
 



 

 

 

 

 

 

 

 
أكاذية مسكح 

أحالو مسرغامني 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 إهداء

 
 

 ن يهزمىا غزقاأميكه للبحز 

 .. الغزق غزور الكاتب أال تهزمه الكلمات حلظة
 

 ..إىل البحز

 .ألوه عه سذاجة أخذ غزفتي

 .. الغزور ومىحىي كل هذا

 
 

 أحالم

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجثح حة تاردج

 

  أخذنا موعدا
 في حي نتعرؼ عميو ألوؿ مرة

 حوؿ طاولة مستطيمة جمسنا
 ..ألوؿ مرة

 ألقينا نظرة عمى قائمة األطباؽ
 قائمة المشروبات ونظرة عمى

 ودوف اف نمقي نظرة عمى بعضنا
 النسياف شيئا مف" الكوكا"طمبنا بدال مف 
 الكثير مف الكذب: وكطبؽ أساسي

 
 حبنا وضعنا قميال مف الثمج في كأس

 وضعنا قميال مف التيذيب في كمماتنا
 وضعنا جنوننا في جيوبنا

 حقيبة يدنا وشوقنا في
 لبسنا البدلة التي ليس ليا ذكرى
 المشجب وعمقنا الماضي مع معطفنا عمى

 ! أف يمر الحب دوف أف يتعرؼ عمينا.. فيؿ عجب
 

  التي ال تعنينا تحدثنا في األشياء
 وفي الالشيء..تحدثنا كثيرا في كؿ شيء

 واألدب تناقشنا في السياسة
 وفي الحرية والديف

 وفي األنظمة العربية



 تعنينا اختمفنا في أمور ال
 ثـ اتفقنا عمى أمور التعنينا

 فيؿ كاف ميما أف نتفؽ عمى كؿ شيء
 الذيف لـ نتناقش قبؿ اليـو في شيء نحف

 المشترؾ يـو كاف الحب مذىبنا الوحيد
 

 اختمفنا بتطرؼ
 لنثبت أننا لـ نعد نسخة طبؽ األصؿ

 بعضنا عف
 تناقشنا بصوت عاؿ

 اليمس حتى نغطي عمى صمت قمبنا الذي عودناه عمى
 نظرنا لساعتنا كثيرا

 نسينا أف ننظر لبعضنا بعض الشيء
 

 لبعضنا اعتذرنا
 ألننا أخذنا مف وقت بعضنا الكثير

 ثـ عدنا وجاممنا بعضنا
 لمكذب بوقت إضافي

 كذبنا عمى بعضنا بصدؽ مدىش
 وكنا صادقيف القصى حدود الكذب

 !.. شيء .. أال يبقى مما قمناه  فيؿ عجب
 

 صرنا اثنيف.. لـ نعد واحدا 
 مستطيمة كنا متقابميف عمى طرؼ طاولة

 عندما استدار الجرح
 المستديرة اصبحنا نتجنب الطاوالت

 الحب أف يتجاور اثناف لينظرا في نفس االتجاه "
 " !لينظرا إلى بعضيما ال أف يتقابال ..
 

 مقولة فرنسية
 



 لواحد لـ ير عينيؾ
 ..يوما  ولـ يجمس أمامؾ

 
 تسرد عمي ىمومؾ الواحد تمو اآلخر

 األوؿ أفيـ أني لـ أعد ىمؾ
 احدثؾ عف برنامجي يوما بعد آخر

 ..تفيـ انؾ غادرت مفكرتي 
 تناـ كثيرا تقوؿ أنؾ
 لماذا؟: ال أسألؾ

 أقوؿ أني متعبة كثيرا
 ..تعبي  ال يستوقفؾ

 تنسى أف تسألني ماذا أكتب
 أنسى أف أسألؾ ماذا تقرأ

 أنى سأقضي صيفي تنسى أف تسألني
 متى يبدأ خريفؾ.. أنسى أف أسألؾ 

 الكالـ نفيـ دوف كثير مف
 ..أننا أصبحنا نعيش فصوال مختمفة

 
 .. فميكف 

 عشائنا األخير كاف الحب غائبا ععف
 ناب عنو الكذب

 "جرسوف" و " نادؿ"تحوؿ إلى 
 عجؿ يمبي طمباتنا عمى
 لكي نغادر المكاف
 في ذلؾ المساء

 حسائنا كانت وجبة الحب باردة مثؿ
 مالحة كمذاؽ طعمنا

 والذكرى كانت مشروبا محرما
 خطأ.. والحيف  نرتشفو بيف الحيف

 
 
 



 
 

 
 عندما ترفع طاولة الحب

 سخيفا كـ يبدو الجموي حوليا أمرا
 وكـ يبدو العشاؽ أغبياء

 .. فمـ البقاء 
 الكذب كثير عمينا كؿ ىذا.. أييا الحب

  ارفع طاولتؾ سيدي
 ! .. حاف ليذا القمب أف ينسحب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 "تايرون" رسانح إىل انصديق 
 

 
 صديقي بايروف

 حسرة وىو يردد اييا العاشؽ الذي مات
 ..ليت لمنساء ثغرا واحدا "

 "إذف ألقبمو وأرتاح
 وال نحف سنرتاح.. سيدي لف ترتاح

  أجمؿ القبؿ
 تمؾ التي لـ نسرقيا بعد

 النساء اجمؿ
 تمؾ التي لـ نصادفيا بعد

 أتعس المحظات
 ارتحنا تمؾ التي نعتقد بعدىا أننا

 
 محكـو عمينا بالحمـ المؤبد
 نقبميا ستيزمنا الشفاه التي لـ
 والعيوف التي لـ نقابميا

 واألحضاف التي لف نرتاح فييا
 التي لف نذىب إلييا والمواعيد

 وأرقاـ الياتؼ التي لف نطمبيا
 

 الحب سنحمؿ حسرة قصص
 التي لف نعيشيا

 وقطارات الحب التي لف نتعمؽ بأطرافيا
 تذاكر ونركبيا مف دوف

 وزوارؽ الحب التي لف تنقمب بنا
 حب والطرقات التي لف نموت في حادثة

 ونحف نعبرىا
  وخطى الغرباء التي ال نعرؼ اسماء أصحابيا



 
 القصائد التي لف نكتبيا ستيزمنا

 والخطايا التي نرتكبيا
 عند منعطفيا واألزقة التي لف ينتظرنا أحد

 ستيزمنا الرعشة التي لف تيزنا
 والدموع الي لف تفاجئنا

  الذي والجنوف
 لف يجردنا بنظرة واحدة مف عقمنا

 .."ربيا " ويعمقنا أرجوحة بحباؿ
 سنموت جميعا قيرا
 ! .. بسبب مستحيؿ ما 

 
 
 

 
 أه بايروف
 لمنساء ثغر واحد لو كاف

 لما كاف مف ضرورة لمحمـ
 فريدة الختصرت دواويف الشعر في قصيدة

 بعد قبمتو األولى" داف جواف" النتحر 
 األوؿ لتوقؼ نزار عند ديوانو

 لتوقؼ موزارت في عامو الرابع عشر
 عند سيمفونيتو األولى

 ..األوؿ وحبو
 ألحرؽ البحارة مراكبيـ

 ..واكتفوا بمرفإ واحد
 

 ثغر واحد لو كاف لمنساء
 لما اكتشؼ ماكو باولو اليند

 وال كريستوؼ كولومبوس امريكا
 فاف جوغ اذنو لما قطع

  لما مات بوشكيف أعظـ شعراء عصره



 في مبارزة عاطفية
 قيس عقمو لما فقد

 وشمشوف شعره
 ! "سامبسوف"مف أجؿ السيدة .. لما أضاع ممؾ عرشو

 
 لو كاف لمنساء ثغر واحد

 لكانت الجوكندا امرأة عادية
 عادي بابتسامة وثغر

 لما كاف مف ضرورة ألحمر الشفاه
 وال لمناديؿ عمييا بقايا قبؿ

 رجؿ ليولع سيجارة امرأة لما تطوع
 بقبمة واحدة (مارليف مونرو)لما أشعمت 

 الرجاؿ شفاه كؿ
 لما ود عنتره تقبيؿ السيوؼ ألنيا

 ! المتبسـ (ىا)لمعت كبارؽ ثغر
 

 ال أف لمنساء ثغرا واحدا
 الجتمع كؿ رجاؿ العالـ

 متضرعيف ليطمبوا مف اهلل
 !! .. أال ينزؿ بيـ عقابا كيذا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 يىو أحثني انثحر 
 

 
 الصمت راودني البحر عمى

 فأبحرت
  اآلف بإمكاني أف أسأؿ
 تمرد.. ىؿ االبحار نحو الوىـ 

 كبت أـ
 

 في البدء لـ اكف سمكة
 كنت زورقا مف ورؽ

 أشرعتو الكممات
 مستحيال في حجـ محيط.. البحر وكاف

 فأيف العجب
  أف يمحو كمماتي

 الورؽ ويفتت
 

 بيف مد وجزر
 ثـ يغرقني.. كاف البحر يستدرحني

 القديمة كالمدف الساحمية
 ييرب بي في لحظة شبؽ

 ..يسكنني مدنا زئبقية
 أزرؽ وعالما
 

 يحجز كؿ البواخر المتجية نحوي
 إلي كؿ الكنوز التي أىداىا السالطيف

 يعمف الحرب عمى القراصنة
 ويصنع مف بواخرىـ قصرا لألسماؾ

 محتمؿ وعبرة لعاشؽ
 



 عبثا أف أغادر محاري وأصرخ
 ..سيدي "

 "..عمي عشقؾ البحري لـ يبؽ
 البحر بطبعو ال يسمع

 ولذا قدر األسماؾ أف تمتثؿ
 حبيبة لو اختارني البحر

 فابتمعني
 فيكذا تقتضي األعراؼ
 اإلغالؽ أسكنني محارا محكـ

 وجدراف صمت قزحية األصداؼ
 ولـ أغتر كثيرا

 سره ليس كؿ محار مغمؽ عمى
 يضـ بالضرورة لؤلؤة

 غروري كاف مجرد أنني أمرأة
 

 أنو حبيبي كيؼ أثبت لمعالـ
 إذا احبتنا الشمس ننضج

ذا احبنا المطر ننمو  وا 
ذا أحبنا  الربيبع تنفتح وا 

 وعندما يحبنا البحر
 ..نصغر ونتضاءؿ
 ..البدء ونعود كما كنا في

 ..نطفة بحرية
 

 يبتمعنا.. إذا أحبنا البحر
 اليـو ىذا لـ يقؿ لي أحد قبؿ

 ..ولذا
 مازلت مع كؿ إبحار

 أبايعو حبيبا لغرقي القادـ
 بمزاج عشقي ومازاؿ

 يعريبني ويكسوني ممحا
 ويجمس خمؼ الزجاج ليتفرج عمي



 شرقي فالبحر رجؿ
 نصفو شرطي

 ال يقبؿ بغير الكائنات العارية الممساء
 المائي في سجنو

 ..وىكذا 
 غادرت يوما عالـ النساء

 السمكة ألىدي البحر وىـ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 األحالو احلافيح*

 

 الذىبية لـ تبيرني يوما عربات الخيؿ
 ولـ أكف أؤمف بالجنيات الطيبات

 األخير انتيى زمف الخرافات يـو لبست حذائي
  كما تمبس الصينيات حذاءىف األوؿ

 واالحالـ ..قالبا ضيقا تتقمص فيو األقداـ
 

  "سندريمال"انتيى زمف 
 امرأة يـو لـ يعد األمراء ينتبيوف لحذاء

نما لمجسد الذي يحممو ذلؾ الحذاء  وا 
 ولذا كفت الجدات مف زماف

 ! لمصغيرات" سندريمال " قصة  عف سرد
 

 سيدة الفمبيف األولى" إميمدا"ولـ أحسد 
 تممؾ في خزانتيا أربعة آالؼ حذاء كانت

 وتممؾ مف كؿ حذاء
 األلواف عدة نسخ في كؿ

 وقمبيا فارغا... كانت خزانتيا مألى
 أممؾ غيره وال.. وكنت أنا ألبس قمبي حذاء

 ال غير" سندريمال"وأغار مف 
 حمت تمؾ المجنونة التي تنسى حذاءىا حيث

 وتنسى أف ترقب عقارب الساعة
 

 اليـو أضعت سيوا حذائي الويح
 الساعة منتصؼ الميؿ لـ تكف

 ولـ أتجاوز الحمـ بدقيقة
 فقط تجاوزت الواقع بحمـ

 تكف ىناؾ جنية طيبة لتنبيني إلى حماقاتي ولـ
 لترفع ذيؿ فستاني مف األرض

 حتى عربتيا الخرافية وتراقفقني



 وتمنح أميرا حزينا
 فرصة البحث عني

 
 الصغير.. الصغير  أضعت حذائي

 ولـ ينتبو أحد إلى قدمي الحافيتيف
 الكممات فقط احتفظت بأناقة

 ولذا لـ يسألني أحد كيؼ حدث ىذا
  وحدي كنت أسأؿ
 التي قرأت عنيا يوما عف تمؾ الجنية

 عساىا تنحني لترفع أحالمي الحافية
 عف األرض

 بحب.. أقع متعثرة قبؿ أف
 

 سيدتي الجنية
 أحالـ كارثتي أنني ولدت ىكذا بفائض
 وأنني عاشفة تفضحيا االقداـ
 فأىدني عدة نسخ مف قمبي

 بثوب سيرتي وال تيتمي كثيرا
 وال بتسريحتي الميمية
 أىدني قمبا لكؿ نظرة

 سيرة وحذاء لكؿ
 وحبا يتناسب مع كؿ حذاء

 "إميمدا ماركوس"أىدني أحذية 
 جزر الفمبيف .. واىدىا عني

 
 دعي جانبا خيولؾ
 وعرباتؾ الذىبية

 الصغير ودعيني أىدي حذائي
 آلخر مرة
  ! ككؿ مرة

 حافية مشققة القدميف..  عودأو
 يستجوب كعبي العالي أضحؾ مف رجؿ



 عساه يعرؼ منو
 !  .. ولوني المفضؿ..  مقاييسي..  عنواف بيتي

 
 أتدريف..  سيدتي الجنية

 اخاؼ مف منتصؼ الميؿ أنا
 ومف..  الشوؽ أخاؼ مف منتصؼ
 منتصؼ األشياء

 أخاؼ مف دقات الساعة الفاصمة بيف يوميف
 القمب الفاصمة بيف حبيف ودقات

 ودقات القدر المفاجئة لحبيبيف
 

 التي أمشي عمييا بحذاء أخاؼ مف الطرقات
 وتمؾ التي أمشي عمييا حافية

 تعودت وقع كعبي أخاؼ مف األرصفة التي
 وتمؾ التي تعودت عمى جرح قدمي
 حذائي أخاؼ مف عابر يحمؿ في جيبو

 ومف حذاء مرتبؾ الخطى
 يسألني عف رجؿ عابر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 المنتظرات لمعجزة أيتيا النساء
 المفرطات في الثراء
 المفرطات في الغباء

 "سندريمال"حذاء  الحالمات بمبس
 .. مرة واحدة

 وبأمير ينحني أمامكف
 ..مرة واحدة
 العشاؽ انحنت سجاء أمامي كؿ قصائد

 فانتحمف غروركف
 ليس مف مقاسكف ىذا الحذاء

 حذاء لي إنو
 ! .. ولألقداـ العاشقة المشققة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  قيهدانري أمجم األشعار 

 
 

 أكره الكممات الجاىزة لمقوؿ
 لمبس والثياب الجاىزة

 واألعياد الجاىزة لمفرح
 والبطاقات الجاىزة لمكتابة

 لإلرساؿ واألماني الجاىزة
 لمبكاء.. والحزف الجاىز

 
 أكره الرحالت الجاىزة لمسفر

 الجاىزة لمزيارة والمعالـ
 والدليؿ الجاىز لمسواح
 واألسرة الجاىزة لمنـو

 المعبدة لمسير والطرقات
 والطاوالت المعدة لمضجر

 
 لإلغراء أكره النظرات المييأة

 والمواعيد المعدة لمقاء
 والقموب المشرعة لمجرى اليواء

 الجاىزيف لمحب والرجاؿ
 الذيف يعيشوف عمى اىبة وليمة

 فيحمموف شوكة وسكينا
 المرأة القادمة اللتياـ

 ..وفي ذاكرتيـ منديؿ
 لمسح آثار المرأة السابقة

 عناويف المطاعـ التي وفي قمبيـ
 في كؿ ساعات الميؿ والنيار

 ! تقدـ العمب الجاىزة لألكؿ



 
 أنت سفري المفاجئ

 ورحمتي التي لـ أحجز فييا مكانا
 المعبد وطريقي غير

 واألزقة الضيقة التي يجيميا السواح
 وتقود إلى الدىشة

 حجري أنت مشوار
 مشيتو حافية األقداـ

 وبحر مشاكس
 ركبتو رغـ تحذير األعالـ

 عشقي مزور وكتاب
 ووقعتو انا.. كتبتو أنت

 
 ..ليس ىذا العصر لؾ
 خارج بحره مغمؽ أنت كمحار

 مباغت كغيمة صيفية
 مدىش كشمس في يـو مثمج

 ليمي مذىؿ كقس قزح
 تخطئ النشرات الجوية معؾ

 تخطئ مفكرتي
 ويخطئ حدسي النسوي

 متوقع التقمبات فعشقؾ غير
 وال ألطواره مف منطؽ

 تخطئ الجغرافية معؾ والتاريخ
 ساللة النخيؿ فأنت آخر

 وأوؿ ساللة الغساسنة
 

 إمش رويدا عمى دىشتي
 الخيالء فكثير ىذا

 أييا الطالع مف ذاكرتي العربية
 التاريخ يا رجال جائني عمى صيوة
 محمال بالقصائد والغرور



 ونصب لي خيمة خارج مدف االسمنت
 اثوابؾ عباءتؾ أجأجمؿ

 وأجمؿ ما ركبت معؾ تمؾ الريح الرممية
 

 بالعصر حبؾ العالقة لو
 غير طريقة اكمي وطريقة لبسي

 غير عادات نومي وعادات صحوي
 أرضا اجمسني

 لـ يترؾ لحضارتي مف كرسي
 واعاد عشقي إلى الوراء

 
  ..حبؾ

 التخمي عف فرسو بدوي يرفض
 ويصر عمى استضافتي تحت خيمتو

 خمار ويرفض النظر إلي دوف
ذا بي أتنكر لكؿ الحركات النسائية  وا 

 .. وأبايعو
 

 ذاكرتي حبؾ يطمب
 قبؿ أف يطمب يدي

 وينحر ناقتو الوحيدة الستضافتي
 أقاومو؟ فكيؼ

 فأصدقو.. حبؾ يناديني موالتي 
 فألتحفو.. ويفترشني 

ذا بي أحرؽ  أشعاري وأتبعو وا 
 

 
 
 
 
 



 
 في ىذا الزمف الجاىز لالستعماؿ

 قطعة قماش أنا
 ولـ تعرض جاىزة في واجية لـ تفصؿ

 ىا أنا ألبس مقاييسؾ
 عباءة وأتحوؿ عمى يدؾ إلى
 أقداـ تحمـ بخمخاؿ أنا

 وعيوف يتواطأ معيا الخمار
 تقع في حب امرأة فيؿ تممؾ إال أف

 يمفيا السواد واإلغراء
 األشعار وقاؿ فييا القدامى أجمؿ

 
 مف أيف تبدأ معي الغزؿ

 وأنتيى األمر.. أجمؿ األشعار قيمت 
 لممميحة في الخمار األسود قؿ"

 "متعبد ماذا فعمت بناسؾ
 

................................ 
 

 ال تقؿ شيئا يا سيدي
 فقط أصمت

 في ىذا الزمف الجاىز لمقوؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 أحسان طائرج مهجىرج 

 
 

 أخرى حقائبو مرة" أوليس"يحـز 
 يجمع أسياءه في حقيبة يد

 وأحالمو في حقيبة قمب
 المراكب ويستسمـ إلغراء

 كؿ البحار تستدرجؾ لمرحيؿ
 والمرافئ تستضيفؾ فقط

 شراعؾ وتبحر وىا أنت ترفع
 ماداـ البحر بيتؾ الوحيد

 
  ىؿ يولد الرجؿ بحقيبة

 جيوبيا جواز سفر وببدلة في
 وتأشيرة دخوؿ ألكثر مف بالد

 قدر ألكثر مف.. ألكثر مف امرأة
 "ترانزيت"ىؿ يولد في قاعة 

 ويأتي عمى وشؾ السفر
 العودة ويعيش عمى وشؾ

 ووحدىا المرأة تبقة جاثمة في مطار
 السفر ممنوعة مف.. طائرة محجوزة

..  منديال أبيض يصمح لمبكاء 
 ! .. ويصمح إلشارات الوداع 

 
 الرجؿ ىؿ يولد

  بثيابو المطوية في حقيبة
 وأمراة مطوية في ألبـو صور

 وآخرى جاىزة لالعتذار.. لمقاء  وكممات تصمح
 عف االنتظارالذي قد يميو االنتظار



 الذي ليس بعده سوى الصبر عف الصبر
 ..عف الحمـ الذي 

 عجؿ سنؤثثو بيف طائرتيف عمى
 

  سيدي المسافر دوني
 سجاد كيربائي يسحبؾ
 بي وسجاد الحمـ يتوقؼ
 طائرة لمشوؽ تنقمؾ

 ومطار لمحزف يتربص بي
 ..ما رقـ رحمتؾ قؿ لي 

 ..رقـ مقعدؾ  ما
 ما رقـ ترقبي

 
 

 مف كؿ العالـ تحط الطائرات القادمة
 الحب يرحؿ عمى متف الوعود ووحده

 طائرة لـ تعمف عنيا مظيفة
 وال كتابات مضيئة

 لتمؾ الذاكرة أف تنسحب فكيؼ
 عندما يسافر الحب

 كؿ األبواب تصمح لمرحيؿ
 الممرات تؤدي لما بعد الحدود وكؿ

 ! .. أيف نفترؽ .. فيؿ ييـ اآلف 
 

 طائرة عمى مدرج
 يسبقؾ الحب ويحجز لو مكانا إلى جوارؾ

 قبؿ أف تنطمؽ
 حزاـ أماف يمؼ حولؾ ذراعيو

 يتقفد صدرية النجدة
 يشعؿ لؾ سيجارؾ المفضؿ

 لمضجر يقرأ لؾ جريدة جاىزة
 يجيبؾ عف أسئمة لـ تطرحيا



 يعطيؾ الساعة بتوقيت قارتيف
 عنؾ ويتنيد نيابة

 ينزؿ ستائر النوافذ الصغيرة
 ليمنعؾ مف النظر
 تتذكر يخاؼ عميؾ أف

 في مطار.. أنثى طائرة جاثمة 
 

 ..وتدري 
 عشقي أنت اآلف تحمؽ عمى تضاريس
 عمى أرتفاع قدره ألؼ مستحيؿ

 والؼ قصة ىي قصتنا
 اليوائية بعدي فاحذر المطبات
 غيري.. ال شيء تحتؾ 

 الميكروفوف فال تصغ لما تقولو المضيفة عمى
 أنت لـ تغادر حدودي االقميمية بعد

 والحمـ مازلت ىنا معمقا بيف الواقع
 ومطار.. بيف مطار 

 وأمرأة تحترؼ االنتظار
 دوني عندما تأخذ طائرة

 ال تسأؿ عف رقـ الرحمة
 ال تحجز مكانا واحدا

 مسبقا ال تختر وجيتؾ
 سيخطؼ حبي طائرتؾ حيث كنت

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 سيغير وجيتؾ نحوي

 مطار لمذكرى ويجبرؾ عمى النزوؿ في
 ال تحمؽ ىكذا دوف انتباه عمى مساحات جرحي

 بعدؾ مغمقة ىذه الذاكرة
 في وجو المالحة الجوية

 مغمقة كؿ المطارات التي لـ نطاىا معا
 بعدؾ نزوؿ الطائرات موجع

 موجع معؾ ذلؾ اإلقالع
 ..مروحية  موجع حبؾ دائما كأنيف طائرة

 
 أنت المسافر دوف أمتعة شخصية

 لي في كؿ مطار تنتظرؾ حقيبة
 "! أنتبو.. سريع العطب" بممصقات حمراء 

 في حقائبؾ عدة نسخ مني
 ذاكرتؾ نساء عمى حافة البكاء في

 تحمميف مف مطار إلى آخر
 وأخرى تحبيف بيف رحمة

 تتمسؾ باثوابيف لحظة إقالع الطائرة
 ولحظة ىبوطيا

 ! .. كميف أنا .. نساء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 ركىب اخليىل انثحريح 

 
 

 عمى كؼ موجة جئتني
 بحريا أبيض خيال

 مغرور األشرعة كنت
 وكاف البد أال أركب الخيوؿ البحرية

 :بحار متقاعد قاؿ  حذرني
  التحبي رجال يحب البحر "

 "غرقا  أو.. ستموتيف قيرا 
 

................. 
 

 ولـ أسألو يوميا
 ىؿ يتقاعد البحارة حقا

 ! .. تقاـو المراكب شيوة الغرؽ  وىؿ
 

 ..أسألؾ 
 كـ مف أمرأة قبمت صدقا وكذبا

 أف تصمني قبؿ
  كـ أمرأة تزوجت شرعا وخمسة

 قبؿ أف تطمب يدي
 "ال  " كـ مف أمراة قالت لؾ

 "نعـ .. " وكانت تعني 
ذا بؾ تقع في حب أمرأة ال تخشى الكممات  وا 

 ليا في حضرة البحر فتقوؿ
 " أنت لي  "



 
 أي مركب خرافي جمعنا

 لماذا تريدني .. لـ أسألؾ يوميا
 إف كنت أحبؾ.. لـ تسألني 

 "؟ .. تحبينو   ىؿ  "أشرت لمبحر فقط وقمت
 فتنيدت األمواج داخمي

 ..وضحؾ البحر
 ! .. وحده كاف يعرفني 

 
 

 كنت أنثى حدودىا البحر
 بالسطو وأعالميا شراع القراصنة الواعد

 بالموج.. ونشيدىا ارتطاـ الموج 
 لمرغبة وال بيت ليا غير مدخؿ سري
 ..تناـ فيو اآللية والمرجاف 
 وبواخر جاءت كي تغرؽ

 ..فمـ أجبؾ 
 شير الكذب.. بنت نيساف  أنا

 وليس مف عادة األسماؾ أف تصدؽ
 

 ..قمت فجأة 
 مف تكونيف؟..  أخافؾ  -

 ..كاف البحر يبتمعنا معا 
 وكنت أعرفؾ بنفسي

 طعميا المميز الممح مرأةأ أنا  -
 لونيا المفضؿ األزرؽ
 ثوبيا األعشاب البحرية

 جيميا لمسباحة عقدتيا
 أمنيتيا وضعؾ في اكواريـو

 ..ىوايتيا 
  وأنت ؟ ..لنقؿ وىـ الغرؽ

 ! .. لـ تكف لي ىواية قبمؾ ..  أنا  -



 .. ال تقؿ ىذا لسمكة  -
 ! .. يكذب  مف حؽ بحار أف

 عندما نفترؽ
 ال تركب غرورؾ بعدي
 النسياف لف يوصمؾ زورؽ إلى
 مياىؾ اإلقميمية أنا
 فمـ االبحار سيدي

 البحر كؿ األنيار تصب في
 ! .. عندي .. وبحارؾ البد أف تنتيي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حتد 
 

 وتحديتني قمت
 الميمية أيتيا الفراشة "

 "ستموتيف مأخوذة بالنور
  ..  وتحديتؾ قمت

 الشمس أنا..  يا عبدا الشمس  "
 "ستموت مبيورا بي 

 
.......................... 

 
  فأغمقت أنت كؿ النوافذ

 وأطفأت أنا كؿ المصاييح
 ..ومتنا معا 

 ! .. ال غير .. ماخوذيف بالتحدي 
 

 وخوفتني بالشوؽ
 :قمت 

  وشمت بشفاىي جسدؾ "
 الطقوس يا أمرأة محمومة

 أشرعتؾ.. أنا مف أحرؽ بيد واحدة 
 ستعوديف إلي زحفا عمى الجرح

 ! .. أمرأة تعشؽ في سرىا القراصنة  فكؿ
 

 :وضحكت كثيرا قمت 
 سأغيرؾ سيدي

 الزواحؼ جمدىا كما تغير
 كما تغير امرأة جوربيا

 مرفأ كما يغير البحارة قمبيـ عند كؿ
 كما تغير األشجار اوراقيا
 كما تغير الصحراء حدودىا



 ! .. القراصنة .. االميرات  كما تغير
 

 وىددتني بالعشؽ
 الغربية بالمذة الشقراء واألسرة

 بالنساء الالئي ال يمبسف غير عرييف
 وبالعيوف التي

 بنظرة تفؾ ربطة عنقؾ
 ولوحت لؾ بالحسرة
 بروعة المستحيؿ

 
 
 
 
 

 
 بالحمـ فقط.. بالحمـ 

 وحرائؽ الجسد الذي يشعمو الالممكف
 ! .. وكؿ ما تخفيو عباءة عربية 

 
 :وقمت 

  التحبي رجال تسكنو الصحراء "
 ..ستموتيف قيرا 

 "  !  أو ظمأ 
 وأخذت عنؾ الوصية
 غادرت خيمتؾ لكف

 لـ أخمع بداوتي
 االولى وال رغبتي

 تعودت فقط
 أف أحذر الواحات الوىمية

 ..بالحبر  وأف أرتوي
 

 :وقمت 



  عندما يعف لي أنؾ أوغمت في الشوؽ المستحيؿ"
  الكممات القاتمة إليؾ لف أخط سوى

 فاكتبي ما شئت سيدتي
 " بالصمت  ..قررت اف أقتمؾ

 
................................. 

 
 ولـ أوغؿ سوى في التحدي

 عميؾ محبرة الكممات قمبت
 وىا أنت ذا موشـ بدمي

 – مألتني  مف جممة ما- كاف البد أال تمألني 
 ! .. بالحبر 

 
 وأذكر في البدء

 ضربت لي موعدا عمى عجؿ
 ليزيمتي بدلتؾ األجمؿ ولبست

  وربطة عنؽ تتماشى مع منديؿ
 – كما وضعتني - وضعتو 

 جيب سترتؾ الحريرية في
 "إيؼ ساف لوراف " كنت تتتحداني بػػ 

 الذي وأتحداؾ بجدي
 كاف يحكـ مدينة بعقالو

 ! .. وبياض برنسو فقط 
 
 
 

 
 

 ..يوميا 
 وفكرت تأممتؾ

 ! .. أللبسؾ .. كاف البد أال أخمع عقمي ذلؾ الصباح 
 ..لكني فعمت



 
 رجال يسكنني يا

 وتسكنو الصحراء
 إرتو مف أي نبع شئت سيدي

 مف عمب الكوكا كوال ما شئت– وأحتس واقفا 
 لف يطاردؾ سوى مذاؽ القيوة العربية

 لي ولف تزيد إال ظمأ
 

 إلبس ما شئت مف الكذب
 إقرأ ما شئت مف الكتب

 النساء طالع ما شئت مف
 قمب عواصـ العالـ

 وتوسد خرائطو في سرير
 العربي أقسـ بجسدي

 وبجوعؾ الشرقي
 أنؾ ما خموت بنفسؾ إال

 طمقت كؿ النساء
 ! .. لتنفرد بي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 أوقاخ 
 

 ..ال تنتظر 
 لـ يعد ليذا الوقت وقت

 تذكرنا باريس لـ تعد
 وذلؾ الممر

 الموصؿ لمتاىات الجسد الواحد
 عبرناه خطا
 سائح شارد كما يخطئ

 يأخذ الميترو ألوؿ مرة
 كما يخطئ مغامر
 قصد يكتشؼ قارة دوف

 
 أخطأ كولمبوس
 اكتشؼ امريكا

  ومات وىو يعتقد
 اليند أنو اكتشؼ

 يا لحماقة البحارة
 يموتوف دائما في لحظة جيؿ

 
 ..سفر  الوقت

 عادت مراكب محممة بالحرير والبخور
 ..والتوابؿ 

 حتى القعر وأخرى غرقت بحمولتيا
 ضحؾ البحر

 لما رآنا نبحر عمى زورؽ مف ورؽ
  في وجو المنطؽ ونرفع الكممات أشرعة

 سخرت منا الريح
 ..قالت 

 "!        حتما ىذا المركب يغرؽ  "



 ليس ليذا السبب غرقنا .. تصور
 ..بؿ 

 
 الوقت مطر

 أمطرت السماء يوميا
 غير متوقع لمبكاء في يـو
  : سالتؾ

 .. مف منكما المطر ؟  "
 ولـ تجب

 
 
 
 
 
 

 كثيرا قبميا أذكر أنؾ حدثتني
 عف باخرة باذخة الثراء

 مفرطة اإلغراء.. شيية
 أبتمعيا حتى أف البحر

 ..في أوؿ رحمة ليا 
 وصنع منيا قصرا فاخرا لألسماؾ

 
 ..شتاء  الوقت

 مراكب تغادر السفر
 وغيمة تغادر السماء
 دفاتري وتأتي كي تقيـ في

 وخمؼ نافذة الخريؼ
 ..مطر خفيؼ 

 وحزف يطرؽ قمبي عمى ميؿ
 زجاج الذاكرة المبمؿ ويترؾ عمى

 ورحؿ.. كممات خطيا الحب 
 



 ..الوقت قدر 
 األمواج وىذه

 بالغرؽ الحتمي واعدة
 اليـو فال تتوقع لنا االبحار عكس الريح بعد

 "التيتانيؾ"قدر .. قدرنا 
 لمحمـ تمؾ التي أرادىا األثرياء قصرا مبحرا
 "..      وأرادىا البحر باخرة لرحمة واحدة 

 
 ..الوقت نسياف 

  تكوف قد نسيت تماما وأخاؼ أف
 حزف البواخر لحظة الغرؽ

 تصدؽ أخاؼ تمؾ النبوءة أف
 وينتيي الحب بيننا

 وليمة لمبحر والحيتاف
 

 ..الوقت ضجر 
 البحر قميصو يغمؽ

 يتفقد أزرار الذكرى
 يغمقيا أيضا بإمعاف

 إلى الكممات حتى ال يتسرب البحر
  ..ثـ

 يرتدي صوتو األجمؿ
 يسأؿ.. يدير قرص ىاتؼ 

 األمواج وتجيب
  ألو نعـ -
 
 
 
 
 
 



 
 الوقت ندـ

 "نعـ .. " لماذا نحف نقوؿ دائما 
 عمى الياتؼ عندما نرد

 "ال " حتى عندما يكوف الوقت 
 
 .. ال 

 الوقت وداع
 يتسرب عبر خيط الياتؼ والممح

 يغزونا صمتا وذىوال
 يوشؾ أف يبكي

 يتمعثـ
 أستبداد األسئمة بيف

 وأرتباؾ الجواب
 ..يغمؽ الحب أبوابو دوننا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 آلخر انسنح..  قثهح عنقىديح 

 
 

 حبؾ القادـ في نيايات السنة
 كالذوات متاخرا

 مربكا كالخطايا
 مدىشا كالقدر

 حبؾ حصاف وحشي
 والمستحيؿ يركض بي بيف المكف

 ينقمني مف شيقة إلى أخرى
 يقفز بالقمب مسبقا

 سنة أخرى
 عمى اعتاب الحنيف يوقفني

 
 حبؾ القادـ مثؿ ىدايا األعياد

 المموف مغمفا بالورؽ
 واألشرطة الذىبية

 مغمفا بالحمـ الشفاؼ
 والمواعد الوىمية

 عمى شجرة العيد معمقا
 بشريط الصدفة

 
 ..حبؾ 

 لمقدر تمؾ اليدية الممغومة
 انفجرت في القمب

 قنبمة عنقودية مف نار
 االنتظار وتبعثرت عمى شفة
 الؼ قبمة عنقودية

 أللؼ مستحيؿ
 



 حبنا العابر لمسنة
 ..العابر لمقارات  حبنا

 العابر لألزمنة
  جردني مف ذاكرتي
 سيدي جردني مف الصبر

  وألبسني الشوؽ عباءة
 

 كاف البد أال نمتقي
  حتى ال نكتشؼ

 كنا متشابييف حد الدىشة كـ
 حد الخوؼ

 كاف البد أال نمتقي
 ! .. مع أنفسنا .. الموعد  حتى نخمؼ ذلؾ

 
 

 
 أنت الذي حجزت القمب مسبقا بوعد

 طاولتؾ احجز لي مكانا عمى
 في ليمة آخر السنة

 ىنالؾ مف حجز طاولة لمفرح
 لموىـ ىنالؾ مف حجز طاولة

 وأخر لمنسياف
 أحجز لنا طاولة لمذكرى سيدي

 لمحمـ أحجز لنا طاولة
 

 إلبس دىشتؾ وتعاؿ
 ضع عطرؾ الذي استثارني األكثر

 بيننا ضباب تبغؾ.. ضع
 وقؿ كالما مربكا

 قؿ كممتيف
 ..كممة 

 وأنظر إلي أكثر



 محجوزة لرجؿ واحد كؿ الطاوالت
 كؿ الكمنجات تعزؼ المرأة واحدة

 فانظر
 يستظيفنا الحب

 إمنحني ذراعؾ راقصني
 

 ىؿ تدري
 لكؿ رقصة بوح

 وحده يشبينا " التانغو" و
 في شراسة عشقنا الصامت

 فاصمت
 األرجنتيف ودع ىذه الحمى القادمة مف

 تحممنا
 تقربني.. تبعدني عنؾ 
 دوائر شيوة

 مف الموسميف
 ما أجممنا معا.. تدري  ىؿ

لراقصتني حتى الصبح .. لو تدري 
 

  ..لف تدري
 باريس الميمة حد الحزف نشوى

 صافية حد الوحدة
  "النور إيفيؿ" وىذه 
 تتبرج عجوز

 تمؼ نفسيا بفستاف ضيؽ مف األضواء
 ال تغري سوى السواح

 عف الفرح الميمة وعبثا تراودني
 

 ..لف تدري 
 كـ أكره صخب المدف الغربية

 الفرح المعمب كـ أكره طقوس
 وتمؾ الطرابس البيموانية



 وتمتد تقصر.. وصفارات الورؽ التي 
 والفيتامينت الممونة التي

 يرش بيا الفرح الجاىز ليمة الميالد
 
 ..أكره  كـ

 قبؿ منتصؼ الميؿ في مواسـ االعياد
 تمؾ التي يتقاسميا الجميع

 ينتشي بيا أحد وال
 لو تدري

 ما أحزف الشعراء في كؿ االعياد
 ..لف تدري 

 أكتب شيئا ىذا المساء لف
 قررت أف أضرب عف االحساس

 لف أخرج
 لف أرقص
 ولف أفرح.. أيضا  لف أبكي

 مف األرجح
 أف أناـ الميمة قبؿ الناس

 أتذكر سأحاوؿ أال
 سأحاوؿ قدر اإلمكاف أال أحزف

 ..سأحاوؿ أال أتساءؿ 
 ..الميمة  ماذا عساؾ تفعؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 حفم عهى شرف اننسيان 

 
 

 قررت أف أجرب العصياف
 الفتات ضدؾ ولف أرفع.. لف أتظاىر 
  فاإلطاحة بؾ

 إنقالب لو سرية المتعة
 

 الحرب حرباف
 معؾ باردة جدا وحربي

 فاالنتقاـ طبؽ يؤكؿ باردا
 مطوال كما تستذوؽ مازه شرقية

 بخدعة.. تحايؿ عمى الجوع إنو
 

 تعاؿ.. يا رجال مف برج الكذب 
 موعد أتوقع لنا اكثر مف
 كأف نمتقي متنكريف

 في ثياب عشاؽ أخريف
 ..أتوقع 

 متمبسيف بالذاكرة أف نفاجئ بعضنا
 ..في حفؿ نقيمو عمى شرؼ النسياف 

 
 لمكذب كؿ كالـ أصبح قابال

 كبدايتنا بدعة.. وقطيعتنا 
 نيساف فمماذا ال يكوف موعدنا إذف في اوؿ

 ..وتكوف ىزيمتي معؾ 
 وأنقالبي الفاشؿ ضدؾ

  المشترؾ كذبة أخرى في شيرنا ىذا
 

 "عيد التنكر " و " عيد الحب " تصور أني أكتشفت أف بيف 
 فقط يـو واحد



 .. تساءلت
  أقدر الحب التنكر خمؼ المساحيؽ و األقنعة

 لمحمـ والنسياف أـ أنو كرنفاؿ
 واأللواف.. والدىشة .. عربة مف الزىور 

 اخرى تمييا عربة
 تقودىا أمرأة اخرى

 نبايعيا أميرة الفرح لموسـ واحد
 الورود التي ونصنع ليا تاجا مف

 ستموت بعد استعراض واحد
 ثـ نغمؽ أبوابنا وننسى

في مواسـ الخريؼ .. الكرنفاالت  حزف أميرات
 

 عمى شرفؾ يا سيدي
 المجففة عمى شرؼ الوعود
 عمى شرؼ الخريؼ.. عمى شرؼ الحزف 
 النسياف عمى شرؼ.. عمى شرؼ العشؽ 

 أدعوؾ لحفؿ تنكري في اوؿ نيساف
 يحضره كؿ مف احببنا مف قبؿ

 بايعنا ومف نسينا كؿ مف
 كؿ مف عشقنا ومف بكينا

 المجففة قبؿ أف نحوليـ إلى تيجاف مف الزىور
 ! .. حتى ميعاد الدعمة المقبمة .. ونضحؾ 

 
 الضحؾ عمى شرؼ.. عمى شرؼ الدمع 
 عمى شرؼ األرؽ.. عمى شرؼ السير 

 مرة عمى شرؼ الحماقات التي نكرررىا كؿ
 واأليماف التي نقسـ بيا كؿ مرة
 والخيبة التي تتربص بنا كؿ مرة

 كذبؾ وكذبي عمى شرؼ
 وغروري.. وغرورؾ 
 وجنوني.. وجنونؾ 

 لمتعذيب وىوايتنا المشتركة



 نعذب بعضنا بالكذب.. تعاؿ 
 ونعمف عمى بعض النسياف

 .. !!مف نيساف  في اليـو االوؿ
 في حضرة الذيف أحبوني

 قمبي وقضوا عمرىـ وقوفا عمى أبواب
 قبؿ أف تأتي أنت

 وتفتحو بركمة مف قدمؾ
 سأفرد شعري شاؿ إغراء

 ذيؿ فستاني وأرقص امامؾ أرفع
 كغجرية حوؿ نار الشيوة

 ووحدؾ ستعرفني
 القيثار العصبي الذي يعزؼ لي وتكسر

 
 ..أتوقع 

 ..أال تحتج وال تشكو 
 ..كالعادة – شيئا  أال تقوؿ

 فقد قد تخمع قناعؾ
 وتصفع رجال يستدرجني لمجنوف

فراشة فالمكنو .. يديو  فأنتفض بيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ..تعاؿ لذلؾ الحفؿ سيدي 
 األبطاؿ تنكر في مف شئت مف

 لف تتعرؼ عميؾ أمرأة غيري
 سأكوف شيرزاد.. كف شيريار 

 بنموب سأكوف.. إبميس 
 سأكوف جوزفيف.. كف نابميوف 
 سأكوف دليمة.. كف شمشوف 

 مف األزياء تعاؿ في ما شئت
 وشـ ذراعيؾ وتعاؿ في زي القراصنة
 ذات يـو سأكوف األميرة التي حممت بخطفيا

 تعاؿ في زي أمير حزيف
 قروف التي تنتظر حافية منذ" سندريمال " سأكوف 

 ولف نقوؿ لبعضنا شيئا ذلؾ المساء
 .. !!بعضنا  حتى ال نتعرؼ عمى- طبعا – فسنكوف ىناؾ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 نهحة..  أزرار جاهسج 

 
 

 شرقي أنت الذي تكذب بتمقائية مذيع
 وأنا التي أصدقؾ بحماقة النساء
 ورصيدي كاف ال بد أال يصبح كذبؾ زينتي
 وقطع غياري الذىبية التي ألبسيا
 أشالء ألبسيا عندما يحولني الحزف إلى

 
 أنت الذي تختار لي كؿ مرة
 عقدا آللفو في عود أكاذيبؾ

 كبيرة ومفرغة كقمبؾ وأقراطا
 وأساور تمبسني إياىا قيدا ذىبيا عمى مقاسؾ

 قيدؾ مفرط األناقة
 ىبني مرة

 وعرييا.. بساطة الحرية 
 

 بيتي أحسد كؿ اآلالت المنزلية في
 فكمما ازدادت أزراراىا تقمصت نزواتيا

 شيوة دوف.. وتحولت عمى أنثى دوف قمب 
 فيؿ يمكف لي أف أستبدؿ بيذا الجسد

 بطارية جاىزة لالستعماؿ
 وتمتمئ عند الطمب تفرغ

 تتوقؼ وتعمؿ بممسة زر
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 ..تراؾ حبيبي 

 والميفة.. إلى عصور العشؽ  أنا التي أعدتؾ
 والمناديؿ التي ترمي بيا النساء مف شرفاتيف

 لعاشؽ آرؽ يسير تحت شرفة مواساة
 وأنت الذي ألقيت بي في عصر السرعة

 زر فضغطت عمى
 وطمبت لي المصعد

 لماذا ألغيت مسافات الشؾ
 .. !! سمـ المتعة  ..لماذا لـ تدعنا نصعد راجميف

 
 مثؿ عود كبريت.. سريع االشتعاؿ حبؾ 
  مثؿ عود كبريت ..سريع االنطفاء حبؾ

 يا رجال يدفف السجائر عمى عجؿ
 ويقبؿ النساء عمى عجؿ

 ..ليمية أنا تذوب عمى ميؿ  شمعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 محرؽ حبؾ مثؿ قطعة ثمج
 بارد حبؾ مثؿ قطعة ثمج

 رجال مف ساللة االسكيمو يا
 يضع عمى سريره غطاء مف الفرو

 ..الماء  ويضع في كأسو قميال مف
 وكثيرا مف الثمج

 لف تحولني إلى قارة جميدية
 كيربائية وال عمى آلة

 ! .. عالـ األزرار .. لف تدخمني سيدي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 انثكاء يف حضرج انثحر 
 

 
 في آخر ساعات المساء

 يصبح لمشوؽ طقوس البحر عندما
 ومذاؽ البكاء

 عندما ال يعود لمصبر مف صبر
 أعاصير عشقؾ تسكنني

 وأتحوؿ إلى جزيرة نائية منفية
 فأرتطـ بموجؾ وحدي

 الصخور البحرية وأتفتت مثؿ
 

 في آخر ساعات المساء
 وال نحف غرباء.. لسنا أحبة 

 حزينة أنا سمكة
 وبحر يحترؼ الممح والماء أنت

 ؟.. فيؿ يجدي البكاء 
 أنا دمعتاف وشيء منؾ

 دمعتاف وكثير مف الكبرياء
 دمعتاف وشيء مف الممح

 شيء مف الجرح
 مف رائحة البحر عند المساء شيء
 

 عاد المساء
 يسعد صباحؾ والمسا" 

 "..بترد المسا  يا المي ما
 لو مرة رد المساء

 يحضرني حبؾ شيء مف بكاء
  وما بيتنسى ..ع الي أتنسى "



 "..وما بينحكى.. ع المي أنحكى 
 ..أواه ما جدوى البكاء 

 
 حضرة البحر في

 تأخذ الكممات طعـ الممح
 والدمع محض جنوف

 أيتيا السمكة الصغيرة فال تتطاولي عمى البحر
 ال شيء خرج البحر غير الموت

 فأي موت ستختاريف
 زورؽ لميرب ستركبيف وأي

وزوارقؾ قصائد مف ورؽ 
 
 

 
 

 "..الرياح في بحار تئف فييا "
 كانت األمواج تفصمنا مثؿ العادة
 وكاف العمؽ يستدرجني لمغرؽ

 تغرؽ أنت مثؿ العادة ولـ
 البحر يقذؼ كؿ ما ليس لو إلى الشاطئ

 صباح مف ذاكرتو الميمية يفرغ تمقائيا كؿ
 ووحدىا األمواج تحتفظ بالزبد

.. !! حماقة تمقائية لألنثى 
 
 يقوؿ" دارويف"كاف 

  " إف عيوف األسماؾ تصيبني بالحمى "
 منفيا في الجزر ىو الذي عمره

 بحثا عف سر الكائنات
 كاف يخاؼ أف ينظر عمى سمكة

 سمكة لـ يكف
 ..لو كاف كذلؾ 

 ألدرؾ أف البحر وحده يصيب بالحمى



 إلى الحذر ووحدىا عيونو تدعو
 

 مات ولـ يفيـ شيئا" دارويف " مسكيف 
 ؟.. أتراه أحب 

 االنساف ينحدر مف القرد .. قاؿ
 ..يا لحماقة العالماء 

 البشر مف البحر وحده ينحدر
ال   ..وا 

 ما تفسير ىذا الكوكب األزرؽ
 وكؿ مساحات األلـ الزرقاء

 جسد االرض عمى
 

 ىا ىو ذا البحر
 بعيونو الزجاجية المستديرة

 لمحب ولـ تخمؽ لمبكاء تمؾ التي لـ تخمؽ
 فما الذي أوصمؾ إلى ىنا

 أنت دمعاتف اماـ جدار مف الموج
 في حضرة البحر عبث.. وكؿ البكاء 

 تفرجي عميو مف شرفتؾ المسائية
 ! .. بزرقة اإلشتياء .. أف تكتفي  وتعممي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 احلة ادلضاد 

 
 

 كؿ شيء ضدنا
 ضد بعضنا.. ونحف

 المضادة لمحب نحف بعضنا بالكممات
 والعناد المضاد لمشوؽ
 والعذاب المضاد لممتعة

 ضدنا كؿ شيء
 ونحف ضد أنفسنا

 نحاوؿ أف نصالح الحب مع الكبرياء
 العناد والعشؽ مع

 والجنوف مع المنطؽ
 ..نحاوؿ 

 أف نصالح عقمنا مع قمبنا
 وضعنا وقمبنا مع
  ! ..مع شرعية األحالـ .. ووضعنا

 كؿ شيء مستحيؿ
 ممكنا والممكف ما عاد

  فمـ
  عمى ناصية الوىـ وقفنا

  ومستحيؿ ..نفاضؿ بيف مستحيؿ
 

  وندري..
 ىي دائرة لمجنوف

 دخمناىا بكؿ قوانا العقمية
 يعد العقؿ يفيد لمخروج منيا ولـ

 واآلف
 :نرفع األسئمة قضبانا ونسأؿ 

 أيضا ىؿ الحب سجف
 وزنزانة يغمؽ السجاف فييا عمى نفسيخطأ



  وذاكرتو ..بعدما يكوف قد أعطى مفاتيحو
 واألرقاـ السرية التي يفتح بيا قمبو ودىاليز نفسو

 ؟.. بالفرار  يحمـ.. لسجيف مغامر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لـ يفر أحدنا ىذه المرة

 بالفشؿ بعدما باءت كؿ محاوالتنا السابقة
 وبعدما كتشفنؿ ونحف نتسمؽ أسوار بعضنا

 معا والسجاف.. أننا السجيف 
 وأف لكمينا نسخة مف مفاتيح اآلخر

 وأننا نمبس حبنا عالمة مميزة
 يمبس السجناء كما

 بدلتيـ المخططة الرمادية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ولكف.. لـ يفر أحدنا 
 منا فر الحب

 يـو أقمناه مف مممكة الدىشة
 ووضعناه عند أرجمنا

 سالسؿ حديدية
 أقداـ مشمولة االحالـ تجرىا
 

 ..إنتيى الحب 
 فمف أيف نبدأ الحب

 
 الحب رصاصا عمى بعضنا ىا نحف نطمؽ

 ونغرس الغيرة خنجرا في قمبنا
 القنابؿ المسيمة وال نعود نرى شيئا وسط

 التي ألقاىا كالنا عمى اآلخر
 ونشيؽ معا

 بعضنا جثة ىامدة مف دوف حب ونحف نرى نرى
 ..أنتيى الحب 

 وشؾ.. ومازلنا بيف شؾ 
 بعضنا البعض نضارب عمى

 نزايد عمى التدمير المشترؾ
 ونربح الرىاف معا

 
 رجؿ عادي أحب أمرأة عادية ىا أنت ذا

 ىا أنت ذا عاشؽ تخمت عنو القوافي
 ال بحر لو لبيت.. وقافية أنا 

 انطفأت بيننا براكيف الشعر
  منفية ..وتحولنا إلى جزر باردة

 
 
 



 
 

 ىا أنا أمرأة عادية
 تمسؾ قمما غادرتو شيوة الكممات

 لقممي أف يدىشؾ بعد اليـو فكيؼ يمكف
 وأنت دواتو التي كسرتيا

 كالحبر والحب الذي كاف يسري داخمو
 

 جؼ القمـ
 وجفت عروقنا مف آخر نقطة حب

 العناد وتدري رغـ تعاقدنا عمى
 أننا لف نستبدؿ بجعبتو الفارغة أخرى

 وال بقمبنا الفارغ آخر
 نفعؿ اآلف فماذا

 وقد فرغنا مف بعضنا
 وامتألنا بالحب المضاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ادلىخ عشقا* 

 
 

 أخترت إذف سالحؾ
  القدامى وبفروسية نبالء فرنسا

 تحديتني
 وحددت موعدا ثنائيا

 يشيده طرؼ ثالث واحد
 جنوننا الثنائي يحكـ عمى

 األخيرة.. ومبارزتنا الحاسمة 
 

 أخترت إذف زمانؾ
 باكر ذات صباح

 وسيجارة ما بعد الحب.. بيف فنجاف قيوة 
 ..بيف آخر لذة 
 الموت وأولى رعشات

 
 أخترت إذف مكانؾ
 ..خارج حدود الحمـ 
  داخؿ حدود التحدي

 عف فضوؿ اآلخريف بعيدا
 قريبا مف عيوف الرب

 كما تقتضي طقوس الفروسية
 

 إذف شاىدؾ أخترت
 لـ تذه بعيدا في بحثؾ
 ..كاف أقرب الناس إلينا 

 وال منحازا لؾ .. لـ يكف منحازا لي
 كاف يحبنا معا



 "لماذا؟ " فمـ يسألؾ 
 .. !!تطرفنا ىذا  فيو الذي أوصمنا حتى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أخترت إذف قانونؾ

 الغاب وال قانوف.. لـ يكف قانوف القمب 
 وال قانوف الكراىية.. لـ يكف قانوف الحب 

 شرعية لـ يكف مف وحي منطؽ وال
 فشريعة الحب ال منطؽ ليا

  تترواح دوف أسباب
  والمؤجؿ ..بيف المؤبد

 ومثميا قانونؾ اجتياد عشقي
 الشعر.. أستبدلت فيو بالتشريع 

 فيو قصيدة وقرأت
 كما تقرأ حكما صادرا بالقتؿ

 ! .. يحاكـ  ثـ.. فأنت مف قبيمة يعدـ فييا المتيـ 
 

 أخترت إذف موتي وانتيى األمر
 مفاجئا كسيـ بدائي



 قدر مباغتا كضربة
 .. قتمتني إذف

 لتكتب أجمؿ القصائد في رثائي
 بالكتابة فموتي يغريؾ

 المستحيمة– وجثتي الممكنة 
 أشيى ما رأيت مف النساء

 الثمجية بعد موتي وشفاىي
 أحرؽ ما قبمت مف الشفاه

 
 أخترت إذف نيايتي

 منديال يصمح لمسح دموعؾ وأحضرت
 ولمسح سيفؾ في الوقت نفسو

 لتشجيعؾ وشاىدا يصمح
 ولمواساتؾ في الوقت نفسو

 اخترت شاىدا ومحاميا وحكما
 واحد في شخص

 مسكيف أييا الحب
 وقاتال ومقتوال.. شاىدا وشييدا 

 سمؾأب فكـ مف الجرائـ ترتكب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 سالما بوشكيف

 والمبارزة.. أنت الذي كنت تعشؽ الشعر 
 النساء وأقداـ

 ومت في السابعة والثالثيف
 في مبارزة حمقاء

 
 موتؾ ال تندـ عمى

 ال أحد يذكر أسـ قاتمؾ
 ..أجميا وال اسـ تمؾ الزوجة الغبية التي مت مف

..  والتي لـ تكف تقرؤؾ 
 ولكف الشعر مازاؿ يمبس حتى اليـو حدادؾ

 الذي أعدت إلى الشعراء أنت
 بالرصاص.. شرؼ الموت عشقا 

 
 ..يالمغباء 
 سالحو في وجو شاعر عاشؽ مف يرفع

 ! .. دوف أف يرفعو إلى مرتبة األنبياء 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 ذىضيحاخ نعاشق حمرتف 

 
 

 عندي قمبؾ المتسكع يتوقؼ
  قدماؾ المتعبتاف

 "التانغو األخير " تبحثاف عف أمرأة نصمح لرقصة 
 جيوبؾ مف األسئمة فارغة

 وليس في عيني أي جواب
 لسؤالؾ الوحيد

 ىنا فمـ التوقؼ
 بيف الفصوؿ وبيف قصص الحب المتقاطعة

 المستوردة وبيف كممات الشوؽ.. بيف الفضوؿ 
 .. الحب 

 ليس حديقة عمومية ندخميا لمفسحة
 كاف نجمس فييا عمى أي كرسي

 نتصفح الحب فييا
 كما نتصفح جريدة
 نطوي الحب فييا

 جريدة كما نطوي
 ..عند أولى قطرات مطر 

 .. !!ونغادر المكاف 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 االشياء نختمؼ في تعريؼ
 تستميت في الدفاع عف الفرح المسروؽ

 وقمبي عف الحزف يدافع
 موسـ لممطر والزوابع الحب

 موسـ تحكمو األعاصير، والنشرات الجوية المتناقضة
 فيو حالة شاذة والصحو

 ال تتخمى عف منديميا األبيض لمبكاء.. إنو سماء باريسية 
 تنسى أف تصطحب مظمتؾ لموعدنا األوؿ فال

 وأرفع قبة معطفؾ
 المضادة فكـ ستعبث بؾ الرياح

 ! .. عمى عتبات قمبي .. وأنت تقؼ مرتجفا 
 

 
 األسئمة مف أيف تبدأ

 ساعتؾ السويسرية الثمينة ال عالقة ليا بالزمف
 لمحب فكؿ الساعات عندؾ تصمح

 أف يتغيب الحب.. وال ييـ ساعتيا 
 بدلتؾ األنيقة المستوردة

 ليا بعقمؾ وال عقميتؾ ال عالقة
 ..وال يعنيؾ كثيرا 

 أف تسكف رجال ال يشبيؾ
 أسألؾ و أنا أرى سائقؾ الخاص فأنسى أف

 "أيف أوقفت فرسؾ؟ "
 تسألني وتنسى أنت أف

  تراني كنت أحببت أبا فراس الحمداني
 ..كارداف  لو جاءني في بدلة لبيار

 
 
 
 



 
 

 أراؾ عصي الفيـ شيمتؾ الجيؿ
 إليؾ فاضع فجأة الخمار ألتحدث

 ..بدوية أنا 
 وقمبي خيمة ال مكاف فييا
 لسيارة وال لطائرة خاصة

 يسع غير مربط خيؿ ورثتو ابا عف جد وال
 فمف أيف تبدأ الحديث ياسيدي

 نمتقي وفي أي قارة
 وساعتؾ السويسرية الثمينة

تعد لؾ الساعات بتوقيت كؿ بمد 
 
 

 
 

 يوقظ تناقظي أرتباكؾ
 أجيبؾ بكالـ التفيمو

  ىؿ تحبيف احدا -
  وأبي ..لوركا.. زوربا ..  نعـ -

 تفكر بعض الشيء
 ليس أسما لعطر تستعممو" .. زوربا "
 لعمبة ليؿ ترتادىا ليس ألسما" لوركا "

 ! ؟.. أبي .. وأبي 
 ورغـ جيمؾ لعمـ النفس أضيؼ

 ! .. فرويد  ال أصدؽ- 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ..أبي 

 ياصامدا في وجو العصر
  قؿ لي

 الكبرياء كيؼ ينحني داخمنا
 أنت الذي أىديتني فرسا لتبارؾ جنوني

 لتودعني وأىديتني حفنة مف الرماؿ
 قبؿ أف تيدني تيمة الشعر
 ونظرتؾ.. أىدني حاجبيؾ المعقوديف

 صوتؾ الذي يرتعش لو الرجاؿ إىدني
 وقامتؾ

 ..إىدني رجولتؾ 
 ! .. يا أبي .. أمرأة  فكـ ىو صعب أف أكوف

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 شثكح روايري انثقافيح
http://www.rewity.com/vb/ 
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