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  ةوّ ـــقــبمنتهى ال
  
 

  يَن نؤمُن بمنتهى القّوةحِ 
  يستحيُل الّسواُد ليلكيا

   وبحُر األحالِم الملّوِن بهيئٍة أنثويٍة أمومّية
  يبدو حقيقيا

  تختلُط خيوُط الَواِقِع مع الخيالِ  اوأحيانً 
  فأصطدمُ بموجِة أمٍل يا صديقي

   فأبتسُم كأّنَك ُهنا

  جئتَ ِمَن الَفَنا

  لتكوَن رفيقي
  اماَء يومي فهّال لّونَت ألجلَي السّ 

   أَماِمي وردّية لُ ثِ تَ مزي قلبّي ألرى األمنياِت تمْ بلوٍن قر 
  تحلم ِبَنا هي بمنتهى القّوة

  لنغدو ألجلها أمورا حقيقّية
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 أمل َسَراِبيّ 
 

  اَقْد َيِقُف َقَلِمي الّسّياُل َعاِجزً 

  َوَلْم ُيِظلّ  اِبِتْرَكِة ُحبِك اّلِذي َلْم ُيِطل َيْومً  اَعاِبثً 
  ْيَأُس ِمْن الُمَتاَبَعِة ِفي َسِبيِل الَبْذلْ وأ

  َوأَنا أوِقُن أني َسُأَذلّ 

  إّال أّن ُرْؤَيَة ِطْفٍل َيْعَمُل َوَيِكلّ 

  ِسل أْو َما َلْم ُيْخَلْق ِمْن أْجِلِه َحلّ ، ُمْلًقى ُيْنِهُكُه َطاُعونٌ  َوآَخرٍ 
  لظلّ َحّتى ا ي َنْفِسيِني ِبأْن أِقَف ِلَيْصُرَخ فِ َتْأُمرُ 

  َلْسِت َمْحُبوَبِتي دنيايَ 

  مبتذلْ  شيءٌ  أنتِ 
  ِمْن َنْوٍع ُمْسَتِقلّ  ُمْسَتِحيلٌ  أْن أِضل َبْعدُ 

  َحْلُف الَيِمينِ 

  وِتْلَك األْيَماُن الُمَغّلَظُة اّلِتي َنَقْضِتَها

  ِحيَن َخَضْعُت َلِك ِلَتْبِطِشي ِبي َلْم أْغَفْل َبْعَدَها
 ِنيَلْم تُْتِعِبي اَال َحق  
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أْن ُتْرِغِميِني  َمْن َتُكوِنيَن َوَمْن أَرْدتِ  ُكل الَحِقيَقِة ِهَي أّني َعَرْفتُ 
  أْن أكونَ 

  َفَرَفْضُتِك ُخُطوُطِك َلْن َتْحِنيِني
  أَنا َخط ُمْسَتِقيٌم ُأَقاِبُلِك َلْن ُتالِقيِني

  َال ُتَكاِشِفيِني

  ال ُتَساّريِني

َنِة الّدُروِج أْخَفْيِتَها ِبالمسافاِت الممتّدِة َال ُأِريُد أْن أْعَلَم َعْن أْمكِ 
  ِبَوْجِه ما َنَكْثِت ِمْن َقواِنيِني

َال َلْم َتُعْد َتْعِنيِني أْخَباُر أْعالٍم َجَعْلِت ِمْنُهْم ُخُيوًطا ِلَشَراييٍن 
ِك ِبَها ُتَحاِصِريِني َتُخص  

  َلْن َتْدِني ِمّني
  َلْن ُتِهينيِني

  ِبكِ  اُنوطً َما ُأِريُد َلْيَس مَ 

  أْلَقاُه َيا َمْن َلْسُت َحِبيَبِك ِمْن َغْيِر ُمَراَضاِتكِ 
  ِقْطَعُة أْرٍض ُتَواِريِني

  َوُتَغطي ِمْن َبْعِدي أْخَطاِئي ِمْن َغْيِر ُمَقاِبٍل ِمْنِك َتْحِميِني
  َلْسِت محبوبتي َلْن ُأْهَزَم َلْن َأِزلّ 
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  َوَلْن أْعَمَل ِألِصَل إَلْيكِ 

  ٌل َسَراِبي ُمْضَمِحلّ َفأْنِت أمَ 
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  أقرب للحدود
  

ُعوِد ُجُحودْ  َكْم َحّدثَْتِني َنْفِسي أّن ِفي الص  
َوُكْفٌر َوِفْسٌق َوَزْنَدَقٌة َوَنْوٌع ِمْن ُضُموِر الشْكِر َوالَحْمِد َوَنْقٍض 

  ِلْلُعُقودْ 

  َوأَتَلفُت َحْوِلي َكْمْن َيْلَعُب الُغّمْيَضةَ 
  ِمَن الطُرودْ  اُد ألْجِلي َشْيئً َفال أجِ 

َلْم َيْذُكْرِني أَحُدُهْم ِمَن األْعَلى َوَلْم َيْبَعْث ِلي إّال َخريَطًة ُتْعِدُم 
ُكوْد َعَلى الّسْكِت ِبَصْمٍت ِبَوْجٍد َيْدَفُعِني  الُخُموَد َوالُجُموَد َوالر

  للنهوْض 

  َفَأَتَمّلُص 

  ُحُدوَد ِلِهمِتيِمْن ُمَحدثَِتي َوأْرَتِقي َال 
ُمودْ  الص ُيَراِفُقِني ُبُروِدي ِفيه ِسر  

  َال ُبُنوَد َتْضّطِهُد اْنِقالِبي َعَلى َعاِشَقةِ 
  أْرضٍ 



10  
 

َغِفَلْت ِهَي َبْيَنَما َتَذّكْرُت َأنا أّني َقْد أُكوُن أْقَرَب ِلْلُحُدوْد ِحيَن 
  أُكوُن َشْوَكًة إلْحَدى الُوُرودْ 
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  تـــــوقـــــال
  

  للوقتْ  مخطوبٌ  كَ أنّ  ايومً  مَ لَ عْ ِأل  نْ أكُ  لمْ 
  هُ تنتظر 

  هُ رُ ظِ نْ تُ 

  منكْ  يفلتُ 
  تعذرهُ 

  متْ الصّ  بدموعِ  عودتهُ  ترقبُ  وتعودُ 
  لى من يفهمهُ إ رٌ مفتق هوَ  مغادرٌ 

  تْ أن منْ  يسألكَ  آخرٍ  بضوءٍ  هُ ما ناديتَ كلّ  كَ ويرقبُ 
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  دـــــقـــــع
  

  َخْيَط ِعْقِديَذّوَبِت الَعْنَوَنُة 

  َفاْنَفك َكالَقَدِر َيْقِضي
  َوَتَناَثَرِت الَحباُت ِفي ُكل الِجَهاتْ 

  َلْم أْقَلْق لمصيِر َجِميِعها اَوَطْبعً 

  ِلَم أْجَمُع َمْن َلْم ُيْعِتْقَها الَبْحْر 
  َما َزَاَلْت َتْحُلُم باألْعَماقْ 

  ٌة فيِها ُكل َمْعنًى ِللطَباقْ َقْلُبَها أْسَوٌد َوٕاْن َباَنت َعَلْيَها َمَالحَ 

  َوَقْد أْسَتْهِدي ِلَطِريَقةٍ 

  ألقوَل َلَك إن اْسَمْيَنا َقْد َتَصاَلَحا ُمْنُذ ُمّدةٍ 
  َفال ُتَكدِس الآللَئ َبْيَنَنا

  أْوِكِل األمَر ِلِكَلْيِهَما

  ُكْن أْنَت كما أْنتَ 

  ال َنراكْ  ال ُتْلق ِبَنا َكَعْثَرٍة ِفي الّتاِريِخ ِمْن َحْيثُ 
  فنراك ال َتُكْن َعناويَن َتْطَعُن أْسَماَءَنا
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  חייתי שלא אגיד לא
  

  ִהְמִריָאה ַאַחת ָׁשָעה
  ָעְברּו ַהּיִָמים ּוְׁשַאר
  עֹויֶנֶת נְִׁשֶאֶרת ְוִהיא
  ַההּוא ַהּיֹום ֶׁשל אירועיו ְּכַלֵּפי
  ִמָּלה ַּתַחת ִמָּלה
  הוחלפו ִמְכָּתִבים ַּכָּמה

  ּפֹוַרַחת ָהיְָתה ִּתְקָוה
  מצונזר ַּבְּכָתב ְמֻדָּבר ָהיָה ִאְלָמֱלא

  רַהעב ָּבִעּתֹון ָהעֹוֶרֶכת ּפֹוַתַחת ָּכ(
  ְלִהָּמֵלט ַמְצִליִחים ֲאִסיִרים ִמְקָצת, ְוִלְפָעִמים
  נֹוֵפל ַּבּלּוט ּוְכֶׁשעֹוד ָלְרגִָעים מּוָפר ַהחּוִׁשים ֶׁשל ְוַהִּׁשּתּוק

  ִּבְקָרב
  ְׁשַּתֵּלטּומִ  חֹוזֵר ַהָּמֶות

  ָחיִיִתי ֶׁש3א ַאִּגיד 1א
  ָּבִדיִתי 1א עֹוד ֶׁשֶקר ָּכזֶה
  ְטָקִסים סֹוף ֵאין יֵׁש ֶׁשַּלַחּיִים םִמשו

  ְמַצֶּלֶמת ַהָּׁשִבים ֶׁשל ְוַהְּגַרנְְּדיֹוזִּיֹות
  ַהֵּמִתים ָּבִעיר ְוַקר נְִצִחי ָקַצר ַלּזְַמן ַהַחי ַהָּמחֹוג ֶאת
  



14  
 

  قد أنسى اسمي
  

  يى اسمِ سَ أنْ  قدْ 

  بمحوي روفُ الظّ  تنجحُ  قدْ 

  نْ سياالن  ى مفهومَ أنسى حتّ  قدْ 

  كْ في صوتِ  ا البشاشةُ مّ أ

 والحب  قْ المتدف  
 كْ مِ لْ حُ  لِ ورفضي لتقب  

  كْ ل كُ  فلكَ 
  سليمانْ  جن  كبقاءِ  وبقاءٌ  ي روحي أعينٌ فِ  
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  أخطاء من زمرد
  

  ال أخاُلَك ُكْنَت َسَتْصمدْ 
  ال َيْخمدْ  الَجْمُر الَجْمرُ 

  َوُتْرَبُة َنْعِشي ُمْشَتِعَلة

  ُكل األرواِح ِبابتساَمِتَك َلْن َتْطُردْ 
  ال ُتِشيُح َوْجَهَها َعني

  ِتْلَك اآلِثَمُة ُتَغني
  أنا الطاِهَرةُ 

  َفاْنَتِقِمي
دْ  ُسْنُدٌس َوأْخَطاٌء ِمْن ُزُمر  

  ُكْنَت َسَتْتُرُكَها َوُتْعِرْض 
  َفاألْرُض 

  ْرِض أْمٌر ُمْغِرْض ذاُت األَ 
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  بّ رسائل الحُ 
  

  رسائُل الُحب تزيُد في الحربْ 
ْلمِ  وفي الس  

  الَحَياَة ِمْن َعَتَباِت الّدربْ نستورُد 
  َنْزَهُد حينها

  ُنْبِعدْ 

َوتذبُل الزهوُر َلْيَس ِمْن جثاميٍن تَُقلُب ُتْرَبَتَها َوٕاّياَها ُتَغذي ِبَدِم 
  األحاسيِس َوُتْسِعدْ 

  مي يا حرُب اْسَتِعِريَهلُ 
  ال تنتظري

  َحّتى آِتي ببذرِة سالمْ 

  التي ال تُْنِبتْ  الّسالُم اليوَم ِمَن المستحيالتِ فَ 
  َلْيَتَك هنا

 َلْيَتَك هنا احق  

  لتردَد ِمْن تحِت قدميَك األْرُض َوتُْنِشدْ 
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  اــــط عندهــقــف
  

  عندها فقطْ 
  وقتها

  اصادقً  ازمانً  نُ يّ حَ ا أتَ ولمّ 
  ك مررتَ أنّ  نُ قّ يَ تَ وأ

  كامهاعن رُ 

  شيء كلّ  منْ  ابريئً  وكنتَ 
  اهَ ا أصابَ مَ لِ  ماتةِ الشّ   منَ إالّ 

  اأْنَت في مجالهَ  ا ستقعُ هَ دَ نْ عِ  فقطْ 
  عندما كَ نْ مِ  وستضحكُ 

  اهَ عنادُ  كَ ا قبلَ هَ ى التي أيقظَ الحمّ  كَ تقتلُ 
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Feverish  
  

When I'll see you drowning  
I will not give you my hand  
I'll just stand with indifference filling my wounds  
And I'll be watching you feverish  
With sweet tears cleaning everything but me  
I will truly hope  
That your death would mean the birth of new 
spring on the stand  
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  مقهى آخر
  

  أسطوري  قٍ على طري يقعُ  مقهىً  هناكَ 
  عقيدْ التّ  بالغةِ  رٍ ألسرا جُ و رَ تُ  فيهِ  الكتبِ  روائحُ 

  بغيْض  رٍ كْ لفِ  جُ و رَ تُ  األرواحِ  ي ماليينُ تسحبنِ  مرغمةً  أقتربُ  دْ قَ 
 أكونُ  دْ بما قَ  تسوقني إليها اهتماماتٌ  ها الثقيلةَ ذكرياتِ  أحتملُ  دْ قَ وَ 
  تُ دْ قَ فَ  دْ ا قَ أنَ 

  الفقيدْ  الضال  ذاكَ  ايومً  ا أضاعَ مَ بِ  أوْ 
 العمقِ  ا البالغَ هَ رَ أثَ  تْ كَ رَ تَ  األحرفِ  نتوءاتُ  تلمعُ  العناوينِ  نَ يْ بَ 

  الحديدْ  يخدُش  كالماسِ 

  وطيدْ  اسرمدي  اى وبينها رابطً ضَ مَ  نْ مَ  ل كُ  نَ يْ بَ  تْ لَ عَ جَ 
المقهى  ي ألنّ لِ وْ حَ  يَ هِ  ي تطوفُ نِ ف لُ تَ  الكلماتِ  نَ يْ بَ  أنكمُش 
  بعيدْ  زمنٍ  نْ مِ  رٌ إعصا

  ما ُتِريدْ  وأنا أعلمُ  ي المجلداتُ لِ  وتكيدُ  ما قالتْ  وأعيدُ  عيدُ أ
 الطريقَ  وتتلمس  دْ شدي عنيدٍ  من ُصْنِع خيالٍ  ةٌ نَ وّ دَ مُ  إلي  
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 أطرافِ  نْ مِ  تْ لَ ا لطالما تآكَ هَ تُ نَ ساكِ  تهدأُ  تستكينُ  يديّ  نَ يْ بَ 
  طْ تخي اا تكرارً هَ ذاتِ  صفحاتِ 

لي  تهمُس  تُ ئْ كما جَ  وحيدةٍ  غيرَ  ا فأخرجُ هَ لي أخذَ  ويطيبُ 
  ةً مرّ  تْ لَ عَ كما فَ  الخواطرَ 

  جديدْ  نْ مِ  ةٍ مرّ  كلّ  هُ نفسَ  يعيدُ  فالتاريخُ 
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  حجاب
  
  لْ ببا لكَ  ال تخطرُ  بطرقٍ  عنكَ  أحتجبُ  قدْ 

 كيفَ  أسألُ  ماذا أعني حينَ  ى ال تفهمَ حتّ  يَ اعين ُض مِ غْ أُ  قدْ 
  لْ الحا

ي فال تدرِ  ي َوأْنَت قريبٌ تِ صو  فال أقوى على رفعِ  رّ الم عُ رِ تَ أجْ  قدْ 
  حالْ المُ  حالِ  نْ حالي مِ  أنّ 

ى وتبقَ  ي عنكَ ر شَ  دَ عِ بْ ى أُ حتّ  كَ ي تجاهَ عينِ  ال أرمي بابتسامةِ  قدْ 
  لْ البا مرتاحَ  تَ أن

  اهَ ال تفهمُ  بلغةٍ  معكَ  مُ أتكلّ  دْ قَ 

ي ال دِ بْ وأُ  فأحترقَ  الخاطرِ  رَ مكسو  أراكَ  اي أحيانً ى تنسى أنّ حتّ 
  عندي بالعكسِ  والعكُس  من الظاللِ  ِلِظل  مباالة وأضحكَ 

  أجلي على القتالْ ِمْن ال أقوى 

  ليًال  جماتِ النّ   أخبرتَ هّال 
  لْ جبا التاللَ  ا فجعلتَ نَ بينَ  عدَ البُ   ضاعفتَ حجابي هّال  عنْ 

  لْ ابَ من نِ  ى في سالسلَ ِتْلَو األخرَ  واحدةً  االمواجَ  وجمعتَ 
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  الساللْ  بعَض  لكَ  فأحيكَ  اا يومً هَ ألجدَ 

  الحدائقِ  كل  نْ مَ  بها البرّ  تقطفُ 
 ا أطفالْ مثلنَ  ا على من همْ هَ عَ وتوز  
 المحتجباتِ  في فؤادِ  البؤسِ  دوامِ  نْ عَ  اتِ مَ لَ ظْ المَ  هُ ما قالتْ  قٌ دْ أصِ 
  مقالْ  وسوءِ  رديءٍ  رٍ عْ شِ  نْ عَ 
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  مــن أديـلم مـقـب
  

  بقلٍم من أديمْ 
  َرَسْمِتِني َمّرًة ِمْن َغيركِ 

 ا روٍح قد قضت َنْحَبها قبَل ُمفارقتي ِبحينْ ذَ  اُمر  
  وأعلُم أّنك ستصدقين

  عن ُمعينْ  اأّني سأجوُل الكوَن بحثً 
  ُيْفِشي لي سّر خلطتكِ 

  َوُيْدِلي َلِك ِبِقّلِة ِحيَلِتي
  وأّني سأرمي ِبكل األوراقْ 

  بين عوارِض أشواقْ  اوأّني سأضعُف كثيرً 
  َي الّسحيقْ ِقَدمِ  اوأّن كل عتيْق سيبتعُد رافضً 

  وأّني سأفشلْ 
  أْن أتوّقَف لحظًة فال أسألْ  

  قهوتي اَكْيَف صنعِت لي أْنِت يومً 
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  עימות
  

  ,רתאח ְקָצת ְּדמּותּב ָּבא ַעְצְמ8 ִעם ָהִעּמּות
 ָּכל ִהיא ְוֵאיָתן לך ַמְבִליָטה ֶׁשִהיא ָטֻעּיֹות ַעל ַעיִן ַמֲעִלים ַאָּתה
  .ִמְתמֹוֶדֶדת ְלַבד ַהּזְַמן

   ְמַאְלֶּתֶרת ׁשמַחד ִהיא מֹוֵחק ֶׁשַאָּתה ַהִּפּסּוק ִסיָמנִי ֶאת
 ֵמָאז ְּבדּויִים ְּבֵׁשמֹות נְִקֵראת ְוִהיא ָלּה קֹוֵרא ַאָּתה פֹונִימצ

  .היוולדותה ַׁשַחר
 ְׁשחֹוָרה ִׁשיָרה ֶׁשל קטביה ֵּבין ַחָּגּה ִהיא ַהַּמְצֵּפן ֶׁשּנֹוָצר ֵמָאז

 ְוָלּה ָל( ּוִמְכׁשֹוִלים ְקָׁשיִים ַסֲהרּוִרית (ְּבֶדרֶ  פקוחות ְּכֵעינַיִם
  .צֹוֶפנֶת ַחּיִים ְּגֶבֶרת
   ַהָּקֵמל ַהֶּמְרָחק ֶאת ַּתֲעצֹר אּוַלי
 י8ַמְחׁשבֹות ֶׁשל ַהִּפּנֹות ָלַאַחת ּוַבִּפְתאֹוִמּיּות ִמְתָקֶרֶבת ְלַאט

  ְונֱֶעלמת נְִדחקת
 ּדֹוֶהֶרת ַּבְּמִסּלֹות םׁשָ  ֵאי ְוִהיא ִּתְקָוה ְל1א הָאהב מרעיף
 ַהֲחלֹומֹות צֹוֶלֶלת ֶׁשל ְצָלִלים ְמַחֵּפׂש ַהְּקרֹונֹות ֵּבין ּוְמַרֵחף
  .נְִקברת ַּדֶּפי8 ֵּבין ַהֵּמָתה ַהַחּיָה
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  عـــــــالـــــط
  

   َال َداِعَي ألْقَرَأ َلَك َطاِلَعكَ 
   أْو ُأَرتَب ِمْن أْجِلَك الّتاروتَ 

  ا أَثَر ُمْسَتْقَبِلَك َعَلى َماِضيكَ ِألَتَكهَن ِبهَ 
   َفِفي اْبِتَساَمِتكَ 

  أْلُف اْنِتَصاْر 

  الَغْيُر َيْحِسُب َلَها أْلَف اْعِتباْر 

أْنَت الَمَجرُة ِفي َرْهِن إَشاَرِة َمَرِحَك َرْغَم أْنِف ُقُيوِدِهْم ُتَكبُلَك ُكّل 
   َمَداْر 

  أَلْم َتْقُتْل َحد ِسكيِن الَمْوتِ 
  كَالَبْخِت  اْسَت أَبِدي ألَ 

  ْطُلُبَك الُعُيونْ الَحظ أْنَت تَ 

  أْنَت الُحُدوُد تُْفَتُح ألْجِلَك ُكل َبّواَباِت الُعُهودْ 
   األْرُض  أْنتَ 

  أْنَت الُخُلودْ 
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  هدى وجنى
  

َياضِ  ا اْفَتَرْيُتْم َعَلى الُوُروِد ِفي الرُلُكْم َعَلْيَنا َيْبَرُأ ِمم َتَقو  
  الُبَعادِ  ِفي اُف باْسِم َمْن أَنْرَن الُبُروَدَة َيْومً َفَيْهتِ 

  ِفي الُبْعِد الُمَحاِذي َيْبَعُث الّساِكَناتِ 
   َمْوٍت َعَرَف الَحَياةَ  ِعْندَ 

  ِبُقْرِب الُمْؤِنَساِت ِفي َصَحاِري الِفْكِر ِفي َبَواِدي َذاَقَها

   ِد ُمَناِديَمْن أْنَشَد األْلَواَن َمْن َزَرَع الّرِبيَع ِفي ُخلْ 
   َسِهْرَن َرْحَمةً  َيا َناِعِتي الَكوارِث ِبأْسَماِء َراِفَداِت الَخْيرِ 

  .ِبالسَهادِ 

   ُأم ِلَناِسَجاِت الدْفِء ِفي الَغَواِدي ُهَدى َيا َمْن َلْسَت ِبُمْهَتِدي
الِت َوِعْنَد َجَنى ُكل الُمَنى تَُناُل ِفي أِشعِة َحَكاَيا ِمْن ُخُيوِط َغازِ 

  .األْمَدادِ 

  َما َقْوُلُكن ِبُأْكُذوَبِة َمْن َلُكن َيا أْنَواَر الدَنا َكاِرٌه ُمَعاِدي
 َيُكوُن ِمَن الّزْمَهِريِر الُمْخَتِلِج ِفي َصْدِرهِ  َوَراَء ُكل َسِعيٍر ُمْثِلجٍ 

  ُتْطَرُح َتَتَراَشُق اتَهاَماُتُه َلُكن ِباألَذى ِفي ُكل َواِدي
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َفِقيٍر َغْيَر َحِريِق الّصِقيِع ِفي َقْلِبِه َلْم َيْدِر   َنُرد َال َنُعد أْخَطاءَ َال 
  .َما ُكْنُه ُفَؤادِ 

َقْد َعَذْرَنا قد َعَفْوَنا َفِفي الشَتا الُمْبَلِج َرْمٌز ِألْدُمٍع َلَنا َثِكْلَن اْبًنا 
  ُسُم ِبِريَشِة اْسِتْبَدادِ َتاِئها َعْن َدْرِب الَحَناَيا َقْد َحاَد َيرْ  اَضاِئعً 

  َوِفي الّثْلِج َبَياُض ُقُلوِبَنا  
  .الِعَباِد َعّنا َراِضي الّطَهاَرِة ال َنْفَقُه َقْد َتَرْكَنا الَقاِضي َبْينَ  َغْيرُ 

َوالّريُح ُأْنُشوَدٌة ِمْن ِصْنِفَنا ُنِعيُد ِبَها ِريَح َرِضيٍع ِفي اَلمْهِد ِباْسِمَنا 
  .َشاِدي

ٌل َدْعَك ِممْن َدَعا ِلْلُحب ِمْن َغْيِر َقْصٍد َنْحُن َفُقْم بِ  َنا َيا َتَقو
   ديِ ااألَراِضي ِفي ُكل ُأْعُجوَبٍة َلَنا نَ 

  
  
  
  



28  
 

  يـــضــيــقــن
 

  َتْحَت أْنَقاِض الّنَقاِئْض 

ية اَنْوعً  َنِقيِضي َأِجدُ  ُيَناِهْض  ِمَن الُحر  
  ُيَقاِيْض  هِ ِفي َسِبيِل َفك َقْيِدَها ِبُعُمرِ 

   ْجُهولٍ َيْدُعو لمَ 

   أَتَطلُع َمَعُه إَلى الَبِعيدِ 
   َفأَرى الّسْلَوى ِفي أَمر أْنواِع األْسرِ 

  ُيَجاِهدْ  ل كُ 
ْدِق الّساِئدْ   الص ِمْن َمَطل رأْرِمي َلُه ِبالس  

   َفَيْدُنو ِلَيْلَتِقَط َفْيَصَل الَقِضيةِ 
ُه تُْنِقَذ َعْبَد السْجِن الُمَقاِبْل ِلُتْهِديِه َجْمَرًة َمْن َغْيرُ َتَتَلهُف الُحِريُة لِ 

  َعَلْيَها َقاِبْض 

   َسْمِعّيا اُه الِعزُة َيْسُطُر َحاِجزً َفَتْأُخذ
  َتْبِكي َعَلْيِه ِبُحْرَقةٍ 

  َتْسَمُع َبْعَد َذَهاِبِه َطَالِئِعيٌة َتْبِغي َنْشَر َما أرادْ  َال فَ 
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 ُمَشاِهٍد ِلْلَحَياِة َراِفْض  ُل المْشَهُد الّساِكُن ِمْن أْعُينِ َوال َيَتَبد  
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Take caution  
  

Take caution 
Of that ocean 
Whispering wrong solutions 
Revel inside the walls of your selfish blind self 
Stab the net of night's trap 
Make holes of light  
Kill every wrong piece of thought by saying wait 
till  
I'm freed from my own worldly limited sight  
Take good grab  
Of your shining faith  
Make it last  
Make it better  
Empower the heavenly bond  
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Play some good chords 
On your spiritual zither  
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 رـــــــرايــبــف
  

  ِفي َحر اْنِتَظاِر َيَناِيْر 
   أْو ِفي ِنَهاَيِة ِفْبَراِيْر 

   أْو ِفي َشْهٍر َما َقْد ال أْذُكُر ِمْنُه الكثيرَ 
 رُه ال َيمَغْيَر أن  

 َعَلى الَبَقاِء ُمِصر  
   ِفي َلْحِن الَقْوِل َتْعِرُفهُ  ُيَعاِنُدِني ُيَكاِبْر 

يَقِة ُكل ُمْمَتَلَكاِت الَوْقِت ِمني َوأَنا ُأَحاِذُر أْن ُيَصاِدُر ِفي الّدقِ 
   َصْبِري الُمْسَتقر ِفي َمْكِري َكَتَناُذْر بِ  ُأَخاِطَر َوُأَقاِمرَ 

   َوالنْبُل َقْد َضاَع ِفي ُخُيوٍط َوِحَباٍل َدَمِوّيةٍ 
   الَفن ِفيَها ُمْسَتِكن ُيَصاِبْر 

  ال َيْمِضيَوَذاَك الَعاِبُر اّلِذي 
  َيَتَزّوُد ِمْن َقَلِم الَبَشاِئْر 

  ُمَتَعاٍل َعَلى الشْؤِم َقّل َما َيَتَطّيرُ 
  ِمْن َعْيَنْيِه َشَراَراُت األَمِل َتَتَطاَيُر تَُناِجي َفُتَساِيْر 
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  وــــــــــرب

  
  هناكْ  شبهَ  تكونُ  حينَ 

  أراكْ  أكادُ  يعني حينَ 

  الذي رماكْ  عنِ  إلى السؤالِ  قُ أتتطرّ 
  كطريقي ي طريقٍ ف

  كْ ووحدتُ  كَ تُ كليّ  ضاعتْ  رُ وِلَم أفكّ 
  كْ تِ مع إسالميّ  من اشتباكٍ  بأشباهٍ 

  كْ تِ وصوفيّ  

   معِ السّ  من استراقِ  فأختنقُ  بوُ ويعتريني الرّ 
  كْ هال من ُصْنِع أفالكِ  اتٍ لى دقّ إ
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  عزيزي الكاتب
  

  

  عزيزي الكاتبْ 
  لها واهبْ  اهللاُ  العقلِ  عينُ 

  يساعد وشكل األحرف َلنْ 
   بْ ذاه، ذاهبٌ ، ذاهبٌ  هُ تَ عْ دَ تَ الذي ابْ  الخيرِ  فألُ 
  ىتأنّ  ارفقً 

  امليّ  ْر ك فَ 
  اهَ تَ رزانَ  ريقَ تُ  أنْ  قبلَ 

  اهَ لدوائِ  مضاد  لٌ صْ مَ  كَ في كلماتِ 
  تْ كانَ  حيثُ  في الضياعِ 

   جانبْ  في كل  فيهِ  كَ عنْ  تْ ثَ حَ بَ  طويًال  تْ عاشَ  حيثُ 
  دْ وابِ في زوايا األ الصحفِ  كلّ  تْ أَ رَ قَ 

  يدتِ سي  شيءٌ  كِ نْ مِ  ضاعَ  هلْ 
  غائبْ  ضميرٍ  عنْ  فيها يكابدُ  واألملُ  دقيقةٍ  لّ كُ  تْ لَ أَ سَ 
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  قاربْ  بحطامِ  التعلقِ  من ُصْنِع داءِ  في االوهامِ  سنينَ  تاهتْ 
  دْ َلْن يفي الكالمُ 

  سيناسبْ  ال شيءَ 

  بْ يتقار  الزمنُ 

   بْ سال سالبٌ  سالبٌ  كَ رِ عْ شِ  ةِ ا لقوّ هَ تِ كَ مالئِ  ونشيدُ 
  عزيزي القارئ

   بْ مصاح كَ لَ  رَ طِ العَ  الذكرَ  ل خَ  ظاللٌ  ستكَ دنّ  إنْ 
  المصائبْ  نِ عَ  ذودٌ  ففيهِ 

   العجائبْ  كلّ  والعجائبُ 
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  فــــــــــألِ 
  

  ُأْخَرى ُمَغاِيَرة ُمْخَتِلَفة َهْل ُكْنَت َتِعي أّنَها
  ِتْلَك الِتي ِفي الحاِل ترفُع الُكْلَفة

  َكلفَ تُْبِعُد التّ 

  َتَتَدّفُق األُْلَفة

  حيَن تقترُف الّصواَب َوتضيُف األِلفَ 
   ُتخاصُم الِوحدة

  تعاُفَك الُعْزَلة

  َتْرُفُضَك اآلالُم الُمنَدّسة الُمْعَتِرَفة
ٍد َتَناُلَك أْحُرُفَها ِبَهْنَدَسِة شظايا َتَوح   

  إْن َعَلى َنْفِسَك أْطَبْقَت البواّبَة َوأْمَسْكتَ 
  ِبالَدّفةَوْحَدَك 
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  رامــتـــي الـــف
  

   في التَرامْ 
  ُأْغِمُض َعْيِني َفال أَنامْ 

  ِفي الَعْتَمِة َبْعُض استسالمْ 
   ِفي الَواِقِع ُكل االستسالمْ 

  اْسِتيالٌء َعَلى َحق ِبالكالمْ 
  ِبالّنْعِي ال نفِي حّق مْن ُقِتَل بأيدي األلسنِة البكماءْ 

   َغْيِري اأقِنْع أحدً 

   َحَرام ،ِذُب َحَرامٌ فالكَ 
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  جـــجـــح
  

   أَوَلْسَنا َنْهِوي ُكّل َيْومٍ 
  ُكل َيْومِ 

   َنَقُع َنْسُقُط َفَتَتَلقُفَنا أْيِدي الّظَالمِ 
  ِمْن ُصْنِع َما َدَرْسَناُه ِمْن َوْهمِ 

   َمْن َذا الذي َزَرَع الّضَبابَ 
   ٍم ِبأْسَراِر َدَعاِئِم الّدْعمَفَجَنى الواضَح الَباِئَن ِمْن َكَنِف َحاٍم َعالِ 

   ُحَجٌج واهيٌة تطلُب الحجيَج إلى ال أرضِ 
  فتنسبَها الِحيُل إليَها

   االْحِتَياِل والّنْصبِ ، تتبّناها أذرُع الكذبِ 
  ذاَك الخيُط الرفيُع ُمالَحظٌ 

 والَحد َبْيَن الَحد  

  َتَجاُهُلُه َلْن ُيْجِدي
  اَنْفعً 

  هِ َلْن َيْذَهَب إلى َطِريقِ 
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   َنِسَي َكْيَف َيْمِضي

  إْن َتَمّلَكَنا َوالِفَصامُ 
   ال ُيالمُ 

   نِ َفَحّتى ُمْنَتَهى الجنو 
   ِمْن ُجُنوِنَنا َراَح ُيَوْلِولُ 

  َال ُبَكاَء ُيْسِعُف َضِميَره ُيْرِضي
  َعَكَف َعَلى ِكَتاِبِه األَبِدي

   َيْشُكوَنا للعقلِ 

   َمَكَث َغْيَر َبِعيدٍ 
   ِضي ِبإْنَساِنّيِتِه أَماَم َوْحِشّيِتَناَيْطُلُب َمْن َيقْ 

  ألْهِل الّسماِء ُيْفِضي
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  ضحكة من القلب
  

   ِحيَن ضحكِت كطفلةٍ 
  الخليقةِ  ارتبكُت ارتعبُت مما انتظرُت ُمْنذُ 

   اَتَرّقْبُتَها أشهرً  فإّني َقدْ 

   انً أعيُ 

  اأوجهً 
   كامًال  اَبْل قولي أَبدً 

   ِتْلَك الزّلةُ 
  نفسي راهنُت بها على
   مّرت كم من قهقهاتٍ 

  وقاربُت بها أن أْيَأَس فأبقى
   اوقد أطلْقِتِني حرّ 

  تيمْن روحِك صغيرَ  أخليِت سبيلي برّنةٍ 
   اعيثي في االرض فسادً 

   فإّني من خلفكِ 
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   وِعديِني أن تخِطئي أكثَر فتحَيي من بعدي
   لْ تصِ  فرسالتي َلمْ 

   َعِلَقت في البريدْ 
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  يســـق
  

  العمالقِة قيسّيون َبْعُض 
  واللياِل ُكّل اللياِل َكْسرٌ 

  كما القيسّيوَن على مدى األصابِع ُيَعدون
  أَلْم َتُمْت ِبَعَدِد َمّراِت َما َبثَْثَت ِمْن ُشُجونْ 

ي َلْم َيّتِسْع ِلَما َبثَْثَت  أِجْب َقْيٌس ِلَم َتْسُكُنَنا َكالِخَياِم ِفي َبْحٍر ُلج
  ِمْن ُشُجونْ 

   َحبُذ أْنتَ َال تُ 
  اإْذَهْب َبِعيدً 

  َحْيَث أْنَت َوْحَدَك الَمْجُنونْ 
   أَنا الَمَصّحُة ُكلَها

  َوأْنُتْم َحْسُبُكْم َتُعقًال 
  َساِذُجوَن َلْن َتُكوُنوا َبْعد

  ِفْكرٍ  َسُأَالِحُقُكْم ِبُكل ِوْحَدةِ 
  َوْحُدُكْم َلْن َتْبَقوا
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  َما الَمْنِطُق إال ُجُنونْ 
   َعاِني ُكلَها َذاُت َوْجَهْينِ َوالمَ 

  ِلَم َعَلى أْنُفِسُكْم َتْكِذُبونْ 

   أَنا الطُفوَلةُ 
  أَنا الَمُنونْ 
  اْبُن َما ُتِريُدونْ  أَنا َقْيٌس 

  َلْيَالَي أْنُتمْ 
  أْخَتاُرُكْم ِبِدقٍة َلْو َتْعَلُمونْ 

   اتقميشً َكَفاُكْم 
   َلُكْم أْن َتِتيُهوا

  ِمّما َتْعَتلونْ ٰلِكْن َال َتْشُكوا 
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Goodbye 
 
I will be saying goodbye but not farewell 
You know why  
your secrets are plenty  
you're deep and dark as a well 
Spatial thinking is not my best 
But I hope that I've managed to navigate my 
set of words to the righteous address to submit 
on a golden tray of compassion 
My dream in seeing you  
Out of the threat of hades 
Once upon a nightmare 
I saw you in a leading role 
Standing near you I've overseen what you 
really do  
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Panorama of a flooded river  
With brownish water  
symbolizing hell as a matter of fact and order 
Call it prophecy  
call it premonition 
Call it delusional candidacy to be your next ex- 
friend 
My noble aim can never be described as a 
scheme 
I hope I've been a helping sign  
For you to consider changing your Qibla 
To where you'll find the real Devine  
Maybe then you'll throw  
The "golden" lie  
You carry wherever you go  
And I know what you saw  
Ends always come with a seal 
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  اتـــــرقـــــط
  

  استثناءاتْ  أيّ  منكَ  عُ ال أتوقّ 
   ي في الطرقاتْ عن  تبحثَ  أنْ  كَ ال أريدُ 

  ةً اعلمّ  لةً َلْسُت عم

  فأنا الطرقاتْ  اي أبدً نِ َلْن تجدَ 
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  رــــــفـــــــص
  

  َهاَك الَبْحُر أِخي
  أْلِق َنْفَسَك ِفيه

  َهاَك َمَعاِجَم الِطب ُكّلَها

  َلْم أَلَق َلَك ِبَها َوْصَفَة إْكِسيٍر ُتِريحْ 
  ال ضَمادَ 

   ال َبِديلْ 

  ْن َتْحِريٍف أو َتْبِديلْ ال َخْيَط ُيَناِسُب َما اْجَتَرْحَت مِ 
   إْحَياٍء أو َتْمِويتْ 

  َتْذِويِب َمْن َنُكوُن ِبِمْلَعَقِة سيانيدْ 
   َماَذا ِبَحق اِهللا َفَعْلتْ 

  ُتَخاِطُبِني كأّني أْنتْ 
  ال َشيَء ِسَوى اْخِتَزاِل الُعروبةِ 

  إلى َساِلبْ 

  أْنَت الَخط فيِه َيِعيُبَك ُهوَ 
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  ِفي الَقاِلبْ  يُدكَ َيَتَبّرُأ ِمْنَك ال ُيرِ 
ْنُدوِق َعَلى الَغاِلبْ  ّفاِح ِفي الصالت َطاُعوُنَك ُمْعٍد ُمِميٌت ِلِكل  

  ُيَناِسبْ  َال ِمْن ِحْجٍر صِحي ِلألمةِ 
  أْيَن الُموَجُب ِمّنا

  َسأْكَتِفي بالّصْفِر إْن أَتى
  َرْغَم ُكل الَمَعاِيبْ 
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  امــهــك اإللــلــم
  

  َتْسُقوَن اإلْلَهاَم ِمَن الُعُيونْ َيسْ 
  ِبَما أوِتَيْت ِمْن َشْكٍل َوَلْوٍن َوُجُفونْ 

  َوَيْدُعوَن َعّل الَمَطَر َيْهُطُل أْو َيَتَفّجُر َما َيَتَمنوَن ِمْن ُعُيونْ 
وَن َعَلى االّياِم َفَتِفر ِمْنُهْم سُنونْ  َوِعْنَدَها ِفي َصْحَراِئِهمْ  َوَيُكر   

َماِل الَعِقيَمِة الَعاِقرِ ِفي ِتَال  ِل الر   
وَن أْن َيْسَتِبُقوا ُخَطى الُمَحالْ  َيْضَطر  

   َفَيْكتُُبوَن َفُيْدَرُج َما َيْسُطُروْن َتْحَت ُقّبِة َعاّمِة الَكالْم أْو ٰهَكَذا ُيَقالْ 
  اَوَمِلُك اإلْلهاِم َيَتأّمُل َما َيْحُصُل َفَيْبَتِسُم َساِخرً 

  الْ َوَيُشد الرحَ 

   َنْحَو َمْن إّياُه َلْم َيْطُلُبوا
  َوَراَءُه َلْم َيْرُكُضوا َلْم َيْخُطِر الَبتَة َلُهْم ِبَبالْ 

  َوُهو َخْلفُهمْ 

  أْو ٰهَكَذا ُيَقالْ 
  َيْهِمُس ِفي ُغُضوِن ُهَنْيَهةٍ 
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  َمالْ اآل ِفي ِنَهاَيةِ  ِلَمْن إّياُه َقاَوُموا َطِويًال َوَلْم َيْحَتِمُلوا َرد السَؤالِ 

  َما َلْن َيْسَمَع أْحَراُر السُجونِ 

  َعَلى َمَدى ُدُهوٍر ِطَوالْ 

  َما الِسر ُقْل َيا َصاِحَب الَجَالَلِة َوالَغْنِج َوالّدَاللْ 
  لْ َال ِلَم ال ُتوِقُعُهْم ِفي الضّ 

  َوُتوِهُمُهْم أّنُهْم ِفي الَبالْ 
  ُهْم ِفي َوْهٍم ِبَطِبيَعِة الَحالْ 

َوِر الَكاِذَبِة َواألْشَكالْ  َقلّ  َوأَنا ي الصَما أْحَتِمُل ُمِحب  
  َحْيُث األْرَواُح َتْلَتِقي اأْنُظُر ِبَبِصيَرِتي َبِعيدً 

  ِعْنَد الَهاِدِف الّدالّ 

  ِفي َدَوال الَخَباَيا ُهَناَك أَتَرّبُص 
  ِفيِه ِمْن َكَمالٍ  ِلَمْن ُيوِقُع ِبي َقْبِلي ِبَما

  َكاٍف ِالْحِتَمالِ 

   ْوَشَرِتيشَ 

 فأنا َلْسُت َخِفيَف الِظل   
 لْ َال َبْل أَنا َمِلُك الظ  

  لْ َال ِمْن َساِكِني األطْ  َسِمَع َمْن َروى َما َسَلَف آِخَر الَكَالمِ 
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ِفي  َفإنُه َلّما َرأى َوْجَه ُمَحدِثه صك َوْجَهُه َوَغاَب َعِن الَوْعيِ 
  اْنِذَهالْ 

  أْو ٰهَكَذا َقالْ 
  ْحَتَمُل الَهاِمُس ِفي أْغَواِر الّنْفسِ َقّل َما يُ 

  ٰذِلَك َما َجَرى َمَع َحاِدي األْهَوالْ 
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  ادً ـــــغ
  

   َقْد َتَزهْدتِ 
  َتَقشْفِت 
  َتَزمْلِت 

  َتَزمت ِلِكْذَبِتكِ 
   َعْن َسَماِع اْعِتَراِفَي الَخِطيْر  َوَتَنزْهتِ 

  َفَلْم َيْهَتز ِمني أَحدٌ  َوَفَرْرِت َوَفاَرْقِتِني
  َيْنِزْف ِمني أي ِقْنِديٍل ِفي الّضِميْر  َوَلمْ 

َوَنَظْرُت َوَدقْقُت َوَتَعمْقُت ِفي الَبْيِت الَمْسُحوِر  اَواّتَخْذُت الّناِفَذَة َبْيتً 
   ِبَحَواس ُأْخَرى

  ِمْصَباٍح َصِغيْر  َداِخلَ  َفَراَسُة ُمَتَصبَرةٍ  َلْيَسْت ِمْلَكِك َبْيَنَها
ِنيَن َدَواِوينً  ِفيَنَها ِوْفَق َمْن أُكوُن  اأَنا اآلالُف َلْو َتْدِريَن َفُتَدوُتَصن

  ِفي َرْسِم الّطَباِشيْر 

  ِحيَل َبْيَننَا َوٰلِكني َسَأِطيْر 
ُب أْن أْمَسَح ُكّلَما ُتْمَحى إْحَدى أْرَواِحي ُكّل َشر ُمْسَتِطيرٍ  َوَسُأَجر   



54  
 

  دُدكِ ُيهَ 

  َتْعِنيَن ِلَجِميِعِهُم الّشيَء الَكِثيْر 
   ُمْنَقِطَع الّنِظيْر  اَقْد َتُكوِني أْنِت ِلي َخْيرً  اغدً 

  َفَقْط َكأَحِدِهْم أْنِت َلُه َنِظيْر  اَفأْغُدو َواِحدً 
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  وابعجامعة العمالت والطّ 
  

  َجاِمَعُة الُعْمَالِت الَقِديَمِة َوالّطَواِبعْ 
  َعْيُنَها اّلِتي َجّفَفْت ُكل الُعُهوِد ِمْن ُصْنِع المَطاِبعْ ِتْلَك 

  ُخِلَقْت ِلَتْنِبَش ِذْكَرَياِت َمْن َلَقْت َحْتَفَها ِمَن الّرَساِئلْ 
  ِمْن َغْيِر أْن َتْسَتْأِذنَ 

  َتْخَضُع َلَها ُكل اَلمَواِجعْ 
  تُْنَقُع ِبَماِء الَمْوِت الّساِئِل الُمَساِئلْ 

   األَناِملْ  ُل ُنْصبَ َوَتَتَشكّ 

  ُيَناِزلْ  اَهِوّيُة َقاِتٍل ُمَتَسْلِسٍل ُمَتأهٍب أَبدً 
  ِمْن أَصاِبِع االتَهامِ  اَفّر ِمَرارً 

  َلْيَس ُهَناَك ِمْن َحل ِلُكل الَمَساِئِل َيا أيَها الّساِئلْ 
   َعاِدلْ  َخاٌخ ُنِصَبْت ِمَراًرا َلْم َتْنَفْع أَماَم َحَكٍم َظاِلمٍ فِ 

  َفُمَتَعقَبُة َبَصَماِت َلَحَظاِت الَعَناِدلْ 
   َحْيُث َيْسُكُنونْ 

   َحْيُث األَبُد َيُكونْ 
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َها َقاِعَدَة َماِلِك الَحِزيِن الَحُنونْ  ٍق َيُخصُتْدِرُك ِبُيْسٍر ُمَتَمل  
   َمْهَما َجّرُبوا

  َال َيَتَسّنى ِلُكل ُمَحاِولْ 
   ِلْلَجِميعِ  اَلْيَس َقَدرً 

  ُب الماِء ِمْن َحْيُث َيْنُبُعونْ ُشرْ 
  َعاِقْل فَمَتاِحُفَها َعاِمَرةٌ  َوَسَتْسَتمر ِهَي ِفي إْحَياِء َقَلمٍ 

ّيُة َساِئَحٌة َداِئَمٌة َزاِئَرٌة َمْوُضوِعّيٌة َحّتى الُجُنونْ  فيها ِتْلَك اُألم  
  َفاإليَماُن َيِفي ِلْلَبْعِض ِبُوُعوِدهِ 

   ائِد ِعْلٍم َفَيْهَنؤونْ َفَيْسَلُموَن ِمْن َمكَ 
َراُت ِفي مْعَرٍض اْنِفَراِدي َبِعيدً  َعِن الُعُيونْ  اَوَتَتأّلُق ِتْلَك الُمَتَحج   

   َيْسُكُنَها

  الّدالِئلْ  َجاِمعِ  ُنَزالءُ 
   َحَياُتُهْم ِلَكْتِم ِسرِه َقْد أْعَطْوهُ 

   َعَلى َعْيِنِه َسُيْكَتُبوَن ِفي أْسَمى َمَناِزلْ 
  ُكُتوْن ِبَال ُمَناِزلْ َفَيسْ 
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  مأدبة األرواح
  

  ِفي َمْأُدَبِة َما َبْعد الدَعاءْ 

  َتْقُعُد األْرَواُح َتْنَتِظَر اإلْذَن ِبالّرِحيلْ 
يَق الَقِلقَ  الر أَنا َظْمأى َتُقوُل َواِحَدٌة َتُلم  

َساِطيٍر َراِسَيٍة ِفي ُشْطآِن أ ْمع الَمْشُحوِن ِبإْيَماِنّياتٍ الُمْسَتِرَق السّ 
  َوأَقاِويلْ 

  َتْشَتِعُل ِفي َقْلِبي أْعَواُد َقش َنِهَمة
  َقْد ُأْسِدَل َعَلى َقْتِلَها ِمْحَفَظٌة ُمْضَطِرَمٌة ِبَناٍر َوِمْنِديلْ 

َنْفِسي َعْطَشى َتْحَتِرُق ِفي َحْقٍل ثَاِكٍل ِلُكل الَخيِر الّدِقيِق ِمَن 
  الشُجونْ 

   ُأْخَرىأَنا ُجوَعى َتْسَتْطِرُد 

  َوتُِقر ِبَما َيْسَتِتُر َما َبْعَد الُعُيونْ 
  ِمْن ُرُعوَنِة الَفْقِر الُمْدِقِع ِلَتَالُحٍم أَخِوي َوَمَناِقب َمِرَنة

  َلُكَما اُهللا َفإني َتِخَمة

  َلْن أْطُلَب َبْعُد أي ُلْقَمة
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  َفُحب َصاِحِبي هللاِ 

  ِبَنْغمةَ  أْحَياِني

اِت ِعْشٍق ِلَرب الَكْوِن َيُقوُدَها الَعْزُم ِتْلَك ِقْسَمٌة ُنوَتاٌت ِمْن َكِلمَ 
  ِضيَزى َلُكَما

  َوِلي ِحَكاَيٌة َتْنَضُح ِبَخْيِر َخْتَمة
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  ةـــــي األزقّ ـــف

  
َدا َدِعيِني أَرى ِفي َوْجَنَتْيِك ُحْمَرًة َوَتَور  
  َوَتَبّسِمي َواْشدي ِبالَحْمِد َعِشّيًة َوَغِدّيةَ 

 َفِفي األِزّقِة َحْيُث أْنَصاُف األَماِن أْشَتم  
  َضَنَك َوْفٍد َغِفيٍر ِبَزِفيِرِه األِرِق َقْد َتَنّهَدا

  اَفَما َذاَق ِمْن َنِفيِس الّنَفِس ِقْطِميرً 
  َقْد َتَصّعَدا َواْيَكأّنُه ِفي الّسَماءِ 

  اُمْعَوج  اال َيْعِرُف الْنِشَراِح الّصْدِر َدْربً 
  َلى َباِبِه َقْد َتَمّدَداإّال َوعَ 

   ُمْضَطر ُكل َلْهٍو َجّرَبُه َقْد َكَسَدا َوَعّدَد األّياَم ِتْعَدادَ 
َعاِليُك أّن اإلٰلهَ  َوَلْم َيْدِر الص  

  إْن َرَجْوُه أْنَجَدا

   َوٕاْن َكاَن َما ِسوى اإلٰلهِ 
  ِبِهْم َقْد َشّهَر َوَنّدَدا

  ُهُه ِمْن ِتْكَراِر ُحوٍب َفأّياَن أْنِت ِممِن اْسَوّد َوجْ 
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  َعَلى َبَياِض الُفَؤاِد َقْد َتَمّرَدا

  َفَال َسِلَم ِمْن أْيِدي الّشَقا

  َتَتَناَوُلُه َوَال َتَكاُد ُتِسيُغُه ِمْن أَثِر الّصَدا
  ِمْنُه ُحْجَرًة ِلَتَتَبْغَددا َوَال َوَجَدِت الّسِكيَنةُ 

ى َتْقِصيٍر َداِئٍم ِبِه الُحْزُن َقْد َوأْنِت ِفي ِحَما اْسِتْغَفاٍر َصاِدٍق َعلَ 
  َتَبّدَدا

َوالَخْيُر َوالِبر َواإلْحَساُن ِرَفاُق الّطِريِق ال َيْسأُموَن الّتَودَد ِلَمْن 
  َثْوب الّتْوَبِة َقِد اْرَتدى

  ٌن ِكَراٌم ِفي َوْجِه َقَدٍر َوَقَضاّال َال َيْتُرُكوَنِك ِلَنْفِسِك َكَفى ِبِهْم خِ 
  ِمي الَحَياَة ِفي أْوَتاِر الِعَداَفاْرسُ 

  ُكوِني ِممْن ِلَوْجِه اِهللا َقْد أْنَشَدا
  َعّل ُسّكاَن الِقَفاِر ُيّجدُدوا ِمَن َوْصِل اإلٰلِه َما َتَبّعَدا
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  معالم عالمة استفهام

  
  َتْسَتْوِطُن َمَعاِلُم َعَالَمِة االْسِتْفَهامِ 

  ِفي َخاِطِر َمَالٍك َشْهمْ 

   ِمُس الُقْرَب ِمْن َبْعِض َشَياِطيِن اإلْنِس ِلَيْفَهَم ِلَم الُحب َفَيْلتَ 
  ِفي ُعُيوِنِهْم َمْحُض َوْهمْ 

   ِمَن الغم َما أَهمّ  َوَعَذاٌب ِفيهِ 
  ِفي َتَضْعُضِع َرَكاِئِز الُبْنَيانِ 

  َيْنَغِرُس الّسْهمْ 

  َيُقوُلونْ 

  ِك الّسَواِد ُيَذمّ َوَيَتنَازُلوَن َعْن ُحُقوِق َطْبِع َرْسٍم َحالِ 
  َوُيْفِصُحوَن َعْن ِسر ُمْعِضَلٍة َشَغلْت أْوِلَياَء الّنْظمْ 

  َفَجاُبوا الَمَعاِني ِمْن َغْيِر الَمَعاِلي

  أَتمّ  ِسيمَياءَ َفما اْسَتَكاُنوا َوال َساَلْت ِمْن ِشَفاِهِهْم 
  َفُيْفَضُحوَن ُكّل َيْومْ 

  َوُيْمُسوَن ُدَعاَبَة الَعْصْر 
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  ُيْكِمُلونْ  َنْسُقطُ 

  الّسَأِم ُفُنونْ  ثُّم َتْقُتُلَنا ِمنَ 

  َفَنِفر َكَأْن َلْم َيُكْن َصك الُحْلِم ِباْسِم أَحِدَنا
  أْو َكأّنَنا َلْم َنُكْن َوْقَتَها َنْحنْ 

  َيَتَطّيُر الَمالُك ِمْن ِمْثِل ٰهَذا الَفْهمْ 
  اِفي َحْيُث األُموُر األَهمّ َويُعوُد َخاِلَي الِوَفاِض ِللرَخاِم األْزَرِق الصّ 

  َتْرَتِطُم الَكِلَماُت ِبَبْعِضَها

  َتَتَزاَحُم ُتَساِبُق أْنُفَسَها َتَتَهاَفُت ِلُتِجيَب َذا األْجِنَحةِ 
  الَواِقِع ِفي َبْحِر الَواِفِر َمَن األْسِئَلةِ 

  َتِعُدُه ِبأْن َتَتَوّفقَ 

   َوأْن َتَتَفّوَق َعَلى َرد الَخْصمْ 

  ألْمُر ِبُمْبَهٍم َوَال ِبَغاِمضٍ َلْيَس ا
  َال َتْكَتِرْث ِبِهْم َوَال َتْهَتمّ 

   َلْبٌس  ِفي َتَعاِريِفِهْم َوَقعَ 

   إْن َنّم َعْن َخْيٍر َهاِلٍك َكاِلحٍ 

  َفَلْن َيِصَلَك ِألّن األْمَر َلْيَس ٰهَكَذا َيِتمّ 
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يِة الّنِقّيةِ  ٍة أْرِضّيٍة ِفيَها ِمَن  ِمْن أْفَكاٍر ِطيِنّيةٍ  ِفي الُقُلوِب الّسوُتَراِبي
  َما َيْفِتُك مَا َيُسمّ  الَمثَاِلبِ 

َتِجُد الُود َيْرَتِسُم َيْبَتِسُم َحّتى ِفي َوْجِه الَبَهاِئِم َيَراَها َجِميَلًة َعْذَبًة 
   ِمَن الّدمْ  َوٕاْن َخَلتْ 

   لَبِعيدِ ِعْش َكالمالِك َتْبِغي الِبر ِللّنَساِئِم ِفي َطَرِف الكْوِن ا
  َتُذْق َطَالَوَة الُحب األِصيلِ 

  أْو ِحَممْ ، اَنارً ، اَال َتْعِرُف للّنَدِم َجْمرً 
  َهاَك َما َخِفَي َعِن الَغاِرِقينَ 

  ِفي َسَقِم الَعْيشِ 

  َفاْدَلَهم أَماَم َجْهِلِهْم ُهْم َوَلْم َيبنْ 
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  مسائُل النساء
  

  النَساءْ  َكِثيَرٌة َعِجيَبّة َمَساِئلُ 
ُق الَقَلمَ  ِمْنَها َما ُيَؤر  

  ِفي الشدِة َقْبَل الّرَخاءْ  اَوِمْنَها َما ُيْضِحُك َعُبوسً 
  َتْلَمُح إْحَداُهّن أَحَدُهْم ِمَن األْحَساءْ 

  َيْنُظُر إَلى الَبِعيدِ 

   َحْيُث الِعيُر َتْنَتِظُر َمْن َيُسوُسَها
  َفَتْسَتْبِشُر النْسَوةُ 

 أّن ِفيِه َما َقَرْضَنُه ِمْن ُدَعاءْ َتُظن  
  َوَتْنَفِرُج أَساِريُر ِتْلَك الَحْوالِء أِو الَحْوَراءْ 

ِفي  اَعِقَبْيِه َراِكضً َظُر إّال أْن َيْنَقِلَب علَى َفَما َيْلَبُث ٰذِلَك الُمْنتَ 
  َرْمَضاءْ 

  لحذاءْ  وال اكترثَ  نعلٍ  عنْ  ال سألَ 
  بالءْ  ولِ وه داهمٍ  من خطرٍ  ما أحّس  مِ ظَ لعَ 

  َوآَخر َقّيْدَنُه ِبَدَماَثٍة ُمَؤّقَتةٍ 
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  َوَعْقٍد َيْقِلُب الّثَراَء َبْعَد الَحِقيَقِة إَلى َرَجاءْ 
  َيْحَسْبَن أْن ِبٰهَذا َقْد َضِمّن الّسَعاَدَة َوالَهَناءْ 

  َوَيْنَسْيَن َطْبَع الديِك ِفي ِشْرِذَمِة َصاِنِعي الشَتاءْ 
  ْقِييُد ِفْكٍر ِبِطيِب َحَساٍء أْو َغَداءْ َلْيَس ِبالَمْقُدوِر تَ 

  ِلْيَس ِلألْمِر ِطب َفاِعٌل أْو َدَواءْ 

  َعَلْيِك ِباألوالِد َفِفيِهُم األَمُل ِفيِهُم الَوَفاءْ 
  َوَقْد َيَتَخّرُج َبْعُضُهْم ِمْن َمْدَرَسِة النَساءْ 

  ِص َما َيْعُمُر الّسَماءْ َال َففِيَها ِمَن اإلخْ 
َنْخَوٍة ِعْنَد ُمَتبِعي  َيْصَنُع الّضاّلَة الَمْفُقوَدَة َبْعَد اْنِقَراضِ  َوَما َقدْ 
  األْهَواءْ 
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  راءـــــسم
  

  ِمْن ِخَالِل ُشُقوِق ِسَتاِر َمْسَرٍح َساِخْر 
  ِبثََناَيا األْسَرارْ  َتْحَيا َلَها ِتْلَك الُمَكبَلةُ 

  َوَبْيَن َمْوِكِب الُحُضوِر الّشاِخصِ 

   أْجِلُس  َحْيثُ 

  َكَغْيِري ِمَن الُمَتَسلِليَن الشّطاْر 
  أْلَمُح أَثَر الَحْذِف الّناِفِذ ِلِظل َقَراْر 

  َوُأَحاِوُل أْن أْنُفَذ ِلَداِخِل الُعْلَبِة الّسوَداءِ 
  ِألْعِرَف َسَبَب َشْطِب ِعَباَرةٍ 

  أْو َمْحِو ِسَجالٍ 
  أْو اسِتْبَداِل َلْيٍل ِبَنَهاْر 

  ِني اللْعَبُة الَخِطَرةُ َفَال َتَسعُ 
  َوأْرَتد َتْرُمُقِني ِتْلَك الّسْمَراُء الَمْشُطوَبةُ 

   ِمَن الّداِخلِ 

  َال َتْرَتاحُ 
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  َال َتْعِرُف الَقَراْر 
  َفُأَهدُئَها َوأَنا أُحوُم ِبَشْوٍق ِفي الِجَواْر 

   ِء ِهَبةٌ بيضاّشْطَب ِمَن الَقاِئَمِة الأّن ال
   َعَلى االْعِتَرافِ َتْعِني إْرَغاَمُهْم 

  ِبُلَغِتِك المْحُصوَرِة ِبأْحُرِف الثّواْر 
  َال ُتْطِلُقوا َسَراِحي

  َتْصُرُخ بأْصَداِء أْنهَاٍر ِمْن َناْر 
  َفإني ُحّرٌة َطِليَقةٌ 

   ِفي َكَنِف الّساِرِق الّناِظِر الَواِقِع َتْحَت اْحِتَالِلي
  الّساِكِن ِفي ِخّضم االْحِتَضاْر 

  َصاُر حليفيفاالْنتِ 
  َلْن ُيْسِعَفُه عْنَدَها الِفَراْر 
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  انــــات دخــقــلــح

  
  ِعْنَدَما َتَتَعاَلى ِتْلَك الظَاللْ 

  ِمَن َحَلَقاِت الدَخانْ 
  َتَتَراَقُص أَماِمي َكأْشَباحٍ 

  َتَتنّبُأ ِبالّسَوادْ 

  ِفي االْنِحَالِل الُمْسَتِمر ِلَنَقاِء َجَسِدكْ 
  اِمي أَماٍن َتْرُفُض ٰذِلَك الِحَدادْ َتَتَراَءى أمَ 

  َال َتْقُتْل َنْفَسكْ 

  ِمْن أْجِلي
  ال َتْقُتْلِني َمَعكْ 

  ِمْن أْجِلكْ 

  َوَتُشن َعَلّي َحْمَلَة الّرْفِض َوالُمَجاَهَرِة ِبَذْنٍب 
  َوَيْسَتِمر الَعّدادُ 

  ِبالّرْكِض ِلْلَوَراءْ 
  َقْد أُموُت َقْبَلْك ِبَسَبِبكْ 
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  ْرَضى ِباالْسِتْمَراِر ِبالّتَقْهُقرِ َفَهْل تَ 
  اِباالْرِتَداِد َدْومً 

  َنْحَو الَمْوِت الُمَتَعّمدِ 
  ِتْلَك الَعْيُن المْحَتِرَقُة َتْبِكيكْ 

  َقْد َسِئَمْت َخّط الموِت ُيوِقُعكَ 
  ُيْرِديَك َعَلى اْمِتَداِد َرْسٍم َبَياِنيّ 

  ُكُنْقَطة اَقد ُتَضاُف َيْومً 
  تْ ِفي َضِمٍير َميّ 

  َفْلَيْحَيا َضِميُرَك أْنتَ 
  َفْلَتْرِم ِتْلَك الّرَصاَصة

  ِمْن َعَداِد الَقَتَلِة َواألْمَواتْ  اال َتُكْن ِجْسمً 
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..Unless  

  
I'm really sorry   
To tell you   
That I see beyond you   
I sense the shadows living in the underground   
That sound I heard on a daily basis bound me 
to the other life   
It's a miracle I know  
But it's also sad if you don't show  
Some empathic reaction   
To the serious additional fraction   
To my sight   
I'm not an angel   
I admit  
But I get to fly sometimes  
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I walk between the lies  
And I sense what kills truth and belief when the 
sun dies in the horizon on occasional nights  
And I leave when I remember  
That I can be better than angels  
If I just continue keeping my own soul as pure 
as the rare ice in November   
So it's his message that I commit to be its 
sender  
This is my challenge   
And you'll remain a mere offender   
Unless...you make it happen   
And you surrender   
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  שוטטות

  
  ַהְּבִדידּות בְלָויָת שוטטות

  והֹומֹוגֶנִּיּות ַהְרמֹונְיָה ְּבתֹו(
  ַהֲחלֹומֹות תאֶ  ּוְמַטְּפִחים ֶׁשַּמְׁשִקים לֹוֲחִׁשים קֹולֹות ֶׁשל

  ַמְרִּגיעֹות ּוַמנְִּגינֹות
  ְׁשַמיִִמּיּות ומלודיות

 ִּכּׁשּוִפים ֶׁשל סמויים ּכֹחֹות ּוַמֲענִיקֹות ַהּנְִחיׁשּות ֶאת ְמַלּוֹות
  ְּבַאָּגָדִתי ּוְקָללֹות

  ַׁשְלָווִתי ְּגדֹוָלה ָּכזֹו
  ָהֲעצּובֹות ַּבְּדָרִכים ְלַהֵּל(

 ְּדֵבקּות ַעל ָהאׁשמֹות ִּבי טיחהשמ ָהאֹוֶהֶבת ָהֶאֶבן ִעם
  ִהְכִּתיָבה באמונת
  ֶׁשָחיּו ִמי ֶׁשל ְרצֹונֹות ַעל ַהּקֹוַלַחת

  ַּפַעם
  ַּבּנְָפׁשֹות ַהּׁשֹוְכנִים ֶׁשל
  ִחּבּוָקּה מּול ָקטֹנְִּתי ּכֹה
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  הנפש מחיר
  

  ַהָּתֶו( ְּבתֹו( אֹוַת( מּנִיָחה ְּכֶׁשֲאנִי
  ּתֹוֶפֶסת ַאתְ ׁשֶ  ָּבֵריק ּוִמְסַּתֶּכֶלת

   ְוסֹוֶפֶרת
  ֶּדֶר( ִלי ֶׁשֵאין ּוְמִבינָה

   לכמת אֹוַכל אֹוַת( ֶׁשָבה
  ֶׁשִּמְתחֹוֶלֶלת ִּכְסָעָרה ִמְׁשּתֹוֶלֶלת ְוַאתְ 
   מטולטלת ואני

  מעוצמתך ומסוחררת
  כורחי בעל בך נאחזת
  ַהּנֶֶפׁש ְמִחיר ֶאת ַוּגֹוָבה

  ִמְׁשַּתְחֶרֶרת ְוֶאת
  ַרָּכה ּכֹה אלייך ַאֲהָבִתי

  עזה ּכֹה
  עליי ּגֹוֶבֶרת ַהּזְַמן ָּכל

  ומתגברת
  נֱֶעֶצֶרת ִאָּת( שַהַּדָּקה עד

   ֵמַעְצִמי ּבֹוַרַחת ַוֲאנִי
   ָּבֵעֶר( ְלַהִּכיר ִלי ָּגַרְמּתָ  ִּכי

  ְּבִקּיּומֹו ָחפָצה ֶׁשֵאינֶּנִי
  ַהִּבינָה וגבעות הִרי ֵּבין ַּדְרּכך את מנטרת ְוַאת
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   הּוִמִּבינָ 
   ְוַהּיְִחיָדה ָהַאַחת ֶׁשֵאינֶּנִי
  ּוִמְתּפֹוֶרֶרת ִמְתַאָּדה

   רֹוֶדֶפת אֹוִתי וכרוח ִמְתּפֹוגֶגֶת
   לָּתִמיד
   ַהֶּכֶר( ָּכל ְלאֹוֵר(
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!!Not Romantic At All  
  

I ask you where the sea lives  
You think I'm romantic   
You take the wrong guess   
and with a sarcastic gesture  
You direct me to the near empty dark ships   
But what you're ignoring  
Is my deep urge for praying   
I'm actually seeking to locate south from north  
To find me a way to move my faith forth   
So if you're joining my journey you better listen 
carefully   
Come down to earth   
And give your self a chance to know what 
you're really worth   
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Lonely corner  
When fate consumes my breathing cycle   
Life parties on my expense  
Hence, I dream of that lonely corner  
The innocent one without dense sins  
And I sit there helpless hopeless against the 
devil's curse  
But my sun hears my SOS   
Its rays I once drew with hushed charity and 
good deeds I used to send their receipts to the 
wind  

Reach me   
warm my heart with silent words   
My soul is reminded with the key to replace the 
over chewed air   
I take a new breath   
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My story will surely have a happy end   
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  מחזור תמונת
  

  ָהֵהם ַהּיִָמים ֶׁשל ַהַּמְחזֹור ִּבְתמּונַת
   ִמֻּׁשָּתף מַכּנֶה ְמָכֵכב

  ֶׁשָּכַאב ַהֵּלב 1א ְוזֶה
   ָּכנָף ִלי ְוֶהֱענִיק ֶׁשָּׁשב ַהַּדִּפים סֹוֵמק אֹו

  ַהּׁשֹוֵדד אֹותֹו 1א ְוזֶה
  ֶׁשּנִגְנַב ַהְּדיֹו ְו1א

   ּדי בְוַהְּכתַ  נֱֶעַלם ָּדָהה ַהּנִּקּוד
   ְמֻכָּׁשף ּדי ..ְמֻקָּלל

   רֹוֶבֶצת והאמביוולנטיות
  ִמּזְַמן ֶׁשָּבַרח ִמי ֶשל ֵצלּו ַעל

   ֶׁשָעזַב
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Cinnamon 
 
The vague smell of cinnamon 
Captures my obscurity  
Emphasizes the strangeness of my personality  
Lights my candles in a rare place in time 
Murders my usual laws and my so obvious 
concluded causality in a momentary manner 
And there I miraculously find my lost true 
humanity  
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  ْدرـــقِ 
  

  ِتْلَك الِقْدُر َتْغِلي
   ِبَهَزاِئم أرٍض ُحّرة

  قدْ 
  َوُأْسُطوَل ُسُطوٍر ُأْخَرى أْنَجَبْت ِطْفًال 

   َعَلى اَلمَحاِر المْحَتِضِن ِلشْبُه ُدّرة اِحْكرً  ْت َما َتَزالُ َكانَ 
  ُيْعَرُف َقْدَره َفَال األْسُطُر َذاَقْت َكمَاًال 

  َوال َعَرَفْت أْبِخَرُتَها أْحَلى ِمنْ 

  َضَحَكاٍت ُمّرة
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  ֶּפֶתק
  

   ַּבִּמְקֶרה ֶׁשִּקְּבָלה ַּבֶּפֶתק
  ִמָּתְכנִּיֹוֶתיהָ  ֶחלק ָהיָה 1א ֵמעֹוָלם ְוֶׁשּתֹוְכנו

   נֶָחָמה מֹוֵצאת ִהיא
  ֵאֶליהָ  ְמיָֹעדֹות ָהיּו 1א ַּפַעם ַאף ָהַרּכֹות ִמּלֹוֶתי8

   ַוֲעַדיִן
  שלשלאותיה ֶאת ְמנְַּתקֹות ֵהן

  ַהְכָלאֹות ַהְּדָמעֹות ֶאת ְמַׁשְחְררֹות
   ַהְּקסּוָמה ַהּׁשֹוֶׁשֶלת ֶאת ּוַמְמִׁשיכֹות

  ִּתְקוֹוֶתיהָ  יֹוָמן ֶׁשל זְָעִרּיֹותַהּמִ  אותיותיו ֶׁשל
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  يــاهــمــت
  

  أْثَناء اْقِتَراِبِك ِمني
  َلْم َيْخُطْر َلِك َلْونُ 

   الَخَطِر الّداِهمْ 
   وَلْم َيَتَهادى

  َوَلْم َيَتَواَرْد إلى ِفْكِركِ 
   أّن األْمَر الَواِردَ 

  ِفي ِمْثِل ٰهِذِه الَحاَالتْ 
  ُسْلَطاٌن َغاِشمْ 

  َوأّن الَقاُنوَن َلْن َيْغَفَل َعْنِك أْنِت باألَخّص 
  َوأّن الَقاِعَدَة ِهَي الدْسُتوُر الَحاِكمْ 

  َفَتُحطيَن ِلَمْحِض ُفُضولٍ 
  ِباْسِتْقَالٍل َوُشُعوٍر ِبالَفْوِقّيِة َعاِرمْ 

  َتْنَهِمِكينَ 
  ِبُدوِن َوْعيٍ  فَتْفِقِدَيَن َخَصاِئَصكِ 
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  َكالَحاِلم الّنائمْ 

  َتَماِهينَ َفتَ 
ُقِك َعني أي َقاِسمْ  َال ُيَفر  

  إْنَسي َما ُقْلُتهُ 
  َما َهَمْسُتُه َلِك ِمْن َبِعيدْ 

  ْن َجِديدْ إْحيي مِ 
  َوُخِذي ِمني َما َيْنُشرُ 

  الِعيدْ 

  ِفي ُقْطٍب ُمَتشاِئمْ 
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  كسرة خبز
  

  ِحيَن َتَتَهاَوى ِتْلَك الِكْسَرةُ 
  ِمّني في الَبْردْ 

  ِقُطَهاال أْلتَ 
   َفِهَي ال َتْعِني ِلي الُحب َكَما َظَنْنتْ 

   َواْنَتَظَرْت أْن ُتْخِبَرَك أْنَت َفَقطْ  َكْم َكَتَمْت ِهَي الَخَبرَ 
  َال أْعَلُم ِبالّضْبطْ 

  ٰلِكّني َالَحْظتْ 
  أّنَها َنَفَذْت ِمْن ِقّصِتي ِبَشْوقْ 

  ِبَصْمتْ 

   ِلَتُكونَ 
  ِبَحَياِتكَ 

   دّ َمْعنًى أْعَمْق وأشَ 
  أَملٍ  َكَخْيطِ 
  بْحتْ  َكِعْشقٍ 



86  
 

  ليس في طريق وطني اختصارات
  

   في الَمَماِشي
  في الطُرَقاتْ 

  ِفي الِوْحَدةِ 
  ِفي الُعُزالتْ 

  ِفي اإلْعِتَكافِ 
  ِفي الَخلواتْ 

  أِضيُع َبْيَن الَقَواِفي
   َتِصُل َشراييِني ِبُحب إْن ُذْقُت ِمَن اْلَمْوِت ْويالتْ 

   اآلياتْ  َوِفي الّسْجِع فيِ 

   أِجُد الَمَعاِلي
  َوأْلَقى الُمْنِجَياتْ 

   ِفي َتَنح ِللَزالِزِل َبْعَد َيْأِسَها ِمْن َنْفِسَها
   َساِبَحاِتي ِلثََباتِ 

  ِفي ُمِحيِط الَمَكاِرِه ِلذْكِري ِلُنْصِح الّساِئَحاتْ 
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  أْشَحُذ ِبِه ُبْعَد َنَظِري

   يَماَء َقْلبِ  و ُأّسّوي َبَجِلّي الَمَراَيا
  الَفَجَواتْ  َفأَتَفاَدى ِتْلَك الُحَفَر َال ُتْغِريِني

   َفَلْيِس في َطِريِق َوَطِني أي اْخِتَصاَراتْ 
  الّساَعاتْ  َوٕاْن ُكْنُت أكاُد ْأكُبو ِفي َبْعضِ 

   َفأْدُعو ثُّم أْنُجو

  ِبَكَراَماٍت أْشَبه ِبُمْعِجَزاتْ 
  َطِريِقيَفَلْم َتَزْل َتْنَكب ِتْلَك الَبَالَيا ِفي 

  ُتَعاِوُنِني َعَلى َنْفِسي ُتَالِزُمِني َكَرِفيقِ 
َغاَب ِفي ُرْقَعِة الَمِصيِر ِمْن َدَعاِئٍم  اَحّتى اْسَتْحَلْيُت ِمْنَها َوَفاءً 

   َكاِذَباتْ 

  َفاْرَتَقْيُت ِبَها ِعِن الّسَفاِئهِ 
  َواْزَدَرْيُت ِتْلَك الّتَواِفَه والُمَحقَراتْ 

  ْوِب اُلمَساِفرِ َواْكَتَسْيُت ِبثَ 

   َوَتَنّزْهُت َعِن الَكَباِئرِ 
  َعِن الَمْظَلَماتْ  َوعَفْوتُ 

   َواْبَتَسْمُت ِفي َوْجَه األَسى الُمَالِزمِ 
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  ِمْن َنِسيِجي الِما باَت ُجْزءً  َباًال  ال ُأْلِقي
  َوَمْبَعُث األْرَواحِ  َمْدَعاُة َصَفاِء الَقْلِب ُهوَ 
  المماتْ  َبْعدَ  ّدا َجِميًال الّصاِمَتاِت إَلي َرّدَها رَ 
  أَوَلْيَس اإلْنِكَساُر َزاِدي

  أُلم ِبِه ِمّني الّشَتاتْ 
  َوأِرُد َمْنَبَع ُحبَك َربي

  َفَال ِلي َغْيُركَ 
  َوال ُيْسِعُفِني ِسواَك أْنتَ 

  ِفي الِحيَراتْ 
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Fake treasures  
  

Whenever I float   
Usually without my invisible hiding coat   
I forget to color my Transparent thought  
It is so easy to note   
To Which route I took my caring boat  
And I listen without caution  
Without fastening my senses  

That I trust immensely   
I hold on to hope  

allow my self to lose  
every relation to gravity   

for abnormal situations are  

daily habits I engage in   
without hesitation  
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but rather with determination   
Weightless I become   
When the wind carries me away to the market 
of the lost eyes where   
I take a deep look   
And   
I find you gazing at me with eminence that I 
barely   
Hear the resonance of the nothingness   
And then you articulate The word God   
And I understand who you define yourself by   
How sad!!  
And I cease believing in you  

And with disappointment   
I walk away with the letters fleeing with me to 
shore with uncertainty stuck in their essence   
And I know  
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Fake Treasures are not my thing today so I row 
back to freedom   
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  ضعف في اإليمان
  

  ُأَحْوِقلُ 
ْؤَية أَماِمي َفَيّتِسُع َمَجاُل الر   

  ُأَهللُ 
  َفأَتَبّصُر ِفي ُخْلِد آَخٍر فَأْشَهدُ 

  ِلْلَغَمامِ  ااْنِدثَارً 
   ِبَصْمٍت  اأْسَتْبِدُل َحْرفً 

  الَكَالمِ  َقلُل ِمنَ َوأُ 
  َخِفَيتْ  اَفُأْبِصُر َجَواِنبً 

  َعَلّي ِمْن َقْبُل َفأْدُخلُ 
  َعاَلَم األْسَراِر َفُأْذَهلُ 

  َوَسُأْقَتُل إْن َلْم َتْلفْظِني ِتْلَك الِحيتان
  َفأْسَتْقِبلُ 

   الِقْبَلَة َوُأَصلي
   َفَيْمَتِثُل الّنوُر ِللَوَهِج ِفي الّناِسكِ 
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  الَماِكِث ِفي الَمْقِرَبِة َبْيَن الَمَعاِني
  َفأْمثُل ِفي َباِبهِ 

  َفَيَتَبّتُل الّنورُ 
  لُ َفأْخجَ 

  ِمْن َضْعٍف ِفي إيماِني
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  הלב משאלת
  

  ּכֹוֵתב ָּכל ֶׁשל באמתחותיו
  ּגֹוָרל ֶׁשל מפרפוריו ֶׁשּנֹוֵׁשם
  ּובּיָגֹון ַּבַּגֲאָוה ָלּה עֹוֶמֶדת

  הּדוֵאב ַהֵּלב ִמְּׁשאַלת
  אֹוֵהב עֹוָלם רקימת ֶׁשל

  סוד ממתיק
  נָָהר ַאָּתה סֹוד ַמְמִּתיק
  ִאְרִעי ּבֶּׁשֶקט ַהּנְִׁשִּבים לּכָ  ֶאת ַמְׁשֶלה
   ִהְתקֹוַמְמִּתי אילולא נְִמָׁש( ֶׁשָהיָה

  ִלזְרֹם ִהְמַׁשְכּתָ  ּבשלָוה
   ַׁשְטִּתי ֵאָליו ְּבִכּוּון
   ֶׁשִהַּצְבִּתי ִּתָּגר ִלְקִריַאת ּבְּדִריכּות ַמֲאזִין

   מֹוֶדהּו ּגֹוֶאה ָּגַעׁש ַהר ֶׁשל צּוָרה לֹוֵבׁש ַאָּתה ַאַּגבְ  וכדרך
  ְּבֶאְתָּגר ֶׁשּנְִכַׁשְלּתָ 

  ?!ַהָּדָבר ָּכ( ֲה1א
  ְלָהֵקל ּבַּמָּטָרה ׁשֹוֵאל
   ְלהֹודֹות ְונֱֶאֶלֶצת ּבֵצל ִּדְמָעה מֹוָחה ַוֲאנִי

   ֶׁשָּצַדְקִּתי
   ַהּדֹוֵמם ַהַּמָּפל לאֶֹר( ְלָדֵמם ְּביֵָדינּו ְוֶׁשֵאין

   ניּכר נְִצִחי ֶעֶצב ְּבִלי
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  ַהְצָלָחה ְל1א ְוִאָחה ִאָחה ֶׁשַאֵחר ֶברׁשֶ  ּוְּבִלי
  ?!ַהָּדָבר ָּכ( ַה3א
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  شهد وعسل
  

   َوَكأّن األْمَس َلْم َيْرَحلْ 
  َوَكأّن الَوَرَد َلْم َيْذَبلْ 

  َوَكأّن الِحَكاَيَة َلْم َتْسألْ 
  َوأَسلْ  اَعْن َغَداٍة َتَعاَهَدْت أْشَواكً 

  َفَباَتْت َخاِلَدةً 
   اُلمر ِمَن الَعْلَقمْ ِمَن 

  َوَعَسلْ  اَخَلَقْت َشْهدً 
  َوأَخاُلِني إْن َتَكّلْمُت َصِفيَقَة اللَسانِ 

  ِلِقلِة َفْهِمي ِبَحَصاَفِة اَلمْسَأِلةِ 

  َفأْكَتِفي ِبَما َقّل َوَدلّ 
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  سأتباطأ
  

  َما َنَتَساَرْع  َقِليًال 

  ناِصِر الذي َيْرَدُأ الَحاِضْر َفالَبْعُض الشاِنُئ ِللّتْغِييِر الَحَسِن المُ 
  َيَتَواَطأْ 

  َمَع ُأْلُعوَبِة الَقَدِر المتأللئ َعَلى َسْطِح ُمِحيٍط َداِفئ
  اَعْنَجِهي  اَفَيْنُثُر َرَذاذً 

  ِفي َمِضيِق الِفْكِر الُمَتَحاِمقْ 
  ِلَنْحَسَب أّنا إَذا َما َفَعْلَنا 

ِق الُمَتَحاِلِف َمَع َوْهِم الِمْرَفِأ اآلِمِن ُمِحْقَنا َعْن َبْكَرِة الّزَماِن اُلمَتَحْذلِ 
  الَهاِدئْ 

الُمَناِوِئ للطاِرِئ الُمَفاِجِئ اِلَجِديِد الَمِليِح الُمْجَتِلِب ِلُمْسَتْقَبٍل 
  َصِحيٍح َهاِنئ 

  َسَأَتَراَجُع َوَسَأَتَباَطأْ 
  َوَسُأَساِبُق َنْفِسي

  إَلى الَوَراْء 
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  َباِدئْ َوَسأْنَدس َبْيَن ُكل المَ 
  ِتْلَك الَمْكُتوَبِة ِفي َسِليِم الَوثَائقْ 

الّنِقّيِة ِمْن اْفِتَراَءاٍت ُمَعاِدَيٍة ِلإلْصَالِح َرَماَها ُمَحاِرٌب ِلُكل َباِدٍئ 
  َساِئرٍ 

  َنْحَو اتَجاٍه ُمَعاِكْس 
 َسأْقِلُب الّصْفَحةَ  ثُم  

  َوسأجُد أّني َوَصْلُت إلى َحْيِثّياِت الّالِحقِ 
  َس ُنُبوَءِة َمْن أْظَلَم َعْقُلُه ِبَمْمُنوَعاٍت َعكْ 

 َيَتَجرُعها َغْيُر َقاِرئ
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  راســمــب الــعــص
  

  ال ِزْلُت أْذُكُر ِبُحْمقٍ 
  َيْوَم ُدِمْغُت ِبَطاِبٍع َخاّص 

  ِحيَن َمَرْرَت أَماِمي َلْم أُكْن أِع َبْعدُ 
  إْجَحافْ أّن َسَذاَجِتي ُتْقَتُل ُتْغَدُر ِمْن َخْلِفي بِ 

  ُتْصَلُب َحيًة أَماِمي ِبَال أَمٍل ِلْلَخَالْص 
ْلُتَك ِبَسَالٍم ُمَهددْ  َتأم  

   َوَكَسَرْتِني ِمْنَك ِتْلَك النْظَرُة الُمَحطَمُة بِاْمِتَياْز 
  َفَكَنْسُت َبَقاَيا ُمْؤِمَنٍة ِبَخْيٍر َغاِلٍب َعَلى َطْبٍع َعِنيٍد َلِصَق ِبالّناْس 

  ُكُسوِري َوَخبْأتُ 

  ِلَيِقيِني ِبأّن ُحَطاَمَك الُمَعّلَق َقْد أْفَلَت ِمْنكَ 
  َعَلى اْخِتَصاصٍ  اَحاِئزً  اَوأّنَك ِبت َعَدمً 

  ِبَمَلَكِة الّال إْحَساْس 

   َمَضْيُت َكَما َمَرْرَت أْنتَ 
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 َنْفِسي َعَلى َدْمَعٍة َغْرَغَرْتَها ُروٌح َتْحَتِضُر ِبَها َرْحَمٌة َال  ُأَوبخُ 
  تَُقاْس 

  أَسًفا َعَلْيكَ 
  تَُقاِبُلَها َعْبَرٌة َتْشُكَوها َتْبِكي َتْرِثي َوَفاَة ِطْفَلِتي إَلْيَها َتْنَحاْز 

  َوالَيْوَم أُشّك ِفي اْسِتْمَراِرّيِتكْ 

  ِبُوُجوِدي َكَما أْجِزمُ 
   َوُبُسْخِرّيٍة أْضَحكُ 

  ِلِعْلِمي ِبأّن الطْفَلَة َسَتْظَهُر ِمْن َجِديدٍ 
  َتْشَهُد َعَلْيَك ِبُنْضٍج َيْوَم الِقَصاْص َوسَ 

  َلْن أُعوَد ِلْلَمَحطِة َفَقْد َعَبْرُتَها ِباْجِتَياْر 
 ُتَداُس فَالَمْوُت ِفيَك َصْعُب الِمراْس  اَوَسَتْبَقى أْنَت ِفيَها َيْوِمي  

  

  
  
  
  



101  
 

  لقاَء ُزهاء َحَياة

  
  أَكاُد َال أْقَوى َعَلى َتَعد ِلْلُحُدودْ 

  ِلي ُقوٌة َتْرَدُعِني ِمْن َتَعاِطي َفَرٍح ُمَتَصّحٍر َمْحُدودْ ِفي َداخِ 
  َوِقوًى ُمَغاِيَرٌة َلْيَسْت ِمْن ٰهَذا الَعاَلمِ 

 ِني َجر ِلَدْرِب الُوُرودْ  اَتُجر  

   ِفي السُجودْ 
  َحْيُث َتَتدّفُق الَحَياُة ِفي األْوِرَدِة ِفي الُخُدودْ 

  كِلٍم ُمَصاٍف َمْوُرودْ  زَهاِء إْحَياءِ  ِبَهَناٍء ِلَقاءَ  أْشَتِريَها
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  رحلة الوصول إلى المألوف
  

وحُ  َتْعَشُق الُخُروَج َعِن الَمْأُلوفْ  َوالر  
  ِفيَنا َفِفي َدّقاِت الَقْلِب َثْوَرٌة َعَلى َطْبٍع َغاِلبٍ 

  َواْنِتَصاٌر َعَلى الظُروفْ 

  َوِفي َسَماِع الَجَماِل ِفي َسَكَناِت الُحُروفْ 
   ُمْرَهُفو الِحس َمَع الّنَساِئمِ  ْلٌف َيْعقُدهُ حِ 

   الُمْشَتاِق الَمْلُهوفْ  ِعْنَد الُوُقوِف ِفي الّسَحرِ 

ُفوفِ  َوَبْينَ  ِميَن َعَلى الصالَعاِرِفيَن الُمَتَقد  
  َيْأِسُر الُقُلوبْ  َعُطوفٌ 

  َيْغُمُرَها ِبَتْصِريِح الَحَياِة الّدِقيِق الَمْوُصوفِ 
  دًى ُمِحب َشُغوفْ َبُكل نَ 

   اَسْعيً  اِبأّنا ُكلَنا ُضُيوٌف َنُطوُف َبْحثً 
  َعْن َمْوِطٍن َمْحُجوٍب َعّنا َمْوُقوفٌ 

  إَلى أْن َتْسَنَح ِتْلَك الظُروفْ 

  ِبأْن َنِصَل إلى الَمْأُلوفْ 
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  هارَكَوْضِح النّ 
  
  َيْنُظُر إَلى َشْخِصِه ِبُعْجٍب َواْنِبَهاْر 

  يَب الِخَصالِ َيْحَسُب َنْفَسُه طَ 

  َوأن الُوُصوَل إَلى ُرِقي َذاِتِه ُمَحالْ 
  وأّن الَحَياَة ِبُدوِنِه َمْحُض اْنِتَحاْر 

مٌ  َوَيُظن أنهُ  ٌل ُمَتَكر ِعٌم ُمَتَفضَعَلى أْهِل الَمْعموَرِة َوالّدارْ  ُمَتن  
  َوأّنُه َتْعِريٌف ِلْلُجوِد ُجِمَع ِفي إَطاْر 

  ِمْن ِصْنٍف َقاَرَب َعَلى االْنِقراِض َواالْنِحَساْر َوأّنُه َناِدٌر 
  َوأّنُه ُعْنَواُن الّرْحَمِة ِمْن َغْيِرِه ُكل الَخْيِر َهاِرٌب َفارّ 

  وَأّن اَلمِعيَشَة ِبَال ُوُجوِدِه اْسِتَحاَلٌة َواْنِدثَاْر 
  وُيَواِصُل َمْدَح َذاِتِه َحّتى أِمل َفأُهز ِمْنُه اإلَطاْر 

  َت إّال ِطيٌن أْرُمُقُه ِباْنِكَساْر َما أنْ 

 ٌر ِلِخْدَمِة َغْيِرَك َيا َذا الّنْفِع َهْل أْنَت ِلَغْيِرَك َحق االَيْوَم َتْحَيا ُمَسخ 
  َضارّ 

  َمْن َلَك َبْيَد اِهللا ِمْن ُدوِنِه أْنَت ِفي اْبِتَئاٍس ِفي اْفِتَقاْر 
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  يَل ِفي األْقَطاْر َلْسَت إال َوِسيَلًة َيْرُزُق اُهللا ِبَك الَقلِ 
  الِبر َلْيَس َلَك َوْحَدَك إَزاٌر َتْرَتِديِه ِفي اْحِتَكاْر 
  إّن الَبْحَر َيْعبُق ِبالَكِثيِر َمَن الدَرِر َوالَمَحاْر 

ِة ِباْخِتَصاْر  الِقص ٰهِذِه ُكل  

  َال َتْشُعْر ِبالَمَراَرِة ِبالَخَساْر ، َال َتْحَزنْ 
  ْن ُصْنِع اِهللا الّناِفِع الّضارّ َفَقْط اْنَتِبْه أّنَك مِ 

  إْن َكَتَب َلَك الَمْنَفَعَة أِو الَمضارّ  اَال َتْمِلُك ِلَنْفِسَك َشْيئً 
  َغْير َوْجِه الِله الُكل ُمْنَدِثٌر َزاِئٌل َال َمَحاَلٌة َنْحُن ِفي اْحِتَضاْر 

  َصاْر َوَسَيْبَقى ِمْنَك الَعَمُل الّصاِلُح الَخاِلُص ِهللا ٰذِلَك اْنتِ 
  َسِكيَنٌة َوَقَراْر  مِ َال أّن ِفي اإلسْ  َلْيَتَك َتْعَلمُ 

  َوأّن الّنَهاَيَة ُحْلَوٌة َبْعَد اْجِتَراِع الُمر َال ُبّد ِمَن اإلْيَراِق َواإلْزَهاْر 
  َمَع االْسِتْمَراْر  اأْتِبِع السيَئَة الَحَسَنَة َوقْع َعْقدً 

  َيْمَنُحكَ َتَذّكْر أّن السر ِبالَخاِلِق 

  ِلُتْعِطَي َغْيَرَك ِمَن الَعِبيِد األْحَراْر 
َنٌة َعَلى َصْفَحةِ  َيِدي َوَيِدَك  ٰهِذه األْسُطوَرُة َخاِلَدٌة ُمَدو  

  أَراَها َكَما َتَراَها اآلَن َكَوْضِح الّنَهاْر 
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 خذ الحياة على محمل الهزل!!!
  

  ُخِذ الَحَياَة َعَلى َمْحَمِل الَهَزلْ 

   لِجد الُمْفِرِط َتَماُرٌض َفَتآُكلٌ ا َفإَن ِفي
وِح ِلَمَلٍل َوَكَللْ  ِفي الر   

  َفُمْلَتًقى َمْع ُكل الِعَللِ 
  َيْتَبُعَها ُجُنوٌن َفَخَللْ 

  َوالّنْفُس ُأْضِحيٌة َقدْمَتَها إْن َحّمْلَتَها ِمَن الّرَصاَنةِ 
  َما َال َيَتسُع َلُه المَحلّ 

  َعْنَها ُمْسَتَدلّ  ِمَن الَحَالِل ِفي األُصولِ  اأْلَوانً  ُخْذ ِمْن َبِهي الَقْولِ 
وِح بِ َال َفِفي الكَ  َوَدَماَثِة الر لَللْ زَ  َال ِم ِمَظّلٌة ِلِخّفِة الظ  

  َوِفي الُعُبوِس ِسر ُنُفوِر النُفوِس ِعْنَد ُكل أْهِل اِلمَلِل َوالنَحلْ 
  َجْلَجًال مُ  اَتَباَسْم َتْبَتِسْم أْصِدْر َرِنينً 

  َتْهُرْب ِمْنَك الِمَحنْ 

  َبْل َتْخَتِبْأ ِمْنَك ِبإْذِن الّلِه ِفي َوَجلْ 
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  ركــفــة كــقــوتـــب
  
  ِفي َحْضَرِة الَجْهِل ِفي َبْوَتَقِة ُكْفِركْ 
  أْعَجُب الَعَجَب الُعَجاَب ِمْن أْمِركْ 
  َتَماِئٌم َوُحُجٌب َوُتّرَهاٌت ِمْن َقْوِلكْ 

  يَها َتْعِجُنَها َوَتْنِحُتَها ِبَيِدكْ ِئٌق ُتَسو َال َوخَ 
  َتْعُبُد الَوْهَم ِفي َتْيهٍ 

  َوَتْنُشُد الَخْيَر ِمْن آِلَهٍة ِمْن ُصْنِعكْ 
  َتْكِسُرَها َبْصَقٌة َوأْنَت َتَتَغاَبى َتَتَماَدى ِفي ُكْفِركْ 

  َيا ِلُسْخِفْك!!

  اُيَقدُس َبَشرً  َوَغْيُرَك ِمْن ِمْثِلْك َمنْ 
  اُبُد َبَقرً َمْن َيعْ 

  َكْيَف َتْطُلُب الُغْفَراَن ِمْن َعاٍص ِمْن ِصْنِفكْ 
  َوأْنَت َيا ُمْلِحدْ 

  أُمْرَتاٌح ِفي َلْحِدكْ 
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  أْيَن النوُر ِفي ُجبكْ  أِفي الَمْوِت َراَحةٌ 
  َضَنٌك َيْتَبُعَك ُكّل الَوْقِت َكِظلكْ 

  ِمْن َحقَك أْن َتْسألَ 
  ما َسَيُؤوُل إَلْيِه أْمُركْ 
  أَلْن ُتَغيَر ِفي َنْفِسكْ 

  أَلْم َتُتْق ِألْن َتُذوِق الّسِكيَنَة ِفي َقْلِبكْ 
  َعَلْيَك َلْن أْبِكي َوٕاْن ُكْنُت َعَلْيَك ُأْشِفقْ 

   َسَأْدُعو َسأْرُجو أْن َتْصُحو

  أْن َتْصُبو أْن َتْخُرَج ِمْن َكْهِفكْ 
  

  
  
  

  
  



108  
 

  ارً ــهــن نــك
  

  بْ َمْغُبوٌن أْنَت َيا أَبا الَعرَ 
   اَمْرُغوبً  اإْن َلْم َتْكُتْب َشْيئً 

   ُمْسَتَحبّ  اَشْيئً 
  َهُلّم اْبَتِدِع الّشَجَب ِمْن َغْيِر َشَغبْ 

   َحْوَل َهِوّيِة َشْعبٍ  اِنَقاشً  أِثْر 

  ُطِمَسْت ُتِرَكْت ُهِجَرتْ 
  َضاَعْت آثَاُرَها َبْيَن ُقْضَباِن الّدْربْ 

   اُيْحِيي أْرضً  اُكْن َنْهرً 

  ٰذِلَك الِمَصبّ  ُكْن أْنتَ 
  اْسَتْخِرْج ِمَن الّروِح َما اْسَتَقّر ِفي الَقْلبْ 

  ِمَن الُحب ِلَوَطٍن َلُه َرب َوأي َربّ 
  أْعِلْن َوَالَءَك ألْنَساِبَك ِممْن أْحَيوا األْمَواَت ِبَأَدبٍ 

  َوأّي أَدبْ 
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  جواب سؤلك
  أْعَلُم َجَواَب ُسْؤِلَك َيا ُبَنيّ 

  َلى َيَديّ أَلْم أُربَك عَ 
  الَقِصيَدِة َوالّتْغِريَدةِ  َبْينَ 

  ِشْخَت َعَلى ُعْنُقوِد الِعَنِب َفَغَوْيَت َغّيا
  َتاَرًة َتْبِكي َرَماَد الّشْرِق َوَقْد أْحَرْقَتُه َحّيا

  َوَفْيئا َوَتاَرًة ُتَغاِزُل الَغْرَب َجَعْلَت ِمْنُه ِظًال 
  َلْيًال  ااِر َوَتِبيُت َمْكُتومً َتْفَتُأ َتْذُكُر أْلَف َلْيَلٍة ِفي الّنهَ 

  َقْد َشططَت َوَما ِزْلَت َتُعد َنْفَسَك ِفي َمْأَساِتَك َوِلّيا
   ُمْبَتَغاَك َيا ُبَنيّ 

  َعِصّيا اَال ِبٰهذا َوال ِبَذاَك ُمْفَردً 
  َما َتروُم َيْكمُن ِفي اَلمِزيِج الَقِويِم َما ِزْلَت َفِتّيا

   َفِرّيا اَال َتُقْل َقْد ِجْئِت َشْيئً 

الَغْرُب  إْقَتِطْع ِمَن الّشْرِق الَخْيَر َوِمَن الَغْرِب ُخِذ الَعْدَل َلْيَس 
   َقِصّيا
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  اْنتِزْع ُكْن َقِوّياْيِن ِمَن الَفِضيَلِة ِفي الَعالمَ 

  َلْحَظة َيا َصاِحَب الَقِضّية الَعاَلِمّية
  ّياَدْعِني أْخَتِصر َعَلْيَك الّطِريَق ِلَيُكْن َمْسَعاَك َسوِ 

  أَلْم َتْطُلْب أْن َتْحَيا َهاِدَئ الَباِل َهِنّيا
 َفإّن ِفي ِديِن اِهللا َما َتْسَألْ  اأْسِلْم َحق  

   َوٕاّال َفاْهُجْرِني َمِلّيا
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  فل ال أرىغير الطّ 
  

  َال ِرَفاَق َلَك َغْيرَ 

  الِوَفاِق ُيْغَمُس ِباْشِتَياقٍ 
  ِلِعَناِق الَكْوِن ِبُحب َوٕاْشَفاقْ 

  ْيَر الطْفِل ِفيَك َال أَرىغَ 

  َوَقْد اْدَلَهّم ِمْنَك اتَفاقٌ 
  َمَع ُبُحوٍر ِفيَها ِجَزافٌ 
  َكاألْعَمى َيِجُد الّطِريقَ 

  َبَال َعًصا َتُسوُق أْو َدِليٍل ِفي الَمَساقْ 
َمْن َيا َذا الِفْطَنِة ِبالشْعِر َقْد َحَباَك ُدوَن َمْن َذَكْرَت ِباألْسَحاِر 

  ?!َواألْشفاقِ 

  اُتْلِقي الَكَالَم َعْذبً 
  ُيَطيُب ِمَن الَخاِطِر آَفاقْ 

  َكالطْفِل ِحيَن َيْلَقى
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  َواْحِتَراْق  اُلَعَبُه الّضاّلَة َذاَق ِلُبْعِدَها َحْسَرًة َمْقتً 
  ِسُم الّثْغُر ِمْنُه ِبِود َوِبإْشَراْق َفَيْبتَ 

  ُم ِبَلْكَنٍة ُمِحّبةَال الكَ  َوَيْخُرجُ 
  ِمْن ِخْصَلِة النَفاقْ  اِبالَفَرِح َوالسُروِر َخاِليً 

   اُيْطِلُق َضَحَكاِت اللب َتْمَألُ الَبْيَت ِشْعرً 
ِمَن الُحب َذاَق  َفَكأْن َتَصّدَعِت الُجْدَراُن ِفي الَبْيِت أْم أّن الَبْيتَ 

  َما َال ُيَطاق

  ِتْلَك أْبَياٌت َخاِلَدٌة ِمْن ِفْكِر ُحب ِللّرْحَماِن َباقْ 
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  الة...ــصّ ــالــك
  

  
  َكالُكُتِب الّرديَئِة َبْعُض الناِس ِفي اْبِتَالءاِتي

  أْقَرُأَها ِمَن النَهاَيِة َوُأْلِقيَها

  الَبْعُض ِفي اْبِتَهاَالِتيَكالسُحِب َأْدُعو أْن ُيْمِسَي 
  َتْسَحُبَها الّرَياُح ِمْن َطِريِقي َوال تُْبِقيَها

  َكالّصَدِف َعَلى َشاِطِئي ِقّلٌة ِفي َمَساَراِتي
  أَتَمّسُك ِبَها ِلَصدًى َيُهز َنْفِسي َوال ُيْؤِذيَها

  َكالّنْدَبِة َفْوَق َعْيِني ُهْم أْجَداِدي

   ْمَلَكِتيأْحَياُهْم ُكّل َيْوٍم ِفي مَ 
  َيِقيَها اال أْمِلُك َلَها َبابً 

  ُتَؤاِزُرِني اُتوِلُج الظْلَمُة أْحَيانً 
  ِبإْشَراَقِة َقْلِبي أْشُكُرَها َوُأّنِديَها

  َفَيْأِتي الّنَهاُر ِبالَعَتِب 

  َعَلى َمْن َعِشَقِت الّظالَم َفُيَساِمُحَها
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  َوُيَؤاِخيَها

   بّ ِة ِفي َحَياِتي َمْن ُأحِ َال َكالصّ 
   أْحَتاُجُهْم َكَرْكَعٍة ُتْحِييِني

  َكالّسْجَدِة ِفي ُعْمِقَها َمْكُنوَناِتي
  ُأَجدُد ِبَها َمْدُخوَل الدْفِء ِفي ُروِحي َفَتْخِفقُ 

  ِلُحب َباِريَها
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  وسليمان لفاطمة
  

  ُتَزْمِجُر السُفُن ِفي َحْيَفا ِحينَ 
  ن َكَصْوِت أذانْ َتْصَعُقِني ِبَيْنُبوِع َحِنيٍن َيئِ 

  َوالُحب الُمَحمُل ِفي ِميَناِء َقْلِبي

  َيْرُبو ُكل َيْوٍم ِبَفاِئَدِة َمْرَسى أْصِلي الُمْسَتِقر ِفي ٰذِلَك الَفّدانْ 
   ل َمْن َراَفَقُكَماكُ أْنُتَما وَ 

  ِمَن الَحِجيِج إلى َكْهَرَماِن الّزَمانْ 
   َمَلْلُتَما ِمْن اْسِتْطَراِدي

  َجْذِبُكَما َنْحَو الَوَراِء ِبِذْكٍر ِفيِه آثاُر إْدَمانْ بِ 
  أْنُتَما الّراِحالِن ُحّبانْ 

  َوأَنا َسأْمِضي ِفي َنْفِس اإلتَجاِه الَفانْ 
  َوَسأْلَحُق ِبالُفْلكِ 

  َحْيُث َمَضْيُتَما
  جانَحْيُث َتتموّ 
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  تتوالى الصَدف
  

َدفُ  َتَتَواَلى الص  

   ِمْن َغْيِر ِعْلِمَها
  ْحِرُجِنيتُ 

  تُْفِحُمِني
  ُتْلِزُمِني

َف ِمْن َجِديدٍ  أْن ُأَعر   
  الَمِصيِر الَمَلفّ  ِمنَ 

  َيْنَقِشُع الُغُموُض 
  َفْوَر اْنِضَباِط الَشكّ 

 ُمْلَتف ِفي اْلِتَواٍء ُمْعَوج  
  َيْسَتْسِلُم ِبُخُنوٍع أَتَلّقاُه ِبَظْرفْ 

  أُكفي َفَتْأُخُذ المْوَجاتُ 
   ًة َمْع َنْفِسيُتوِقُف َمْعَركَ 

  َوَتُقوُل َيْكِفي!!
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   َوتُْنِصُف َخَلَجاِت َكِلمةٍ 
  ِبُلْطٍف َيُفوُق الُعْرفْ 

ِتْلَك الّتَواِريُخ الَجِلّيُة لمواعيٍد أْحَجَمِت النَقاُط ِفيَها َعِن الظُهوِر 
  ِبإْذَعاٍن ِلْلَخْوفْ 

  َتْدَفُع ِبي ِلْلَكفّ 

   ِد أَمانٍ َعْن َتْرِقيِع َتَفاِسيٍر ِلَقَواعِ 
  ِبَها ِفي المْقَعِد الَخْلِفي ِلْلَحْذفِ  ُأْلِقي

  ِمَن الّذاِكَرِة المْنِسّيِة َعَلى الّرفّ 

   أْسُكتُ 

  أْصُمتُ 

  َسَرَق ِمني َحق الَكالمِ 
  ِظلَك َيا َحْرفْ 
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Coincidences deliberately 
meeting 

 
It took me about a century to look for your 
book  
I found it by mistake  
A mere coincidence played the part to show 
me it was always there  
Accompanying your notebook  
Another mere coincidence Brought me as a 
buyer of words left in the stock  
I heard with shame the comments  
And I understood  
In the precise time of farewell I met my real 
free will  
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And you came with your message  
Fought and died for it with courage 
And I still don't know 
Why I was not a part of your bright era and 
your  
Shining home  
Coincidences meet deliberately together  
Like once in a time  
When a flying feather survives a stormy windy 
weather  
It is fate that you should claim then  
So it could  
Haunt your conscious  
And  
Bring you back to  
The real reason for which  
You came  
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Unexpected marriage 
 
When lady life unexpectedly  
Married lord death 
The consequences of their union had such a 
horrible depth  
that all of a sudden  
even before we got the chance to see it coming  
we as a whole became a myth  
The dying living sons 
And daughters we thought  
they passed to their end 
The ones we mourned their beginnings and 
whispered their last words and cried them loud 
and waited before we moved on a bit  
their future was not over was not done  
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We're all 
only making our way to the kingdom of eternal 
sun 
Death has another face  
The one you'll see if you really stop the race to 
miss life alone  
It is death that I'll seek  
To give birth to a lively cheek 
Through hardships I'll turn my other cheek  
So death could live in me  
So I could finally give 
My best to deserve  
Heaven itself  
I'll find it In Dunya 
In my temporal jail and grave 
To the depth of the sky  
I will make my way and die in each time  
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To the width of my mother life I'll dive to meet 
my other side of vital death 
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  ريد ولحميدنعيمي الطّ 
  

  اهللا: حفظهما وصغيري "نعيم" "أحمد" ألْبَنائي البكر

  

ٌة أّلْفُتَها أْو َنِشيدْ  ُفوَلَة ِقصَلْيَت الط  
  ِألْتُرَك اْسَمَك َعاِلقاً 

  َبْيَن أْوَراِق ُأُموَمِتي

  أْحَتاُج أْن َتْحَتاَجِني َيا ِعْقِدي الَفِريدْ 
  ْمُت َتْرِقيَم َفَقراِتَهاَفَبَراَءُتَك ِحَكاَيٌة أْلمَ 

   َوِعْشُت ِفيَها ِرَواَيَة الَكْونِ 

  َتَصدَع ِمني الَوِريدْ  نْ َوإ 
   ُأْنِشُدَها َكالَقِريْض  ُأِريُد الطُفوَلَة ِفيَك َحْوِلي

ُنِني َوُتِعيُد ِلي الَحَياَة ِبالّتْرِديدْ  َفَضَحَكاُتَك ُتَزْلِزُلِني ُتَكو  
   َتْكَتِنُفِني أْشَجاُنَها ِتْلَك الَبراَءُة َتَتَملُكِني

   َتْحَتِضُنِني َزّالُتَها

  ِعيُش َشَقاَوَتَها َكأني أَنا الطْفَلُة ِمْن َجِديدْ أ
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   الَبِعيدْ  َأَتَحاَيُل َعَلى الّدْهِر ِبُلَعٍب َوُدمًى َسَجْنُتَها ُمْنذُ 
  َعّل الّدْهَر ُيْبِقيَك ِحِبيَس ُحبي

  َبْيَن َيَدي ُأَمْرِجُحَك ِبأْسَماٍء َشّتى
   ِعيدْ َبْيَنَها َدْعَوٌة ِبُعْنَواِن َوِليٍد سَ 

   َلْن َتْكُبَر ِفي َعالَميِ 
   َفالسْحُر ُكلُه أْنتَ 

   َبْسَمِتي َتْسُكنُ 

  َيا َفْرَحِتي ِفي ُكل َضْحَكٍة ِمْنَك أْسَتِزيدْ 
   َتِزيُد ِمْن ِغْبَطِتي

  َحَياِتي ِمْلُكَك ُمْذ أْن ِجْئَت َيا َطِريدْ 
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   شقائق النْعَمانْ 
  
  

  َشَقاِئُق النْعَمانْ 

  َحُث َعْن عْنَوانْ َتبْ 
  ِلتُْنِبَت الّسَالمَ 

   ِلَتْرَتِسَم ِفي ُعْنُفَوانْ 

وِح ِفي ِكَتاِب أْسَوانْ  َحاِضَرٌة َكالر  

  ُتَطيُب َخاِطَر أْحَباٍب َقْد َفاَرَقُهُم الِخّالنْ 
  َوتْجَمُع ِفي إْكِليٍل ِذْكَرى َيْوٍم َأْبَيٍض ِمْن ٰذِلَك الّزَمانْ 

  في ُعْمِرَها الَقِصيْر  َشَقائُق النْعَمانْ 
ُض الِغيَالنْ  ُتَرو  

  ِبُحْمَرِة التَوْيِج َوَسَواٍد ِفي وْجَدانْ 
ّدينْ  َتْجَمُع الض  

  َعُدّوينْ  ُتَؤلُف َبْينَ 

   َوَتْسَتْسِلُم ِلْلَمْوِت الّذي أَبى
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  الُمَفاَرَقةَ 

  َأَبى النْسَيانْ 

  ِفي َحينونٍة ُيَباِغُت َوَيْسِرُق الَحَنانْ 
  َقاِئُق النْعَمانْ شَ 

  ُتَساِيُر الَمِناَيا

  ُتَجاِري ِمْنَها الَحّيَة ِفي َحَناَيا
  َوَتْحَيا ِمْن َجِديٍد ِفي ُخْلِد الَبْردِ 

  َفُتْشِرُق ِألْجِلَها َشْمَسانْ 
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!!َلْسَت أْهًال   

  

   ِلْلَحِقيَقة َلْسَت أْهًال 

   َخِفي َواَرْتُه الّدِقيَقة َتَنّكَرْت ِفي أْلِف َمْعنىً  َفِتْلَك الّرِقيَقةُ 
  َكْيَف َسَتْفَهمُ 

 الّسِبيَل ِلْلَحق   

  ُمْنَفِعلْ  اإْن ُكْنَت َدْومً 
  ُمْفَتِعلْ  اِلُحُروَباِت َغْفَلٍة أَبدً 

  ُمْنَشِغلْ  اِفي َشْحِذ ِلَساِنَك َدْهرً 
 ِمٌك ُمْشَتِغلْ هَ ُمنْ  اَقْرنً  ِفي اإلْسِتَماِع ِلَشِريِطَك الُمِمل  

  أّن الّصِحيَفَة ِفي َوْجِهَك َباَتْت َخْرَساءْ  ُأْقِسمُ 
  ِنْصُف الَحِقيَقِة ِفي َسَماءْ 

   َوالنْصُف اآلَخُر ِفي أْرضٍ 
   الّصّماءْ  َفاَقْت َخَياَالِتكَ 

   إْعَياءْ  ِمنَ  اِوَعاُؤَك َسَيُموُت َحْتمً 
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  ِالْسِتْكَباِرَك َوُعلوَك َعَلى الّسْمَحاءْ 
  ِسْجِن الدْنَيا ْذَهْب ُأْعِتْقَت ِمنْ اِ 

  ِبِنَهاَيٍة َبْيَضاءْ  َلْسَت أْهًال 
  ْبَتِهْل ِلَمْن َتَشاءْ اِ 

  َيْنَتِظُرَك َهباٌء َهَباءْ 
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   ةـــْرفَ ـــشُ 
  

  َسَأْسِرُق ِمْن ُروِحِك ُشْرَفة
  َوَسُأِطل ِمْن َبِعيدْ 

  َعَلى الَقِصيدْ 

  َعَلى الَيِتيِم َوَعَلى الّنْتَفة
   ْصفهَ نِ  ُكّل الَبْيِت أوْ  َوَسُأَدْنِدنُ 

ُب أْن أَتباَسَم ِعْنَد ُكلّ  ُطْرَفة َوَسُأَجر  
  َسَبَب الَقْسَوة َوَسُأْدِركُ 

فة ِة ِللضف ِمَن الض والُبْعِد الُمْمَتد  
   َواألَنَفِة الُمْنَتَقاِة ِمْن َبْيِن ُمْقَتَنَياٍت ُمْصَطفة َلْم َأِجْد َبْيَنَها أي ُتْحَفة

   َسَأْسَتِعيُر َعْيَنْيِك ِألَعاِيَن ُكّل َحَجرٍ وَ 
  َبَناُه ِكْبِرَياُؤُهْم ِفي السد َوِفي الّصْفَحة

  َوِفي الَحاّفِة َسأْشَهُد اْنِتَحاَر األْلَفة
   َوَسُأْعِطي ِللّزْفَرِة ُفْرَصة

   َوَسَأْرَحُل آِخَذًة َمِعَي الشْرفةَ 
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   ِألَّني َلْم أْفَهْم أّي ُطْرفةَ 
  ُكلها َتْهِدُف أْن َتْخِدَش َحَياَء الِعّفةفَ 

   َفَتْفَشُل ِلَسَعاَدِتي َقْبَل أْن َيْرَتد إَلْيَها الّطْرفَ 
   ِألّن ِفيَها ُكّل الّطْيشِ 

  ُكّل الِخّفة
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   ومـــل يـــك
  

  ُكّل َيْومٍ 
  ُكّل الَوْقتْ 

  أَتَحلُل ِمْن َقْيٍد ِللّضْغِط الَفظّ 
  َمّوَدةَيْوٍم بِ  ُكلّ 

   أَتَحّرُر ِمْن ِتْلَك الّساَعة
  ِمْن ِتْلَك الّدّقة

   الِعْبَرة ،في الَعْبَرة
  ِلمْن َيْرَحلْ 

  َبْعَد َتْرِكِه ِذْكَرى

  َكالّصَدَقة ِمْن َبْعِدِه َتْجِري َتْرِوي َنْهَره
   َسَفَرة ذاَت َمرة َقْد أْحَصاهُ 

  َفَيَتَشّكُل َكالَقْطَرة

  َتْنِحُت الّصْخرَ 

  َخلف َوَراَءَها َما َيْسَتِحق َنْظَرةَفتُ 
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  ِبالَفَرِح أَودُع الّتَرحَ 

  أْبَتِسُم ِلُدُنو َيْوِم الّسْفَرة ِألَتَملَص ِمْن  َحِليَلُة المْوِت الَقاِدمِ 
   ِمْن ُحْفَرة َفخٍ 

   َوأْعُبَر ِبَسالمٍ 
   ِفي َكِلٍم َضم الَبْحرَ 

  َيْكُتُم َشْوَقه َفاِلمْلحُ 

  اِء ُيْنِسيهِ ِلْلمَ 

  أَثَر َخاِصيِة َكَياِنِه اُلمّرة
   ُكّل َيْومْ 

  ُكل الَوْقتْ 

  ِمني بْعَد ِتْكَراِر َمْوتْ  أْسَرُح ِلُقْرِب الَحَياةِ 
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  الّنْفُس ِبالّنْفس
  ُأْهِديَت َنْفَحة

وِح الّسْمَحة ِمْن ِتْلَك الر   
  َحةْحَتَها لمْ َفَمنَ 

  ِمَن الُحْزنِ 
  لّصْفَحةَتْخَتِرُق ا

   َفَال ُتْمَحى

  َحّتى إْن ُرِزْقَت الّصْفحَ 
ْزَت النْدَبة َفَقْد َطر  

  ُمَحاٌل أْن َتْمَسَح الُجْرحَ 
  إّن ِفي اإلْسَالِم َلُفْسَحة

  َوِفي َظِريِف الَكِلِم أْطَيُب َلْمَسة
  َفاْحُنو َوأْنِقْذ ِتْلَك الَفْرَحة

  َوال َتْنَسى

  أّن الّنْفَس ِباّلنْفسِ 

  وٌن ُيْنِهي ُكّل ِقّصةَقانُ 
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  أســــيــد الــعــا بــم
  

  اْجَتْزَنا الَيْأَس  ِحينَ 

  ِبأْشَواٍط ِمْن َحَياةْ 
  َوَعَبْرَنا الُحُدودْ 
  َعّنا اَواْرَتَحْلَنا َرْغمً 

  َواْقَتاَدَنا َوْجُه الّسِحيِق ِمْن ُقُيودْ 
  َقّلَبنَا الُخُنوعُ 

  َمَضَغَنا َفأْلَقاَنا

  الَفْهُم الَمْغُلوطْ  إَلى َحْيُث ُيَعشُش 

  َمْفُقودْ  َعّلُه َيْطَغى َعَلى أْصَحاِب َيِقينٍ 
  َوِفي ُبْقَعِة الَقْسَوة

  ِحيَن اْرَتَكّنا ُلُيْعِدَمَنا

  َصاِحُب الَفأِس الَمْغُبوطْ 
  ْضُبوطْ الّساِخِر ِمْن َبْأِس إِيَماٍن مَ 

  إَلى الَمْجُهولْ  اَلْم َنْحَتِكْم َأَبدً 
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ْلَنا ْمسِ  َبْل َوَتَغزِريَق ِللشْحِس َفاْخَتَزْلَنا الطِبالن  
  َواْعَتَلْيَنا الرُعودْ 

  َفآَلمَنا َوأْوَجَعَنا َسواٌد ِفي الُحُشودْ 
   ِبَمَواِعيٍد آَن َلَها أْن َتُعودْ  اَفاْزَدْدَنا َرَجاءً 

   َفَتَماس األَمُل َمْع أْفِئَدِتَنا
  َفاْحَترَق َفأَنْرناُه ِبُحبَك َربي

  َفَكْيَف َنُذوُق َقط َطْعَمَك َيا ُقُنوطْ 
  ِفي الَقْلِب َناِبٌض َمْوُجودْ  والُحب ِلَغْيِر الُمَفاِرقِ 
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  ونـــــتُ ــــَؤق ـــــمُ 
 

 ُمَغاِدُروَن ُمَساِفرونْ  ،ُمَؤقُتونْ  ُمَؤقُتوَن َنْحنُ 
  َراِحُلونْ  اَراِحُلوَن َيْومً 
 َماِكُثونْ  الَبِعيدِ  ُهَناَك ِفي، ِفي الَقِريبِ 

 ِفي َحَياِتَنا ُأَناٌس َيْرَتُقونْ 
 ُعُيونْ  َتاِرُكوَن ُهْم ِفي الذْكَرَياِت 

  ُقُلوِبَنا الُحب ِفي ُسُكونْ  َتْهِمُس ِفي
 ُمؤثُروَن ُهُم الُمَهاِجُرونْ 
 َمْأُثوَراُتُهْم َتَتَحّدى الَمُنونْ 

  َخاِلُدوَن ُهْم َخاِلُدونْ 

   أولئك صاِمُدونَ 

ْدَفةِ  ى ِفي الصَحت   

 ُيْبَتُلوَن ُمَقاِوُموَن ُهْم َواِثُقونَ ِحيَن 
 ُهْم َيْعِرُفوْن َعَلى ِدَراَيٍة ِبَما َيْفَعُلونْ 

 ُمَتَيقُنوْن ِبأنُهْم َعاِبُروَن َعاِبُرونْ 
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  !!ةــــــــــفــــــآس

  
  "آِسَفٌة "َسْنُيوَرِتي

  يَبِتيَتَناَسْيُت ِمْحَفَظِتي وَحقِ ، اُعْذرً 
  ِبَمْحَرَمِتي، َلْن أْمَسَح ُدُموَعِك ِبِمْنِديِلي
  َلْن ُأَخفَف ِمْن ِزيِف َمْسَأَلةٍ 

  ِلَتْفِتيِح ُدْكَنِة َوْهِم َبْعِض النْسَوةِ  اَلْسُت َمْسُحوقً 
  َضِحّيَة ِصْفٍر ِمْن ُذِرّيِة َال أَحدِ  اَلْسُت َأَبدً 

  أّما َأْنِت... 

  َدى ُقّوِتيَفَذِبيَحُة َجْهِلِك ِبمَ 
 اْحَتَضْنُت الّضْعَف ِبُكْرهٍ  اأَنا َحق  

  ..ُكْنُت َقْد َفَعْلتُ 

  ثُّم أْحَبْبُت الّضْعَف ُكّلُه َفُتوَج الّضْعُف فِي َقْلِبي َكَأْشَرِف َأْوِسَمِتي 
  َأْقَسْمُت اإلْخَالَص ِلِفْطَرِتي ِبَمِشيَئِتي

  َوأَنا في ُكل َهاِوَيٍة َخْيُر ُجْنِدّيةِ 
  م الرَجاِل َأَنا َوَهْل ُيْخَلُق ِرَجاٌل ِمْن َغْيِر ُأُموَمِتي أُ 
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  َسَأُقوُم ِبالّدْوَر ِبَكَماٍل ُمْسَتِحيلٍ 
ِة َمْفُهوَم الّصْحَوةِ  ُم ِمَن اُألم وَوسُأق  

ْفَوةِ  الص َوَسَأْرَقى ِبُكل  
  اَدِتي َوَسَأْرَضى أْن ُأْعَرَف َعَلى أني َزْوَجُة أَحِدِهْم ِبإرَ 

ُفوَنُه ُهَو َعَلى أنُه اْبِن َمِلَكةِ  َما َداَموا ُيَعر  
  ِقَياَدَة إْمْبَراُطوِريٍة ُنوَراِنّيةٍ  اِألْسَتِحق أَنا َكَما َفَعْلُت َيْومً 

  َال َتْنَسْي َيا َصِغيَرِتي
ِتي ُقو َضْعِفي ُهَو ِسر أن  

 َيْت َتَيم الُقّوِة ُسم ِتي انً وأّن الُقّوَة ُكلِبَهِوي  
  ِمْن ُرُجوَلِتي اَوأني ِألني ُأْنَثى َأْهَدْيتُهْم َبْعضً 

  َفَدِعيِني ِمْن ِكْذَبٍة 

  أَنا َلْسُت الّضِحيةَ 

  َوَثْوَرُتِك َلْيَسْت َثْوَرتيِ 
  َقِضيُتِك َلْيَسْت َقِضيِتي

  َبْل َمْحُض ُلْعَبةِ 

  فٍ فاْخَلِعي التَمسَك ِبَتَالِبيِب ُسخْ 
  ِمْن ِخَياَطِة َمَوِاِويِل الُخْدَعِة 
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Oh knight!! 
 

Oh knight... 
Take a kite  
Fly into the light  
Don't mind the night 
It won't last  
It won't be here for ever 
 
Oh knight.. 
Write with your blood 
Some words of faith 
Some letters of wisdom  
Don't fear heights  
Oh knight  
Make us remember.. 
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Oh knight.. 
Believe in your vision  
In your white sight 
Keep on the war  
The competition is so tight now 
But you'll surely win  
Save your brother and sister 
 
Oh knight !!! 
Take a kite  
Represent what is right  
Its your right  
Make our world better !!! 
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Dear moon!!! 
 
Oh.. dear moon you look so sad  
So drawn into sorrows  
So torn  
Between your love to God 
And between your wish to be dismissed of your 
role as a sign of the Devine 
You stood there all alone  
In the middle of ease, hardships and heavenly 
storms 
Since the dawn of mankind 
You Witnessed our sins bravely enough  
You tried for so long 
To look brighter  
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So we could face, and admit the reason of our 
being and our end 
You even made tremendous efforts to look 
bigger  
So we could feel how little we all are 
And now you just look yellow 
Don't be desperate old fellow 
I believe in the truth 
Like so many others don't grieve my old friend  
We're so weak  
We commit mistakes every day for our path is 
not easy, is not smooth  
But some of us are  
Like children so ignorant, and we sin 
unintentionally  
We wake up from a nightmare into the dream 
of reality  
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God is generous  
God is merciful 
He'll forgive us if we'll know how to repent, how 
to find our way back to Allah  
Back to home 
Oh.. Moon don't judge us please deem our 
nature with patience  
With warmth 
Keep smiling  
Till real dawn  
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Polluted river 
 

The end of session is so close 
No compassion will be given 
Toward what you chose 
The next section will hold even more sobs 
If you'll go on to oppose the truth lying under 
your nose 
Don't ignore your next approaching time's span 
Stop your evolution 
Into a simple nothing 
Don’t you dare to take the left turn 
You'll only face a hell of a living 
I will only send words 
I will keep on praying 
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Our dimension is disintegrating 
Violets are so deceiving 
Their death is just another beginning 
Your river is polluted 
Don’t throw some more excuses 
Take good care of the thoughts you're 
conceiving 
Take some actions to implement what you're 
honestly seeing 
 
 
 
 
 
 
 



146  
 

WANDERING 
 
Wandering 
We're all Wandering in life's ship 
In death's sway  
Lost 
 We're all going to be lost if we don't find the 
right place to anchor for ever and stay 
Gambling 
 We're all gambling if we won't see the rainbow 
in our dark souls created by faith's ray 
Wondering  
Stop wondering whether Islam is the perfect 
stop you must end up with come on let's save 
the day  
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Smiling 
 I'll find you smiling after uniting with your true 
nature Hey, continue to plead and pray 
Hoping 
I'm really hoping we'll all gather in heaven one 
day 
Believing 
I'm truly believing we will catch the genuine ray 
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  !؟كيف
  

   َوالمْوُت ِفيِك َدِخيلْ  َكْيَف َما ِزْلِت َتْحَيْينَ 
  الّرِحيلْ  َكْيَف َتْفِرِضيَن َهْيَمَنَتِك َعَلى َمْن َلْم ُيِرْد َلِك إالّ 

  َوَأِميُل َأِميُل َأِميلْ 

   أْحَتِضُن الَمْوَت ِفيِك َفأَرى اَلمْوَت ِبَداِخِلك َيِسيلْ 
   َيْبِكي ِمْن َشْوِقِه ِلْلَحَياِة ِفيكِ 

  َفَشْيئا اَفَيْقُتُلِك َشْيئً 

   َيُظن َيْحَسُب أْن ِبهذا َقْد َيِجُد إَلْيِك الّسِبيلْ 
  ُقِطينْ َفَتْغتاِليَنُه َوَتسْ  َفَيَتَقْهَقرُ  تَُقْهِقِهينَ  َفَتْضَحِكينَ 

   ْحِرِجيَنُه ِبَال ُمَباالِتِك ِبُكل َرِذيلْ تُ 
  َفَيْعَلُم أْن َحّتى ِفي المْوِت 

   أْنِت الّطاِغَيةُ 

  َفُتْدِميَنُه َفَيْحَيا ٰذِلَك المْوتُ 
  َوُتوِرُق ِمْنُه َحَياٌة ِفيَها ِظلكِ 

  َفَيُموُت ُكّل َيْومٍ 
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  َحّتى ِفي الَمْوِت 

  ةِ ال َيْعِرُف َطْعَم الّراحَ 
   ِبَعْكسِ 

  ِذْكَرى َمْيٍت َلْم َيُذْق إّال َحَالَوًة ِلْلَجِميل ِمَن الّرِحيلْ 
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  إرادة
  

  أَنا َقْطَرٌة ِحيَن أِريدْ 
  َوَبْحٌر إْن ِشْئتَ 

   َوَوْقَتَما ُتِريدْ 
  أَنا َنْسَمٌة ِحيَن أِريدْ 
  َوٕاْعَصاٌر إْن ِشْئتَ 

  َوِحيَنَما ُتِريدْ 
  يَن أِريدْ أَنا َزْهَرٌة حِ 

  َوَشَجَرٌة إْن ِشْئتَ 
   َوِعْنَدَما ُتِريدْ 

  أَنا َدْمَعٌة ِحيَن أرِيدْ 
  َوَضْحَكٌة إْن ِشْئتَ 

  َوَوْقَتَما ُتِريدْ 
  أَنا َمَطٌر ِحيَن أِريدْ 
  َوُطوَفاٌن إْن ِشْئتَ 
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  َوِعْنَدَما ُتِريدْ 
  أَنا َفاِصَلٌة ِحيَن أِريدْ 

  َوَسُأْصِبُح ُنْقَطًة ِحيَن َتَشاءُ 
  ْيَنَما ُتِريدْ وأ

  أَنا َلْحٌن ِحيَن أِريدْ 

  َوِسْمُفوِنيٌة ِحيَن َتْرَضى
  َوِحيَن ُتِريدْ 

  أَنا الُحْزُن ِحيَن ُأِريدْ 

  إْن ِشئَت َوَحْيثَُما ُتِريدْ  اوَسُأْضِحي َرِبيعً 
  إْن أَرْدُت َأْم َلْم ُأِردْ  أَنا الَمْوتُ 

  ِريدْ وَسُأْمِسي الّنْبَض ِحيَن َتَود َوَوْقَتَما تُ 
  ُكْنُت َذّرة ً 

  َواآلَن أَنا َنَفٌس 
  ألّنَك أْنَت َتْبَدأُ 

  َوأْنَت ُتِعيدْ 
  ُكْنُت التْرَبَة َيْوما ً 

   ْخُلُق َما ُتِريدْ تَ  َواآلَن أَنا َنْفٌس ألّنَك أْنتَ 
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  ُكْنُت الَعَدَم َمّرة ً 

  الَبْسَمَة ألّنَك أَرْدَت ِلي أْن ُأِريدْ  َواآلَن أكُونُ 
   ُأْخَرى ِفي الماِضي َياءً َوأَرْدُت أشْ 

ْرُت َوَنَذْرتُ  ْعُت َوَسخإَراَدِتي َلَك َمْواليَ  َفَطو  
  ِبَال أْجِنَحٍة ِألني ُأِريُد أْن ُأِريدْ  َفَتَحّرْرُت ِمَن الرق وِطْرتُ 

  َواآلَن ُأِريُد َفُتِريُد أْنَت َربي َفَال أْقَبُل إٰلِهي
 َما ُتِريدْ  إال ِبُكل  
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  أثر قهوة
  

  ُأْحِجُم َعْن مواجهتك
  َوأْهُجُركِ 

  َتُذوِقيَن األَمّرْينْ 
  أْبَتِعُد َفَتْهَلِكينْ 
  َتْبَيض َوْجَنَتاكِ 

  وَتْأَلِمينْ 
  َتْنَسِكُب الَقْهَوةُ 

ينْ  َتْصَفر   

  ِفي اْسِتْقَطاِب اْهِتَماِمي َتْنَجِحينَ 
  ِمْن ُطُرِق الَبَداَهةِ  َتْنَتِقِلينَ 

  ِة الماِضي َتُجوِلينْ ِفي أْرِوقَ 
  ِبَلْوِنِك اَلماِئِل َنْحَو الَمْوِت 

  الّناِئِح ِبَفَيَضاِن َمَشاِعِر الَحاِضِر المْذُبوحِ 
  ُتْزِهِرينْ 
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  َتَتَسّمِرينَ  َهِجيَنٌة أْنِت ِفي األْعَراِف ِعْنِدي َتُتوِهينَ 
  َتْطَمِحيَن ألْرَضى ِبِك َفَتْبِقينْ 
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  اجن!!!!ال للغزل الم
  

  أِفي ُسوِق ِنَخاَسٍة َنْحنُ 
  ِلَتَطَأ َعَلى إْحَساِسي

  َما َدْخُل ُطوِلي َعْرِضي َوَمَقاِسي
  ُبُحُضوِري الطاِغي

   ِلَجَماِل َعْقِلي َوُروِحي
  َوِسْحِر َشْخِصي

  َوٕاْخَالِصي لُكل ُنوٍر َيْخِفُق ُهَو ِنْبراِسي
  "َماْرُيوِنيتا" ُتَحّرُكَها اَلْسُت أَبدً 

  ُدُفوُف َكَالٍم َناِبي

  َدْعَك ِمْن َغَزٍل َماِجنْ 
ٍر َقاسي َيْخُرُج ِمْن َقْلٍب ُمَتَحج  

  َوُتْشَتَرى َلْم أُعْد َجاِرَيًة تَُباعُ 
  َلْن تَُقيَدِني ِبُهَراٍء ُمَدنٍس ِبإْمَضاِء َعاِصي
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  قــــــــأف
  

  أِفقْ 
   إْسَتِفقْ 

  ِمْن ُجْحِرَك اْنَبِثقْ 
   اُنورً 

  ُمْحَتِرقْ  ِمْن ُلب  اُعودً  اِمْسكً 
   َعْن َصْمِتكْ  أْمِسكْ 

  أْلَجَمَك ِفي أْمِسكْ 

  َال َتْكُتْم َبْعُد الِعِشقْ 
ْر ُمْخَتِنقْ  َحر  

  أْنَت الُمَتيمْ 
  ِألْقَصاَك اْنَطِلقْ 
  ُحبْك ِمْن َحقكْ 

   َيْدُعوكَ 

  َيْرُجوَك أْن َتِصَل ُمْغَتِربْ 
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  إْحَتِرْس َال َتْنَزِلقْ 

  ِم ُسوٍر َشاِئكْ ِبَوهْ 
   ُمْعَتٍد آِفكْ  َبَناهُ 

   َصل ِفي َقْلِبكْ 
  ُأْكُفْر أْشِركْ 

  ِبُنُبوَءِة اآلَخِر الَفاِسقْ 
  ُأْدُع َواْصُرخْ 

  ُمْرَتِبكْ  ِبَوْجهِ 
  َيْعِرفْ  َلمْ 

  َلْم َيُذقْ 

  ُقْرَب ِذي الَوْجِه الطِلقْ 
  َطَه َيْدُعوكَ 

  ِفي أَجل ُنُسكْ  ِألْطَهِر ِتَجاَرةٍ 
  ُمْسَتْغِرقْ  ِبَسْجَدةِ  ابْل ُتَرابً قَ 

ُق ِالْحِتَضاِن ُمْفَتِقدْ  األْقَصى َيَتَحر  
  ُمْسَتْشِرقْ  إْضَحْك ِمنْ 

   َال َيِع أن الَفَلقْ 
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  آٍت َقاِدمْ 
   ِبإْعَصاٍر َداِعمْ 

  ٍح ُمْنَدِفقْ َال َكَجْيِش صَ 
   َهيا أْقِبلْ 

  ِألَْرِض المْسَرى َساِبقْ 
ُنكْ  اَوانً َهُلم َراِفْق إخْ  ُهْم ِخال  

  ِفي الُغْرَبِة َيْدُعوَن ِألْجِلْك ِلَتَتَحققْ 
  ُرْؤَيا َفْجِر األْقَصى ِفي ِوْجَداِنكْ 

  َدْعِني أَراَك َمَعَنا ُهَناكَ 
  َنْقَبُل ُدُروَع ُفُروِسيِة الَيْوِم ِمْن ُبُطوَالِت أْجَداِدكْ 

   األَحدِ  ِفي ُبْقَعٍة اْشَتاَقْت ِلَحاٍم ِبَشَهاَدٍة ِمنْ 
  َكاَن َقْد ُرِزقْ 
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Turn Around... 
 

When I look into your eyes  
Reflected in the mirror 
I see something I can't recognize  
Something strange  
Something western like the money you earn is 
locking you in a cage of an old sin 
But then 
When you turn around  
I get to see you becoming free 
A drop of oriental motherly love is glittering 
Filling your eyes with the eternal  
You get to be 
And I finally see 
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Too deaf and too blind 
 
I'm hearing you so well 
I'm just too deaf to understand  
I'm seeing God's signs everywhere  
I'm just too blind to abandon what is banned 
It's too comfortable to live as a mere sand 
Without a soul starving for spirituality I stand  
Empty hollow  
Full of denial I don't fully swallow 
Superficial shallow  
I killed my self with my bare hands 
You see me as a project  
Someone you want to protect  
You set your heart on saving  
What has been lost since ages  
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Leave!! I'm a hopeless case 
You take a moment to process  
What I asked with fresh tears on my face  
You hand me the Quran  
You say its an honor to be my brother  
I walk the opposite way  
With you saying hurray! 
I see  
I hear  
I believe in what you say  
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I'm walking... 
 
I'm walking so fast now  
But sometimes I slow down  
I think about another town  
Second chances live there with hope peace 
and old pure fellows all around 
Salvation is being crowned  
For every soul there is another round 
No one will be desperate  
No one will ever choose wrong  
Cause you can always start again 
Judging yourself before the moon  
Capturing your sins before dawn  
Starting over and over till the day of doom  
I'm stopping now  
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I'm realizing that I do live in such a town  
I have a choice to start again  
Repent with an honest intent  
Waiting for God's love to sustain  
Allah how fair is the game 
Only a fool will not refrain 
Only a fool will not see  
Will not learn!!! 
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  َأْطُرُق الباب...
  

  َأْطُرُق الَباَب َفَال َتأَذُن ِلي
  َسَأْنُخُر الِقْفَل ِلَتْسَمَعِني
  ِبَدِبيِب النْمِل َسأْقَتِدي
  ِألُِرَيَك َباَب األْسِئَلةِ 

  أأْصَغْيَت ِلْألْجِوَبةِ 

  َحاِضَرةٌ ِفي ُكل َمَكاٍن 
  ِفي َذاِتَك أْنَت َشاِخَصةٌ 

  َتَتَحرُق ِهَي أْن تُْنِصَت ِلي
  َأْغِمْض َعْيَنْيَك ِلَثاِنَيةٍ 

  َتَر َما َرأْيَنا ُمْنُذ أَبدِ 

  َفَهّال َفَتْحَت األْقِبَيةَ 

  َهال َدمْرَت َدَهاِليَز الّشْيَطَنةِ 
  أْتُرِك الُهُدوَء َيأُسركَ 

  َتِرحِ َودْع َفْوَضاَك َفَتسْ 
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  دامـــــع أقــــوق
  

  َوُمْفِلٍس ِبَال َمَددْ 

  َوَأْشَوٍس َصَرَع َمَرْض 
 أَشدّ  اَوُمْضِمٍر ِسر  

  َزَرَع ِفي أْعَلى الُعَال َوَتدْ 
  

  َوَساِئٍح ِفي الموِت َحاْر 
  َبَنْت َلُه المِنيُة َداْر 

   ِفي َنْهِرَها َيَتأملُ 

  َكْيَف الَحَياُة ِبَجَماِلَها

   الموِت َيْسَعدُ  ِفي َحتى
  َفَقَذَفْتُه المنايا ِبَمّوَدةِ 

  

  أَيا ُبَني اْسَمْع َمِعي
  َوْقَع أْقَداٍم ُحرةِ 

  َلْم َتْبَتِغ ٰهذا َوذاكْ 
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َد ِبُرْتبةٍ  َلْم َتْطُلِب الّتَفر  
  َتْسِر ِفي ُعُروِقَها الَبتَة أَناِنيةٌ  َلمْ 

  َسَعْت َفَقْط ِللّسالمِ 

  َوُشُروِرَها ِمْن ِعَلِل الُفؤادِ 
  َفأَخَذْت ِبَيِد األّمةِ 

  ِبَرِوّيةِ ، َنَهَضْت ِبَها َنْحَو الّسَما ِبِحْكَمةٍ 
  َعاَشْت َهِنّيَة الَباِل ِفي الِقّمِة ِبال َتَشدقِ 

َدْت َفَلْم َنَر ِمْنَها َغْيَر َتَواُضٍع َوَتَذللِ  َدْت َوُمجَوُخل  
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  إليك عني..
  

  َوَرَقِتي َأِسيَرِتي َسِجيَنِتي َأْوَدْعُت ِفيِك ِسركِ إَلْيِك َعني 
   َوَسَبَب َخْلِقِك َوَتَأنَق َحَرَكاِتِك َوَهْمَزاِتِك اَلمْنُثوَرةِ 

ْقُتِك أْحَرْقُتِك ِبَبَالَدٍة َوَشتتُت ِمْنِك َرَماَدِك َوَتَرْكُتِك َتِطيريَن  َمز
  ِبَكِلَماِتِك َنْحَو الَفَال ِبَرَشاَقةٍ 

َفَال َتْنُشِري ِحَكاَيِتي َوَتعلِقي َوَتَشبِثي َوَتَمسِكي ِبُخُصوِصّيِتي 
   َوَتَشدِدي َوَتَنطِعي ِفي َمْسَلِكي

  َفإَلْيِك َعّني ال َتْجَتاِحيِني ِمْن َجِديدٍ 
   ِألْنَزِوي َوُأَفكَر َكْيَف ُأْلِقيِك َعْن َكاِهليِ 

َتَتَشاَءُم َوَتَتَطيُر  أْحُرِفي َعّلِمي ِمْن َمَراَرةِ َرْغَم َتَساُهِلي َمَعِك َلْم َتتَ 
  ِمْن ِمْثِلكِ 
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  من آدم إلى حواء
  
  

  أْنَحِدُر ِمْن ُأُصوٍل َمَلِكية

   َكْيَف ال َوَقِد اْسَتْقَبَلْتِني َحَياِتي ِبَتِحّيٍة َمَالِئِكّية
  أَناُم ِمْلَء ُجُفوِنِك َوأْسُهو

  َما َبْعَدَهاِلِعْلِمي أّنِك الَحَياُة وَ 
  َوالُخْلُد َواألْرُض َوُروُحَها

  َحّواِئي َيا كل َما أَرى
   يا كل ما َلْم َيْفَهْم َمَالِكي الَحاِرس

   أْنِت أَنا َوَما َقْبَلَها

   َوَما َسَيْتِلي ُهَو َلَنا
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   ةــــــزاهــــنــب

  
قد سيطَر   تكتُب أّن الُحب   رائحُة االخضِر تستوطنني ِحيَن 

  الَمَمرّ  على

  وعندما تراسلني فتقوُل أّن ذاَت الّصوْر...
   أْجَدَبْت ِمَن الكراهّية َقْد 

  أضطّر...

  أن أخسْر... 
   بنزاهة 

  أمورِ  ِمْن   افاللعبُة لم تكْن أَبدً 
   البداهة 
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رحيلـــعطش ال   
 

 إذا لْم َتْرِو عطَش رحيِلكَ 
 بمنضدٍة أماَم البحْر 

ضاٌء ِمْن كتاٍب يذوُد عنَك المصائَب أقوى تتدافُع عليها أوراٌق بي
 من الّصخر ْ 

 تهمُس لها سر الحرّيةِ 
 فتتطايُر كأسراِب حمامٍ 

 توصُل سالَمَك لمن تشّبثوا في األمسِ 
 َظّلوا هناَك يلعنوَن الّدهْر 
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  في المرايا
   

 في المرايا عوالٌم وأقالٌم َنضبتْ 
  وتعابيُر الوجوِه فيها مقتضبةٌ 

  َتِعَبتْ 

والوحيدوَن الّسعيدوَن البعيدوَن عن مسالِك الّروتيِن ُهُم 
   يغرقوَن في البحاِر المنعكسِة ِمْن وراِء الُعُيوْن اّلتي  الِذيَن 

  لهم أّنها َلُهْم َفَيْحَيْونَ  تشبههم َفُيَخّيُل 
 َوَال َيُعوُدوَن ِمْنه فيهِ  ثُم ُتْغِمُض ذاُت الُعُيوْن َفَيْثَمُلون في الَمْوِت 

  َيْمُكُثونْ 

   معاُن في اُلمَقِل ما ُكْنُههُ فيروَن ما ال ترى قلوٌب لم تدر ما اللّ 
   َوَما َيُكونْ 
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  هـــــدوء
  

  ااآلَن َوَقْد أْمَسى رحيُلَك واقعً 

    اومحسوسً  املموسً 

  كالصقيِع الذعٌ 

ظّل بعدَك يحلُق في سما عصفوٍر  اأعُدَك أّني َلْن أستسيَغ أحدً 
   وديٍع قابعٍ 

كما جازْت  الرحمُة ال تجوُز على الباقيَن من غيِر الراحليَن ف
  على الُمَودِع الُمفاِرِق خاِلِق صَدى األسئلةِ 

   ِمْن ِصْنِف َهْل َما ِزْلَت ُهَنا

   ِمْن أْيَن آِتي ِبَمْن ُهَو ِفي انِتَقاِء اإلجاباِت بارعٌ 

  االهدوُء بالهدوِء إّياَي وٕاّياَك قامعً  يجيبُ 
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  על לילהעל יום ו
  

   ַהְּכָבִלים ֶאת חֹוֶתֶכת ִאְּת8 ֲאנִי
   ַהָּמֶות ְוֶׁשל ַהַחּיִים ֶׁשל

   ְּכנַָפיִם ְּבִלי ָעָפה ֲאנִי ִאְּת8
   סֹוף ְּבִלי ַלחֹוף

   מלכת עֹוֵמד ַהּזְַמן םְוׁש
   ֻמְכֶּתֶרת ַוֲאנִי

  ֶׁשְּל8 ַרק ֲאנִי ִּכי ָּכַאָּגָדה
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  يـــــأمّ 

 الوراءْ عندما أنظُر إلى 
  فال أجدِك 

 تحرصيَن على أن أبقى واقفًة بثباتْ 
  أستوحْش 

  ينضُب شموخي

 أرتعُد وأقتبُس بُسكاْت 
 ا  من أقوالهمْ بعضً 

  عنِك...

 ا مّما تملكيَن من ِسماْت  وأتلفُت ألرى في أّمي الطبيعِة بعضً 
 فأتحّرك مع الّرياح 

  أللقاكِ 

 فأنتصُب من جديٍد بفخٍر 
 ني على َقْيِد أنملٍة ِمْن ُكّل الحياةْ ِبأّنِك َمْن تُبقي 
  فأْنِت الَحياْة  
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  متالزمة يافا
  مسرحية من مشهد واحد

  
على المسرح... فجأة يظهر ضوء  يرفع الستار... يخيم الظالم

منصة  خافت يمكننا من رؤية قاعة محكمة غير اعتيادية تضم
خالية من كراسي عادية والتي استبدلت  مشتركة قاضي وشهود

وقفص اتهام ، ة أرضية عربية فارهة بألوان شرقية صارخةبجلس
غريب من نوعه يتكون من قضبان حديدية تمتد إلى أعلى 
ويشكل كل اثنين منها قلبا والقلوب متشابكة مع بعضها البعض 
مما ال يمنح فرصة للهروب للمحبوس فيه. في القفص تقف 

يل شفاه ممتلئة وشعر طو ، أنف رفيع، شابة ذات بشرة قمحية
بلون الخروب ينتهي بأطراف شقراء فاتحة وعينين محجوبتين 

  بنظارة سوداء.
يدخل حاجب المحكمة ويعلن عن دخول القاضية الشيخة لوزة 
من القطب العربي المتجمد التي ترتدي فستان أحمر فاقع اللون 
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 ال يغطي رقبتها من نفس  اوتغطي شعرها بحجاب قصير جد
وتتوسد وسط الجلسة األرضية  لون الفستان. تتقدم القاضية

بحيث تواجه فيها قفص المتهمين وتستند الى الحائط وتحرص 
  على إظهار خصلة من شعرها األسود بلون الفحم.

  الحاجب: محكمة 
  توجه الشيخة لوزة الكالم للشابة المحتجزة في القفص:

  _ هل أنت المتهمة المعروفة باسم يافا؟ (باستهزاء)
  (ببساطة) ه أناآ_ 
أنت متهمة بالميل عن الفطرة السليمة وبالتعددية ، يافا_ 

  الزوجية المحرمة على االنثى بحسب كل األديان! (باشمئزاز)
  (بجدية)؟ ما هو موقفك من هذه االتهامات

  نص تاني غلط (بسذاجة)، _ نص واحد صح
_ يعني أنت تعترفين بالنصف االول من االتهام وتدعين البراءة 

ه؟ (تحدق بالخصل الشقراء من شعر يافا من النصف الثاني من
  وتعبث بخصلة شعرها السوداء)

التاني أنا حكيت مش االول ، _ ال مش النص الي عدى باألول
  (بجدية)
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ال بأس سنرجع الى مسألة موقفك من ، حسنا، _ طيب
 استقع مسؤولية الدفاع عن نفسك عليك وفقً ، االتهامات فيما بعد

وم أنا بدور النيابة والقضاء معا.. وسأق لدستور المحكمة الحالية
  المرافعة (بترقب) ابدئي

  ، _ يعني من هون؟ (باستغراب)
  _ نعم (بحدة)

  _ طيب أول بدي أنادي عحالي إشهدي
  يافا! (تنادي نفسها)

  ايش؟! (تثبت النظارات على عينيها)
  قولي الي عندك (بابتسام)، تفضلي
  (ببراءة)، ماشي

لراء) بغني "مقدرتش أعمل سمعت صوت براسي (تلدغ ا، أول
، وصلت بالباص بالغلط عبني براك، بعدين، 1إشي" لنينط

بس وأنا مروحة سمعت ، ارتعبت عشان هناك كله أبيض وأسود

                                                           
 יונה וולך.كلمات: תי לעשות כלום" לנינט טייב, לא יכולأغنية " 1



178  
 

، بتقول :"مش رايحين يوخدوك مني غنوية بالعبراني (بحب)
  كلمة عيني بالعربي (بهيام)، 2مش رايحين يوخدوكي يا عيني"

بعدين سمعت غنوية ، 3للبنت العربية بعدين سمعت غنوية "بداد"
، بعدين، (بفرح وحماس) 4لعيالي بوطنر وأوالد الخارج "أرمحلك"

فيها بسمع كأنو بغني  5سمعت غنوية "مين بحبك أكثر مني" 
فيها انه كلو هدية أللبي  بالعربي بواحد من األسطر وبقول

بعدين زعلنا مع بعض وسمعت "وال ، (تشير إلى قلبها بإصرار)
باآلخر وقفت بسيارتي ، وشفقت عاالتنين 6ة راح تعرفي"مر 

بنص الشارع وغنيت كلو سوا وكان أحلى إشي سمعتو بحياتي 
عشان هيك نص صح  وخلص يعني (بارتياح).. (بجنون)..
  ..نص غلط

  (مع تنهيدة وله) اوكي؟!

                                                           
  لسمير شكري.לא יקחו אותך ממני أغنية  2
  זוהר ארגוב.للمغني المشھور כוכב נולד مريم طوقان في برنامج  3
  עיליי בוטנר וילדי החוץ.- רץ אלייך  أغنية 4
  ארכדי דוכין. –מי אוהב אות יותר ממני" أغنية " 5
  שלמה ארצי – אף פעם לא תדעי"أغنية " 6
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_ ما هذا الهراء!! أتدافعين عن نفسك وأنت متهمة بأشنع 
تاريخيا وعالميا ببضع أسماء ألغاني جريمة على مستوى النساء 

به  يقع على شمالها وترمي (بنوبة غضب تلتقط مسند ؟ومغنيين
  بعيدا باتجاه القفص).

مش فاهمة ايش بتقصدي شيخة مو قصدي ، _ وين المشكلة
   لوزة؟ (في فزع)

أستدعي الى منصة ، _ ستفهمين كل شيء بعد قليل (بتوعد)
  و باروخ (بأدب ووقار)الشهود زوج المتهمة الثاني إلياه

شرقي ، شاب متوسط الطول في مقتبل العمر يسلط الضوء على
يدخل ويصعد إلى المنصة بخطوات واثقة ويجلس بال ، المالمح

  حرج الى يمين الشيخة لوزة.
  _ هل أنت الياهو باروخ المعروف باسم إيلي؟ (بصوت رخيم) 

_ يجيب (بالعبرية) ويحجب صوته بصوت يعلو من مكبر 
  ت يتدلى من السقف يترجم ما يقوله للغة عربية فصحى.صو 

  _ نعم 
  _ هل أنت زوج المتهمة يافا؟ (بتعاطف)
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  (بعشق) _ نعم
  (بقرف)؟_ هل هي تلك الجالسة في القفص

  _ نعم (بحب)
كنت على علم بأن يافا متزوجة من آخر عندما  _ هل

  تزوجتها؟ (بحنّو) 
رفت أن يافا لي منذ _ تستطيعين القول بأني لم أكن أعلم فقد ع

نعومة أظافري بعد أن سمعت عنها من آخرين أكدوا لي أنها لن 
تكون لغيري فكبرت وأنا أحلم بالزواج منها وباللحظة التي رأيتها 
فيها تيقنت بأنها لن تكون أبدا لغيري وبأن ماضيها ال يعنيني 

  ا. (بشجاعة)أبدً 
  )_ هل أنت من قمت بعرض الزواج على يافا (بنبرة شك

_ لم أعرض عليها الزواج أبدا بل أخذتها بيدها فورا بعدما 
التقينا الى وزارة الداخلية وتزوجنا زواجا مدنيا وقد كان ذلك 

  أسعد يوم في حياتي كلها (بغبطة)
  ؟_ هل وقعت يافا على العقد

_ (يصمت للحظة) اآلن وقد ذكرت ذلك ال أعلم إن كنت أنت 
ِفيَن ما خطته يافا بق ألنها قامت برسم قلب  المها توقيعً سُتَعر
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من اسمها وقد أوعزت ذلك  كبير في المكان المعد للتوقيع بدًال 
  إلى مقدار حبها لي (في نبرة كلها ثقة)

  _ هل هذا هو التوقيع المعتاد ليافا؟ (ترمقه بنظرة جانبية)
  لم أرها توقع قبل او بعد ذلك اليوم (بهدوء)، _ ال أعلم

ل لقائكما األول الذي سبق توقيع العقد _ تحدث عن تفاصي
  (تنظر باتجاه القفص باستنكار)

_ كان ذلك في منتصف الحرب "حوصيرت غّزاواه "وكنت قد 
لرفضي للخدمة  خرجت للتو من السجن الذي مكثت فيه فترة

(بألم) ثم دقت صافرة االنذار ومشيت الهوينا ألني  العسكرية
هلع التي سادت البالد كنت أشعر باليأس الشديد من حالة ال

بسبب عدم القدرة على التفاهم مع اآلخر وكم تمنيت بداخلي لو 
كان هناك طريقة أخرى غير الحرب التي تهدد سالمة 

.. وعندها وبدون مقدمات رأيت يافا تركض .إخوتي(بعمق)
بأقصى سرعة أمامي وبالرغم من مرورها السريع لمحت منها ما 

لجأ حيث رأيتها تدخل بحثا حرك في نفسي االمل ودخلت الم
عنها ووجدت أنها كانت أول الماثلين في المكان (ضاحكا في 

  أمل)



182  
 

  _ هل سبق ورأيت عيني يافا من قبل؟ (باستدراج)
  (برقة) .._ كال فهي دائما تغطيهما بالنظارة السوداء

  _ كيف تصف نوعية العالقة بينك وبين يافا؟ (محتجة)
اجنا ألني ساعدتها على _ لقد انتعشت يافا تماما بعد زو 

استثمار قواها في المجاالت الصحيحة ووجهتها لما فيه خير 
لها فخرجت من حالة الحزن التي كانت تسيطر عليها وبدأت 

  وأخيرا تحقق أحالمها (بهذيان)
  (بريبة) ؟_ هل اعترفت لك يافا أنها متزوجة من آخر

ي تنظم _ يافا قليلة الكالم تعبر عن نفسها بنشاطات ثقافية فه
اجتماعات حضارية ولطالما دعت زوجها األول إلى هذه 
النشاطات ولقد قابلته من قبل بدون أن أعرف كنه العالقة 

  بينهما. (بانفعال)
  _ هل قمت بمصادقة زوج يافا األول؟ (بدهشة)

  عالقتنا يشوبها عدم االستقرار (بتوتر) _
  على القفص)  _ كيف ذلك؟ (تلقي بنظرة عابرة

لقول أن الجو بيننا يصبح مشحونا بحسب الجو _ يمكنك ا
الداخلي والمناخ الخارجي العام ففي فترات معينة يكتنفها الهدوء 
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نتصرف وكأننا أعز صديقين وٕان كانت أجواء الحرب هي 
  (بأسف) المسيطرة فعندها تكون عالقتنا متوترة.

(تبتسم ابتسامة  ؟_ ألم يلّمح لك زوج يافا األول بأنها زوجته
  لة)مفتع

ولكنني اعتبرت األمر  _ لطالما تغّزل حضرته بيافا عبر قصائد
فهو قد اكتفى بالكالم فقط وهذا طمأنني من جهته  طبيعيا
  ..(يفكر).ولكن

  (بتآمر) _ ولكن ماذا؟
  .(بتردد)._ ال األمر ليس مهما

  _ يستحسن أن تقول (بتملق)
.. ثمّ ل يفقد عقله . أو لنقل نادرا كان زوج يافا األوّ ._ أحيانا
  (بسخرية)

  _ ثم ماذا؟ 
  (يضحك بهستيرية) ثم كان يقوم بقذف الحصى علي 

  _ الحصى؟! (بإقرار)
  (بتماسك) .نعم

  _ وكيف كنت تتصرف؟
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  _ أفرض النظام بكل بساطة بمساعدة القانون (بثقة وارتياح) 
   ؟_ من سّن القانون

  _ أنا طبعا (باختيال)
 ؟ع يديك_ يعني أنت تطبق على اآلخر قانونا من صن

  (باستحسان)
  _ نعم فال خيار أمامي غير ذلك 
  _ ثم ماذا كان يحصل؟ ( بترصد)

  عينيه) ا _ تعود األمور لمجاريها ويسود الهدوء لفترة (مغمضً 
  (بنبرة قاسية قليال) ؟_ هل يافا مذنبة برأيك

يافا زوجتي لوحدي منذ البداية وال يهمني ماذا يدعي ، _ أبدا
ي وحدي أنا وسأدافع عنها بكل الطرق . ول.هي لي ..االخرون

  إن حاول أحدهم اختطافها مني (بتحدي)
_ حسنا يمكنك المكوث حتى نهاية المحاكمة (تشيح بنظرها 

  عنه بامتعاض)
تقوم الشيخة لوزة بشد حجابها القصير إلى األمام وتغطي به 

  ..خصلة شعرها األسود الظاهرة وتعدل جلستها



185  
 

عبد الوارث فتح اهللا أبو قاعود  _ أستدعي زوج المتهمة األول
  عسل 

طويل ، يسلط الضوء على رجل في الخمسينات من عمره
، أخضر العينين، نحيف الجسم، عريض المنكبين، القامة

يقف بجانب ، رمادي الشعر ذا خصل شقراء باهتة اللون
الدرجات المؤدية لمنصة القاضي والشهود وينظر إلى الشيخة 

جات الثالث برشاقة ويجلس إلى يسار لوزة بتردد ثم يصعد الدر 
  .القاضية

  يستهل الحديث بدماثة ويغض البصر عن الشيخة في البداية
  _ السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

  _ وعليكم السالم
  (بخبث) ؟وكيف أهل العروبة _ كيفك شيخة

  _ كيفك يا أخا العرب؟ (بنفاق)
  نحمده ونشكره (بنفس نبرة النفاق) _

  أن تشرب (بكرم) _ ماذا تود 
  ) ا(حالمً  تحرق وتلذع، _ بدي كوكا كوال تطش وتلسع

  أحضر له ما يريد مع الكثير من الثلج (توجه الكالم للحاجب)
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يقوم الحاجب بإحضار كأس زجاجية فيها سائل أسود مركباته 
  غير معروفة 

  _ إشرب (بنبرة آمرة)
 واهللا ما، واهللا ما بصير، _ حاضر بس بدكيش تشربي شيخة

  بشرب غير ما تشربي (بنخوة)
  _ شربت قبل أن آتي (تكذب)

  ثم تتابع االستجواب  تنتظر الشيخة أن يشرب الشاهد
  _ ماذا تقول في أمر يافا (بصداقة)

  _ مالها يافا؟! (بخوف)
  _ اه أنت ال تعرف؟ (ساخرة)

  _ أعرف ايه وال إيه يا مو قصدي لوزة (يطأطأ رأسه بخضوع)
  بإذالله بلذة) .(تستأنف._ زوجتك يافا

  _ مالها (بصوت خفيض)
  _ تزوجت عليك المدعو إلياهو باروخ..(بخبث)

  _ ابن الذين! ( مستنكرا ويضرب كفا بكف)
_ أين كنت في أثناء حرب "حوصيريت غزاواه" حين تزوجت 

  يافا من إلياهو؟ (بدون اكتراث)
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  _ أين كنت أنت يا شيخة لوزة؟! (بعتاب)
  قم باإلجابة على السؤال (تغمغم) _ رجاءا بدون إحراجات فقط 

  (بدون تفكير) _ كنت في السينما
  (تكتم ضحكة) _ ماذا كنت تفعل في السينما

  7_ كنت نص نايم نص بسمع في غنوية أهل الراية لملحم زين
  يشرع بالغناء:

  احنا أهل الراية!! ، _ كذبة صغيرة يضيع الحلم
  ماذا حدث؟  ثمّ ، _ طيب

  ا حس عحالي_ أخذوا يافا مني بدون م
  _ هل حاولت استردادها؟ 

_ كان الوقت متأخر بعد ما طلعت من السينما فنمت بالطريق 
  وصحيت لقيت الدنيا تغيرت ويافا ضاعت مني (بألم بالغ) 

_ لكن حسب القانون هي ما زالت زوجتك فلم لم تطلبها في 
  (بنبرة مزمجرة) ؟بيت الطاعة حسب الشرع
  _ القانون تغير! (باكيا)

                                                           
  تتر مسلسل أھل الراية بصوت المطرب ملحم زين 7
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  (بسخرية) ؟ذن ماذا فعلت_ إ
وتأملت في قلبي أنها ترجع لي "يوما ما"  _ تغنيت بجمال يافا
  8زي ما بتقول جوليا 

  _ سيسعدنا إن ألقيت إحدى قصائدك التي قلتها في يافا (بلهفة)
  _ من عينّي (ينشد بتواضع) :

  يا حضور  يا سامعين الصوت
  كل األمور 

  مخبية وضايعة بين السطور 
  دور في الطابور للعرباي للحنطور واقفين بال

  من عند العصفور ، بنستنا يافا ترجعلنا من على الشجرة
بندور  وال، بس ما بنطب بالمحظور، بالحكي ما في حدا بسبقنا

علينا حارس علينا ناطور فبنلف بندور معنا حجارة ، مع الحق
شو دوخنا هالكادور ، وبنسجل أهداف ذاتية في الملعب صغيرة

  يده برأسه)(يضرب  9
  _ اوف (بطرب)

                                                           
 أغنية يوما ما لجوليا بطرس 8
  כדור בעברית 9
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  _ تسلمي اهللا يخليكي مو قصدي لوزة (يتفحصها) 
_ هل رأيت عيني يافا في أثناء حياتكما الزوجية (متهربة من 

  نظراته)
  اهللا وكيلك وال مرة اطلعت ععينيها  _

  _ لماذا؟ (بفضول)
  (ببساطة) _ كنت مشغول

  ؟_ بماذا
  _ مش مذكر (يحك أنفه) 

  ركض أثناء الحرب (هامسة)_ لماذا كانت يافا ت
      ! (ثائرا)؟انبسطت، _ تقّتلنا بنفس اليوم

  ( بشماتة)؟_ لماذا
  _ كانت يافا تبكي الضحايا من الجهتين (بذهن مشوش) 

  فقلتلها بصرش وصّيحت عليها (صارخا)
   ؟_ لماذا

  _ يافا حنونة أكثر من اللزوم ودايما تعيط (مبررا)
  ه ابنها الي ماتكل ما يموت حدا بتقلبها مناحة كأن

  _ لماذا اختلفتما؟ 
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  _ يافا قعدت تحلم ييجينا أوالد 
  _ تابع

  _ باألول انبسطت كثير 
  ؟_ ثم ماذا

  _ وبعدين عصبت من حكيها
  لماذا؟

  _ قال بدها أوالدنا يعملو شيروت لؤومي
   ؟_ ما القصد

_ يعني بدها أوالدنا يعملو خدمة إنسانية في دولة إسرائيل 
  (مستنكرا) 

  ! (بذهول)؟! أي بدون مقابل؟مة إنسانية؟ تقصد بالمجان_ خد
في المستشفيات وغيرو ، ه يعني يتطوعوا في المدارسآ_ 

  وغيراتو ويعطوا من حالهم ومن وقتهم لخدمة اآلخرين. 
    (تحاول السيطرة على نفسها) ؟_ وما العيب في ذلك

بدك أوالدي يخدموا الثانيين ، _ ايش كنك انجنيتي يا لوزة
  عوا سنين عمرهم هدر ويضي
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_ وماذا قالت يافا حين شرحت لها وجهة نظرك (ال تنظر إليه)
    

  (بيأس) _ عيطت زي دايما
   لماذا؟

  _ قال بدها يتحقق هذاك الحلم (بقنوط)
   ؟_ أي حلم تقصد

  _ الي علمك فيه (يرميها بنظرة معبرة)
  اه تذكرت (تبدو كمن يستحضر ذكرى بعيدة)

    وش)(بذهن مش ؟ماذا قلت لها
  قلتلها الخاري والكاري واحد وانو علفاضي ، _ حاولت أصحيها

    (مقاطعة) ؟_ وبماذا أجابتك
  _ تركتني بحكي وطلعت من البيت (بوهن)

  (بتركيز) ؟_ ثم ماذا
  في المنتدى الثقافي (باستسالم)  _ وبعدين حردت وراحت تعيش

  (باشمئزاز) ؟_ وماذا فعلت أنت
  هناك  م_ كنت أروح أزورها كل كمن يو 

  ؟_ وكيف كانت تستقبلك
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خليني بحالي بكفي الي ، خلص ارحميني .._ أنا عارف يا لوزة
  خسرتو (معنفا)

   _ أفهمك لكن يجب أن نستمر باإلستجواب
   ؟هل تعرفت على إلياهو في المنتدى

  ه آ_ 
  _ وكيف كان يعامل يافا؟

_ إيلي بقدر يافا كثير وبحترمها وبكرمها وبساعدها تكبر واهللا 
ت من يومة ما الياهو ضمن قصدي أخذها و لَ حْ الحق يقال يافا اِ 
  لعندو (بصدق)

  _ هل كانت يافا سعيدة مع إيلي؟
وكانت تحد  _ كانت تهيص لما أنا والياهو نقعد ونسمع لبعض

    وتقد لما نتقتل (بحب)
_ ماذا كان يحصل أثناء المشادات بينك وبين إيلي؟ 

    (مستدرجة)
ت ومرات لما كانت تطلع معي كنت _ كنت أور عليه شعارا

  لميتهن من الشط اور عليه كام حجر
  _ وماذا كان يفعل هو؟ 



193  
 

_ كان ْيَبعْدني عن يافا ويقفل باب المنتدى أو ما يخلينيش 
    .(بتردد).أفوت ومرات

  (بحدة) ؟_ ماذا
  _ خلي الطابق مستور أحسن (يتمتم)

  _ صادق صادق !! ال بأس !!
  ؟ (بتعاطف)_ هل يافا مذنبة برأيك

الحق على إيلي الي خطفها واّدعى انو اتجوزها ، _ ال (ثائرا)
أصلن حسب األديان وكل الشرائع المرا لجوزها األول والعقد 
شيت إيلي باطل قدام اهللا يعني يافا إلي وبس (منفسا عن 

  غضبه المكبوت) 
  _ حسنا يمكنك المكوث حتى إطالق الحكم...  

باسم الدكتور سامي جهاد فادي  أستدعي أبا المتهمة المدعو
  وكيلة والذي سيتواصل معنا عبر برنامج سكايپ..

وء على شاشة كبيرة معلقة على الحائط الموجود يسلط الضّ 
خلف قفص االتهام حيث يظهر رجل جالس في وسط مكتب 

يبدو الدكتور سامي في  .فاخر وخلفه رفوف تعج بالكتب
حية غير مكتملة ذا ل، أسأصلع الرّ ، تينات من عمرهالسّ 
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يضع نظارات تبدو من ورائهما ، (سكسوكة) وعضالت مكتنزة
عينين صغيرتين بلون رمادي ويحمل غليونا ويأخذ منه نفسا 

  بين الفينة واألخرى 
  _ هاي! (يخاطب الشيخة لوزة)

  المتهمة المدعوة يافا و_ هل أنت أب
  _ نعم 

  _ هل هي تلك الماثلة في قفص االتهام
فلو لم أكن واثقا بأن ، هذه األسئلة المضللة _ ال حاجة لمثل

هي ابنتي الوحيدة يافا  التي تقف في قفص االتهام المزعوم
  لقلت ذلك منذ البداية (باستهتار مطلق).

كيف تشكك بأهلية سلطة القضاء على ، _ يا لوقاحتك
طاول علينا كيف تسمح لنفسك بالتمادي والتّ ، االستجواب

  (بكبرياء وبصياح عارم)
إهانتها ، ومن أنت أصال ومن شرع لك القبض على صغيرتي_ 

  (بال مباالة) ومحاولة إدانتها بذنب باطل، بهذا الشكل
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! هل تعتبر الميول عن الفطرة والتعددية الزوجية ؟_ ذنب باطل
  ياح) ذنبا باطال (تستمر بالصّ 

وكيف توصلت إلى هذه ، _ ما هي الفطرة السليمة بنظرك
إثباتات دامغة تدين مسكينتي يافا (يأخذ الدعوى الباطلة بدون 

  نفسا من غليونه)
لقد اعترف الشاهدان السابقان  .._ وماذا عن التعددية الزوجية

   واج من المتهمة..بالزّ 
  .(مقاطعا بحدة)._ إياك أن تجرئي على نعت ابنتي بالمتهمة

_ لو كنت هنا ألمرت بزجك بالسجن لتحقير القضاء (مهددة 
    ومتوعدة)

 .المسجونة بضيق فكرك وعدم انفتاحك التام على اآلخر _ أنت
ماذا تكون الفضيلة عندك بالمقارنة مع زوجتي رحمها اهللا؟ 

  (بحدة)
  )_ ومن كانت زوجتك (تخفض صوتها قليًال 

_ زوجتي كانت من أشرف النساء وٕان كانت من أهل الكتاب 
  (تلمع عيناه)
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من أين  استمر باإلفصاح عن الحقيقة هيا اعترف، _ استمر
  أتى شذوذ المتهمة (منددة بشماتة)

زوجتي كانت أرق وأجمل وأصفى ، _ أي شذوذ أيتها المدعية
  وأنقى وأبرأ مخلوقة على وجه االرض (يضرب الطاولة بيده)

  _ ومن كانت هي (بتساؤل)
، شريفة، شابة يهودية متدينة مؤمنة باهللا، _ كان اسمها نعومي

  )(بحبّ بعيدة عن طرق الغواية والخيانة 
  _ كيف تقابلتما (تهدأ قليال)

كانت في رحلة مدرسية إلى القدس عندما ، فاتنتي، _ نعومي
  ..قابلتها

  _ يعني التقيتها في خضم الرحلة...
  ا... (بهدوء)_ ال أبدً 

  _ إذن كيف؟
حلة وأسعفتها _ لقد شعرت نعومي بالوهن في منتصف الرّ 
ستشفى حيث معلمتها بصحبة رجل الدين المرافق إلى أقرب م

  .كنت أعمل في ذلك الوقت



197  
 

  _ ثم ماذا؟
بيب المناوب وتوجهت لفحص نعومي وبهرت _ ثم كنت الطّ 

  برقتها وبراءتها ولكن...
  _ ولكن ماذا؟ (بفضول حقيقي)

  _ رجل الدين مانع أن أقوم بفحص نعومي 
  _ لماذا؟

اكتشف رجل الدين ، _ عندما نادتني إحدى الممرضات باسمي
  ى معارضة شديدة لقيامي بفحص نعومي..بأني عربي وأبد

  ؟_ لماذا
  _ هل تتغابين أم أنك غبية أصال (مستنكرا)

  _ كيف تجرأ؟ (بغضب)
  سأجرأ وسأصرخ بكل الحقيقة..(يصيح بنفور)

  أصرخ!! _ ومن يقف في طريقك..
_ لقد فقدت نعومي الوعي وصرخت معلمتها استنجادا برجل 

فلما أوضحت له  الدين الذي طالب باستدعاء طبيب يهودي
قام بإجراء بعض ، الممرضات أني الطبيب الوحيد في القسم
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االتصاالت وأخذ تصريحا يمكنه بالسماح لي بفحص نعومي 
  (بصوت متهدج)

    _ أكمل (ترمقه بنظرة شذر)
_ ففحصتها ووجدت أنها تعاني من معدل نبضات قلب 
منخفض جدا وأني أكاد أفقدها فأدخلتها حاال غرفة الطوارئ 

صعقت قلبها بالكهرباء بعدما توقف نبضها فعادت نعومي و 
  للحياة كما عدت أنا للحياة بعد اطمئناني عليها (باكيا بحرقة)

_ وكيف تزوجتها بعد ما رفض المسؤولون عنها حتى أن 
   ؟تعالجها

  لن أدخل في التفاصيل (يتماسك) _
  ؟_ وأين نعومي اآلن

  _ لقد اغتيلت (بحسرة)
  _ من قتلها؟ 

  ميع... (صارخا)_ الج
  _ من تقصد؟

  ... (باشمئزاز)_ كل من ال يؤمن بالحبّ 
  _ ماذا لديك لتقوله عن التهم المنسوبة البنتك؟ (مقاطعة إياه)
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  _ تهمك باطلة لسبب واحد (يضحك بسخرية)
  بب؟ (بجنون)_ ما هو هذا السّ 

  _ يافا فريدة من نوعها.. (باعتزاز)
  _ كيف ذلك؟ 

ين طوال وكتمت الحقيقة لعلمي أن _ لقد أخفيت سر يافا لسن
  العالم ال يتقبل المختلف (يقف)
ال أرى فيها شيئا مختلفا يميزها ، _ ولم يافا مختلفة عن غيرها

عن غيرها غير البالهة التي بدت واضحة حين دافعت عن 
تصرفاتها طفولية وتفكيرها محدود وفوق ، عربيتها مكسرة .نفسها

اعة المحكمة المظلمة هذا تضع نظارات سوداء حتى في ق
  نسبيا (باستهزاء بالغ)
  . (بغموض)._ هنا يكمن سر يافا

  _ ماذا تقصد؟ (تستشيط غضبا)
  _ يافا ولدت مختلفة.. 

_ توقف عن إعادة نفس الفكرة بدون االستشهاد ببراهين (تقف 
  هي األخرى)

  .._ يافا في الحقيقة
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 (ترمي.. _ هيا قل ما عندك ودعنا ننتهي من هذه القضية
  مسندا آخر)

  .(مخاطبا يافا)._ يافا يا ابنتي
  _ نعم بابا (باحترام وحب)

أزيلي النظارات عن عينيك فلندع العالم ، _ ال بأس يا ابنتي
  يشهد الحقيقة (بأبوة)
  _ بس بابا (بتردد)

  ا)لقد حان الوقت ليعلم الجميع ما القصة (مشجعً ، _ هيا يا يافا
  _ طيب 

زيح النظارات السوداء وتكشف يسلط الضوء على يافا التي ت
  إحداهما خضراء واألخرى باللون األسود، عن عينين مختلفتين

  _ تتعالى أصوات الدهشة من الحاضرين 
    (بذهول وعجب وارتباك) ؟_ ماذا يعني هذا

_ يافا ولدت مختلفة فهي تعاني من متالزمة تؤهلها أن تحب 
فض أي الجميع في آن واحد بدون تفرقة وليس باستطاعتها ر 

 وجيناتها الوراثية تضطرها وتجبرها قصرا بدون أي وعي، شيء
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على الزواج بأكثر من شخص فهي مسلوبة اإلرادة ولهذا أنا 
  ا)أطالب ببراءتها وتحريرها من هذا القفص (آمرً 

  _ ال بابا
  _ ايش حبيبتي (بتفهم)

  بدي اوخدو معي. (بحب)، _ القفص حلو كتير
    ية)_ ببنيلك أحلى منو بابا (بحن

وتوجه الكالم ليافا  لوزة عن المنصة وقد تصببت عرقا تنزل
  بذهول تام:

_ بناء على ظهور بينة تضعضع من قوة االتهامات المنسوبة 
لك يا يافا وبعد أن تبين أن تصرفاتك المشينة وتعدد الزوجية 

منك وبأنك مسلوبة اإلرادة بسبب  الذي ارتكبته جاء بدون وعي
زمة النادرة التي تعانين منها فإني وبذلك تكوين جيناتك والمتال

وبشرعية تصرفاتك ولكن  أصدر قرارا يفيد ببراءتك من التهم
عليك أن تحاولي اختيار زوج واحد فقط من بين االثنين الماثلين 
أمامك (تشير إلى إيلي وعبد الوارث الواقفين على منصة 

  الشهود).
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ما قلت باألول _ مش راح أقدر أختار ألني بحبهم اإلتنين وزي 
  أحلى إشي نعيش كلو سوا (بعشق)
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  الفهرس
 ------- - -----------  

  5          بمنتهى الــقـــّوة -1

 6            أمل َسَراِبيّ  -2
  9          أقرب للحدود -3
  11            الـــــوقـــــت -4

  12            عـــــقـــــد -5
  13        חייתי שלא אגיד לא -6

  14          قد أنسى اسمي -7
  15          من زمردأخطاء  -8
  16          بّ رسائل الحُ  -9

  17          فــقــط عندهــــا - 10
11 - Feverish          18  

  19            مقهى آخر - 12
  21            حجاب - 13
  23          مــن أديـلم مـقـب - 14

  24            עימות -15
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  25            طـــــالـــــــع -16
  26          هدى وجنى - 17
  28            يـــضــيــقــن - 18
19- Take caution          30  
  32            رـــــــرايــبــف - 20

  33            وــــــــــرب - 21

  34          عزيزي الكاتب - 22
  36            فــــــــــأل - 23
  37            رامــتـــي الـــف - 24
  38            جـــجـــح - 25
  40          ضحكة من القلب - 26
  42            يســـق - 27

28- Goodbye          44  

  46            اتـــــرقـــــط - 29
  47            رــــــفـــــــص - 30
  49          امــهــك اإللــلــم - 31
  53            ًداـــــغ - 32

  55        وابعجامعة العمالت والطّ  - 33
  57          مأدبة األرواح - 34
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  95          ةـــــي األزقّ ـــف - 35

  61        معالم عالمة استفهام - 36

  65          مسائُل النساء - 37

  67            راءـــــسم - 38

  69          انــــات دخــقــلــح - 39

40- ..Unless            71  

  73            שוטטות -41

  74          הנפש מחיר -42
43- !!Not Romantic At All      76  
44- Lonely corner          77  
  79          מחזור תמונת -45
46- Cinnamon          80  
  79            ْدرـــقِ  - 47
  81            ֶּפֶתק -48

  83            يــاهــمــت - 49
  85            كسرة خبز - 50
  86      ليس في طريق وطني اختصارات - 51
52- Fake treasures        89  
  92          ضعف في اإليمان - 53
  94          הלב משאלת -54
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  96          شهد وعسل - 55

  97            سأتباطأ - 56
  99          راســمــب الــعــص - 57

  101          لقاَء ُزهاء َحَياة - 58

  102                   رحلة الوصول إلى المألوف - 59

          103          هارَكَوْضِح النّ  - 60
 105      خذ الحياة على محمل الهزل!!! - 61
  106          ركــفــة كــقــوتـــب - 62
  108            ارً ــهــن نــك - 63

  109          جواب سؤلك - 64

  111          فل ال أرىغير الطّ  - 65
  113          الة...ــصــالــك - 66
  115          وسليمان لفاطمة - 67
َدف - 68 116          تتوالى الص  

69 - Coincidences deliberately meeting  118 
70- Unexpected marriage      120 
  123        ريد ولحميدنعيمي الطّ  - 71
  125           شقائق النْعَمانْ  - 72
  127          َلْسَت أْهًال!! - 73
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  129             ةـــْرفَ ـــشُ  - 74
  131             ومـــل يـــك - 75
  133          الّنْفُس ِبالّنْفس - 76

  134          أســــيــد الــعــا بــم - 77

  136            ونـــــتُ ــــَؤق ـــــمُ  - 78

  137            !!ةــــــــــفــــــآس - 79

80- Oh knight!!          139 
81- Dear moon!!!          141 
82- Polluted river          144 
83- GWANDERIN          614 
  148            كيف؟! - 84
  150            إرادة - 85

  153            أثر قهوة - 86
  155        ال للغزل الماجن!!!! - 87
  156            قــــــــأف - 88
89- Turn Around...        159 
90- Too deaf and too blind      160 
91- I'm walking...          162  

  164          َأْطُرُق الباب... - 92
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  165          دامـــــع أقــــوق - 93
  167          إليك عني.. - 94

  168          من آدم إلى حواء - 95
  169             ةــــــزاهــــنــب - 96

 170           رحيلـــعطش ال - 97
 171             في المرايا - 98
  172            هـــــدوء - 99

  173          על יום ועל לילה -100

  174            يـــــأمّ  - 101

  175    .مسرحية من مشهد واحد - متالزمة يافا - 102
  


