
5 
 

 

 

 :مقّدمة وإهداء

 

أكرت قصايد هاجملموعه من الشِّعر املدّور العاّمي، 

، وهيدي 5102 – 5102هالنوع بني عامي  توكتب

 .الفرته كتري خمتلفه عن مراحل حياتي

وبعض القصايد بهاجملموعه نشرتُهن من قبل، 
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إرجع إنشرهن بهالديوان تا يكون شامل  وحّبيت

 .5102لكّل قصايدي من هالنوع حّتى أوائل عام 

وأنا أّول شاعركتب املدّور العاّمي بأسرتاليا، وكنت 

أّول شاعر بيكتب املدّور الفصيح يف أسرتاليا، 

 .5110عام " وقلُت أحّبِك"مبجموعيت 

ورح ...  وبهديكي هالقصايد اللي إنيت كتبتيهن

وإنيت بتعريف قّديش كتبت . ذكرى مّني إلكيبقو 

 .لكي، وما يف ِحرب إاّل احِلرب اللي بلون عينيكي
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 بيِتك حلو

 

 أّول قصيده من الشِّعر املدوَّر العامّي)

 (5102سيدني  -يف أسرتاليا 

تني زغار بيِتك ِحلو،  وْجنينتو ِكاّل عطر،  وفراش

، تا ما ْتَسّكري الشّباك. لفجرَغّطو عالزهر عند ا
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حننا  .تا قـُول ما عنِدك زَعل. يْبقى معي شويِّة أمل

ولوال ما حننا نكون ما َهّب  قبل ما خْنلق خلقنا سوا،

يا ْزَغّيره، والكعب عالي متل ُبرج املا .  اهلوى

 قّديش عم غّني لكي بيوت العتابا وميَجنا. اْنحنى

 يا ريْت ِفّيي عرفْت مّره شو بكي؟

 ، وشو ِبكيقليب َعذابو طال عـُمرو

 تْلِجك غمرني، وكنت حابب َشْوِبكي

 .وفصل اخلريف احتّل مشس قلوبنا
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البواب؟ عم  عم ِتْسمعي، واالَّ أبوكي مسّكر عليكي

 تْقشعيين واقف بقلب الضباب؟

صّفيت عندي فوبيا كلما حدا عا باِبك املغلوق دّق 

شو ْبغار عاخلصر احللو، ... ال ِتْفتحي... وِتْفتحي

... شّفة املْعمول، من َقْصر احللو من وين جبيت

لوال حدا بتْحكي ... ال تفتحي. والنحل عّنو بيسألو

عقلي مش معي، ْوال ... معقول أْخوت ِصري... معو

 .يف َحدا، ولو كان عالعّكاز عم يعُرج أنا بْتحّملو
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 .ْبِتمشي ومِعك ماشي أنا من غري ما عم تْعريف

بيلَمحوني، حبيث بتتلّبكي، وعيوِنك املتل العِتم، ما 

روحي وْحدها بتمشي، وأنا صّفيت ما عندي 

مرتوك جسمي مطرح املا يف َحدا، بغابات . َجسد

وأليش بّدي كون من ِطني وحجر؟ . ما فيها صدى

ُروحي كالم . حمبوس ِفّيي، والُعمر كْمشة ضجر

عصفورة اللي . َضّو الشمس. زْهر امَلْرميي. الشعر

وبالد من مْشع  روحي مسا. فوق َخيِمة يامسني
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 .وَحنني

: وإمسي ما بّدي تْعريف، مكتوب إمسي عالَورق

ميكن حدا من الناس قبلي ...  شاعر حزين

 .استعَملو

 

عم يسألوني ليش غرِيك ليش ما بعِرف بَشر؟ 

وما بْقشع غريها بني ... صوَره وحيده ْمصّوره إنيت

وْبقول بني . عّلقتها حبيط العتم صارت قَمر.  الصَور
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إنيت ْمراييت، وكحلة عيوِنك متل سيف اللي : الناس

... ما شفت قْبلو سيف بيقّص احلَجر. اْنشهر

: ال تْسمعي، وقولي... وْيخّبروكي ْخبار عّني ملّفقه

َمّنو متل كّل . أنا حّبيت شاعر قال عّني زنَبقه

مبارح . جمبول من سْحر القصايد واخليال. الْرجال

وهيدا ... شال غَمرني وحّط عا كْتفي من اإلبداع

مْيكن َغين، وعندو خَدم ... اللي جايي من السَفر

إنَت ... لكْن أنا َمّني إلو... وْقصور أوسع من ِدني
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الوحيد الوقت ما عرفَتك ما بْعرف شو ِبين، وغرَيك 

إذا جاب الدهب، عا ْجمال من هون حَللب،  كرمال 

 .عينك إنْت مش رح إقَبلو

 

كي، وحّبيت إّنو َهيدي القصيده كتبتها مبارح ِل

َوين أوزان : وهّلق بيقولو. تكون أحلى من الكالم

اخلليل؟ هيدا شعر أو نثر؟ أو فكرة مجيل؟ وبيتْلفنو 

مني اإلنْت حّبيتها؟ شو إمسها؟ وِمن : تا يسألو
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. ليلى. هند. عبَله: وين جايب هاحلكي؟ وبقول

فيُكن بعد تتصّورو أحلى َمرا، مْنشانها ... جولييت

من البكي، تا ْتحّطين عا صدرها، وغّني  بقطع حبور

، وِتْضحك إلي وما شوف دمَعه فوق "عالليَلكي"هلا 

رمش عيونها، وعيونها غابات سودا، َخوخ من 

بْزعل أنا ميِّة . أعلى جِرد، بيَمّوتوني من الرِبد

ْوال ْبريد أّنو يوم ... بْزعل أنا قّد الدِّني... ِسنه

 .ِمّني يْزَعلو



05 
 

 

 

 صوِتك حبييب

 

صوِتك إذا ما بْسمعو، وكحِلك إذا ما بْقشعو، 

أليش الدِّني؟ ومْترق سِنه وبعدا سِنه، شو الفرق بني 

 مبارح وبكَره؟

 وأنا ما زالين متل الشجر،
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 ...عم إركض بها الريح من كرت الضجر

 من وقت ما تركيت زماني،

 ال الشِّعر البس دهب

 ...ال اللحن عا شفاف القصب

 .اإليام بيصريو غضب.. .صوِتك إذا ما بْسمعو

 

 واملقعد غريب؟... معقول هيك ْنروْح

 ما لقيت حالي وال حدا مّني قريب،
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 ...فلفشت بكتابي

 .كمشة غيم. ما عندي غري دمعه بني سطر وسطر

وين الشعر يللي بكْتبو لعينني سود كبار، هّني 

 مراييت وحكاييت؟

 ...تاري اهلوا ما جاب من عنِدك خَبر

 ...حتت شّباك السهر ...وبِقيت وْحدي

 ...وال قمر... ما طلبت مّنك ال هدايا

كلمه وحيده بّس قوليها، تا خّلي سنني عمري 
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 ...يْرجعو... متلما راحو عا غفِله

... وخّلي الكواكب فوق شّباكي أساور يْلَمعو

ْجروح  ...صوِتك حبييب، لو جَرح ورده حزيِنه

 .وإمشي معو... فّيي إمحل عمرُطول ال

 

 ...لزمان املتل خيل بيْهربوْيغيب ا

... تغّبرو وحننا الزغار كبار صرنا، ْوجوهنا شو

 ...وأحالمنا شو تكّسرو
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َبعد؟ عم  قبل أو... ومني اللي قادر يذكر مبارح 

 ...نبكي متل َحور العتيق

 .ودموعنا هّني صورنا عالطريق

شو العمر؟ غري ْعيونك اللي بيْحملوني متل طفل 

احللوين كانو ْجواحني فوق  لوال ْعيونك... زِغري

الليل . ومن وقت ما نْسيو مكاني .الرصيف تشّلعو

 .صار كبري، واألحزان من بييت ما عادو يْطلعو
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وإحمِلك  نسيين إذا بّدك، تا عيش بذكرياتي،

وإنيت الصبح، والزنبق العالي،  .عالباب عم تتغّيري

أحلى من ْشفاِفك ما ... إنيت بالد .وعنب تشرين

 خصرك ألّنو راح، والعّشاق هيك توّدعو،و ...حدا

واألفكار صارو عالسكت  ...غّطى الزوايا العشب

 .يتوّجعو

 

 بوساِتك احللوين أغمق من ْبحور
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 عّلقتهن قنديل عا ْبواب القصور

 ْنسيْت احلكي بيناتنا عند الغياب

 تركْتها بني السطور" حبييب"وكلمة 

 بّس الوقت هربان والشارعَ ضباب

 ...ورِده حزينه فوق ُسوروْغيابنا 

 من ذكرياتك، ما بقي غري العذاب

 وآخر قصيده كتبتها إنيت وأنا

 .وإنيت وأنا آخر قصيده من ُشعور
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 زعْليت أكيد

 

 ...زعْليت أكيد

 وبْعرف عيونك متل حبر الْبعيد

 عا كّل َموِجه بتاخديين،

 ...بترْتكيين بأرض ما فيها بشر
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 ...هونيك خبلق من جديد

 ...إلي خيمه حتت ّضو القمرْبعّمر 

 ...إنت َخّيي الوحيد: والليل بيقّلي

 

 ْزعليت أكيد،

 ...وما قدرت تْرجم ُشعوري بكلمتني

 :بتجرحيين مّرتني يوما عرفت قّلك كيف إنِت

 مّره من الكْحل اللي فوق الَعينتني
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 .ومّره من ْشفاف النبيد

 بْتخّيِلك عم تْغضيب،

 الربيدوعم تْبعيت إنذار مع ساعي 

كنْت هّلق خلف قْضبان ... ولو كان فيكي حتاكميين

 ...احلديد

 

بيناتنا شو اللي َجرى، تا صار عا ْشفايف حديقه 

 مزّهره؟
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 ...تا صار قليب متل عصفور اللي فوق القنَطره

 ...ومن قبل مّنك كان عا مّتي جليد

 ومن بعد مّنك ِصرْت سلطان الّزمان

 ...البس حرير وأرجوان

ا حّررت ذاتي، وما ِبقي عاألرض أسياد بعْصِرك أن

 .وعبيد

 

بْفزع من . ال تشَلحيين بالعتم، تا صري وْحدي
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 ومني رح يسمع بِِكي شاعر حزين؟... الليل، بْبكي

إذا بْشرح ِلكي، ْبيطلع َبحر ... عالسكت حّبيِتك

من مْطرحو، بتْنزل مسا، بتتخربط اإليَّام، بيّهجو 

د ما كّفيتها، وما يف إنيت القصيِده البْع... الطيور

ما بظّن إنيت من . قصيده متلها وال يف قصيد

ما يف حدا صوب القدر بيمّد . إنيت قدر. البشر

 .إيد
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 اللي اجملد ماشي خلفها

 

ِحّبيْتها من وقت كنت زِغري، ميكن ابن مخس 

سنني، ميكن قبْل، ما بْذُكر ألّنو العمر َحّدي ما 

عجَّل وما عندك ليش هيك ْم: حّبيت ِقّلو. نَطْر

َمّشي معي؟ : مواعيد؟ ليش مِسْكتين ْبإيدي، وقلْت
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ما فيك كنت ْصربْت نتِفه، كنْت حلَظه رجعْت تا 

إحكي مع اللي حبّبها، اللي عيونها بلون السما، 

... كنت فّيي محلتها... وشفاْفها تّفاح  عالي

... وغفيْت ليِله حتت رمش عيونها... دّللتها

مع َطري ... ع نسمة هواوقّديش كنت ْبِطري م

ما خباف ... دوري، بغّط عا شّباكها احلّد الشمس

بـِْكتْب هلا كلِمه عا ريش ... من رْعد وِشيت

. عالورد، عاحليطان، عاحلور العتيق... جواحني
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وْبضّل َغّني حللوة اخلصر اللي متال ما خلق اهلل، وإذا 

ْدقيَقه رحْت من باهلا، بيضّل عا ْشفايف ِسحر 

 .هامّواْل

 

هيدا الَقَمر يّللي متل خامت عتيق، مْقهور مّنو، كيف 

ِيْضوي تا مْيشو لفوق . قادر يْرجع هلاك الدروْب

ما . رعيان اجلبال؟ وقـَليب بعد ما رحْت قنديل انطفا

وال قدرْت أعرْف كيف َحّد . ْتعّلق بِعّب السما
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وْزغار . البيت ِفّيي شوف حالي، والعيون ْتَجّرحو

. عالتلج ِكْبرو، وما حدا بيعرف َحداكانو يْلعبو 

راحو وَسّكرو ْبواب ... ويف ناس كانو َهون

يا . تْركو األسامي وما بـِقي غري الصُّور. الزمان

نْقُعد . حْيُكو بعد... ريت فيُهن يْطَلعو ْمن اللون

كيف اخليل ... بالشَّمس عاملصَطِبه، وخَيبّْرونا خبار

ه الكان كانت تركض بقلب الرياح؟ كيف الصبّي

انكسرت ... زهر املرَيمي يْسرق عْطر من شاهلا
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ما يف رمْح لو كان بيطال ... ْرماح الفاحتنْي

 .بيطاهلا... السما

 

 وقّديش عم... قّديش فّيي ِحّبها؟ ال تسألو

إقطْع مساِفه بني كحل عُيونها وقليب احلزين؟ ناطر 

َبريد الصبح تا إبعْت هلا وإحكي عن اجلرح اللي 

حْبر، واليامسيِنه احلّد بابي يابِسه متل أكرب من 

وقّدام عيين احملَبره اللي لونها بيشبه ... احَلكي
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ما َعم يْطلع الشِّعر احللو ... ِغيابي مدّنقه من الرْبد

يا نسِمه، خّبريها ... من دْمع طْير مشّرد بغابه

ما فيها ... كيف وْحدي صرْت ببالد العا شّط بعيد

حْفيان، صْرلي سنني عم إلبْس و... السفيِنه ْتِرّدني

ما عادت معي الكانت َحرير الشمس . َقميص العتم

اللي اجملد ماشي ... عم تْغزل إلي ْبمغزاهلا

بطَرك عا إيدو : وتنني حرسو أرضها... خلـْفها

 .سراج فوق تالْلها، ويوسف كَرم ِخّياهلا



11 
 

 

 

 متِلك أنا متشّرد بهالريح

 

ما بريد . الزمانضّلي معي تا ضّل فّيي إْعشق وحّب 

. أنِّك تْغمريين، وال أنا طالب من شفاِفك َحكي

يْعين أنا معقول ما . وبيسألوني الناس عن ُحّبي لكي

حّب النجوم؟ البحر؟ وعصافري خضر بهامَلدى؟ 



11 
 

معقول شاعر حتت عينيكي اللي متل الليل ما يغّني 

َمطالع عاهلدا؟ معقول إنساكي شي يوم وضيع 

د قّلك يا أمريه، يا عطر سارح بالغابه؟ شو بّدي بع

لوال . عا مّد العني، يا روحي اللي أغلى من الدِّني

مجالك كان بيت الشعر كوخ، وكنت جمهول 

املصري، كانت حياتي عاصِفه وجرحي متل حبر 

ْبصري دمعه فوق خّد الليل، . ال توّدعيين... الكبري

 ... وبصري العذاب
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 .غيابإنيت مشس عمري، وإذا ضّيعِتك بالقي ال

لوال ... حبّبك أنا تا تفرحي، وما هّمين لوال زعلْت

حّبي . ما فّيي إشرتي من السوق ضحِكه من حدا

... لكي مشعه وإذا كانت بعد شي ساعتني بتْنطفي

إّنو عيونك احللوين ما . املهّم إنك تقشعي بالليل

متلك أنا، متشّرد بهالريح، . يكونو َمدينه للعذاب

متِلك أنا ساحر ترْكين . بورقه طايره بقلب الضبا

إنت جرح كبري عا ْوراق . إنت ُصدفه: هون، قّلي
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 .الكتاب

 

قوِلك لو حنيين بُيكسر الشّباك  قوِلك خطّيه احُلّب؟ 

ويقول حّبيتك أنا وما . تا لعنِدك جيي، يْسهر معك

قّديش َصعبه . لك شعوري بكلمتني حإشرعرفت 

ز يكون إحساس البشر أبعد من الصوره، ومن الرم

حاولت إْسرق من قصص كمشة حكي، ! الغميق

سافرْت بعناوين متلي ... لقيْت املعاني ْمسّكره
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وْسألْت المرتني، جربان النيب، ... عالطريق مغّبره

كّل القبْلنا َحّبو، ما قْدرو يفهمو أبعاد ... طاغور

ومن قبل ما يوصل من شفاِفك لعندي ... فكري

رَيمي، كتبت القصيده املن عبري امل... جواب

وسَرق منها تا غّنى فوق شجره "... إنيت"وعنونتها 

 .عصفور غاْب... ملّونه

 

 ... عيونك كأنو تآمرو علّيي
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وعا أّيا بالد فّيي روح من رمشني، هّني متل 

أحزاني؟ قبل ما أعرفك ما كنت أعرف ناس هيك 

بشبهوني كتري، هيك بيْحملوني لوين؟ عا صحرا ما 

و، توّجعو من كرت ما فيها غري حننا، ْتنني ضاع

لكي عن  غّنيوشو بّدي متل شاعر جاهلي ... ّبوح

عن إّيام صارو يركضو وما ... ُعْمر متل الرعد

 ... ينطرو مّنا َحدا؟

 هون فيك تضّل؟ : وبٍتسأليين
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لكْن أنا ِبْبُعد إذا كنيت ... فيك تنام عا صدري بعد؟

خّلي الشوق حيكي متل طفل ... قريِبه كتري

ّود أنا إمشي بـِعكس الريح، إّني ُكون متع... زغري

وخمّزقه تيابي متل ... نغمه باكِيه فوق الرباب

 .ورده شلحها ليل كافر عالبواب
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 عندي حنني البحر

 

يللي ما بدِّك . عندي حنني البحر للشّط البعيد

َتعريف قدَّيش َصْرلي ناطر بفصل البكي، وقّديش 

صوَره  وِكلما شربْت من قهوتي. عم إكتب ِلكي

إنيت َهون أو هونيك؟ . لكي عم ُشوف بالفنجان
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بيين وبني عينيكي مسافة ُعمر، وْجبال اللي أعلى 

من السما، وبـِْسمع كالِمك متل ما ْبيْعزف َكمان،  

بْتطّلع . أو فرقة عصافري عالشّباك عملو مهرجان

بُشوِفك معي، وبْسكب لكي من دمْعيت تا تْشربي، 

بركي بعْد نتِفه الزرار وإْشرب من شفاِفك قطر، 

بيوقعو، وصابيع دّيي بيكْتبو عا خصِرك العالي 

ممنوع إّنك تهربي وعندي حنني كبري عا قّد . سطر

الغياب، خايف إذا رحيت حياتي تصري غّنّيه حزيِنه 
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تا تعْرفيين ... ضّلي معي ساَعه بعد. عالرباب

تا فلِفش ْخصاصيل شعِرك متل ما ... وأعْرِفك

 .ْبفلِفش كتاب

 

هّلق أنا وحدي وَمعي َزّخ الشيت، عم إفتح الشّباك 

ْبيـِطلع بوجِّي سهل . كلما صوت إمسع أو صدى

هّلق ... وما يف حدا. صْرلو عْمر تاكي عاملدى

: خِلْص أيلول َوْحدو الغيم عم حْيكي معي، وْبقول
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مستحلي شي مّره متْرقي عالباب، ميكن تعريف 

دمعيت عم  هيدا أنا من. قّديش يف عندي َعذاب

وْسنني َصْرلي بْصرخ بقلب . يشرب الورد احلزين

. وحامل هدير النهر بركي بتْعطشي... السنني

ومّلا . حامل قمح البقاع والتّفاح من أعلى اجلبال

إمسي : سألين حارس اإلّيام عن إمسي، قلت

َهونيك وّدعين ومشي، وْبقيْت وحدي ... َخيال

ْرقو اخليل من يا ريت فّيي خّبرك قّديش َم. ناطِرك
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متل . حّدي وأنا جامد متل مشع اللي حتت القنطره

واقف . السؤال البـِْسألو وما قدرْت أعرْفلو َجواب

طالع عا بالي ُروح : وكلما قلْت. أنا ووْقت الغياب

 .زوِرْك، بْلِتقي بالرعد، وْبضيِّع َطريقي بالَضباب

السَفر، تا  عندي َحنني الطري، لكْن ما إلي ْجناح

إْشكي، وما إلي مرجوحة اللي ْمعّلقه بني  ُروح

الشجر، تا مرْجِحك فيها، وتا إمسع ضحكِتك برتّن 

قّديش الربيد بعتْت ما جْبلي خَبر؟  شو . متل العود
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. قال؟ بيِتك ما التقى بغابات متل الليل عا مّد النظر

واملقعد اللي كان جيمعنا سوا، ما عاد يْذكر كيف 

ما عندي أمل ... ن ْبعيدواحلّظ كا. كّنا وكيف كان

وال يف َحمام يِطري تا ... تا ُشوف وجُّو عا الطريق

يْشرح ِلكي شو صار فّيي، وكيف جْرحي بيْشَبه 

قـَْعدو الغَجر قّدام بييت وخّبرو إنِّك . البحر الغميق

ما بدِّك تْرجعي، وقلِبك ألّنو صار أقسى من احلجر، 

. القَمروهربْت من ضّو ... ِنّتفْت ُعود الزنبَقه
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والشِّعر يللي كنت عم أكتب ِلكي، صاير ورق 

من بعد منِّك . مْصفّر عم يْبكي عا حالو ْبقلب غاب

عاِيش أنا واحَليط واحلزن . ما قدرت إعشق َمرا

 .امَلعي، وتا تغيب عّني الشمس ِقّفلْت البواب
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 ما ْبحّب يشبهين َحدا

 

يروح قبل الزمان وبعد ما ... حّبي ِلكي ما بينتهي

الزمان، يا متل ورده عاليه ما بتنكسر بالريح، متل 

الشمس مش رح تنطفي، قنديل زيت كبري عم 

ونْظرتني بيْجرحو ... يا عيون سودا. يْضوي السما
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ال تفّكري شي يوم فّيي إكتب احلرف . قليب احلزين

إنيت احلقيقه، اللي خلقت كرماهلا، وما . األخري

عرفا، وهّيي حبر قدرْت إشرح للبشر قّديش صعبه أ

جمهول، غابه مشّرعه لطيور عم يتغازلو وما 

وخايف أنا ال البحر ياخدني، وشي مّره . بينعسو

ضيع بالغابه، أمري زغري ما بيعرف طريقو ْلوين، إال 

ما قّلك حدا عن حاليت؟ قليب ... كحلة العينني

يا ريت شي قّوه رهيبه . َضعيف كتري ما بيْحُمل شقا
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يا ريت مّره بْكَره الساعه ... ِعيبتْخزق الصوره امَل

األنا حّبيت فيها، وصرت إحَلق كحلك البريوح متل 

... ني زغاروأنا ممنوع إمسع كلمت... جوانح سنونو

... ضحك من ْجديدإشي حرفني مش أكرت تا 

خايف ال نبقى هيك شي مّية ِسنه، ومّية ِسنه نبعت 

 .صَورنا بالربيد

 

... ا عندي حمَبرهوم. غيابك ُحضور الشعر قّدامي
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بْكتب بعطر الليلكي تا يلَبق عليكي احَلكي، وإنيت 

وأنا عالسطر ما منْقشع حدا، وصوِتك كأّنو جراس 

بريّنو مبدينه عالِيه، تا يْسمعو الرعيان ويرّج 

ما حبّب فيكي الصمت، بّدي ترْقصي . الصدى 

. ما يبقى عا جسمك غري نظره من عيوني. عالنار

عّلق لكي مرجوحة ... ك عالقمرإمحِلك، إطبع شفاِف

وبرتجعي لعندي ألّني ... البتطري أعلى من الشجر

 .َحجر... ناطرك، والعمر لوال طّول غياِبك
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قّديش فيكي تغّزلو قبلي؟ وأنا ما حبّب يشبْهين 

وْبريد إّنك ... ما حبّب يشبهين َحدا... َحدا

تْكَبري، وْتغّمضي العينني تا ما يهْربو األحالم من 

وإذا احللم انتهى، من وين بّدي ... اكك العاليشّب

جيب حلم جديد عن إنيت وأنا؟ من وين فّيي ُعود 

إقشع آدم وحّوا، ومعي يتعّلمو بالسّر كيف 

بيْعشقو؟ وكيف الشفاف بيْعَرقو؟ ومن وين فّيي 

زوِرك وإشرب معك فنجان قهوه، بّس َمّره، وبْعدها 
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بقلب ... هفوتي بقلب كذِب... عا أّيا بالد... روحي

وإمسي احلقيقي ال َبقا ... تنّكري، وتغّيري... علِبه

ا سِنه، رح بعدومن بعد ما مْترق سِنه و... ريتتذّك

حّبي لكي . تعريف قّديش حّبي كان أكرب من ِدني

حّبي لكي أّول قصيده كتبْتها ... روح وجَسد

 .وعّلقتها خبيط األَبد
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 هيدي حياتي

 

وحمَّيتها، تا تسمعي صوتي َهيدي حياتي كتْبتها 

متل رعد اجلبل عا ْسطور كاّل نار من قبل الزمان، 

شّعلتها باحلرب تا صرخت متل صرخة يوحّنا 

 .املعمدان
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عم إركض بها الليل متل الريح، متل الربق هّلي 

بالسما، والغيم خيل احلْرب، فرسان وَعبيد زغار، 

 وقالع احلجر، وخمّزقه تياب احلقول اخلضر عا َمّد

قّديش َبّدو بْعد يغمْرني الشيت، إْتصوَّر . النظر

. وإبعت من ْغيابي صّور؟ عمري تركين وراح

روحي ما بعرف . تركوني الغجر ببالد ما فيها شجر

هون عم خرطش لكي . وين؟ ما بعرف مصريي

وما قدرت أفهم ... مطلع وحيد... بيوت الشعر
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 كيف بّدو يْطلع الشعر احللو من حمَبرة... كالمي

جرحي الغميق؟ وإنيت ما فّيي لقيْت عا ذوِقك 

... غري السكت ما قدرت إهدي. قصايد من َعقيق

من . وما قدرْت إشرح لكي إّنو َهواكي من حريق

ُحّبي لكي ما . صرخة الربكان، من نغمة قصب

 .إاّل بقصيِده من غضْب... بيْنكتْب

 

. الفجر. القمح. ُحّبي لكي الغيم اللي فوق اململِكه
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حّبي ِلكي أحَلى من . نة الفيها َعبري اليامسنيوجني

أعلى من سيوف . غناني الطيور الطايَره فوق الشجر

ساعات هادي متل طفل ْزغري عا . امللوك الفاحتني

ساعات بيهّبط ِدني، وْبيْترك ْجوانح . َمرُجوحتو

صرْت ... ُهّوي التناُقض. ُسنونو عالرَّصيف منّتفني

بّدي شي حلظه : كلما قلتو. ِمّنو إهُرب وُهّوي معي

كّل القصص . نام، حلظه غمِّض العينني، بيِفيق احلنني

 .عنونتها إنيت وأنا، وإنيت وأنا متل احلياة معّذبني
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يا ْزغيَّره وخْصِرك ِعلي، متل الكأّنو َحور عا مراِية 

وصوِتك ورايي، ْبيـِطَلع من األرض، وْبيْحكي . َسما

يضّل ُطول الليل ولوال قلت ما ِبْسمعو، ب... معي

ليلى ما إنيت وال هند، . قّدامي، وأنا شاعر وحيد

إنيت إالهه من قبل فينيقيا، عيوِنك ُبحرَيه ضاع فيها 

ناس، وشفاِفك ِعنب أمحر تا فّيي إقْطفو عرَبشْت 

عا أعلى َجبل، عّلقت حالي باهلوا، وما قدرْت َحبِّه 

وتا َضّل إقشع درفة الشّباك، تا إبقى عا . طاهلا
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ول العمر شّم العطْر من فستانك الكّلو َزهر، قاعد ط

بنّص الشارع بغّني لكي، والناس وْقفو بالربد تا 

يْسمعو، قلتّلهن روحو اسألوها كيف هالشّباك ما 

بيْفَتح إلو ِمّية سِنه، وَشوقي هلا أكرب من حبور 

 الّدني؟

 

هيدي حياتي، عايش ْبال قلب، من وقت اللي قليب 

حاْلتك : والناس قالو. ّي القنطرهراح تا يزوِرك بف
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حالي، وأنا بالسوق عم دّور عا قلب جديد، 

سّكر البّياع من شهرين، وْدروبي عا ُطول ... لكْن

 .ْمَسّكَره
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 يا ريت فيها صورِتك ْتحكي معي

 

صارو قمح ... يا راْكبني اخليل، مش رح يرَجعو

صارو قّصة اللي بتنَمحى من كتاب . بالسهل

حاكيت أهل البيت، . قوا متل الصَورتفّر. عمري

وكانت . تاري ما حدا بريّد وتشْردق عبري الليلكي
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َمرا حّبيتها، عا شفافها خوخ اجلبال العاليه، وصْدرا 

معقول . متل عصفورتني متّردوا وما عاد بدهن يعَقلو

شاعر هيك نّفض غربة الوقت وِمشي؟ وبني املدينه 

عاد ساعو تيابها  وبرْجها انكّب احلرب، واحملَبرة ما

يا غابة الفيها شجر مصفّر، ليش الريح . غري الِبكي

هرباِنه وما ِفّيي ْمسكْتها من إيدها وِحّطيتها بقلب 

السكوت؟ ليش األسامي تغّيرو؟ وكيف احللم عم 

يْكسر الشّباك حّتى يُروح مّنا، وينطفي ضّو 
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 من وقت ما خلْقنا سوا إنيت وأنا عم... القمْر؟

 .ت بْدموع السفرنكتب الكلما

 

حّبيْت إّني ُأوصِفك، ما لقيْت حرف ْزِغري يْتعّلق 

واخلصر يللي كتبْت عّنو كتاب وّدعين، وأنا . حَلق

عا مْقعدي هيدا . من وقتها ما يف معي غري السؤال

. خيالي مش أنا، عم إْطرح وعم إْجمع ْغمار الضياع

كيف بيكون الشِّعر، حزن وغضب، : يف ناس قالو
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ودا معّلقه بقلب الضَّباب؟ والشِّعر ُهّوي وبيوت َس

لوال ما إنيت ترْتكيين، كان ِشعري . مراية الفيها قَدر

. متل موسيقى، متل مرجوحة عصافري باحَلور العتيق

يا ريت فيكي تَرّجعيين سنني، حّتى ... متل الصَّال

كْحل عينيكي املتل َخيل العرب، غابات ِيْطَلع 

 بّس... ّشط وغّني لكيوخْصالت َشعِرك َم. باملدى

من بعد ما غْبيت حياتي ..الوقت هربان عا بالد الغَجْر

 .ْمخّزقه، وُروحي متل قنديل عا األرض انكسْر
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هّلق أنا وعم فلِفش وراق الزمان، ْتطّلعْت فيكي، 

وقلْت فّيي تطّلعي، بّس العَتب جمروح ما بيْنفع 

يا ريت ... وصوِتك غميق كتري مني بيْسمعو؟. حدا

، "حبييب"فيها صورِتك حْتكي معي، بْركي إذا قْليت 

ِجبِلك من جبال اللي ... بْعد ِفّيي ِطري مع َطري الفضا

خلف جبال معزوفة َكماْن، َخّيط ِلكي فستان َلْونو 

وبْركي إذا زرار العا صدِرك متل ورده . أرْجوان

ْتفّتحو، بْقطف من التّفاح، بْعَرق متل ما بيعَرق فجر 
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ميكن َخَيال ... اوي بعد أوَقف عالطريقن... نيسان

ما حّبيْت إّني . ما يِئسْت... ْيمّر من بعد الْغياب

حّبي أنا أكرب من البحر ... مش رح نلتقي: ُقول

أوسع من األفكار، أبعد من حدود اململِكه، . الكبري

وأعلى من الغيمه اللي كانت متل ريِشه طايره فوق 

ّط ْبَجْيبـِة النسِمه ِمّية ِسنه َرح َضّل ِح ...الشجْر

 .َبريد، لو كان ِمّنك ما َبقا ُيوَصل َخَبر
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 يا هون يا هونيك

 

ض اللي فيها عشب يا َهون، يا هونيك، يا أر

ي معو ضّليت إحكي من وقت ما لأخضر، والنهر يل

واملطحِنه اللي كنت اختّبا ... حْت عْيِنــي عالدِّنيفَت

فّيي، وما عدت فيا، ومتل األرض عم تربم احليطان 
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ميكن وقت ما كنت طفل زغري بّلشت . إقشع طريق

. احللم، واحللم متل املركب اللي بيْقطع حُبور املدى

ال : قالت إلي. خفْت من صوت اهلدير. خّبرت إّمي

هيدا حلم، واألحالم متل الكذب، متل ... ختاف

يا ْبِني إنْت ما برتوح من َحّدي، وعا إيدي . اللعب

صّدقْت إّمي ومنْت، . من كرم الّلنالوز رح ْطعميك 

ولقيت حالي بعد مدِّه . لكن ما ِهدي فّيي السرير

ومن ... بأرض ما فيها شجْر عرقان من قْطر النَدى
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 .عاهَلدا... وقتها ببكي عا حالي

 

يا عصفور فوق الليَلكي، معقول . يا َهون، يا هونيك

أزغر من ... إرجع يوم عا بييت اللي كان زِغري

أزغر من سفيِنه لونها بلون الْغياب؟ . حميط كبري

إْسَهر مع . معقول بعد سنني فّيي ُروح إركض باهلوا

... إطلع عا تّله وصري أعلى من العطر؟. جنينة زهر

ر لَعذاب؟ شفت القَدمني الرَتكين هون عا ْشطوط ا
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الضباب، تا يلْبسو اللي عمرهن  تيابعم يدُرز 

اري حياتي َمرقْت سنه وبعدا سنه، ت. متلي حزين

ومراييت هربْت ألّني صرت غريي . سنديانه يابسه

ناس، ما يف ُروح عندي، متل ناي تكّسر بقلب 

 .ما ِبقي ال َصوت عندي ْوال َصدى... املساِفه

 

تا . حْبكي أنا وِحيطان ما بتسمع شو بّدي ُقول

إشرح هلا قّديش روحي بقلب علِبه مسكَّره، والعتم 
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ي عالرِمل، لكْن مكتوب إمس... عاألربع جهاْت

صرت . صار امللح عا شفايف قصيده. غمرني املوج

وبْنت األنا حّبيتها ما قدرت إبعتال . إغرق بالِبكي

خَبر،  من بعد ما ْجناح السنونو ْتخّزق وما عاد 

معقول كلمه زغيَّره ما يف أَمل ُتوَصل . ناوي عالسَفر

، َضّلي بريوت يا غنيِّة الصبح األنا غّنيتها: ِلها تا قّلها

يا حلم َعّني بعيد، يا وعد اللي .الِبسي تياب الورد

يا عشرتوت املن وقت . صرلو ْسنني عم يسَبْق وعد
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 ما شفتها حّبيتها، 

  .ومّلا افرتقنا صرت ضاِيع بالِودا

 .َحداوما ضّل عندي قلب تا إْعشق 
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 بكرا السنونو برْيحلو

  

قوِلك بعد رح يبعتو لعندي . بكرا السنونو برْيحلو

خرب؟ قولك بعد رح يرجعو عا بيوت غري بيوت، عا 

غابات فيها بْكيْت وراق الشجر؟ واحُلّب كذبه 

ْمفّصله عا قياسنا، اخلّياط لّبسنا وتركنا عالطريق 
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عندي حنني، ومني قادر يسمع الصوت . ملّبكني

احلزين؟ من وقت ما رْحيت عا غفِله اصفّر ُبرج 

صورة اللي  واحلّب ُهّوي غياب، هّوي... اليامسني

هّوي حكاية الفيها أسامي ... بتنمحى من كتاب

وجرحي أنا من وقت ما ِشْفتو معي، ما ... جتّرحو

 .قدرت َغّير مْطرحو

 

عنواني َجزيرة . رح ّضل وحدي ساكن بها الريح
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... حّبيت إّنو مراييت تكوني. غيم، وتيابي السَهر

و ومتل الكأّنو ْخواْت حّبيِتك، كأّن... حديقه ْمزّهره

كأّنو ضْحكيت وقت اللي كنت ... حلم ما تفّسر

مش إنيت، عا بالي سافر وما ... إنيت أل... زغري

قوِلك حدا بِيْمحي ... عود حاكيكي، ألّنك من َوجع

شي سْحر بيشيل مّني الذاكره ... َخيالك من عيوني

وال ُعود ُطول ... وما ُعود أعرف ِمني إنيت، وال أنا

هيدا العذاب اللي إُلو سنتني و... الليل طيِفك إمَلحو



75 
 

 .وإْشلحو... ِشيلو من ْضلوعي

عم ِعّد إّيام الزَعل، وضجرْت، هيدا احَليط ما 

بيساع إّيامي، وِحْبر تا َضّل إكتب ما ِبقي 

كيف بتْقدري مْتشي : وعندي سؤال ْزِغري. بامَلحَبره

وعم تْكربي وإْكرب أنا،   …طريق ْمسّكره؟ 

قّديش ... مساِفه مغّبرهوتيابنا من كرت ما قطعنا 

ميكن هيك ينساني ... ْبوّدعك وْبروح: قلت

ما حّبيتها وال : "وْهجرْت ذاتي، وقلت... التعْب
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كّل القصص ... إمْسها عا صفحة كتابي انكَتب

لكن أنا من بعد مّده "... حّميتها بلحظة غضب

تا شّم ... بْرجع ْلِعندك متل عصفور ضايع بالشِّيت

ومن دون ما كّتر َحكي، ... تفّتحوعطر ْزراِرك اللي 

 .عيوني ِلكي السّر الَغميق بيْشرحو

 

وقت ما غاب عن بابي ... مش هّم أّيا يوم حّبيِتك

القَمر، وقت الشمس لبسْت عبايه من َحرير 
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ما ... وقت اللي غّنى السهل، وانبّح الوَتر. ْمدّهِبه

ْعرفْت أّيا نهار؟ وين وِكيف؟ ما بيْعين إلي كتري 

إنيت حقيقه حبّبها، ومفتاح ... ل وال اجلواْبالسؤا

وال يف حدا ... أنا بيِتك ما َحدا بيوصل إلو غريي

 ...من الناس بابك يْفتحو

ولوال السنونو بريحلو، عندي ُصور حلوين، كلما 

 .وْبِيْفرحو... شفتُهن ِبفَرح أنا
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 ما ْبخاف من واحد جبان

 

بْتزيح َكعب ما ْبخاف من واحد َجبان، والريح ما 

السنديان، عندي األرض والشمس، وكتبْت 

 .ِعّمرت عاملّريخ قـَْصر امِلن َدهب. القصايد عالسَّما

 .وْكتار غريي ناس بـِْنيو من َخشب
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 بْكيو عا َمعبد ُروح، َجْمعو األنبيا، َجمعو

قامة  تا يْضربو... القـَرايب، واألجانب والَعرب

. نازل بالغَضبمجيل اإلْهدني،  واإلْهدني من فوق 

أيش ... عا ساحة امليدان متل احَلور واقف، واحِلرب

 .احِلرب؟ إمسي بـِغري النار ما ُعْمرو انكتب

 

يا َمْركب العندي عا َموج البحر إمشي، وُروح عا 

خمُطوِبه إلي ... بالد الغَجر، تا جنيب بنت الشِّعر
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خّيال بْدها ساْحتو . من يوم ما اهلل خَلق َمّي وَحجر

. عنوان بييت ْمطّل عالي.  القصيده والقَمربني 

يوسف َكرم جـِّدي، ... ْجنينة التّفاح، سّيدة احلصْن

ومعي ْحصان اللي متل اجلْرد، واللي صْهلتو َرعد 

 .الِبرِيّج األرض عا َمّد النظر

بْضرَبك ببيوت شعري، برتَكك . ْبقاِوم ِحصاري

سهران عا أجماد متل الرمل ما إهلا ُحضور وال 

 .ربِك
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َجهِّْز ُخيول امَلملِكه، خاِطب عبيد األرض، بركي 

 .بيقْدرو مْيحو َجميل من الُوجود

شايف أنا ِحقد اللي فوق وُجوه َصفرا، باْكِيه حتت 

ما يوم : عندي ُوعود املتلها ما يف ُوعود. الرُّعود

ِحْبري متل َنهر األّولي، ما ْبِيْعطش . بْرمي ْسالح

عاْصفه، حْبكي أنا، ومن وروحي َهدير ال. وال ِبعطش

 .بيْحكي اخُللود... َبعد ما ِبْحكي أنا
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بيْشَهد َسعيد العقل عا ِشعري أنا، وِمتلي أنا ما يف 

وتا َيعرفو إّنو البحر . َحدا بالشرق عن َمْجدو َكتب

البعيد ما بياُخد َحدا، ْجراس الرحيل ْترّبعو مّلا 

ه معّلقه وَبْعدا الَقصيد. َخيالي َطّل، واهتّزو الِودا

ِشعر من ِعطر انَسكب، : "فوق امَلدى، والناس قالو

َحكي ... عجيِبة سْيدة ْزغرتا... إعجاز من اهلل

واْن ما صّدقو هّلي احِلقد بقلوبهن َصوت "... امْللوك

وَصدى، ناِطر أنا ميِّة سِنه، تا يْكتُبو ِمتال قصيِده 
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 .عاهَلدا

 

م حبْملي، وتْكريم ما بّدي أنا، ْسرير احلِمْلين ْتكّر

 .ْتَركْت َخلفي احَلديْد

 .واحِلرب َمْجدي، وراييت، وْمراييت ونصري األكيد

 .خّلي القبايل كّلها حتُمل ِسالح

 .ِنسر اللي متلي عاألرض ما لو ِجناح

يا بيوت ِشعري ْتَمّردو، وتكّبرو عالفوق، َمطرح ما 



81 
 

 .إلو نـَبـْع الصَّباح

. الرياحَهوني كالمي، ووقفيت ِوْجبني أعلى من 

واحِلقد ما لو ْمحّل عندي، بّس عندي َجمرة 

ِتْضوي . اإلبداع، تا خّلي املدينه كّلها ِتْضوي إلي

 ...لَعشر فرسان َصْرخو واخَنلع قلب الضعيف

وْتَجّمدو اإليدين، ما يف غري ليل وخيل، والرْمح 

 .اللي واِقع عالرصيف
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 ...َمْعليش لوال ْكتار، لوال زغار

 .لَفني، وانباع الضمريلوال ْتحاَلفو أ

بْيتو ْبقلب  عندي َعجيِبه ْعِملتها، ِطّلعت مارد كان

. وِقمْت الَكسيح الكان يْزحف عاحلصري... بـِري

 .وْشفيت أعمى كان نايم عالسرير

 ...ْبعصري أنا ما عاد الزم ِطّب أو حّبة دوا

ْتسّلمْت مفتاح العجايب كّلها، والناس شافو ِكيف 

ْنحين، ْبلحظه قَطع َلْحم امَلساِفه، واحد كان َضْهرو ِم
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 ...وصار ماشي بالدِّني

 ...حاِمل عصا تا يْضرب الشمس اللي فوق ْمبيَِّنه

 قّديش َحّرض ناس ِضّد األبريا؟

 وقّديش َصْلبو األنبيا؟

. َعبري الِكربيا لكن أنا متل الربيع بِشيل من جْرحي

 .كفِّيا وِرحِله أنا بّلشتها، عاجَلمر بّدي .العْدرا معي

 

ْبحّب .  ال ارتويت وال ارتوى ...ِفكري غابات 
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 .ْبعّلق كواكب باهَلوا... بـِطـْلـَع بـِنـَْزل .اللعب بالنار

ما قـْبـِلْت إّني ُكون من َعصر القديم، قلِّي أبو 

، والكربيت رح إعطيك تا "َبْعِدي إنْت:"النّواس

دا َهي: "والشاعر الِكْنِدي غَمرني وقال. ْتَولِّع َهشيم

 "...السيف، وْحصاني، وَعرش بـَّيي العظيم

... واللي ْبُعيونو احِلْقد هيدا ْضعيف ما ِمّنو نـَوى

كيف ْبضّل حتت امُلستوى؟ : "َحّلش ِبَشعرو وقال

واللي ورايي ... وغريي َكَتْب عا كّل ساَحه ْمعّلقات؟
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أيش بـَدُهن يْعملو؟ وقّديش َبدُهن يـِطـْعنو بشاِعر 

ومن ... و بيِجيب ِصبيان وبناتحُلو، من فْكرت

 "حتت دعِسة َجْزمتو بِيْخَلق َحياة؟

 

 وفكَرك َصيب... َيللي َصيب ما ْبِتْكرب

 ما يف َحدا من الناس جاهل أو َغيب

 :شافو الـفــَـرق بيناتنا، وقالـــوا إلك

 .َصـّلي عالنيب. َجــــــايي نـَِبي للشِّْعر
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 بْركي شي َمّره بيْكِذب الَقنديل

 

أمجل مرحلة   5102 – 5102عشُت بني عاَمي 

شعرّية يف حياتي، وتّوجُتها بالشعر املدّور العاّمي، 

وهذه القصيدة اليت . كرمز لتلك املرحلة وأهّمّيتها

هي تعبري عن شتاء تلك   5102كتبُتها أواخر عام 
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املرحلة وزواهلا، فاحلياة فصول تتواىل، وقصص 

أتساءل عن مكان  وسأبقى... تنتهي، وأزمنة تتغّير

وحكايات ... وزمان أجد فيهما أناسًا ال يتغّيرون

َبْرِكي شي َمّره بيْكذب "و... تبدأ ال لتنتهي

 ".القنديل

 

... كّل القَصص رح تْنتهي، َهيك الزَّمان، وَهْيك حْننا

ليش تا نْزعل إذا شي يوم مْقعدنا تَركنا وراح، 



90 
 

وْشبابيك كانو حتت َخيمة يامسني ْتسّكرو؟ 

وبكّل ... ْعليش ال ِنْعتب إذا ما َضّل كلِمه بتْنكَتبم

بْتضّل معنا ... حلَظه بريْكُضو ْخيول الَغضب

الذكريات الغالِيه، وقّديش فيكي قلْت شعر، وكان 

إنيت قَدر ما حبّب إّني : عنوان القصايد كّلها

من َهيك عْندي ... ورح إخَسرو... إخَسرو

ره، وتْلج عْندي َعذاب ْمبارح وُبَك... صورِتك

مْعليش لو بتفّكري ... كانون واألفكار ّيلي تهّجرو
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وما بّدي ْتخّبري شو اللي َجرى بيناتنا، ... ْتروحي

ناطور . وباملختصر عم َضّل وّدع ناس، القي ناس

السَفر، لكْن بعْد فّيي قلْب بيساع أكَبر من ِدني، 

واحملَبره اخَلضرا امَلعي، رح ِغّط فيها ريشيت عا ُطول 

ى ضّل إْرسم حْلوة الِعينني، طّلعها من الصمت حّت

ألّني ... وما يف حدا ْيموِّت إلي ُروحي... الكبرْي

 .ُروح فيها ْشموخ َسيف، ورّقة النْهر الزِغري
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قّديش إنيت بتهْربي وقت احلقيقه ْمن احلقيقه ذاتها، 

وبتفّكري إّني متل عصفور، لكْن كيف بّدي عيش 

ومن زْغرتي حبّب  عْمري خلف قضبان احَلديد؟

الشمس يّللي ْبحديِقة بيْتنا، ووقت اللي كانو ْكتار 

مْيشو عاهَلدا سابقْت َخيل العاْصفه، وْسرقْت 

بالعتِمه دَهب من َخْزنة السلطان تا لّبس َجواهر 

وبْيعرفوني الناس إّني كتري عندي ... للعبيد

عاطِفه، وضْحكه إِلي من ضْحكة الِعّناب، لكْن متل 
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وكْل ما زعلْت  َيمي بْطلع من املوت العنيد،زهر املر

ِبْخلق ممَلِكه، فيها أنا حاكم ... خْبلق زَمان ْجديد

 .َوحيد

 

هيدا الشِّيت من فكرتي، وَهْيبة َعشر فرسان عندي، 

كان من َصوتي ... والرَّعد تا تْهرب الغابات مّنو

 ...َصدى

وْحكاييت من وقت ما بّلشت فيها ما ْقدرت إفَهم 
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وال قدرْت إبكي عا َحدا، وُروزناميت  ...َحدا

. خّزقتها منشان ما اإلّيام إعرف كيف بْتروح وجتي

وَمّني متل إنسان عادي، ساِحر الكلمه أنا 

عالدرب، حولي ناس عم يْتفّرجو كيف احلقيقه من 

الَفراغ ْبشيلها، وكيف الزمان ْبرّكعو َحّد 

وْبعّلمو تا يكون عندي خادم، ... البواْب

يْسمع كْلميت، وجْمدي أنا جْمد  وعالسكْت

 ...جْمد الْكتاب... احْلروف امِلن َجمْر
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لو كان يف عندي َحنني، وقْلب ِطفل ْزغري، َهيدا 

السكْت فّيي إْصبغو بلون الشَجر، واجلرح فّيي 

إْقطعو بلْمحة بَصر، والناس يللي كنت مرجْحُهن عا 

خيط الشعر ِعّلقُتن ُصور، وْبضل إْضحك كل ما 

نزل َحدا من َمْطرحو تا ْيشوفين، حْبكي معو، ْبَي

... خلف الكربيا... وْبرّجعو خلف القزاز قزاز

روحي اسألي كّل امللوك احلاكْمني، بيخّبروكي كيف 

بْتمّرد عا ناس الظاملني، وكيف طفل زغري جّواتي 
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من قبل ما إنيت ... كرْب تا يْهدم ْقصور احلَجر

س كنْت غّني ومن قبل هومريو... ْبحياتي خْتلقي

 .قصاِيد للبشر

 

تا ِتْطلعي مّني متل ما بتْطلعي من ... ْلبْسِتي الِكَبر

ْتياب، وين الكانت ْعيونا قصيدة نار بْعيوني، وهلا 

غّني متل عصفور؟ كيف الناس من فّخار بيصريو، 

مّية سؤال جديد ... ومعي بيْتكّسرو؟ بيتغّيرو؟
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ضّل ورح . ْعندي متل غابات الدْلب عم يْكَبرو

ناُطور السفر، ما يف معي إاّل عذاب كبري عم مْيشي، 

َحّدي عالرَّصيف ... ومعي أحزان ُطول العْمر

 .ْبيْسَهرو

 

وهاك الَقصيده كتبْتها بليِله وِحيده عشْتها من عمر 

شو هّم املدينه لو أنا وّدعتها َمّره، ... كّلو ْدموع

ورحْت تا زوِرك بَفّي الكالم، حّبيت إْمشي من 
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ي، وإغمِرك قّدام كّل الناس، بّس الليل من َمحّل

... ورّدني تا أْنطر َشوارع حزيِنه... إيِدي أخْدني

وصرْت َخّبط ... مسعْت َصوت الريح، خفْت

قّلي إنْت ممنوع ُتوَصل يوم عا شّط ... عالزَّمان

 ال الوقت فيك ْتقّطبو، وال فيك تلُبس... األمان

 .أرْجوان

 

واملركب امَلا يف إُلو ِمينا اإلّيام هيك بتْنتهي، 
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َصديقي، وأبعد من شطوط عا جناح السؤال ْبروح، 

بّس اللي َجَرْحين كيف إنيت . ما بعرف عا أّيا بالد

وبعد ما ... صارو غيم بعيوني... متل ناس كتار

كنت إْضوي مْشع صابيعي تا غريي يفَرحو، ما ضّل 

عندي ْشموع إْضويها، وصرْت عم إشرتي قناديل 

وق العتيق، بركي شي مّره ْبيْكذب القنديل تا من ُس

وما يضّل ...  القي َحدا بيْمشي معي ُطول الطريق

 .جْرحي البْقشعو عا مراْييت أغَمق من الِبري الَغميق
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 بييتَ وين؟

 

على الرغم من إّنو الورده صارت وحيده ومرتوكه 

قبل الفجر، عم خّلص ديواني   5للريح، الساعة 

زم وال ، "حنني البحر للشّط البعيدعندي "اجلديد 

القصايد لكي، يا أمرية  إختم هالديوان بقصيده 
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 وْحي، كلما وّديتيلي وكّل ما ْعطيتيين  ...كّلها

... ، حّتى رساله فاضيه بتخلق قصيدههكلمه، صور

. بداخل روحي وكلما ْهملتيين، بتموت حّتى الورده

قّديش صعب إعطي الفرح للناس من غري ما 

من هيك أنا !  يطلبو، وإطلب ثانية فرح وما آخد

وهيدي القصيده، ... هالورده الداشرة حتت الغيم

باملقطعني األّول والتاني، بتعّبر عّني كيف كنت 

وكيف ما تغّيرت، وباملقاطع التالته األخرية بتعّبر 
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تشويف هاملقاطع التالته بتمّنى . عن وجودك بقليب

أكرت من مّره تا تعريف مطرِحك، وتعريف قّديش 

 .وقّديش حبِّك ما بينتهي... حّبيتك

 

بييتَ وين؟ كيفْ برّد، والغّزال : عم يسألوني ْكتري

مش رح ... عا شفايف؟ العطش صرلو سِنه، سنتني

وكأّنو . ومْبشي كأّنو الدرب عم ميشي...  ينتهي

لشمس، هّني مشع أو متحف الناس عم يتبّخرو با
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وعا قّد ما . متل اهلوا بيتفّرقو... قديم، ْبيْعتقو

امسي غريب، هربْت من إمسي، وندْهين احلارس 

قّلي ما فيك تُفوت، ما ... الواقف عا باب اململِكه

ما فيك البالد ... عندك هوّيه غري عتم الصوت

وال فيك تاخد مطرحي، وتصري عا طول ... تُزورها

 .ورهاالعمر ناُط

 

عبري  ْعرفتو أنا من زغرتي، هّوي األخد مّني
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عطاني تياب من  هّوي... السهل، وكتاب الصَور

يا ريت فّيي غيب من بال  ... خْيط السَهر

يا ريت فّيي إفَتح الشّباك تا شوف  ...الضجر

 ...لكن تركين هون عمري اللي انكَسر ...القمر

 .ودموع الشجر... حتت العتم والريح

 

قّديش راحو وُجوه من ... َحدا من قبل مّنك ما

عْمري، كأّنو ْكياس إّيامي، كأّنو بيوت ما فيها 
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لقيِتك ما بعِرف وين؟ أّيا بالد؟ أّيا ... صدى

، ح بعيده، غرقْت برموش متل السيفرمطا

سافرت بِضَيع ... بشفاف املتل تّفاحتني زغار

وإرجع  لكْن خفْت مّره تْرحلي، ...وحقول عرقانني

ما قدرْت إتصّور  ...وحيد وما إلي غري احلنني

ألّنو الليل أحلى من عمر  ...حياتي وما معي إنيت

 .يكون من بعِدك حزين
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ميكن شي مّره ينتهي املشوار، ميكن ُعود تا مّل 

ا، هوني قصيده كتبتها، وهوني صَورن... الورق

ميكن تزعلي وإزعل أنا، ونصري ... وهون حننا زغار

ذكرى، بّس الزم تعريف قّديش صوِتك بني سطر 

وقّديش عينيكي من بيوت ... وسطر فّيي إْسمعو

ما عرفت قبِلك ناس، قبِلك ناس . القصيده بيطلعو

وهّلق أنا ما خباف إّني ... راحو وما بقا رح يْرجعو 

 ا ُعود بعد املوتك هاحللو مبّس خباف وجِّ... موت
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 .إقِدر إقشعو

 

عا ُطول تبقي فّكري ْبشاعر عطاِكي الروح، حّتى 

جرحي قديم . تْضحكي وما ْيشوف بعيوِنك ِبكي

رح ضّل إسكبلك . كتري، لكْن متل زهر الليلكي

رح َضّل إتذّكر قصص . رح ضّل إكتبِلك ِشعر. ِعطر

بيناتنا، وعم يسألوني كتري بييت َوين؟ بييت عيوِنك 

 .لوين واحلّب الْكبري املتل َخيل العاصفه جّواتنااحل
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