل... القمر، ورقـّصت الغجر

حمي . ال تزعل حبييب، بتصري املدينة غياب ِّّْمّن كيف بقدر ا  وعل

رك  ...وأ ان بييت مبطرح بعيد، وس بقتّن املواعيد... ادلمعه من عيون

نت وحدك، مع تتطلّع بصوريت، فيك تسمع قليب مع َّق ا   .حييك وهل
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حيك معك، واكنت حيايت ليل صامت كنت . وأ ان تعلّمت اللغه ات ا 

 .جشرة حور مع تْرجف حتت التلج والرحي. ذكرايت من زمن غابر

ومع . صارت غضب من حايل عا حايل. ادلمعه صارت س يف

 شوفك اي مقري العايل، هلقّد زعالن؟

بتحّب وحياة نورك احللو اليل ضّوا عا بييت، وعا اليامسينه اليل 

ما ... ويْروح ليل وجيي ليل... رح مكّل السهر أ ان واّيك. لفتاترك

 .وما بنساك... برتوح من ابيل اي فرح الليايل
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 بيّاع احلروف

 

شرتي قنديل،  مني بياُخد مّّن أ ربع حروف، ات روح عالسوق وا 

 وتْضوي السطور؟

. عرفوينمني بياخد الوجوه اليل تغرّيو من الزمان؟ وجوه ما عادو ي

لبسو العمت والرحي، ولبّسوين تياب ما بتلبق علّّي، من هيك 

اّل الضجر ر، وما بقي عال رض ا  وقزاز معري اليل ... خّزقْت الصور

 .انكرس

وينرك؟ فكّرانك تعبْت ووقعْت، متل ما بيوقعو : وبيسأ لوين الناس

وأ ان مع ... اخلّياهل من الّب، العايل، فكّرانك عتقت ورا احليطان

 ّ  واملدينه مع تكّب، وال حزان مع. ش عا حدا بيعرفّن ابملدينهفت
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 .وال أ ان وال الناس مع نتغرّي . تكّب

كيف بيقدر حدا خيون؟ كيف الشوك بيعربش عالوقت؟ وكيف 

 اللكمه بمتحي جنمه؟

زعريل رح يكون من هلّق للموت، وجريح عا قّد منّو مغيق هّوي 

 ...وهّوي الصوت... الصدى

يّب حايل  . وبترصخ ورايي... من احلقيقه، واحلقيقه بتلحقّنمع خر

 ...واحلقيقه عا قّد ما هّّي صعبه، فكّرهتا كذبه

تطلّعت . من وقت اليل خلقت انطر. تأ ّخريت، وأ ان عالباب انطر

ولّك يوم . وكرهت جنونك بّس حبّيتِّك. بعيونك، بّس ما لقيتِّك

وعطيتك اي ريت مرقيت بأ حاليم، كنت عالقليهل حاكيتِّك، : بقول

سواره وعقد ايمسني، وكنيت مشييت معي وما وقفيت حتت الش يت،  ا 

 .وال داب كحل عيونك احللوين
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ذا مرقيتِّ ولقييت الباب مسكّر، ال تفكّري سافرت فتح . ا  ما مع ا 

. خايف ال حدا غريب ايخدين من سهر الليايل. ابيب من شهرين

ات  وعيون مع تلحقّن، ات ترسق أ فاكري، ومع بتفوت عا تيايب

ومنني الناس بيجيبو الوقت ات يترّسقو، قوِل ... تعرف أ رساري

قوِلِّ الليل أ سود وااّل هّوي ... الوقت حرايم وااّل هّّن احلراميّه؟

 مراية وجوه سودا متل اخلطّيه؟

نيت كامن تغرّييت كنيت حتّبيّن أ كرت، وكنيت لّك يوم توّدييل طري ... وا 

وهلّق رصيت . ينهزغري ات يشلح خيط من بلوزتك عاليامس 

ورح ضّل عا هاك املفرق، ... جترحيّن، ومن أ فاكرك متحيّن

نيت... انطرك والس نني تعرق ك غري ا  مسع ... ما حبّب شوفِّ ما حبّب ا 

اّل صوتِّك مع يندهّن من فوق، من جبل عايل كتب. ا   ورح ضّل ا 

مسك عا مطلع القصيده، ات خيلصو الليايل  .ا 
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 كتبْنا حروف عا وراق الصفصاف

 

أ سامء ما اكنو . رح ميْرقو انس كتار، أ سامء منس ّيه عا بواب اخلريف

واكن يف بنت صبّيه، خلقْت من . حقيقه، اكنو اخلوف وال حزان

عطيهتا لْعبه ومقر . يش خّبيّه، القيهْتا  هبا املطرح، عاملقعد اجملّرح

يدي. عايل بْت علهيا ات خلقهتا من . وابتسامهتا شغل ا  ابتسامه تعِّ

 .ادلموع

نساها، وبتذكّر   وهلق بتْخطر عا ابيل، أ ان والليايل، وما بقدر ا 

حضك  جشره زغِّريه حّد البيت، كنْت عربش علهيا، وخّزق تيايب، وا 

ل يّن حبّب الشغب، حبّب الغضب، وهّّي ساكته قبايل، بترْسق 

ذا هدر الش يت  من ادلهشه خيطان ات تعملهن شال زغري ، بْريك ا 
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هيك ركضنا . ، وهيك حبّتّن وحبّيتاما بيفوت الّبد عا تيايب

 .ابلرحي، وكتبنا ْحروف عا ورق الصفصاف

 ووقت اليل اكن. ويف انس ابلضيعة حكيو كتري عن ال مرية وال مري

عها اكن يالقهيا متخّبايه بني القمح وحتت الغمي ال زرق، ويقلّها : يضّيِّ

 أ ان وحدي مالك حارس ال اّيمك، أ ان... ارجعي عا قليب اليل حبّك

النجمه اليل برتافقك ابلسفر، أ ان الشمعه اليل بتبيك ات يْضحكو 

 .عيونِّك

اّيم، والوقت مرجوحه، والناس مع  وهلّق كّبْت الصبّيه، وكّبو اال 

 .يوقرعو من الزمن متل ما بيوقرع الزنبق حتت دعسات الليل

رجع . وبعدين بتذكّر حضكهتا اليل متل الهنر، برتّن ابل حالم حباول ا 

ورصت خْباف ال . بريك بالقهيا بيش ُصدفه غريبه طفل زغري

برم علهيا، وميكن تغرق ابلُبحريه . تروح عالغابه القريبه وما تْرجع، وا 
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وأ ان معري هّّي، وحيايت ما  . يف حدا خطفها: وميكن يقولو الناس

 .بتلْبس غري كحلهتا

ر غريب، ال اتخدها مّّن  خلّيّن بعد . بكرّي ختلص احلاكيه. اي قدر

عطهي ا لون الشجر، هّّي غري لك الناس اليل راحو وأ خدو مْعهن ا 

وبرترّجعيل …  هّّي الوحيده اليل بتْعرفّن. الشوارع وعناوين البيوت

ولكاّم … الطفوهل، وهونيك أ ان وهّّي منتأ ّخر عا دروب البعيده

 .بيوقرع من السام عا شفايف دهب القصيده… "أ ان حببَّك: "تقيّل 
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 شو خبّّبك؟

 

 شو بعد خبّّبِّك؟ ...

وخْباف ما "... خلصو الكتُب... خلصو اللكامت، خلص الشعر"

... خباف يصري احلّب ال خرض عمت وليل... ُعود اليق لكمه قولها

 ...خباف الهروا جيّرح املقاعد، وابلغابه احلزينه ما نعود ناليق مطرح

كرهك يّن ا  يّن حبّك، ورصت حّب ا  ه ا  ْكرر  .وشو خبّّبك؟ رصْت ا 

يل عا بييت؟ عا أ حاليم؟ متيش بني السطور كيف ... بتقدري توصر

نيت الوحيده اليل بتقدري تفويت من ... تْطلعي من احلّب، واحملّبه؟ ا 

 ...الباب وهّوي مسكّر

 معلت مهنا مركب، وحبر،... الرساهل اليل وّديتهيا زرعهْتا ابحلديقه
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ما عندك  ...ولكاّم مبيش عالطريق بالقييك معي... ومرائف ما بتنام

اّل مواعيدي؟ ما بتعريف  اّل عنواين؟ ما عندك مواعيد ا  عنوان ا 

 حدا غريي؟

نّو احلّب صار عذاب وقلق ومن هيك حبّبك لّك يوم ... خبّّبك ا 

هنييك؟ قوِل رح ميوتو ... اي قّصة جمروحه. أ كرت كيف بّدي ا 

كتب ... ال بطال، وما يبقى غري السكوت والضجر؟ ال مش رح ا 

لّك يش . والقّصه رح تبقى انطره حسر عيونِّك.. .احلرف ال خري

نيت اّل ا  وبترْصيخ بقليب ... بتخلقي لّك يوم... هبالعامل بيقدر ميوت ا 

 ...لّك يوم

الزم ختلعي ش بابيك ... وشو خبّّبك بعد؟ الزم ترويح من رويح

بيك خلف ... الزم تْطلعي من الباب وما ترجعي... اللحظه وأ ان رح ا 

 ...دمعي حبريه والناس يْغرقوات يصري ... الباب
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 هلقّد حببّك

 

كتبِل، وحلظه ما رحيت من ابيل ابال ايّ  م بعد غيبه، رجعت ا 

أ ان بّياع الضحكه، حامل كيس اللعب وجايي لعندك، ات . الصعبه

عطييك ِّّه، بْصري متل غّبة . لعبه وتفريح فهيا ا  ال ترّدي الهدي

نيت الوح . ال رض ما يل قميه  .يده النور بعيوينال جترحيّن ل نّك ا 

لكام غبيت بتدبل الورده حتت الغمي، وبْصفن ابلزمان، وبُوقع متل 

 .جشره ايبسه عا بواب اخلريف

 ولو مشييت عىل وجعي س نني وحضكو... قّديش حبّبك؟ ما بعرف

عرا . هلقّد حبّبك... عيونك بفرح أ ان قوِلِّ يف حدا قبيل من الشُّ

 حّب هلقّد؟
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 بنطر لكمة حبييب

 

قّديش عندي من حّب . احللوين هّّن ال غىل حبيايت رسايِل

. بفلفشهن عالهدا. الرسايل، قّديش عندي وراق جمهوهل بني ورايق

وعندي رسايل ما بعرف . بْقشع فهين وُجوه وأ سايم ما بتذكّرهن

ى. مني كتّبن . حلن غنّيه انزرع ابلنس يان. انس مرقو متل الصدر

نيت الوحيده اليل الكم عيوهنا ما ب  رسايِل حبر بياخدين . ينهتييوا 

 .وبريميّن عا جزيره من جُزر اخلريال

بنطرها متل موعود عا شطّ السفر، بريك "... حبييب"وبنطر لكمة 

الغّياب . الغّياب بريجعو، والسفينه حتت الغمي، مرتوكِّه ما فهيا حدا

قوِلِّ . شو خباف هاللكمه ما تنقال. تأ ّخرو، واللكمه تأ ّخرت
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محل بُكرا؟ أ و بعد بُ  كرا؟ أ و مّره بعد رح وّدعك عالشطّ ذاتو، وا 

 ذكراييت، وقّطب الوقت الهرابن خبيط ادلموع؟

رسايِل احللوين خمية عطر فوق ابب العمر، كنت ابلغابه جمهول، 

ذا ما بشوف . مش معروف مني أ ان، وال منني الشمس بتطلع وا 

عيونك، وما بسمع صوتك، وما بميرق خياِل حّدي، بْصري متل 

اب، أ ان واخلريف واحد، بصري متل بيت همجور، والغّزال العذ

نيت مش تاقه... عالعتبه انطور . ال تبعتييل عصفور ات خيّّبين قّديش ا 

لبس تيايب كرس قنديل النطره، وا  ... قويل حبييب ولو ابلرّس، ات ا 

حلق الناس عالعيد حلقو. وا   .العيد من زمان س بقّن وما قدرت ا 

. ن قبل العصور لليوم انكتب ابحلّبلّك الالكم اليل ابلكتب، م

ك فاتو عا معبد رويح متل نغمة قصب، نيت وحدِّ  بّس لكامتِّك ا 

 .وانكتبو عا جبيّن العايل بلون ادلهب
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 املوس يقى والورده

 

هاملوس يقى الرقيقه، وهالورده ابحلديقه، بيذّكروين فييك، ولّك يش 

ر الليايل، وبّس ترتكيّن عا غفهلِّ بزيورين سه. حلو بيذكّرين فييك

سأ ل عن حايل، وين بْكون بغيابك؟ وكيف باليق عنواين  وبصري ا 

 .أ ان وضايع بني العمت والنور؟ رحيِل وجع اللحظة، وحضورك نغم

هاملوس يقى احلزينه، معزوفه بتسافر من عندي لعندك، بتحيك 

قّديش موزارت فكّر فييك، وقت اليل كتب النوته، . عن عيونك

 يش غار مّّن قّد ما حبّبك؟وشاف وّجك عالبيانو؟ قدّ 

كتبِل نغمه ما حدا كتّبا من قبل يسمعوها . اي ريتّن موس يقّي ات ا 

اّيم، بس أ ان تعلّمت خرطش  الناس من هلّق ات خيلصو اال 
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ه، والسطور متل رموشك  لّعت املوس يقى من احملّبر عالورق، طِّ

بينهتيي بس . ما بينهتيي السطر" حبّبك"بريوحو لبعيد، ولكام كتبت 

 .مليّن، وبيصري احلّب متل دموع اخلريف ، وبْيِّغرق الرصيفهت 

متل الويح، ... مصتِّك، وابتسامتِّك. هالورده النعسانه، مرايتِّك

ن فهيا الكتب اّل . بتوّدييل نسمة عبري، ات عنوِّ ما يف كتاب ا 

ك اّل حرير بلوزتِّك. بيش ّبِّ صوتِّك صار . ما بتلبس اللكامت ا 

يل صارو حمّطه  ك ا  كّب عالهدا، حروف، مواعيدِّ همجورة، وأ ان مع ا 

وأ ان ... وما يف حدا غريي بيتطلّع ابلساعات، والساعات هرابنني

نيت معي ومش معي  .وحدان اليل انطرين... وا 

ْحكِّيت مع الزمان، ما رّد علّّي، اكن مس تعجل، اتري عندو والد 

نيت. بغري بالد وقيّل حارس الليل . وما معو دقيقه ات خيّّبين وين ا 

نّك س  اكنه ابل حالم، حْبضاره قدميه، بقلعه ورا جبال الغميا 
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 .والضباب

بشوفك متل رساب، لكام بتكوين قريبه من عيوين بتصريي بعيده 

أ كرت، من هيك زعلو القصايد، والصبح أ معى رصلو س نه وأ كرت، 

لبس شارع مغّّب  ابعتييل خيط من شاِل، . وأ ان مع خّزق تيايب ات ا 

هرب فهيا من هدير صوره فهيا مع تضحيك،  ابعتييل غنّّيه، ات ا 

طلع من قلب العاصفه اليل رح متحيّن، وصري جشره  الش يت، وا 

 .ايبسه عا ابب املدينه

ك، وهالورده صورتِّك، وبني اجلسد والروح، أ ان   هاملوس يقى روحِّ

يدي، وال صورتِّك من . عال رض مشلوح مكشها اب  ال روحك فّّي ا 

بقى، وما. خيايل برتوح حّن وهيك رح ا  وأ ان . حدا بيعرف مني جرر

حضك عا حايل، ومع سكّر الش ّباك عالقمر العايل، من  هلّق مع ا 

 .كرت ما عندي جروح
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 قوِلِّ رح تبقي؟

 

قوِلِّ رح تبقي متل هاحلور ال خرض اليل ما بيتغرّي وال بيتكرّس 

حبسك هبالعلبه، ولبّسك عا ذويق  ابلرحي الصعبه؟ قوِلِّ رح ا 

جوحه برتوح لبعيد، صوب احلّل؟ الفرح تياب العيد، وعلِّّق مر 

وهيك العمر بريوح، ولكام اتطلّع هبالسهل ات شوف ... مش هنّي 

ولكام . القمح اليل زرعتو، باليق شوك وعشب ايبس عا مّد العني

هالعطر ملني؟ هالضحكة ملني؟ هالعيون : وقفيت حّدي بسأ ل حايل

ار، انطفيو احللوين، هديّة السام اليل بقيت بعد ما راحو انس كت

 .وتركو عادلفاتر دمعه ورا دمعه. متل الشمعه

 هّي قصيدة شعر،. هالغابه هّّي املرا الوحيده اليل ابقيه من معر
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اي ... ومك مّره التقيت فييك؟ مّرة مّرتني مش أ كرت. من حّب تيابك

وليش ات نلتقي؟ ليل السهر . قّد البحر وأ كرت. أ حزان مع تكّب

 .ميكن ميحهيا الش يت عن حيطان املدينه "حبّبك"ولكمة . بيكفّيّن

بعت مراكب حنني. اي ساكنه ورا البحر، وورا الغمي بعت . مع ا  مع ا 

هاحليك من : ومبارح كتبتييل، وقليت. حّباره من حروف زعالنني

وخفت اللكامت هيربو، متل ما بهيرب الس نونو وميكن ما . وحيرك

ى لك يش بيخلص، املشاعر، الضحاكت، وما بيبق. يرجع

اّل ورق اخلريف  .عالرصيف ا 

ذا قدرت عيش بعد املوت، رح عيش لِّيك، ورح كفّي حاكيتنا،  ا 

نيت... واملوت مش هناية رحلتنا مش هيا تكون ا  . والزم لك طريق ا 

نّك مش حقيقه نيت هروب، غياب، عذاب. بس اليل بيجرحّن ا  . ا 

 .وحيّب ليك بيخّوفّن متل هالغابه العتيقه
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مطرح ما كنت التقي ابلصمت والعمته، ويف مبارح رجعت عالغابه، 

... مع مني كنت؟ تيابك هيك خمّزقني وعيونك تعبانني؟: انس قالو

يّن كنت وحدي، وأ ان كنت مع حبييب الغايل كنت . ميكن فكّرو ا 

 .مع حايل

نّك ختايف: سأ لتيّن وميكن . فّّي روح معك عالغابه؟ خباف ا 

والضجر؟ أ ان كيف سقيت هالشجر؟ وليش حبيك أ ان : تسأ ليّن

ال ترويح . أ ان القنديل اليل انكرس... أ ان الصدى. مش حدا

وما ... خباف عليك من النس يان، وخباف تزعيل متيل... عالغابه

 .حبّب يزعل القمر

. وامسي وامسك ما انكتبو ابحلّب. حيّب ليك مش قصايد بكتايب

ال زنب... وما حدا بيعرف يكتب أ سايم العّشاق... انكتبو ابلعطر  قا 

 .الغابه
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 زهره وحيده

 

وأ ان انطور الزمان، خباف ... يف زهره مع تْكّب وْحدا حبقول الضجر

 ...وعندي عرش قناديل زغار، لّك قنديل بلون... علهيا من العمته

ضوهيُن يت خلّيك بعيد ابخلميه اليل أ عىل : ورح قُول... رح ا  اي ش ِّ

ح املواعيد، والزهره ا. من الغميه يك جْيرر ليل حبّّبا ايخدها خْباف البِّ

يي بيْش مطرح، وتأ ّخر... واي زمن قايس ال متيْش. النس يان    ...الهْتِّ

دفه الغريبه اليل بمترق عا لّك الناس، وعا لّك املطارح،  واي هالصُّ

 ليش وال مّره منتالىق فييك؟

 وما عدت ... ورْحيت مع العاصفِّه... اي زهره وحيده، نس يتيّن

 رصت وحدي، وشايف طريق وهلّق ... أ عرف وين عنوانك
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من ... من زمان خباف... بّس منّو خباف... وحبر أ زرق كبري... بعيد

خلق بكتري    ...قبل ما ا 

كنت وحدي مع . وعيوين تعبانني. البّحاره شافوين عاملقعد احلزين

 .والنظره صوب البحر هّّي أ ّول السفر... والليل والسهر
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 ليش الهنر ما بيحيك؟

 

غرق  ذا مشيت معك ومّغضت عيوين ميكن ا  اي هالهنر لوين راحي؟ ا 

ذا  زعلت منّك برتوح وما بتسأ ل عّّن . ابلبحر الكبري ليش . وا 

مني علّمو يكتب . الهنر ما بيحيك؟ بيغّّن وما بفهم شو مع بيقول

س تاذ جام موس يقى؟ عه، بيحمل ش نطه فهيا دهب ميكن البحر ا 

واي . طرأ ان هيك بنْ . وهالصّياد الواقف هونيك بيش ّبّن ...عتيق

... معقول ميشو عالبحر. ريت باليق انس راحو وما بدهن يرجعو

أ عامران  ؟ونقعد سوا ات نرتّب أ عامران... ويسلّمو علّّي بيش مدينه

 عا وجوهناوأ سامينا . رح بيصريوما كنّا عارفني هيك . تغرّيو كتري

 .حننا الزعل والزعل حننا: عا جواز سفران مكتوبو ... وين ما رحنا
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 هديّة العيد انتظاري عا طريق بعيد

 

ياِل من قّدايم جازه، مسكّر بوايب ات ما ميْرق خر وما . كنت أ خد ا 

نيت، بتجييب قلق وسهر . حدا قّدك بيخّبط عالبواب، عاصفه ا 

حّّت وقت . عنيده فوق التصّور. ت وبتْطلعيبتفتحي علرب الوق

ك: اليل بقول راتح من تعبِّ وقت اليل . بتكوين التعب... الزم ا 

 .بغّمض عيوين ات ما شوف صورك، بمتيش متل ساحره بأ حاليم

يعّن ما يف . مش مع أ عرف وين بروح ات ما شوفك... صّدقيّن

هرب من امل جره ات ا  نيت؟ طلبت س ّيارة ا  اّل ا  دينه عندي شغهل ا 

نىس عيونِّك، لقيت حايل قّدام بيتِّك بعرف بيتِّك من لّك . وا 

لعب بفيهّتا،  ّدو جشره ايمسني، وأ ان طفل زغري مع ا  البيوت، حر
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مْعليش عا . وانطر ات متريق بفس تانك املعّرق، وحتمليّن وتبوسيّن

هامل.... خّدي ة ا  . نوع من اجملامهل، بس حلوه. رفع عتب. بوسِّ

عرنون فهيا قّصه . اي ريت فّّي حّطها بكتاببوسه ابخلطّ العريض، 

اكتشفو حضاره . ما بتكون متل القصص، أ بطالها ما بيش ّبو حدا

هّّن اليل معهن مفتاح الش يت والصيف، وهّّن اليل بْقدرو . جديده

 .ميْحو من اللغه لكمة نس يان

انطره . فنجان قهويت انطر عاملفرق، ُصوريت بقلبو، انطره صورتِّك

هحضكتك، وصوتِّ  من أ ّول يوم مسعت ... ك اليل بيقطع جشر املسافِّ

ك متل طّيارة ورق  صوتِّك، وشفت عيونك احللوين، واكنت روحِّ

يدي، قلت بِّقليب بّس ما كنت ... اي ريت فّّي حبّك: واخليط اب 

نّو الزم صيّل لّك يوم ات تضيّل حتّبيّن  ...عارف ا 

 ديّة العيد  وه. اليوم عيد، وبيناتنا مدري مك مدينه، وحبر، ومراكب
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ولكمة حبّبك املن معبد رويح بتْطلع . انتظاري عا طريق بعيد

واحلّب حملّو مش عال رض، هوّي قنديل زيت كبري مع . وبتطلْع

ران. يضوي السام ورح يضّل خيلق ... هّوي انتصاران، وهّوي قدر

 .من جديد
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 متل طيور الشجر

 

بيحّبو، وما حدا بيعرف اي ريت بقدر حبّك متل ما طيور الشجر 

مّغض عيوين وروح لعندك، ومن ش ّباكك تْضحكييل، . أ خباران

هلّق بيشوفْنا القمر، مع يترّْسق من : ويْرّ، الصدى ابلليل، وقِّل 

را الغميه، وميكن هّوي بيحّبك متيل  .ور

قيقه، لو بُتوقرع عال رض متل قنديل السهر  اي مقر لو بْتغيب در

 ...اليل بيوقرع من الشجر

يك ما بيْخلص، واحليك مع يْكّب ابلعمر وبْعد ما انقال . عندي حر

باب وعيون  قوِلر اي زمان، احلّب هّوي سكوت؟ هّوي ضر

دا غريو  مش تاقني؟ قوِلر حصيح حننا والزعل خلقنا سوا، وما حر
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   بمييش معنا عالطريق، وبيعرف وين ساكنني؟

رواد رص قدمي كتري، وكنْت حارب مع ملوك طر ه ات رّجع كنيت بعر

ب وايقوت. حضكتِّك هر سواره من در واكنو . ولبّسك عا ذويق ا 

سأ ل الناس ... وما عود أ عرف وينك. القبايل بدهن ايخدويك وا 

. والناس ما بيْفهمو شو مع قول، ل نّو أ بعرد من املعقول. عنّك

يال وأ ان فكّرتِّك حقيقه... سأ لْت مرا غريبه نيت خر نّو ا  وات . قالتيل ا 

نيت  ما لقيْت زمان . ما لقيْت حروف بيلبقو علييكقول مني ا 

عها وقت اليل بّدي، . بيساع تْنني هرابنني ي، فّّي رّجِّ يدِّ والساعه اب 

لتقي  حضك ل يّن لقيت طريقه ات ا  ْكرْسها عا ال رض، وفّّي ا  فّّي ا 

حكيِل عن أ رساري... فييك ابلغابه العتيقه وكيف عيونك ... وا 

 .احللوين ما بيْطلعو من أ فاكري

ع الس ننيبضْ  ك وبقليب وجر  قّديش عاملرسح قادر خيّب حايل. حلكِّ
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ويت  نّو صر دا يعرف ا  شرتي تياب ْجداد، وغّّن ات ما حر من حايل، وا 

يان أ ان اليل كتبْت املرسحيّه، وأ ان . ُجرح قدمي، وُحضوري نس ْ

دا بيقدر ... وأ ان الضحّيه، والناس حامكوين... البطل فهيا ل نّو ما حر

 .حيامك الزمان

وهلّق رصت . علّمت حرفني مش أ كرت وقت اليل كنت ْزغريت

: ولك يوم بْقيس ُطويل ابخليط، وبْسأ ل. كبري، وتعّجبت من حايل

قّن بعمت  الليايل؟ بّس اللكمه بعدها لكمه، وملني  كيف احلرايم رسر

ال شغل ... بّدي قولها؟ وما يف حدا قبايل، وما بميرق عا طريقي ا 

 .ابيل

تأ ّمل فييك وهالصوره بتضحلْكي عا  .من بْعيد، ابلصوره خلّيّن ا 

وخايف ال العشب يصري ... طول، واي ريت بْسمع شو مع بتقول

... أ عىل من احليطان، والورده اليل ابملزهريّه ما تْعود تذكّرك فّّي 
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نيت حّزوره... وابملدينه اليل ما فهيا غري العمت والرحي ري أ ان وا  ال ... صِّ

نيت بتعرفي والش يت عالرصيف يغّرقّن، وتْغرق ... ّنأ ان بعرفك وال ا 

 .معي الصوره

كتب حاكيه. عاجلرس العتيق رصت وْحدي ولّك حاكيه ... مع ا 

واحلّراس . ومنضحك ات ما نبيك... ابخلريف بتنهتيي... بتنهتيي

لو وجود. بيلحقوان ل نّو زّوران الضْحكه لو . احلّب ما ا  العْمر ما ا 

ميكن انس اكنو هون، . ناحننا مش حن ... حننا كذبه كبريه. وجود

اكنو . ينطر هالشوارع حدا... وحبّو قبل ما يسافرو عا شطّ بعيد

مني القبل والبعد؟ هّّن وااّل ... هّّن الصوت، وحننا هلّق صدى

حننا؟ وليش انكرسو جواحننا، وما بقي غري ورق أ صفر مع بيغطي 

بيفرح لكام ... واحلّب اليل بيْعطي الفرح للناس ...مطارحنا

ْحنا؟ب   يجرر
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 صافن هبالرحي

 

. الرحي بتعرف لغات كتري. اجلبل بعيد، وأ ان صافن هبا الرحي

وبيصري ... ساعات يتحيك ابلوما، ساعات بهتمس عا س يا، الورد

العطر مرجوحه، وساعات بتْغضب متل مرا ختياره فات احلرايم 

يغهتا وشو بدها الرحي منّا؟ وهّّي غرنِّّيه، عندا . عا بيهتا ورسق صِّ

السهل والبيوت والشجر، وبهترب من سريهتا البواب، وبتتسكّر 

وجوهنا . هالعاصفه بتش ّبنا حننا ومع نْكّب ابلغضب. الش بابيك

كتري صعبه . مصفّره، منّبم عا أ رواحنا اليل هربت منّا، وما منالقهيا

 .ونتعّرى... نعيش بأ جسادان، وخنّزق تيابنا

اّل اليل حبّو ع الش يت، وما حدا بيعرفو ا   وأ ان بضحك . هلّق وجر
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مع . حتت الغمي، وبتصّور حاممه خايفه، وما مع تعرف تْرجع عا بيهتا

حضك من انس بهيْربو عالطريق سأ ل. ا  من شو هرابنني؟ : وبْصري ا 

نتو الحقني حدا. ميكن ال . ل نّو الش يت ما بيدّوب الناس. ا 

ق، والشمس ّيه لو اكنت الزم ه اكن هللا خلقها معنا، وما تركنا نغرر

وقّديش ركضنا من وقت اليل . وتْضيع مالحمنا بني السام وال رض

واي ريت بقينا هونيك، وما ... لّك الشهور قطعناها... كنّا زغار

 .كرْست أ رواحنا الس نني

ر عو. اي ترشين، بْتفوت عا بييت، وبْتوقّع الصور ر ما بُيوجر . الصور

را القزاز، تعّودو يبقو فوق، وما بيْحكو، وال بيحبّو والناس اليل و 

ولو انكرس . حدا حْييك، وهّّن غافيني من زمان وعيوهنن مفتّحني

نسان ... القزاز، مش رح يفِّيقو وما يف يوم بمييش لورا، وال يف ا 

لّك اليل راحو مع يبعتو ماكتيب، . بريجع من الغفا ات يصري حقيقه
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ب كتري، ونيس معرو الّبي. والّبيد مش مع يوصل د هّوي كامن تعِّ

 .وصار ورا القزاز، صوره ما بتحيك... عالطرقات البعيده

ميكن كون . اي ريت اي هالزمان بتصري نس يان، وما بتقىس عالغابه

ميكن صري جشره وما حدا يعرفّن، ولّك يوم بتغرّي، . حتت الشجر

مسي، ولون تيايب لبق عالغابه؟... وليش ما بغرّي ا   ات ا 

هالوجوه رح شوفهن : سأ لت حايل. ّطه وجوه كتار، انطرينعاحمل

بكرا؟ رح يكونو هّّن ذاهتن؟ ميكن يروحو عا حمّطه اتنيه، ويرتكو 

ول يش بّدي هالوجوه لكّها، ووين فّّي . وراهن التعب واذلكرايت

الرتان . .. يش عاحملّطه بيذكّرينخبهّين وما يرسقهن الوقت؟ لكّ 

 يلعب الهوا طفل زغري مع. الضجر املقاعد هّّن .  هّوي معر

مشوع، والش يت  احلياة .، وبيضحك هّوي ومع يكّبر ابلزوااي

   .عالرصيف حبل دموع
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 البحر

 

يدين اليل مع يلعبو ه، بس حننا ما منشوف اال  منشوف . البحر لعبِّ

رراكب راحيني لو عا جُزر بعيده، وحّباره بيخافو . امل حّباره بيوصر

ويرتكو والدهن مع يكّبو عا درا،  يسافرو عا مطارح جمهوهل،

 .الطفوهل

وأ رواحنا . تغّطينا ابمللح من زمان، وصارت أ جسادان متل الرمل

قّديش حننا قوااي، وكيف قدْران نلّبق اجلسد . عواصف ما بهتدا

 والعاصفه القويّه عالهيلك اليل بُيوقع من نسمة هوا؟... عالروح

نّّيه مش أ كرت  ه، معزوفة ُعود رقيقه، ساعه بتكون هادي. املوجه غِّ

 وكيف حننا ممنيش ... وساعات بتكون نش يد عن الغضب واملوت
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عاملو، وما منخاف؟ ولوين راحيني؟ ال يف مطرح عا قّد أ حالمنا، 

ر  .واذلكرايت الباقيني... وال يف مُدن بتساع الصور

فزعت، ل نّو هّوي كبري كتري، وأ ان . ُكون صديقي: قيّل البحر مّره

رح . أ ان تعبْت من السفر، وجضرْت من الضجر. اي حبر ال... زغري

واحلديد . وتغيب السفينه ورا الغمي ال زرق... مّعر عا هالشطّ خميِّه

وهْيك ... وخيّلِّ املو، يش تاق علّّي ... خيّل بيناتنا مسافه... يعترق

ّّي ... ال أ ان بْغرق فيك نْت بتْغرق فِّ  .وال ا 
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 دقيقة زمن

 

. عطيتّْن جْرح ات امحلو واميش. من ابيل دقيقه ما اكنت تروح

اتخد معك . اكن الزم ترْسق قّل كْحلهتا. ممنوع تتطلّع لورا: وقالتيل

ك؟ ما عندي عّشاق غريك؟ . لون بلوزهتا شو أ ان بّدي ضّل ساعدر

وبيحّطو احلّق ... وصابرين... من أ ّول الزمان بالقهين معّذبني

وبيّن . ي اليل غلّط مش أ انل يّن بنت الوقت، والوقت هوّ ... علّّي 

نْت كامن بتحّب الغلط... وبينك يدها... ا  اكن . اكن فيك متسكها اب 

ك: فيك تتطلّع بعيوهنا عن قريب وتقلّها ... اكن فيك تْغمرها. حبّبِّ

ويصريو غنّيه، ... اكن فيك تغرّيها، وعيوهنا اليل هربو س نني يْعقلو

 .وشفافها يصريو ورده ابملزهريّه



70 
 

ما عرفْت كيف . نت تْروح من ابيل، بعد س نني انتظاردقيقه ما اك

يديّي  ْربِّت من بني ا  شفتو حدا من الناس بيلحق دقيقه ات . هِّ

هّّي برتكض ابلشوارع، ابملدينه العتيقه، بتتخّّب . خيلّصها من بُكره

حتت الشجر، وبتسافر بعربّيات، وبركض وراها، وما بقدر القهيا 

  النّو بتتنكّر

لو بُتوقفي يش مّره، ات ... وحيده اليل خايفه مّّن اي هادلقيقه ال

نيت، ات ترّجعيّن عاملطرح هونيك التقينا أ ان وهّّي، ... نتصاحل أ ان وا 

الناس اكنو متل عسكر،  وكيف . واكن عندي حديث ما فّّي قلتو

حْبّب عيونك؟ حْبّب هالغاابت اليل فهين أ رسار؟ كنت : بّدي قول

مغرها  ات تُفوت بضلوع ي، بّس الوقت محل ْغراضو وطلِّع بّدي ا 

وحننا السفرر مبارح وّجعنا، وبكرا رح . عالسفينه، وما وّدعنا

ّجعنا  .يْور
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ه، وانيم عا خمّدة ال حالم، بريك مبْرق وبرْشب  احميّن من الفكرر

بتأ ّمل بصابيعك املشغولني من . قهوه معك، حّد ش ّباك اليامسني

صابيعنا بّس يلتقو، بتّْبم دخِلِّ ليش : وبسأ ِل. حرير غايل كتري

ال رض فّّي؟ لو لّك صابيع العّشاق بيلتقيو بدقيقه وِّحده، ما 

اكنت املدينة بتْضوي من مشع . منحتا، للشمس، وال للقمر ابلليل

يل. مع بيُدوب ِل، وعرش مشعات ا  ومتْرق دقيقه . عرش مشعات ا 

نيت منْصري حاكيه مغيقه من " حبييب"ولكمة . ورا دقيقه، أ ان وا 

  .وحدها بتكون احلقيقه... شفافك العرقانني
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 زعلْنا

 

. زعلْنا وما حبّب نزعل، وتبقى الصوره احللوه من أ ّول مّره التقينا

يديّي . مشهد ما بريد يتغرّي  ك اكنت طايره بني ا  كنيت . وبتذكّر. روحِّ

كنت . مع حتيك وأ ان ساكت، متل عصفور احلقايل حتت برد اكنون

مسع دقّات قلبك ك، وقلت بقليب. مع بيحاكوين مع ا  : حبّيت روحِّ

قوِلر ميكن يش يوم رح تصري هاللحظه حديقه، ومقعد، وعيون 

 سهرانني؟

وكيف حمينا أ سامينا عن احليطان، وسكّران ... زعلنا، مك مّره زعلنا؟

نا الش يت؟ والرحي اخلوات نّسلت  البواب عالنسمه اجلبلّيه، ولبس ْ

يطان الفرح كنّا حلوين، . ما كنّا نغضب وبتذكّر وقت اليل. خِّ
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هاديني متل البحر ال زرق، متل مرجوحه بني مبارح وبكره، 

 .برْتوح هالهدا، وما بينسمع ال صوت وال صدى

. اكن اي ما اكن، يف عيون سود كبار متل البحرية اليل فهيا ليل

ك عا ش ّبايك، عا دفرتي كنّا زغار . بني السطر والسطر. واكن مهسِّ

ميّش ات نْرجع عالبيت . وتنّورتك شّب... عادلر،ونشاغب ... كتري

. القدمي، عا حضاكتك، عا مرايتك، عالبيانو الزغري اليل هّوي معي

قتو من خزانتك، وفْرِّْحيت ل نّو احلرايم رسق قلبك كامن رسق . رسر

... ال... خصهل من شعرك، وورده من جنينتك اتيزرعها ابلقصايد

 كحِل، أ ان ليِل، أ ان مشسك، أ ان أ ان عيونك، أ ان... زعلنا: ما تقويل

 .ومتيل ما حدا بيحّبك هيك. غنانيك

 لو كنيت بعرص قدمي وأ ان مِل، كنت برمُس وّجك عالس يف،  

ك أ غىل من   عالّب، العايل، مطرح ما بيلعبو اخلّياهل، ل نّو وحدِّ
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 ...ادلهب الغايل

وليش ات نزعل؟ مش أ ان اشرتيت هالفس تان من مدينه ... زعلنا

هالعقد اليل متلو ما اهندى ل مريات، واخلامت الزغري، بْعدو  بعيده؟

ابلعلبه، حبّب شوفو عا صابيعك، ك يّن ْمسكت صابيعك، وجنمتني 

قوِلِّ يش يوم رح نزعل وما نعود ... ترّسقو علينا، ومش يو حوالينا

بتذكّر بّس وقت . نرىض؟ ساعهتا بْطلع عالسفينه وما بتطلّع لورا

وقت اليل رحيت عالبيت واكن معك . ا عينينااليل التقينا ومّغضن

... وبعرف أ ان بعرف. من مقييص عطر، ومن عيوين ابقة حنني

حبّنا ما رح ميوت، ولو راحت السفينه، ل نّو بلّك يوم جديد، 

اّل ما . رح تذكريّن... ولكام مرق عالباب عيد  ومش رح تقدري ا 

 .ّنرح بتحّبي... ومن هلّق ات ينهتيي الزمان... تذكريّن
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 قينات مّره ال 

 

لو بتعريف قّديش صعبه تكوين بعيده، كنيت بْقييت حّدي، وما 

نيت؟ شو حبّب هالرموش  لو غري ا  رحيت، وهالعصفور اجلرحي مني ا 

ختّّب فهيا من انس بيلحقوين، وجريح  الطوال يكونو غابه، وأ ان ا 

 .بيصري غنّّيه، عا جشره منس ّيه

رمس لو ضلّييت معي، كنْت تركْت املايض اب لقفص، وطرْت ابلسام ا 

وشلحت عال رض وجع . كنت خلعْت ش بابيك الكذبه. دواير

 .قليب

رشحِل قّديش بش تقِلِّ . مّره التقينا، دقيقتني مش أ كرت . حاولت ا 

لقيت . فتحت الكتب وادلفاتر. اتري اللْكامت من دهب اخلريف
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نيت... السطور فاضيه نيت... لقيْت صورتك ا  نيت... ا  وكتري حننا . ا 

بيكونو معنا ابلصورة، ... ملّا الناس اليل منحّّبن... زنعلم

منمكْشهن، مرنكض ورا خياالهتن، وبياخد الش يت اللون وبِّيغرّي 

ري وحدي عا . الوجوه من هيك السام بعيده كتري، وكيف رح طِّ

مسع صوتِّك اليل برينّ  متل بيانو ... بالد جمهوهل؟ وكيف بقدر ا 

ايم الطفوهل؟... ْزغري  ...من ا 

ييك، أ ّول مّره برتك قليب مييش عالسْكتأ   يدر ... ول مّره بلمس ا 

ك نيت اليل : قلتِّل . ويروح لعندِّ نيت الويح، ولّك القصايد، وا  ا 

درز حرير النغمه، . انكتب واليل بعد ما انكتب ومك ليهل سهرت ات ا 

نيت تنايم عا مرجوحة مواعيد  !وصويت يغّطييك ابلليل؟... وا 

اّيم جايي: وبتقويل اّيم... اال  وميكن نْصري متل . واي ريت منعّد اال 

اّل من الشوك والرحي ، ونْصري حننا الغمي والغمي ... هالسهل الفايض ا 
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اّيم تروح هيك... ما بينطر . امغريّن بعطر حضاكتك. ال ختيّل اال 

كتشف أ رسار غامق بعيونك احللوين وليش هرابنني؟  ... خلّيّن ا 

اجلرس اليل ما بينام وال بينعس، والشال ال زرق من وأ ان حارس 

خيطان التعب، ْشلحتو عا كتاف بردانني، وقت اليل اكن ترشين 

 .والهدير أ كّب من الليل... جايي عاخليل

ك... أ ان فرحك وأ عيادك ك، وس نني معرك ... أ ان بالدِّ أ ان روحِّ

 .الغاليني

ملّل ْقزاز  رجعت ات. وبعد ما رْحيت، لقيت الفراغ هّوي احلقيقه

اتري هالعصفور اجلرحي، مْطرحو اخلوف، . الوقت اليل انكرس

... انطرك ات ترجعي... ورح يضّل انطرك. وعمت الشجر... والغياب

وميكن تصري حاكيتنا متل ورده حزينه كرسها ... وميكن ما ترجعي

ر، وتركها تبيك عا برد احلجر  .القدر
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 ش ّباك اخلريف

 

الليل، ويكّبر الش يت، ويصري الغمي  اغْلقي ش ّباكك قبل ما جيي

وقّديش من زمان خرست . خْباف علييك. فرسان وبدهن ايخدويك

مسك عاحليطان، . مواعيد ومطارح قّديش ابملدن الغريبه نقشْت ا 

ر، عا اجلرْس العتيق اّل امس يش مالك. عالشجر ... ما بيلبرق علييك ا 

نيت ما بتش ّبك مرا ابلق  مس مش ليك؟ وا  بايل، كيف عْطيويك ا 

ل نّو ... الزم مّسييك حيايت. وال حالم... وخلف البحر، وابلكتب

 .احلياة مع غريك موت، واملوت بّس لقْيتك صار حياة

ك ه من شفافِّ . سكّري ش ّباكك عالعرمت، ما بّدي حدا يرسق وردِّ

ميكن احلررايم ورا الباب، وْخزانتِّك شو فهيا أ رسار، خوامت دهب، 
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قالويل : ن من بّياعني ما بْعرف لوين راحوأ ساور وحلرق، أ ان اشرتيهتُ 

ْزرارو . هادلهب غايل كتري، وهالفس تان احلرير ما حدا لبِّس متلو

وْكاممو ْغناين ... من ورد ما بيْدبل، قبّتو من عطر احلقول

واحلررايم ميكن ياليق رسايل مّّن، والقصايد اليل كتبهتُن . العصافري

يدي قصيدة فرح، هيدي ه . من وقت اليل حبّيتِّك، وما القيتِّك

احلررايم ميكن . قصيدة دمع، وهيدي فهيا عتب، وهيدي فهيا خوف

نّو أ ان رسقت لكامتو، وهيك بيصري هّوي  ينرُش كتاب، ويقول ا 

بّس عيونك احللوين . معليش ايخد لّك يش. بريء، وأ ان بيحبسوين

يل وهّّن أ مجل قصيده، وما قال متلها حدا، وال يف غنّّيه . يبقو ا 

 .حضكة عيونِّك: من غنّّيه عنواهنا أ حىل

شلحِلِّ مكشة ايمسني مرق وا  . سكّري ش ّباكك، وال تنطري ات ا 

اخلريف . كرتيبه عا ورق الشجر حبّب الغضب. اخلريف صعب
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بيزنل هبا الوادي ات يدعس . أ معى، ما بيقشع البيوت والطرقات

طلع عاجلبل العايل ات يْرقص متل ال خوت ... عالزنبق الغايل بيِّ

نّو اال ش يا احللوه الزم تضيع... ّزق تيابووخي بيخّبط . وهّوي بيعرف ا 

نيت مش رح . عالبواب ات ايخد النوم من عيون العّشاق وأ ان وا 

نيت . نفتحلو نيت مقح السهل، وترتيهل أ مغق من الروح، أ ان وا  أ ان وا 

لها هنايه نيت حنني البحر للشطّ البعيد. حاكيه ما ا  وعا قّد . وأ ان وا 

 .ى حنيّن ليكالبحر بيبق

ك، حتت الش يت رسق حلظة من الزمان ات ُأوصل لعندر ... مع ا 

رجع . ابلصيف، ابلليل والهنار يدي، رح ا  هونيك مْطرح ما ملس يت ا 

ه بعد انتظار طويل ك. قول لكمِّ وُحبّك نغمة خلود ما كتب ... حْبّبِّ

نّو صابيعك  متلها بيهتوفن وال موزارت، ْعزفهْتا عا بيانو، وحّسيت ا 

صابيع أ رّق من الورق، أ حىل من الغمي ال بيض، أ صفى . زفومع يع
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صابيع لو اكنو معي هلّق وبعد هلّق، كنت مِل ... من الينابيع

الزمان، كنت حْببس اخلريف بقرلب علبه، وخبيّل الشهور تكون 

ك، متل شاِلِّ املعّرق، وكحِل ال زرق ... لكّها ربيع، متل قلبِّ

غري ابتسامتِّك اليل أ حىل ... كغري عيونِّ : وبغمرك بني الناس وبقول

ْعشق... ما عشقْت ... من القمر  .وال رح ا 
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 لو كنت شاعر

 

عرا . كتري ُشعرا حْكيو عن الْعيون ما بعرف ليش هلقّد الشُّ

نّو العيون هّّن حبر، وهّوي  مشغولني بعيونك؟ شاعر بيقول ا 

ى قّديش زعلنا عا هالشاعر، وبكينا ل نّو تغطّ . بيْغرق وبميوت

مشلوح بني الرمل ... ابملو،، وبْرمنا كتري ات لقيناه جبزيره بعيده

نّو عيونك مش قّد احمليط اكن ... ميكن قّد حُبريه. والنس يان، مع ا 

ك وخيلّص حالو وشاعر اتين . هالشاعر بيْقدر يتعْمشق برموشِّ

ع عا بيتو. عيونِّك ليل: قال والناس . وضاع هّوي والليل، وما رجِّ

ميكن مش عارفني .  يّبمو عليه، وهّوي قاعد ابلقهوةبعدُهن لهلّق مع

عرا بيكْذبو نّو الشُّ . بياخدوان وبيجيبوان، وبيضلّو بذات املطرح. ا 
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نّو عيونِّك متل عيون الغزالن نّك ما . وشاعر اتلت قال ا  وال مه ا 

وأ ان بطيء كتري، . هتريب متل الغزال، ل نّو ما حدا بيقدر يلحقك

ركض ابلغاابت نّو عيونك غاابت خنيل .وما فّّي ا  . وشاعر قال ا 

وميكن أ ان أ وقع، وقّديش املسافه بني السام وال رض . والنخيل عايل

 .وأ ان عادة ما بيلحقّن طبيب. بتخّوف

عرا لو كنت شاعر . ما عنُدن يش اتين يتغّزلو فيه. غريبني هالشُّ

رصِّك، ميكن أ عىل شوي. كنت لقيت موضوع اتين عال كيد . ميكن خر

ذا ... ما حبّب الرتكزي عا يش واحد. أ و حضكتِّك. فكميكن شفا وا 

طر تيابك اليل أ حىل من الربيع ْنون قصيده بعِّ . حبّيت ركّز، رح عر

عطر . لو اجمتعو لّك العّطارين ابلسوق ما بيْقدرو خيرْتعو متلو

ت، معلّق بتيايب عادة العطر . وفضْحّن قّدام الناس... أ خور

قيق، وع لكام مرقيت من . طرِّك بيْجرحالنسواين بيكون انمع ورر
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اّل . حّدي، بيخلق فّّي ثوره تركِّك ا  مغرِّك وما ا  وبْقول اي ريت فّّي ا 

ما تْشهرقي، وتغّميض ْعيونك عا خياالت، وتْصري أ حالمك خيل 

 .بريوحو لبعيد

ش يا ما بتخطر عا ابل . لو كنت شاعر كنت ش ّّبت عيونِّك اب 

... وما بيْعقلو مدينِّه من أ ساطري قدميه، عصفورتني بيتش ْيطنو

وحتت كحِلِّ العايل بْنصب خميه، وبرْشب متل امرؤ القيس، 

وأ ان حتت . السام أ قرب، اجملّرات أ قرب... وما بْروح عا روما. وبغّّن 

، ولك يوم حبب عيونِّك أ كرت  .عيونك خلقت وحتت عيونك بْكّبر
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 ما قدرْت مّغض عيوين

 

ق عا الباب، وحلْقتو. النوم صعب مسافات وْجبال، قطعت . مرر

ع رايس: قلتلّو. وما اكن يرّد علّّي  ذا باْلقيك بْراتح من وجر ومن ... ا 

ع رايس ما فّّي القيك  .وجر

دفه قطْعنا العالقه من زمان اشرتيت علبة . النوم ُصدفه، وأ ان والصُّ

ُصدف من السوق، ما اكنو يلبرقو علّّي، عطيهتُن حلردا فقري، افتقر 

رسق يش ُص ... أ كرت بريك بْضحك، . دفه يكون حقّها غايلالزم ا 

رير  .بريك بْنام عا خمّدة حر

عري أ سود ملّا  ما قدرت مّغضت عيوين من مّده طويهل، اكن شر

وا، صار عندي قلق. ْغفيت أ خر مّره طاين احلكمي علبة در ... عر
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ومتنّيت لو حدا بيقّطب رمويش ابخليط، ... وخفت من اجملهول

نيت ... يوت املضويّهبْريك بْشوف أ حالم الورد والب  بريك أ ان وا 

 .منلتقي عا طريق

نّو هلقّد فايض النوم... ما افتكرت وال يوم مّره ابلزمان غفيت، . ا 

وارع وانس وجعقه ضّيعت مفتاح . لقيْت العمت مدينه كبريه، فهيا شر

فهم عا حايل... بييت ْحيك متل الساحر، وما ا  شفت والد . رصت ا 

هلّق بيتأ ّخرو عاملدرسه، والعشب . مع ميْشو وما بريوُحو ملطرح

دا اتين. غّطى املقاعد والبواب نيت مع حر تشارعْت معك، . شفتِّك ا 

نْت؟: وقليت كيف كنيت تعرفيّن بّرات النوم وهلّق ما ... مني ا 

... من هيك مع كفّي حيايت من غري ما مّغض ْعيوين... بتعرفيّن؟

ِّك خرسر  .ات ما ا 

اّل أ ان و  نيت، انكتبْت بني العمت والنوريف قّصه ما بيعرفها حدا ا   . ا 
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البدايه حضكه، والهنايه دمعه، ولّك قصص العّشاق بينهتيو 

نيت ما نطرين... بدموع وبقيت . تركّن وراح. واحلّل اليل هّوي ا 

وبعرف مش رح القييك، من هيك ال ... وحدي مع فتّش علييك

 .بنام وال خبيّل هالعامل ينام
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 أ مريه زغريه

 

اتري ... خبّّبك بعد عن أ مريه زغريه، راحت عالغابِّه بكرّي؟شو 

حبييب اليل سافر عا : وبْتقول الغنّّيه. الرّس الغميق خمّبا بقلب الغنّّيه

تاق علّّي، ويرجع من عش ّيه  .ضيعه منس ّيه، رح يش ْ

يَّال مُعو  ق خِّ وشو خبّّبك عن عصفوره زرقا حتت اليامسينه؟ مرر

ب القصور  خبّيتو ابلعلبه... اتخد قليب مش رح: قالت. دهر

 .حلبييب ال مري، وأ ان حْبّبو كتري

وبتْحكييل أ خبار؟ ... وشو خبّّبك عن صوره فهيا شوق كتري

 .لقيت احلّل بعيد، وبعيد املْشوار... حبّيت أ مغرها

 شو خبّبك عن سهري الطويل؟
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 وعن مينا... وعن حبر

 من دمع املناديل؟

 قاعد حتت اخلميه

 الغميهومع بتش يّت 

 والصوره مع تْضحك

 .عا ضّو القنديل

وحْنيك ... قوِلِّ رح نتالىق... اي عيون املش تاقره، العْمر مش انطران

 مشاعران؟

دا بيرسقها نيت الفكره احللوه املا حر  ...ا 

نيت فرحة عيدي... ولوال عّّن بعيده  ...وما بقدر فارقها... ا 

اّييم، بمتيْش  .وبْرافْقها... وات ختلص ا 
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 عا قليب هالفس تان غايل

 

كتْبلو مبارح قصيده؟ وبتذكّر  تان ات ا  قّديش غايل عا قليب هالفس ْ

نّو القدر . وما عدت شْفتو وال مّره... العنوان ميكن هّوي عارف ا 

كنت حابب . من زْغريت ما حبّبو. ما حبّب القدر. ال. رح بيفّرقنا

فرصه ات  اعطيّن. اتركّن يش مّره ات غّّن متل عصافري الغابه: قلّو

مغرها، والعطر يغمرين وهالعراوي اليل متل الورد يتفتّحو عا . ا 

لو . بالد حلوه نتظار ما ا  قّديش صعبه يكون احلّب سكوت وا 

نّو حننا مع : هنايه؟ وهّّي بتقول اّيم جايي، ميكن ما مع تعرف ا  اال 

 .نكّب، والعمر مع يْزغر

يت؟ مني خيّطك هيك حلو، عا قدّ    اي هالفس تان من وين جِّ
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ز هالقربّه اليل فهيا جنينة ايمسني؟ رصت مع غار  خرصها؟ مني درر

ملس هالزنود العرقانني وحتت القبّه ... من اخلّياطني، ل نّو ما فّّي ا 

يف زر أ محر، ميكن قطفتيه من حديقة مواعيد، وواحد من ش باب 

نّو : احلّي قال كيف الورده بتلبس ورده؟ ميكن مش عارف ا 

ه لعندي، وأ ان عاملرايه مع رتّب حايل، ات يطّل هال مريه احللوه راحي

وما حدا غريي بيفلفش ابحلرير، وبني العطر والسحر ... الغايل

 .بيقدر يطري

من مك شهر ما شفتِّك هبالفس تان، ميكن معلّق بيش خزانه، أ و 

نيت ما بتفكّري بشاعر حزين، وال . ميكن صار ضّيق عا خرصِّك وا 

نيت وراجعه، وأ وقات بتسأ يل عّّن، وأ ان عالطريق، بتغ ّزل فييك ا 

ّمك معك، وبتسأ ِل مني هالشّب؟ وليش مع بيلّطش : بتُكون ا 

وحضكتك مش عاديّه، جرس بريّن، ْغناين . علّّي؟ وبتضحيك
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. وبتْعميل حاِل ما بتعرفيّن. معابد قدميه، صال عا شفاف الصبح

ك، وزمانِّك ّمك ... وماكنِّك... وأ ان حبيبِّ ذا خّّبيت ا  وشو فهيا ا 

وغريو ما . هيدا حبييب اليل ْجبينو عايل: يت املدينه؟ قوليلهاوخّّب 

 .بيْخطر عا ابيل

والسّحاب متل . هالفس تان حلو كتري، بس زرارو عا طول مقفّلني

نيت اي خبيهل، ما ...  وهلّق صيف واحلراره أ ربعني... جسن روميه وا 

 !حرام هالناس شو معّذبني: بتقويل
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نيت   القصيدهعا مراية احلّب ا 

 

الناس ما فهمو كيف . بيقولو احلّب أ سود، وأ ان بقول احلّب مرايه

ما يف يش . السطور مش الكم. العمت بيصري نور، احملّبه مش ليل

نيت اّل ا  ملكه عاخليل واحلّراس واعيني، عا برا، طرواده . حوالّّي ا 

رعهْتن مِل، : وقالو. انطرين يف خيّاهل جايني من مدينه بعيده، ب

نيت: "رساهل بتقولومعهن  هيك بشوف ". اي منحرق املدينه... اي ا 

وما يف . عا مرايتو لّك احلقيقه. ابحلّب، واحلّب مش قهوه للتبصري

نيت نترص. حقيقه غري ا  كتب عالبواب. والزم دافع عن املدينه وا  : وا 

 ."هون انترصت أ ان، وهون انترص حيّب ليك"

 يده، بتقلع تياهبا خايف اي هاملرايه يش يوم تنكرسي، والرحي عن 
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شعرها طويل متل . وبرتقص عالبواب، وحتت الشجر العتيق

وين خبيّب حبيبيت، وعيون الناس كبار؟ يف عيون متل . جنّّيه

ويف مرا ابحلّي ميكن تسحرك، من هيك ... الرحي بيوقّعو الصور

رحت عا بالد بعيده ات جيب مفتاح السحر، وهيك حْبمييك، 

، ول نّو رويح اكنت فاضيه قبل ما حتميل ل نّك غاليه كتري علّّي 

ولو بتفكّري ... مرايتك، وكحلتك، وتيابك اجلداد، وتسكّن فّّي 

اّيم صعبه، وبْموت من وجع  يش يوم تغرّيي عنوانك، بتْشلحيّن اب 

 .قليب

نيت الورده الوحيده عندي، واجلنينات مليانه زرار زرار؟  وليش ا 

 وما بسمع، وبيتعّجبو ميكن يف أ حىل منّك، بيضحكويل، بيحاكوين

نيت اّل ا  نيت، اي أ غىل ورده، اي أ حىل من ... ل يّن ما بقدر حّب ا  اي ا 

ذا خرستِّك، خبرس ... القمر عندي  اي عامل كبري متل أ حاليم، وا 
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 .العامل لكّو

نيت عا غالف كتايب، ال تنيس  قصيديت الوحيده، سهرت كرمالها، وا 

حملك بيش غابه، وأ ان حبّب  مواعيدان، ولّك يش ممكن يصري، ممكن ا 

مسك عالوقت حمفور ابدلهب . الغاابت، بيصري الشجر خميه، وا 

متل ما كتْبتو ابحلّب، وصار مراييت، وأ ان بشوف حايل ... حمفور

... بكرا جايي: ولّك ما بتّطلّع فهيا بسأ لها عنّك، بتقيّل ... هباملرايه

لّك وخايف ال بكرا يصري فكره، وما يبقى من ... ورح يكون أ حىل

اليل راح غري ذكرى، وشو صعبه اذلكرايت تكون صفحه عا 

كتاب، لّك يوم منفتحها ومنشوف عذابنا فهيا، وقبل ما نسأ ل كيف 

 .وممنحهيا... مرق مبارح؟ ادلمع بيغّرقنا
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 لّك اليل قلتو

 

. لّك اليل قلتو، ولّك اليل بّدي قولو، ميكن يكون قليل علييك

نّو .  ال غىلْعطيتيّن الويح والصوره، وكنيت وبعرف كتري منيح ا 

 .اال ش يا بتنهتيي، والشارع بيصري فايض حّّت من القمر والليل

نّو العمت أ سود واحلّب . وهيك حننا. هّوي بياض زعالن. ال تفكّري ا 

نّو هّّن الضحااي  .داميًا حضّيه، والناس بيقولو ا 

ذا ما بتحيّب من لّك قلبك ولّك عقِلِّ ولّك أ حالمك بيكون ... ا 

 .وحننا منغرق معو... وبيصري العامل غريق... احلّب أ مل ودموع

اّيم غلّطو معنا بريك يش . تعلّمي اجلفا قبل ما تتعلّمي حتيّب، بريك اال 

  .مّره وقْعنا عن جشر أ حالمنا، وتوّجعنا
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ميكن ينهتيي الوقت، ومتل الوالد اليل انطرين ات خْتلص املدرسه، 

ساعات، وال صوات، وحضاكتنا هنرب من تيابنا، ونشلْح وراان ال 

 .اليل برتّن متل ادلهب العتيق

كوين متيل، : ورح جيي يوم قِّل . أ ان طفل حمكوم ابلقلق والرحيل

حننا متل ... هالعمر حزين: وال تقويل... وال تفكّري ابليل راح

 .وقلوبنا عا طول معّذبني... اليامسني، مرنقص ابلرحي
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