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انفصىل انفصىل 

  انستتانستت
في يراعي في يراعي 

  انريحانريح
 
 
 

 
 

  شعرشعر
  يحًد صبنح انًحفهييحًد صبنح انًحفهي

 

 ٕٖ كتاب الحٌاة
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انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 

 

 

 )فصل البرعم(

 سلكوا من دائرِة األشواِك 

 على أضرحٍة مشتعلةْ 

 كانْت صحراُء الساعاِت بل وقتٍ 

 أصواُت ائاٍب فً فكناِت اللٌلِ 

 تفرُش فً وجَهِتِهْم وجَع السٌر

م تحمُل  وبعة   ُُ  كانْت أرجلُه

 هم ال ُترسُل وسوسة  كانْت أعٌنُ 

 كانت فً حٌرتِهم صرخةْ 

 وفً قبلتهْم ..

 آٌاٌت من مشكاِة اإلٌماْن 

 دخلوا...

ُس وجَه الفجرْ   وصلوا والشمعُة تتلمَّ

ٔ 

الفصول الستة فً 
 مراعً الرٌح



 

 

8 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 صعدوا تارٌخا  

 وانتهكوا فً ضحكتِهم

 أسواَر األح انْ 

 كانت عاصفة  

  ل لة  فً قلِب الورِ  الراكدِ 

كها شوُ  الجاعِ   حرَّ

 إلى لسِع األغصانْ 

 البرعُم ٌحمُل جاوَتهُ 

 ٌشعُل صهوَتُه فً ن ٍ  خائفْ 

 الرٌُح تكا ُل بركانا  

 ٌتكافر فً رحلِتهم

 وصلوا...

 كتبوا..)عشنا...(

 عاَش البرعُم ٌحمُل فرحَتنا 

 فً شرٌاِن التربة

 عاشت ضحكُتنا تحمُل للبرعمِ 

 شبَ  اإلعصاْر.
 



 

 

9 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 )فصل الرٌاح(

 رٌٌح ٌتناسُل من جنباِت الرٌح

ابُل الورُد ا  لاَّ

 ٌلتحُف الشوَ  إلى شمٍس غا لها الفجر

 كنا نتؤمُل ...

 أسراَب الكلماِت 

 تعبُر أودٌَة المدِن الخرساءْ 

 تحمُل فً كفٌَّها خب ا  للشفِ  الٌابسِ 

ُل أمواَج الرٌح  كنا نتؤمَّ

ته ٌَ  تم ِّ  فً المنفى أرد

 الموتى تدفعهم أسراُب الموتى

 كنا نمشً ..

ٌُحاصرُ   ناوصدى األمواِج 

 نسبُح فً األصقاعِ 

 نحمُل فً شكوانا أسٌاَف الرٌْح.

 ) فصل الكبار(

ٌُسقًِّ م رعة  عند الشاطئْ   الجوع 



 

 

ٔٓ 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 أسراُب الكرباِن..

ل أجفاِن المٌناء   تكحِّ

 األسرى من حرِب الطاعوِن...

 ٌلتفُّون على أرِ  السفِن المحترقة

ع صدَر الجدرانْ   الظلُّ ٌودِّ

 جئُت وفً ااكرتً جمرٌ 

 ضَج أشجانً كً أن

 فالتفَّت أمواُج اللٌِل على ُحلمً

 عاد السٌُف إلى خاصرِة الطرقات

 سارْت أحلمً

 نحو الكهِف لتوقَض رغبَتها للحبّ 

 كان الشاطُئ ..

 ٌخنُ  أحلَم الشِّعِر األخضر

 السفُن الٌائسُة تتوضؤُ 

 من نبِع الح ِن على صدري

 البحُر المطعوُن 

د من دمعً َطَعَناِت اآل  تٌنْ ٌضمِّ



 

 

ٔٔ 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

اِن تفتِّشُ  مَّ  غاباُت الرُّ

 فً محفظتً عن بلٍد للحبِّ 

 لكن ما وجدْت  ...

 إال ألما  وغباْر.

 ) فصل السراب(

 الجباُل تؤسُر السهوْل 

 وغابُة الصلِة غادرْت طرٌَقها

 إلى الخنادِ  المحاصرةْ 

 عواصُف القٌوِد 

 تلتقً صباَحنا فً قبِره الصكٌرْ 

ٌاْح...أجساُدنا تلوُكها معاوُل ا  لرِّ

 وتنفنً َتكطُّ فً صْبِحنا السعٌدْ 

..... 

مُت فً الم ارع الُمعلَّقةْ   الصَّ

مُت فً الجاورِ   الصَّ

 فً ندى األغصانْ 

َراِب ٌسرُ  الباورْ  مُت فً التُّ  الصَّ



 

 

ٕٔ 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

مُت ِقبلةٌ   الصَّ

 كنٌسٌة عتٌقةٌ 

مُت معبٌد معل ٌ   الصَّ

 على ارى الصواِمِع )الُمهلِّلَْة(

مُت مسجٌد م  سافرٌ الصَّ

 مع ضحى األاانْ 

قةْ   هضاُبنا المم َّ

ُد األعشابْ  ٌُسمِّ مُت فً سفوِحها   الصَّ

راْب.  فٌستفٌُ  فً عروِقها السَّ

 )فصل الابول(

 وجهً مسافٌر على مدى الحقولْ 

 تمنُحنً األشجاُر صفعَة العبورْ 

 مسافٌر ُحلمً 

 بدوِن رغبِة الحدائ ْ 

 الشوُك ٌحصد الطرٌَ  فً خطاي

 مسافٌر هواي

 دون لعبتً الصكٌرة



 

 

ٖٔ 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 طفولتً الُمهاجرة

 تقطعها سناُبك الحقولِ 

هول  الوادي الممتدُّ بٌن راحِة السُّ

 ٌم ِّ  األحلَم فً طرٌقه

هور  إلى مرافئ ال ُّ

قة حاب ترسل الخناجَر المنمَّ  كفُّ السَّ

بول.  وتمنح األغصاَن نشوة الاُّ

 )فصل الضباب(

احِة نتؤمَّل كٌف ٌكنًِّ الضوء  فً السَّ

 لشمس تكنًِّ بنشٌٍد بائسا

 الشف  المسوّد ٌسقًِّ وجع الصحراءْ 

احةِ   فً السَّ

 نتؤمَّل َرَحلِت الَكٌمِ 

من الكائبِ   إلى ُردهاِت ال َّ

احة  عن حرٍف ٌن ُف فً السَّ

 وضباُب الكربِة ٌسرُ  رحلَتنا

 عدنا لرحٌٍل آخرْ 



 

 

ٔٗ 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 نبحُث عن كوكِب شعرٍ 

 لم تطُمْفُه سحُب الشعراءْ 

 عدنا...

 عن أرٍض نبحُث 

 كً ن رَع فٌها شوقا  للبرعْم.

 

 م8ٕٓٓ/ٗ/ٖالمكل/

 

 
 
 



 

 

ٔ٘ 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 
 الٌوَم أقّسُم عمري 

 فً روما

 وجهً ُ  ٌستسلِم

ومان  فً أحٌاِء الرُّ

مت َجوا ي للقٌصرِ   قدَّ

 أحجارا  

 تحمل صورة حلمً

م وجهً  وغدا  سؤقدِّ

اتو  للنَّ

 الٌوَم ُتجفَّف أشواقً

 بعَد رحٌٍل بارد

 من أرصفة المنفى

ٕ 

من خواطر الملك 
 الضلٌل فً روما



 

 

ٔٙ 

يٍ خىاطر انًهك 
 انضهيم في رويب

 روما حتى

 ٌا فاطمتً....

 جفَّ الخُمر 

َهوات  على أضرحِة الصَّ

 الخٌُل هنا ٌحمل 

 أوجاَع الكربِة فً َرْحلً

 وأنا أمضً خلَف الوقت

 كً أقرَع أجراَس العالم

 لكنًِّ َوحدي

 قالوا....

 إنً ال أملك تصرٌحا  

 كً أكتَب ِشعري

 قالوا....

 إنً ال أملك مفتاحا  

 كً أدخل بٌتا  للحبّ 

 ...قالوا..

 إنً ال أملك تارٌخا  ٌعطٌنً فٌ ا



 

 

ٔ2 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 ولاا

 ستمرُّ شراٌٌنً

 تستجدي الموت على البوابات

*  *  * 

 الٌوم التاسع واأللف

 وأنا خائف

ٌح وبٌن الكدرِ   أعدو بٌن الرِّ

ُع للشٌطان   أتضرَّ

 بؤن ٌترك لً شٌئا  

 من اكرى الخدر المؤسور

 وغدا ....

 ٌمضً من ح نً العام الستون

 الخوف ةوأنا فً جمجم

 حطاٌم بارد

 

 *  *  * 

 العاُم الستون



 

 

ٔ8 

يٍ خىاطر انًهك 
 انضهيم في رويب

 وبعَد غٍد سٌكوُن العاُم الملٌون

 وأنا فً حضن المنفى

 أتشهَّى الشعرَ 

 وال ٌؤتٌنً

 أبكً

..... 

 فتفِرُّ الكلمات

 خرساء كسقف شتاٍء بائس

 غادرُت الصحراءَ 

 وفً أمتعتً حلمٌ 

 وٌٌد تاوي فً قعر الح ن

 واآلن

 ٌا فاطمتً

 ن عش ٍ قاٌضت بما أملكه م

 فً روما

 منحونً تصرٌحا  للموت

 ألجاور 



 

 

ٔ9 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 تارٌخ النسٌان.

 
 
 
 
 
 



 

 

ٕٓ 
أَثى انسراة 

 انًتكسر

 
 إلى متى ستحملٌَن هاه الدروب ؟

 وهاه الجباهُ 

 فً ٌدٌِك 

 تقبُِّل العدْم..؟

 إلى متى ...

 ستلبسٌَن دمعَة الحروب..؟

 ٌا قِبلَة المم قٌن

 إلى متى....؟

 فستاُنك المكنوُ  بالحطاِم ..

 رٌنٌجتلً ضحى الُمَمكَّ 

 كفًِّ عن اإلغواءِ 

 ٌا خرافة  

 من األسى والطٌنْ 

ٖ 

 أنفى السراب
 المتكسر



 

 

ٕٔ 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 وان عً المكٌاَج 

 عن حدٌِفك الَّلعٌن

      *  *  * 

 ما  لِت ٌا سمٌنة  

 بكفِّها تموُت رعشُة الحروفْ 

 وحولَها

 تفور شهقُة الحروفْ 

 وألُف عاشٍ  

ٌَُطوفْ   على امتداِد خصِرك 

 فشاعٌر ٌموت 

 وآخٌر...

 ُة الوعودٌعوُد فً أٌاِمه ُسلف 

باح  قد شرَب الٌمٌَن قهوة  مع الصَّ

ٍة   لكنه ٌموُت ألَف مرَّ

 على ضفاِف صدرِك الموصودْ 

راب   ٌا صخرة  من السَّ

 خلَفها بوابٌة 



 

 

ٕٕ 
أَثى انسراة 

 انًتكسر

 من الوحوش

 وبٌن نهدٌها ستقبُر األمواُس 

لة  عشَقها للحبِّ والصَّ

 سماإِك الصفراُء تكرهُ النجوم

 وتقتُل السحابَ 

 ٌاةقبَل أن ٌستنشَ  الح

 وتلعُن 

 الكٌومَ 

عود   والرُّ

فراء  سماإِك الصَّ

لم  ت رُع الجحٌَم والظَّ

 وتحتسً

عناَء والقٌود   العواصَف الرَّ

راب  ٌا صخرَة السَّ

 من فوِقها تنكسُر األضواُء....

 والعهوُد والرعود

    *  *  * 



 

 

ٕٖ 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

لم  ( )... بنَت الظَّ

 لٌس لً خللك اتجاه.... 

 أحبُّ أن أكرَهك

 ماَت فٌك والحٌاةوأكرهُ الم

ٌَف ..  فطالما تواعدٌَن ال َّ

 والخداع

 وتلبسٌن للمنافً والهوى

 قناع 

 أكرُهك .........

 ٌا جنة  من الجحٌمِ 

 تسرُ   

 ابتسامَة األطفال

 وتطحُن الجوعى

 بكفِّها  

 المنقوِش بانتكاسِة المعابٌن

 أكرُهك.....

قة  أٌتها العاشقة المم َّ



 

 

ٕٗ 
أَثى انسراة 

 انًتكسر

 إلى متى ستمضكٌَن الكاب 

 ا بائعَة المااهِب المنمقة؟ٌ

*   *   * 

 ها أنا أترُككِ 

 وحولَك 

 ِعَباُدك المكفَّلون

 ٌمارسوَن العشَ  كلَّ لحظةٍ 

 وٌشربون...

 اللٌل والسنٌن

 تركُتِك ....

 بل انتهاء

 تركُتِك ٌا مٌسَم الن ٌف 

 ٌا بحٌرَة الكوغاء

 تركُتِك بل انتهاء

 فل  ) إلى اللقاء (. 

 مٕٙٓٓالمكل : فبراٌر

 
 



 

 

ٕ٘ 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ٕ2 
نستت انفصىل ا

في يراعي 
 انريح

 
 

هى   .... نابُ  السُّ

ع الدعاَء   فً مرافئ المدٌنةتو ِّ

 الصبُح والفضاُء والسكٌنة

 فً وجهها ٌنام

 على حروِفها  وتعتلً 

 ك ُل األسوارْ تو

 مددُت ل حجاِر فٌها قُبلة  نشوى

 فعادت مفلها ح ٌنة 

 واستورقْت  من الفضاِء عمرا  

 عبورصهوَة ال لتستمد

 فً دروبها الح ٌنة 

 ال قلُبها ٌبلى 

ٗ 

 غرٌ  
 فً وحً المدٌنة



 

 

ٕ8 
غريق في وحي 

 انًديُت

 فٌمضٌاِن ٌكرقاِن من جدٌد

 فً  فرِة األشجان 

مان   مسجُدها المعموُر من طهارِة ال َّ

 ٌصلً كلَّ نسمٍة 

 على حرائقً 

 وٌفرش فً معابدي األاان

 مسجُدها المسحورُ 

 الك الجمٌل  

 ٌسافُر كلَّ شهقةٍ 

 إلى بلٍد داخلً تموت 

 فٌعبُر السهولَ 

 فً دمً  

موع  محمل  بالخبِ  والدُّ

 مسجُدها المنفوُر فً شوارعً 

 القدٌمة 

 ٌعان  الضٌاَء والخشوع

 وٌنتهً



 

 

ٕ9 
نستت انفصىل ا

في يراعي 
 انريح

  

 إلى المدى المحكً قصة

 من انتشاء الحب والحٌاة.

 مٕٙٓٓالمكل: مارس

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ٖٔ 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 
 ٌتبعه جنودٌ 

 ٌسحُ  فً الرأسِ 

 حصوَن الحبِّ 

 وخاِرَطَة األشجانِ 

من األعمى ٌعتصُر   ال َّ

 ٌبحُث عن محبرٍة حبلى

 بحطام الشِّعر المكسور

 ال شًء  هنا

 ال شًء سوى شكوى مقتولة

 وبقاٌا ضحكاٍت خرساء

  *  *  * 

 سرَ  المجدُ 

من األخضر    بقاٌا ال َّ

  رع الجاهُ عٌونا  ال تبكً 

 وقلوبا  تسبحُ 

٘ 

 
 أحلم الملك



 

 

ٖٕ 
 أحالو انًهك

 فً الكسِ  المكبر 

 ٌمتلئ القبُر هموما  وتخوم

 سهرا  .....

 أجنحة  من رمِ  العمِر المسموم 

 وٌُل الصبِح ...

 صاَر ٌطارُده صبٌح م عومْ 

ٌُفلُّ الحلُم على صخِر التهرٌج  و

 اللٌُل ٌداعُبه 

 صخٌب وضجٌج

 وسماُء القصِر ح ٌنة

 ما عادْت كسماِء األمس

 رخاء  وسكٌنة  

  *  *  * 

 آٍه.........

 كم كانْت أحلمً تم ُ تلك

رقاء   ..!الواحاِت ال َّ

 ال جندَ 

 حوَل دموعً 



 

 

ٖٖ 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

اسً غٌمَة أفكاري  ال ٌخدُش حرَّ

 أو ٌنهُر  واري البسطاء

 آٍه ..

 ما أشهى أحلمً الكبرى 

 اهبْت خلَف تلٍل وهضاٍب أخرى

 ما عادْت لٌلى 

 تطلبنً كلَّ مساء

 فالجفُث المدفونُة فً صمتً

 تسرُ  عنً صفحاِت البسماِت البٌضاء

 آٍه ..........

 األحلم ما أشهى تلَك 

مِل أداعُب   وأنا فوَ  الرَّ

ٌِح المسكٌن   أوراَ  الرِّ

اِت الحبِّ على   وأَُبعفُر حبَّ

ٌن  أعطاِف الطِّ

اعاِت الُملتاعة  ما أشهى تلَك السَّ

 قُبٌل وحنٌٌن ودموعْ 

 َقَمٌر 



 

 

ٖٗ 
 أحالو انًهك

 و هوٌر 

 وفِراشٌ 

 وشموعْ  

 َطَمَس النُّوُر ضحى أٌامً

 َفَجواري القصِر 

ُ  دفتر أحلمً  ُتَم ِّ

 وجنودي

 وِضعوا فً خٌمة أفكاري 

 ال أقدُر أن أحٌا بفإاٍد عاري

 فعٌوُن الكونِ 

 ُتَفتُِّش أسراري 

اهً  مُن ال َّ  ماَت ال َّ

 وأرانً أبحُث عن 

 شًٍء مٌئوس

َر طٌَف الكوخِ   ٌصعُب أن أتاكَّ

 وأهداَب الفانوس

 ٌصعُب أن أتاكَّر

 وجه  مانً المطموس

 ال أعرُف أن أع َف لحنا  



 

 

ٖ٘ 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 الماضً  كاللحن

 كانت أحلمً الصفراء 

ً  منً المحروم  تكطِّ

 واآلنَ 

 تعبتُ  

 تعبتُ  

 تعبتْ  

مِن المشئوم.  وأرٌُد الموَت لهاا ال َّ



 

 

ٖٙ 
انصًت 
 انًهبجر

 
 بنَت األحلِم ......

 العمُر سراٌب ولَّى 

 واوى

ٌف على كفٌَّكِ    كنعاِس الصَّ

 رعودا  وعواِصف

ٌَّام الصٌفٌة   شهقاٌت من وجِع األ

 مِن األشقروعوٌُل لٌالً ال َّ 

 اللٌُل ٌداعُب وجَه القرٌة 

 والقمُر المسكٌن

فراء   ٌدفُِّر تلَك األمواَج الصَّ

 وأنت ِ كنِت هناك

ُِ عجو ٍ   فً صوِت

 ٌتنبؤُ مٌلَد النَّجم 

 والناُس تسبُح أو تمسُح لٌَل نهاٍر محموم

 كؤااِن مصلى بلدتنا 

ٙ 

 
 المهاجر الصمت



 

 

ٖ2 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 كنِت تنامٌن بؤانً

 فً تسبٌِح الفجر 

 ومع الصبِح الراحلِ 

 سوف نسافر 

َد فً لحظِة صمٍت   لنكرِّ

 وعصافٌرٌ 

مت   سوف تكادُر ألَم الصَّ

 اللٌُل هنا ٌصحو لٌنام 

 وتعوُد الشمسُ 

 لتمنحنا وجَع الدفء  

 وقهَر الضوء

 واللٌُل ٌكربُل فوَ  سمانا

ات الشمس   ارَّ

 كنِت هنالكَ 

 حٌن وقفُت أنادي الحمَل التائه 

 وحٌن وقفتُ 

 أغنً 

 فانكسرت ألحانً 

خِر األسمر  فو  بكاِء الصَّ

  وحدكِ 

َم ألحانً تلك   من رمَّ



 

 

ٖ8 
انصًت 
 انًهبجر

د جرَح الحمِل المفقود  ومن ضمَّ

 كنت هنالك

 حٌن ركضتُ  

ارة سٌارة   أهروُل من  مَّ

 وحٌن وقفتُ 

 أعانُ  صمَت ا ألحجار  

 أتدفَّر منعرجاِت الوادي

 وحدكِ 

 من رشَّ الماَء على رأسً  

 لٌهاجَر عن بلدي الخوف

 ًأنت ِمن علمن

 كٌف أصارُع خوفً  

 كٌف تكنً أشلئً المهجورة 

ٌِر إلى  أتسلَُّ  شجَر السَّ

من المجهول   ال َّ

 مفل بقاٌا السارٌن إلى أنفسهم

 أنت ِمن علمنً

 أن أتبعَ 

 تلَك األشباَح المشتعلة 

 نحلمُ  –وأنت ِ معً  -كنُت 

 أن نصبَح فً ٌوٍم  



 

 

ٖ9 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 عنوانا  للوادي المح ون

ٌح  أن نهدي وجهٌنا للرِّ

 وُنطعَم كفٌَّنا لحكاٌا األشجار  

 كنِت معً حٌن سؤلُت أبً

ن ٌمشً    عمَّ

 خلَف جباِل بلدي

 باهتِة القسمات 

 أرٌض تم ُ عٌنٌكَ 

 ال تشرُب إال  ألما  أصفر

 والحبُّ هناك شهٌٌد 

 أو نصُف شهٌد

 وأناٌس مفلَك 

 بلدي مفل جبال

 كنِت هنالكَ 

 ألمَس حٌن حلمت بؤن  

 وجَه سماِء القرٌة

 وأن أتلمس 

 وجه الماء المكمور

 كنِت معً

 حٌن دخلُت خجوال   

 ساحَة مدرستً 



 

 

ٗٓ 
انصًت 
 انًهبجر

 فً لسعِة أستااي

 المعتمَّ الرهبة 

 وحدِك.........

 من أدرَك أنً كنُت أخاف

 ومن أدركَ 

 أنً كنت أرى 

 خلف اراِع الشمس 

 وحدِك من علمنً

 أن أسؤَل أستااي : 

 فو  فضاء أسود؟لمااا ٌكتب نوٌر 

 ٌا للروعِة ٌا أستااي 

 لو أنك تكتبُ 

 بالقمر الاائب 

 فو  سماء القرٌة  

 ونحتَّ به صدَر األعشاب 

 ومنحَت الفجَر لمن ٌكتُب وردا  أكفر 

 ولمن ٌرسم حبا  أكفر 

*    *    * 

 غادرنا
ماُت القرٌة  ٌْ  وتودعنا َغ

 لٌنام اللٌل 



 

 

ٗٔ 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 ومضٌنا 
 حٌث مساحات األلم األصفر 

 مال بلديور
 باهتة القسمات  

 والبحر الاائب ألما  عند الشطآن
 رحلْت منا كلُّ وجوه البسمة

 ال نقدر أن نرسم عشا  
 الرٌُح الخرساُء 

 تكبِّل فٌنا خطواِت الضوء
 شاخت أنجُمنا أو ابلْت 

 فمتى
 نسمُع تسبٌَح عجوِ  القرٌة؟ 

 ومتى
 تبٌضُّ عصوُر الاهِب األسود؟ 

 ما  لِت هنا 
 ٌوما  ما ٌلمعُ  وسنعرفُ 

 د.األف  الموصخلف  
 

 م ٕٙٓٓسبتمبر 

 



 

 

ٕٗ 
في حضرة 

 األنى

 
 )استعااة(

 نعواُ 

نا   من شروِر حبِّ

 وعشقِنا العقٌمْ  

موع   نستعٌُا بالدُّ

 حٌن ترتخً 

 على مدى الطرٌ 

دى وبالجنون مِت بالرَّ  بالصَّ

 نعوا مننا بنا

 ونستعٌُا 

 من شروِر بسمِة الشَّجن

ٌاحِ   نعوا بالرِّ

 را من طراوِة األو 

 نعوُا باألمواجِ 
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 فً حضرة األلم



 

 

ٖٗ 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

مال  من حماقة الرِّ

 نعواُ 

 من بلدِة األعشابِ  

 بانتفاضِة الحممْ 

 نعوُا....

 بالطوفانِ 

 من والدِة التراب 

راب  ونستعٌُا بالسَّ

 من انتحابِ  

 الضوِء فوَ  جبهِة الجدار 

 نعوُا من سكوِننِا 

 بفورِة  البارود

 نعوُا مننا بنا
 

 ة(ـــ)فاتح

ا َُ  سوٌا   من بعِد أن ُكنَّ

 تحَت لفحِة النشٌدْ 

 نعوُد بانتهاِء عمرنا

كون  إلى جللِة السُّ



 

 

ٗٗ 
في حضرة 

 األنى

 ونستفٌُ  من جدٌدْ 

 وكلما تمرُّ من أماِمنا

 فراشُة األلم

 نصٌُر دون علِمنا 

حٌ  هور والرَّ  بعضا  من ال ُّ

 كنا ُنكنًِّ نشوَة الحٌاة

 َنُدبُّ فً ال حاِم نبتكً استفاقة الشموع 

 كنا فراَش اللٌِل 

 الوردي قلَبه

 نحاوُل الصعوَد فً أغصاِنه

 لنوقَد النجوم 

 لكننا

 صرنا بدوِن وجٍه  

 ٌقرأُ الحٌاةْ 

 عدنا من المسٌِر 

 دون أن تتبعنا ِضْحكُتنا الشقٌة

 فل رفٌٌ  بٌننا 

 سوى بلهِة الطرٌ 

 من بعِد أن....



 

 

ٗ٘ 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 َغنَّى على رحٌلنا القطار 

 َوَصفَّقْت على أنٌننا القضبان. 
 

 اء(ــــ)دع

 ٌاُمنا بخٌلٌة أ

 بل انتهاءْ 

 وصوُمنا ٌمدُّ بٌننا الهروب

 بدون شمسٍ 

 تحرُس الضٌاء 

 فرّدنا ٌا أٌها األلم

 إلى شروِدنا 

 الاي هربنا منه باشتهاء.
 

 مٕٙٓٓالمكل : نوفمبر

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ٗ2 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 
للٌِل أجنحٌة كما للبحِر أعجاٌ  تمرُّ ونقتففً 

حو حففٌَن أََفففَر الظففلِم فنختفففً حٌنففا  ونصفف

 ٌُمحى عن مراٌانا غباُر األسئلة

*  *  * 

للٌِل باٌب لٌس لفً إال سفإاٌل سفوَف أفتحفُه 

عففٌة وشففرنقٌة مففن  وتتبعنففً ابتسففاماٌت مقطَّ

 الوسواِس تبدو فً ِظلِل الباب 

*  *  * 

رِسفُل عنففَده  ُُ ُل العتبفاِت للمنفففى َسُن هفو أوَّ
شعرا  ونكتُب فٌه ما كنا التمسفناه مفن شفك  

 قدٌم 
 * *  * 

 هو هاه اللكة التً كانْت قوانٌَن المدٌنة

*  *  * 

هو هاه اللكُة التً استعصفْت علفى حفرِف 

 ًِّ )الخلٌففِل( فمففا منحْتففه لففاَة العسففِل الخراففف
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 ضباب األسئلة

 إلى الدكتور/ سعٌد البطاطً



 

 

ٗ8 
 ضببة األسئهت

فعففففاد ٌصففففنُع مففففن بقاٌففففا الحففففرِف دائففففرة  

 وٌمضُغ فً القصائِد خٌبته

*  *  * 

إنَّه اللكُة التً خلْعت ملبَسها الخفٌفَة عنفَد 

لكتفففاِب( وغفففادرْت تفففاوي ببفففاٍب أجنحفففِة )ا

ًُّ طعَم )العامفِل(  ٌُحرُ  صمُتها الفلج اللٌِل 

 المقهور

*  *  * 

أعطففففْت لففففـ)سوسٌَر( نافففففاة  إلففففى الجسففففِد 

 المإكسِد رغبة  حبلى برائحِة السحاب .

لففم تحتضفففْر لفففم ُتعِطفففِه بابفففا  إلفففى النصفففِر  

 فاجتاحْت خباٌاهُ تكسوهُ بعض األسئلة

*  *  * 

التفً تبكفً وال نفدري علفى  هو هاه اللكفةُ 

سففوَف ٌنمففو الففدمُع فففً وادي  (نحففوٍ )أيِّ 

الكففلِم ألننففا أدنففى مففن الحففرِف الصففموِت 

 سٌحِملُنا إلٌه-حلما   -َنُظنُّ أنَّ رماَدنا

*  *  * 

ففففه اللكفففففُة التففففً مفففففا اَل )شومسفففففكً (  إنَّ

ُضها ٌداِعُبها فتنفُر عنه تاركة  هفواهُ    ٌروِّ

 قاهرة  حنٌنه



 

 

ٗ9 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

*  *  * 

 -متى أََ َماُتنا معلقٌة علٌفه وهفو الفايحتى 

ففففرقُئ فففففً حراِئِقَنففففا  -حبففففا   ٌَ سففففٌؤتٌنا و

 الح ٌنة؟

*  *  * 

نا نخشاهُ فً صمٍت مال  وُنْنِشُده إاا  هو حبُّ

ا بل لٌٍل وال ظٍل بهٌٍم   ُكنَّ

اٍح ستهُجُرنا قوافلُهم   ٌَّ هو أجمُل الاكرى لس

 وٌبدأُ حٌَنها األلُم الطوٌل 
 
 

 م2ٕٓٓ/ٔ/ٕالمكل: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

٘ٓ 
 جبم

 

 
 وحٌدا  وقفتَ 

 تمرُّ السحاُب على كتفٌكَ 

 وعنَد اشتعاِل المساء

ُر من شفتٌَك النهارَ   تمرِّ

 لتكسَل لٌَل ال ماِن الكسٌحْ 

 وحٌدا ... وقفتَ 

 ألن العروُش تناُم لدٌكَ 

 وأنَت وحٌدٌ 

  ً  ٌمرُّ نداإَك فً كلِّ ح

ُش فً كلِّ شبٍر  ُِ  ٌَُفتَّ

 حٌاة عن جملٍة فً جواها ال

امنا القادمة ٌَّ  حبلى بؤ

 ستمضً.....

 وأنَت وحٌٌد تقفْ 
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 جبـل



 

 

٘ٔ 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 تفتُش فً كومِة الضائعٌن

 لعلك تلقى ال ماَن 

 الاي كان لكْ 

 هنا ..

 هنا كم وقفتَ 

 ٌرتِّل كسرى لدٌَك الصلة

 وأنَت تَكنًِّ

 بعٌدا  عن العالمٌن 

 لتطرَب أحجاَرَك المفقلة

 وٌبدو المكنً بقاٌا سجٌن

 أطلَت الوقوف َ 

 علك تلقى القلوَب التً تصطفٌكَ ل

 وتمضً 

 ألنَّك ..

 .عفوا ..

 لمااا احتكرَت الطرٌ َ 

 إلى جنٍة واحدة؟ 

ُتَك الخالدة؟؟  َجنَّ

 ودونك

 من هم على ِظلَك المستقٌم 

 وقد لبسوا ح َنهم والشَّجن



 

 

ٕ٘ 
 جبم

هم عنكَ   وفً سرِّ

عون!   كم ٌدَّ

 بؤنَك تمنُحهم كلَّ حٌٍن

 حنٌنا  

 توتكسلهم من خطاٌا المما 

 ألنَّك لم تعرِف البسمَة الواحدة

 على ِظلَِّك المستحٌل

 ألنََّك وحدكَ 

 َتُظنُّ بؤنَّ الطرٌَ  الوحٌد

 هو ِظلَِّك المستقٌم 
 ستمضً وحٌدا  

 إاا لم تصافح تلَك السحاَب 
 وَتعصُر من جوفها

 كلَّ قطرة 
 لتسقً الٌتامى

 عنَد أكواِخ ِجاِعك 
 وحٌدا  ستمضً
 إاا ما  لَت 

 نًِّح نا  ُتكَ 
 وتمنُع عن  ائرٌَك النشٌج.



 

 

ٖ٘ 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 

 تسؤلُنً

 إن كنُت جلٌدا   

د  إن كنُت فضاء  ُمَتجمِّ

 آدُم..

 تصرُخ فً أدغالً

 فً كهِف  مانً المسود

 تسؤلنً 

 إن كنُت جلٌدا  

 فً  منٍ 

 ٌحترُ  الكونُ  

 وفً صدري ٌتجلمد

  مٌن  ...

 ألمً ٌشتعلُ 

 وأنا فً ااتً أتقرمدْ 

 الموتُ » 

 الموُت  

ٔٓ 

 
 ااكرة الجلٌد

 إلى روح نا ك الملئكة



 

 

٘ٗ 
ذاكرة 
 انجهيد

 «الموت

 تتمنَّى 

 حباُت الَبَرِد المتهالك

 فً مقبرة األحٌاء 

 أن ُتَصهَر أٌاُم األموات

 أن تلتصَ  األنهاُر 

 بؤمواِج الفََّوَرات

 الموتُ » 

 الموتُ  

 «الموت 

 هل للموِت جنوٌن ووالدة؟

 هل للموِت شباٌب وسعادة؟

 هل للموِت شموٌخ وممات؟ 

 تعبْت كفَّاكِ 

ُم حَدَقاِت الكونِ    ترمِّ

 لملُم أبواَب األرِض الُمنَشقَّةوت

 وأنا َبْرٌد أشتعلُ 

 وجباٌل من َصَرخاٍت 

 وشقاٌء ٌنتقلُ 

 إنً آدمُ 

 أصفاٌد وصقٌعٌ 



 

 

٘٘ 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 وعااباٌت َتْنهملُ  

 وسنٌٌن من دفئكِ 

 لكن ما قدرتْ 

 فً فلجً تحتملُ  

 تتمنَّى أٌاُم البشرٌة 

 أن تتاوَ  لااِت الموتِ 

 (متخم)فً كلِّ مكاٍن جسٌد ٌؤُكلُه جسٌد 

 من ٌقرأُ فً الباكٌَن اآلٌات؟

 من ٌصدُر فً ح ِّ 

 األحٌاِء  كاَة األموات؟ 

 )فً كلِّ مكاٍن 

اِت األرضُ  ب ارَّ  تتشرَّ

 جنا اِت األحٌاء(

 وتنبُت فٌنا شجرا  

 من َبَسَماِت الشهداء 

 نلوٌهِ 
 نطوٌهِ    
 نسؤلِه         
 لكنا حتما  نجهلُه!            

 م2ٕٓٓ/ٙ/ٕٕالمكل :



 

 

٘ٙ 
انغيًت 
 انًحترقت

 
 عَ اس

 كلَُّك أمواجٌ 

ى   بدِم الرغبِة تتلظَّ

 حبُّك للمنفى

 ٌقبُع فً دائرِة الجسدِ  

 المستنسِخ من  

 أسفاِر الكربة

 أن تمضً

 حماال  تارٌَخ الكلماِت  

 وااكرَة الطرِ  المنسٌة

 ااكرَة الكهفِ 

 العائِد منُا سنٌِن الفتحِ  

 على خبٍر عاجل

 حٌَن ٌخبئ 

ٔٔ 

 
 الكٌمة المحترقة



 

 

٘2 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 فٌه ااكرَة الخب  

 المشتا   

 ااكْر ف

َرخاتِ   تلَك الصَّ

ح لسحاٍب   وأنت ُتلوِّ

 خبؤ عن مرعاَك الحلمَ 

 كً تح َم فٌَك بقاٌا العمرِ 

 وتمرُّ 

 إلى عالِمَك الورديِّ 

 لتصافَح ِضحكَتَك األولى 

 ودمعَتَك المابوحةَ 

 فً قعِر النسٌان 

* * 
 

 ال تسعَ 

 تبدو األغصاُن 

 على ضفَِّتَك األخرى 

 دون ظللٍ 

 ُت األعشاب تمنُحها فتٌا 



 

 

٘8 
انغيًت 
 انًحترقت

رقاتُ   تبدو الطُّ

 مهاجرة  عمٌاء 

 صخُب اللحظاتِ 

حلِة    ٌعاشُر فً الرِّ

كرى  وسوسَة الاِّ

 وااكرْ 

 حٌَن وقفَت صكٌرا  

 تسكُب فً الكاباتِ 

 نداء  أعمى 

 وتشنُ  أوراقا  

 صورا  

 للبلِد المفقود 

 مكشوَف الساقٌنِ 

 وحافً الرأس 

 وله عكا ٌ 

 ٌتشهَّى الرغبَة فً قدمٌه 

 ك أنََّك ال تبحُث عن وطنٍ تدر

 بْل أنَّك 

 تلَك األوراُ  



 

 

٘9 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 المصلوبُة فً ااكرِة الطرقات

*  *  * 

 ااهبْ 

 فالرٌُح بتلَك الساحاتِ 

َُ رُع قمحا  أطٌبْ    سَت

 وهنالَك ٌنمو الحلُم 

مِن الخائف  ٌتسلَُّ  إحساِسك بال َّ

 ٌ رُع فٌَك الودٌاَن المحترقة

 (كً َتْنبُت من )وادي النار

 ال ٌتون أغصانُ 

 المنهك الور ٌنفُث فً 

 من وحً الحلم 

 كً ٌكدو العشُّ 

 المؤسوُر فضاء  للمنفٌٌن 
 

  *   * 

 ال تاهبْ 

 الحبُّ هنا وهناَك الحبُّ 

 فل تاهبْ  



 

 

ٙٓ 
انغيًت 
 انًحترقت

 أشعلَُه شوُ  العشَّا  

 وموجاُت المجنونٌن

 فؤٌن ستمضً ؟

ع ح َنك للمحتاجٌن  كلُّ الطرقاِت تو ِّ

 وتقٌُم مع كلِّ نشٌجٍ 

 للجوِع وللموتى حفل  

 وهناَك ستشرُب مقبرة  

 مفَل نبٌِا القبِر هنا

 تاهبْ  ال

 سرقوا حلَمَك أم سرقوك

 وضعوا لكما  

 فً غربتك الكسلى 

 أم بركانا  فً قدمٌك

 فلدٌَك التارٌُخ المؤسور

 والحلُم المختنُ  المكسور.

 
 
 
 
 



 

 

ٙٔ 

انفصىل انستت 
في يراعي 

 انريح

 
 

 
 



 

 

 


