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ةمن يوميات حزين  

**** 

 ضاقت يب ادلنيا واحوالها

بدوهنا ةااييم امست حزينفأ    

 ااكبر بدون جدوى زعلها
 وابيك باكء الطفل عىل ايواهنا

تتذلين بدموعي اب امرأ ة امازلت    

  امرأ ةمك اهواك اي حىت اليوم التعرفني امازلت  

الطويل حزينا ليلاك قد اصبحت  ف  

جنوهما خبتت اضواء عندما   

.... 

كتبت الجل   من ادلوواين مك  

من عبث مشاعرك  معي ومك بكيت    

جسدا بال معىن اليوم حضيت  حىت ا  

عن نفيس حيامن احسست وغبت    

ةبال رمح مشاعريتدوسني عىل  انك    

ب عينيكاح    انن اين مللو   

من هذه ادلنيا مفاذا احب    

 الا انت  
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***** 
.. عنيدة اكطفةل الصغرية ااي شقراء   

 التدويس عىل قلب احبك  
ضوء فللصبح  

 وللصخر قلب
كفاك جنوانف  

  وصّديق اعرتايف
  كفاك جنوان

ي لكاميت جيداأ  ايس يديت اقر   

 اان من غريك  
زانحشالل ا  

وجسان .. مع نوب ماء .. يف زنزانة  

يف السامء السحب كام يطوف يف رايس ك  حب  

غري الصمت والآالمجحريت  ي سمع يفال  

هتا واحات الاايمايأ حىل امرأ ه ملح   

****** 
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أ ةرسالتني اىل امر   

 لك يوم

***** 

 عيناها ك يس ومرشيب
 ولكامهتا مشس اليغرب  

حبنا؟ امات    

 ضالل

 ضالل

الزجاج عيوان اشف فال يسل    

 من املغرب  
ورودالملجأ   عيناك    

ينكر الشعر عيناها الارحب  س  كيفف   

**** 
عىل نربة صويت اش يل    

 فأ ن اترخي الطيب يتبعك  
.. يبفال تعت    

فكيف ميكنين اين اهواك    
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هلقبّ ك  أ  فهايت يدابلنريان ..  ان اشعل هواان  

ب  ولن تغر   .. ال فأ نت مشيس   

***** 
  امسحي يل
 امسحي يل
 حبيبيت

ارسل رسالتنيان    

 يذوب لهن امجل هندين
امراة عرفهتا لآمجلرساةل ال ارسلها الا   

  يطفو يف مجعع الاجنمان حيب  

بك   وال اغرم فأ ن ال احبك    

هجر حببك  فلامذا ا  

تحتل ساعديس   ال امرأ ة من بعدك    

حديث جمليس بعد اليوم او تكون  

ما استيقظت الفعرح  فلوال حيب ل    

حتية الصباح بعث ل  ل    

الطويلالليل  اسهرح و   

 اترقب موعد نومك  
احىل مساء ايس يديت : طبت   ل   ليك ابعث  

ان عشقي ل ني يوماكّ اوهل تش    

 كذب !
شئ من الرايء فيه او  

اي اغىل النساءذل   ماأ ظنّ   
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ساعات خلف 3  

 طاوةل العشاء

***** 

 

 خلف طاوةل العشاء
.. ن اثأ ربأ   حلفت    

العشاء خلف طاوةل  

النبيذ من يدهيا يف ك يس صبّت يل  

مسرل  رشب من خنب ال    

تسكر ان اجلراح بدأ ت   فشعرت    

قتل هارون الرش يد مس تحيل وأ نّ   

 وان خاض حروبه فلن ولن
 خيرس

**** 
 حاورهتا كحاممة بيجاء

هندهيا مفرتقمن بني  وكدت    

محر ان اقطفل  من طيب الكرز ا  

ان يقطف لكهنا مامسحت لالمري ان يتعرأ     

هتدهيا ان كهدية حىت و   

من نصف ك س النبيذ ايموالي قالت: اسكرتح   
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؟ اك س نبيذ سقيتيين ام اكرث سالهتاف   

عاقال فال هتذر قالت: الاحس بكح   

*** 
 مفا امجل العشق حني يأ يت املساء
 وانون صامتا امام امجل النساء
 لك شئ  الان ي ّّصح

حواء بأ نك    

عىل اريض ورمايل مطري حبك  فأ     

ارضا بالماء بعد ان غدوت    

بدون مخرك اكلصحراء وكنت    

***** 
  شكرا

ةمجيع النساء بلحظ فقد شطبت    

علمتيين مفردات العشقشكرا النك   

 شكرا

ن ماء ايلول احلزين قد وىلّ ل    

 همزوما من جامل عينيك  
 فشكرا لتلبية امس ية العشاء

سمراءس يديت ال اي   

****** 
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 ك س نبيذي الامحر

**** 

 

النبيذ من قطرات شفتيك   اصب    

وارتشفه ةيف قليب الف س ن حبك   قتّ عح أ    

 لآسقط مثال بني عطر هنديك  
 اصارع انر جهرك كطري جرحي
 ال يس تطيع ان يطري

يس تجري ان وال ابلطيور  

عىل سطح الوسادة ل هوى  

الصغري اكلطفل  

حالين الشوق اىل عاشق ضغريا  

الوسادة حجنا   

 حبرارة وشوق

صغرياكلربمع ال انت     

عينيك   وجهالنعوم من  جيئنيت    

مدين   أ نفاسك  احلاّرة ..ب فتحت  ف   

وصليب عىل ايوان هنديك   قتيللرتيض ب   

***** 
 مفاابل؟
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 التغفرين؟
 ال تشعرين؟

اخلطااي ختاطبينين ك نين اان من خلق  

نين اان من خلق احلياةحتاس بينين ك    

ب من قلوب الصبااياحل  ورسق  الاحالم وهدّ   

ةمع ك س نبيذي امثل اتر  أ نذاها   

ة اخرىواهلوس امام تصاويرك اتر   

 اتسكع عىل اركنة الزوااي
  فتارة يف الظلمة

 واترة حتت اضواء الرثااي
**** 

 انهتى  لك شئ
 بهناية اخر قطرة نبيذ

والفهيا ارفع املرايس عن حبرك  أ    

واخفهيا اعاليم عن جسدك   كس  وانّ   

ادمان اعرف ان حبك   لو كنت  وهللا   

تقّربت منك   وال ما ادمنت قطرة منه  

استشهدس اعرف اين عىل ارضك   اين ولو  

ل بتعدت  عنك  وك  الي مت  ما قد    

ن اكتهباوقصص عشقك ل  

رجاال يف حبك   يت  ايمن حتدّ   

لقتلت لك الفرسان لو امرتينو   

 وادخل مع امللوك جساال
  كفاك  
 كفاك  
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معيتلعنب دور اجملنونة   

ساكنة كام كنت  فأ س تلقي عىل وساديت   

ايلّ  وعودي   

 حصوا

مطرا او  

**** 
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 راقص الاحزان

**** 
 

ر يف دعوهتافكّ ل   مساءا   متشيت    

لو مل اجل يف دهالزيها ومتنيت    

  فدهالزيها
  مطر
 ورعد
 وذنوب

فصاص قطع سكرك  و   

ذوبيبني هندهيا   

***** 
لرقصة ا لو تدعوينفأ هن   

نيف ابدأ   امليّ  رافكّ   

يدهياملس سأ   نيف او   

أ رقص عىل موس يق  أ     

 بهتوفن
البيانوعزف ام ارقص عىل   

 اليت تعزف حبرية البعع
معها وان رقصتمعها حمل .. فرقيص    
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اليت س تعزف يل املوس يقوف  

يه عيناي حبيبيت   

هياعين  

  عندما اراهام
من جديد ترجعان ايل انفايس  

ويكرس مرتباكوانون اكلطفل يشهق   

 مصت اجلليد

  ورداامعيناها يتدفق مهن

انفايس ويقصم اكلس يف احلادّ   

 ويوقف جراين ديم يف الوريد
  فأ خربوين هل ارفض دعوة

  من جديدودل حب جمنون 

**** 
 اان لون شعرها
 واان حلن شهوهتا

عىل هندهيا اذلي س يغطي واان العسل  

  ثغرهاواان من جّن 

 واان كام وصفتين احداهن
القملش يطان   

واسكن يف أ ستسمل لها   

 منفاها
اذوق هند امراة اخرىفال  

 فهذه هواي 
 فال يعرف احلب حدود حيب لها

 هذه اطواري
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 ان احهبا لوحدي
 فهىي حتتل اغواري

غرييت انر حيب لها من يعيشاحب ان   

رحيق انفاسهاومن   

 فليرشب الصبح من حيب لها
الغروب انفاسه ليس تنشقو   

 من انفايس
هباحي رجوليت وان  

 واهدهيا ابقة من الق بل تنبع
 من احسايس
 فهىي رس بقايئ
 وانتشاري
****** 
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جدا ةخاص ةاىل امرا  

**** 

ةامرأ ه خاص  

  دعيين اوحض ل ايس يديت من انت  
نويت   ان   للفراق عنّك   لو رغام وماذا تعنني يل  

 انت وان جلست مع رجل اخر
 مجليع لكاميت

 واحادييث
 وقصيص
 ستتذنرين

خدك رجل اخر وان ملس   

ثكوان حدّ   

 وان داعبك  
ليةل وان عشت معه الف تس هتوينهس مفا   

***** 
من منربي ل   دعيين اوحض  

ن ل قلب ال ينىس منظريبأ    

غريتك عيلّ ب اعمل انين ولو ال  

ة اخرى من بعدك  لو ضاجعت امرأ   بأ ين   

اتذنرك   لك ليةل عشاءيف و  

 ل وحدك قلمي س يكتب شعري

 س يديت

احاسييس مين جعبت    
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التوبة مين مت  وس ئ    

بكح   ت  منتبفلكام   

مرات ومرات مال قليب ل    

من الفراق وضاق صربي  

*** 
 انت كقطرات الندى 

 يف مسامات جسدي تسكنني

كيف اترك داريف   

  اتركهوان 

 فكيف اتربأ  من وطين
 فأ نت ومصة الهوى عىل خدي

هايين امجع او وانت دو   

 فيا طفةل احلنني التهتوري
يه طباع الزوابع  فطبع هواك    

لعبة العهباب انت  ما  

 او وردة اتأ بطها
قناع او  

 انت روح جسدي
 وخطوط اورديت

يتذلذ به وصوتك ادلائف    

 جواريح

 وأ سامع  
***** 

 

 

 



من يوميات رجل حزين  16 

 

 

 

 

 

 رجل مغفل
**** 

 

  مك اكن حيب مجيال
 عندما كنت اعيشه ل
ةومك اكنت اانميل رقيق   

 حيامن كنت املس خديك

ايحيب منك  ومك عانيت   

يديك من قسوةعنت عندما ط    

نياين د جهرك  وهدّ   

 ل نف  بعيدا عن عينيك
***** 

 ملن اقدم اعتذاري
 ونيف انون صيادك
  او انون قبطاان

شواطئ امليطاتاىل  يشد سفينته  

 حاربت ادلفاتر والسطور
والالوان والاقالم   

  النين اعرف
الا ان الشمس الترشق  

 وانت  صاحية
****** 
 احبك
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  النين اعرف انين سأ بق 
اكلطفل عىل هنديك  مسعّ   

 احبك
 رمغ الوف التجارب
 ورمغ ماليني النساء

عين لنس يق    

 مغفل
***** 

قليب س ينزتع ن اباعمل يوما   

حمل اليكس ي   و  

من قتلينقبلني وس ت    

  اينوس تعشقني يوما جسّ 

ذحبين ين الس يف اذليخل  وس ت    

 وأ باكين
عىل مفا ابل الجحية تبيك   

هحاذابّ   

سوى وما ابل القلب الهيوى  

هل !  من يذ 
****** 
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مسراء ةذئب  

***** 

 ادخيل مصيت
 واكتيب حبربك

أ ورايقعىل   

 انك عش يقيت
 فهذي عالمة بدء التكوين

الوراح وأ سقيين بك س يديك    

 فأ ن اكتب سطرا من شعري ل
ااكليل ورد وقداح ل   لسال من عشقي  

***** 
مطبوعبصاميت عىل جسد النساء   

 مفا مينع اجبدييت من ان انون اسري هنديك
 او ك مري اسري  خملوع
 انت يف داخيل خمبأ ة
 يف مالبيس ويف عطري

 ويف رسيري
 ويف صباحايت
 ويف تفكريي
**** 

 اعذريين لّصاحيت اجلنس يه
ّننك   اخاطب هنديك اين لو  اعذريين بفصاحة ُت   

 اعذريين ان ملست مابني ساقيك
قلبكواعذريين ان دخلت    

 من غري اس تأ ذان
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  وان اوقظ مفرداتك
 بلك ثقة وعنفوان

****** 
  اما عطر جسدك

عرشة عىل اضالعيفهىي م    

يش تاق ال فكيف لالنسان ان   

بداخهل ن يه تعيشم اىل  

 عشقت كنائسك
 وقت تصلني فهيا
  وعشقت حلظهتا

ا يف رسقبةل رسقهت    

 عندما اكنت تفكر يف خشوع
من النار اخاففكيف   

يف نريان عينهيا احرتق لك يوماان و   

**** 
 ايس يديت الكسىل
 المشلكة دليك
  حترقينين

 وال تسالني نفسك
  ماتفعليه يب

ةبلك هذه الاصفد ملاذا تكبلت    

اهواك ذاالا تسالني ملا  

معك عشقكنت وقت ال  ذاوملا  

  اعيش مع جنوين
 ارشس عراك



من يوميات رجل حزين  20 

 

***** 
 اصبحت معك اكلفأ ر املثقف

ويالعهبا بلك ادب ةيداعب قطعة اجلبنكام   

  اصبحت اكلس ندابد
لّ  يبحر يف حبر عينيك وال ام   

ةيف رحةل خرافي  

العامل مع خيال   طفت   

 وطفت البحار
 وعشت احلب

  هتريبا
 وخوفا

 ومل احس ابالمان
 الا بني هنديك

 اي امرييت السمراء
 فلامذا اليكون احلب
 دليك اكمخلر

 واخلزب
 واملاء

عاشقةس تغين عنه لك ت ال  

***** 
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ةاىل هندي شاعر  رساةل  

***** 

من انت؟ دلقائقاخربيين   

ام شاعره متلكتين امالك  

ة اليت تشغلينك ن اللكامت الوحيد  

لكامتك انت   

دليك انت وك ن امجل هنود النساء  

 فدقائق قرائتك للشعرمزقتين
الكم الهوى فأ اثر يفّ   

 اتسائل : يف اللحظات اليت المواقف فهيا
ايقطيت لكامتك افعاال ما ان ممكن ان تكون  

  رسيري الصغري عىل

*** 
حس نائيتن ادعوك بأ   امسحي يل  

  يف رسائيل

  يف مهسايت

يف لك لقاءايتو  

 وعىل طاوةل العشاء
عندما اراك  امايم ويف لك قبالت الصباحات  

  دعيين اضاجعك مجاجعة جمنون
عاشقيععز ادائه لك   

 دعيين عندما اودعك يوما
يقة الاخرينطر  ودعك وداعا خمتلفا عنا  
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****** 
  حبك

 مقة التأ لق
  حبك

عشقشالل ال   

رجوكفأ     

  ارجوك
ور الفريوز يف معصميكأ  اجعليين اكس  

اجعليين شهوتكو   

بني هنديك كحّبة نرز متسحيهنا واجعليين  

  واجعليين شال حرير
  يتدىل مينة ويرسى
 ويغطي كتفيك

**** 
  يف خلقك حمكة للعشاق

 يتعلمن امجليالت منك امجلال
 ويتسكع حتت ظل ابتسامتك مجيع الرجال

لك من ي بتىل هباحتصد   مغزة عينك  

 وتقلب جو العاشق
 من حال اىل الف حال
  اه لو اكن ابالماكن

اهدان الننيان املس هات  

قت بنريانرت فنرياين اح  

لجاناخل معق اي سفينة احبرت يف  

 فاان اتئه من بعدك
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 فليس يل عىل الارض بعد الان ماكن
***** 
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ةدي امرأ  هنح   

**** 
 احب هندهيا

 وودت لو غطيت جبسدي
 انوثهتا

 عش يقيت انت
 فأ س تلقي نوردة عىل حجين

همام كرثن النساءنت الآصل فأ    

  فلكهن كذب

من وطن الاجشان اليك   اتيت    

  فلام عرفتك  
هبوددت ان اقبل احلياة والش    

ك  يل لو ابتعديتدمفن ير     

انمتي فأ نت  الروح واليك    

**** 
  ادمت س ياط الس نني اكهيل

 اختبط عذااب
رجع س نيين اليت غدت الان رساابمفن ي    

 حبيبيت كزن حيايت

ماكنك الكون نساء نيغنّ ت   لن   

 فأ نت اغىل من لك كنوز الكون
****** 
او خاطرة ماذا اكتب من شعر  
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حبيبيت  ايحفوافر الفراق داست عىل اشوايق  

من بعدك واحلقت بتارخيي اخلراب  

غري احلطام جهركق  مين بعد ماذا تبّ   

ذما أ وعتااب .. بعد الفراق  فيك كتب وماذا ا  

من س يعاتب املذبوح عىل ذحبهو   

 ان كنت انت اذلاحب ...والشانق
رسوراذل ان اكن هذا ل خفرا و ول  

***** 
النساء لكّ  حبيبيت انت     

 وانت اخليال
امجل من لك يك  وهند   

 الوان السامء
ممكون داخل عينيك حيب  

 والحبيبات يل يودلن هنا
  ابدا
الكمث   

 ايكزن ااييم ومروحيت
 قالوا ان احلب من بعدك

 قتل وصلب
الينىس اوجاعه ن ذاق اليكّ مف  

اهنال عىل كؤوس النبيذ رشاب حىت لوو   

بل الفعيعة التف حول عنقيحف   

حبكام تتالىش ادلخان والس   من بعدك تالشيتو   

يرنب اجلنون يكن ملا اجنب الشعر ان مف  

بّ مل يكتب رجوليت عىل جسدك احل   ان او  



من يوميات رجل حزين  26 

 

 شربا

شرباو   

******* 
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 حديث الفراق
**** 

  لن انساك حىت ولو نس يتيين
يف قليب حفريّف النون مغروزاتن  

 ومكتوب عىل اوراق معري
 وجبيين

سأ كتب ولن يتاليك ايغالي  

لآنك اخفي صدق اشوايق ل  

تغمريين بعطفك لك حيايت وك م    

 وس تعذرين يوما جنوين
**** 

 امات حبك؟
 اما اان فمل ميت حيب
 اتذنرك لكام القيت نظرة
 عىل فناجني القهوة

واتذنرك  اجول الطرقات   

.. واتعب من ذنراك صيّل أ  ف   

كمهناك من جهران  

ابنيا عىل احاسييس  اشدّ   

دكّة احلانة مكسورا واميل عىل   

غروبباكءا يف وقت ال ازداد    

 نرسين
 اينرسين

 اترخيي خلف عينيك جيري
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 فكيف تركتيين
انت ودم جيري رويحو   

 يف مصمي قليب وارورديت

كيف داخيل نشوا مجيل طغتوزمان   

حياةعىل  ابملوت فأ ي حب هذا حمك  

 املغرتب
**** 

يف ساميئتظلني س  النك  خرب اكنكحبك ليس   

وال يراه ادلاخئ جيول حول عشه اكلطري  

رويحالن عيناك ملجأ    

  وذانرة نونب
نياين امحل يف حصوة  

 وعقيل ومذهيب
**** 

 نيف انىس حبا علمين ان اقرأ  نفيس
 وأ كتب عن اسطورة دخلت حياة رجل

  بعدما اكن وهام
طفية يف فانوسامل شمعة حيايت اكنت اكل  و  

واترات حبك اشعلين اترات  

يف مملكيت اعظم القصور وفراقك هد  

 واعىل املنارات
***** 

 سالق  ش تاءا قارسا وال ادري

 هل يف الصيف س تايت حبيبيت
احب طاملا طاملا اعيش .. عشق رجلساكتب لها   
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 جبنون 

 واذا انقطعت اخبار كتاابيت عنك  
ن هللا مغرين بواسع رمحتهل  فذل   

***** 
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هبا اكن ساليحح    

**** 

 

عشق العامل وجنونه قصص ومن بني   

انت اخرتت عشقكح   

يف الكتابة عنك   الرجال حىت تفوقت عىل لّك   

عن نفسك   امجل اللكامت لتقراهيا انتل كتب   

 احبك
الاس تطيع ان اخون احلقيقة فاان  

افكر يف هوى الابنين   

رمغ القسوة أ ال هواك انت  

حبك    ورشاسة  

***** 
قصائدي عليك انت تعودت     

يك  اتغزل يف شفت ان  تعودت    

نوارىق هنديان ايامجل عين  

ال افكر فيك  فكيف   

 اذ ان حبك يف هذا الزمان
 ال يتكرر مرتني
  لو رضيت  
  لو رضيت  
مرات ومرات ملزقت قليب يف حبك   

  اياغىل حب
يتو ايغالي  
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حيّا يف عذايب اما زلت تريدين دفين  

 وترفجني سامعي
ةولو لثاني  

**** 
 ساشكوك اىل السامء

وجربوتك  ساشكو ظلمك  

 ايس يدة النساء
متمي بك فكيف تقتلني رجال  

ه يف ثوايننوُتعلي    

 يف جسل الشهداء

 مواليت
 مواليت

الوداع هبذا ل نح أ ذ  ودعتيين قبل ان   

لك حيب ك ن وفائك اكن منسوجا ونسيت    

 من خيوط اخلداع
قبل الاوان رحلت    

طريق الرحيل وهمدت     

 ووداع بال موعد
بقاء ولو قليالبكرم ال لتبخيل عيل   

**** 
 مل هيمك مريض

 ومل يثين قرارك بشئ
ةعني انك عاشقفكيف تدّ   

اوي شيئاوالتس ةالقلوب عندك رخيص  فهل  

***** 
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بأ طرافنا يقصمهاهو برد الش تاء قد اىت   

 اكخلزيران
العاري مفن س يغطي جسدك  

 ويكون حارسا عىل امارتك
الوحدةام انك اخرتت   

حدة !وال ختباء يف حجر الو   

****** 
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ةخري الا الرساةل  

***** 
 لو كنت ايحبيبيت مبس توى جنون هذه

 اللكامت
ان حيب ل خادلا لفهمت  

 مل مي ت
ل درنت   غرييت فهميت سبب لوكنت  و   

هو غرية رجل وهبك عليك  ان غرييت   

اي زهريت  حياته  

*****  
ل   كتبت اليوم رساليت  

والديتهنىي اليوم اترخي ل    

  اذ مل يبق  شئ اخاف عليه من
بعدك  من  

آ  رشحهتا يف القسوة وسبب مح الفلك أ   

ل   رساليت    

***** 
 كتبت ل اخر رساةل
رحليت لهناية واان مدرك اهنا اكنت مأ ساة  

 مع امجل عيون
 وأ حىل جنون

لساعات كتبت انين بكيتف    

 وانين عىل قرب هناييت صليت
  كتبت ل ولكي حزان
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ظالم غرفيتجالسا يف   

 اخر رساليت
**** 

   ارشح فهيا بأ نه من الغباء نس يانكرساةل ل   كتبت  

اليتانت املرأ ة    

  احبتين مث
مين تركتين مث صغرية هبفوة  

 ُتاهلتين بقسوة

**** 
 كتبت رساليت ابنيا

 رمغ انين يوما مل انن لغري هللا
 شانيا

س يكون ذاما من بعدك  كتبت ل رشحا حلايل   

رساليت ارشح ل فهياكتبت ل   

ل والاعتقد انك وجدت يف الكبري حيب   

... رساليت غري  

تعتربيهنا ضعف مين وبعض من لكامت  

تفاهايت اخر  

**** 
 كتبت رساليت

واان يف حرييت   

  اكبوس اكن قرارك  اكنهل 

ةجمرد دلع النسو ام   

 كتبت رساليت
 واان بني مرارة املوت
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 لآنين ايقنت بعدها
رصحت فهيارساليت ان يف    

 هناية خلامتيت
****** 
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ة من حبيبتهرجل يبحث عن هتنئ  

 يف عيد ميالده

**** 

ايحبيبيت يف هذا العيد معي لو كنت    

امع عيد ميالدي نس تقبل يومايحبيبيت  لو كنت  و   

اييمواس تقبلت احىل املا حزنت اليوم   

 ابالدمع
***** 
بقدري كنت فرحا  

معري حببية   

قجيته حببكاذلي    

  رمغ انين اعرف
 يوم عشقتك
يّ حفرت بيد   

 قربي
***** 

اذن ؟ الوعود ا لك هذهملاذ  

 وملاذا كنا نتبادل ابقات الورود
 ملاذا منحت لفؤادي الهوى

كعرض السام ايرجل احبكح  وانديت    

طريق الباكء ؟ملاذ اخرتت يل   

  وانت تعلمني انين كنت من قبل
 صديقا للشقاء

***** 
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ساجحز طاوةل العشاءنيف    

 واشعل مشعة مبفردي
  وارتشف القهوة وحيدا بدون

 حفبيبيت

 رحلت
دو ورائك حديقة بال ور ت  وترن  

اىل الابداليوم و  فبعد    

 س تكون الاايم بال

 توارخي او دقائق
**** 

 ملاذا لك هذا احلزن
يوم يف الس نة يف عيد ال يزوران الا   

رجلتغفري لمل وملاذا   

ارىق الالكماكن يكتب ل   

؟ ملاذا  
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باح   عندما تودع شيئا تظنه    

**** 

باالبارحة ودعت ح    

غزا قلبا اظننته حب    

ااب او كغةمة عابرةالا انه اكن رس   

ارض جمهوةلامطرت قطراته يف   

ليتحول هام  عشقها  فامضحلّ   

 وغام
**** 

 ادرنت مك كنت غبيا
نون يف خارطهتال    

او همرجا  دمية   

رحالها ايامن حيلو لهاحتط   

 فامبذا ادعوك  اليوم
**** 
كام كنت اختيل ماكنت يوما امريها  

 بل جنداي
 استشهد عىل رقعة الشطرجن

 وانهتى 
 وذلا قررت ان امسح ادلموع

احلزن والوحدةوافتح قليب الس تقبل   

 فهىي ماعادت امرية احاليم
***** 
  ااي عاشقا
 عشت رحاال
ةفاي كذبة مسموم  

فيك يه غرزهتا  
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 لتععل من عشقك مشعداان
امراة صدرك خربشتنيف   

ل قلبك املسكني ابلنريانلتشع  

***** 
ةيف بيع الهوى ايصغري  اس تعجلت    

 فغدا س تكتشفني يف حجن حبيك اجلديد
ةبل عبدة اسري ة انك لست امري   

احلب ابعت ةلن ابيك عىل امرا  

  الهنا زوبعة كذب
ةهمعور ةجسدها كعزير   

قليال الش ياطني علهيايلعب   

ةالانوث منك   يسلبواو  احصاب الهوى .. بعدها ينبذوكح ل   

 وتنهتني
**** 

نتظري شيئات ال   

وال تفكري   

من اكس ان يرشب أ ي رجل س يقبلف   

ةرشبت منه الكب مسعور  

   يف داخل اذنة انت ايامرا 

ةهمعور..  همعورة  

***** 
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 اان شهيدها
**** 

 اان احبك
حدود عشقي ل عمل مدىوال ا  

بال هوادة وعقل احبك    

لك شئ ترضب زوبعة حيب ل  

قصائدالفيض احىل  في عينيك  ف   

بقايئجل يف الن ل الف احبك    

روحفانت ال  

  والانىث
ين واس توطنت اعاميقاليت سكنت  

**** 
 احبك

 رمغ ماسايت
 وفقري

ايمن ارسل هللا بعد دعوات   

**** 
 قبل  كنت  

مش تعةل س ياكرةجلس عىل مقعدي مع أ    

فكر يف اجملهولا   
الوحدة والكتابة عن امور اتفهةاذ اتعبتين   

رجل اذا تفرسين حبمف   

حياته كنعمة مثريةجعل يف   



من يوميات رجل حزين  41 

 

**** 
مذلوال مكسورا حايل كنت ابيك  

 جنب املوقد

 يرعد يف ش تايئ جنوين
 وبال موعد
 ملاذا
؟ ملاذا  

  اما ال ن جفزايئ ان تركتيين 
 ختليت  عين

 ملاذا
 صلبتيين

كنونجب   

 وهبتك حبا بعرض الكون
نفيسفبعد الفراق اتسائل مع   

 نيف سانون
****** 

 رمستك حقيقة
 فرمستيين وهام
 رمستك يف جنويم
.. ويف اذلرى غيويم  

   اشكرك  

 اقولها قبل ان يفرقنا الوداع
ضاعح  فلكي حرسة عىل عشق  

 بني ضباب الاايم
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 امسعيين للحظات
 قبل الفراق

**** 

 اليوم الاعرف ماذا دهاين
يف لك دقيقةكنت افكر فيك    

 وثواين
 بكيت اليوم

حائرا حتت زخات املطرومشيت   

حتوتين الاحزانا  

  واكتفيت بكتابة بعض لكامت عىل
الصفر اوراق الاغصان  

مودعة الاغصاناليت تساقطت   

وّدعهتا    

النس يان جوفيف  طوهتا اوراقها و   

***** 
 نواريت

يف خيايل ت  حل   ت  ان  الاعمل ملاذا ان  

 يطيش يب فؤادي وحيتار سؤايل
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شقك  اع  الزلت   وأ سأ ل ان كنت    

ين احضك  عىل نفيسام ان  

يك  بعد ثواينعين  جامل حسر زتورينف  

احىل الوان املدى ومتّدين  

 وتتقطر من حبر اشواقك امجل قطرات الندى
وامسع مهسات الصدى ترقص شفيّت مع هندك  كنت احمل ان   

النبس وامرية جنوينايرش يقة    

ويذاب الهدى فبني ثداك يجيع مساري  

**** 
  اريدك
 اش هتيك
لقتففيك خ    

لق السكر يف الفاكههكام خت    

 انت خط اس توايئ
 وانت حدودي
 ونقاط حرويف

  تدوسني عىل خطوط معري 

جمراهفأ صبح اكلهنر اضاع   

عينيك فتنتحر الاحلان عىل ضفيتّ   

عريوي   صلب ش   

***** 
اتريانين سوف احميك من دفكنت اظن   

جحرا الحيس بشئواختلص من حبك واصبح   

تعشعشني عقيليف  ك  عشت  بداخيل والا ان  

 وادرنت انك من بني لك النساء
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تتّدفقنييف معق فؤادي   

اان ام اشاء سواء ابيت    

   واخريا ادرنت
 رس قصيت مع الباكء
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 ل ايامرييت

**** 

نفيس؟الاعرف نيف اصف   

امعتوه اان ام اتلفظ من بقااي   
 اللكامت اليت احّس ابهنا فقدت معانهيا

ة فأ انامرا هذا قليب اي   

عىل ظهري محلت حبك    

 فدمرين
عاش يف وجداين ذنراك  و   

بشعرك   تّمت  تي    

 وروحك
  وقصائدك
 بشائري

اكلعصافري تش تاق  فأ حض  

طّ عىل كتفكان حت  

***** 
ميالدك نيف ارسل ل هتنئة بيوم  

قبالت لترسيح من وابعث ل قليال  

وتفكري يب جمددا يف خيال  

حمبوسة يف صدري ةلكامت جمنون  
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 حترق يف احشايئ بال هوانة او صرب

****** 
 لو ذحبوا حرويف عىل ثغري
اكتبه عنك فلن تنحرف اي لكمة من شعر  

 ففي سامء حبنا انفلقت جنمتان
 وتفتحت يف جنائن ثورتنا

 احىل ورداتن
زمان فأ ي  

 وأ ي ماكن
 س يفصالن عين

 امجل شفتان
نيوارىق هند  

*** 
 ااي معصوبة العينني امسعيين
 ااي معصوبة العينني امسعيين

 مايل عىل الارض من حب سواك
 مايل يف خزائين ذنرايت غري ذنراك

ىب الرمل اخط قلبنيعىل ر    

ومن حسد العني وامحهيا ابنفايس   

**** 
مشوعكمل تبق  سوى دقائق عىل اطفاء   

بعيد ميالدك ساحتفل وحديو    

غين اغنيتكأ  وس   

 وانرث يف صاليت بقااي
الورودمن اوراق   



من يوميات رجل حزين  47 

 

ان معركة عشقنامن رمغ ابلو   

 بددت لك ود
 الا انك س تكونني ابد ادلهر حبيبيت

  وتتفتحني يف ربيع ااييم
 كحديقة ورد
**** 
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باىل ارىق ح   رساةل  

**** 

 

 افرتقنا
عىل عشقنا هنايةالت س تارة وانسدل  

ن ال نش تاق لبعجينابأ  واقسمنا   

  لها وغزيل لها لكاميت فأ صبحت  

من ذنراانماضيا   

**** 
 نيف اطلبك للرجوع

 فلك لكمة اعتذار دليك ممنوع
  نيف اعتذر واان اعرف

 ان عشق الرجال دليك هو اخلشوع
 ملن ساكتب الشعر واغازل
 ونيف اجلس جلسة العشاق

لشموعحتت اضواء ا  

  حبيبيت كنت يوما اعمل

نك مل تكوين تقصديهنابأ  اعمل   

 الا ان قدرينا اختار يل ول

 ادلموع
 

 نرسين
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 نرسين
 اعمل ان لك ماكتبته ل

  اكن والزال
 هو اليقني

 تعشقينين وت اكبرين
 ملن كنت  لجفائرك  ت ربني

 فقد اكنت قصصنا امجل قصص
ا قصصا للعاشقنيروهت  

  احببتك
 احببتك

الزلت اكتب عنك ذاوها ان  

امليرمغ   

 ليست دموعا ابيك
مغموراس يال من امجلر بل   

 حبرسات الفراق والانني

***** 
  شكرا اقول ام

ةانطق بلكامت صامت  

عربها نظرات العيونت    

ال ينفع او اكتفي فقط بعتاب  

 ميت لرجل جمنون
 فان ماتت اللكامت

سفر جنواان انت   وحترقني  

 يف حلظات

 ويغرق قارب احلب
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 يف هنر الاحزان

؟ ملن س تكونني  

 سأ عيش حيايت يف اجفع الصدمات

  اذ سأ دخل احلداد
 واعزتل ادلنيا

  بعيدا عن احىل مشس
 ارشقت عىل مينايئ

 واضافت عىل خارطة حيب
  الوان شوق وامجل معاين

 اجلنون
 

******* 
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بكح   هو لك مارجوته    

**** 

اس تطعفمل  يف قليبك  لت ان اقتل حبحاو   

 حاولت ان الاكتب فيك فكتبت  
ففشلت حاولت ان اُتاهل عطرك    

 حفني تذنرت صوتك  

 رغام عين ضعفت
**** 

  اين ارحل
 والاايم لكها انت
 واي شعر الاكتبه

 والاشعار واللكامت لكها انت
ن الارشب النبيذبأ  قطعت وعدا    

رشبت وتذنرتكف   

 فسكرة ذنراك اقوى من الف ك س
 نبيذ
***** 

انازلت اتذنر رنبتيك امجليلتم   

 فكيف اصفهام
 كزجاجة مخر انصعة البياض
 او اصف امجل برضين
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 حترنيهنا بلك مكرودهاء

يكفي انين اتقلب الليل عىل الرسير الا  

 واُترع ك س عنادك بلك صرب مرير
ةتأ تني يوما متعبس  مىت   

  جمهدة

الش يطانني يك  وهند لتلقي جبسدك املرهق   

احجاين بني   

 مىت س تخرسين معركتك؟
؟جولتكمىت س تخرسين   

 مىت س تعرفني مك احبك؟
 وانين بعت دنياي الجل

  مىت ومىت ومىت
 اتسائل وبال جدوى

***** 
 انت لست سنبةل

اكليت عندك المتل ثغر بةلفالسن   

ةوالتقويل انك عصفورة مشانس  

عندكالعاصفري المتل هنودا اكليت ف  

نت حوريةأ  ف  

اصبع قدميك من راسك اىل  

 تلمعني حتت ضوء الشمس اكلنور
 وتتدثرين ابنوثة مغريه
 وحترقينين اكخلزب الساقط

 يف قاع التنور

  الا يكفي
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 الا يكفي ان ترمحيين

  وتبعيث بقاربك لتنتشيل جثيت
 وتعتقيين من عذاابتك

 ام انك تتذلين بتعذيب العش يق اكرث من اجلنس
  فتسقينين السم والعلقم

امخلربدال من ك س   

عليه اعيش حبااو هتديين    

 شوقا

***** 
  التقيتكيكفي اين

اسكنتك ينّ ويف عي  

  ويف حميطي
  واهنري
 وجبايل
 ويف جبيين
 رمستك

 يكفي انين اخرتت ك س لكامتك
 لآمثل هبا

 واختذت جسدك معبدا
بهاترضع   

 ويكفي انين جعلتك صيفي وش تايئ
 ودما جيري يف عروق نياين

  بلك شوق
 وصفاء
****** 
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 فارقيب يوما ايحبيبيت مويت
 فلعل يف زايرة قربي س يذيب فيك

 القساوة
 وتعلمني مك من النساء عشقت

ت جلها ...ل  ولكنك كنت انت من  م   

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يوميات رجل حزين  55 

 

 

 

 

نيني نيف تريد  

 ان انون
*** 

 نيف تريدنين ان انون؟
  احرتت فيك نيف انون

ةاحلجار  لعبة يف عّص تغلبه  

 او يف زمن يسوده اجلنون
هبا نفيس صّورنيف ويف اي صورة ا  

 تريدين مين ان الانون انرا
ال احبكمين ان  طلبنيوت   

ب ثلج يذوب بني خطوط هنديكنون مككعّ ن ال اوا  

 الايس يديت
بدون مشاعر االاس تطيع ان انون انساان اليّ   

غريي يغازل عاشقاان رايت  حتملالاس تطيع ان ا   

 فأ سكت
حب اكلصخرفاالنسان بدون   

****  
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  شعرت ابخلوف من حبك

  حفبك جمهول قادين اىل غري هناية

 الحدود هل
 وال وطن
عطيش اذ مل تروي هنديك     

اصارع اجلنون فبت     

  ونسيت طباعي
 واعصايب

 واصبحت رجال بال عقل
 وجسد هزيل
**** 

 نيف ارمس الزمان بال شلك
 واسكن يف سامء بالاعني شهل

  حبك مذهب اتبعته

ليس سهلرمغ انين اعرف انه   

ل لرجلان تكوين م     

لق من مجرخ     

 يقتل بغريته نكهات الشك واليقني
***** 

 فالتغادري ايس يديت عىل رنب املساء
الباكء عاينوترتيك حيب عىل ابب ايوانك ي  

 وال ُتعليين نرجل يس تقبل شهوره كشعرة مسلوهل
سعةل واحدة تكون هناية للشقاء اتهنهي  

طمر بني الرتابلت    

كحطبرق او حت     
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 مث تؤول حمرتقة بنارها اىل رماد

******* 
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 امل تعريف بعد انين جمنونك
***** 

 

 امل تعريف بعد من اان؟
ابن بغداد بك  احح  ذاامل تفكري ولو حلظه ا  

يحب؟س   كيف ف   

القلبب البغدادي حيرق امل تعلمي ان ح    

  حيرق بغريته

  الاجشار

 ويذيب الثلوج
حاالت خفقانهيف اشد  بوجيعل القل  

**** 
اراك تعلمت   ما  

ين عذايباراك هتو   

يينوتتصنعني الغباء وتقلق   

كتب يف لك بقعة من الشارعاليك   

 احبك
 ويلون لك الورود بلونك البنفسعي
 وتس هتوين ايجا اي امرييت ...ان

 تتقصدي ابهاميل
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حاالت احل بوابالخص يف   

ةومتثلني دور اخلائف  

 من اصوات الرعد
 لتدخيل يف احجاين

معا حتت نتغط و    

 حلاف اجلنس

**** 
 ال اراك الا شقيه

ال بل غبيه   

ل يمعر  تكتب االتعلمني اين  

امسك عىل الواح املقاعد هناك ت  كتب واين  

  يف ارصفة امليناء

 ليك يراه لك العشاق
 وعىل اجشار الصنوبر
ةليك تقرأ ه لك عاشق  

***** 
ينلو تركتي ةمااراك الا ابئس  

احدا س ي حبك كام اان فال  

ل بني يديكيععل قلبه م  ال احد س    

 ويكون اسري عينيك
يف ولن يكون هناك ابرع مين  

 تقبيل شفتيك
 حترقيين

  كام تشائنيمث بعد اايم تطفئيين

تكررين لعبتك هامث بعد  
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ن هناك ثورة اقوىاباما زلت تعتقدين   

 من ثورة ابن بغداد
 لو احبك
 او ضاجعك

 او حىت تغزل فيك
 وعزف ل شذى الاحلان

 قرب املدفأ ة
بعجنا نرسح يف عييّن و   

يف حيب فال تشيك  

 اعقيل
 اعقيل
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 عندما يبيك الرجل
*** 

 عندما يبيك الرجل
عن ادلوران ةتتوقف عقارب الساع  

 وتذبل الزهور
من الاغصان وتسقط الاوراق   

بلك خديهفتزنل ادلموع مجرا عىل   

 حرارة اكلرباكن

ينالعيد قريبا مفن س هينئ قبلس ي    

يومن سرتمس القبةل عىل خد  

جرحي طفلاكنت نرمس  دمعيت  

حضكتهجهرته   

*****  

 شطبت لكامت كثريه من كتيب

... و الا لكمة احبك  

من امسك وبقااي حروف مجيةل  

 نسيت لك الوجوه فمل تبق  يف ذانريت
 غري وهجك
شئوُتاهلت لك   

غري ينفمل تتذنر عي  

 عينيك
***** 

شعاريل  نيف اضع هناية   

 او حىت خلواطري
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 بدون امسك
عني من الباكءونيف امنع ال  

من بعدك من انون نسيت    

 او نيف انون
انين كنت يوما اكتب احىل الغزل نسيت    

 الحىل النساء
 فأ حضيت اضعف الرجال
 املئ ك يس من نبيذ مصدره

 اهلم والشقاء
***** 

ملل  تشمت يب ا  

  وزارين احلزن
اقرتبفعيد هللا   

 ووهجىي من الكرب واحلزن
 قد تعب

يف مقربة الاحزان دفنت   ذافأ     

 من سزيورين ليبيك عيل
ذنرايت حبنا اسأ دفن كام دفن  

 وسأ صبح شيئا من املايض
  ولن تبق  هناك سوى

تبت يف سطوربقااي لكامت ك    

الورق عىل حلرب اك ااثرها  قتودموع ب  

  وقليال من رماد البخور
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 رساةل اعتذار
ةاىل امجل امرا  

تينحتدّ   

***** 

غجبت عليك يوما .. ك  بتاحب  ول ين  

لك شئ مجيلكتبت فيك  عشقتك ول نين  

  يف كتاابيت

 يف خيااليت

  والنك حبيبيت
 ستبقني منقوشة يف

وغريزيتقليب   

 وسرتافقني رويح
 يف حمياي وممايت

 حىت ولو اخرتت الرحيل

فانت الهوى اذليعين    

 جيري يف اورديت

***** 
 انت من عانقت جذورها جبذوري

عىل اوراق قدري ةفأ صبحت مكتوب  

ةتكوين يل عش يقة وحبيب ان    
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 ورسيرة فؤادي
اسال الرحيل ال  

همام فعلت نين احبكل  فذل   

يف ن قشت يف جدران قليب واول حب  انت  

  اترخي رجوليت

موطين وفاكهيتاول انىث اش هتيهتا ان تكون   

 وانون رسيرها وغطاهئا
ي اليرمالش تاء اذليف برد   

**** 
 احبك ايأ روع نرسين

فأ صبحت نربيعا عيلّ  طغ  عشقها  

نيسان لولي عّز الربد ...يف   

 احبك واان لكي احزان
 فوميض شوقك اشعلت يف

كرباييئ النريان   

***** 
 متاديت اان يف غرييت معك

التعرفني احلب تولكن ايس يديت ان  

اعلمك نيف حتبني الرجل اذليفأ ان   

ختافنيوعىل حبك   

 امرييت
غجبك عىل اريض صيبفال ت  

  ما اان الا رجل
حلبك  لقت خ    

مثل ةاحبث عن حب يسكن يف امرأ    
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 منذ س نني
  فكيف السبيل والطريق لالعتذار

غباء مسح هبا لك مابدر مين منا  

 احبك
 اي امرييت
****** 
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 ماذا بقي من
 اللكامت

كتب عهنال    

...................... 
 

23-8-1984 

 

 

 ماعساين ان اكتب عهنا؟
يف حرضهتا  ام حب ام حلظات السكوت اشوق    

 حتت اضواء الشموع

الاشتياقحبر من بيننا  ما بعد ان جّف   

مك بيننا هوواصبح احل    
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 الفراق
**** 

 ماذا سرتاين اكتب
  اذ مل يكن حيب يوما لها

 ك ي ح ب
 او
 كذبة
اكتب لها لكاميت ملا كنت     

سج من انسجة قليباكنت تن    

 ورشايني جسدي
ةشعرا اوخاطر  لها عندما ارسل دامئا بشوق اتلهف  

من نوم اكنت تستيقظ ساعةها أ  لتقر   

 الصباح
**** 

سأ س تقبل عيد بعد اايم    

 ميالدها
  ابلرمغ من سفرها عين

اليوم .. يف هذا وقفت حلظة   

 امام متعر الصائغ
  فامعنت اىل قالدة
 تتوسطها قلبني
ةحلظ امغجت عيينّ   

ا ت زين  صدرها هبافتخيلهت  

العشاءيف سهرة  جالسني  واان معها  

موعد فيوم ميالدها مجعنا عىل  
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 عىل العشاء
قبلتني عىل خدهياا هتمث اهدي  

***** 
 سانون كذااب لو قلت نرههتا

يف ةولن يفوقين حىت مس يلم  

 كذيب لو قلت نسيهتا
يف اورديت ُتري  

  يف صدري

 يف احشايئ

بني الجلوعوتعيش   

  وبني حلظات باكيئ هجرة
  او رسا

يف حهبا يمكن رس اخلشوع فان  

**** 
مسي ليةل ميالدك لك شئ أ  س  

 واعلن عهنا بأ هنا امجل مناس بة 
 ليشهد عيل لك شئ

 امليطات
 الاهنار

 الوداين
 الارض

ملوك الارض ودت  لو امجعو   

بني يديكليك يكونوا عبيدا   

 وسأ مر ملوك اجلان
 ان يكونوا حرساعىل
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 اببك عندما تغمجني
 ايحبيبيت عينيك

***** 
 ايترى هل مات احلب
س يأ يت ام ان هناك بصيص اشتياق  

 مغرم بك
 مذبوح فيك
 حلني التالق  

ةامرييت الصغري   

  احبك
****** 
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 ُتدون اجملموعة الاكمةل للمؤلف 

 رايض القايض عىل امازون



1 

 

ديوان نسرينيات   1 

 

 ديوان  

 نسرينيات

 

 

 

 

 

 



2 

 

ديوان نسرينيات   2 

 

 نرسينيات 

 املؤلف :رايض القايض

2015الطبعة الاوىل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 نرسينيات
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رياض الق اضي                                 
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 نرسين
........... 

 

 

 نرسين أ ه اينرسين
 

 ايأ مرية انمت عىل ثغرها
 

  زهور الُفل والرايحني
 

  ايمجيةل شكت من رحيلها
 

 النب والقهوة وأ كواب الفناجني
 

 أ فتش بعد رحيكل
 

 عن شعرك الاشقر والشفتني
 

  أ فتش عن القيرص
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 اذلي رسق مين نرسين
 

........... 

 

لو تدرين اه    

 

 ايمجيةل امجليالت
 

 أ ه لو مازلت  
 

  لسطوري تعشقني
 

 فأ ين أ نت  الآن؟
 

 .. ال أ جدك  
 

  ال يف منفاي
 

 وال بني سطور كبار الشعراء
 

 وال حىت يف جمدلات ادلواوين
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 فأ خربيين كيف أ جدك ؟
 

  ليك أ عتذر ما بدر مين
 

  وأ فتش عنك بني تقاومي الس نني
 

............ 

 

  ُغصت  لكؤلؤة
 

  يف أ عامق البساتني

 

  كنب قهوة فرنس ية
 

 بني أ كواب الفناجني
 

 فاخربيين برساةل ومهية
 

 يف أ ي ُسنبةٍل ختتبئني ؟

 

العّرافاتطفُت عىل ابواب    

 

 لآسأ َل أ ين نرسين ؟
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 مهُت بوهجي  يف الُطرقات

 

  لآنكر أ ختفاء أ مرية الرايحني
 

 حبثُت عنك يف جسالت العاشقني

 

  ولكن ُرمغ ما فعلت
 

  مل أ جد غري خطوط ش يخوخيت
 

  يف أ سفل العينني

 

..... 

 

  من س يلف حول كتفيك
 

 شال الكشمري ؟

 

 ومن س يقبل يديك النامعتني؟
 

أ رىق من التيجاناليت يه    
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  نرسين اي نرسين
 

  تُرفنّي يف خدلي
 

  كحديقة رحيان
 

  فأ نت يل
 

  أ عظم من ُمكل سلامين
 

  واشهي  من عطر اليامسني
 

......... 
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 شوق اليامسني 

....................... 

 

 

 اي حلوة زانبق الشامل
 

 اينرسينة السامء واجلبال
 

 ايمن فيك  الآّجُم والطيب
 

  ايمن توضأ ُت مباء عشقك
 

 فربدت احشايئ من انر هواك  
 

 وأ نطفأ  اللهيب
 

............ 

 

 تغزلُت يف أ مسك  اربعون عاما
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  حىت حولُت أ صابع 

 

  اىل قبيةل أ صابع
 

 حىت تلطخُت بأ مس نرسين

 

 ونست أ نثيت عرشات أ لآطنان
 

 من رسائل احلبيب
 

 اكن ُحبا ميتط  صهوة حسابة احلب
 

هواان مقّص قبل ان يقص    

 

 الرقيب
 

........... 

 

 كيف أ نىس امجليةل
 

 وقد تلطخُت بأ مطار احلنني
 

 أ خربوين ايعشاق الفضاء
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 واي ساكين السامء
 

  ابهلل عليمك
 

 او هل يطيب احلب
 

  يف الشعر

 

 ويف الُكتب
 

؟بدون ذكر امس احلبيب  

 

........ 

 

  ها أ ان اس بح يف حبرها
 

  واجعن هندهيا
 

 يف سطور الشوق

 

 وارفض زواج كتيب
 

  من غريها
 

  فأ خربوين ابهلل عليمك
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 كيف اصل اىل تكل الفاتنةُ 
 

؟ةالقريب ةالبعيد  

 

.......... 
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 لكام تذكرت نرسين بكيت 

............ 
 لُكاّم تذكرُت نرسين

 

 بكيت 
 

 وبكت مع  قصائدي
 

 وُكتيب وخنيل بالد الهنرين
 

احلُبلُكاّم تذكرت فاجعة   

 

  أ طلقت رويح للموت
 

   والنحيب وأ النني
 

 واكلطفل بكيت
........ 

 

  لُكاّم تذكرت حبيبيت
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 عطشت
 

 وعطشت مع  امحلامئ
 

 والشعر وأ رمتيت
 

 عىل خصالهتا الُصفر
 

 ومن زهورها وذكراها
 

  ما أ رتويت
........... 

 أ يبيك فنجان قهوهتا ؟
 

 ترى ملا لها ماأ حننيت ؟
 

 ترى أ اكن كربايء
 

 أ م بلحم رجوةٍل اكذبة أ كتسيت؟
 

 أ م اكن حهبا رساب
 

 أ م بهندهيا القداحني أ كتسيت ؟
 

 نرسين ايرويح
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 اي ركعة صالة عاشق
 

 اي حبا مل ميت
 

 ايعينني شامليتني
 

  برحيكل  عين
 

  شقيت

............. 

 املد يطويين
 

 فقويل لآرشعة هنديك
 

  عيب املدى الزييت
 

 وأ حضين حيب
 

قدريفلو كنت  أ نت   

 

  ما ُكنُت أ نهتيت
............... 

  نرسين املايض
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  نرسين احلارض
 

 نرسين املس تقبل
 

  نرسين عطر الشامل
 

  وأ ن مرضت
 

  فبعطر هنديك
 

  شفيت

 

.......... 
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 أ ربع س نني جعفاء 
............................ 

 

 

 تقّديم حبيبيت وأ بلغ  الثالثني
 

  بركبتني بيضاء
 

امحلراء كطوق الرايحنيك وهند  

 

  تقديم
 

 وانرثي غبار العرشين
 

 وبددي لعنتك عىل سن أ لآربعني
 

 فأ ان بلغت الآن سن يأ يس
 

  فال تنتظري مين سوى
 

 شطب أ مس  من جسل العاشقني
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........... 

 

 أ رتكبت خطااي
 

 وأ رتكبت اذلنوب
 

  لآين عشقت الشمس
 

 وتركت احلب أ ملاسوين
 

 ورفضت مجةًل من الزهور
 

 وأ خرتت املوت حتت سقف 
 

 أ وراق زهرة النرسين
 

........ 

 

 تقديم بأ نوثتك
 

  وأ طغ 
 

 وقدلي يف احلب أ الطفال
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  مفن شفة احملبوب
 

 تتقطر حرائق العقيق
 

  وذلة وجع اللميون
 

 وأ طواق احلّناء
 

 وأ ليامسني
 

....... 

 

 ايهندك الطائش
 

 ايمن رسحُت يف عطرك اخلرايف
 

اخليايلايصاحبة اخلرص   

 

 اتوسل بني يد الرمحن
 

 أ ن ال تسافري
 

 واخرجيين من ادماين
 

 لآقراص الاسربين
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  س يديت

 

 قد ش نقين الوطن
 

 وش نقين الزمان
 

  وكتب عيّل احلب
 

 أ ن احض  يف العشق شقيّا
 

 فال تكوين ايصاحبة الهندين املغرورين
 

  يف صدري مغرزوة

 

  كطعنة رمح وثنية
 

............... 
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 لكامت متوحشة 

................ 

 

 

 من لهفة حشرورٍ 
 

 من لوعة مش تاق
 

 من تهندات زنبقة
 

...... 

 

 ومن طغيان النرسين
 

 ورحيق البنفسج
 

 ومن تراتيل امليجنة
..... 

 

  حبرارة أ لآدغال
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 وعشق أ للكامت
 

  وترانمي مأ ذنة
 

......... 

 

 أ كتب يف ديواين امخلسون
 

 وأ جعن يف سطورها
 

واليامسنيادلفىل   

 

 وأ لعب اكلطفل بني اصابعك الوحش ية
 

  وأ توغل يف أ دراجٍ عاجية
 

..... 

 

  أ متر أ العوام
 

 وترحل أ ساطري خرصك
 

  وأ تيس من هندك الغوغاء
 

 يف خدلي اكجملنون يشع كسنبهل
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......... 

 

 تركت  خطك الآمحر يلعب يب
 

 وحبك كتلميذ ش يطان يتدلل
 

 أ تسائل ايمليكيت ؟
 

من بعدي هندك املتسكع  

 

 من س يلملمه ؟
 

 ومن يُكوره؟
 

 ومن يصوغه ؟
 

  ان مل أ كن كل  من املوىل
 

  لآرضك العذراء أ روع هديه
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 أ خرجيين من أ ملوت 
 

......... 

 

 

 تعايل
 

  تعايل
 

 أ خرجيين من املوت
 

  أ خرجيين
 

 من لهفة احملبوب
 

 من سكرة النبيذ
 

  فال تتعايل
 

 تعايل وأ شعيل راية الشوق
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بأ مس حاجة اليك  فأ ان   

 

  فال تتاكبري
 

 ايطفةل النرسين
 

  ودفق الرايحني
 

............... 

 

 تعايل مطرا
 

  تعايل حصوا
 

 تعايل اغنية
 

 وال تتعايل اكلطاووس
 

 يقطر ريشه انرا
 

 وأ نقشيين عىل هنديك  
 

  كام اللكامت عىل احلجر
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 وأ جعين عىل مف 
 

 هند طفولتك
 

 مفا بق  يل سوى
 

خوفاأ ن اتساقط    

 

 وأ ان كنت من قبكل
 

  اكئنا جائعا
 

 ورجال مهنارا
........... 

 أ عتذر لو تودين
 

  ولكن ال ترميين
 

  متخش با
 

 بني دخان الس يجارة
 

 أ حبيين بعيدا عن بغداد
 

 بعيدا عن مدن اخلوف
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 بعيدا عن احلضارة
 

 احبيين فأ نت الزهوّ 
 

 والانتصارا
 

........... 

 

 تعايل ايغابة احلناء
 

 تعايل وأ شطري ثغري
 

 وأ كتيب ملهاتك عىل خطوط يدي
 

  مفا من بعدك شعرا
 

 وال قرارا
 

.............. 

 

 تعايل وأ مضغ  حلم املسافات
 

 فال عناوين حلبيبايت
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 وال أ عرف وطنا
 

 غري عينيك
 

  وحرفني النون أ خطهام
 

 يف غربيت لك مساء

 

 من بداية الميني اىل هناية اليسارا
 

....... 

 

رااييتماتت   

 

 وماتت ُكتيب
 

 ومات لك شئ من بعدك
 

 فأ نت درر اخللجان
 

  واحمليطات
 

 وزرقة البحارَ 
 

ينين تعايل واجع    
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 يف كف يدك

 

  اي أ مرايت الرشقية
 

 ضعيين وضّيعيين

 

 يف أ حراج يدك

 

 فأ ان احارب فوق ادلفاتر
 

  أ عواما
 

 المل  امسك وأ كتب انك
 

 جسليت عىل اترخي النساء

 

  انتصارا
 

................. 
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 رسائل ش تائية 
........... 

 

 

 وأ رشقت  يف فس تانك أ لآبيض
 

  وك منّا
 

  مقًر أ انر درب النجوم
 

  يف السام

 

  بكت مقليّت عىل
 

 جسدك أ لآبيض تبسام

 

 وك ّن من تس ندين عليه هنديك
 

  رجل خار من عشقك
 

  كام أ ان
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 طال عىل مفرقيه الضعفا

 

  وتسّل مكرك به
 

 تسلُّما
 

..... 

 

  ايحرف النون أ حبك
 

 حىت وأ ن قتلتيين خبنجر مسموم

 

 هتُجّما
 

  أ حب أ ن اضيع كطيور ترشين
 

 يف هندك الهُامم

 

ام  كام احل 
 

 ساد عىل أ طرايف عشقك أ لآخرض

 

لاّم   وق 
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 أ نىس نرسين الفيحاء
 

با  حتس ُ

 

 أ ع ُد يف دروب  هنديك ش بابيكها
 

  وشوارعها
 

حّتين عىس يوما    

 

 عىل املُش تاق كل  
 

  تأ ملا
 

............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

ديوان نسرينيات   33 

 

 

 أ حبك والباقيات خرافة
................ 

 

 

 صوتك  أ دمان

 

 وأ نوثتك جربوت
 

 وحالوتك طغيان
 

 فكيف أ نعُم من بعدك
 

 بنعمة النس يان ؟
 

.... 

 

 تقبيكل صاله
 

 أ نعم به لك يوم
 

 وشفتاك يُرضع العشق املُخّمل  
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  وركبة بيضاء
 

هبا أ نوثة الآكوان تكرس   

 

........ 

  سأ بين معبدا

 

 أ مسيه معبد نرسين
 

  وأ نرش فيه صور
 

 الفل والرايحني
 

  تغلغل خطاك
 

  هيرق يف دائرة
 

  أ ن دارت خطاك
 

  تأ وه العقيق
 

  ونىس اجملد
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  تأ رخي الفرسان
 

 فأ ان أ حبك  
 

  ولك شئ من بعد أ عرتايف
 

  خرافة

 

  تنبذها أ لآداين
 

......... 
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 الفهرست 

................ 
 سأ حُبك  أ كرث مما ينبغ 

 نرسين

 شوق اليامسني

 لكام تذكرت نرسين بكيت

 أ ربع س نني جعفاء

 لكامت متوحشة

 أ خرجيين من أ ملوت

 رسائل ش تائية

 أ حبّك والباقيات خرافة 

 

 

 


