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 سأ ظّل مثل غمية 

 

 

 

 ، هللامك أ نت مجيل اي 

 وأ نَت مل جتعل يف مفي شتمية،

دإنة   .وال يف قليب إ 

 أ عطيتين من نعمتك أ ن أ حّب إخلري وإخلرّيين، 

 ...وأ خرج من إملدن إليت فهيا عمتة ورشور

 أ عطيتيَن إلعطاء إذلي هو فضيةل، 

 : وقلَت يل بصوت عذب

 ورإءكال تلتفت إ ىل معل إخلري إذلي "

 ".ليك ال يقّل فضكل وتذبل كرومك 

 مررُت اي رّب يف إلقبائل

 بأ انس حيمكون من غري أ ن يثبتوإ،  

 ويقميون إلشّك مزيإاًن للعدإةل،

 . وإلش هبة انموسًا ورشيعة 

 : ورصخت يف إلوجوه

 إلآخرين  ال تدينوإ

 .مكأ روإحتدينون  ل نمّك

 ومررُت بأ انس يعبدون أ جسادمه 
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 وبأ جسادمه ميوتون، 

 خفرجُت من بيهنم ل ّن أ جسادمه لعنات، 

 ...وجلسُت مع أآخرين يف أ روإهحم معابد

 فبأ روإهحم ينترصون، 

 .وبقيُت معهم ل جنو من غضب إل زمنة 

 اكن عابدو إجلسد يتقلّبون عىل نريإن شهوإهتم، 

ذإ انلوإ مهنا فرحوإ،   فا 

ذإ جعزوإ عهنا اثروإ ونرشوإ إلويل وإخلر   ... إبوإ 

 ورأ يت أ حصاب إل روإح إليت فهيا معابد

 ينشدون أ حلااًن ساموية، 

 ...وعىل وجوههم فرح عظمي 

 

 رسُت عىل إلبحر ومل أ خف،

 ...ل ّن إلرايح ال تغلب إلعزمية 

 وعشُت كحمل بني ذئاب، 

 ...فانترصُت بربإءيت عىل إل قوايء

 دخلْت حرإب يف صدري، 

مياين كبري  .فمل جترحين ل ّن إ 

 ومك اكنت مجيةل تكل إلبالد إليت رأ يت فهيا قضاة 

 ال يدينون ليك ال يُدإنوإ،

 .وحمامك أ صبحت منازل للمساكني وثقييل إل حامل

 ومك مّرة يف إلتارخي أ ديَن جمرمون ومه أ برايء، 
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 !وبّرئ جمرمون ومه قاتلون

 ومك مّرة إنترص إل قوايء عىل إلضعفاء، 

 وإلرثاثرون عىل قلييل إلالكم، 

 !وإلمنّامون عىل إلصاحلني

 

 إجلبال ال تنتقل من ماكهنا، 

 . وإلرايح ال تعرف إلهدوء وإلسكينة

 وإلينابيع إليت تسقي إلعطاش س تظلُّ تضحك هلم، 

 . ..حىت عندما يرمون فهيا حبجر

 وإذلهب ال ينطفئ وهجه 

 .ولو عبثْت به إل يدي إمللّوثة

 

 هكذإ مييض إلزمان، وتتبّدل إلفصول، 

 ر إحلور تفّضل أ ن متوت، وأ جشا

 ...عىل أ ن تصبح أ جشارًإ للملح وإلغبار

 وتكل إليامسينة إليت أ صبحت يف زماين ضياء ونقاء، 

 .س تظّل متّزق ثياهبا إلبيضاء قبل أ ن تصبح فريسة للعابرين

 

 مك أ نت رإئع أ ّّيا إلقدير ل نّك منحتيَن صواًت ل غيّن، 

 . ..وغنايئ ال يطفئه حاقد أ و يكتنفه ظالم

 وسأ ظّل مثل غمية، 

 . أ مطر سعادة عىل من أ حهّبم



8 
 

 

 تكتبني عىل جذع جشرة

 

 

 

تقول . وال ختطئ. ساعة سويرسيّة تعمل بدقّة. إس تطعت ابل مس أ ن أ عّد نبضات قلبك

الّ هذه إللكمة... أ حبّكَ : بني حلظة وحلظة مل أ مسع . لكْن ال. يبدو أ ّن إلساعات ال تعرف إ 

 . قلاّم ميكننا أ ن نتحّدث ونكون قريببني. وقلاّم نلتقي. قلبًا من قبل ّيمس هبذإ إلشوق

عذإب يشّق طريقه يف ضلوعي، . يرتّصدين عند لّك مفرتق. ء يف حيايتوجع يسري هبدو 

كذبُت علهيا وكذبْت . إبتسامة من أ جكل، جعلهتا صورة، ملّعهُتا. لكّن إبتساميت دوإء لكآبيت

ّن وجودي معِك ال ّيّمين، . عيلّ  كيف أ حبّك هذإ : لكنيّن أ رصخ يف دإخيل قلت لها إ 

 إحلّب وال أ س تطيع أ ن أ كون معك؟ 

 

 .لّك يشء مرتّب كام جيب

 ...قدٌر هو إلاكتب وإملُخرج وإملرسيّح إل نيق

 .جيعلين أ مثّل دورًإ ل بيك

 .أ حّب أ ن أ نتقم منه

 وإحلارضون يصفّقون دلمعة تنحدر من جفين،

 ...وخيرجون من إلعرض ال يلوون عىل ما حيدث يل

 اي عينيِك إلغريبتني،



9 
 

 ،اي شفتيِك إملمتّردتني

  يف خيااليت،اي صوتك إذلي يقمي

 .مسافرًإ وحيدًإ وعنيدإً 

 اي قبةل إل شوإق

 ملاذإ أ نت هناك،

 حمّطم عىل مقعد الانتظار؟... وأ ان هنا

 

. أ قرأ ها مّرة، مّرتني. عىل ابب مل ينفتح منذ أ شهر. عىل ينبوع. عىل جشرة" حبييب"تكتبني 

! وعاشقون، ومغنّونومك كتهبا شعرإء، . معيقة يه تكل إحلروف. أ نصب خمية ليك ال أ فارقها

إلكتابة مجيةل . لّك ذكل ال يعنيين! مك إقتتلت من أ جلها شعوب! مك عرَبت كسحابة يف قبائل

وأ ان أ ريد أ ن أ ميش عىل إلكوإكب، وأ حتّل إلقاّرإت، . وأ نيقة، لكن ال صوت لها وال صدى

 .أ نت وحَدك حبييب: أ ريد أ ن تقويل... وأ علن نفيس ملاكً عىل إل مم

 

هااتن إليدإن إلرقيقتان ماذإ . جدًإ كتنّورة إلرإقصات، ليتين أ خترصها مسافة قصرية

ىل عناق؟ وماذإ س يحدث لو طّوقُتك بيدّي  تنتظرإن أ كرث؟ هذإ إجلسد إل نيق أ ال حيتاج إ 

س تحرتق سدوم . كَحاممة ال تس تطيع أ ن تطري؟ أ عرف أ ّن إل رض ستتوقّف عن إدلورإن

 .ه إلكتب س يكون يف قليبلكّن أ كرب حريق مل تتحّدث عن. ومعورة

 

رصإحة . الانتظار ال يعرف إلهدوء، حبر بال ميناء، أ َرق حيمل سالحه وال يعرتف هبدنة

مىت سنتدإخل مثل عرإك إلشجر؟ مىت تنحتني بنظرة من عينيك عىل : أ ريد أ ن أ سأ كل
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ت لّك إلقصور أ قفل. خزف إملوإعيد؟ كثري عيّل أ ن أ سري يف إملدن ابحثًا عن ماكن حيتويين

الّ أ نت. لّك إل كوإخ هربت من ساّكهنا. أ بوإهبا يف وهجيي يّل من إلبعيد. إ  ترسلني . تنظرين إ 

يّل حربًإ يف منديل، وعطرًإ يف رساةل وأ نت تعرفني أ ّن لكمة وإحدة فقط تنّجيين، خترجين . إ 

 ...من صقيع إل اّيم، تعطيين عود ثقاب ل شعل إلسكوت

 

يف لطفل مثيل أ ن ال يضيع؟ كيف يوّدع أ زمنة إلنس يان وهو أ يهّتا إلغابة إلبعيدة وإلقريبة، ك 

 منيّس يف رموش أ طول من شاطئ، وأ معق من أ غنية؟

 

ليك اببتسامة عندما تتلكّمني، وعندما تصمتني، وعندما تغضبني فأ ان ... تعلمني أ نيّن أ نظر إ 

ت قلبك، وأ ْعرب يف نبضا... أ حّب إكتشاف إل عامق، وما ختبّئني من أ رسإر ورإء لّك لكمة

وأ جلس هنا حتت إملطر، حاماًل وردة تمتّرد عىل ... مثلام تعرب إلساعات وإدلقائق

ليك حبّب مل يعرفه إثنان من قبل ...تتحّدى إخلريف... إلنس يان أ ان حارس إل قدإر . هتمس إ 

 .ولّك قصيدة تش هبُِك ال أ كتُب فهيا إلبيت إل خري. إملتعبة، وأ نِت عشرتوت إلقصيدة

 

 ...من إلعذإب كنُت خالياً 

ىل عاملي  وعندما دخلِت إ 

 أ شرتيت علبة ثقاب

 ل رضم إلنار يف نفيس

 .وال يبقى يشء من زمان مل تكوين فيه
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 إلهاربتني لكامت لعينيكِ  

 

 

 

 يف إلصورة؟ هل تعرفني ملن إبتسمُ 

 عندما تصّورُت،

 .كنت أ تصّور أ نّك أ مايم

 

 َمن هو إخملرِبُ إذلي يالحقين منذ أ اّيم؟

نّه   روحك إلهامئة،إ 

 تدور يف إملاكن وإلزمان،

 تفتح إجلوإرير

 ...وتعبث يف إل ورإق

 ...باكمريإ خفيّة تلتقط أ فاكري

 ...ابل مس غضبِت كثريًإ ميّن 

 ...ل ّن إخملرِب مهس كِل بأ نيّن كنت مع إمرأ ة أ خرى

ّن تكل إملرأ ة يه أ نِت   .نيَس أ ن يقول كل إ 

 

 أ عرف مك حتبّينين،

 ّ  ...ين أ حبّكوأ عرف مك تعرفني أ ن

 ولّك ما حيدث بعد ذكل تفاصيل ال أ همّت هبا
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 أ حبّك روحًا ال جسدًإ،

 .مع إس تثناءإت كثرية

 

 :ال أ عرتف ابحلقيقة إليت تقول

الّ أ نت  ...ليس من إمرأ ة إ 

 .حفقيقيت يه أ ّن لّك إمرأ ة يه أ نت

 

 ...حيّب كل ال يبدأ  وال ينهتيي

 .هو إخللود

 

 ...أ نِت إملرأ ة إليت أ جّمدها

 .عىل رسير رفض أ ن تكوين جسدًإ حمّطامً وأ  

 

 كنت أ ريد أ ن إفتح مدرسة للشعر،

 ...قبل أ ن أ كتشف إنيّن ال أ عرف إلقرإءة وإلكتابة

 .وأ نيّن تلميذ يتعمّل عىل شفتيكِ 

 

ىل عينيكِ   أ حتاج إ 

 ...ليك أ غادر إل حزإن

 

 تكونني بعيدة أ م قريبة،
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 ...يف إجلّو أ م عىل إل رض

 رك معيحس

 .خيلّصين منهوليس من أ حد 

 

 ال أ كتب عنك ابحلرب،

 .بل ابلعاصفة

 

 أ خربت مك أ حبّك لاكهن يف معبد،

 مفّزق ثيابه

 ...وكتابه

 .وقّرر أ ن حيبّ 

 

 مجيةل، وأ خربت عصافري إلصباح مك أ نتِ 

 ...نعرفها: فقالت

 .يه إل غنية إليت نغنهّيا

 

 أ نِت أ ّول إمرأ ة

 .توجد يف لّك مدينة

 

 ذكل إلثوب إذلي أ حبّه
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 أ متّّن أ ن تغّطيين بهمك 

 .لكاّم جاء إلش تاء

 

 رإهنت بأ ّن حلظة وإحدة س مترّ 

 من غري أ ن تكوين يف أ فاكري،

 ...خفرسُت مجيع ما أ مكل

 ولّك ما أ ريده إلآن

 .قبةل تنقذين من إلسكن يف إلعرإء

 

 أ حاول أ ن ال أ لتقي بك،

 ل ّن لقاء وإحدًإ فقط

 .هو دمار شامل

 

 أ س تعرض لّك صورة أ مايم،

 ...ن يف تفاصيلهاأ متعّ 

لهيا  ...أ صغي إ 

 :أ خىش أ ن يسمعها إلناس ويه تقول

 .أ نَت حبييب

 

 هل عندِك وقت قصري،

 ...حلظة وإحدة
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 نظرة ال غري

 ل رشح كِل مك أ نت همّمة يف حيايت؟

 أ ان من غرِيك

 ...عش بة يف جدإر

 ...برئ همجورة

 ...حقيقة اكذبة

 .وأ ان مع غريك ال أ عرف نفيس

 

ىل   .مرتمج لتفهمي لكاميتال حتتاجني إ 

 .لكاميت يه إلصمت إذلي بني إلسطور

 

 ...ليست لكمة" أ حبّكِ "

 ...ست تعبريًإ عن وإقعلي 

 ...ملا يقوهل إلناس تكرإرإً ليست 

 ...من قبلحبّك رحليت يف عامل مل أ عرفه 

رإديت،  ...وإلطريق طويل جلجةل أ قطعها اب 

 .لكّن عذإيب فيه عذإب مجيل

 

ييين؟       إجملهوِل اي إمرأ ًة فكيف جئِت من   وكيف حبُِّك بعد إملوِت حُيْ

 .يف لّك يــوٍم أ صيّل كـي حُتبّيين   ... أ نت إملالُك إذلي يف إمجلَر أ تبُعه

 "(أ حزإن قّصتنا"من قصيديت )
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 "حبييب"لكمة 

 

 

 

 منذ صغري كنت أ نظر إ ىل جامل عينيكِ 

 كنت أ رتقص عىل وقع خطوإتك

 ...يل س يغمرين بعد حنيكنت أ عرف أ ن عطرك إمجل 

ليك  ...ال أ عرف كيف هرب إلزمان إ 

 صدفة يه إلعمر وإملاكن

 .حاكية بدأ ت من حيث إنهتيى إلسفر وإلعذإب

 

 .قبلُتك إلوحيدة توقيع عىل وهجيي

 ...مل أ غسل وهجيي منذ ذكل إحلني

 ليهتا اكنت انرًإ لتحرقين

 ...جرحًا ليبقى ذكرى منك

 لكمة مطبوعة ابحلرب إل محر

 ...وشامً ال يزول

 وعندما وضعت يدك عىل يدي يف ذكل إملساء

 ...أ صبح قليب كوكباً 

 وقفت ل عّد نبضايت

 ...إستنجدت ابل طبّاء وإملنجمني
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 ...أ ان فرإغ من قبكل وفرإغ من بعدك

 وال أ ريدك أ ن ختايف

 قليب زورق حيمكل عىل أ موإج هادئة ل نّ 

 رويح تطري حوكل لتحميك

 إل مرية إلصغرية أ نتِ 

 ...ينصب خمية فوق شعرك إلطويل وأ ان ظلّ 

ليك  سأ محل ذهب إحلقول إ 

ىل قدميك  كنوز إمللوك إ 

 ...من إلورود خوإمت إل ساطري ل انمل أ رّق 

ىل هناية إلعامل  ...سأ كون معك إ 

 وعندما أ موت

 ...قة منذ طفوليتسأ رصخ ابمسك إذلي هو إحلقي

الّ ل عرف هذه إحلقيقةومل أ كرب يومًا   ...إ 

 

 ...من أ ين أ تيتِ  ال أ ذكر

 وكيف مشيِت من بني إلسطور أ نيقة ورقيقة

 ّ  ...ة أ غرق يف داللهااي وردة حسري

 ...أ مريناي صواًت يأ رسين وي

 ...أ ن رصُت بطل إحلاكيةمل حيدث أ بدًإ يف حيايت 

 ...كنُت عش بة عىل جدإر

 ...كنُت حزاًن يسري عىل إل رض

 هربت من أ عوإم إلسهر وعندما رأ يتكِ 
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 ...وييتخرجت من ها

 ...من باكيئ إلطويل

 ورسقت من ثوبك إمجليل 

ىل إلسامء  ...خيطًا هو جرس إ 

ذإ فكّرِت   يومًا يف أ ن تبيعي ذكل إلثوب، إ 

 ...فأ ان سأ شرتيه

 ...أ ريد غطاء ل اييم

 ...ربيعًا أ حمتي يف أ لوإنه

 أ ريد من ظكّل إلرقيق أ ن حيرس ين

 ...أ ريد من عطرك أ ن يرإفقين

ال أ نتوليس هناك مالك يف إلب   .رش إ 

 

 ّ ن  ك حبيبيتمل أ قل يومًا إ 

 ...ولكنّك تعرفني أ ن إحلّب ليس الكماً 

 ...هو رحةل بعيدة يف إلليل وإلهنار

 ...أ غنية أ كّحلها حبرب إلعيون

 ...إحلّب هو أ ان وأ نتِ 

 هو موس يقى نطري فهيا إ ىل جزيرة

 ...حيث ال أ حد يرإان

 ونذوب يف إل غنية

 .ويف رغوة إحلنني



09 
 

 " حبييب"لكمة مك يه مجيةل 

 إلرقيق من مفكِ 

 ا أ عوإماً إنتظرهتُ 

 من أ جلها يف إلصحاري ورسُت 

 كشاعر قدمي لتسمعيين يُت غنّ 

 ...اكك إلعايلحتت ش بّ  إنتظرُت 

 لكمة صغرية عّذبتين

 ...لكنيّن مسعهتا بعد طول إنتظار

 ...قد ال تكون يل وال من أ جيل

 ا من شفتيك أ نِت لكن ل هنّ 

 ...إلهوإءلن أ دعها تطري يف 

 ...سأ جعلها معبدًإ أ حرتق فيه

 ومدينة مفتوحة للعاشقني

 .وال تعرف إلنس يان
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 كيف أ س تطيع؟

 

 

 

 ؟كيف أ س تطيع أ ن ال أ حبّكِ 

 ومن يعلّمين كيف ّيرب إلشجر،

 وجتّف إلينابيع؟

الّ بك  قصيديت ال أ بدأ ها إ 

الّ بسوإد عينيك  ...وال أ خمتها إ 

 ...أ يهّتا إملبتسمة لقمر إلشعر

 ...إملبدعة بقمل إدلموع

 لكميت أ نِت 

 معزوفة رقيقة تأ يت من إلعصور

 وال عذإبك إمجلبلول

 ما ُودلت أ غنية

 .عىل شفيتّ 

 

 عندما أ رإك رقيقة اكل زهار

 هادئة اكل مقار

 متناقضة اكلبحار

ليك  أ متّّن أ ن أ ذهب إ 
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 إلناس أ مام لكّ 

 ...أ حبّك :ل رصخ بلكمة 

 ...وترصخ إل رسإر

 

 حديقة من عطر

ليكأ    هدّيا إ 

 ...أ يهّتا إلرقيقة إل نيقة

ىل إلبعيد  ...وأ رإك روحًا حتملين إ 

 .وترميين يف حرب إلقصيدة

 

 ؟كيف أ س تطيع أ ن ال أ حبّكِ 

 هذإ إلسؤإل إملعجزة،

 بل هو إل س ئةل إلصعبة إليت تتوإدل

 .وال أ عرف كيف أ خرج من ظاللها

 

 إجلرس يعرب حتت أ قدإم كثرية،

 مفىت يعرب من حتت قديمّ 

 ...قرتب إملسافةلت

 وحيرتق إلهنر وإملدينة؟

 

 ختتلفني كثريًإ،
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 ل نّك إمرأ ة من غري جسد

 ...روح تطري يف أ حاليم

 ال أ عرف يقظة من بعدك

 .وال أ رى أ حالمًا قبل أ ن أ مسع صوتك

 

 عقدًإ من إلفريوز أ صنع كلِ 

 ...جدواًل من زهر إللوز إل بيض

 ...مركبًا من مهس إلعيون

ىل أ عامق  إلفكرة وأ غرق فيك إ 

 إ ىل يشء إمسه إلعدم

 .لكنّه لّك إلوجود
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 إلينبوع 

 

 

 

 أ نظري اي وردة إلصباح،

 أ عطيُتك من قليبكيف 

 ...عطىش عندما كنتِ 

 ...وأ ان إلينبوع إذلي ال ميكل شيئًا ذلإته

 فقد ودلُت عندما ودلِت أ نِت 

 ...وسكبُت من رويح لترشيب

 وها أ نت إلآن

 ترتإقصني مع إلنس مي

 وتنرشين من عطرك عىل إلروإيب

 ولكاّم رفع إملساء خميته

 عزفُت كل حلنًا طروابً 

 لتنايم عىل صويت

 ...وتكون أ حالمك هادئة

 عندما جاء إلصيف،و 

 ...ويبست أ زرإرك

ليك بلهفة ركضُت   إ 
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 ومحلتك عىل أ رجوحة يديّ 

 ...وخفُت عليك من إلعدم وإل حزإن

 وبقطرة وإحدة مل أ كن أ مكل سوإها

 ...من إليباسأ نقذتك 

 وفرحُت كثريإً 

 ...عندما عادت إبتسامتك إلرقيقة

 اكنت تكل الابتسامة 

 ...جوديأ مجل يشء يف و 

 ن حضكيت،واكن إلعابرون يسأ لون م

 ...نسيهتا يف ماكن ما: فأ قول

 ...عىل أ عتاب إلطفوةل

 ...ةهمجوريف برئ 

 ...حيث ال أ س تطيع أ ن أ صل

 لكّن تكل إلوردة يه مرأآيت

 ...وعة عىل شفتهياوحْضكيت مطب

 

 ...ل ّن لّك قّصة تنهتيي

 جاء صبية صغار

 فاقتلعوإ إلوردة من ماكهنا

ىل إلبعيد  ...وأ خذوها إ 

 ...وتركوإ يل وحديت
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 ...وقبائل من أ شوإيق

 وال أ زإل أ سري إ ىل إلهنر ذإته

ليه دموعي  أ طرح إ 

 ...قطرة قطرة

ىل إلبحر إلكبري  ولّك دمعة جتري إ 

 :تسأ ل عنِك وحدكِ 

 أ حد؟ هل رأآكِ 

 هل يعيُدك إحلننُي إ ىل ماكين؟

 وهل ما زلِت تعرفني

 ...أ ّن رويح أ قّل بكثري ممّا تس تحقنّي؟

 وعزإيئ إلوحيد يف حيايت

 ...أ نيّن أ حببُتك أ كرث من ذإيت

 .وأ نّك يومًا ستتذكّرين

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 (إ ىل ف)بيننا جرس قدمي 

 

 

 

 أ حتاج إ ىل خطوة أ وىل،

 مفن يعرف كيف تكون؟

 قدميبيننا جرس 

 أ حاول أ ن أ عربه

 ..ولكاّم إقرتبت منك، أ بتعد

 ...بولكاّم إبتعدت عنك أ قرت 

 ر إذلي أ تبعههنوهذإ هو إل

 وال أ حّب أ ن أ رإه بعد إلآن

 ...ل نين تأ بّطت إلعطش والانتظار

 وأ خىش أ ن يهنار إجلرس بيننا

 .وينهتيي لّك يشء

 

 ...كيف تس تطيعني أ ن تقفيل ابب إحلاكية؟

 ...إجملّرإت تعرف َمن أ انال إل قالم وال 

 إحلنني جزء من كآبيت

 ...وإلكآبة عنوإين
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 وإلعناوين حتت إلسامء 

 متيش بال ضوء

 ...وال رغبة

 إحلياة خطيئة

 مفن يغفر يل حيايت؟

 

 ...عندما أ كون وحيدإً 

 ...تعرفني ماذإ أ ريد

 ...تعرفني كيف تكتبني عىل جدإر إلليل لكمة

 كيف ترسلني إبتسامة وإحدة

 ...ل غياببعد طو 

 ميكن البتسامة أ ن تصري جشرة

 مدينة

 أ غنية

 مظةّل أ حمتي هبا من إملطر

 ...قبل أ ن يصبح هنرإً 

 .وال أ س تطيع أ ن أ عرب إلهنر نفسه مّرتني

 

 ماذإ تفعلني إلآن؟

 ...ال بّد أ نّك ترتّبني ولمية ل صدقاء ال يأ تون

 ...تسأ لني عيّن 
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 ...وتكتئبني ل ّن إل زمنة قد تعّطلت

 :يشء وحيدإً  ويبدو لكّ 

 إل رض وإحدة

 إلسامء وإحدة

 وأ نت وأ ان وإحد

 لكنّنا منفصالن كعصفورين يف غابة

 .وإلغابة حترتق

 

 لّك يوم سأ نزع إلوقت من يدي

 سوإرًإ من دموع إللكامت سأ صنع كلِ 

 وهذه إلوردة عىل دفرتي

 س تظّل تنتظر حضورك

 .اي حارضة يف إلغياب
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 عندما ال تفكّرين يب

 

 

 

 إلغابة إليت رسان فهيا معاً  تكل

 ليست حقيقة

 ...يه رمس مجيل يف خيايل

 ...تعويض عن خساريت

 ...لكنيّن أ ختار أ ن أ ميض وحدي

 ...طيُفِك معي

 يف قليب صورتكِ 

 أ يهّتا إلرقيقة

 إل نيقة

 إلعذبة

 ...وإلنقيّة مثل إلّشعر

 ...قد ال نلتقي يوماً 

 قد ال نتعانق يف شلك رمزيّ 

  يدكوقد ال أ ضع يدي يف

 لكنيّن أ رىض

 برإحئة عطرك

يّل عندما ترغبني  بصوتك يتسلّل إ 
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 يف إلليل

 يف إلهنار

 ...يف إلعاصفة

 أ كتفي بأ ن تفكّري يب دقيقة يف إليوم

 فعندما ال تفكّرين يب

 ...أ صبح هيالًك من إحلجر

 .عش بة عىل جدإر تش هتيي أ ن متوت

 

 .شعرإءِك كام ال حيّب إل أ حببتُ 

 ...أ ملي، و بشويق، ابنتظاري، بصربي

 وأ عرف ماذإ تتخيّلني وأ نت بعيدة

 ...ل ّن رويح قادرة عىل إخرتإق إل رسإر

 ...أ مسع صوتك ولو مل تتلكّمي

 أ فضُح لّك مشاعرك

 ...وأ نت ختفيهنا عن إلعيون

 وأ تظاهر أ مامك بأ نيّن ساذج وبس يط

 حّشاذ يف إملدينة

 بثياب ممّزقة

 ...بقلب ال ينبض

 لكنيّن عندما أ قرتب منك

 قليب جمّرة يصبح

 وسكويت عاملًا حيرتق
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 وأ خلع ثيايب ل رتديكِ 

 فال أ حد أ مجل منك

 اي قريبة وبعيدة

 اي هادئة وُمشاغبة

 ...اي طيّبة وَمريرة

 ...اي س يّدة إحلرمان إذلي أ عتنقه

 َ  ...ه أ كرثين أ حببتُ ولكاّم عّذب

 

 يتحّدثون عيّن يف إلقبائل،

 َمن تكل إليت تكتب لها؟: ويسأ لونين

 عينهيا؟ما لون 

 طويةل أ م قصرية؟

 شقرإء أ م مسرإء؟

 ...مه ال يعرفون أ نيّن أ حّب مالاكً يبتسم

 ...يف أ اّييم صالةً 

 ...س يفًا عىل عنقي

 ...حاكية فهيا أ رسإر معيقة معيقة

 ...أ نىث من غري زمن

 عاشت يف عرص إال غريق

 ...وتغّّن هبا إل نبياء

 حبيبيت من كوكب غريب

 أ خىش أ ن أ قول لكمة لها
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 إللكامت من حرب ل نّ 

 .وحيّب لها خادل اكلروح

 

 ...أ ن حتبّيين لّك يوم أ نتظر منكِ 

شارة صغريةأ ن تع  رّبي ولو اب 

 ...ليك أ سري عىل إملاء ولو بنظرة

 ...ليك أ صنع معجزة

ليك الّ ليصل إ   ...فال يْعرب زورق يف إحلرب إ 

 وعندما ال تكونني عىل إلشاطئ

 أ تشاجر مع إلوقت

 أ حّطم إل رشعة

 ...موإعيد إلسفر لغيأ  

 .وأ دور يف ماكين

 

 يزجعين كثريإً 

 ...أ نّك تتجاهلني ما أ حبّ 

 ...وإدلقائق متيض ك هّنا كنوز تضيع

يّل عندما أ نتظره  ...وال أ نت تأ تني فال صوتك يأ يت إ 

 مفىت سأ جنو من قدري؟

 ...ومىت سأ جد نفيس قريبًا منك

 اي إمرأ ة مل أ عّذهبا يوماً 

 لكهّنا لّك عذإيب إمجليل؟
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 قبةل هذإ إلصباح

 

 

 

ليِك قبةل يف إلصباح أ رسلُت   إ 

ليك قليب  ل نيّن مل أ س تطع أ ن أ رسل إ 

 لتسأ ليه مك أ ان أ حبّك؟

 مك عىل ثيايب عطر من ثيابك؟

 مك يف لّك لفتة من عييّن يشء منك؟

 مك يف أ حاليم تعربين؟

 مك عىل شفيّت حترتقني؟

 

 ...لّك يشء يف حيايت يش هبك

 لكاميت

 رقيّت

 حمكيت

 تناقيض

 ال تش هبني أ حدإً  وأ نتِ 

 ...ل نّك أآخر لكمة كتبهتا عىل دفرتي

 ومن بعدك ينكرس إحلرب

ىل غيوم  ...وتتحّول إل فاكر إ 
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 أ حّب حيايت أ صبحُت 

 أ كرث من أ ّي يوم مىض 

 ...ل نيّن أ خاف أ ن أ فقدك

 وأ خاف أ ن أ خرس حلظة 

 ين عن مجيع أآاليمأ بعدتْ

 ...ومأ سايت إملاضية

 جرحيًا،كنت عصفورًإ 

 حفملِتين عىل يديك 

 ين دفئاً وأ عطيتِ 

 ...وغنّيُت كل

 ...من أ جكل، خلعت أ اّيم إلغضبو 

 حّطمت أ بوإب إملسافة

ليك يف إخمليّةل  ...ل ذهب إ 

 

 ال حاجة يب أ ن أ رإك دإمئاً 

 كام يرغب إلعّشاق،

 فأ نِت يف لّك حلظة متّر،

 ...لكهّنا مرسعة كربق

 فانتظري قلياًل 

 ...عند حمّطة إللقاء

 ...أ تريك إلوقت ليطول ويطول
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 ...مفا أ صعب أ ن يذهب صوتك من أ فاكري

 وما أ قىس إلليايل إليت ال تكونني فهيا 

 ...وتيضء إلطريق أ مايم... جنمة ترإفقين

 

  غريب كيف أ حببتكِ 

 ...بعدما تركُت قليب يف حصرإء

 تركُته ومل أ سأ ل عنه،

 ...بل سأ لين عنه إلآخرون

 وبعدما أ حببُتكِ 

 رإيئىل حصذهبت إ  

 ت إلرمالحت وفتّشت عنه

 ...يف عني إلشمس

 ...نيّن نسيت أ ين وضعتهبكيت ل  

ىل قليب ليك تسكين فيه  ...كنت حباجة إ 

ليه   .إمرأ ة سوإكِ  بعد إليومولن تدخل إ 

 

ليكِ تكل إلف  رإشة إليت ذهبْت إ 

 ...س تقول أ كرث من شعر... لو تلكمْت 

 س هتمس كِل ببضع لكامت،

 ذإت يوموس تعود إ ىل حديقيت 

 .لتخربين مك أ نِت حتبّينين
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 رساةل إ ىل إمرأ ة خبيةل

 

 

 

 ...تعرفني ما يرضيين أ نتِ 

 وتعرفني طفوليت

ىل أ ن أ بقى صغريإً   وحاجيت إ 

 حتت رمَشني طويلني طويلني

لهيام  ...ال أ ش بع من إلنظر إ 

 فيه أ حزن لّك يوم مييض وال أ رإكِ 

 لك ساعة ال أ مسع فهيا صوتك أ تعّذب

ّ لك دقيقة ال   ك قريبة ميّن يه جلجةلأ شعر فهيا بأ ن

 ليةل ال تأ تيين منك صورة أ و لكمة لكّ 

 ...أ انم فهيا عىل إلشوك

 لكنّك إمرأ ة خبيةل

 ...ما مّر مثكل يف كتاب إلبخالء

يّل ورقة بيضاء  مفاذإ خترسين لو أ رسلت إ 

 ...؟ليس علهيا يشء

 لكّن إلبخل إذلي فيك هو أ جعوبة إلعصور

 ...أ سطورة إل ساطري



17 
 

 !أ اّيم عانيت فهيا إلوحدة وإلضياعمك عربت 

 مع إلعاصفة تشاجرُت 

 ...غلبين إل رق

 تنامني، وأ نتِ 

 ؟فهل ورإءك يشء

 هل أ نت مسؤوةل عن ضياعي

 يف طول إلبالد وعرضها؟

ىل أ ّي غابة وصلُت   هل تعرفني إ 

 وأ ان ذإهل عن نفيس؟

 ال إلطبيب إس تطاع أ ن يشّخص مريض

 خول إ ىل خفااي قليبوال إلعّرإفون متكّنوإ من إدل

 ...وال إحلكامء فهموإ ملاذإ أ ان حمّطم وغاضب

 اي إمرأ ة ورإء إلشعر

 ...اي رّس إللكمة

 وعصفورة إملوإعيد ...اي أ رجوحة إلنغم

شارة يغيب شارة منك يأ يت إلويح، واب   ...اب 

 ولوال هذإ إلبخل إذلي فيك

 .أ س تطيع أ ن أ رقص عىل إلنجوم

 

 يبيت،وتبقني حب ... 

 ...يشءرمغ لّك 
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 غيابك حضور ل نّ  أ حبّك يف إبتعادكِ 

 ...مؤملل ّن غيابك  وأ حبّك يف حضوركِ 

 وعندما ال نلتقي

 :حريينبأ ّي طريقة أ ن تس حاويل

بَق   ...صغريإً  أ ريد أ ن أ بقى صغريًإ فل 

 ...من قبةل أ ريد أ ن أ حظى بقبةل منك فال حترميين

 ولن أ رسق خوإمتكأ ريد أ ن أ ضع يدي يف يدك 

 أ ن أ رسق نظرة من عينيكِ ين أ ريد لكنّ 

 ...ل جنو من ليل وويل

 ل فّر من خرإب

 ...فال تأ خذي عينيك بعيدًإ ميّن 

 ...وال تبخيّل عيّل بنظرة

 .اي خبيةل
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 ل إلس نةصالة يف أ وّ 

 

 

 

ّ أ شكرك اي رّب عىل لك يشء، ل   يّل مالاكً من ن ك تنقذين يف إللحظات إلصعبة، وترسل إ 

 ...إلسامء لييضء طريقي

 ّ ن ... عت عن لك طمع، ووقفت عىل إذلهب ل رتفعين نذرت نفيس للمحبة وإلعطاء، وترفّ ول 

ىل مطالع إلنور  ...أ نت تعرفين وترإين، وتأ خذين بيديك من إجملاهل إلعميقة إ 

ما يف قليب عىل لساين، وإلصغري  وتعرف ما يف دإخيل بصدق، فال أ تقن إلمتثيل، ولكّ 

ا إلشجرة ري، وإلشجرة إملمثرة أ محهيا من إلطامعني، أ مّ عندي هو اكلكبري، وإلغين اكلفق

ولو طال  ،إلرديئة إليت ال تعطي، فال أ لعهنا، بل أ سقهيا وأ ساعدها ليك حتمل مصابيح إخلري

 ...إلزمن

ليك،  لهيي، أ نت وحدك تدرك ما يب يف مطلع إلس نة، ويف إلليل إلقايس أ رفع صويت إ  اي إ 

ىل كريّس عرشك ليك تعطيين إ ة ل جتاوز إللحظات إملريرة وإدلروب لصرب وإلقوّ وأ بهتل إ 

جعلها أ يقونة ... إخلطرية وتكل إللكامت إليت كتبهتا ابل مس واكنت عنوإاًن ملرحةل يف حيايت، إ 

يف  وال أ غضب من أ حد، وال أ عتب عىل أ حد، ل نّ ... يف ذكراييت، وترإتيل يف صاليت

 .لسالم، وفهيا ترتفع رإحئة إلبخورقليب معابد للحّب، ليست من جحر، ش ّيدهتا من عبري إ

ئًا يف حيايت فاغفر يل مأ سايت، وال تسمح إمِحين من إلغدر اي هللا، ولو فعلت شيئًا سيّ 

يّل، مفا أ صعب إل ذى حبّق  من ال يؤذي، وما أ فظع إلبشاعة يف  لقساة إلقلوب أ ن يسيئوإ إ 

ل من دموعه ليسقي وجه من يعطي إمجلال، وما أ قىس إخليبة يف مضري إلينبوع إذلي يبذ

 !إلعطاش
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ليك اي مبدع أ فاكري ليست من إلكتب، ليست من إلشفاه إليت تمتمت ، بل يه  صاليت إ 

ليك، فاجعل ميينك من حويل  من روح فهيا جروح كثرية، وإجلروح تنطق وحدها وتبهتل إ 

وكن معي يف لك خطوة . ورًإ، وحمبّتك يل ردإء، وإبتسامتك إمجليةل يف حيايت منارةسُ 

 . أ س تطيع أ ن أ نترص عىل إل حزإن اي س يّد إلزمان وإملاكن... طوها، ومعك وحدكأ خ
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 غدإً سأ رى حضكة

 

 

 

 غدًإ سأ رى حضكة 

 ...تش به إلبحر إلبعيد

 تش به ذكل إلسهل

 إذلي كنت أ ركض فيه وأ ان صغري

 وتش به قصيدة كتبهتا المرأ ة

 أ حببهتا أ كرث من نفيس

 لكهّنا فّرت من دفاتري

 .تُعد ومل

 

 ال حترميين من هذه إللحظة

 لعّل أ فاكري تعود

 لعليّن أ جنو من إدلمار

ىل أ شعاري إليت جهرهتا مرغامً   أ عود إ 

ىل ذإيت  ...أ عود إ 

ن كنت أ حبّك   م ال،أ  ال أ عرف إ 

 لكنيّن أ عرف أ نيّن بعد وقت قصري سأ حبّك
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 ل نيّن أ حبث عن قارب جناة

 فالآخرون أ مهلوين

 وخاليص عىل يديكِ 

 أ حّب خاليص؟ فكيف ال

 

يلّ  تتحّدثني كنتِ   هذإ إلصباح إ 

 وبكيِت ل ّن كثريًإ من إلناس يطعنون

 ك أ ّن إلرجال ال يبكونوأ خربتُ 

 لكّن حيايت دمعة

 ...ونظرة من عينيك شفاء

 ك مّعن أ عطيهتم قليب أ خربتُ 

 فأ عطوين إل مل

 ومّعن أ حببهتم أ كرث من رويح

 وخلعت علهيم ردإيئ ليفرحوإ

 إلش تاءوعندما جاء 

 تركوين وحيدإً ورحلوإ

 ...أ يضاً  وها أ ان إلآن، وأ نتِ 

 ،يف قلب إلعاصفة

 فتعايل ل غّطيك مبعطفي،

 ل محيك مبظليّت

 ...ل هرب معك إ ىل حيث ال يصل أ حد
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ليك  .ل هرب ميّن إ 

 

 خلّصيين من إملايض إذلي ّيدر مكحيط

 وإطلقي رَسإيح من غابة إلنس يان

 يفوال تفكّري مبن يْعرجون عىل إلرص 

 ...ن خيافون من إحلقيقةومَ 

 فقليب هو إلينبوع إذلي يدفق من غري حساب

 ...وال يطلب شيئًا هل

 ...قليب أآةل حسريّة ال يصّدق أ حد أ هّنا موجودة

 أ ان ال أ ش به أ حدإً 

 ...وال أ حّب أ ن يش هبين أ حد

 وعندما يش هبين أ حد

 أ خلع ثيايب

 ...وأ رتدي عشب إل رض

 عندما يش هبين أ حد

 ات وإلقطارإت وإلكُتبأ غادر إحملطّ 

 ...وأ عيش يف إلغياب

 ذلكل ال أ ريد لهذه إلنظرة إلرقيقة

 ...أ ن تكون ل حد غريي

 ال أ ريد للكمة تقوليهنا إلآن 

 ويف لّك زمان
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 .أ ن تكون ل حد غريي

 

 ،غدًإ سأ رإكِ 

 بعد رحةل من إلصعاب

 تعّطل فهيا لّك يشء

 إنكرس مركيب

 ...ماكنفشلُت وأ ان أ حبث عن حطايم يف لّك 

 ...إندثرت وتأ ّخرت

 إلوقتأ قفلت أ بوإب 

 قطعت إخلطوط

 مع إلليل جلست

 ...أ طفأ ت إل نوإر

 ...حّطمت أ قاليم من إلغضب

 ميت إليت أ حبّ جهرت لك

 يف مس توى إلرتإب لقد صارت أ فاكري

 ولّك هذإ إلعذإب إذلي تعرفينه

 ...أ ان مسؤول عنه

 ...وال أ حاسب أ حدًإ عليه

 

 حاكييت إل خرية، أ نتِ 

بدإع  ...وقد سلّمتك مفتاح إال 
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 كتهباكرة ل  فكوين إلف

 كوين حبل جنايت

 ضعي أ صابعك عىل إلورق

  ...ل عود إ ىل جزيرة إلكزن

 أ نظري إ ىل خيبيت

 يف لّك ماكن كيف تطايرْت 

 كيف إرتفعت عىل إل معدة وإل برإج

 ...كيف صارت مداًن للملح وإلغبار

 ...وكيف جفّت حمربيت

الّ دم  ...عة جامدةومل يبق فهيا إ 

 

نساانً   أ نِت إلساحر إذلي خيلق من إلطني إ 

 ...ومن إلصمت أ غنية

 غدًإ سأ رى عينيك إمجليلتني،

 ...وأ مسع رنني صوتك

 ساعة... دقيقة، دقيقتان

 وملاذإ أ حسب إلزمن

 بعد أ ن ضعُت فيه؟

 تسري؟ ب إلساعات ويهملاذإ أ رإق

 ّمل يف ذكراييتملاذإ أ تأ  

 ولكّها صور ممّزقة

 ...هارب من معناه؟والكم 
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ليك  ...قليب هو إذلي يأ يت إ 

 هذإ إلقلب إذلي أ رهقته إل اّيم

 ...س يحّدثك عن مهومه

 وهذه إدلمعة إليت ترَكها إخلريف عىل وهجك

 ...سأ حموها بأ صابعي إملرتعشة

 :وأ قول كل هبمسة رقيقة

 ...إبتسامتِك يه مرأآيت

لهيا طويالً    فدعيين أ نظر إ 

 ل رى نفيس

 وأ حضك... وأ حضك

ىل إحلياة  .ل نيّن عدُت إ 
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 حضكة يه عاصفة 

 

 

 

  تكل إلشجرة إملزهرة

 عند طرف إحلديقة،

ليك  ...تش به حنيين إ 

 .ختتلج مثل قليب

ليك مع إلنس مي،  كنت أ ريد أ ن أ رسهل إ 

ذإ وقع بني يديك لكنْ   أ خىش إ 

 .أ ن حترتيق

 

 ملاذإ أ حزن؟

 ّن وجودي خطأ ،ل  

 ...ل ّن لّك يشء خطأ  

 ...إليت تسريإلساعات 

 ...إال حبار يف حميط بعيد

 ...إلضياع يف ش تاء غاضب

 وأ خاف من لّك يشء،

 .إل ش ياء إلغالية تضيعل ّن 
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 ...إلعبري إذلي خيرج من لكمة يف كتاب أ نتِ 

 إلقّصة إليت جترحين،

 ...وتضحك من عذإيب

 ملاذإ إلتقيت بك عىل شاطئ إلصدفة؟

 طفاًل يضحك ويبيك، كنُت 

 ...بني إحلزن وإلفرحوال يعرف إلفرق 

  إدلمعة يشء، إلآن فقط خياف ل نّ 

 ...والابتسامة يشء أآخر

 يف إلوسط وأ نتِ 

 ...جرح عىل شفيتّ 

 .وكتابة ابلنار عىل خطوط يدي

 حمل، رباّم أ نتِ 

 عندما أ س تفيق منه،

الّ فرإغًا ال ينهتيي  ...ال أ جد حويل إ 

 ...أ حبث عنك يف إلقبائل

 هل رأآك أ حد؟

 ب،هل عرفين اتجر غري

 فأ عادين إ ىل طفوليت؟

 ...إ ىل حضكيت إل وىل

 حضكة يه عاصفة

 تدور حوكل

 تقتلعك
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 تعّريك من قشور إملايض

ىل مدينة   وتأ خذك إ 

 .فهيا أ ان حامك وحيد

 

 ملاذإ ال أ فرح: أ حيااًن أ قول

 وأ نت معي؟

 وإلشجرة مزهرة أ مايم؟

 ... أ خاف عليكأ حزن ل يّن 

 يب مرتنيال أ ريدك أ ن تتعذّ 

 غادر مّرة من زمان

  ومّرة من حبّ 

 لكاّم أ رإد أ ن يضحك

 .تنحدر من جفنه غميتان
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 عندما نكون معاً 

 

 

 

  :تسأ لينين عندما نكون معاً 

 مباذإ أ فكّر؟

ىل إلفضاء إلب   عيد؟وملاذإ أ نظر إ 

 يسكهنا أ حد،مل  رصإحة أ ريد أ ن أ كتشف جمّرة

لهيا  ...ل طري معك إ 

 ريد أ ن أ جد لكامت ليست يف إللغةأ  

 ...عن مالك خيلّصين من عقاب عينيكوأ حبث 

 من إل حالم عيناك غابة

 ...يضيع فهيا طفل صغري مثيل

  وأ خاف عىل أ حاليم

 ل هّنا تنهتيي لكاّم يطلع إلهنار

 .وتندثر كام تندثر إللحظة عىل عتبة إلغياب

 

 أ ان إلآن ال أ س تطيع إحلديث معك

 ...وهذإ ما كنت أ خشاه

 أ ن ينقطع إلهوإء عيّن 

 ...إلسامء عيّن أ ن تغيب 
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 وتصمت إل غنية

 ...ل رإكِ  فاخرتعي أ ّي طريقة

يّل لّك يوم صورة  أ رسيل إ 

 لكمة

شارة  إ 

 صفحة بيضاء ليس علهيا يشء

 عرف أ نّك معيفقط ل  

 أ سقط يف هاويةل نّك عندما تغيبني 

 .وأ نت ال تريدين ل حد مثيل أ ن يتعّذب

 

 أ تعرفني؟

 هذإ إلكحل إل زرق

 أ ريد أ ن أ سكبه عىل دفاتري

 عىل جدرإن غرفيت

 ثيايب عىل

ىل إجملهول  أ ريد أ ن أ صنع منه زورقاً   ليأ خذين إ 

 حيث عنوإين وحديقيت وأ فاكري

 وال أ حد يرإين

الّ إمرأ ة يه إلرّس إذلي ميل  حيايت  .إ 
           

 عيناي معلّقتان بأ بعاد ال تنهتيي

 وأ نِت تضحكني،
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ىل أ ين ذهبَت : وتسأ لينين  ؟إ 

 إل زمنة أ نت ولكّ 

 ... ال تكونني فهيا حصرإءوإل مكنة إليت

ليك سافر منكِ أ  ذلكل   ...إ 

 وال أ تعب من إلسفر

 وال أ ش تيك من سقوطي عىل مرإئف

لهيا حّبار يف إلعصور  ...مل يصل إ 

 

 ...أ يهّتا إخلائفة من إلالكم أ حبّكِ 

 وعندما ختافني

 أ ختيّل أ نّك إمرأ ة أ خرى ال أ عرفها

 عيّن تكتبان  نان إللتانوهااتن إلعي 

 تتوقّفان عن إلكتابة

 .ويزنل عيّل غضب إلسامء
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 لكمة مل يقلها أ حد

 

 

 

 عندما تكون إلسامء غامئة،

 ...وعندما ّيبط إلليل عىل رشفة الانتظار

يّل مهسة من إلبعيد  ...أ رسيل إ 

 ...ءلكمة تيض

 ...ل جعل منه قصيدة خيطًا من إلثوب إذلي أ حبّه

 ...أ نسج منه خمية ل حمتي هبا

 ال أ حد عندما أ حزن

 ...ميكن أ ن ّيديين غابة من إلعبري

الّ أ نتِ   .ال أ حد يعيدين من غيايب إ 

 

 ...تعرفني لّك تفاصيل معري

 ...تعرفني ما يؤملين

  روبلمسة من حس

ىل بيت شعر حتّولني لكّ   ...غضب إ 

 ...لّك حقل همجور إ ىل حديقة

ىل معجزة  .لّك نقطة حرب إ 
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 ...من إلعيون وأ محيكِ  أ حبّكِ 

 ...أ طري بك إ ىل جزيرة بعيدة

  أ بين كل بيتًا من سعف إلنخيل

 ...يوأ صنع رسيرًإ من أ زرإر إليامسني إلربّ 

ّ  وأ خاف أ ن أ ش هتيك ن  ك روح طائرةل 

 ...جنمة بعيدة

 خيال أ بعد من إخليال

  ...تبه وال أ حموهِشعر ال أ ك 

 قد جترح وردة وملسة من يدي

 ...أ ن أ جرح إلورود وأ ان ال أ حبّ 

 

 أ تعلمني؟

 إحلياة صعبة أ نّ  إكتشفت بعد أ ن رأ يتك

 ...وأ نيّن مرتبك فهيا

 أ حاول أ ن أ عزف حلناً 

 وال أ عرف إملوس يقى

 أ ريد أ ن أ عرّب 

 فأ تلعمث وختونين إل فاكر

 ...أ ريد أ ن أ رصخ وليس عندي صوت

 وأ ريد أ ن تعريف مك أ نت غالية عندي

 .ومل أ تعمّل إللغة
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 ...ساعديين ل ختلّص من حرييت معِك 

 بريئًا، كنُت 

 ...كطائر يف جشرة عنّاب

 ...كنت خاليًا من إلعذإب

ىل عاملي وعندما دخلتِ   إ 

 أ شرتيت علبة ثقاب

 ل رضم إلنار يف نفيس

 .وال يبقى يشء من زمان مل تكوين فيه

 

 ...ذكل إلردإء إذلي أ حبّه

 ملاذإ ال ترتدينه؟

 هل ل نّك عرفت أ ن عندي شغفًا بعطره؟

 ؟هل أ عطيِته المرأ ة أ خرى

  هل رسقَُه أ حد إجلريإن

 وفّر به إ ىل هجة جمهوةل؟

 منذ كنت صغريًإ 

 :قالت يل ساحرة

 ...س تحّب ثواًب وتقاتل من أ جهل

 أ مِس رأ يت فرإشة تش هبه

 ...فركضت ورإءها يف إل ودية إلعميقة

 ...ويف إلسهول وإلربإري

 ...حىّت وقعُت من إلتعب
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 ...ذكل إلردإء فيه حسر غريب

  ولّك ملوك إلعامل

 ...مل يرتدوإ أ ثوإاًب أ مجل منه

 .ام رأ يُته أ صبح ملاكً عىل إلزمانولكّ 

 

 إلقلب إذلي عندي أآةل حسريّة

 مربمج عىل وقع قدميكِ 

 متعّود عىل صوتك

  فكيف ال ترفعني مّساعة إلهاتف

 ليجيبك هو بلكمة أ معق من إلكتب

 ...أ مجل من إلصالة

 ...لكمة مل يقلها أ حد

 ...إملايض؟ولن تصبح يومًا ذكرى من 

 

 ...ال تكفي" أ حبّك"

 فانتظري بعد

 ...ما تبقّى من أ شعاري كتب فيك لكّ ل  
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 رسقوإ إلثوب إذلي أ حبّه

 

 

 

 كيف تنام عيناِك، وعىل إلرصيف مرّشدون،

  هاربون من إلصقيع

 وال جيدونك؟

 تنازيل عن إلنوم قليالً 

 .رمحة بعيون إلساهرين

 

 رسقوإ إلثوب إذلي أ حبّه،

 مع إلسارقني، فتحاربُت 

 دإرت معركة ابلسالح إل بيض،

 إس تعدت ثوبك،

 جعلته مظةّل،

 خمية،

 ...وسادة للمتعبني وثقييل إل حامل

  س تارة بيين وبني إحلزن

 .إذلي يأ يت من لّك هجة
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 ال أ عرف مىت ٍأ ضع يدي يف يدك،

 لكنيّن أ عرف جيّدإً 

 .أ ّن قاّرة بأ مكلها س تيضء

 

 ...كساعديين ليك أ غفو قلياًل وال أ رإ

 ...فيه ساعديين ل قتلع إحلمل إذلي أ نتِ 

 

 ...مأ سايت يه إنتظارك

 .عىل مقعد الانتظار وقد كربُت 

 

 ...أ دور حوكل مثل طفل صغري

 ...ال أ ريد قطعة حلوى

 ...ال أ ريد لكمة مجيةل

 ...ال أ ريد لعبة

 هذإ إلكحل فقط هو ما يدهش ين،

 وهااتن إلشفتان زورق يبحر يف قليب،

 وأ راتح؟... زيرةمفىت أ صل إ ىل ج

 

 إلغابة إليت ورإء بيتنا مظلمة،

ىل قبةل يف إلظالمفاقبيل دعويت إملتوإضعة   .إ 
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 كيف أ هرب من عينيك إلهاربتني،

  اي قصيدة من عطر إلوإدي

 اي قّصة كتبهتا حبرب أ خرض

 ...اي معزوفة من حنني

الّ إلرماد؟  اي معرًإ ليس من بعده إ 

 

ليك إزدحام  ...إلشوق إ 

 عن طريق أآخرذلكل أ حبث 

 ...قد ال ينهتيي يف أ ّي ماكن

 

 ...لّك إل حاديث ال أ همّت هبا

 .ولّك إللكامت ليس لها معّن

 .يه والديتلكمة وإحدة ال تقوليهنا 

 

 ...أ سقط يف هاوية إلغياب

 أ غرق يف إحلنني

 ...ويطول إلسهر

 كيف تكون عيناك انمئتني

 وهام يف سامء غرفيت؟

 

ىل داينة،هل تسمحني بأ ن يتحّول هذإ   ليك نُنقذ إلعامل؟ إحلّب إ 
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 أ تعلمني؟

 أ حّب أ ن أ غرق يف كحكل إل سود،

 .وال أ فكّر يف أ ّي فرصة للنجاة

 

  عندما أ لتقي بك،

 ...أ حبّك: سأ قول

 ...وقد ال أ قول

  .لّك يشء يتوقّف عىل حاليت إلعقليّة
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 عطرِك إمجليل

 

 

 

 إمجليل لسُت يف حاجة إ ىل عطركِ 

 ...مك أ ان أ حبّكِ : هلل قول 

 يف لك ماكن، عطركِ 

 يالحقين،

 حيارصين،

 ...يشّد عىل عنقي

 .وأ حبّه ل نّه يقسو عىل رويح

 

 ...أ صبحت أ خاف عىل معري

 م تركض، فال ايّ 

 ...وال أ لتقي بك

 ...دةحسقطْت أ مس من يدي حلظة وإ

 ...وإملطر ّيطل عىل أ شوإيق أ غرب، اكن إجلوّ 

 ...حلظيت يف إملاء أ ضعُت 

 ...ثت عهنا بقلقحب 

  ...إليت جتمعنا ة ظفرباّم يه إللح

 عانقيين ل ذوب،: عندها سأ قول كل
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 ...حّدثيين ل حرتق

ليك إلروح  ...قبّليين لترصخ إ 

 ...وال أ جنو منك اي ملكة إلزمان

 

ىل قارورة خمبّأ ة يف ماكن ما،  أ حتاج إ 

 ...ل كون فهيا أ ان وأ نت

 ...يف مسافة ضيّقة أ غلق عليك

 ...أ حدال يرإان 

 ...ال يلحقنا زمان

 نقطة نبيذ نكون

 ...وإحدة اً روح

 ...عليك إجلهات قفلُ أ  

 .ليك ال يكون يل خالص منك

 

 كيف يكون هذإ إلليل صامتًا،

 ...وأ ان فيه وحيد

ليك وال تسمعني  ؟أ رصخ إ 

 انيم اي مجيةل إلعينني،

 ...فأ ان ساهر عىل كحكل إل سود

 ...ال حزن بعد إلآن

 فدمعة وإحدة من عينيك 

 .يه طعنة يف حيايت
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 هل س نلتقي يومًا،

 ويكون يل أ ن أ ضع رأ يس عىل كتفك؟

 ...أ مهس كل بلكمة وإحدة

 ...أ لتقي فهيا برجل أآخر هو أ ان

 ...رجل ضاع يف إلطريق

ليك  ...تأ ّخر يف إلوصول إ 

 ...غرقْت سفينته يف عذإب ال ينهتيي

 دقيقة وإحدة ال أ كرث

 ...يشءفهيا سأ قول لك 

ّن لّك إمرأ ة عربت يف حيايت   سأ قول إ 

 اكنت صدفة عابرة

 ...قدر وأ نتِ 

 وأ علن كل أ نّك إملرأ ة إلوحيدة 

 .إليت ُودلُت من حهّبا
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 علّميين

 

 

 

 ميين كيف أ هرب منك،علّ 

 ...دمطارَ  شقيّ مثل 

 أ حّب أ ن أ تعمّل عىل يديك

 :لكن برشوطي

 أ ن نكون وحدان يف غرفة،

 .إلكهرابءطع قوتن

 

 لّك يشء تكتبينه عيّن 

 .هو فرإغ إللكامت

 دعي إلكتابة جانباً 

 كتبك بأ صابعي وتعايل ل  

 ... ل حنتَك بنظرة من عييّن إملتعبتني

 ال أ ريد شيئًا منك يف هذه إللحظة

 سوى أ ن تعريف أ ّن حيّب 

 ...ال يُكتب عىل إلورق

 يف أ ن أ قول كل لّك يشء ذلكل فشلُت 

 أ فاكري،اي إمرأ ة أ بعد من 
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 ...وأ معق من لكاميت

 اي رحةًل بعيدة بعيدةً 

 أ خاف مهنا 

 لكنيّن أ حّب أ ن أ ميض فهيا

 وأ عرف أ ّن عذإيب 

 .هو أ مجل إلعذإب

 

 ،علّميين كيف ال تكون إل حالم أ نتِ 

 ،وإلعناوين أ نتِ 

 ...وإلوجوه أ نتِ 

 :وإسأ ليين أ س ئةل صعبة

 ...عن هذإ إحلزن إذلي نعيش فيه

 عنيوكيف أ س تطيع يف مغضة 

 ...أ ن أ خترص فيك عاملاً 

 إسأ ليين كيف جنحت؟

 وكيف رسبت

 وأ ان أ حاول أ ن أ فّك رموز عينيك؟

 وكيف لطفل صغري مثيل 

 أ ن يتعلّق بأ هدإب إمرأ ة

 ليك ينجو من مأ ساة 

 إمسها إحلياة؟
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 عاقبيين 

 وإطليُب ميّن أ ن أ كتب أ لف سطر

 ...لكمة بلون لكّ 

 :لكن لتكن لّك إللكامت

 .أ حبّك أ نتِ 
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 ّّيا إحلبّ أ   أ كرهكَ 

 

 

 

 ا إحلّب،أ كرهك أ ّيّ 

 فهل رأ يَت أ حدًإ مثيل 

 يكره أ ن حيّب؟

 أ عترُبك سارقًا،

 ...خارجًا عىل إلقانون وإلنظام

ىل إل مم  تقّدمُت بشكوى إ 

ىل إحملامك إلعليا  إ 

 ...علّقت صوَرك عىل إجلدرإن

 ...مطلوب أ نت حيًّا أ و ميتاً 

 مطلوب ل نّك تزجعين،

 ...ترعبين

 ...تتبعين من ماكن إ ىل ماكن

 .تعرتض سبييل

 معل أآخر؟ أ ليس دليكَ 

 ال تضجر؟ أ  

 أ ال تنام؟

 تنكّرُت يف إملدن وإلقرى
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 فوجدتُك أ مايم

يّل؟ فكيف وصلَت   إ 

 عربُت إحمليطات 

 وسكنُت يف جزيرة 

 مل يسكن فهيا أ حد من قبل

 ...ليك أ جنو منك

 فكيف عرفَت أ ين أ قمي؟

 إختبايئ؟ من دكّل عىل ماكن

ىل أ ين أ س تطيع أ ن أ هرب منك   وإ 

 بعد إلآن؟

 

 ...أ جدك يف دفاتري

 ...يف خزإنيت

 ...يف ثيايب

 ...جدلي يف مسامّ 

 ...يف طريقي

 ...يف جنون إلعاصفة

 ...أ نت ش يطان

 ش يطان ابلتأ كيد

 ...وأ دعو عليك يف إلليل وإلهنار

 ... أ ستنجُد ابلقّديسني لينتقموإ منك

 عليك لهيامجوكأ حّرض قاطعي إلطرق 
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 أ دفع لقاتل مأ جور ليك يأ تيين بك صاغرإً 

 .وأ اثر ذلإيت... فأ قتّص منك

 

 .أ نت ال تعرفين

 ...أ ان ممتّرد أ يضًا كام أ نت

 ... ابلهزميةال أ ّسملّ 

 ...ال أ عرتف ابخلسارة

 ...ترضبين وأ رضبك

 ...تعاندين وأ عاندك

 ترصخ يف وهجيي 

 ...وأ رصخ يف وهجك

 .إلرشوروإنتصاري عليك أ هون 

 

 ...لكاّم إبتعدُت عنك تقرتب أ كرث

 تقيّدين ابلسالسل،

 تنقلين من جسن إ ىل جسن

ىل عقاب  ...من عقاب إ 

 تطفئ إلسجائر يف جسدي

 ويف غرفة حتقيق شاحبة 

 ...تصيح يف وهجيي

 فمبَن أ ستنجد وأ س تغيث؟

 ...وليس من أ حد أ قوى منك
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 إخلصم وإحلمكَ  أ نَت 

 أ نت إلنار وإلغضب،

 .عليكفغضب هللا 

 

 لن أ فتح كل إلباب يف إلش تاء،

 تغرق يف إملطر،

 ...تطري يف إلعاصفة

 تترّشد 

 وال أ شفق عليك، 

 بل أ حضك،

  ّ ن  ...بتينك تتعذب كام عذّ ل 

 تضيع يف إلليل،

 اًل يكام أ ضيع طو 

 .يف سوإد عينهيا

 

 ...أ عرف َمن ورإءك أ ّّيا إحلبّ 

 ...وأ عرف أ نّك لست وحدك إملسؤول عن عذإيب

آةلأ نت   ...معيل مزدوج... خمرب... أ

رإدة أ ّّيا إجلبان؟  مفىت اكنت كل إ 

 ذإ إلقناع إذلي ختت ئ ورإءه؟هبمىت أ لقيَت 

 ... مىت تعرتف بأ نّك ال يشء

 ...رسإب... ومْه 
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 مىت تعلن أ مام إلرأ ي إلعامّ 

يّل؟  َمن يه إملرأ ة إجملهوةل إليت أ رسلت بك إ 

 ...وال أ حهّبا... إمرأ ة أ حهّبا

 ...وال أ ريدها... أ ريدها

 أ حيااًن تكون يف قليب 

 وأ حيااًن أ رفضها

 ...ل هّنا وإلعذإب وإحد

 أ عرتف بأ نيّن فاشل يف حهّبا،

 ...فاتركين أ ّّيا إحلبّ 

 ...أ تركين ل غفو قليالً 

ذإ كنت مرّصًإ عىل معانديت  وإ 

 فالعناد من صفايت 

 .وأ نت هيلك من ورق

 

 ل نّك ِمن إخلائنني،

 ...ويدفعونن إذلين يقبضون مِ 

 ...ون ويغدرونن إذلين يطعنمِ 

 ن إذلين يعّذبون ويضحكونمِ 

 فلامذإ ال تتّفق معي؟

 ...سأ عطيك أ كرث

 ة وايقواًت سأ مل  جيوبكذهبًا وفضّ 

 سأ شرتي كل أ غىل إلثياب،
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 ...وربطة عنق من حرير

 ليك تسري اكل مري 

 ...يف موإكب إل مرإء

 ...تعال أ ّّيا إحلّب إملشاغب

 ...عىل هذه إلورقة... وقّع هنا

 ...ال أ طلب منك إلكثري

 ...ال أ طلب إملس تحل

 فقط يشء وإحد أ ريده

 ...أ ن ختلّصين من عينهيا

 عيناها يف لّك ماكن

 يف لّك إلفصول

 ...ربإريإليف إلغاابت و 

 ...عيناها مركب يبحر يف قليب

 ...وأ غَرق أ ان معه وأ خاف أ ن يغرق إملركب

 ...وقّع هنا

 ...معاً وتعال نرشب إلقهوة 

 ا إحلّب ما أ مجكل أ ّيّ 

 ...حني تكون معي

آمر معي   ...حني تتأ

 لنحَي أ ان وأ نت

  ...ولتسقطْ يه، ومملكهتا

 .وحمْكها إذلي ال يعرف إلرمحة



71 
 

 

 اكن خطأ  اي بودلري

 

 

 

 ...أ تذكُّر اي بودلري، ما حدث ذلكل إلطائر؟

 ... طائر يغّرد

 ... يصفّق جبناحيه

 .يسحر إلناس بأ نغامه

أ انس كثريون، ورضبه أ طفال ابحلجارة . وحيدًإ يف فضائه إلوإسع، فاعتدى عليه أ انسطار 

 .فكرسوإ قامئته

 .أ فلت مهنم بصعوبة، بعد أ ن حبسوه بقفص

 .كرس إل قفال جبناحيه، وترك جرحًا عىل إحلديد، وحلّق غري مصّدق أ نّه فّر من أ ماهمم 

ال أ حد يعرفه، لكنّه رأ ى تكل إلسفينة اكن يريد أ ن يقصد جزيرة جمهوةل، فال يعرف أ حدًإ و

 .عامئة يف إحمليط، وعلهيا حّبارة متعبون، وايئسون

ىل من يغيّن هلم؟: "فكّر يف نفسه لهيم ل سعدمه، فقد حيتاجون إ  لكن ... ملاذإ ال أ ذهب إ 

 ..."س يفعلون يب كام فعل أ ولئك إلصبية... ال

 .  إلسفينةاكن خطأ  كبريًإ اي بودلري أ ن يزنل إلطائر إل زرق عىل

ىل ماضيه  .أ نت أ عدته إ 
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. أ ن حتّور يف إلقّصة، أ ن تغرّي إملضمون، أ ن جتعهل سعيدًإ ذإت مّرة يف إلزمان اكن ميكنك 

اكن ميكنك أ ن جتعهل يوإصل رحلته إ ىل تكل إجلزيرة، فيبين هل أ ياكً يف أ غصان جشرة عالية، 

ىل جانب إل غنية  ...ويرشب من ماء إلصباح، وينام إ 

لقد هنضوإ مجيعًا من نوهمم إلبطيء، وأ خذوإ . لآن مييش بني إلبّحارة إل شقياءها هو إ

يتصاحيون حوهل، ويسخرون به، واكن أ حدمه يقدّله يف مشيته، وإلآخر يطفئ س يجارة يف 

 .جسده إلنحيل، واثلث يضع أ صابعه إلقويّة حول عنقه إلهزيل

ّ . قاٍس أ نت اي بودلري ن فال خترب ... ومتّت إحلاكية كام تريد.. .حتّرر إلطائر من ماضيه ك ملل 

 .أ و َمن مه أ ولئك إلبّحارة إل شقياء... أ حدًإ بأ نّك تعرف إلضحيّة
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 حقيقة وإحدة

 

 

 

 أ خاف عليِك أ ن تضيعي يف إلطريق،

 ...أ بدإً  أ ن ال أ جدكِ 

 أ حبث عنك عىل خطوط أ صابعي،

 ... أ ورإيقيف

 ...مبطر إخلريف عىل إلرصيف إملبلّل

 ...أ حضك من نفيس

  من وإقعي

 وال أ س تغرب

 .ل ّن إلوإقع ال يعرفين

 

مل أ ّي معّن،  مل يعد لل 

  فاحلرب أ صبح من مجر

 ...وإللكامت خطااي عىل إمتدإد إلسطور

  من يغفر للشاعر ذنوبه

ذإ فّر من ذإته،  إ 

ذإ عاقب نفسه  ...إ 

ذإ عاد إ ىل حزنه إلقدمي؟  إ 
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 ...فلّك إل حالم غبار يتالىش

 .هنار تضيع أ ثناء إلوالدةولّك إل  

 

 ...وأ ان أ تبع إلهنر حاولُت أ ن أ حبث عنكِ 

 ...وجدتك صدفة

 فرحُت كطفل صغري،

ليك  ...إلتجأ ُت إ 

 ...طرقُت عىل أ بوإب قلبك

 ...فأ جابين إلصدى

ىل إلورإء  اكن عيّل أ ن أ عود خطوإت إ 

ىل أ غنييت  أ ن أ عود إ 

 ...إ ىل عزيف إملنفرد

 لكنّه عزف حزين

  إلعابرونيدوس عليه 

 .وال يسمعه أ حد

 

ىل إللقاء يوماً   ...قد نعود إ 

 ...قد نبتسم

  قد نتعانق مثل عصفورين

 ...حتت مظةّل إلشجر

 :حبقيقة وإحدة سأ مهس كلِ 
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 ِك ودل معيبّ ح 

 .وس ميوت معي

 

يّل قلياًل من إلعطر،  أ رسيل إ 

ّن طفوليت فارغة  ...فا 

 ...أ رسيل مقرًإ، جدواًل، حديقة

  ...أ ّي يشء تكونني فيه

 ...أ ان ظّل قدمي

 ايمسينة هممةل عىل جدإر

  وال يعيدين إ ىل حيايت

 .سوى فكرة مجيةل منك

 

 هذإ إملساء،

 ...سأ غلق ابب إللكامت

 ...سأ يضء قنديل إلنس يان

 ...سأ صعد إ ىل سفينة إلرحيل

 ل حبث عن ماكن يش هبين

 ...عن غابة أ رتدّيا

 قوكتايب ممزّ  ةفثيايب ممزقّ 

 كبريوحقيقيت مثل حريق 

 .فأ حرتق فيه أ حاول أ ن أ طفئه،
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 لّك إمرأ ة تش هبكِ 

 

 

 

 .معها وتشاجرت إلطريق يف فتبعهتا تش هبك، ابمرأ ة أ مس إلتقيُت  

  ...حبيبيت يه تش هبها إمرأ ة ولك تش هبيهنا، فأ نِت  عندي، ليست مشلكتكِ  :لها قلُت 

 .إلنساء من مدينة عندي وذلكل

 .طبيب إ ىل حتتاج أ نّك إعتقادي ويف أ عرفها، وال إخملادع، أ ّّيا أ عرفك ال :إملرأ ة قالت

  

 تكل منذ أ زإل وما وإحلنني، إلغضب فهيام سودإوين عينني إلبعيدة أ سفاري يف ورأ يت

ىل أ حاليم من ل عرب زورقاً  وأ صنع إلتناقض، أ رسإر أ عرف أ ن أ حاول إللحظة  أ رإك وإقع إ 

ىل فيه  .إملدينة تكل وتيضء ...جانيب إ 

  

 إلنس يان؟ يف نغيب مث وإحدة، لكمة ونقول نلتقي، أ ن قبل انإلزم من س ميرّ  مك

 ال أ نيّن تعريف وأ ن بصمت، أ حبّك أ ن أ ريد .عناقاً  أ و قبةل أ ريد ال .ذكل بعد يشء ّيّمين ال

ال يش به ال إذلي إحلبّ  هذإ أ عطيك أ ن سوى لنفيس، شيئاً  أ طلب  أ عيش فقد صوريت، إ 

 إمجليل عطرك سيبقى لكن ما، ماكن يف فرتقن قد أ و إلزمان، ميحوين وقد طويةل، أ عوإماً 

 .معيق بسكوت أ مايم ويرصخ ذإكريت، يف مسافرإً 

  

نيّن أ حد كل يقول قد ليك تذهب رويح ل نّ  تصّديق، فال معك، أ كون أ ن أ ش هتيي إ   يف إ 

لهيا أ حتاج ال تفاصيل هو أآخر يشء ولكّ  حلظة، لكّ    .إ 
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 تعيدين منك ولكمة غابة، س يصبح حزين ل نّ  وحيدًإ، ترتكيين ال أ حزن، عندما

 سأ ودل أ مسعها وعندما طائر، رفيف عىل غمية، جناح عىل نسمة، عىل فاكتبهيا طفوليت، إ ىل

 .جديد من

  

 إذلي إحلمل هذإ يل إتريك لكن ...يعّذبين ما تقولني وقد أ حبّك، أ ان :يوماً  تقويل لن رباّم

ذإ أ عيشه،  .إملوت يش به ...طويل فرإغ سوى يشء يل يبقى ال إنهتيى وإ 

  

 إ ىل جسدي يعيد صوتك ...صوتك ل مسع إلهاتف مّساعة إرفعي عذإب، يف أ كون عندما

 .إنهتيى قد إلليل أ نّ  وأ عرف رويح،

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 خطيئيت ودلت معكِ 

 

 

 

 إخريج من هذإ إلصمت إلكئيب

...وإتبعيين إ ىل حيث أ كون  

 أ ان وحيد يف إلغابة،

ىل إمرأ ة  وأ حتاج إ 

.إلزمان ليك نصنعَ   

 

...سريإلثلج ن  يف  

 يف إلعاصفة

...حتت إلشجر إخلائف  

.مظليّت حتميك  

ليك :أ مهس إ   

ال ختايف اي حّوإء إجلديدة   

...خطيئيت ودلت معك  

.ومن أ جكل متوت  
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الّ أ  ال أ حد يعرف أ   ...ان وأ نتِ رسإر إلش تاء إ   

...أ رسإر مقفةل ابلرعود  

 وأ ان حتت تكل إلشجرة

 بنيت كل خمية من قصب

...إل نيقعند إجلدول   

ىل قدميك صاغرإً   ماء ينحدر إ 

آة لعينيك   أ مرتُه أ ن يصري مرأ

 وجئتك بأ مثار من إلوإدي إلعميق

؟خناففلامذإ   

 وملاذإ نفتح كتاب إلهناية؟

من إلروح  أ ان وأ نتِ   

ىل إلروح نعود .وإ   

 

...أ صابعك ابردة  

...فضعهيا يف يدي  

 ليك أ عطيك ساليم

 وتكتشفي أ نّك لن حترتيق يف إمجلر
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...تغييب يف إدلخان ولن  

 أ ان فقط أ محيكِ 

.  وأ خاف عليك مثل مالك يبتسم  

 

...حبيبيت  

...نعم أ قولها كل فقط  

...ل نيّن تعلّمت عىل يديك إلغناء  

 أ نت قدري منذ والديت

معًا يف زمن بعيد عش ناوقد   

 اكنت لنا أ سامء كثرية

 تركناها يف إلتارخي إلقدمي

...وتسّمينا ابمسني جديدين  

...فقط إمسي وإمسكحرفان   

.وال اثلث لنا  

 

...حبيبيت  

 قلهتا لنفيس فقط 
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...وأ ان بعيد عنكِ   

 وال ّيّمين يشء يف هذإ إلعامل

الّ أ ن أ حبّك بصمت ورهبة  إ 

...كام أ حّب إلغناء  

 اي قصيدة من ذهب

...اي حلنًا عىل قيثارة إخللود  

 اي كوكبًا ال ينطفئ

. وال يغيب  
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 مالك حارس

 

 

 

 :مكل إملدينة سأ ليَن

 هل حصيح أ نّك تريد رحمًا؟

 .أ ريد رحماً ... حصيح: قلت هل

 وهل تريد خوذة؟: سأ لين

 .أ ريد خوذة: فأ جبته

 وحصااًن؟: قال

 .وأ ريد حصااًن أ يضاً : إبتسمت وقلت

 سأ عطيك لّك ذكل، ولكن ملاذإ تريده، وأ نت مل تكن حماراًب يف يوم من إل اّيم؟: قال إملكل

 .أ صبحُت مالاكً حارسًا حلبيبيت، فليس لها من حيمهيا سوى قليب: فكّرأ جبته من غري أ ن أ  

يف مقةل إملكل دمعة صغرية، ونزل عن عرشه خبطى وئيدة، ليضع يده برفق عىل  ملعْت 

 . وسأ ظّل أ حبّك من أ جل ذكل... وأ ان أ حبّك أ يضاً : كتفي، ويقول بصوت عذب
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 عيّن  كِ أ خربُ 

 

 

 

 .كتبهتا حبرب إلتعبلكمة أ قولها  عيّن، و لكّ  كِ أ خربُ 

 إلعرص عدمي، وإجللجةل طويةل،

 .إحلقد والانتقاممن  يف عصور ماضيةعانيُت  قدو 

 ...ا أ عرف نفيسوطين يعرفين أ كرث ممّ 

 ا يعرف نفسه،وأ ان أ عرفه أ كرث ممّ 

 .وغربيت قاتةل إل نبياء ومضّيعة إل صول

 وطين يطمنّئ إ ىل حقيقيت وال جيرهحا،

 .معاانة رينوأ وطان إلآخ

  ...وطين جشاع

 .وأ وطان إلناس ختاف من عطر إلوردة

 

ىل إل ام نظرُت لكّ   إل عرجرصيف من انفذيت إ 

 تطالعين وجوه صفرإء ك ورإق إخلريف،

 ا وجوه متساقطة،لكهنّ 

 يه إلعدم،

 يه إجلفاف إذلي ال يصنع ماء

 .وال ميل  حبارإً 
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 رض من حقيبيت،إل   وقعْت 

 .وحزنُت ل نِّك لسِت معي

 ...أ ان وإلفرإغ وإحد

 .وإلفرإغ أ قوى ميّن 

 وها أ ان إلآن أ غرّي إمسي وهوييّت،

ىل مدينة،  فأ ان عازف إلوجع إذلي يرحتل من مدينة إ 

 إلبيوت مغلقة، ولكّ 

آمرونوعىل إل برإج لصوص   .عىل إللكمة يتأ

 

 .حيايت هاوية

 .رسيري حقل أ لغام

 أ هرب من أ حاليم

 :يف إلليلوأ رصخ عند إلشاطئ إلبعيد للمبِحرين 

 .أ ان ال أ حد

 .أ نمت ال أ حد

 .فهم وجوهمكوأ ان ال أ  
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 تكل إلنجمة يف إلبعيد

 

 

 

 تكل إلنجمة يف إلبعيد

...تريد أ ن تقول شيئاً   

 رأ يهتا تغمز يل

...حتّدثين بصمت  

.تبوح بلكامت ال أ فهمها  

 

...طوياًل طوياًل أ رإقهبا  

...كربُت ورإء إلنافذة  

:وإحدإً أ ريد أ ن أ فهم شيئًا   

 ماذإ تقول جنمة مضيئة؟

 اكن عيّل أ ن أ كتشف إل رسإر

ليك؟: فسأ لهتا هل أ س تطيع أ ن أ صعد إ   

 لبسْت ردإء إلسحر

:وقالت  

 أ نت من ترإب

...وأ ان من روح  

ليك  وذإت يوم سأ نزل من عريش إ 
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 فأ علّمك عىل يدي

.كيف حتّب من غري أ ن تتعّذب  

 

...أ مضيت س نوإت يف سهري إلطويل  

تعرب غمية يف إلسامء، وخفت كثريًإ أ ن  

 فتختفي تكل إلنجمة

...وال تعود  

...يه حبيبيت  

الّ أ نتِ   يه أ نِت وال أ حد إ 

 تبتعدين يف إجلسد

...وتقرتبني يف إلروح  

...أ نِت جزء من إلسامء  

إلطريقعىل وتضيئني   

...ليك ال تضيع خطويت  

 وخطويت ال تضيع

 ل هّنا تعرف أ ين تسكنني

.وكيف تكونني لّك إحلياة  
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 إبتسامة ستبقى معي

 

 

 

 هو إحلّب، وحنن نكذب عليه، فلامذإ ال نقول إلصدق؟ كذبٌ 

 .حائرون حنن بني أ ن حنّب، ونكره أ ن حنّب، وإحلّب سهر مرِهق حتت قناديل إل شوإق

ذإ كنِت معي ال إ  ىل إلشاطئ، حيث تنتظرين، . ال تسريي عىل إملاء إ  وهذإ إملركب إذلي مييض إ 

ىل أ شوإق ترتدي ثيايب، يه أ ان، ولسف. يبحُر يف ماء عينيك ت أ ان سوى لهفيت انظري من هناك إ 

 .عليك، وخويف منكِ 

 

  هل أ حبِّك أ حد من قبل هبذإ إلشغف؟

يقاع صوتك، ويسكب من عطرك عىل إلسطور هل رأ يتِ  وعطرك ... أ حدإً مثيل يعيش عىل إ 

 إلسحر إذلي يكتب إلقصائد؟

 

نّن إحلّب، نغّطي به أ حزإن ا سعدإء، فليس معنا غري هذإ اكذبون حنن، ومعّذبون، لكنّنا نقول إ 

 . إملسافة

 

ىل أ عىل جنمة ليك أ لتقي بك ابل مس صنعُت سلاّمً من لكامت، وصعدُت  كنت أ ظّن أ نيّن ... به إ 

 .سأ قول إحلقيقة، لكنيّن تلعمثت، ل ّن إلصغار ال يعرفون إلقرإءة وإلكتابة، وإحلقيقة يه قناع للكذب

 

 ّ ىل ماكن أآخر، وس يكون بيين وبينك هذإ إلبحر إلبعيد، وإلوقت أ عرف أ ن ين ذإت يوم سأ ميض إ 
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ىل بالد، فاتريك عند إلباب جشرة من إبتساميت وتكل ... هو إملركب إذلي حيملنا، لّك وإحد إ 

ذإ غادرانها، إرتدينا إلوجع  .أ رشعتنا إلعوإصف ومزقْت ... إذلكرايت يه إلثياب إليت نرتدّيا، فا 

 

الّ إلعمر لكّ  اببتسامة ودلْت معي، يه إلسخرية وإل مل،  ه حاكية تش به إلضياع، ولن أ وإجه إلضياع إ 

اّل يه... وال أ عرف أ حدإً سيبقى معي  .إ 
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 أ خريج من بييت حاالً 

 

 

 

...يف بييت ال أ ريدكِ   

ليه ...وال أ مسح كِل ابدلخول إ   

 ال أ ريد أ طفااًل ش ياطني يف غرفيت 

...يشءيعبثون بلّك   

 

دفاتري؟ َمن فتحَ   

جوإرير خزإنيت؟ َمن إقتحمَ   

إلصور إلقدمية عن إجلدإر َمن أ نزلَ   

هذه إلصور إلسورايليّة إليت ال أ فهمها؟ وعلَّق   

 َمن كتَب عىل إلباب حروفاً 

 جعزُت عن قرإءهتا؟

 

...مل ختتاري من إملساكني أ حدًإ سوإيَ   

...هادئًا يف إملدينة كنُت   

...ترّشديرإضيًا عن   

 أ قمي حتت إل جشار 

...ويف عرابت إلقطار  
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ىل إحلضارة؟فلامذإ أ رجعتِ  ين إ   

أ سود فوق عينيكِ  وكيف خيطٌ  

...صنعُت منه ردإء  

...أ اّييم بعدما اكنت مبعرثة رتّبُت كيف و   

؟خطيئيت تّبُت ور  

 

أ طرق عىل أ بوإب إلنساء، كنُت   

 طالبًا كرسة خزب،

يّل إمرأ ة  فمل تلتفت إ 

...عليك حىّت عرثُت   

يف إلشارع تسريين بصمت كنتِ   

...ونسمة عطر ايمسني تغّطي إلرشفات  

... من غابيت ل حّدق يف شفتيك خرجُت   

أ نّك هيالنة إال غريق ظننُت   

...لكنّك أ مجل  

 وأ نّك أ فروديت إلرومان

...لكنّك أ رّق   

كامن ك إلفريوزّي معزوفةُ وصوتُ   

ىل إلهنار .حتمليُن من إلليل إ   

 

ببساطة أ نتِ   

ال ينهتيي تعب لكّ   
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...ولّك سهر ال ينهتيي  

 أ نِت أ غنية ال أ عرف كيف أ مكلها،

وأ غيّن ... أ غيّن  ومنذ رأ يتكِ   

.وأ صفّق لغنايئ حتت مطر إلباكء  

 

أ ن أ عرب إلهنر مك حاولُت   

ىل إلضفّة إلثانية  إ 

...ل راتح منكِ   

أ نِّك عىل لّك ضّفة فوجدُت   

...بعيدة وقريبة   

 وال أ حد مثكل يأ خذين من يدي

ىل إل صلويع  ...يدين إ   

 إ ىل حقيقة ال أ س تطيع أ ن أ هرب مهنا 

ىل أ ّي ماكن .إ   

 

 مباذإ ختتلفني عن إلسارقني؟

 تتسلّلني حتت جنح إلظالم

 وختلعني إل بوإب وإلنوإفذ

...وتعيثني فسادًإ يف إللحظة  

بريء... أ ّما أ ان فربيء  

ما أ فعهل وأ خطرُ   

.أ نيّن أ رسق إلكحل من إلعيون  
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حاالً أ خريج من بييت   

...وإحبيث عن وطن أآخر للجوء  

 مّعن يسمح كِل 

...بأ ن تس تويل عىل ماضيه وحارضه  

...أ حبّك أ كرث من إحلبّ  لقد أ صبحُت   

.أ صبحت أ كره أ ن أ حبّكِ   
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 من ويح عينيِك إلهاربتني

 

 

 

ىل أ حاليم رأ يتكِ   .ليةل أ مس حتّطمني إلنافذة، لتدخيل إ 

 

ىل عينيك، فأ ان ال أ مكل مفتاح إملدن، وكتب إل ساطري  . قلياًل ما أ نظر إ 

 ...أ كتفي بأ ن ميّر عطرك من أ مام بييت

 .ثيابكمن فهيا رإحئة  أ مجل ثيايب يه تكل إليت، و يغرّيينفعطرك هو إلسحر إذلي 

 

 .، اكن يعرف مك أ نِت خبيةل"حبّ "عندما رمس هللا حرفني لتكون لكمة 

 

 دإمئًا متثّلني دور إلبطوةل، 

 . وختبّئني ما تشعرين به

 أ مل تعريف بعد أ ّن عينيك تبوحان بلّك إلالكم؟

 

ليك من غري أ ن أ فتح إلباب   . عبثًا تقفلني إل بوإب، فأ ان دإمئًا حوكل، وأ س تطيع إلوصول إ 

   

 ... تكل إلليةل إليت أ حببتك فهيا، مل تنته بعد

 ... نةيه لّك إلليايل، ولّك إل زم 

 وال أ ريد أ ن أ غادرها، 
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 .ل هّنا بلون إلكحل إذلي به تتكّحلني

 

 .أ كره لّك وردة ال تكون بلون شفتيك

 

 ... أ حبّك: كذبُت عندما قلُت 

 : وصدقُت عندما قلت

ّن إحلّب قطرة يف حبر،   إ 

   . وإلبحر ال تعرّب عنه مجيع إللغات

 

 إلساعات ال تنتظر، 

 وإلطريق ال ينتظر، 

 فلامذإ حنن فقط ننتظر، 

  وال جند أ حدًإ يعرفنا بني إلعابرين؟ 

 

 : أ سأ ل نفيس أ حياانً 

دفة،   ماذإ لو إلتقينا ابلصُّ

    ومل يكن هناك ماكن لتختبيئ فيه؟ 

 

 ال أ ريد رشفة، 

 وال مظةّل حتميين من إملطر، 

 رمشني طويلني ودلُت،  عندَ ف 

 وكربُت كشجرة تفّاح 
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  . حتت مطر إدلموع

 

 : سأ لتين إمرأ ة

 ما هذإ إجلرح عىل شفتيك؟ 

 . بنريإن صديقة رح طفيفج :اأ جبهتُ 

 

رقام  : حبّنا يدخل موسوعة غينيس لل 

  ...صفر:  إتلقاءعدد إل

 ... صفر: عدد ملسات إليد

 ...ثالثة أ صفار: تقبالعدد إل 

 . مليون : قإشو عدد إل  

 

 كتب لكامت، أ حيااًن متسكني بيدي ل  

يّل،   وأ حيااًن تأ يت روحك إ 

 فتدور يف بييت وتدور، 

 وتعبث بني إلسطور، 

  ..."أ حبّك"وإن لكمة نوترتك فوق لّك ع 

 فكيف أ كذب وأ قول 

ّن هذه إلقصائد من أ عاميل،   إ 

 وليست من أ عامكل؟

 

ذإ كنُت    جوع،  يف إ 
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ذإ كنُت   يف عطش،  إ 

ذإ حتّول إلربيع إ ىل خريف،   إ 

ذإ   ...يف إلسجن كنُت إ 

ذإ حمكوإ عيّل ابال عدإم،   إ 

ىل   فقط،  عينيكِ فدعيين أ نظر إ 

 . وأ راتح من عذإيب ...ل بتسم

 

 رّس من أ رسإر حيايت أ نِت 

 ولكن ساحميين

ذإ اكنت عيناَي تفضحاِن لّك أ رسإري  .إ 

 

 ...وتسريين معي يف إلطريق أ سري

 ...أ مسع أ نفاسك

 يغمرين حديثِك، 

 ...وأ صغي... فأ توقّف من إلتعب

 ...يف الكيموأ تلعمث 

 مع من تتحّدث؟ :يسأ لين إلعابرون

 ...مع نفيس": أ جيهبم

 ."يه نفيس... أ ال ترون أ ّن معي إمرأ ة

 

 ...هذه إللكمة، وخانوإ من حيبّوهنم، ل ّن كثريين قالوإ أ حبّكِ : ال أ قول

  ...ويكذبون عليه، ل نيّن رأ يت أآالف إلبرش يعبدون هللا، أ عبدكِ  :وال أ قول
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ذإ غلهبَ  أ نتِ : أ قول  ...توقّف قليب عن إخلفقانا إخلريف، ي وردة نبتت يف قليب، فا 

 .وأ موت

 

ذإ كنُت أ خونك مع إمرأ ة أ خرى؟  تسأ لينين إ 

 .أ نيّن أ خون نفيس من أ جكليه وخيانيت إلوحيدة 

 

 أ ّول قصيدة حتت مطر حزيرإن كتبت كلِ 

 ...وحتت مشس حزيرإن أ قرأ ها

 ...وأ تذكّر كيف اكنت عيناك حتت إملطر

 ...كيف خفُت عليك أ ن حتزين

ىل أ بعد جزيرة  وما تزإل عيناِك حتمالنين إ 

 ...فهناك خمييت

ىل إلبحر  ...إلبعيد وهناك إلهنر حيمل معه مركيب إ 

 :وهناك خياطبين إلليل قائالً 

 .أ نت صديقي إلوحيد
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