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يا حبيبتي:
صدقيني 

أنا رجلٌ عادي
أنتِ امرأةٌ استثنائية

ال يغرنّكِ وجهي
وتصفيفة شعري

أو أناقتي!
رجتُ  فأنا كلام خَ
عىل موعدٍ معك،

ينتابني شعور
بأنني ذاهبٌ 

إىل حفلةٍ كالسيكية
فتُلبسني املالئكةُ

أمجلَ مالبيس،
وقد اختارهتا

ة... بكل تأنٍ ورويّ
خيتارعطري كيوبيد

وحتملني جنية.

حسني
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 مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف

اإلهداء
إىل املرأة التي حتملتني بكل مايفَّ من 

جنون وغضب وحب.
إىل املرأة التي أهدتني الرشارة األوىل 

لفيض مشاعري.. التي علمتني القراءة 
والكتابة برغم أهنا ال تقرأ وال تكتب. 

إىل التي علمتني أن احلب والعطاء 
بالفعل ال بالقول 

أهديك حبي إىل األبد
أمي

حسني

استثنائية

اإلهداء
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استثنائية

مقدمة
إن الشاعر حسني أمحد اخلطيب وبأسلوب سهل مطبوع ينساب عىل 
ريشته؛ خط لنا آللئ مجيلة الوقع عذبة التذوق؛طربنا لوقعها وشغفنا 
بجامهلا ؛ شوانا حرها؛ فلجأنا إىل ظالهلا الوارفة لنتربد بصليل جداوهلا 

وسواقيها. 
وقد مجع الآللئ يف سلك وأهداها لغادة شغلته زمانًا، ثم وجد نفسه 

بعد خترج إىل حسناوات يتنقل قلبه بينهن من حسناء إىل حسناء 
لقد أفلتت اهلديه من يده وصارت ملكًا للغادة األوىل...

فمن أين يأيت باهلدايا هلؤالء احلسناوات؟!...
لقد جلأ إىل األزهار ينتقل بينها من الياسمني إىل الورد إىل الفل فنظمها 

عقودًا وأطواقًا تتضوع بعبق يمأل األجواء 
والكرز  العنب  حبات  بني  واجلداول  والسواقي  احلقول  إىل  وجلأ 

والفريز...
)والدة كلمة(
عندما ولدُت

يف اخلامس عرش من شهر أيار 
شهر والدة املروج واألزهار 

شهر خماض احلقول ووالدة السنابل وعطاء األشجار 
ولدت يف بناء يعج بالنساء

.......

.......

مقدمة
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استثنائية
ثم ارحتت قلياًل عىل ضفاف هذين اجلدولني.

ووجد نفسه يدخل إىل جنة الشعراء وعىل باهبا كيوبيد إله احلب جيلس 
حتت دالية مألى بعناقيد العنـب فسلم عليه فـرد كيبوبيد عليه السالم 

وأهداه عقدًا عنبيًا.
)إىل امرأة استثنائية(

وخيتار عطري كيوبيد
حتملني إليك جنية

ياسمينة  ظل  حتت  جيلس  نزارًا  فوجد  ذاهتا  اجلنة  يف  جتواله  تابع  ثم 
فأهداه طوقًا من الياسمني الشامي 

)القصيدة بشكل آخر(
كل قصيدة أكتبها لك

أنسجها بلغة جديدة
قصيدة بلغة األزهار 

ووجد جريرًا ومعه غانية بجانب أغصان الورد فأهداه طوقًا من الورود 
)عيناك اخلرضاوان( ألف ألف سالم لعينيك اخلرضاوين

وهكذا ظل يتجول يف تلك اجلنة وهيدي األطواق والعقود وهيدهيا 
فيها  تلة جتلس  للحوريات ويتحول من شاعر إىل آخر إىل أن صعد 

حسناء حزينة كاسفة تلبس ثوبًا أسود مطرزًا ممزقًا مع األسف!!
فتوقف عندها وتأملها وسأهلا من أنت؟ هل أنت فدوى طوقان أخت 

ابراهيم؟؟
أهيا  بيدي  خذ  العربان  تركني  القدس  أنا  متهدج  بصوت  فأجابت 

العريب ؛امحني من الذئاب ؛ مل يعد يل سند والمعني 
)القدس(

أفق أهيا الشعب إىل متى ستبقى حتت رمحة السجان 
القدس بحاجة إىل يد عربية مع يدها تقاوم

...

...

وكل اتفاقياتكم 
التساوي فلسًا

إن مل ترجع القدس
إن مل ترجع القدس.

  
 وودعها بعد أن أهدته حجرًا من سجيل.

ومن  صحراء  إىل  يؤدي  باب  إىل  الوارفة  الظالل  من  خيرج  به  فإذا 
خيمة  بجانب  إبراهيم  حافظ  فيجد  نحوها  فيتجه  خيامًا  يلمح  بعيد 
تناوشتها الرياح من كل جانب وبجانبها خيام كثرية مثلها وبجانب 
حافظ طفلته اليتيمة وقد ماتت من الربد واجلوع فأهداه شمعة لعلها 

تنري الظالم.
)املوت بردًا(
)املوت بردًا(

سوف أموت ياأمي
فانزعي عني بعض الثياب ألخي 

فلم أعد أشعر بدمي 
...
...

الفواحة،  بعطورها  رئاتنا  ولنمأل  الظالل،  وارفة  جنته  إىل  فلندخل 
ونعمر قلوبنا بجرسها اجلميل الوقع.

ونشنف آذاننا بموسيقاها السلسة املنسابة.
كصوت ساقية ناعمة اجلرس عذبة املذاق 

مقدمة
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استثنائية
إلى امرأة استثنائية

إلى امرأة
استثنائية

يا حبيبتي:
صدقيني 

أنا رجٌل عادي
أنِت امرأٌة استثنائية

ال يغرّنِك وجهي
وتصفيفة شعري

أو أناقتي!
فأنا كلام َخرجُت 
عىل موعٍد معك،

ينتابني شعور
بأنني ذاهٌب 

إىل حفلٍة كالسيكية
فُتلبسني املالئكُة

أمجَل مالبيس،
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استثنائية
وقد اختارهتا

بكل تأٍن وروّية...
خيتارعطري كيوبيد

وحتملني جنية.
يا حبيبتي..

ال تبهرك كلاميت
وال أحلاين..
عندما أكتب
قصيدًة عنك

اكتبها بعفوية.
عندما أكتب
قصيدة عنك

تفيُق يف أضلعي
الريُح اجلميلة،

وينتخي عبُق الكتابة
يا حبيبتي،

أنوثتك
هُتدي أصابعي 

فنَّ البوح 
وتوقظ منّـي

شعلَة الالمنتهى....

أكتبِك
فتعيدين كتابايت

عديد الكتابات....
أنت قاموس

من العطر والغناء....
كيف يل أن أمجَع

كلَّ حلنِك والورود؟!
وضياءاُت النجوم

أنت صباُح الينتهي...
صدقيني ياسيديت:

لسُت أنا من يصنُع احلرَب
بل هو من ندى الزهور الربية..

لست أنا 
من يرسُم شكَل القصيدة؟

يرسمها جسُدِك.
بتفاصيله اإلهلية

يا حبيبتي...
ُد قلم أنا جمرَّ

حتركُه...
أصابُعِك العبقرية...

***

إلى امرأة استثنائية
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استثنائية

والدة كلمة
عندما ولدُت

يف اخلامس عرش من شهر أيار،
شهر والدة املروج واألزهار،

عندما تبدأ احلقول خماضها
ووالدة السنابل،

وعطاء األشجار..
ُولدُت يف بناء

َيعجُّ بالنساء...
وليس فيه غريي طفاًل،

فكان من الطبيعي 
أن أنعم بالدالل

وأن أتنقل بني أحضاهنن
كفراشة تتنقل بني البساتني

وبني األهنار.
كنت جمربًا

عىل حب قدودهنَّ 
وعبقهنَّ 
وفوحهنَّ
وألواهننَّ

فام كنت أملك اخليار...
ولست أعني أّنني 

 عندما تعلمت احلب 
ألول مرة 

أنه كان باإلكراه.
أدركت الحقًا

أنَّه كان لدي
)ثلثا اخلاطر(

وكلُّ القرار...
إذ هامت روحي

بنعيم الرونق والعذوبة...
حظيت بآالف القبالت

شهامُة القبلِة
درٌس ميلء

بالغرابِة احللوة...

والدة كلمة
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استثنائية
والتكوُن بعيدة الطيبة

عن فّن البهاء
الذي تعلمته من تلك اخلواطر
أنني طالٌب يف مدرسِة احلنني،

وأنني أحبو عىل دروِب الرخاء العاطفي..
لست أنسى 

جارتنا الرائعة اجلامل.
ساقاها الرشيقتان.

تنتقالن
كخطوات غزال...

وحلركة أصابعها 
موسيقى 

التفهمها إال األرض.
أنوثتها تلمُع

كالربوق احلثيثة،
بني خيطان النهار..

أمي ترشُح عن خطوها
وأهبة نعومتها

وإرشاقات حضورها..
إهنا أنثى...

بل حديقٌة خمضلَُّة...

وأنا العاشُق األصغر
املولود يف برج الثور

املسيطرعليه 
من قبل كوكب الزهرة..

كوكب فينوس
إهلة احلّب واجلامل..

من هنا بدأت
 الرشارُة األوىل

لشمِس العشِق يف داخيل،
و موكب الضياءات واألنوار...

صدمتني اإلرشاقات..
أربكت طفولتي

املستعدة لالجتهاد 
والنجاح

يف منهاج األشواق األول.
تابعت رحلتي الشاقة 

االستكشافية مع التيار 
 أو عكس اجتاهات العواطف 

واجلريان....
وصلت...

ارحتت قلياًل

والدة كلمة
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استثنائية
عىل ضفاف هذيان اجلداول..

وزرقة املاء
واحرتاق السنابل 

وبدت يداي 
كسمكتني صغريتني
تعومان ذهابًا وإيابًا

وتنقران الزغب الناعم الالمرئي.
وتصطادان املحار...

نادت جارتنا أمي:
يا أّم حسني!

)تعي وشويف حسون شو عبيعمل
واهلل كربوا الصغار(.
قبل أن تروي يل أّمي

هذه القصة الغريبة
كنت أتساءل:

ما رس هذا العاشق الثائر بداخيل؟!
 ماهذا املجنون 

غريب األطوار؟!
ما رس هذه القدرة العجيبة 

وهذه الرغبة العارمة يف الركض
يف سبيل قبلٍة مرسوقٍة

أو موعد رسي
يف كرم عنب

أو يف بيدر
أو حتى يف قرٍص حماٍط باألسوار؟...

كل قصص األفالم
والروايات واحلكايا 
التي كنا نسمع عنها

 عشتها.
ومثلُت مجيع األدوار.

وأعرف أن هنايتي مكتوبة
يف آخر كل قصٍة...

ولكن كنت دومًا
أقلب الصفحة األخرية 

وأغلق الكتاب...
فأنا ال أحب النهايات املرسومة

واملكتوبة واملنطقية. 
وال لعبة الشطرنج

واخلطط احلربية،
التي يامرسها 

النساء والرجال،
ملحاولة الفوز واالنتصار...

والدة كلمة
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استثنائية
أحب أن أعيش احللم،

وأن أتذوق طعم العشق طبيعيًا،
دون مقبالت ودون انتظار،

وإن كان ال بّد من األمل
فليس هناك أمجل 

من نشوة النهوض
 بعد االنكسار.....

***

للقصيدة شكل آخر
تغريت طريقة كتابتي

منذ أن أحببتك..
تغريت بحور الشعر

منذ أول قصيدة كتبتها لك..
مل يعد هناك

البحر الوافر
والبحر الطويل 

أو القصري
أو الكامل..

أصبح هناك بحر واحد
هو بحر عينيك..

كل قصيدة أكتبها لك
أكتبها بلغة جديدة

قصيدة بلغة األزهار

للقصيدة شكل آخر
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استثنائية
وقصيدة بلغة البحر

قصيدة بلغة األمطار
وقصيدة بلغة القمر

وأخرى بلغة املالئكة
والسامء

وعندما أنتهي
من كتابة كل واحدة

أنسى ما كانت لغة القصيدة
عندما أكتب لك يا حبيبتي

تتغري الكلامت واملعاين
وأسامء األشياء

وتتغري األبجدية
يصبح للغات والقصائد

أحرف جديدة
وأشكال خمتلفة خيالية

***

عيناك الخضراوان
ألُف ألِف سالٍم 

إىل عينيِك اخلرضاوين
ألُف ألِف سالٍم

إىل ما وراء ذاك الغطاء..
ألُف سالٍم

إىل نجمة ونجمة سمراء
عىل قمتني...

لغيمٍة وغيمٍة بيضاء.. 
سالٌم إىل امرأٍة 

توحي أهنا جتهُل األشياء،
وهي تعرُف

كامل األرسار واألهواء...
وألف ألف سالٍم
إىل أنوثٍة علمتني

عيناك الخضراوان
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استثنائية
ما معنى الذكاء..

إىل امرأٍة
تريُد أن تبدو
أهنا ال تعرف

فصحى حماسنها 
وحمكيَّة النهدين

واألزراْر..
هلا مني 

ألُف ألِف قبلٍة
كل صباٍح ومساْء...

***

من أكون؟!
سيديت:

ال تسأيل من أكون
أنت هبذا السؤال جترحينني!!

أيعقل أن أحبك منذ قرون
وما زلت جتهلينني؟!

أنا العاشُق لك
من زمٍن

وقالوا عني جمنون 
أمل تقرئي قصائدي؟!

يف كِل ليلٍة
عىل صفحات القمر.

أمل حتمل لك الرياُح
عني أي خرب؟!

أمل تريني مرة سابحًا

من أكون؟!
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استثنائية
 مع غيوِم السامء؟!

أمل تقرئي مالحمي يف غزل النساء؟!
أكلُّ ما كتبته لك راح ُسدى؟!

وكل معانايت راحت هباء؟!
ال أطلب منك

إال اإلنصاَف يف العشِق
واتركي الباقي 

إىل حكم القضاء...
***

شاللك األشقر
صبي شالَلك األشقر

عىل كتفي،
واسمحي لصفِرالسنابِل 

ترعى يف كنفي،
سوف تنمو ياصغرييت

كلام أسقيتها عبثًا
ت وكلام َمرَّ
عىل كفي..

هذه القمُم الوردية
الذابلة الندية 

سوف تثور كالربكان
وتلقي بحممها

حتى يذوب اجلليد،
ويطفئ النار

شاللك األشقر

2727
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استثنائية
ماء العشق،

الذي امتدَّ
من الوريد إىل الوريد.

وسيغمرنا أنا وأنِت
حتى الشهيق البعيد...

رجل األرقام القياسية***
يقولون:

 إنني رضبت الرقم القيايس،
فأنا أول رجل تستمرين معه

أكثر من شهر
وتقول أختك:

إنني أول رجل 
تكلمينها عنه

وأول رجل
تشعرين بيشء جتاهه

أو أول ذكر 
يعجبك باملخترص

تقول أختك:
إنك تلومني نفسك

رغم أنك مل تشعري بامللل

رجل األرقام القياسية
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استثنائية
وأنك قلت هلا:

يف هذه املدة
كنت قد عّلقت

رجلني أو ثالثة عىل األقل
ال أرغب أن أغرّي مبادئي
تعرفني، ال أريد أن أتبدل

يف كل يوم لون
يف كل يوم اسم

يف كل يوم مكان
ويف كل يوم شكل

من أين أتى هذا املتحذلق
من أين أتى

هذا الرومانيس املتملق
كيف يستطيع أن يرّكب

تلك الكلامت
وأن يلعب بمشاعري
وجيعلني أفعل اشياًء

لو طلبها مني رجٌل غريه
أقسم أنني لن أقبل

أتعلمني؟
سأقول لك شيئًا

مل أقله ألحدغريك ولن أفعل
أتعلمني بأنه

أول رجل يعجبني عطره
وأول رجل

أحب أن أمشط شعره؟
سأرّصح لك برّس

أنا من كان يلبسه ثياَبه كلَّها
وأستمتع وأنا ألبسه جواربه وحذاءه

قويل يل 
منذ متى مل أدخل إىل مطبخنا

أتعلمني؟!
أنا من كان يطبخ له

كل هذه املّدة
وأنا من كان يطعمه بيدي

ما رأيك هبذا؟!
أتصدقني ما أقول وما أفعل؟!
ما حاجتي برجل يمتلكني؟!

كنت قد حصلت عىل ألف مغّفل
هذه مشكلتي مع هذا الرجل

لقد غري حايل
منذ متى تعرفينني هادئة؟!

رجل األرقام القياسية
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استثنائية
منذ متى مل نتشاجر أنت وأنا؟!

منذ متى 
ال أخرج إاّل بإذن؟!
وال أكل إاّل بإذن؟!

منذ متى 
ال أستحم إاّل بإذن؟!

لن أدع هذا الرجل 
يف حيايت يتدّخل

سوف أقول لك رسًا خطريًا آخر
لقد هجرين ثالث مّرات

وأقسم إّنني أنا من كان يتوّسل..
هذه فرصتي 

سوف أرّد الّصاع صاعني
وانظري ماذا سأفعل

لكن!
مىض شهر ومل يأِت
ومل يتصل ومل يسأل

لقد ضاعت فرصُتك يا سيديت
فبهذا الشهر لو تعلمني

كم تغريُت 
وكم تبّدلُت

وكم امرأة قابلُت
وماذا كنت أفعل

سأخربك بيشء يا سيديت
لعلمك

لقد انتهى كلُّ يشء بيننا
وإنني كنت أعلم كلَّ يشء عنك

وأنا من كان يستغلك
وإّن املغّفلني الذين عارشهِتم

قد أّثروا عىل عقلك املغفل
***

 

رجل األرقام القياسية
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استثنائية

ذهب مع الريح
إيّن أحّبِك

ملاذا تعصفني بداخيل كالريح؟!
وكنت أظّن بأّنني 

حني أحّبك سأسرتيح،
وجهك املالئكي 

وعطرك املزدهر
كمروج السوسن احلاملة.

شذاِك
ُيمّزق أورديت.

ويستبيح دمي..
ال تباهي كثريًا

بانتصارك يا سيديت
فأنا جمرد جرح
وبقايا جريح.

دعيني إذا ماتبعثرُت
بني ذراعيك كدروٍب جبلية

حمكومه باملنعطفات،
أن أحّبك،

ما أمكن احلّب.
اتركيني ضياعًا حنونًا

يف جماهل أنوثتك الرسمدية.
ى مللمي ما تبقَّ

من رماد القلِب وأقاصيص األوردة.
أضيُع إليك كنربة ِجدول 

يف هباء الساقية.
هل أخرب عشقي أنني
مسافُر عينيك الوحيد

أو سترتكيني
كورقٍة يف مهبِّ الريح؟!

***

ذهب مع الريح
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استثنائية

عصّي على الرحيل
ما هذا القمر 

إال ظّل لك
وهذا الدفء

 املبعوث من ضيائه
ما هو إال 

دفء عينيك.
أصابعه املمتدة إىل رشفتي

تدغدغ خمّديت.
أحضنها كأهّنا

يا حبيبتي يداِك..
أسهر الليل أناجيه.

تشاركنا األشجار وشوشاتنا..
تذّكرين بحنان صوتك..

النسمُة تتغاوى

فوق زهور الطرقات الريفية..
حتمل بقايا عطرك

وهواجس اجلديلة..
ُتلملُم ضحكًة 

ونثريات الُقبِل العاشقة...
فام جدوى أن ترحيل..

كل يشء يرفض أن تغيبي...
أنِت حضوٌر

ر برنامج يتصدَّ
أيِّ غياٍب حمتمل..
حنني قوي حيرُس

كل بقاياِك...
أنوثتك شجرُة ميالد اللحظات احلنونة 

العشُق ناطورك األبدي.
***

عصّي على الرحيل
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استثنائية

قبلة إلهية
كل ليلة

عندما أغمض
 عينيَّ القلب،

تبتسم حواُس النعاس...
أعلم

أّن مالكًا
حيرسني...
كّل صباح

أجد يديك الناعمتني
كالغيمة العاشقة

توزعني عىل ُكروم اجلسد
هباَء الّرغْد...

كقبلٍة إهليٍة
تتجددين كل وقت

كاهلواجس واحلنني.
شكرًا لك يا إهلي

وشكرًا لك يا حبيبتي،
ألنَِّك يف كلِّ ُعمري،

تورقني كقصائد الصباحات اجلميلة
والبساتني،

ماُن والعرائُش إذ الرُّ
والشجُر املتعانق ُ
والفرُح اإلهلي...

ما أمجلك...
ياقصيدَة الطبيعة البديعة..

حروُف قدك والتالحني
موسيقاك العذبة ياحبيبتي،

تعزف حلَن اخللوِد.
نبٌع سخي الرنني 
أنت أمجل الغناء 

كيف تبدئني
وترنمني 

وختتمني..!
ضيق

يا إهلي أحس بضيق

قبلة إلهية
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استثنائية
يكاُد خينقني زفريي

ويغصُّ يف عنقي الشهيق،
بعد أن كانوا كّلهم حويل

مل أعد ألقى منهم صديْق،
كّلهم ذهبوا عندما

ذهب النوُر وخفَّ الربيق...
أما كان يل أن أفهم 

بغري كابوٍس كي أستفيق،
أكان هذا مازرعت يدي

وكنت أظّن سأجني الرحيق.
هذه فلسفة احلياة وكم

رشب بجواِر الورِد عّليق...
***

احتالل

َنطرُت الصبَح مسهدًا
هذا الليل كم يطول؟!

ولست أخشاه
لو سهرته وحدي،

لكنَّ أشياَء منك الزالت
يف الزوايا جتول...
عطرك الذي تفتح
عىل صدري وردًا

كالزنابق والياسمني...
يطرب لييل إذ تكونني..

أو تغادرين...

احتالل
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استثنائية
ويميس الكحُل ديوانًا

يعزُف الشوَق يف النظرات
ولصوِت الشوِق حنني...

 سألُت الليَل
أمثيل مشتاٌق؟!!

فجاوبني!
يا صديقي:

أنت أخذت احلبَّ كّله
ومجعت كّل األشواق...

يا حبيبتي:
كم أشتهي النوَم،

كي ألقاِك يف األحالِم
يقظٌة تفيش يف دفاتر السهِد

عن كالِم الشفاِه
يف بروِق املحبني...

لعينيِك كلَّ هباِء الرسائِل
التي يف عيون الساهرين.

لك الطرُب احللُو
يف نشيد احلساسني.

أنت أغنيٌة حبيبة 
وأنا الوتر احلزين..

عشقِك املؤّبُد كالسننْي..
التسأيل:

إين أحّبك؟!
لك ماتشائنْي..

***

احتالل
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استثنائية

حصار
أنت اآلن حمارصة

بني قلبي وصدري،
ال يسُعِك النبض 

خارج حدود هلفتي 
ممنوعٌة أنت 

من التحليق بعيدًا
خارج سامء حنيني...

عندما زرعتك ُقبلًة
عىل جداِر العتمة..

سوف تولدين
وتنهضني

وختّطني
شهادة ميالدي..
كالصباح املبعثر

بالتعابري ترشقني..
من دون عينيك

وكحل احلنني 
الترشُق شميس..

حبيبتي:
كيف ترشقني؟!
فجُر أشواقي هيمُّ

بالّسفر إىل 
حرائِق وهجِك احلزين..

الترتكيني وحيدًا
كي أحرتق..

من أين باحلرائِق اهلائلة
إىل أعصاب وقت اليباس

جتيئني؟!
عندما حفرت اسمك
يا أمرييت بامء الذهب
عىل أسوارمملكتي..

كم تكربين..
فال ُتتعبي نفسك

بالبحث عن أنقاض املتعبني..
قبل أسواري املسيجة باحلنني. 

حصار
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استثنائية
وقويل للذين حياولون العبور:

إن األبواب موصدة..
سحُر اللغاِت يف عينيِك

يكفي للعديد من الكتاباِت
والدواويْن..

جديدٌة بالتألق،
إذ عىل باِب قلبِك

تكتبني:
باحلبِّ املسّور باحلنني،

ُيوِصُد الشوُق
شتاَءُه باملطْر..

وبالربوق اجلميلِة...
لعلَّ أشواقنا يقظٌة عارمٌة، 

إذ تفيقنْي،
أو تغشنْي

***

القدُس
القدُس

أهي اخللُد بذاتِه؟!
أم أنا أتوهْم؟!

مل تبَق قطرٌة من دمي،
من دون أن ُيلقنها

الدُم الفلسطيني
معنى النبِض

وحداثة احلننْي...
رغم اجلراِح،

هي سيدة بني املدن..
ُحزهُنا يقتل صمَت الفرِح التالف،

من كثرة الضآلة...
تتكلْم

لتقطَع عىل الصمت

القدُس
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استثنائية
درب اللغاِت

إهّنا صامدٌة
ويف عينيها التاريْخ!!

صدى الرصاِص مل يزْل
ودوي الصواريْخ.

يعانُق املآذَن القديمة
كي التشيْخ

التتعب من رشاسة البقاء األقوى 
من اهلالك...

جتيدين اخللود،
كل العيوْن

وُتعّلمني الزمن 
فن الصمود..

ماأمجلك 
إنك أكربمن أقدار اخلوف

وتقاسيم اهلواْء..
عندِك أيتها العظيمة الوجدان.

يموت زمان اخلوف واألحزان.
وتنهُض األرُض غبطًة

لتعانق األغصان.
أفِْق أهيا الشعُب

إىل متى ستبقى 
حتت رمحة السجاْن؟!

إىل متى يبقى احلُْلُم كالسكران؟!
ويكفي أهيا االنساْن،

يكفي هل ستعّمر عىل أرضنا
هياكل الطغياْن،

هل سيبقون حيكمون أرضنا...
يقتلون شعبنا

والعرب كّلهم
صم اآلذاْن؟!

فآن لك أهّيا الربكاْن
أن تفّجر الغضْب
وآن لكم يا عرْب

أن تنفضوا غبار التعْب..!!
دعوا كّل قبضٍة

إىل قبضة تصلْب
القدس قلب حيرتق،

فكيف نستطيع العيش
بقلب معذب؟!

ومن منكم يظنّها بحاجة إىل غداء 
فهو واهْم..

القدُس
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استثنائية
القدس بحاجة إىل يد عربية مع يدها تقاوْم

إن الشعب الذي يناضل 
قوته الثورة والنرياْن

وليس يشء سوى النرياْن
ومن منكم يظنها بحاجة إىل دواْء

فهو واهْم
القدس بحاجة إىل يد عربيْة

مع يدها تقاوْم
ترضب أعداء أمتنا ترضب الظاملْ

إن الشعب الذي يناضل لألوطاْن
دواء جرحه عربيًا

الكي بالنرياْن
وليس يشء سوى النرياْن

اآلن أيقنت
فكُل رصخِة طفٍل

زرعت يف مسامعي
وكل دمعة

 نظريها يف مدامعي
واآلن أيقنت

أنِك أنِت
 اخللُد بذاتِه

ومل أعد أتوهْم
فلم تبَق قطرٌة من دمي

مل تعد تتأملْ
مل تعد تضمر الرّش

مل تعد تنفض اجلمَر
من الدواة والقلْم

فانزع عنك أهيا الظاملْ
غشاء الصمْم

إنَّ عيوَن أمهاِت الشهداِء 
غيوٌم متطُر من كِل سامٍء 

حقدًا ولعنًة ورّشا 
كرهًا ودمعًا أمحَر 

وقذائَف ورصاصاٍت متطُر
متّزُق أحشاَء األعداِء

فرجائي إىل اهلل
 عظيُم الرجاِء 

أن يعيد ماضينا
مايض أجدادنا القدماء 

وينرص شعبنا
عىل سّفاكي الدماء
فقد طال بنا العناء

القدُس
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استثنائية
مازلنا نلطم جبني الشمس 

ونحن يف جهنم
كفانا ذّل األمس

ودعنا نتقدْم
مازلنا نحلم باجلنّة

ونحن يف جهنْم
دعوا السيوف واألسنّة

هي التي حتلم 
بمسكن يف قلب أعدائي
يف كل عني غريبة نامت

حتت سامئي..
ودنَّست أريض ومائي.... 

فكّل تارخيكم
وكّل انتصاراتكم

وكّل بطوالتكم
وكّل اتفاقياتكم
ال تساوي فلسًا

إن مل ترجع القدْس
إن مل ترجع القدْس

...
***

ً
الموت بردا

املوت بردًا 
سوف أموت يا أمي! 

انزعي عني..
 بعض الثياب ألخي..

مل اعد أشعر بدمي..
جتّمدت عروقي..

الربد ينخر عظمي.. 
أنا أصبحت رجاًل

عمري مخسة أعوام!
أيب املخيم..

أمي الغربة.. 
أخي الصغري

ال يعي أنه عىل أرٍض غريبٍة
وأن ثروتنا الضخمة

الموت برداً
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هي العتمة املؤملُة 

أمحل بعض الذكرياِت
كمؤونِة راٍع مغرتب،

يف جهات املراعي..
ودفُء حنيني ملدرستي 

أمجُل من كلِّ احلرائق
التي ُيشعُلها الكون التعيس..

نفط اخلليج..
أعمى كعشواء املوِت.

رأيت املنايا
 تعرب قرب خيمتنا

وتأخذ معها 
حلم الطفولة الغائب.
النفُط كأمة الصحراء 

يبطش بأحالم الواحات
ويقتلع احلياة من أعصاب الفقراء.

من عّلم يا أماه
هذا النفط العمى والغدر؟!..

والنواطري الذين حول مصائر النفط
سيئون كسواد عقل أمحق..

يتاجرون بنا

جتاُر الدِم
ويملؤون خزائنهم بالبغض،

واللعنات وأسوأ فنون اجلهل املستورد 
واملحيل.

أهيا الشتاء
كان جميُئِك نعمًة

واليوم تأيت كنقمٍة....
جداُر اخليمِة قصري

والسيُل عاٍل
فخذ مع سيولك

وجَع الوحِل
واصفرار احلقِد.

ما نفع كلِّ قمِم العرِب
وقدماي العاريتان

يغمرمها الوحل الوسُخ
كمجالسهم.

وثلج الشتاء األبيض
اليمحو سواد الغضب
يف قلب طفولٍة هرمت.

***

الموت برداً
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استثنائية

رسالة من قتيل
إحساٌس غريب:

إيّن أحس بأنه 
انتهى كلُّ يشء بيننا..

فال داعي للكالم اللطيف!!
عي بأهنا غيمُة صيف.. وال تدَّ

 كأّنك حتاولني جتميل
حلظة الفراق....

تقولني للجرح تبّسْم
وترسمني الدمع يف عينيَّ 

ندًى عىل أوراق.. 
كأّنك تلّونني دمَي النازَف

 كامِء زمزْم،
وتصّورين ماء البحر

 عذبًا ورقراقًا..

إنك تطلبني املستحيل
أنا مل أسمع مرًة

عن املوت اجلميل!!
علميني أنت

كيف يكون املوت اجلميل؟
رغبة أو قصة ال تنتهي..

شكرًا ألنك جرحتني
بكل لطف..

وقتلتني بمنتهى اللطف
شكرًا ألنك مشيِت

 يف جنازيت
يف أول صفٍّ

مشهٌد رومنيس
عندما وضعت الورد

عىل قربي
لقد كان فعاًل 

موقفًا نبيْل
و الورُد جدًا مجيْل.

رسقتي زهرة الوجدان
وزرعتي مكان الزهور

عطِشًا شقيًا ويابسًا.

رسالة من قتيل
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استثنائية
شكرًا يا سيديت

عىل هذا املوت اجلميْل....
قاتَِلتي:

إن هذه رسالتي األخرية 
فال تنتظري الرسائل من قتيْل...

لن تجرحيني***
لن جترحيني

فهذا القلُب جمروح..
وأغمدي السيَف

كي تشفى اجلروُح..
ال تستنزيف صربي

فال أنا أيوٌب،
وما عاَد جُيدي

مع اآلالِم تسبيُح،
وماعاَد ينصفني
سؤالك عني..

وماعاَد خيدعني
لو تبكي التامسيُح..

وما نفُع الشعوِر

لن تجرحيني
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استثنائية
بالذنِب وقد سبَق

السيُف العذَل
وكم عذرًا تستميُح

سأكمل وحدي
لو طاَل الطريُق..

وأسهُر الليَل
ترعاه املصابيُح..

واحتياجي لك
أصبحت أفقده..

لعلني شـُفيُت
و أشواقي تسرتيح

***

أرق
أرٌق أرٌق أرْق،

واشتياٌق ال ُيصدْق..
خياالٌت رقيقٌة

وإحساٌس هلا أرْق..
متّرين يف الباِل

كنسمٍة عذبٍة
تطرُق بابًا..

قبلِك مل ُيدْق
عُت يامن رشَّ
أبوابًا للهفته

ارفق بمن واىف
ومن َصدق..

ذاك عنواين
ها قد ألفته..

أرق
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استثنائية
ُمرَّ بالنبض

واسكن الرمق..
يا ساكَن القلِب
عبِقْت طيوُبه..
ياحبذا الساكُن
وحبذا ما َعَبْق

***

نسيتك هذا قراري
نسيتك وهذا قراري

وقلبي الرافض الختياري..
سيلفظه صدري كام 

ُيلفُظ النجم من مداِر..
إىل متى سأبقى أنا

وقلبي الضائُع يف شجاِر
إىل متى سيبقى ُحزُنِك

يرسي يف دمي وأفكاري.. 
سأحارب الرغبات وعينيِك..

لو قادين ذلك للّدماِر..
سأجتنَُّب ذكَر اسَمِك..
وأمجح غزوة أشعاري
بدأت معارُك النسياِن

واحرتقت ذكراك بناري
***

نسيتك هذا قراري
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استثنائية

 حق
ُ

العشق
هذا القلُق دائاًم
َع القلقا... ودَّ

سيميش مع هواِك
كيفام اتفقا..

َعّلُه ُيرضيِك ذاَك
السفنُي الذي
أسلَم رشاعيِه

للريِح وانطلقا
دونام وجهٍة
دون خريطٍة

ومالمُح وجهِك
ال أرجو هلا أفقا..

ما عاَد يغريه
عرُض بطوالٍت

أمام عينيك
يف التسهيِد ال أرقا..

أتعبه ُ اإلبحاُر
ضَد التياِر..

متّزَق الرشاُع 
والبحُر لن َيُرَقا

هدأت ْ ثورتُه
ومَخدْت ناُرها..

بناِر اليأِس
قلُبه احرتقا

ال يدري أ يرجُع
إىل شطآِن وحدتِه؟؟

أم ُيكمُل اإلبحاَر
أويطلُب الغرقا؟!

ُمّدي ذراعيك
لو مرًة لريى

أن املوَت وهٌم
ا.. وكان العشُق َحقَّ

و كان النضاُل
يف َسبِيِل عينِك

واجبًا قلبيًا
و انتصارًا حمققا...

***

 العشُق حق
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حرُب الكالِم
 أتعبتني حرُب الكالِم حبيبتي..

إحسايس أنَِّك 
ترقبني زالَّيت..

لتطلقي السهاَم 
يف ُكلِّ صوٍب..

كأنِك عمدًا ، 
تقصديَن ممايت!

أتريُد مويت فعاًل، 
وماذا فعلُت؟!!
 أترتُك السؤاَل 

لسوِء احتاماليت؟؟!!
وهي التي تدري 

بأن الفراَق
هلا انعتاُق

 ويل احتضارايت..
رسااليت التي 

ماعْدُت ارسلها
تعَب العتاُب 

من محل رسااليت!!
تعبُت االنتطاَر

 يف موانئ ِصمتِِك..
وصوُت الفراق ِ 
ينادي رشاعايت..
ملاذا ال تقول يل :

تعبَت احلننَي؟!
وضاق َصدُرُها

 بدفـىِء غمرايت؟!
أراُه يُعدُّ عيلَّ 
حتى أنفايس

ويتبعني
 كواحٍد من خيااليت

ملساُتُه الدافئُة
 ُتقلُق رشاشفي

وعطرُه الرجويلُّ 
حيتُل وسادايت

حرُب الكالمِ
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استثنائية
ملاذا ال تقول يل 

اعتق ذراعيَّ
فقيُد حبِك

 قد أدمى جناحايت
أنا عصفورٌة 

هتوى االنطالَق
و صدُرك ضاق َ

بانفعااليت
ماعاَد حضنُك

 ذاك يل وطنًا
هجرُت املنزَل

 وكمُّ الذكرياِت..
أصبحُت أشعُر: 

وجودي ُمتعبًا
وكلُّ هِم الكائنات، 

منَي آيت
وأن كالمي
 َعَلْيها ثقيٌل

وكانت ترقُّ 
لوقِع كلاميت

ثغُرها الباسم ُ

ِ غريٍب لكلِّ
عابٌس دومًا
 البتسامايت

عذٌب حديُثها 
مع غريي 

وهذا طبُعها، 
وتتحول يف حوارايت

تقُسو عيلَّ 
يف الوصِف، لطاملا

عاملُتها دومًا 
كإحدى األمرياِت..

ولست أغايل 
فهذا من حقها

أن ترتبع 
عىل عرش اجلميالِت

انطلقي ياعصفوريت
 َقْد انفتَح

قلبي عىل مرصاعيِه 
آلهايت..

املالُك احلارِس 
انتهْت ِخْدمتُه،

حرُب الكالمِ
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استثنائية
ى   فلملمي ما تبقَّ

من رفايت..
ولِـَم التهديُد 

بقتيل ُفرقًة
 ، أهلذا احلدِّ

تستبيُح حيايت؟!
أهلذا احلدِّ 

َرِخْصُت حتى
حسَب املزاِج 
َدْد هنايايت.. حُتَ
أيكوُن غريي 
قد احتَل قلَبها
والغدُر خيجُل 

من مالقايت
اليوُم أدركُت 

بأنني متعٌب
وحتتاُج أن تغفو

جراحايت
وبأنني وحيٌد 
بوجه أعدائي
وأمرييت توّقُع 

صَك وفايت
اليوم أيقنُت
 بأنني أحلُم

بأمريٍة ُتروى سريهُتا
يف احلكايات

فال تلَك األمريُة
 تأيت يومًا
وال احلاملُ

بات  يصحو من السُّ
أيكوُن غريي 
قد احتَل قلَبها
والغدُر خيجُل 

من مالقايت
***

حرُب الكالمِ
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نغم...
هل يوجد اسم

أرق وأنعْم..
وهل يوجد وصٌف

مل أقله لك
هل هنالك كالم

به مل أتكلْم
هل يوجد حنني
هل يوجد قلب

طوال العمر
يبقى بالنار مرضْم.

هل سأبقى العمَر
أداوي اجلراح؟!

وكأن السالم حمرْم
يا نبض رشياين

يا بوح أحزاين 
لقد أصبحت للوجدان 

أمجل اسْم.
حبيبتي

اعذري فيض أحالمي..
اعذري صوت آالمي
فُبعدك جعل االنتظار

موتًا حمتَّم..
أعجب 

أعجب من هدوئك يف الفراق..
ومن لومي يف االشتياق ،

وكأنك التعرفني بأنك
يف رشاييني الدم..

حبيبتي
يا ألف حبيبتي:

ال تلومي العاشق
بعد أن ذاق رحيق شفتيك

أو يكون طريَد الريح وغرب ورشق 
أنوثتك..

وأن يقول أحبِك بكل لغات العرب
والعجْم

نغم...
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صغيرتي
إىل متى ستبقني سؤايل املبهم

إىل متى سأبقى أحاول فهمك
دون أن أفهم.

إىل متى سأظل أسألك: أحتبينني؟
وأمتنى أن تقويل نعم..

متى سأرتاح قويل 
يامالكي!

مددت لك يدّي سحابة،
لعينيك تنام وتنعم

وأنت مددت يل اآله تسبقني،
ألحلق الوهم..

ما الذي يمكنني تقديمه لك
ومل يقدم..

ملاذا يطاردين الوجع؟!
ما متنحينني إياه أقّل من احلب واألحالم..

تدرين معانايت، 
بقلبي ألف أملٍ وأملْ.. حوايّس حتكي األمل

 وتكتُبه
يتأمل..

قيني تعبت يا صغرييت تعبت صدِّ
وأخاف أن أستسلم.

قلبي احلزين كلام قال أحبك
ابتسم.

ما الذي حتبه فيها، العذاب؟
قال نعم..

ا حتبه يّف أحبه ألهنَّ
واهلل يعلم..

أحبُّ كلَّ يشء منها فلوالها
ماعشقت ومل ُأغرم..

أحبُّ كلَّ يشء منها فلوالها
ماعشقت ومل ُأغرم..

***

صغيرتي
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على قيد العشق
ابقي حبيبتي..

لكي أبقى عىل قيد النبض..
ابقي يف قلبي

هنا متسع من احلياة
هنا يا حبيبتي

احلياة األبدية..
هنا تنام عيناك يقظانتني 

كجنون احلقول
 اخلرضاء..

من روعة املكان..
وتصحو

عىل القبالت الندية..
ابقي هنا

لكي أبقى عىل قيد احلنان

وأبقى يقظًا
كلام غفت عيناك
متوسدًة ذراعي

كوردٍة بني األغصان
ابقي عطرة

لكي أبقى دائم اخلرضة
بني ذراعيك

كالسنديان
ابقي أنت

كام أنت
حبيبتي ليس أكثر،

لكي أبقى
كام أنا..

وال أطلب أكثر
من جمّرد إنسان..

فأنا إن مل تكوين حبيبتي
بقايا إنسان..

***

على قيد العشق
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في حضرة الحسناء
حبيبتي:كم أنت مجيلٌة
كعادتِك هذا املساء..

وكم كان حضوُرك عطرًا
طغى عىل كل النساء...

وكم كنُت حمظوظًا برفقتِك
رأيُت الغريَة متأُل األجواء 

عذرت احلاسدين فحسنك
خيطف األنظار واألضواء.

حسنُك الليلَة كان كرياًم
وباذخًا يف السخاء

حسدت كأس املاء الذي
عّمدته الّشفُة احلمراء..

وأنا العطُش للثغِر ليتك،
منحتني رشف املاء

***

أمل
ويل يف الذين
أهواهم أمُل

أالَّ يصبح احلُب
يف لقياهم أملا..

وكأس جتّرعُت،
من طيِب مبسمه

أال يسقيني
بذلك الكأِس سام؟!
ال أجزع من املوت 

لو اخرتته يل!
وال أراك زرت غريي

لو كان حلام،
أودُّ من حبّي

الشديد أسجنه

في حضرة الحسناء  / أمل
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بني أضلعي وأسقيه ماشاء دما

لو مّست شفاهه 
نسمٌة عربت 

أوّد من غرييت
أن أشتم النسمة 

التلم عاشقًا
عىل غريٍة ذهبت 

بعقله بل مُل صارَخ احلُسن واللثام..
التعجبي مني

لو غضبت من يدك
أن حاولت لطفًا
من يٍد أن تسلام 

فيداك خلقتا 
لتغمرا يدي

وكل سالٍم باليد
عليك قد ُحرما

***

التخافي من هوانا
إن أكن نحاًل أغني

بني أزهاٍر وأيِك
أهجر الزهر ألجني

عساًل من شفتيِك
مل أنل من قبُل إال
قباًل من وجنتيِك

أوقفتني عند حّدي
نظرٌة من مقلتيِك
الختايف من هوانا 

فعلينا ما عليِك
إن شكوت هليب وجدي

إنام أشكو إليِك
فاطلبي ماشئِت مني 

فأنا بني يديِك
***

التخافي من هوانا
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لمع الشرار
اضحكي يل مثَل احلياِة تبّدت

لك يومًا يف بسمٍة وازدهاِر
وانظري يل مثل الشموس تراءت

يف جبني السامء وسط النهار
وافتحي للوداد كّوة نوٍر

كي أرى يف هواك الرّشار
جذوًة الشوِق يف فؤادي حننٌي

دافُق املوِج جارُف التيار
***

فراق
لقانا كان يف الرّس

وماكان الّلقا جهرا
وحزين اآلن يف صمٍت
وهذا احلزن يب أحرى

ولوحاولِت نسيانا 
لكانت خدعة كربى

وكيف اذا تالقينا
نشيُد حلبنا جرسا...

وبني الصمت واألحزان 
نبكي مّرًة أخرى

***

لمع الشرار / فراق
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حبيبة الروح
وقالوا كل ماقالوا

أمامي قول ترصيِح
شعرت برعشٍة جثمت

عىل صدري بتجريِح
هم مل يعلموا أين

أعيش يقلِب جمروِح
ملاذا كنت أهواِك

وكنت حبيبة الّروِح..
ألجلِك سوف أطوي
احلزن طّيا دون تلميح

***

هذا الصباح
كم أشتهي هذا الصباح

إيقاُظ احللوَة بيدي.
ألُسعد عنَي من َسِهَر

ليحظى الصبَح بالورِد.
وأطبُع قبلًة خشيْت
ختدُش ناعم اخلِد.

فيبتسُم ثغرها فرحًا
نوٌر يسطْع من الربِد.

صباح اخلرِي ألفظها
كوشوشِة طائٍر غرد.
نسائُم عطرها َعبقْت

لتزكي الناَر يف كبِد
فقلُت: َأنمِت وأنت غامرٌة
باقًة من الرحياِن والورد؟!

حبيبة الروح  / هذا الصباح
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استثنائية
ْبِت َأنمِت وقد رتَّ

للصبح موعدًا مع أحد؟!
فجاوبتني بكِل تفاخٍر

هذا العطُر من جسدي...
قطعُت حبل الوصل***

قطعُت حبَل الوصِل 
وكنت أعلُم

بأين قطعُت الوريَد
واهلل أعلُم

فتحُت رشياين 
لألحزاِن تعربُه

فتارًة دمعٌة سالْت
وتارًة دُم

خلَّفَت ُجرحًا 
لآلالم تسكنُه

فهال بغري النار
اجلرُح يلتئُم
محلُت الود

لغري أهله

قطعت حبل الوصل
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فضاع الود

وضاع التعب
وعاتبت قلبي

لسوء اختياري
فام نفع لومي
ونفع العتب

***

مراسُم دفْن 
ُكنا يف األمِس وكانا

أمجل ُمافينا هوانا
مالنا اليوَم َحسدنا

حبنا وهنانا....
بعد أن كان اهلوى
يستعري الوجد منا

يأخذ ما يشتهي منه
وباقي العشق ينثره

فيمأل الدنيا حنانا
رشبنا اهلَم طوعًا

وضاَع العمُر ارهتانا
واستسغنا الرشب منه

فسكرنا واعرتانا
كم ُرقينا من أعني ٍ

مراسُم دفْن
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وقرأنا القرآن فرضًا

حتى حفظته عنا
أبواٌب وجدرانا

وتلك الزوايا التي
رقصت عىل ضحكاتنا 

يومًا، َأنَّْت من ُبكانا 
حتفظ املرايا وجهك

وكل صورنا، أبحث
فال أجد نفيس

فأنت متلئني املكانا
ورسى السمُّ فينا

ومتّلك الرشيانا
فَقطعُت الوريَد ُأخرجه

ال جمفاًل وال امتنانا
فحبك أغىل من دمي

ويسكن الوجدانا
وكنت أظن بأنك

ستجددين يل دمي
بعشق كنت أرجوه
وكان باليأس عزانا

لكن أجهزِت عيلَّ

واستكملِت املراسم عنهم
بدفن ال يليق بمستوانا

وتركِت قلبي قتياًل
ينزف يف العراِء

وظننِت بأنه دمي
وقد كان النزف دمانا

فسال حنيني معه
عىل صحراء صمتك

وأزهر حبي الباقي
حبقًا وأقحوانا

لسِت بعُد مليكة قلبي
وال يرجوك احلناَن

فدعك من البكاء عليه
فالدمع ال حييي العظام

وال يعيد زمانا...
***

مراسُم دفْن
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مشت إلى قبره
غري متوجسة من القذائف التي تالحقها

لتمنعها من الوصول إليه
متيش باندفاع قطرة مطر

بإيامن راهب
بحب أم 

تودعه الوداع األخري
تزرع عىل قربه وردة برية

كانت قد التقطتها من 
بقايا الورود التي

تناثرت مع أشالئه لرتافقه
باقي الطريق.

دمعة 
ثم دمعة

فقبلُه رضا األم
***

أبحث عنك 
أبحث عنك 

وأنت مني
وأنت لروحي اهلدى 

والرفيْق
وبيني وبني الفراشة فرق 

إليك أنا ال أظل الطريْق
فنورك ال ُأخطْئُه دربًا

وال أستسيغ بغري رحيْق
فكيل إىل لقياك شوقًا

وكيل بذاك الشوق يضيْق
متر عيل الليايل طويلًة

فتنبض عنٌي وقلب يفيْق
***

مشت إلى قبره  / أبحث عنك
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