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ــــــــــــــــ      ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  رســ  م  ا اليد ا اقود     الــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــــــ ــــــــ    الــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــ   ـ ســـــــــــــ   ـ ـ   ـ ســ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ن ــــ و طر ا     الــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــ

ــ   الـغـوــــــــــــــــــــــــــ   الــــــــــــــــــــــــــ ــــــا ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ    انـ ـ ــــــاطانــــ  ـكـــــ  ر  ار 

ــــــــــــــــــــــــ    ــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ   تــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ك  ر  ار ان  اطان    الوــــــــــــــــــــ

ــ ـــــ    ــ    ارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تـــــ  ــــــــــــــ انـــــ ـــــ ــــــاطانــــ  ـكـــــ  ر  ار 

ـــــــــــــ    ــ ـــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ـــــ  الـــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ  2021  األطلـــــــــ
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 بداية

ة ططر فططختلططا  مةخططاوططدي تينتا مطةرفططب      ف  ت ود  ف   السطططططططططططططُور  
د
السطططططططططططططُور القططادمططب ع

ة ر ي  شفطف   
د
ف  لرب .  نو  الوصطو  لي  القرو  ت ر  لر  الققو  الي  فالر   ءشطي فخضط  مهاا ع

حةمل لكن الكرما  دتاء  دتاء  ناحنا تآهالنا تثلج لحناري لروبنا املرتاخب... 
د
   ل

  ...وزيزت  توزيز  

يحزنن     لجد نفسطط  ف  السططُور الحزينب  فما  ما يفنحن     لجد نفسطط  ف  سططُور ال ز  

سن سيةيّسن تستس ر رحرب الحياي منترا فالكق ر من املحُا  فمحُب تالحب  لكن لخعد كل ود 

الحب لخ ذ منا  زء تمحُب الفناق عذل  تالرقاء تالفنح تالحز  تالكق ر  لكن دونا نةمسططططط   

 فما يفنح تيشف  لروبنا تنسة ن  فقوي ون كل ما يدم  الفؤاد. 
ا

 لريًل

 ... توزيز  وزيزت  

  لحز   تإذا لمكنططر  سطططططططططططططة ن  ون لناءي الن طططططططططططططو    ونططدمططا ت و  ف  سطططططططططططططُور هططذا الكةططا 

الحزينب ت عةف  فال ز   دون   فطرن فبفتسطامة  تلخعد    لر  اتفتسطامب ال سطيُب الي  حمرتاا  

ا ونطد الكق رين فًل لخططل  اطا ومن حولط  تلطذعن    الكرمطا   فطططططططططططططفةيط  ود  مضطططططططططططططال تطاليطب  طدا

 وًلج النتح فرالج رتح  فكرمات .

   السُور ...لَ  من  حب لجده ف 

 يوسف ود  يوسف 
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 اإلهداء

 لي  كل من يخحث ون الحقيقب ف  هذا الك  الهائل من الكذ  

 لي  من يحتسو  الشوق كل ليرب 

 لي  املقهورين تمن  فخره  الظر  وويل 

 لي  الوال  الخائس

تاشوناق تالةقاليد تالةاريخ  لي  كل من ين     الحب حن   ينلخط فاملرةقدا  تاملذاهب 

  ...تالا نافيب
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 وصية  

   برتها ون وذا  الهو  

 تل وها ورياا لحظا  اشسيى  

 فر وها حرم  املخدِد  

 لةدر  ما فرل الفناق  

 وساها    لنلد ون هانها 

 ت   لنظن لذاك املةرثِر  

 فر وها    الفناق يقةرن 

 تلن اا حيى فاشحًلم بريد  

 ساها    لخك  موا ع   و

رد   فر وها  ن  ي سَّ

حند تترود  
َ
 وساها    ل

   برتها من ذا حخيباا 

ها لةذعن لرَ  الق ِص 
ّ
 ور

 فر وها فذعن  تلر  اشيام  

 فر وها وندما ترود سةدمِ  

   ترود حما   در  ونادها 

 فالنحيل ون الحمى لدر  

 نادري ه  عيالولب 
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 عيف الق  مقيرها عيف؟  

 يا لر  الرياي   لنروها  

 ت ويدتا ورياا ذعن   

 لولوا لها مكدر  

 يقةره الريل تيواريه ال خاح 

  نِر يا حر   ل   نالهد 

 ت ل وصب مساء مخرثرِ 

****** 
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 رسالة إلى نفسي

 وزيزت  نفسي  املةرخب  

    لكف  ون هذه املهزلب

 ف  كل يوم مرضرب  

 وزيزت  نفسي  املزعاب 

  ما آ  ل  فاشذ  تشرنين

 تون املةاوب لن نف    

 وزيزت  نفسي  املةفانيب 

 هل لِ  ا ن ناا 

 ون كل  مٍن  اا 

 وزيزت  نفسي  املةخاهيب 

  ترخر لوا  الزاهيب

 ت رهقر رتح  املةراليب 

 عف  ون فؤت  مةرخا  

 ت وين  فيى طمس فالنائخا   

 تررق فقشب  منيا   

  مامه الحر  ما 

خب   وزيزت  نفسي  املةرَّ
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 اق سم 

 صاحب الاسد

 

****** 
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 رسالة إلى مجتمع 

 نحيب 

 ذا مجةم  يرشق النحيبه

 واش ود  النحيب  

 تنيب 

 لن  فيه كل تنيب 

 يميل لي  ال نيب

 عايب

 فكل شي ء عايب 

 ف  عنبه  

نِه عايب  ف  سُّ

   يسةجيب

   يسةجيب
ا
 لكل  يدي

 تلرسيئِب يسةجيب 

 وندليب 

 لرزائفا  وندليب

 تم  ال ادلا  يطيب 

 اق سم 

 حائن
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 رسالة من عجوز 

 من هذا الذ  يُنق فاب 

 الفنح؟!

 من  ين  تى؟ 

 تمنذ ميى؟ 

 تعيف؟ 

  نا  رض هانتاا اشلدام 

 عاوز منةظن  رهقةه اشيام  

   فخ  لرفنح فحاي 

 عاوز    يخاي 

 ميى يشاء الن  تيمو  

 لينجو... 

 املنسل

 عاوز 

****** 
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 رسالة عن الخيال

 الخيا  هو ذاك املنفذ الوحيد 

 املهن  الوحيد الذ    دع فيه نفسي  

 نافذي من الخيا  لكف      مد ونق  

 شر  ما ل   نره  

 شر  اشمنيا   

 الفسحب الوحيدي الي  لجمرن  فخحًلم 

ا لي  مق رب الحياي   ت وود مسنوا

 ليترنح  سد  فحخرها من  ديد. 

 املنسل

  سد يتنفس 

****** 
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 فتاة   إلى  رسالة

  يتاا النليقب نحن الن ا  نرشق النساء 

 نقدسهن 

 نسمرهن ما   يقا  ف  اشتنيا   

 تما ل  يرقه الشرناء 

ا لقيقارالنا   ن ن  من   ًلتان تلنا

 لُ ر  رتاحنا فذعنهن

 هذا فقط وند الخدايا  

 تبردها... 

 نتان 

 نةقرب 

 نة  ر 

 نةروذ  

 هذا كل ما ف  اشمن. 

 

 املنسل

 ر ل فنق 

****** 
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 رسالة إلى خائن  

من. لحيب مرُني   فالسد

  ياا الاماد  

 لَ  لحيي  هذه  
د
  برث

 ود   مل ح   ل ل   لجد ل   ثن 

  ت لجد من  فقايا لرتشف 

لر حياي السقِ  
د
 ورها لجدك ذ

 ول  ارل  لنت  لها فضَ  آهال 

  عةافه 
ا
  ت تشاهد حامد  نرش   اتيب

 ورها لق  فيد حافن لبرك 

 ول  حده  ينت  لها ساوال  اش  ري 

 امةب  ورها لضح  ف

 

 املنسل 

 من ما  اشمس

 

****** 
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 رسالة إلى حي

 رسالي  لحمل لَ  سًلم  

 من ح  ذاق مو   عبر من مول   

 يا  ياا الح  ف  القرو 

 تاملير ود  الورق  

  

   ترر  ماذا  ن   

 دون   لص وري   

 ت ذ وهد من   ن   م  :

  

 صورلنا من بردك  ريب 

 يناها    وافن ورينا 

 يا ح  القرو  مةنا نحن من بردك 

 تنثرتا الورتد ود  لخورنا  

 تسقوها املاء 

 تلرو ورياا اآليا  

 تترثوا ما لمر  من دنان ر 

 ل  نحن لي  اليوم نتنفس  

 تهذا فنق عخ ر 
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 "هناك فنق عخ ر ف      لمو  ت نر ح  ف  القرو   ون    لحيا تمير ف  كل مكا "

 

 املنسل 

 لنسا  ود  ليد املو  

 

****** 
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 رسالة إلى حبيبتي 

  هان  كل منار 

 تلذتلين  

  هان  كل دف ء  

 تاحضنين 

  هان  كل ترقيد  

 تافهمين 

  هنب  نحو  

  ت النعين  

  ت رلد  لرفناق آياله

 تملرمين  

 ت لةد  ليا  الظمخ 

 ت رتين 

 ت سق   سد  الرُش ف . 

 

 املنسل 

 منةظن 

****** 
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 ليإ  رسالة

 النسيا  يساودك ود  نسيا  سخرو  ضحكب تمولف سا ن 

ا يفرل  ل   نه لد يعاز ود     ينسي   ل   تاحد  فالذاعني لطو   تالنسيا   يضا

 

 

 املنسل 

 صاحب النسيا  الخائن 

 

****** 
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 رسالة إلى هاربة 

 لر  اشتنيب الي   هدية  لياها يومها  

 سواها. عنر    مر  ما ياد  ل  

 لرَ  اشتنيب  وز ما يكنهه لرب  

 لرَ  اشتنيب يا  ياا الهاربب  

 ترتزم ود  فكائ  كل ليرب 

ا   ت  لخاي  مقر  لماما

 ترزا رتحها ف  كل مني 

 تتشق حنجنتاا الحزينب 

 من   ل دموع   

 تود  اشسرو  ذاله  

 ت  لقف ل     لخررر  

 تتان  وند النحيب  

 امل ادري لر  اشتنيب  ياا 

ا  مقر  لماما

  

 املنسل

 صاحب اشتنيب
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 رسالة إلى الرئيس

 يا سيد املترف    

 سيده   تبًل لحيب: 

  تلئ  الذين ينامو  فًل مخت  

  تلئ  الذين ينامو  فًل مخت  يمكن  فنائا  

ا   فه  ر ي     دا

 ليسوا فًل مخد  فل فًل مخكل

 سي ةاووك  نفسه  فداء فُونا 

 سيد املترف   ليقن يا 

 تسةُي  فنائا  فصحن رز 

  ت فُرام  دم  

  ت فما يتخقى من مائدي حافية  

 لُي  عما لناه   نر 

 ت ياع عما ر تا  سقوا منازله  لخل    يسقُها املُن

  تلئ  يا... فطامة   رلام 

ا.   فتر  لخل    يمولوا  ووا

 

 املنسل 

ردم  مد
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 رسالة إلى ظالم 
 

 فم يخب ما كا  ف  لوٍم 

 ا  كا  لنا ف  الن يب مقرها

 تما ف  مو  تشف   

 فكل  دم لةر  الُنيق ترتدها 

 ل   نر فاليوم زائنها

فى كل مظروم تمسِمرها
ّ
ش

َ
 ت

 ل  لحسب لهذا اليوم حيهاا 

 يرمر كل ص  ر تعخ ر حيهاا 

 لر  مشيئب الن  مخارك  

 وري  تود  من فُنيق  سارياا 

 

 املنسل

 يطاا فوح  سمه

 

****** 
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 رسالة إلى حر 
 

 وزيز  الذ    يحةوي   س   

 يمو  الرخد امليةب نفسها الي  يميتاا الحن  

 تلو كا  هنا فنق عخ ر ف  ودد  يام كل مهاما 

 لكن الهاايب املحةومب ه  مو  عًلهما  

 تربما يمو  الرخد  ادتء 

 تيحمل نرشه ود   عةاا م ُاي فخد   من الحنين

 برد وذا  طويل فينما الحن يمو   

   لن  له نرش يحمل 

  ت نرش يحمره حفاي

ا    ا     هناك فنق عخ ر  عخ ر  دا

ا   ف   الذ  يمو  وخدا

ا   تالذ  يمو  حنا

 

 املنسل

 فاهد ويا  

****** 
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 رسالة إلى عاشق 

 كل مرنعب لطوضها م  الذاعني   

 لخعد    النتيجب سةكو  مرنتفب وند فدايب املرنعب

 ل  كل مرنعب لطوضها م  ذاعنل  سةكو   نر املهزتم فياا مهما حاتلر للناع ذال  فالن ن  

ا يضي  وري  حاضنك   سةجردك الذاعني القاسيب  ردا

 كل مرنعب مرها  لنعها

 كل مرنعب م  الذاعني  هن  مهاا 

   لحات  اتسةمنار  اا. 

 

 املنسل 

 من هزمةه الذاعني

****** 
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 النساءرسالة إلى  

 ود  املن ي    تع  مرنى: " ناا ن ف املاةم  ته  الي  لرد تلنب  الن ف اآل ن"

 

هذا الوصف لوحده يكف     لكو  لويب تصرخب كالحديد  تود  تنار هذه املسؤتليب ورياا    

 لة نا  تلةحمل حا  هذه الربء النبان  تلحافظ ود  ودم ليهار ضرفها لدر اتمكا .

 

 املنسل 

  ا   حد الن 

****** 
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 رسالة إلى ُمعدم 

 ترا  لنةفق 

 ملر  نرري  املقُر   

 تذاك القميص املنل  

 تفةاي الخبز 

 تلر  الريا  الي   ضاع الاوع نجومها  

 تاشحًلم الخائسب 

 تافتسامة  املخُنب فالخكاء

 تبرال من افيا  فرن   

 تلافيي   

 تحنتٍا فالر وةيقب 

 الُرامتسخلص وري  ل ب ون 

 ول الكذ  يشخر  

 ور  لن  النجوم. 

 

 املنسل 

 فاون 

****** 
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 الة إلى كاتب  رس

ا ما يطدش صوري الخرد الناصرب ه  الساسب    دائما

 تمن يطترق هذه القاودي تيحات  لوادي ن اوب لر  ال وري هو الكالب الادين...  

 

 املنسل

 الخرد 

****** 
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 رسالة إلى العالم

  ي نع  السًلم الذ  لنته ف  ت وه الرافق    

 ت  اشما  الذ  يةقم و  

 فهناك حنت   رف الكواليس 

 حنت  فرواء

 ن را  تبكاء 

 سهن ليٍل  

 تدموع 

  حًلم مختزي   

 تضحكا  مؤلةب 

 كرها حنت 

 سةظهن  سائنها 

 رداء  فيال

 ينلديه الن س

 

 املنسل

 ت ه وافق

****** 
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 رسالة إلى غائبة 

  طنق  الخاَ  

 لرَ  الخاتيب 

  طنلياا ورها لقف 

  ت فيدِك ترةد   

  ت ليقل الةرب 

 فا  فؤسي ... " فيي "  

  درا  تنفي ... " حانت "

 الناومب... " املخررب" تسادت  

  

 ت نا ... 

ا
ا
  ميرنا نخ د  مل

 آلَ  الفناق   ل   

 ل  وذا   

 ل  مو ... 

 مو  لألحياء 

 لهن لرررياء 

 حُب لناِر الشرواء  

 ث ... 
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 يرياا مو   

 فخطنق  الخاَ . 

 

 املنسل 

 صاحب الخير املهاور 

 

****** 
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 ل    
 

   خططن  لرَ  الريو  لن   

 زائنها الريرطططب

  صد  ف  محنا اا  

ا    رع  فاعيا

  همس شذنِ  

رِ   
د
  طرب ك

ا   تالوذ هاربا

ا لحضن     هاربا

 هذه الريرطططب 

   خططن    نك  

ا     ن  مها نا

ا حانت    مها نا

ا  ا بريدا  هاربا

 نحو   نك 

 هذه الريرطططب 

   خططن  فرنِك  

 هناك  جئ  

  جئ  وافن  

 كل الحدتد  
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 لاصد  سحنهد 

 ضائ   تسُهد  

 هذه الريرطططب 

   خططن  ليرِ  

 هناك طفل  

 يكنه الظًلم  

 يردت يًلم فرنِك 

 ماعقا لنبِ  

 لي  اشفِد 

 هذه الريرطططب 

   خططن  وُنِك 

 ذاك الزك 

ا  ليفوح رتحا

 لنرش لرب   

 يمأل صدر  

 هذِه الريرطططب 

   خططن  رتحِ  

 هنال  مو    

 يجو  الفضاء  

 ي يب الفناق 

 يقةل املسافِب 
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 هذِه الريرطططِب 

 لنبِ  
د
 سخمكث

 هذِه الريرطططب 

 

 املنسل

  جئ 

 

****** 
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 سى واألركن الهوى  
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 من ال يمسك الكأس غريب 
 

 هناك ف  زاتيب املنلص

  نر تكخس  ت   حد 

    حد يدر  فنية  

 ت   نر لدر  فحال   

 ثمل    ترنا ما الرمل

 تلخقى هكذا لي  املساء  

 شن  حخيب  
ا

 لخقى ثمًل

 ت    رٍض لخلف حخيب  

 تيح   السهن تيفنغ الكخس

 تلنكر  الادرا  فًل رحمب  

 تلخقى الذعن  لًلوب الخمن

 تلخقى فًل ديار الحخيب  

 تلدار  تحدل  ف  وويل

 تلزيد الرويل فًل  نيس  

 تلحمل نفس  بريد  

 ون كخس  تالانائد 

 تلةقرب ف   اشرصفب 

 لحيا ف  حي  تنيب 

 تينحل ذهن  ون الهو   
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 ت القرب يس ر فنضيى الن يب

 

****** 

 

ا لي  حانل    ث  ترود تحيدا

 ت از  املساء تي ازل   

 تلةرمد الرزلب من  ديد  

 تلنم  كل الرقاءا  تاشحاديث تالنحًل  

ا    تلحمل اشتراق مجددا

 لةقص ود  اآل نين مًلمح الحخيخب.  

 

****** 

 

 لو كا  هناك  لف شي ء  

 فهو لِ  

 عف  ون ذاك الترنح 

 الترنح ف    درا  الشكوك

 اطفئ  فمس ت رلِ  

 الي  لةرر زهن النبي  ف  ت نتي .  

****** 
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 بتسمت إ لو  
 لفتسم   

 ال خاحليحل 

ا    لو كا   لف صخحا

 من ت رِك يًلم  

 عف  ون ذاك الترنح يا حخيخي  

 ود  ساحٍل 
ا

 رمًل
 لو عنرد

 ملا تُير ت ر لدمي  

   نق  لر  ال  ري القالرب 

ا   ت حخين  عما يريق فنا حخا

ا  تلو كا  هناك  لف حخا

 فهو لِ  

****** 
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 مهرًا لعينيها 

 سخ ترع  نب 

 ت طرق ورياا  سمِ  

د َّ  نةه  فِ  ف  الهاايب   وَّ

 سخوخد حيى يق  تلوف  

ّك  خين    تيدد

ا    ت صوم دهنا

 حيى ينف  ت ه  رايةه ال فناء 

 ت زك  حيى ود  اشتنياء  

 ت فن حيى  ارَ  السك ر 

 تاهان كل مر يٍب  

 ت سكن فيو  املساع    

د َّ  نةه  فِ  ف  الهاايب   وَّ

 

****** 
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 ليل 
 
ا

 سخ ترع ليًل

 يشخه فرنك  

ا  ا  دا  داعنا

 مقل   ر   

 فيه دفئ   

   رد لليه  

 برد فنال   

 ت   ريد ال خاح. 

 

****** 
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 ق ارورة الظلم 
  نِر 

 
 ياملب

  ميرب رليقب  

 حضن  فاحش الدفئ

 عايخب  

  نِر 
 
 ياملب

 ونيفب اتحساس 

 فرنك ليل ويد داعن  

 ونيدي

  نِر  
 
 ياملب

 ساحني النظنا  

 افتسامة  سحن مرقد 

 رهيخب  

  نِر 
 
 ياملب

 لالرب اتفتسامب  

   نك نان  رفيق 

 لذيذي

 فيا لير لر  الريو  لو لنمقن 

 لنمقن  ملحب 

ا    تلندين  لنافا

 تل خح  ياملي  
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 وجه اإلشتياق 
 تراي  لنقةل اتفتياق  

 لنه  عثر مما ترن  حنتفه 

 لحتراق ربما لف  فخفتياق ص  ري

 تراي ... 

 فية  ك    ترود  ت هدم  

 ت لةد  ساع  البريد ك    نرةمد النسائل تنقةل س يل الوصو  

  لةد  سائق القُار برد امل ادري 

 تمرا نحنق محُب القُار

 ن ل تنقُ  الُنيق 

 نمح  كل شي ء يرةمده الرافقو  ف  ال يا  

 ننم  اتفتياق يقخ  ود  رعختيه .. تلقةريه 

   شي ء نترعه مما سخق 

 املسافا  تليُرق ورينا مجنمو   ت    شي ء آ ن نقةل 

 فقط تراي  لنقف فو ه ا حتراق... 

 

****** 
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 بريد منتظر 
 

ا  يا صاحب الكف هائجا

ا    فنحن  فنخخ فبن  مكدرا

ا ا مرُنا  لل ي  وهاا سًلما

ا     ت حيى ذم   ت عًلم  مخترا

  هةف يا طارق   نَ  رسو  

 ته  ون حاي  ميؤتس سؤت  

  هةف تا ر  الخاَ    لنةظن 

 تدع ليل الّةرّو  يندثن  

 لل ...." هَ  تاواَك"

 تلرباا  فَر لنؤياَك 

 عال تلرها عق يدي 

 لر  حوريب الفؤاد فنيدي

 
ا

  طرق ونا  لسانَ  مهرهًل

 
ا

 فذعن  سمها الخه  مهرهًل

ا   فماي  ب  ر الحر د موودا

 
ا

ّسًل ا  ت رد
ا
ا  ت طارل  فًل هائجا

****** 
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 العاشقين ليل  

 لاري يفقد القر  دتيه  

 ت سمِ  هار  

 يفقد الريل لونه 
ا
 تلاري

 توخق  تائب

 يرود لنا ال خح مكنها

  يا ت ه  ذافل 

 تيُند الظهن و نه  

 تلحن  ساعن  

 يجن ال نت  ود  الذاعني 

 تهمس  حافن 

 ف  اشذها  حافن 

   ف   نا ن 

 فرِ   نِر اشرب  تالرشنت  

 ت نِر اشتراق تالقر د 

 تما ي  ل  ما يةطرل من سكنا  الفجن

****** 
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 وريثة الشعر 

  نر من ي تشبا   القافيب

 منةظمب توميقب 

 لرون   اشفيا   

 تلنل    ود   سيى الرافق   

 تلتر م   الهو  

 تل فر   الشوق 

 تلةمةم   فجزل  الحز  

 تلهاك   الخيانب  

 تلطن    ون اشتراق

 لتسكن  الاناح

 لر  الاناح الي  لرةخم ف  

 تتشةرل ف  

  نر يا مجنمب 

 نة نى ف  نحن املحنتلو .

 

****** 
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 هاوية الحب 

 ث  لخ ذنا  لدامنا نحو الهاتيب

 هاتيب الرشق

 ندتر فياا

وِود 
َ
وود تن

َ
 ن

 تنسهن تنةرب 

 تنةذتق السق  

 كالسكار  تننتشف ال بر 

 تي وينا  

 تنةرد  حدتد الوال  

 تنرشق  

 تنمسيى فحز  

 تن خح فمقره 

 تنسةمن  

 لي     ي فرنا الوال .

 فقايا محات   

  لُن فالقن  من دارها

ا   مجبرا

  سم  شي ء وهاا  
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 ون ضحكاتاا املةراليب  

 ت ن ر لي  همسها م   ديدها

 ت حات  الةجاهل

 ت لنك  ثنها ت رحل  

 فل ت هن  

 ت لظاهن النسيا  

ا فالحياي  منحخا

ا له  تلذاك الهو    تلخا

 ت ف ق فو ه الحب

 ت ضح  حيى ال ناخ 

 الهو ت فن  الخمن 

 ت مكث فمفند 

 تترود ال ور  

 تيرود النحيب 

 تيحيا اتفتياق. 

****** 
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 أسير الهوى 

  نا  س ر ف  ويوناا

ن فحسهاا   توقد   د

 لنان ... 

ا   ما لنان  متزنا

 ف احخك  تل  فجنوناا 

 لظن؟... 

ا دتناا    لظن صبرا

 الهث  رف شاوناا 

 فدفئاا... 

 اااااه يا دفئاا 

   مقيل لدفئاا

 َمولد  مِن دفئاا  

ا...   مترنحا

ا فق نها   مترنحا
ا

 ثمًل

   وُن سو  وُنها  

 يا ليرها... 

 يسخق  لف ناار ليرها

 نسي  تم نى تربي  صخحها 
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   لنجن ... 

 ا    لنجن   يا صاحب الفنج

 فخنا مسحور  فجزلها  

 لخكين ... 

ا  ا فخفنح مخةهاا  لخكين   لفا

 ما فكاء ل  لشولها  

 فيخت  املساء... 

 تلخت  حخيخي ... 

 تيرود الشان تامل نى  

 ت نِر يا مررمي  يا مرهمي  يا صديقي  تانب   

 لي  مطدو    ذرع  

بّر 
َ
 تندار  الحز  حيى ع

 تنجن  دموع  تصبر  

 تينجد  ليرها الخفيف 

 تلنلص لةخذ  لر خح  

 فتشنق حخيخي ... 

****** 
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 رسامة الكلمات 

  عةب  ما ليسن لِ  من تصٍف 

 تحدثين  وند الرافق    

ا    ما  نا لارك حخ  يوما

ا ون طنيق املةرِب    ت مةطرفا

  طرق  ونا  فوق املانو  

   فضه هللا ت  عذ   

 ماي   رِك مترددي 

  ائفب 

 مةمةمب  

 هر  الناس لدر  فحٍب 

 يّ دعد الا را  تالحِ  

 ت هةف  فذاك السمن الذ  

 لةرةه وندك ا مِس  

 ت  بر   هل الهو  تمن ونفوا

  ن  لالل  في  كل السمند  

 ت  لتردد  من ها ٍس 

 وذ   لنيه  ت لةررقِ   

اسخري  ما ل  يناه   وافٍق يوما
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 تزٍ  تحٍب تليل حمٍن 

 تحضن يدتم تبكاء 

 تملسا  عف   هو اء  

 ت ضحك  ل ر  الفنحو  

 تينبان فرو  ففة    امرة   

 ت ن   حخ  تما يدر  

    وافٍق فرون  تحب   

 ت همسي  فخذ  الفؤاد فخسمِ  

 ترال يه ت فةريه تداوخيه 

 ت وةد  صرداء ال نى 

 تما ِتنى الحخيب ل  حخيب 

  رضي  تموطن    فخنِر 

 تباق  الناس  تنا 

 

 

****** 
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 بيت نكرته القصيدة 

 من  نَر؟  

 
ا

   لة نع   هًل

ا ما   نا فوصرة  يوما

  نا اتلجاها  اشرب  

  نا حر   ضاع 

  نا فاون ذائ  ال ير

 تدرله القافيب  

  نا لائد سار ف  املقدمب  

  انةه الجحافل  

 تما  نا  رك فاعيب  

نعر 
د
 ث  ل

 مخت  فًل 

 فًل مًلمح

 فًل  لًلم  

 ت نر اآل  لة نر   الضياع.

****** 
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 آية الحسن 

 ت ن   راِك   مره   

 ل  لل الناس ت   عثرتا  

 ت نِر الشرن تالنثر

ظّ  الشرناء تمانثرتا 
َ
 ما ن

 طولها زمخق حماها هللا 

سن منحسند    تفياا مرنى الحد

 ف  ث نها م نى يشخ  ليد   

 تبرد ذاك الق ن  الريل يندثند  

 ماي  تلقو  الناس

 ل   منوا ت   عفنتا 

 ت   تي  
 
 ت نِر معازي

 زما  اتعااز تمن نزلوا 

ا تبرينيِ     منر فاهلل ربا

 د لب اتعااز تالكنمد 

 

****** 
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ا

 كانر   تسمرن  تز 

ا لي  الشني  املسةقخد   لحسخا

 

****** 

 

 الحب لألتنياء  

 الفق ر له فنا املحاتلب ما  فن 

 تلوافل الدموع. 

 

****** 

   لنةظن هنا  

    مل من وودتا   

 ت املقبري وند ذل  الُنا. 

 

****** 

  تد    ين  الفقناء حخيخي  

 فالنظن للياا ينسي . 

 تماذا ينسيا ؟ 

 الاوع  فريوناا تشخ . 
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 يا لن  ملاذا وندما ينادت  فخسم  الةفر؟ 

 ت سم   حسخه لشخٍص تنيب؟! 

 

****** 

  نِر الرقُب الي  الةقُها هللا للانب 

 وندما لفتسمر.

 

****** 

 وزيزي  

 كالشُن اش  ر من ل يدي  

ا كالباا. ان يرما  سد

****** 

 النظنا  اش  ري للياا 

 كخن   نظن لي  حخل املشنقب 

 كا  فنالها سمي   

 حز رلخي . 

 

 

****** 
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 ه    تشخه ال شن   

 فل اشفياء  

 كالقمن  السماء  ت النسما . 

 

****** 

 

 فا  تياف  يره  لرم  ليجنم

 لير س الورق السواد 

 تيرُخ كل شي ء من حوله فذعنك 

 تينم  وخاراله ود  املاري

 تيقةرن  تالدفالن

 ث  نكنر الفكني ف  اشيام املةخقيب 

 

****** 

 ماذا نحةاج فن ي 

 ال بر 

 ينةه ؟ تميى 

  يام تلمو  تينةه  

 

****** 
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 هل   برها وما  ريد؟ 

 تماذا لنيد؟  -

  ريدها -

 ستةماد   -

 

****** 

  نا حخيسها  

 حخيس من؟ 

 ه 

 حيى لنسيى 
ا

 ن  طويًل

 منذ اليوم هاننا النوم. 

 

****** 

 عيف   برِك     ارت  القخيحب ت ازلن ؟ 

 عيف ي       برك  ناا لحات   توائ ؟

 مسةر   تلظنن  ر ل  

 تلفرل الكق ر 

 تتسمرن  لر  الكرما 

 ل   نا ود  الرهد الذ  نكقر فيه. 

****** 
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 لالر:  هّب لنجدلَ  يوم لنيد. 

 ف دلر

 ت ردفر:  فدي  فخم  ت ب .

 ف دلر

 فخعمرر: تبنتح . 

 ف دلر

 فخحةجر 

 فهنبر.

 

****** 

 

 الكرما  ضحيب 

 يةًلوب فنا الرشق 

 تنحن نةًلوب فالكرما  

 

****** 

ز ؟ -  تماذا ل  تزاك الحد

ا -   سم  ن ما

  ّيا ؟ -

  نِر.  -

****** 
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ةرر املسافب ف   املةحاف  ؟  
د
 يا صاح ماذا لو ل

 سننةه . 

 من الشوق؟ 

 من املسافب فقط  لما الشوق ينةه  برد موت . 

 

****** 

 لا  امل ور لفتسموا 

 لفتسمنا

 تبقير عذل  

 ث  لنعن  ترحل 

 ربما  وةبر ت ود    يرن  شي ء  

ا.    حينما فقير تحيدا

 

****** 

 

  نِر   تشرن  ماذا يرن     لتناسيى  

   ترنف  ماذا ترن  املحاتلب

 محاتلب للناع نفس     كل شي ء يمن 

 محاتلب    لنسيى نفس  من الدا ل  

 كل شي ء يقةل  

 اشحشاء لةمزق  
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 لحترق  

 تاملحاتلب مسةمني 

قةل 
د
 ت نر لحات .لي     ل

 

****** 

 وندما  رق هللا الني 

 تضر  ث  فد  

 

****** 

 

 لرَ  الو وه الي    لحمل وينيِ    ترةبر ت وه

 لرَ  اشياد  الي    لمر   نامرِ  ليسر فخيد  

 لرَ  ا حضا  فاردي الي    يمرؤها دفئِ  

 لرَ  النظنا  

 الهمسا 

 اللحظا 

 فارديتحيى اآلها  الي    لمر  منِ  شيئ 

 ل   نِر دفئ 

 

****** 
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  ريد  حةضان  للحظب 

 لدليقب  

 لساوب تاحدي ت عةف  

 لرشنٍ 

 ليوٍم  

 لرمٍن 

 لدهٍن سخعةف 

 وندما  فك  

 ملرم  فةات  فحضن  شعةف 

 وندما يدق املو    ناسه  

  دفنين  فحضن  شعةف   

ا   وندما  ذهب هناك بريدا

  ويدين  لحضن   

    عةف  تلو  عةف   

 ت    عةفير  ريد الخقاء.  

 

****** 
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 موعد ال يأتي 
ناِق كخناا   شصبرَ  ود  الفد

 اشمس فوٍد تمووِد  
ا
 تائخب

خنن 
َ
وِق ك

َ
 َتفررنَّ فموع الش

ِد فَمفحٍل مَةورِد 
َ
ًللياا ال   مد

 
ا

 ت  بر  القرب  ًلفها لائًل

 الفجن للناع فةودِد 
ا
 وائدي

  فيضي  َودَ  فنظني لنهقن   

 تفد  ود  ذاك القرب املةخدِد  

  ت  سرفين  فن ِ  زف رِك 

سرِد   يترالص وريه الفؤاد تيد

َقُّع  
د
ع  تل

َ
 ت  لقُ

 تصا  الرشق املةجدِد 

ؤ ملحِد    فريني  ِلمند

 فق  ونيد  متشدِد 

 تن  الفقنِ 
ا
 ت نا مَن 

 مةرخِد نحيل  رضي   

 

****** 
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 ماذا لو أتت و 
 لحايد   

  لترب  تلحايد   

 لًلوب  بسالي   

  لةرين  ت رعضي   

 نحو  ت  ةخئ  

 فحضن  ت وخث   

 ففكن  تلف 

 ود   نح  ت رلصي  

 فُول  تلمايد 

 فط نك ت لةد 

 صبر  ت تو  

  يمان  تاهنب   

 ت ر ع  
ا
 لنيخا

 ت لفز  فحضن  

 ت فك   
 
 عُفرب

 ود  عةف   
ا
 فولا

 
ا
 ت ضحك  فجخي

 ت ننين  ت لرقين  

 ت حضنين  ت هانين  

 لخرين  ت نانين 
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ا   ترود  ثمب  ياما

 ثمب  فياء   ترود 

 ثمب حا      ترود 

 فررمين   

 ود  حضن  تلخرين   

 فحناري املساو  

 ت فهقين  

 كل هذا  ت  لنعين ...  

 ث  لمايد   

 ت لترب  تلمايد  

 تتسرد  لاوف   

 ت سكن  

 اي     يح   اشفِد.  

 

****** 
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 حبيب ال يبالي 

 ي فرن  حخك  صفرب 

 تها  نا    ه  ت   ذر  

 ت  لكل رتح   

 ت  يندون  سهن  

  هو  فجنو  كخنن  

 مترنح فريل  من 

 ت خنن   ُوات   رفه 

    لخره  دت   ثن

 يوم  حخ ةك  كخن 

 مذنب  فا  ف  سقن

 لروبك  كالحان ت نة  

 لرو  فديدي كالزبن

****** 
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 زائر الليل 

   خططن  لرَ  الريو   

 زائنها الريرطططبلن  

  صد  ف  محنا اا  

ا    رع  فاعيا

  همس شذنِ  

رِ   
د
  طرب ك

ا   تالوذ هاربا

ا لحضن     هاربا

 هذه الريرطططب 

   خططن    نك  

ا     ن  مها نا

ا حانت    مها نا

ا  ا بريدا  هاربا

 نحو   نك 

 هذه الريرطططب 

   خططن  فرنِك  

 هناك  جئ  

  جئ  وافن  
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 كل الحدتد  

 لاصد  سحنهد 

 ضائ   تسُهد  

 هذه الريرطططب 

   خططن  ليرِ  

 هناك طفل  

 يكنه الظًلم  

 يردت يًلم فرنِك 

ا لنبِ  
ا
 ماعق

 لي  اشفِد 

 هذه الريرطططب 

   خططن  وُنِك 

 ذاك الزك 

اليفوح   رتحا

 لنرش لرب   

 يمأل صدر  

 هذِه الريرطططب 

   خططن  رتحِ  

 هنال  مو    

 يجو  الفضاء  

 ي يب الفناق 
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 يقةل املسافِب 

 هذِه الريرطططِب 

 لنبِ  
د
 سخمكث

 هذِه الريرطططب 

 

****** 
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  حبلو كا  هناك  لف 

رِ  
َ
 ف

 عف  ون ذاك الترنح  

 الترنح ف    درا  الشكوك

 اطفئ  فمس ت رلِ  

 الي  لةرر زهن النبي  ف  ت نتي   

 لفتسم   

 ليحل ال خاح

ا    لو كا   لف صخحا

 من ت رِك يًلم  

 عف  ون ذاك الترنح يا حخيخي  

 ود  ساحٍل 
ا

 رمًل
 لو عنرد

 ملا تُير ت ر لدمي  

   نق  لر  ال  ري القالرب 

ا   ت حخين  عما يريق فنا حخا

ا  تلو كا  هناك  لف حخا

 فهو لِ .  

****** 

 

 



  ____________________________________________________________________________ رسائل من البريد املفقود 

67 

 

 
 
 سخ ترع  نب

 ت طرق ورياا  سمِ  

د َّ  نةه  فِ  ف  الهاايب   وَّ

 سخوخد حيى يق  تلوف  

ّك  خين    تيدد

ا    ت صوم دهنا

 حيى ينف  ت ه  رايةه ال فناء 

 ت زك  حيى ود  اشتنياء  

 ت فن حيى  ارَ  السك ر 

 تاهان كل مر يٍب  

 ت سكن فيو  املساع    

د َّ  نةه  فِ  ف    الهاايب وَّ

 
ا

 سخ ترع ليًل

 يشخه فرنك  

ا  ا  دا  داعنا

 مقل   ر   

 فيه دفئ   

   رد لليه  

 برد رحير   

 ت   ريد صخاح

****** 
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ا من      ونا  ين لروذين هنبا

 ل    اشيام لنسين  

 ت  املسافا   

 فخما سكنى القرب

 فخنر القرب تالسكنى  

 تاما  تنيا  الحب

 فخنِر الحب تامل نى

 مناف  النتحت ما 

 فخنِر النتح تاملنفى 

 ت ما  نا  

 فهو فخنِر 

****** 
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 كانر حخيخي   نانيب  

ترْك للاما  شي ء يوا ه فه اشفياء. 
َ
 ل  ل

 

****** 

 الحب   تروه صاحب الحانب  

 وندما لَل في  الخمن

 

****** 

 تراي  نطرق   ةًلا   -

 تعيف ذا؟  -

 لطون  .  نا  وُيِ  ثقب  ت نِر    -

 

****** 

 ه  عةا  منةظ  السُور 

 ت نا الخُخ املُخع  الوحيد فيه. 

 

****** 

 ما الحب؟

ا.  ا   ت لكمرها ميةا  الحب: هو محاتلب  ت مطاطني   ما    لكمل حيال  حيا

****** 
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 لالر: من  نا ف  وقر ؟ 

نا ف  وقل ر ع      ختاا: ود

 ترثه من مجرس  فيه. 

****** 

 كاملو  طخاوهد فالهو  

   يرنا من مر   

 تمن فًل  بٍز فيةهد 

 

****** 

 من سنق لرَ  املًلمح النفيقب؟  -

 سنلها من   يرنا شي ء وهاا. -

 ت نَر؟ -

  ونا فكل  ط من ف ما   ردها. -

 

****** 

 سنرةق  ... 

 تلةرالب النظنا  

 تنخك  

 تالذ  يخوح 

 لقةره الكرما  

****** 
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 أمنية شاعر 

 لقن ين فرن  يا لية   

 لَدّتنر في    مل لافيب 

 ت تز  من وينيِ  طن  

 يشف  لروبنا الخاعيب 

 ت وزا ود    ًللِ  وزا

 يُفئ حز  القنت   الاافيب 

ر سن    فَيكبد
ا
 لما  نر تائخب

 ت فنع  ف  زهو الرمن  اتيب 

  يا ح  الحخيخب  ورموا

 لرَ  النليقب سقةن  هاتيب

****** 
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  فةقرد لنفسي  

  فةقرد لنؤيب ت ه 

حب
َ

 ربما ش

 مًلمحه الةرب اوةررربما 

  ر ع   ريد     ران 

 

****** 

ا  - ا يسارا  وريَ     لرةفر يمينا

 ملاذا؟  -

 للحذر  -

 ممن؟  -

ا لليَ   -  من  عثر الناس لنبا

 

****** 

 منذ يوم   لناتلر فية   من ل يدت  

 فخفخران 

 منذ يوم   لنعةن  حخيخي  شن  فق ر 

شخ  
د
 تلالر: الكرما    ت

 ت نا صدلتاا 

****** 
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  نا شخص يكنه املحات    

 ل   نِر املحاتلب املكنري  لف مني 

 ث   فد  الرد من  ديد. 

 

****** 

 لالر: لي  هنا تينةه  املشوار 

 لن  زعا  فنسائد  برد اآل  

 منذ ذل  الولر ته  لةحدث. 

 

****** 

  يتاا الفالنب 

ا   لد يرمةِ  منارا

   نها وندما لطيرةِ  حمامب دار  

 .
ا

  نِر لفول   الحمام  ما 

****** 

ا وزيزت  ...   منحخا

 برد كل هذه القُيرب القاحرب

 تفنال  

ا    لقد لزداد القرب حخا

ا  القرب  عثر اشتفياء  داوا

****** 
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ا
ا
 فالريل   يخاي     فكى الرافق   فول

ا ت   لضور الفقناء    ووا

ا   ت سنق السياسي  طمرا

 الريل   يخاي  

 حخيخي  كخ  الريل 

 

****** 

 

  فحث ون  فزتايا رتح 

 ف  ت وه اشطفا  

 ف  السماء 

  فحث ون  ف  كل مكا   طمئ  لليه 

 ت  دك لكن  ل  لكون   نِر 

ا لو ه   لةقي  ت ها

 تلن  راك 

  ملس  ت لحسس ت نتي  

 تلن  فرن فذل  

 وافٍق يا مًلك ما س يل 

   ين  لرناس ت ٍه ت ر ت هِ  

****** 
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ا لنقمل    كانر فائرب الخمن   ل ي   منا

 . فقط  كانر لنينا صورِك 

****** 

 

  حمل مجهن  ت هنت  تراء يرمب اآل نين  

فك   ت فنح  ت فكن  ت صا  فالهر    تادر تسادت  ال ارلب فالدموع   لواود م  الحخيخب     

     ت حاتر الررماء   لجسد رتح امن ي  ت لالل بشااوب ف  امليدا ...  ت فارلها  ت  الس املاان

 هذا لك   كو   زء من كالب. 

 

****** 
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 أحبِك أنتِ 
ا   فوح  سنا

ا 
ا
 يقةل فول

ا
ا
 لوي  حنف

ا  يسنق لرخا

ا  لوي  فيئا

ا خهج ت ها  يد

ا  يحر  فنحا

ا  ون  كرما

ا   لوي  ن ما

ا   يرمس لرخا

ا   ينه  حزنا

ا 
ا
 يمح   مل

ا  فوح  حخا

ا   يمأل كونا

ا   حقق  حرما

ا
ا
 ر ل حامل

 يطنج من ففةي  الحرما 

ا  لوي  همسا

ا ا ذهخا  همسا

ا   ي وغ من كرمالِ  ذهخا
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ا ا  فوريا   نِر حرما

ا   يمأل الةخريخ ورما

 ت حخِ   نِر 

 

****** 

اا  ره  َحقيَقتد قةد
َ
 ل
 
  نا  اِطني

 
 
فِسدي  ليَل َوهاا مد

 و  الِن اِ   
َ
 ت

 الِنساِء  
د
جنا

َ
 تل

نمَر.  فحد

 

****** 

 

 عيف ي       نج لرب  فيد ؟

 ت حات  للناوه   

 نر  للناوه 

ا ونا  للناوه لنا  رحروا بريدا

 ت صخحنا  زء من ماضيا  

 عيف ي  ذل ؟ 

 

****** 
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 عًلنا  نا تتطن    نمر  تطن

  حدنا ينةم  لي  اآل ن فاشرتاح فقط. 

 

****** 

 ...  ارلصي 

 حيى تإ  كا  رل   ود   ناح   ارلصي 

  ضحك  ... 

 اضحك  حيى تإ  كا  ضحك  ود   مل   

 ...  افنح 

ا حيى تإ  عنر ف  سق    زيد  فنحا

 ت  لخك  ... 

 تإ  عنِر  السب فوق نرشي  

  ت لًلشيى ذعن  

  ت مح   سم  

 ... ارلصي لمايد  ف  الهواء كالسنافل 

  ين نميل؟ 

 نميل لي  من يحن ورينا  

 لي  الذ  يرمرمنا  

 فةالنا تيجم 

 نميل لليه... 

 نميل لي  ذاك الذ  يفضل سقوطه 
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 فد  دموونا 

 لي  الذ  يريد ما ضاع منا 

 لي  من يرُينا  

 نميل لي  ... 

 من نحب. 

 تالحب اشت  ...

   د ل له فكل ما يحدث 

 

****** 

 

 سنرةق ... 

 تستخك  ويني  الروات   ضاوون 

 تسيررن  لرخ   

 تستةرانق  رتاحنا 

 ت سد  ينافن  سدك 

ا   تسنكنه برضنا عق را

 تسيحات  الرشق ف  لرب  

 تيناتتن 

 تيطدون  

 تيحات  

 تينحب  
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 تين و

 واد...  ل تسخلةره 

 

****** 

  فحث ون  ف   ر ائ  

ا 
ا
  لوه في  فاحق

  دران  َودّ    دن  لرمس 

 فخران  مة د  ف   حد  زلب لرخ  

 مرةح     يمكنن  الهاوض 

  ت امل ادري 

  تد النحيل 

  تد الهن  

ا ف   ل  لن  مةمس   دا

 ليس  نا  ذاك القرب الرر   

 لرب  الذ  ينجن ملُنلة  

  ذان  

  ناكن  ت ناان 

 ت  يمهرن  الكًلم  

 ت  ينرمن  السًلم  

 و  من  شي ء  ذ  مقخ

 من  حيى لو فًلء 
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 فخضيرن  من  ديد 

 ت وود لضياع ... 

 

****** 

 

ا 
ا
 لو رآك وامل

ا     عتشف في  لانونا

 يفوق لوان   الااذفيب  

 فخنر سخقِر  اذفيب اشرض 

   يسقط وري  الةفاح

 فل يسقط وري  ال شن 

  نا الذ  سقط 

 في   

 توري   

  سنع من الةفاح 

  ستسر " "لو رآك الاما  برين  

 

****** 

 س يل الحب 

ا     حخ  يوما

ا   لو  رد  وشنا
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ا    ت ينضي  فهنا

ا  لو  حخ ر واما

 عما لنيدين سخهواك  

ا  سخحخ  وقدا

ا   ت ربما لننا

ا   لو تددِ  دهنا

ا   فل هو ومنا

ا  ذاك تودا

****** 

 

   برتا ذاك الشارع فخناا هان  

 ت ن   سةح      س ر وريه فمفند  

ا     ونا ذاك الشارع عق را

 لكن   اا ا   لوه فيه. 

****** 

 

  تنيا  من   رنا 

ا ما...   يوما

 سةكو   تنيا  الرشق كرها ترنينا  

 تكل الزهور لةفةح لةًللينا

ا ما...    يوما
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 سيكو  اتفتياق ون لن 

 تسةحنلنا نار الحب  عثر 

ا ما...   يوما

 ستاُل دموونا 

 لكن ... 

 فخيدينا سنمسح دموونا 

 تندع الوسادي تستريح. 

 

****** 

 

 لو  حخ ِر مقالل

 يكةب حنتا الشوق من د ا  

 تيرزا لها من  زيز النصا    مل  لحا  

 ية نى فخسمها م  دت  املداف 

 تيذرا الدم  لها ح    يقن    تلر النحيل لد حا  

 تعيف حا ؟  

 ح   تُر رصاصه  املكا 

 تما كا ؟ 

 كا  الدم  نانا   

 كا ؟ تميى

 كا  يا ما كا    يح ل عهذا ل  ف  هذا الزما   
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 توافر برده يتيمب! 

 "لر  ه  الحخيخب" 

 

****** 

 

   ي نع  السًلم ف  ت وه الرافق   

 ت  اشما  الذ  يةظاهنت  فيه 

 فهناك حنت   رف الكواليس 

 حنت  فرواء

 ن را  تبكاء 

 سهن ليٍل  

 تدموع 

  حًلم  مل 

 ضحكا  مؤلةب 

 كرها حنت 

 سةظهن  سائنها 

 ود  رداء  فيال

 يرةد  الن س

 

****** 
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  هدن  لخرب 

  وُن  ففةي   فترس 

  سنع  ...  

  رعضي   

  لجه  نحو  

 فخحضان دع  حضن  ي ُدم  

 سمرر هناك مو   آ  

 وره ي يخن  تلن  فررها 

 دوين   حقق شي ء  

    شي ء كا  

 النار سةحق فيه د وي  لي  

 

****** 

 عن يحب  فديب 

  فقى م  من يشرنك فالناحب

   م  من لحب.  

 

****** 

 فخنا لو   ر  ف   فقاء رتح  تطرووها

 تكا  الُروع منيح 

   تر  الُروع
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****** 

 

 الراهنا  وندما  لرررد 

 ون لرلكا  املراصي   ت فةرد د 
ا

 لريًل

 فنفسي  لد ل ر   يننرد 

 ل  لن  فقط لقدم ب  الرمن 

 ت   لو  ود  ا رلكا  

 

 "ت   عنر ل   ر  واهني  س فن ذم "

 

****** 

 لذا  دوةن  برد ثقب  

 ذل    يرن  لن  فُن ت نا  اهل

 لكن لذ تثقر ف  مني   ن  

 كا  يرن  لن  فُن ت نا  اهل 

 "تهذه ه  الحقيقب"

 

****** 
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 تاحدي من  لكف  لزرع 
 
 الحياي ف  حينا الذ  مزلةه املداف  فتسامب

 ت يزهن اشلحوا  ف  ال يف

 تين ر الشارع املظر   

 فحضن  فما فالِ  

 

****** 

 

 برد رحير    شي ء يدوو لي  الناحب

 كل شي ء يشرنن  فاشل   

 فيتنا ت لر  اشريكب الي  لحخ   

 حائط الا را  تالشا را 

 حيى الفناش يخملن  تالوسادي 

 تاليوم لنر  ثياب  اتنضمام لي  الخقيب.  

 

****** 
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 أين المفر؟ 
ا من      ونا  ين لروذين هنبا

 ل    اشيام لنسين  

 ت  املسافا   

 فخما سكنى القرب

 فخنر القرب تالسكنى  

 ت ما  تنيا  الحب

 فخنِر الحب تامل نى

 ت ما مناف  النتح

 فخنِر النتح تاملنفى 

 ت ما  نا 

 فخنِر.

 

****** 
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 من صاحب الذنب؟ 
 

 ين  ف  الحق  انخهد 
ا

 عًل

 ت  ننو  وودي الود مناعخه

ا لررائد ذلهد   رمينا  سخافا

 تنسينا ثيا  الشوق توُنهد 

ا
ا
 ل افحنا يومها كخننا وارف

ا
ا
 ف احخِه لرمني اشتي  وارف

 تلطخط  طناا حديثنا  فا 

 حديقا ود  رعختيه الحب  قا

ا بعاخا   صاح الروم فينا م افا

 لجند  كخفن سيد الناس حفا 

 ت   ما واد ذاك الحب ركافهد 

 فًل فكو  من الشوق وذافهد 

 ت   كا  لرفؤاد وودا  درا ِه 

 دق ر  الرشق فال وام    ناسه 

ا    ت ُب نب  الهو  فالناس  اطخا

ا     حياي فًل وافق   سقنا

****** 
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 ب كذبة لنكذ

 ملاذا   ترود ؟

 عُ ر لائه 

  صافه الضياع

 تيمكث لحر مرُف  

 ملاذا   ترود ؟

 تلدع  الاهل 

 تكخن  تنيب 

 تنريد الحب كره 

 ملاذا   ترود ؟

 تلمقر   البرد 

 تلطة ئ   فحضن  

 تندار  املسافب 

 ملاذا   ترود ؟

 تنريد الانو   

 ت يام الحن    

 تنطنق الرقل 

 ترود ؟ملاذا   

 لي  منزي 
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 لخل ال خاح  

 تننسيى الهان  

 تنراند املساء  

 تننلص حيث نشاء 

 تننلكب املراصي  

 ما نحن ل  بشن  

 مررنا السهن 

 ملاذا   ترود  

 لخل    يجف وود  

 تيضمحل السمن  

 ملاذا   ترود ؟

 لننظ  ل يدي  

 ونواناا  نِر 

 تلحظا  الفجن

 ملاذا   ترود ؟

ا   لهان  بريدا

  رف السةائن 

 ت  نترك  ثن 

 تما ه   مان  

 ما ه   حًلم

   للحاد   لفناك 
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 ت  عفن 

 ل  ملاذا   ترود ؟ 

 

****** 

 

 برد  ربرو  وام

 فحقر ون فديرب 

 منذ  ربر   وام فد   الخحث ون فديرب 

 ون حضن يختين  ت ر حضن   

 سخوثر ود  وشنا  ت رك 

 فل اشلف ت عثر  

 فد   من الشوارع  

 لي  الحانا  ث  املنالص 

 منر  فالزتارق تالازر 

  عمرر هناك فبلجاه نساء الاخل 

ا  
ا
 رحرر لي  الق ور فاحق

 لي  املكةخا  لي  املسارح  

 تصرر لي  اشم را  تاملركا   

 الةقير سرُانا  تحيى حوار  

 تها  نا  فحث ون فديرب. 

****** 



  ____________________________________________________________________________ رسائل من البريد املفقود 

93 

 

 

 الهوى ما دافع  
 

ا فالهو    ما عنر مارا

 لو   فنط  ما  حخيخي   

 عنكهب البد  وخقها مق ري  لذا فخنا    حةضهاا  ت  لخرها  نا  رتشفها  سةمة  فمذالها. 

 حخيخي  فديدي ال نافب    تشخه النساء كل شي ء فياا يشخه املساء 

 رليقب  هادئب  ل يخن  النراس. 

 لو ها ملا ونفر الهو  

****** 

 

 ير كل صخاح يخد  ل

 فنففب من   

 تنظني لي  كو  القهوي

 توريه  ثن ففةي  

 ت القريل من ويني  

ا ون الخًلفل  تصول  ووضا

 

****** 
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 حرية 
 

  نا هنا 

 حيث   ن من يرنا الحنيب 

ا   سنمو  مرا

 سةقةرنا النصاصب نفسها 

 لرل دمائنا لنجب   يا  

   ترنا النصا   

 ينثرت  الورد ف  اشفناح 

 يكةفو  فالخكاء ود  اشموا  

 يرشقو   يرةقو  

 يريشو  ل ص الحب   

 ستنجب دمائنا  يل 

ةرر برد الو دي 
د
 فخ يالنا ل

 ع رلا  ل  ترانق السماء مني  

  نا هنا... 

 

****** 

 

 

 



  ____________________________________________________________________________ رسائل من البريد املفقود 

95 

 

 

 يخقى القُي   ومى 

 تالناع  فخلف و    

 يسوله   ين ما الجهر  رباحه

 وريا  برصيى م ُاي بشي ء ما من ميوله  ياش 

اش لرخ ا  الرُشب لي  لنوب ماء  عما يد

 

****** 

 كل فقيه  فطططًل ما  ي خح  فرهطططططا 

 تعططط  من  فرطططٍه فماٍ   صخح فقيطططهد 

 

****** 

 

ل  كا  من اشمور الحقيقيب الي  يجب    لحدث م  اتنسا  هو    يطف  مشاونه لجاه من 

  فضل الحياي الحقيقيب ت ميل لي  الوه  تالخيا  شطرق ونا  لرب  فًل عخٍح  يحب  فخنا  

 لاماحه...  

 هذه  صو  الحقيقب.

 

****** 
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  نر الي    يريق فِ  مفندي "الرالرب" 

  فق  مشاتخب

 مةمندي 

 مةرخب 

 مُنبب الرسا  

  ارج لوان   ال ساطب 

  فق  هكذا "مجنونب" 

 

****** 

 

 النسي  لي يب   نك ملنيٍ يةحايل 

ا كل مني  تيرود  ائخا

 فط نك واصفب

 

****** 

 حكايب ون رتيف الخبز تشخره 

 تذا املائدي فُو  مس ر ليل يسةر ر  

 احشائه 
ا
 فنق ف   من ما   اتيب

 ون من ما   ات  الضم ر... 

****** 
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 تإ  عنا   نرةق  

 فخّنا نرةق  كل ليرب 

فل ف  ذل  
ّ
 فالحر  لك

 حير  فخرد ر 

ا ف  فردت  يا وزيزت   فرد تنيخا

 تالكرما  فالر لقةرها الحنا ن

 

****** 

 

 لؤملن  لر  اللحظا  الي  

ا   عنا فياا مرا

  نا سا   ذل  الزمن الرر  

    سةُي  الفنار

  نا  لف وند املنة ف 

  لةل كل شي ء ف  دا د 

 ت  تدت عشاني صف اا 

 وفى ورياا الدهن 

 تبالر هيكل...  

 نحن هنا حيث مةنا. 

****** 
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 ثمالة الحب 

 هناك ف  زاتيب املنلص

  نر تكخس  ت   حد 

    حد يدر  فنية  

 ت   نر لدر  فحال   

 ثمل    ترنا ما الرمل

 تلخقى هكذا لي  املساء  

 لخقى ثمًل شن  حخيب  

 ت    رٍض لخلف الحخيب  

 تيح   السهن تيفنغ الكخس

 تلنكر  الادرا  فًل رحمب  

 تلخقى الذعن  لًلوب الخمن

 تلخقى فًل ديار الحخيب  

 تلدار  تحدل  ف  وويل

 تلزيد الرويل فًل  نيس  

 تلحمل نفس  بريد  

 ون كخس  تالانائد 

 تلةقرب ف   اشرصفب 

 لحيا ف  حي  تنيب 
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 تيان  ذهن  ون الهو  

 تالقرب يس ر فنضيى الن يب

****** 

 

 و فوري..

 لكن ت ر فخ  الر اف ر  

ان
َ

 لحط ود  لرب    ود  الش

 

****** 

 

ا  تنحيا لحر الترا  حياي      لقرق سنمو  لنيخا
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 ألمعن كل سطر فيه  ....  عتذرا
 

 


