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1
إحلب أن ال أحب
يُعلمين ُّ
إلورق ..
و ُيرت ُكين يف ِ
همب ْ
2
رشب إلقهوة.
وحيدإ أصنع إلقهوة وحيدإ أ ُ
فأخرس من حيايت  ..أخرس إلنشوة !!..
3
مت قبكل أ َ
وصيك ابملس ْ
إن ُّ
تحيل!
4
نطق ..
طق يب  ..فأ ُ
أان يف حرض ِة إذلكرى ،صدى إلش ياء ين ُ
5
نفرتق لكننا لن نلتقي أبدإ ..
مل ْ
6
أ ُ
ذهبت مع إلرحي َكيف أعيدكْ ..
عرف همام َ
أ ُ
فاذهب ..
إين يأيت بعيدكَ ..
ْ
عرف من َ
7
ْ
وفرحت هبا
َ
توجعك
نظرت إىل وردة دون أن
إن َ
قل لقلبك :شكرإ !!..
8

ُـروب عىل ش ِ
بابيك إلغريبة ..
فريح جرحيٌ :اكلغ ِ
9
وإان تر ُ
كت َكل إلالك َم عىل عيوين
لكن أ َ
فهمت ..
ظنك ما َ
10
عُـيـو َنك شَ ـوكـ ٌة فـي إلقَـلب
تُـوجعين  ..و أع ُبـدها ..
11
حاليم الئال أح َمل مبا ال يتحقق !..
ختار أ ْ
سعي أن أ َ
ه َْل يفْ ُو ْ
12
نكرس ..
حنب  ..ليك نُـحب  ..ون ْ
يف أخر الاش ياء نع ُمل أننا كنا ُّ
13
حنن؛
دون ُ
َوحي َ
وحيدون حيت إلثُام ِةل  ،لوال زاير ُإت قَ ْو ِس قُ َز ْح ..
14
وقت يف ساعيت لخط سطورإ عىل ْ
إلرمل
ال َ
لكنين إس تطيع زايرة أميس كام يفعل إلغرابء!!..
15
مك َك َذبنا حني قلنا :حنن إس تثناء!
16
إلطيور وحري ِة إلرحي ..
سأكتفي حبظ
ِ

قَـليب إجلر ُحي هو إلكون ،وإلكون :قَليب إل َفس يح ..
17
ما إمجل إلصدفة ..
إهنا خالي ٌة من الانتظار ..
18
من ال ُ
ميكل إحلب خيىش إلش تاء ..
19
يكون إللي ُل كئيبا
مك ُ
تعودت عليه ..
حني تفقدُ في ِه شيئا َ
َ
20
إلقهوة ال تُرشب عىل جعل
إلقهو ٌة أخت إلوقت ُ ُْتتَىس عىل همل
إلقهوة صوت إملذإق ،صوت إلرإحئة
إلقهوة تأ ام ٌل وتغلغل يف إلنفس ويف إذلكرايت ..
21
إلساع ُة إل آ َن أان إال أ ِ
نت ..
22
لن أحدإ ال يأيت يف موعده ولن الانتظار يش به إجللوس عىل صفيح ساخن  ..أعاد عقارب ساعته إليدوية عرشين دقيقة إىل
إلورإء  .هكذإ خفف عن نفسه عذإب الانتظار ونيس إلمر ..
23
مشيت عىل شارع ال يؤدي إىل هاوية
إن َ

قُل ملن جيمعون إلقاممة :شكرإ !
24
وأكتب عنك بالدإ و حيتلها إلآخرون ..
وأرمس فيك جوإدإ و يرسقه إلآخرون ..
25
أسكت ،أرصخ !!..
ال موعد للرصإخ و ال موعد للسكوت.
و أنت إلرصإخ إلوحيد و أنت إلسكوت إلوحي اد ..
26
ال أطلُ ُب من ِ
قلبك غري إخلَفقان ..
27
يف إلالمباالة فلسفة  ،إهنا صف ٌة من صفات إل ْ
مل ..
28
تنْىس كنك مل تكن ..
29
ال ليل يكفينا لنحمل مرتني ! ..
30
إذإ جاءك إلفرح مرة أخرى فال تذكر خيانته إلسابقة ..
إدخل إلفرح وإنفجر !
31
ُ
يقول إلغريب:

من أان بعدَ عيننيِ لوزيتني ..؟؟!!
ُ
تقول إلغريبة:
من أان بعدَ منفاكَ يف جسدي !!..
32
وحني ينا ُم حبييب  ..أحصو  ,ليك أحرس إحل ْ َُمل مما يرإ ُه ..
33
رشفَ ٌة ..ال ي َ ُم ُّر هبا َأ َح ٌد للتحية
يف دإخيل ُ ْ
34
َأما َأان  -وقد إمتل ُت ُ ِ ا
بك َأس باب إلرحيل ُ -
فلست يل ..
35
اب كجر ِة إملا ِء إلصغرية ..
يكرسين إلغي ُ
ُ
36
تـَعلامت إحلياة مبا إس تطعت من إلشقاء
وعلامتين كيف أنساها لحياها ..
37
ُربام ما ز ُلت حياا يف ماكن ما ،و َأ ُ
عرف ما ُأريدُ ...
صري يوما ما ُأريدُ
سأ ُ
38
ال أريد إملوت ما دإمت عىل إلرض قصائد وعيون ال تنام ..
39
إلعقارب يف ساع ِة إلي ِد حنو إليسار
يف إنتظاركْ ؛ تَـميش
ُ

ماكن ََلُ.
إيل َز َمن ال َ
يف إنتظاركَ مل أنتظركْ  ،إ ُ
نتظرت إل َز ْل .!..
40
وإلآن أشهد أن حضورك ٌ
موت ..
وأن غيابك مواتن ..
41
عادلني غدإ ..؟؟
من إلعدلِ ما سوف يَكفي ليجعلنا َ
هل دلينا َ
َكيف أشفى من إليامسنيِ غد َإ ..؟؟
42
ال َأقول  :إحلياة بعيدإ هناك حقيقي ٌة وخيالي ُة إلمكن ْة
بل أقول  :إحلياة  ،هنا  ،ممكن ْة ..
43
إلثلج  ....تُن ْ َىس
تُن ْ َىس ا
كحب عابر وكوردة يف ِ
44
نت  ..ومك أان غَـريي  ..أ ِ
نت أ ِ
َكـ ْم أ ِ
مامك ها هُـنـا ..
45
و إين أحبك  ..أنت بدإية رويح وأنت إخلتام ..
46
أعداي يل إلرض يك أسرتحي ..
فاين أحباك حىت إلتعب ..
47

وسألين :هل أان  +أان = إثنني؟
قلت :أنت وأنت أق ُّل من وإحد!..
48
ال مايض للقلب إال عىل أسوإر إلقدس .
وال طريق إىل إلغد إال عرب أزقهتا إلضيقة .
49
عىل هذه الارض ما يس تحق إحلياة !
50
هنا ،عند منحدرإت إلتالل ،أمام إلغروب وفوهة إلوقت،
قرب بساتني مقطوعة ِ ا
إلظل ..
تفعل ما يفعل إلعاطلون عن إلعمل :نريب إلمل !.
51
خيايل مل يعدْ يكفي لمك َل رحليت
ليكون ُحلمي وإقعيا ..
البد يل من قوة َ
52
إحلصان وحيدإ..؟؟
كت
اي أيب :ملاذإ تر َ
َ
 ليك يؤنس إلبيت  ،اي ودلي ،فالبيوت متوت إذإ غاب ساكهنا …
53
ِ
عيناك ،اي معبوديت ،جهر ٌة
بني ليايل إجملد و الانكسار..

رشدين رمشك يف حلظة
ا
مث عادين الكتشاف إلهنار..
54
إلثلج  ..تُن ْ َىس ..
ا
كحب عابر وكوردة يف ِ
تُنىس  ,كن َك مل تَ ُك ْن ..
55
أريدُ ِ
يديك لمح َل قليب .
56
ويب أم ٌل
يأىت ويذهب  ،لكن !
لن ُأ َودع ُه ..
57
إلحبة هاجروإ ..
أخذوإ إملاكن وهاجروإ ..
أخذوإ إلزمان وهاجروإ ...
إلقلب إجلر ُحي معهم !!..
وهاجر ُ
َ
58
ُ
إلمكنجات تبىك عىل وطن ضائع قدْ يعود !!..
59
إلغائبان :أان وأ ِ
نت ..
ِ
أان وأ ِ
إلغائبان ..
نت
ْ

60
ُإلف سهم شد خارصيت ليدفعين أماما ..
61
إين أج ِد ُد يوما مىض
لحبكـِ يوما  ..وأميض ..
62
ُُكام جاءين إل ُمس ،قلت َل:
ليس موعدُ ان إليو َم ،فلتبتعدْ
وتعا َل غدإ !
63
وإلقلب همجور كبرئ جف فيه إملـاء ..
64
فَ َ َْك َم ارة تس تطيعني أن ت َُودلي يف منايم
رصخَ  :إين أحبا ِك
َو َ ْمك َم ارة تس تطيعني أن تقتليين ل ْ ُ
65
ال َأانم لحمل قالت ََل بل َأانم لنساكْ ..
66
وأان هكذإ هكذإ  :لن يغريين أي يشء ...
كام مل أغري أان أي يشء ...
67
ْ
توجعك ..
نظرت إىل وردة دون أن
إن َ

وفرحت هبا ..قل لقلبك  :شكرإ !!
َ
68
باح إجلَديد،
َسأ ْمدَ ُح ه َذإ إلص َ
َسأَن ْ َىس إلل َي َايلُُ ،ك إل ِل ا َيايل ...
َو َأ ِميش إ َىل َو ْر َد ِة إجلَار،
َأخ ُ
ْطف ِمهنْ َا َطري َقهتَ َا ِيف إل َف َر ْح ...
69
إذلين ُأدإف ُع عهنُم
حب َ
َأان ال ُأ ُّ
كام َأنين ال ُأعادي َإذل َين ُأحارهبُ ْم ...
70
ماذإ جنينا حنن اي أماه ؟
حىت منوت مرتني ...
مفرة منوت يف إحلياة ...
ومرة منوت عند إملوت !
71
َأ ُ
عرتف بأين تعبت من طول
إحلمل إذلي يعيدين إىل أوَل وإىل أآخري،
دون أن نلتقي يف أ ِ اي صباح.
72
أريدُ ميالدإ جديدإ ..
وأريدُ انفذة جديده ..

رسإ وتقتلين عالنية ..
لحّبا ا ا
73
أش ياؤان ُ
متوت ِمثلنا
ُدفن َمعنا
لكهنا ال ت ُ
74
علموك أن ُتذر إلفرح؛ لن خيانته قاس ية...
75
إلشهيد حيارصين ُكام عشت يوما جديدإ
ويسألين :أين كنت؟
76
إلشهيد ا
يوض يل:
مل أفتش ورإء إملدى عن عذإرى إخللود
فاين أحب إحلياة عىل إلرض
وبني إلصنوبر وإلتني ،لكنين
ما إس تطعت إلهيا سبيال ..
77
إلشهيد حيذرين :ال تُصداق زغاريدهن
حني ينظر يف صوريت ابكيا:
وصداق أيب َ
بين ،ورست أمايم؟
 كيف بدلنا أدوإران ،اي اأان أوال  ...أان أوال !
78

إلشهيد حيارصين :ال ت َ ِرس يف إجلنازة
إال إذإ كنت تعرفين.
ال أريد إجملامةل من أحد
79
كس ٌل ُ
خفيف إلوزن يَـصن ُع قهويت
وإلهال يصهل يف إلهوإء ويف إجلسد
وكنين وحدي أان هو أو أان إلثاين
رأآين وإطمأن عىل هناري وإبتعد
80
كرث من حياة  ..اكحلياة ..
ومل حن ْمل بأ َ
81
للحمل بقيا ْة ..
حنن أحيا ٌء
ْ
ُ
وابقون  ..و ِ
82
إلآن ,أنت إثنان ,أنت ثالثة ,عرشون,أ ٌلف
كيف تعرف يف زحامك من تكون؟
تكون
إلآن ,كنت ،إلآن ,سوف ْ
تكون
فاعرف من تكون ...ليك ْ
83
كربان .مك كربان ،وإلطريق إىل إلسامء طوي ٌةل
84
إحليا ُة بدإه ٌة .وبيوتنا كقلوبنا مفتوح ُة إلبوإب ..

85
صد ْق ُت أغنييت إلقدمي َة يك أك اذ َب وإقعي ..
86
أقول ملن يرإين عرب منظار عيل بُ ْرجِ إحلرإس ِة:
ال أرإكَ  ،وال أرإكَ ..
87
ضيفا عىل نفيس أح ُّل
أان ٌ
ضيف عىل نفيس.
رش ُق ابلالكم
س ُتحر ُجين ضيافهتُ ا وتُّب ُجين فأ َ
ُ
إلعيص ..
ترشق
و ُ
إللكامت ابدلمع ا
88
منفاي إمل ُ َفض ُل
ساميئ فكر ٌة .وإلرض َ
89
رسه:
إجملر ُب يف ا ِ
إحملب ا ِ
يقول ُّ
ْ
إلصادقة
إحلب كذبتنا
هو ُّ
فتسمعه إلعاش ْقة
يذهب
إحلب ،يأيت و ُ
وتقول :هو ا
اكلربق وإلصاعقة ..
90
للحياة أقول :عىل ِ
همكل إنتظريين
إىل أن ُّ
جتف إلثُ َم َ ُاةل يف قَدَ يح...

91
صوت إلناي يقسمين إىل إثنني:
إلهوإء وفتحة إلقصب إلوحيدة!
92
أان ال أبيك
ُكـ ُل ما يف الام ِر
أن غبار إحلنني قد ْ
دخلت عيين ..
93
اي أيهتا إملمر ُإت إملُـحـتَِـِشد ُة ابلفرإ ْغ
مىت أص ُل ..؟؟
94
َرسانَ َ ،و ل َ ْم يرب َ ِح إحل ُُّب شَ يئْا!..
خِ ْ
حب ..
حب ٌ
ل َنك اي ُ
حب طف ٌّل مد ْلل ..
ل َنك اي ُ
كرس ابب إلسام ِء إلوحيد ..
تَ ُ
وُك إلالك ِم إذلي مل نق ُهل  ..و ْ
ترحل ..
95
حسن حظي أين أان ُم وحيدإ ..
ومن ِ
فأصغي إىل جسدي ..
ِ
إكتشاف إل ْمل ..
صدق موهبيت يف
و ُأ ُ
96
فاذكريين؛ إذإ ما ِ
رمست إلقمر

وفوق جذوعِ إلشجر
فوق وهجيي َ
َ
مثلام تذكر َين إملطر ..
97
إن اكن هذإ إلليل ال يكفي
بطويل عيل بوإبة إذلكرى ..
فيل سهر ٌّ
98
خر إملشو ِإر ُ
أ ُ
منذ إخلطو ِة إلوىل ..
عرف أ آ َ
99
نتظار مرير !! ..
ىشء ال يش ْء؛ إال أ ٌ
ال َ
100
فان أس باب .إلوفاة كثري ٌة من بيهنا وجع إحلياة.
101
وأ َنت تُ ِع ُّد فطورك ،ف ِكار بغريكَ
قوت إمحلام
ال تَن ْ َس َ
102
رجعت إىل لبيت ،حياا ،كام ترجع إلقافية
إن َ
بال خلل ،قُ ْل لنفسك :شكرإ!
103
ال ُأريد ماكان ُلدفن فيه
أريد ماكان لحيا ’وألعنه لو أردت...
104

عيناك انفذاتن عىل حمل ال جييء
ويف ُك حمل أر امم حلام و أحمل ..
*
105
إلليل اترخي إحلنني  ،وأ ِ
نت لييل ..
106
صواتن يف شفة وإحده ..
أان وحبييب
ِ
أان حلبييب أان  ..وحبييب لنجمت ِه إلشاردة ..
107
هل أطلب إالذن من غرابء ينامون فوق رسيري أان :
يف زايرة نفيس مخلس دقائق ..؟؟
108
يف إلرحيل إلكبري ِ ..
إحبك إكرث ..
109
أنظر إىل إلورإء ،فأرإين أركض ُتت إملطر ..
فهل ُ
كنت سعيدإ دون أن أدري؟
110
ُ ِا
بك ما ُأو ُ
تيت من فرحُ ،أخفي دمعيت ..
111
َ
وأ َنت ُ
ختوض
حروبك ،ف ِكار بغريكَ
ال تنس َم ْن يطلبون إلسالم

112
عت شيئا وخانك حدسك،فاذهب غدإ
إن توق َ
نت ،وقُ ْل للفرإشة :شكرإ!
لرتى أين ُك َ
113
سأصن ُع أحاليم من كفاف يويم لجتنب إخليبة.
114
أان من أؤ َ
لئك ..
حيبون ..
حني ْ
تون َ
ممن ميو َ
أان أول إخلارسين  ..أان أآخر إحلاملني ..
115
إن إملوت يعشق جفأة ،مثيل ..
وإن إملوت ،مثيل ،ال حيب الانتظار ..
116
عىل قليب ُ
مشيت  ،كن قليب
طريقٌ  ،أو ٌ
رصيف  ،أو هوإ ُء
117
ووحدي ُ
كنت وحدي عندما قاومت وحدي وحد َة إلروحِ إلخري ْه
118
أيدي ال جتيد صناعة إلقهوة ،لن جتيد كتابة قصيدة
119
وأن اكن ال بُد من ُح ُمل ،فليكن

صافيا حافيا أروق إللون ،يودل من نفسه
كن إذلي اكن اكن .ولكنه مل يكن
سوى صورة إليشء يف غريه  -عكسه
120
ُ
وحنن مهنم ..
الارض عيدُ إخلارس َين ُ
121
وأ َنت تسدد فاتور َة إملاء ،ف ِكار بغريكَ
َم ْن يرضَ ُعون إلغام ْم ..
122
إن رصخت بك قوإك ،ورد عليك إلصدى
" َم ْن هناك؟" فقل للهوياة :شكرإ!
123
إلليل  -اي أ اماه  -ذئب جائع سفاح يطارد إلغريب أيامن مىض !! ..
124
يب تنا ُم إلغريب ُة
عىل قدر ليل إلغر ِ
125
للخوف رإحئ ُة إلقرنفلِ يف إلطريق من إلربيع إىل إخلريف !!..
126
جس نبض إلكون.
أخاف طريقيت يف ِ ا
أحياان أخاف عيل من غريي
وأخىش دإمئا نفيس إلرشيدة!

127
من أان يف إلليل؟
ينقصين إلكثري من إلفرإش ليك أطري.
ُطاي ،وأنت منفاي إلخري!..
أان إلغريبة أيامن إجتهت خ َ
128
إخلوف يوجع :رجف ٌة يف إلركبتني ،وخف ٌة
يف الالتفات إىل إجلهات .تش ن ٌجفي إلبطن
نقص يف إلهوإء ويف إلفضاء.
وإلعضالتٌ .
جفاف حلق و ٌ
إخنفاض يف إلكرإمة وإحلرإرة.
وإكتظاظ إلسقف وإجلدرإن ابلش باح ،ترسع مث تبطئ،
مث ترسع ،وإرتفاع يف نشاط إلروح يك تبقى عنيدة!
129
ليس من شوق إىل حضن فقدته
ليس من ذكرى لمتثال كرسته
ليس من حزن عىل طفل دفنته
أان أبيك !
130
كون .
كون كام ال يريدون يل أن أ َ
ُحرييت  :أن أ َ
131
وأ َنت تعو ُد إىل إلبيتَ ،
بيتك ،ف ِكار بغريكَ

ال تنس شعب إخليا ْم
132
ْ
توجعك
نظرت إىل وردة دون أن
إن َ
وفرحت هبا ،قل لقلبك :شكرإ!
َ
133
ْقف عىل انصي ِة إحل ُِـمل ْ
وقاتل ..
134
أان أبيك !
وأدري أن دمع إلعني خذالن  ..وملح ..
135
إذإ اكن ال بُد من مقر فليكن اكمال ،ووصيا عىل إلعاشق ْة!
136
خر
اكن يل ٌ
لو َ
حارض أ آ ٌ
ُ
مفاتيح أميس ..
ملتلكت َ
اكن أميس معي
ولو َ
ُ
مللكت غدي ُك ُه ..
137
إلفرح ..
هن إلبعيدإت  ..مث َل أغاين ْ
إمجليالت َ
138
ُكـلام إخفي ُتـهم  ..طلعوإ عيل من إلغياب !!..
139

تيت لُ ْ
للغياب  ..نَـقص َتين  ..وأان أ ُ
مككل !!..
قل ِ
140
كرث إملايض  ..جيي ُء غدإ ..
ما أ َ
141
إكب ،ف ِكار بغريكَ
وأنت تنام ُوُتيص إلكو َ
مث ا َة َم ْن مل جيد ا
حّيإ للمنام
142
إن هنضت صباحا ،ومل جتد إلآخرين معك
يفركون جفونك ،قل للبصرية :شكرإ!
143
إهيا إملارون بني إللكامت إلعابرة
إمحلوإ أسامئَك وإنرصفوإ ..
144
أ ِ
حبك يوما  ..وأ ْ
رحل ..
145
مىت يذبل إلورد يف إذلإكره؟
مىت يفرح إلغرابء؟
146
للغياب؟
مس رمانة ْ
جرح إىل شاعر  ..لري َ
أحيتاج ٌ
147
فلتخرجوإ من رحيل ليك تدخلوإ يف رحيل ..

148
سأقطع هذإ إلطريق إلطويل إىل أآخر ْه
إلقلب ..
إىل أآخر ِ
أقطع هذإ إلطريق إلطويل إلطويل ..
مفا عدت أخرس غري إلغبار وما مات مين ..
149
ُكامت إحلب مل تصدأ ،ولكن إحلبيب وإق ٌع يف إلرس ..
150
أآه اي جريح إملاكبر
وطين ليس حقيبه
و أان لست مسافر
إنين إلعاشق ،وإلرض حبيبه ..
151
ُترر نفسك ابالس تعارإت ،ف ِكار بغريكَ
وأنت ا
َم ْن فقدوإ حقهم يف إلالكم
152
إن تذكرت حرفا من إمسك وإمس بالدك،
كن ودلإ طيبا!
إلرب :شكرإ!
ليقول كل ُّ
153
عيناك انفذاتن عىل حمل ال جيي ُء

و يف ُك حمل أر امم حلام و أحمل !!..
154
كن ِ
إملاكن إلوحيد
يديك ُ
كن ِ
يديك ْبل
أآه من وطن يف جسد!
155
ملاذإ نسائل هذإ إلطريق  ..لي مصري يسري بنا ؟
و من أين ململ أقدإمنا ؟
حفس يب ،و حس بك أان نسري ..معا ،للبد !!..
156
مات فينا جفأة ما نش هتي ِه ويش هتينا ..
قد َ
157
خ ُْذ غدي ِ اعين ِ
وهات إلمس ،وإتركنا معا
يشء ،بعدَ كَ َ ،
سوف ير َح ُل َ ..أو ي َ ُعو ُد !!..
ال َ
158
قال إلصدى :
غري مايض إلقوايء !!..
اليشء يرج ُع ُ
159
يب َأ َنت يف معناك ..
غر ٌ
يكفي َأن تكون هناك  ..وحدك!.

تصري قبيةل ..
يك َ
160
ُ
وجدت نفيس حارضإ ِم ْل َء إلغياب .
ُوُكام فَت ْش ُت عن نفيس ُ
وجدت إلآخرين
ُوُكام فت ْش ُت َعهنْ ُ ْم مل َأجد فهيم سوى ن َفيس إلغريب ِة !!..
161
ُ
حس ُن حاال
تقول ُم َم ا ِرضيت َ :أ َنت َأ َ
وُت ُق ُنين ابمل ُ َخ اِدر ُ :ك ْن هادئا وجديرإ
ُتمل عام قليل …
مبا سوف ُ ُ
162
ُ
تبرصون ..
رص ما
ْ
لست َأمعى ُلبْ ِ َ
163
ودل َل َ
مل ُأ َ ْ
عرف َأنين سأ ُ
موت ..
164
مل ي َ ُم ْت َأ َح ٌد متاما
روإح تغ ِ اري شَ ْ َلكها و ُمقَا َمها ..
تكل َأ ٌ
165
ُُكام َأ ُ
إزددت إبتعادإ ..
عددت نفيس ال نتظار قدو ِم َك َ
167
كنت وحدكَ  ،اي وحيدُ !
ووحدكْ َ ،
168

َأخاف عىل لغيت
فاتركوإ ُُك يشء عىل ِ ِ
حاَل
و َأعيدوإ إحلياة إىل لُغَيت !!..
169
مل َأ ِ ْدل َو َدلإ ليحمل َم ْو َت و ِ ِإدل ِه ..
إلزوإج إحلُر بني إمل ُ ْف َردإت ….
وأآثَ ْر ُت َ
170
من ُح ْمل إىل ُح ْمل
خري !!..
طري وليس يل هَدَ ٌف َأ ْ
َأ ُ
171
لو اكن يل قلبان مل أندم عىل حب ،فان إخطأت قلت :
إسأت اي قليب إجلرحي الاختيار  ..وقادين إلقلب إلصحيح إىل إلينابع
172
مرت قليب ابلرت ِ
وأ ُ
لست مين b ..
يثْ :كن حياداي كن َك َ
وإمحلا ُم ينا ُم بعد إلظهر يف اداببة
همجورة إن مل جيد ُعشا ا صغريإ
يف رسير ِ
إلعاش َق ْني...
174
ُ ُّ
ُك قصيدة ُح ْ ٌمل:
(( َح ِل ْم ُت بأن يل حلام)) س يحملين وأ ُ ُ
محهل
إلقرب:
خري عىل رخام ِ
إىل أن أكتب إلس ْط َر إل َ

(( ِن ْم ُت ...ليك َأطري))
175
و ُأريد شيئا وإحدإ ال غري
موات بس يطا هادئا يف مثل هذإ إليوم
كرث أو َأقَ ال!
و ُأريد موات يف إحلديق ِة ليس أ َ َ
176
َأ ْ
نزل هنا وإلآن عن َك ِت َف ْي َك قَ ْربَكَ
ط ُ ْمع َركَ فُ ْر َصة أخرى لرتممي إحلاكيِة
وأع ِ
فليس ُ ُّ
ُك إحل ِ اُب موات
َأما َأ َنت؛ فاملرأ آ ُة قد َخ َذل َ ْت ْك
أن َْت...ول َ ْس َت أ َنت’ ُ
تقول:
(( َأين تر ُ
كت وهجيي؟))
177
ابمللح
نُدإوي جرحنا ِ
حنيا قرب ذكرإان
جنر ُب موتنا إلعادي
اِ
ننتظر إلقيام َة ههنا يف دإرها
يف إلفصل ما بعد إلخري...
178
مل ي َ ْب َق يف إللغة إحلدي ِثة ٌ
هامش
حنب
لالحتفاء مبا ُّ

ُ ُّ
اكن
يكونْ ...
فك ما س ُ
179
ولنا بال ٌد ال ُحدُ و َد لها
كفكرتنا عن إجملهول
فنرصخ يف متاههتا:
وما زلنا حن ُّبكُ .حبُّنا َم َر ٌض ورإ ٌّيث ..
180
صاحت جفأة جندي ا ٌة:
ه َُو َأ َنت اثنية؟ َأمل َأ ْ َ
قتكل؟
قلت :قَتَلْتين ...و ُ
نسيت مثكل أن َأموت.
181
بغياهبا َكون ُْت ُص َورَتَ ا
فالغياب ه َُو إدللي ُل ه َُو إدلليلُ
ُ
إلغياب دروسه:
حيث ي ُ َع ِل امين ُ
((لوال إلرس ُإب لَامَ َ ََصدْ َت))...
182
إن ُ
شئت أن َأنىس...
ت ََذك ْر ُت ُإمتل ُت حبارضي
و ُ
يان !!..
إخرتت يو َم والديت  ..لرِت اب إلنس ْ
183
ُ ُّ
ُك إملالئكة إذلين ُأحّبُّ ُ ْم

أخذوإ إلربي َع من إملاكن
اكن !!..
أورثوين مقة ُ ْ
إلرب ْ
184
َأان أآد ُم إلثاين .ت َ َعل ْم ُت إلقرإء َة
وإلكتاب َة من دروس خطيئيت,
وغدي سيبدأ من هنا ,وإل آ ْن
185
حياتنا عبء عىل إلرسام:
رمسهُ ْم فأصبح وإحدإ مهنم ,وحيجبين إلضباب)).
(( َأ ُ ُ
186
وحياتنا يه أن نكون كام نريد
نريد َأن حنيا قليال ’ ال ليشء..
بل ِلنَ ْح َرت َم إلقيا َم َة بعد هذإ إملوت
ورت ابوإ َأحال ُمهُ ْم بطريقة أخرى  ..وانموإ وإقفني !
187
َنني َو َج ٌع ال ِحي ان إىل وجع.
إحل ُ
ه َُو إلو َجع إذلي ي ُسباب ُه إلهوإء إلناقي إلقادم
عن َفرحِ سابق،
من أعايل جبلِ بعيد! و َج ُع إلبحث ْ
حصي لن ا ُه ي ُذكاران بأن انا مرىض ابل َمل َو عاطفياون!!..
لكن ا ُه وج ٌع من نوع ا
188
إحلنني مسامرة إلغائب للغائب ،وإلتفات إلبعيد إىل إلبعيد ..

189
وسألين هل أان  +أان = إثنني قلت:
أنت و أنت أق ُل من وإحد ..
190
إن تذكرت حرفا من إمسك وإمس بالدك،
كن ودلإ طيبا!
إلرب :شكرإ!
ليقول كل ُّ
191
وأنت تفكر ابلآخرين إلبعيدين ،ف ِكار بنفسك
قُ ْل :ليتين مشع ُة يف إلظالم ..
192
ِ َيل ِح ْ ْمك ُة إحملكوم ابالعدإ ِم :
ياء أمل ُكها لمتلكين ,
ال أش َ
ُ
كتبت وصييت بديم :
(( ِث ُقوإ ابملاء اي ُساك َن ُأغنييت!))
193
وخذي إلقصيدة إن أردت  ...فليس يل فهيا سوإك ..
194
َ
ماضيك جتربة
إذإ اكن
فاجعل إلغَدَ معن ورؤاي !
195

من إلْ ُح ِ اب غَ ْ َري إلْبدإيِة ..
ال ُأريدُ َ
196
سالم عىل إحلب يوم جييء ,ويوم ميوت ,ويوم يُغري أحصاب ُه !!
197
إحلنني هو زإئر إملساء  ،حيث تبحث عن أآاثرك فامي حوكل وال جتدها !
198
وابملاكن ..
خفيف ٌة رويح  ..وجسمي مثق ٌل ابذلكراي ِت ..
ْ
199
هل نيسء إىل أحد ؟
هل نيسء إىل بل ؟
لو أصبنا ولو من بعيد ولو مرة برذإذ إلفرح ؟
200
إنتظرها ..
وال تتعج ْل ،فان أقبل َ ْت بعد موعدها
فانتظرها ..
وإن أ ْ
قبلت قبل وعدها
فانتظرها ..
201
س يطل ُع من َعـمتيت ٌ ..مقر ..
202
كيف ُتاول مخس حوإ اس مقابةل إملعجزة وعيناك معجزاتن ؟

203
من أين أمجع صوت إجلهات لرصخ :إين أ ْ
حبك ..؟؟
204
ليس إلوج ُع هنا ،إلوج ُع يف موضع أآخر ..
إلقلب ..
ْ
لكن؛ من يس مت ُع إلآ َن إىل إس تغاث ِة ْ
205
إلعاشقون يظنون ..
وحد ْمه
َ
إن إمليا َه مرإاي  ..ف
ينتحرون ..
ْ
206
اي أيم
ليس عين ما أ ُ
قول بَعدْ !!..
ُتي َة وقبةل و َ
207
ماكن لرصاصة جديدة ..
مل يعدْ يف قليب ٌ
208
وإان:
أريدُ أن إحيا  ..وإن إنساكْ . .
209
يدون إلرحيل  ..إرحلو
عندما تر َ
لكن ال تعودوإ إبدإ
كونوإ لرحيلَك إوفياء ..
خملصني !!..
نكون أيضا لنس يانَك
ْ
لعلنا ُ
210

من حيىي عىل حرما ِن غري ِه من إلضوء ..
غرق نفس ُه يف عمت ِة ظ ْهل ..
يُ ُ
211
هل يف َ
غري طبيعي ..؟؟
تكون طبيعيا يف وإقع َ
وسعك إن َ
212
طردو ُه من ُكِ إملرإئف
أخذوإ حبيبت ُه إلصغري َة
مث قالوإ إ َنت الجئ !!..
213
ﺃختزﻥ ﺍلعذﺍﺏ ﻷنني ﻭحدﻱ
بدﻭﻥ حناﻥ كفيك
بدﻭﻥ ﺭبيع عينيك !
214
كام إن هناكَ زهورإ بال عطر ..
ٌ
مجيالت بال حظ !!..
هناكَ
215
وأخريإ:
كرث مما يئس نا ..
مل نعدْ قادر َين عىل إليأ ِس أ َ
216
تتطلب مين إحليا ُة نس يا َنك
َ
وهذإ ما ال يس تطي ُع قليب تفهم ُه ..
217

يب إدلإر !!..
يب ِ
إدلإر يف وطين  ..غر ُ
وأان غر ُ
218
ورتبوإ أحالهمم بطريقة أخرى  ..وانموإ وإقفني !!..
219
حنييب إ َ
إب ولقياكَ منفى ..
ليك أغرت ٌ
220
لصار إلز ُ
يت دمعا ..
يذكر إلز ُ
يتون غارس ُه َ
لو ُ
221
سالما لرض خ ْ
ُلقت للسال ِم
وما رأ ْت يوما سالما ..
222
علمتين رضب ُة إجلال ِد
أن أميش عىل جريح
وأميش  ..مث أميش  ..وأقاو ْم ..
223
أح ِ
ببتك ال ل ِنك إل ْ
مجل بل ال ِنك إلمعق
محق ..
فعاشق إمجلالِ ابلعاد ِة  ..أ ْ
224
فالقلب يصد ُأ اكحلديد ..
ُ
حين ..
فال ُ
يئ  ..وال ُّ
يتذكر إملايض !!..
وال ُ
225

تشاهبت إ ِ
و ِ
نت وقهويت ..
ابلذل ِة وإملرإر ِة وإالدمان ..
226
لذلين يُضيهئُم جريح ..
سالما َ
لذلين أحّبم عبث َا ..
سالما َ
سالما للهوإء ..
227
هل اكن علينا أن نسقط من عُلُ او شاهق،
ونرى دمنا عىل أيدينا ...ل ُندْ رك أننا لس نا
مالئكة ..كام كنا نظن؟
228
أن تص اِدق نفسك
أسو ُأ من أن تكذب عىل غريك!
229
أن نكون ودودين مع َم ْن يكرهوننا
وقساة مع َم ْن حي ابون َنا
تكل يه ُدونياة إملُتعايل،
وغطرسة إلوضيع!
230
أهيا إملايض!
ال ِ ا
تغريان ُكام إبتعدان عنك!

231
أهيا إملس تقبل :ال تسألناَ :م ْن أنمت؟
وماذإ تريدون مين؟ فنحن أيضا ال نعرف.
232
َأهيا إحلارض! ُتملنا قليال
فلس نا سوى عابري سبيل
ثقال ِء إلظل!
233
لوال أن محمدإ هو خامت إلنبياء ،لصار
لك عصابة انيب ،ولك حصا ايب ميليش يا
234
إن مل جند َم ْن هيزمنا اثنية
هزمنا أنفس نا بأيدينا لئال ننىس!
235
عيين..
همام َ
نظرت يف ا
فلن جتد نظريت هناك
خ ََطفَهتْ ا إخلَـيب ُة!
236
لييل:
الفتة كبرية عىل ابب اند ا
نرحب ابلعرب إلعائدين من إملعركة
إدلخول جماان ومخرتنا  ..ال ت ُ ْس ِكر!

237
من يدخل إجلنة أوال؟ َم ْن مات برصاص
إلعدو ،أم َم ْن مات برصاص إلخ؟ بعض
إلفقهاء يقولُ " :رب عَدُ او كل ودلته أ امك"!
238
إر ُ
تكبت من إلخطاء ما يدفعين
الصالهحا إىل إلعمل إالضا ايف
يف ُم َس اودة إالميان ابملس تقبل
من مل خيطىء يف إملايض
الحيتاج إىل هذإ إالميان.
239
غري مأهوةل
يف قليب منطقة ماُ ،
تُر اح ُب ابلصغار إلباحثني عن ا
حّي غري حمت ال
صيفي!
لنصب ُم ا
خمي ا
240
نفرتق إال ابملوت
يوما ما قلنا لن َ
تأخر ُ
إملوت  ..وإفرتقنا ..
241
ما أشد سعاد َة إملرء ..
حني ال يود ُع أحدإ
َ
ينتظر إحدإ ..
وال ُ

242
َرسانَ َ ،و ل َ ْم يرب َ ِح إحل ُُّب شَ يئْا!..
خِ ْ
حب ..
حب ٌ
ل َنك اي ُ
حب طف ٌّل مد ْلل ..
ل َنك اي ُ
كرس ابب إلسام ِء إلوحيد ..
تَ ُ
وُك إلالك ِم إذلي مل نق ُهل  ..و ْ
ترحل ..
243
ليس يُعنيك !!..
ال ُأحباك  ,ال أكرهك  ..قليب ملئ مبا َ
244
تكن ليىل ..
وليىل مل ْ
ولكين أكين ابمسها خُزبي ومايئ ..
245
س يدري إلعابرون يف قلوبنا كيف هو إجلفاء
وكيف س يفقدُ إللقا ُء رونق ُه بعدَ ِ ا
ُك هذإ الانتظار !!..
246
إختصاص إذلإكرة
إحلنني هو
ُ
ُ
يف جتميلِ ما إح ُتجِ َب من إملشهد !
247
لننىس إلمل
وهات قلْ َب ْك إين ُودلْ ُت ليك أحب ْك !
248
إلقهوة اكحلب

قلي ٌل منه ال يَروي
وكثريٌ منه ال ي ُش بِع
249
بكيت يف َ
و ُ
غيابك كام مل أفعل من قبل
ُ
بكيت من ُك إحلوإس
ُ
بكيت كين ال أبيك
بل أذوب دفعة وإحدة  ..وأمطر
250
يح !
ما دُمت أآحمل فأان ا
حيلمون !..
لن إملوىت ال
ْ
251
أجشار بالدي ُ
ُترتف إخلُرض َة
وأان أ ُ
حرتف إذلكرى ..
252
إلكربايء  ..أن تقول اليشء حيدث ..
وُك إلش ياء ُتدث  ..بدإخكل ..
253
إلعاشق إليس ُء إحلظ
إان ُ
إذلهاب إ ِ
ليك
ال أس تطي ُع
َ
وال أس تطي ُع إلرجو َع إيل
تَـمـر َد قليب عيل ..

254
أ ِ
نت يل  ..ويل وحدي ..
إحلنني اي غربية !!..
هذإ هو ُ
255
نتظار مرير ..
ىشء إال أ ٌ
ال َ
وإحننا ٌء حزين عىل حافة إلشعر
256
دلينا كثريٌ من ِ
إلوقت ،اي قلب ،فا َُصدْ
ليأ َ
تيك من أرض بلقيس هُـدْ هُـدْ
تني ْ
ساحل
بعثنا إلرسائل ،قطعنا ثالثني حبرإ وس َ
وما زإ َل يف إلعم ِر ٌ
لنرشد ..
وقت ُ
257
حين إىل أي يشء ..
اي ليتين َح َج ٌر اي ُ
258
ذهب إذلين ُتّبُّ م ،ذهبوإ
َ
تكون
تكون َأو ال ْ
فاما أن ْ
259
أ ِ
نسيت أننا تعاهدان عىل إلبقاء سوية وإن ش تتنا إلوجع؟
260
ذهبوإ ..
كن !!..
وكن شيئا مل يَ ْ

261
أيم :
لن أ ِ
مسيك إمرأة
سأ ِ
مسيك ُك يشء
262
سأرصخ يف عزليت،
ال ليك أوقظ إلنامئني.
ولكن لتوقظين رصخيت
من خيايل إلسجني!
263
خلف هذإ إملدى ..
لنا أخو ٌة َ
أخو ٌة ط ايبونُ .حي ُّبوننا .ينظرون إلينا ويبكون.

