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( )1يجيئون على خطوات الوقت
()1
يجيئون على وتر الفجيعة يا �صاحبي
يجيئون وخطاياهم موا�سم
قد فرقتها نعومة مكائدهم
يجيئون بني نب�ض املدى
وا�شتعال الرتاب.
()2
�صعود ًا نحو اكتمال غفوتك
الد�سي�سة
ماحلة هي �أيامك،
حيث لك �أن ت�شعل الوقت
كاملرايا بني يديك،
و�أن تقيم حف ًال يف الهواء
مازن ف�ؤاد توفيق
دمك.
على ِ
( )2مغامرة
انفتحت ذاكرة العط�ش
وجناح دافئ ينبت ما بني الق�صيدة
واحتماالت موتها،
امل�سافات �أ�ضيق من طعنة
ت�سري نحو غبارك العايل،
فمئذنة �صراخك،
ال يزال ال�صمت ي�ضاجعها
وال يزال لديك ما يكفي من احلزن
ولو ر�ضيت ب�أقل من حماقة.

ليس أنا اآلن..؟

غبار وبقايا �أعواد القات وظالم دام�س
بيـــن �أربعة جــــدران
و�أنــا هناك وحيــد �أبقى حتــا�صرنـي
الآالم يف كل الأزمـــان
�أنــام وال �أنــام ..فوق �ســريري �أتقلب
وك�أين موجوع الوجدان
كابو�س قاه ٍر
�أبيات ال�شعر ت�أتيني مثل
ٍ
يهم�س يف كلتا الأذنـــان
ي�ستقبلني ال�صبح و�أنا مهوو�س ًا ا�ســ�أل
النوم ال يكحل هذه العينان
عادل �سيف الأثوري
رغم علمي �إين �أكره اخلطايا و�أت�سابق
دوم ًا �إىل فعل الإح�سان
ملاذا؟ حني �أمـــد يدي غريقــــ ًا لأنقذه
�أجدين �أ�صبحت الغرقان
و�إذا ما ح�شدت جيو�شي لن�صرتهم جازوين
�شـــــتى �أنواع اخلــذالن
ملاذا؟ تك�سب النا�س دوم ًا ب�سببي و�أعــــود
حممو ًال بكف اخل�ســران
�أم �إن النعمة يف يدي �صارت لهب ًا ..جمراً
حتــرقني مثل النيـــران
احل�سنات ..تلك التي يف كتبي تطايـــرت
وهي اليوم �سحبا من دخان
ما بال املنابر التي قامت على كتفي تتعمد
ن�سيانــي يف كل الأحيـــان
حتى ذاكرتي احلبلى بالأ�سماء مل تعد حتفظ
�شـــــيئ ًا غــري الن�سيــــــان
�أهو ال�سحر ي�سري بدمائي �أم �أين مم�سو�س
ي�سكـــــنني ال�شيطــــــــــان
ملاذا؟ تظن -يظن� ..أين �أع�شقها ..تع�شقني
ت�ستغلنـــي بنت اجليــــران
مه ًال ..مه ًال لي�س �أنا الآن من تظنونه......
تظنونه ذاك الإن�سان !..
adel 711384838_@ yahoo.com

خربشات في ثنايا الوداع
وها �أنت ترحل !
لأبقى �أنا مثق ً
ال بالنوى
وقلبي بحمل اجلراحات ِمثقل
وها �أنت مت�ضي !
ترتكني دون َبوحي ونب�ضي
دون قلبي
وحيد ًا و�أعزل
عنك ما ُع ُ
دت �أ�س�أل
فما ُعدتَ
للروح ُطهر ًا
ِ
�أذا الإثم يوم ًا �صحى �أو متلمل
كل �شيءٍ تبدل
كل �شيءٍ حت ّول
ف�شم�س من الأمنيات اليتيمة
ٌ
عن �سماوات حلمي ت�أفـــل
والربيع الذي كنته �أنت غادر
ُ
الذات جفت
ومن بعده
والورود التي غادرت �أر�ضها
ُ
قريب �ستذبــل
عن
ٍ
اجلراح مرايــا
ُ
حني �أنظر فيها �أراين
ٌ
جثة فوق �أعناق �صمتي تحُ مل
ترجــل
هم�سي
أم�س
ل
با
كان
الذي
الغبا ُر
ّ
الغــرام تال�شى كزوبعةٍ يف ثنايا الوداع
ُ
ومن بعده ال�شوق �ضاع
ترهــل
ليغدو
انحناء ٍ
لقلب ّ
ً
العيون م�سائي
وا�صفرار التوجع
خيوط
بع�ض
ٍ
من الآه تُر�سل
الفراقُ انتحار الثواين الربيئة
لعينيك
وا�شتياقي
ِ
جمهرة ٌ للأماين اجلريئة
ويبقى اللقاء
حلم ت� ّأجــل
ترنيمة ٌ يف تراتيل ٍ
فدعني و�ش�أين
َ
فما عاد يعني رحيلك �شيئ ًا
وما ُع ُ
دت بعد الذي �صار �أقبل

صحوة

فاطمة ر�شاد نا�شر

�صادق عازب

الناس واألرض..
كلمات /حممد ح�سن ال�شمريي
�أحلان وغناء /يو�سف �أحمد �سامل
�أحب النا�س � ..أحب الأر�ض
�أحب الأم  ..بطول وعر�ض
وحب الأر�ض ..علينا فر�ض
�أحب النا�س� ..أحب الأر�ض
^^^

على �شانك نذرت الــــروح  ...على �شان ما تغيب �شم�سك
تـــالقينــي �أنا ال�ســــــباق � ...إذا يف يــوم عـدو م�ســــك
و�أجيب ن�صرك مع فخرك  ...و�أقدمهــم �إليك مهـــــــرك
و�أكتب بالذهب ا�ســــــمك  ...و�أرفـع يف ال�ســماء قدرك
وحب الأر�ض  ..علينا فر�ض
�أحب النــــا�س � ..أحب الأر�ض
^^^

ويــا �أمي يا نظر عينــــي  ...وا�سمك تاج على را�ســـــي
�أحبــــــك من �صميم قلبي  ...بروحي وكل �إح�سا�ســـــــي
ويكفي ب�س �أحط را�ســـي  ...و�أنام و�أ�صحى على �صدرك
ت�ضميني �إىل �صــــــدرك  ...وب�ســـمة حــب من ثغـــرك
وحب الأر�ض ..علينا فر�ض
�أحب النا�س� ..أحب الأر�ض

ُ
�صحوت ذات يومي
وهم يقولون � :أنني �صرت �أنثى
�صرت نا�ضجة ك�شجرة الليمون
�أمام بيتنا
كنت مازلت العب كبقية الأطفال
غري �أنهم اطفوا �شموع �أحالمي
و�صرت �أنثى رغم ًا عني

هـواجـس
فاروق عثمان

ع� ��زف� ��ت ع� �ل ��ى �أوت� � � � ��ار �� �ش ��وق ��ي وم � ��أمت� ��ي
وت �خ �ل �ي��ت ال� �ه ��وى ع ��ذب� � ًا ف�ق�ب�ل��ت امل�آ�سيــا
و�آه ع� �ل ��ى ق� �ل� �ب ��ي ذب � �ي� ��ح ذب � �ي� ��ح وب��اك �ـ �ـ �ـ �ي��ا
ًي �ه �ي �ـ��م � �س �ـ �ـ �ن�ين ال ��ده ��ر ب�ي�ن امل �خ��ازي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا
ق� �ت� �ي ��ل ي� �ل� �ط ��خ ب� ��احل� ��ب وال�� ��ده�� ��ر غ��اف��ـ��ـ��ـ� ٌ�ل
مت��زق �ـ �ـ��ت الأ���ش��ـ��ـ��ـ��ـ��واق ع�ب�ر ال �ث��وان �ي �ـ �ـ �ـ �ـ��ا
ت �ه �ي �ج �ـ �ـ �ـ��ه احل �� �س �ـ �ـ �ن��ا ف��ي��دم��ـ��ي ف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ���ؤاده
وي �ح �ـ �ي��ا ع �ل��ى ج �م��ر ُت��ذي �ـ �ـ��ب الروابيـــــا
ف� �ـ���و ال� �ل� �ـ� �ـ ��ه ورب ال� �ك� �ـ� �ـ���ون �أين ق �ت �ي �ل �ه��ا
وواهلل ورب ال �� �ش �م ����س وال �� �س �ب��ع املثانيــا
ب� �ل� �ي ��ت ب �ع �� �ش �ـ �ـ��ق ال� ��� �ش� �م� �� ��س ح� �ت ��ى ق �ت �ل �ت �ن��ي
ف�ي��ا ليتني م � ُّ�ت ق�ت�ي��ل احل ��ب ق�ب��ل التالقيا
�� �س� �ق� �ي ��ت ك�� � ��ؤ�ؤ�� � ��س اخل � �م� ��ر ق� �ـ� �ـ ��رن ��ا لأن� �ن���ي
ج�ن�ي��ت ث�م�ـ�ـ�ـ��ار احل �ـ �ـ��ب ق �ب��ل التالقيــــــا
ي� �ئ� ��� �س ��ت م � ��ن الأح � � �ل � ��ام ح� �ت���ى ق�برت �ن �ـ �ـ �ـ��ي
ع�ل�ـ�ـ��ى ��ش�ـ�ـ��اط��ئ الأح� �ـ� �ـ�ل�ام ح ��ق فراقيـــا
ي��ئ�����س��ت م� ��ن ال ��دن� �ي� �ـ� �ـ� �ـ ��ا ول� ��� �س ��ت م �ب��ال �ي �ـ �ـ �ـ � ًا
ف�ك�ـ��م م��ن � �ش �ه �ي� ٍ�د راح ي �غ��زو الغوانيـــــــا
ف� �م� �ـ ��ات ��ت ع� �ل���ى ج��ف��ن��ي��ـ��ـ��ه ك � ��ل � �ص �ب �ـ �ـ �ـ��اب��ة
و� �س �ـ �ـ��ال��ت دم��ـ��ـ��اه يف ب �ح �ـ �ـ��ار امل�خ��ازي�ـ�ـ�ـ�ـ��ا
ُق � �ت � �ل� � ُ�ت لأن احل�� �ـ� ��ب دائ� � �ـ�� ��ي وع �ـ �ـ �ل �ت �ـ �ـ��ي
ف�ه�ـ�ـ��ل م ��ن ط�ب�ي�ـ�ـ��ب ل �ل �ه��وى مـــداويــــــا
ف��ـ��ـ��ي��ـ��ـ��ا ر َّب� � � ��ة ال� � �ط � ��رف ال� �ك� �ح� �ي ��ل مت�� ّه��ل��ي
ُ
� مَأل ت���ض� ِّم�ـ��دي جَ �ـ��رح�ـ�ـ��ي ق�ب��ل فـراقيــــــا
ف� � � ��إن مل ت� ��داوي � �ن� ��ي ف��ف��ك��ـ��ي � �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ�لا� �س �ل��ي
وخ � ِّل��ي دم �ـ �ـ��اء ال�ق�ل�ـ��ب ت�ســقي الروابيــــا
�روح �إن� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ي ع �ـ �ـ �ب��دك
وداع � � � � � ًا ح� �ب� �ي� �ب� � ًا ل� � � � ٍ
ف �ـ �ـ�لا ت�ه�ج�ـ�ـ��ري م �� �ض �ن��اك ح �ت��ى ثـوانيــــا

