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 ٣

  
 

 يا عيون الحزن 
 تسبيلك محال 

 لسه األوليا بيفسروه 
 على إنه دورة عشق ف الملكوت 

 ويفسره الشعرا 
 نه وجد الوجد على إ
 طالع 

 من شجون الروح  
 نوافذ 

 في عيون الصب والملتاع 
 : أما الفالسفة فقالوا

 إنه تهويمة في بحر المسألة 
 بتعدد األشياء 

  وتحصي
 كل ثابت في مجال الممكنات 

 نت عارف وا



 ٤

 مك ماتتإن أ
 قبل ما تشمشم ف بقك 
 على ريحة الدخان



 ٥

    
 
)١( 

 وألنك
  فاتح دراعاتك في الشارع كنت بتمشي

 وبتطلع تجري 
 كنت بتتكعبل وانت بتدخل بيتكو 

  تعرف – دايما –وبتحاول 
 ليه الشارع ما بيخلصش 

  ف بير السلم طفيلموليه النور ا
 : بيحاول يعرف منك

 كام الساعة
 وليه ما بتتكعبلش ف حفر الغاز 

 مع انك بتغمض عينك 
 . وتنط عليها

 
 
 



 ٦

)٢( 
 وألنك 

 كنت لوحدك 
 بتحاول تلقى األعذار 
 للزمن المتعافي عليك 

 أو بتحاول تفرد طولك تحت الشمس 
 الجل ما تلحق حزمة نور 

 تشقطها   
 ور عالشاشة بدل الدم المتنط
 : وتشق حزامك

 حزامين  
 تقدر تربط بيهم نفسك 

 ف سنينك   
 وتسرسب روحك 

 م المتاهات الدايرة ف راسك
  لوحدك وانت بتمشي

 ف الشارع   
 



 ٧

)٣( 
 كان نفسك 
 تقدر تصلب

 قدام العربية الجاية بسرعة 
 على سكة قلبك

 .. لكن
 " الفوبيا"تعمل إيه ف 

 وكالكس دماغك 
 دوالب كراكيبك لما يزقك جوه 

 فتحاول تخرج منه 
 بقصيدة شعر تضحك جدا 

)٤ ( 
 وألنك 

 كنت مداري جوه عنيك 
 غربتك الطالعة 

 من تحت إزاز المكتب 
 وصورة بنت 

 بتسحب عربية أطفال 



 ٨

 جواها حزام متفجر 
 وسواقي الغيط 

  الدايرة على الفاضي
 أو على طول   

 وتكتيفة دراعاتك
 صبح  ف طابور البنوانت بتتذ

 علشان 
 بتهش الدبانة الواقفة فوق مناخيرك 

)٥( 
 عنيك ف

  من الزحمة كانت دايما بتعاني
 المنشورة في مخك  

 كل ما بتحاول تستخدم علبة كبريت
 مبلولة من عرق الجيب الجواني

 أو ترمي عقب سيجارة 
 ف كوباية شاي 

 ما قدرتش تشربها   
 



 ٩

)٦( 
 إزاي بترش على العالم ضحكك 

 حدتك الطالعة وتنور و
 بصهدك  
 من جوه التنهيدة  

 لما المترو بيطول ف الوقفة تحت األرض
 زاي وا

 من وسط الزحمة 
 لمح هرمك مهروس بت

 ف رجول الناس المرصوصة 
 بتأني شديد   
 وازاي 

 ل لسه بتعرف تسأ
 من غير ما تحاول تلقى جواب 

 ستمتع بسجارتك توب
 وانت مولعها 

 وسايبها على الطفاية 
 زي منارة في جوف البحر 



 ١٠

 بتلسع قلبك 
 أو تمسك قلمك 

 وتشخبط عالحيطة 
 كل ما تلقى نفسك فاضي 

 . أو مليان على آخرك
 حالمك أو تتعامل مع أ

 وكأنك متنبي جديد 
 بيحاول يثبت للعالم 

 إن العالم فخ 
 وإن سواد الجفن 

 مجرد قلة نوم 
)٧( 

 فباينّك
 شايف نفسك محطوط ف فريزر 

 بص عليك والناس بت
 من غير عناوين جانبية 

 أو خط يفرق بينك 
 والتلج المحطوط على راسك   



 ١١

 : فبتقرا
 أيها الواقفون على حافة المذبحة "

 " أشهروا األسلحة
 وتضيع، وانت بتتأمل 

 ) الضايع فعالً(مل صورة أ
 في الزحمة 

 فبتتقلب للجنب التاني 
 . وتروح نايم  



 ١٢

 
 

 الورقةلون متبعتر على طول 
 بيصرخ ف عنيك 

 يا تطلّع روحك 
 يا تروح   

 داير على كل عيون الناس 
 بتحاول تسكت 

 لكن 
 لما بتقلب نفسك 

 وتشقلب حواديتك 
 وتحاول تنبش ف الصورة 

 عن روحك  
 بتالقي السكن الساكت

 مازع قلبك نصين
 اللون بيبص عليك من تاني

 أبيض 
 سودوا  



 ١٣

  بيحاولوا يشوفوا تصريفة للونك
 ويفكوا رموز رجليك 

 لما تتوه عن خطوتها االعتيادية
 تقرر تفتح بقك تاني  ها

 وتروح تتعلم 
 / تفتح إيدك لألستاذ  

 / للخرزانة المنحوتة ف خطوط الكف
 لضوافرك مش مقصوصة 

 وطالعة بتنبش بتحفظ
 على شيء جواك

 فتقرقضها   
 حتروح من آهتك فين 
 من صورتك البروفيل 

 ف شريط الفيلم 
 بتتطوح 

 مع زحمة نور متغطي 
 ومطفي

 ألوانك مكسورة ف دخان القهوة 



 ١٤

 ومشدودة لدراعك بزرار الكم 
 ما هوش جي لو كان الزمن الجي 

 من عارف 
 إن كنت راح أقدر أروح له 

 ) اآلن(أو حافضل محبوس في 
 : قلقان

 من طلعة روحي 
 من شكل الصورة 

 من ضلمة بكرة 
 الضلمن كل األلوان 

 حوتة على مالمحي المن 
 : دلوقت

 مافيش قدامي اختيارات 
 ) كلينكس(غير إني ألف شريط الفيديو بمنديل 

 وأعينه على الرف 
 ) أركان القصة(جنب كتاب 

 حاول وأ
 أدفن نفسي 



 ١٥

 في رماد الطفاية  
 )اآلن(

  ةبيشد العفريت
 من جوه شريط النيجاتيف

 ويطلعها 
 ويطبعها 
 .على إنها صورتي  



 ١٦

   
 

 وابتسمت 
 لما كان الليل بيسبق خطوتك 

 ويعدي تحت الكوبري
 سفلت غنيوة تمني يفتح للطريق األ

 تنتهي بألوان حزينة 
 ملخبطة   

 كنت بتغمض وتسرح 
 ف البنت أم عنين غويطة 

 وخد عالي
 تفتكر قعدتكوا وسط الزحمة 

 وتتخيل 
 وانت بتساوي في شعرك 
  إن برواز المراية كبير

 ار األودة بطول جد
 فتعرف 

 إن ايدك مش بطول رجليك 



 ١٧

 فتجري  
 وفي العربية 

 كنت بتفتح عنيك 
 وانت ساند راسك على الشباك

 وتعد الخطوط البيضا 
  عليك الموتيعلشان ما يكبسش

 دلوقت لما بتفتكر رباعية صالح 
 " غمض عنيك وارقص"

 بتعرف إن الرقص كان حياتك 
 ..بين

 ..   وبين
 وح وتلقى هزتك بتر

 سفلتفي سواد األ 
 أو في دوشة نور اإلعالنات 

 الفتارين مليانة حاجات 
 والساعة بتجري 

 وألنك ما بتلبسشي الساعة 
 بتحاول تعرف آخرتها مع الشارع 



 ١٨

 لما يطول   
 أو ما يوصلشي رجليك 

 للقهوة المحطوطة في آخره   
 والشارع متداري ورا مبانيه 

 بيحاول يعرف منك اسمك 
 نوانك فيه أو ع  

 والفتارين مليانة حاجات 
 ولكنك مديها قفاك 

 وموري الناس فاترينتك 
 نك وكأ

 معروض للبيع ف األوكازيون 
 وألنك 

 مستني الدور ف طابور
 راح تحفى ومش حتالقي اليوم

 اللي تغمض فيه تاني 
 وتسرح  
 ف البنت
 والعين



 ١٩

    والخد العالي
 حسن لك أ

  – لما تروح -
 كبير تحضنها حضن 

 تفعصها 
 تدخّلها جواك 

 لو تقدر  
 وتفتّح عينك وتبص لها 

 يمكن تنسى شكلك من لحظة 
 في الفاترينة 

 وانت 
 معروض للبيع 

 . ف األزكازيون  



 ٢٠

  
 

 لحظة خروج الساعة من جيب القميص 
 كان الولد 
 مصلوب 

 بص لعقاربها
 التقى أول طريق بيودي للسموات

 والتاني 
 ه على سكة األمواتفاتح سرعت

  تالتوال
 كان مكهرب كل جسمه 

 وما يعرفش ليه
 لحظة خروج الساعة من جيب القميص

 كان البدن بيموت
 " فطيس"          

 وال يتسأل عن موته حد
 أصل السواقي ما بتدورش بالمية 
 لكن بتدور بمشي التور حواليها



 ٢١

 .. والعقرب داير
 .. لفّاف            

 لتوهة سكةوال يلقى غير ا
 لحظة خروج الساعة من جيب القميص

 .. عقرب لدع
 .. هب

 .. انتفض قلب الولد
 ساعته 

 بتشاور عالمواعيد
 ولكنه

 بيبص يشوف الحبيبة
 اتنين 

    اتنين
 وهو

 ساعتهمع إنه بيخرج  -
  – من جيبه 
 إنه هايفضل 

 . وحداني 



 ٢٢

   
)١( 

 :قالت ضحى
 إن استحالة بعدنا ينبوع أمل

 عة سكتنامزرو
 بجدران المعابد 

 والزهور المرمرية  
 وف كل خطوة 
 شمسنا بتدق وشم

 وتكلم البيبان 
 عن حلم جي ف بطنها

 ن التابوت تاه في السككبالرغم من إ[ 
 .]لكنها فضلت تعاند

 قالت بإن البحر جايب دمعته 
 ف سكة رجوع 

 . للي خلع توب العدم
 وإن شمع الوحي داب 

 على أرضها  



 ٢٣

 تتوبحاولت 
 لكنها متعودة 

 األرض كانت معتمة
 : لكنها احتاجت تملّي تنتشر

 تحت انكسار الموج  
 أو فوق تباريح السكات 
 فاتكلّمت 
 واتهدمت  
 لملتموات  
 من طول سكاتها    

 حاولت تطول الصقر فوق الغيوم
 فاتعلمت 

 إن الزهور متألمة 
 رجعت إيزيس مستعمرة 

 مل مستسلمة لموجة أ
)٢( 

 ! إيزيس
 لو كان ف طوقك سنبالت القمح 



 ٢٤

 راح تتعلمي 
 . إن السكات مالوش تمن

 نت رايحة تشتهيهإن التابوت اللي ا
 تاه بالكفن 

 جوايا دمعة شوق لحسن المحرومين 
 يتقدموا 
 ناحية غناوي النيل 
 فتبرق شمسهم 
 من تحت باطك 

 لو إنك المتكلمة
 .. لو ضاع سكاتك

 ) النيل نجاشي(
 دمع فينا مستفيض ال

 وحليوة العصر الحديث
 حمار.. أبيض 

 



 ٢٥

   
 

 اقلع غماك
 وانفض تراب األسئلة
 عن عقلك اللي جبر 
 .. زمن الخاليق كان

 وانقضى  
 راحت سنينك 

 جوه طواحين الهوا
 هوا منفوخ 

  يا مين يخبط عالبيبان الميتة
 يا مين يداوي ضحكتك 

 ويعدي فوق كوبري الكالم 
 يفتت القواديسو

 .. كانت سنين
  راس الولد يترمي

 فوق صدرها 
 فيالقي زحتمها براح 



 ٢٦

 بيسد عين الشمس لو غربت 
 ويهد لون الضلمة في عيون الناس

 ويبيض الجدران
 كانت سنين 

 .. راحت
 كان الكالم فيها 

 بطن الحبالى 
 وارتياح التعبانين 

 وشوقة للعالم
 يا قلمي يا مكسور
 ةيا جرتي الناشف
 اليوم بتاع ضلمة

 لكن النور حيتدواى 
 بحسن الشوق

 



 ٢٧

  
    

 
)١( 

 مال بهيةو ماله هو "
 " وبهية مالها بيه

 لما يخرج في سواد الليل
  ويلقى ضل نفسه مستخبي
  باألسئلةيلتقي دمعة عنيه متحضرة

 
 وليه عليها دمعه سايل "

 "جوه قلبه ومن عنيه
 ن جنونهينهش المجنو

 ويرتعش 
 من حرقة اآله اللي بتنمل ف قلبه

 فيصرخ
 تطلع اآلهة حبايب 
 يستعدوا



 ٢٨

 يستردوا لإلجابة بحر تاني
 " مال بهيةو ماله هو " 

)٢( 
 والبنت
 معة عنيها تنكشفلو د

  راح تنكسف
  يزين خدهاخجالنة من لولي

 يتغسل 
  ف السوادلو شوق ضناكي مستحمي

 حيلكلو ضربة األحالم بتحمي مست
 راح تالقي  

 للطيور متوى في روحك
 أو تعدي نفق شبرا

 اللي بينفد على حجرة الفرعون 
)٣( 

 يا بهية
  تلف لو سواقيكي

 راح تالقي دمعته السايحة ف عبك



 ٢٩

 زي نور الشمع
 أهون من تباريح النسيم
 وأقوى من خيوط الفجر
 . لما ينجلي عنه الضالم

)٤( 
 " وسام"

 رحة أورادلساه بيقرا من رسوم األض
 وبينطور 

 . ما بين خطاوي الرجل
 مستحيله المنتهى   

 لساه بيعرف يلتقي بالضل 
 لساه بيبكي

 )صلبا(  
 )منتشيا(     و  

)٥( 
  صال الخد ترتيلة

 لسه العماير لما بتشوفك 
  مانعات صواعقهابتحني 



 ٣٠

 ولسه خط شبرا بيعد ف خطاويكي
  مرة من عليه ويتمسح بإنك فتِّ

  الشمس مابتعرفش طعم الميهولسه مركب
 وانت مالك؟ 

 ليه بتشحت من عيون الناس
  –  سواعي- 

  ضحكتك       
 ليه بتفتح بقك

 وقت ما العسكر بيصطادوا ف عنيك  
 نت ومال بهية؟ مالك ا

 ليه بتعشقها 
 عشق تخريفات الموج ف قلبك تو

 .. وليه بتسأل
)٦( 

 البحر بيجرجر جالليبه
 وهو قاعد 

 بته ف التسويق يحكي عن تجر
 ويتنهد 



 ٣١

 قدق ف سفاينه دعلى بال ما ي
 وسواري الليل

 على جبينه بتدارى
 

 .. يا روح ما بعدك
 مة والمشاويرتغير سواد الع

 يا أيها الساري على رجليه 
 بينخر في جبينه السوس 

 ويتحول 
 إلى ترحيلة األغراب

 .. 
 يا صالح الدين 

 إليك بارحل
 / يمكن يكون وشك

 مالمحه  
 أجمل من سنين السو 
 يمكن يكون حصانك 

 ناحاتهجب  



 ٣٢

 أسرع من الميراج 
  بتحتمي في حرمك الحياتيا قدس ياللي

 غنا وتلد
 فبنطبطب عليها 

 فتخنقنا 
 نهنهنا 
 فتبلعنا 

 نموت تحت رجلينها 
 وبالنا مستريح 

 البحر سايق لك توابيته 
  بحماس الشوق إليكوبيغني

 ويحن الجل ينشّف دمعتك 
 لموجبا  

 لكنه 
  مال بهية  وماله هو 



 ٣٣

   
   

 
)١( 

 فاترينة
 البنت اللي بتلبس حلو
 وتبص من البلكونة 

 وهي مسرحة شعرها 
 تتفرج على أوالد الشارع 

 لما بيلعبوا كورة 
 وتفصص كل غسيل الجيران 

  تحتيهاالمنشور  
 كانت بتحاول تعرف 
 مين من أوالد الشارع

 ز لها بعنيه حيحاول يغم
 لكن 

 لما بابص عليها 
  قيباال



 ٣٤

 جوة عنيها 
 فاترينة لمحل قديم 

 فاترينة قديمة 
 ومع إنها تحفة 

 مش القية حد يبص عليها 
)٢ ( 

 إحصا
 الولد 

 اللي على طول واقف عالناحية 
 الزق ضهره ف عامود النور 

 كان بيحاول دايما 
 إنه يعد سلوك الكهربا من فوقه

 .. واحد
 .. اتنين

 .. التهت
 فتعدي البنت الحلوة
 قبل ما بيكمل عد 

 فيبص لها 



 ٣٥

 ويعد معاها اهتزازات خطاويها 
 اتنين .. واحد
 اتنين .. واحد

  ما بيكمل عد وعمره
  بس ها يعرف دلوقتي

 ليه دايما 
 كان يسقط 

 . ف اإلحصا 
)٣( 

 نظرية
 على باب الجامع 

 كان قاعد 
 يقرا الجرنان 

 ويطّلع 
 بيضا المنكوشة من دقنه ال

 نظرية جديدة 
 
 



 ٣٦

)٤ ( 
 عسكري

 عسكري 
 كان واقف يحرس سفارة أمريكا 

 كان صاحي 
 وواعي جدا جدا 

 عارف كل اللي عليه 
 واللي هايعمله لما يروح 
 اتأكدت أنه مصصح جدا 

 : لما سألته
 من فضلك 

 فين سفارة أمريكا 
 : قال

 ما اعرفش
)٥ ( 

 ركن قديم
 البنت 

 ف ركن الدرج اللي رميتها 



 ٣٧

 أحيانًا 
 بتفوت من تحت الشباك 

 وتسلّم 
 سم بسمة مالها من معنى فاتب
 نا مديها ضهريوا

)٦ ( 
 صوت

 صوت موتوسيكل
 معدي تحت الشباك 

 والتليفزيون 
 بيذيع نشرة أخبار 
 متعادة تسع مرات 

 وجارتنا 
 بتتخانق مع جوزها ف نص الليل

 وقطة صغيرة جدا 
 بتنونو  

 ولوري معدي
  عليها صوته بيغطي



 ٣٨

 لكن 
 لو سندس صحيت من سابع نومة 

 ومة خفيفةوزامت ز
 من عارف ليه 

 من ممكن أسمع 
 صوت تاني   

)٧( 
 واحد 

 قابل واحد 
 فبقوا اتنين 
 نكته قديمة 

 لكنها 
   كل يوم 
 بتتكرر   

)٨( 
 رصيف

 أنا 
 وانت 



 ٣٩

 ماشيين عالرصيف 
 ين قدامنا باص

 يمكن مش شايفين حاجة 
 لكن 
 ما ي السف

 كان الولد بيحاول يمسك إيد البنت 
 .. حاولت

 لكني ما قدرتش 
 يمكن أكون نسيت إيديا عالشماعة 

 أو 
 حتى 

 محتاج أغير إيدي 
 اللي بتشحت سالمات الناس 

 علشان أقدر أمسك إيدك 
)٩( 

 عسكري تاني
 وقّفني 

 وطلب مني سجارة



 ٤٠

 فكّرني بحديث 
 ) عابر سبيل أو مسافر( 

 لما انقطع 
 بصيت ف عنيه 

 ولقيت 
  فاترينة جديدة 
 عليها تراب 
 وإزازها بيتكسر 

 وعربية كارو
 أنا اللي شاددها 
 ساعتها

 سبت العلبة  
 وطلعت اجري 

)١٠( 
 واحد

 واحد صاحبي
 بقالي كتير ما شفتوش

 حاول يعمل حاجة جديدة 



 ٤١

 فاحتاج يعمل 
 تعمل األول اكل اللي  

 وبعدين يجري
 "  طبق؟تيجي نزغلل زتونة ف"
 " خطف البلكونة وطلع يجري"

 تعرف؟ 
 لو تقدر ترسم شكلي 

 وهو متبسم              
 أو حتى تلقط صورته

 تبقى بالتأكيد ولد          
 لكن 

 لو تعرف بس تبص على إيديا 
 وهي طالعة من ودني 

 وبتصرخ 
 بتطالبك 

 إنك تبقى عبيط 
 يمكن ف يوم تنجح 

 



 ٤٢

)١١( 
 ثورجي

  الكوبري الجديدكان بيعدي على
 وبيحاول 

 يلحق بكل حواسه الزمن الجاي
 وبيحارب 

 بتراب رجليه امبارح
 الجل ما يلحق بكره حقيقي

 وعمره ما كان بيدارى
 كان واقف 

 جنب الناصية البحرية 
 بيشد الناس 

 ويزق ف رجليهم 
 ماسك كشاف ديوجين

 وبيكتب فوق الحيطة جواب للعالم 
 " أل"إن الـ 
 خالصة عمره  

 



 ٤٣

)١٢( 
 شباك

 قاعد عالمكتب 
 لم في ورقي القديم وبالم

 وأنا باشرب ف سجارة 
 كلوباترة  

 وبافتح الشباك 
 فيطير كالمي  
 من الورق   
 مع الدخان   



 ٤٤

 
 أنا مش نبي
   بالمحبة أكون صبي لكني أقدر
 وال ألعبان                   

 أفتح بيبان 
 للشمس تدخل قلبنا 

  نتدفى 
 طلبينبلغ م

 
 احنا الزمان 
 واحنا اللي 

  – برضه -          
 خلق الروح للزمان            حن
 نفضل سوا 

 بيع هوا جرا
 لو صابهم السهم الحنون 

 بيدوروا 
 على وردة 



 ٤٥

 وسط السكة أو جنب الميدان 
 أو يطعلوا للخد مدنة

                      لألدان
 يدن وراهم كل خلق الكون

 بيفيظهر مهر  
  نبيأنا مش
 نت المعجزة لكنك ا

 وباحققك  
 

 
 

 
 
 

 
 


