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 القسم األول

 الخاطرة والقصة القصيرة جدا
 

 

 

 

 

 

 



 لقاء
 

 

رمزاً يوحي بشيء ما، سوى أني ما كنُت  األيام كنت   في بحار  

مهتمة، من حولي الكلمات والقصائد والتعابير وهذا الرأس 

ها مصطفة تنتظر سها وأحسبُ باألفكار، أحب   فوق جيدي مترع  

ة الغاز في حلب وحمص وزهرة الخروج كما ننتظر جر  

 .قاسيون أيام كانون

ً  وأعودُ  من أن بإشعاعك وأؤ متفرداً  ألجدك في سمائي نجما

فيك ألف عين تراقبني، ما لتلك العيون ال تذر صغيرة وال 

اعتاد  أيها البعيد، قد بدأتُ  كبيرة إال وتحصيها، غريب  

 .صداقتك ومن خاللها أصبحت  مني قريبا حد الفؤاد

هناك على حواف العمر األخيرة جلسنا نتسامر عن تتالي 

 الصباحات ودوران الشتاءات، أتذكر؟ 

كان قمر آذار ؟ ذات ليلة ضممتني بجناح الرهبأتذكر كيف 

 .يزين السماء وحسب، وفي النهار التالي أُعلن موتي

 

 

 



 أراجيز الوجد
 

 

 من دمي

 ثالثين ُعمرا ونيف كسبتُ 

 أن اتي بفضلك تكاثرت  

 نجوم السماء قطفتُ  وألجلك  

 ألنثرها في ساحات أحالمي

 أحالمي بك

 ؟ كم كانت كاذبة

 واهية

 ولحماقتي

 ها واقعيجعلتُ 

 فإذ بي واقعة

 على دروب اآله

 وما من أمل

 ينتشلني

 فقط اقتات

 األلم



 وأتنفسه

 ويبقى وجهك  

 سمائي المحترقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ضياء
 

 

 .أمام جبال الشقاء

 .رب بحار الوجعقُ 

 .دون أحالمي المحطمة

 .روحي هناك تركتُ 

 .في النزع األخير استوى جسدي مع التراب

 .وبقيت األيام السوداءطار رفيف األماني 

 وتلك فرحات تسأل بأي ذنب قُت لت؟

 .وجهي مع وجعي في صفحات السماء يهيمُ 

 .باألسى وتشرق الشمسُ 

 .أتون يستعر ولجت به ابتهاالتي

 .عند افتراق الروح عن الجسد

 .لمع شيء ما

 .خفق فؤادي

 برق إلي  رسول الودود

 " ال تحلو الحياة دون تحديات "

ً  وإذ بي استحيلُ  ً  كوكبا يا  .در 



 .سجر البحارالجبال ويُ  ينسفُ 

 .وتتشكل أحالمي سوية

 ساجداً  تُ ونهضُت من فوري وهمم

 .وال أدري أسجدت على ورقة شجر أو على قطرة مطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لحلب
 

 

اق  .والفؤاد لحارات تو 

 .يفور، يغلي حتى تحترق األحداق

 .في حلب كل الغنى فال إمالق

 .فال نفاقوالصدق ديدن الناس 

 .كل ورد لكل ريحان مشتاق

 في رحم الغربة يتوالني االحتراق. وأنا البعيد

 .أيا فؤادا داسته مرارة الفراق :أناجي

 .أعمق األعماق أيا حباً مكانه من ي

 .وتلك األيام تدور وتدور وقلبي الكليم أضناه االشتياق

 .لحلب الروح

  .حلب النور

 حلب قبلة اآلفاق.

 

 

 

 



 انكشاف

 

الذي فضح أحالمهم داروه بالمكر، كلما أقبل أوقدوا  الليلُ 

 .المصابيح، على قارعة المساء أضواء تروي تفاصيل الحلم

 

 تماه

 

لبس ثوب أوجاع الهوى، تلعب به الريح، تلهب فؤاده، لمح 

جمال عينيها،  -شأنه شأن الغريب  -بعض نور، دنا ليرنو 

 .ق في بياض احورارهاغر  

 

 بيان 

 

ل ه الناس، راعي ال معبد الذي تمادى في تصنعه للخشوع م 

جدد محاولته لكسب قلوبهم، أجلى وقاره اإلخفاق، حين 

 النهاية بدا أنفه شجرة سرو.

 

 



 انعزال

 

ها الشياطين، تتراقص حولها العطور، أمام المرآة تحف  

بها العيون،  من ضيقه، ملتصقة   واللباس يتبرمُ  خرجت  

حت جمالها المصطنع، بمفردها استوطنت    سيارة مسرعة طو 

 اللحد.

 

 مداورة

 

قرب ضفاف الموت يتملكه عميق  الذي يربضُ زوج األتان 

 الحزن، تتسابق إليه نبال العذاب، يعتريه الهوان.

 ُسئ ل عالم ذاك البؤس؟

 كيف أفرح وذريتي كلها حمير. -

 

 

 

 

 



 إغواء

 

جبينها، مددها على الرصيف، الحت نفسه نفض الغبار عن 

في عينيها، داهمته التساؤالت، ابتعد متمهالً، بسرعة البرق 

 .هُ ت  ن  ت  عاد حين ف  

 

 إنصاف

 

اسود ت عيناها، هب ت للقضاة  اليتيمة التي سرى فيها األسى

تشتكي لتنال الجور مجدداً، رفعت مأساتها للعدل، الحت 

 ة في مقلتيها تزدهي.الجن  

 

 متسلي

 

اآلذان أقر  الوعد، انشطر نصفين، نصف ضمه الثرى  صوتُ 

بون احتفلوا بالتراب وأحبائه  واآلخر حضنته النجمات، المقر 

 لوا السماء.قب  

 



 تخاذل 

 

لُم أنه في القبر، تتقاذفه  األب الذي ترك ابنته تظهر مفاتنها ح 

سياط العذاب، استيقظ مذعورا، انتفض يطلبها، وجدها ترتع 

 جيرانه. في أحضان

 

  ارتحال

 

نفته األرض، استقبلته السماء، استحالت دماءه سوداء، 

تحولت كرياته البيضاء نجوما، غمرته المادة السوداء 

وشعاع الشمس يصله عبر سنوات ضوئية، عاش دهرين في 

 انتظام دقيق، كم حن  فؤاده لفوضى البشر؟

 

 فساد

 

الصبا، هب ت نفحات الجمال، استعرضت األم  مر  بعُ  غادة  

هما الغرور، بنهم تتناولهما العيون في  مفاتن ابنتها، توال 

 األبواب إثر الُحسن هرع مريدوا الزواج، الشارع، في

 : للعرض فقط.مؤصدة



 قبس

 

على سبيل الحرب، ركض، انبطح، أطلق رصاصات 

وصيحات، اشتبكت أفكاره، غاب قلبه في خضم الحركة، 

الرشاد، أخلص السريرة، هتف بعوزه،  ختطفته حيرة تحت  ا

 باهلل وجد قلبه متوهجاً.

 

 تحق ق

 

حين قدومه يبكي ويفرحوا، آن األوان ورحل، في القبر ألفى 

بطعمه، تعاقبت مواسم المطر مئات  حياة جديدة، تلذذ الدودُ 

المرات، نزل فوقه آخر، ُصعق من السماء واألرض، أسدل 

 جفنيه، أبصر شمساً جديدة.

 

 تتابع

فتح جفنيه على عيش من الرغد، اصطحبه الوئام في األيام، 

 ً نى من المُ  على ناصية الشباب اصطنع أحالما، هناك، قريبا

مام في كبد    .الحياة تبسم الح 



 جواد

 

شرع بالوضوء على عجل، خف ف تدفُق الماء طاعة للرسول 

وخشية اإلسراف. قُرب حافة الموت أطفال  يبس ت بطونهم، 

ى أكبادهم إثر اقتصاده. ، ُسقُوا ماء رو   تشققت 

 

 توطيد

 

الحوت األسود في الهواء خافه الجميع، سوى فقير معدم، 

 ً مع رزٍق ألوالده،  ه جوعه، يغدو عصراً يصحبُ  يروح صباحا

 .شع  صبره. ذات أصيل رجع بقلب ولي  

 

 تقاعد

 

ح السنوات  نهل من معين الزمن؛ يسطر فكره في األيام؛ تطو 

الذي  شهاداته؛ سطعت رؤاه في الوجوه من حوله، الموتُ 

 .صاح في السماء جعله يلتزم البيت ويتعلم فنون الجلي

 



 حيرة

 

، أن به ضميره حد الذي فر  من واجباته نحو أسرته القط  

الهالك، في المرآة وجد نفسه كالكلب. تمر  األيام والندم يأكله 

حتى وصل لفكرة االنتحار. بعد أن رمى نفسه من البرج، 

 احتار في طريقه لألرض أيموء أم ينبح؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 القسم الثاني

 القصة الومضة والهايكو
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مطر 

 

 .بتالت األمل الغوث؛ تفتحت   فاح أريجُ 

 

 ظالم 

 

 .ق في العذابلآلخرين؛ غر   لمه  ذ بظُ تلذ  

 

 ضياع 

 

 امتطى الحلم؛ هوى سحيقا.

 

 إبداع 

 

  األفكار؛ أزهرت  األوراق.تفتحت  

 



 فراغ 

 

 .مل  الحياة؛ لم  األحالم

 

 مهد 

 

ف ت  األفئدة  .فاض البهاء؛ ص 

 

 عوز 

 

 جيوبه براءة أطفاله؛ تكدرت   ألحت  

 

 أم 

 

 مرها؛ نالت  لذة العطاء.زهرة عُ أهدتهم 

 



 أم 

 

 ً ثوها قاعا  .صفصفا وهبتهم أزهار حنانها؛ ور 

 

 ضالل 

 

 .الناس للسرقة قذائف الموت؛ هب   لت  هط

 

 كاتبة 

 

 .أحب ته؛ قتلته برواية

 

 جشع 

 

 .أمطرها حباً؛ تفتحت أفكار الطمع

 



 دفق 

 

 .هطل الوداد؛ فاض الهيام

 

 شوق 

 

 .الصبابةسطعت  شموس حب ه؛ أينعت 

 

 نجاة 

 

اً   ؛ غرق بؤسها.أمطرها ود 

 

 عبور 

 

 .؛ امتطته سفينةجعلها مرساة قلبه

 



 أمل 

 

داً؛ أشرق الحلم  .أترعها و 

 

 وداد 

 

 .أغرقها حباً؛ لمعت مآقيها

 

 مادي ة 

 

 .أهداها حباً، باعته

 

 كاتب 

 

 .كتبته قصيدة؛ جعلها معل قة

 



 أصالة 

 

 .تشبثت بروحه؛ حباها

 

 تبادل 

 

 منحها نسمة؛ عطرته بشذاها.

 

  مستقبل

 

 .؛ أخ ضر عمرهابي ض مآله 

 

 جوع 

 

 .زغرد الحكام؛ تضور الشعب

 



 رحمة 

 

 .فاضت المآقي؛ انهمرت رحمات

 

 بؤس

 

 .ت غربانأنهار الوحدة؛ عم   سالت  

 

 عبق 

 

ت أزهارها  .أغاثها حباً؛ شح 

 

 حسد

 

 .قصف حقدهم؛ لمع برقه

 



 طتخب  

 

 .ظهرها دارت  أجعلها قبلته؛ 

 

 شناعة 

 

 .تلذذ األنذال؛ قهقه الشيطان

 

 أفول 

 

 .قرأهم في كتاب؛ قص وه

 

 ضالل 

 

 .غن ت الشياطين؛ فاح الفسق

 



 دالل

 

 ً  .هطل عليها حبه؛ تألقت غنجا

 

 سواد 

 

 .؛ تلبد األسىر  زاد المُ 

 

 ود 

 

 .غش اها حباً؛ ظللته بفؤادها

 

 فراق 

 

 .هجرها الحبيب؛ ازدهر وجعها

 



 نفاق 

 

 .الحب؛ ساد الكذب قل  

 

 لهب 

 

 .أمطرها حباً؛ أحرقها الشغف

 

  حق  

 

 .تقهقر الجبناء؛ جب هم حسام

 

 غرور 

 

 .خل دهم الوطن؛ ألهاهم التكاثر



 تيه 

 

ث ل هم؛ تاهت بهم الطرائقتخل    .ف م 

 

 عمق 

 

جها ملكة؛ سطرته بحسام  .تو 

 

 شتات 

 

 .بها الحياة؛ مل تها األحالم ضاقت  

 

 جحود 

 

 .اتهموه بالجنون فاض فكره؛

 



 حنو

 

 .؛ أرضعته لبنهامنحها البراءة

 

 جثة 

 

 .نظ م حياتها؛ قتلته غفلة

 

 كبر 

 

 .حمل نعشها؛ تملقها غرور

 

 شمس 

 

 .طرق جيبها؛ أهدته نور

 



 الجئون 

 

 .يتهم غربة؛ فاض الحنانغش

 

  رخص

 

 .مشاعرها؛ نبت فسقها وأدت

 

 حبور 

 

 .رأى نصفه؛ فار فرحا

 

 رد  

 

 .الفاسدون فوق الرقاب؛ انتصب حسام الحقعال 

 



 إرادة 

 

 .المنافقون؛ لجمهم بعزمه شمت  

 

 سادية 

 

 .قت به األنااطفئ الضمير؛ ر  

 

 بهي 

 

 .نصرته المبادئ؛ فداها بعمره

 

 وعي

  

 .الحق؛ تجرع الندامة حصدهُ 

 



 أسى 

 

 .اعر؛ فاضت روحهق المشمز  

 

 شروق 

 

 .هلك الفاسدون؛ بزغ األمل

 

 وجل

 

ق بالوداد؛ خاف المجهول  .تعم 

 

 حمق 

 

 .؛ بانت سوءتهوثب مختاالً 

 



 طمع

 

 .سقوه دمهم؛ ارتشف دمه

 

 أثر

 

 .وقع في قلبها؛ لفظته العيون

 

 سلوى

 

 .العواطف؛ فاضت األقالم تأججت  

 

 أسى

 

 .م الوجعالصدور باآلهات؛ تبس   غص ت  



 مثابرة

 

 .سمن اإلحباط؛ ثقبه النشاط

 

 زلل

 

 .أثمله الغروركافأته العزيمة؛ 

 

 بؤس

 

 .أيقظه الواقع؛ خر  مضرجا بأساه

 

 

 

 

 

 



 ..تنقلبيدها 

 ..ححركات  الري

 !مذيعة الطقس

********************** 

 ..وتحاورني

 ..هي قبلة النساء

 !وأنا قلُب المساء

********************** 

 ...القصة األخيرة

 ..نقرأها دوما

 !على شواهد القبور

********************** 

 ..سماء الزوردية

 ..وجهها القمر

  !!يحتل النجوم

********************** 



 ..بياض ساعديها

 ..يذيب الفؤاد

 أهي بشر؟

********************** 

 ..اإلشارة خضراء

 ..على كافة التقاطعات

 أحزاني متوقفة؟ لم  

********************** 

 ..خفقة ،خفقة

 ..األحالمتنتقل 

 متى تصلنا؟

********************** 

 ..في أرض السماء

 ..القمر غارق

 !في مياه البحر

********************** 



 ..في كل ليل النجوم بديعة

 ..حتى اللحظة

 !ال زالت الوقائع مريرة

********************** 

 ..السماء داكنة

 ..على سطح البحر

 !مالمح مجعدة

********************** 

 ..حمامات بيضاء تنعي

 ..السالم الراحل

 !وُخلُق البشر

********************** 

 ...غربان سود تنعق

 ...بؤس تلو بؤس

 !سيمفونية الشقاء

********************** 



 ..عصافير الربيع تشدو

 ..حينا بعد حين

 !لحن الربيع

********************** 

 ..غربتي أنت

 الوداع..

 !تصرخ روحي

********************** 

 ..بعض الكلمات

 ..تغتالنا

 !كذا الحروف أيضا

********************** 

 ..أرواح تهوي

 ..أخرى ترقى

 !سيرة الناس

********************** 



 ..سراب فوق سراب

 ..تتلوى روحي

 !جرح غيابك

********************** 

 ..ألطفال المخيمات

 ..المنىأرق 

 !وقلوب قساة

********************** 

 ..رسول الكلمات

 ..يهل

 !تترقرق العبرات

********************** 

 ..دموع العاشقين

 ..زمرد

 ؟أين التجار



********************** 

 ..عقارب تلدغ

 ..أناس غافلون

 !تمضي الساعات

********************** 

 ..عند فيض العشق والدالل

 ..يفور

 !بعض ارتباك

********************** 

...دون   ك 

 ..أفلت النجوم

 !!؟أين ذاب القمر

********************** 

 ..يوما ما كانت أمي

 ..وهي اآلن

 ؟جنتي



********************** 

 ..يهطل المطر

 ..تُروى األرض

 لما تنمو الصبابة ؟

********************** 

 ...ساعات الحنين

 ...قلبيينسج منها 

 !ستائر األشواق

********************** 

 ..على ناصية الهوى

 ..غص ات مريرة

 !يسحق العقُل القلب  

********************** 

 

 



 ...ظالم يغشى حياتنا

 ...من قلوبنا

 ؟نور يشع  

********************** 

 ..على الشاطئ

 ..أقدام صبية جميلة

 !ال يأبه لها السرطان

********************** 

 ..نحن أحياء

 ..باقون

 !للحلم تتمة

********************** 

 ..على دروب الورد

 ..يتبادل العشاق

 !أمنيات مستحيلة



********************** 

 ..عند ملتقى اآلمال

 ..أحالم صرعى

 !ويح لبنات الدهر

********************** 

 ..نطفة ،نطفة

 ..نسود األرض

 !من جديدلندمرها 

********************** 

 ..تزورني عيناك

 ..في كل آن

 !تنبثق من موتي حياة

********************** 

 

 



 ..على قارعة الوطن

 ..أحالم مؤجلة

 !ترويها أشالء األبرياء

********************** 

 ..على وطن الخراب

 ..تنتحب األرامل

 !أساطير الوجع الخالد

********************** 

 ..في مهب الحلم

 ..قطرات أمل

 !تطي رها الوقائع

********************** 

 ..غربتي أن ت

 ..اإلياب

 !ينشد فؤادي



********************** 

 ..غزل العشاق

 ..تتبادله النجمات

 !سامرات الفؤاد

********************** 

 ..طبقات متتالية

 ..تتخطاها بسرعة البرق

 !دعوة المظلوم

********************** 

 ..قمرها الرصين

 ..من سماء رائعة

 !يقتل روحي

********************** 

 

 



 ..في وجد الهوى

 ..ابتاع قلبا

 !عل ه يليق بك سكنا

********************** 

 ..غفوة غفوة

 ..تقض أحالمي

 !مناجل األسى

********************** 

 ..بكل الحب

 ..تزهق روحي

 !حاجبك بسيوف

********************** 

 ..يراعي والورق

 ..ميادين رحبة

 !تستفز األفكار



********************** 

 ..نجوى ،نجوى

 ..يهتف قلبي

 !هي للموت وليست لك

********************** 

 وح الرؤى..في ب

 ..يهمس وريدي

 !الحمد هلل

********************** 

  ..ببراءة

 ..تسبيان روحي

 !عيناها النجالوان

********************** 

 

 



 ..على سطح القمر

 ..سيذكر التراب هناك

 !ضغائن بنو البشر

********************** 

 ..غريب أمر الريح

 تمر بشعرك..

 !وتغادره

********************** 

 ..دون أحالم الشباب

 ..طفوالت ميتة

 !من هنا يمر الدهر

********************** 

 ..على جيدي

 ..نقشت رسمك

 !ألثبت به كياني



********************** 

 ..على وجه القمر

 ..حسد النجوم

 !يغيب عن أبصارنا

********************** 

 ..غريب في غربة

 ..يجاهر بالسوء

 !ليكسب تسليط األضواء

********************** 

 ..طلقة ،طلقة

 ..تعلو االشتباكات

 !في تشييع الشهداء

********************** 

 

 



 ..في شوارع الورق

 ..تطوف األقالم 

 !بحثا عن ذواتنا

********************** 

 ..في دروب الغرق

 ..تدور العيون

 !بحثا عن أرواحنا

********************** 

 ..في فيوض السحر

 ..تتجلى الرحمات

 !على جباه الساجدين

********************** 

 ..في صدر الورق

 ..أفكار متنقلة

 !طوبى لمن زف ها



********************** 

 ..في فيافي الدنان

 ..أثمل بصبابتي

 !ووجهك نديمي

********************** 

 ..أطفال يتامى

 ..يفور من ثغورهم

 !عوز مقيت

********************** 

 ..فريسة عينيك

 ..بواسطة اللحظ

 !روحي مضرجة بأنفاسك

********************** 

 

 



 ..حروف اسمك

 ..أبجديات منثورة

 !تزدهي بها التعابير

********************** 

 ..في دروب الكذب

 ..كلنا أنبياء

 !سبحان من ال يخفى عليه شيء

********************** 

 ..في عرصات العمر

 ..ساحات حبلى

 !بأمنيات موءودة

********************** 

 ..السالففي رحاب 

 ..أهيم واجما

 !ينتشي فؤادي بقربك



********************** 

 ..رغم التعب وروائح الطعام

 ..بحلة الريحان

 !أجد أمي حين العودة

********************** 

 ..في لب  الوغى

 ..يتجادالن بحمق

 !الجد وحفيده

********************** 

 ..في دروب النفاق

 ..تفتر الثغور

 !األنيابلتفضح خبث 

********************** 

 

 



 ..على رأس الجبال

 ..تلمع الثلوج

 !كذا أحداق حبيبتي

********************** 

 ..في دروب الغرام

 ..ضيعت صباي

 !تلقفه صبابتي

********************** 

 ..على رأس االشتهاء

 ..تتنوع األذواق

 !ال شيء يضاهي شهوة الكتابة

********************** 

رق مندثر  ..على ع 

 ..يبني الناس أمجادهم

 !طوبى لمن اتقى



********************** 

 ..في سبل الهناء

 ..كم هي كثيرة

 !نوافذ الشقاء

********************** 

 بغير موسمه..

 الكرز..

 يزهر على شفتيك!

********************** 

 حتى اللحظة األخيرة..

 يبث في  األمل..

 باهلل!حسُن الظن 

 

 

 النهاية
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