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كبریاء رجل

یاسیديةالمدیننساءِ تحُبني كلُ  ..
ھا بأمريفتیاتُ وتھتمُ 

طاوعھا قلبھا على سرقة منھن سیُ فمنْ 
قلبك مني ؟؟

أعلمُ 
رعبكیُ . بال صوتي ..أن المساءَ 

رعبكیُ . وأن الشتاء بال یدي ..
رعبكیُ . وأن الظالم بال یدي ..
رعبكیُ . وأن الزحام بال یدي ..

لكنك تكابر



أعلمُ 
كي تعیشلھواءِ أنك تحتاجني كا

كي تعیشوتحتاجني كالماءِ 
كي تعیشوتحتاجني كالزادِ 
كي تعیشوتحتاجني كالدماءِ 

تكابرلكنك 
أعلمُ 

الذكرى كل لیلھعلى أشواكِ تسیرُ أنك
وتبكي

كل لیلھوتبتلع حجر الحنین اليَّ 
وتبكي

الفراق في غیابي كل لیلھ حصي نجومَ وتُ 



وتبكي
لیلةوترسم صورتي فوق وسادتك كل

وتبكي
لكنك كابر

أعلمُ 
ال ليإخالص اإلجیدتُ الأنكَ 

ال ليإالحب وال تجیدُ 
ال ليإتجید الھمس وال

ال ليإوال تجید الطیران 
لكنك تكابر

أعلمُ 
كي أكون لكتبكي في الخفاءِ أنك مازلتَ 



تدعو هللا تحت المطر كي أكون ومازلتَ 
لك

لى هللا بخشوع كي إتتضرع ومازلتَ 
أكون لك
لكنك تكابر

أعلم
أن كل العذارى في قلبك وھم
وأن كل النساء في حیاتك وھم

وأن كل الحسناوات في قصائدك وھم
المجسده فیك وبكةالوحیدةوأني الحقیق

لكنك تكابر



أعلمُ 
بال أنفاسي ترفضكةأن المدین

وأن الطریق بال جنوني یرفضك
وأن المساء بال عیني یرفضك

لكنك تكابر

أعلم
أن العید یزورك بعدي غریباً 

وأن الفرح یزورك بعدي حزیناً 
وأن الشتاء یزورك بعدي جافاً 
وأن اللیل یزورك بعدي باكیاً 

رلكنك تكاب



أعلمُ 
أن قلبك یسألك عني

وأن عینیك تسأالنك عني
عقلك یسألك عني وأن دمك فيوأن

وریدك یسألك عني
لكنك تكابر

أعلم
الوحیده التي كتبتكأةأني المر

الوحیده التي لونتكةوأني المرأ
الوحیده التي ھزمتكةوأني المرأ

كابرلكنك تُ 



أعلم
ةمت بك أقامالتي أقاةلوحیدألنثى اأني ا

ةدائم
الوحیده التي ھزمتك ةوأني العاشق

بطھرھا
وأني األم الوحیده التي أنجبتك

الوحیده التي أنجبتھاةوأني الطفل
لكنك تكابر

أعلم
أني أول من أعاد ترتیب أعماقك
وأول من أعاد كتابت تاریخك



وأول من غیر تاریخ میالدك
وأول من حفر بئر الحب في صحراء 

حیاتك
لكنك تكابر

أعلم
أني وطنك األول..وحلمك األول
وجرحك األول ..وحرفتك األولى

لكنك تكابر



تاج الحزن 

یوماً نسطرھااننتوقعالاألحزانبعض
نفعلأحیاناً لكننا....

سیديأخبرني
الظلمةشدیدالمساءھذالماذا

الكآبةشدید ...

الرعبشدید ...

كالجبلثقیل ...

كسلحفاةبطيء



؟كمیتبارد

سیديیاولماذا

خاطريفيتتجولةالیتیمحكایتي
كالغرباء

كالمطعونالشرفاتفيوالورد یئن
فيوأجھشسیفھَنكَّسَ والسیاف

؟...البكاء
سیديیاأخبرني

؟ماناألذھبأین
المساء؟؟ھذاالمدینھفيحدثالذيما



وأخبرني
؟...إستفھاميعالماتأرسمأین

ذھولحالةفيوالكل
وسكونصمتحالةفيالكل

صمتیشبھالصدمھولیدسكونلكنھ
تماماً الموت

أیعقل؟
الموت؟أیكون

من؟
السؤالرصاصةأطلقأنأخشي



اإلجابةرصاصةفتقتلني
الموتھو.....إذن

ثانیھمرهسیديیاالموتھو
وثالثھ
ورابعھ

أخیرهولیست
سیديیاالموتھو

جیداً مالمحھُ أحفظ
مرارتھُ وأعرفُ 

وكتبنيالكثیرعنھُ كتبت



أحیاءھم...الراحلینمنالكثیرورثیتُ 
وأمواتھم

المرةھذهالموتلكن
أذنيفيتنزفھاحزینةقصیدةلیست
علیكأسردھامرعبھحكایھوال
بدموعوأستقبلھُ یصلنينبأوال

یختلفسیديیاالمرةھذهالموت
أنتھوالمرةھذهفالموت

أنت....ھوالموتیكونحینفتصور
أنت....ھوالحزینالنبأیكونحینتصور



روحبالالنائمذلكیكونحینتصور
أنت....ھو

؟.....عندھاتسعفنيالحروففأي
تغیثني؟الكلماتوأي

حزني؟تستوعباالرضمنبقعھوأي
صرختي؟یحتملفضاءوأي

سیديیاأواه
؟...اإلحساسھذااُعنونعنوانبأي

؟....الُجرحھذاألقبُ وبماذا



یوماً أكتبھأنتوقعتُ ماالذيالُحزنوھذا
أنتمنیتالذي ماالعظیمالحدثھووھذا

یوماً عمريبتاریخأسجلھُ 
حدثلكنھ

بإنكسارقلبيجدارفوقأسجلووجدتني
مرتعشھوبید

رجلرحلالیومھذامثلفي
القلبلھذا.....العالمھذایمثلكان

؟؟....إذنرحلتَ 
الرحیلیكونماكأجملرحلت



شيءكلفيرائعاً كنت
شيءكلفيمختلفاً 
شيءكلفيصادقاً 
الموتفيحتى

الموتأنواعأروعإخترت
رأسھرافعاً إالالحیاةتودعھالفمثلك

بفخر
أجمللحیاةإالالحیاةیودعالومثلك

وأبقى

تذكر؟ھل



ذاتحزنيحكایةعلیكسردتُ حین
مساء

بدموعيكفیكومألتُ  ..

أراضفيالفرحینابیعتحفرأنوعدتني
عمري

حدودبالالسعادةتمنحنيوأن
منذنسیتھُ الذيالضحكعلىتدربنيوأن

سنین
وأن....وأن...وأن ...

الموتسوىعالميمنیخرجكالوأن



سیديیاالوعدوصدقت ....

الموتإالیبعدكولمیأخذكفلم
تعلم؟ھل

التكیفأحاولمرعوبوقلبخائفھبنفسٍ 
غیابكفكرةمع

أسمكربطعلىلسانيأدربأنوأحاول
بالموت

قلبيأقنعأنوأحاول
طرقاتكتكونلنبابيفوقالطرقاتأن

رنینكیكونلنالھاتفرنینوأن
رسائلكتكونلنبریديفيالرسائلوأن



یكونلنالظالمفيالطیفذلكوأن
....أنت

یقتلنياالحیاءإلىحنینيكانُترى إن
االموات؟إلىحنینيبيیفعلعساهُ فماذا

...سیدي

الحكایةإنتھت
بسالمفنمْ 

السالمقلبكعلى
یا سیديالحكایةإنتھتْ 

بطالفیھاكانوالخوف
الختامفیھاكانوالموت



الموتأیھاعفواً 
لي؟؟؟؟؟تركتماذا

كثیراً تأخرت
-----------------

األحالمفيعنھُ تبحثوھيعمرھاضاع
وفيالوجوهوفيالطریقفيو
قلبھاصالحیةإنتھاءأعلنتْ وحین..الزحام

أمامھاواقفاً وجدتھ.. وعمرھاحلمھاو



كثیراً تأخرتَ 
رومانسیةإمرأةكنتُ 
حمراءوروديكانت

زرقاءووسائدي
ھواءأرجوحةوضفائري
فضاءطیروخیالي

حریریةأوراقيو

كثیراً تأخرت
خیالیةإمرأةكنتُ 
اللیلبلونعینيأكحلُ 



العشاقمدائنوأزور
المساءبوابةوألون

األرضیةالكرةبخیاليوأجوبُ 

كثیراً تأخرتَ 
حالمةإمرأةكنتُ 
األحالمثوبَ أغزلُ 

باألشعاردفاتريوأمأل
الخیالصنادیقفيوأتجولُ 
األوھامغیومفوقوأطیر
اللیلیةالكواكببأنامليوأزخرف



كثیراً تأخرتَ 
متفائلةمرأةاكنت

ملونةأمانيِّ 
ملونةوأحالمي
ملونةوأفكاري
ملونةوكلماتي
وردیةوشرفاتي

كثیراً تأخرت



ألیفةامرأةكنتُ 
بھدوءأحبُ 

بھدوءوأعشقُ 
بھدوءوأغارُ 
بھدوءوأعاتبُ 

طفولیةبطریقة أعاقبُ و

كثیراً تأخرتَ 
صابرةامرأةكنتُ 
الوردِ منالشوكأنتقي

الصحراءرمالوأحصي



النارفوقالحجارةوأطھو
األرضأھلإكتشافاتوأعیدُ 

بدائیةبطریقةالوفاءوأمارسُ 

كثیراً تأخرتَ 
واقعیةامرأةأصبحتُ 

بالخیالِ كفرتُ 
باألوھامِ وكفرتُ 
باألحالمِ وكفرتُ 

والشموعِ بالورودِ وكفرتُ 
الرومانسیةْ أصنافوبكل



كثیراً تأخرتَ 
امرأةعاقلةأصبحتُ 
الحبقبلأفكرُ 

المفاوضاتقبلوأفكرُ 
الھجومقبلوأفكرُ 
القتالقبلوأفكرُ 
اإلنسحابوأفكرُ 

حسابیةعملیاتٍ الشوققبلوأجري

كثیراً تأخرتَ 



مشوھةأفكاري
غاضبةوكلماتي

غائبةوشمسي
مغلقةونوافذي 
سوداءوزھوري
رمادیةوشرفاتي

كثیراً تأخرتَ 
قاسیةامرأةأصبحتُ 



مطربالشتائي
سھربالوصیفي
زھربالوربیعي

بالعطروزھوري
وطنبالوأحالمي

حریةبالوعصافیري

كثیراً تأخرتَ 
متوحشةامرأةأصبحتُ 

بقسوةأحبُ 
بقسوةوأعشقُ 



بقسوةوأغارُ 
بركانیةكقذیفةالغضبعندوأتفجر

كثیراً تأخرتَ 
مملةامرأةأصبحتُ 

باكراً أنواريأطفئ
باكراً القمروأودع

باكراً أحالميبوابةوأغلق
باكراً ستائريوأسدل

شرقیةكعجوزالغروبعندوأنام



أعیشكتعال
----------------

وأمسكُ قماشبقطعةعینیكأربطُ تعال
منالخروجبابنحوبكوأتجھیدك

عالمھم
جبینأقبلثم...واحدلیومٍ أسرقكتعال

بسالموأغادرھاممتنةشاكرةالحیاة
أطرافعلىالزمنحدودمننتسللتعال

الزمانأھلال ُنوقظُ كيأصابعنا



وصورناالرسمیةأوراقنانمزقتعال
بماذاكرتناونفقدالشخصیة
بعیداونمضي..خلفنا

ونصفعالظروفوجھفينبصقتعال
عصفورینالحلمنحووُنحلقالفراقوجھ

لناالثالث
ذراعیناُنشبكوالواقععلىنتحایلتعال

ال بعیدةجزیرةإلىونسافر.. بإصرار
معناأحد

وُنبحرالخشبيالقاربإلىنصعدتعال
وقلبكلقلبيإالأبوابھاالتفتحجزیرةإلى

فقط



فوقونجريأحذیتنامننتجردتعال
ونرددكطفلینحافیةبأقدامالبحرشاطيء

نكبرلملیتنابلوعة
رأسيوأضعالقمرتحتمعكأسیرتعال

المفضلةأغنیتكلكأغنيوكتفكعلى
مجروحبصوت

الحصانظھرعلىخلفكأجلستعال
خارجبنایجمححتيبالسوطونستفزه

والمكانالزمانحدود
الكوخفيالبدء نسكنحكایةُنعیدتعال
ونستتر.. النارونكتشف..البحرمنونأكل

الشجربأوراق



وأحداثھا األساطیرفيننغمستعال
لكوأتركالحكایاكأمیراتفأراقصك
الفجرعندالذھبيحذائيفردة

ونختبيء...التاریخكتابنفتحتعال
أخرىزمنیةحقبةونختار....فیھ

آخرعصرإلىونتسلل...
ابنائيعلىوأعرفكدفاتريلكأفتحتعال

بكالممنوعةوقصائدي.. منكوبناتي
بشرقبلكیقرأھالمالتيوكتاباتي

طرقاتفيمعكأتجولتعال
.... لھوأھمس..علیكواُعرفھ..وطني

وطنيالرجلھذایاوطني



أزورأنتمنیتكملكأعترفتعال
وظلمةاللیلبرداءمتخفیةوطنك

بعیدمنأراككي..... الطریق
لكوأتنبأكفكخطوطلكأتتبعتعال
مجنونتكوبینبینكالحیاةخطأنمازحة

قریباسیتوقف
رحیلعلىبجنونأحبتكالتيالروحوأن

علیكوأرددقھوتكفنجانلكأقرأتعال
مخادعةضاحكة

سبحان عیناھاإمرأةیاولديبحیاتك( 
المعبود )



لك ألثبتطفلةبشقاوةأمامكعینيوأفتح
فنجانكأنثىأني

بجنونوقدمیكیدیكأظافرلكاُقلمتعال
قصاصاتوضعتما إنتھیتفاذاعاشقھ

بیديأظفارك
أنبفرحوأخبرتككفيلكوفتحت

لديیعادلھاالشيء
مغمضوأنتشعركلكأمشطتعال
برأسكالبیضاءالشعیراتوأعدالعینین
أكثرسأحبك..تكبرحینأنكلكوأبوح



ما فإذاالورقیةبالطائراتنلعبتعال
الزعلإفتعلتُ طائرتيالھواءسرق
داللكعنأبحثغاضبةطفلةوجئتك

وُنشوهُ تربیتناتھذیبمننتجردتعال
علىبھانكتبُ فحمبقطعةالمدینةحضارة

میالديوتاریخوإسمكإسميالجدران
ومیالدك

معكأنتقياألسواقفينسیرتعال
ثوبكوأقمشةوبخوركوعودكعطورك

شماغكألوانو..حذائكومقاس
ودعنيالرأسحاسرأماميقفتعال
علىشماغكفأضععمريأمنیةأحقق

الدنیابفرحرأسك



بكسلالعینینمغمضیدیكليمدتعال
أكمامكأزرارأغلقودعني..مدللطفل

األولبطفلھامأھتمامبإ
أغرقكودعنيذراعیكأماميإفردتعال

تحتالعودقطعوأحرقالمفضلبعطرك
أنتبجاذبیتكالرجلنألكوأبوحردائك
أقفودعنيأماميللصالةتوضأتعال

المنشفةأمسكبحبأراقبكخلفك
وضوئكماءلتجفیفبانتظارك

منيیقترببدأموتبأمرلكأبوحتعال
یعلممنآخروأنتَ 



فالالموتأعیشنأقبلأعیشكتعال
أمان للموت

وأبكيصدركعلىرأسيضعأتعال
تمنیتككموأصارحكالحرقةتشبھبحریة

المستحیلزمنفي
وأبكيصدركعلىرأسيضعأتعال
تمنیتككموأصارحكالحرقةتشبھبحریة

المستحیلزمنفي
وأبكيصدركعلىرأسيضعأتعال
تمنیتككموأصارحكالحرقةتشبھبحریة

المستحیلزمنفي



the end

سمعت وأنا أصرخ بك
(the end )

نكسار ما تحت جلدي إصوت 
نھ قد كسر لي بفقدانك ضلعأفأیقنُت 

ة في وجھ رجل تحبھ أمرإالتصرخ 
بجنون

the end
لى إذا كانت قد شعرت بتسرب الماء إال إ

سفینتھا وھي في منتصف البحر
نا في منتصف أفلماذا ثقبت سفینتي و



البحر ؟
نأنت تعلم ألماذا سرقت زاد رحلتي و

الطریق المتبقي أمامي طویل ومھجور 
وموحش؟

نت تعلم أاذا سكبت الماء من جربتي ولم
مامي قاحلة موحلة ؟أن الصحراء أ

ن أنت تعلم ألماذا كسرت قدم ناقتي و
وھن فراقك لم یبقي في مفاصلي قوة 

للسیر؟
اذا نحرت عنقي وأنا في قمة فرحة لم

ا وجدت طریقة أرحم من أمحالمي بكأ
یقاظي منك ؟إالنحر لــ



شامخة على قید نني بقیتُ أماضرك لو 
الحیاة؟

كملُت بیني وبین نفسي أنني أماضرك لو 
أحالمي بك؟

حتفظت بالسفینة إنني أضرك لو ما
وبالزاد وبالناقة وبالماء؟

نني تسترُت على الطریق أماضرك لو 
یابا وذھابا؟إراك أن تلمحني كي أدون 

قامتي حتفظُت بطولإنني أماضرك لو 
وھیبة حضوري وشموخ أنوثتي بینھم؟

مددت للحب نني ترفعت فماأما ضرك لو 
وال للشوق والللحنین یدا



THE END
عندما تصرخ بھا امرأة في وجھ رجل 

تحبھ بجنون
رض مرعبة أفھذا یعني انھا تقف فوق 
من الخذالن

ن سلة األحالم التي في یمینھا أیعني 
سقطت

م تكن رفیقة ن قشة الغریق لأعني ی
الغریق في البحر

ن طوق النجاة لم یكن بحجم أیعني 
الغریق

خر الدرب أن الماء الذي كان في أیعني 
لم یكن ماء؟



حین أرسلتھا إلیك
the end

نتزع آخر أوردة قلبي التي تصلني أكنت 
بالحیاة

سدل الستار على مسرح العمر أكنت 
واختم حكایة لن تتكرر

سمار األخیر من حائطك كي تلع المقأكنت 
عذار المكشوفة لرؤیتكتخلص من األأ

نتف الریشة األخیرة في جناح قلبي أكنت 



لیكإالطیران كي الأعاود تجربة 
ب راسي في جدار الحكایة بقوة ضرأكنت 

فقد كل ذاكرة بكأكي 
تدرب على القسوة وعلى الفراق أكنت 

وعلى العذاب وعلى البكاء وعلى الموت
حقائبي لمغادرة طریق كان حزمأكنت 

یھدیني فرحة حضورك كل صباح وحزن 
رحیلك كل مساء

كنت أضع على مالمحك قطرات الصبر 
فطم قلبي عن رؤیتكأي على ك

كنت أبذر الشوك على دربك كي أتوقف 
عن السیر حافیة القلب باتجاھك

ن أتدرب على الجوع والعطش بعد أكنت 



كان وجھك وجبتي المفضلة وصوتك 
بداأأظمأ بعده ماء الذي الال

فأمسح كنت أجرد ھاتفي من أھمیتھ لديَّ 
كل صادر إلیك وكل وارد منك

عندما صرخُت بك
the end

كنت أبترك بال تخدیر
كنت أنزفك بال دم

كنت أجمع بقایا قلب



بقایا آمان / بقایا كرامة / بقایا نوم / 
بقایا صحة / بقایا راحة بال

للطعامبقایا شھیة 
شیاء كثیرة فقدتھا یوم كسبتكأبقایا 

عندما صرخت بك
the end

كنت أرتجف بردا كقطة مبللة بالمطر في 
غابة موحشة

كنت أتالم كطفلة منزوعة الجلد تقف في 



منتصف البحر
كانت أصابع یدي كقطع متصلبة من الثلج

كانت مقاومتي للبكاء تعجزني عن 
الحركة

تضن نفسي بحثا عن ن أحأكنُت أحاول 
حضن أمي

بحث عن دفء الیتوفر إال في أكنت 
حضن جدتي نا ألم تكن جدتي بجانبي و

اصرخ بك
the end

لھذا نال البرد مني كثیرا كما نال تراب 
األرض من جدتي



جدتي تحت األرض ؟ كما تحتاجني أ
ن فوق االرض؟أحتاجھا األ

رعبي من ذئب أتشعر جدتي اآلن بحجم 
عترض طریقي كي إالفراق الجائع الذي 

یقتطعك مني؟
ن تفتح لي ذراعیھا أأتحاول جدتي اآلن 

تحت التراب كي تحتوي حزني؟ فیخذلھا 
ضیق اللحد؟

أنادتني جدتي بأعلى صوتھا وأنا أصرخ 
بك

The end



مان وجودھاأكي تمنحني 
نكساري عن وصول إوحال ضجیج 

صوتھا؟

أصرخ بكفأنا سمعت وأنا
The end

نكسار ما تحت جلديإصوت 
نھ قد كسر لي برحیلك ضلعأفأیقنت 

كنَت أھم ضلع بي
ستقامتي الذي سأحتاج الكثیر إكنَت ضلع 

من الوقت كي أعاود الوقوف بعده 
بإستقامة



ة جبیني التي أخبروني منذ كنَت كھیب
نيأالصغر 

حین أرد األماكن تقف قامات الرجال ھیبة 
لي

كم سأحتاج من الوقت كي أمسح ف
ستقرت على جبیني إنطفاءة الحزن التي إ

بعدك
سترد عافیتي أكم سأحتاج من الوقت كي 

وشھیتي وبریق عیني ونضارة مالمحي
والدموع والنوم كم سأستھلك من الصحة 

مامك دور النسیان أتقن أوالھروب كي 
والكراھیة والنفور ؟



كلكم سأحتاج من القوة ؟ كي أمأل
جابات إخانات األسئلة المتعلقة بك ب

صحیحة ؟
كم سأحتاج من القسوة كي أحذف رقمك 

ن قائمة ھاتفي / وأتخلص من عادة م
نتظار واردك ؟إ

كم سأحتاج من الوحشیة كي أجرد قلبي 
من محفوظات ھاتفي وصوره التي تمت 

لك بصلة؟
اكم سأحتاج من العمر / كي أعود أن

؟أنا

أبوالعیس مع تحیاتي . محمد


