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ٌ

 تقدٍٙ

 حيان حممد احلسن

 

ِووٌٕػوووكشٌٔ وموومٌٔوراوويٌعٖشفٌووٌ٘ويبووشٔ ٌٔوووٌَ وو  ٌٌٌٌٌ

فلؼيبشٌفمليبوصشٌ،ٔلذٌيفٌقشٌٖٛبولقشبٌوٌَعشٌأسٔوٌٗٛيفٌعٖوشفُ،ٌٌ

ٖكتوووومٌفلؼوووويبشٌبووووولم تاٌفليوسطووووٌٗٛٔفلر ٗووووٌٖٛٔراوووويٌكووووٌٌٌَ

ٌفألرسبٗجوٌٌٗٛٔفلر ٗٛ.ٌ

ألدبٌفألرسبٗجوووٌٌ٘و وونٌلمؼوووكشٌسطووٕهٌٌٖٕوووٌُفِتىووووو  ٌبووو

فملظووشؤٌفلق ووٌٛٔفلؼوويبشٌفقووذٖرتٌٔقوووًٌبرنووٌٛفلكوو  ٌوووٌٌٌٌٌٌٌٌَ

فألكىوووهٌووووٌَفألرسبٗجوٌٗوووٌٛٔفلر ٗوووٌٛٔمشنووو ٌبيبووو ٌأكىولوووٌٌْ

ٌ.لميشٌظٌٗٛٔفلكشدٌٖٛٔفلر ٗٛ

ٌِٕٔوٌَأصٕهٌعٖشفٌٗو9969ٌٌٌٛٔلذٌفلؼوكشٌسطٕهٌٌٖٕوٌُكوًٌ

ٌأرسبٗجوٌٌٖٗٛٔقطٌَيفٌفليبوصىٌٛطّشفُ.ٌ

كوٗيٌملظووبقو ٌكوملٗوٌٛلمؼويبشٌيفٌٌٌٌٌ وٌُكضًٕفٌيفٌجلوٌُحت

ٌفشٌظؤٌغ ِو.ٌ
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متىٗووضٌق وووٟذٌٓظىولٗووٌٛفألليوووأٌسٔكووٌٛفلتيبوو  ٌٔفل ووٕسٌٌٌٌٌٌ

ٌفجلىٗمٛ.ٌ

مٍوووؤهٌيفٌأػووويبوسٌٓوٕفّوووٗلٌكوووذ ٌٚ وووول ضلٌ٘ٔفلٕاوووذفٌٌٌٌٌٌٌ٘

ٔفليمظيٌ٘ٔوٌَٖقشأٌػيبشٌسطوٕهٌٌٖٕووٌُٖظ ونٌأٌُفملوشأٌٚأ وز ٌٌٌٌٌٌ

ٌفقٗ ووضٌفأل ووقٌيفٌق وووٟذٌٓٔػوويبشٓ،ٌٔقووذٌر ووشٌفل شبووٌٛ وو  فًٌ

ٔفلظوويشٌٔفلقطوووسف ٌٔفقووٍاٌلمووذٖوس،ٌق وووٟذٌٓ قوٟوومٌوم٠ٗوووٌٌٌٌٌٌٌٛ

ٌبولز شٖو ٌلمٕطٌَٔفألسضٌٔفق ٗ ٛ.ٌ

ٖكتمٌسطٕهٌٌٖٕووٌُتتموأٌأٌوٕفألٌفألدبٌ ولؼويبشٌٔػويبشٌٌٌٌٌٌ

ٌفألطيوهٌٔفلق ٌٛٔفملظش ٌٗٛٔفلشٔفٌٖٛٔفلرنٛ.ٌ

فووٍ ٌَنٌٌظووتطٗلٌأٌٌُطموورٌكمووٌٜسطووٕهٌٌٖٕوووٌُفطوويٌػوووكشٌ

فألسبيباٌكىًظٌ ت ّووٌ وظهٌٌٌٌلٌْوٌَفألكىوهٌووٌٖقوسبٌألُفقطٌ

كؼووشٌَٖكووووًؤٌِووزفٌلووٗعٌبووولشقيٌفلقمٗوون،ٌبو ّوووفٌٛلكتوبووٌٌٌٌٌٌٌٌٛ

ٌفلشٔفٌٖٛٔفلق ٌٛفلق  ٌٚٔفملظش ٗو ٌٔفلرنو ٌوٌَكذ ٌٚل و .ٌ

بوواٌٌفلٕاووٕدٔووووٌّٗ ووضٌفلؼوووكشٌسطووٕهٌٌٖٕوووٌُِووٌٕأٌووٌْدفٟوويٌٌٌ

فلٍوغٌيفٌفلؼوسألٌٖٔؼوسكٌيفٌفملٍوط و ٌف اتىوكٗٛ،ٌفٌّٕٖؼويبشٌٌ

بٍّٗئٌوؼووس تّيٌأفوشف ّي،ٌفوٗىكٌَأٌٌُوشفٌٌٌٌٌٌٕٓدٓلٕابوليشوٌ

ٌٔؼوِذٌٓيفٌصفٌٖٔٛوٌَػووسألٌ وشٖيٌ ووٌُيفٌطّوشفٌُ ٗورتٌم ووألٌٌٌٌٌٌٌ

سصيٌٛفٗزِمٌٖٔؼرٌٍٖٙٔتقٌ٘فجلىٗنٌوٍّو،ٌأٌٔفلكتمٌكمٌٜفأل
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سمبووووٌٌوووشفٌٓيفٌأ وووذٌوقووووٌِ٘فملذٍٖوووٌٛئموووعٌبشفقوووٌٛأصوووذقوٌٌٌٌٌٌٌْٟ

ٌٖت ودثٌُٕٖٔقضٌُٕبيب ٌفلٕق .ٌ

أووووًٌفلٍوووغٌف ٗومووٌٌٌْفشطووٕهٌٌٖٕوووٌُنٌالوومٌفنطووتيبشفضٌٌٌٌ

بظٗطٌٛ ىيبظيٌفل ؼشٌٖٔكتمٌفلؼيبشٌب ظوطٌٛأٖضًؤٌٌِٕكموٌٌٜ

 ووذ ٌفكتقووودٌٓأٌُهشبتووٌْيفٌفقٗوووٌٚحتيكووضٌٓكمووٌٜ توبووٌٛٔمقووذٖيٌٌٌ

 نٌووٌٌِٕنٗنٌٔػٗ رٌلمقوسئ،ٌفٌّٕٖشٌٝفقٗوٌٚبذقكٌٖٛٔكتمٌ

ٌبؼ أ.ٌ

سطٕهٌٌٖٕوٌُػوكشٌوشِأ ٌبؼيبشٌٓٔ توبومٌْٔولٌرلكٌالمٌ

ظتطٗلٌفليبٗؽٌبّذٌٔٞٔ وٌُرلكٌط  ًوٌيفٌفجلم ٌٛٔفلضجٗجٌٔنٌٖ

موشكٌقشٖتوٌْأسٔوٗوٌٛٔفنٌتقووهٌلميبوٗؽٌيفٌفليبوصوىٌٛطّوشفُ،ٌفّوٌٌٌٌٌٌٌٌٌٕ

ٖظتىتلٌبضجٗجٌفلؼوسألٌٔكٍذووٌٖيبمرٌيفٌصمحٌٛفلظ ٌيفٌػوٕفسألٌٌ

طّشفٌُٖكٌُٕيفٌقىٌٛفلظيبودٚ،ٌفٌّٕٖشٌٝفلٍوغٌكٌَقشبٌٖٔوشٌٌٝ

فلؼووٕفسألٌفملكتظووٌٛبولظووٗوسف ٌٔفلٍوووغٌِٔووزفٌفملؼووّذٌالوووش ضٌٌٌٌٌٌٌ

ٌبذفألٌٔفلتجذٖذ.ٌٔ ٗولٌْكمٌٜف ٌرف شمْ

طوو٠نٌسطووٕهٌٌٖٕوووٌُرف ٌوووشٌٚكووٌَطوو مٌمكووشفسٌٓمليووشدف ٌٌٌٌٌ

فلقطووووسٌٔفلقىوووشٌيفٌػووويبشٌٓف اووووبٌرٌلوووٌٕ ٍووو ٌػووووكشًفٌكشبٗوووًوٌٌٌ

لكٍ ٌر ش ٌفلٍخٗونٌٔفجلىونٌيفٌق ووٟذٙ،ٌبوولط لٌلمط ٗيبوٌٌٌٌٌٌٛ

ٔفل ٠ٗوٌٛموو ث ٌ وو  ٌيفٌفلكتوبووٌٛٔ وولٌ٘  وووهٌبوووقٌ٘فلؼوويبشفٌٌٌٞ
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يفٌفلقشٖووٌٛ وووٌُبووولقشبٌوووٌٌَ٘ضلووموو ثش ٌبط ووٗيبئٌبٗوو٠ي،ٌفىٍ

ع ٌٚأسٔوٗوٌٛٔووٌَطوكٌٛفلقطووسٌٔستٖوٌٛمموكٌفل وٕسٌبوطوتىشفسٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

طٗجيبمّوٌسفطخٌٛيفٌفلزٌَِٔفلؼيبشٌٔفلق وٟذ،ٌفٌّ٘صوس ٌومحٌ

ٌٌ.فلق ٗذ

لمؼووووكشٌسطوووٕهٌٌٖٕووووٌُوكوٌوووٌٛوشوٕقوووٌٛبووواٌفلؼووويبشفٌٞيفٌٌٌ

فطووتطوألٌبظوو شٌ شٔفوؤٌْسٔكووٌٛطوو كٌٌٌْعرفليبقووذٌَٖفملٍ ووشواٌ

ٌأُيبشٌفقووووذٖرتٌٔفبتيبووووودٌٓكووووٌَفلتقمٗووووذٌٔطشٖقووووٌٛ توبتووووٌْلمؼوووو

ًٌٛ وصٌٛٔفشٖذٌٚباٌػيبشفٌٞك شٌٓٔئزبٌعلٗوٌٌْ ٖكتظمٌوكوٌ

فلقشفٞ،ٌٔأ قٌدلٗونٌكموٌٜػوّشمٌْٔفٌتؼووسٌق ووٟذٌٓبواٌفلٍووغٌٌٌٌٌٌٌٌ

ٌِٕعكودٌٚط وكٌٛجمىٕكومٌْفلؼيبشٌٖٛط يبوو ٌ و  ٌِٚٔوزفٌٖوذه ٌٌٌٌٌ

كمووٌٜمٕوٗتوؤٌْموو ثشٌفلٍوووغٌبكتوبومووْ،ٌفوو   شٌووووٌم ٍووٌٜبووٌٌٌٌٌٌٌٌٌْ

ٕكومووٌِْووٌٕفلط ٗيبووٌٛٔفأل وطووٗعٌفلوويٌمذغووذ ٌٌٌٌٌفلؼوووكشٌيفٌجمى

ٌ.ٌظوٌُ وليشؤٌفقضٌُٔفقمٌٔفل شبٛف 

ططحٌفجلىمُٕ(ٌٌقشأٌيفٌفجملىٕكٌٛفلؼيبشٌٖٛ)فلتضجلٌكمٌٜفأل

كٍؤٌَٖفلق وٟذٌٔوٕفّٗلٌكذٌٚمٍؤهلوٌفلؼوكشٌ وملٕ ٌٔفقٗوٌٚ

ٔفلطٗووٕس،ٌفقموويٌسطووٕهٌٌٖٕوووٌُبظووٗطٌاووذًفٌٔومووٌ٘ٞبو  ظوووغٌٌٌٌٌٌٌٌ

ػويبوسٌٓلت قوٌٜسفطوخٌٛيفٌٌٌٌألقوسئٌاليونٌٌفجلىٗنٌٔفهلودئٌئيبنٌف

رف شمٌْلٕقٍ ٌطٕٖن،ٌفطشٖقٌٛسطٕهٌٌٖٕووٌُيفٌفلكتوبوٌٛايبمو ٌٌٌٌ
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ٌفلك  ٌوٌَفلؼ وبٌٖتجٌُّٕنقتٍوٌٞٔػشفٌٞجمىٕكومٌْفلؼيبشٖٛ.ٌ

ُ ٌفجملىٕكووووٌٛفلؼوووويبشٌٖٛ)فلتووووضجلٌكمووووٌٌٜ ٔفجلووووذٖشٌر ووووشٌٓأ

ٌ.ٌ ًوٌػيبشًٖوٌنًٗظ92ٌفألططحٌفجلىمُٕ(ٌحتتٌٕٙكمٌٜ

 ٌٚفطووتطوألٌسطووٕهٌٌٖٕوووٌُأٌُ موورٌيفٌجموووهٌفلق ووٌٛفلق وو

ًٞ ٖووشفٌٌٓس  ووًوٌكمووٌٜفلووٕس ،ٌفّووٌٕفبووٌَِووزٌٓفل ٠ٗووٌٖٛكتوومٌوووٌوٌفضووو

ٖٔؼوووووِذٌٓٔ وصووووٌٛوؼووووو نٌفلؼوووو وبٌٔفألطووووشٌٚٔفليبظقووووو ٌٌٌٌٌٌ

ٌاتىوكٌٗٛٔفآلثوسٌفلٍونٌٛكٌَفليبٕملٛ.ٌفن

فولكتوبٌٛ شفٌٛفلؼووكشٌٖتقٍّوؤٌٖ وذألٌفّٗوؤٌ مو ٌهلوو،ٌٌٌٌٌٌٌ

ٖٔؼورّٖؤٌٖراوويٌٌٌفّوٌٕدفٟوويٌفل  ورتٌٔفلتق  وو٘،ٌٖطووللٌفلكتوومٌٌٌ

كٌَفلر ٌٗٛٔبوأل  ٌلمكومومٌٌووايٌ كىو ٌفقوذٌموشايٌلوٌٌٌٌٌٌٌْ

فلكوووو  ٌوووووٌَفألكىوووووهٌٔوٍّوووووٌ)تتوووووسف ٌوووووٌَأػوووويبوسٌٌوووووايٌٌٌٌ

ٌ.ى ( ك

ٔيفٌ توبٌٛفألغٌٌٍٗٛشٌٝأٌُفلؼوكشٌسطٕهٌٌٖٕوٌُأكطٌٜووٌٌَ

ٔقتٌْلكتوبٌٛفألغٌٍٗٛٔقوذٌقكٍو ٌفلكو  ٌووٌَ مىوموٌْفجلىٗموٌٌٌٌٌٌٌٛ

ٌليٍوٌاٌ  ش.ٌ

ت ّووٌسطوٕهٌٌٖٕووٌٌُظوتطٗلٌأٌٌُوز شٌٌٌٌٌٌغوٌٌ٘فلويٌٌ وٌَفأل

 ووٌٌُم  ش ٌفمقذٌمٍؤلٍوٌفليبؼوٞ(ٌٔ))أّٖوٌفألمحرٌحنٌَوتٍو(ٌٔ)

ٌ(فلطشٖرٌطًٕٖظ(ٌٔ)حتذثٍوٌكٌَفقم 
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غوووٌٌ٘حتىوونٌكٍووٕفٌُ)ٖٕوووًوٌووووٌ ووؤٌٌٌٌُلووٌْجمىٕكووٌٛوووٌَفأٌل

ل ٕووًوٌٌأكوػقًو(ٌمشن ٌلميشٌظٗٛ.ٌٔقذٌغٍ ٌٜفليٍوٌُطيبٗذٌبٕاوسٌ

ٌ(.ٌِٕٔبيبٍٕفٌُ)فليبوػرػيبوسٌسطٕهٌٌٖٕوٌُأ ووًظٌوٌَ

ٔيفٌجموووهٌفلظووٍٗىؤٌفملظووشوٌ وووٌُلشطووٕهٌٌٖٕوووٌُأكىوووهٌٌٌٌٌ

دبٌٗٛوظش ٌٗٛٔطٍٗىوٌٟٗٛٔقوذٌػووسكٌيفٌكوذ ٌٚدٔسف ٌيفٌاوٕفٟضٌٌٌٌٌأ

 .كوملٗٛ

وووٌَفلؼوويبشفٌٞفلووزٌَٖٖقووشأٌهلوويٌسطووٕهٌٌٖٕوووٌٌُظووتطٗلٌر ووشٌ

 توفٌٕٗبوصٌٔطٗضفسٌفووٖٗخٌٌٕٔووايٌ كىو ٌٔ ىوذٌفملووغٕ ٌٌٌٌٌٌف

 .ِئبٗنٌعٖمٕفسٌٔ مٗنٌ ؤٌٙٔغ 

سطٕهٌٌٖٕوٌُنٌالمٌفلؼيبشٌفلقذٖئٌٖيضنٌفلؼيبشٌفمليبوصوشٌٌ

 .كمْٗ

ٔيفٌوّٕٕألٌفلؼّشٌٖٚقٕهٌسطٕهٌٌٖٕوٌُرٌيفٌفققٗقوٌٛلظو ٌٌٌ

ػوووكشًفٌوؼووّٕسًفٌٔلكووًٌػوو٠ًٗوٌفؼوو٠ًٗوٌط صوو حٌويبشٔفووًو،ٌِٔووزفٌٌ

ػ٘ٞ ٌسفٟلٌٖؼيبشكٌبوليشؤٌلكوٌَيفٌبيبو ٌفأل ٗووٌُلوٗعٌاٗوذًفٌٌٌٌٌٌ

متؼووٌ٘ووولٌأ ووذِيٌيفٌفولؼووّشٌٚقموورٌفملتوكووم،ٌفىوو ًظٌمشٖووذٌأٌُ

 فلؼوسألٌبّذٌٔٞٔط فكٌفلٍوغ.ٌ

ف ٗووووٌٚفلؼوووخ ٌػووو٠ًٗوٌفؼووو٠ًٗوٌطوووتت ذهٌٔم ووو حٌصاواٗوووٌٌٛ

ٔاذسفٌُفملٍضهٌطتت ذهٌٔم  حٌصاواٌِٗٛٔزفٌأووش ٌ وضٌُبيبو ٌٌٌٌ
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ٌٌْنٌالومٌفلؼوّشٌٌٌٚعفلؼ٘ٞ،ٌٔولٌِزفٌلٗعٌٍِوكٌأ ذٌٖقٕهٌلكٌ

 .بذًفأٔأٌوٌنٌأاوونٌيفٌِزفٌيفٌفققٗقٌٛنٌأ شٌٓفلؼّشٌٚ

ٌٖٕوووٌُيٌٖكووٌَلووٌْقووذٌٔٚيفٌوظوو مٌْفلؼوويبشٌٖٛٔبووذأٌسطووٕهٌ

س متووٌْووولٌفلؼوويبشٌوظووتقًظٌكووٌَفجلىٗوولٌووولٌأٌووٌْ وووٌُٖيبووش ٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

َِفلك  ٌوٌَفلؼيبشفٌٞيفٌك شٌٓٔولٌرلكٌيٌٖكٌَُٖ ذٌبٗوٍّيٌٌؼو

توووٌْوووولٌنكووو ٌفلؼوووطشٌجٌٔيفٌٖٔعمنوووٌبكووونٌبظووووطٌّٛكوووٌَسٌت

فقذفٟرٌٔفملقوٌِ٘يفٌػووسألٌ وشٖيٌ ووٌُيفٌطّوشفٌُٔيفٌفلمٗوولٌٌٌٌٌٌ٘

 ستٖتٌْيفٌصولٌٛفل مٗوسدٔ.ٌّكٌَ

سطٕهٌٌٖٕوٌُػوكشٌوٌَقمومٌفلؼويبمٌفليبوػورٌِٔوزفٌفلؼويبمٌٌٌٌٌٌ

 فليبوػرٌ وٌُلٌْم ث ٌ   ٌيفٌػيبشٓ.ٌ

كٍووذووٌٌؼووش2229ٌٌٌفطوويٌسطووٕهٌٌٖٕوووٌُاّووشٌأٔهٌوووشٌٚكوووًٌٌٌٌ

جمىٕكتٌْفلؼيبشٌٖٛ)ٖٕوِكٌطيبٗذٌ  ٗ ي(ٌٔ  شٌفقوذٖرتٌكٍّووٌٌٌ

ألٌٔكووٌَوووذٌٝموو ثشٌٓبولؼوويبشٌفلر ووٌ٘فمليبوصووشٌٔووولٌرلووكٌفطووتطوٌٌٌ

سطووٕهٌٌٖٕوووٌُأٌُٖضٖووذٌوووٌَويبج ٗوؤٌْوشٖذٖووٌْبٍؼووشٌفملضٖووذٌوووٌٌٌٌٌٌٌٌَ

 فجملىٕكو ٌفلؼيبشٖٛ.ٌ

تتوسف ٌوٌَجمىٕكٌٛػيبشٌٖٛلشطوٕهٌٌٖٕووٌُبيبٍوٕفٌُ)فلٍّوشٌٌٌٌٌ

فلزٌٙ ؤٌُّلٌيفٌلٕ و ٌفلشطوي(ٌمشنو ٌعاٌفلم وٌٛفألسوٍٗوٌٌٌٌٌٛ

مشنتّووؤٌأٖضووًوٌفجملىٕكووٌٛفلؼوويبشٌٖٛ)يفٌٖووًٌٕووووٌ وووٌُكوػووقًو(ٌٌ
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لم وووٌٛفليشٌظوووٌٗٛٔقووووًٌفلكومووومٌٌٌٌطووويبٗذٌٚطوووودف ٌ ووووبمٌ٘عاٌفٌٌ

ٔفملرايٌوشٖٕفٌُ م جٌْبرنٌٛفلك  ٌوٌَأػيبوسٌسطوٕهٌٌٖٕووٌٌٌُ

 عاٌفلكشدٖٛ.ٌ

 ٕ:ًؤهفات

 ٌ/  2222 ٕخٌيفٌوضسكٌٛثمجٌٗٛ/ق 

 ط فٌُقطيبٌٛوٌَفل مج 

 ٌ/2225أٌوٌ ٍ ٌٔلذًفٌط٠ًٗو/ػيبش 

 عٌضفهٌفل ٗوٌٌٕوٌَأدسفجٌأ ذٌفليٍود ٌفجلمٗذٖٛ/ٌػيبش/ 

 رِمٌعاٌفجل ٗيف 

 تحٌفل وبٌبّذٌٔٞٔفلزِوب/ػيبشئمٌف/ 

 ٔدفكًوٌٖوٌػجشٌٚفلتٕ /ػيبش/ 

 فلتضجلٌكمٌٜفألططحٌ)فجلىمُٕ(/ػيبش/ 

 وٕطٗقٌٜوٌَأانٌفليبؼوٌٞفقط 

 فٌت ٌْ ٌ٘نٌٖضشبٌسأطكٌبول شٖ و 

 ،فلٍىنٌقودً/ٌػيبشٌف رغ/ 

 فملٗ ٌٖ مٌ٘لٗقتمٍو 

 ٌ/2222 يمٌٛوٕطٗقٌٗٛيفٌفجل ٗيٌ/ػيبش 

 فٌتّ ٌفلضٗوفٌٛبو شًف 
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 9997ٌ/ٌػيبش/ٌٖٕوكٌطيبٗذٌ  ٗ ي 

 2292ٌٚ/ق  /ٌٞفملظ 

 غٌكظن/ػيبشٌوراي  / 

 أٖوًٌ ؼ ٗٛ/ٌػيبشٌوراي/ 

 ٌػيبشٌوراي/ًٌٞ  /فلتم شف ٌفلزٌٙٔصنٌوظو

 ػيبشٌوراي/ٌ ٘  /كطشِكٌفلز 

 ٚ  قمقٌُٕكمٗكي.،ٌأيٌمشٔفٌلٗمٌٜ/ق  ٌق/ 

 أػيبوسٌكضٖشٌٌٗظٌَ/ػيبشٌوراي/ 

 ٛٗ طٍجوبٌكمٌٜ وفٌٛفلقىشٌ/وظش/ 

 بذٖٛ/ٌوظش ٗٛفلٕف ذٌٚبيبذٌفلظّشٌفأل/ 

 طٗوسٌٚأاشٌٚ/ػيبش/ 

 ٛٗ وضسكٌٛفلقىحٌفل يبٗذٚ/وظش/ 

 

ٌٌ



94ٌ

 

ٌٌ
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ٌ

ٌ

 ْرلتازات ًّ أشعاز زس٘ي ُٙ٘ا

 (اهِاس ٙعربْٗ) 
ٌ

 الناُس يعبروف 
 الناُس مف عيوني يعبروف 

 وظلُّ كلِّ واحٍد فيهـ
 يسقط في أعماؽ قمبي

 أيصيرُ 
 مف بيف كّل أولئؾ الناس

 أف ال تكوني أنتِ 
 حتمًا ال أعرفؾِ 

ال   ععض ذذ  العيوف وا 
 تممع ذكذا

 يستطيعوف أف يكونوا
 ؾِ يعين



96ٌ

 

 
 

 (هَٚت احلافوٞ اهيت) 
ٌ

 ليَت الحافمة التي
 عبرت مف الطريق العاشر

 تتعّطُل كلَّ يوـٍ 
 فعندما تتعّطل

ـُ لممسافريف  سنقّد
 الطعاـ والشراب
 وذـ سيعطوننا

 اإلبتسامة والجماؿ
 

  



97ٌ

 

 
 

 (بقِٚت فلَٚف أُساِن)
 

 ساؾِ فكيَف أن عقيِت..
 إذا كنُت سأنساؾِ 

 يجُب أف أنسى السنيفَ 
 أيضاً 

 أنسى العحر
 ومقاذي الغروب

 المطر
 األحصنة
 والطرقات

 يجب أف أنسى
 الدنيا
 الحياة

 



98ٌ

 

 
 

 (يف األعٌاق)
 

 الحياة في األعماؽ آمنة
 لكّنها ليست جميمة

 األسماؾ التي تعيُش 
 في األعماؽ
 ال ُتصطاد

 لكف ال ترى طموَع الشمس
 فوال ترى السف

 واآلف الحصاَف الجميلَ 
 الذي يعبُر عمى شاطئ العحر

 ذو أيضًا ال يرونهُ 
 نعـ الحياة في األعماؽ

 محزنة
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ِٕ أًطسُت) ٍْ ذٓبُت إهٚ ّٜ ًلا  (أ
 

 أصعحُت ععيدًا عنؾِ 
 كععِد الغيـِ 
 عف العحر

 ولكف أّي مكاٍف ذذبُت إليهِ 
 أمطرتُ 

  



22ٌ

 

 
 

 (أُِت ًا شهِت مجٚوٞ) 
 

 إذا كاَف مقّرراً 
 َط كّل سقفٍ أف يسق

 كاف يجُب عمى السماءِ 
 أف تسقَط منُذ زمٍف ععيد

 إذا كاَف مقّرراً 
 أف ال تنتظر الّريح

 نحف جميعًا كّنا ذذبنا معها
 ال تقمقي مف أّي شيءٍ 

 أنِت ما زلِت جميمة
 وأنا ال أزاُؿ أستطيعُ 

 أف أكتَب الشعر



29ٌ

 

 
 

 (اهقٌس ذّكسِن بٛ) 
ٌ

 كنِت تحبيف القمر
 أكثر مَف الجميع

 ف. .واآل
 القمُر كّل ليمة

 يذّكرِؾ بي
 أريُد أف أنساؾِ 
 لكف ذذا القمر

 ال ُيمحى مف النافذة
 عأّي منديل

 ** من ديوان) حفمة موسيقية في الجحيم(
 



22ٌ

 

 
 
 (ساذلٚين إذا كُِت أحببتِم)
 

 ذذي الغيوـُ 
 لـ أضعها في إطاِر النافذة

 حتى أزيمها
 إذا لـ تسطع الّشمس

 لسُت المذنب
 ومع ذلؾ
 مب منِؾ الّصفحفأنا أط

 منزلي. .
 عنَد حدوِد النوـِ 

 واليقظة
 تحَت جفِف الكوابيس
 سامحيني إذا أحببتؾِ 
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 وليَس بوسعي
 فعُل أّي شيء

 
 ) الجسر المكسور(

 الّدذر. ..
 جسٌر مكسور

 كاف قد وصل الجعاؿَ 
 ععضاً بععضها 

 الناس
 األفئدة

 ….لكف اآلف
 آٍ  أيها الجسُر المكسور

 اآلف فقط
 ـتستطيع الغيو 

 أف تعبَر مف خاللؾ
 ** من ديوان )أنا كنت ولدًا سيئًا(
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ِّٛ أسلُب اهصاٜ ألدوِم هسِت ً٘د٘دٝ،)  (هل
 

 لسِت موجودة
 لكّني أسكُب الشاي ألجمؾِ 

 العارحة أيضاً 
 لـ تكوني موجودة

 أخذت عطاقة لدخوؿ السينما
 أتحبيف أف تبتسمي
 أتحبيف أف تعكي

 أو تحبيف أف تنذذمي كالمرآة
 عالمي الصغيرتنذذمي ع

 لفرؽ ا ما
 أكنِت موجودة أـ لـ تكوني

 أنا أعيُش معؾِ 
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 ( ًّ ِٓا سأذٓب)
ٌ

 ذذي المدينة
 ليست مدينة قصص الجّدة
 التي كانت جميمة وذادئة

 لف أرى سماءذا زرقاء أبداً 
 مف ذنا سأذذب
 وال فرؽ أيضاً 

 إف كنُت أممُؾ فانوساً 
 أـ ال

 فالشخُص الذي يهرب
 ال يخشى مف الضياع
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 (شم )
 

 ال أصدؽ عدـ مجيئها
 مف غير الممكف
 أال تكوف قد أتْت 

 عالتأكيد اآلف
 ظّمت تحت المطر

 يائسة ومتععة
 تسيُر في الشوارع

 فأنا أشؾُّ في فتح األبواب
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 (يف )
ٌ

 الخبز
 الماء

 النوافذ المطّمة عمى الشمس
 حفمة العرس

 …. هللا
 ما التعريف العسيط لديه
 هافي المناطق التي يقطن

 الفقراء
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ّٜ ش١ٛ )  (هّ حيدخ أ
 

 المطُر المائلُ 
 في منتصِف نهاٍر مشمس

 لف يحدث أّي شيء
 فقط تذذبيَف أنتِ 

 لكف أنا
 أقسـ أّف ذذا المطر

 ليس مطرًا عادياً 
 عالتأكيد وفي مكاٍف ععيد

 العحر أعطى الريح
 ذذا المطر
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 (أزٙد سٚازٝ أدسٝ) 
 

 أريد سيارة أجرة
 مف أجل نقل مسافر

 ريد سيارة أجرةأ
 مف أجل التقاط صورة

 عالقرب مف مسافر
 أريد سيارة أجرة

 ني أصدقِؾ القوؿيدع
 مف أجل العحث عنؾِ 

 بيف المسافريف
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 (قسب اهبخس) 
 

 قرَب العحرِ 
 كف عاشقاً 

 تصعح أكثَر عشقاً 
ذا كنَت مجنوناً   وا 
 تصعُح أكثَر جنوناً 
 ذذ  طبيعة العحر

 يعطي لكّل شيء حّقه
 نوف عسخاءويوّزع الج
 ….والشعراء

 لف يستطيعوا العودة سالميف
 مف المدف الساحمية
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 (ٗحدٜ أُا أعوٍ) 

 
 وحدذا العتمة تعرؼُ 
 كـ القمر مضيءٌ 

 وحدُ  التراُب يعرؼُ 
 أيدي الماء كـ ذي حانية

 والمعنى الدقيق لمخبز
 وحدُ  الشخص الجائع

 يعرفهُ 
 وحدي أنا أعمـ
 كـ أنِت جميمة

  



32ٌ

 

 
 

 (تِاقض )
 

 ب..ال تغض
 عندما تفّكر عالطرؽ المنخفضة

 إلى الطرؽ األكثر انخفاضاً  اسعَ 
 في مرايا صالوف الحالقة
 أحبب األشياء المتتاقضة
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 (يف اهعتٌٞ )
 

 في الغرفة المعتمة
 عندما كنت قد أشعمت سيجارتي

 عقيت محّدقًا بمهب
 عود الثقاب
 وذذا الشعر

 أخذ شكاًل في خيالي
 شتعاؿالعتمة ال تصمح لال

 جب أف تشعل العتمةي
  



34ٌ

 

 
 

ّٜ شدص )  (هسُت ًدًِٙا أل
 

 لسُت مدينًا أليِّ شخصٍ 
 إال لهذا القمر

 الذي يعبُر مف خمف القضعاف
 ويستطيع أف ال يعبر مف ذنا

 بل مف مكاٍف آخر
 كوسِط عحٍر مف التخياؿ

 يمتصُق بزجاِج حجرةِ 
 تاجٍر ثريّ 

 لسُت مدينًا ألّي شخصٍ 
 إال لهذا القمر
 عؾِ الذي يذّكرني 
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 (ُظسا )
 
 نظر !ا

 كـ ذو أبيض
 كـ ذو مضيء
 كـ ذو جميل

 الثمج فقط يستطيع
 أف يكوف أّماً 

 لهذا األرنب الجميل
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ٍٝ ًّ درٗزٓا )  ( قطع شذس
 

 أخذت حقيبتي
 وجئت

 لكف ذذا ععارة عف مزاٍح فقط
 وعمى األقّل ال تصّدقي

 …. الفراؽ
 مف جذرذا قطُع شجرةٍ 

 وقطع الحياة
 فةٍ والموت عمى معر 

 أما أنا فما زلُت حّياً 
 عالقرب منؾِ 
 وعقرِب شجرةٍ 

 وحصاف
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 (بساغ )
 

 المطُر الذي يتساقطُ 
 عمى ذذي المدينة

 إحدى الميالي
 سطنبوؿإسيتساقُط عمى 

 وأيضًا عمى لندف
 براغ

 أو عاكو
 فأينما تكوني

 إحدى الميالي
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 سينكسُر قمعؾِ 
 عمى الذكرى األولى

 مثل قمبي
 تحت المطر الذي يتساقط

 مف غيـ الذكريات
  



39ٌ

 

 
 

 (كّى هٚوٞ أز٠ يف احلوٍ )
 
 

 كّل ليمٍة أرى في الحمـ
 أّنني أسقُط مف ناطحة

 سحاب
 وأنِت تنحنيف

 عند حاّفِة السطح
 بيدي فتأخذي

 أسقُط كلَّ ليمةٍ 
 مف سطح الميل
ذا لـ تكوني  وا 
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 لتأخذي بيدي
 عال شؾّ 

 في الصعاح سيجدوف جّثتي
 في أعماؽ الودياف
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 (خلطأحتٟ با)
 

 عندما ُيّتصُل عؾ
 يعني أنَؾ لـ ُتنَس 

 تصموا برقمؾ عالخطأاحتى لو كانوا 
 …انظر صديقي
 في ذذ  الدنيا

 ذناؾ الكثير مف الناس
 الذيف ال ُيّتصل عأرقامه

 حتى ولو عالخطأ
  



42ٌ

 

 
 

 (ٓاتف) 
 

 …..سنيف
 يرّف الهاتف في جمجمتي 

 …وأنا
 ال أستطيع أف أرفع السماعة

 ….سنيف
 ر لي وال ليلوأنا ال نها

 مّني لكف األسوأ حظاً 
 ذو ذلؾ الشخص
 الذي يّتصل بي

 ** من ديوان )جنرال حروب البطاطا(
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 (ٓرٖ اهدُٚا)
 

 ذذ  الدنيا
 مثل الفيمـ السينمائي
 الذي بدأ مف منتصفه

 شخٌص َيْقُتل
 شخٌص ُيْقَتل
 شخٌص يبيع

 شخٌص يشتري 
 شخٌص يذذب
 شخٌص يأتي
 وأنا لـ أكف
 أعمـ شيئاً 
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 (هٚتِم كِِت د٣ِت أبلس ًّ ذهم )
 

 أجيءُ 
 عضمة واحدة
 لموردة الحمراء

 جراح قمبي تبرعمت
 لكف يا حسرتي

 ال يريد أحد أْف يرى 
 ورودي

 أتى الربيع
 كّل األماكف مألى

 عالورود
 والبراعـ
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 (ٗحدٝ)  
 

 …في البداية
 قطعوا األوراؽ

 وععد ذلؾ
 العصافير

 …وفي النهاية
 عقيت الشجرة وحيدة

 ة الصحراءفي لوح
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 (أُا )
 

 عالشعر والسيجار
 أذذب لمعركٍة غير متكافئة
 أنا الدونكيشوت المضحؾ

 الذي يضع بداًل مف الخوذة
 والرمح

 قمـ رصاص في يد 
 وطنجرًة عمى رأسه

 التقطوا معي صورًة لمذكرى 
 أنا إنساف القرف الواحد والعشريف
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 (األٙاَ)
 

 …األياـ
 تصعُح ممتمئة وفارغة

 يف في مقاذيكالفناج
 ععد الظهر

 …لكف
 صلف يقع أّي حدٍث خا

 كأف تجمس فجأة
 في تمؾ الجهة
 عمى الطاولة

 …. .أحياناً 
 يسقط فنجافٌ 

 عمى صحوف الفناجيف
 ليشّتت انتعاذنا



48ٌ

 

 
 

 (فقط أزُٙد أْ أق٘ي) 
 

 حينما كنت ذاذعاً 
 مف ذذ  المدينة

 ناديتني
 تخّمفت عف سفينةِ 
 األمنيات البيض

 التي أعحرت وغرقت
 شكرًا لؾِ 

 ….لكف
 ذذا يمكف أف يكوف قصًة فقط

 في ذذي المدينة
 مدينة الدخاف والحديد



49ٌ

 

 أيف كاف العحر
 فأنا أردت صعود

 السفينة
 ناديتني

 فقط أريد القوؿ
 أنِت أنقذتني

 حتى تأسريني
 أنا أتكمـ عالكناية

  



52ٌ

 

 
 

 (يف اهِٔاٙٞ اُتصس)
 

 في النهاية انتصر
 ألنه عصداقته معي

 كاف محارباً 
 ة القصةعقي

 أنا المهزـو
 متعٌب ومنكسرٌ 

 قد جئت إلى المنزؿ
 واختعأت خمف
 فنجاف الشاي

 ودخاف السيجار
 وذذبت منطفئاً 



59ٌ

 

 مف تمؾ المشاجرة
 مع كمماٍت سكرى 

 وكاذعة
 ف و الجنود المهزوم

 واأبدًا لف يغن
 عصوٍت عاؿٍ 

  



52ٌ

 

 
 

 (ُقى أثاخ )
 

 المرآة التي سقطت
 مف أيدي الحماليف
 وكاف وجهِؾ. .

 مكانه ظّل في
 في المرآة

 التي صارت محّطمةً 
 قطعًة قطعة

 عينِؾ..
 أخذتها إبنة الجيراف

 وذربت
 نحف أضعناؾِ 
 في نقل األثاث



53ٌ

 

 
 

ُٕ صاز)   (هٚت
 

 ليتُه صار
 وماتت الذكريات

 ذلؾ الوقت
 لف يؤذيؾ أّي شيء

 مثاًل القمر
 لف تذكريه ععد اآلف

 والورد األحمر
 ليس ذدية عشق
 والشاطئ أيضاً 

 لمسير عميه حتمًا مكاف
 وليس لمهرب
 ليته صار

 وماتت الذكريات



54ٌ

 

 
 

( ّٜ  (عس
 

 يا ليتنا لـ نضحؾ
 ولـ تشتعل

 نار العشق أبداً 
 قميصنا احترؽ 

 ففي المدينة التي
 قدمنا إليها

 ضحكوا لعرينا
  



55ٌ

 

 
 

 (ُصٚيب ًِِم)  
 

 تركتني وحيداً 
 نصيبي منؾِ 
 االحتراؽ فقط

 كأنه يتوّجُب عميّ 
 أف أحترؽ 

 وأموت
 المقهى تركتني في
 مثل سيجارة

 نصف محترقة
 ذذبِت عمى أملِ 

 أف تعودي
 انقضى نصف الميل

 لكف عال أّي خبٍر عنؾِ 



56ٌ

 

 
 

 (دداز)
 

 عمى الجدار الكمسي
 كتبت اسمِؾ عالفحـ

 وععد ذلؾ
 رسمت سفينة

 ورّتبُت األسماؾ حولها
 لكف سفينتِؾ سرقتها

 وأخذتها
 عصقُت عمى الميا 

 مسحُت العحار
 ذدمتها

 



57ٌ

 

 
 

 (بٞدْٗ دو)  
 

 لف أضحؾ عصوٍت عاؿٍ 
 ععد اآلف

 ولف أتكمـ عصوٍت عاؿٍ 
 ولف أستمع لصوت الريح

 ععد اآلف
 العحر
 الطير

 عافاروتي
 بهدوء بهدوء آتي

 وأذذب
 دوف جمعة أعيشمف 

 فأنِت غفوِت بداخمي



58ٌ

 

 
 

 (أَ أُا)
 

 الدنيا في ذلؾ الجانب
 حيث القضعاف

 وأنا في ذذا الجانب
 ال أعمـ أصارت سجينة

 أـ أنا
  



59ٌ

 

 
 

 (عٌس اهسدى ) 
 

 ال يمكف نقل العحر
 إلى المدينة
 خزانًا خزاناً 

 وذكذا ال يمكف
 نقل المدينة
 إلى الشاطئ

 شاحنة شاحنة
 عمر الرجل الذي أحبّ 

 العحر والمدينة
 عمى حدٍّ سواء

 انقضى في الطريق



62ٌ

 

 
 

 (ً٘ت )
 

 الموت ال يطرؽ األبواب
 ذو مف يسقط المفتاح فيها

 بوابوالموت الذي يطرؽ األ
 ليس موتاً 

 حتمًا ذو جابي الضرائب
 أو ساعي البريد
 أو ربما ضيف
 ذو يخفي وجهه

 واألموات
 يسعموف في حمقه

 



69ٌ

 

 
 

 (سط٘زٜحٚ٘اْ اهقِط٘ز األ) 
 

 …سيدتي
 مف ععيد صرتِ 

 عاشقة لي
 أنني عطلٌ  وتخيمتِ 

 يعدو عمى حصافٍ 
 ويأتي

 أنا حيواف القنطور سيدتي
 ال حصاناً 

 نساناً إوال 
 افٌ بيف الناس أنا حص

 بيف األحصنة أنا إنسافٌ 



62ٌ

 

 ذـ لديهـ عمى أبدانهـ
 رأس حصاف

 وليس لهـ القدرة
 عمى تحّمل ذلؾ سيدتي

 لكنه صعبٌ 
 حمل رأس إنساف
 عمى جسِد حصاف

  



63ٌ

 

 
 

 (ُاز املطس )
 

 الحسرات تشتعل بداخمي
 وبداخمي تمطر الغيـو

 نصفي نار
 ونصفي مطر
 …لكف مطري 

 ال يطفئ ناري 
  



64ٌ

 

 
 

 ( اهصقٚع) 
 

 ….الصقيع
 كالفقمة الرمادية

 يتزحمق عمى جميد
 الشارع

 ونحف في المقاذي
 نجمس يائسيف

 فتأتيف
 وتضعيف في فـ الشتاء

 عنقوَد عنب
 

  



65ٌ

 

 
 

 (قوٚى ًّ اجلِْ٘)
 

 الحياة عحاجة لمقميل
 مف الجنوف 

 لكف نحف أصعحنا
 أكثر جنوناً 

 طردونا مف جميع المقاذي
 نحف أصعحنا أكثر جنوناً 

 ونسينا كل شيء
 غير الضحؾ

 ضحكنا عمى كل شيء
 وصار الضحؾ عممنا



66ٌ

 

 عندما تكوف مجنوناً 
 فأنت أيضاً 
 ال تضحؾ

 جراحَؾ تضحؾ
 

 ** من ديوان )احترس، النمل يأتي(

  



67ٌ

 

 
 

 (عصق)
 

 …العشق
 له حاالت مفرحة

 ومحبعة جداً 
 كالوردة الحمراء

 في يد فتاة جميمة
 …كالقمر

 فوؽ كوٍخ ثمجيّ 
 

  



68ٌ

 

 
 

 (ك٘ابٚس )
 

 …نحف
 عددنا حسراتنا

 ذبنا لمنـووذ
 كاف يتوجب عمينا
 أف نرى الكوابيس

  



69ٌ

 

 
 

 (عدٙين )
 

 …ِعديني
 ِعديني أنَؾ ستعوديف

 لكف أبدًا لف تأتي
 إذا أتيِت..

 كّل شيء سيكوف 
 سيئاً 

 وال أستطيع ععد اآلف
 أف أحّدؽ بذاؾ الشوؽ 
 إلى العحر والطريق

  



72ٌ

 

 
 

 (أحتاج)
 

 أحتاج لمشمس
 أحتاج ألنفاس الصعح

 حتى أستيقظ
 وسمف الكاب

 وسهالً  أذالً 
  



79ٌ

 

 
 

 (ساكسفْ٘ )
ٌ

 عبر الميل يأتي صوت
 الساكسفوف 

 وصوت الميل
 مف الساكسفوف 
 ععيد عف األيدي
 والممّحف الثمل

 يسعى أف يحفظ
 القمر

 في نافذته
 
 



72ٌ

 

 
 

 (عدَ ٗد٘دِن) 
 

 عدـ وجودؾِ 
 ليس فقط عدـ وجود فحسب

 بل ذو عدـ وجود الكثير
 مف األشياء

 فالقععة ال تثبت عمى الرأس
 الشعر ال يسمتّذ عهو 

 والماؿ في الجيب
 ـ طويالً و ال يد

 ذذب الممح مف الطعاـ
 والبرودة مف الماء

 دونؾِ مف نحف 
 بتنا فقراء



73ٌ

 

 
 

 (األًى)
 

 األمل شيٌء جيدٌ 
 كآخر قطعة نقود
 كآخر تذكرة سفر
 كآخر رصاصة

 كآخر سفينة
 فآخر قطعة نقود

 لف تسمح بجرح كبريائؾ
 وآخر تذكرة سفر
 دلف تسمح أف تعو 
 يائسًا مف المحطة

 وآخر رصاصة لف تسمح



74ٌ

 

 لمجندي أف يقع أسيراً 
 فالشخص الذي يممؾ األمل

 ليس فقيراً 
 يممؾ شيئاً  دائماً 

 نسيت أف أتحدث عف آخر سفينة
 فآخر سفينة

ف لـ تأتِ   حتى وا 
 لف تسمح لؾ أف تنسى

فر  اسـ العحر والسَّ
  



75ٌ

 

 
 

 ( أُا مل أصى إهِٚم )
ٌ

 في ذلؾ الجانب
 مف الدنيا

 قد ولدتِ  كنتِ 
 كنِت ععيدة
 كاألمنيات

 والسكؾ الحديدية
 كانت قد صدأت

 في الضعاب
 وليس ثمة أّي قطار

 يوصمني إليؾِ 



76ٌ

 

 أنا لـ أصل إليؾِ 
 ولـ أصل لحروؼ جديدة

 في الحبّ 
 وعاستمرار أحالمي

 لف تشرؽ الشمس أبداً 
  



77ٌ

 

 
 

 (9دفرت احلّب)
 

 مف أجل صناعة
 سفينة أمنياتؾ

 كـ يكوف الصبر
 صععاً 
 قارب األحالـ اولماذ
 الورقي

 يغرؽ تحت الماء
 أسرع عكثير

 مف ذلؾ الشيء الذي
 تفكر فيه

 



78ٌ

 

 
 

 (2دفرت احلّب )
 

 …. معؾِ 
 نوافذي مشّرعة
 حتى الشمس

 …دونؾِ مف 
 حائٌر أنا

 في الخطر والذكريات
 

  



79ٌ

 

 
 

 (أُِت كاْ ال ًجٚى هِم)
 

 …أنتِ 
 ال مثيل لؾِ 

 أما نحف
 كثيروف وعال فائدة

 ومرارة القصة
 ا بدأتمف ذن

 ابتعدِت عّنا
 كالقمر

 كععد مف النوافذ
 المظممة



82ٌ

 

 كنتِ … أنتِ 
 نائكّل أشيا
 …ونحف

 ال شيء كّنا عالنسعة لؾِ 
 
 ** من ديوان )احترس، النمل يأتي(

 
  



89ٌ

 

 
 

 (قوعٞ اهسًى )
ٌ

 كّل شيء عمى وشؾ الدمار
 مثل قمعة الرمل
 عند ذبوب الريح

 جمالِؾ كاف طفولياً 
 ذكذا عشقي

 يتهعشقنا وصل إلى نها
 مثل لععٍة محزنة

 …والغروب
 يعيدنا إلى منازلنا

 والجراح عمى أجسادنا
 وقطرة دمعٍ 
 في العيف



82ٌ

 

 
 

 (ًلاْ اهصٌس)
 

 الدنيا ستصل لمنهاية
 …األحالـ

 ستبني دنيا أخرى 
 وضحكتِؾ..

 ستأخذ مكاف الشمس
  



83ٌ

 

 
 

 (ًلاْ عذٚب اهعامل..)
 

 العالـ مكاف عجيب
 …ذنا

 كّل شخص يطمق النار
 ُيْقَتلذو نفسه الذي 

  



84ٌ

 

 
 

 (آخس اهص٘ز)
ٌ

 كنُت أعمـ أنني
 لف أعود مف ذنا

 مّرًة أخرى 
 وتعّسمُت في آخر الصور
 سّممُت الّسهَل ليد الّنعع

 والعحر ليد الغيـ
 …وذو

 بيد القمر
 وشجرة التوت

 ليعقى دائمًا جمياًل وحمواً 



85ٌ

 

 ععد ذلؾ حممتُ 
 أحالمي وجئتُ 

 كذلؾ ثعمبي الصغير
 أطّل بذيمه مف شعري 
  



86ٌ

 

 
 

 (أحبح عِِم بعد اآلْ هّ)
 

 الدـ
 النعض
 الحياة

 يعني أنتِ 
 والذي يتوّجب عمّي فهمه

 فهمتهُ 
 القمر يسطع أجمل

 مف ذي قبل
 لف أعحث عنؾِ 

 ععد اآلف
 فآثار خطاؾِ 
 تصل لقمبي

 ** من ديوان )أنا كنت ولدًا سيئًا(



87ٌ

 

 
 

 (اهصٌس ألدوٛ)
 

 الشمس تشرؽ مف أجمي
 الساعة الساععة مساءً 

 وذي أيضًا تطمع
 مف خمف طاولة

 المقاذي
 فعندما أراؾِ 
 يبدأ يومي

 لحظة قدومؾ
 ليمي ذو عندما تغيبيف عّني

 افعمي شيئاً 
 أطوؿنهاري كوف يحتى 

 فأنا أخاؼ مف الميالي
 



88ٌ

 

 
 

 (حاهٞ)
 

 وضعُت قدمي
 عمى الّمغـ

 إف تحّركت متُّ 
 يحب عمّي أف أعقى

 في ذذا المكاف
 آلخر العمر

 لي حالة الجندي في المعركة
 تماماً 
 قى عالقرب منؾِ عسا

 ومف جمالؾِ 
 



89ٌ

 

 
 

 (تلاد احلٚاٝ تِتٔٛ)
 

 … غالعاً 
 أصحو عمى صوت الديؾ

 أما اآلف
 SMSػػ فتوقظني رسائل ال

 وأنِت حبيبتي
 متى تريديف إيقاظي
 فالحياة تكاد تنتهي

  



92ٌ

 

 
 

 (ضقوبِم بال حقٍد ِٙب)
 

 ذربُت مف الجحيـ
 مف نفسي

 والتجأُت إليِؾ جميمتي
 … دعيني

 عؾِ أعيُش في قم
 الذي ينعض عال حقدٍ 

 يا أممي األخير
 كوني مالذي

 لهروبي الصعب
  



99ٌ

 

 
 

 (أشعُس)
ٌ

 …. .أشعرُ 
 أّف الغاعة تزحفُ 

 نحو المدينة
 …أشعرُ 

 أف الهواء يهّب في روحي
 أشعُر أنه يصيرُ 

 أف ُيكَنَس شارع النهر اإلسفمتي
 ويعحر عه الزورؽ 
 كّل ذذا الشعور

 وذبني إَيا  عشقؾِ 
 



92ٌ

 

 
 

 ( عاشٌق أُا)
 

 العالـ ممكي
 العاشق أنا

 وال أحد يستطيع
 قتمي

 حتى الموت
  



93ٌ

 

 
 

 (اهع٘دٝ)
 

 النار واإلنساف
 تركيعة غير متناسعة

 فأنا ابتميت
 وسط ذذ  النار الممتهعة

 ففي األحالـ والحبّ 
 ال يمكف أف أعود سالماً 

 …. عودتي
 ستكوف مؤلمة

 ليتني كنت كالخبز
 ما أجمل عودته
 مف سفر النار



94ٌ

 

 
 

 (ْبال عِ٘ا )
 

 أحبُّ الطرقات التي ال نهاية لها
 أحّب العساتيف الكبيرة

 وذدير األنهار
 أحبُّ كّل األفالـ

 التي يستطيع فيها السجناء
 الهروب

 أحّب أف أتحرر
 وأشتاؽ لشرب الشمس

 تقبيل التراب
 ولمس الماء

 في داخمي شخٌص 



95ٌ

 

 المؤبد فمحكوـٌ عالسج
 عجوٌز ذرـٌ محنّي الظهر

 وفي يد  مكّبر
 ريطة الهروبيدرس خ

 
  

  



96ٌ

 

 
 

ًٞ هلى اهعرابات)  (ٗحدٖ احلّب ٙستطٚع أْ ٙلْ٘ ُٔاٙ
 

 …. .الحبّ 
 طريٌق مف أجل العودة

 لممنزؿ
 ععد العمل
 ععد الحرب
 ععد السجف
 ععد السفر

 …..ععد
 عتقادي وحد  الحبّ اع

 يستطيع أف يكوف نهايةً 
 لكّل العذاعات



97ٌ

 

 لذلؾ دائمًا أدندف
 أغنيات الحبّ 

 فأنا ذلؾ الجندي
 ي قمب المعركةف

 حبيبته الذي لـ ينَس 
  



98ٌ

 

 
 

 (زأفٞ )
 

 لـ تكف مالكاً 
 لكنها كانت رؤوفة

 كانت لي مأوى 
 بنت بيتًا ألجمي

 مف النور والسكينة
 وأنا عشُت عظّل الجا ِ 

 والجالؿ
 كانت يدذا البيضاء

 مضيئة
 كأنها كانت قد أتت

 مف ذالة القمر



99ٌ

 

 
 

 (عِٚاِن اصطادُٗٛ)
 

 ألمرنّظفُت بندقيتي وانتهى وا
 وعّمقتها مكانها

 عيناِؾ اصطادوني
 رافضخذذاِف الغزاالِف األ

 يطمقاف السهاـ
 أسرع مف كّل الصياديف

 ععد ذلؾ
 سأروي قصتؾِ 

 أصل كل ذذ  النيراف
  



922ٌ

 

 
 

 (دُِٗمًّ أُا ٗحٌٚد )
 

 دونؾِ مف أنا وحيٌد 
 وال أستطيع فعَل أّي شيء

 كذلؾ ال أستطيع أف
 أكتب الشعر

 وذذ  الوحدة مّرة
 يكنظرة الموسيقمّرة 

 الذي يحّدؽ في البيانو
 ويدا  مبتورتاف

 
  



929ٌ

 

 
 

 (ًسآتِم فقط)
 

 كصورة القمر في بركة الماء
 في داخمي أنتِ 

 وععيدة عف متناوؿ يدي
 نصيبي منؾِ 

 فقط أشعار الحب ذذ 
 فقيٌر أنا

 ال أممؾ أّي ثروةٍ 
 كالبنؾ عال أمواؿ
 أنا مرآتِؾ فقط

  



922ٌ

 

 
 

 (ه٘ مل تلُ٘ٛ)
 

 لو لـ تكوني
 يوجد الحبّ لـ 

 بهذا الشكل
 واإلصرار عمى الحياة

 لو لـ تكوني
 كانت األرض
 ائرٍ جمثل منفضة س

 طينية
 مكاٌف مف أجل

 نخماد عديمّي الصبرا
 



923ٌ

 

 
 

 (مجاهِم)
 

 …جمالؾِ 
 عالنسعة لي

 ذو الخبز والماء
 وأيضًا سكينة لمنفس

 …بوجودؾِ 
 ذـ ال يستطيعوف 
 أف يسرقوا النجـو

 مف أحالمنا
 ذـ يخافونؾِ 

 الوحش في المرآةمثل 



924ٌ

 

 …جمالؾِ 
 يعّري قعحهـ أكثر
 ذكذا كوني جميمة

 فهـ يخافوف 
 مف جمالؾِ 

  



925ٌ

 

 
 

 (أُا فتُِت بأًِٚاتٛ)
 

 أنا فتنُت عأمنياتي
 وليس عؾِ 

 فأنِت في األصل
 ال وجود لؾِ 

 حتى تممكيف عيونًا زرقاء
 وفي سّمتؾِ 

 تحمميف الشمس
ذا صنعُت منِؾ ممكة  وا 
 فذلؾ العتقادي عأنؾِ 

 أف توصميني تستطيعيف
 ألمنياتي

 فقط ألجل ذذا



926ٌ

 

 
 

 (حنّ عصِا يف أحالًِا)
 

 ناطحات السحاب
 كانت قد منعتنا

 مف مشاذدة السماء
 قنابل غير فّعالة

 نزذة في الصحراء
 العحر أيضاً 
 الخاص حكاف المسع

 عالدكتاتورييف
 ذذ  الدنيا ال تنفعنا

 فنحف نعيش في أحالمنا
 



927ٌ

 

 
 

 (حلّ احلّب)
 
 … عتقادياع

 حد الحب و 
 يستطيع أف يكوف 

 نهايًة لكّل العذاعات
 … لذلؾ

 دائمًا أدندف ألحاف
 الحبّ 

 أنا ذلؾ الجندي
 في ساحة المعركة

 حبيبته ولـ ينَس 
 



928ٌ

 

 
 

 (يف اهبخح عّ سّس اهعامل)
 

 كنت ذاذعًا إلى الععيد
 عحثًا عف سّر ذذا العالـ

 فرأيت منزلؾ
 وعندما اقتربت

 وجدت ما كنت أعحث عنه
 أنتِ 

 مرأة مف أرض الثمجا
 بجدائل مفتولة

 وأغنياٍت تمأل أحالـ الدبّ 
 عأقراص العسل

 ذنا حططُت رحمي
 ألجِل موقدتؾِ 

 جمعُت الحطب



929ٌ

 

 
 

 (س٘اد)
 

 قفازاتي صارت مظممة
 مف أيف أتوا بهذ 

 الجنازات
 مف أيِّ ليلٍ 

 اسكب الماء يا ولدي
 اسكب الماء أكثر

 أريُد أف أغسل السواد
 عف ظهر العالـ

 
 ديوان )يومك بخير حبيبتي( ** من

 



992ٌ

 

 
 

 (اه٘زٗد)
 

 …الورود
 لمورود الحمراء يا

 التي ترى في ذذا
 السهل

 فجراح األرض
 قد تبرعمت

 النمل يأتي ( ،** من ديوان )احترس

  



999ٌ

 

 
 

 (اهصٚف)
 

 ذذ  الفاكهة نضجت
 وغدًا سيحممونها في الشاحنة

 وذذ  األوراؽ
 ستسقط مف مناقير

 الطيور
 كّل شيء مصير 

 أف يشيخ
 الصيف فصٌل جّيد
 ليس ألجل الرغعة

 ** من ديوان) إنزال البيانو من أدراج أحد الفنادق الجميدية(

  



992ٌ

 

 
 

 (اهسفس األٗي)
 

 أّوؿ سفٍر لي
 بدأ مع حصافٍ 

 كاف قد وِضع في جيبي
 مف الغرؼ إلى الشرفة

 كاف سفرًا قصيراً 
 فقد قطعت عحاراً  اأما أن

 ومدنًا مميئة عالنجـو
 لـذذبت مف بداية العا

 حتى نهايته
 وذذا السفر

 كاف السفر الوحيد اآلمف
 ** من ديوان )أنا كنت ولدًا سيئًا(

 



993ٌ

 

 
 

 (أهبَ٘)
ٌ

 لـ نذذب
 لـ نبقَ 

 نا عمى إحدى السففأاّتك
 عشنا في ألبومات

 السفر
 ** من ديوان )جنرال حروب البطاطا(

 
  



994ٌ

 

 
 

 (ُافرٝ)
 

 مف ذذ  النافذة
 كّل شيٍء ُيرى 

 إالؾِ 
 يعني مف النافذة

 ُيرى كّل شيءال 
 

 النمل يأتي( ،** من ديوان )احترس
 

  



995ٌ

 

 
 

 (يف بداٙٞ اهطسٙق)
 

 في بداية الطريق
 أنِت اشتريِت تذكرة القطار
 وأنِت مف حزمِت حقيبتي

 ووضعتها في يدي
 إلى متى ستعقيف تمّوحيف بيدؾِ 

 أنزلي يدِؾ لألسفل
 دعيني أذذب

 فقد وقفُت لسنيف
 في بداية الطريق

 ….والغراب
 ه عمى كتفيبنى عشّ 



996ٌ

 

 
 

 (ٗحٚدًا)
 

 ليس مف أجل الشعر
 ليس مف أجل شكٍل آخر

 لمعيش
 … منزلي

 كاف صغيرًا مف أجل شخصيف
 لذلؾ عقيت وحيداً 

 نزال البيانو من أدراج أحد الفنادق الجميدية(إ** من ديوان )
 

  



997ٌ

 

 
 

 (اهطسٙق اهرٜ أًصٕٚ)
 

 الطريق الذي أمشيه
 أعود منه عاستمرار

 وأنظر خمفي
 عاستمرار

 ست مجنوناً ل
 أضعُت حبيبتي فخمفي..

 
 ** من ديوان )سيارة أجرة(

  



998ٌ

 

 
 

 (خوف ُافرٝ احلب)
 

 وقفُت خمق نافذة
 الشعر

 أنظر إليؾِ 
 أنِت وحدؾِ 

 فرحي
 فقط مف خمف تمؾ

 النافذة
 يمكف رؤيتؾ

 
  



999ٌ

 

 
 

 (أّٙٔا اهطا٢س اجلٌٚى)
 

 أّيها الطائر الجميل
 ضّمدُت جرح جناحؾ

 عشقتؾَ 
 ال يجب أف تكوف 

 لرحمة بععدؾَ عديـ ا
 عال ريش وعال جناح أنا

 مف سماٍء إلى سماء
 كيف أعحث عنؾ

 أيها الطائر الجميل
 لقد أصعحُت أسير جمالؾ

 ووضعتني في قفص



922ٌ

 

 
 

 (تصبٕٚ)
 

 لـ أعد أستطيع
 تشبيه الغراب عالّنسر

 وال الفاكهة
 عالمصعاح السحري 
 لقد حزمِت حقيبتؾِ 
 وأنا لـ أعد مهتماً 

 عالشاعرية
 خمفِؾ أتداعى

 كبنايٍة آيمة لمسقوط
 أشّوُ  منظر الشارع

 ** من ديوان )إنزال البيانو من أدراج أحد الفنادق الجميدية(



929ٌ

 

 
 
 

 (حسب)
 

 كنُت جنراؿ حروب العطاطا
 في حقوؿ الطفولة

 حبُّ الحربأكنُت 
 خاصًة عندما كاف جنودي
 يأسروف زينب بنت كماؿ

 … واآلف
 عسبب ذذ  الحروب الدموية الحقيقية

 ولتيأكرُ  طف
 وذكرياتي كذلؾ

 ** من ديوان )جنرال حروب البطاطا(



922ٌ

 

 
 

 (اهدُٚا مخسٞ أٙاَ)
 

 كاف والدي يقوؿ
 الدنيا خمسة أياـ

 وذو عاش ما يقارب
 السععيف عاماً 

 إذا كاف الحّق معه
 كما يقوؿ ذو

 فكـ سنة قد طواذا
 في األياـ الخمسة تمؾ

 
 ** من ديوان )من الذي جعمني عاشقًا(

 



923ٌ

 

 
 

 (ٚاٝاستٌساز احل)
 

 …أحياناً 
 الوصوؿ إلي الهدؼ

 ذو الوصوؿ إلى بداية اليأس
 …أدعو

 أف يصل ذذا الّدرب لنهايته
 عسرعة

ال تموت ذذ  السمحفاة  وا 
 الهرمة

 أحيانًا استمرار الّدرب
 استمرار الحياة

 ** من ديوان )التزلج عمى األسطح الجممون(



924ٌ

 

 
 

 (اهصٌع)
 

 الشمع ال يضيء الميل
 يزّينه فقط
 يح التي تدؽّ أّيتها الر 

 سقفي وعابي
 اذدئي قميالً 
 اذدئي قميالً 

 أّيتها القّطة التي تركضيف
 عمى أوتار القانوف 

 فأنا أخاؼ مف العتمة
 

 ** من ديوان )التزلج عمى األسطح الجممون(



925ٌ

 

 
 
 (هٚس ًقسزًا أْ ُبقٟ ِٓا هألبد)
 

 ليس مقررًا أف نعقى ذنا لألبد
 ال تفكر كثيرًا عالغيـو

 نهضا
 دؿ السريرنهض لنستبا

 عالقارب
 يمكف أف يصنع مف قمصانؾ البيضاء

 شراعاً 
 أعمـ أفَّ العحر ععيد

 وصناعة القارب
 ليس اختصاصنا

 نهضامع ذلؾ 



926ٌ

 

 حتى نخرج مف لععة الالمعاالة ذذ 
 عمرنا انتهى

 فمنذذب مف ذذا المكاف
 ليس مقررًا أف نعقى ذنا لألبد

  



927ٌ

 

 
 

 (ٙأتٛ اهسبٚع)
 

 يأتي الربيع
 فتصعح الصور

 ى عاألرانبمأل
 والعالكيف عالعصافير

 والعاصفة..
 تصعح ذواًء عميالً 

 الهواء
 يصعح مشطًا لممرج

 يأتي الربيع
 فتصعح الحياة مختمفة



928ٌ

 

 لكف قدـو الربيع
 ليس مهّماً 

 تفّتح الورد… والمهـ
 في قمعؾِ 

  



929ٌ

 

 
 

 (خوف ُافرٝ احلّب)
 

 وقفُت خمف نافذة الشعر
 أنظر إليؾِ 

 أنِت فقط فرحي
 وفقط. .
 النافذة مف خمف

 يمكف رؤيتؾِ 
 

  



932ٌ

 

 
 

 (أّٙٔا اهطا٢س اجلٌٚى)
 

 أيُّها الطائُر الجميل
 ضمّدُت جرح جناحؾَ 

 عشقتؾَ 
 ال يجب أف تكوف عديـ الرحمة

 بععدؾَ 
 عال ريٍش وجناٍح أنا
 مف سماٍء إلى سماء
 كيف أعحُث عنؾَ 

 أيُّها الطائر الجميل
 صعحُت أسير جمالؾَ ألقد 

 ووضعتني داخل القفص



939ٌ

 

 
 

 (ِقى اهِاس إىل أًاكّ دلٔ٘هٞاحلّب ٙ)
 

 … الحبّ 
 ينقل الناس إلى أماكف مجهولة

 …مثالً 
 إلى المحطات المنسّية

 إلى خموٍة صدئة الجدراف
 إلى مدينٍة ال ُترى 
 إال في األحالـ

 وعندما تصعحيف عاشقة
 سوؼ تكتبيف

 عقية ذذا الشعر
 



932ٌ

 

 
 
 (غدًا ستصبخني قطازًا …أعوٍ)
 

 عندما كنُت طفالً 
 مف أجمي كنِت عالوناً 

 وععدذا
 وردًا أحمَر جميالً 
 في زذرية البيت

 وفي النهاية
 أنِت كممة

 وأنا أصعحُت شاعراً 
 أعمـ غدًا ستصعحيف

 قطارًا رحيماً 
 وستأخذينني ععيداً 



933ٌ

 

 
 

 (ال تتعذب٘ا)
 

 اشتريُت دّعًا مخممياً 
 مف أجل طفمةٍ 
 لـ أنجبها ععد

 ونظارة مف أجِل والدٍ 
 لـ تعد عينا  ترى 

 أذذب… واآلف
 ليس مف أجمها

 ألقطف زذرة النسريف
 اً أو حزين اً سعيد

 الحياة ذي الحياة
 وال تتعجبوا إذا ذذبُت غداً 

 إلى العحر
 ألصطاد النمر



934ٌ

 

 
 

 (2دفرت احلب )
 

 … معؾِ 
 نوافذي مشّرعة
 حتى الشمس

 …دونؾِ مف 
 حائٌر أنا

 في الخطر والذكريات
 
 

  



935ٌ

 

 
 

 (قّبعٞ ًّ بٚاض)
 ذطَل الثمج

 ومسح الّسواد
 الكممات عف جسد
 والشجر

 ذطَل الثمج
 ووضع قّععًة مف بياض

 فوؽ مداخف المدينة
 ليته صار الثمج
 كالعاب المفتوح

 ووضع قدمًا في الداخل
 عأعماؽ األضواء

 ** من ديوان )إنزال البيانو من أدراج أحد الفنادق الجميدية (



936ٌ

 

 
 

 (ُقطٞ)
 

 تصعديف سيارة األجرة
 وصورتي في مرآتها
 عالتأكيد اآلف ألنني

 صرُت النقطة
 النقطة السوداء

 في نهاية جممة حّبنا
 **من ديوان) سيارة أجرة(

  



937ٌ

 

 
 

 (قوق) 
 

 لسُت قمقًا عمى أحد
 حتى أنتِ 

 حزمِت حقيبتؾِ 
 …أعمـُ 

 أّف الشمس ال تغرب دائماً 
 السناجب وحدذا

 تصعد إلى أعمى الشجرة
 حتى تنزؿ لألسفل

 ** من ديوان )حفمة موسيقية في الجحيم(
 

  



938ٌ

 

 
 
 (آخس هوقّبعٞ ٗاهػٚتازشلى )
 

 جمؾَ أكتُب ذذ  األغنية أل
 أيُّها الحزيف

 عمى األرصفة الضعابية
 الممّوثة
 عكّل ذذ  السهولة ال تعؾِ 

 ستتالشى قطرة قطرة
 احفظ كبريائؾ

 إذا كانت جراحؾ تنزؼ
 قميصًا أحمر ارتدِ 

 ضع قّععتؾ عكمتا يديؾ
 وثّبتها بإحكاـ عمى رأسؾ



939ٌ

 

 فمهّمة الرياح األصمية
 القععات خطف

 ال تستمّر في الوحدة
 إلتّف نحو السوؽ 

 نحو الّصخب والزحاـ
 قف بجانب الناس

 حتى لو لـ تكف تعرؼ أحداً 
 نتهت الضيافة باكرًا(ا**من ديوان )

  



942ٌ

 

 
 

 (أبٛ)
 

 كاف أبي
 يعبر الشارع والذكريات

 ععربته القديمة
 ذذا الشعر سيكتب

 وأنت الرؤوؼ
 وتفسير حممؾ

 الخبز والماء والنور
 ى الطاولة والنافذةعم

 أشكرؾ يا هللا
 في مكاٍف ما بيف ذذ 

 الكممات
 ستنمو شجرة التيف

 ** من ديوان )حفمة موسيقية في الجحيم(



949ٌ

 

 
 

 (يف اهصازع)
 

 أقُف أمامؾِ 
 حتى ال تري مكاف الحادث

ال أنا  وا 
 لف أقف مقابل أحدٍ 

 دعيني أشاذدِؾ وحيداً 
 وأنِت أيضًا شاذديني
 ألف رصاصة طائرة

 اءفي الهو 
 وألف سيارة مجنونة

 في الشارع
 



942ٌ

 

 
 

 (اهػسباْ)
 

 تعبُر الغرباف
 مف خمف نافذتي

 ذادئة وحزينة
 …. وليالً 

 تطيُر قطعًة قطعة
 في سماء اليـو

 ** من ديوان )التزلج عمى األسطح الجممون(
 

  



943ٌ

 

 
 

 (ضٚافٞ)
 

 انتهت الضيافة
 لكّف الضيوؼ
 مازالوا واقفيف

 في ساحة المنزؿ
 وال أحد يحبّ 

 د وحيداً أف يعو 
 فالسيارات ركنوذا

 في الظالـ
 

 ** من ديوان )التزلج عمى األسطح الجممون(
 



944ٌ

 

 
 

 (ه٘ كاْ اهباب ًفت٘حًا)
 

 لو كاف العاب مفتوحاً 
 كنت ذذبت

 لو كاف السد منهاراً 
 كنت عبرت

 لو لـ يكف ثّمة قفص
 كنت حّمقت

 عندما تكوف سجيناً 
 تفّكر أحيانًا مثل اإلنساف

 وأحيانًا مثل الماء
 أحيانًا مثل الطائرو 

 ** من ديوان )التزلج عمى األسطح الجممون(



945ٌ

 

 
 

 (طٚ٘ز اهظالَ)
 

 …الخفافيش
 ولدت المصادفةعمحض 

 اآلف نتحدث عف الضوء
 والظالـ أيضاً 

 امع فائق االحتراـ له
 كف مطمئنًا سيذذبوف 
 مف حدود أحالمؾ

 
  



946ٌ

 

 
 

 (يف اُتظاز اهصباح)
 

 مف الميل حتى الصعاح
 يمعب

 ـيمعب مع الخص
 يمعب مع الموت

 مع الحياة
 يمعب مع الميل

 في انتظار الصعاح
 لكف الشمس تشرؽ 
 مف شرؽ طاولة

 البمياردو
 ** من ديوان )أنا كنت ولدًا سيئًا(



947ٌ

 

 
 

 (هٚت)
 

 الطقس غائـ
 في األفق

 وّشحو  عالسواد
 ليت ذذا الثمج

 كاف ُأمطَر مف األرض
 إلى السماء

 
 حد الفنادق الجميدية (** من ديوان )إنزال البيانو من أدراج أ

 
 
 



948ٌ

 

 
 
 (عِاّٗٙ الًقاطع شعسٙٞ ب)
 
(1) 

 لعسُت ثياعًا مف الغيـ
 وحذاًء مف التراب

 كنُت عاشقاً 
 ومجنوناً 

 الطرؽ الممتحفة أوراؽ الشجر
 خّمفتها ورائي
 وجئُت إليؾِ 

 وكاف الخريف
 واسطنبوؿ ذرمة

 وصوت ذلؾ الطائر
 األصفر



949ٌ

 

 كاف يدّوي في الممرّ 
 ضنانّتكئ عمى ظهور عع

 ةمأماـ الشمس القدي
 فقط كّنا نحف

 في إطار النافذة
 يذذبوف سوالذيف يأتوف 
 كّنا نحف فقط

 حتى مع الغروب
 أحيانًا كّنا نهمس
 وأحيانًا نصمت

 …صمتي
 كاف لقاحًا لصوت الريح

 عندما كنت أتكمـ
 كانت تتساقط

 أوراقؾِ 
 



952ٌ

 

(2) 
 

 حاولي أف تتأقممي
 كّل شيء
 ال تهربي

 فاألرض مدّورة
 أحمقعشكٍل 

 
(3) 
 

 أستمقي عمى السرير
 نافذة الغرفة

 ….إطارذا
 عذابٌ 
 وخريف



959ٌ

 

 وأنِت آخر األوراؽ
 آخُر ورقٍة في قصة
 وأنِت آخر األوراؽ

 آخُر ورقٍة في قصة أ. ذنري 
 إذا سقطتِ 
 أموت أنا

 
(4) 
 

 عندما يتحدُث شخٌص كثيراً 
 عف الرحيل

 فهو رحل قبل ذلؾ
 لكف. يريد أف يطمئف

 أعقي شيٌء منه
 اخمؾفي د



952ٌ

 

 ساعد  ليحـز حقيبتهُ 
 أعد له مظمتهُ 

 ابتسامتهُ 
 أغنياتهُ 

 وأيضًا ظّمهُ 
 الذي كاف قد عبر

 ذات صعحٍ 
 مف خمف نافذتؾ

 
(5) 

 متى سأراَؾ مّرًة أخرى 
 أّيها الطائر المسافر

 كيف نعرْؼ 
 متى ستعود

 مجدداً 



953ٌ

 

(6) 
 

 المقهى القديـ
 انهار وسقط

 الحصاف األبيض
 ماتَ 

 ئالمسدس صدِ 
 سرتالمرآة انك

 المص العجوز
 ينفذ مف خالؿ

 شعري 
 



954ٌ

 

(7) 
 

 جزر القمر
 غطاذا الضعاب

 عتمٌة فوؽ السماء
 وعمى األرض ثمجٌ 

 قطع جميع جالثم
 طرؽ الحياة

 الذئب في داخمي
 يعوي 

 
(8) 
 

 … أحسُّ 
 أفَّ ذذا الحماـ األبيض

 يطيُر في قمبي



955ٌ

 

 وذذا أنا
 الذي في السماوات أسمو

 ذل ممكف لمطيور
 أف تعّشش
 اإلنساففي قمب 

 
(9) 
 

 لف أنتظر أحدًا ععد اآلف
 أيَّ أحٍد يأتي
 يسرؽ النجـو
 أّي أحٍد يأتي

 يقطف البياض
 مف الحماـ

 أّي أحٍد يأتي



956ٌ

 

 بتسامةيخطف اال
 مف شفاذي

 لسُت أنتظُر أحداً 
 مف شّدة تعبي
 جمسُت في ذذ 

 المحطة
 
(11) 
 

 ة لمجماؿجاحأنِت ع
 يا نافذة البيت المنسّية

 دعي القمر
 خمؾِ يمكث دا

 
 



957ٌ

 

(11) 
 

 كلُّ شيٍء انتهى
 صعدِت القطار وذذبتِ 
 اآلف يجب أف تكوني

 ابتعدتِ 
 في المدينة

 فماذا تفعميف
 داخل قمبي

 
(12) 
 

 أنِت بداخمي
 مثل صورة القمر
 في بركة الماء

 في داخمي
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 وععيدة عف متناوؿ
 يدي
 
(13) 

 اشتقُت إليؾِ 
 ولكف ال أعمـُ 

 ماذا أفعل
 أذّدئ روعي

 كحاِؿ أي رجل
 يد االتصاؿ بزوجتهير 

 المتوفية
 ولكف ال يستطيع

 لماذا، ألنه يعمـ جيداً 
 في الجّنة ال يرفعوف 

 السماعات
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(14) 
 محروـٌ منؾِ 

 كحرماِف القرية مف الطبيب
 والصحراِء مف الماء

 والسمحفاة مف الطيراف
 
(15) 

 أّيتها الّرمانة المهترئة
 في أعمى الشجرة

 يدي قصيرة
 وأنا طائرٌ 
 عال جناح

 تها السماء الععيدةأيّ 
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(16) 
 اشتقُت إليؾِ 

 وال أعمـ ماذا أفعل
 أنا كالطائر األعكـ

 يريد التغريد
 وال يستطيع

 
(17) 

 أنا لـ أصل إليؾِ 
 وفي الحب

 لـ أصل لحروفه
 الجديدة

 وفي عقّية أحالمي
 …أبداً 

 لف تشرؽ الّشمس
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(18) 
 عندما وِجْدنا

 لـ يفرح أّي شخص
 لكف مف أجل أّي شيء

 نحف ضعنا
 وكّل ذذا االستقعاؿ
 لمضائعيف في العحر
 في األفالـ والقصص

 كاف كذعاً 
 
(19) 

 نظرُت إليها جيداً 
 لـ أعد أذكر عينيها

 ولوف صوتها
 ليتني استمعُت جيداً 
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(21) 
 يجب أف نعيد ترتيب

 جميع االشياء
 مف جديد

 ال توجد ريحٌ 
 تضع أعشاش الطيور

 في مكانها
 مّرة أخرى 

 
(21) 

 …. .سريعاً 
 لمغيبععد ا

 منذ أف كتبتِ 
 أنِؾ ستأتيف

 حّطت الطائرة
 في قمبي
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 (22) 
 …. مجيئؾِ 

 يعني نهاية العذاعات
 يعني بداية يوـٍ جديد

(23) 
 ينتابني إحساٌس 

 أّف جميع األشياء
 ستكوف جيدة
 وأّنِؾ ستأتيف

 وتخيطيف فـ الريح
 المظمـ

 
 (24) 

 …. الرجوع
 ليس عاألمر السهل دائماً 
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 أّما أنا
 حمـفرأيت في ال

 أّنِؾ ستعوديف
 أّيتها المسافرة الحزينة

 أنِت مدينة
 ال وجود لها

 كيف ستعوديف
 مّرة أخرى 

 
(25) 

 …الوحدة
 جحيـٌ منسيّ 

 جحيـٌ بناٍر عاردة
 وسط المهيب

 تتجّمد مف الصقيع
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 …الوحدة
 مخيفة

 مميئة عالظالـ والمجهوؿ
 مثل البيت المهجور
ٌفي أطراؼ الغاعة

ٌٌ
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ٌٌ
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ٌ

 احملت٠٘

 5 ..................................................... ح١بْ دمحم اٌحسٓ – رمذ٠ُ

 55 ....................................... ٠ٛٔبْ سسٛي أشؼبس ِٓ ِخزبساد

 55 ............................................................... ٠ؼجشْٚ إٌبس

 51 .............................................................اٌزٟ اٌحبفٍخ ١ٌذ  

 51 .......................................................... أٔسبن   فى١ف   ثم١ذ  

 51 .................................................................. األػّبق فٟ

  ٞ ْ   أ ٗ   ر٘جذ   ِىب  51 .............................................. أِطشد   إ١ٌ

 02 ......................................................... ج١ٍّخ صٌذ   ِب أٔذ  

 05 ............................................................. ثٟ رو شن   اٌمّش

 00 ..................................................أحججزه   وٕذ   إرا سبِح١ٕٟ

 02 ............................... ألجٍه   اٌشبٞ أسىت   ٌىٕ ٟ ِٛجٛدح، ٌسذ  

 05 .............................................................  سأر٘ت ٕ٘ب ِٓ

 01 ............................................................................ شه

 01 ............................................................................. فٟ

ٞ   ٠حذس ٌٓ  01 ......................................................... شٟء أ

 01 ............................................................ أجشح س١بسح أس٠ذ
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 02 ................................................................... اٌجحش لشة

 05 ............................................................... أػٍُ أٔب ٚحذٞ

 00 ........................................................................ رٕبلط

 00 .....................................................................اٌؼزّخ فٟ

ٞ   ِذ٠ٕب   ٌسذ    02 .................................................... شخص أل

 05 .......................................................................... أظش

 01 ..................................................  جزٚس٘ب ِٓ شجشح   لطغ

 01 .......................................................................... ثشاؽ

  ً  01 ...................................................... اٌحٍُ فٟ أسٜ ١ٌٍخ و

 25 .................................................................. ثبٌخطأ حزٝ

 20 ......................................................................... ٘برف

 20 ..................................................................... اٌذ١ٔب ٘زٖ

 22 ............................................. رٌه ِٓ أثىش جئذ   وٕذ   ١ٌزه  

 25 .......................................................................... ٚحذح

 21 ..............................................................................أٔب

 21 .......................................................................... األ٠بَ

 21 ........................................................... ألٛي أْ أس٠ذ   فمط

 52 ........................................................... أزصش إٌٙب٠خ فٟ
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 50 ...................................................................... أصبس ٔمً

 50 ..................................................................... صبس ١ٌزٗ  

  ٞ  52 .......................................................................... ػش

 55 ................................................................. ِٕه   ص١جٟ 

 51 .......................................................................... جذاس

 51 ..................................................................... جٍجخ دْٚ

 51 .......................................................................... أٔب أَ

 51 .................................................................. اٌشجً ػّش

 12 .......................................................................... ِٛد

 15 ............................................... األسطٛسٞ اٌمٕطٛس ح١ٛاْ

 10 .................................................................... اٌّطش ٔبس

 12 ......................................................................  اٌصم١غ

 15 ............................................................. اٌجْٕٛ ِٓ ل١ًٍ

 11 .......................................................................... ػشك

 11 ....................................................................... وٛاث١س

 11 ........................................................................ ػذ٠ٕٟ

 12 ......................................................................... أحزبط

 15 ..................................................................... سبوسفْٛ
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 10 ................................................................. ٚجٛدن   ػذَ

 10 .......................................................................... األًِ

 15 ............................................................   إ١ٌه   أصً ٌُ أٔب

 11 ................................................................. 5اٌحت   دفزش

 11 ................................................................ 0 اٌحت   دفزش

 11 ........................................................ ٌه   ِض١ً ال وبْ أٔذ  

 15 ................................................................... اٌشًِ لٍؼخ

 10 ................................................................ اٌشّس ِىبْ

 10 ........................................................ ػج١ت ِىبْ.. اٌؼبٌُ

 12 .................................................................. اٌصٛس آخش

 11 .................................................... ا٢ْ ثؼذ ػٕه   أثحش ٌٓ

 11 ............................................................... ألجٍٟ اٌشّس

 11 ........................................................................... حبٌخ

 11 ............................................................ رٕزٟٙ اٌح١بح رىبد

 12 ......................................................... جط٠ٕ حمذ   ثال لٍجه  

 15 .......................................................................... أشؼش  

 10 ....................................................................  أٔب ػبشك  

 10 ......................................................................... اٌؼٛدح
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 12 .................................................................... ػٕٛاْ ثال

 11 ..................... اٌؼزاثبد ٌىً ٔٙب٠خ   ٠ىْٛ أْ ٠سزط١غ اٌحت   ٚحذٖ

 11 ........................................................................... سأفخ

 11 .......................................................... اصطبدٟٚٔ ػ١ٕبن  

 522 ........................................................ دٚٔه   ِٓ ٚح١ذ   أٔب

 525 ................................................................. فمط ِشآره  

 520 ................................................................ رىٟٛٔ ٌُ ٌٛ

 520 ...................................................................... جّبٌه  

 525 .......................................................... ثأ١ِٕبرٟ فزٕذ   أٔب

 521 .................................................... أحالِٕب فٟ ػشٕب ٔحٓ

 521 .................................................................. اٌحت   ٌحٓ

 521 ................................................. اٌؼبٌُ سش   ػٓ اٌجحش فٟ

 521 ........................................................................ سٛاد

 552 ...................................................................... اٌٛسٚد

 555 ..................................................................... اٌص١ف

 550 ................................................................ ألٚيا اٌسفش

 550 .........................................................................أٌجَٛ

 552 ......................................................................... ٔبفزح
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 555 .......................................................... اٌطش٠ك ثذا٠خ فٟ

 551 ....................................................................... ٚح١ذا  

 551 ...................................................... أِش١ٗ اٌزٞ اٌطش٠ك

 551 .......................................................... اٌحت ٔبفزح خٍف

ب  551 ........................................................ اٌج١ًّ اٌطبئش أ٠ٙ 

 502 ........................................................................ رشج١ٗ

 505 ....................................................................... حشة

 500 ........................................................... أ٠بَ خّسخ اٌذ١ٔب

 500 ............................................................ اٌح١بح اسزّشاس

 502 ....................................................................... اٌشّغ

 505 ........................................... ٌألثذ ٕ٘ب ٔجمٝ أْ ِمشسا   ١ٌس

 501 ................................................................. اٌشث١غ ٠أرٟ

 501 .......................................................... اٌحت   ٔبفزح خٍف

ب  502 ........................................................ اٌج١ًّ اٌطبئش أ٠ٙ 

 505 .................................. ِجٌٙٛخ أِبوٓ إٌٝ إٌبس ٠ٕمً اٌحت  

 500 .......................................... لطبسا   سزصجح١ٓ غذا   …أػٍُ

 500 .................................................................. رزؼججٛا ال

 502 .............................................................. 0 اٌحت دفزش
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 505 ............................................................ ث١بض ِٓ لج ؼخ

 501 ........................................................................ ٔمطخ

 501 .......................................................................... لٍك

 501 ................................................ ٚاٌغ١زبس ٌٍمج ؼخ آخش شىً

 522 .......................................................................... أثٟ

 525 ................................................................. اٌشبسع فٟ

 520 ..................................................................... اٌغشثبْ

 520 ...................................................................... ظ١بفخ

 522 ..................................................... ِفزٛحب   اٌجبة وبْ ٌٛ

 525 ...............................................................اٌظالَ ط١ٛس

 521 ........................................................ اٌصجبح أزظبس فٟ

 521 .......................................................................... ١ٌذ

 521 ............................................... ػٕب٠ٚٓ ثال شؼش٠خ ِمبطغ

ٌ

ٌٌ
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ٌ

 سوسوٞ إصدازات

  اهسابقٞ اجلٚب كتاب

ٌ

 انسُح اختٛار تقذٚى عُٕاٌ انكتاب و

ُثٙ دٛاتّ أتٕ انطٛة انًت 961
 ٔشعزِ

 1219 فهك دصزٚح فهك دصزٚح

 1219 أ.عٛسٗ فتٕح أ.عٛسٗ فتٕح آرائٙ ٔيشاعز٘ 961

 1219 أ.سٓٛم انشعار أ.سٓٛم انشعار ٔيضاخ )شذٔر ٔأيثال( 961

انثٕرج رٔاٚح اجتًاعٛح  961
 قٕيٛح

 1219 أ.د. فارٔق اسهٛى أ.د. فارٔق اسهٛى

 1219 د. دمحم انذٕراَٙ ٚحفهك دصز انصعٕد انًتعثز َذٕ األيم 966

 1219 أ.سٓٛم انشعار أ.سٓٛم انشعار يٕسى انٓجزج إنٗ انشًال 967

 1219 فهك دصزٚح فهك دصزٚح انًُسٌٕٛ فٙ انتارٚخ 968

انذضٕر ٔانغٛاب فٙ  969
 انًسزح انسٕر٘ انًعاصز

 اعذاد  د. دمحم انذٕراَٙ

د. إًٚاٌ تَٕسٙ دمحم 
  –إتزاْٛى انعثذهللا 

 ار٘صثاح األَث

1219 

 1219 أ. دٚة عهٙ دسٍ أ. دٚة عهٙ دسٍ قصح األرض 972

ساْذ انًانخ شاعز انهغح  979
 انًزئّٛح

 1219 د.َشار تزٚك ُْٛذ٘ د. َشار تزٚك ُْٛذ٘

 1211 فهك دصزٚح فهك دصزٚح ثقافح األطفال 971



975ٌ

 

يختاراخ يٍ رٔائع انثقافح  971
 ٔاألدب

 1211 أ. سٓٛم انشعار جٕد٘ انعزتٛذ

ٔقصائذُ  ََفَثاُخ َيْصذٔر   971
 أُخزٖ

 1211 ســـزاج جـــــزاد ســـزاج جـــــزاد

 1211 د. دمحم انذٕراَٙ د. ياجذج دًٕد كٕاتٛس تٛزٔخ 971

صثذٙ سعٛذ  دٕٚاٌ إٚهٛا أتٕ ياضٙ 976
 قضًٛاتٙ

 1211 صثذٙ سعٛذ

 كتاتاخانتذٔق ٔانجًال فٙ  977
 األشتز

د. عثذ انكزٚى دمحم 
 دسٍٛ

نكزٚى دمحم د. عثذ ا
 دسٍٛ

1211 

 انشاعز انًتُثٙ 978

تٍٛ انشاعزٍٚ دايذ دسٍ  
 ٔرضا رجة

 1211 دمحم خانذ انخضز دمحم خانذ انخضز

ٌ


