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عيش البقيقه

 أن عا قدي ما ْعيونكك إلـكْفـرحب
يا بْتعل، وعندي زعبل بيكون ل

جوْد وقت الكنْت ع إْسبر وإخلق ور
ل... م ع تْنب شْفتكك عا إيدي من السم

يْت ت لق الرلود، يا البحر هدي ول
يل... ل وج البْحر ع تتدب لْقيتكك عا مب

ود، ني ْعيون سر أخطْر عيون الناس هك
ل... تيك عا بب الصيدب يك عب خب من هب
رود ي لبس فسيتان من عطر الور
لو، بسي العبراوي ْمقفيل... عليك حك
دود اليياط لول ما لكك يْرس حر
كن البمم البيض ْجناحو عكل

من وقت ما حبييْت ما ببي الود...
... لك ـــون آل معطم وما ْبريد إني كر
عايش بقلب العاصفكه متل الهنود
ين القببل والببعد�؟ ليش بتسأل�؟ وب

ود... يات، وصْت عر ْت حب وما زالن اْصفري
عكيش القيقة، ول بقا تْتخييل...
نود، مييت أن من شهْر عا غرة زر
وكم التقينا ْشفافْنا ما بيلْتقو...
ال اْلمبل. وقع من البوي شب ول بْير
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رح من قلب جر
 

ْكم التقينا بْقول: مـــــا لْقيتكـكك
وت تْطلعي من الوف، ي ريتكك...
ك شهر تشين ندك ما راح من عك
و ْيروح من بيتكك وحالف ما بدي
جبْت البرير من الهند والصي
يتكك... وبْشال عطر الورد غطي
ونمت كنوا فوق سهْراني،

رور، وْعطيتكك... ْعلتر خوات ن
وعليقْت عا صدرك عقد نسين،
وبْوشوشة عبصفور حاكيتك..

و الشاعر السكي وشو بْعد بدي
يعطي لك ت يْقول: راضيتكك�؟

منا ْتمي... ما بتْذكري إيي
يا عا إيدي لبوز طعميتكك�؟ ل
يش كنيا نقول: مشيتاقي، قدي
يش بلحلم نديتكك�؟ وقدي

ني وهليق بعد ما البي ضاع سيْ
ييتكك وخيبة أمل بلعمر سب

ك اللوين، ما نْسيت طْعم شفافك
وكم شفت صوره لكك ْمن بعيد  
بييتكك. من قلب جْرح بْقول: حب
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إنت أميه بْقبص

ه قـرول رْت كمك ر لكك، ومـا قدك ندي مشاعك عك
ون... شي حــــــر، عالبْمر مب وْعيون متل السح
ق الهول، ن تــــــا إلـب ين الزمب وسألْت: وب

ت، والليل عـا ْجفون... صــــرْت بزيركة شيك

م متل ْخيول، ــو ورا اليي م رْكـــضــر اليي
ون... وفزعْت لـــــــول قلْت حبييْت، ينْسر
يال... ولني نطــــــركك عا طـرول إنت خب
ْحيون... كنــــــو العبواصف بغبفلك عبي مك

ْف بأيلول           رق ع نـرْرجر              هليق صـــــرْت والوب
ْرقو  ـر،مب ب الغبجب ْرفون...عـــــا بب  بلكد عك

شغول، ـمــر عالطريق ْملبيك ومب ــْرل عر صب
ذْكـــرون�؟ يات، مـا بْيك ني حب كيف الل هك

نين … الببحر... والغبي  فـبوق ْسهول   ـيدا حب     هب
... كوونك ـب ور... ب رة حب وْطيوْر غبنيو عـا شب
عقول�؟ ه بعد، مب ك لظب عـقــول إفرْح معك ـب م
ه بْقْص، والقْص عـالـــي ْكتي وإنت أميب
ْفيْت ْعيون. بي لكك مـا غك قت حر ـن وب ومك
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اطلعي من خوفكك

ــــك وبْتْعرفين بعْرفـــك كأني ب
روح يْطلع عالسفينكه قبل ما ن
ه ري ك بْعد مب وفك بييت شر وإذا حك
قي عالبابك اْغرين! قبل ما دك

ه  متلأن مش  بعري  نسك بل
دير العاصفكه بْيشيبه حنين...  هب
ه وف الري ت إْطلع عالسم، وشر

ين... يي، وطيي بكم الربي طك
ه، ري بييت جب هب القصور ما عك دب

وما عندي غي أشعاري الزينه... 
ه     دين بْقلب غرري ه خك بسمك مْتل ن
ود اْجرحين... وبكرمش عيونك السو

ا ح يْقبع الزراب ببري                          الهوا رب
ري الياسينكه    ت أيلول هب    وشيك

ى بعري ومتل ما البور بلغابكه ت
ر زمان،اْطلعي من  برمب ك ال خوفك

بدينه. وت عا جْس ال ْكنك مر وتبرب
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ني غابـة حب
 

ني ْعـيـونك وقلْب حـبزيــ نغابة حب
   ْبك أنـا وحيطان متل ضايعي...    

ْدقيقه اْمرق عالبيت ت يْغني الكنار،
ة الشيبياك يكْضوي الياسي وعـا درفك
ـــْطـــر الزرار بلبيي رية قهْوت، وعك
بي ومـا بتسأل إنت عا نس ْمعبذي

تشين فـــــوق البْيل ما بْيْتعب ْنار
قي كْشة أنكي... ميى قصْصنا، والبك

ار الوقت عب يلْبرس غْببار...   نطْرتك تـا صب
م هني وماشييي.           وتفْركبشــــــو اليي

ْوق لكك عب إْجعو متل الْغمر شب
نيك راْجعي...  وع فلفكش ْمكتيب مك

ك بلْختصار... ي ريت فيي خببي
اْشقي  بيال الْعب يش عب يـكْبكو ل قدي
ب ْجروح الْكبار ليق أن عب قطي هب
ريف ، لقيْتن ْشرة خب تطليعْت فيي

ي...  وعا ْمرايت حال ما فيي عرفْت مك
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بْأيي طريقه�؟

ع ال فكربأيي طريقه ْبمب
ع حالو�؟ وفكري ترْكن وراح مب

بأيي حب بكترب لكك أشعار
بح ْخيالو�؟ وككْحل ما فيي إل
دي بب الار قنْديل ْعري حب
، وْزعلْت كْرمالو  فأه انكسب
ومْزراب عب بينروح ليل نار

فْصل الشيت ما غاب عن بلو...

ي بلعصار شفْت القمر نكصي
لْخالو... ار خك والبْور طار... وطب
لول عذابكك ما اكتشفْت الناْر

الو...    وت انبحي موي   وما كن صب
نقطة ْخر ما بيْسكب اليار
ج ْقبالو ش ع يْعرر وعندي عطب
هيك افتقنا وما بكقي تْذكر 

ك الكنو إل ْمواعيد         وْشفافك
مان الربي شو قالو. يو ْبزب نسيْ
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ق مرقه  ـا الهوى صوبكـكك مرب لـمي
) ۲۰۱٦-  ۱۰ - ۳۰(إل ملبورن 

يتي كبيتي ف ت إل مدينة ملبورن لقامة أمسييتي شعري تي توجي مري
، وقد حظيتر من أبناء الالية ف ملبورن بكي۲۰۱٦ و ۲۰۱٥عام 

التكري واحتام:

ق مرقه ـكك مرب ـا الهوى صوبك لـمي
ك قعبد عالرمل ت يرتْح دي حب

يف ْعيونك الزرقا وكحلك عا سيب
وج البحر منيك أخْدها وراح ...مب

ر تت شيبياكك العال وشاعك
ق ف من الزهر الْعري ع يقطر
ك الغال ق من عبقدك لرولو سب
ق ة كواكب عالسم فـبري ...وكشك

والنر يلل متل سطر كتاب
ا العْطر والفيي عا ْمرايتو تري

ا رس عا شفافك العنياب
ي يا انلقت قال كمة خب ...ول
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ي ملبورن الصورة، الفجر، والنور
بييت ...حبييتكك... من وْقت ما حك

ْصفور دو العب ي كم العبواصف شب
...بْيجع قبل تشين عا بيتكك

ون يو هب هليق شفْت أهل، كأن
ر، ما غفيْت عيونو هاك القمب
وعرفْت إنو بلد قدي الكون

ح ما بتكونو رو مطرب مي ...بتعب

تْرْكتو البيادر والقمح قنطار
ع ْأساور دهبب بلشمس ع تلمب

والباب ع بينروح ليل نار
وح ع تكطلبع ...متل الكأنو رر

طي بْعيد ْصتو بْلد لكْن عا شب
إنتو الصبح، والْسك، والعبنب
لول ما إنتو بتحزن العياد
... ولول ما إنتو الرز ما بيْكبب

۱۲



رور فوق بور ننا مراكب ن
والل ضبب بلسييف مش ننا
من كت منيا ْرقاق متل ْزهور
واننا ج جب .نسمة هوا بتجرب

 

وف نس بلرهاب قْتلو الغي
ين ع ْيكو�؟ بأيي شع أو دك

يسوع وميد رسال خبي
.بيتطليعو عالشق وبيْبكو

رن ننتصك ونكون لكْن قدب
صورة إل الكون ع تْش
و العيون حر لول البيه تري
ه .وكن الفْجر عا بوابنا كشك

كن وكن: ساعه بعد ت نقول
وما زال إنتو كبار بْعيون
قلب ترْكتو بسيييدة لبنان

بون .وآخد معي ك اللي حب

  ۱۳  



م منتفركش بإيي

قيق،             لْت بلسم الرم            من بعد ما تْغزي
قيق وغْرقت بلعيني، وْشفاف العب

              أسار ما بيساعها قلب الكتاب                 
قلت، وأن أغق من البي الغبميق

يا انزي عالربع جناب                                 والكون ل
ريق                     ن حب                    ْهْرن الك الا بينفع، وصك

رانــــــا سيني مرمرها العذاب...              تركنا وب
يوب عن حقي وحقيق ْشلْحنا صب أي

          بسي الوقت ما كن يْغلـبط بلْساب...         
متل البرام كن بلبيي العتيق...

                 ي ريت فينا نْضييعو خلْف الْبواب،                 
يْغفا متل خْتيار، ما يْرجع يفيق...

              وديعتك وصفييت ماش بقلب غاب             
ْرفاق العتب، واللوم، والظرف القيق

           كم التقينا منلتقي بشمس الغياب          
                وكم انوعدن... منْغرق بشارغ غريق              

           حْردب سؤال، وما التقى عندي جواب        
دق ببوي الطليق�؟ ليش العبي تْشب

                    تْنيناتنا بي القيقه والضباب                 
دا م حب م ما بْتحب منتفركبش بإيي

ْت فينا الطريق. يو تفْركشك  ومنقول إن
۱٤ 



حبييْت

يم  ام اللـيـــــل عــــــا دب ـب حبييْت ن
ينييا ــــي ْرمـوش عك وتكْدلرق عـــــــا وجح
يت ـــوم وا ضــب وتـــــــا نلْتكقي ونْقعد سب
ـيما... ــزحب ويلك بْديــْـــر قــك شعبه طب

ق ودييت رب ـب هْــــر ال ْكتوب مـــــن شب ومب
يحت ْعلييا... ـــي مب ـح تــــــا قرــــــول إن

نييْت"... ك تـمب يها: "تـــــــــا بروسك وقلْتل
ولييا...  ـيـــــن مر وغبني لك يــــــا عب
يفقكْت معي تـــــا زوْرهـــــــا بلبيت ات

ييا...                      ْحلْت الورد، وْنزلْت عا حب
يا وصلْت عــــــا ببــْـهـا ودقييت ول

و ْكبي ــوزر ْفت إلي جـكْفت بـر مــــــا شك
بييا. عـْـــر ب ْفت واقـــــكف شب لـف الك وخب

۱٥ 



من وقت ما عيونك

                الهيئه البك ما عاد يْتفسي                 
ــــــر والتْجمن كتي مـتـأخي

               فتحت الكترب، بْرك التقيت ببيت           
يشين ْمعتي يشح لكك قدي

وأعذار فيا بتْقببل ما لْقيت
ر    وت تْسامي ما قدرت إتصوم

              ي ريت فيك تفهمي ي ريت               
... ر وقـبع بلري، وتْكسي شاعك
ح لك بلليل عالسكييت بشب

سركيف انرحْت برمشك ال
وكيف القصايد ما ْعرفْت غنييت 
وكيف الْروف صلبْت عالفت�؟
مهول عنوان، وما عندي بيت
عب إتذكير وإسي القيقي صب

و تنييت... وت تفتحيل الباب شر
معقول يبقى هيك متْسكير�؟
لعْندك ببريدي كيم ودييت

..." عبه كتي تتغيي   بيقول: "صب
بييت مْن وقت ما عيونكك أن حب

ام فيي الزعل ع يْركض لقدي
 . وكم ْكبْت بلعمر، ع يْكبب

۱٦ 



إنت وأن 

عر مـا بكطلبع                  حالف عبا بيت الشح
طـْلـع إلي مـــــا إنت تْكتب الــب

       طلي تب  إْسـع دْعسيتكك عالباب...     
يا افتقنا، ببْنا ْتليع... ل

     جـــــايب مـعـي منْجية الغيياب     
وك ع يْطلع وغابت فيا الشم

ـــــــور خبييتا بكتاب              جـايب صر
وتا بْفزع... بتحك معي... ومن صب

        صـورة أن، صورة شس الْغياب،       
ـع صورة حدا مشيتاق تـا يكرجب

ب،        يا ركي           صـورة سفينه مــــــــا فك
ببع صورة ميط كبي، مـا بيكشيْ

ع ي شاب      ر        ل تْكرهين، بيث شب
ع وبلرض مــــــا ل عبي أتْطلـي

ش العنياب        ج تـــــا حوي ين درب         اعطك
ع ـي  وعا ْسطيحة ْعصــــــافي إتْرب

ين دبرب تْمش بقلب الغاب             اعطك
ني ْجراس تـا إركـع اعطين رب

يشينا أحباب            إنت وأنــــــــــــــا قدي
لوة الل شفافها حلْوين... ي حر

ع. وكي الن بعيونا بْقشب
۱٧  



ت شغل ديي

ت حك شْغل ديي ت قرول إن
بيي ذات ه بتشيْ خلْقتكك قبصيدك
ولبيسيتكك الفسيتان كيو ْزهور
ك متل لْفتات ل عا قدح ْمفصي

وعلْت من كشة صل، وْعطور
ر تْلتكه وز اللبق، وْأساوك جب

وشال الرير التل ريش ْطيور
ْدرْزتو أن ْبيوط دمعات

وعبقد العا صْدركك من بلب مبسحور
ْتمي صادفْتو ْبيالت...

يبع وْقصور لو كنت ما عندي ضك
نين وْسر ْكمت عندي حب
ك بنينة الْنتور د معك بْقعر
ليمو عالْص لْسات... وبيعب
يلل حديثكك زقزقة عبصفور
لول ما إنت كسْت أبيات

وصفييْت متل الشارع الهْجور
ْبك لهوا تشين مأسات...

خلقتكك عا ذوق من صباح النور
ي ت كي ما إْقشع حلك طك
ات. بوسب ر ب ْ راك غر ويركرض وب

۱۸ 



إذا من خوفكك

 ... دي بْت أو حب لح                        سب لي بسي طب طك
 ... حلي د مب      فبراغ العمر ع يخر

بييه             ـــــــق صب ـم ـك هـل ـعك              بكْفكري رجي
يـــن عبلي بب  وزاف الـخـْمـلـــي شك

يتا بلـفبــرمشييحه              ـيـاتـي نْسك               حب
ـــوى انعلييت لني بلـــ ...هـب عبلح

�؟           ْألروا الناس: شو الل صار فيي            وسب
تري اللوم مــــــــــــا بيكون عبليل

ل خاْطري، وما عـاد لكيح                         كسب
. وكمة مرحبا مـــــــــن بْعيد قـبلي

ـــون الضحيحه              ـون القاتكل وهـــب                هـــب
نيو ْجعْت غلح ب... مك ون الصم وهب

ـــــه              ـي              وإنت متل ليل الـعـاْمري
يابكك شهْر تفكيي خببل ل غك

           اشحيل ليش مني مسيْتحيحه              
صل ل ه بلل حب نحك عارفك ومب

لْت قبضيحه                ـوفكك عك                إذا مــــــن خب
ك، وبل شغبل ل         غبلن خوفك         شب

ه خطييه، ك البوسك وإذا عا ْشفافك
ب مْع خالتو ما ْبريد إْمش صب
. لي ول فيي بْمعببد الْرمان صب

۱۹  



يل                           يل وإنت مب كري مب فك

كتبتلي عــــــــا وراق الورْد،
 وما ْكتبتلح عالفتب  

ل وعـْد،  ْحرمتكين مــــن أوي
. وإسي عالرض تْكسي

يل بْلون الليل، يونكك خب عر
ــْر وكْحل نكيل ومسطم

ْيل،  يل، وإنت مب ْكري مب فك
 ... ول ْمعتي ي عا طر ظي وحب

وري ْتمي،  ة در عبْصفورك
د أكت ب تـــــــــا تْبعر بْتكْقرب
ني،  بييتا من عْش سيْ حك
... بْعدا مـا بْتبعركف تككبب وب

بفهبم ليش،  ك ما ع ب   ْشفافك
وديل ْمسكمْر اْنبلقو مر

ْشككيتكك للْمـــــن وللجيش، 
. بعدو عقلك ما تْغيم وب

۲۰



مـــــــــا ْتنييت بكس نبيد، 
وبْتقول إني بكْسكبر

بكْسكبر من فسيتان ْجديد، 
. وكم تْطليعْت... بْيْقصب

قلتيل: بْعطيك غْمر 
ر برمب من ْزرار، وقبصـــْــر ال
عطيتين عت العصـار، 
وقنديل ْقزازو مشعمر...

شينا غرْرب،  ْخلْقنا غررب وعك
ر وهيدا الل ْعلينا ْمقدم

رب،  ر حال عالم عـــــم إنطر
ر... ْد يْتأخم ال ْمعوم وحب

۲۱ 



ا خلقن
            

          ا خلقن وكنْت ساكن بلضجر         
حول ظلم الليل عا مدي النظر

فه             بيه كنت تت التاب منشي            حب
وكن الفجر مجوب عن والطر

            والروح كنت بلرمود مكتيفكه             
ور بح ل ربيع ول صر وما كنت إل

ف        ي العطان النور والقلب الوب وي        هر
ر وقلي انْطلق بلكون، ما ْيميك خطب

ك أن، وبْتخاف مني العاصفكه          دم          حب
وت تْقشع بْعليق كواكب بلشجر

           وبْنفخ بكنار الشمس ت ما تْنطفي           
هر و حياترن بلسم والناس ما يْقضي

في                        وبتْشوفن بلنر يلي ما غك
بلغي يليل ما إلو موعكد سفر

            بلياسينكه العا الطريق مفهفكه            
بلري، بلشعار، وبضوي القمر

ه            ل فيك تطالن ول بعركفك            ل بْعك
 أغق أن...  أغق من عقول البشب

۲۲



       ي فيلسوف القلْت للرض: اْوقفي         
ل وقفْت ول بْرجا العال انكس

في         ك ما صك كرب        ويليل من البهان فك
ْكتاب القيقه افتاح ت تْلق الب

ني وعاطفكه                            لول أن ما ف حب
ر ول إنْت كنْت، ول الرحيط الل هدب

         ول كن ف عصفور عا بيتو كلفي        
ول كن عنقود البيه بينعبص...

يي تْكتفي                              عطيتبك أن قلب ت فك
وْكم قلت: ا ما فيي إفهبمو

جر. يو صار قلبـبك من حب بْزعل لن

 ۲۳



 الكمه

ما ضلي عْندي ورد أحر ينبدى
دا وْحدي مع الحزان تركرون العك
باب من وقْتا ع إلبرس تياب الضب

دا                     وت ياف مني الليل عب غني حك
ام بب قنديل ْعري الل انطفا قدي
دى�؟ : إنْت إنسان أو إنت الصم قلي
إنت القيقه أو إنت شك الْغياب�؟

دا�؟...  إنت القصيده أو إنت صتك الوك
يت الواب: ومن دون ما فكيرت، ردي
م... وفْكرت وْسع الدى  يدا كب هب
رور كتبْتا بب العبذاب... عا ْسطور ن

يال عالهبدا...     ر خب     ومْعبد لها عـبمي

وز إني ْعلْت فبْوض بْقلب غاب بيجر
ون ابتدا...  وز عْص ْجديد من هب بيجر
وْحروف متل البق عا ْجبي السحاب
العصار من إبْداعها، وقـبْطر الندى...
وت ْبزمان الشعر أْحل من الربب   صب

ن، واْهتدى...            ومن حْكت النسان آمب
كر، لو أليف ككتاب والل ما عْندو فك
م يكْطبع وراق... ي والعدب وي لي هر بيضب
دا. نيو حب م ما بْيْشتي مك دب وغي العب

۲٤



ني فقي   مب

عي منْجية النغام ني فقي، ومب مب
ر، والفْكر أملك وب عندي خزاين صر
ت ت تنام بتنل نوم السم عا مدي

طر الزنبق سح من تت شيبياك وعك
والليل قاعد معي ت نْوشوش اللهام 
وا للمقعد الباك ونك قصصنا سب

ام دي ه، وخك دينة مزْخرفك قالو ما عندي مب
كو الشق والغرب ما ْباك وْملوك حب
وحة النسام معليش عندي لكك مرجر
وعا كي زهرة ربيع كتبت: ْبواك

ني العمر عالرض متل ْرخام بتوقع سيك
بي غيي عا درب العي لقاك... لو شب
ولول ابتسمت لدا بتْتخْرببط الحلم
اك إنت إل من وقت ما الربي سوي
م بص اليي رح ضلي حبحك أن، ت تل

ز الفسيتان ك بْدرر من خيط روح عا قدح
نان ْجنينكة فْواككه. وبـكْزرع لك من حب

۲٥



هيدي حيات

يدي حيات كتبْتا ومميتا، ت تسمعي صوت متل رعد البل عا سطور هب
لتا بلب ت صخت متل صخة يوحنيا كي نر من قبل الزمان، شعي

العمدان.  
ع إركض با الليل متل الري، متل البق هلي بلسم، والغي خيل

قه تياب القول الض بيد زغار، وْقلع الجر، ومزي الْرب، فرسان وعب
ر وإبعت من غْياب ي بْعد إمش بلسهل، إتْصوم بدي يش ب دي النظر. قدي عا مب
ر�؟ عري تركن وراح. تركون الغجر ببلد ما فيا شر. روح ما صوي
بعرف وين�؟ ما بعرف مصيي. هون ع خرطش لك بيوت الشعر...

و يْطلع الشعر اللو من مطلع وحيد... وما قدرت أفهم كم... كيف بدي
ك قصايد من عبقيق. ة جرح الغميق�؟ وإنت ما فيي لقيْت عا ذوقك مبب
واك من يو هب غي السكت ما قدرت إهدي... وما قدرْت إشح لك إن

حريق... من صخة البكن، من نغمة قصب. 
بي لك ما بينْكتْب...  حر
ه من غضْب. إلي بقصيدك

بي لك الغي الل فوق الملككه. القمح. الشيت. وجنينة الفيا عببي حر
الياسي. 

ه فوق الشجر. أعل من سييوف حبي لكك أحلب من غنان الطيور الطايرب
اللوك الفاتي.

 ۲٦



ن، وبْيْتك وحتو. ساعات بيبيط دك رجر ساعات هادي متل طفل ْزغي عا مب
ب نيو إهرر ي التناقرض... صْت مك وي صيف منتيفي. هر نونو عالرم ْجوان سير

ي ش لظه نم، لظه غحض العيني، بيفكيق ي معي. وكم قلت: بدي وي وهر
البني...

بي.  كي القصص عنونتا إنت وأن، وإنت وأن متل الياة معذي

ور طالكع بلسم. وصوتكك وراي، يو حب ه وخْصك عكل، متل الكأن ي ْزغيم
ول بْيـكطلبع من الرض، وبْيْحك معي... ولول قلت ما بكْسمعو، بيضلي طر

ام، وأن شاعر وحيد. ليل ما إنت ول هند، إنت إلهه من قبل الليل قدي
نب أحر ت فيي إقْطفو ك عك ه ضاع فيا نس، وشفافك يب فينيقيا، عيونكك بر

بحه طالها. وت بل، عليقت حال بلهوا، وما قدرْت حب بشْت عا أعل جب عرب
لي إقشع درفة الشيبياك، ت إبقى عا طول العمر شي العطْر من فسيتانك ضب
الكيو زبهر، قاعد بنصي الشارع بغني لك، والناس وْقفو بلبد ت يسمعو،

قلتليهن روحو اسألوها كيف هالشيبياك ما بيْفتبح إلو ميية سين، 
ن�؟ وشوق لها أكب من بور الي

 هيدي حيات، عايش بل قلب، من وقت الل قلب راح ت يزوركك بفيي
ر عا قلب جديد، وق ع دوي القنطره. والناس قالو: حالْتك حال، وأن بلسو

لكْن... سكير البيياع من شهرين، ودروب عا طول مسكمره.

۲٧  



ــــوره   الصر

        خبميت الصــــوره بلـدفت        
ــر بك إتذكـم ـلي عيون تـا ضب

: خايف مــن بركـرا                ل تقكلح
ي بركــرا حبمك أكت. ـــــــدح ـب ب

ـلـْنـي ومـا بـكتـْراض                 بكتعح
ب قلب عالفاضـي وبـكتـْعـبذح

           ما بي الاض والاض           
ه تفتح بـــــاب مسكمْر. حاجك

بك يـــــــا غال               وحياة عيون
ما بْشييل الصوره من قبال

         وغيبك ما بيخطر عا بل        
. ْ ل تلح حـالــــــي يتغيم

ل                  إنتب صـــــورة حبح الوم
ل   مــــــــــا فيح عنمك إتوم

ل  مم غيابكك عني طوي
ْر.  رح تبقى بل قلب مصوي

۲۸ 



ما فيح شييلب من قلبـي

تيحْت عـيــونـــــي، حبييتبك                   فك
يضْت عيونــــــي لقـبيتبك غب

         مـــــا فيي شييلب مـــن قلبـي        
قلبـي وروحـــــي هني بيتبك.

ه                    ْعيون الرض اشيتاقو لنظرب
ه   بتوعكدن، ومـا بْشوفبك مري

ه"                   ل تـــْراضينـي بكمة "بركرب
ار ل جعه مـا حاكيتبك. صب

م            ـــــــــر إيم ذكـم ـْ ما بـــــكت             ل
امـــــــــــي مك قدم بـكتـْخيمل إن

            وبْناديلب مــــــــــن أْحلم           
يتبك...  ي ي رب دح يتبك حب   يـا رب

ْحلفتكلح ْبروحـــــي، وعينيح
          وقلتلح بـتـغـار ْعليح          

ما تطلمعت ْحــــــــــــواليح                         ول
، وما لقبْيتبك. ما لـْقـبيت الربي

۲۹ 



)۲( الصوره 

ــــــــوره              ليع بلصو يا بتكتطب              ل
مليانه غبه، وْمجوره

بي             ـــــــة حر             ل تتذكمر قصي
وْمطارح ما عْدن نزورا...

ْب ومش أكت الصوره من حك
ْ ، وتتغيم يكن تكصفبـــري

ر             ْر ما تصوي وم              تري الل صب
إنو بدن نْحي الصوره!

وره قبال،                                   بتأميل بلصو
وفك ي غال وفيا ما بشر

ر عا بل                          طيفبك ما بيْخطر
هيك قالتل العصفوره.

ه تْذكحرن بلاضــي                              حاجك
نمك قاض وتـْحاكنـي، ومب

            بْرواز الصوره مش راض            
ه. كسورب ه مب ترجْعلو قزازك

۳۰



ك دم عيحشنـي حب

ـكْضوي شعبه  بك
ا شعه            حدي

يا بتطلي عليي                                 ل
وبـكْسكب دمعبه 

خلفا دمعه  
حه.              لـبول بتغيب ْشوي

اعطين دقيقه، 
         بسي دقيقه         

لـمك رأي،  ت قك
وإْشح

         ونكْتلق عا كمه ْرقيقه           
ح...  رب مش حلوه الكمه تك
. يي ومش حلوه تقس فك

ه بك ش مرم ْمركقـْلـي
      عا درب       
د عنيك ما فيي إبعر

ل قلب                 و يْتحمم بدو                شو ب
ن نر البي مك

۳۱ 



ك�؟ نـم ومك
لزْملو إطفائييه...

ه، ارجعل من الغيبك
    مش عيبه     

ك ْعدب ق وب ي روح يـكْصدر
            ل تعيحشين ببوي اليبه              

ك دي ري حب عيحشين عر
. وح من ْحواليح ول تْرر

۳۲ 



حريق كبي

ـــواهــــر ك جب يونكك بــبــرق وْشفافك                    عر
ـــر وايك خحن وإرس دب                     وأنـا عــــــــم دب
ييك أغـان                    وتــــــا إبْقى بييك... وحب
ر لييت شادك فــــرق بيتكن عك ـب                     عـا م
ــوانــي بـاغ الرجـــر                     معي ْسر  الصح
راير                     ولكك من الشمس ع أغْزل حب

                    سيببقن العمر... وتْمرمر زمــــــانـــي
ــر.                     وصت عالرب متل ْخيال نطك

ـيانكـه                     غيابكك شهر أكت مــــــــن خك
ر بشاعك ي ال دي                     ودوا ما لقيْت تـــــا هب
قـــــانــــــي بْل وسب                     طبيب  الري  دوي
ر ـري شاعك : "بالتبك مـــــــــا مب                     وقلي
                    ي إبن الربي مـــــــــا عندو أمانـه
                    وعذاب البي متل الوع... كفـــر
ـــــه روح عيش بوي تن                     نصيحـــب

ـلي طايـر"...  وري ضب                    متل عصفور در
لن بي الوي                    قلْت: "مــــــــا ْبرون حر
أسور، وبْإيدي أساور...                    وأنــــــــا مب
ا، خـلْـــــقــــو الـعـان...                    لني ْببي
ه يو ْشفافـــــهــــــا ْجــر القصيدك                    ولن
فاتكر". ـــــريق كْبـي مـاش عالم                     حب

۳۳



را ون مع مب أْكسييدر
                                        

يال كتي كنت هالـمـــــبرا               دا خب ـْ          عـن
ين ت الادث جرى�؟     ْت إلك من وب طلعك

لمعي                عقول مـــــــــــــــــا بْتْتطب يها: مب             قلتل
ه�؟ ْيكْك من قببيل عنتب                    وقانون سب

عـي�؟              ك بْتكقـْطب ـْ ـي وي أحبر كيف هب         عا ضب
ره... ت ببرمب                   لو ما لقـبط الْفرام صك

عي               ش عـم تْسمب ور، مر         ْضبتلح الزمو
ه رب                  ول بتْعرف الفيتاس مـــن قـبرن الم

عي                    لفية كوع              إنت وعا  ليش بتْسب
ه�؟ رب حك عـم تْسوق ْمجنب                    متل الكأن

ريق بتْقشعي                    ي ريت كنت عال              طي
ره...     شواركع  حتي ما تـروقبع بل  مزب

يك تْدفعي                                       لكن أن ما ْبريد إن
ه ب طعه ْمكسم ر عـن كي قك ب طل وضب                  عك

روقبعي                             وتنوورة الكن زافْها               رح ت
ه رب ْوب                         كرمالها مـا بريد إعل بب

عي،         ك مـا تكدح ، للرب        قالت: دبخيلب
ه... ي تعيس، ومن زمان معتي ظي حب

۳٤



قيقه، وما التقى عندي وعك ي  وبكْكيْت دب
ره      وي وره ْمصي يا الكحل ما عاد صر  ل

         عزمتا عا قهوه، وقلْت: حاج تفزعي            
غل حديد، وك عْضمه مشعيره                     شب

حعي             ه وغيهـــــــــــا بـكتول           بْتكْطفي سييكرب
ه... ب ه زغيم جح ويــــــــا ريت طالعل ش مب

نا حْكيو معي                  ما عرفت كيف ْعيو
ه...    ومن وقتا صارت حيات مغيي

ني مطلعي...                                       لْشفافها اللوين غـب
                    ولول ما حادث سي يمعنا سوا

ه. ه ترْكتا بلبب                      كنت القصيدك

۳٥



طفل ْزغكي

ضييعْت طـفـل ْزغـيــر، بلغابكه
ق تياب ومن وقْتا عـم خـــزي
نشْت الب عـا الراديو برك
ـدا مـن دْرفة غْياب .شافو حب

ْنتي مش أكت... ْعرو سينكه سيك
، ما بيْكب ونيك عـم بيضلي ...هب

وره إلــــــو عاليط مْرسومه، صر
مـــــا بيلْبس كرافات وْطقوم

ْ ...بيلْبق عا جْسمو شارع ْمغبم

ْحـــــــدي بطرح وْبمع بلليل وب
ع ْبك أن والوقت مـــــا بْيسمب

الساعه الل فبوق الْيط مْكسوره
وره من وقت مـا سافرت ْمجر

ْع"ارجعي: "بقول ...، وللْف ما بتجب

ال دي الشط مـــــْع حب ـب متوك ح
إسي غريب، وصاحب ْخيال

 ۳٦



ما عندي بيت: عالرمل ع إكتب
:وف نس قالو بعد مـــــا غنييت
بص مـــن شْغل بل .منوع إخل

ـــــــونيك عندي بعد مرجوحه، هب
وحه ...طـــــارت بنسمة ري مْبحر

ة عر مـــــا ف لها عنوان، وقصي
وح عالنسييان كتبْتا قبل مـــــــا رر
ــــــم تبعبت ْجروحا .وبعدا إل عب

ــــة عبذابت يا حلْت كومـــــك ل
عا ْمرايت مــــــا لقْيتن ذات
ق ومـا شفت غي تْني عالفرب

واحد بوجي صـــــــــــار يتخليق
.وواحد دعس عالرض ْكمت

م طبشور عاليطان إيي
ه ت مــــــا بيْتك ْعلمك بكرا الشيح

ه أنــــــا، دفك والّظي مش بليد صر
ربكــط ْمواعيد حاولْت إني خــب

ام  دي .الاض ما فيي ْشلحْت قك
۳٧



ما غفيْت عيون  

لم يل سب وديي نسيــــــم الليـل، ودي
ري من الزعل رْح ينطفي   ...قنديل عر

ة ْجناح اليبمم نم العطر عـــــا ْمخدي
في ...لكْن أنـا سهْران، جْفن ما غك

لم ـْ ف بلـق بكترب لكك والْب نشي
م بْتروقفي وي ريت عـا ْمـراية كب

ر عـم تلْبس تْياب الظلم كشة صوب
جر رح ْتتفي ...والكريت من الضب

ْتي كمــي، ويكن يْموت الكم خب
ه ك بال معركفك مـا زال مـــــا عندك
ــن بليـام د ومـْعـقـول إسكر متْشي
فكه ...ويفروت عـا حلْمي هدير العاصك

ْربت رفرـوف البمْم تشين جاي، وهك
ـــريق منتيفكه ...والياسينه عالــــطم

۳۸



ضاعـْت بقلب الغمم" حبيب"كمة 
في�؟... قولك عـا حال وحالك بتتأسي

ـريـدي بْْيجع لعندي أوام ـب بْبعبت ب
كــــوت ْملبفلبفكه يك بلسو ...وبيقول إن

بلم�؟ طي ال ي إْعتب وحك ي بـدي عا مك
ف. والقي مــــــــا بيكون إلي عالوب

كـاْم وفن بي الري م عا ذات، ْبشر بـكبـْرر
...والّظي سافر من زمان، ومـا لكفي 

لم يو ْبور مـا فيا سب يي كأن وهب
و  ا   وبلرغ إني ْصفْت مال عالي
في ل قلب شك فو جروح، وب بشي .ما ن

۳۹



ه اعطين ش بوسك

يش مشيتبقلك مــــــــا بْتعْرفــــــي قـدي
هلك يــــــا ساْرحه بلفْكر عـــــــــا مب

ـــــلي عندي خـْمر بلابيه مــــــا ضب
ر ْ يك عـم إسكب لبحال جب مـــــن هب

ـعــي لعبقلك: وبْقول ـــْرجب .يْكن تــــك

رب عـم تكْمش ...بكْمش أنـــــا والم
ــوا تشين عــــــا ركْمش وفارش هب

طر نْسيْت اللغه ومـا عرفْت إكتب سب
تري الروف تْْشدقو مــــن القبهر
ه شك ـــــر مـن الكب لع أزغـب .وفكري طك

يك ق صـابـــــيــــــع إيدب متل الورب
ْونـــــــــو بلون عينيك ـب ...وفسيتان ل

يْكن شْب... زافــــــــو قصي ْكتي
هر د شب ـــــــدي الرخـــــام ْببي أْقعر ْوحب

فْـــزي ـــز عليك... ل تْنب فك .ول بْنب

٤۰ 



ليق التاكس عـــــــــا إْهدن طالْعه هب
ـــيــــر، بْتخليق ك الشوفـــك وكم حك
يون الْض مشغول بـالــــي عالعر

عبس وب النر... وكم دب ْنوح صب مك
تقبليق�؟... دْخـــــــلب: وبيقول ليش مك

عحل، وإْطفي ت عـــــم شب بْفبْصل الشيح
ه دفك ْك أنـــــــا والليل والصو ...وبك

ـــــوت الببحر رْح يْكسر الشيبياك صب
ـــــور الفبجر ـر يا نزكل عالرض ن ول
ْتفكه بيت، ما قـبعبد نك ...ْعزْمتو عـــــا ب

ْحكية عتبب أبــْـــطـالـــهـا ْننا
واْننا"وعـنْـوانـــهـا  "اْنكسو جب

فاف الر ه من الشيْ لرْمراعطين ش بوسك
طر ـي فيك فوق غبية عك تـــــــا طك
طاركحنا .ومـــــــــا نْعود نْرجْع عا مب

٤۱



الل اْلد ماش خلْفها

بييْتا من وقت كنت زغكي، يكن ابن خس سيني، يكن قبْل، ما بْذكرر حك
ْر ي ما نطب دي يو العمر حب ليو. لن بْت قك ليش هيك ْمعجمل وما عندك: جري

ْكتن بْإيدي، وقلْت مبشي معي�؟ ما فيك كنت: مواعيد�؟ ليش مسك
ا، الل عيونا بلون ه رجعْت ت إحك مع الل ببي ْصبْت نتفكه، كنْت لظب

يلتا... كنت فيي حلتا... السم، وشفافْها تفياح عال وغفيْت ليلك تت... دل
ي مع نسمة هوا... رمش عيونا يش كنت بْطك ي دوري، بْغطي... وقدي مع طب

ت... عا شيبياكها الدي الشمس ه... ما ْباف من رْعد وشيك بـكْكتْب لها كمك
وبْضلي غني للوة. بـكريش ْجواني عالورد، عاليطان، عالور العتيق

ه غبْت عن شسها وْجبالْها... الص الل متل ما خلق ا، وإذا مري
يال ْقبالها .بيضلي ع يرقْص خب

هيدا القبمر يليل متل خات عتيق، مْقهور منيو، كيف قادر يْرجع لهاك
يكْضوي ت يْشو لفوق رعيان البال�؟ وقـبلب بعد ما رحْت. الروْب

بي السم. قنديل انطفا يي. ما تْعليق بعك دي البيت فك ول قدرْت أعرْف كيف حب
حو وْزغار كنو يلْعبو عالتلج ككْبو، وما حدا. شوف حال، والعيون ْتبري

دا ون. بيعرف حب كيرو بْواب الزمان... وف نس كنو هب تْركو. راحو وسب
ور .ْيكرو بعد... ي ريت فيرن يْطلبعو ْمن اللون. السام وما بـكقي غي الصو

ون خبار ه، ويببيْ بك مس عالصطب د بلشم كيف اليل كنت تركض ... نْقعر

٤۲ 



...بقلب الريح�؟ كيف الصبييه الكن زهر الريبمي يسق عْطر من شالْها
.بيطالْها... ما ف رمْح لو كن بيطال السم... انكست ْرماح الفاتْي

ا�؟ ل تسألو بي يش فيي حك ه بي كحل عيرونا... قدي يش ع إقطْع مسافك وقدي
وقلب الزين�؟ نطر ببريد الصبح ت إبعْت لها وإحك عن الرح الل أكب

ه متل البك ه الل... من ْبر، والياسينكه الدي بب يبْسك ام عين البب وقدي
يقه من الْبد ياب ْمدن عر اللو من دْمع طْي... لونا بيشيبه غك ما عب يْطلع الشح

د بغابه يا كيف وْحدي صْت ببلد العا شطي... مشي ه، خبي ي نسمك
وحْفيان، ْصل سيني ع إلبْس قبميص... ما فيا السفينكه تْركدين... بعيد
رير الشمس ع تْغزل إل بْمغزالها. العت الل... ما عادت معي الكنت حب

ك بإيدو ْساج فوق تْللْها،: وتْني حْرسو أرضها... الد ماش خلـْفها بطرب
ييالها م خك .ويوسف كرب

٤۳



ه ببلش البوسك

ق معي ه، وما بقا تْصدر يلل عنيدك
عي كه، و ما بكدي عي بلكب وبتدي

كم رحْت عالبيت ت قول الصحيح
...بتْشارع... وبْتصي تك بل وعي
ي يح بقلْب رك ْت شيك حبييتا ت صك
وْحفرْت إسم بلهبب عا مْطلعي

ه عاملتن بلْليح ي ريت مري
ت عا مْسمعي" ي روح"وكمة  شوشك ...وب

ري يها إني جب كتبتليها ت قل
عي بوضب فمف الوجاع بـكْنج ال وما خب
قاعد أن والليل، والضوي الشحيح

عي: وكم الهرموم تْروح بْصْخل .ارجب
ي يها ببنطق صب ل ْفتا رح قك :لو شك
يعي بقا تْتدل ه ب ...راح العمر، حاجك
يو ْيكون زي بيْناتنا ما ْبريد إن

ه بببلش يد... والبوسك وما زال هليق عك
ركش ما بْتكْدفعي ، وقك .عب بروس بللك

٤٤



ك جرْحن هسك

لوين ح صابيعك الك بمب غ ل الصايك
يالو كيف مْسكوبي... ْتيي خب

، ل دهب، ل عاج ه ما هني ضي فك
عر عا دفت النسين. ْقصايد شك

    رد عال    وشفاف من خوخ ال
ما قدرت إقطف، وانشغل بل 
وبْدال ما أعرف طريق البيت

   ضاع الطريق، وضعْت من حال...   

ر ح دوي نش عالوب يا دافك ول
ـــر بْرمب ك ال ورة قـبدح تْطليع بـكصر

طي ريشه بلون...  ومن بْعدها ما حب
ر...      ول عيو    ن متل عيونكك تْصوي

و يغطي ريشه بْب وشاعر ما بدي
ش عالرمن بعد ما  ، ومك بي حب

يا التقى فيك عا شطي بعيد  ول
ك صار يكتب شْعر.        عا سييف رمشك

 ٤٥



رْحن... وال ك جب سك عهب  حبييْتوجب
وت الرببكه عالهبدا بكييت         وصب
تاق بشيتاق لبيك... وكي ما بشيْ

ي فينا البيْت.    إنت وأن بيطك

 شو صار حتي تزعل هليق�؟
وف نس قالو: ببك مغليق

ولول دقيقبه بتحبل عني
ف مني يط العت ما بْينعرب   خب

   وبيصي ْعري بلهبوا ْمعليق. 

٤٦



ك حنين طار لعندك

ون  وْحياتكك...                            يــــــا ماْرقه من هب
متل النغبم عالرض دْعساتكـــــــك

ـــــديد الْس                و حب                وْعيون بْيقصي
حر ويـا ريت فيك تعليمين السح

   تـــــا يفكي عني سر نظراتكك...   
  

عركك                   مسيي وغبطي عا شب                  طار الن
اس قْطعو الرب عا قصكك                                           وحري

                  ي ريتْن خيياط تــــــــا خبْصك                 
طركك  ريرو،  ودوْب من عك  فلفكش حب
يل من ذاتكك.     وذات ما أْعرف شيك

                     ْمتار كيكف بْقول: حبييتكك...                   
وت تْنل من فبوق... ي ريتكك

                     مبارح بعد ما نْت حاكيتكك                    
تـك... لكْن بغي الل ما لْقيك

وق بوساتكك...                                              ول كن فيي در

  

             ٤٧                



ا ي حلوة العينْي                          ورغ القسب
  وما بتكذْكري عنوان بيت وين...

                لعندك حنين طار ْبناحبي                
ل ْترحين، ف معي جرحبي

 جرح الزمان، وجرح غزاتكك. 

 

٤۸



�؟  ليش التكبو

ن ْزغيه�؟...             ، والي                 ليش التكبو
ام بْتطيي يليل بْسم الوهب

ب بلبحر               ن نقطة حك ك غك                 عندك
وعندي خزينكه... ْعق تْفكيي

ا القص�؟        وي ك قص، مي الل جر            عندك
ن، ومصايب ْكتيي صت الزمب

عر...                  وعندي أن بيوت الل فيا الشح
م ، واليي...   ي نسييه اليي
ْغل الس ْحر                    وعندي البيه التل شك
يك عند الناس تقديري من هب

            وإسوارة البتْشعي متل الفجر            
، وتصاويري        بْتغار من فني

طر                      ْخلقتكك أن ما بي سطر وسب
                     ت عيش تت جناح تْعتيي                    

          ضلي البس تياب العْطر والزيهر          
ْجنينة زهر ما بتْقدري تْصيي 

             لكْن أن بْل خواب العطر...             
ه... وعبني الد ما بْيْقطع السيك

مل الفكر،            ك جب               وما زال ما عندك
ولك أطول من البور                                           لو كن طر

ه.   ل بتْكبي، ول بشوفك كبيك

 ٤۹



وق شغل البال طلي ت حتي يرر

وش، يلل ْبكم الناس مْغشر
، وعن ْقروش وبْتسأل عني

ن بل فْكر، مش بلال، عندي غك
ه قي منْقوشك اري حب وإْجرة نب

شو ْببي فيك�؟ حاْجبي ْطوال،
ه... وعْطر الل أْحل من الرْدكوشك

لسال، ح مع السح وببي إتبرجب
وش... ك من ْرمر ْوما يْطلعو ْرموشك
رزال... طح عك ما زال عْندي عالسم
ْحر مفروشه ب، بلسح يلي قصب فك

... ت حتي ْيروق شْغل البال... طلي
من شْغل بل يبْسْت ْشلوش...
وت تْغرق، وإغْرق أن بلشال
ه بلكس،   ه زغيي لييت نقطب خك

وبلكس مش رح تكقْدري تْفروش...

٥۰



طي النرزافك ك عا شب فك

واك ما إل غايكه إلي هب
ة الا ف لكها ْنايه... صي ي قك
ي ْبناحي ْبت طب بلعبي صك

ْرحبي    ميلككه جر    والل بـكقي عالل
زي ه حب بغمك اي... ون نكه راْيه وجب

وق فْت مْتل بلوزتكك بلسو ما شك
وق... ي ودر طر شك يي العك يت فك وي رب

يي عا جْسم ْمشوق ابيع دب وصب
ليمو من ْجديد الْقرايكه. يْتعب

ه بعيد ري ل تْشاْرعي لو كنْت مب
ري ْبارة القبرميد  وما عدْت مر

ييك من الورد شال ْجديد ع حب
وإْعل لكك من الصْبح بْردايكه...

ه   ول الوْقت مْصفبري  إمحك عا طر
ا: يا نْطْرت ببري قالْت لكك: ل

ههْيدا الصم ب مْنوع بلري
ْيك تكْربيكه... بْدن هب وْننا ما ب

٥۱



ط النر عبلي ْشوي... فك عا شي زاك
، وقلت: ي خـبيي طار العقل مني

بيي    ول اليبوم بروس ال وضلييت طر
ك ْمرايكه. ر لْشفافك بيث النم

٥۲



ي ريت

          بل انْشغبل وانربْت ديري           
                     وتت الشيت ع يْزحف ْناري    

       ... ل هلقدي        شو صار�؟ قلْت، منْفعك
فتاح أساري  ك مك                        وإنت معك

         ، دي مان كتي طْعمو حب        لْقيْت الزم
ن قببل ما كيلْت مشواري                        مك

بت معي يبوم السبت... واليد             ْكذك
ومن وْقتا ما بتْنظفي نري...

دي           يفكك... ول رب        ل كن ْيك طب
اري... وي و بي زر ول شْفت وجي

       ، دي        اليطان ْسعو حكيت عن جب
ن ْخباري... والكس ع يْضحك مك

ص أْحزان ما بتنعدي                  عندي قصب
يك ع بتنروح أشعاري                      من هب
         ...          ي ريت عر الل مض بيْندي

وق ي ودر ت ْشفاف متل البوخ شك
رد شالك إْقطف ْزراري. ن وب ومك

٥۳



بْرك الهوا بيدين

لييل ي طي حدي البيت صب
ببعيْد بْرك الهبوا بيدين ل

ْطرح ما كن الل ... والقرميدوزمب
رمر زمان يد  ومب ني العك راح مك

واويل ..وما عاد ع تْطلع مب

�؟وين السهل، والقمح، والحباب
�؟وين القصايد ي زمان الغاب
ن ورق بلري هْربني ْ ...صك

ي طي بي الورد والنسين 
...غنييل... مع كي دمعة عبي

ل الشوار وي وق خدن، طب ...عالسو
ار ...عا ْجبال خْضا، عا قبر نوي
...روح الل كنت كيها أسار

...من وقت ما سافر خيال وطار
...بْشك لها وبتضلي تشكيل
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...وسطوح ع بتضلي توميل
ل مراسييل ...وما ف حدا يْوصي

من وقت ما تركْت الهل والبيت
...تت الشيت وْحدي أن صفييت

...والليل ع يْطفي قناديل
رور يل ي طي كشة ن دي ...وب

وي بر أزرق موجتي زغار
...ت ْيملون لدي بب الار
فيي عاب الار تْرتيل وصب
.من بعد ما بكيكْت مناديل
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متل السينونو

ْت معي، وبلبيت غيي ما التقى، قعدك
بت إشح كيف قلب بيْعشقا وجري
يت العيون ها اليياس مشي عا قدي
وعا شفافها عليق خيال معليقه
نون قلتليها عندي لك ساعة جر
قالت: "مع ْمجاني ما ْبك بقا 

خلييك هادي متل غصن الزيزفون
م شقا"... يت إيي يلل معبك قضي

لكْن أن من زغْرت ما قدرت كرون 
ْمشقه... وره بلفبراغ ْمعب بْرواز صر

نون  بْش بعبكس السي، وبييب ظر
قه... ه ْمصدي ق عندي شهادك وت تْصدي

نون... يت إيدي عا شعر سابل، حب مدي
ي، وما بقا عندي ثقبه... بدي قالت: ما ب

كون    متل السينونو طارت، وغطي السو
   وما بي كيف وليش�؟ ضييعْن السؤال    

ود الزنبقه. ْت عند الباب عر وْكسب
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ه ما أكـت بوسك

رقه يينا مب ق عا حب رب ْمبارْح مب
قبه والوْعد مني بياْخدو سك

، بسي متل ْجنون ْ ه ما أكتب بوسك
يو الربي هيك ْيكون�؟ معقول إن
رقبه. ي متل وب وي ف أن وهر ونْرجر

يا ترْكن وراح... شو تنييْت ل
عو، وما يردين عالبيت... إمش مب
شوار الهوى كفييْت... ي ريت مك
وما ْرجـكعت للْحزان، والفكرقبه.

ورة إلو ما شلْت من بل  صر
وما قـْدرت إْمحي العْطر عن شال
معقول ْيكو الناس عن حال...
ريقه ْشفاف متقبه... وتْعمل حب

يو عرفْت السار ي كأن إمي
يفي أخبار... ي تأل قالت: ما بدي
ك ما كنو قبل ساعه كْبار خدودك

ْرقا. ول كن لون ْحرتكك زب
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جرح الهوى

لْوين كي البل بْعيونكك الك
      لكْن ما عادو يْقشعو تمي...    

لو ببكك ْمقفيل... ْ يش صب قدي
تاقي�؟ يش مشيْ وما بْتعْرف قدي

ل ْعر يْتغزم قـروم افْتحي، ت الشح
ني... رو سيْ ْ بي عر   وإشْح لكك عن حر

رد فرسيتانكك اْلمل ْجنينة وب
    وبلشوك ننا ليش موعودين�؟   

ل بينا الوي والل بكقي من حر
ور... وْحروف ضراني كْشة صر

لي إتأميل وت نلتقي ع ضب
كك عني هوا تشين�؟ ما خبي
والقعد الهجور ع يْسأل:

وين الل كنو هون سهْراني�؟
ل وي رح الهوى بقلوبنا طب جر

يك وخايف ل يْض العْمر كيو هب
وحي. ْجرر نوت... مب ونْضلي حتي ْ
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يْت فيا    انغشي

حا بكْمش سينكه، وبْتضلي هيي مْطرب
حا ح إْجرب وكم اختلْفنا بْقول: مش رب
ه عبنيد ري الهبيئه عبنيده، وما كنْت مب
ْصلبحه وْتا تكْرفبع، ما عْندي مب وت صب
بييا بيقولو الناس: هارون الرشييد ب
حا...  وبيي بيقرولو كن أفقبر من جك
و البديد... ونْظراْتا من بْعيد بيقصي

حا... يا بكلْمب بيصي قلْب تْني ل
وف حال كتي بْشفاف النبيد وبتْشر
ه بتْشلبحا... ري يت مب وبْبلوزة اليا رب
تل ببريد هرين بْبعب هر... شب ل شب ْ صب
به... شي ول ْمرب ت نلتكقي... لكْن عا طر

حيد يك رحب إبْقى وب حيد. وهب عايش وب
ول الليل عبْين ْمفتيحه... وبْضلي طر
يْت فيا عالكيد يدي الرا انْغبشي هب

بغرول ما كنْت عارف عبْصها عبْص ال
ه. ليحب صابكه ْمسب ينيا عك وش عك وْرمر

٥۹



ي الل تغيم وي الاض هر

 ، بغييْ كير. ما ت ي ما تْسب طي خب
وتكك...  لكْن مش ْع إْسع صب

صوتكك ع يْتخبيا مني خلْف الغابكه... 
وغْيابكك عن عبْين كذبكه، 
ه...  والكذبكه أكب من لْعبك

ه...  عبك رن نْش ْدروب الكنت صب هيك تلقبينا وما ْقدك
قت الفت يلل كْنت بْقلبو ْحكيكه...  زي وْمبارح خب

بْزعل قبدي الببْحر وأكت
ْكم بْفكير فيك نكتفكه...
ر وقنْديل الل كن ْمنوي

ْطفي. من وقت الل ْزعلنا... مك
   

رت مني وما ْهبرت،  ْتجي
ي،  يفك ساكن حدي وبْعدو طب

ه.  بْفيي الوردك
ه ع غنييلك متل العادك
غنييية عصفور الوادي. 

ْعر الشقر،  وع إتذكير شب
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بْون أحبر...  ه الل ل وبْلوزك
ع إتذكير 

: كيف ْزرارك وْقعو بلليل وقلتلح
أوعا ْتاف، 

ك كنو عا ْشفاف  وْشفافك
 ... ْرد ْمقشي تفياح من الك

 ، ي ما تْغيي طي خب
، ي الل تْغيي وي ام هر والاض قدي

ح فينا نكفيي... حلك مش رب يا قلت: الري ل
الْركب فينا ضاْع

فحه... ت فينا الم وضاعك
ر...  وح... ما فيي شوفكك صوره بقلب البيت، ْخيال ْتجي  وجاوبتكك: رر

يتك بعت الفْكر، يك بْعد النار، تغطي ق إين ، وصدي ك عالرفي طح ما فيي حك
فكه.  ْ وصت تر

 ، بيك متل الري البوت، ما ْبْيدا فيي حر
ي ع يلْحقن... وي ب منيو وهر وع إْهرر

ي بْيعرفْن�؟  وح... وبلشارع مك  لوين ْبروح، وما ف عندي جسم ْورر
ر...  جي تْكسي متل الرمب وك

وْعيون ما فيا نس، 
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يي إتذكمْر...         تركْت الناس، وإسي ما فك
بيت ما ع أْعرف ويْنو...

ب إتلق مْع حال ... بكتعبب...  و كم ْبري
ب ح ضلي ْمعذي لكْن مش رب

، يك إنت أقوى مني مش رح سلي إن
ْب...    يو ْجروح ما بتتقطي وإن

ه  دفك يت لعندي صر يلل جك
ه...  دفك حت صر ورك

ه ي إعشق بركرك كك بدي غيب
ه. دفك وإخلْقها من قلب الصو

٦۲



جردة حساب

بْفتاْتا،  ر ل ْ ه من سك ري ما ْسككرْت مب
طر عا بْلروزاتا... ْحلها، ول العك ول كك
هيرون ويْسهبرو...  ول ْعيون كنو يْسب

ول بذْكريت فْرقبعو بوساْتا
و...    يي ْشفافْها يتكبسي   الكنت عا ت

ْداتا... رو نب ر، وْتجي جب صارْت حب
و،  تيب نبق... خب وصابْعيا التل الزب

ْكتا... ْت ضك يو بلعب ن وما عاد رب
كيرو...  ن الببْعدها بْتذب وهْيدا الكب
تاق عا دْعساْتا  ور ع يشيْ ْمجر

و...  رن من زمان تْغبي وب ودي صر وهب
ْت أبْياتا... ه الل ْكسب يدي القصيدك وهب

و...  روف تْغبيي يتا، لبكْن ظر ما نْسك
ْعراتا هبب شب غ دب ايك يْت للصي دي ورب

و...  و ما بْيكبب … ف نس مم تْكبي
ل جْردة ْحساب               يك لول بْينْعمب               من هب

اي ذاْتا.   يي من ضب بْتكون هك
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بنت الرْضج

وق ها ْمشر ج القبدي ْ بنْت الضب
نيييه اس جك تبركْت إل بلري

تيات مْتل ما شْفت بلسوق، سيك
ينيي وش عك راها ْرمر يو وب شيْ مك

ْحر مْعجوق ومتل الكأني بلسح
فا نييه... بليشْت إْحك من صب
بقلوق... ز ل يدا كرب يها: "هب قلتل

ش من الوْدين صبحييه...         وي           ْمحب
ْحروق وهْيدا عنبب تت الشمس مب

غنيت إلو فيوز غنييحه...  
واللوز قلبو ْمفقيع، ومشقوق
يه”... ي ي عص حري وي والعص هر

وق ضكْت إل، وقالت: "ما فيك تْدر
... ق عليي وهيدا البك ما بيْرر

ْعشوق،    يك عاشق ومب فكيرْت إن
..." بي ْشويي ي دونوان، تْصب

ندوق تا ورا الصي يتا... وبكسيْ شدي
واليي  والرض ببْرمْت من حب

يم بْسوق وق ل وهليق عا هاك السو
ن ْل... فاْضيه الكي وي بْتقول: حب
. غل ببيي ه من الشح د إجازك وآخك
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خب وملح

يها: مـــــــا بْـــــــريــــــد ْتتيي قلتل
يي... ي تْمل هب ـــــدي ـب ، ول ب فيي

منا، معقول بسي اذكري إيي
قع عالرض ْما تلميي�؟! ْعري الوب
ر من شهْر أيلول عالرب نطك
ليمي بكْشفاف، وتْضميي ت ْتسب
ص الْعمول وكم رحْت ت قبري
ي... بـكتْشاْرعي... والـبيي بتلمي

ول،     ييعه الصر     ي ضايْعبه، ومضب
بميي�؟... وما بْتروصلك أْخبار من ي

من كت ما عب فـروت بْلهول
ه ْتي زبمان، وصْت عالهكمي خب

قالت:  ما إنْت ول أن مبسؤول
يي... يي ي ابن عب لكْن ضب

ية الخلص فيك تْقول: من جك
ـكْنكر، ول ْبرون خب وملْح ما بك
ي.   وح طْعم اللْح عن تكمي ت ْيرر
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ر سْرن ساحك

بْرن، ومـا عْدْت ذات ر سب ساحك
ورة عبذابت... ــن صر وْطلعْت مــك
ـــْريني  ري الل كن ْحقول عك ْ عر
أسات... ه ْطيور مب وعـا كي شرب
بيع الوْرد والنسين، ــــا رب صـــــفـي

ن بألـــْـــــــــوان ْضكت...             وتلوي
اقي ْوز سي ْعيونو يــــــــا إميي جب
ات  وي ـــــــــريق كبي جر ـــْركو حب تــب

ك اللوين       ــــــرام شفافك : "حب       قبلي
ات  لمب و سب بْعرفرو ْيردي مـــــــــــــا ي
نبب تْشين  : ي أْحل من عك  وقبلي
ت"...  يي نب من قبْطف دب  ْببي العك
ر سْرن، وليش زعـلني ساحك
وبْينْقلو أخـــــبـــــــــار، رفقات�؟

   وبيسألون: كيف�؟ ليش�؟ ومي�؟  
ار ما ف حك يْشح معي شو صب
وا تــــــــــــا ركدي عبْقلت. ول ف دب
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زرار

بْدها�؟ هيدي البنت ي نس شو ب
بْدها... خْتيب عبذاب الكن عــــــا ي
وز ْعيون، أيي ْعـيـــون�؟ بتْدب بك
ي مــــــــن عبوايدها... وي والقتل هر

ـــهْـيـــــــون"قلتلها:  دول بن صب
ك كن قايْدها دي ـك وم جك الْرحر

ي الليون تْربب ين، وك تــــــا تكْربب
ْلها... ْ ي تك خبلي السفينكه الـــــــرح
بيون وخبلي الشفاف الن زْهــــر ل
ــــوايْدها... ه، وفــــب بوسك تْدفبع إل ب
مْفروض ْنلبق مــن ْجنون فـْنون
ـــــــْدها... ه ْنضلي نوجك أْعذار حاجك

ــون     وما زال ع إْحك مـع الطاحر
وعْدها ره لكك مــــــا ْعرفْت مب ْ وغب

بقلح ي ليل: قيْس مش رح كرون 
ْدركك لــــــو بعد سيْنتي  وْزرار صك
ْدها". ي مـعــــــــي عالبيت آخك بدي
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ه بقلب كتاب صفحب

�؟ راح الزمـــــان وشو بقي ليح
رمييه ـــــور عالرض مك ة صر كومك
ي عـم بْتصيح عند الباب والرح

نيييه ...فكيرْتا عالــــــبــــــاب جك
ول غياب تشين جاي بعد طر
لبكس وراق الـــــدلب طاقييه
لي زبهره مفتيحه بلغاب مـا ضب

يه ـري ـب بوت صْعب بأرض ب ...وال
ْوت، ما لكك أْحباب ي سيني خب
حه�؟ مــــــا بتنْطري عالفرق شوي
ما بتلْبس بلعيد أغل تياب�؟
ما بتْتعب من الشمس للفـبييه�؟
و يْبم الولب، ـــــدي ـب يش ب قدي
يه�؟ ونْضلي نكب متل خــــــــبي

ه بـكقلب كتاب ...أعمرنـا صفحب
ـب واللون ق منا الك لول انْسب

مــــــــا تاْكـمـو ْعيرون البراميحه.
٦۸



ن. زمب

ه وبي أْوهــــــــــــام ـب بي القيق
ام دي ْتيار قك ــــــــن خك لقيْت الــزمــب
حامـــــل بإيدو دفْـت، ومشغول
امـي ــــــم يكتب ْعناوين، وْاسب عب
: "أنـا عـــن ْكمت مسؤول قلي
بْت، بْتقوم القيامه... لول ْكــــــذك
ول ني البشب عا طــر ع راقب سيْ
أصعبب مــــــن الْعـدام أْحكم
عو اْلصول الل بيْتعبو تــــــبا ْيمب

ه...            امك وي ي دب           ْجعو الـفــــراغ... ورك
ول              ك ش اْنلق عالرض حتي ْيزر
      إلي أن، وْشوخ أبعـْـــــــــــــــلم      

ك�؟ قرول   يش ْعرب ْسألتو: إنْت قدي
ْت إلهام...  ـــــــــيي تن، وحب ـيي  حب
: أن ْمهول مـــــــــــن ْمهول قلي

يي بلناس          ومــــــن كت ما عب إلْتك
م...            ـدي إيي يْت إني عك            مــــــــــا فْضك
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ه عن التعتي صورب

ضييعْت ساعة وقت مـن إيدي،
يدا الببحر مــن بر تْنيدي وهب
ي نونو … لوْين فيح طك ك سير وْعدك
ه�؟... ت إلبقو عا ْمطارح بْعيدك
بْقلب العْت ع إْعرل مشاوير
اعيدي... ... تب والل بكقي مني
ي يات ْشلْحتا بلبك ة حب قصي

واعيدي... ت مب من بْعد ما اصفري
ه بيْعْجبون ْكتي ضي ابيع فك صب
وْشفاف كنو يلبْسو نْبيدي

ْرح كبي ار جر تركو زبمان، وصب
وما عاد فيي إفْرح بْعيدي...
ييع التفكي  يلل عبذابكك ضب

ول بتعيدي ذات البك عا طر
رق إنت عن التْعتي وره بْوب صر
هْـريــن ه بتروقـبفي شب عا كي كمك

ه. ي قرميدك وبتكشلبحي بلبك
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أن والبحر

قبلي البْحر: ي صاْحب شو بك�؟
لب شهْر ما مرْقت ْبواري صب
باك  وما عدْت للحلوين تْرم شيْ
ْت أفْـكــــــــاري ـيي تْـن وحب حيي
صيياد شاطر إنْت، ما بنْساك...
ْركـببك شقييْت إعصاري... عا مب
جاوبْت: يـــــــا ْبر الن ْبواك
ـــــاري يك صاْحب، وجب وبْقول إن
اك ليق مع النسي عايش أنـــــــــا هب
ْت مشواري مـــــن بعد مـا غيي
ـو معي البراج والفلك... غلْطر
ْربو من الْقدار أْقداري... وهك

د الشواك ْزرعْت العدم ت إحصر
و يْشتي غْمري�؟ ومي الل بدي
ـــــاك ضي النْظر ي ْبر... بكتجي غك
أسار عْندي لـــو قلْت للموج

قو ْمواجبك بأساري.    دب    يْيتْشب
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والن اس هني تغيي

الكنو عا بب يْسهرو،
هبر...تركو الس

ر، تت القمب
والبيت ما بيتذكيرو...
دا دا بيْعرف حب بْعدو حب

ي هالصدى�؟ 
ت قولب أن تغيي

و�؟ ني تغيي واي الناس هك

ك إل ي زنبق العطر الزين... ْحدب وب
ريق ْمنتيفي ْوهاك الْوراق العالطم

ورة أن الهربن من خيل السيني... صر
ه كتبْتا آخر قصيدك

و... وفيا القواف تكسي
ْمني ابتدا الشوار 

و�؟ يي في الطيور الطب ي رب
وكيف النايه�؟

م صوره إل...  والعدب
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و. وق ما ْع بيكشْتون الل اْشتب وبلسو
طي الهدير، ليق نس عا شب وديعت هب

 : والبحر قلي
بي المي�؟ زعلْت ي شب

 ما زعلْت...
 لكْن ي بر،

رو...  ي ريت نتفكه تأخي
قْعدو معي بْفيي الشجر، 

رو... وتصوي
 كن الربيع كتي أحل منْظرو... 
و...  ح بعبي السم كن القمر ما تري

م ْعري كيها، إْخدو معن أيي
وما ضلي عندي ْعر حتي إْخسو.

 
مْكسور فنجان، 

ه عالطريق... يي شبْت قـبهْـوك وما فك
كيرو... بت إني إفتح بْواب الل بين وبي حال تْسب جري

ما لقيْت مفتاح...
ْكن واقف بقلب الريق... وقع مني وترب
والارس البيضلي عا جْس الدينكه قال: 
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ينبك إنْت�؟ مك
تري إس ما عندي...

رو... ْرن بعد ما أْهل الدينه ْتجي هب
و... ْتيب وهليق أن ع إنْطر ْمواعيد متل خب

يي فكيروا، معقول فك
... ومعقول مش ْع يْسألو عني

و.   يو تْياْبرن يْتغبي أن الل ْباف إن
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السام

بو ـي ْنـنا�؟ كبذي ْسألنا السام: مك
بو... ومن كْت مـا عكْدن السؤال ْتري
قلنا: اتْركون... واْسعبه ْكتي الطريق
ـدا من غي عبيلك تكْقركبو... ويكن حب
ون عن حقيق�؟ بب معقول إنتو بتكشيْ

معقول ننا منْتعب، وما بتْتعبو�؟ا...
كم ْعشييقه تْروح ت تْلق عشييق
بو... ـــــــار، وبتْتعبجي بْتاْقبرو الل صب
ار بلبْحـــــــر الغبميق   وبْتافْقو البحي
ْركببو�؟ ي، ومب وي يع هر وما بتْفزعو ل يْضك
تيق وق العب ْفنا أسام ْعتاق بلسو شك
بو... ْتقطي ــــــم يك يياطي عــب ين خك عا دب
قيق  بيو يخدو الس الرم ف نس حب
بو   وف نس ت يْلقو أسام، تْعذي
ودي الطيور الفبوق بلبوي الطليق وهب
فبر مـــــــا ف لهرن أْسمء، وتْذاكر سب

بو.  ْعر، وبْيلْعب يك بيغبنيو شك                      مـــــن هب
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عيون الرض

يرون الرض عـــــْم يْغرق زمان بْعر
بوان... و ْعليي ث بي ـب يـــــا ريت تْص
متل غـــــابــــــــات بْبلد الغبريبه
بْعرف مبكن دي مــــــا ب ـب وأن عن ج
هيبه ه رب ـــت ببوجك السفينكه ضاعـــك

وان     وصْت مْشلوح عـــــا أبعبد مب
لْعو من نصيب    يوف الكْحل طك    سيْ

ْعت ع ألحف أغان... وككت ما وجك
ه ك عيبك ــــــوز، وْشفافك عيونكك لــب
بــــــاغ الرْجوان... لع مْنا الصح طك
بيب" ي تـا نعيش كمة "ي حب تـبعك
ــــــرام تْكرون مليانكـه القبنان... حب
ه ني قـبريبك ه، ومك ومـــــا زال راضيك

عان...    وري عالْصــر أْكترب مب   ضب
ه  ئيبك ني الكب ـــوا سيْ وإْشلح بلــــهـب

ه...    ــــــري ـــــدي مب ْرن عالــــــقـب يو عر    لن
يانكه.  ْمر أكتب من خك ياع العر وضب
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كي القصص إلها نايكه

ك صار حْل بعيد.  ، وكمك ما بتسأل عني
ه بتْعرف  ري ي ريتك مب

ر... ريقو، وما نطب ن غيي طب كيف الزمب
و ْيروح من عندي والليل يلي فات بعيون ما بدي

... شلْحن بقلب أحلم الل ما فيا بشب
فيا سؤال البْسألو،
وما ف حدا بيدي 

إلي الري عا غْصون الشجر.

ي البور ما عرفْت ليش الناس مْرقو تت فب
ما جابرو إل
ْب...  منيك خب
ما تْطليعو فيي 

ر... أن التوك عا بْواب الضجب
معقول هني فكيرو إني حبر.

ع إنْطرك تت الشيت،
بلري،
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بليه الل فيا ذكريت العْمر،
ر... وب ية صر وْشوي

... هون الشفاف التل عبنقود انعصب
ْيطو  هون البرير انكري خب

تت قنديل السهر...
هون الكحل يلل متل سييف انشهر...

هون العدم من بعد ما رحت...
وي القمر. وما عاد يزورن ضب

زعلن�؟ يكْن... 
ليش ما بقرول القيقبه كيها، 

وما بقول إني عايش بقلب الطْر...
إنت حياة ْخْستا، 

وما قدرت إني وديعك 
من قبْل ما كفيي السفبر...
كي القصص إلها نايه،
و، والنايه جاْني تكسي

ر. حو تت الطب وترم
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عصفور بلغصن العبب

بْتضلي ي عبصفور بلغرصن العبب،
ه بك وا عالْصطب ش سب ْردك ما بتْنل نْدب
ه... بك بييْت بلفنجان قهوه طيك صك

بب... وقا ن تيي يْدر سكير قليل، بْيشيْ
مْعقول هيك تْضلي عني ْمتب

ْشب... ل ْقبلت ْنك، ول ْشبْت من مب
ب وف وجيك ي صب ي شر بدي ْب: ما ب جاوب

ب ل تلوم ْطي ْزغي عالتلي رك
ه كتببك ، ول بْمب ْتعلي ه مك بدرسك ل ْ

ه... وهبك لكْن معي شهادات فكر ومب
ْطركبكه... ال أكب مر يت بلوي تدي

ه... ْل عا ذات الرتبك و"موزارت" ما وصي
ْركب ناح مب بيت، وجب يت ب ري حر

لعبب... وأوسع من ْقصور الملك مب
بب لبس عبايكه شْغل ا ْمقصي

ه... بك قه من العاْصفكه، ول ْمقطي  ل ْمخزي
وأْدين ما حليلْت كيف مركيب...
ْرعبه... وت، والنتاي مر وْحروب خب
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ه يبك هيدا غبن، وعندو كنوز ْمرت
هيب...   ويل... ْمدب ر" طب ْكوب      وسيييارتو "جب

بكه ه ْمعذي وهيدا فقي العاش عيشك
ب... ريقو دبْدب من الروع ماش عا طب
ب بْعرر ين، وبي هْندي وي وما بي صك
ْغرب غول، وفارس أو مب وتررك ومب
ب سيب ْ احْتن ي قرعبه، وصار عنيا سب
بكه... ْفنا البيوت ْمخري عا قدي ما شك
ه يبك ضاره ْمعل العصفور ما عندو حب

يي العبزيز: ي قرول ي خب من هيك بدي
ْعن غبب.    ني غبب، ول ْببي ْيدب    مب
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اسأل حالك

مادي ندي رب أن بلربي مــــــــــا عك
بادي احب مب د، أبيبض... وصب أسوب
فييه ــو خب ابـر ـــــر ألْعب ْ ـــض سك وبـكْرفــر
ـــــــر مْتلنا إنسان عادي... الساحك
يه بيل العاْمري اْطلبعي ْمـــــــن تْياب ل
ت الببوادي... الْفيا ْكتي مـــــن صب
طييه... وف مـــــن ساعكة خب وفيا خب
يادي... ــــوقبف حك طييه تْخدي مب خب
يه ــــــرا البْتكون أْصـــــــل ببرببري ـب ال
ه  ـــــــــوق شفافـْها حرب البدك وفـب
... وحــــــــي ْعطيتا ت تْكون لكيي  رر
ها عصفور شادي ـــــــْرت ْبوي ْوطك
يه  ـــــوعي القبوي ا أْصلها ْضلـر ـــــــوي حب
ه...  لْعي ببلدك لْت من ضك وأن مـا شك
ه الغببييه  ق الفكرب وقببل مــــــــا تْصدي
ينا وت جك : إذا للمب اسأل حـــــــالك
ه�؟ لدك و بْيبْوم الــــــــــــوك ليش بْيْفرحر
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ت تْرق

رشتر هذه القصيدة ف ديوان السابق "ل تفكيري صار الهبوى ذكْرى"، ن
، أسيتدركه هنا بلتصحيح: ل منا خطأ طباعيي  وقد ورد ف البيت الوي

ــــــــدي البحـر والليل فـي عندي حبك قـب
تك�؟ ــــــــــن عبذابك إشيْ يي مــــك ولْي فك
ي صــــــار يْركض بلهبوا دي الصفصاف حب
ت أيـلــــول زْهـــر الليلبكـــــي. بتيف شيك ون

ْقعدي صفييْت دخنكه بـعـد نــــــــــار عـا مب
ى وسألْت: وينكك�؟ ما سعْت غي الصـدب
مـــــا بتسألين كيف كنْت وكـيف صـار
دى�؟ ــــزين وْصخـت وسع الـمب ْعري حب

ك موْعدك  إل مـــــــــــــا كن أكت من كب
ر ربـان الشجب نْت هك ومــن كت مـــــــا دخي
وح نـــــــام : رر و زيت قلي ــــدي ـب وقنديـل ب
ـــــــــم يْحي القمر... جاي الْبد، والغي عب

يــــــن الغياب: ـصـفـور قبلي بـعـد شهرب وعب
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ا... بيي ـبي ب ــــــدا مــــــن الناس خب يكن حب
ل عليا الـبــــــــْـــواب فـي بيكون هليق قـب
ا... يي و حب ْطـرر ـب ــول الليل ن اس طر ـــــــرم وحر

ب ــــــــــــــم تْتعذي وقبلي كبـمـان ْكـتي عب
ريق ـون، وبْقلب حب يك واقكف هب ـن هب مــك
بــي ه تشب وتـا تْرقــي وفنجــــــــــان قهوك
ـــْرف الطريق. ه لكك عيرْت عـــــا حب قهوك
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تيقه ما بْسكرن بْيوت العب

بينا ل تككْتبيا، ـــــة حر نــكـهـايــــــــــك
يْحيا... ل وإذا عندي خـبــــطاي، صب
قيقه ه اللبسه تْياب الرم الــــــــوردك
حيا... ــــرب ْ اتركيا تْضـحبك، ول تك
ْببيك متل مـــــــــا ْببي القيقه،
ومــــــــا فيك هالقيقه تنْكريا...
ــريقه ر بقلب الـب بعي تــــــــا نْغامك ت
وقــــضــــــــاي ْمعقيده ل تناقشييا 

قيقه     لف الم ــــــــــــه خب قيقه رايب   دب
القيا عـالــــــطــــريق ووقيفيا... 
ــــور الغبميقبه ـوح بْبحر وسفينة نــــر

يا     عك ــــريـقـه... رجي     إذا عندك طــب
ديقه ك صب بْصاحه... ما قدرْت عكدي
ـــــــــْيهــــــا... وبْتعْرفيا حك غـب لن
وأنـــــا مــــــا بسكن بيوت العتيقه
لني رْعــــــــــد صـارخ بلليال...
وت فيا. ْخلقْت بلعاْصـــــفكه... وبْمر
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الهول

نيد د العب ْ ـــــدي التلج والبب عا ْدروب حب
حيد... ـر وب ، لْقْيتن شاعك يي تطليعْت فك
قه، تياب عا جسمي مـــن زبمـان ْمخزي
بيد... مـن وقت مـا اليياط خييط للعب
به عبـبـيـــــر الزنبقه، بعلْمي كنت إشيْ
ليد�؟ ليش انتىيْت وصار عا ْشفاف جب
ـو ْمعليقه... ـنـي ليقت مك ـــــــب البكك عك حك
ض الشعار بلسعر الزمهيد ـم إْعرر وعب
ي ما التقى... دي النسان يليل كـان حب

ا ببريد...   دي   راح، وبعد مـــــــا راح ما وب
ره ْمعتيقه، من بعد مـــــــــا صبييْت خب
حو بيوت القبصيد كس اْنرح، وْتري
قه�؟ يـــــا ْزرار فوق الباب ليش ْمخزي

يد...         وف عك يد، ما ع شر         ي شايفي العك
قه قول زقزب وْطـيــور كنــــــــــــــو يفري
تْركوا السطوح العاليه، وتْركو النشييد

قا     دا ْيك معي غي الشي     مــــــــا ف حب
ــــــاع بلبحر الببعيد... يال ضب حتي خب

 ۸٥ 



يـــــــــن القيقبه الرْطلقه�؟ ولا سألْت: وب
زيد      : "مــــــــا بقا تْطلب مب اْلهول قللي

يقبه ـْتـيب سؤابل، والـــــْبـــــــواب ْمغل خب
دي إيد... ديق... وعـا القيقه مك ْدن صب خك
قـــــــــــه... لك ْمـفــــري ْ بسي عر بتْنال منا ب
يد"... صك ت تْزرع، وْتمع مــن بْيادر حب
ْت، وْعطيتو ثـكقـــــــه مـــــن يبوما تْغيي

ْعي خلقْت بلعبْص البديد       ومن دون وب
بقا...  بم ب ي شوف بلعال بدي غبْيو مــــــــا ب
ليل وقْت مـا كنْت مْكسور البناح هب

ـــــديد.  ي عبطان ْجناح بكيقصي الـب وي   هر
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ما ْباف من واحد جبان

بان، والري ما بْتي كبعب السيندين، عندي ما ْباف من واحد جب
م براكب عالسم يْت ال ي قـبْص الكن. الرض والشمس، ودي يرت عالري عك

. دبهب

. وْكتار غيي نس بـكْنيو من خبشب

وح،  عبد رر بْكيو عا مب

عو القـبرايب، والجانب والعبرب عو النبيا، جب ْ . جب

ب . ت يْضبو قامة جيل الْهدن، والْهدن من فوق نزل بلغضب

عا ساحة اليدان متل الور واقف، 

ب ب�؟ ... والك أيش الك

رو انكتب .إسي بـكغي النار ما عر

ر،  وج البحر إمش، وروح عا بلد الغجب ْركب العندي عا مب ي مب
عر جر... ت نيب بنت الشح يي وحب وبكه إل من يوم ما ا خلق مب .مطر

هر الغي ت يْرس قبرخيي وقـبف عا ضب . ال بْدها إْهدن، بْير
يوسف كبرم... ْجنينة التفياح، سيييدة الصْن. عنوان بيت ْمطلي عال

ي، ومعي ْحصان الل متل الْرد،  جـكدي
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دي النظر يكجي الرض عا مب عد البك . والل صهْلتو رب
صاري بْضببك ببيوت شعري، بتكبك سهران عا أماد متل الرمل. بْقاوكم حك

ضور ول ككب . ما إلها حر
يل من ب عبيد الرض، برك بيقدرو يْحو جب بملككه، خاطك يول ال حْز خر جب

جود . الور
عود ه تت الرو فرا، بْكيك وه صب قد الل فوق وجر . شايف أن حك

عود عود التلها ما ف ور : عندي ور
ْعطش ول بكعطش. ما يوم بْرم ْسلح ل، ما بْيك ر الوي ْبي متل نب .حك

ْك أن بعد ما بك دير العاْصفه، ْبك أن، ومن ب .بيْحك الرلود... وروح هب

عري أن،  عيد العقل عا شك بيْشهبد سب
ْجدو كبتب دا بلشق عن مب تل أن ما ف حب . ومك

دا،  د حب يو البحر البعيد ما بياخر بعرفو إن وت ي
دا و الوك لي واهتي يال طب ين خب يعو ل . ْجراس الرحيل تْرب

بدى،  بْعدا القبصيده معليقه فوق ال وب
كب، إعاز من ا: "والناس قالو طر انسب عر من عك ة سيْيدة... شك عيبك

ك الْلوك... ْزغرت "... حب
ر أن ميحة سينكه، ت دى، بكْنطر وت وصب قد بقلوبن صب قو هلي الك واْن ما صدي

ه عالهبدا تل قصيدك .يْكتبرو مك

لفي البديْد كْت خب م بْمل، تْرب لْن تْكري ي أن، ْسير الك .وتْكري ما بدي
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ْجدي، ورايت، وْمرايت ونصي الكيد ب مب . والك
لح ل سك . خلي القبايل كيها تمر

ناح . نكس الل متل عالرض ما لو جك
باح طرح ما إلو نـببـْع الصم و عالفوق، مب دو، وتكبي ري عري تْمب . ي بيوت شك

ون كم، ووقفت وكجبي أعل من الريح . هب
رة البداع، ت خلي الدينه كيها قد ما لو ْمحلي عندي، بسي عندي جب والك

لع قلب الضعيف. تكْضوي إل خو وانب ْ ... تكْضوي لعبش فرسان صب
ع عالرصيف يل وليل، والرْمح الل واقك دو اليدين، ما ف غي خب مي .وْتب

ْعليش لول ْكتار، لول زغار...  مب
بفو ألفبي، وانباع الضمي . لول ْتال

ليعت مارد كن بيْتو بْقلب بـكي.. لتا، طك ه ْعك يبك . عندي عب
مْت الكبسييح الكن يْزحف عالصي . وقك

. وْشفيت أعى كن ني عالسير
بي أو حبية دوا . بْعصي أن ما عاد لزم طك

هْروتْسليمْت مفتاح العجايب كيها، والناس شافو ككيف  واحد كن ضب
نْحن، مك

ن ه، وصار ماش بلح بسافك بْحم ال ع ل ...  بْلحظه قطب
ل عصا ت يْضب الشمس الل فوق ْمبيمنكه . حامك

دي البري�؟ ض نس ضك ري يش حب قدي
لْبو النبيا�؟  يش صب  وقدي
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يل من جْرح عببي الككبي . لكن أن متل الربيع بشيك
ي كفحيا... العْدرا معي حلك أن بليشيتا، عالبمر بدي .ورك

كري ما ارتوى عر سادس بْعد فك . من شك
ل. ْببي اللعب بلنار . بْعليق كواكب بلهبوا... بـكطـْلـبع بـكنـْزب

ما قـْبـكلْت إني كرون من عبص القدي، 
اس ي:"قلح أبو النوي بْعدك شيي ب حع هب ل .إنْت"، والكبيت رح إعطيك ت تْوب

ي غبرن وقال يدا السييف، وْحصان، وعبرش بـبيي: "والشاعر الككنْدك هب
... "العظي

نيو نـبوى ْقد هيدا ْضعيف ما مك يونو الك ... والل بْعر
عرو وقال ليش بكشب كيف بْضلي تت الرسيتوى�؟ وغيي كبتبْب عا كي: "حب

ه ْمعليقات�؟ ن... ساحب بدهر يش ب ن يْعملو�؟ وقدي والل وراي أيش بـبدهر
بيان وبنات يب صك ر حلرو، من فْكرتو بيجك ومن تت... يـكطـْعنو بشاعك

ياة�؟ ْزمتو بتكْخلبق حب ة جب "دعسك

ب ما بْتكْكب ب    ... يبلل صب ك صب دا من الناس جاهل أو غببوفكرب  ما ف حب
ْعــــر:    شافو الـفــبـرق بيناتنا، وقالـــوا إل ــــــاي نـببك للشح لي عالنب. جب .صب
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أجل وْعد

إنتك القبْبل وإنتب الببْعد
ْعد ْمري أْجل وب وإنتك بعر
رد كتبتلي إسبك عالوب
يتكك بيْت بقبلب... وْعطب

وح ك حتي ْنرر هات إيدك
وح عا بلد الا فيا ْجرر

وح" "ي أغل عْندي من الرر
... ر خبح بْقرول وما بْقدك

بييْت إنتك بسي الل حب
ن يبوم الفكيكك تْلقْيت مك
ما بـكْفتح شيبياك البيْت
لو ما دْربكك عا دبرب...

شقرو نـاس ْكتار قبْبل عك
بْعرف شو كْتبو أشعار... وب

بم ما صار   لكْن بل   عال
. بي ة حر صي أجبل مــــن قك
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إنت اللحن الل غنييتو

إنت اللحن الل غبنييتو
إنت السي الل خبييتو

لو ما عيون شافو عْيونكك
ما كنْت العال حبييتو.

تحلي ي ما بْأحلم بعب
ك حتي تقلح روح لعندك
إني عن جدي اشيتقتلح

ك لظه تْمنييْت. وت شوفك

ل تْلومين لبول ْنار
لْت الشوار غبْت... وطوي
كي الناس بْيوت ْحجار

ك بيت. وإنْت بْقلب عندك

ي وأروعي تْروح دي ضلي حب
ول ْتليين داوي ْجروح

وح ْسمي ورر إنت ْملبكت جك
من وقت الفكيك تْلقيت. 
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أفكر
 

ه              امك             عندي لكك أفكر هــــــدي
يلل الفزع عا وجحك ْعلمه...

ك ما عادو متل كس نبيد           ْشفافك
م وعْطركك ما عاد يزي إيي

ش بْواريد       وكْحل الل كن يبرطك
وت ْإلهام لـبونو شلبح، ت يـْمر

لو عر ما بْيْضب مواعيد         وصب
ه... صْدر الل كن يقي القيامك

وو لْزمو تْنجيد                  وخصكك كأن
ل سلم ول ردي عبا ْسلم...

ين متل الشمع يوم العيد           وإجرب
صارو قـبديد بمعة ْصيام...

       مشلوح بي الْزن والتنيد       
وفوق الورق ع يْتعبو ْقلم

دي صوبكك إيد                 ي ريت فييي مك
وما يكون بركرا يوم إْعدام...

يد             وي ريت ماض العْمر فينا نْعك
ه... ك صبيحه، قامتكك قامك وفك وشر

      نْقطف من كروم الهوى ْعناقيد      
وكم الفزبع يْرب بكعت الليل

عي تْنام. عا ْرموش عبينك تكْرجب
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قد ي نس�؟  ليش الك

قد يـــــــا نس�؟ لبيش الاقدين ليش الك
ول السيني�؟ حو وع ْيمعو طر ع يْطرب
دو    ــــــو البحه، وعالبقيقه تْمري ْرهـــر كك
لي. يا والررسب رو جـبمـيــــــع النْبك وخان

ديد ك قلب، قلببك من حب ندب يليل مــــــا عك
مـا فيك تْسكب عْطـر ببْيوت القـبصيد
ه بْمبه ْمكسم ك متل ل ـــــورب عـــر ْطفي شر مك
بك نـــــــاْشفكه متل القـبديـد. ة حيات وطعمك

ـدا�؟ مْصفري وجمك ليش مــــــــا بتكْقبل حب
ولب عكدا ك بشب والناس مـــــن حب ْحدب وب

ل وحك               لْغيبك إل الكبون مــــــــــا نزي
بك ما بكقي غي الصدى. ومن بعد صوت

�؟ و بشب نْعـــــــدو غينكه كيف مك العْندو ضب
ي بلرفيد الرختبص ـــــــــوي يطان هر شيب
ه إلـبك ــر الفرب بْيضحبك إلـبك وبْيْحفـــر
فبر.  وو مـــــــــــــا حب وبيقول للبوليس إن
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لــــــــول كنْت بلقْب بيوديي إلب
... لب به ت تْبدك صابه ْمدري فرقة عك

من كت ما بيغار من نْس الْكباْر 
�؟ يو مبلب عي إن دي رير... ومك لبس حب

نس وقت مــــــــا كن شماد وفبقي
ي زكيـــــــر ْبنا معو ت نْعليمو ويْصك تْعك

ْل جابرولو وكسام يا سقبط بلعك ول
ر بْْشب العبصي. عاقدي منيو شاطك

 
ف حلبق يليت" عالناشك فر "جك لْسانـو شب

ق ب بلال بـاع الناْصي وتـبْوبـو سب
ل كيف الل كمْتلو بيْدخلو بْيوت الصم

ق�؟  وما بْيْعرفو النيل من ككيس الورب

يـا ربي نحين مـن ْعيون السود
عــــــود لل قبصْفن بلقنابل والــرو هب

ع  حدي بْعد إتميل وجب يش ب قدم
جود�؟  هو مْعن الور وي كرمال هليل شب

دخلب ي ا ليش تـــــا ْخلقْت اللئي�؟ 
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لي... وبلشي كيـف تركْتنا وإنتب العب
ان ـب قربكه... ما لرو أم يــــر متل العب الشح
يب البكي. نْجك رب مك ش عالم ْكم مك
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شفتكك بنصي الليل ع تْبك

عليش، ه مب ل تْزعل ي ْزغيي
ران جيش...لو كن  ع يْبعبت وب

ول تسألين: شو جرى وشو صار�؟   
ْتلو ليش�؟ وا خلـبق إنسان مك

بع من الْقد ي بنت... ما بْيـكشيْ
يْت منيو قْبل ما ككْنت... قضي

حامل عبصا ت يْضب الفكر،
وعاللْجل نْش أن وإنت...

وف نس ضاعو، وضييعو الوجدان 
هو نيسان... وي هْدمو الضاره، وشب
يا صْت      يد ل يو عك ورْقصو... كأن

ة الحزان... إغْفى أن عا ْمخدي

شفتكك بنصي الليل عب تْبك،
ْحيت الضحككه وعرفْت ليش انْمب
كن المع بيقصي عت الليل... 
والقهر صار حكيتكك يك...
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عا رغيف خْبي فبتيحو العيون،
ين لزم كرون وع يْرسول وب

ل تْشارين ْجزو الرصيف بأوي حب
يه تلج كنون. بْعتو إل ْهدي وب

مه إذا قلْت بيقْتلون، كك
ْتبييت بلغابت... لْقون...
ولول رفضْت بلقهر إني عكيش
من لقمة العبيش بيحْرمون. 

وننا ي بنت هيك بدن نضلي
... بي السم والرض ما ف ملي
ْك إعدام   سلطان حاكنا حر
. وت ينتيي عبصو ما عنيا حلي

نم ي بنْت، العاْصفه جاي،
وح لكك بلليل بْردايكه... رر

يد ي ريت فيك ْتلمي بش عك
بوب جديْد  ْبلك من البياع ت وجك

ه ما لها ْنايكه. ت تْكون فرحب
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العصار

ْربو، وال ى ع إْسعوالغابت هك صدب
بيو يْسافرو، وما يْرجعو... ني حب وسيْ
وا تْشين ماش عالروب... ْحدو هب وب
رو ْتليعو... عر كن بابيك بيت الشح شيْ

ْرح عا ْحبال الغرروب والشمس تركْت جر
و... عر مي ايد دب جع... منا القصب ة وب لوحك

وْب... ْ بزمان، وما بكقي غبي الشحر تغيي
عو�؟ ي إْقشب دي وين الربيع الكنْت حب

وب البنوب وي خيل سودا راْيه صب
شو صار... حتي العاْشقي توديعو�؟

روب وت الناي، واللحن الطم وح صب مبحر
عو...  م... ْتمي قلبو بْيروجب دب متل العب
وب لكْن أن عبصفور عالغرصـن اللعر

ي إرفبعو... بدي ول لفبوق ب ْجناح عا طر
... ما ْببي الهرروب مم الشجر يصفري
ت دت عا لبيل وشيك ن كْت ما ْتعوي ومك

عو.  م الْعصار...  ت إلْعْب مب   ع إْعزر
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