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تقــديـم
ومرتع  الفكري،  الإ�شعاع  منار  ب�شفتها  والرتاث  والفنون  الثقافة  وزارة 
الريادي  العزيزة قطر، لزالت تقوم بدورها  الثقافة اخل�شب يف دولتنا 
يف خدمة ع�شاق املعارف الإن�شانية ب�شتى �شورها وبكل جوانبها، مبا يفيد 

القارئ وي�شبع نهمه املتوقد.
فاإن  ال�شعراء،  به  ال�شاعر ويتميز  به  اأهم مايت�شف  فاإذا كان اجلمال هو 

الثقافة هي م�شدر ذلك اجلمال ومنبع عيونه.
ومن هذا املنطلق ي�ش اإدارة البحوث والدرا�شات الثقافية اأن تقدم لكم 
البابطني  اأع�شاء جممع  اأحد  لل�شاعر ب�شام علواين - وهو  ديوانًا جديدًا 

لل�شعراء العرب املعا�شين.
يف  وترقبونا  ر�شاكم  وينال  اإعجابكم  الإ�شدار  هذا  يروق  اأن  نتمنى 
الإ�شدارات القادمة لنوا�شل دورنا املمتد يف خدمة الثقافة والفن والرتاث 

مبا ي�شهم يف تعزيز التنمية الثقافية املحلية والعاملية.

اإدارة البحوث والدرا�شات الثقافية
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وُيحكى اأّن 
ها �شباَحِك ُمَعتٌَّق باأنفا�شِ

ٌب براَحتْيها �شّ واأنَّ حنّاَء اأ�شجاِرِك ُمَ
واأّن وجَهِك ُكَرويرُّ البيا�ِض متامًا 
كما لو اأّنِك تغت�شلنَي ب�شالِف قلِبها

واأّن امتداَدِك من َمنَْبِت احلقِل 
حّتى اكتماِل النهِر يف اأحداِقها

بْحاَنُكما؛  ف�شُ
باأيِّ الأبجدياِت ُت�شُق روُح الق�شيدِة

عنَيُتِك اأنِت واإيقاَع نبْ�شي
كّلما قيَل )�شورياَي( 

تلعثَم الكوُن يف ُنْطِق ا�شِمها
•

وُيحكى اأّن
�شباَحِك حمت�شُد احلننِي؛ 

ها اأرْدُت احت�شاَد املدائِن فوَق عر�شِ
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ل .. َتبِْك

ل .. تبِك،

واقراأ وْجَه َمْن ين�شاُب فيَك؛

لعلَّ م�شباحًا بقلِبَك يجتليْك

اأو َعلَّ غْيمًا عابرًا،

يختاُر �ْشوًا يف يديْك

هَي بع�ُض اأحزاِن اخلزامى

حنَي ت�شطاُف الروؤى يف مقلتيْك

هَي �شفحٌة بي�شاُء 

مْن طبِْع الأيائِل؛

حيُث حتدوها ال�شهوُل 

اإلى متاِع النوِر،

اآخِر الأ�شماِء 

يف وْعي ال�ّشجْر

هي رحلٌة يف الغيِب،

يف ملكوِت �شاراِت التعّجِب
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يف زغاريِد ال�شجْر 

هي حلظُة الأ�َشِف املُمانِع

يقظُة الرائي ملولِدِه،

وي�شاأُل �شمَتُه 

عْن متعِة الألواِن 

يف موِت ال�شَوْر

	•

عيناَك دامعتاِن؟ 

- ل

هي غابٌة زرقاُء 

متْتهُن اعتناَق النّهِر،

تبحُث عْن �شهيٍل عابٍر،

عّما ُتخّبُئ كرزٌة 

يف فْرِو ذّياَك ال�ّشحْر

هي رْبوُة الأزهاِر،

با، َه�ْشَه�شُة ال�شَّ

فو�شى اجلهاِت ال�شتِّ 
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يف وْجِد املطْر

هي اأنَت يف َتَرِف املنى،

و�شواَك اإْن اأزَف القدْر 

•

ل .. تبِك .. ل

اأراأْيَت 

اإْن مّدوا ظالَلَك 

يف ُرعاِف الغيِم،

بابِة ِك ال�شّ اأو نزعوَك مْن �َشَ

يف �شدمِي الروِح 

هْل يقُف الغناُء

ْة؟ اإذا ا�شتويَت على الأراِك كُقّبَ

اأراأْيَت 

اإْن حَملوَك مْن زْهِو الَفرا�ِض،

اإلى �ُشالِف الريِح 

يف كاأ�ِض املَدى

هْل ينْت�شي باحَلبِْو ثْغُر املَْقَبْة؟
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اأراأْيَت 

اإْن �شلبوَك،

اأو نرثوا ُرفاَتَك يف حراِك الرمِل

هْل يفُد الكالُم اإلى ُحطاِم املَْحَبْة؟

اأراأْيَت 

اإْن عيناَك خاَطهما الرّثى

ْهِو  وَتركَت خلَفَك يف َرغاِم ال�شَّ

اأ�شداَء ابتهاٍل، 

ذكرياٍت ل ُترى

وبقْيَت وحَدَك، 

مِت  ل ارجتاُف ال�شّ

ُيدفُئ ل�ْشعَة املا�شي، 

ول حتى الَكرى؟

ُع اأزهاٍر هْل ب�شْ

ُرمنَي على م�شارِف بوِحَك النائي

�شُتنبُت �شو�شنًا، اأو يا�شمينًا 

فوَق �شاهدِة الَورى؟
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	•
ل .. تبِك .. ل

واراأْف بحاِل الأر�ِض 
اإْن حاَن اللقاْء

�شبعوَن، اأو خم�شوَن،
اأو ع�ْشٌ �شواْء

كْن جاهزًا 
ملَء ابت�شامِتَك الع�شيَِّة،

ملَء روِحَك،
لَْت  ملَء ما ُحمِّ

، و�شوْء مْن ظلٍّ
وادخْل 

اإلى رحِم الَبهاِء؛
فاأنَت وحَدَك 

َمْن ُيحاوُرُه ال�شتاُء
واأنَت وحَدَك 

َمْن �شَيخت�ُش البقاْء
ل .. تبِك .. ل
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�َشاُب َنبي
»اإلى كائن من لغة؛ اأحمد بن احل�شني/ املُتنبي .. بْحثًا عْن اأنثاه«

اأحمُد 
يف الّطوِر ال�ّشابِع 
مْن اأطواِر �َشنابِلِه

زمٌن َيقتاُت 
هِو،  َح�شاَد الزَّ
قُل ف�شَتُه  وَي�شْ

ِمْن وْهِج املاِء،
وِمْن َنْعناِع توابِلِه

	•

اأحمُد 
ْف�شاِف من فْي�ِض ال�شَّ

اإذا يخطو 
طاُف الظلرُّ َي�شْ

َبراَح الُينبوِع ال�ّشاكِن 
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ْيِه يف كفَّ
واإذا ميتدرُّ اإلى اأُفٍق

تبَتلرُّ �شماٌء مْن غيماٍت
كانْت ترعى 

كال�ّشالِل على كتفْيِه
	•

اأحمُد 
مل يتجّل / ى 

وْحيًا يف الـ )اإنداءِة1(
حنَي رمتُْه الّرحمُة 

... يف اليمِّ
كاَن املْهُد اخل�شبيرُّ 

فاِت املْوِج َكو�ْشِم ُيطلرُّ على �ُشُ
مْل يدخْل اأحمُد 

يف َملكوِت اإرادِتِه
كاَن ُيجدوُل لَم اللغِو،

عِر ب�شرَيَتُه وَيجدُل مْن ناياِت ال�شِّ
1 -  قماط الوليد، قطعة من القما�ش يلتّف بها الوليد.
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ل مْل يدخْل 

�شْمَن و�شاِح الّروؤيا

لكْن دفعتُْه الّريُح 

اإلى اأدغاِل ُخ�شوبِتها

فا�شتدَّ حِلاُء غريزِتِه،

ِد  ومَتاهى فوَق اأدمِي ال�ّشْ

.. �شاَب نبي

	•

يا اأحمُد، 

يا َمْن اأرداُه النوُن 

بْهِة،  ِب�شنِي ال�شرُّ

بنَي خفايا الكاِف

وحاِء احلِب، احلوِت، 

اأ�شعَت يكوُن  

فكيَف ُت�شاُر 

اإلى رحِم املاِء،
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ول�شَت 

ْفِو،  ُفراَت ال�شَّ

ق�شْدُتَك )ُيوُن/ �ض(..؟

	•

يا اأحمُد: 

هْل حّرْرَت ر�شائَلها،

وترْكَت �شذى الكلماِت 

ُط قلَبْك؟ ... ُتنَقِّ

اأْم هْل اأعتْقَت ركاَب النوِر؛

لتدخَل اآلُف الريقاِت 

... ُتَفّقُط وْجَدْك؟

بْل كيَف 

بُرغِم �شياِم الروِح

طهوَت جناَح امل�ْشِك، 

واأطعْمَت الُيتَْم، 

�ُشكارى النَّْغِي، .. دَمْك؟

كيَف واأنَت 
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لقيُط الّده�شِة
ُت�ِشُع لالأيتاِم .. فَمْك؟

•••

يا اأحمُد: 
يا مراآَة النَّهِر،

ملاذا ُتلقي امراأٌة نهدْيها 
يف �شْهِو ُر�شاِبْك؟

وَتقدرُّ مياَهَك مْن ُدُبٍر
ل.. ل�شَت 

ِبُيو�ُشِف فتْنِتها
ل.. لي�شْت 

مْن فْرِط الُنّواِر النا�شِط 
فوَق فرادي�ِض ال�ّشهوِة 

... “َهْيَت لَك”
فعالَم ُتقاُد 

فرا�شاُت الوَلِه الظامي؟
حّتاَم ُتَقّد�ُض 
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يف َمر�شاِتَك 

... َهْيكَلَك؟

وملاذا حنَي نهاُرَك 

ي�شطُف �شاقيِه

تّت�شُع الُفرجُة 

�شاَد �شفاِفْك؟

 ُ كيَف ُتَف�شِّ

ْفِو  وحَي ال�شّ

اإذا ميُم املُتعِة 

ْر؟ يف رئتيَك تعكَّ

اأْم كيَف 

حُتاوُر ثاَء الأنثى

اإْن دثََّرها 

غاُء غياِبْك؟

اأَو يكفي ال�ّشاعَر 

اأْن َيْفَت�ضَّ 

�شكوَن ق�شيدِتِه
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عْن عذراَء 

بنكهِة اأْنثى

تكتنُز الدفَء، 

ُر �شم�شًا ُتَكوِّ

يف ملكوِت الليِل، 

واأنَت حتارُب 

... ُجنَْد الّتيِه؟

	•

يا اأحمُد 

قْل يل:

هْل ُينْ�شيَك 

هيُل اخليِل،  �شَ

ْهوَتُه واأنَت ُتعاقُر �شَ

بْحثًا عن وطٍن 

يف �شْكِل ق�شيَدْة؟

بْل كيَف َدراأَْت 

َهجرَي اخلْطِو 
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عِن الِقْرطا�ِض، 

عِن البيداِء؟

وكيَف تداَخَل 

ُب  فيَك اخِل�شْ

واأع�َشَب فيَك 

�شيُر املاِء؟

ومتى �شّكلَت 

�شايا الوْقِع،

واأنَت توؤمرُّ 

ُثغاَء الوْهِم،

وحت�شُن اأرداَف اخُلَيالِء؟

	•

قْل يل يا اأحمُد: 

كيَف راآَك الأعمى، 

حنَي َتخيُط 

ظالَل الأخ�ِش 

... يف الُطُرقاِت؟



َفات ُ 23َقاِرُئ ال�شرُّ

بْل كيَف َتغلَغَل 
دِو  حادي ال�شَّ

اإلى اأذٍن، 
اأ�شحْت َمقبَة الُظُلماِت؟

وعالَم اجتاَحَك 
وْحُل املوِت،

و�شيُفَك مغموٌد 

يف بيٍت �شعريٍّ
كالألِف املُت�شّلِق 

... ثغَر َدواِة؟
وكيَف �شاأُقِنُع 

ها؟ اأنثى الن�ضِّ بفار�شِ
حنَي يذوُب الّثلُج 

عِن احُلّمى، 
وُتدرُك اأنَك 

مثُل املعنى 
�شتموُت وحتيا 

يف �شومعِة الكلماِت؟  
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اأَْحتاُجني

حنَي ان�شطارَي 

يا ق�شيدُة هّيئي 

يل �شفحًة مْن نرج�ٍض، 

ومالءًة مّما ي�شوُغ احلُب 

يف َعتْماِتِه

ُف �شو�شنٍة  اأنا ن�شْ

على ثْدي ال�شباِح

ُف متثاٍل  ون�شْ

نُّطُه الروؤى؛ حُتَ

لأقوَم من ج�شدي 

اإلى عَتباِتِه 

اأحتاُجني يا ليُل 

فلُْتم�شْك �شفرَي ال�شاجياِت مُبهجتي

يا ليُل؛ 

اإْن حكَم الغناُء؛ 
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ف�َشّجني ناياِتِه

واإذا متارى يف حديقتي كوثٌر

فاِتِه ُقْد �شل�شبيَل الروِح يف �ُشُ

اأنا بْع�ُض ثرثرِة الكوؤو�ِض،

وكلرُّ ما خّباأَت يف كْرماِتِه

اأحتاُجني يا ليُل 

ما لَك ت�شتفزرُّ مدامعي،

وحُتيُل اأوردتي �شفاَف ُرفاِتِه؟

هَي �شفحٌة حمراُء 

حّرَرها دمي،

وبقّيٌة مْن �شاعٍر بدواِتِه

يا ليُل 

خّلتْني الق�شيدُة هام�شًا

حنَي ا�شتقاَل الن�ضرُّ مْن كلماِتِه

اأحتاُجني، 

يا ليُل؛ مللْم ما تداعى 

مْن متاِع الظلِّ يف ُغرِف ال�شدى،
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ثّم ا�شتِو �شجرًا على رْبواِتِه
واإذا عدْوَت خالَل اأجنحِة الَفرا�ِض،

فُمّدين طيفًا على �ُشِر املراعي؛ 
عّلُه يرتاُد نب�شَي، اأو يعوَد لذاِتِه

واإذا تعرّثِت اخلطى بحروفِه
فْينْق ق�شيدي مْن لظى ُخْطواِتِه

يا ليُل: 
ما نفُع اخل�شوِع ب�شجدٍة

اإّما ُيغادُر �شاعٌر �شَلواِتِه؟
اأحتاُجني 

ِد  ملَء التهجرُّ
يا ق�شيدُة؛ فافتحي 
حمراَب وجهي، 

وادخلي جنّاِتِه
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غاَرْك ... يا وطْن

مّما يتطايُر مْن طب�شوِرَك 

يا اأ�شتاَذ العربّيْة

مللْمنا حْرَف احلرّيْة

ونرثناها ... مْل ندِر

باأنَّ نهارًا مكتمَل ال�ّشْم�ِض،

يُحطرُّ على �ُشفاِت الّروِح،

ويغ�شُل مْن ُرُدهاِت الأم�ِض

، ورْج�َض القهِر، �شقيَع الّذلِّ

ْحِو َنبيَّْه ومُيطُر يف غيماِت ال�شَّ

مْل ندِر باأنَّ اأباطرَة

املوِت، ال�ّشحِق، الظلِم،

�َشت�شقُط يف داراِت الورِد

على عتباِت الوهِم، 

ت�شرُي هباًء من�شّيا

وباأنَّ بالدًا 



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 28

يرتُع فيها اخلوُف �شتنه�ُض

اأنَّ بالدًا 

ت�شكُن اأقبيَة اجلالِد

�شتنف�ُض عنها اآَه العتْمِة،

تغ�شُل بيدَرها، 

وُتعدرُّ رغيَف الأبدّيْة

	•"

يا اأ�شتاَذ النحِو .. بياَنْك

لرُّ ل�شاَنْك ْهِو ي�شُ حنَي ح�شاُر الزَّ

َمْن يقراأ ترجمَة الوْحِي،

مِت َعياَنْك؟ وين�ُش فوَق حباِل ال�شْ

َمْن ير�شُق وجَهَك بالكلماِت،

وُيدخُل قلَبَك يف الأفياِء

ُيديُر عليَك �شفاَف الأمِن

اإذا غادَرَك اللوُن الأزرُق؛ 

اأق�شُد خاَنْك؟

َمْن ُي�شعُل زيتوَن �شاِج الوقِت



َفات ُ 29َقاِرُئ ال�شرُّ

على حلكاِت النف�ِض، وفو�شى الفكِر

اإذا النعناُع البْكُر تخّلى؛ 

اأق�شُد عاَف  ح�شاَنْك؟

َمْن ي�شقي اأزهاَر الوجِد

ُيراوُد �شنبلًة عْن �شْحِر الربوِة

ْة؟ اإْن �شادْتها حنَي الغفِو ر�شا�شَ

اأَو لي�َض املوُت لبا�َض الهيبِة

حنَي احلّرُة 

تلَب�ُض يوَم زفاِف الغيِم تالًل

ْة؟ تغر�ُض يف اأْفياِء البيِت اأ�شا�شَ

اأَو لي�شْت اأطفاُل النَّْدهِة

�َشْعَي الروِح اإلى الروِح الثكلى؟

َمْن يقت�ضرُّ ملقتِلها، 

اإْن فاَح �شذاها يف ثورتنا؟

َمْن يوقُف زْحَف ال�ّشِو 

اإذا جاَء يرُدّ العطَر

اإلى  ميالِد الرو�ِض، 



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 30

ْه؟ وراَم ق�شا�شَ

	•

�شَخ الأ�شتاُذ،

ويف اللوِح املْحفوِظ كتْب:

وطني،

اأيرُّ عاٍر لأجياٍل؛

اإذا الإعالُم كذْب

	•

اأراأيَت دمًا ناريَّ القْمِح،

َيخطرُّ على عتباِتَك وْجَدْه؟

اأراأيَت نهارًا جوريَّ الفجِر،

ُي�َشُِّح يف ُرُدهاِتَك جمَدْه؟

اأراأيَت الورَد، 

ُم فوَق ظالِمَك قْيَدْه؟ ُيحطِّ

اأراأيَت النّهَر يفكرُّ �شواَر الأ�ِش،

وُيرتُع فوَق �شهوِلَك نْهَدْه؟

اأراأيَت �شياَط القْهِر 



َفات ُ 31َقاِرُئ ال�شرُّ

على َج�شِد الدوريِّ

العابِر يف اأ�ْشالِك حناجِرنا

كيَف ي�شوُغ �شتاًء حّمى؟

كيَف ُي�شّظي الثلُج ن�شيَدْه؟

بْل كيَف حتالَف فيَك 

ال�شيُح مَع الن�شيِن،

وكيَف ت�شامَن فيَك 

الفلرُّ املدينرُّ مَع ال�شّباِر اجلبليِّ

وكيَف ت�شافَح فيَك 

الفكُر الغيبيرُّ مَع الو�شعيِّ

وكيَف جتّلى �شوُت اللِه

فِح،  على ناقو�ِض ال�شَّ

ويف مئذنِة اجلرِح،

وكيَف ُيوّحُد هذا املوُت حدوَدْه؟

	•

رفَع الأ�شتاُذ 

اإلى اللْوِح املْحفوِظ يَدا



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 32

وغدا كر�شوٍل 

يف قاِع اللفِظ 

يفكرُّ غَدا

اأعرْب 

، ما فوَق اخلطِّ

ودْع 

ْطِر بدا ما دوَن ال�شَّ

	•

وطني؛

ل اإعراَب يطاُل مداْك

ل تعريَف يحدرُّ �شذاْك

اإْن تُك يف الإعراِب منادى؛

فالأنَّ اأوابَد تاريِخ الأر�ِض

ُتعانُق فوَق جباِه الغيِم ُرباْك

	•

نف�َض الأ�شتاُذ

على �شباِك ف�شاحِتنا 



َفات ُ 33َقاِرُئ ال�شرُّ

طب�شوَر البهجِة، 
ثّم تال 

من قب�ِض الأنواِر ِب�شاَرْة
وطٌن ي�شتلهُم قّوَتُه 

مْن دْفِء �شنابِلِه
ل رْيَب �شَي�شنُع غاَرْه

ل رْيَب �شَي�شنُع غاَرْه



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 34

�شّيَدُة الـ )َبامبو2(
“اإليها ذات درد�شة في�ض بوكية”

 ،  ج�شٌد مَن احلبِق الدم�شقيِّ
 ، والنعناِع الفل�شطينيِّ

 ورق�شاِت الـ )بانتيو3(
كيَف لن�ضٍّ 

اأْن تت�شّكَل فيِه تلَك الأقانيُم،
ووجُهها غائٌم اإل من مياماٍت،

حتملَْن نفحاِت الـ )َلْيكِم4( 
اإلى َغَب�ِض الروؤى؟

، �شاأكوُن كما ي�شتهي الن�ضرُّ
حنَي يرجتُلُه النِّيُل 

يف انحناءاِت الق�شْب
اأو كزجاٍج مي�ّشُه الدفُء؛

فيتوكاأُ الغماُم على خّطها ال�شتوائّي
2 -  البامبو: اخليزران، نبات ق�صبي.

3 -  البانتيو: رق�صة �صودانية.
4 -  الليكم : عطر �صوداين.



َفات ُ 35َقاِرُئ ال�شرُّ

�شاأكوُن انعكا�َشها 

فوَق م�شاحيِق اأنثى 

يف ذاكرٍة حبقّيٍة، 

 وج�شٍد تعجُنُه الـ )درد�شْة( 
هو وجُهها حنَي ُتزغرُدُه الينابيُع 

ي�شرُي مراآًة لوطٍن تت�شّهاُه الع�شافرُي

	•

قلُت: �شباُحِك 

 ... �شباحانا 

حنَي يرت�شفاِن قهوَة اللغِو 

دفِة   على �شفاِف ال�شّ
ل يحقرُّ للنهِر 

 اأْن يعتذَر عن ال�شفِو 
عليِه اأْن يدعَو الروابي؛ 

لتفكَّ اأزراَر الده�شِة

 اأْن ميدَّ وجهَي �شفًة ل�شطباِحِك 
واأْن ي�شتبدَل اأ�شابعي 



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 36

باأ�شجارِك امل�شيئِة

واأنا اأعُب �شفتيِك بزورٍق 

ل يت�شُع اإل ق�شيدتي،

ق�شيدتي التي تفتُح �شّفتيها؛ 

لولدِة كائِنها املائّي

َلعّلُه اأنثى من �شماٍء 

ُقّبتاها امل�شجُد الأمويرُّ والأق�شى

فكيَف لزورقي اخل�شبيِّ

اأْن ي�شتلهَم 

َحلْمتنِي خا�شعتنْي يف منفاي؟

وكيَف للكالِم الفرتا�شيِّ

اأْن يفكَّ تلعثَم الوحِي 

يف امت�شاِق روؤاي؟

وكيَف يل، 

واأنا املحا�ُش باملوِت والر�شا�ِض

اأْن اأفتَح الهواَء على نافذِة القلِب؛

كي اأجّفَف املوتى 



َفات ُ 37َقاِرُئ ال�شرُّ

على ح�شريِة رئتي؟

كيَف يل يا �شيدَة البامبو

اأْن اأكفكَف دَم القمِح؛

لأ�شنَع فطائَر اجلبنِة وال�شعرِت،

واأ�شطاَف على �شاهدِة �شباي؟

كيَف يل حنَي �شباُحِك

يغتاُب َتبْغي وفنجاَن دمي

اأْن اأنظَر اإلى ن�شِف ارت�شايف

واأنا اإما قتيٌل اأوقتيْل؟

هَو املوُت 

اإْذ يجتاُح القرى،

اِت  ويحفُر حلَد القبَّ

يف ذاكرِة احل�شائ�ِض

كيف ليخ�شوِر اأوردتي

اأْن ي�شيَء املراعي 

يف كرنفاِل وجهي،

وهَو ُيلملُم ما ت�شّظى مْن ُقراي؟



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 38

	•
واأنا حيُث يبتكُر ال�شوُء �شورَتِك

األوُذ مبقاِم اخليزراِن، 
اأ�شنُع كوخًا مْن تراويِح خ�ِشِك، واأهازيِج الغياِب؛

خ�ُشِك مالُذ البامبو،
وغيابي 

حنَي األت�ّض على الغاباِت
متدرُّ ُيخ�شوَرها اإلى �شْفِح ماِئِك

وحنَي يتاأخُر احلماُم عِن الهديِل
اأدرُك اأّن نوَمها الفلكيَّ 

يف �ُشدرِة عينيِك
يرتُل اأحالَمِك يف النهو�ِض،

واأّن امل�شافَة 
بنَي العقيِق و�ُشمرِة اجلداوِل
اأقرُب مْن ُتفاحِة )حواَء(، 

ون�شيِج )بينلوَب5(
ول عودَة لـ )اآدَم( جّدي، 

5 -  بينلوب: ابنة ملك اإ�صربطة اإيكاريو�ش، منوذج الزوجة الوفية التي تكر�ش ما    تبقى من حياتها 
يف �نتظار زوجها �لغائب �أودي�سيو�س.



َفات ُ 39َقاِرُئ ال�شرُّ

ول لـ )اأودي�شيو�ض6(
مَن ال�شماِء ال�شاكنِة قلبي

قلبي = 
حبُة قمٍح هوْت مْن منقاِر ع�شفوٍر،

وا�شتوطنْت ج�شدي، 
اأو هكذا قلِت

ج�شدي = 
رماٌل متحركٌة 

يف ربعَي اخلايل
اإل مْن �شاهدٍة لأقداِم التاريِخ،

و�شاللٍت لنهٍر تائٍه يف الالزورِد 
قلُت
	•

واأنِت مديدُة الناياِت
تعزفنَي لوطٍن 

يقتُل )�شيزيَف7( ـُه،
6 -  اأودي�صيو�ش: هو ملك اإيثاكا الأ�صطوري، ترك بلده كي يكون من قادة حرب طروادة، 

و�ساحب فكرة �حل�سان.
7 -  �صيزيف: �صخ�صية اأ�صطورية ماكرة عاقبه الإله زيو�ش باأن يدحرج بال انقطاع اإلى قمة اجلبل 

�سخرة تعود لتهوي �إلى �لأ�سفل ب�سبب ثقلها.



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 40

وي�شُب نبيَذ دِمِه 

على �ُشِف ال�شتاْء

ول اأذكُر من �شتائي 

�شوى اأكفِّ اأطفاٍل

يرتديها ال�شقيُع، 

وهم يجروَن حقَلهْم

مْن نا�شيِة النهِر 

اإلى اأخم�ِض الوحِل،

ويرتقبوَن ك�شتناَء نهاِرهْم؛ 

كيما ُيفيُق

اأقوُل ال�شتاَء، 

ونحُن على اأُهبِة العيِد نغفو، 

نا ُمعّتٌق بالأراجيِح وجديُد مالب�شِ

والأهازيُج ل تغفو، 

ُمعّلقٌة كالـ )تلفريِك(

بنَي �شفتنِي مولعتنِي بال�شحِو ...



َفات ُ 41َقاِرُئ ال�شرُّ

اأرى اأيّن وثرُي الذكرياِت، 

واأّن ناَيِك

غادَر قامَة احلزِن 

اإلى دفِء الغياِب

لكنني اأ�شرُي بّحِة الق�شِب، 

وارجتاِف الـ )كمنجاِت(

ُتراين كذبُت 

حنَي ا�شتبحُت اأعياَد الطفولِة،

وارتديُت غاباِتِك 

خارجًا من �شهوِة املوِت

اإلى �شقيِع الفقِد، 

وتيِه القرنفِل يف راحتْيِك؟

اأْم ا�شتبدلُت حدائَق اأحالمي

بقٍب يت�شُع العيَد، 

واأبجدياِت الفرِح امل�شتهى

فيا اأيُتها الذاُت الثكلى:

 ، تعايَلْ



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 42

اأَعّزِك، واأم�شِح الوطَن
مْن زوايا عينيِك املرّمدتنِي

 ، تعايَلْ
نُلْذ مبوٍت قريٍب بحجِم دمي

 ، تعايَلْ
ُنِعدرُّ يل كفنًا بربِع ق�شيدْة



َفات ُ 43َقاِرُئ ال�شرُّ

قارُئ ال�ّشُفات

فاِت اأنا قارُئ ال�شرُّ

فال تن�شوا اأرواَحكم

فوَق اأ�شالِك الهواْء

واأنا زفرُيكم حنَي يت�شّلُل الليُل 

عتمَة اأج�شاِدكم الطرّيِة 

كِفرا�ٍض طازٍج للنوْم

اأّيها الهائموَن يف احللْم 

دعوا النوافَذ 

تلَت�ضرُّ ُعْرَي ال�شوِء

حتى اأزفَر عرائي 

على ر�شيف الهباْء

ما عاَد يف كوى الروِح 

اأع�شا�ٌض للح�شا�شني

واحلديقُة التي 

كانت مالذًا للفرا�شاِت 



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 44

... ا�شتقالْت 

بعد اأْن بلغْت 

�شّن التكاِء على الآنيْة

وحَده الفراُغ، 

ونقطٌة يف اجلداِر الدائريِّ

�شيُر ا�شتلقائَي الأخرْي

•

اأنا الغريْب 

مل يبَق يف ج�شدي

مكاٌن يّت�شُع لأقداِم ال�شوارِع

ُه املقاهي اأو دٌم متت�شرُّ

ها الهواْء �شُ اأو رئٌة يتنفَّ

مل يبَق فيِه �شوى الليِل

لَِّم اخل�شبيِّ وقبلِة ال�شرُّ

يف زقاِق وطٍن يحرتْق

•

اأّيها الغريُب،



َفات ُ 45َقاِرُئ ال�شرُّ

ما الذي يراُه الآخروَن فيَك،

واأنَت متداخُل العتمِة، 

طاعُن العجِز، 

يعرتيَك اليَب�ُض، 

ل تذكُر من مدِنَك 

�شوى الدهاليِز واملنحدراِت 

واملطّباِت والأقبيْة 

ومن ن�شاِئَك، 

�شوى ان�شقاِقهنَّ عن رتيِب الن�ضِّ 

حنَي انح�شاِرَك يف املجاْز

وما الذي ل تراُه فيْك؟

الآخريَن،

وقد �شلبوَك 

خارَج اأ�شواِر الذاكرْة، 

ال�شتاَء، 

واأنَت حتدو غيوَمه 

نحَو اأدغاِل وهِمَك، 



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 46

مدَنَك، 

واأنَت منفّي اإليها 

رغَم ح�شوِرَك الق�شيِّ 

يف الغياْب

•

يف العتمِة

حيُث القبعاُت 

خاويٌة من الروؤو�ِض

واملعاطُف بكامِل هيبِتها 

تتناوُل �شتاَءها 

كزوادٍة ملدينٍة نا�شجِة الغيْم

وحيُث ظلرَُّك 

من�شغٌل بالعابريَن عليِه

واأنَت 

كالأبلِه مزدحٌم باجلهاِت

اأنُفَك متٌب كيميائيٌّ 

يتحّرى اليا�شمنَي
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�ُض،  ظهُرَك يتقوَّ
والذكرياُت ل تنحني 

واأنَت معجوٌن من نَهٍر وخ�شٍب
تتلّم�ُض حرا�شَفَك 

كلما عَب امللُح قلَبْك
اأّيها الغريُب 

يف مدِن الرمِل وامللِح:
الأمواُج ل تعمُر وطنًا

والرمُل ل ميلُك ذاكرْة
•
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ل تن�َض قلَبْك 8
اأّيها الغريُب:

واأنَت تنه�ُض من ليِلَك 
ُمَبلال بالنوِم والرتخاِء

ل تن�َض قلَبْك
واأنَت تزيُح ال�شتائَر؛ 

كي يت�شّلل ال�شبُح حوائَط الذكرى
ل تن�َض قلَبْك

واأنَت ت�شطُف وجَهَك باأنفا�ِض ال�شباِح
ل تن�َض قلَبْك

واأنَت تذهُب اإلى الآخريَن 
هم- - اأنَت و�شواَك وبع�شِ

ل تن�َض قلَبْك
وحنَي تعوُد اإليَك، 

اإلى كائناتك 
م�شتوفيًا زهَوَك

بَْحْك ل تن�َض �شُ
8 -  اإلى ال�صاعر حممود دروي�ش يف رائعته “فّكر بغريك”
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ِاْحِتماُل املَنْفى

يحُدُث 
اأْن اأموَت 

على �شبيِل املنْفى
فاأُدفُن يف مقبِة )اأبو هامور9( 

بعَد حّماٍم 
مبياٍه بحرّيٍة ماحلٍة،

واأُْنَعى 
كاأيِّ مْكفوٍل َق�شى، 

اأو وافٍد هَلْك
وبعَد ثالٍث مَن الوقِت 

قْد تكوُن مْن �شاعٍة اأو �شهٍر اأو �َشنٍة
�َشيتبّخُر ج�َشدَي النْهريرُّ 

بفعِل جحيِم ال�شحارى
اأو يرتّمُل؛ 

9 -  مقربة يف الدوحة.
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اأْي ُي�شبُح رْمال كربعهُم اخلايل
ثمَّ ل ُيفَتُح القُب؛ 

حيُث تت�شّظى رمايَل،
اأو تتناثُر 

ِل عا�شفٍة من الـ )ّطوِز10(  مع اأوَّ
فال اأحَد يعرُفني؛ 

ليتح�ّش�َض اأزهاَر َمْن وّدعوا، 
اأو �َشّيعوا بدافِع الثواِب،

ِر الوطْن  ول اأحَد يقراأُ �شاهدَة ُمَعفَّ
وينتهي القوُل عنَدئٍذ؛ 

ِليبداأ احتماٌل جديٌد
•

فيحُدُث 
اأْن اأموَت؛ 

فاأُدفَن يف مقبِة )�شيحني11(
- ُملتقى الأهِل والأ�شدقاِء 

10 -  عا�صفة رملية.
11 -  مقربة يف مدينة )حماة(
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ْوا- والع�شريِة مّمْن ق�شَ

بعَد اأْن ُيغ�ّشَلني املُ�َشّيعوَن 

بدموِعهم واأْوراِدهم،

وما فاَح من تالوِة قلوِبهم على روحي 

هناَك �شُيحَمُل ج�شدي على هاماِتهم

مْن باِب داِرنا 

-يف احليِّ الذي يعرُفني- 

اإلى مثْواَي الأخرِي

َعنيُت قْبًا بحجِم جثماين، 

و�شاهدًة حجرّيًة ت�شمُد اإلى حنْي

�شتكوُن مبثابِة بطاقٍة �شخ�شّيٍة 

ُتَوّثُق موتَي يف �شجلِّ الراحلنَي،

وُتعّرُف العابريَن 

على الثاوي يف هذِه احلفرِة 

غرِي النائيِة عن مالحمي

�شُيقاُم العزاُء بي ثالثًا 

فال اأُكّلُم النّا�َض؛
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َعنَيُت الثاويَن يف احُلَفِر املجاورْة

تنِي  �شاأ�شَخ�ُض بعينيَّ املُغَم�شَ

واأتفّح�ُض القادمنَي والراحلنَي 

من باب الف�شوِل، 

هم،  �شاأعدرُّ

واأرُقُب ما اأُمررُّ بِه 

من �ُشفاِت حبيباتي؛

لأوّثَق رحلَة اخلروِج من ف�شائِه 

- اأعني وطني- 

وتكوينَي اجلديَد يف رِحِمِه 

فبعَد دهٍر من عُمِر الرتاِب 

�شاأَْنُبُت بفعِل تعاقِب الف�شوِل 

، �شجرًة بنكهِة الرّماِن الذي كنُت اأحبرُّ

، بِْحها يف رئتيَّ اأو ع�ْشبًا ُمنَّدًى ك�شُ

اأو وردًة ُت�شيُء رهافَة احلياِء،

ثّم يحُدُث اأْن يتواعَد عا�شقاِن عندي؛

اأق�شُد �شجرَة الرّماِن قرَب نْهِر الأوفياِء
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على اعتباِر ما �شيحُدُث بعَد دْهٍر،

ثمَّ ُيخّلداِن ذاَك اللقاَء؛

�شري�شُم لها قلبًا 

فوَق قلبَي �شدفًة

و�شْهمًا من حلاِظ عينيها 

�شيخرتُق الُبطنْيَ الأميَن

وعّدَة قطراٍت 

من دٍم ُي�شبُهني،

ثمَّ ميررُّ دهٌر اآخُر 

اأجفرُّ فيِه واأذوي

�شيفرُح اخل�ّشابون بج�شدي،

فاأُ�شاَر اإلى عّدِة احتمالٍت؛ كـ اأْن:

اأ�شرَي قطعَة بزٍل 

يجمُعها طفٌل ياباينٌّ

جَل الرابعَة  اأو الرِّ

يف �شيِر عجوٍز اإجنليزيٍّ

اأو حّمالَة �شالٍت 
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ملراهقٍة فرن�شّيٍة على حممِل الوْعِد

اأو اإحدى املالعِق 

يف مطعٍم �شينيٍّ 

اأو اأيَّ احتماٍل ُيوؤّكُد ا�شتحقاقَي 

يف اأْن اأكوَن �شفريًا 

اأمّثُل وطني 

عنَدما كنُت يف احلياِة الأولى؛ 

اأق�شُد ما قبَل املَنْفى

	•

وقْد يحُدُث اأْن 

يفرَح اخل�ّشابوَن بج�شدي؛ 

فاأُ�شاَر اإلى اآلٍة حْدباَء 

اأق�شُد تابوتًا يف فْقِه الفْقِر، 

ونْع�شًا يف قامو�ِض الغنى

عنَدها 

�شاأَحمُل اأج�شاَدكُم الباردَة 

اإلى مقبٍة 
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ني ا�شُمها، ل يهمرُّ
فبعَد دهٍر �شتنبتوَن 
كاأيِّ ُحُلٍم ُم�َشّجى 

يف ذاكرِة الوطْن
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الَوَطْن.. خارَج اجُلْغرافيا

 الوطْن 
اأْن تفتَح باَب خزانِتَك؛ 

لُتخرَج الغرفَة مْن جتاعيِد قلِبَك، 
واأنَت حتِلُق 

ما تبّقى من الع�شِب 
عن ُمنْحنياِت روِحَك، 

ثّم ت�شاأُل املراآُة عْن وجِه ال�ّشَبِه 
بنَي قامِتَك و)جنينة اأّم احل�شن(12.

	•

الوطْن 
اأْن ُيزهَر القمُح 

على �شفتيَك 
باِح،  واأنَت ترت�شُف لثْغَة ال�شّ

اأو يتعّلَق احلقُل باإزاِرَك، 

12 -  حديقة تتّو�صط مدينة حماة وحتبو على راحة نهر العا�صي.
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واأنَت تقوُد وجَهَك 

اإلى الوظيفِة، 

ُمَبّلاًل بالـ )عا�شي(، 

و�شفاُهَك ع�شّيُة الرتواْء.

•

الوطْن 

( بنَي اأ�شابِعَك،  اأْن ينبَت الـ )حيرُّ

واأنَت تكتُب )�شجرَة رّماٍن( 

على �شا�شِة الـ ) اآي باْد (.

	•"

الوطْن 

ْن اأ�شاَء اإليَك؛  َفَح عمَّ اأْن ت�شْ

لأنَّ )جاهَتـ( ـُه �شورٌة 

ممَّْن تعّتَق يف الذاكرِة 

َكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ِوْحياة الغوايل(.

	•"
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الوطْن 

اأْن ُتَوّقَع اآخَر تنبيٍه 

ٍه اإليَك مْن مديِرَك فقْط؛  ُموجَّ

لأنَُّه األقى القب�َض عليَك 

ُمتلبِّ�شًا با�شتهاِئَك 

�ض بزيت(  الـ )ُحمرُّ

مَع رفقٍة �شكنوَك 

ك�شجرِة الـ )اأكا�شيا( 

على الر�شيِف املقابِل ده�شِتْك.

•

الوطْن 

األ تبحَث كثريًا 

عن القا�شِم امل�شرتِك 

ذاِت واآيِة الكر�شّي،  بنَي املُعوِّ

ومئذنِة جامِع الـ )اإح�شاِن(، 

وِف التي ل تدري  وكنزِة ال�شّ

مَل اأتيَت بها اإلى مدينٍة 
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فقدْت �شتاَءها 

عنَد تقاطِع خطِّ احلننِي 

مع خطِّ ال�شتواْء

•

الوطْن 

اأْن تلت�ّض فنجاَن قهوِتَك 

فال جتَد فيِه دربًا طوياًل، 

ًة(،  ول )ُبقجًة اأو �ُشّ

اأو ثعابنَي اأو ثرثرْة،

لكنَّك 

ُم يف قْعِرِه  عنَدما تب�شُ

�شيظهُر لَك قلُب )اأّم اأحمد(؛ 

ليفرت�َض َثراَءَك، 

ويوؤّكَد منفاْك.  

•

الوطن؛

»ما حكَّ جلَدَك مثُل ظفِرَك«
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كاأْن تاأخَذ الأ�شجاَر 

�ِض روِحَك يف نزهٍة اإلى ُمتنَفَّ

 اأو تبتلَع ريَقَك جّيدا؛ 

حتى يتجدوَل النبُع يف �شاييِنَك

 اأو تفتَح م�شاماِت جلِدَك 

مالذًا لأعرا�ِض احل�شا�شني

اأو جتعَل من روِحَك 

قارورًة لأنفا�ِض ال�شذى

...

واأْن تكوَن 

اأنَت 

بريئا من دِمهم، 

ومتهمًا 

باقرتاِف الروِح يف اأج�شاِدهم.

	•

الوطْن 

ذاك املراهُق يف عينيَك، 
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واأنَت تكتُب اأولى ق�شائِد اليا�شمنْي

اأو حنَي تاأمتُن الـدوايل 

على اأ�شماِء حبيباِتَك؛ 

فت�شي بهّن لأزهار الَولْه

•

 الوطْن 
ُه مْن ُفتاِت اأرواِح املُتعبنَي؛  ما تلمرُّ

فتطعَمُه ع�شافرَي اللغِة، 

اأو ُتعّلَقَه على �َشَعِف املَجاِز، 

اأو ُتقبَِّلُه، وتلم�َض بِه جبينََك، 

ثّم تركُنُه يف هام�ِض البيا�ْض.

•

الوطْن 

انتكا�ُشَك؛ 

كلما اأمعنَْت يف احلبِّ 

... غادَرَك املطْر

وانت�شاُرَك؛ 
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عندما ي�شيُء وجُهَك 

يف و�شادِة من حتّبْ
•

والوطْن 
كاأيِّ �شيٍء جميٍل ُمنتَظْر.
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البّوابُة رقم / 4 /

/ ال�شادة امل�شافرين على الرحلة رقم 2014 

واملغادرة اإلى )...( التوّجُه اإلى البوابِة رقم 4 /

- امل�شهُد الأوُل:

مل اأنتبْه متامًا واأنا اأتلّم�ُض/ ُظ رائحَتكم، 

وجيُب قلبي متوّقٌف عنَد ال�شاعِة الرابعْة

الرابعة من �شباح يوٍم تائٍه يف التقاومْي

تت�شلُل عقارُبها يف �شاييني، 

وتلدُغ كرياِت دمي البي�شاَء

) البيا�ُض انطفاٌء، وحدٌّ يف�شُل عينّي عن عينّيْ

كانقطاِع تّياٍر كهربائّي عن جهاِز تنّف�ٍض ا�شطناعّيْ

اأو كتوّقِف �شاحنٍة فوَق ج�شٍد طرّيْ

اأو اللحظُة الأولى لغريٍق مكّبٍل ُتغلُق املياُه اأنَفُه،

ثمَّ تت�شّمُر �شهقُتُه الأخريُة يف الال �شيْء (
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ال�شاعُة الدائريُة املعلقُة يف بهو �شالتنا 

تراقُبني واأنا اأحزُم وجوَهكم يف حقيبِة القلْب

/ قلبي الـ ي�شرُي على خطٍّ اأفقّيْ /

دخَل اإخوتي احلقيبَة من دون عناْء

مل اأكْن بيو�شَف يومًا، واأبي مل يكْن يعقوَب كاأبيِه

اإخوتي مل يحتالوا عليه، وما اأخذوين منه،

وما رموين يف غيابِة اجُلبِّ .. اأبدًا

اأنا َمْن �شعى اإليِه، ورميُتني يف قعِرِه 

ومت�شكُت بعزلِتِه كُطحلٍب من�شّيْ

ثّم اآليُت األ اأ�شتجيَب اإلى نداءاِتهم

وال�شّيارُة الـ مّروا مل ي�شمعوا ا�شتغاثتي 

فجميُع ا�شتغاثاتي كانْت هنا يف القلْب

/ قلبي الـ ي�شرُي على خطٍّ اأفقّيْ /

واأّمي من دون عناٍء دخلْت 

) اأّمي حمراُب �شالٍة ل متلرُّ البتهاْل 

و�شبُع �شماواٍت يف مدارِت روحَي اأّمي (

اأبي رف�َض الدخوَل؛ فقد كاَن يعّد متاَع رحيِلِه الأبدّيْ
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/ اأبي الذي اغتالتُه �شظايا حرِب العراِق،  

وهو خا�شٌع ذاَت خطبِة جمعٍة من �شنِة 2003 /

) مل اأكن الغياَب الأوَل يف العائلِة يا اأبي، 

فقلُبَك ك�شالِة »املغادرين« يف مطاِر دم�شَق، 

لكنَك رحيلي، واأّوُل اختباٍر يف الفقِد يل ( 

ثّمَة مائدٌة يف انتظاري، واأنا ل اأ�شعُر باجلوِع 

كنُت األتهمكم بُلقيماتي الأخريِة، 

اأبتلُع ظالَلكم ببطٍء ومن دوِن م�شٍغ، 

وكنُتم الأ�شهى لذاكرٍة على و�شِك النطفاْء

- امل�شهُد الثاين:

 اأغافُل احلرَب؛ لأت�شّفُح قلبي
/  قلبي الـ ي�شرُي على خطٍّ اأفقّيْ  / 

 
ها   مل تخرتْقُه ر�شا�شُة القنا�ِض املُتاأّهِب فوَق اأهداِبِك حنَي ارتعا�شِ

 ول �شظايا �شحكتِك واأنِت تفخخنَي �شبَحِك يف فنجاِن عزائي ال�شورّيْ
 اأغافُل احلرَب؛ لأقراأ قلبي

 واأتلوُه َجهارًا يف ما يخّلفه ذلَك اخلطرُّ البياينرُّ من فراٍغ و�شمْت
 كيَف لقلبي اأن يحفَظ تفا�شيَلِك يف ا�شطرابه،
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 ول يقب�َض على تنهيدٍة واحدٍة ل�شدرِك حنَي ا�شتوائِه؟
 وكيف يل اأن اأغم�َض عينيَّ عليِك، 

واأنِت تلت�شنَي اإغما�شتي، وتتواريَن يف نَف�شي الأخرْي؟
- امل�شهُد الثالْث:

 عليَك اأْن ت�شتلهَم الوردَة، واأنَت ُتلقي )اأحّبِك(؛ 
 حتى يعمَّ �شذاها روحيكما .. قاَل اأبي

 /  ينه�ُض اخلّط البيايّن قلياًل  / 
 ) اأبي عا�شٌق من طراِز احلدائِق
 وخ�شٌب من �شاللِة املاِء اأبي (

•"

 اأغافُل احلرَب؛ لأتلّم�َض يا�شمينَِك
 /  اليا�شمنُي مل يكن زهرًة فّواحًة باحلياِة 

قبَل اأْن يتدّلى فوَق نهديِك  /
 مل يعْد يف مدينِتنا جداٌر يت�شّلقُه اليا�شمنُي 

 ول �شفٌة تخا�ُشها اليماماُت وحت�شُنها قبلُة الفجِر
 و�شباكي املفتوح على م�شاعيه كاأغنيٍة لفريوَز

مل يعْد يحتفي باآثار �شفاهِك، 
 واأنِت تر�شمنَي )اأحبَك( على خّده الزجاجّي
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 / يتوقُف النب�ُض قلياًل؛ لينحدَر اخلّط البيايّن  /
 امل�شهُد غري مكتمٍل متامًا

اأ�شالُء �شباٍك، و�ُشفٌة ُمقَعَدْة
 وقطعٌة زجاجيٌة لن�شِف �َشفٍة وبع�ِض )اأحــ ...ـــــّبَك(

وجداٌر يدفُن يا�شمينَُه، ومياماٌت نازحٌة يف اخلراْب
- امل�شهُد الأخرْي:

 اأعرتُف باأنني مل اأ�شهد احلرَب التي ت�شهديْن
 وباأنني مل اأُلذ بالطابق ال�شفلّي من املبنى
 حني الأزيُز والدوّي ميالأ املكاَن وقلَبِك

 مل اأجمع اأ�شالء العابرين اإلى احلياة يف مقبْة

 مل اأكن�ض ركام املدائن، مل اأح�ِض وقَع الغائبني
 ل .. ومل اأبْت عاريًا يف �شقيع اخلياْم

 ل.. ومل تدفئ خديك دموعي، ل .. 
 ومل اأكن تلك الع�شا التي تتكئني عليها وقت انحناِئِك

 مل يكن ح�شنَي ملجاأً ل�شطرابِك وارتباكِك وارجتاِفِك
 ويدي امللقاُة اإليِك مل تقطْع ربَع امل�شافِة اإلى يديِك

واأّن ظّلي مل يزْد عن قامتي؛ 
وعينيَّ اللتني ت�شكنينَهما وقَت ال�شلِم
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اأطبقتا عنِك وقت احلرِب، 
 واأّن قلبي تخاذَل حّد التوّقِف عن وجيِبْه

/ يتحّوُل اخلّط البيايّن اإلى �رساٍط م�شتقيْم  /
- النداُء الأخرْي:

 اأح�ّض باأّن �شهيقَي يغتاُل رئتيِك،
 واأّن نب�شَي ثقيٌل اأنَهَك قلَبِك،

 واأّن املدى ينح�ُش حّد اختناِقِه يف �شفتيِك،
 واأّننا قتيالِن يف ج�شِد املدينِة؛

 اأنِت )اأحّبِك اأو اأحّبَك( م�شلوبٌة تق�شُف الغرباُن حاَءها
واأنا دريئُة الـ )خب العاجل( ل اأح�شي موتْي

•

/ ال�شادة امل�شافرين على الرحلة رقم 2014 
واملغادرة اإلى )...( التوّجُه اإلى البوابة رقم 4 /
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مُل ال�شَّ
•"

 ما تركُته يف ح�شوري الأخرْي
 الأطياُف وانعكا�ُشها على اجلدران، 

 ب�شماُت الأج�شاِد موزعٌة على الأرائك، 
 ال�شدى واحتمالُت الكالِم املتعرّثِ بالوداع، 

 الدموُع وما تتكّلُفه النف�ُض املفارقُة من �شحٍك 
 كق�شيدٍة منهكٍة باملح�شناِت البديعّيْة

 واأنا باهٌت يف اللوحِة كلوٍن ُمتزٍل يف العتمِة
اأتفقُد اأنفا�َشكم جّيدا، حنَي ترتطُم بقلبي 

 
•"

 وال�ّشمُل

كاأْن تعّد اأ�شابَعَك يف ح�شِن كفَك فُت�شُق اجلداوُل فيْك
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الفقُد 
•

اأْن يبقى كر�شيرُّها فارغًا يف حديقِة الروِح، 

 واأنَت ُتعدرُّ فنجاننِي من القهوِة؛ واحدًا لَك، واآخَر لوجِدها
•"

والفقُد 

اأْن َتتح�ّش�َض وجَهها يف الفراِغ 

فتتلّم�َض قبلَتها على جداِر القلْب
 
•"

والفقُد 

اأْن تدخَل عاملََك الفرتا�شيَّ 

 ول �شيَء �شوى يا�شميِنها وفو�شاْك

•"

والفقُد 

فاُء )الفجيعة(، وقاُف )القهِر( 

مْن )درٍب( ل ُيطلرُّ على �ُشفِتها، 

ومن احتبا�ِض الكالِم يف َحنْجرِة ال�ُشاْخ
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•"

والفقُد 

اأْن تعوَد اإليَك كاماًل اإل منَك 

حنَي �شقطَت مْن قلِبها، وبقيَت معّلقا يف الهباِء 

 تبحُث عن يِدها يف ت�شاري�ِض ظهرْك

•"

والفقُد 

اأْن تدخَل كيمياَء روِحَك 

فُت�شيَف ذّرًة من الأوك�شجني 

اإلى ذّرتنِي من الهيدروجني، 

ثّم تخرَج مت�شّحرًا ك�شاٍب يف �شاْب
 
•"

والفقُد اأخريًا 

اأْن تتفّقَد ذاكرَة َمْن اأحببَت 

 فتجَد نف�َشَك يف هام�ِض �شِح املفرداْت
•"

اأو اأْن اأبحَث يف منا�شبِة الن�ّض و ل اأراِك
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مْل اأغادْر
»اإلى اأمي يف يومها العاملي«

نَعْم ما غادرُت الزمَن، وما غادَرين، 
ما زلُت هناَك حمنّطا كوردٍة حتَت و�شادتها، 

اأو كـ )مّدادٍة( م�شلوبٍة على �شفِتها، 
 اأو ك�شجادة �شالٍة تقّبل جنّتها

مل اأغادر، ومل تغادر رائحتها م�شامات روحي، 
ها يداها غمامتاِن ُت�شّمداِن قلبي، 

َمد( ُتلملُم الإرهاَق عن ج�شدي،  و�شورُة )ال�شّ
وتفتُح �شماًء من قلِبها اإلى اآخِر الغيِب، 

تلَك املُتلعثمُة باحلرِف، 
مل تقراأُه لكنُّه قراأها 

 كما تقراأ ق�شيدُة النرِث تفا�شيَل املُتعبنْي
مل اأغادْر، 

اأنا امل�شلوُح يف الّزمِن اخَل�شِن 
ما كنُت �شوفيًا اإل يف حمراِبها، 
ول م�شتجريًا اإل بكّفها املُن�شكِب 

 بنَي �شفتيَّ ُيهديني �شل�شبيَل كوثِرها
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اأّيُتها الوطُن الّرحُب، 

ما اأر�ٌض تلّم اإيقاَع روحي، 

و ل �شماٌء تّتكُئ اإليها �شغايف، 

اإل و�شَدى ابتهالِتِك مراكُب ال�ّشْعِي فيها

اأّيُتها املُكّورُة على خارطِة الكوِن كاملو�شيقا، 

مَللميني اأنا الـ )دو( 

 عالٌق يف َلهاِة الكوِن، ُمرتدٌد يف اأ�شداِئِه
مل اأغادْر 

اأنا ظلرُّها املركوُن يف خزائِن روِحها، 

وهي جهاُت قلبَي ال�شّت، 

وال�شابعُة اأْن 

�شالٌم على قلِبها، 

بِح يف وجِهها،  على هداأِة ال�شرُّ

على الزمِن املُتجّدِد يف اأما�شيها، 

اأنا �ُشّبحُة احلْمِد يف �شماِلها، 

وُعكازُة الّريِح يف مييِنها 

واآخُر قبلٍة طّرزُتها يف ر�شاها 
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ماذا؟

ماذا لو تعوُد الع�شافرُي 
اإلى قمي�ِض الع�شِب، و ل جتَد ُعراها؟
وماذا لو تفتُح البالُد يديها فتهوي، 

ول �شجٌر يلّم �شداَك، 
ُه رئتاْك؟ اأو نهٌر تتنّف�شُ

وماذا لو متّدَد راأ�ُشَك، فتخرّثت البالُد يف قلبْك؟
وماذا لو تلعثَم البحُر باأمواِجِه حدَّ الختناْق

اأو ذاَق ملَحُه،
و�شدفًة اأغلقت ال�شطاآُن عليه النوافْذ؟

•

ي�شاأُل طفٌل �شاَخ به املوُت قبَل اأْن ي�شّمَدُه الوطْن
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َدى �شَ

 مفاتُن الوردِة، 
 امراأٌة يف ريعاِن زنبِقها، 

 ما تر�ّشَب من و�شو�شاِت بردى 
 تقا�شيُم احل�شى، 

 رْجُع اأم�شيِة الكناِر على اأزّقِتها، 
 وقُع اأرداِف الدوالى،

 ُبنرُّها و�شهيُلُه، 
 انتهاكاُت عا�شقنِي يف �َشفِة الليِل،

 مالحُم �شّطَرها ال�ّشكوُن يف اتكاءِتِه عليها
 جتّلي اللِه يف زهِوها

بُْحها، ومالذاُت روِحْك هَو ذا �شُ
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اأَمل

 اأ�شتاأذُن ال�شبَح فيَك
 اأْن اأ�شطَف وجهَي بيا�شمينَك

 واأْن اأ�شَب قهوتي، وج�شُدَك يعر�ُض عمري،
 وتفا�شيَل روحي يف زجاِج جراِحَك و�شهقتي

 اأّيها امل�شكوُن بالنعمى 
 �شاأقرُع جر�َشَك هذا ال�شباَح واأهرْب

/ �شباَحَك، و�شبحاَنَك ... يااااااااااا وطْن /
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يف احلرْب

»ل ُي�شلُح العطاُر ما اأف�شَد الدهُر«
 
•"

 كاأْن مُتنكَر اأغ�شاَن �شجرٍة خاويْة
 اأو تنفَخ بالـ )بوُتك�ض( �شّفتنِي ُمنهكتنِي بالـ )�شاريْن(

 اأو حتقَن املقابَر بالـ )�شلكوِن(؛ حتى ين�شَج املوتى
 اأو جُتري للقرى املرُتّهلِة عملياِت رْبٍط و�شْفْط

 اأو تنحَت ُرفاَت املدائِن باإزميِل )بغماليوْن(
•"

اأو اأْن نكوَن معًا هراوًة ت�شفُع احلرَب على موؤخرِتها.
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مَتَّطي

 �شاأفتُح املراآَة 
 واأخرُجني متامًا مْن َمالحمَك

 ثّم اأعيُد تكويني؛ بحيُث األئم �ُشمّوَك
كاأيّن اأُّزُف اإليَك من حوراِنَك 

 حّتى ج�ِشَك الـ مازاَل معّلقًا بنَي قلبينا
َك املتو�ّشُط ول تركيا لْن يحدَّ

 و ل العراُق اأو الأرّدُن اأو لبناُن اأو فل�شطنُي
�شنتَمّطى ملَء ا�شتهاِئنا، 

 ومنار�ُض ن�شوَة الزماِن واملكاِن
وننجُب جزرًا وحميطاِت

ننجُب كّرًة اأر�شّيًة ُت�شبُه احلبَّ اأو تكاُد
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�َشَبْه

 هناَك اأي�شا

 من ُي�شبهني
 الناُر وقد طعنَها ال�شقيُع يف اخلا�شة

حّبُة البطاط�ض ت�شتنفُر ع�شافرَي بطٍن خاويْة
 

وثّمَة ن�ضِّ ِل�شاعٍر همَّ بذبِح ابِنِه ِقرًى لوقِع الفراْغ
 

 ظالُل قلبي مركوزٌة يف الأزقِة كفّزاعٍة للغياْب
وكاَن اأن هَممُت بدعوتِه 

 لو اأّن ُعواَءُه باغَت وح�شتي
لِْبِه واأردَف اأعجازًا وناَء بكلكِل«  وملّا »مَتّطى ب�شُ

تو�ّشدُت ُنحوَله كُمرمٍل عا�شِب البطِن والق�شيدْة
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ُهناك

 اإذْن �شن�شُب �شم�شًا يف �شّحِة البالِد والهاويْة
ها اإلى ربيٍع غائٍب  وُنعتُق الكلماِت من اأقفا�شِ

 ك�شمرٍي يف جملٍة فاعُلها اأ�شيَب باحلرِب
 ف�شقطْت منُه اأوراُقُه ومباُتُه والراويْة

 وقالوا دعوُه ُيغني دمًا ع�شى نوؤّجُل املَنفى 
 ونرتُك اأ�شالَء ق�شيدِتِه �شاهدًة للموْت

 هناَك �شقطْت قبائُل الّنج�ِض وع�شائُر اليا�شمنِي، وقلبي
عنيُت ذاَك املُدّلى اإلى حفرٍة يف النّ�ضِّ مَن النا�شيْة
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خْوف

قيَع  اأنا ل اأخاُف ال�شّ
 قالْت وردُة احلديقِة، وهي تقراأ حكمَة الوقْت

 اأنا ال اأخاُف ال�ّشقوَط

 قالْت جنمٌة ُتالطُف مهدًا يف العراْء
 اأنا ل اأخاُف الظالَم

هْر  قالْت لوحٌة مُمّددٌة يف جداِر الدَّ
اأنا ل اأخاُف اجلوَع

قاَل طفٌل يقتاُت من بقايا الُقرى والَهالْك
•"

 ولكنّي اأخاُف ابَن اآدَم
قالِت احلرُب، وهي تقراأ �شاهدَة )هابيَل(

•"

 واأخاُف احلرَب وطَعناِتها
قالِت الأر�ُض، وهي حُت�شي املقابَر يف اأح�شاِئها
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ا�شتواء

 / اأن مُت�شَك يَدَك امراأٌة يعني؛

األ ت�شقَط حتى واأنَت ُملقًى يف الهواْء/
•

وماذا لو �شقطُت 
 ويدي يف يديِك؟ ... قلُت

�شيكون قلبَي عر�َشَك، 
وعيناَي �شفتنِي لروِحَك، قالْت ... فا�شتويُت
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ت�شاوؤل

 يف احلرْب؛
 ما ذنُب الينابيِع؛ 

 حّتى جُتّفَف حذاَءَك يف �شل�شبيِلها؟
 وكيَف للرو�ِض اأن ي�شتجمَّ الرحيُق يف رئتيِه،

 واأنَت تقتُل الغيَم يف جبهِته؟
 واأّنى لالأنبياِء اأْن يوقظوا احلكمَة، 

ُد بالكتِب املقد�شة؟ َك، قاتُل النبالِء، يرت�شّ ور�شا�شُ
•"

 اأيَُّتها احلرُب اللعينُة، 
؛  عر واحلبِّ دعي قلياًل مَن ال�شِ

حّتى يكوَن لالأر�ِض َمْعنى



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 84

 لو

 لو لم�َشْت قلَبَك املو�شيقا
ًا �شعرّيًا  وقراأَت على نب�شاِتِه ن�شّ

 ور�شمَت يف ُبطيِنِه الأعلى �شورَة )اقراأ(
 ونه�شَت بروِحَك اإلى ملكوِت الأر�ِض يف طيِنَك

 واآلفَت بنَي انزواِئَك والزقزقْة
وبنَي �شو�شاِئَك واملروِج فوَق اأدمِيَك

•

لو 
 مَلَا اأ�شبحَت قاتاًل

ومَلَا اأطلَق القمُح عليَك لعنَتْه



َفات ُ 85َقاِرُئ ال�شرُّ

يف البْدء

 ومرَّ دهٌر 
 على الإن�شان 

 حتى ُي�شاَغ الكالُم
 كانت الريُح، 
 وكاَن ال�شوُء، 

 وكانْت احلكمُة، 
 ثّم �شيَغ الهياُم

 وكانْت )اأحّبَك( 
 مْن مالءِة املاِء

 ومْن خاليا الأخ�ِش الإلهّي 
 وبع�ِض اعت�شاِم الروؤى

كيما ُيفيَق الغماُم



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 86

�َشْخة

 مْل األب�ْض احلرَب يومًا؛ 
 حّتى ُتباغَتني اخليانْة

 ل .. ومْل اأذهْب اإلى املوِت؛ 
 حّتى حُتاوَرين املَقابْر

•

 اأيرُّها اجل�شُد الكثرُي
 كم علّي اأْن اأُقَتَل فيَك

حّتى تعوَد اإيّل ؟!



َفات ُ 87َقاِرُئ ال�شرُّ

عاِجل

 ال�شاقيُة التي كنّا نرعى على �شفاِفها
 ما زالْت حتفُظ ظالًلنا:

 ظلٌّ ُمنحٍن لأبي يومُل الناَر اأ�شالَعُه
 ظلٌّ وارٌف لأّمي ُتعدرُّ لل�شباِح فطوَرُه

ظالٌل ُمبعرثٌة لأخوتي 
 ي�شطادوَن طفولَتهم من بواكرِي الهواْء

 وظّلي اأُ�شنُد �شّفتْيها؛ كي يتنّف�َض املاَء قلبي
•"

 ال�شاقيُة التي ُكنّا ..
 �شاَقتْها احلرُب اإلى الهاويْة

•

يف ن�شِة الأخباْر
على ال�شيِط الأحمِر متامًا

/ جمزرٌة جماعّيٌة لظالٍل على �شّفتنِي بال �شاقيْة /



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 88

ِقبْلة

 اأن�ُش اأ�شواقي على حبل غ�شيٍل مهرتئ
 كيما اأمّكن الع�شافري من نقرها

 ويحدُث اأن يعّم �شباٌح 
 تواربني فيه �شفَة قلبِك نحوي

 / اأنا اجلهُة التي يرتاُح اإليها بوحِك /
فُت�شقنَي - كعادتِك - �شجرًة من فوٍح و�شوْء

 
عندها فقط، �شوَف تعّم الزقزقاُت قلبي

•"

 اأمل اأقل “حبل غ�شيٍل مهرتئ«
فالع�شافرُي يف حنجرتِك من كمنجات وناْي



َفات ُ 89َقاِرُئ ال�شرُّ

َتَوّقع

ماذا لو ا�شتقام الدورّي 
 على �شاقيه فوق �شلك الكهرباء؟

•"

 �شتكتمُل دارُة الن�شيد يف حنجرته .. اأجاب فيزيائي

�شُتطعُن الق�شيدة يف �شوئها .. اأجاب �شاعر
 �شُينزُل الله رحمته .. اأجاب نا�شك

 �شتفتُح نافذة يف اللوحة ... اأجاب ر�شام
 �شتنهزُم الريح يف معطفي .. اأجاب ال�شتاء

...
..

. 
�شي�شقط مغ�شّيًا عليه .. اأجاب جائع



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 90

َتكاُمل

 الطائُر يف القف�ْض
 القف�ُض يف احلديقْة
 احلديقُة يف القلْب
 القلُب يف القف�ْض
 القف�ُض يف ال�شدْر
 ال�شدُر يف اجل�شْد

اجل�شُد يف احلديقْة



َفات ُ 91َقاِرُئ ال�شرُّ

َنافذة

 اأر�شُم اأفقًا
 اأفتُح فيه نافذًة دائريًة

ثّم اأبداأ بخّط متك�ّشٍ اأخ�َش كجباِل طورو�َض
 

 يغو�ُض اخلطرُّ غربًا ك�شمكٍة يف البحِر املتو�ّشِط
 ترتع�ُض يدي جنوبًا فتنه�ض فل�شطنُي 

 ولبناُن ينه�ُض، والأردُن ينه�ُض، 
 ترتع�ض يدي اأكرَث �شقًا فينه�ُض العراُق

 اأم�شُك ممحاًة بيدي الي�شى فهي للقلب اأقرُب 
اأحمو احلدوَد، ثم اأدخُل  ُمغِلقًا ورائي النافذة.



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 92

ِهَي
هي ل حُتبرُّ كالمَي ال�شَجرّيْ

 واأنا اأقيُم مفازَة املَْعنى حل�شِتها 
 اأَدّثرها مبا تي�ّشَ من جماِز القوْل

اأحني لها ظّلي، 
 اأَو�ّشُدها على جـــ�شــــِد الكنايِة

 كي اأراها جملًة تومي بفتنِتها
 ول ُتف�شي باأ�شاِر الروؤى للحقْل

•"
قالْت، وعّتقِت الباري يف جراِر النَّْحْل هي ل حُتبرُّ كالمَي ال�شَجرّيْ 

•
هَي ل حتبرُّ مواجعي

واأنا اأعّلُق ُف�ْشحَة الأمِل الق�شيِّ
على �شاِج الروِح، 

اأ�شتفتي تفا�شيَل الرجوِع اإلى حدائِقها
كاأين حادَي الوْقِع املَُعنّى

كلما اآثرُت خّط الدرِب يف رئتي
تعرّثِت اخلطى بو�شاِحها

فا�شتاأنَفْت عيناي �شكَب مدامعي
•

هي ل حتّب مواجعي 
رحماِك اأ�شداَء احلروِف 

اإلى منازِلِك اْرجعي
•



َفات ُ 93َقاِرُئ ال�شرُّ

يف الأربعنْي

ًا ؟ اأّي كنٍز يت�شابُق اإليِه اأربعوَن ل�شّ
واأّي ق�ضٍّ تَتناهُبُه ع�شافرُي احلياِة ؟
اأيتها العابرُة من �ُشفاِت الروِح:

�شعي قلياًل من ال�ّشم�ِض؛ 
حتى تغادَر الرطوبُة رئتّي 

رمّمي قلياًل من الهواِء؛ 
كي اأزيَح �شتائَر هذا اجل�شْد



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 94

َتَرْف

 لي�َض ترفًا
 اأْن ُتبقي الباَب مواربًا لظلي

 فقد ن�شيُت ابت�شامتي مركونًة على حاّفِة �شفتيِك
•"

 اأ�شابُعِك املنحنيُة كقلٍب واأنِت تودعينني
 لي�َض ترفًا اإْن ر�شمْت عناقًا لظلنِي

اأغلقا كرنفاَل الليِل بُقبلْة



َفات ُ 95َقاِرُئ ال�شرُّ

 اأْنِت 

ريثما اأمترُّ مالحمي 
واأحقُن ظلمتي بنافذٍة تليُق بالهواْء

واأنِت
كي اأ�شبَه ظّلِك

اأتدّلى ك�شاقيٍة على حبِل امل�شاْء
 نعْم اأنِت

 كي اأكوَن واحدًا من جميِعِك
 اأو جميعًا كوحِدِك

اأفتُح قلبي؛ لتدخَلني ال�شماْء



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 96

�ُشقوط

 اأْفرُط االآه

ي�شقُط األبوُم العائلِة، 
 كاَن يتمراأى يف اأفِق عينّي

ت�شقُط حبيباٌت 
 كنَّ يلوحَن يل من �ُشفاِت قلبي

ي�شقُط رفاُق 
 كنّا ت�شّكعنا معًا على حاّفِة الده�شْة

ت�شقُط بالٌد 
كانت عامرًة بي 

 على �شبيل الع�شِب يف �شفِحها
 ت�شقُط اآنيُة الليِل املبحوِح باملّواِل وامليجنا

 ي�شقُط عازُف ال�شجِر، مارُد الهداأِة، راهُب احَلريْة
•"

 ثّم اأ�شقُط، 
وقلبي با�شٌط ذراعيِه بال�شماْء



َفات ُ 97َقاِرُئ ال�شرُّ

َدَرْج

لي�َض من عادتي 
 اأْن اأنتظَر الدرَج؛ 
 ليهبط اإلى قدمّي

 الدرُج ل ينتظُر من ل ي�شعُد 
 اأحيانًا اأبادُره ال�شعوَد؛ فينحني

 واأخرى اأتوكاأُ عليه، 

 حنَي يق�ُش ظلي؛ فاأنحني
 ل فرَق بنَي انحناءتينا �شوى

تقّو�ِض ظهري، و�شالبِتْه



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 98

ْك َتنَ�شرُّ

 �شمعٌة م�شيئٌة على نافذِة الروِح 
 خرٌي من �شم�ٍض معلقٍة يف الهباْء

 تلَك حكمُة راهٍب اأغلَق احلديقَة يومًا على قلِبْه
•"

 ع�َشُة ع�شافرَي على عري�شِة كتفيَك 
 خرٌي من ع�شفوٍر يف مقالِة �شدِرْك

تلَك اأي�شًا حكمُة راهٍب وارَب الريَح، وغفا على يخ�شوِر كّفْه



َفات ُ 99َقاِرُئ ال�شرُّ

َمالٍح
 ما كلرُّ مالٍح يف فمَك بكاْء؛

 فطعُم ال�شجِر مالٌح، والكاآبة اأي�شًا، والغياْب
 حبيبَك الذي اأنكَر قلَبَك بركلِة حظٍّ ... مالْح

 دُمَك املتخرّثُ يف حوا�شي الوح�شِة ... مالْح
 الوطُن الذي ي�شُفَك كوجبٍة للموِت وال�شتاِت ... مالْح 

 اجلداُر الذي ل تتدلى من عنِقِه لوحٌة ملاأمون علواين ... مالْح
 خ�شارُة فريقَك مرتني متتاليتني، وانت�شاُر خ�شمَك التقليدّي ... مالْح

 قهوُة ال�شبِح دوَن �شحكِة اأّمَك، وثرثرِة اجلواِر ... ماحلْة
 الأ�شجاُر املتحّطبُة يف �شحراِء �شمتَك ... ماحلْة

 اأع�شاُب لعبي الورق، 
 وهم يتابعون ن�شة القتلى دون اكرتاٍث... ماحلْة
 يٌد ل تبعُث الدفَء يف مفا�شِل الروِح ... ماحلْة
 الطريُق التي ل حتمُلَك اإلى ُقرى الألفِة ... ماحلْة

 املكتبُة التي ل ين�شُجها الفكُر وال�شعُر ... ماحلْة
 املو�شيقى التي ل تعزُفها اأورك�شرتا الطبيعِة والقلِب ... ماحلْة

.................................. 
ما كلرُّ مالٍح يف فِمَك بكاْء



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 100

اكِتَماْل
عندما كنُت مراهقًا 

كتبُت لك ق�شيدًة عموديًة 
 تليُق بقواِمِك وات�شاِقِك

كبُت قلياًل، 
ورمبا كبِت، 

فكتبُت لِك -اأي�شًا- ق�شيدًة حّرًة 
 تليُق باإيقاِع روِحِك
ثّم ن�شجُت اأكرَث، 

فكتبُت لِك ق�شيدَة نرٍث 
 ت�شبُه ما اأمّل بِك من اتزاٍن وفو�شى

•"

ثّم مّر دهٌر، وغبِت، 
فكاَن الغياُب ق�شيدًة حتاكي وهَجِك ... وظّلي



َفات ُ 101َقاِرُئ ال�شرُّ

نقي�ض

مل اأكن �شاًل مبا يكفي؛ 
 لأظهَر تلعثَم الريح عن روايِة ج�شِدها

ول باّرًا لألفِة النهِر 
 حنَي راودتني احلكايُة عن �شهوِة املعنى

كنُت النقي�شني؛ 
 كلما غافلت مرعاها �شقطُت يف �شك الهواْء



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 102

َبراَعة

املراِهقُة التي قادت قلبي بتهور، 
 ما زالت يف غرفة اليا�شمنْي

•"

 واملرتبكُة التي ركنت قلبي ريثما ت�شرتي قلياًل من الوْهج، 
 مل ت�شتطع اإخراَجُه من مكاِئد الأر�شفِة والظالْل

•"

 البارعُة التي ل جتيد القيادة، ورخ�شتها مزّورة
كانت تقوده بلحاظ التحكم عن بعد اإلى �شجنه الأبدّيْ



َفات ُ 103َقاِرُئ ال�شرُّ

َمْعرفْة

 ونعرُف اأي�شًا اأّن ال�ّشم�َض ل ُتغّطى بغرباٍل 
 لو اأنِك �شطفِت وجَهها يف �شباِحِك الأوْل

ِك  واأّن ثّمَة ن�شٍف فارٌغ يف كاأ�شِ
 لو اأّنِك مالأِت ن�شَفه باحتماٍل يتيْم

واأّن العوَد ما كان لريتكَز فيـ ...... ـه 
 لو مل ي�شقْط كرهًا من رِحِمِك

واأّن رحلَة الألف ميٍل كانت لتبتدئ بخطوٍة 
 لو اأّن الطريَق ا�شتوْت حتَت قدميِه

واأنَِّك لول اأ�شفرِت بيا�َض وجِهِك 
 ل�شّلى يف حمراِبِه ذاَك املتعّبُد يف تيِهِه

واأّن زجاَج قلبِه ما كاَن لينك�َش 
 لو اأّنِك طبعِت فوَق ُبطيِنِه �شورَة �شفتيِك

•"

 واأّن ) لو( 
ما عادْت تفتتُح عمَل ال�شيطاِن ال�شاكِن فيِه



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 104

 اأنا من هناك

 بيٌت على اأهبِة ال�ّشِد
 وق�ش�ٌض اأبعُد من روؤى �شهرزاْد

 حيُث اخلوابي مالُذ امل�ّشِة
 والرك�ُض خلَف كرٍة من جوارَب م�شحونٍة بالدفِء

 مل ياألفها ال�شندباُد، وهو يبحُث عن فقاقيِع الولْه
 كانت يداه معلقتني بي، واأنا اأركُل الغيماِت

 واأكتنُز ال�شتاَء لألتّذ به كفتاٍة مولعٍة مب�ّض اإبهامها
 الإبهاُم كاأْن تقرَع الأجرا�َض النائمَة وتهرَب

 اأو ت�شنَع دراجًة من ال�شجيِج وتدحَل بها الأر�شفْة
 اأو تتعّلَق بـ )طرطرية( البطيِخ، وت�شَق واحدًة اإلى عتبِة الليْل

 ثم ت�شحُك ملَء بالهتَك حنَي حتتّزها لأنها لي�شت كوجنتْي حبيبتْك
 تلَك التي حرثَت ال�شوارَع خلفها بقلِبَك احلايف 

 اأو اأْن تق�شَي ليلًة على حاّفِة الغفِو واأنَت ت�شغي لرثثرِة امل�شاْء
 اأو اأن تقر�َض احلياَة من فخذها عّلها ت�شفُعَك على خّدَك املراهْق



َفات ُ 105َقاِرُئ ال�شرُّ

َقات13 ُملْ�شَ

13 -  اإلى الأديب ال�صوري �صعد �صائب �صدى ملوؤلفه )�صيحة يف واد(.



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 106

املُل�شق: اأيقونة لغوية تكتنز من معاين احلياة وتوؤ�ش�ض ملثل اأو حكمة اأو موعظة اأو دريئة اأو مراآة؛ ملا 
يختزنه من معنى، فهو ينه�ض بالإ�شارة على ح�شاب العبارة، وقد يلتقي بع�شه مع موروث ثقايف 

فال اأّدعي ابتكار جماله احلياتي بقدر اّدعائي اأْيقنََته. 



َفات ُ 107َقاِرُئ ال�شرُّ

•		املكاُن ل يتَّ�شُع 
    �شوى اثننِي؛

    اأنا ... وظّلي.

•		كّلما 
    رميُت �شنّارتي 

ْيبتي.    ا�شطدُت قلبي ... يا خِلَ
 

•		يرتدي ال�ّشاعُر 
    نافذَة الُقّبعاْت

    ترتدي النوافُذ ُقبَّعَة ال�شاعْر. 

•		يُد اجلالِد بارعٌة 
    يف ر�شِم الوطِن 

    على ج�شدي. 



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 108

•		عندما 
    يفتُح النهُر �شّفتْيِه، 

    يتثاءُب الَغْرقى.
 

•		َمْن ل ُيجيُد 
    ُلغَة الأر�ْض، 

    ترف�ُض الأر�ُض ُلغَتْه.

•		ل يكتفي الرجُل 
    بامراأٍة واحدْة، 

    تكتفي املراأُة 
    ...  بطفٍل واحْد.

•		اعتاَد 
    اأْن ُيغلَق الباَب خلَْفْه

    مّرًة واحدًة فقْط 
    اأغلَق الباُب خلَْفْه. 



َفات ُ 109َقاِرُئ ال�شرُّ

•		احلديقُة 
    نائمٌة يف الوردِة، 

    ... الوردُة ل تناْم. 

•		ال�شّياُد الذي 
    يقتُل الع�شافرْي 

    ... قتلتُْه الزقزقْة.
 

•		متى تقراأيَن 
    كلَّ هذِه الكتْب

    ... اأّيُتها املكتبْة؟ 

•		�شديقي 
    كاتُب النَّْعواِت

    فاَتُه 
    اأْن يكتَب نْعوَتْه.

 



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 110

•		كّلما 
    ازداَد 

    ال�شهيُل
    انح�َش املَْرعى.

•		لأنَّ الطريَق 
    مك�شورٌة يف قَدَمْيه 

    َكرَه الأحذيْة.  

•		كّلما 
    تثاءَبْت و�شادتي

    ... فاَح عطُرها. 
 

•		عليِه اأْن يبتاَع 
    وطنًا جديدًا 

    لق�شيدٍة ُمَتَوّثبْة. 



َفات ُ 111َقاِرُئ ال�شرُّ

•		اأجمُل ما يف ال�ّشتاْء
    �شفاٌه تتقا�شُم 
    حبََّة َك�ْشَتناْء. 

•		بنَي حّباِت املطْر
    ثّمَة اآلهٌة، 

    ت�شطُف وجَهها بالغيوْم.
  

•		كالنا 
    ُمرْتٌع باملَنْفى 

    ال�شّبارُة ... واأنا.

•		اأحتاُج 
    اإلى رحٍم َلْويّن، 

    ُيعيُد تكويَن الّروِح، 
    وُي�شعُل اليا�َشمنَي الأبدّي. 



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 112

•		ُطوبى ليٍد 
    ُت�شُع الغيَم 

    يف قلبي،
    وتعمُل �شوًء 

    يف احلنايا 
    احلالكْة. 

•		علينا 
    اأْن نتحّرى 

    ال�شباَح 
    جّيدًا.

•		ِلنفتِح الهواَء 
    على م�شاَعْيِه؛ 

    كي تخرَج الغرفُة 
    اإلى ال�شفْة. 



َفات ُ 113َقاِرُئ ال�شرُّ

•		ملاذا... 
    حنَي نر�شُم قمرًا،

     ل ُي�شيء؟
    وحنَي َنحدو ال�شفاَف، 

     نغرُق فيها؟

    وحنَي تعّر�ُض الأ�شجاُر فينا، 
    تفررُّ الع�شافرُي؟       

    ... ملاذا؟

•		ل ُيدرُك املعنى م�شيَئَتُه، 
    على الّرغِم مْن 

    �شموِّ العبارْة. 

•		وطني 
ّبتي      رهُن اعتقاِل حَمَ
    حتى توؤوَب ُخطاي.

 



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 114

•		ثّمَة نبيٌّ 
    يف حمراِب الّروِح 

    ي�شتلهُم احلكمَة 
    مّما تاآكَل فينا. 

•		للِه دررُّ الن�شياِن ما اأعدَلْه؛ 
    فلطاملا اأ�شقط اأنظمًة، 
    وطغاًة مَن الذاكرْة. 

•		احلبرُّ اإلٌه 
    ي�شنُعُه اثناْن، 

    ثمرُّ يعبداِنْه.
 

•		تبداأ الغربُة احلقيقيُة 
    حنَي يبتعُد الوطُن عنَك، 

    ل حنَي تبتعُد عنْه.



َفات ُ 115َقاِرُئ ال�شرُّ

•		الغيُم 
    ... مهُر ال�ّشنابْل.

•		ثّمَة اأرواٌح 
    ُتفينُق اأوطاَنها.

 
•		درُب ال�ّشذى 

    ... �شائْك.
 

هيْل  •		رْكُب ال�شَّ
    ... رْهُن احلوافْر.

•		اأّيتها ال�ّشم�ُض؛ 
    الَتحفي اأ�شجاَرنا، 

    وَهبينا ظالُل؛  
    لَتهداأ روُح الوطْن. 



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 116

•		لليِل؛ 
    ل تت�شّكْع 

باحاتي.      يف �شَ
    للغباِر؛ 

    ل تن�ْش غ�شيَلَك 
فاتي.      يف �ُشُ

    لالأر�ِض؛ 
   هّيئي اأنهاَرِك؛ حّتى نكوْن. 

    للنّ�شاِء؛ 
    اأعْدَن القمَح اإلى نهوِدُكّن؛ 

    ريَثما ين�شِج النّ�شيْد. 

•		يٌد 
    ل تعرُف القتَل

    ... وطْن14. 

14 -  اإلى ال�صاعر اليمني ال�صديق حميي الدين جرمة “ويد ل ت�سّفق وطن”.



َفات ُ 117َقاِرُئ ال�شرُّ

•		اأيرُّها املوُت؛ 
ِف الوطَء؛      خفِّ

    فاأنَت يف َحماْة.

•		�شاأكتُب 
     الـ )وطْن(؛

    حّتى 
    تورَق املدُن 

ابعي.     بنَي اأ�شَ

"•		يف لعبِة ال�ّشطرجن؛

    ميوُت امللُك؛ 
     فتنَتهي اللعبْة.

     يف �شطرجِن احلياِة؛
    تبداأ اللعبْة عندما 

    ميوُت امللُك اأو يكاْد.



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 118

"•		على �شجرِة الكنايِة تفاحتاِن؛
    واحدٌة لآدَم، 

    والثانيُة بر�شِم الق�شيدْة.

"•		اخللوُد؛
     اأْن تبقى يف ذاكرِة الوطِن،

    ل اأْن يبقى الوطُن يف ذاكرِتْك.

•		عليَك اأْن مت�شَح 
    غباَر املرايا كل �شباح؛ 

     حّتى تتلّم�َض 
    مالمَح اجلغرافيا 

     التي اأجنبتْْك.

•		َمْن ماَت دفاعًا 
     عن عبرِي وردٍة

    فهو ... �شهيْد.



َفات ُ 119َقاِرُئ ال�شرُّ

•		اأُفّت�ُض 
     عن وطني؛

    فال اااا 
    اأجُدين.

•		لْن اأم�شَح عينيَّ 
    املُغرورَقتنِي باملُدْن؛

 15     فثمَة دوريٌّ
    فوَق اأ�شالِك قلبي 
    على قيِد النّ�شيْد.

؛ •		اجلحيُم احلقيقيرُّ
    اأْن ترى وطنََك يهوي 

    ول ت�شتطيَع 
    اأْن تر�شَل ج�شَدك 
    ع�شًا يتكُئ عليها.

15 -  اإلى جماعة “قلق” �ل�سعرية �لتي �تخذت �لدوري �سعار� لها.



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 120

•		اإذا 
    �شفَعَك الوطُن 

    على خّدَك الأمين، 
    فقّبْل يَده؛

    الوطن 
    )بيموْن(.

•		الأقداُم التي
    ل تتقُن الرجوع 

    اإلى اخللْف 
    ل مُيكُنها التقّدُم 

    اإلى الأماْم.

•		يف رحلِة البحِث 

    عِن احلياِة 
    غادرُت �شحوي.



َفات ُ 121َقاِرُئ ال�شرُّ

•		حماة 
    �شفرجلُة 

     قلبي
    كلرُّ نب�شٍة 

ْة.     بغ�شّ

•		جميٌل 
    اأْن نظهَر 

    يف احلياِة 
    كما نظهُر 

    يف ال�شوْر.

•		لْن مترَّ 
    اإلى حدائِق احلرّيِة، 

    ويف قلِبَك 
    ع�شفوٌر اأ�شرْي.



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 122

•		الأمُل 
    ل ُيق�شي اأحدًا16.

•		علينا 
    اأْن ندفَن اأحياءنا 

    يف مكاٍن 
    يليُق بذاكرِة الوطن 

    والتاأريخ.

•		اإذا كاَن 
    ل ُبدَّ مْن حياِتنا، 

    فليُكِن املوُت 
    عر�َشنا الأبدّي.

•		وطني
    اأوجْعُتَك 

    اأْم اأوَجْعَتني ؟

16 -  اإلى املحكوم بالأمل اأيقونة امل�رسح ال�صوري �صعد الله ونو�ش.



َفات ُ 123َقاِرُئ ال�شرُّ

•		ول تدري اأر�ٌض 
    باأيِّ نْف�ٍض ) َ ( متوْت.

•		اأعيدوا يل 
     وطني

    اأو خذوين مَعْه.

•		كّلما 
     تقّدَم احلزُن فيَك

    �شاَق ال�ّشقُف عليْك.

"•		ملاذا ...
    كلما قيَل 

    )حماُة( 
   اأ�شاأُت؟



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 124

•		مل يكْن 
     ليخ�َش احلرَب

    لو اأّنُه 
    �شمَّ قلَبُه 

    بكلتا يَديْه.

"•		رُجالِن؛
    واحٌد

    يقتُل نف�َشُه 
     فداَء وطِنِه

   واآخُر 
    يقتُل وطنَُه 

ِه.     فداَء نف�شِ



َفات ُ 125َقاِرُئ ال�شرُّ

•		اإذْن 
    نقّلُم اأ�شجاَرنا؛ 

    حتى ترانا احلقيقُة 
     ن�شَف ٌعراٍة

    فثمَة خيباُتنا، 
    وحقيبٌة تبحُث 

    عن حمطٍة متح�ّشة.

•		كفى بدِمنا 
    عليكم �شهيدا.

•		�شاأبقى 
    على �شفة 

    الدقيقة الأخرية، 
    عّل املبلل باحلزن 

    ... ينتف�ض.



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 126

•		�شُو بالدي 
    يعانُق اللَه؛ 

    لذا ل ميوُت 
    اإل واقفا.

•		حنَي 
    يتعرّثُ ال�ّشاعُر 

    يتكُئ على املجاْز.

•		الر�شا�شُة
    التي ُتخطئْك

    ُت�شيُب 
    قلَب الوطْن.



َفات ُ 127َقاِرُئ ال�شرُّ

"•		اأطفاَل �شوريا؛
     �شاأجمُع اأرواَحكم
     يف اأ�ش�ِض الكوِن

    عّلُه ينتع�ْض.

•		واأنِت تعبيَن احلقوَل اإلى رئتي
تذّكري اأّن ثّمَة بالدًا ُمنهكًة 

اأغلقْت �شّماَم قلبي، 
َبتُْه دفعًة واحدة واأنَّ الدَم الذي تق�شديَن َت�َشَّ

•		مل يبَق منها �شوى �شورٍة تذكاريٍة 
كانْت التقطتْها ذاَت فرٍح يف ب�شاتنِي الروْح

 
عنيُت بالدًا بحجِم ابتهالِت املالئكْة



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 128

•		الغياُب مطرقٌة 
 تهوي على راأ�ِض املحكومنَي بالنتظاْر

قاَل الغريُب وهو يتاأّمُل امراأًة ُت�ْشبُه دَمْه

•		اأْن تذبَل وردٌة يف حديقة روحَك يعني
َك يف مكاٍن ما قد ُخذلْت اأّن امراأٌة تخ�شّ

•		وبعَد اأْن تنتهي من ُلعبِة ال�ّشطرجْن
�شيغفو امللُك والبيدُق يف �شندوٍق واحْد

•		تّبًا ملراآٍة ل تراين
تّبًا يل ... َمْن هوؤلء؟



َفات ُ 129َقاِرُئ ال�شرُّ

•		وطني اأجمُل ما اأجنبتُْه اجلغرافيا،
واأنبُل َمْن اأ�شاَء الّتاريْخ

ِك •		�شاأر�شُل ال�شبَح؛ كْي مُي�شَك باأنفا�شِ
اأّيُتها الهاربُة مَن ال�شوِء .. رْفقًا برئتي

•		لو لفظِت الأر�ُض القاتْل
 َلظهَر احلقرُّ وزهَق الباطْل

. 

. 
اأّيُتها الأر�ُض، ما اأق�شى رحمَتِك!

•		اأْن نكتَب يعني؛ اأْن ن�شيَء يف عتمِة الرتباْك

•		يف احلرب؛

 حنَي يقتُل الأُخ اأخاه
ل �شهيَد �شوى الوطْن



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 130

•		مل تكن احلرُب باردًة مبا يكفي؛
كي حتافظوا على �شمائركم من التف�ّشخ

•		وطني؛
اأَتيّمُم �شبَحَك حتى جتوَز �شالتي

•		قلٌب يحّبَك ... وطْن

•		احلياُء وْهُم الأنوثِة يف قارورِة النبِع
وحكايُة بّحاٍر اأْمهَل الريَح �شاطئنِي وغيَمْة

•		َمْن خاَن قلَبُه
ل ُيوؤمَتُن على وطِنْه



َفات ُ 131َقاِرُئ ال�شرُّ

•		اأحيانا
 يخنقني الهواء

فاألتحف رئتي واأغفو

•		َمْن ل ُيَع�ّش�ُض اليماُم يف قلِبِه،
ل َيعي �شموَخ املاآذْن

•		مل يبَق يف حقِلها
 اإل �شظايا الفقِد
 واأ�شالُء الغياْب

 �شالمًا على قمِحها

 على ورِدها
 على العابريَن يف بوحها

�شالمًا علّي حمت�شَد الإياْب

•		يف الزدحام ... يبحُث املرُء عن رْجِع خطِوْه



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 132

•		مظالُت القلوْب ... خرُي واٍق من الر�شا�ْض

•		الأبواُب ... ل تتم�ّشُك بالراحلني

•		ارتباُك الغيِم ... مطْر

•		كّلما �شخُت
 ارتطمُت بوجهي

•"

ياااااااه ... ما اأ�شيَق اجلداْر!

•		اأّيتها ال�شيدْة
 ل فرَق بنَي قلبي وبيني

 كالنا م�شافٌر
والبالُد الق�شيدْة

•		ل يْعُمر الإن�شاَن �شوى نبّي.



َفات ُ 133َقاِرُئ ال�شرُّ

•		بني جماز الوطن، وحقيقة املوت
ثمة �شظايا للغياب، و�شجيج لل�شكينْة

•		ل ي�شتحقرُّ الأُفْق
ذاَك املَُزنَُّر باجلداْر

•		»ملّا بَغنّي ا�شمْك«
 اأرتبك على �شهوة الغيم
واأكاد اأ�شقط من قلبي.

•		ثّمة قلٌب حمنٌّط 
 يف كتاٍب مدر�شّي قدمي

 ووردٌة حّولت �شدري اإلى حديقْة 
قال عا�شق وهو يت�شّفُح روَحْه



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 134

•		�شاأغفو على اأطراف اأناملك
فالأحلم اأقرب اإلى الله هناك

•"

هدووووووووووووءءء

•		الوردُة التي �شقطْت من �ُشفتها
 اأ�شاءت عتْمَة القلْب

•"

 القلُب الذي َت�شّول �ُشفتها
اأيقَظ حديقتني من البنف�شِج يف وجنَتيها

•		اإّياَك اأْن ترتَك �شدى خطواتَك
على ر�شيٍف يحمُلْك

•		ل�شُت مقبًة ليت�شع البالَد قلبي.



َفات ُ 135َقاِرُئ ال�شرُّ

•		َمْن ل يحمي ظّلُه يتعرّث الآخروَن بِه، 
اأو ي�شبَح مدا�َض العابرين اإلى عتْمته.

•		وطني ل يبكي 
وطني يجّر الغمام؛ 

كي تعتلي ال�شم�ُض �ُشفَة روِحه

•		اأْن اأ�شاَب بِك مرتني يف التفاتٍة واحدٍة 
يعني اأْن ي�شبَح قلبي مركزًا يف جمّرِة ال�شوْء

•		حنَي ي�شُق ال�ّشقُف بي اأفر�ُض دغاًل،
 ثّم اأتو�ّشُد اإغما�شتي واأهذي

•		مل يعد قلبي مدفاأة
فال تلقي حطب ال�شد فيه



َفات ُ َقاِرُئ ال�شرُّ 136

•		اإْن عادِت البالُد يومًا
 �شاأبني اأفقا بل جدران

حتى ل ي�شيق علّي

•		ل اأملُك �شيرًا كي يناَم علّي
وحَدُه ظّلي يتمّطى على اجلداْر

•		هذا اجل�شُد مهمٌل جدًا 
يخلعني كفردتي حذاْء
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•		مراوٌغ هذا الهواُء
 ي�شبُهني واأنا اأحرُث ليَلِك مبا تي�ّشَ من �شحٍو

واأ�شبُهُه حنَي اأخاتُل عرَيِك، واألت�ضرُّ منِك ما تي�ّشَ من �شوْء

•		كَمْن يجمُع وْقَع الروؤى من رماِد الق�شيدْة
كنُت اأجمُع ظلَِّك من ن�شي�ِض روحي، واأحرتْق

•		اأخفتوا �شوَت العيِد قلياًل 
دعوهم يرقدوا ب�شالْم
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•		عندما يطاردين الع�َش�ُض
 اأفررُّ اإليِك

 ويلقى القب�ُض علّي
ل تكوين مابرات يا بنت؟!
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إصدارات وزارة الثقافة والفنون والتراث

إدارة البحوث والدراسات الثقافية

السنةاملؤلفاإلصداراتم

2000حصة العويضالبدء من جديد1

2000فاطمة الكواريبداية أخرى2

2000د. حسن رشيدأصوات من القصة القصرية يف قطر3

2000دالل خليفةدنيانا .... مهرجان األيام والليايل4

2000جاسم صفرقالت ستأيت5

2001فاروق يوسفغنج األمرية النامئة6

2001سعاد الكواريوريثة الصحراء7

2001أحمد الصديقيويخرض غصن األمل8

2001حمد محسن النعيميبستان الشعر9

2001ترجمة/ النور عثامنرومانوف وجوليت10

2001د. حسام الخطيباألدب املقارن من العاملية إىل العوملة11

2001د. حسن رشيدالحضن البارد12

2001خالد عبيدانسحابة صيف شتوية13

2001أمري تاج الرسسرية الوجع14

2001حصة العويضوجوه خلف أرشعة الزمن15

2001غازي الذيبةحافة املوسيقى16

2001د. هيا الكواريقصص أطفال17

2001د. أحمد عبد امللكأوراق نسائية18

2001إسامعيل ثامرالفريج19

2002د. أحمد الدورسياألعامل الشعرية الكاملة ج1 –  ج202

2002معروف رفيقعلمني كيف أحبك21

2002خليفة السيدقصص وحكايات شعبية22

2002صدى الحرمانرحلة أيامي23

2002عبد الرحيم الصديقيجرح وملح24



السنةاملؤلفاإلصداراتم

2002وداد الكواريخلف كل طالق حكاية25

2002د. أحمد عبد امللكدراسات يف اإلعالم والثقافة والرتبية26

2002د. عبد الله إبراهيمالنرث العريب القديم27

2002جاسم صفركأن األشياء مل تكن28

2002عبد السالم جاد اللهنعاس املغني29

2002د. زكية مال اللهمدى30

2002خليل الفزيعقال املعنى31

2002د. عوين كرومياملرسح األملاين املعارص32

2002محمد رياض عصمتاملرسح يف بريطانيا33

2002حسن توفيقإبراهيم ناجي - األعامل الشعرية املختارة34

2003د. صالح القصبمرسح الصورة بني النظرية والتطبيق35

2003صيتة العذبةالنوافذ السبع36

2003جامل فايزالرحيل وامليالد37

2003د. كلثم جربأوراق ثقافية38

2003عيل الفياض/ عيل املناعيبدائع الشعر الشعبي القطري39

2003ظافر الهاجريشبابيك املدينة40

2003د. شعاع اليوسفحضارة العرص الحديث41

2003غانم السليطياملرتاشقون »مرسحية«42

2003د. حجر أحمد حجرمعاناة الداء والعذاب يف أشعار السياب43

2003سنان املسلامينسحائب الروح44

2003د. عبد الله إبراهيمأصوات قطرية يف القصة القصرية45

2003خالد البغداديذاكرة اإلنسان واملكان46

2003عبد الله فرج املرزوقيإبراهيم العريض شاعرا47ً

2004إبراهيم إسامعيلالصحافة العربية يف قطر48

2004عيل مريزاأم الفواجع49

2004وداد عبداللطيف الكواريصباح الخري أيها الحب50

الصحافة العربية يف قطر »مرتجم إىل اإلنجليزية«51
إبراهيم إسامعيل

ترجمة / النور عثامن
2004



السنةاملؤلفاإلصداراتم

2005عيل عبد الله الفياضآللئ قطرية52

2005مبارك بن سيف آل ثايناألعامل الشعرية الكاملة53

2005دالل خليفةالتفاحة ترصخ.. الخبز يتعرى54

2005عبد العزيز العسرييإدارة التغيري55

2005د. عبد الله فرج املرزوقيالشعر الحديث يف قطر56

2005خليفة السيدالرشح املخترص يف أمثال قطر57

2005خالد زيارةلؤلؤ الخليج ذاكرة القرن العرشين58

2005محمد إبراهيم السادةعىل رمل الخليج59

إبداعات خليجية60
 )مسابقة القصة القصرية لدول

2005مجلس التعاون(

2005د. حسام الخطيباألدب املقارن وصبوة العاملية61

2005د. موزة املاليكمهارات اإلرشاد النفيس وتطبيقاته62

2005نورة محمد آل سعدتجريبية عبد الرحمن منيف يف مدن امللح63

2005د. أحمد عبد امللكاملعري يعود بصريا64ً

2005حسن توفيقوردة اإلرشاق65

2005حصة العويضمجاديفي66

2005د. زكية مال اللهاألعامل الشعرية الكاملة ج671

أسباب لالنتامء68
رانجيت هوسكويت

ترجمة: ظبية خميس
2005

2005برشى نارصتباريح النوارس69

2005د. حسن رشيداملرأة يف املرسح الخليجي70

2005حمد الرميحيأبو حيان .. ورقة حب منسية71

تطور التأليف يف علمي العروض والقوايف72
د. أنور أبو سويلم

د. مريم النعيمي
2005

2005أمري تاج الرسأحزان كبرية73

2005عيد بن صلهام الكبييسالديوان الشعبي74

2006عيل بن خميس املهنديذاكرة الذخرية75



السنةاملؤلفاإلصداراتم

2006باسم عبود اليارسيتجليات القص “مع دراسة تطبيقية يف القصة القطرية”76

2006د. أحمد سعدسمط الدهر »قراءة يف ضوء نظرية النظم«77

2006خولة املناعيكان يا ما كان78

2006د. حسن رشيدالظل والهجري »نصوص مرسحية«79

2006مجموعة مؤلفنيالرواية والتاريخ80

2006خليفة عبد الله الهزاعوجوه متشابهة »قصص قصرية«81

2006د. يونس لوليدياملرسح واملدينة82

2006د. زكية مال اللهاألعامل الشعرية الكاملة ج832

2006حصة العويضالدفرت امللون األوراق84

2006نرسين قفةالظل وأنا85

2006صفاء العبدحقيبة سفر86

2006غانم السليطي(Gulfمرسحيات قطرية )أمجاد يا عرب - هلو 87

2006د. إسامعيل الربيعيالعامل وتحوالته ) التاريخ –  الهوية - العوملة(88

2006حمد الرميحيموال الفرح والحزن والفيلة »نصان مرسحيان«89

2006مريم النعيميحكاية جديت90

2006إمام مصطفىصورة املرأة يف مرسح عبدالرحمن املناعي91

2007حسن حمد الفرحانديوان ابن فرحان92

2007حمد الرميحيموال الفرح والحزن والفيلة “مرتجم إىل الفرنسية”93

2007خالد البغداديالفن التشكييل القطري.. تتابع األجيال94

2007حمد الفرحان النعيميدراسة يف الشعر النبطي95

2007فاطمة الكواريبداية أخرى »مرتجم إىل اإلنجليزية«96

2007د. كلثم جربوجع امرأة عربية »مرتجم إىل اإلنجليزية«97

2007صالح الجيدةالخيل.. رياضة اآلباء واألجداد98

2008د. مريم النعيميالنقد بني الفن واألخالق، حتى نهاية القرن الرابع الهجري99

2008حسني أبو بكر املحضاروداع العشاق100

2008د. لطيفة السليطيالوزة الكسولة101



السنةاملؤلفاإلصداراتم

2008خليفة السيد محمد املاليكاملهن والحرف والصناعات الشعبية يف قطر102

2008خولة املناعيالعرش األوائل.. رائدات الفن التشكييل يف قطر103

2008عامد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن املعنى104

2008د. عبد القادر حمود القحطايندراسات يف تاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص105

السالحف البحرية يف دولة قطر106
د. جاسم عبد الله الخياط

د. محسن عبد الله العنيس
2008

107
تجليات اللون يف الشعر العريب الحديث

يف النصف الثاين من القرن العرشين
2008د. ماجد فارس قاروط

2009د. زكية مال اللهاملوسوعة الصيدالنية108

2009أ. د. جمعة أحمد قاجةاملدارس املرسحية منذ عرص اإلغريق حتى العرص الحارض109

2009عيل عبد الله الفياضمن أفواه الرواة110

2009د. إبراهيم إسامعيلصورة األرسة العربية يف الدراما التلفزيونية111

دور الدراما القطرية يف معالجة مشكالت املجتمع112
د. ربيعة الكواري

د. سمية متويل عرفات
2009

2009إسامعيل تامرديوان الغربة113

2009خالد سامل الكلباينالحب والعبودية يف مرسح حمد الرميحي114

2010حمد الرميحيقصة حب طبل وطارة »مرتجم إىل اإلنجليزية«115

2010د. حسن املخلفالرتاث والرسد116

2010تحقيق: د. محمود الرضواينديوان األعىش )جزآن(117

2010لولوة حسن العبداللهتوظيف الرتاث يف شعر سميح القاسم118

119
إساءة الوالدين إىل األبناء

وفاعلية برنامج إرشادي لعالجها
2010أمل املسلامين

2010ياسني النصريشحنات املكان120

2010عبدالكريم قاسم حربمن أدب الزنوج األمريكان121

2010حسن توفيقأزهار ذابلة وقصائد مجهولة للسياب122

2010د. باسم عبود اليارسيوضاح اليمن .. دراسة  يف موروثه الشعري123

2011ندى لطفي الحاج حسنيقطر الندى124

2011فضل الحاج عيلالوحي الثائر “سلسلة شعراء من السودان”125



السنةاملؤلفاإلصداراتم

2011الجييل صالح الدينيشء من التقوى “سلسلة شعراء من السودان”126

2011محمد عثامن كجراييف مرايا الحقول “سلسلة شعراء من السودان”127

2011مصطفى طيب األسامءاملغاين “سلسلة شعراء من السودان”128

2011أبو القاسم عثامن“عىل شاطئ الرساب “سلسلة شعراء من السودان129

2011الشيخ عثامن محمد أونسة“ديوان أم القرى “سلسلة شعراء من السودان130

2011محمد عثامن عبدالرحيم“يف ميزان قيم الرجال “سلسلة شعراء من السودان131

2011د. سعد الدين فوزيمن وادي عبقر “سلسلة شعراء من السودان”132

2011حسني محمد حمدنا اللهشبّابتي “سلسلة شعراء من السودان”133

2011محمد املهدي املجذوبغارة وغروب “سلسلة شعراء من السودان”134

2011د. محيي الدين صابرمن الرتاب “سلسلة شعراء من السودان”135

2011محمد محمد عيلاملجموعة الشعرية الكاملة “سلسلة شعراء من السودان”136

2012د. رعد ناجي الجدهالنظام الدستوري يف دولة قطر137

2012إسامعيل تامرالفريج )رواية( – الطبعة الثانية138

2013محمد إبراهيم السادةالرسدية الشفاهية139

2013خليل الفزيعحادي العيس140

2013د. هند املفتاحهموم يف اإلدارة141

2013عبدالرحمن املناعيهالشكل يا زعفران )مرسحيتان باللهجة العامية(142

2013عبدالرحمن املناعيمقامات ابن بحر143

2013محمد قجةالقدس يف عيون الشعراء144

2013حسني الجابراملصورون يف قطر145

2013برشى نارصعناكب الروح146

2013د. مصطفى عقيل الخطيبدراسات يف األصول التاريخية والتطور السيايس .. الخليج العريب147

2013سوسن عصفورفّن الرسم عند األطفال: جامليّاته ومراحل تطوره148

2013أحمد محمد الصديقواحات وظالل149

2014حسن توفيقحلم يتفتح يف صخر150

2014محمد ابراهيم السادةاناشيد البالبل151

2014عبد الله السامل عيوب الشعر152



السنةاملؤلفاإلصداراتم

2014أحمد منصور محمد عيلاملشكالت العملية يف املناقصات واملزايدات153

2014 أحمد بن يوسف الخليفي الخليج حضارة وتاريخ154

2014د. حسن حسني الرباوي.الحامية القانونية للأمثورات الشعبية القطرية155

2014د. إبراهيم اسامعيلاإلعالم املعارص زاسائله، مهاراته، تأثرياته، أخالقياته156

157
اإلصدارات الثقافية لوزارو الثقافة والفنون والرتاث

من 2013-1976

محمد الكواري

شيخة الكواري
2014

2014أحمد بن يوسف الخليفي» The Magic of Qatar landscape « سحر الطبيعة يف قطر158

2014د. يحيى زكريا األغاسميح القاسم يف ظل الغياب159

2014لولوة البنعيلاألرنب خرنوق160

2015خالد املسلامينملسات معامرية161

2015د . عيل الطوالبة)البنية النحوية يف شعر مبارك بن سيف آل ثاين ) دراسة نحوية داللية162
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