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القلب قطعة یا  
القلب قطعة یا  

؟ لك أكتب ماذا  

باردة حولي درانالجُ  و  

صامتة أیامي و  

صقیع لیلي و  

یدي بین الرضیع كالطفلِ  یرتجفُ  قلمي و  

المنسیة كالُمدن أمامي تئن و أوراقي   

 

القلب قطعة یا  

؟ لك أكتب ماذا  

أحبك؟ إني أكتب ھل  

 أحبك

 أحبك

ك ب أحـ..  أحب.. أحبك  

مرة ألف كتبتھا  

مرة ألف ومسحتھا  



بعد؟ وماذا  

بك یأتي جدید ال  

المھزلة ھذه ُینھي جدید ال و  

القضیة وھذه   

 

القلب یاقطعة  

قلبي...ھنا  

أنت...ھنا  

ُھم...ھنا  

بیننا كانت كثیرة أشیاء ھنا  

صادقة أشیاء  

ألیمة أشیاء  

جمیلة أشیاء  

دافئة أشیاء  

حمقاء ِغیرةٌ   

رائعة خالفاتٌ   

غبیة حماقاتٌ   

 



المساء ھذا یشاع  

إفتراء اإلشاعة ربما و  

بعدي أحببتَ  أنك  

وعني.. عنك حدثَتھا و  

بجنون ُتحبني كانتْ  وقلت  

بجنون علىَّ  تغارُ  كانتْ  و  

قصائدھا لي تنزفُ  كانتْ  و  

بوحشیة تعشقني كانت و  

 

القلب قطعة یا  

تعلم لو. .. آآآآآه  

بعدك األیام بي فعلتْ  ماذا  

بعیني الدروب تشابھت  

الوجوه تشابھت و  

األصوات تشابھت و  

األنفاس تشابھتْ  و  

األلوان و  

العطور و  



الوعود و  

المواعید و  

  الغرامیة الحكایات وتفاصیل

 

القلب قطعة یا  

ً  كنت كم رائعا  

وحدي لي رسائلك كانت  

وحدي لي معك الشمس كانت  

وحدي لي النجوم و القمر و  

وحدي لي األرض و والسماء  

وحدي لي الحنین و الشوق و  

و الحب الحرف و  

متوجة أمیرة كتاباِتك في كنتُ   

خرافیة امرأة سطورك بین كنتُ   

 

القلب قطعة یا  

قلبك في الغربة غّربْتني  

أعرفني ال أصبحتُ   



أفھمني ال و  

أستوعبني ال و  

بي أشعر ال و  

طویلة مسافاتٌ  نفسي وبین بیني و  

أصل ال و لیلة كل أقطعھا  

وسادتي  إلى اللیل آخر في أعود و  

الزجاجیة كالقطع فوقھا أتھشم  

 

القلب قطعة یا  

باكیة أعترف  

أحبك مازلتْ   

 بطیش

جنون و  

مراھقة و  

براءة و  

فوضى و  

  ھمجیة و

 



القلب قطعة یا  

إلیك أحنُ   

وجھك إلى  

صوتك إلى  

حرفك إلى  

جنونك إلى  

غیرتك إلى  

قصرك إلى  

جواریك إلى  

وسّیافك سیفك  إلى  

  المسائیة حكایاتك إلى

 

القلب قطعة یا  

خلفك األحزان تقاسمتني  

المظلمة الدروب بعدك ضّیعتني  

الموؤودة الوعود و  

المبتورة األفراح و  

الناقصة األحالم و  



الفاشلة الحكایات و  

  الورقیة والفرسان

 

القلب قطعة یا  

كثیراً  قلبي خدعني  

أكثر عقلي خذلني  

أجنحتي تساقطتْ   

أقنعتي خذلتني  

أیامي كسرتني  

وجھي في الواقع بحر ھاجَ   

  الوردیة أحالمي التیار جرفَ 

 

القلب یا قطعة   

المسفوكة دموعي یا  

المحفورة ذكریاتي یا  

المكسورة قصیدتي یا  

األولى یا كتاباتي   

البریئة رسوماتي یا  



البیضاء یا كذباتي  

  الطفولیة خربشاتي یا

القلب قطعة یا  

كبریائي یا  

شموخي یا  

انكساري یا  

عنادي یا  

اعتزازي یا  

ھزیمتي یا  

انتصاري یا  

أْمِني یا  

ضیاعي یا  

عمري متناقضاتْ  یا  

  الداخلیة صراعاتي یا

القلب قطعة یا  

أبي یا  

أخي یا  

زوجي یا  



طفلي یا  

صدیقي یا  

رفیقي یا  

فارسي یا  

حبیبي یا  

  األرضیة الكرة رجال كل یا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رجل كبریاء  
 

یاسیدي المدینة نساءِ  كلُ  حُبنيتُ   

بأمري فتیاُتھا وتھتمُ    

؟؟ مني قلبك سرقة على قلبھا سُیطاوعھا منھن فمنْ   

 أعلمُ 

ُیرعبك...  صوتي بال المساءَ  أن   

ُیرعبك...  یدي بال الشتاء وأن  

ُیرعبك...  یدي بال الظالم وأن   



ُیرعبك...  یدي بال الزحام وأن   

تكابر لكنك  

 

 أعلمُ 

تعیش كي كالھواءِ  تحتاجني أنك   

تعیش كي كالماءِ  وتحتاجني   

تعیش كي كالزادِ  وتحتاجني   

تعیش كي كالدماءِ  وتحتاجني   

تكابر لكنك   

 أعلمُ 

وتبكي    لیلھ كل الذكرى أشواكِ  تسیُرعلى أنك  

لیلھ كل اليَّ  الحنین حجر وتبتلع  

  وتبكي 

وتبكي لیلھ كل غیابي في الفراق نجومَ  وُتحصي   

وتبكي لیلة كل وسادتك فوق صورتي وترسم   

كابر لكنك  

 أعلمُ 

لي إال اإلخالص ُتجید ال أنكَ    



لي إال الحب تجیدُ  وال   

لي إال الھمس تجید وال   

لي إال الطیران تجید وال   

تكابر لكنك  

 

  أعلمُ 

لك أكون كي الخفاءِ  في تبكي مازلتَ  أنك   

لك أكون كي المطر تحت هللا تدعو ومازلتَ    

لك أكون كي بخشوع هللا إلى تتضرع ومازلتَ    

تكابر لكنك  

 

  أعلم

وھم قلبك في العذارى كل أن   

وھم حیاتك في النساء كل وأن   

وھم قصائدك في الحسناوات كل وأن  

وبك فیك المجسده الوحیدة الحقیقة وأني  

تكابر لكنك  

 



 أعلمُ 

ترفضك أنفاسي بال المدینة أن   

یرفضك جنوني بال الطریق وأن  

یرفضك عیني بال المساء وأن   

تكابر لكنك  

 

  أعلم

ً  بعدي یزورك العید أن غریبا  

ً  بعدي یزورك الفرح وأن حزینا  

ً  بعدي یزورك الشتاء وأن جافا  

ً  بعدي یزورك اللیل وأن باكیا  

تكابر لكنك   

 

 أعلمُ 

عني یسألك قلبك أن   

عني تسأالنك عینیك وأن   

عني یسألك وریدك  في دمك وأن عني یسألك عقلك وأن   

تكابر لكنك   



 

  أعلم

كتبتك التي الوحیده المرأة أني  

لونتك التي الوحیده المرأة وأني  

ھزمتك التي الوحیده المرأة وأني  

ُتكابر لكنك  

 

 أعلم

دائمة أقامة بك أقامت التي الوحیدة األنثى أني  

بطھرھا ھزمتك التي الوحیده العاشقة وأني   

أنجبتك التي الوحیده األم وأني  

أنجبتھا التي الوحیده الطفلة وأني   

تكابر لكنك   

 

  أعلم

أعماقك ترتیب أعاد من أول أني  

تاریخك كتابت أعاد من وأول   

میالدك تاریخ غیر من وأول   



حیاتك صحراء في الحب بئر حفر من وأول   

تكابر لكنك  

 

  أعلم

األول وحلمك..األول وطنك أني  

األولى وحرفتك.. األول وجرحك   

تكابر لكنك  

 

 الذئب

 

 أنت لم تخدعني
 

 أنت لم تعدني بالشمس
 

ھمست لي أن القمر ُخلق من أجلي وال  

ن تصنع لي سفینة نوحأ وال وعدتني  
 

يوال أن تلقي بنفسك في البحر من أجل   
 

  أنت لم تخدعني



 
ترتدي قناع أبي نت لمأ  

 
 والصبغت یدك بلون ید أمي

 
  وال قلدت لي في غابة الحیاة صوت جدتي

 
  الذئب فأنا فتحت لك باب الكوخ / وأنا أعلم أنك

 
  ورافقتك في الغابة بفرح / وأنا أعلم أنك الذئب

 
  وقدمت لك طعام جدتي / وأنا أعلم أنك الذئب

 
ئبنا أعلم أنك الذأقلبي في فمك / و وضعتُ  و   

 
  وزرعت أحالمي تحت أنیابك / وأنا أعلم أنك الذئب

 
نك الذئبأنا أعلم أوغفوت بین یدیك بأمان / و   

 
ي أمامك قریرة العین / وأنا أعلم أنك الذئبونمت لیلِ    

 
نك الذئبأوقطفت معك ثمار الغابة / وأنا أعلم    

 



  وأفشیت لك أسرار أصدقائي / وأنا أعلم أنك الذئب
 

نك الذئبأشجار / وأنا أعلم بأماكن طیوري على األوبحت لك   
 

نك الذئبأعلم أستغیث بك / وأنا أومددت لك یدي    
 

نا أعلم أنك الذئبأوربُت على ظھرك بحنان / و   
 

أناملي على أنیابك بأمان / وأنا أعلم أنك الذئب ومررتُ    
 

نك الذئبأعلم أوخبأت تاریخي في ذاكرتك / وأنا   
 

علم أنك الذئبأثوابھا أمامك / وأنا أ وعریت أحزاني من   
 

نك الذئبأنا اعلم أوغنیت لك أغاني الشوق والحب / و   
 

نك الذئبأعلم أوشاركتك اللعب والجري والقفز / وأنا    
 

  ووضعت رأسي على كتفك وراقصتك/ وأنا أعلم أنك الذئب
 

علم أنك الذئبأوتمادیت بخیالي معك وبك / وأنا    
 

نك الذئبأعلم أنا أصف التفاحة بنھم / ووتناولت من یدك ن   



 
نك الذئبأعلم أمن كفك حبات التوت بشھیة / وأنا  كلتُ أو   

 
نك الذئبألیك عالیا / وأنا أعلم إوطرت بأجنحة الخیال    

 
علم أنك الذئبأنا أوقلمت مخالبك بكل حب / و   

 
نك الذئبأنا اعلم أافتقدتك في لیالي الغیاب بجنون / وو   

 
كل أعواد الكبریت بحثا عنك في الغابة المظلمةوأحرقت   

  وأنا اعلم انك الذئب
 

علم انني أحببُت الذئبأوأحببتك كثیرا / كثیرا / كثیییییرا/ و  
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؟؟؟ مني ستأخذك ھل  
 

قراءتھ عند التضحك  

( ھنا لك أضعھُ  و أنا بكیتُ  ...أنسقھ و أنا تُ أكتبُھ ... بكی وأنا بكیتُ  فقد  ) 

 



(1) 

 ً مني ستأخذك أحقا  

 ً عنھا ستكتب أحقا  

عني تكتبُ  كنتَ  مثلما  

 ً معك بسري لھا ستبوحُ  أحقا  

و أني....وأنك ... 

 ً ذراعیك لھا ستفتح أحقا  

لھا و تغني  

؟؟ تغني لي كنت كما  

القدیمة كالدفاتر ستطویني أحقا  

یوما لك ما كنت وكأني  

التمني غاااااااااایة  

 

(2) 

 

األنباء خنجر . و ُبعض.. ُتحبھا أنك أخبروني   

؟؟ مثلي بخرافةٍ  ستحبك فھل  

ً   ستسجد ھل حبیبھا كنت األرض رجال بین من ألنك شكرا  



صوتك تسمع حین أجنحة لھا ستنبت ھل  

صغیرة عصفورة  إلى وتتحول  

زحامھم من تفرُ   

عالمھم عن بعیدا بصوتك وتطیرُ   

تتكرر؟؟ لن التي عمرھا فرحة صوتك وكأن  

الباكر الصباح في البحر شاطيء فوق ستقف ھل  

البعید  إلى وتنظر  

مجنونة عاشقة داخلھا وفي  

الحلم بصوت تتساءل  

اآلن نوح سفینة رست لو ماذا  

السفینة ظھر فوق أنت وكنت  

السفینة؟؟ فوق اآلخر نصفك تكون كي یدك لھا ومددت  

الكبریت بائعة تكون أن ستتمنى ھل  

شتاءاً  الـدفء تـمنحك دیــارك على فتــمر  

الثلج بائعة تكون أو  

ً  طریقك في الثلج قطع فتغرس صیفا  

الشمس  إلى بالصعود تحلم أو  

بضفائرھا تخفیھا كي  



أذنیھا في و تھمس  

بھ ترفقي  

ینجبني لم الذي أبي فإنھ  

أنجبھُ  لم الذي وطفلي  

مكروه یصیبك حین قلبھا سینقبض ھل  

یصیبك أن قبل بألمك فتشعر  

إلیك یتسرب أن قبل بحزنك أو  

بك تستقر أن قبل باآلھــ أو  

عمیاء كانت ولو علیك وتتعرف  

رجل ألف بین وكنت  

خیاال وطنك  إلى و تسافر عینیھا ستغمض ھل  

القدیم) حیك( طرقات بأقدامھا و تمشط  

مراھقتك خربشات الجدران فوق وتقرأ  

القدیم بیتك و تدخل  

الخلد جنة بدخول تھم  أنثى بفرح  

والدتك وتقبل ...والدك  فتصافح  

القدیمة غرفتك و تدخل  

بلھفة أركانھا تتصفح  



یوما جلس ھنا  

دروسھُ  ذاكر ھنا  

كُبر ھنا/  لعب ھنا  

بكى ھنا/  عشق ھنا  

أناقتھُ  بكامل وقف المرآة ھذه أمام  

جاذبیتھُ  بكامل وقف النافذة ھذه و أمام  

اإلخفاء طاقیة ترتدي أن ستتمنى ھل  

سیارتك تقود وأنت جانبك  إلى لتجلس  

صباحا عملك إلى وترافقك  

المھجورة كتبك فتقرأ  

المھملة بأوراقك وتعبث  

الصباحیة جریدتك قراءة وتشاركك  

قھوتك؟؟ بقایا فنجانك من وتحتسي  

بإسمك ستبوح ھل  

الموت فراش على صالحة إلمرأة  

بخجل لھا وتھمس   

عنكِ  راضیا السماء في هللا إلتقیتِ  أن  

لي الـــرجل ھــــذا منھُ  فإطــلبي   



بخشوع القرآن ستقرأ ھل  

منھُ  ما إنتھت فإذا  

تردد وھي  سجدتْ   

حروفھ من حرفٍ  كل ثواب وھبتھُ  قد إني اللھم  

صحیفتھ في فإجعلھا  

؟؟ ھذا كل ھي ستفعل ھل  

فعلت قد أني هللا یشھد  

فعلت قد أني هللا یشھد  

فعلت قد أني هللا یشھد   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 

 إلى متى
 إلى متى یاسیدى أبقى ھنا؟؟

الحلم بانتظاركأقف فوق قارعة   
 أحدق فى وجوه القادمین بألم
 وأحصى عدد الراحلین بندم

 أجمع البقایا خلفھم
صنع لى من بقایاھم مدینة حزینةأو  

نادیك....والتأتىأرسمك فوق جدران المدینة....أ و  
 



 
 

لى متى یاسیدى أبقى ھنا؟؟إ  
شعل اللیل بثقاب الحزن كل لیلةأ  
جلس حول نار الحنین وحدىأ و  
یام من دفتر عمرىجمل األأمزق أ  

نتظارلقى بھا فى نار اإلأو  
یامىأحتراق إوأطارد الدخان المتصاعد من   

ن أمسك بطرف الدخانأحاول بغباء أو  
 كى أمضغ الوقت........والتأتى

 
 
 

لى متى یاسیدى أبقى ھنا؟؟إ  
علل غیابك للصغارأ  

 وأطھو الحجارة فوق النار
يسرد على جوعھم حكایة قدومك الشھأ و  

 فتنتھى الحكایة
ملویغفو الصغار فوق صدر األ  

 وتنضج الحجارة فوق النار...........والتأتى
 
 
 

لى متى یاسیدى أبقى ھنا؟؟إ  



ستقبل اللیل بلھفة العائدینأ  
ناملىأمشط ضفائر المساء بأو  

شواق بیدىمسح جبین األأو  
جفف عرق الحنین الالھث خلف بقایاكأو  

تينتظار....والتأاإلوأسكب قھوة العمر فى فنجان   
 
 
 

لى متى یاسیدى أبقى ھنا؟؟إ  
بلى منكحالمى حُ أوتبقى   

 متضخمة بالوھم حد البكاء
تحایل على الحقیقة المرةأ  

صارع نوبات الوحمأ و  
تحسس بطن حزنىأ و  

 وكلما زاد حزنى...زاد وھمى بوجود طفل منك فى رحم خیالى....والتأتى
 
 
 

قى ھنا؟؟بلى متى یاسیدى أإ  
 ُ طفالى فى دفاتر الخیالأى ناغأ  

 أالعبھم بحب
سقیھم رحیق ربیعىأو  

مامى كالوھمأوأراھم یكبرون   
 یتضخمون بى كالورم



غلقت الدفاتر كالسرابأویتالشون كلما   
يوالیبقى منھم فى عالمى شىء......والتأت  

 
 
 

أبقى ھنا.؟؟ إلى متى یاسیدى  
 أبنى مدائنى من خیوط العنكبوت

مسوأتأرجح فوق خیوط األ  
 وأنحت وجھك بأظافرى فى جدار المستحیل

ُ و بحر فى نھر الموتأ  
مواج النسیانأقاوم أ و  

 وأطیر إلیك بال أجنحة
 فال أصلك.........................والتأتى

 
 
 

 إلى متى یاسیدى أبقى ھنا؟؟
 أجلس فوق شاطىء البحر

شید قصور الرمالأ  
حلم ببحار إبتلعتھ أمواج الواقعأ  

مىوأجمع عظام أحال  
 وأصنع منھا سفینة كسفینة نوح

نیوآخذ من زوجین إثن  
 وأبقى وحدى...................والتأتى



 
 
 

لى متى یاسیدى أبقى ھنا؟؟إ  
 أقرأ صحیفة الصباح لرجل نائم

أصف تفاصیل عشقى لرجل أصم و  
نسج من الحروف عباءة عشق لرجل متدثرأ و  

أكتب مشاعرى فى زمن الجھلو   
نة الصمأبیع صوتى فى مدی و  

التأتى أبكى بال إنتھاء أمام رجل میت.......و و  
 

 إلى متى یاسیدى أبقى ھنا؟؟
يلى جزر االحالم تذاكرإأقتطع   

يغمر بماء العبیر حرائرأ و  
يزرع ورد اللھفة فى ضفائرأ و  

أنتعل حذاء الوقت و  
أحرق بخور عمرى و  

............والتأتىيراقص الدخان وحدأ و  
 
 

أبقى ھنا؟؟ إلى متى یاسیدى  
  أمارس طفولتى

 أحدق فى صندوق الدنیا
حداث حكایاتھأسافر فى أ  



 فأحلم بلیلة تشبھ لیلة بائعة الكبریت
میر سندریالأمیر یشبھ أحلم بأ و  

خفاءمتالك طاقیة اإلإتمنى أ و  
التأتى لى األبد.............وإكى أختبىء فى جیبك األیسر   
 
 

 إلى متى یاسیدى أبقى ھنا؟؟
ال یناسبنى من األدوار اأمارس م  

حالمكأقامة الجبریة فى الركن المظلم من أستلذ باإل  
 وأموت بجانب السور المھجور من قلبك

نزف كتاباتى تحت شجرة غیابكأ و  
مام بوابة ظروفكأأطیل الوقوف  و  

التأتى تجمد.....وو أكى أقرأ علیك ماكتبت إلیك....  
 
 

بقى ھنا؟؟ألى متى یاسیدى إ  
المرآةمام أأقف   

كتب (أحبك) بأحمر الشفاةأ و  
أجدد نقوش الحناء بأرض كفى و  

أعید طالء قلبى و  
بیضحیاكة ثوبى األ و  

یام عن حذائى الذھبىأزیل غبار األ و  
أتجدد و  

و لقائكیأرسم سینار و  



ال تأتى ال یحق لى ........و تخیل ماأ و  
 
 

 إلى متى یاسیدى أبقى ھنا.؟؟
حالماأل یام وأبعثر روزنامة األ  

 أبوح فى الوقت الضائع
حلم فى الوقت الضائعأ و  
حب فى الوقت الضائعأ و  
خلص فى الوقت الضائعأ و  

نتظر...........فرحة الوقت الضائع...وال تأتىأعیش أ و  
 إلى متى یاسیدى أبقى ھنا؟؟

یامى تطیر فى سماء عمرىأألمح طیور   
كلما مر أمامى طیر لوحت لھ مودعة بغباء و  

یام سیھدیك لىحد األأن أیام ظنا منى ستعجلت مرور األإفكم   
 وطاااااااااااااارت الطیور

يومررررررر العمر.....................ولن تأت  

 

 

 

 

أمره یؤلمني من إلى   



 

إلیك الحنین ریاح َصفیر على فیھ . استیقظتُ ..مؤلم  صباح ھذا  

لیلة ذات نومك من الحنین أیقظك ھل ُترى  

حولك شيء ال مفزوعا فاستیقظت  

والفراغ الِفراق سوى  

ألنینك فاستسلمتَ   

لھا ؟؟ إنتھاء ال بكاء نوبة في ودخلتَ   

وحیدا الطریق في سرتَ  ھل  

یدك تمسك وأنت  

لنفسك وتبتسم  

المشتاق قلبك وُتمّني  

جمیلة صدفة  

الحیاة؟ وإلیھ إلیك تعید  

یوما المغلقة دفاترك فتحت ھل  

ّبتَ  الصفحات وقل  

بك تعیش كانت إمرأة عن بحثا  

الرحیل تذاكر قطعتْ  ثم  

الغیاب حذاء و إرتدت  



 و رحلتْ 

ُتذكرك البئر بعمق بصمة خلفھا تاركة  

یوم ذات بأنھا  

كالدم ؟؟ معك تقیم كانت  

یوما عطشك قاومت ھل  

الشوق خیول و إمتطیتَ   

المفقودة أیامك عن تبحث و خرجتَ   

الضیاع طرقات و قطعت  

الریاح جنون و سابقت  

الزمان أن لو تتمنى ألیام  

منھا؟ واحدة ساعة ُیھدیك  

میالدي یوم ذاكرتك باب طرقت ھل  

زحامھم في عینیك فأغمضت  

الرحیل عند الحزین وجھي و استحضرت  

الوداع عند رعبا المرتعش و قلبي  

صمتك وبین بینك و رددت  

قلبي؟ بعد بقلبھا األیام فعلت ماذا:  ُترى  

العید لیلة ذاكرتك أجندة فتحت ھل  



إسمي حروف بقایا و لمحت  

السطور بین ضائعة و أرقاما  

ُتھاتفني أن في ففكرت  

كبریاؤك وخذلك جرأتك فخانتك  

ّتَ  آخر عاما حنینك و أجل  

وحیدا العید و استقبلتَ   

النورس ؟؟ كطیور حزینا  

رحیلي بعد األطالل ُزرتَ  ھل  

وحیدا األشالء بین وسرتَ   

األمس عطر وشممتَ   

المتھشمة األحالم ببقایا قدماك وتعرقلت  

عني البقایا ُتحدث وجلستَ   

الفراق فراغ في وُتنادي  

األمس؟ بكاء سوى تسمع فال  

الحزینة الشواطئ فوق سرتَ  ھل  

الحنین رمال فوق وتمددتَ   

الماضي مدینة  إلى خیاال وسافرتَ   

أحالمك طرقات في وتجولت  



الوراء  إلى یعود أن الزمان ورجوت  

صوتك بأعلى  

جدید ؟؟ من الجمیلة الحكایة نعید كي  

العادة بحكم القلم أمسكت ھل  

دافئة حب رسالة بكتابة وھممت  

اللغة حروف كل ونادیت  

الحرف فخانك  

التعبیر وخانك  

أوراقك فمزقت  

إحساسك ومزقت  

الكتابة ؟؟ من أكبر حزنك بأن وشعرت  

خیالك مدینة دخلت ھل  

أحالمنا طفل عن وبحثت  

بحنان إلیك وضممتھُ   

جمیلة لعبة لھ اشتریتَ و   

خیرا بنفسھُ  و أوصیتھُ   

یوم ذات بأنك ووعدتھ  

بحب لتحتویھ إلیھ ستعود  



الناس أعلم وأنت  

أبدا ؟؟ تعود لن أنك  

بعدي ؟؟ أحببت ھل  

معك المجنونة حكایتي سردت وھل  

عاقلة امرأة على  

بالعقل وتضخمت  

تجاھك مشاعري جنون تصف لھا و أنت  

تھتك وأنت بغرور و انتشیت  

أمامھا رسائلي ستر  

صوتك بأعلى و ضحكت  

الجبال  إلى و أشرت  

لھا تصف و أنت  

عنك ؟؟ الرحیل عند ألمي حجم  

احتاللك في إحداھن نجحت ھل  

قلبي من غفلة في قلبك  إلى فتسللت  

بك بعرشي و أطاحت  

أحالمي جحافل و شّردت  

بقایاي من أعماقك و جردت  



وخربشاتي بصماتي كل و أزالت  

قلبك جدار علي  

بك؟ الجمیل عھدي و أنھت  

ألم لحظة في بنفسك خلوت ھل  

المغلقة الدفاتر في وسافرت  

المتبقیة السطور بین وأبحرت  

األمس تفاصیل كل واسترجعت  

بانكسار نفسك وسألت  

التقینا؟ لماذا  

افترقنا؟ ولماذا  

الحیرة أمواج في فغرقت  

االستفھام؟ بعالمات وتعرقلت  

الطریق في جمیلة صدفة تجمعنا أن تمنیت ھل  

بعدك األیام بيّ  فعلت ماذا لترى  

بعدي األیام بك فعلت ماذا وأرى  

الفراق بعد قلوبنا تقف الدروب أيّ  وعلى  

ّى وماذا مني فیك تبق  

ّى وماذا فيّ  منك تبق  



الصدفة فخانتك  

الطریق؟ وخذلك  

ذكرى ذات یوما النسیان قرار اتخذت ھل  

الذكرى صحراء في وتھت  

النسیان بئر عن تبحث  

الحزن ظالل تحت ونمت  

یحتویني ال جدید بحلم تحلم  

طرقاتھا فوق قلبي آثار اترك لم دافئة ومدینة  

ُشارك لم أخرى وحكایة تفاصیلھا في أ  

صفحاتھا؟ بین الثائر عطري قطرات أترك ولم  

وحیدا األسواق في تجولت ھل  

الحب عید في  إلى تقدمھا رائعة ھدیة عن تبحث  

حائرا الزھور بین ووقفت  

لقلبي تنتقي أیھا  

بابي عتبة على تتركھا الباقات وأيّ   

العودة طریق في وأنت تذكرت ثم  

فراق حالة في أننا  

؟ أخرى المرأة الباقة فأھدیت   



مراھق فتى  إلى الشوق حولك ھل  

وعقلك نضجك من فتجردت  

شتائیة لیلة ذات منزلي حول ومررت  

تراني كي الظالم في واستترت  

اسمي تكتب وأنت بالمطر وتبللت  

المبلل الرمل فوق  

إحساسك تبكي وعدت  

ماتت حكایة عن الطرقات وتحدث  

الواقع؟ شمس من دمعك وتداري  

جائع عصفور  إلى تحولت ھل  

الصحف في أخباري وطاردت  

بعدك أحببت من تعرف كي  

ذاتھ بالحجم أحبك مازلت وھل  

النسیان ریح  إلى بك ألقیت أني أم  

األبد؟  إلى خلفك األمس بوابة وأغلقت  

نحوي قلبك دفعك ھل  

البحر شاطئ  إلى قدماك وأخذتك  

وحیدا الشاطئ فوق فجلست  



بالحجارة البحر ورجمت  

األمواج نحیب  إلى وأنصتّ   

بالغربة وامتألت  

بالحزن إحساس وداخلك  

عني؟ یسألك البحر أن إلیك ُخّیل حین  

مفترس كوحش یوما الشوق طاردك ھل  

كالجبناء منھ ففرت  

كالنعامة الواقع تراب في رأسك ودفنت  

بجدارة العاقل دور وجّسدت  

باستھتار الحب عن وتحدثت  

بالغباء العاشقین ووصفت  

مقاومتك انھارت وحین  

كاألطفال؟ الواقع صدر فوق بكیت  

بحزن الزحام في سرت ھل  

تشتاقھا امرأة وجھ عن تبحث  

ّب كالغرباء غادرك صوت عن وتنق  

بارتعاش رعبك واحتضنت  

تشبھھا ال الوجوه أن اكتشفت حین  



بصلة لھا تمت ال األصوات وان  

حیاتنا في تشرف ال الجمیلة األشیاء وان  

أخري؟ مرة الغیاب بعد  

بدھشة یوما عینیك فتحت ھل  

صغیر عصفور  إلى تتحول سعادتك ولمحت  

جناحیھا المجھول نحو تفرد  

ّق عنك بعیدا وتحل  

أیامك أجمل منقارھا في حاملة  

عمرك سنوات وأغلى  

عنك كالحلم وتغیب  

أمامك؟ كالسراب وتتالشى  

صدفة یوما ألتقیتني ھل  

بإلحاح عني قلبك فسألك  

بصمت أمامي فوقفت  

إلي تتعرف كي وجھي في ودققت  

ّبت ذاكرتك أوراق وقل  

قبل من ألتقیتني أین تتذكر كي  

بفضول تتساءل وأنت طریقك وتابعت  



ألتقیتھا؟ أین ُترى  

تكون؟ ومن  

األمس مدن  إلى خیالك جرفك ھل  

امرأة أنفاس عن بحثا طرقاتھا في فتجولت  

الوفاء وعلمتك..الحب علمتك .. 

الفرح وعلمتك..النقاء وعلمتك  

. عشقك سنوات  إلى العودة وعلمتك  

األم صدر  إلى الحنین وعلمتك  

باكرا منزلك  إلى عدت ھل  

الھاتف بجانب وجلست  

الذكریات تسترجع  

 والحوارات

 والضحكات

 واألصوات

 والحماقات

قلیال ینتظر أن المساء وسألت  

صوتي؟ یھدیك أن الھاتف ورجوت  

الضیاع مدن  إلى النسیان طوقان جرفك ھل  



الحب لقتل فاشلة محاوالت في فتخبطت  

بصلة للحب یمتن ال نساء بذراعیك وطّوقت  

كالمجنون فراقصتھن  

والنجوم والقمر بالشمس ووعدتھن  

قلبك صوت على استیقظت ثم  

الندم مصابیح تحت تبكیني منھن وعدت  

 والحنین؟

ُذنیك في ینام صوتي مازال ھل ُ أ  

عینیك في عالقة صورتي مازالت وھل  

حلمك حلمي مازال وھل  

طفلك وطفلي  

ألمك وألمي  

ضیاعك وضیاعي  

الموت؟ سوى فیك مني یتبق لم انھ أم  

نزار تقرأ مازلت ھل  

الحب جنون حروفھ تعلمك كي  

شرقیتك جموح كلماتھ ترّوض ولكي  

مثلھا ُیكتب لم قصیدة عیني ُتھدي ولكي  



أكبر بعشق العاشقة رسائلي على ترد ولكي  

الخیال مدن  إلى معي تسافر ولكي  

الشموع أضواء على تراقصني ولكي  

الفل سوار تھدیني ولكي  

الیاسمین؟ بطوق عنقي وتطّوق  

الفوضى بداء مصابا مازلت ھل  

بكسل حولك القھوة فناجین تجمع  

األوراق فوق السجائر بقایا وتنثر  

مھملة خلفك األوراق وتترك  

بطیش حولك األشیاء وُتبعثر  

ترتیبك؟ تعید امرأة انتظار في  

بغرور المرآة أمام تقف مازلت ھل  

وجھك مالمح في وتبحر  

ومساء صباحا المرآة وتحاور  

بالوھم وتتضخم  

الوحید الرجل أنك تظن حین  

األرضیة الكرة فوق  

وھم قبلك قلبي في الرجال كل وان  



وھم؟ بعدك حلمي في الرجال وكل  

رومانسیتك ببعض تحتفظ مازلت ھل  

القدامى كالعشاق األطالل وتزور  

الورد بأوراق وتعبث  

 تحبني

تحبني ال  

 تحبني

تحبني ال  

زمن؟ منذ بالورد ثقتك فقدت أنك أم  

العاطفیة بذاكرتك تحتفظ مازلت ھل  

وجنون بإخالص أحببتك أني تتذكر مازلت وھل  

بجنون الجنون ھذا على أخشى كنت واني  

تجاھك إلحساسي عدو أكبر كان العقل وان  

بابي طرق حین العقل وان  

الثائر جنوني  

الجمیل إحساسي أھدیتھ  

الملل؟ حد عاقلة امرأة بعد وأصبحت  

رعبي تتذكر مازلت ھل  



عیني وذھول  

یدي وارتعاش  

الغیاب  إلى التطرق عند  

الغیب علم في الغیاب كان حین  

الفراق احتمال عن الحدیث عند قلبي وارتجاف  

احتمال؟ مجرد الفراق كان حین  

الجب غیاھب في قلوبھن ُتلقي مازلت ھل  

الذئب بدم ملطخا إلیھن األحالم قمیص وترسل  

الخاص عالمك  إلى قدمیك تجر وتعود  

بنفسك وتخلو  

خانتك امرأة تبكي  

الذھول بوابة فوق وصلبتك  

والخوف الغدر وعلمتك  

األرض؟ نساء كل بعدھا فخنت  

الحب رمال في تّنقب مازلت ھل  

لك تحق ال مشاعر عن تبحث  

لك لیست امرأة إحساس وتسرق  

شمس بال سماء معھا ترسم  



نور بال وشمسا  

الظالم شرفات تحت وتتجوالن  

الخیانة؟ أعماق أعمق  إلى معا وتبحران  

مصرا مازلت ھل ُترى  

الضجة تلك كل تستحق ال انك على  

الحروف مدینة في أحدثتھا التي  

 خلفك؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

؟؟ بك یلیق وداع أي  
 

وداع            

؟؟؟ انت بك یلیق وداع أي   

؟؟؟؟ أنت بك كالحلم جمیل بحلم یلیق وداع أي  

؟؟؟ أنت لقاءك كأمنیة غالیة بأمنیة یلیق وداع أي  

؟؟؟ أنت فقدانك كحزن عظیم بحزن یلیق وداع أي  

 



الیحتویك ؟؟؟ واقع نور واستقبل بالتدریج عینیي أفتح ھل  

بك ؟؟؟ الجمیل حلمھ من توقظھ قویة صرخة قلبي في أصرخ ھل  

؟؟؟ أمره یھمني وماعاد یعنینني ماعاد الرجل ھذا:نفسي وبین بیني أردد ھل  

؟؟ قلبي فضاء من الطیران وأعلمھ صغیر طائر حبك أن أتخیل ھل  

 في و إنتھائھا ذوبانھا تضاریس وأتابع دافئة شمعة  إلى حبك احول ھل
؟؟؟ داخلي  

ُعامل ھل  و أمنحھ أحالمي سجن من سراحھ فأطلق األسري معاملة حبك أ
عني؟؟؟ بعیدا الحریة  

 البحر أمواج أراقب بعیدا و أقف النسیان شواطيء فوق وجھك أرسم ھل
؟؟؟ بي لك أثر كل تمسح وھي  

 رماد إحتراقك من وأبني بھا النیران و أشعل خضراء أرض إلى أحولك ھل
؟؟؟ للنسیان مدن  

 الطائر رقصة حولك أِلفُ  وأنا و أرقص ُجرحي منتصف في أضعك ھل
 المذبوح؟؟؟

 النھایة مشانق فوق معي لتتأرجح و أدعوك المشانق حبال لك أعلق ھل
؟؟؟ األخیرة للمرة  

  إلى تزفنا أحالمي رفات فوق معك و أسیر األبیض فستاني أرتدي ھل
الھزیمة ؟؟؟ زغارید الفراق  

 حكایة في المریر فشلي و أعلن بك حلمي جبین فوق إعتذار قبلة أطبع ھل
؟؟؟ عشقك  



 المكسور البطل حكایة علیھم و أسرد حولي المدینة أطفال أجمع ھل
؟؟؟ المسحورة واألمیرة  

 الحكایة أن بحنان لھم وأشرح اطفالي أسر أطلقو  خیالي دفاتر أفتح ھل
 إنتھت؟؟؟

 ال تتسرب أنك أقنعك كي قطرة قطرة و أنزفك لأللم قمة أعلي فوق أقف ھل
؟؟؟ كالدم إال مني  

نقب باكیة حافیة الوھم تراب فوق أسیر ھل ُ  آبار عمري عن صحراء في و أ
السنین؟؟؟ مئات منذ الجافة الفرح  

 و أطلب والخطوط الدوائر في عنك و أبحث الفنجان قارئة باب أطرق ھل
؟؟؟ جمیلة بحكایة تلیق خرافیة نھایة تمنحني أن منھا  

 مضادات و إخترع نسیانك تجارب في أنجح كي عام ألف ألف أسھر ھل
؟؟؟ الحنین إلیك الیعیدني كي الحنین  

 نسیانك أن نفسي و أوھم إتقانھا من البد لعبة عینیك بال الحیاة أعتبر ھل
بھا؟؟؟ الفوز من البد مسابقة  

 على و أنقش لیلي كمجنون لیال الدیار و أزور غیابك ألرق أستسلم ھل
؟؟؟ ضیاعي على الطرقات و أشھد قصائدي الجدران  

 فأحرق بالكبریت تلعب طفلة و أعود العمر لریاح نضجي سنوات أرمي ھل
؟؟؟ خلفك الذكریات كل سھوا  

 الكبریت كبائعة إنتظارك لیل عتبة على و أجلس فراقك شتاء أسھر ھل
؟؟؟ اآلخر تلو یوما أیامي ثقاب أحرق  



 والوح القمر على الوداع عبارات لك وأعلق الیاسمین بطوق عنقي أزین ھل
؟؟؟ القدیمة األساطیر في الحكایا كأمیرات مودعة السحاب بین من لك  

 المحرقة حول للجلوس وأدعوك متأججة محرقة في الحلم و الحب أضع ھل
 الحب نكھة التفارق و كي قلبك أنف المحروق الحلم رائحة ال تغادر كي

؟؟؟ ذاكرتك لسان الناضج  

 منك وأطلب النار على الحجارة لك وأطھو القدیمة بالحكایة أخدعك ھل
نضجھا؟؟؟ بعد إال الحكایة سیاج التغادر أن بخبث  

مني قصائدك منھا و أجرد بقایاي ألملم حروفك بین أسافر ھل   

الواقع  تراب و أواریھ بیدي الحلم جثة لجنوني و أحمل بك أثر كل و أمسح
 علیھ وأرحل األیات بعض قبره و أتلو على البیضاء زھوري و أضع

  مطمئنة ؟؟؟

 صاحبة وھذه... األولي القصیدة صاحبة ھذه...أمامك حبیباتك أستعرض ھل
 لعینیھا شیدتَ  وتلك...البحور ألجلھا قطعتَ  وھذه....األول الجرح

 قلبي أشعل ثم....سري لھا سفكتَ  وتلك...عمري أھدیَتھا وھذه....الجسور
؟؟؟ علیك ِغیرة المشتعل قلبي حول للطواف و أدعوھن...أمامھن  

. ..معا األخیرة وللمرة معا ... و نقف ورقیة طائرة على ذكریاتنا نكتب ھل
ً  الھواء في الطائرة ونطلق ؟؟ بالنھایة إیذانا  

 بجانبك و أقف اللون حمراء مخملیة وسادة فوق المقص لك أضع ھل
؟؟؟ رسمي بشكل النھایة إلفتتاح الحریریة األشرطة لقص أدعوك  



ال  كي المستحیل برحیق قفلھا و أختم خلفنا الحكایة أبواب إغالق أحكم ھل
 بي تفاصیلك ال یقرأ و لكي بعدي تأتي قد أخرى إمرأة بك تفاصیلي تقرأ

؟؟؟.. بعدك یأتي قد آخر رجل  

 ً ؟؟؟ بأكملھ ِبعمرٍ  یلیقُ  وداٍع  أيُّ ... أنت بك یلیقُ  وداٍع  أيُّ  صدقا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بك اإلحتفاظ أودُّ   كنت    
ونزفتھا..  فرحتي وفتات...حكایتي  وھشیم...میالدك ھدایا البحر أطعمتُ    

ھنا من المرور التعاودو .. األخیرة . للمرة فإقرأني   

السادسة و حاستي ..عیني ... و أذني . وأنا أغلق أحببتك أنْ  فمنذ  

بـي ... األنـثى و إحـساس        
بك أحتفظ كي    

... قلمي قبل بقلبي لك أكتب كنت فعندما  
بك اإلحتفاظ أود كنت  

  شیئا قلبي أمر من ال أملك بابك على أقف كنت و عندما

بك االحتفاظ أود كنت  

وأعود .. أرحل.وأرحل أعود.وأعود.. أرحل كنت و عندما  
بك االحتفاظ أود كنت  

الواھنة وأعذارك غیابك خناجر أبتلع كنت و عندما  



بك االحتفاظ أود كنت     

فراقك و إساءة رحیلك إھانة أتجاھل كنت و عندما  
بك االحتفاظ أود كنت  

 

ُنادیك كنت و عندما هُ بصوت ا   علیك البكاء ھدَّ

بك اإلحتفاظ أود كنت   

إلیك حنیني سوى معي ال شىء... خیاال إلیك أبحر كنت و عندما  
بك اإلحتفاظ أود كنت  

ُزینك كنت و عندما ُجمل ا واألنقى األجمل تبقى كي.. لقلبي صورتك وا  
بك اإلحتفاظ أود كنت  

ُبرر كنت و عندما ً  لعقلي قسوتك ا ...منيِّ  عليَّ ....خوفا  

بك اإلحتفاظ أود كنت   

عیني  من ال تسقط كي بقوة عیني أغمض كنت عندماو   
بك اإلحتفاظ أود كنت  

  جمیال بعیني تبقي كي... عیوبك عن بصري أغض كنت و عندما
بك اإلحتفاظ أود كنت  

ألمي متجاھلة القدمین حافیة ظروفك أشواك على أسیر كنت و عندما  
بك اإلحتفاظ أود كنت  

  الفرح خدیعة وأمارس ألمي عنك أخفي كنت و عندما
بك اإلحتفاظ أود كنت  



ُحاول كنت وعندما  من ضئیال أصغر ال أراك كي أسفل إلى ال أنظر أن ا
...أحالمي  

بك اإلحتفاظ أود كنت  

  بیننا القامة فرق ال ألمح كي بجانبك اإلنحناء أتعمد كنت و عندما
بك اإلحتفاظ أود كنت  

 أكون كي... قاعك إلى علیائى من الھبوط  على أجنحتي أدرب كنت وعندما
منك قریبة  

بك اإلحتفاظ أود كنت  

ُطیل كنت وعندما ...علیك ال أستكثرني كي.. المرآة فى النظر ال ا  
بك اإلحتفاظ أود كنت  

...بك الظن الیسيء كي لیلة كل الحلم بتراب عقلي فم احشو كنت وعندما  
بك اإلحتفاظ أود كنت  

...و حولك بك عطرھن أشمُّ  السذاجة و أنا أفتعل كنت وعندما  
بك اإلحتفاظ أود كنت  

ُعلل و أنا بالغباء أتظاھر كنت وعندما الذئب بدم قمیصك على الشفاة أحمر أ  
بك اإلحتفاظ أود كنت   

ُفسر كنت وعندما ... تضحیة وخذالنك...موقف وغیابك...رجولة ھروبك ا  
بك اإلحتفاظ أود كنت  

 و سقطاتك و كبواتك عالقاتكو  مغامراتك عن السؤال أتحاشى كنت وعندما
 معھن

بك اإلحتفاظ أود كنت  



 قلبي أطرف على فراقك لیالي في الحزن جبال أتسلق كنت وعندما
....العلیل  

بك اإلحتفاظ أود كنت  

  بصوتك فرحا.. أسناني اصطكاك وأقاوم...كالریشة أرتجف وعندما كنت
بك االحتفاظ أود كنت  

...بي وتحترق التحرقني كي..بِغیرتي ال تعبث أن أوصیك كنت وحین  
بك اإلحتفاظ أود كنت   

ال أكرھك أن... أرجوك كنت وحین  
بك اإلحتفاظ أود كنت  

ال أكرھك أن... أرجوك كنت وحین  
بك االحتفاظ أود كنت  

ال أكرھك أن... أرجوك كنت وحین  
بك االحتفاظ أود كنت  

 

 

 ً جداً  متأخرة جاءتْ  ربما... عذرا  

ال تستحقني....  أنت  

ال تستحقني   

 

 


