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 ٣

  للمسافر قصیدٌة

 

 المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

  ...ْلتأّم

 الیأِس انتحاَر

 مِتالّص جدراِن سقوَط

  الموِت طیِف اِتتداعیو

  ...ْلتأّم

 ؟ بھدوٍء تنمو ساَداألج أنَّ كیف

  ألمًا الوطِن تراُب يصرَخ كیال

  الرحیِل خطواِت من

  .. الحقیبَة دِع

 جانبًا والجواَز

  الفجِر لتلويحِة انظْر

  األقحواْن لعشِق



 ٤

 الرياِح ألغنیاِت

 اآلباِء لسجِل اركْع

 الشامخِة للقمِم

 خوِرالّص طھارَة بِّْلـق 

  التراِب وبكارَة

 درُكُت ھاحیَن

 الفراِغ إلى الرحیَل أنَّ

 ...فراغٌ  

 ...           فراغٌ  

  .فراْغ                    

 

 

 

 

 



 ٥

  المسافُر ھاأيَّ ْفتوّق

 ...ْلتأّم

 األشواِق حرقَة

  الحیاِة نقاَء

  الصفصاِف لغنِج الغیوِم وابتسامَة

 النرجَس أنَّ وكیَف

  .؟ الصخِر قلِب من ينبثُق

** 

  المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

  ...ْلتأّم

 الشموِع انطفاءاِت

  الضباْب جسِد في الشمِس انغماَس

 الدوريَّ أنَّ وكیَف 

 ؟ األريِج سكرِة من الیاسمیَن يوقُظ

  الغمامَة  أنَّكیَفو 



 ٦

  الصباِح قبالِت تروي

 ...ْلتأّم

 رقاِتالّط دجى 

  .المجھوِل كفَن ترتدَي أْن قبَل

** 

  المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

  ...ْلتأّم

 وھاوار لیلون وانیَنك

 الظالَل رسُمت الموقِد في جمرًةو

 أحالمًا ْلتأّم 

  األفكاُر ھاأعقاِب على ْتانتحَر

 . المشاعِر من وشيٌء

  ..ْلتأّم

  جاثمًة كانْت التي كوابیَسال

  باِحالّص أنفاِس على



 ٧

  اإلبتسامِة بتَر أنَّ ْنوتیّق

  .ھوْرالّد مدى تدوَم لن

  المسافُر ھاأيُّ توقْف

  ...ْلتأّم

 حكیمًا

 المأثوِر القوِل في الروَح يسكُب

 وجراحًا

 الحبیِب ِءلمجي بتسامًةا نزُفت

  ...ْلتأّم

 سوداَء ريشًة

  ..ْتانكسَر

 الجنوِن شواطىِء في مْتوتحّط

 باردًة شفاًه

  القبالِت رجفَة تنتظُر

   .الفناِن ضرباِت خطَأيشكو  وتمثاًال



 ٨

** 

   المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

  ...ْلّمتأ

 بلىُح ًاأّم

 ينمو برعمًا تنتظُر بالشوِق

  الثماِر أثقَل لیحمَل

  ...ْلتأّم

  ىتتالش األموَج أنَّ كیَف

 أخرى ًاأمواج لتنھَض

 جديدًة خرائَط وترسَم

  . ماْلالّر على

** 

  المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

  ...ْلتأّم

 األشجاِر رائحَة



 ٩

  واألزھارحِلالّن تمتماِت

 بذاتِه تباھىي وھو األخضرو

  .الصقیِع زمِن رحیِل بعَد

 

  المسافُر ھاأيَّ ْفتوّق

 الكئیِب بدمَك ْلتجّو

 جمیٍل حلٍم عالِم في

  وانتظْر

 ًاعبقّی صبحًا

 ًةمزدھّی طیورًا سترى

  الشمِس إلى تطیْر

 الزغاريِد موسیقى على وترفرُف

  .حْةالملّو والمناديِل

  المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

  ...ْلتأّم



 ١٠

 مساِء دوَن دنًاُم

  ..رياالّث

 اُقالبّر ھاوضوُء

 الھواِء في ُمتحو فراشٌة

 زھرٍة عن بحثًا

  العذِب غِمالّن مع تتمايُل

  والفراِت دجلَة شطآن في

  ..  حینئٍذ

  الزنابِق لوَن ستدرُك

  عتیٍق ضوٍء لوَن

  ذاتِه في خبىُءُي

  .عذراْء غضٍب صرخَة

** 

 المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

 ... ْلتأّم



 ١١

  الكلماِت تناكَح

  عشقَا الملتھبِة الشفاِه على

 موِعالّد بركِة في ِلالّظ انعكاَس

  نبیٍذ وكأَس

   عفريْن تراِببطعِم

  البقاِء سكرَةيندُح

 العمِق في ترُكوي

  .الحیاْة إلكسیِر أثرًا

** 

  المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

  ..ْلتأّم

 الظِل في تتعفُن ال التي األلواَن

   ..واقرْأ

  رسالٍة خاتمَة

 ھاصاحُب رتحَلا



 ١٢

 ٍةخريفّی رياٍح متِن على

  قیِعالّص ِةجغرافّی إلى

  األلواِن عدمیِة وموطِن

 وُكالّش ُيحرُق حیث

  .؟ معًا والشوُق                 

 

 

  المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

  ....ْلتأّم

  الصباحاِت ھیاَم

  .. أنَّ وكیَف

  ينشداِن والزعروَر السندياَن

  بالحقِّ

 بالبقاِء

 والحريِة



 ١٣

 الزمِن آذاِن فيو

 َةاألبدّي الحقیقَة يھمساِن

   .لإلنساْن األرِض وفاَءو

** 

  ھاالمسافُرأيُّ ْفتوّق

  ... ْلتأّم

  المظلومین بكاَء

 ًاوحّب ألمًا 

 ؟ للبقاْء يخشعوَن ھمأنَّ وكیَف

  ..ْلتأّم

 العظماَء أنَّ كیَف

  لألرِض ھمعشِقب

 .؟  لخلوِدا آياِت انودّو

** 

  المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق



 ١٤

  ...ْلتأّم

 ؟ األرِض في مُسالّش ُبَكْسُت كیَف

 .. زھرًال القاحلُةوتتحّو

 روضًا 

 وأريجًا 

    ..ھا المسافُر أيُّْلتمّھ

 الشراِع وجھَة َدحّدُت أْن قبّل

  ..ْلتأّم

  التیاِر عكسراَع الّص

  فینِة الّسوغرَق

   .اِنّب الّرمن جھِل

** 

  المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

  ..ْلتأّم

 مدارِه عن يسقُط نیزكًا



 ١٥

 شمٍس دوَن وكوكبًا

  الحبِّ روضَة تحرُق وصبیًة

  ..  ْلتمّھ

   ثائرًا ْلوتأّم

 .؟ اإلنتماء روُح فیِه قتُل ُيكیَف

** 

  المسافْر ھاأّي ْفتوّق

  ...ْلتأّم

 متردٍد درٍب على تسیُر غجريًة

 وشحرورًا

 الخريفّي سفرِه جھَة أضاَع

 سماٍء رموِش بیَن

  ھابنفِس تعبُث

 غتربًاُم ْلتأّم

 أعصابِه أوتاِر على يعزُف



 ١٦

  نھاَر ..  لیَل

  األلِم لحَن

  واألنیِن

  ضيَءُي أْن دوَن

 هفجَر ينعَش أو

  قبَلِهثغِر على كانْت التي باإلبتسامِة
  .فِرالّس

** 

  المسافْر ھاأّي ْفتوّق

  ..ْلتسّل

  أعماقَك من

 أسرَك من

 الوجِع ضفاَف تجاوْز

 تتندى الوقِت براعَم ضْع

 قیِلالّث وِتكالّص التھرْب

  ..استنشْق



 ١٧

   زھِرالُم البنفسِج عبَق

  حزيْن شتاٍء في

  ..اكتْب

  العمِر بمداِد

 البقاْء وصايا

 . الجاْن  بلغِةالرحیِل شتیمَة اقرْأ

** 

  المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

  ...ْلتسّل

  ھمَكو زنزاناِت من

 الجنوِن حماقاِت من

 الذاِت ضیاِع وكھوِف

  ..سامْر

 وِتالّت أوراَق

 الصفاِء إلى ْلتسّل



 ١٨

  الجماِل عبَق ْقتـََرحَّ

  األطالِل بیَن القرمیِد ورائحَة

 الخلوِد عطُر ھاإنَّ

  .   األجداِد كُةوتر

** 

 المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

  ..استمْع

 مِتالّص حناجِر  ألناشیِد

 الحالمْة واقيالّس لسیمفونیِة

   الجداوِل بسمِةل

  الیاسمیْن تسقي التي

  ..استمْع

 بريئٍة يتیمٍة إلى

  :الباكیة ھاأغنیَت تغني

 .. تسافْر ال



 ١٩

 رتساْف ال

 ولدتني من فرحَة تـُجھـِْد ال

  بالبراعِم تعصْف ال

   .تتفتْح أن قبَل

** 

  المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

 ...استمْع

  الكنائِس أجراِس تقاسیِم إلى

 يزيديٍّ ودعاٍء

  مِسالّش لجھِة خاشٍع

 تقيٍّ مؤمٍن ھمساِت إلى

   النبیِذ لكأِس يدُه يمدَّ أْن أوشَك

 واستمْع .. ْفتوّق

 باِحالّص نشوَة يعیُش راٍع أغنیِة إلى

 الدوريِّ بكاِء إلى



 ٢٠

 الزھوِر شكوى إلى

  .. ْفتوّق

  قرْأوا

  آذاَر مصحِف آياِت كلَّ

  . تسافَر أْن قبَل

** 

  المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

  ....استمْع

 یِلالّل لحكايا

 جوُمالّن ھاحجبْت ألخباٍر

 بالجراِح ثقلٍةُم وأغنیاٍت

  ...استمْع

 الباكیِة األلحاِن لتقاسیِم

 الثائرِة األناشیِد لكلماِت

  ...استمْع



 ٢١

 شیفان طمبوِر ألنغاِم

 الحزيِن الغصِن مَن المصنوِع

  ... ْلتمّھ

  لذاتِك شفیعًا ْنُك

    .قراْر أّي قبَل

** 

  المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

   ..ْذتلّذ

 الزيتوِن زيِت برائحِة 

  َكبداخِل النوُر ينطفىَء الكی

  ..ْفتوّق

 .. ْذتلّذو

  اإلمطاِر بلحظِة

  التراِب بكارِة فضِّ برائحِة

   عزٍّ وقفَة ْفتوّق



 ٢٢

    تسافَر أْن قبَل

  ..ْموتیّم

 ناقريِت ذاكرِة فوَق ُھِدَم بیٍت غباِرب

  .بعْد بشذاھا تعبْق لم وقرنفلة

** 

  المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

  ..ْمتیّم

       المذعورِة األرصفِة بغباِر

 نتظرِةالُم العیوِن بدموِع

  األقحواِن برائحِة

  المكاْن وبعراِء

 المسافِر صالَة تقیَم أْن وقبَل

  .. ْمتیّم

  السفرجِل لزھِر الطلِعبغباِر

  فاتنٍة رموَش ْلوكّح



 ٢٣

  الحبیِب عودَة تنتظُر

  .المجھولِة رحلتِه من

   المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

 .. انتظْر

  السیُل يستقَر ىحّت

 ويصفو الماُء

   الداخلیِة بعینَكانظْر

 ..سترى 

  اللطیَف الناعَم أنَّ كیَف

 القاسي لَبالّص يقھُر 

  . ؟ المھزوْم للوجِه ال حیاَة أّنوكیَف

** 

   المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

  بقاٍء وقفَةْفتوّق

  الحاضَر تعبَر أْن قبَل



 ٢٤

 المجھوَل َلوتسّج

  دْم الّنبركاِن أدخنُة توقَكُت و

 المستقبِل خارطِة رسَم ھيوُتن

 َكنفَس اعبْر

 زھرٍة أريَج مَّش

 تاِءالّش صقیِع في ْتتفتَح 

 ھاعبَق ْتاستخلَص وياسمینة

 راِبالّت روِح من

  قیبَةالح احمْل ثم

 الموِج ركوِب إلى توجْه و

  .َتشْئ إْن                            

** 

   المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

  ..معَك خْذ

 لطفلٍة حلٍم آخِر طیَف



 ٢٥

 ھاجرِح في العیِد ابتسامَة أْتخّب

  ..معَك خْذ

 شوٍق دمعَة

 حزٍن ابتسامَة

   البیادِر غباِر من وشیئًا

 الھوجاْء وبعِةالّز بعَد

  .. معَكْذخ

    مخبأًة وصايا

 ھیزاٍل تحَت

   الدِمو  بالدموِع لْتتبّل

 ّيالكرد عتِرالّز برائحِة وتعبُق

  .. ْلتمّھ

 أْن قبَل العروِس أمِّ لزغرودِة استمْع
  .تسافَر

** 

   المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق



 ٢٦

  ..معَك خْذ

 صايا الودفاتَر

 الفوضى لحظِة في سھوًا سقَط لثائٍر

 التأمِل آياُت خٍرآلو

 زاھٍد لناسٍك

  .. لكاھٍن

 بیٍر 

 وحكیٍم 

 جمیعًا ھمظّل َمعِدُأ

 النسیاِن دھالیِز في ھمبسبحاِت يِموُر
. 

   المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

  ..معَك خْذ

 مخموٍر عجوٍز مالمَح

  الكافوِر قارورُة بیدِه

 شوھاْء مدٍن من وللّت خارجًا



 ٢٧

  األصیِل زھو عن باحثًا

  لنسیاُنا يعصَف أْن قبَل

 المرتجفِة ذاكرتِه بأوراِق

 المرتقُة لحظتُه وتنتھي

  .الحسباْن في تكْن لم بزوبعٍة

 

   المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

  ..معَك خْذ

 الُرَضِع رضاِب من عطرًا

 مراھٍق ھمسِة ومیَض

  صبیٍة أھاِت وحقیبَة

 باألمِس ھنا كانْت

  . . معَك وخْذ

  الفجِر أنشودُة به ْتُعزَف وترًا

 البرِق نثیِر مداعبِة لحظِة في



 ٢٨

  .اإلمطاِر لغیوِم

  ..معَك خْذ

 الربیِع أقاصیِص عناويَن

  آذاَر وجِه ألواَن

   األقالِم ذاكرِة تداعیاِت

 البقاِء رعشِة وحرارِة

  ھا المسافُر أيُّ طیشًا التتمخْض

  ..قاَل مْن

  نھُبُت مِسالّش شعاَع أنَّ

  ..معَك خْذ

 وِحالر عطَر تبكي رسائَل

 وأخرى

  الیاسمیِن أوراِق على تبْتُك

  ..تنَس وال

 درويش محمود قصائَد



 ٢٩

  جیكرخوين أشعاَر

 وشیركو بیكس 

  ..معَك خْذ

  الكلماِت نزِف من شیئًا

  .الجراِح برائحِة تعبُق حمراَء ووردًة

  ..معَك خْذ

  الزيتوِن لوَن

  صفراَء ًةخريفّی ورقًة

  مِسالّش قرِص ظلَّ

 يمامٍة جناٍح من ْتسقَط وريشًة

 ھاعشَّ تبني كانْت حیَن

  .المدينِة أسواِر داخَل

** 

   ...المسافُر ھاأيُّ ْفتوّق

 األرِض عروِق رائحَة استنشْق



 ٣٠

  األلِف للمرِة التراَب قبـِِّل

 مِتالّص بغضِب امِض ثم

 ةالجغرافّی ىتتمّط حیُث إلى

  ًاأحالم وتدفُن

 األنا الفاحشِة بنیِذ یٍرسّك كلِّل

  ْلتمّھ

  َكأّم ألغنیِة استمْع

  أختَك ألنشودِة

  َكجّد لحكمِة

   األطفاِل ألعاِب لكلماِت

  ..ْلتأّمو

 قزٍح قوِس ألواَن

 القصیدَة ھذه اقرْأ ثم

           . السفْر حقائَب تحمَل أْن قبَل
       

 



 ٣١

 م2009 / 2/   23 

 

 

 

 



 ٣٢

 اـانـكف

 

 ..كفانا

 الصمِت استبداُد

  ِتللذا  الوھِمحتالُلا

 األقداِر طیِف أسِر في البقاُء

 الدمِّ أبخرِة كفانا استنشاُق

 مِتالّص مدِن في واإلحتراُق

  كفانا الويُل

 المرَّ القتَل ذاقِت  في قرًى

 البراءَة تتنفُس وھي

  ..لنا آَن

 البرِق ثوَب نرتدَي أْن

 الرعَد ننكَح

  المعركَة نخوَضو



 ٣٣

  إلھّيالال القدِر لمطارِد

  ..لنا َنآ

  الحیاِة ذاكرِة تبويِب طريقَة نغیَر أن

  .والموْت

**  

 ..كفانا

 التیِه دروُب

 العقِل يتُم

  المرھوِبالذاِت  في عالِمواالنزواُء

  ..لنا  آَن

 األرِض مخاِض  آالَمنقرَأ أْن

 األزاھیِر وتفتَح

 الدِم جداوِل قرَب

  الحزِن وأناشیَد

 الیتامى حناجِر في



 ٣٤

 ..آن لنا 

 الباكْي نازمِن  أنھَر نروَيأْن

 ةاآلذارّي الندى بخیاِل

 يبتسُم حلمًا

  بكاٍءأيامًا دوَن

  . بمعنى الحیاْةوحیاًة

** 

  ..كفانا

 دموعًا العمِر سقي

 نا غیِر عباءِةوارتداُء

 لنا آَن

  الرواياِت نقرَأ أْن

 النحُل ھاتركت التي

 الوروِد خدوِد على

 الثكالى دونتھا التي والقصَص



 ٣٥

  .الُكرِد مفكرِة في

 

  ..كفانا

 العروِق صمُت

  النعاِس سكرُة

  التیِن بحلیِب العقوِل وتخديُر

  ..لنا آَن

 الربیِع رياِح مَع نغدَو أن

  النعماِن شقائِق وذاكرِة

 مرآتُه ْتانكسر فجٍر إلى

 . االنتظاِر طوِل من

** 

  ..كفانا

 شائكٌة صباحاٌت

 باكیٌة ومساءاٌت



 ٣٦

  آذاَر ألواَن نقرَأ  أن  ..لنا آَن

 الموسیقى ألحاَن ونتقاسَم

  .الشھیِد دفِن لحظَة

  ..كفانا

 القبوِر بیَن الفوانیِس اشتعاُل

 النھاِر وضِح في

  ..لنا َنآ

 الشروِق تفاصیَل نقرَأ أن

 ناشمَس ونـُخرَج

  .   الظالِم طنیِن أعماِق من

** 

  ...كفانا

 الخديعِة شواطىِء إلى القذُف

 علینا الجماعّي القتِل إزمیِل وتھافُت

  ..لنا آَن



 ٣٧

 الشباطّي الحجِل َةأبجدّي نغیَر أن

 السراِب خنجَر وننزَع

  العقوَل يداعُب الذي

  األذھاَن ويدخُش

  ..لنا آَن

 ناذاكرِت من نمسَح أن

 الذاتّي الضالِل غباَر

 الرجِس أشواَك ونقلَع

  ناوجوِد تربِة من

 ناوھِم أسیاَد وندفَن

  .األبدّي النسیاِن زنزاناِت في

** 

  ..كفانا

  ونواٌح عويٌل

 مھدوٍر زمٍن في نداءاٌت



 ٣٨

  السھاِم واطالُق

 أصیٍل جواٍد كلِّ على

** 

  ..كفانا

 شیركو لسیِف جھٌل

 شادي ابِن لعباءِة ولوٌم

 الشأِن أصحاِب على والتطاوُل

 التاريِخ منعطفاِت في

  ..لنا آَن

 النفاِق طقوِس من نتعرى أن

 والتطاوِل  اللوِم من

  . الذاِت بیِعقوَد عنمزَق و

** 

  ..كفانا

  ِرغرو ال طرابیِشزركشُة



 ٣٩

   الالوعي بكأِسوالسكُر

 ..آن لنا 

 ناجباِل ذاكرَة أن نقرَأ

 األمجاِد خطا على ونسیَر

 الكائناِت انقاِذ سفینُة حطْت حیُث

  . الكبِش بدِمالتراُب وتطـََّھَر

  ..كفانا

 نالشموِس األكفاِن نسُج

 عذاِبال أللحاِن واإلستماُع

  ...لنا آَن

  الخیاَم ننصَب أن

 الناِر راياِت أوُل ُرفعْت حیُث

 آذاَر في الحريِة لعرِس

 الزمِن نھدّي من ونرشُف

 العزِة روَح



 ٤٠

 ِةالحرّي وخمرَة

 .. لنا َنآ

  الشمِسمغازلَة

 الظالِم عمَق لنا لتضيَء 

 جیادَا ونمتطَي

 رنا من أسرى الكالِمتـُحّر 

 ِة الالحیازنزاناِت وظلِّ

  ..لنا آَن

 الحقَّ مصحِف آياِت نقرَأ أن

 العبِث مھاراِت كلِّ عن ونكشَف

 الالإلھي   للقدِر

  .اإلنسانّي نابتاريِخ

 

  . م2009 / 6 / 17                                           

 

 



 ٤١

 

 

 

 

 

 

 

 الدِم أبخرِة دوَن سیولُد الفجُر

 

  ...أدرُك

 بأصّم لیَس مَنالّز أنَّ 

 موصدٍة غیُر الفصوِل َبوأبوا

 حبلى غیوٍم من خلْت ماُءالّس وال

 الدِم أبخرِة دوَن  سیلُد الفجَروأنَّ

** 



 ٤٢

  ..أدرُك

 ينطَق أْن أوشَك مَت الّصبأنَّ

 الحديِد عبِث دوَن

 موِمالّس وأدخنِة

 ..سیترجُل

 َكالّش متطىا من كّل 

  الاليقین وراَءوھروَل

  اإلرادِة من شأِنوخففَّ

 ِة ظًال للحرّي الغروِبمتسوًال من

** 

  ...أدرُك

 طوَلي لن المدِن نوَم أنَّ

  .. الذاكرَةوأنَّ

 المحترقِة السنیِن رماِد من ستتعرى

 نابِلالّس رائحَة أنَّو



 ٤٣

  األجیاِل شھیَة ستوقُظ

 القفِر سنون ھاأضاعْت التي

 األرِض لغیِث السماُء وستمطُر

   القرنفِل جذوَروأنَّ

  .جديْد من ِبالترا أسراَر ستقرُأ

 

25/3/2007 



 ٤٤

 في فوضى الرحیْل

 

 

  فوضى الرحیِلُتعشْق

 رقاِت ندى الّطُتأيقْظ

 مدًا المدى َعُتوخالْف

  االتجاھاِتُت في كلِّسْر

  تارًة الخوِف مكنوَنكلُمُأ

  تارًة أخرى الجرأِةومكنوَن

  الحالتینففي كلتا

  الیاسمیِن وھُجكاَن

 بلى باألسراِر ُحوطرقاٌت

 ة النازفِةرافّیفي الجغ

  بالرحیِل األرِضطويِّل تدعوني

 ي جعبِتُتملْئ



 ٤٥

  الحبِّ مفرداِتبكلِّ

  األمھاِتبحناِن

 وِق الّشبسجالِت

  الخمِر قواريِربمفاتیِح

  الفراشاِتوألواِن

  الرحیَلُتامتطْی

 ُت أطويوبدْأ

  الودياِنھم مَع وحكاياِتالجباَل

  األقحواِن وقصَصالسھوَل

  القراصنِةَدحدو

  الحیتاِن ورقصاِتالبحاَر

  الجاِن وبساتیَنالَمالّظ

                 و في غیبوبٍة

  المكاِناغتالني صمُت

  الغموِض مَنُت تسلْلوحیَن



 ٤٦

 اغتالني الجحیُم

  في السماِءال نجوَم

   للماِءال ينابیَع

 وال أشجاَر

  لھدوِءا ال أناشیَد

  العصافیِروال زقزقاِت

  محروقًة األرُضكانِت

 تصدعٌة ُمخوِر الّصكلُّ

 رقاِت للّطال خرائَط

 الكلماِت  تلفُظوال حناجَر

 عاراِت الّشُة جغرافّیھا كانْتإّن

 ..ھنا 

    میُر الّض انتحَر

 ..ھنا 

 احُتِرَقت الرحمة   



 ٤٧

 ..ھنا 

  ِة الوحشّی ُلعاُبْتساَل

 ..ھنا 

 ِة اإلنسانّی دماُءْتساَل

 ..ھنا 

    الحیاُةِتُذبَح

 ..ھنا 

  . األبیْض اللوُنَنُدِف

 

 

2/9/2010 

 

 

 

 



 ٤٨

 

 

 

 َن الّنقطِة األبعْدِم

 

 

 قريبٍة ومدنٍ ،  ٍةبعید قرًىفي 

 العارياّت اقصاُتالّر

  الحقیقَة َنتداعْب..  الخمِر بكأِس

 خوِم الّت كلََّنتخرْق ، فاِق الّنومبدعاِت

  المطروَد الحقَدَنتقبْل

  الحراْممِن يديَّ الّزبیَن

  على صدورھنَّو

  فقاِت الّص فصوَلَنْمـترق

  األبعِدنقطِةال وأنا مْن



 ٤٩

  الرغیِف قصیدَةأقرُأ

 . عطرًا  ينزُف القرنفَل أنَّكیَف،  وأراقُب

*** 

 طويًال سقَط مُنالّز

 

 طويًال سقَط مُنالّز

 التاريِخ أزقِة في انتحَر

  أرجوحٌة التاريُخ و

 للقھِر

 واآلالِم

  .اإلنساِن ِةلحرّي وأحیانًا

 ... أعرُف

 الجراِح ألواِن كلَّ

 العطِرب سیِمالّن تمازَجو

 رجِسالّن ثغِر في



 ٥٠

 القلوِب محراِب في والحبَّ

  لحظٍةفي كلِّ

 دًاتوّح دجلَة وزبُد أتمازُج

 الحیاِة دورِة تجاعیِد في

 فصاِف الّص بظلِِّم التیّموقبَل

  ..نبكي

  ..نضحُك

 الحوِر لرقصاِت ونغني

 مِسُل الّشُنَقِب

 َطنسق ال ىحّت

  .ماِنالّز عنقوِد مْن 

  ...أعرُف

  الحیاِة نبیُذ الفراِت ماَء أنَّ

 ماَنالّز عبَر نشوًة الملوِك َسوكؤ ْتمَأل

  بساتینِه من ْتطَفُقـ



 ٥١

 الثماِر أطايَب

  ضفافِه أزاھیِر ومن

  نالمحّبو استنشَق

  األبدّيالعشِق أريَج

 الفراُت ُهإّن

 أبدًا ودائمًا

 ُهبقى رماَلوست  بقيَّ

 الغرباِء طھورةً  من خرائِط

 الیوَم

 والعذاَب األنیَن أقرُأ

  الفراِت صمِتب

 ..أمضي 

 مِسالّش دروِب في

 األحراِر خنادِق إلى

  معابَد لنبنَي



 ٥٢

  العشِق آياِت فیھا ونقرَأ

  األوطاِن لحريِة

 الحیاِة كینوُة  الفراِتأرُض 

 الفیضاِن بعِد من الخلیقِة ومھُد

 األسماِء بكلِّ تحتفُظ

 اندثرْت مدٍن من

 بنىُت وأخرى

 جفْت أنھٍر من

 بالحیاِة تندُح وأخرى

  األزماِن كلِّعروسُة

 األلواِن كلَّ لبسْت

 األسوَد

 األحمَر

  كثیرًاواألبیَض

 واألصواِت األبجدياِت بمختلِف غنى



 ٥٣

 أورنینا من 

  إلى شیفاَن

 .. فیھا اغتسلْت

 زاتیا ان

 آناھیتا

 فارونا

 ِخبات مع 

 كسكو

 تیشوب واشاووشك

 ى صّلعلى ضفتیِه

 أتل شین

 آري شین 

 شاوشتار

 دايكو وكیخسار

 النديِة ھاأعشاِب على وناَم



 ٥٤

  الحیاِة أسواَر حموا رجاٌل

  .الخلوِد أرشیَف ودونوا

 

  .م2009  / 4 / 7

 

 

 

 اــنـِدم في

 

 الِمالّس ُةأّم كرٌد نحُن

  ..نادِم في

 الزيتوِن لوُن

  الربیِع نسائُم

 رجِسّنال براعِم شذا

 الزيزفوْن عبُقو



 ٥٥

  الھدوُءنا في دِم

  الزمھريْرأحیانًا و

** 

 .. نادِم في

 والعطوِر ھوِرالّز كلُّ 

  .واالحتراْق الدِم رائحُة إال

 

 ..نادِم في

  الطیِفألواُن تتناكُح 

   والفرُحالحزُن

 ًاحّب تلُد

  عشقًا

 غضبًا

  وألمًا

  .الحیاِة نكھُة ُسَنَدُت حیَن



 ٥٦

** 

 . .نادِم في

 یاِعالّض مأساُة

  السَّحاِبخصوبُة

 وِتالّت أشجاِر لوُن

 ِةالحرّي ظمُأ

 األنبیاِء جدِّ ويقیُن

   زمٍننا شيٌء لكلِّفي دِم

  . شيٍء لكلِّوزمٌن

  ..نادِم في

 اإلنسانيِّ المجِد شموُع

 األرواِح میالِدنوُر

 ..ونصوٌص

   .اللصوِص أرواِح لتلقیِن 

** 



 ٥٧

 ..نادِم في

 براءِة النسُل

 المحبِة أرشیُف

 التآخي نیاشیُنو

 الغضِب كسیِربإ نا دُمفوُري

 ُلقَت ُت نرى البراءَةحیَن

 ُقحَر ُي الحبِّأو أرشیَف

  . التآخي تسقُطونیاشیَنأ

 

 الِمالّس ُةأّم كرٌد نحُن

  ..نادِم في

 األحراِر أناشیُد

 القمِر ضوُء

 الزمِن ُةوعذرّي

 ..نادِم في



 ٥٨

  ثورٌة

 بركاٌن

 لعنٍة وألُف

 الحیاِة ِةمزھرّي اسريلك

  ..وزلزلٌة

  .مْسالّشبنوِر العابثیَن وجِه في

 

 

  .م 2008 / 3 / 28



 ٥٩

   خساراكی  وصیُة

 

  ..تبخلوا ال

 يِفالّز عھوِد أوراَق واحرقا

 مِتالّص  أوتاِرأغالَل مزقوا

  ..تخجلوا ال

  رخَةالّص أطلقوا

  مِن الّز  سكراِتوجِه في

 وِقالّش بدفقِة

  بالمساْء الفجِر لتقاِءا وعشِق

 البقاِء صالَة ُأقیموا

  األلیِم كْمحاضِر معابِد في 

  ..اسألوا

 رِقالّش ةجغرافّی تجاعیَد

 الھیبِة مالمِح عن



 ٦٠

  كْم أجداِد جیاِدعن

 ھم أنَّكیَف

 البطوالِت رقَص واأبدع

 القتاِل ساحاِت في

  مُسالّش تحجَب أْن دوَن

 والدخاِن بالرماِل

  َة اإلنسانّی أنَّوكیَف

 ھم بسیوِف تتیمُمكانْت

  تدمى  أْندوَن

 ..انصتوا 

  فجٍر كلِّ لحظَة الرافديِنلرماِل

 مِنالّز آذاِن في تھمُس ھانّإ

   الرضاعِةأناشیَد

 نابِل الّس حرِقلحظَة  اللھیِبَةأبجدّي

   الغموِضوتفاصیَل



 ٦١

  الفجِر والدُة تتعثُرحیَن

 ..اقرأوا 

  نا جباِلفي سجِل

  كیخساروصیَة

 نا عشِق  رايُةبیُضاأل

  .. ال

 ناتقبلوا ألبیِض ولن

  .الدِمو سوداِداإل وسمَة

 م 2009 / 11 / 1

 

 

 

 

 

 



 ٦٢

 

 



 ٦٣

 دـیـھـــّالش

 

 ھیُدالّش أنا

   التراِبُة لّذ يدّم

   الحیاِةكسیُرإ

  ..يزھُر

 ياسمیناً 

 أقحواناً 

 نرجسًا

 قرنفالً  جبلیًا و

  ..يفي دّم

   والحیاُة التراُبيسھُر

** 

 ..ي دّمفي 

  الموِتموُت
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  العتمِةنھاياُت

  الحلِموبداياُت

** 

 ..ي في دّم

  الوالداِتغناُء ..  الوطِنضحكُة

  روِق الّشحمرُة

 . األحراِروزفاُف

  روحيطیُف .. ھیُدأنا الّش

 اِب العّن زھرِةفي ثغِرُيرى 

 نابِل الّسفي أعناِق

 تاِء الّش أزھاِرفي كلِّ

 يجري نھٍر كلِّ في

 الظمأ ناجَرالح ويسقي

 ونكھٌة طعٌم روحي .. ھیُدأنا الّش

  .رضعاْتمال في حلیِب
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 بارٌكـ ملوَنـیـ لراُبـت

 

  .. قاَلمْن

  مباٌح التراِببیُع

  .. قاَلمْن

  مبارْك غیُرخُرالّص

  .. قاَلمْن

   مقدْس غیُرعلو الجباِل

  .. قاَلمْن

  ال يغضْبالزيتوُن

   تطعْن الغاِر الّصوأحالُم

  لیلوْن بتراِبستھتُر ُيحیَن

  .. قاَلمْن

  ال تثوْر األجداِدعظاُم
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 ھْم قبوَر تـُرفُعحیَن

  الدياْر بیِعبفلوِس

  .. قاَلْنَم

 ٌة مصون اإلنساِنكرامُة

  ديارِهفي دياٍر  غیِر

  بالدِهفي بالٍد غیِر

  ..  قاَلْنَم

  األرِضدوَن  العیَشّنإ

  أو كرامْةعزٌة

 .. َمْن قاَل

  بديٌل لیلوَنلطقِس

  بديٌل لیلوَنلبركِة

  بديٌل لیلوَنلقدسیِة

 ..َمْن 

 ..َمْن      
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  ..َمْن قاَل

 ھناك بديٌل

  سمعاَنلعموِد

  مارمارونلناووِس

  نابولھیكِل

  في كیمار اووِس الّطلمعابِد

  دودريیة أو لكھِف

  النیاندرتال  عاَشحیُث

  مباٌح التراِب بیُع:َمْن يقوُل

   بالحراِم ينطُقُهإّن

  . المباْحوبغیِر
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 الفھرس

 

 

 



 ٦٩

 إصدارات 

 مروان بركات

  م٢٠٠٢ شعر -شذا األيام  -

  م٢٠٠٧ شعر –من ذاكرة القلب  -

 قصص –ھمسات مملكة البراءة  -
  م٢٠٠٦ –قصیرة 

 –جبل لیلون في مرآة التاريخ  -
بحث جیولوجي ، تاريخي ، أثري ، 

 اجتماعي موثق 

 بحث – عفرين عبر العصور -
جیولوجي ، جغرافي ، تاريخي، 

  م٢٠٠٨أثري  

  م٢٠١٠ شعر -فوضى الرحیل  -

ألف ( كردي ، عربي –حديقة اللغة  -
  م٢٠٠٨باء ، قواعد ، قاموس 

  م٢٠٠٩ألف باء اللغة الكردية  -

موج من بحر (ديوان باللغة الكردية  -
  ٢٠٠٣) اإلرادة



 ٧٠

) االنتظار(ديوان باللغة الكردية  -
٢٠٠٧  

  

 اللكتروني موقع تیريج عفرينالنشر ا

www.tirejafrin.com 


