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1 

 يُعلمين إحلبُّ أ ن ال أ حب  

 ويرُتُكين يف همِب إلورْق ..

2 

 . إلقهوة أ رشُب  وحيدإ   إلقهوة أ صنع وحيدإ  

 ..!! إلنشوة أ خرس..  حيايت من فأ خرس

3 

ن متُّ قبكل أ وصيَك ابملس تحيْل!   إ 

4 

 فأ نطُق ..طُق يب .. أ ان يف حرضِة إذلكرى، صدى إل ش ياء ين

5 

 مل نفرتْق لكننا لن نلتقي أ بدإ  ..

6 

 أ عرُف همام ذهبَت مع إلرحي كيَف أ عيدْك ..

 أ عرُف من إيَن يأ يت بعيدَك .. فاذهْب ..

7 

ن نظرَت إ ىل وردة    دون أ ن توجعْك وفرحَت هبا إ 

 قل لقلبك: شكرإ  ..!!

8 



 فريح جرحيٌ: اكلُغـروِب عىل ش بابيِك إلغريبة ..

9 

 إان تركُت كَل إلالكَم عىل عيوينو 

 لكن أ ظنَك ما فهمَت ..

10 

 ُعـيـونَك َشـوكـٌة فـي إلقَـلب

 تُـوجعين .. و أ عُبـدها .. 

11 

 َهْل يْف ُوسعْي أ ن أ ختاَر أ حاليْم لئالا أ حمَل مبا ال يتحقق ..!

12 

 يف أ خر الاش ياء نعمُل أ ننا كنا حنبُّ .. ليك نُـحب  .. وننكرْس ..

13 

 دوَن حنُن؛َوحي

 وحيدون حيت إلثاُمةِل ، لوال زايرإُت قَْوِس قَُزْح ..

14 

 ال وقَت يف ساعيت ل خط سطورإ  عىل إلرملْ 

 لكنين إس تطيع زايرة أ ميس كام يفعل إلغرابء..!!

15 

 مك َكَذبنا حني قلنا: حنن إس تثناء!

16 

 سأ كتفي حبظ إلطيوِر وحريِة إلرحي ..



 ون: قَليب إلَفس يح ..قَـليب إجلرحُي هو إلكون، وإلك

17 

 ..  إلصدفة إمجل ما

هنا  .. الانتظار من خاليةٌ  إ 

18 

 .. إلش تاء خيىش إحلب   ميكُل  ال من

19 

 كئيبا   إلليلُ  يكونُ  مك

 .. عليه تعودَت  شيئا   فيهِ  تفقدُ  حنيَ 

20 

 جعل   عىل ترُشب ال إلقهوة

تىَس إلوقت أ خت إلقهوةٌ   همل   عىل ُُتْ

 إلرإحئة صوت إملذإق، صوت إلقهوة

لٌ  إلقهوة  .. إذلكرايت ويف إلنفس يف وتغلغل تأ ما

21   

ال إلآنَ  إلساعةُ   .. أ نِت  أ ان إ 

22 

ىل دقيقة عرشين إليدوية ساعته عقارب أ عاد..  ساخن صفيح عىل إجللوس يش به الانتظار ول ن موعده يف يأ يت ال أ حدإ   ل ن  إ 

 .. إل مر ونيس الانتظار عذإب نفسه عن خفف هكذإ.  إلورإء

23 

ىل هاوية ن مشيَت عىل شارع  ال يؤدي إ   إ 



 قُل ملن جيمعون إلقاممة: شكرإ  !

24 

 وأ كتب عنك بالدإ  و حيتلها إلآخرون ..

 وأ رمس فيك جوإدإ  و يرسقه إلآخرون ..

25 

 أ رصخ ..!! أ سكت،

 .موعد للسكوت ال و للرصإخ موعد ال

 إلسكوت إلوحيدا .. أ نت و إلوحيد إلرصإخ أ نت و

26 

 ُب من قلبِك غري إخلَفقان ..ال أ طلُ 

27 

هنا صفٌة من صفات إل مْل ..   يف إلالمباالة فلسفة  ، إ 

28 

 .. تنىْس ك نك مل تكن

29 

 ال ليل يكفينا لنحمل مرتني .. !

30 

ذإ جاءك إلفرح مرة أ خرى  فال تذكر خيانته إلسابقة .. إ 

 إدخل إلفرح وإنفجر !

31 

 : يقوُل إلغريب



 !! ؟؟.. تنيلوزي  عيننيِ  بعدَ  أ ان من

 :إلغريبة تقولُ 

  ..!!  جسدي يف منفاكَ  بعدَ  أ ان من

32  

 ليك أ حرس إحلمُْلَ مما يرإُه .. وحني يناُم حبييب .. أ حصو ,

33 

فٌَة ..ال يَُمرُّ هبا َأَحٌد للت حي ة  يف دإخيل رُشْ

34 

ا َأس باب إلرحيل  -َأما َأان   فلسُت يل .. -وقد إمتل ُت بُكِ

35 

ِة إملاِء إلصغرية ..يكرُسين إلغي  اُب كجر 

36 

 تـَعلامت إحلياة مبا إس تطعت من إلشقاء 

 وعلامتين كيف أ نساها ل حياها ..

37 

 ُرب ام ما زلُت حياا  يف ماكن  ما، وَأعرُف ما ُأريُد ... 

 سأ صرُي يوما  ما ُأريدُ 

38 

 ال أ ريد إملوت ما دإمت عىل إل رض قصائد وعيون ال تنام ..

39 

 تَـميش إلعقارُب يف ساعِة إليِد حنو إليسار ْك؛يف إنتظار 



. يل َزَمن  ال ماكَن ََلُ  إ 

َزْل ..!.  يف إنتظارَك مل أ نتظرْك، إنتظرُت إل 

40 

 وإلآن أ شهد أ ن حضورك موٌت ..

 وأ ن غيابك مواتن ..

41 

 هل دلينا مَن إلعدِل ما سوف يَكفي ليجعلنا عادلنَي غدإ  ..؟؟

 ..؟؟ كيَف أ شفى من إليامسنِي غدإَ 

42 

 ال َأقول : إحلياة بعيدإ  هناك حقيقي ٌة وخيالي ُة إل مكنْة 

 بل أ قول : إحلياة ، هنا ، ممكنْة ..

43 

 .... تُنىَْس  إلثلجِ تُنىَْس كحبا عابر  وكوردة  يف 

44 

 أ مامِك ها ُهـنـا ....  َكـْم أ نِت أ نِت .. ومك أ ان غَـريي

45 

ين أ حبك .. أ نت بدإية رويح وأ نت إ  ..خلتام و إ 

46 

ي يل إل رض يك أ سرتحي ..  أ عدا

 فا ين أ حباك حىت إلتعب ..

47 



 وسأ لين: هل أ ان + أ ان = إثنني؟

 !قلت: أ نت وأ نت أ قلُّ من وإحد..

48 

ال عىل أ سوإر إلقدس .  ال مايض للقلب إ 

ال عرب أ زقهتا إلضيقة . ىل إلغد إ   وال طريق إ 

49 

 عىل هذه الارض ما يس تحق إحلياة !

50 

 منحدرإت إلتالل، أ مام إلغروب وفوهة إلوقت، هنا، عند 

 .. قرب بساتني مقطوعة إلظِلا 

 .! تفعل ما يفعل إلعاطلون عن إلعمل: نريب إل مل

51 

 خيايل مل يعْد يكفي ل مكَل رحليت

 البد  يل من قوة  ليكوَن ُحلمي وإقعيا  ..

52 

 اي أ يب: ملاذإ تركَت إحلصاَن وحيدإ ..؟؟

 ، دليو اي ، إلبيت يؤنس ليك -

ذإ متوت فالبيوت  … ساكهنا غاب إ 

53 

 عيناِك، اي معبوديت، جهرةٌ 

 بني ليايل إجملد و الانكسار..



 رشادين رمشك يف حلظة

 مث عادين الكتشاف إلهنار..

54   

 .. تُنىَْس ..  إلثلجِ كحبا عابر  وكوردة  يف 

 تُنىس , ك ن َك مل تَُكْن ..

55 

 قليب . ل محلَ  يديِك  أ ريدُ 

56 

 ٌل أ م ويب

 يأ ىت ويذهب ، لكن ! 

  ..لن ُأَودعهُ 

57 

 إل حبة هاجروإ .. 

 أ خذوإ إملاكن وهاجروإ ..

  أ خذوإ إلزمان وهاجروإ ...

 وهاجَر إلقلُب إجلرحُي معهم ..!!

58 

 ..!! يعود قدْ  ضائع   تبىك عىل وطن   إلمكنجاُت 

59 

 إلغائباِن: أ ان وأ نِت ..

 أ ان وأ نِت إلغائباْن ..



60 

 أ ماما  .. ليدفعين خارصيت شد   سهم   إلُف 

61 

ين أ جِدُد يوما  مىض  إ 

 وأ ميض ....  ل حبكـِ يوما  

62 

 ُُك ام جاءين إل مُس، قلت َل: 

 ليس موعُدان إليوَم، فلتبتعْد 

 وتعاَل غدإ  !

63 

 وإلقلب همجور كبرئ جف فيه إملـاء ..

64 

ة  تس تطيعني أ ن تُودَلي يف منايم  فَََكْ َمرا

ة  تس تط  ين أ حباِك َومَكْ َمرا َخ: إ   يعني أ ن تقتليين ل رْصُ

65 

 ال َأانم ل حمل قالت ََل بل َأانم ل نساْك ..

66 

 وأ ان هكذإ هكذإ : لن يغريين أ ي يشء ...

 كام مل أ غري أ ان أ ي يشء ...

67 

ن نظرَت إ ىل وردة  دون أ ن توجعْك ..  إ 



 وفرحَت هبا.. قل لقلبك : شكرإ  !!

68 

باَح إجلَ   ديد،َسأ ْمَدُح هَذإ إلص 

اَيايل ...  َسأَنىَْس إلل َيايَل، ُُك  إلِل

ىَل َوْرَدِة إجلَار،  َوَأميِش إ 

 َأْخطُف ِمهْنَا َطريَقهَتَا يِف إلَفَرْح ...

69   

 َأان ال ُأحبُّ إذليَن ُأدإفُع عهنُم

 كام َأنين ال ُأعادي إذَليَن ُأحارهُبْم ...

70 

 ماذإ جنينا حنن اي أ ماه ؟

 حىت منوت مرتني ...

 مفرة منوت يف إحلياة ...

 ومرة منوت عند إملوت !

71 

 َأعرتُف بأ ين تعبت من طول

ىل أآخري، َل وإ  ىل أ و   إحلمل إذلي يعيدين إ 

 دون أ ن نلتقي يف أ ِيا صباح.

72  

 أ ريُد ميالدإ  جديدإ  ..

 وأ ريُد انفذة  جديده .. 



إ وتقتلين عالنية .. ا رسا  ل حّبا

73 

  ِمثلنا متوُت  أ ش ياؤان

 َمعنا تُدفنُ  ال لكهنا

74 

 ...قاس ية خيانته ل ن إلفرح؛ ُتذر أ ن علموك

75 

 جديدإ   يوما   عشت ُكام حيارصين إلشهيد

  كنت؟ أ ين: ويسأ لين

76 

 :يل يوضا  إلشهيد

 إخللود عذإرى عن إملدى ورإء أ فتش مل

 إل رض عىل إحلياة أ حب فا ين

 لكنين وإلتني، إلصنوبر وبني

لهيا إس تطعت ما  .. سبيال إ 

77   

ق ال: حيذرين إلشهيد  زغاريدهن   تُصدا

ق  :ابكيا   صوريت يف ينظر حنيَ  أ يب وصدا

لنا كيف - ، ورست اي أ دوإران، بد   أ مايم؟ بينا

 ! أ وال   أ وال  ... أ ان أ ان

78  



 إجلنازة يف ترَِس  ال: حيارصين إلشهيد

ذإ إ ال  .تعرفين كنت إ 

 أ حد من إجملامةل أ ريد ال

79 

 يتقهو يَـصنعُ  إلوزن خفيُف  كسلٌ 

 إجلسد ويف إلهوإء يف يصهل وإلهال

 إلثاين أ ان أ و هو أ ان وحدي وك نين

 وإبتعد هناري عىل وإطمأ ن   رأآين

80 

 ومل حنمْل بأ كرَث من حياة  ..  اكحلياة ..

81 

 ..  بقياةْ  وللحملِ ..  وابقونْ  أ حياءٌ  حننُ 

82 

 أ لٌف ,عرشون, ثالثة أ نت, إثنان أ نت, إلآن

 تكون؟ من زحامك يف تعرف كيف

 تكونْ  سوف, كنت، إلآن, إلآن

 تكونْ  ليك... تكون من فاعرف

83  

ىل وإلطريق كربان، مك. كربان  طويةلٌ  إلسامء إ 

84 

 إل بوإب .. مفتوحةُ  كقلوبنا وبيوتنا. بدإهةٌ  إحلياةُ 



85 

ْقُت  َب  يك إلقدميةَ  أ غنييت صد   وإقعي .. أ كذا

86 

 :إحلرإسةِ  بُْرجِ  عيل منظار يرإين عرب ملن أ قول

 أ رإَك .. وال رإَك،أ   ال

87 

 أ حلُّ  نفيس عىل ضيفا  

 .نفيس عىل ضيٌف  أ ان

 ابلالكم فأ رَشُق  وتُّبُجين ضيافهُتا س ُتحرُجين

 إلعيصا .. ابدلمع إللكامُت  وترشُق 

88 

لُ  منفايَ  وإل رض. فكرةٌ  ساميئ  إملَُفض 

89 

ُِب  إحملبُّ  يقول ِه يف إجملرا  :رسا

 إلصادقةْ  كذبتنا إحلبُّ  هو

 قةْ إلعاش فتسمعه

، هو: وتقول  ويذهُب  يأ يت إحلبا

 وإلصاعقة .. اكلربق

90  

 إنتظريين همكِل  عىل: أ قول للحياة

 ...قََديح يف إلثَُماةَلُ  جتفُّ  أ ن إ ىل



91 

ىل يقسمين إلناي صوت  : إثنني إ 

 !إلوحيدة إلقصب وفتحة إلهوإء

92 

 أ بيك ال أ ان

  الامرِ  يف ما ُكـلُ 

 .. عيين دخلْت  قد إحلنني غبار أ ن

93 

 ابلفرإغْ  إملُـحـتَِِـشدةُ  إملمرإُت  أ يهتا اي

 ؟؟.. أ صلُ  مىت

94 

اَن،  .!.َشيئْا   إحلُبُّ  يربَحِ  لَمْ  وَ  َخرِسْ

 ل نَك اي حُب حٌب ..

 ل نَك اي حُب طفلٌّ مدلْل ..

 تَكرُس ابب إلسامِء إلوحيد ..

 وُك  إلالكِم إذلي مل نقهُل .. وترحْل ..

95 

 .. وحيدإ   أ انمُ  أ ين حظي حسنِ  ومن

ىل فأ صغي  .. جسدي إ 

 .. إل ملْ  إكتشاِف  يف موهبيت وُأصدُق 

96 

ذإ  إلقمر رمسِت  ما فاذكريين؛ إ 



 إلشجر جذوعِ  وفوَق  وهجيي فوَق 

 .. إملطر تذكرينَ  مثلام

97  

ن   يكفي ال إلليل هذإ اكن إ 

 .. إذلكرى بوإبة عيل بطويلٌّ  سهر فيل

98 

آخرَ  أ عرُف   .. إل وىل إخلطوةِ  منذُ  إملشوإرِ  أ

99 

ال يشْء؛ ال ىشءَ  ال  .. !! مرير أ نتظارٌ  إ 

100 

 .إحلياة وجع بيهنا من كثريةٌ  إلوفاة. أ س باب فا ن

101 

 بغريكَ  فكاِر فطورك، تُِعدُّ  وأ نَت 

 إمحلام قوَت  تَنَْس  ال

102 

 إلقافية ترجع كام حياا ، لبيت، إ ىل رجعَت  إ ن

، بال  !شكرإ  : لنفسك قُلْ  خلل 

103 

 فيه ُلدفن ماكان   ُأريد ال

 ...أ ردت لو وأ لعنه’ ل حيا ماكان   أ ريد

104 



 جييء ال حمل عىل انفذاتن عيناك

م حمل ُك ويف  .. أ حمل و حلام أ رما

* 

105 

 .. لييل وأ نِت  ، إحلنني اترخي إلليل

106 

 .. وإحده شفة   يف صواتنِ  وحبييب أ ان

 أ ان حلبييب أ ان .. وحبييب لنجمتِه إلشاردة ..

107 

 :  أ ان رسيري فوق ناموني  غرابء من إال ذن أ طلب هل

 دقائق ..؟؟ مخلس نفيس زايرة يف

108 

 إكرث .. إحبِك ..  إلكبري إلرحيل يف

109 

 إملطر .. ُتت أ ركض فأ رإين إلورإء، إىل أ نظر

 أ دري؟ أ ن دون سعيدإ   كنُت  فهل

110 

ا   دمعيت .. ُأخفي فرح، من ُأوتيُت  ما بُكِ

111 

 بغريكَ  فكاِر حروبَك، ختوُض  وأ نَت 

 إلسالم يطلبون نْ مَ  تنس ال



112 

ن  غدإ   حدسك،فاذهب وخانك شيئا   توق عَت  إ 

 !شكرإ  : للفرإشة وقُلْ  ُكنَت، أ ين لرتى

113 

 .إخليبة ل جتن ب يويم كفاف من أ حاليم سأ صنعُ 

114 

 أ ان من أ ؤلئَك ..

 ممن ميوتوَن حنَي حيبوْن ..

آخر أ ان إخلارسين .. أ ول أ ان  .. إحلاملني أ

115 

ن  .. مثيل أ ة،جف يعشق إملوت إ 

ن  .. الانتظار حيب ال مثيل، إملوت، وإ 

116 

 قليب ك ن   ، مشيُت  قليب عىل

 هوإءُ  أ و ، رصيٌف  أ و ، طريقٌ 

117 

 إل خريهْ  إلروحِ  وحدةَ  وحدي قاومت عندما وحدي كنُت  ووحدي

118 

  قصيدة كتابة جتيد لن إلقهوة، صناعة جتيد ال أ يدي

119 

 فليكن ُحمُل، من بُد   ال اكن وأ ن



 نفسه من يودل إللون، أ روق حافيا   صافيا  

 يكن مل ولكنه. اكن اكن إذلي ك ن

 عكسه - غريه يف إليشء صورة سوى

120 

 .. مهنم وحننُ  إخلارسينَ  عيدُ  الارُض 

121 

 بغريكَ  فكاِر إملاء، فاتورةَ  تسدد وأ نَت 

 إلغامْم .. يرَضُعون َمنْ 

122 

ن  إلصدى عليك ورد قوإك، بك رصخت إ 

اة فقل" هناك؟ َمنْ "  !شكرإ  : للهوي

123 

اه اي - إلليل  .. !! مىض أ يامن إلغريب يطارد سفاح جائع ذئب - أ ما

124 

 إلغريبةُ  تنامُ  إلغريِب  ليل قدر عىل

125 

ىل إلربيع من إلطريق يف إلقرنفلِ  رإحئةُ  للخوف  ..!! إخلريف إ 

126 

 . إلكون نبض جساِ  يف طريقيت أ خاف

 غريي من عيل   أ خاف أ حياان  

 !إلرشيدة نفيس دإمئا   وأ خىش



127 

  إلليل؟ يف أ ان من

 . أ طري ليك إلفرإش من إلكثري ينقصين

 ..!إل خري منفاي وأ نت ُخطاَي، إجتهت أ يامن إلغريبة أ ان

128 

 وخف ةٌ  إلركبتني، يف رجفةٌ : يوجع إخلوف 

 إلبطن تش نٌجفي. إجلهات إ ىل الالتفات يف

 .إلفضاء ويف إلهوإء يف نقٌص . وإلعضالت

 .وإحلرإرة إلكرإمة يف وإخنفاٌض  حلق   جفاف

 تبطئ، مث ترسع ابل ش باح، وإجلدرإن إلسقف وإكتظاظ

 !عنيدة تبقى يك إلروح نشاط يف وإرتفاع ترسع، مث

129  

 فقدته حضن إ ىل شوق من ليس

 كرسته لمتثال ذكرى من ليس

 دفنته طفل عىل حزن من ليس

 ! أ بيك أ ان

130 

 . أ كونَ  أ ن يل يريدون ال كام أ كونَ  أ ن:  ُحرييت

 

131 

ىل تعودُ  وأ نَت   بغريكَ  فكاِر بيتَك، إلبيت، إ 



 إخليامْ  شعب تنس ال

132 

ن ىل نظرَت  إ   توجعكْ  أ ن دون وردة   إ 

 !شكرإ  : لقلبك قل هبا، وفرحَت 

133 

 قْف عىل انصيِة إحلُـمِل وقاتْل ..

134 

 ! أ بيك أ ان

 ..  وملح..  خذالن إلعني دمع أ ن وأ دري

135 

ذإ  !إلعاشقةْ  عىل ووصيا   اكمال ، فليكن مقر من بُد   ال اكن إ 

136 

آخرٌ   لو اكَن يل حارٌض أ

 ملتلكُت مفاتيَح أ ميس ..

 ولو اكَن أ ميس معي 

 مللكُت غدي ُكُه ..

137 

 إمجليالت هَن إلبعيدإت .. مثَل أ غاين إلفرْح ..

138 

 ُكـلام إخفيُتـهم .. طلعوإ عيل  من إلغياب ..!!

139 



 قل للغياِب .. نَـقصَتين .. وأ ان أ تيُت لمُككْل ..!!

140 

 ما أ كرَث إملايض .. جييُء غدإ  ..

141 

 بغريكَ  فكاِر إلكوإكَب، وُُتيص تنام وأ نت

اةَ  إ   جيد مل َمنْ  مث  للمنام حّيا

142 

ن  معك إلآخرين جتد ومل صباحا ، هنضت إ 

  !شكرإ  : للبصرية قل جفونك، يفركون

143 

 إلعابرة إللكامت بني إملارون إهيا

 وإنرصفوإ .. أ سامئَك إمحلوإ

144 

 وأ رحْل .... يوما   أ حبِك 

145 

 إذلإكره؟ يف إلورد يذبل مىت

 إلغرابء؟ يفرح مىت

146 

 للغياْب؟ رمانة   لريمسَ  شاعر  .. إ ىل جرحٌ  أ حيتاج

147 

 رحيل .. يف تدخلوإ ليك رحيل   من فلتخرجوإ



148 

ىل إلطويل إلطريق هذإ سأ قطع آخر  إ   هْ أ

آخر إ ىل  إلقلِب .. أ

 إلطويل .. إلطويل إلطريق هذإ أ قطع 

 مين .. مات وما إلغبار غري أ خرس عدت مفا

149  

 إل رس .. يف إحلبيب وإقعٌ  تصدأ ، ولكن مل إحلب ُكامت

150 

آه  إملاكبر جريح اي أ

 حقيبه ليس وطين

 مسافر لست أ ان و

نين  حبيبه .. إلعاشق، وإل رض إ 

151 

ر وأ نت  بغريكَ  فكاِر س تعارإت،ابال نفسك ُترا

 إلالكم يف حق هم فقدوإ َمنْ 

152 

ن  بالدك، وإمس إمسك من حرفا   تذكرت إ 

 !طيبا   ودلإ   كن

 !شكرإ  : إلربُّ  كل ليقول

153 

 جييءُ  ال حمل عىل انفذاتن عيناك



م حمل ُك يف و  أ حمل ..!! و حلام أ رما

154 

 إلوحيد إملاكنُ  يديِك  ك ن

 بلْ  يديِك  ك ن

آه  !جسد يف وطن من أ

155 

 ؟ بنا مصري يسري ل ي..  إلطريق هذإ نسائل ملاذإ

 ؟ أ قدإمنا ململ أ ين من و

 لل بد ..!! معا، ..نسري أ ان حس بك و حفس يب،

156 

 ويش هتينا .. نش هتيهِ  ما جفأ ة   فينا ماَت  قد

157 

 معا   وإتركنا إل مس، عيناِ وهاِت  غدي ُخذْ 

 .!!يَُعوُد . يرَحُل .. َأو سوَف  بعَدَك، يشَء، ال

158 

 : إلصدى قال

 إل قوايء ..!! مايض غريُ  يرجعُ  اليشء

159 

 .. معناك يف َأنَت  غريبٌ 

 وحدك.! .. هناك َأن تكون يكفي



 تصرَي قبيةل  .. يك 

160 

 . إلغياب ِمْلءَ  حارضإ   نفيس وجدُت 

 وجدُت إلآخرين نفيس عن فَت ْشُت  وُُك ام

 ..!!  إلغريبةِ  نَفيس سوى فهيم مل َأجد َعهْنُمْ  فت ْشُت  وُُك ام

161 

ِضيت تقولُ   حاال   َأحَسنُ  َأنَت :  ُمَمرا

ر وُتُقنيُن   هادئا  وجديرإ   ُكنْ :  ابملَُخداِ

 … قليل ُتمُلُ عام سوف مبا

162 

 ..  تبرصونْ  ما َأمعى ُلبرِْصَ  لسُت 

163 

 سأ موُت .. َأنين َلعرَف  ُأودَلْ  مل

164 

 متاما   َأَحدٌ  يَُمْت  مل

 .. وُمقَاَمها َشلْكَها رياِ َأروإٌح تغ تكل

165 

 إبتعادإ  .. قدوِمَك إزددَت  نتظار ال نفيس ُُك ام َأعددُت 

167 

 ! وحيدُ  اي ، وحدكَ  كنَت  ووحدْك،

168 



 لغيت عىل َأخاف

 حاَِلِ  عىل يشء ُُك   فاتركوإ

ىل إحلياة وَأعيدوإ  ..!! لَُغيت إ 

169 

ِه .. ليحمل َودَلإ   َأدِلْ  مل  َمْوَت وإدِلِ

آثَ   …. إملُْفَردإت بني إحلُر   إلزوإجَ  ْرُت وأ

170 

ىل ُحملْ  من  ُحمْل   إ 

 َأخرْي ..!! َهَدٌف  يل وليس َأطريُ 

171 

 :  قلت إخطأ ت فا ن حب، عىل أ ندم مل قلبان يل اكن لو

ىل إلصحيح إلقلب وقادين.. الاختيار  إجلرحي قليب اي إسأ ت  إلينابع إ 

172 

 bَك لسَت مين .. وأ مرُت قليب ابلرتيِث: كْن حياداي  ك ن

بة يف إلظهر بعد ينامُ  وإمحلامُ   دابا

ن همجورة   ا   جيد مل إ   صغريإ   ُعشا

 ...إلعاِشَقنْي  رسير يف

174 

  :ُحملٌْ  قصيدة ُُكُّ 

 وأ محهُلُ  س يحملين ((حلام   يل بأ ن   َحِلْمُت ))

ىل ْطرَ  أ كتب أ ن إ   :إلقربِ  رخام إل خرَي عىل إلس 



 ((َأطري ليك... ِنْمُت ))

175 

 غري ال وإحدإ   شيئا   ريدوأُ 

 إليوم هذإ مثل هادئا  يف بس يطا   موات  

 !َأقَلا  أ و أ كرَثَ  إحلديقِة ليس يف موات   وُأريد

176 

 قرَْبَكَ  َكِتَفْيكَ  عن وإلآن هنا َأنزلْ 

َركَ  وأ عطِ  إحلاكِية لرتممي أ خرى فُْرَصة   مُعْ

 موات   إحلُباِ  ُُكُّ  فليس

ا آةُ  َأنَت؛ َأم   ْك َخَذلَتْ  قد فاملرأ

 :تقولُ  ’أ نَت  ولَْسَت ...أ نَْت 

  ((وهجيي؟ تركُت  َأين))

177  

 ابمللحِ  جرحنا نُدإوي

 ذكرإان قرب حنيا

ُِب   إلعادي   موتنا جنرا

 دإرها يف ههنا إلقيامةَ  ننتظر

 ...إل خري بعد ما إلفصل يف

178  

 هامٌش  إحلديِثة إللغة يف يَْبَق  مل

 حنبُّ  مبا لالحتفاء



 اكنْ ... س يكونُ  ما فُكُّ 

179 

 لها ُحُدودَ  ال بالدٌ  ولنا

 عن إجملهول كفكرتنا 

 :متاههتا فنرصخ يف

 ورإيثٌّ .. ُحبُّنا َمَرٌض . حنبُّك زلنا وما

180 

اةٌ  جفأ ة صاحت  :جندي

؟ َأنَت  ُهوَ  ؟ َأمل اثنية   َأقتكْلَ

 .َأموت أ ن مثكل ونسيُت ... قَتَلْتين: قلت

181 

نُْت  بغياهبا  ُصوَرََتا َكو 

 إدلليلُ  ُهوَ  ليلُ ُهَو إدل فالغياب

 :دروسه إلغياُب  يَُعلاِمين حيثُ 

ْدَت  لاَمَ  لوال إلرسإُب ))  ...((ََصَ

182 

 ... َأنىس أ ن شئُت  إ ن

 حبارضي تََذك ْرُت ُإمتل ُت 

 إلنس ياْن ..!! ل رتاِب .. يوَم والديت وإخرتُت 

183 

ُمْ  إذلين إملالئكة ُُكُّ   ُأحّبُّ



 إملاكن من إلربيعَ  أ خذوإ

اكْن ..!! مق ة أ ورثوين  إلرُبْ

184 

آدمُ  َأان  إلقرإءةَ  تََعل ْمُت . إلثاين أ

 ,خطيئيت دروس من وإلكتابةَ 

 وإلآنْ , هنا من سيبدأ   وغدي

185 

 :إلرسام عىل عبء حياتنا

هُْم فأ صبح))  ((.إلضباب وحيجبين, مهنم وإحدإ   َأرمُسُ

186 

 نريد كام نكون أ ن وحياتنا يه

 ..ليشء ال’  قليال   َأن حنيا نريد

 إملوت هذإ بعد ِلنَْحرَتَم إلقياَمةَ  لب

ابوإ  ! وإقفني وانموإ أ خرى .. َأحالُمهُْم بطريقة   ورت

187 

ىل حِينا  ال َوَجعٌ  إحلَننيُ   .وجع إ 

 إلقادم إلناقي إلهوإء يُسبابهُ  إذلي إلوَجع ُهوَ 

 سابق، فَرحِ  عنْ  إلبحث وَجعُ ! بعيد جبلِ  أ عايل من

اهُ  حصيا  نوع من وجعٌ  لكناهُ  انا ذكارانيُ  ل ن  ..!!عاطفياون وَ  ابل َمل مرىض بأ ن

188  

ىل إلبعيد وإلتفات للغائب، إلغائب مسامرة إحلنني  .. إلبعيد إ 



189 

 : قلت إثنني=  أ ان+  أ ان هل وسأ لين

 وإحد .. من أ قلُ  أ نت و أ نت

190 

ن  بالدك، وإمس إمسك من حرفا   تذكرت إ 

 !طيبا   ودلإ   كن

 !شكرإ  : إلربُّ  كل ليقول

191 

 بنفسك فكاِر إلبعيدين، ابلآخرين تفكر توأ ن

 إلظالم .. يف مشعةُ  ليتين: قُلْ 

192 

 : ابال عدإمِ  إحملكوم ِحمْكْةُ  يِلَ 

 , لمتلكين أ ملُكها أ ش ياءَ  ال

 : بديم وصي يت كتبُت 

نَ  اي ابملاء ِثُقوإ))  !((ُأغنييت ُساك 

193 

ن إلقصيدة وخذي  .. سوإك فهيا يل فليس...  أ ردت إ 

194 

ذإ  جتربة   ماضيكَ  اكن إ 

 ! ورؤاي معن   إلَغدَ  فاجعل

195 



 .. إلْبدإِية غرَْيَ  إلُْحِبا  منَ  ُأريدُ  ال

196 

 !! أ حصابهُ  يُغري ويوم, ميوت ويوم, جييء يوم إحلب عىل سالم

197 

آاثرك عن تبحث حيث ، إملساء زإئر هو إحلنني  ! جتدها وال حوكل فامي أ

198 

 .. وابملاكنْ ..  ِت ابذلكراي مثقلٌ  وجسمي..  رويح خفيفةٌ 

199 

 ؟ أ حد إ ىل نيسء هل

 ؟ بل إ ىل نيسء هل

 ؟ إلفرح برذإذ مرة ولو بعيد من ولو أ صبنا لو

200 

 ..  إنتظرها

ْل، وال ن تتعج   موعدها بعد أ قبلَْت  فا 

 .. فانتظرها

ن  وعدها قبل أ قبلْت  وإ 

 .. فانتظرها

201 

 .. مقرٌ ..   َعـمتيت من س يطلعُ 

202 

 ؟ معجزاتن وعيناك إملعجزة مقابةل سا حوإ مخس ُتاول كيف



203 

 ؟؟.. أ حبكْ  إ ين: ل رصخ إجلهات صوت أ مجع أ ين من

204 

آخر  ..  ليس إلوجُع هنا، إلوجُع يف موضع  أ

ىل إس تغاثِة إلقلْب ..  لكْن؛ من يس متُع إلآَن إ 

205 

 وحدمْه إلعاشقوَن يظنون ..

 إن إملياَه مرإاي .. فينتحروْن ..

206 

 اي أ يم

 ةل  وليَس عين ما أ قوُل بَعْد ..!!ُتيَة وقب

207 

 مل يعْد يف قليب ماكٌن لرصاصة  جديدة ..

208 

 وإان:

 أ ريُد أ ن إحيا .. وإن إنساْك. .

209 

 عندما تريدوَن إلرحيل .. إرحلو

 لكن ال تعودوإ إبدإ  

 كونوإ لرحيلَك إوفياء ..

 لعلنا نكوُن أ يضا  لنس يانَك خملصنْي ..!!

210 



 ِن غريِه من إلضوء ..من حيىي عىل حرما

 يُغرُق نفسُه يف عمتِة ظهْل ..

211 

 هل يف وسعَك إن تكوَن طبيعيا  يف وإقع  غرَي طبيعي ..؟؟

212 

 طردوُه من ُِك إملرإئف

 أ خذوإ حبيبتُه إلصغريةَ 

 مث قالوإ إنَت الجئ ..!!

213 

 يحدو ألنني ابلعذا نختزأ

 كفيك نحنا ونبد

 ! عينيك بيعر ونبد

214 

 َك زهورإ  بال عطر ..كام إن هنا

 هناَك مجيالٌت بال حظ ..!!

215 

 وأ خريإ :

 مل نعْد قادريَن عىل إليأ ِس أ كرَث مما يئس نا ..

216 

 تتطلَب مين إحلياُة نس يانكَ 

 وهذإ ما ال يس تطيُع قليب تفهمُه ..

217 



 وأ ان غريُب إدلإِر يف وطين .. غريُب إدلإر ..!!

218 

 وانموإ وإقفني ..!!ورتبوإ أ حالهمم بطريقة  أ خرى .. 

219 

ليَك أ غرتإٌب ولقياَك منفى ..  حنييب إ 

220 

 لو يذكُر إلزيتوُن غارسُه لصاَر إلزيُت دمعا  ..

221 

 سالما  ل رض  ُخلقْت للسالمِ 

 وما رأ ْت يوما  سالما ..

222 

 علمتين رضبُة إجلالدِ 

 أ ن أ ميش عىل جريح 

 وأ ميش .. مث أ ميش .. وأ قاوْم ..

223 

 إل معق النِك  بل إل مجلْ  نِك ل   ال أ حببتِك 

 .. أ محْق ..  ابلعادةِ  إمجلالِ  فعاشق

224 

 ..  اكحلديد يصدأُ  فالقلُب 

 ..  حينُّ  وال..  يئُ  فال

 ..!! إملايض يتذكرُ  وال

225 



 وتشاهبِت إنِت وقهويت .. 

دمان ..   ابلذلِة وإملرإرِة وإال 

226 

 سالما  لذليَن يُضيهئُم جريح ..

 م عبثَا ..سالما  لذليَن أ حّب

 سالما  للهوإء .. 

227 

 شاهق، عُلُوا  من نسقط أ ن علينا اكن هل

 لس نا أ ننا لُنْدرك... أ يدينا عىل دمنا ونرى

 نظن؟ كنا كام.. مالئكة

228 

ق أ ن  نفسك تصداِ

 !غريك تكذب عىل أ ن من أ سوأُ 

229 

 يكرهوننا َمنْ  مع ودودين نكون أ ن

  حيباونَنا َمنْ  وقساة  مع

 إملُتعايل، ُدونياة يه تكل

 !إلوضيع وغطرسة

230 

 ! إملايض أ هيا

ان  ال  !عنك إبتعدان ُكام تغرياِ



231 

 أ نمت؟ َمنْ : تسأ لنا ال: إملس تقبل أ هيا

 .نعرف ال أ يضا   فنحن مين؟ تريدون وماذإ

232 

لنا! إحلارض َأهيا  قليال   ُتم 

 سبيل   سوى عابري فلس نا

 !إلظل ثقالءِ 

233 

 لصار ياء،إل نب  خامت هو محمدإ   أ ن لوال

، عصابة   لك  ميليش يا حصايبا  ولك نيبا

234 

ن  اثنية   هيزمنا َمنْ  مل جند إ 

 !ننىس لئال أ نفس نا بأ يدينا هزمنا

235 

 ..عيينا  يف نظرَت  همام

 نظريت هناك جتد فلن

 !إخلَـيبةُ  َخَطَفهْتا

236 

 :لييلا   اند   ابب عىل كبرية الفتة

 إملعركة من إلعائدين نرحب ابلعرب

 !تُْسِكر ال.. اان  ومخرتنا جم إدلخول



237 

 برصاص مات َمنْ  أ وال ؟ إجلنة يدخل من

 بعض إل خ؟ برصاص مات َمنْ  أ م إلعدو،

ك ودلته كل عَُدوا   ُرب  : "يقول إلفقهاء  "!أ ما

238 

 يدفعين ما إل خطاء من إرتكبُت 

ىل  إال ضايفا  إلعمل ال صالهحا إ 

دة يف  إال ميان ابملس تقبل ُمَسوا

 ملايضإ يف خيطىء مل من

 .إال ميان هذإ إ ىل الحيتاج

239 

 مأ هوةل غريُ  ما، منطقة قليب يف

ُب ابلصغار  حمتلا  غري حّيا  عن إلباحثني تُرحا

 !صيفيا  لنصب ُمخميا 

240 

ال ابملوت  يوما  ما قلنا لن نفرتَق إ 

 تأ خر إملوُت .. وإفرتقنا ..

241 

 ما أ شد  سعادَة إملرء ..

 حنَي ال يودُع أ حدإ  

 إ  ..وال ينتظُر إحد



242 

اَن،  .!.َشيئْا   إحلُبُّ  يربَحِ  لَمْ  وَ  َخرِسْ

 ل نَك اي حُب حٌب ..

 ل نَك اي حُب طفلٌّ مدلْل ..

 تَكرُس ابب إلسامِء إلوحيد ..

 وُك  إلالكِم إذلي مل نقهُل .. وترحْل ..

243 

 ..!! يُعنيك ليَس  مبا ملئ قليب..  أ كرهك ال,  ُأحباك ال

244 

  وليىل مل تكْن ليىل ..

 ولكين أ كين ابمسها ُخزبي ومايئ ..

245 

 س يدري إلعابرون يف قلوبنا كيف هو إجلفاء 

 وكيف س يفقُد إللقاُء رونقُه بعَد ُكاِ هذإ الانتظار ..!!

246 

 إذلإكرة إختصاُص  هو إحلننيُ 

 ! إملشهد من إحُتِجبَ  ما جتميلِ  يف

247 

 لننىس إل مل

ين قلَْبكْ  وهات  ! أ حب كْ  ليك ُودْلُت  إ 

248 

 اكحلب إلقهوة



 يَروي ال منه قليلٌ 

 يُش ِبع ال منه وكثريٌ 

249 

  قبل من أ فعل مل كام وبكيُت يف غيابكَ 

  إحلوإس ُك من بكيُت 

  أ بيك ال ك ين بكيُت 

 .. وأ مطر وإحدة دفعة   أ ذوب بل

250 

آحمل ُدمت ما  ! يحا  فأ ان أ

 ل ن  إملوىت ال حيلموْن ..!

251 

 إخلرُضةَ  ُترتُف  بالدي أ جشار

 .. إذلكرى أ حرتُف  انوأ  

252 

 ..  حيدث اليشء تقول أ ن..  إلكربايء

 .. بدإخكل..  ُتدث إل ش ياء وُك

253 

 إان إلعاشُق إليسُء إحلظ

ليِك   ال أ س تطيُع إذلهاَب إ 

يل    وال أ س تطيُع إلرجوَع إ 

ـرَد قليب عيل  ..   تَـم 



254 

 .. وحدي ويل..  يل أ نِت 

 ..!! غربية اي إحلننيُ  هو هذإ

255 

ال ىشءَ  ال  .. مرير أ نتظارٌ  إ 

 إلشعر حافة عىل حزين وإحنناءٌ 

256 

 فاَُصدْ  قلب، اي إلوقِت، من كثريٌ  دلينا

 ُهـْدُهـدْ  بلقيس أ رض من ليأ تيكَ 

إ ثالثني قطعنا إلرسائل، بعثنا  ساحلْ  وس تنيَ  حبر 

 .. لنرُشد وقتٌ  إلعمرِ  يف زإلَ  وما

257 

ىل أ ي يشء ..  ليتين اي  َحَجٌر اي حيُن إ 

258 

م، إذلين ذهبَ   ذهبوإ ُتّبُّ

ا م   تكونْ  ال تكوْن َأو أ ن فا 

259 

ن سوية   إلبقاء عىل تعاهدان أ ننا أ نسيِت   إلوجع؟ ش تتنا وإ 

260 

 ذهبوإ ..

 وك ن  شيئا  مل يَكْن ..!!



261 

 : أ يم

 إمرأ ة أ مسيِك  لن

 يشء ُك   سأ مسيِك 

262 

  عزليت، يف سأ رصخ

 . إلنامئني أ وقظ ليك ال

  خيترص  لتوقظين ولكن

 !إلسجني خيايل من

263 

 .. إملدى هذإ خلَف  أ خوةٌ  لنا

لينا ينظرون. حُيبُّوننا. طيابون أ خوةٌ   .ويبكون إ 

 


