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مقدمة

يحتوي هذا الكتاب على قصااااا د عمودية ونصااااور ن ية كتبتها الشاااااع ط ةاممة محمد
علي عايق وهو التج بة األولى لمجلة ةلسفة قلم ةي جمع النصور كباقة و ود ةي إما
تاذهاب بكلمااش شااااااااع ط لماالماا كان قلمها دعوط للتأمل والبحث عن الحب ةي قلب ام أط
تفيض بالعماء .
إن الشااااع ط ةاممة تكتب بيد من ح ي ةتنساااج أجمل حلل لقصاااا دها التي تعتب ها كأبناء
لها وتعميها كل ما تملكه من إحسااااااا

قل نظي ه ةي عالمنا المعاصاااااا ةكتبش للحب وما

أحوج قلوبنا اليوم إلى الشااعو  ..الشااعو بالوجود بجمال الياساامين واالنتماء إلى أبجدية
الياساامين التي ال تحا ب إلى من أجل الحب بالساالم والعماء والنقاء بالتفاني والتم د على
الخنوع لموش االنسان بدواخلنا ..
ةاممة شااع ط لمالما أملقش عليها لقب سايدط الشع ةاستحقته بامتياو وانصاعش الكلماش
لها ةأبدعش وأ بتش وجودها ودةعتني للحياط  ..للشع  ..للحق ..
ةكااناش هي من يمادني باالقوط نم أنهاا ةي الم ت ب أباش أن تق

مكتوةاة األيدي وأملقش

لقلبها العنان ةكتبش واستحقش أن يكون كتابها أول إصدا لمجلة ةلسفة قلم .
ومهما كانش قوط كلماش المديح واإلم اء تبقى محتوياش هذا الكتاب أبلغ وأعمق وأجمل
حيث استماعش الكاتبة الت لب على كل المحن وكتبش للحب والومن والجمال .

ة ا
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األمين

كلمة الكاتبة :
ولما كانش ال بة دا ي وسقمي
وكانش تدةعني إلى ال ور ةي أودية الوحدط واليأ
يذك ني بأني أع

..وةي محض صدةة جاءني من

أن أمسك القلم

وقال لي (حلقي يا صديقتي)
هداني إلى ش يعة الشع ب وب الحب
أحببته كإنسان انتشل وحي ال قى
من جحيم اآلالم إلى نعيم األقمام.
ةأهديه وال أوةيه ..كل هذه القصا د
ومعلم
ب
كما وأهدي صديقي وأستاذي الفاضل نظام صماح هذا النجاح ةقد كان بجانبي كأ ٍ
ٍ
وصديق وم ش ٍد ...ويال سعادتي وأنا أم ح بين أياديكم شوقي ومواقيته ...لتت جم ق اءاتكم
ٍ
له جمال ةصوله.

ةاممة محمد علي عايق
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الليل
من صمش الشجون
يدعوك ملكا لليلتي أن تكون
من تاجك إلى نعلك
من كفك إلى كفك
من صد ك إلى ظه ك
حواشي لك تتبع وتصون
حى الكمام اكتفش بسمعك
ومددش صدى اآلهاش
جسدي الم و ق ع قا
خجل مل م تعش
من هالتك والنظ اش
بستان الجسد يجففه
ح يدينا واللمساش
ينهاك أن تمأ ةيه
يب يك تحلق بالوه اش
وه النهد المتشقق
من جفوط يقك والشفاش
وه الشفتين قد لوى
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كماهما نياب القبماش
والخص البح ي شوا ب
ألن الموج مى الصدةاش
ووه العنق قد صدحش
و ته تمالبك عناقاش
كن لجي كن نا ي
لي

ةي كينونك الءاش
ليتك ليلتي تمسي

وأنش بليالي كل األمنياش

4

ةي مدن ال حيل
......
ماعادش تش ق .....شم
ألن خدك لم يألو .....إليها
نفش عند جفنيك ....مملعا
وةي العين ...المألى إحتبا
يشام النها حونك ةيبدأ بالووال
يعجو عن إجابتك لسؤال!!!!!
أين أنا واألعمدط كانتني شموخا؟؟
نوةش دما وبقيها حي .....ال وال
ال يموش ةيها النمق من ...ح ج
وال تعلو شاهقها .......اآلمال
حسبك من أيامك أن تنقش المقال
على ندك ......متكأ على قلمك
وكتابك المقد

بالنسيان ال يمال

ةدق مسما الحلم بأعلى ه م
وابدأ حلة خياالش ...األبمال
ولو أن الفج اخ البووغ إال
أن الليل حينا مهما .......مال
أةق من ألمك .....وتحيو املك
وق

مسا عا ةي تامل األق ال
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ت اها ....حصا ..من ....جبل
لعم ي بل من الحصى الجبال
ناد حصن حونك الواهن
وامتمي صهوط الصوش العال
واكش

ستا العوم سببا

واض م نا ا ةي هشيم المحال
إني ياصاح أ ى لهبا تحش ال ماد
يوقد الجن وي مد عين القتال
ماشع ا أقول من( سك ) إال أن
(للمخمو ) كلمة حق ......تقال
(ال مالة) جما

أيتك ةي كأ

قد جمع ولو أنه( مل )كل ال جال.
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ةقد عذ يته
.....
وقدم إليها إعتذا
مايفعل إن كانش
أنفاسه لظى نا
وعينه ....سجدط
بخيوم ....الد ا
تنادي ...ةي الليل
ميسا قمفها شجا
بين ضلعيها ي
ةيعم الخفاق دما
إنه مضم ب من ال و ط
كأن له على حشاه ا
يت نى .....بالياسمين
ويحتضن ةتاتاش االوها
ةتعوم ....بين انفاسه
وتجود هياجا كأنها بحا
ةت كبه من الموج أمنا
يسكن حتى يصي ندا
م تموقه ال يح دوامة
ويحلق آهاته اإلعصا
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قدم لي عنها نبذط قتل
م بع ني منها اإلنذا
ال ياةتاط بل هي الحياط
ةما تتوجسي عذوبة األقدا
ميلي إلى أحضانه ولها
وتهادي كآخ اإلمما
دعي عنك يب الصبا
وتداعبي بيديه كالص ا
ت نحي بضحكة ت ني وسمك
إلى ذ اعيه دون إشها
تعمقي ب قصة تبانته
ةيحني كبتيه لمو د اإلشا
ةاتنيه وإسقيه شهدا
واعذليه ب هة ليبلغ إستنفا
هي يه ليبذل كله لكلك
كفا

يدخل المضما

دعيه يظن انه ب بح تحسبا
أال يستسلم وسم اإلبحا
ةإن ةا ق اللب ةاعقلي
جنونا لي

له بالوص
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معيا

لك حق ال ياب
........
ولي وجع صمش العتاب
لو ش ش ةي الظمأ
آتيك ةي ال يب ماء من السحاب
ال ينفع المقتول حيا
وأعلم أن حياتي ت اب
أمام قتلك على يد ال دى
ويدي مم نة ةي إحياء الس اب
دم ةي ولو شوكة
تناص

و دي ةي حقل الخباب

يخامبني ذك ك ةأستجيب
ولما أذك ك ال ت د الخماب
ال تعاني بمف دك وصي ني
معك عناء ةي مديد الخ اب
وامضي دنيا تحاو ك باالذى
ببسمة تشاقق حلك ال اب
وآذيني بضيمك وضمني
صحفة ولو صف اء بين ضلعي الكتاب
الذي تأوي إليه ليما
وتقلب عليه ناظ تيك ال باب
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إن كان بعدك يهديني قلمي
ةلي

بعد اليوم قلمي يهاب

اناملي التي ت اود خدي حونا
ةحنظل مايدون على خد ال هاب
ض بش من خد ي على نفسي
بين ظهو ي وببن ؤى االصحاب
ةما هامتي يوينها حسن
وال أحسن النظ لهامة االحباب
ادعوك ني مسالمة وأذعن
لما ت نب وال اعلن االنسحاب
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حكايا ال ت وى
.....
بعض شوق
ونصة النمق
ودمعة تتقن اإلحتبا
على الم ايا

حنين ينعك

تحش نو خاةش
كلما اهتو
واد انبعاث اآلهاش
و جاء خجول
يكحى ةقم للقلب
عن وصل حبيب
عجوش العين عن ؤياه
واستملك من ال وح
س ها وأم ها
وبالبعد نه ها
هو بعيد عن اللقاء
ق يب ةي ال ياب
ممتنع عن الوصل
والكب ياء
عشة ةي لحظة السهو
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يست ل اإلنش ال
ةيبانش الوجدان
ويؤم الخام
ويشيح السكوش عن وجهه
ةي ب هة
جوه الكتمان يموش
ةي ذك ى المحاد ة
ضحكاش تت للها حس اش
وندامة من ني ذالش
لكن البوح ي يق
ماء القلم
يستعصم بالنسيان
يأوي إلى مؤخ ط
النهوض
إنه الضع
ما إن ي و ةي
الذاك ط
حتى يصنع ةيها
هوط من ة اغ
إلى سبلها
الم ق معبدط
ةي آوان ال قود
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وصدوع النشوط
ةي صدى اإليحاءاش
إنها وهللا
لتويد الصدوع صدوع

13

لسان حالي
.....
كبلته المفا قاش
على متنه جل
ناداني ةقيدني
بق به أملقني
محض من مجاو
الجناح عنده ةي إ مي
أ خى لي جدا الصوش
واتقن السمع ةي الشدا د
عام نام ضام مساة
ةأين عواد ال حيل
واناام اط من جديلة سنبلة
ةوق اشعة الشم

البنفسجية

لوشاء ابتهال الق ب تلون
ولو أتى ةي الليل استبد
عاجوته قولته حبي ةانب ق
لكن الظهي ط وح ها
نيباه وهو ملع ةي اوان الشفق
هل انا امدحه؟
ام أهجو عم ا به ماو ق
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دحى حى محى لحى
هذا اذا عليهم اتفق
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سأذم القواقي
......
وأمدحك
ال يوجد شم اليوجد بيش
ال يوجد عنوان
ةكمامي بماوون بما تفعيلة
بما اقت اض
هناك ل ة أبعد من الشع
أق ب من المعاني
أج ؤ من البوح
هي ةي م و مشك
تخ قها على ميادين االنظا
تحكيها باإليماء !!ةأين تدون؟
وكي

ت تسم؟؟ وبما تحفظ؟؟
تأتي الصمش ةلتويه

وتلوح ةي السماء هاما
وبوشك السم أقماما
ةماذا ت يد من تمويق الجمال
وأنش للعيون مصباح
أ قل ظلك ةمن العيون
للح و وشاط
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مد ذ اعيك على الكؤو
ةما عاد يتسع ة انها للماضي
وا نيني معها ةتج عي منها
صي ني وسعة
ال تلملمها إال قبضة يداك
وعلي ان أقول
أملق سفن الو ق على ضفة
القلم..........وصلني بالفينة األخ ى
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سأمفئ حلمي اللعين
.......
تملب مني التعقل
وهل ةي العشق
صحوط للعقول
ت قني الوساو
أنك مستحيل
وما بيني وبينك
ك ط النساء
حولك تحول
أين أنا بينهن
وحسني المم غ
بسنوني ال ما ين
وجمالهن آياش
تتلو لك ةتنة الوه اش
تجود بما شح منه عم ي
على عينيك بالنظ اش
تجعلك تضل عن بح ك
وت نمك الخوض بال حيق
عد حبيبي من هذا الم يق
إنفو قليما به
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م إلي أةيق
أكابد ةي بعدك
بعد الوةي عن الشهيق
وتبدو ني منتظ ا
والف ق بحالينا سحيق
ال يلومك قلبي ولو اشتهاك
يود لك مابك يليق
ولو أن خم ي معتق
لكن كأسي ةقد الب يق
ناشدش الليل أن يخفي
مي

منك ب وحي مليق
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قبلة
.....
لعينيك الشتوية
وقصيدط لن أسهم
ةي تسمي ها
ةهي مالما عنك
ستنجب أسمو ط
واسمك ةيها
للو ى احفو ط
اعلم أنك ال تحب
مول الس د
ةاختص ش لك عن الحب
صو ط
من بيان سح ك
والقي السح ط ساجدين
وحكام الجمال صان ين
ومابيديك عصا
وال على أسك تاج
بل انش آية تست هب
البصي ط
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يا مبيبي
......
النها عل
وليلي ب ي ك توج
ال تحسبن المي يضيعك مني
ابعد عنك مدينة لق بك
واق ب منك ومدين لي بعدك
ةما تم على آهي ابدا
وال تقضي به وقش
لك مني تمنياش لنظ ك ان يقع على جمال
وسمعك ان يم ب بصوش الحسون
ةما تبتأ

وال تتوجل

ةإني أن أحونك ال أقبل
تباعد حتى اقوى بنفسي
وإق ب متى أضع

امام حسنك

ةاقاويلك وإن قلش إل ادتي مش ع
أك ها بنظ ي واس ح بها شع ي
وانال منها نا بي
ةكن أنا لما أنتشي
وكن أنش لما يملؤني الضج
اعي أنك الحبيب ......ومن الحبيب؟
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هو صحا

العم الذي يمضي

بويفها ةيؤجج ةيها الحقا ق
ويعتلي ةاهي ةيهيج ةيه النواجذ
عضد ني قابل للكس
وليل ةي اوان الوت
وقم اكتمل ةيه البد
وأيامي البيض.......
والصوم ةيها عن الشهواش محبب
مابين ما تها نذا ال وح يتقلب
ةاسكن...........حتى تبيش
وبش ............حتى تسكن
ةأنش هنا.....و هناك ...و هنا
هنا بين موا د تدةق دمي
وهناك..تتبعك دقاش قلبي وقلمي
وهنا ا اك بين كلماتي قا ما مقم
ابقى حيث أنش ...ةحي ما حللش
أنش تحش االنجم...وةي إحداها
ضم تك ....أمنية......
لعلك اآلن ناةيا...تحتها وت قبك أمنيتي...
وتح سك حتى تحققك....
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م ش على شفتي
......
قبماته الخيالية
ماض ني منها
المكوث مويما
بل خشية ان توول
و قر ال مش على
منصة الفتن
تقدمني ق بانا
لجفنه ال سول
سالته ال ا
من قلبي
وح ب الش قي تمول
قام صبحا يصلي
ةصلب قدي
بمح ابه مذهول
دعا به ةنجوش
مع أني مقتول
وةناء بسم يديه
حبا به أجول
القم عن ال ياب تأنى
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ينتظ ماذا سيقول
ليعلن أةله بمسمى
أو يسمي صمته اةول
وأتى الصبح يبا يه
من منهما سبيدأ الهلول
م ش نيمة ةأم ها
وسابقها الهمول
ةعمدش تنتش كقمعان
ةقمع مابين مم ها والنوول
سبحان بي با ه
خلق كل ماةيه ني معقول
ويسألني عن صفاته
والمعنى من وصفه خجول
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ال دط
......
ال دط ةي الحب ةأسلم
من ملب الحب ةما يهوم
من واد الشوق س ي ته
ال يكس بعد ولن يه م
وسيسقي متاعب عينيه
ةالحب جنان لو يحوم
ال ت دد ابدا عن حبك
ةالموش سيأبى أن تعدم
قد تبقى ابدا ةي ظلك
والنا عظامك تتجهم
ةاجعل نبضك ةي خلل
ماالحي من نبضه نظم
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ما ج ش
......
ماج ش ألنوع اسلحتك
ماج ش أل هب مملكتك
وأتيتك كي أسكن دا ي
كي الهم ةيك اشعا ي
كي أكسو م آط نها ي
ةالضوء يموق اوتا ي
ةأعني ألكمل مشوا ي
كي ي بش قدمي بمسا ي
أو نمي ال يم بمنديل
ات اه يقاوم امما ي ؟
داهمك الشوق والي ف
عشقا سابقه إنذا ي
ةتعجل توبك واستسلم
اياش الحب ةي ا ي
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قال ال تقيدي
.......
ح ةك بالقواةي
وم ك يما على أخما ي
وعبث بالماء ال اكد
يستبح مج ى دمي
ويعاتب ةيه العصيان
م ينوع قشة من مسا ه
ويمنحه الج يان
أبدعي سيدتي
قالها بود له الحب يدان
قاةيتي عيناك ومسا ي
أت تل بهما عليهما اشعا ي
ال تلمني
ةأنش موجود بمصن

أةكا ي

ياقد ا هل تبعد أقدا ي
السود العنود
بعينيك السود
بسيجا تك التي تمسكها صبعك
بفنجانك الذي ت تشفه شفتك
ماذا عن قلب لي
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ملكك

هل لي أن أكون له ووي ا
أو ةي سماسله أسي ه
أوةي ذك ياته سي ه
أة غ علي ب ا من سعي ه
أما ةيك واد أقع ةيه
وأتسكع بين سواقيه
قل لي من أين أدخل إليك
من خصلة شع ك ام
من احتيك
هل تعميني المفتاح
أم أدخل خلسة عليك
كم كاب ش

يامنية النف

ك لج يتصقع ليبقى متماسك
تجعله هالك

ةي ح شم

هذا حالي مع حالك
دو ان األ ض بي يدو
يفتح الحق والوو
لكن قلبي صبو
سينتظ منك ملع الصباح
لي تل وجهك ويصيد األة اح
سأتعلم س د القواةي ةيه
حقه أوةيه

كي أتعلم كي
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وتلك العين التي امتألش
بس يسمع وال يحكي
تضحك لل ا ي وهي تبكي
وتقول لي يا عويوط ال تشكي
شكيش إليك هذياني
وضيق كأن الدنيا بوسعها
مابين أجفاني
إذااتسعش أج ش بالدمع عيناني
ولما تضيق عن األنفا

تنهاني

قل لي
أين قواةيك الندية
ضعني بها ةي م كو الح ية
عيني عليك كما عليها
ستظل ماحييش بقية
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ضحكة
.....
تلك التي حمش عند ش ةتي
كف اشة خجولة الوالش ع وسا
بأول ال بيع
تتباهى بألوان ا هقش تفسي ي
امتد إلي لتقنر ب تتة شفتي
عل الحون يضيع
أوقفش عندها ب هة تفكي ي
م ةتحش لها بقلبي ن ةتي
عانقتها معانقة الص يع
والح ب قا مة ...تقل سي ي
إال أني اخشفى ان أةقد لهفتي
ةاليوم ةقم وديع
ةال د كاألم

أ تدي به معمفي

من اآلم وظلم ال ي
مامن أحد لي السعد يبيع
أش يه بآخ

بح من و قتي

أخس ألجله جل تقادي ي
من ح ها والصقيع
أيان اضحك تختفي كلمتي
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وتمتوج بالس اب تعابي ي
عني الو ى الجنون تشيع
ضحكة
صا ش أقصى أمنية ب بتي
عن عدم بقا ها عجوش تفاسي ي
ويكأن قلبي ض ب عليها حصن منيع
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أ قتني أبجديتك
......
وهجتني ياسمينتك
الينوب عنك األصحاب
والآن

بليل ببعدك مصاب

وب يدك إن لم يصلني
ال أستجيب لقلمي
وال أعي سمو الكتاب
أنش صديق إحساسي
وأنش ظلي ةإذا ناب
باش جسدي بع اء اال واح
وتهشم بيعي بين األنياب
أ جوك ا جوك
ال تعلن اإلنسحاب
إق أني بعين ولم
من ةمي العتاب
ال ت كل بملعب قلبي
ك ط الخماب
آذيني بقسوتك ولين
من قد ي منك العذاب
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ةإني قد لذ لي
ولو م ةمنك قد ماب

33

ةي البد
.......
شيء منك يشع ني
أن البدو م لك
لي

لها محاق

ونو ه السامع
اليوم ساءلني
أسه تما ةي كما
يفعل العشاق
قلش يابد ذك ه ا قني
واهون ماةيه شاق
لبسش اسمه عقيقا
ةي صباحاتي
وامسيش على ح وةه
أعيد جمع األمواق
ةي نيابه يملك الضج مني
ويبقى حاض العناق
أضم ذ اعي خالية
وتحلمه انه بينها األحداق
اشهد ان حبه اسلمني
لعذاب يك ةيه اإلشتياق
34

ةما س و يدوم وال حون
حاض نا ب وقد آلمني
الحلو والم من المذاق
لو قلش حوينة ةإن
ةي ذك اه سبل
تجعل الحون معاق
ولو ادعيش الس و ةما
ب يابه لي س و

اق

وددش لو انحي كليهما
واموق بين احضانه الف اق
وأعلن توبة لها عنهما
ةإني امة ةي حبه
تستنك العتاق
ةي عبودية العشق مخالفة
بذلوها بجنون الماعة العشاق
وسادوا بها أمم الشع
وسم وا باةانينها او اق
ال تسقم سهوا ةقد نقشش
ةي صد و سدط اآلةاق
ال تلم ياصاح منها من
هد ألجله دمه ولم من
اوج

منها خيفة وا اق
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نفسا الذ بها المه
وابى إال معها للموش
أن يساق
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أنا......
أنا أحد نصوصك
ةاق أني.......
من حقي بعينيك
التجوال.....
لكن النر
بما عنوان.......
ةي البدىء تسا ل
ما أعنيه.......
ألمكث ةي ذهنك
حينا.............
....تتماقى ل ة األومان
...لو تنمق ح ةا
من اسمي....
تتحد مواقيش النمقان
ةي محضي
ألقاك تتوه........
تفقه شم ا
من بيتان!!!!!!
والقصد ان انش تعاني
لتجد ...ةيك العنوان.؟؟؟
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سجا الخم
.......
وأشعل سجا الخم صحوط
وا تش

من قهوتي ش في

وعلل نسيم الصبح وضه
عساه يقتني شي ا من الله
وامدد األهداب لكي تحنو
علها تصالح االقدا صحفي
وعاين العيون لكم مدش
إذا النظ منعش تكتفي
وماذا أضم بالبعد ياشمسي
إذا ما ظلك بعد عن كنفي
أيا سعدا علش أصا له
أودى بي الحب إلى الج
ةلقد أحون دمع أة احي
وأجا المستجي بالنو
أميل إلى اللحظاش اجعلها
تعود عنوط من الخو
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وأبدل الوصل بالشع ةألحظه
يسي بالقلم نبضا من الح
ةيسمو الدمع محب تي
واسمك يشتمه انفي
شذى األو اق أوله شم
ويكون اآلخ إنتظا نصفي
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حنين متم
..........
يلبسني قنسلوط
يمشي مب ددا ةي ع وقي
أوان الش ود ليجتاح عاصفة الوقش
بشيء من الح والب ود
ساعاته بماضمي حيث نبذش أشعة
االمل ةي ذاك ط خاةتة
د وبها توشيني للضياع
وتقمفني من وقع التواجد
تلم

نبيذي ةتشتعل اناملي ضنكى
والسماء ةي هبوم

وماتحش قدمي متا جح على مما

الصمش

ول ة الدموع تمتر نبضي أو تملقه للضوء
الباقياش ضبحا نممش عدواي نحو التسلق
وج ج ش ذيول السيول على
قشة ال ق ،وال ة ق
ال ة ق بين النكوث والنهوض
ةقد عميش قدماي الي عيني
مبص ط متاهاش القعود ةي االنق اض
والصبح الليلكي هوى
40

ةي سحب المجاو وأمم تآكل االنتظا
قد أمضي بما مسمياش
ويتبقى ما نعش به او ماملكته
حبة مم على ا ض عمشى
ةتنهالني شفا واستسقاء
من انا اذا ةي بحو الشوق؟
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بنا نشد
........
بنا نشد كمي ال تسمع شدواه
يحاكي ال يم ويناجي مناه
قد أقصى العذول صبابتنا
ةمن يات ى ي د للقلب صباه
اياعدنان البعد ان قلبنا
ةي عذلة ةما تعذلن هواه
الناي الحوين ي اقصك ةما
ت يبن بحونك عن س اه
دمع العين مبيض ةقد
الم

االمما مج اه

ووخ

ال نايا مهتو

البعد قبحه م ساواه
ابيش انا ةيه والذك ى
تنام متوسدط جفناه
ويبيش هو ةي متلحفا
حلمي لكني ال أ اه
والنا

نيام بفوضى

وا تب نومي على ذك اه
ماذاأقول وكل قولي
42

عنه وقصيدي اشتهاه
مهد ولحد وب وخ
وقد ابعث يومها لسماه
وتأباني النا وكذا الجنة
وال يتبفى لي إال هو
التمن اني م مة إنما
للقلب تجلياش تصماه
ك

وال وح عاب ط الح
يما تلوذ لصمش دهاه
ةيا ع ا

البوامن جد

ببمن الحب من أعماه
او ةما تع جن بحيينا
ةالساقي قد ال يلذ ماه
ال تصمتن ةيكش

صمتك

عن قول بين اللحاظ ةاه
والعيب ةيك مذ ..بدى
ةي اكتمال الوص

معناه

ان كنش ت اني اجا يك
ما وهللا قد تعلوا الجباه
على عمامة صب صاحبها
ةي قلب د ه م آواه
تاهلل ماكنش اب ي نسج ال..
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قصيد حتى منك ....اتاه
لخام ي سول الوحي
ةجاد انملي بما قد جاه
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ماوجدش معنى
..........
ي ي اوجه تا يخي بعد ان عليك ع ش
أو يقلم بقايا ذك ك المومج بذاك تي
ةأنش ح

شبه نجمة مؤمنة بان الليل اليمضي وان النها وجو اش اقه ال يخفيها
واحص ش بين قلبي وهذياني وو دش جدول
أسم ي ةفيضش عيونه واخ ش عنه النضب
لكني انالي بوقد ما وادش ةأين الكلماش
واين الم اسيل واين الحب ةي صمم عينيك
وقد ت ى مسامعك ادمعي العبوسة لكنها ال
تنحد الى شموخك وال تصملي منها نا
ب دك وسمامك ،تيمنش حبك ةشملني الذبول
وم ش ح ةك اواه الخمول،تمنيش ان اعي
المماسم المفضوحة او ان أكش

عما ةي

جنانك من جنين،متى سيلد العشق،متى سامك حلمك،وقد ةممش وانا خديجة وحملش
بشوقك من ني ان يمسني جسدك،ةاوهنني....أوهنتني قوط الهوى
وقواني ضعفي امام نماةك التي ولجش احشا ي على س ي الحلم النا ي عن دمج
المساماش ،ةهاك...هاك قلمي يستمم االماني الما،ويتسول ودك ةي شوا ع
القصا د،وذاك...ذاك قصيدي ينقل واليحصي سماك ويشتعل..يشتعل من نين صوتك
ويقيد معصمي باساو التفنيد
وال اجيد..ال أجيد است ضاءك وال استعماةك
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وال انك أنك إنسان ةي جو

د وب الح ب

ةقد نم تني ني آبه بنقصي وقد اكملته
من ني استجفا

والنبض ةيك حوين

وال ا وم سوى بعض نبضاش ،ت ي نظم نبضك لما تذك ني ...ةي المست اح
ةانا لسش اال على قيد وقصد حياط ذك ك
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حون بما دموع
............
قد كنش ةي ص اع مع الحقيقة
وتاج ش به كي اوقن اني الخاس ط
وما اممان قلبي ..قد كانش باألم
منك دعوط للمحبة ةج دتها من نولي
من اهتمامي من كمامي المعسول
علها تك مخم ة ظنوني ةأةقش على
شقيق السك اش..سك اش المفا قاش
مادونك كان اال ض وانش كنش السماء
بما ةيها وو عش ةيها كوكيباش الساعاش
الموصلة للبعد وهديش ةيك منك عنك
ةوجدتني اهيم ب ي حق واستلذ المح ماش
وأس ق موانع العشق على ميناء شبابك
واجول ةي عينيك حو ية كأنها أق ام الفضة
وصليش عند االهداب بما كوع وشمخش وانا
جا ية على كبتي ...ووةيش
وةيش عهد النقاء ..القيش قسم المحبة
على منصة ذبح قلبي ..واديش ايذا ي بكل اخمار ..ةما الجدوى والحب ةيك ماولدته
إال بعض كلماش أهديتها لعقلي دونا عن قلبي الذي ال يجيد الق اءط
لكنه سلمان على مسي تي اليك وعبد الم يق إلى مفاتنك المشابهة لكا
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ماء على الظمأ

..ظننتني ش بتك عن آخ قم ط
وما ع ةش أن ليلتي كانش با دط ولم تتح لي سوى بعض شفاش...
ال تستقي من قصيدي العتاب
وال تحمل منه االووا بل واقفل على مدا نك ..من الووا القادمين مني
ةإني والح ية ال ي سمحاء تساوينا
ةما قلب وال دهاء يح

قيدي الماضي

لكني اضية باس ي المملق
ببعدي المقا ب للتعقل وكل شيء
قد تساوى بعين بصي تي ولو اني ال اةقهه
ةاكتب لقصيدتي عنوان اواختمها ب و
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انتظ من حبيبي
...........
أن يكتبني قصا د بك ط
كما عند االمفال لعب
أن يسمني شهباء
كما سميش حلب
أن يدعيني شهابا
او كالوه ط كوكب
انتظ من حبيبي
أن يبقني قصيدته العذ اء
وي سم على عنقي السماء
او يجول بحبي النجوم
وعنه يبه الشع اء والق اء
او يحكيني قصة مالها انتهاء
انتظ من حبيبي
ان يجلسني ع ش بلقي
او يجعل بقبضتي الكون
وكل يوم منه جوء اقي
او ي تش

الشمآن كي

ةي قبلة أسي ها بما تضا ي
انتظ من حبيبي
49

ان ال أبدا أنتظ
ال كعبلة وال كليلى
وال كعنت

وال كقي

بل يجيء بمفاج ة
ليعود باكب
ال يعت

بع اش الحياط

وال يحيا إذا ع
ويحب الموش ملبا على
ذ اعي واذا ملبه يحض
انتظ من حبيبي
ان ال يبقى بعدي حي
وال يبقيني إن مابقي حيا
الكفه عن الفناء ب احتي
ون قد معا ب وحينا سويا
وان يموي بحكايتنا المي
حتى نبعث ونشهدها الب ية
أنتظ من حبيبي
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بماذا سأجود سيدي
............
حتى أضعك عن الفناء
هل بالصمش
هل بصو ط لي واالحم على شفاهي
أم بموال يس ح على سمعك
أم بقصيدط
وانش باالصل من اهدى نيلها
بما أهيج ألسكن قلبك العبو
ال بد ان الصمش هو شفاؤك
ولو انه يس ي بدمي سما ال ت ياق له
هل أصنع لك ك ط من الشهب
لتبه دهشتك وت ملك بنجوم بما خم
هل أدعي أنه ال با

بابتعادي

وقلبي يقتلع لما تنادي من السك اش
وعينيك الشاخصتين كل ماتبقى لك من امل
ةي حياط من حضيد
هل أدعيك عيوني ألمنعك من البكاء
أم أهدهدك س ي ي ةي لجة المساء
ماعساي عليك أةيء ةي وقش مويل
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قص ش ةيه المساةاش بالتيه
آ ...سأمتد إلى ضلعيك وأختص ني بش يانك األبه
وابدل دمك بدمي أوان قود حوني
ةي ةينة من ذك ى ضحكة صنعناها معا
او اتقلر ةي خيالك الواة ةاكون به لحظة
لذط من جنون عاب لسبيل الوقو
على أممال مستقبلك الهادم للخ اب
ةهل لي ان ا تقي ل جاءاتي
وانشدك البقاء بين تلك السمو
المخفية عن أصول الوجود
لكني اب يها يقينا أع ج يسفك
آالم خيالك المتنا السوي
لنظ ط الواقع
واشدو بما انين ولتكن لحظاتي األخي ط
ةي محاولتي االولى....
كتبتها ندا واليوم ساق ك إياها
ةهل تستجيب لجهاهلتي العاقلة؟؟
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أيها المعشوق
............
يسخ مني حبك
ةما هو بحجم استيعابي له
وال أنا أل ضه جو
إنه يا سيدي وجماله كي اعة
قبل تفتح ال بيع تت ل ل بالشبج
ولما يحين الت احق يخلق لها جناحان
وأنش ياأمي ي ةا

 ...ةقد القمادط

وأنا عمياء اوقعش عصاها
ةي مهب يحك الص ص
وقلبي جذوط تشعل خامد البعد
واللقاء مستبد ةي المستحيل
وأنش نا

بين أضلع الشم

وةي ظل الياسمين
ماذا لو حكيش عما يدو بخام ي
هل ستهتو أم ستت بع على
أقبية الحس اش والموش هنا محبب
وأن تحيا ةهذا لن يدوم
قدمي ولقش ةي ب ك ةاستشهدش
وقامتي شامخة نحو السماء
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ونماني موج شع ك وأخفضه ب ودك
لما أسي نحوك بقلبي يتوق

كل شيء

أنش ت اقب وتتقن أةعال الجماد
لكنك تنمق م له بتسبيح ال يفقهه احد
وال يسمعه اال قلبي الم شد اليه
توحي به أنك مؤمن على ةم ط حبي
وتجعلني اخشع وابعث قبل المماش
ةاخلع نعليك ةإنك بواد قلبي المقد
ومن بعيد ا مق الني ان إن آنستها
وابقى هناك إن أوجسش خيفة
أو ةاقبل سالتي وخذ كتابك بقوط
أو ةاخ ج منها لأل ض.....
ةآلهة الجنة مدمجة بقيد أنملة
ال ت اتيل وال ق ابين وال لعناش
هي بح عميق تنقش على ما ه
وتسي على س امه الملتوي
وتصلي كعة واحدط ةي أذن الصدق
ولنمضي معا إلى أول الخ وقاش
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حين أهواه
............
وإني حين أهواه
أ ى الدنيا بيمناه
وأنول من قصا ده
كماما لي

ينساه

ويبقى ةي صدى وحي
حلو معناه
ت دد َ
وقلبي حين يشعلني
بنا الشوق أواه
أجيء إليه م تجفا
ألوذ بحضن نجواه
ةت سلني الدموع عسى
إذا ةاضش بعيناه
واسكن ةي مما ةها
وا قب حسن ملقاه
سماء العين تسح ني
وت ةعني لعلياه
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ةأن

ةي أ اضيه

وأسقى شهد قياه
وأحكي قصة ذبلش
مهامسة بفحواه
وةي النجوى ا اوده
وباألحضان ألقاه
خجول م ل ونبقة
وةي البستان أحماه
ةأ ويه بأحمامي
يكنيني بأن اه
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والضحكة
صداها
والض ْح َكة أشتاق َ
ِّ
اوغ كي أَ ْست
بال ِك ْب ِ أ ِ
ْْ
ما يو ًما أل َفيش ضلوعي
ش قد يظه
َته َت ُّو لِصو ٍ
ْْ
كان دموعي
ِب َخبايا أ ِ
َة َت ِج ُّ دموعي َشَْ َت َّ
بخ
ْْ
ياصو َت َك يا كل َّ شموعي
َ
َةل َتأتي اليو َم لكي َنسه
ْْ
قاوم ظل َم َة لي َلتِنا
ِون ِ
مع ال ّنو ِ َشَْ و َّت
واللحن َ
ْْ
أَه ََو ْي َش نِ يابي يا بد ي
بالبع ِد دجا َك ةهل أقم ْ ؟
موالي
الص َح َب ِْ ّ
و َب َنيش َّ
س َّم
واآله على ال َّ ِ َت َ
ْْ
َ
عاث الصمش بأحوالي
قد
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والوهن أتاني كي يقه
ْْ
و َتعالى الهم
والضع

ب ِْمد ِمنِ ِه

يداهم بل َينه
ْْ

ِّ
يسم أس ا ْه
والقلم
َةي َتمش ِْم شع ا قد َيجه
ْ
هيا َةل َنكت ْب ألوا ًنا
الو ِد إذا أو َه
سام َ
ِب َم ِ
ْْ
َة ْلن ْسكِش أصوا ًتا َن َ
ش َو ْش
وبصم ِ
ش شِ فا ٍه َة ْلنب ِح
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يا صبحا
يا صبحا يم ق ناةذتي
ةي ظلمة ليل يتبدد
قد اةق شامة خاص تي
وبياض الوجه لقد هدد
ةنجان القهوط ..ماولتي
تدعوه لحاظي كي يشهد
أن األميا

بمملكتي

قد كس ش جنحي بالم قد
ما ةوق جناح محاسنه
واجول سما ًءا أتب دد
يسمعني لحنا يم بني
والشدو بأذني يتنهد
أأقول أحبك ياقم ي
ام أصمش حتى تتودد
حبك من عيني منمقه
ول اش العشق له تشهد
تفاحة شع ي وسمو ي
وال وح هواها يتجدد
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والمه يمام
والقلب من اللم

اة دط
توقد

إني المقتول ةقد أحيا
إن سهمك للعين تجند
لحظ من عينك يبقيني
ده ا أحياه..ةهل تشهد؟
وسهام عيونك ت شقني
ال ا مش حتى أتمسد
وسأجعل عشقي معبدنا
نبضاتي سجدش تتعبد

60

ياقلبي
يا قلبي المفتون تمهل
حتى آتيك بأجوبتي
من تعشق اله ةي دنيا
وي د سؤالي بأس لة
ال يع

كم انش تعاني

ةيويد ظمام األمكنة
ويبث النو  ..للحظاش
يتصل البت بأو دتي
وي اوغ بالحب ةيظم ا
ةيف غ عين الساقية
أت اه يحاول أن ينهل
أم يسمو ةيض محاولتي
وعلي يجود ةكم ينصش
حتى يت ل ل ناصيتي
وي اةق م ةي ولحاظه
بالبعد تلوذ مخيلتي
واألن ب انه ةي قلبي
ش يان مجهول الل ة
61

ويس ع قلبي إذ يخفق
ةيع

س مآم تي

أني أحياه بما أس
ي ةع أ كاني أعمدتي
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ماعادش
........
ما عادش مدني
أ صفتك
والخم مع الوهو
تع
هج ته من مل
شفتك
هذيان المخمو
تبخ
الفش خام تي
عينيك
إن تبص أنش ةهل
تحض ؟
.....
لوش ش بهج ك
تقتلني
ةالموش علي
ةلن يع
قد أحيا ا قب
لقياك
63

يا ومني انش
وةي المهج
....
واقود الذك ان مه
يوما لوةيك لقد
قص
وانال الحب لساعاش
بخيال و دي
مقم
ال تامل ان اخ ج عنك
أت اني لو تسلم
أكف ؟
....
ستعود قصا د أيامي
وي اعي حبا
قد أشه
بحنايا وحك الهامي
وسأكتب عنك
ولن أست
سأجا ي العين بأمواجي
ةلتفتح عينك
كي أبح
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وتجول عيوني بشفاهك
و بيعا تصنع
قد أوه
و حيقا يتعايش ةيها
أضوع بهمسي
ةلي م
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ةداء
.........
أياقلبي ومن أضناه
وقلبي من سأهديه
وةي عيني ت ى دمعي
لهيب الشوق يسقيه
وةي س ي جنا وجدي
ةباح الس خاةيه
ومن يح بدا كب ي
لتحنيني دواعيه
أالقي ال يم ةي سهوي
ةهل يدلي بماةيه
ةؤادي العا م الملهو
لعل ال يث يق يه
أياخما ةداه ال وح
وليش ال وح توةيه
أمايش ي الفداء لقا
أم الشا ي تباديه
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بدين ال شهود له
وال األحكام ت ضيه
عادل إس ًما
ةما من
ٍ
عدوال عن اساميه
وع

الحب الي ف

لمن يخ ق نواهيه
وما للحب من ساقي
ةمن للقلب ي ويه
أما وهللا
أما وهللا لو مم ك
توصل يومي من أمسي
لكنش لها ا اضينا
وال امنهعا عن نفسي
و

ك لما يدعوني

اجيب الداعي بالهم
ةأسدل شهده ام ا
يجيبك دونما لم
وتتبعه كذا العينان
تمد بظلها انسي
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واملق من ايادينا
ظمال اللون للقو
لو بد
لو بد كلم اشجاني
لعصيش البد ولو أةما
وأكون بمعصمك سوا
كي أحظى من شع ك م ما
ةأجول دةات أشعا ك
كي أبقى ألم ها ممت ما
أتونل معنى من قيا
من همي إني م تسما
ب دي من ةيض ح وةك
أدعوه نعيمي إن قبما
تا يخ شفاهي
وأجابه تا يخ شفاهي
وببعد ضابك تتصح
تستنجد قهوط ةنجاني
من ح يداك ةتتبخ
أق أ عينيك بت يدي
وع ا

الحب يتأخ
68

وأمتع نظ ي بح وةك
لما تستولي على الدةت
وجنتك والو د توا م
والعين بسما ي منظ
ونجومي يتقد ضياها
من سح ك تلمع تتأ
والوذ إليك ب دا ي
والصوش بدمعي اسمعه
والده أةا قه اولى
لووايا عم ك آخ ه
وال يم يدو بأو دتي
ةعمام يمهل وا عه؟
حتى تتكس اجنحة؟
ولعاب المم يبلله
من حلمك

القد ح

لو تنسى إني أذك ه
قد أنفو بالسم دهو ا
ومماسم سح ك تشعله
بخ ي

بتش او اقه

و بيعا باش يبادله
69

جمالك آية
......
وهش به الصو
ونو وجهك على
نو القم
أنش مملكة للجمال
ةي ع شه
حين الجمال
منك يؤتم
سفينة نوح ج ش
ببسملة
لما هللا ج يانها
ام
ولما شاء خلق حسنك
ادهش ال ا ي والنظ
عينا ..تمجد الجمال
والخلق ةي حي
أحسنك حيث يمجد
أم ان التمجيد
حيث حسنك حض
ياصب ة هللا
70

ويا صي ة من ع
ةيك على هب
لم يحصل ةي سح
أكتب ح وةا
لك تق
أنها تعذب لمالما
أنش صاحب الذك
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من الجاني
........
من الجاني ؟؟
كحلة عينيك باجفاني
ام لة نجم احسبها
ةي قدك تلمع عينان
ِْ
وقصيدك بد اقصده
عن ظلمة ليل ينهاني
يق أني ح ةك يشبهني
آخ ه يبدأ عنواني
ونجوم سما ي قد خفتش
ها قم ي نو اكواني
تحم َ ْ خدودي من خجلي
بالنظ ت ي الواني
ويجوب بدو ته الكب ى
بالقلب تمدد ش ياني
ما أصنع بتنهيدط
وت ي قد ي ب واني
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ٍ

بالعم تفيض مباسمه
ويميد القد بأكواني
ويموق خص ي مقت با
ةاوو دمشق بالماني
واصلي بين ذ اعي ِه
من ادلب حتى حو ان
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اليك عني
خذ قلبي وابعد امياال
إلي وتعاال
واعده َّ
وت يد لقلمي أن ينأى
أل ي ك حبي قد قاال؟
ش
وأعيش الهج بويما ٍ
واآله حياتي لي تاال
ناديش القم ليسعفني
ةي ليل نو ه ما ماال
قد أهمل وعدي مبتعدا
والبد إليك لقد ماال
ملتك بديني ما إعت ةش
قد أصبح حبي م ساال
والنا

لتعلم ما عشقي

ستصي ب ي ه جهاال
لو ت ةق قدسية حبي
باألخذ لصا ش أعماال
وأمعش الصمش بعينيك
من صمش قولي ةتواال
74

أح

كلماتك أحضنها

ةحماي أمين ما واال
أبدا بالنص ةلن أحظى
ةالخس بنص ي قد جاال
سما

موشك ام اةي

تصنع ةي حالي أهواال
والقلب سماح م مي
جولته األخ ى ةأحاال
حتى يستشهد ب حابك
وشهادط حبك ما ناال!!
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وأهل همالي
وأهل همالي من حسنك
وبجيدك أتقن هالته
هل جاء ليظه ةتنتك؟
وتميل إليك مفاتنه
ونجومي تلمع باسمة
ها

ك يجني نجمته

وال يم تقت من مم
ب موشك هما تأم ه؟
أيامي أجملها حلمك
بال وح نقاؤك كلله
والوه شذاه يعم ك
بو ودي أحفظ أوله
و ضاب شفاهك من خم
و حيقي باش يعتقه
ودما ي إسمك تحضنه
بالقلب ةتك
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قته

ةي عينك
ةي عينِ َك سه ٌم يقتلني
وأعاتب تلك النظ ا ِ
ش
إني ال اسعى أن تشقى
وسأبعد عن َك مساةا ِ
ش
ِْ
وح أناجيها
ياخلي ال َ
بعمق َ
الخلَجا ِ
ش
تاهللِ
ِ
وأنادم ذك َك ةي جوةي
اليب ح بالي لَ َحظا ِ
ش
لكن َك تقسو يا خلي
ال تخمِ ب ودَّ النبضا ِ
ش
ٌ
مة!!
وتظنُّ ب ي َك م
أل ي َك ح َّق ْش دعواتي؟
هل تشع ح ًقا ما أشع ْ !?
هل تعلم أن َك م آتي!?
لو ا سم اكتب استوحي
من بس ِم َك اجمل َ لوحاتي
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وأحاول أن أحمل َه َّم ْك
والبين يميل مساةاتي
ْ
وضلوعك
مابين ِجنانِ َك
ْ
سكنش ةام ْم ب ها ِ
ش
ما
أهدي َك دوا ًءا من دا ي
من املي الخا ِ
ب واآلتي
تدمع َعي ًنا
ا جو َك ةما
ْ
من دمعك تأتي آهاتي
ةي صد ي من و ِع ع ْ
يونك
الضحِكا ِ
ش
وتعالش ةيها َ
َ
عشش الشع َ بأقمامي
لو
لَ
َ
لمسش معاني الكلما ِ
ش
ودمشق تشام ني حوني
الصلوا ِ
ش
والدمع يؤدي ّ
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يا وح العشق
يا وح العشق وأوها ه
ةي وضك وه ي قد نفما
كحل ٌ بالعين وأس ا ه
والكل إليه قد ا تحما
قد ةتن القلب ولم يد ي
أن المفتون لقد قتما
ْ
حبك
ةالحي قتيل ةي
قد ماش بظني من عدال
كالمي المكسو جناحه
عن س ٍ
ب بعدَ وقد ضل َّ
إسمح لي ق بك ان أبقي
من ني ك يبقيني مفما
أستسق ندي ك كي ا وى
ِ
ةالساقي من ظم ي نهما
أت اني أبقى ب بيعك
ة حيق وهو ي قد خمما
ها قلبي جفوك علله
وةؤادي من صدك وجما
79

أسكني ةيك لكي أهدى
ةالهدي منك لقد جعل
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ال سالة األخي ط
وبعدك ج ح ةي قلبي
ال أ قد ابدا أو أة ح
ةشهيقي يوة آهاتي
ةي آن يشفيني يج ح
أيامي دوما تخذلني
ببقاء الحب ةما أنجح
إني وهللا .....آل مة
لكن القلب له يفتح
أبواب الذك ةيدخلها
دمعي بالعين لكم يس ح
تاهلل ..ةما أعظم ةقدك!!!
واألعظم ..أنش له تمدح!!؟
ةال وح ت اةق مع اجك
عل المع اج لها يسمح
أن تلقى ميفا من وحك
وبليلي حلما ال يب ح
وبشع ي لن أست حبك
لو أست ..عني من يفصح
81

أن االحباب بك اجتمعوا
لو تنوع قلبي قد تنجح
أن يبقى القلب بما حبك
والحب البتة لن يجنح
إن َيبعدَ عن نا البين
ةسيصمد حيا وسيفسح
مابين ضلوعي يو عك
ودماء من عشقك ينضح
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يا خليما
يا خليما ما نسى
جاءني منه األسى
يات ى قلبي دليل
ضلني صبحا مسا
من عيون اسياش
عند ميناء النسا
شع ه قد صا ظلي
شم

وجدي هامسا

قد ملى األلوان وه ا
ليش شع ي المسا
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قد قال
قد قال لي األسم
معضلة الحب ايا انش
من ني ك قلبي قد دم
ةداللك قد أ هق قلبي
والقلب من الهج تكد
تش يني باش يبادلني
ب بيع ذبل وما اوه
آالء جمالك بخيالك
يجعلني بما خم أسك
دنياي هيام لقوامك
والعشق حياتي قد انذ
........
أقول أقول ايا أسم
هل تسمح ان أشكو عنك
ان أبعد عنك المستنك
وم ل الش ةة ..احسبه
قد ي مي نفسه للمنظ
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قد ظن الحب يآويه
قد يهلك نفسه إن يع
لكن عيوني ت صده
ةاجند وندي كي يشع
باال ض سماء يمويها
كالمي يحلق ال يكس
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أم على قصا ده
أم على قصا ِده
ةتهدي ال وح م واها
ةآخذ من ة ا ضها
ألحكامي ةتنهاها
إذا أيامنا تقسو
ةأحصد حلو معناها
تمنعن ان ابقى
ةما
ِ
اجول بقصد ةحواها
أنا عليك من أن ى
إذا خامبش نجواها
ةأظ ِه ضحكة عبسش
َ
عاينش مس اها؟
أما
تعاتبني الدموع ةكم
بعيني ةاض مج اها
ةدمعاتي به نا ش
و باألشعا انهاها
يبث السم ألواني
َ
صاغ اوهاها
وخلي
86

ةتنبش ةي دةات ه
ش ةأحياها
مساما ٍ

87

وقصيدك
وقصيدك يوه ةي القلب
لون الوانا
ينبش من ٍ
ويصوغ السح ويب ه
من ذا يستمم أسمانا
ث بح وةك
ض ني ٍ
من ةا ِ
كي نعلم ادبا ما جانا
إال بسمو ك نلقاه
بال ي عماشا يلقانا
ةتباهي ما حق ل ي ك
ان ينشد شع ا ب بانا
قد نحظى يوما يؤنسنا
لو أنسك ي ضى م وانا
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إهداء مع البكاء
قد قال وداعا وتولى
يستبق الدمع ألناتي
ماالبعد بظني محتمل
من ذا يستخ ج ضحكاتي
من بعدك يا س وجودي
والف ح االوحد بحياتي
أيام بضع أحسبها
تيجان النو الوقاتي
من صوتك ة ش أحواني
ابدلش النا بجناش
ماةي إليك أسي ه
ةالذاش تمالب بالذاش
والذك لقد أيقظ عيني
يدعوني ألكتب كلماتي
عن قلب اهداني شمسا
والظلمة كانش حس اتي
ماذا لو تكتب ياقد ي!!؟
بالق ب حياتي ونجاتي
89

أكتب وال وح قد احتض ش
والموش بسك النبضاش
والو ق المبتل تالم
قد ج

الكمل عب اتي

ياويح العم لكم أةقد
ةيه االحباب ولن ياتي
م لك ياخل بأيامي
أعفيك السمع لص خاتي
قد جال الحون تعابي ي
ةاستعصم عنه بآهاتي
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يتد

ح

بظل شع ك بسا ي قهقهة مسحو ط
يأتنيني الوحي لما يوول سح ك
ةامتمي صهوط قلمي وأستل ح ةي
ةيمعن بفقهي وتتماشى المعاني
بال

سم

ال ميناء ....اتتبع خمى بحو ك
وا سم الم اكب بما اش عة
تمي عيناي مع النوا

المفقودط

ةلتحظ قصا دك على جنح الظمام
تومض
بين سهام ليلي ووحدتي
أحاول
ان أكتب ن و ك صو ط ببياض و قي
ةتحصل خ اةاش من مجاذةاش
أسعى وما بوسعي ان أتقلد األسامي
ةفي اناملي صيحة لمستقبل مهجو ......
(بخ بخ أحقا استوى الومان و ضي)!؟
ام است ضى ع اتي من حظ قلمي منك
بقاةية من شع ك
ببعض جمل سعش ةي دةت ي
91

اوتيش بها متشابهة من ةاكه وونك
ال تلمني
إن لم تجدني موسيقا
سلوش لحني بم ب منتظ
بام

األناني ةيك حض

ةأست ق لحظة آه م سومة على

ي

وهبني ب هة شتاش  ..ةفي عيوني سمك
.......وبين ضلعي الكتاب......
اقم اسمي ح ةا و ي ا
اتد ح ةك دهو ا

واعلم أني لينة الح
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ةي ذاك تي
أبحث عن بعض األصواش
لت ي من أمسي اللحظاش
كم مجدي يشبه تا يخي
أمجادي متها االوقاش
إني تاهلل لفي سك
لتنوب عنه السك اش
بالماضي لقد كنش وحيدا
من يومي يهدم لذاش
قد بقي المفل ي اةقني
ةي وقش ظهو الهيباش
وبوجهي شباب يدعوني
كي اق

امام الم آط

وأعاتب نفسي وأصالح
لتقيني شبح الخيباش
ةي النا

الو

تودد

والقلب يعاني النوباش
اليبقى ةي ظلي نو
ةجذو ي تعبث بفتاش
93

وتم على كلماتي
م و الك ام
االحمام

واصمنعتك بشع ي ةا

ةأملق الى جنتك والولش...ةي قيد الحياط
قيعان قلبي وضحكتك ن اسها
والحب س ال وح ..أما تسألك األس ا ؟
ولذط ال و تفوح انقضاء
كذب البعد إذ عنك صمش
ةوقش التماقي حمم صنم الكمام
جبلة اآلهاش اتحدش ةتع الدةىء
نلظة العهود

ونقض الهم

عشقي يا حبيبي ال يع

الصمود

إنه يعبدك على ح
حين يدخل هواك االنفا

يستوق

الشهيق

ويكب ما ا على الحياط
ويش د دخيما ..بعيدا عن الوةي
والقلب ةي مخاض ال وح
ةالسمام على من بدى
لك ةي أول ص خة
آخ يوم من العم ..وباقي األيام
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ولي إنتماء وانتهاء
لذك ى الص خة األولى

95

اللووي

ال

ويدعو الشاي الى السك
اللووي ...ةابه

ال
ي تش

الشاي على عجل

والشفة للكأ

تخد

يلقاه مدمن شفتيه
يلحظه بالم

ةيسك

ويداه تهدىء من وعه
يشحذه بالح ةيضم
هل يخجل كأ

ملمسه

ام أيخشى يوما أن يكس
حتى ال يفقد مدمنه
ويها ...آلكأ
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به يشع ؟

يا حنينا
يا حنينا ينتظ
أةقي السجين
واللحن نيم ومم
وعيوني بساتين
والهوى ي فو بقد
تلكؤ الوند ما بين
بيعك لما يقتص
والشوق المهين
آلحب قد ظف ؟
هذا ة ض عين
أخشى ان احبك
.......
وال أنام على صد ك
ةوحدتي مكتظة
باإلنتظا
أعمني وعدا يكذب
األعذا
ألقني بب
ال يأتيه سيا
97

وا تني ميبا
من مي
علي من ظلي
يا
سا ني بحبك
لو يسف
بوحك عن ضم
األس ا
أحبك ان ت دو ذاتي
والذاش حبك ان
تختا
لكني أ اك من حلم
ينهيه د
األنوا
قاةلة النوم بدا ةيها
تعب قدمي
والمشوا
هل أبقي حلمي
ةي يقظ
أم أحلم ةي يقظ
جبا
هذا إليك أعاوده

98

أسألك ؟
ماذا أختا ؟؟؟؟

99

اليوم يومك
آالمك مصفوةة على اضلعي
كال يم ةي السماء...
تعابي ك الصح اوية
تبلل شقوقها ت ع دما ي
العمشى لل كوع عند المقل
ةي آخ ليلك سجدط للظمام
عند نو ها
اليوم يومك..
ةامامك من الم يان خضوع
يو

بالقلم دموعك شع ا...

ويتما م حبي مع ج احك.
..وتبقى ةي العشق المعضلة الكب ى
مدن وأعوام وأعوام تت نى باسمك...
كن صديق يومك
وصاةي إنصاةة بنظ ط مفتوحة
بكأ

ت اب مخمو من ةضيلتك
بنا نبيع النجوم
لفقي ي ى نناك معجوط

ونبقى بمساحاش القم امنية
نكبل اللحن الحوين بخفة الصدى
100

بس عة الضوء.........
هل تعلم انك ممام؟
حتاما تشتهي الحياط
وانش تدعي الموش؟
ةما حان يومك األخي )
ةهل عاد مقبل ؟وملكة وحك عصية على النسيان ..ةملك الحياط أنش....
واليوم يومك األول
والد

مأخوذ من المآقي....

المآقي..المهوومة امام ضعفك..
ةما بالك بقواك؟
انظ ني إلى ال د
علني امسي بيد يومك شعلة منمف ة.

101

ةي الذك ى
انتماءاش المنياتك الصخ ية
و

ال يع

الصمش ةهو ن ق

ن ق ..بتعب صد ك
قد عشق الذنوب بشع ك
وباح ....باح الحدود لوصلك
أخليلي :اتيش عيني والسوى معذبي
ةابص ش نموض الحب ةي حم الشتاش
ةيهاش...هيهاش ان يلدني الومن
ةقلبك نمفة عقيمة...
والشوا ع حوينة
تتج ع دموعنا من المكاحل
وقلبك الممتد الى البعيد
هنا نقمة توق

..يكبل مسي ي نحو حب آخ ....والمساةاش...قاةلة منهوبة..
لصوصها..سهام متلمة وب يق م صود
ومهاول الحدود...ةابكيك ةما توود
اضحك ..ةعمشى بقلبي الو ود.
وانتظ ...خاتم سليمان وت نيمة داوود

102

ةي ليله
أدنو وأدعي اكتفا ي ةتف لهفتي بوجع
القلب نول ةي وح ا تمش من الخمي ة
هل لي بصوتك صمش أمام الج اح؟
لتحني قامة الشوق الجا بعين اإلقت اب
ةما تبعد
تستحلفك الدموع الم سومة على وهم اللقاء
ويشكو الفؤاد جو عدل القد !!
أنبتني من جديد ةي نيمة السف
ألقتب

من موا د ال حيل جمالك ةي القم

إقبض على الحب وكبله بلسان الكب
وأملقني.....
أجول المماسم أمسد تجاعيد النحوم
أحكي عن كوكبة ةي ضحكاتك
ما مالتها العلوم
لك وحدك ..بك كلك ...منك عندك
مواقيش الفصول
ةما تأخ ال بيع وال تمهل الشتاء
وتتساقم مع او اق الخ ي

ضحكاتك الع بية ةي شوا ع ميونخ ،ةاالو اق بالخ ي

حم اء ..ابش ان تصف واستنبمش لونها من الدماء ...دماؤك يا خل ليالي الصي
تستع من الح ةتهيج كامواج النظ ةي مخيلة سك ان.
103

هنا
االنيقة

إنذا
ياخصلة شع ي ود ا ي
ياكحلة عيني بنها ي
ياقم ا شد مآو ه
أمدد من ضو ك أقما ي
أخ ج من قوسك ألواني
أشعل بيمينك أنوا ي
أةتح عينيك وال ت مش
كي أنشد ةيك باشعا ي
إسمع للخفق المت نح
ةي قلبي تعو

اوتا ي

أم اةي هو مكامنها
إخفاء الحب المتوا ي
من خل

عيون ذابلة

تج ي ةي ظلِّ َك أنها ي
والجفن ي اوغ ألحانا
يعوةها بال مش النا ي

104

ألقاك خجوال تتأةأ
وال

لَي ةض أعذا ي

شملتها و ط ب كاني
تبعتها بال ا ط نا ي
يستنجد شهدك اليع
كم تخجل م ّني وتدا ي
إ نيني هيا ال تمهل
ةالجفو يجيء بإنذا ي
إما أن تقبل أن نحيا
أو أجعل قتلك اووا ي

105

ياحبيبي
اشتاقك وأنسى
أن أحبك
أخا

ان أذك

أني بقيدك
أو أن يتك ث
أنه لي

لي قلبك
.......

نقضش القواةي
وهيجش قلمي للسماء
واقلقش الكلماش
لكني ما استعمش
أن أنشدك بقصيدط
اجعلك تق أها
اك من ماث م اش
ما أةعل ولي
بيدي معجواش
ولم أصل وقلمي
إلى جد ان جوةك
عل م قنا عليها

106

يفتح االبواب
......
معادلة صعبة
حبلك الممدود
أقمع به اشوام
الخيال بما حدود
م ب فلة من اليقظة
توصل الحد بالجد
وقد كنش تصنعني
ةي خ اب الضحك
.....
أة ش ام ا

الظمام

توجسا من عينيك
م اكلمها على عجل
وال تجيب تح كاتي
أقلبها خالية مني
ةأحكم انكما سيان

107

قمع من نو
عجش به ظلماتي
واستسلمش للعبو
ةولج بمخابىء ذاتي
هو ياسامعي بخو
ينتش ةاخشع بصلواتي
هو لمامسياش سو
وتأبى بدونه صباحاتي
وتو

أن تتنف

حول عينيه باآلتي
اوده جمال الحو
ةمأل حسنه جناتي
من يقاوم مله يدو
ةي حي وص

الصفاش

يوما ما ..إليه دش ادنو
ةمالش إليه مساةاتي
ج دش قلمي ألدعوه به
ةتلكأش بدعوته ل اتي
ناداني بوقش السح
ةاصبحش ضحى اوقاتي
قال سمني ..قلش القم
108

ةضحك حتى قا ب النجماش
قلش ملكا بهي ة بش
ةضم يده ةأخ ج جناحاتي
قلش تاهلل إنك من سح
ةأسهم بنظ ط ا هبش خلجاتي
قال إني كل تلك الصو
جمعش بكل ظنونك سماتي
ملك وجن وساح وبش
لكني أحبك وعينك م آتي
والقم إذا ما ةيه تم بد
ةألنك عب ش سماء بلحظاتي

109

لحن على وت
........
ننته عينيه ة ما
جفني بم نم السه
لباه قصيدي مكلما
حج إليه .....وإعتم
ما

حول نجمه نجما

وهب للب كاش القم
كوكب اال ض علما
عن نيابه  ...ةأم
أم اةه أالتدو ما
دام حبيبي ةي سف
كي

ينول إليه مالما

إمتاو عن صفى البش
ال لم يلده أبا وال أما
بل تقا بش النجوم ةحض
يا ال مي ك

عني لوما

من م لي على م له ع ؟
ةإلي قدما

حش الح

بذنب وصفه واعتذ
حاولش تدوين ماسلما
110

من دهشة حسنه ةانبه
سم ي واتبعه القلما
ج

وهو مليء حب

111

كفاك اندماجا
باصابعي
تت اءى بين السمو
واسمك يوشم
على المعاني
شي ا ني مألو
حيث يتسنى لك
أن تع ج مع جسدي
إلى أولية الح و
كان بعض التبني
يولد المعا ك
واآلن ةي خضم العقم
كتبش السلم
ةحي ما أولي الكمام
أ اه متجها لقبلك
وهذا أول الهدنة

112

والوذ إليك
وألوذ إليك ب دا ي
والصوش بدمعي اسمعه
والده أةا قه اولى
لووايا عم ك آخ ه
وال يم يدو بأو دتي
ةعمام يمهل وا عه؟
حتى تتكس اجنحة؟
ولعاب المم يبلله
من حلمك

القد ح

لو تنسى إني أذك ه
قد أنفو بالسم دهو ا
ومماسم سح ك تشعله
بخ ي

بتش او اقه

و بيعا باش يبادله
ووالؤك
ووالؤك علم أو دتي
ان ت د العشق ايا شامي

113

من ماش بشع ك تحييه
كما لن تحص بكمامي
وةتون الشام بعينيك
من قلمي تصد ان امي
ةي حبها القاك تفوو
والحب عظيم بل سامي
ةالومن دعاك ألة دط
يستنجد شع ك بهيام
ةاسقيه وتلقى منه
تمجيد ت اب االقدام

114

وجودي
أيا جد ان أومان
تبا ك نايي بأنيني
كما أبكي وأسمعه
ةهل للحب تهديني
ومقصلة أتأس ه؟
ووقش باش يقصيني
وجودي خل

دا ط

وبالعنوان يأتيني
واسدل سات ي م ط
ةهل اقدا ي تعفيني
ةما أحيا أداولها
شبيه الميش تحييني
أما صماها من قبلي؟
ةهل تبقى تواةيني
صماط الهج قا مة
ومن خلفي ي نيني
موا دهم مقاعدهم
وقال الصمش ناديني
115

ومال أ اك يا سمي؟
تبيح الخو

116

من عيني

يا حنينا
يا حنينا ينتظ
أةقي السجين
واللحن نيم ومم
وعيوني بساتين
والهوى ي فو بقد
تلكؤ الوند ما بين
بيعك لما يقتص
والشوق المهين
آلحب قد ظف ؟
هذا ة ض عين

117

سأبدل الوصل
بكلماش عنك أسم ها
بقلم يسيل لوحده إن
لك أ دش .......أكتب
ماأةعل بعجوي ولدي
أس ا  .......سأعلنها
ماهي إال من ملوع ال وح
بشقيها ..........تق ب
أولها ........قيود علي
لو ش ش أن ....أقولها
و انيهابعدك عن مسمعها
وماعلي ..........يجلب
منعش .....ياخل أن تكون
ل وحي ..........خليلها
وأ ادوا .....نوع ذك اك
ةي خام ي ...إذ تقلب
لكنهم ماع ةوا ..أنك
مباع ....بي مبعها حب
إلى أن ال وح ت قى والجسد
من خالقه ......يق ب
وقالوا إدةعي إلينا بقلبك
118

وعهودا ......وا قوها
إلن ملكناه بك إليه ن وح
أو إليه.....لك...نندب
أيناكم من ملك قلبي
أو نفسي تحسبوها
يهون عليها خلعه
وهو يجاو ها وي قب
أو كي

سأجي ه ب ي

قلب وهو ....الذي
مابين قلبي ونفسي يتقلب
له الوعود ....وحده
ةكيفما كانش يجلها
ويوةي ...إ الوعد
وعنه تح ي ي ال أظن يعذب
هذه الموا يق إعقلوا وموقوها
ةإنها وعد بحد سي
والح م لها يشجب
ةأك م ةإني مسلمة
حصونك ....دخلتها
وأ ني ةا سا به ني بحلة
وال ا

....يعصب

ال تحفل ....لخس

119

ةعندي ننا م ستملكها
......ماكانش لسلمان
وينوء بها سا ق أن يذهب
هي نجم ةي سما ك
إن .......انش نظ تها
من سح ها

ت ى الشم

.......والقم تحجب

120

دع لي قلبك
وأخفي وجهك العاب
ليبتل يومي
بعد جفوتك
وتمم عيني
على أ ض ال حيل
ةيوه الوقش
ويتلون ال بيع
أست ني من حدي ك
عدم نبتك
وأ سم على قلبك
مايحلو لي من أشجان
وأة ضه ني مجادل
بين يدي يفوح
بعد الهمول عم ا
كقص ابن و دان
إن أنش تخشاه من ن ق
سأبتلع الدمع على مهل
وا قبه تحش ح عيني
حتى ينال الدةىء
أو كنش تخشى منه علي
121

ةأمنحك حق الخشية
لكن ق أنه عندي
محفوظ كأنه بضلعان
وإني ال ولش بحلمه
أوقن أنه متى إليك عاد
ةإن وقش اليقظة
قد .......حان
أو ةدع له الخيا ةذا
أهون األم ان

122

أكتب عنك
النقاء المستمد
من لحظ عين إليهاالنظ ح ام
شتان مابين العامي والمستبد
ومابين ل ة القلوب والكمام
أت اني جا ط أم أنه المد
جاد من بح ك ة دا ا تمام
لو سألش عن حالي ةإني أكد
بالبحث حتى أجد معنى ةيه التمام
وإنك نامض وما لسؤالك د
إن كنش النويه ةإني خلفك إمام
ةي حض تك الل يم ال ي د
وبين جنبيك اللب تعاةى السقام
وهللا ماع ةش لدي الشبه ولد
ولي

شبيه المعتاد عندي دام

ةيك كل المحاسن وماالنساء تلد
م لك ومادونك بالم ال يضام
مني لك التبجيل المستحق خلد
ومالدي تبديل ةق وانعم بالسمام

123

بين عيوني
ونومي أين ألقاه
ةبين عيون خماني
إذا أنمضتها نوةش
من األهداب أحواني
ولما الجفن أةتحه
هي االميا
َ

تلقاني

وأحمامي لقد وا ش
كوابيسي ةتنهاني
وكان ألحلم أن أنفو
ومول الليل أعياني
وأحبابي لقد بعدوا
ةمن منهم سينساني
ومن منهم سيذك ني
ت اني عندهم ةاني؟
أما وهللا لو وضعش
ب قل األ ض اوواني
لباآلالم ةاقتها
و الجان

وما لمان
124

كما قد جاءني قد ي
بأنَّ ألبعد عنواني
ةباألحشاء مسكنه ْم
َ
وةي كبدي واكواني
ةما اإلص اء من جد
ةهل ةي النمق إيواني
وال بش على أ ضي
ةما بالملك ساواني
بصب ي كيفما صنعوا
ولو ساوى آلواني
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ألألناش أبواب
ألألناش أبواب
وةي األة اح ال تفتح
كما ةي القلب نصاش
ةتم ق باب من يج ح
وللنسيان عصيان
وبال ف ان كم ينجح
ةعاد الصاحب اآللم
إلى قلبي لكي يذبح
ونيب عقلي جاهله
عن استسواء ما أةصح
أ اض الظالم الم ت
وةي التويي

قد يمدح

وما ل هانه عفو
ةيحون حي ما يف ح
ةما ضع

يدا كه

وما لقواه من مم ح
ةدنيانا وما ةيها
كما الق آن قد ص ح
126

جناح بعوضة م ل
وكم تأخذ وال تمنح
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مواقيش الشوق
ةاممة محمد علي عايق
إنتاج مجلة ةلسفة قلم
ة ا

األمين
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