
    
        

        

        

        

        

 إهداءإهداءإهداءإهداء

 

 يمكن للبحر ان يهزمنا غرقايمكن للبحر ان يهزمنا غرقايمكن للبحر ان يهزمنا غرقايمكن للبحر ان يهزمنا غرقا

 ..الغرقالغرقالغرقالغرق غرور الكاتب أال تهزمه الكلمات لحظةغرور الكاتب أال تهزمه الكلمات لحظةغرور الكاتب أال تهزمه الكلمات لحظةغرور الكاتب أال تهزمه الكلمات لحظة

 

 ..إلى البحرإلى البحرإلى البحرإلى البحر

 .ألنه عن سذاجة أخذ غرفتيألنه عن سذاجة أخذ غرفتيألنه عن سذاجة أخذ غرفتيألنه عن سذاجة أخذ غرفتي

 ..الغرورالغرورالغرورالغرور ومنحني كل هذاومنحني كل هذاومنحني كل هذاومنحني كل هذا

 

  أحالمأحالمأحالمأحالم

        

        

        

        



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

 وجبة حب باردةوجبة حب باردةوجبة حب باردةوجبة حب باردة

 

  أخذنا موعداأخذنا موعداأخذنا موعداأخذنا موعدا

 في حي نتعرف عليه ألول مرةفي حي نتعرف عليه ألول مرةفي حي نتعرف عليه ألول مرةفي حي نتعرف عليه ألول مرة

 مستطيلةمستطيلةمستطيلةمستطيلةحول طاولة حول طاولة حول طاولة حول طاولة  جلسناجلسناجلسناجلسنا

 ..ألول مرةألول مرةألول مرةألول مرة

 ألقينا نظرة على قائمة األطباقألقينا نظرة على قائمة األطباقألقينا نظرة على قائمة األطباقألقينا نظرة على قائمة األطباق

 قائمة المشروباتقائمة المشروباتقائمة المشروباتقائمة المشروبات ونظرة علىونظرة علىونظرة علىونظرة على

 ودون ان نلقي نظرة على بعضناودون ان نلقي نظرة على بعضناودون ان نلقي نظرة على بعضناودون ان نلقي نظرة على بعضنا

 النسيانالنسيانالنسيانالنسيان شيئا منشيئا منشيئا منشيئا من" " " " الكوكاالكوكاالكوكاالكوكا""""طلبنا بدال من طلبنا بدال من طلبنا بدال من طلبنا بدال من 

 الكثير من الكذبالكثير من الكذبالكثير من الكذبالكثير من الكذب: : : : وكطبق أساسيوكطبق أساسيوكطبق أساسيوكطبق أساسي

 

 حبناحبناحبناحبنا وضعنا قليال من الثلج في كأسوضعنا قليال من الثلج في كأسوضعنا قليال من الثلج في كأسوضعنا قليال من الثلج في كأس

 وضعنا قليال من التهذيب في كلماتناوضعنا قليال من التهذيب في كلماتناوضعنا قليال من التهذيب في كلماتناوضعنا قليال من التهذيب في كلماتنا

 جيوبناجيوبناجيوبناجيوبناوضعنا جنوننا في وضعنا جنوننا في وضعنا جنوننا في وضعنا جنوننا في 

 حقيبة يدناحقيبة يدناحقيبة يدناحقيبة يدنا وشوقنا فيوشوقنا فيوشوقنا فيوشوقنا في

 لبسنا البدلة التي ليس لها ذكرىلبسنا البدلة التي ليس لها ذكرىلبسنا البدلة التي ليس لها ذكرىلبسنا البدلة التي ليس لها ذكرى

 المشجبالمشجبالمشجبالمشجب وعلقنا الماضي مع معطفنا علىوعلقنا الماضي مع معطفنا علىوعلقنا الماضي مع معطفنا علىوعلقنا الماضي مع معطفنا على



 ! أن يمر الحب دون أن يتعرف عليناأن يمر الحب دون أن يتعرف عليناأن يمر الحب دون أن يتعرف عليناأن يمر الحب دون أن يتعرف علينا.. .. .. .. فهل عجبفهل عجبفهل عجبفهل عجب

 

  التي ال تعنيناالتي ال تعنيناالتي ال تعنيناالتي ال تعنينا تحدثنا في األشياءتحدثنا في األشياءتحدثنا في األشياءتحدثنا في األشياء

 وفي الالشيءوفي الالشيءوفي الالشيءوفي الالشيء........تحدثنا كثيرا في كل شيءتحدثنا كثيرا في كل شيءتحدثنا كثيرا في كل شيءتحدثنا كثيرا في كل شيء

 واألدبواألدبواألدبواألدب تناقشنا في السياسةتناقشنا في السياسةتناقشنا في السياسةتناقشنا في السياسة

 وفي الحرية والدينوفي الحرية والدينوفي الحرية والدينوفي الحرية والدين

 األنظمة العربيةاألنظمة العربيةاألنظمة العربيةاألنظمة العربيةوفي وفي وفي وفي 

 تعنيناتعنيناتعنيناتعنينا اختلفنا في أمور الاختلفنا في أمور الاختلفنا في أمور الاختلفنا في أمور ال

 ثم اتفقنا على أمور التعنيناثم اتفقنا على أمور التعنيناثم اتفقنا على أمور التعنيناثم اتفقنا على أمور التعنينا

 فهل كان مهما أن نتفق على كل شيءفهل كان مهما أن نتفق على كل شيءفهل كان مهما أن نتفق على كل شيءفهل كان مهما أن نتفق على كل شيء

 الذين لم نتناقش قبل اليوم في شيءالذين لم نتناقش قبل اليوم في شيءالذين لم نتناقش قبل اليوم في شيءالذين لم نتناقش قبل اليوم في شيء نحننحننحننحن

 المشتركالمشتركالمشتركالمشترك يوم كان الحب مذهبنا الوحيديوم كان الحب مذهبنا الوحيديوم كان الحب مذهبنا الوحيديوم كان الحب مذهبنا الوحيد

 

 اختلفنا بتطرفاختلفنا بتطرفاختلفنا بتطرفاختلفنا بتطرف

 لنثبت أننا لم نعد نسخة طبق األصللنثبت أننا لم نعد نسخة طبق األصللنثبت أننا لم نعد نسخة طبق األصللنثبت أننا لم نعد نسخة طبق األصل

 بعضنابعضنابعضنابعضنا عنعنعنعن

 تناقشنا بصوت عالتناقشنا بصوت عالتناقشنا بصوت عالتناقشنا بصوت عال

 الهمسالهمسالهمسالهمس على صمت قلبنا الذي عودناه علىعلى صمت قلبنا الذي عودناه علىعلى صمت قلبنا الذي عودناه علىعلى صمت قلبنا الذي عودناه على    حتى نغطيحتى نغطيحتى نغطيحتى نغطي

 نظرنا لساعتنا كثيرانظرنا لساعتنا كثيرانظرنا لساعتنا كثيرانظرنا لساعتنا كثيرا

 نسينا أن ننظر لبعضنا بعض الشيءنسينا أن ننظر لبعضنا بعض الشيءنسينا أن ننظر لبعضنا بعض الشيءنسينا أن ننظر لبعضنا بعض الشيء

 



 لبعضنالبعضنالبعضنالبعضنا اعتذرنااعتذرنااعتذرنااعتذرنا

 ألننا أخذنا من وقت بعضنا الكثيرألننا أخذنا من وقت بعضنا الكثيرألننا أخذنا من وقت بعضنا الكثيرألننا أخذنا من وقت بعضنا الكثير

 ثم عدنا وجاملنا بعضناثم عدنا وجاملنا بعضناثم عدنا وجاملنا بعضناثم عدنا وجاملنا بعضنا

 للكذبللكذبللكذبللكذب بوقت إضافيبوقت إضافيبوقت إضافيبوقت إضافي

 كذبنا على بعضنا بصدق مدهشكذبنا على بعضنا بصدق مدهشكذبنا على بعضنا بصدق مدهشكذبنا على بعضنا بصدق مدهش

 وكنا صادقين القصى حدود الكذبوكنا صادقين القصى حدود الكذبوكنا صادقين القصى حدود الكذبوكنا صادقين القصى حدود الكذب

 !شيءشيءشيءشيء.. .. .. ..     أال يبقى مما قلناهأال يبقى مما قلناهأال يبقى مما قلناهأال يبقى مما قلناه فهل عجبفهل عجبفهل عجبفهل عجب

 

 صرنا اثنينصرنا اثنينصرنا اثنينصرنا اثنين........لم نعد واحدالم نعد واحدالم نعد واحدالم نعد واحدا

 مستطيلة كنا متقابلينمستطيلة كنا متقابلينمستطيلة كنا متقابلينمستطيلة كنا متقابلين على طرف طاولةعلى طرف طاولةعلى طرف طاولةعلى طرف طاولة

 عندما استدار الجرحعندما استدار الجرحعندما استدار الجرحعندما استدار الجرح

 المستديرةالمستديرةالمستديرةالمستديرة اصبحنا نتجنب الطاوالتاصبحنا نتجنب الطاوالتاصبحنا نتجنب الطاوالتاصبحنا نتجنب الطاوالت

 الحب أن يتجاور اثنانلينظرا في نفس االتجاهالحب أن يتجاور اثنانلينظرا في نفس االتجاهالحب أن يتجاور اثنانلينظرا في نفس االتجاهالحب أن يتجاور اثنانلينظرا في نفس االتجاه "

 "!لينظرا إلى بعضعهمالينظرا إلى بعضعهمالينظرا إلى بعضعهمالينظرا إلى بعضعهما ال أن يتقابالال أن يتقابالال أن يتقابالال أن يتقابال ..

 مقولة فرنسيةمقولة فرنسيةمقولة فرنسيةمقولة فرنسية

 لواحد لم ير عينيكلواحد لم ير عينيكلواحد لم ير عينيكلواحد لم ير عينيك

 ..يومايومايومايوما ولم يجلس أمامكولم يجلس أمامكولم يجلس أمامكولم يجلس أمامك

 

 تسرد علي همومك الواحد تلو اآلخرتسرد علي همومك الواحد تلو اآلخرتسرد علي همومك الواحد تلو اآلخرتسرد علي همومك الواحد تلو اآلخر

 األولاألولاألولاألول أفهم أني لم أعد همكأفهم أني لم أعد همكأفهم أني لم أعد همكأفهم أني لم أعد همك

 احدثك عن برنامجي يوما بعد آخراحدثك عن برنامجي يوما بعد آخراحدثك عن برنامجي يوما بعد آخراحدثك عن برنامجي يوما بعد آخر



 ..تفهم انك غادرت مفكرتيتفهم انك غادرت مفكرتيتفهم انك غادرت مفكرتيتفهم انك غادرت مفكرتي

 تنام كثيراتنام كثيراتنام كثيراتنام كثيرا تقول أنكتقول أنكتقول أنكتقول أنك

 لماذا؟لماذا؟لماذا؟لماذا؟: : : : ال أسألكال أسألكال أسألكال أسألك

 أقول أني متعبة كثيراأقول أني متعبة كثيراأقول أني متعبة كثيراأقول أني متعبة كثيرا

 ..تعبيتعبيتعبيتعبي ال يستوقفكال يستوقفكال يستوقفكال يستوقفك

 تنسى أن تسألني ماذا أكتبتنسى أن تسألني ماذا أكتبتنسى أن تسألني ماذا أكتبتنسى أن تسألني ماذا أكتب

 أنسى أن أسألك ماذا تقرأأنسى أن أسألك ماذا تقرأأنسى أن أسألك ماذا تقرأأنسى أن أسألك ماذا تقرأ

 سأقضي صيفيسأقضي صيفيسأقضي صيفيسأقضي صيفي    أنىأنىأنىأنى تنسى أن تسألنيتنسى أن تسألنيتنسى أن تسألنيتنسى أن تسألني

 متى يبدأ خريفكمتى يبدأ خريفكمتى يبدأ خريفكمتى يبدأ خريفك........أنسى أن أسألك أنسى أن أسألك أنسى أن أسألك أنسى أن أسألك 

 الكالمالكالمالكالمالكالم نفهم دون كثير مننفهم دون كثير مننفهم دون كثير مننفهم دون كثير من

 ..أننا أصبحنا نعيش فصوال مختلفةأننا أصبحنا نعيش فصوال مختلفةأننا أصبحنا نعيش فصوال مختلفةأننا أصبحنا نعيش فصوال مختلفة

 

 ..فليكنفليكنفليكنفليكن

 عشائنا األخيرعشائنا األخيرعشائنا األخيرعشائنا األخير كان الحب غائبا ععنكان الحب غائبا ععنكان الحب غائبا ععنكان الحب غائبا ععن

 ناب عنهالكذبناب عنهالكذبناب عنهالكذبناب عنهالكذب

 "جرسونجرسونجرسونجرسون" " " " و و و و " " " " نادلنادلنادلنادل""""تحول إلى تحول إلى تحول إلى تحول إلى 

 عجلعجلعجلعجل يلبي طلباتنا علىيلبي طلباتنا علىيلبي طلباتنا علىيلبي طلباتنا على

 لكي نغادر المكانلكي نغادر المكانلكي نغادر المكانلكي نغادر المكان

 في ذلك المساءفي ذلك المساءفي ذلك المساءفي ذلك المساء

 حسائناحسائناحسائناحسائنا مثلمثلمثلمثلكانت وجبة الحب باردة كانت وجبة الحب باردة كانت وجبة الحب باردة كانت وجبة الحب باردة 

 مالحة كمذاق طعمنامالحة كمذاق طعمنامالحة كمذاق طعمنامالحة كمذاق طعمنا



 والذكرى كانت مشوربا محرماوالذكرى كانت مشوربا محرماوالذكرى كانت مشوربا محرماوالذكرى كانت مشوربا محرما

 خطأخطأخطأخطأ........والحينوالحينوالحينوالحين نرتشفه بين الحيننرتشفه بين الحيننرتشفه بين الحيننرتشفه بين الحين

 

 عندما ترفع طاولة الحبعندما ترفع طاولة الحبعندما ترفع طاولة الحبعندما ترفع طاولة الحب

 سخيفاسخيفاسخيفاسخيفا كم يبدو الجلوي حولها أمراكم يبدو الجلوي حولها أمراكم يبدو الجلوي حولها أمراكم يبدو الجلوي حولها أمرا

 وكم يبدو العشاق أغبياءوكم يبدو العشاق أغبياءوكم يبدو العشاق أغبياءوكم يبدو العشاق أغبياء

 ..فلم البقاءفلم البقاءفلم البقاءفلم البقاء

 الكذبالكذبالكذبالكذب كثير علينا كل هذاكثير علينا كل هذاكثير علينا كل هذاكثير علينا كل هذا.. .. .. .. أيها الحبأيها الحبأيها الحبأيها الحب

  ارفع طاولتك سيديارفع طاولتك سيديارفع طاولتك سيديارفع طاولتك سيدي

 ! حان لهذا القلب أن ينسحبحان لهذا القلب أن ينسحبحان لهذا القلب أن ينسحبحان لهذا القلب أن ينسحب

 

 "بايرونبايرونبايرونبايرون" " " " رسالة إلى الصديق رسالة إلى الصديق رسالة إلى الصديق رسالة إلى الصديق 

 

 صديقي بايرونصديقي بايرونصديقي بايرونصديقي بايرون

 حسرة وهو يرددحسرة وهو يرددحسرة وهو يرددحسرة وهو يردد ايها العاشق الذي ماتايها العاشق الذي ماتايها العاشق الذي ماتايها العاشق الذي مات

 ..ليت للنساء ثغرا واحداليت للنساء ثغرا واحداليت للنساء ثغرا واحداليت للنساء ثغرا واحدا "

 "إذن ألقبله وأرتاحإذن ألقبله وأرتاحإذن ألقبله وأرتاحإذن ألقبله وأرتاح

 وال نحن سنرتاحوال نحن سنرتاحوال نحن سنرتاحوال نحن سنرتاح.. .. .. .. سيديسيديسيديسيدي لن ترتاحلن ترتاحلن ترتاحلن ترتاح

  أجمل القبلأجمل القبلأجمل القبلأجمل القبل

 تلك التي لم نسرقها بعدتلك التي لم نسرقها بعدتلك التي لم نسرقها بعدتلك التي لم نسرقها بعد

 النساءالنساءالنساءالنساء اجملاجملاجملاجمل



 تلك التي لم نصادفها بعدتلك التي لم نصادفها بعدتلك التي لم نصادفها بعدتلك التي لم نصادفها بعد

 أتعس اللحظاتأتعس اللحظاتأتعس اللحظاتأتعس اللحظات

 ارتحناارتحناارتحناارتحنا أنناأنناأنناأننا    تلك التي نعتقد بعدهاتلك التي نعتقد بعدهاتلك التي نعتقد بعدهاتلك التي نعتقد بعدها

 

 محكوم علينا بالحلم المؤبدمحكوم علينا بالحلم المؤبدمحكوم علينا بالحلم المؤبدمحكوم علينا بالحلم المؤبد

 نقبلهانقبلهانقبلهانقبلها ستهزمنا الشفاه التي لمستهزمنا الشفاه التي لمستهزمنا الشفاه التي لمستهزمنا الشفاه التي لم

 والعيون التي لم نقابلهاوالعيون التي لم نقابلهاوالعيون التي لم نقابلهاوالعيون التي لم نقابلها

 واألحضان التي لن نرتاح فيهاواألحضان التي لن نرتاح فيهاواألحضان التي لن نرتاح فيهاواألحضان التي لن نرتاح فيها

 التي لن نذهب إليهاالتي لن نذهب إليهاالتي لن نذهب إليهاالتي لن نذهب إليها والمواعيدوالمواعيدوالمواعيدوالمواعيد

 وأرقام الهاتف التي لن نطلبهاوأرقام الهاتف التي لن نطلبهاوأرقام الهاتف التي لن نطلبهاوأرقام الهاتف التي لن نطلبها

 

 الحبالحبالحبالحب سنحمل حسرة قصصسنحمل حسرة قصصسنحمل حسرة قصصسنحمل حسرة قصص

 التي لن نعيشهاالتي لن نعيشهاالتي لن نعيشهاالتي لن نعيشها

 وقطارات الحب التي لن نتعلق بأطرافهاوقطارات الحب التي لن نتعلق بأطرافهاوقطارات الحب التي لن نتعلق بأطرافهاوقطارات الحب التي لن نتعلق بأطرافها

 تذاكرتذاكرتذاكرتذاكر بها من دونبها من دونبها من دونبها من دونونركونركونركونرك

 وزوارق الحب التي لن تنقلب بناوزوارق الحب التي لن تنقلب بناوزوارق الحب التي لن تنقلب بناوزوارق الحب التي لن تنقلب بنا

 حبحبحبحب والطرقات التي لن نموت في حادثةوالطرقات التي لن نموت في حادثةوالطرقات التي لن نموت في حادثةوالطرقات التي لن نموت في حادثة

 ونحن نعبرهاونحن نعبرهاونحن نعبرهاونحن نعبرها

  وخطى الغرباء التي ال نعرف اسماء أصحابهاوخطى الغرباء التي ال نعرف اسماء أصحابهاوخطى الغرباء التي ال نعرف اسماء أصحابهاوخطى الغرباء التي ال نعرف اسماء أصحابها

 

 القصائد التي لن نكتبهاالقصائد التي لن نكتبهاالقصائد التي لن نكتبهاالقصائد التي لن نكتبها ستهزمناستهزمناستهزمناستهزمنا



 والخطايا التي نرتكبهاوالخطايا التي نرتكبهاوالخطايا التي نرتكبهاوالخطايا التي نرتكبها

 عند منعطفهاعند منعطفهاعند منعطفهاعند منعطفها واألزقة التي لن ينتظرنا أحدواألزقة التي لن ينتظرنا أحدواألزقة التي لن ينتظرنا أحدواألزقة التي لن ينتظرنا أحد

 ستهزمنا الرعشة التي لن تهزناستهزمنا الرعشة التي لن تهزناستهزمنا الرعشة التي لن تهزناستهزمنا الرعشة التي لن تهزنا

 والدموع الي لن تفاجئناوالدموع الي لن تفاجئناوالدموع الي لن تفاجئناوالدموع الي لن تفاجئنا

  الذيالذيالذيالذي والجنونوالجنونوالجنونوالجنون

 لن يجردنا بنظرة واحدة من عقلنالن يجردنا بنظرة واحدة من عقلنالن يجردنا بنظرة واحدة من عقلنالن يجردنا بنظرة واحدة من عقلنا

 .."ربهاربهاربهاربها " ويعلقنا أرجوحة بحبالويعلقنا أرجوحة بحبالويعلقنا أرجوحة بحبالويعلقنا أرجوحة بحبال

 سنموت جميعا قهراسنموت جميعا قهراسنموت جميعا قهراسنموت جميعا قهرا

 ! بسبب مستحيل مابسبب مستحيل مابسبب مستحيل مابسبب مستحيل ما

 

 أه بايرونأه بايرونأه بايرونأه بايرون

 للنساء ثغر واحدللنساء ثغر واحدللنساء ثغر واحدللنساء ثغر واحد لو كانلو كانلو كانلو كان

 لما كان من ضرورة للحلملما كان من ضرورة للحلملما كان من ضرورة للحلملما كان من ضرورة للحلم

 فريدةفريدةفريدةفريدة الختصرت دواوين الشعر في قصيدةالختصرت دواوين الشعر في قصيدةالختصرت دواوين الشعر في قصيدةالختصرت دواوين الشعر في قصيدة

 األولىاألولىاألولىاألولىبعد قبلته بعد قبلته بعد قبلته بعد قبلته " " " " دان جواندان جواندان جواندان جوان" " " " النتحر النتحر النتحر النتحر 

 األولاألولاألولاألول لتوقف نزار عند ديوانهلتوقف نزار عند ديوانهلتوقف نزار عند ديوانهلتوقف نزار عند ديوانه

 لتوقف موزارت في عامه الرابع عشرلتوقف موزارت في عامه الرابع عشرلتوقف موزارت في عامه الرابع عشرلتوقف موزارت في عامه الرابع عشر

 عند سيمفونيته األولىعند سيمفونيته األولىعند سيمفونيته األولىعند سيمفونيته األولى

 ..األولاألولاألولاألول وحبهوحبهوحبهوحبه

 ألحرق البحارة مراكبهمألحرق البحارة مراكبهمألحرق البحارة مراكبهمألحرق البحارة مراكبهم

 ..واكتفوا بمرفإ واحدواكتفوا بمرفإ واحدواكتفوا بمرفإ واحدواكتفوا بمرفإ واحد



 

 ثغر واحدثغر واحدثغر واحدثغر واحد لو كان للنساءلو كان للنساءلو كان للنساءلو كان للنساء

 لما اكتشف ماكو باولو الهندلما اكتشف ماكو باولو الهندلما اكتشف ماكو باولو الهندلما اكتشف ماكو باولو الهند

 وال كريستوف كولومبوس امريكاوال كريستوف كولومبوس امريكاوال كريستوف كولومبوس امريكاوال كريستوف كولومبوس امريكا

 فان جوغ اذنهفان جوغ اذنهفان جوغ اذنهفان جوغ اذنه لما قطعلما قطعلما قطعلما قطع

  ين أعظم شعراء عصرهين أعظم شعراء عصرهين أعظم شعراء عصرهين أعظم شعراء عصرهلما مات بوشكلما مات بوشكلما مات بوشكلما مات بوشك

 في مبارزة عاطفيةفي مبارزة عاطفيةفي مبارزة عاطفيةفي مبارزة عاطفية

 قيس عقلهقيس عقلهقيس عقلهقيس عقله لما فقدلما فقدلما فقدلما فقد

 وشمشون شعرهوشمشون شعرهوشمشون شعرهوشمشون شعره

 ! "سامبسونسامبسونسامبسونسامبسون""""من أجل السيدة من أجل السيدة من أجل السيدة من أجل السيدة .. .. .. .. لما أضاع ملك عرشهلما أضاع ملك عرشهلما أضاع ملك عرشهلما أضاع ملك عرشه

 

 لو كان للنساء ثغر واحدلو كان للنساء ثغر واحدلو كان للنساء ثغر واحدلو كان للنساء ثغر واحد

 لكانت الجوكندا امرأة عاديةلكانت الجوكندا امرأة عاديةلكانت الجوكندا امرأة عاديةلكانت الجوكندا امرأة عادية

 عاديعاديعاديعادي بابتسامة وثغربابتسامة وثغربابتسامة وثغربابتسامة وثغر

 لما كان من ضرورة ألحمر الشفاهلما كان من ضرورة ألحمر الشفاهلما كان من ضرورة ألحمر الشفاهلما كان من ضرورة ألحمر الشفاه

 وال لمناديل عليها بقايا قبلوال لمناديل عليها بقايا قبلوال لمناديل عليها بقايا قبلوال لمناديل عليها بقايا قبل

 لع سيجارة امرأةلع سيجارة امرأةلع سيجارة امرأةلع سيجارة امرأةرجل ليورجل ليورجل ليورجل ليو لما تطوعلما تطوعلما تطوعلما تطوع

 بقبلة واحدةبقبلة واحدةبقبلة واحدةبقبلة واحدة) ) ) ) مارلين مونرومارلين مونرومارلين مونرومارلين مونرو((((لما أشعلت لما أشعلت لما أشعلت لما أشعلت 

 الرجالالرجالالرجالالرجال شفاه كلشفاه كلشفاه كلشفاه كل

 لما ود عنتره تقبيل السيوف ألنهالما ود عنتره تقبيل السيوف ألنهالما ود عنتره تقبيل السيوف ألنهالما ود عنتره تقبيل السيوف ألنها

 ! المتبسمالمتبسمالمتبسمالمتبسم) ) ) ) هاهاهاها((((لمعت كبارق ثغرلمعت كبارق ثغرلمعت كبارق ثغرلمعت كبارق ثغر



 

 ال أن للنساء ثغرا واحداال أن للنساء ثغرا واحداال أن للنساء ثغرا واحداال أن للنساء ثغرا واحدا

 الجتمع كل رجال العالمالجتمع كل رجال العالمالجتمع كل رجال العالمالجتمع كل رجال العالم

 متضرعينمتضرعينمتضرعينمتضرعين ليطلبوا من اهللاليطلبوا من اهللاليطلبوا من اهللاليطلبوا من اهللا

 !! أال ينزل بهم عقابا كهذاأال ينزل بهم عقابا كهذاأال ينزل بهم عقابا كهذاأال ينزل بهم عقابا كهذا

        

        

 يوم أحبني البحريوم أحبني البحريوم أحبني البحريوم أحبني البحر****

 

 الصمتالصمتالصمتالصمت البحر علىالبحر علىالبحر علىالبحر علىراودني راودني راودني راودني 

 فأبحرتفأبحرتفأبحرتفأبحرت

  اآلن بإمكاني أن أسألاآلن بإمكاني أن أسألاآلن بإمكاني أن أسألاآلن بإمكاني أن أسأل

 تمردتمردتمردتمرد.. .. .. .. هل االبحار نحو الوهم هل االبحار نحو الوهم هل االبحار نحو الوهم هل االبحار نحو الوهم 

 كبتكبتكبتكبت أمأمأمأم

 

 في البدء لم اكن سمكةفي البدء لم اكن سمكةفي البدء لم اكن سمكةفي البدء لم اكن سمكة

 كنت زورقا من ورقكنت زورقا من ورقكنت زورقا من ورقكنت زورقا من ورق

 أشرعته الكلماتأشرعته الكلماتأشرعته الكلماتأشرعته الكلمات

 مستحيال في حجم محيطمستحيال في حجم محيطمستحيال في حجم محيطمستحيال في حجم محيط.. .. .. .. البحرالبحرالبحرالبحر وكانوكانوكانوكان

 فأين العجبفأين العجبفأين العجبفأين العجب

  أن يمحو كلماتيأن يمحو كلماتيأن يمحو كلماتيأن يمحو كلماتي



 الورقالورقالورقالورق ويفتتويفتتويفتتويفتت

 

 بين مد وجزربين مد وجزربين مد وجزربين مد وجزر

 ثم يغرقنيثم يغرقنيثم يغرقنيثم يغرقني.. .. .. .. كان البحر يستدرحنيكان البحر يستدرحنيكان البحر يستدرحنيكان البحر يستدرحني

 القديمةالقديمةالقديمةالقديمة ن الساحليةن الساحليةن الساحليةن الساحليةكالمدكالمدكالمدكالمد

 يهرب بي في لحظة شبقيهرب بي في لحظة شبقيهرب بي في لحظة شبقيهرب بي في لحظة شبق

 ..يسكنني مدنا زئبقيةيسكنني مدنا زئبقيةيسكنني مدنا زئبقيةيسكنني مدنا زئبقية

 أزرقأزرقأزرقأزرق وعالماوعالماوعالماوعالما

 

 يحجز كل البواخر المتجهة نحوييحجز كل البواخر المتجهة نحوييحجز كل البواخر المتجهة نحوييحجز كل البواخر المتجهة نحوي

 إليإليإليإلي كل الكنوز التي أهداها السالطينكل الكنوز التي أهداها السالطينكل الكنوز التي أهداها السالطينكل الكنوز التي أهداها السالطين

 يعلن الحرب على القراصنةيعلن الحرب على القراصنةيعلن الحرب على القراصنةيعلن الحرب على القراصنة

 ويصنع من بواخرهم قصرا لألسماكويصنع من بواخرهم قصرا لألسماكويصنع من بواخرهم قصرا لألسماكويصنع من بواخرهم قصرا لألسماك

 محتملمحتملمحتملمحتمل وعبرة لعاشقوعبرة لعاشقوعبرة لعاشقوعبرة لعاشق

 

 عبثا أن أغادر محاري وأصرخعبثا أن أغادر محاري وأصرخعبثا أن أغادر محاري وأصرخعبثا أن أغادر محاري وأصرخ

 ..سيديسيديسيديسيدي "

 "..عليعليعليعلي لم يبقلم يبقلم يبقلم يبق    عشقك البحريعشقك البحريعشقك البحريعشقك البحري

 البحر بطبعه ال يسمعالبحر بطبعه ال يسمعالبحر بطبعه ال يسمعالبحر بطبعه ال يسمع

 ولذا قدر األسماك أن تمتثلولذا قدر األسماك أن تمتثلولذا قدر األسماك أن تمتثلولذا قدر األسماك أن تمتثل

 حبيبة لهحبيبة لهحبيبة لهحبيبة له اختارني البحراختارني البحراختارني البحراختارني البحر



 فابتلعنيفابتلعنيفابتلعنيفابتلعني

 فهكذا تقتضي األعراففهكذا تقتضي األعراففهكذا تقتضي األعراففهكذا تقتضي األعراف

 اإلغالقاإلغالقاإلغالقاإلغالق أسكنني محارا محكمأسكنني محارا محكمأسكنني محارا محكمأسكنني محارا محكم

 وجدران صمت قزحية األصدافوجدران صمت قزحية األصدافوجدران صمت قزحية األصدافوجدران صمت قزحية األصداف

 ولم أغتر كثيراولم أغتر كثيراولم أغتر كثيراولم أغتر كثيرا

 سرهسرهسرهسره ليس كل محار مغلق علىليس كل محار مغلق علىليس كل محار مغلق علىليس كل محار مغلق على

 يضم بالضرورة لؤلؤةيضم بالضرورة لؤلؤةيضم بالضرورة لؤلؤةيضم بالضرورة لؤلؤة

 ! غروري كان مجرد أنني امرأةغروري كان مجرد أنني امرأةغروري كان مجرد أنني امرأةغروري كان مجرد أنني امرأة

 

 أنه حبيبيأنه حبيبيأنه حبيبيأنه حبيبي أثبت للعالمأثبت للعالمأثبت للعالمأثبت للعالمكيف كيف كيف كيف 

 إذا احبتنا الشمس ننضجإذا احبتنا الشمس ننضجإذا احبتنا الشمس ننضجإذا احبتنا الشمس ننضج

 وإذا احبنا المطر ننمووإذا احبنا المطر ننمووإذا احبنا المطر ننمووإذا احبنا المطر ننمو

 الربيبع تنفتحالربيبع تنفتحالربيبع تنفتحالربيبع تنفتح وإذا أحبناوإذا أحبناوإذا أحبناوإذا أحبنا

 وعندما يحبنا البحروعندما يحبنا البحروعندما يحبنا البحروعندما يحبنا البحر

 ..نصغر ونتضاءلنصغر ونتضاءلنصغر ونتضاءلنصغر ونتضاءل

 ..البدءالبدءالبدءالبدء ونعود كما كنا فيونعود كما كنا فيونعود كما كنا فيونعود كما كنا في

 ..نطفة بحريةنطفة بحريةنطفة بحريةنطفة بحرية

 

 يبتلعنايبتلعنايبتلعنايبتلعنا.. .. .. .. إذا أحبنا البحرإذا أحبنا البحرإذا أحبنا البحرإذا أحبنا البحر

 اليوم هذااليوم هذااليوم هذااليوم هذا لم يقل لي أحد قبللم يقل لي أحد قبللم يقل لي أحد قبللم يقل لي أحد قبل

 ..ولذاولذاولذاولذا



 مازلت مع كل إبحارمازلت مع كل إبحارمازلت مع كل إبحارمازلت مع كل إبحار

 لغرقي القادملغرقي القادملغرقي القادملغرقي القادمأبايعه حبيبا أبايعه حبيبا أبايعه حبيبا أبايعه حبيبا 

 بمزاج عشقيبمزاج عشقيبمزاج عشقيبمزاج عشقي ومازالومازالومازالومازال

 يعريبني ويكسوني ملحايعريبني ويكسوني ملحايعريبني ويكسوني ملحايعريبني ويكسوني ملحا

 ويجلس خلف الزجاج ليتفرج عليويجلس خلف الزجاج ليتفرج عليويجلس خلف الزجاج ليتفرج عليويجلس خلف الزجاج ليتفرج علي

 شرقيشرقيشرقيشرقي فالبحر رجلفالبحر رجلفالبحر رجلفالبحر رجل

 نصفه شرطينصفه شرطينصفه شرطينصفه شرطي

 ال يقبل بغير الكائنات العارية الملساءال يقبل بغير الكائنات العارية الملساءال يقبل بغير الكائنات العارية الملساءال يقبل بغير الكائنات العارية الملساء

 المائيالمائيالمائيالمائي في سجنهفي سجنهفي سجنهفي سجنه

 ..وهكذاوهكذاوهكذاوهكذا

 غادرت يوما عالم النساءغادرت يوما عالم النساءغادرت يوما عالم النساءغادرت يوما عالم النساء

 السمكةالسمكةالسمكةالسمكة ألهدي البحر وهمألهدي البحر وهمألهدي البحر وهمألهدي البحر وهم

        

        

 األحالم الحافيةاألحالم الحافيةاألحالم الحافيةاألحالم الحافية****

 

 الذهبيةالذهبيةالذهبيةالذهبية خيلخيلخيلخيللم تبهرني يوما عربات اللم تبهرني يوما عربات اللم تبهرني يوما عربات اللم تبهرني يوما عربات ال

 ولم أكن أؤمن بالجنيات الطيباتولم أكن أؤمن بالجنيات الطيباتولم أكن أؤمن بالجنيات الطيباتولم أكن أؤمن بالجنيات الطيبات

 األخيراألخيراألخيراألخير انتهى زمن الخرافات يوم لبست حذائيانتهى زمن الخرافات يوم لبست حذائيانتهى زمن الخرافات يوم لبست حذائيانتهى زمن الخرافات يوم لبست حذائي

  كما تلبس الصينيات حذاءهن األولكما تلبس الصينيات حذاءهن األولكما تلبس الصينيات حذاءهن األولكما تلبس الصينيات حذاءهن األول

 واالحالمواالحالمواالحالمواالحالم ..قالبا ضيقا تتقلص فيه األقدامقالبا ضيقا تتقلص فيه األقدامقالبا ضيقا تتقلص فيه األقدامقالبا ضيقا تتقلص فيه األقدام



 

  "سندريلالسندريلالسندريلالسندريلال""""انتهى زمن انتهى زمن انتهى زمن انتهى زمن 

 امرأةامرأةامرأةامرأة يوم لم يعد األمراء ينتبهون لحذاءيوم لم يعد األمراء ينتبهون لحذاءيوم لم يعد األمراء ينتبهون لحذاءيوم لم يعد األمراء ينتبهون لحذاء

 وإنما للجسد الذي يحمله ذلك الحذاءوإنما للجسد الذي يحمله ذلك الحذاءوإنما للجسد الذي يحمله ذلك الحذاءوإنما للجسد الذي يحمله ذلك الحذاء

 كفت الجدات من زمانكفت الجدات من زمانكفت الجدات من زمانكفت الجدات من زمانولذا ولذا ولذا ولذا 

 ! للصغيراتللصغيراتللصغيراتللصغيرات" " " " سندريلال سندريلال سندريلال سندريلال " " " " قصة قصة قصة قصة  عن سردعن سردعن سردعن سرد

 

 سيدة الفلبين األولىسيدة الفلبين األولىسيدة الفلبين األولىسيدة الفلبين األولى" " " " إميلداإميلداإميلداإميلدا""""ولم أحسد ولم أحسد ولم أحسد ولم أحسد 

 تملك في خزانتها أربعة آالف حذاءتملك في خزانتها أربعة آالف حذاءتملك في خزانتها أربعة آالف حذاءتملك في خزانتها أربعة آالف حذاء كانتكانتكانتكانت

 وتملك من كل حذاءوتملك من كل حذاءوتملك من كل حذاءوتملك من كل حذاء

 األلواناأللواناأللواناأللوان عدة نسخ في كلعدة نسخ في كلعدة نسخ في كلعدة نسخ في كل

 وقلبها فارغاوقلبها فارغاوقلبها فارغاوقلبها فارغا... ... ... ... كانت خزانتها مألىكانت خزانتها مألىكانت خزانتها مألىكانت خزانتها مألى

 أملك غيرهأملك غيرهأملك غيرهأملك غيره والوالوالوال.. .. .. .. وكنت أنا ألبس قلبي حذاءوكنت أنا ألبس قلبي حذاءوكنت أنا ألبس قلبي حذاءوكنت أنا ألبس قلبي حذاء

 ال غيرال غيرال غيرال غير" " " " ريلالريلالريلالريلالسندسندسندسند""""وأغار من وأغار من وأغار من وأغار من 

 حلتحلتحلتحلت تلك المجنونة التي تنسى حذاءها حيثتلك المجنونة التي تنسى حذاءها حيثتلك المجنونة التي تنسى حذاءها حيثتلك المجنونة التي تنسى حذاءها حيث

 وتنسى أن ترقب عقارب الساعةوتنسى أن ترقب عقارب الساعةوتنسى أن ترقب عقارب الساعةوتنسى أن ترقب عقارب الساعة

 

 اليوم أضعت سهوا حذائي الويحاليوم أضعت سهوا حذائي الويحاليوم أضعت سهوا حذائي الويحاليوم أضعت سهوا حذائي الويح

 الساعة منتصف الليلالساعة منتصف الليلالساعة منتصف الليلالساعة منتصف الليل لم تكنلم تكنلم تكنلم تكن

 ولم أتجاوز الحلم بدقيقةولم أتجاوز الحلم بدقيقةولم أتجاوز الحلم بدقيقةولم أتجاوز الحلم بدقيقة

 فقط تجاوزت الواقع بحلمفقط تجاوزت الواقع بحلمفقط تجاوزت الواقع بحلمفقط تجاوزت الواقع بحلم



 تكن هناك جنية طيبة لتنبهني إلى حماقاتيتكن هناك جنية طيبة لتنبهني إلى حماقاتيتكن هناك جنية طيبة لتنبهني إلى حماقاتيتكن هناك جنية طيبة لتنبهني إلى حماقاتي ولمولمولمولم

 لترفع ذيل فستاني من األرضلترفع ذيل فستاني من األرضلترفع ذيل فستاني من األرضلترفع ذيل فستاني من األرض

 حتى عربتها الخرافيةحتى عربتها الخرافيةحتى عربتها الخرافيةحتى عربتها الخرافية قنيقنيقنيقنيوتراقفوتراقفوتراقفوتراقف

 وتمنح أميرا حزيناوتمنح أميرا حزيناوتمنح أميرا حزيناوتمنح أميرا حزينا

 فرصة البحث عنيفرصة البحث عنيفرصة البحث عنيفرصة البحث عني

 

 الصغيرالصغيرالصغيرالصغير.. .. .. .. الصغير الصغير الصغير الصغير  أضعت حذائيأضعت حذائيأضعت حذائيأضعت حذائي

 ولم ينتبه أحد إلى قدمي الحافيتينولم ينتبه أحد إلى قدمي الحافيتينولم ينتبه أحد إلى قدمي الحافيتينولم ينتبه أحد إلى قدمي الحافيتين

 الكلماتالكلماتالكلماتالكلمات فقط احتفظت بأناقةفقط احتفظت بأناقةفقط احتفظت بأناقةفقط احتفظت بأناقة

 ولذا لم يسألني أحد كيف حدث هذاولذا لم يسألني أحد كيف حدث هذاولذا لم يسألني أحد كيف حدث هذاولذا لم يسألني أحد كيف حدث هذا

  وحدي كنت أسألوحدي كنت أسألوحدي كنت أسألوحدي كنت أسأل

 التي قرأت عنها يوماالتي قرأت عنها يوماالتي قرأت عنها يوماالتي قرأت عنها يوما عن تلك الجنيةعن تلك الجنيةعن تلك الجنيةعن تلك الجنية

 تنحني لترفع أحالمي الحافيةتنحني لترفع أحالمي الحافيةتنحني لترفع أحالمي الحافيةتنحني لترفع أحالمي الحافية    عساهاعساهاعساهاعساها

 عن األرضعن األرضعن األرضعن األرض

 بحببحببحببحب.. .. .. .. أقع متعثرةأقع متعثرةأقع متعثرةأقع متعثرة قبل أنقبل أنقبل أنقبل أن

 

 سيدتي الجنيةسيدتي الجنيةسيدتي الجنيةسيدتي الجنية

 أحالمأحالمأحالمأحالم كارثتي أنني ولدت هكذا بفائضكارثتي أنني ولدت هكذا بفائضكارثتي أنني ولدت هكذا بفائضكارثتي أنني ولدت هكذا بفائض

 وأنني عاشفة تفضحها االقداموأنني عاشفة تفضحها االقداموأنني عاشفة تفضحها االقداموأنني عاشفة تفضحها االقدام

 فأهدني عدة نسخ من قلبيفأهدني عدة نسخ من قلبيفأهدني عدة نسخ من قلبيفأهدني عدة نسخ من قلبي

 بثوب سهرتيبثوب سهرتيبثوب سهرتيبثوب سهرتي وال تهتمي كثيراوال تهتمي كثيراوال تهتمي كثيراوال تهتمي كثيرا



 وال بتسريحتي الليليةوال بتسريحتي الليليةوال بتسريحتي الليليةوال بتسريحتي الليلية

 أهدني قلبا لكل نظرةأهدني قلبا لكل نظرةأهدني قلبا لكل نظرةأهدني قلبا لكل نظرة

 سهرةسهرةسهرةسهرة وحذاء لكلوحذاء لكلوحذاء لكلوحذاء لكل

 كل حذاءكل حذاءكل حذاءكل حذاء    وحبا يتناسب معوحبا يتناسب معوحبا يتناسب معوحبا يتناسب مع

 "إميلدا ماركوسإميلدا ماركوسإميلدا ماركوسإميلدا ماركوس""""أهدني أحذية أهدني أحذية أهدني أحذية أهدني أحذية 

 جزر الفلبينجزر الفلبينجزر الفلبينجزر الفلبين .. واهدها عنيواهدها عنيواهدها عنيواهدها عني

 

 دعي جانبا خيولكدعي جانبا خيولكدعي جانبا خيولكدعي جانبا خيولك

 وعرباتك الذهبيةوعرباتك الذهبيةوعرباتك الذهبيةوعرباتك الذهبية

 الصغيرالصغيرالصغيرالصغير ودعيني أهدي حذائيودعيني أهدي حذائيودعيني أهدي حذائيودعيني أهدي حذائي

 آلخر مرةآلخر مرةآلخر مرةآلخر مرة

 (! ككل مرةككل مرةككل مرةككل مرة)

 حافية مشققة القدمينحافية مشققة القدمينحافية مشققة القدمينحافية مشققة القدمين.. .. .. .. واعودواعودواعودواعود

 يستجوب كعبي العالييستجوب كعبي العالييستجوب كعبي العالييستجوب كعبي العالي أضحك من رجلأضحك من رجلأضحك من رجلأضحك من رجل

 عساه يعرف منهعساه يعرف منهعساه يعرف منهعساه يعرف منه

 ! ولوني المفضلولوني المفضلولوني المفضلولوني المفضل.. .. .. .. مقاييسيمقاييسيمقاييسيمقاييسي.. .. .. .. عنوان بيتيعنوان بيتيعنوان بيتيعنوان بيتي

 

 أتدرينأتدرينأتدرينأتدرين.. .. .. .. دتي الجنيةدتي الجنيةدتي الجنيةدتي الجنيةسيسيسيسي

 اخاف من منتصف الليل أنااخاف من منتصف الليل أنااخاف من منتصف الليل أنااخاف من منتصف الليل أنا

 ومنومنومنومن.. .. .. .. الشوقالشوقالشوقالشوق أخاف من منتصفأخاف من منتصفأخاف من منتصفأخاف من منتصف

 منتصف األشياءمنتصف األشياءمنتصف األشياءمنتصف األشياء



 أخاف من دقات الساعة الفاصلة بين يومينأخاف من دقات الساعة الفاصلة بين يومينأخاف من دقات الساعة الفاصلة بين يومينأخاف من دقات الساعة الفاصلة بين يومين

 القلب الفاصلة بين حبينالقلب الفاصلة بين حبينالقلب الفاصلة بين حبينالقلب الفاصلة بين حبين ودقاتودقاتودقاتودقات

 ودقات القدر المفاجئة لحبيبينودقات القدر المفاجئة لحبيبينودقات القدر المفاجئة لحبيبينودقات القدر المفاجئة لحبيبين

 

 التي أمشي عليها بحذاءالتي أمشي عليها بحذاءالتي أمشي عليها بحذاءالتي أمشي عليها بحذاء أخاف من الطرقاتأخاف من الطرقاتأخاف من الطرقاتأخاف من الطرقات

 وتلك التي أمشي عليها حافيةوتلك التي أمشي عليها حافيةوتلك التي أمشي عليها حافيةوتلك التي أمشي عليها حافية

 تعودت وقع كعبيتعودت وقع كعبيتعودت وقع كعبيتعودت وقع كعبي األرصفة التياألرصفة التياألرصفة التياألرصفة التيأخاف من أخاف من أخاف من أخاف من 

 وتلك التي تعودت على جرح قدميوتلك التي تعودت على جرح قدميوتلك التي تعودت على جرح قدميوتلك التي تعودت على جرح قدمي

 حذائيحذائيحذائيحذائي أخاف من عابر يحمل في جيبهأخاف من عابر يحمل في جيبهأخاف من عابر يحمل في جيبهأخاف من عابر يحمل في جيبه

 ومن حذاء مرتبك الخطىومن حذاء مرتبك الخطىومن حذاء مرتبك الخطىومن حذاء مرتبك الخطى

 يسألني عن رجل عابريسألني عن رجل عابريسألني عن رجل عابريسألني عن رجل عابر

 

 المنتظرات لمعجزةالمنتظرات لمعجزةالمنتظرات لمعجزةالمنتظرات لمعجزة أيتها النساءأيتها النساءأيتها النساءأيتها النساء

 المفرطات في الثراءالمفرطات في الثراءالمفرطات في الثراءالمفرطات في الثراء

 المفرطات في الغباءالمفرطات في الغباءالمفرطات في الغباءالمفرطات في الغباء

 "سندريلالسندريلالسندريلالسندريلال""""حذاء حذاء حذاء حذاء  الحالمات بلبسالحالمات بلبسالحالمات بلبسالحالمات بلبس

 ..مرة واحدةمرة واحدةمرة واحدةمرة واحدة

 مكنمكنمكنمكنوبأمير ينحني أماوبأمير ينحني أماوبأمير ينحني أماوبأمير ينحني أما

 ..مرة واحدةمرة واحدةمرة واحدةمرة واحدة

 العشاق انحنت سجاء أماميالعشاق انحنت سجاء أماميالعشاق انحنت سجاء أماميالعشاق انحنت سجاء أمامي كل قصائدكل قصائدكل قصائدكل قصائد

 فانتحلن غروركنفانتحلن غروركنفانتحلن غروركنفانتحلن غروركن



 ليس من مقاسكن هذا الحذاءليس من مقاسكن هذا الحذاءليس من مقاسكن هذا الحذاءليس من مقاسكن هذا الحذاء

 حذاء ليحذاء ليحذاء ليحذاء لي إنهإنهإنهإنه

 ! ولألقدام العاشقة المشققةولألقدام العاشقة المشققةولألقدام العاشقة المشققةولألقدام العاشقة المشققة

        

        

        

 أجمل األشعار قيلتأجمل األشعار قيلتأجمل األشعار قيلتأجمل األشعار قيلت****

 

 أكره الكلمات الجاهزة للقولأكره الكلمات الجاهزة للقولأكره الكلمات الجاهزة للقولأكره الكلمات الجاهزة للقول

 للبسللبسللبسللبس والثياب الجاهزةوالثياب الجاهزةوالثياب الجاهزةوالثياب الجاهزة

 واألعياد الجاهزة للفرحواألعياد الجاهزة للفرحواألعياد الجاهزة للفرحواألعياد الجاهزة للفرح

 والبطاقات الجاهزة للكتابةوالبطاقات الجاهزة للكتابةوالبطاقات الجاهزة للكتابةوالبطاقات الجاهزة للكتابة

 لإلرساللإلرساللإلرساللإلرسال الجاهزةالجاهزةالجاهزةالجاهزة    واألمانيواألمانيواألمانيواألماني

 للبكاءللبكاءللبكاءللبكاء.. .. .. .. والحزن الجاهزوالحزن الجاهزوالحزن الجاهزوالحزن الجاهز

 

 أكره الرحالت الجاهزة للسفرأكره الرحالت الجاهزة للسفرأكره الرحالت الجاهزة للسفرأكره الرحالت الجاهزة للسفر

 الجاهزة للزيارةالجاهزة للزيارةالجاهزة للزيارةالجاهزة للزيارة والمعالموالمعالموالمعالموالمعالم

 والدليل الجاهز للسواحوالدليل الجاهز للسواحوالدليل الجاهز للسواحوالدليل الجاهز للسواح

 واألسرة الجاهزة للنومواألسرة الجاهزة للنومواألسرة الجاهزة للنومواألسرة الجاهزة للنوم

 المعبدة للسيرالمعبدة للسيرالمعبدة للسيرالمعبدة للسير والطرقاتوالطرقاتوالطرقاتوالطرقات

 والطاوالت المعدة للضجروالطاوالت المعدة للضجروالطاوالت المعدة للضجروالطاوالت المعدة للضجر



 

 لإلغراءلإلغراءلإلغراءلإلغراء أكره النظرات المهيأةأكره النظرات المهيأةأكره النظرات المهيأةأكره النظرات المهيأة

 والمواعيد المعدة للقاءوالمواعيد المعدة للقاءوالمواعيد المعدة للقاءوالمواعيد المعدة للقاء

 ى الهواءى الهواءى الهواءى الهواءوالقلوب المشرعة لمجروالقلوب المشرعة لمجروالقلوب المشرعة لمجروالقلوب المشرعة لمجر

 الجاهزين للحبالجاهزين للحبالجاهزين للحبالجاهزين للحب والرجالوالرجالوالرجالوالرجال

 الذين يعيشون على اهبة وليمةالذين يعيشون على اهبة وليمةالذين يعيشون على اهبة وليمةالذين يعيشون على اهبة وليمة

 فيحملون شوكة وسكينافيحملون شوكة وسكينافيحملون شوكة وسكينافيحملون شوكة وسكينا

 المرأة القادمةالمرأة القادمةالمرأة القادمةالمرأة القادمة اللتهاماللتهاماللتهاماللتهام

 ..وفي ذاكرتهم منديلوفي ذاكرتهم منديلوفي ذاكرتهم منديلوفي ذاكرتهم منديل

 لمسح آثار المرأة السابقةلمسح آثار المرأة السابقةلمسح آثار المرأة السابقةلمسح آثار المرأة السابقة

 عناوين المطاعم التيعناوين المطاعم التيعناوين المطاعم التيعناوين المطاعم التي وفي قلبهموفي قلبهموفي قلبهموفي قلبهم

 في كل ساعات الليل والنهارفي كل ساعات الليل والنهارفي كل ساعات الليل والنهارفي كل ساعات الليل والنهار

 ! تقدم العلب الجاهزة لألكلتقدم العلب الجاهزة لألكلتقدم العلب الجاهزة لألكلتقدم العلب الجاهزة لألكل

 

 أنت سفري المفاجئأنت سفري المفاجئأنت سفري المفاجئأنت سفري المفاجئ

 لتي لم أحجز فيها مكانالتي لم أحجز فيها مكانالتي لم أحجز فيها مكانالتي لم أحجز فيها مكاناورحلتي اورحلتي اورحلتي اورحلتي ا

 المعبدالمعبدالمعبدالمعبد وطريقي غيروطريقي غيروطريقي غيروطريقي غير

 واألزقة الضيقة التي يجهلها السواحواألزقة الضيقة التي يجهلها السواحواألزقة الضيقة التي يجهلها السواحواألزقة الضيقة التي يجهلها السواح

 وتقود إلى الدهشةوتقود إلى الدهشةوتقود إلى الدهشةوتقود إلى الدهشة

 حجريحجريحجريحجري أنت مشوارأنت مشوارأنت مشوارأنت مشوار

 مشيته حافية األقداممشيته حافية األقداممشيته حافية األقداممشيته حافية األقدام



 وبحر مشاكسوبحر مشاكسوبحر مشاكسوبحر مشاكس

 ركبته رغم تحذير األعالمركبته رغم تحذير األعالمركبته رغم تحذير األعالمركبته رغم تحذير األعالم

 عشقي مزورعشقي مزورعشقي مزورعشقي مزور وكتابوكتابوكتابوكتاب

 ووقعته اناووقعته اناووقعته اناووقعته انا.. .. .. .. كتبته أنتكتبته أنتكتبته أنتكتبته أنت

 

 ..ليس هذا العصر لكليس هذا العصر لكليس هذا العصر لكليس هذا العصر لك

 خارج بحرهخارج بحرهخارج بحرهخارج بحره مغلق أنت كمحارمغلق أنت كمحارمغلق أنت كمحارمغلق أنت كمحار

 كغيمة صيفيةكغيمة صيفيةكغيمة صيفيةكغيمة صيفيةمباغت مباغت مباغت مباغت 

 مدهش كشمس في يوم مثلجمدهش كشمس في يوم مثلجمدهش كشمس في يوم مثلجمدهش كشمس في يوم مثلج

 ليليليليليليليلي مذهل كقس قزحمذهل كقس قزحمذهل كقس قزحمذهل كقس قزح

 تخطئ النشرات الجوية معكتخطئ النشرات الجوية معكتخطئ النشرات الجوية معكتخطئ النشرات الجوية معك

 تخطئ مفكرتيتخطئ مفكرتيتخطئ مفكرتيتخطئ مفكرتي

 ويخطئ حدسي النسويويخطئ حدسي النسويويخطئ حدسي النسويويخطئ حدسي النسوي

 متوقع التقلباتمتوقع التقلباتمتوقع التقلباتمتوقع التقلبات فعشقك غيرفعشقك غيرفعشقك غيرفعشقك غير

 وال ألطواره من منطقوال ألطواره من منطقوال ألطواره من منطقوال ألطواره من منطق

 تخطئ الجغرافية معك والتاريختخطئ الجغرافية معك والتاريختخطئ الجغرافية معك والتاريختخطئ الجغرافية معك والتاريخ

 ساللة النخيلساللة النخيلساللة النخيلساللة النخيل فأنت آخرفأنت آخرفأنت آخرفأنت آخر

 وأول ساللة الغساسنةوأول ساللة الغساسنةوأول ساللة الغساسنةوأول ساللة الغساسنة

 

 إمش رويدا على دهشتيإمش رويدا على دهشتيإمش رويدا على دهشتيإمش رويدا على دهشتي

 الءالءالءالءالخيالخيالخيالخي فكثير هذافكثير هذافكثير هذافكثير هذا



 أيها الطالع من ذاكرتي العربيةأيها الطالع من ذاكرتي العربيةأيها الطالع من ذاكرتي العربيةأيها الطالع من ذاكرتي العربية

 التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ يا رجال جائني على صهوةيا رجال جائني على صهوةيا رجال جائني على صهوةيا رجال جائني على صهوة

 محمال بالقصائد والغرورمحمال بالقصائد والغرورمحمال بالقصائد والغرورمحمال بالقصائد والغرور

 ونصب لي خيمة خارج مدن االسمنتونصب لي خيمة خارج مدن االسمنتونصب لي خيمة خارج مدن االسمنتونصب لي خيمة خارج مدن االسمنت

 اثوابك عباءتكاثوابك عباءتكاثوابك عباءتكاثوابك عباءتك أجأجملأجأجملأجأجملأجأجمل

 وأجمل ما ركبت معك تلك الريح الرمليةوأجمل ما ركبت معك تلك الريح الرمليةوأجمل ما ركبت معك تلك الريح الرمليةوأجمل ما ركبت معك تلك الريح الرملية

 

 بالعصربالعصربالعصربالعصر حبك العالقة لهحبك العالقة لهحبك العالقة لهحبك العالقة له

 غير طريقة اكلي وطريقة لبسيغير طريقة اكلي وطريقة لبسيغير طريقة اكلي وطريقة لبسيغير طريقة اكلي وطريقة لبسي

 غير عادات نومي وعادات صحويغير عادات نومي وعادات صحويغير عادات نومي وعادات صحويغير عادات نومي وعادات صحوي

 أرضاأرضاأرضاأرضا نينينينياجلساجلساجلساجلس

 لم يترك لحضارتي من كرسيلم يترك لحضارتي من كرسيلم يترك لحضارتي من كرسيلم يترك لحضارتي من كرسي

 واعاد عشقي إلى الوراءواعاد عشقي إلى الوراءواعاد عشقي إلى الوراءواعاد عشقي إلى الوراء

 

 حبكحبكحبكحبك

 التخلي عن فرسهالتخلي عن فرسهالتخلي عن فرسهالتخلي عن فرسه بدوي يرفضبدوي يرفضبدوي يرفضبدوي يرفض

 ويصر على استضافتي تحت خيمتهويصر على استضافتي تحت خيمتهويصر على استضافتي تحت خيمتهويصر على استضافتي تحت خيمته

 خمارخمارخمارخمار ويرفض النظر إلي دونويرفض النظر إلي دونويرفض النظر إلي دونويرفض النظر إلي دون

 وإذا بي أتنكر لكل الحركات النسائيةوإذا بي أتنكر لكل الحركات النسائيةوإذا بي أتنكر لكل الحركات النسائيةوإذا بي أتنكر لكل الحركات النسائية

 وأبايعهوأبايعهوأبايعهوأبايعه

 



 ذاكرتيذاكرتيذاكرتيذاكرتي حبك يطلبحبك يطلبحبك يطلبحبك يطلب

 قبل أن يطلب يديقبل أن يطلب يديقبل أن يطلب يديقبل أن يطلب يدي

 وينحر ناقته الوحيدة الستضافتيوينحر ناقته الوحيدة الستضافتيوينحر ناقته الوحيدة الستضافتيوينحر ناقته الوحيدة الستضافتي

 أقاومه؟أقاومه؟أقاومه؟أقاومه؟ فكيففكيففكيففكيف

 فأصدقهفأصدقهفأصدقهفأصدقه.. .. .. .. حبك يناديني موالتي حبك يناديني موالتي حبك يناديني موالتي حبك يناديني موالتي 

 فألتحفهفألتحفهفألتحفهفألتحفه.. .. .. .. ويفترشنيويفترشنيويفترشنيويفترشني

 أشعاري واتبعهأشعاري واتبعهأشعاري واتبعهأشعاري واتبعه وإذا بي أحرقوإذا بي أحرقوإذا بي أحرقوإذا بي أحرق

 

 في هذا الزمن الجاهز لالستعمالفي هذا الزمن الجاهز لالستعمالفي هذا الزمن الجاهز لالستعمالفي هذا الزمن الجاهز لالستعمال

 قطعة قماش أناقطعة قماش أناقطعة قماش أناقطعة قماش أنا

 ولم تعرض جاهزة في واجهةولم تعرض جاهزة في واجهةولم تعرض جاهزة في واجهةولم تعرض جاهزة في واجهة لم تفصللم تفصللم تفصللم تفصل

 ها أنا ألبس مقاييسكها أنا ألبس مقاييسكها أنا ألبس مقاييسكها أنا ألبس مقاييسك

 عباءةعباءةعباءةعباءة وأتحول على يدك إلىوأتحول على يدك إلىوأتحول على يدك إلىوأتحول على يدك إلى

 أقدام تحلم بخلخال أناأقدام تحلم بخلخال أناأقدام تحلم بخلخال أناأقدام تحلم بخلخال أنا

 وعيون يتواطأ معها الخماروعيون يتواطأ معها الخماروعيون يتواطأ معها الخماروعيون يتواطأ معها الخمار

 تقع في حب امرأةتقع في حب امرأةتقع في حب امرأةتقع في حب امرأة أنأنأنأن    فهل تملك إالفهل تملك إالفهل تملك إالفهل تملك إال

 يلفها السواد واإلغراءيلفها السواد واإلغراءيلفها السواد واإلغراءيلفها السواد واإلغراء

 األشعاراألشعاراألشعاراألشعار وقال فيها القدامى أجملوقال فيها القدامى أجملوقال فيها القدامى أجملوقال فيها القدامى أجمل

 

 من أين تبدأ معي الغزلمن أين تبدأ معي الغزلمن أين تبدأ معي الغزلمن أين تبدأ معي الغزل

 وانتهى األمروانتهى األمروانتهى األمروانتهى األمر.. .. .. .. أجمل األشعار قيلتأجمل األشعار قيلتأجمل األشعار قيلتأجمل األشعار قيلت



 للمليحة في الخمار األسودللمليحة في الخمار األسودللمليحة في الخمار األسودللمليحة في الخمار األسود قلقلقلقل"

 "متعبدمتعبدمتعبدمتعبد ماذا فعلت بناسكماذا فعلت بناسكماذا فعلت بناسكماذا فعلت بناسك

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

 ال تقل شيئا يا سيديال تقل شيئا يا سيديال تقل شيئا يا سيديال تقل شيئا يا سيدي

 فقطفقطفقطفقط أصمتأصمتأصمتأصمت

 الجاهز للقولالجاهز للقولالجاهز للقولالجاهز للقولفي هذا الزمن في هذا الزمن في هذا الزمن في هذا الزمن 

        

        

        

        

 أحزان طائرة مهجورةأحزان طائرة مهجورةأحزان طائرة مهجورةأحزان طائرة مهجورة****

 

 أخرىأخرىأخرىأخرى حقائبه مرةحقائبه مرةحقائبه مرةحقائبه مرة" " " " أوليسأوليسأوليسأوليس""""يحزم يحزم يحزم يحزم 

 يجمع أسياءه في حقيبة يديجمع أسياءه في حقيبة يديجمع أسياءه في حقيبة يديجمع أسياءه في حقيبة يد

 وأحالمه في حقيبة قلبوأحالمه في حقيبة قلبوأحالمه في حقيبة قلبوأحالمه في حقيبة قلب

 المراكبالمراكبالمراكبالمراكب ويستسلم إلغراءويستسلم إلغراءويستسلم إلغراءويستسلم إلغراء

 كل البحار تستدرجك للرحيلكل البحار تستدرجك للرحيلكل البحار تستدرجك للرحيلكل البحار تستدرجك للرحيل

 والمرافئ تستضيفك فقطوالمرافئ تستضيفك فقطوالمرافئ تستضيفك فقطوالمرافئ تستضيفك فقط

 شراعك وتبحرشراعك وتبحرشراعك وتبحرشراعك وتبحر وها أنت ترفعوها أنت ترفعوها أنت ترفعوها أنت ترفع

 مادام البحر بيتك الوحيدمادام البحر بيتك الوحيدمادام البحر بيتك الوحيدمادام البحر بيتك الوحيد

 



  هل يولد الرجل بحقيبةهل يولد الرجل بحقيبةهل يولد الرجل بحقيبةهل يولد الرجل بحقيبة

 جيوبها جواز سفرجيوبها جواز سفرجيوبها جواز سفرجيوبها جواز سفر دلة فيدلة فيدلة فيدلة فيوببوببوببوبب

 وتأشيرة دخول ألكثر من بالدوتأشيرة دخول ألكثر من بالدوتأشيرة دخول ألكثر من بالدوتأشيرة دخول ألكثر من بالد

 قدرقدرقدرقدر ألكثر منألكثر منألكثر منألكثر من.. .. .. .. ألكثر من امرأةألكثر من امرأةألكثر من امرأةألكثر من امرأة

 "ترانزيتترانزيتترانزيتترانزيت""""هل يولد في قاعة هل يولد في قاعة هل يولد في قاعة هل يولد في قاعة 

 ويأتي على وشك السفرويأتي على وشك السفرويأتي على وشك السفرويأتي على وشك السفر

 العودةالعودةالعودةالعودة ويعيش على وشكويعيش على وشكويعيش على وشكويعيش على وشك

 ووحدها المرأة تبقة جاثمة في مطارووحدها المرأة تبقة جاثمة في مطارووحدها المرأة تبقة جاثمة في مطارووحدها المرأة تبقة جاثمة في مطار

 السفرالسفرالسفرالسفر ممنوعة منممنوعة منممنوعة منممنوعة من.. .. .. .. طائرة محجوزةطائرة محجوزةطائرة محجوزةطائرة محجوزة

 ! الوداعالوداعالوداعالوداعويصلح إلشارات ويصلح إلشارات ويصلح إلشارات ويصلح إلشارات .. .. .. .. منديال أبيض يصلح للبكاءمنديال أبيض يصلح للبكاءمنديال أبيض يصلح للبكاءمنديال أبيض يصلح للبكاء

 

 الرجلالرجلالرجلالرجل هل يولدهل يولدهل يولدهل يولد

  بثيابه المطوية في حقيبةبثيابه المطوية في حقيبةبثيابه المطوية في حقيبةبثيابه المطوية في حقيبة

 وامراة مطوية في ألبوم صوروامراة مطوية في ألبوم صوروامراة مطوية في ألبوم صوروامراة مطوية في ألبوم صور

 وأخرى جاهزة لالعتذاروأخرى جاهزة لالعتذاروأخرى جاهزة لالعتذاروأخرى جاهزة لالعتذار.. .. .. .. للقاءللقاءللقاءللقاء وكلمات تصلحوكلمات تصلحوكلمات تصلحوكلمات تصلح

 عن االنتظارالذي قد يليه االنتظارعن االنتظارالذي قد يليه االنتظارعن االنتظارالذي قد يليه االنتظارعن االنتظارالذي قد يليه االنتظار

 الذي ليس بعده سوى الصبرالذي ليس بعده سوى الصبرالذي ليس بعده سوى الصبرالذي ليس بعده سوى الصبر عن الصبرعن الصبرعن الصبرعن الصبر

 ..عن الحلم الذيعن الحلم الذيعن الحلم الذيعن الحلم الذي

 عجلعجلعجلعجل سنؤثثه بين طائرتين علىسنؤثثه بين طائرتين علىسنؤثثه بين طائرتين علىسنؤثثه بين طائرتين على

 

  سيدي المسافر دونيسيدي المسافر دونيسيدي المسافر دونيسيدي المسافر دوني



 ي يسحبكي يسحبكي يسحبكي يسحبكسجاد كهربائسجاد كهربائسجاد كهربائسجاد كهربائ

 بيبيبيبي وسجاد الحلم يتوقفوسجاد الحلم يتوقفوسجاد الحلم يتوقفوسجاد الحلم يتوقف

 طائرة للشوق تنقلكطائرة للشوق تنقلكطائرة للشوق تنقلكطائرة للشوق تنقلك

 ومطار للحزن يتربص بيومطار للحزن يتربص بيومطار للحزن يتربص بيومطار للحزن يتربص بي

 ..ما رقم رحلتك قل ليما رقم رحلتك قل ليما رقم رحلتك قل ليما رقم رحلتك قل لي

 ..رقم مقعدكرقم مقعدكرقم مقعدكرقم مقعدك ماماماما

 ما رقم ترقبيما رقم ترقبيما رقم ترقبيما رقم ترقبي

 

 من كل العالم تحط الطائرات القادمةمن كل العالم تحط الطائرات القادمةمن كل العالم تحط الطائرات القادمةمن كل العالم تحط الطائرات القادمة

 الحب يرحل على متن الوعودالحب يرحل على متن الوعودالحب يرحل على متن الوعودالحب يرحل على متن الوعود ووحدهووحدهووحدهووحده

 طائرة لم تعلن عنها مظيفةطائرة لم تعلن عنها مظيفةطائرة لم تعلن عنها مظيفةطائرة لم تعلن عنها مظيفة

 وال كتابات مضيئةوال كتابات مضيئةوال كتابات مضيئةوال كتابات مضيئة

 لتلك الذاكرة أن تنسحبلتلك الذاكرة أن تنسحبلتلك الذاكرة أن تنسحبلتلك الذاكرة أن تنسحب فكيففكيففكيففكيف

 ا يسافر الحبا يسافر الحبا يسافر الحبا يسافر الحبعندمعندمعندمعندم

 كل األبواب تصلح للرحيلكل األبواب تصلح للرحيلكل األبواب تصلح للرحيلكل األبواب تصلح للرحيل

 الممرات تؤدي لما بعد الحدودالممرات تؤدي لما بعد الحدودالممرات تؤدي لما بعد الحدودالممرات تؤدي لما بعد الحدود وكلوكلوكلوكل

 ! أين نفترقأين نفترقأين نفترقأين نفترق.. .. .. .. فهل يهم اآلنفهل يهم اآلنفهل يهم اآلنفهل يهم اآلن

 

 طائرةطائرةطائرةطائرة على مدرجعلى مدرجعلى مدرجعلى مدرج

 يسبقك الحب ويحجز له مكانا إلى جواركيسبقك الحب ويحجز له مكانا إلى جواركيسبقك الحب ويحجز له مكانا إلى جواركيسبقك الحب ويحجز له مكانا إلى جوارك

 قبل أن تنطلققبل أن تنطلققبل أن تنطلققبل أن تنطلق



 حزام أمانحزام أمانحزام أمانحزام أمان يلف حولك ذراعيهيلف حولك ذراعيهيلف حولك ذراعيهيلف حولك ذراعيه

 يتقفد صدرية النجدةيتقفد صدرية النجدةيتقفد صدرية النجدةيتقفد صدرية النجدة

 يشعل لك سيجارك المفضليشعل لك سيجارك المفضليشعل لك سيجارك المفضليشعل لك سيجارك المفضل

 للضجرللضجرللضجرللضجر يقرأ لك جريدة جاهزةيقرأ لك جريدة جاهزةيقرأ لك جريدة جاهزةيقرأ لك جريدة جاهزة

 يجيبك عن أسئلة لم تطرحهايجيبك عن أسئلة لم تطرحهايجيبك عن أسئلة لم تطرحهايجيبك عن أسئلة لم تطرحها

 يعطيك الساعة بتوقيت قارتينيعطيك الساعة بتوقيت قارتينيعطيك الساعة بتوقيت قارتينيعطيك الساعة بتوقيت قارتين

 عنكعنكعنكعنك ويتنهد نيابةويتنهد نيابةويتنهد نيابةويتنهد نيابة

 ينزل ستائر النوافذ الصغيرةينزل ستائر النوافذ الصغيرةينزل ستائر النوافذ الصغيرةينزل ستائر النوافذ الصغيرة

 ليمنعك من النظرليمنعك من النظرليمنعك من النظرليمنعك من النظر

 تتذكرتتذكرتتذكرتتذكر يخاف عليك أنيخاف عليك أنيخاف عليك أنيخاف عليك أن

 في مطارفي مطارفي مطارفي مطار.. .. .. .. أنثى طائرة جاثمةأنثى طائرة جاثمةأنثى طائرة جاثمةأنثى طائرة جاثمة

 

 ..وتدريوتدريوتدريوتدري

 عشقيعشقيعشقيعشقي أنت اآلن تحلق على تضاريسأنت اآلن تحلق على تضاريسأنت اآلن تحلق على تضاريسأنت اآلن تحلق على تضاريس

 على ىارتفاع قدره ألف مستحيلعلى ىارتفاع قدره ألف مستحيلعلى ىارتفاع قدره ألف مستحيلعلى ىارتفاع قدره ألف مستحيل

 والف قصة هي قصتناوالف قصة هي قصتناوالف قصة هي قصتناوالف قصة هي قصتنا

 الهوائية بعديالهوائية بعديالهوائية بعديالهوائية بعدي فاحذر المطباتفاحذر المطباتفاحذر المطباتفاحذر المطبات

 غيريغيريغيريغيري.. .. .. .. ال شيء تحتكال شيء تحتكال شيء تحتكال شيء تحتك

 الميكروفونالميكروفونالميكروفونالميكروفون فال تصغ لما تقوله المضيفة علىفال تصغ لما تقوله المضيفة علىفال تصغ لما تقوله المضيفة علىفال تصغ لما تقوله المضيفة على

 أنت لم تغادر حدودي االقليمية بعدأنت لم تغادر حدودي االقليمية بعدأنت لم تغادر حدودي االقليمية بعدأنت لم تغادر حدودي االقليمية بعد

 والحلموالحلموالحلموالحلم مازلت هنا معلقا بين الواقعمازلت هنا معلقا بين الواقعمازلت هنا معلقا بين الواقعمازلت هنا معلقا بين الواقع



 ومطارومطارومطارومطار.. .. .. .. بين مطار بين مطار بين مطار بين مطار 

 وامرأة تحترف االنتظاروامرأة تحترف االنتظاروامرأة تحترف االنتظاروامرأة تحترف االنتظار

 دونيدونيدونيدوني عندما تأخذ طائرةعندما تأخذ طائرةعندما تأخذ طائرةعندما تأخذ طائرة

 ال تسأل عن رقم الرحلةال تسأل عن رقم الرحلةال تسأل عن رقم الرحلةال تسأل عن رقم الرحلة

 ال تحجز مكانا واحداال تحجز مكانا واحداال تحجز مكانا واحداال تحجز مكانا واحدا

 مسبقامسبقامسبقامسبقا هتكهتكهتكهتكال تختر وجال تختر وجال تختر وجال تختر وج

 سيخطف حبي طائرتك حيث كنتسيخطف حبي طائرتك حيث كنتسيخطف حبي طائرتك حيث كنتسيخطف حبي طائرتك حيث كنت

 سيغير وجهتك نحويسيغير وجهتك نحويسيغير وجهتك نحويسيغير وجهتك نحوي

 مطار للذكرىمطار للذكرىمطار للذكرىمطار للذكرى ويجبرك على النزول فيويجبرك على النزول فيويجبرك على النزول فيويجبرك على النزول في

 ال تحلق هكذا دون انتباه على مساحات جرحيال تحلق هكذا دون انتباه على مساحات جرحيال تحلق هكذا دون انتباه على مساحات جرحيال تحلق هكذا دون انتباه على مساحات جرحي

 بعدكبعدكبعدكبعدك مغلقة هذه الذاكرةمغلقة هذه الذاكرةمغلقة هذه الذاكرةمغلقة هذه الذاكرة

 في وجه المالحة الجويةفي وجه المالحة الجويةفي وجه المالحة الجويةفي وجه المالحة الجوية

 مغلقة كل المطارات التي لم نطاها معامغلقة كل المطارات التي لم نطاها معامغلقة كل المطارات التي لم نطاها معامغلقة كل المطارات التي لم نطاها معا

 بعدك نزول الطائراتبعدك نزول الطائراتبعدك نزول الطائراتبعدك نزول الطائرات موجعموجعموجعموجع

 موجع معك ذلك اإلقالعموجع معك ذلك اإلقالعموجع معك ذلك اإلقالعموجع معك ذلك اإلقالع

 ..مروحيةمروحيةمروحيةمروحية حبك دائما كأنين طائرةحبك دائما كأنين طائرةحبك دائما كأنين طائرةحبك دائما كأنين طائرةموجع موجع موجع موجع 

 

 انت المسافر دون أمتعة شخصيةانت المسافر دون أمتعة شخصيةانت المسافر دون أمتعة شخصيةانت المسافر دون أمتعة شخصية

 ليليليلي في كل مطار تنتظرك حقيبةفي كل مطار تنتظرك حقيبةفي كل مطار تنتظرك حقيبةفي كل مطار تنتظرك حقيبة

 "! انتبهانتبهانتبهانتبه.. .. .. .. سريع العطبسريع العطبسريع العطبسريع العطب" " " " بملصقات حمراء بملصقات حمراء بملصقات حمراء بملصقات حمراء 

 في حقائبك عدة نسخ منيفي حقائبك عدة نسخ منيفي حقائبك عدة نسخ منيفي حقائبك عدة نسخ مني



 ذاكرتك نساء على حافة البكاءذاكرتك نساء على حافة البكاءذاكرتك نساء على حافة البكاءذاكرتك نساء على حافة البكاء فيفيفيفي

 تحملهن من مطار إلى آخرتحملهن من مطار إلى آخرتحملهن من مطار إلى آخرتحملهن من مطار إلى آخر

 وأخرىوأخرىوأخرىوأخرى تحبهن بين رحلةتحبهن بين رحلةتحبهن بين رحلةتحبهن بين رحلة

 تتمسك باثوابهن لحظة إقالع الطائرةتتمسك باثوابهن لحظة إقالع الطائرةتتمسك باثوابهن لحظة إقالع الطائرةتتمسك باثوابهن لحظة إقالع الطائرة

 ولحظة هبوطهاولحظة هبوطهاولحظة هبوطهاولحظة هبوطها

 ! كلهن أناكلهن أناكلهن أناكلهن أنا.. .. .. .. نساءنساءنساءنساء

        

        

        

 ركوب الخيول البحريةركوب الخيول البحريةركوب الخيول البحريةركوب الخيول البحرية****

 

 على كف موجة جئتنيعلى كف موجة جئتنيعلى كف موجة جئتنيعلى كف موجة جئتني

 بحريا أبيضبحريا أبيضبحريا أبيضبحريا أبيض خيالخيالخيالخيال

 مغرور األشرعة كنتمغرور األشرعة كنتمغرور األشرعة كنتمغرور األشرعة كنت

 وكان البد أال أركب الخيول البحريةوكان البد أال أركب الخيول البحريةوكان البد أال أركب الخيول البحريةوكان البد أال أركب الخيول البحرية

 :بحار متقاعد قالبحار متقاعد قالبحار متقاعد قالبحار متقاعد قال حذنيحذنيحذنيحذني

 التحبي رجال يحب البحرالتحبي رجال يحب البحرالتحبي رجال يحب البحرالتحبي رجال يحب البحر "

 "غرقاغرقاغرقاغرقا أوأوأوأو.. .. .. .. ستموتين قهراستموتين قهراستموتين قهراستموتين قهرا

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

 ولم أسأله يومهاولم أسأله يومهاولم أسأله يومهاولم أسأله يومها

 البحارة حقاالبحارة حقاالبحارة حقاالبحارة حقاهل يتقاعد هل يتقاعد هل يتقاعد هل يتقاعد 



 ! تقاوم المراكب شهوة الغرقتقاوم المراكب شهوة الغرقتقاوم المراكب شهوة الغرقتقاوم المراكب شهوة الغرق وهلوهلوهلوهل

 

 ..أسألكأسألكأسألكأسألك

 كم من امرأة قبلت صدقا وكذباكم من امرأة قبلت صدقا وكذباكم من امرأة قبلت صدقا وكذباكم من امرأة قبلت صدقا وكذبا

 أن تصلنيأن تصلنيأن تصلنيأن تصلني قبلقبلقبلقبل

  كم امرأة تزوجت شرعا وخلسةكم امرأة تزوجت شرعا وخلسةكم امرأة تزوجت شرعا وخلسةكم امرأة تزوجت شرعا وخلسة

 قبل أن تطلب يديقبل أن تطلب يديقبل أن تطلب يديقبل أن تطلب يدي

 "الالالال " كم من امراة قالت لككم من امراة قالت لككم من امراة قالت لككم من امراة قالت لك

 "نعمنعمنعمنعم" " " " وكانت تعني وكانت تعني وكانت تعني وكانت تعني 

 وإذا بك تقع في حب امرأة ال تخشى الكلماتوإذا بك تقع في حب امرأة ال تخشى الكلماتوإذا بك تقع في حب امرأة ال تخشى الكلماتوإذا بك تقع في حب امرأة ال تخشى الكلمات

 لها في حضرة البحرلها في حضرة البحرلها في حضرة البحرلها في حضرة البحر فتقولفتقولفتقولفتقول

 "أنت ليأنت ليأنت ليأنت لي "

 

 ي مركب خرافي جمعناي مركب خرافي جمعناي مركب خرافي جمعناي مركب خرافي جمعنااااا

 لماذا تريدنيلماذا تريدنيلماذا تريدنيلماذا تريدني .. لم أسألك يومهالم أسألك يومهالم أسألك يومهالم أسألك يومها

 إن كنت احبكإن كنت احبكإن كنت احبكإن كنت احبك.. .. .. .. لم تسألنيلم تسألنيلم تسألنيلم تسألني

 اشرت للبحر فقط وقلتاشرت للبحر فقط وقلتاشرت للبحر فقط وقلتاشرت للبحر فقط وقلت

 "؟؟؟؟........تحبينهتحبينهتحبينهتحبينه هلهلهلهل "

 فتنهدت األمواج داخليفتنهدت األمواج داخليفتنهدت األمواج داخليفتنهدت األمواج داخلي

 ..وضحك البحروضحك البحروضحك البحروضحك البحر

 ! وحده كان يعرفنيوحده كان يعرفنيوحده كان يعرفنيوحده كان يعرفني



 

 كنت أنثى حدودها البحركنت أنثى حدودها البحركنت أنثى حدودها البحركنت أنثى حدودها البحر

 بالسطوبالسطوبالسطوبالسطو وأعالمها شراع القراصنة الواعدوأعالمها شراع القراصنة الواعدوأعالمها شراع القراصنة الواعدوأعالمها شراع القراصنة الواعد

 بالموجبالموجبالموجبالموج.. .. .. .. ونشيدها ارتطام الموج ونشيدها ارتطام الموج ونشيدها ارتطام الموج ونشيدها ارتطام الموج 

 للرغبةللرغبةللرغبةللرغبة بيت لها غير مدخل سريبيت لها غير مدخل سريبيت لها غير مدخل سريبيت لها غير مدخل سري    والوالوالوال

 ..تنام فيه اآللهة والمرجانتنام فيه اآللهة والمرجانتنام فيه اآللهة والمرجانتنام فيه اآللهة والمرجان

 وبواخر جاءت كي تغرقوبواخر جاءت كي تغرقوبواخر جاءت كي تغرقوبواخر جاءت كي تغرق

 ..فلم أجبكفلم أجبكفلم أجبكفلم أجبك

 شهر الكذبشهر الكذبشهر الكذبشهر الكذب.. .. .. .. بنت نيسانبنت نيسانبنت نيسانبنت نيسان أناأناأناأنا

 وليس من عادة األسماك أن تصدقوليس من عادة األسماك أن تصدقوليس من عادة األسماك أن تصدقوليس من عادة األسماك أن تصدق

 

 ..قلت فجأةقلت فجأةقلت فجأةقلت فجأة

 من تكونين؟من تكونين؟من تكونين؟من تكونين؟.. .. .. .. أخافكأخافكأخافكأخافك -

 ..كان البحر يبتلعنا معاكان البحر يبتلعنا معاكان البحر يبتلعنا معاكان البحر يبتلعنا معا

 وكنت أعرفك بنفسيوكنت أعرفك بنفسيوكنت أعرفك بنفسيوكنت أعرفك بنفسي

 طعمها المميز الملحطعمها المميز الملحطعمها المميز الملحطعمها المميز الملح أنا امرأةأنا امرأةأنا امرأةأنا امرأة -

 المفضل األزرقالمفضل األزرقالمفضل األزرقالمفضل األزرقلونها لونها لونها لونها 

 ثوبها األعشاب البحريةثوبها األعشاب البحريةثوبها األعشاب البحريةثوبها األعشاب البحرية

 جهلها للسباحةجهلها للسباحةجهلها للسباحةجهلها للسباحة عقدتهاعقدتهاعقدتهاعقدتها

 أمنيتها وضعك في اكواريومأمنيتها وضعك في اكواريومأمنيتها وضعك في اكواريومأمنيتها وضعك في اكواريوم

 ..هوايتهاهوايتهاهوايتهاهوايتها



 وأنت؟وأنت؟وأنت؟وأنت؟ ..لنقل وهم الغرقلنقل وهم الغرقلنقل وهم الغرقلنقل وهم الغرق

 ! لم تكن لي هواية قبلكلم تكن لي هواية قبلكلم تكن لي هواية قبلكلم تكن لي هواية قبلك.. .. .. .. أناأناأناأنا -

 ..ال تقل هذا لسمكةال تقل هذا لسمكةال تقل هذا لسمكةال تقل هذا لسمكة -

 ! يكذبيكذبيكذبيكذب من حق بحار انمن حق بحار انمن حق بحار انمن حق بحار ان

 عندما نفترقعندما نفترقعندما نفترقعندما نفترق

 ال تركب غرورك بعديال تركب غرورك بعديال تركب غرورك بعديال تركب غرورك بعدي

 النسيانالنسيانالنسيانالنسيان لن يوصلك زورق إلىلن يوصلك زورق إلىلن يوصلك زورق إلىلن يوصلك زورق إلى

 يمية أنايمية أنايمية أنايمية أنامياهك اإلقلمياهك اإلقلمياهك اإلقلمياهك اإلقل

 فلم االبحار سيديفلم االبحار سيديفلم االبحار سيديفلم االبحار سيدي

 البحرالبحرالبحرالبحر كل األنهار تصب فيكل األنهار تصب فيكل األنهار تصب فيكل األنهار تصب في

 ! عنديعنديعنديعندي........وبحارك البد أن تنتهي وبحارك البد أن تنتهي وبحارك البد أن تنتهي وبحارك البد أن تنتهي 

        

        

        

 تحدتحدتحدتحد****

 

 وتحديتني قلتوتحديتني قلتوتحديتني قلتوتحديتني قلت

 الليليةالليليةالليليةالليلية أيتها الفراشةأيتها الفراشةأيتها الفراشةأيتها الفراشة "

 "ستموتين مأخوذة بالنورستموتين مأخوذة بالنورستموتين مأخوذة بالنورستموتين مأخوذة بالنور

 وتحديتك قلتوتحديتك قلتوتحديتك قلتوتحديتك قلت

 الشمسالشمسالشمسالشمس أناأناأناأنا.. .. .. .. يا عبدا الشمسيا عبدا الشمسيا عبدا الشمسيا عبدا الشمس "



 "ستموت مبهورا بيستموت مبهورا بيستموت مبهورا بيستموت مبهورا بي

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

  فأغلقت أنت كل النوافذفأغلقت أنت كل النوافذفأغلقت أنت كل النوافذفأغلقت أنت كل النوافذ

 وأطفأت أنا كل المصاييحوأطفأت أنا كل المصاييحوأطفأت أنا كل المصاييحوأطفأت أنا كل المصاييح

 ومتنا معاومتنا معاومتنا معاومتنا معا

 ! ال غيرال غيرال غيرال غير.. .. .. .. ماخوذين بالتحدي ماخوذين بالتحدي ماخوذين بالتحدي ماخوذين بالتحدي 

 

 وخوفتني بالشوقوخوفتني بالشوقوخوفتني بالشوقوخوفتني بالشوق

 :قلتقلتقلتقلت

 وشمت بشفاهي جسدكوشمت بشفاهي جسدكوشمت بشفاهي جسدكوشمت بشفاهي جسدك "

 الطقوسالطقوسالطقوسالطقوس يا امرأة محمومةيا امرأة محمومةيا امرأة محمومةيا امرأة محمومة

 أشرعتكأشرعتكأشرعتكأشرعتك.. .. .. .. أنا من احرق بيد واحدة أنا من احرق بيد واحدة أنا من احرق بيد واحدة أنا من احرق بيد واحدة 

 ستعودين إلي زحفا على الجرحستعودين إلي زحفا على الجرحستعودين إلي زحفا على الجرحستعودين إلي زحفا على الجرح

 ! امرأة تعشق في سرها القراصنةامرأة تعشق في سرها القراصنةامرأة تعشق في سرها القراصنةامرأة تعشق في سرها القراصنة فكلفكلفكلفكل

 

 :وضحكت كثيرا قلتوضحكت كثيرا قلتوضحكت كثيرا قلتوضحكت كثيرا قلت

 سأغيرك سيديسأغيرك سيديسأغيرك سيديسأغيرك سيدي

 الزواحف جلدهاالزواحف جلدهاالزواحف جلدهاالزواحف جلدها كما تغيركما تغيركما تغيركما تغير

 كما تغير امرأة جوربهاكما تغير امرأة جوربهاكما تغير امرأة جوربهاكما تغير امرأة جوربها

 مرفأمرفأمرفأمرفأ كما يغير البحارة قلبهم عند كلكما يغير البحارة قلبهم عند كلكما يغير البحارة قلبهم عند كلكما يغير البحارة قلبهم عند كل

 كما تغير األشجار اوراقهاكما تغير األشجار اوراقهاكما تغير األشجار اوراقهاكما تغير األشجار اوراقها



 كما تغير الصحراء حدودهاكما تغير الصحراء حدودهاكما تغير الصحراء حدودهاكما تغير الصحراء حدودها

 ! القراصنةالقراصنةالقراصنةالقراصنة.. .. .. .. االميراتاالميراتاالميراتاالميرات كما تغيركما تغيركما تغيركما تغير

 

 وهددتني بالعشقوهددتني بالعشقوهددتني بالعشقوهددتني بالعشق

 الغربيةالغربيةالغربيةالغربية باللذة الشقراء واألسرةباللذة الشقراء واألسرةباللذة الشقراء واألسرةباللذة الشقراء واألسرة

 بالنساء الالئي ال يلبسن غير عريهنبالنساء الالئي ال يلبسن غير عريهنبالنساء الالئي ال يلبسن غير عريهنبالنساء الالئي ال يلبسن غير عريهن

 وبالعيون التيوبالعيون التيوبالعيون التيوبالعيون التي

 بنظرةبنظرةبنظرةبنظرة عنقكعنقكعنقكعنقكتفك ربطة تفك ربطة تفك ربطة تفك ربطة 

 ولوحت لك بالحسرةولوحت لك بالحسرةولوحت لك بالحسرةولوحت لك بالحسرة

 بروعة المستحيلبروعة المستحيلبروعة المستحيلبروعة المستحيل

 

 بالحلمبالحلمبالحلمبالحلم فقطفقطفقطفقط.. .. .. .. بالحلم بالحلم بالحلم بالحلم 

 وحرائق الجسد الذي يشعله الالممكنوحرائق الجسد الذي يشعله الالممكنوحرائق الجسد الذي يشعله الالممكنوحرائق الجسد الذي يشعله الالممكن

 ! وكل ما تخفيه عباءة عربيةوكل ما تخفيه عباءة عربيةوكل ما تخفيه عباءة عربيةوكل ما تخفيه عباءة عربية

 

 :وقلتوقلتوقلتوقلت

 التحبي رجال تسكنه الصحراءالتحبي رجال تسكنه الصحراءالتحبي رجال تسكنه الصحراءالتحبي رجال تسكنه الصحراء "

 ..ستموتين قهراستموتين قهراستموتين قهراستموتين قهرا

 "! أو ظمأأو ظمأأو ظمأأو ظمأ

 وأخذت عنك الوصيةوأخذت عنك الوصيةوأخذت عنك الوصيةوأخذت عنك الوصية

 غادرت خيمتك لكنغادرت خيمتك لكنغادرت خيمتك لكنغادرت خيمتك لكن



 لم أخلع بداوتيلم أخلع بداوتيلم أخلع بداوتيلم أخلع بداوتي

 االولىاالولىاالولىاالولى وال رغبتيوال رغبتيوال رغبتيوال رغبتي

 فقطفقطفقطفقطتعودت تعودت تعودت تعودت 

 أن أحذر الواحات الوهميةأن أحذر الواحات الوهميةأن أحذر الواحات الوهميةأن أحذر الواحات الوهمية

 ..بالحبربالحبربالحبربالحبر وأن أرتويوأن أرتويوأن أرتويوأن أرتوي

 

 :وقلتوقلتوقلتوقلت

 عندما يعن لي أنك أوغلت في الشوق المستحيلعندما يعن لي أنك أوغلت في الشوق المستحيلعندما يعن لي أنك أوغلت في الشوق المستحيلعندما يعن لي أنك أوغلت في الشوق المستحيل"

  الكلمات القاتلة إليكالكلمات القاتلة إليكالكلمات القاتلة إليكالكلمات القاتلة إليك لن أخط سوىلن أخط سوىلن أخط سوىلن أخط سوى

 فاكتبي ما شئت سيدتيفاكتبي ما شئت سيدتيفاكتبي ما شئت سيدتيفاكتبي ما شئت سيدتي

 "بالصمتبالصمتبالصمتبالصمت ..قررت ان أقتلكقررت ان أقتلكقررت ان أقتلكقررت ان أقتلك

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

 ولم أوغل سوى في التحديولم أوغل سوى في التحديولم أوغل سوى في التحديولم أوغل سوى في التحدي

 عليك محبرة الكلماتعليك محبرة الكلماتعليك محبرة الكلماتعليك محبرة الكلمات قلبتقلبتقلبتقلبت

 ا أنت ذا موشم بدميا أنت ذا موشم بدميا أنت ذا موشم بدميا أنت ذا موشم بدميوهوهوهوه

 – مألتنيمألتنيمألتنيمألتني من جملة مامن جملة مامن جملة مامن جملة ما    - - - - كان البد أال تمألني كان البد أال تمألني كان البد أال تمألني كان البد أال تمألني 

 ! بالحبربالحبربالحبربالحبر

 

 وأذكر في البدءوأذكر في البدءوأذكر في البدءوأذكر في البدء

 ضربت لي موعدا على عجلضربت لي موعدا على عجلضربت لي موعدا على عجلضربت لي موعدا على عجل

 لهزيمتي بدلتك األجمللهزيمتي بدلتك األجمللهزيمتي بدلتك األجمللهزيمتي بدلتك األجمل ولبستولبستولبستولبست



  وربطة عنق تتماشى مع منديلوربطة عنق تتماشى مع منديلوربطة عنق تتماشى مع منديلوربطة عنق تتماشى مع منديل

 – كما وضعتنيكما وضعتنيكما وضعتنيكما وضعتني    - - - - وضعته وضعته وضعته وضعته 

 جيب سترتك الحريريةجيب سترتك الحريريةجيب سترتك الحريريةجيب سترتك الحريرية فيفيفيفي

 "إيف سان لورانإيف سان لورانإيف سان لورانإيف سان لوران" " " " كنت تتتحداني بــ كنت تتتحداني بــ كنت تتتحداني بــ كنت تتتحداني بــ 

 الذيالذيالذيالذي وأتحداك بجديوأتحداك بجديوأتحداك بجديوأتحداك بجدي

 كان يحكم مدينة بعقالهكان يحكم مدينة بعقالهكان يحكم مدينة بعقالهكان يحكم مدينة بعقاله

 ! وبياض برنسه فقطوبياض برنسه فقطوبياض برنسه فقطوبياض برنسه فقط

 

 يومهايومهايومهايومها

 وفكرتوفكرتوفكرتوفكرت تأملتكتأملتكتأملتكتأملتك

 ! أللبسكأللبسكأللبسكأللبسك.. .. .. .. كان البد أال أخلع عقلي ذلك الصباحكان البد أال أخلع عقلي ذلك الصباحكان البد أال أخلع عقلي ذلك الصباحكان البد أال أخلع عقلي ذلك الصباح

 ..لكني فعلتلكني فعلتلكني فعلتلكني فعلت

 

 رجال يسكننيرجال يسكننيرجال يسكننيرجال يسكنني يايايايا

 وتسكنه الصحراءوتسكنه الصحراءوتسكنه الصحراءوتسكنه الصحراء

 إرتو من اي نبع شئت سيديإرتو من اي نبع شئت سيديإرتو من اي نبع شئت سيديإرتو من اي نبع شئت سيدي

 من علب الكوكا كوالمن علب الكوكا كوالمن علب الكوكا كوالمن علب الكوكا كوال ما شئتما شئتما شئتما شئت    ––––واحتس واقفا واحتس واقفا واحتس واقفا واحتس واقفا 

 لن يطاردك سوى مذاق القهوة العربيةلن يطاردك سوى مذاق القهوة العربيةلن يطاردك سوى مذاق القهوة العربيةلن يطاردك سوى مذاق القهوة العربية

 ليليليلي إال ظمأإال ظمأإال ظمأإال ظمأولن تزيد ولن تزيد ولن تزيد ولن تزيد 

 

 إلبس ما شئت من الكذبإلبس ما شئت من الكذبإلبس ما شئت من الكذبإلبس ما شئت من الكذب



 إقرأ ما شئت من الكتبإقرأ ما شئت من الكتبإقرأ ما شئت من الكتبإقرأ ما شئت من الكتب

 النساءالنساءالنساءالنساء طالع ما شئت منطالع ما شئت منطالع ما شئت منطالع ما شئت من

 قلب عواصم العالمقلب عواصم العالمقلب عواصم العالمقلب عواصم العالم

 وتوسد خرائطه في سريروتوسد خرائطه في سريروتوسد خرائطه في سريروتوسد خرائطه في سرير

 العربيالعربيالعربيالعربي أقسم بجسديأقسم بجسديأقسم بجسديأقسم بجسدي

 وبجوعك الشرقيوبجوعك الشرقيوبجوعك الشرقيوبجوعك الشرقي

 أنك ما خلوت بنفسك إالأنك ما خلوت بنفسك إالأنك ما خلوت بنفسك إالأنك ما خلوت بنفسك إال

 طلقت كل النساءطلقت كل النساءطلقت كل النساءطلقت كل النساء

 ! لتنفرد بيلتنفرد بيلتنفرد بيلتنفرد بي

 
 

        

 أوقاتأوقاتأوقاتأوقات****

 

 ..ال تنتظرال تنتظرال تنتظرال تنتظر

 لم يعد لهذا الوقت وقتلم يعد لهذا الوقت وقتلم يعد لهذا الوقت وقتلم يعد لهذا الوقت وقت

 تذكرناتذكرناتذكرناتذكرنا باريس لم تعدباريس لم تعدباريس لم تعدباريس لم تعد

 وذلك الممروذلك الممروذلك الممروذلك الممر

 الموصل لمتاهات الجسد الواحدالموصل لمتاهات الجسد الواحدالموصل لمتاهات الجسد الواحدالموصل لمتاهات الجسد الواحد

 عبرناه خطاعبرناه خطاعبرناه خطاعبرناه خطا

 سائح شاردسائح شاردسائح شاردسائح شارد كما يخطئكما يخطئكما يخطئكما يخطئ



 يأخذ الميترو ألول مرةيأخذ الميترو ألول مرةيأخذ الميترو ألول مرةيأخذ الميترو ألول مرة

 كما يخطئ مغامركما يخطئ مغامركما يخطئ مغامركما يخطئ مغامر

 قصدقصدقصدقصد يكتشف قارة دونيكتشف قارة دونيكتشف قارة دونيكتشف قارة دون

 

 أخطأ كولمبوسأخطأ كولمبوسأخطأ كولمبوسأخطأ كولمبوس

 اكتشف امريكااكتشف امريكااكتشف امريكااكتشف امريكا

  ومات وهو يعتقدومات وهو يعتقدومات وهو يعتقدومات وهو يعتقد

 الهندالهندالهندالهند أنه اكتشفأنه اكتشفأنه اكتشفأنه اكتشف

 يا لحماقة البحارةيا لحماقة البحارةيا لحماقة البحارةيا لحماقة البحارة

 يموتون دائما في لحظة جهليموتون دائما في لحظة جهليموتون دائما في لحظة جهليموتون دائما في لحظة جهل

 

 ..سفرسفرسفرسفر الوقتالوقتالوقتالوقت

 ب محملة بالحرير والبخورب محملة بالحرير والبخورب محملة بالحرير والبخورب محملة بالحرير والبخورعادت مراكعادت مراكعادت مراكعادت مراك

 ..والتوابلوالتوابلوالتوابلوالتوابل

 حتى القعرحتى القعرحتى القعرحتى القعر وأخرى غرقت بحمولتهاوأخرى غرقت بحمولتهاوأخرى غرقت بحمولتهاوأخرى غرقت بحمولتها

 ضحك البحرضحك البحرضحك البحرضحك البحر

 لما رآنا نبحر على زورق من ورقلما رآنا نبحر على زورق من ورقلما رآنا نبحر على زورق من ورقلما رآنا نبحر على زورق من ورق

  في وجه المنطقفي وجه المنطقفي وجه المنطقفي وجه المنطق ونرفع الكلمات أشرعةونرفع الكلمات أشرعةونرفع الكلمات أشرعةونرفع الكلمات أشرعة

 سخرت منا الريحسخرت منا الريحسخرت منا الريحسخرت منا الريح

 ..قالتقالتقالتقالت

 "! حتما هذا المركب يغرقحتما هذا المركب يغرقحتما هذا المركب يغرقحتما هذا المركب يغرق "



 ليس لهذا السبب غرقناليس لهذا السبب غرقناليس لهذا السبب غرقناليس لهذا السبب غرقنا .. تصورتصورتصورتصور

 ..بلبلبلبل

 

 الوقت مطرالوقت مطرالوقت مطرالوقت مطر

 أمطرت السماء يومهاأمطرت السماء يومهاأمطرت السماء يومهاأمطرت السماء يومها

 غير متوقع للبكاءغير متوقع للبكاءغير متوقع للبكاءغير متوقع للبكاء يوميوميوميومفي في في في 

 سالتكسالتكسالتكسالتك

 ..من منكما المطر؟من منكما المطر؟من منكما المطر؟من منكما المطر؟ "

 ولم تجبولم تجبولم تجبولم تجب

 كثيرا قبلهاكثيرا قبلهاكثيرا قبلهاكثيرا قبلها أذكر أنك حدثتنيأذكر أنك حدثتنيأذكر أنك حدثتنيأذكر أنك حدثتني

 عن باخرة باذخة الثراءعن باخرة باذخة الثراءعن باخرة باذخة الثراءعن باخرة باذخة الثراء

 مفرطة اإلغراءمفرطة اإلغراءمفرطة اإلغراءمفرطة اإلغراء.. .. .. .. شهيةشهيةشهيةشهية

 ابتلعهاابتلعهاابتلعهاابتلعها حتى أن البحرحتى أن البحرحتى أن البحرحتى أن البحر

 ..في أول رحلة لهافي أول رحلة لهافي أول رحلة لهافي أول رحلة لها

 وصنع منها قصرا فاخرا لألسماكوصنع منها قصرا فاخرا لألسماكوصنع منها قصرا فاخرا لألسماكوصنع منها قصرا فاخرا لألسماك

 

 ..شتاءشتاءشتاءشتاء الوقتالوقتالوقتالوقت

 مراكب تغادر السفرمراكب تغادر السفرمراكب تغادر السفرمراكب تغادر السفر

 وغيمة تغادر السماءوغيمة تغادر السماءوغيمة تغادر السماءوغيمة تغادر السماء

 دفاتريدفاتريدفاتريدفاتري يم فييم فييم فييم فيوتأتي كي تقوتأتي كي تقوتأتي كي تقوتأتي كي تق

 وخلف نافذة الخريفوخلف نافذة الخريفوخلف نافذة الخريفوخلف نافذة الخريف



 مطر خفيفمطر خفيفمطر خفيفمطر خفيف

 وحزن يطرق قلبي على مهلوحزن يطرق قلبي على مهلوحزن يطرق قلبي على مهلوحزن يطرق قلبي على مهل

 زجاج الذاكرة المبللزجاج الذاكرة المبللزجاج الذاكرة المبللزجاج الذاكرة المبلل ويترك علىويترك علىويترك علىويترك على

 ورحلورحلورحلورحل.. .. .. .. كلمات خطها الحب كلمات خطها الحب كلمات خطها الحب كلمات خطها الحب 

 

 ..الوقت قدرالوقت قدرالوقت قدرالوقت قدر

 األمواجاألمواجاألمواجاألمواج وهذهوهذهوهذهوهذه

 بالغرق الحتمي واعدةبالغرق الحتمي واعدةبالغرق الحتمي واعدةبالغرق الحتمي واعدة

 اليوماليوماليوماليوم فال تتوقع لنا االبحار عكس الريح بعدفال تتوقع لنا االبحار عكس الريح بعدفال تتوقع لنا االبحار عكس الريح بعدفال تتوقع لنا االبحار عكس الريح بعد

 "التيتانيكالتيتانيكالتيتانيكالتيتانيك""""قدر قدر قدر قدر .. .. .. .. قدرناقدرناقدرناقدرنا

 للحلمللحلمللحلمللحلم قصرا مبحراقصرا مبحراقصرا مبحراقصرا مبحراتلك التي أرادها األثرياء تلك التي أرادها األثرياء تلك التي أرادها األثرياء تلك التي أرادها األثرياء 

 "..وأرادها البحر باخرة لرحلة واحدةوأرادها البحر باخرة لرحلة واحدةوأرادها البحر باخرة لرحلة واحدةوأرادها البحر باخرة لرحلة واحدة

 

 ..الوقت نسيانالوقت نسيانالوقت نسيانالوقت نسيان

  تكون قد نسيت تماماتكون قد نسيت تماماتكون قد نسيت تماماتكون قد نسيت تماما وأخاف أنوأخاف أنوأخاف أنوأخاف أن

 حزن البواخر لحظة الغرقحزن البواخر لحظة الغرقحزن البواخر لحظة الغرقحزن البواخر لحظة الغرق

 تصدقتصدقتصدقتصدق أخاف تلك النبوءة أنأخاف تلك النبوءة أنأخاف تلك النبوءة أنأخاف تلك النبوءة أن

 وينتهي الحب بينناوينتهي الحب بينناوينتهي الحب بينناوينتهي الحب بيننا

 وليمة للبحر والحيتانوليمة للبحر والحيتانوليمة للبحر والحيتانوليمة للبحر والحيتان

 

 ..الوقت ضجرالوقت ضجرالوقت ضجرالوقت ضجر



 البحر قميصهالبحر قميصهالبحر قميصهالبحر قميصه يغلقيغلقيغلقيغلق

 يتفقد أزرار الذكرىيتفقد أزرار الذكرىيتفقد أزرار الذكرىيتفقد أزرار الذكرى

 يغلقها أيضا بإمعانيغلقها أيضا بإمعانيغلقها أيضا بإمعانيغلقها أيضا بإمعان

 إلى الكلماتإلى الكلماتإلى الكلماتإلى الكلمات  يتسرب البحر يتسرب البحر يتسرب البحر يتسرب البحرحتى الحتى الحتى الحتى ال

 ثمثمثمثم

 يرتدي صوته األجمليرتدي صوته األجمليرتدي صوته األجمليرتدي صوته األجمل

 يسأليسأليسأليسأل.. .. .. .. يدير قرص هاتفيدير قرص هاتفيدير قرص هاتفيدير قرص هاتف

 األمواجاألمواجاألمواجاألمواج وتجيبوتجيبوتجيبوتجيب

 ألو نعمألو نعمألو نعمألو نعم -

 

 الوقت ندمالوقت ندمالوقت ندمالوقت ندم

 "نعمنعمنعمنعم""""لماذا نحن نقول دائما لماذا نحن نقول دائما لماذا نحن نقول دائما لماذا نحن نقول دائما 

 على الهاتفعلى الهاتفعلى الهاتفعلى الهاتف عندما نردعندما نردعندما نردعندما نرد

 "الالالال" " " " حتى عندما يكون الوقت حتى عندما يكون الوقت حتى عندما يكون الوقت حتى عندما يكون الوقت 
 

 .. الالالال

 الوقت وداعالوقت وداعالوقت وداعالوقت وداع

 يتسرب عبر خيط الهاتفيتسرب عبر خيط الهاتفيتسرب عبر خيط الهاتفيتسرب عبر خيط الهاتف والملحوالملحوالملحوالملح

 يغزونا صمتا وذهواليغزونا صمتا وذهواليغزونا صمتا وذهواليغزونا صمتا وذهوال

 يوشك أن يبكييوشك أن يبكييوشك أن يبكييوشك أن يبكي

 يتلعثميتلعثميتلعثميتلعثم



 استبداد األسئلةاستبداد األسئلةاستبداد األسئلةاستبداد األسئلة بينبينبينبين

 وارتباك الجوابوارتباك الجوابوارتباك الجوابوارتباك الجواب

 ..يغلق الحب أبوابه دوننايغلق الحب أبوابه دوننايغلق الحب أبوابه دوننايغلق الحب أبوابه دوننا

        

        

        

 آلخر السنةآلخر السنةآلخر السنةآلخر السنة.. .. .. .. قبلة عنقوديةقبلة عنقوديةقبلة عنقوديةقبلة عنقودية****

 

 حبك القادم في نهايات السنةحبك القادم في نهايات السنةحبك القادم في نهايات السنةحبك القادم في نهايات السنة

 كالذواتكالذواتكالذواتكالذوات متاخرامتاخرامتاخرامتاخرا

 مربكا كالخطايامربكا كالخطايامربكا كالخطايامربكا كالخطايا

 مدهشا كالقدرمدهشا كالقدرمدهشا كالقدرمدهشا كالقدر

 حبك حصان وحشيحبك حصان وحشيحبك حصان وحشيحبك حصان وحشي

 والمستحيلوالمستحيلوالمستحيلوالمستحيل يركض بي بين المكنيركض بي بين المكنيركض بي بين المكنيركض بي بين المكن

 ينقلني من شهقة إلى أخرىينقلني من شهقة إلى أخرىينقلني من شهقة إلى أخرىينقلني من شهقة إلى أخرى

 يقفز بالقلب مسبقايقفز بالقلب مسبقايقفز بالقلب مسبقايقفز بالقلب مسبقا

 أخرىأخرىأخرىأخرىسنة سنة سنة سنة 

 على اعتاب الحنينعلى اعتاب الحنينعلى اعتاب الحنينعلى اعتاب الحنين يوقفنييوقفنييوقفنييوقفني

 

 حبك القادم مثل هدايا األعيادحبك القادم مثل هدايا األعيادحبك القادم مثل هدايا األعيادحبك القادم مثل هدايا األعياد

 الملونالملونالملونالملون مغلفا بالورقمغلفا بالورقمغلفا بالورقمغلفا بالورق



 واألشرطة الذهبيةواألشرطة الذهبيةواألشرطة الذهبيةواألشرطة الذهبية

 مغلفا بالحلم الشفافمغلفا بالحلم الشفافمغلفا بالحلم الشفافمغلفا بالحلم الشفاف

 والمواعد الوهميةوالمواعد الوهميةوالمواعد الوهميةوالمواعد الوهمية

 على شجرة العيدعلى شجرة العيدعلى شجرة العيدعلى شجرة العيد معلقامعلقامعلقامعلقا

 بشريط الصدفةبشريط الصدفةبشريط الصدفةبشريط الصدفة

 

 ...حبكحبكحبكحبك

 للقدرللقدرللقدرللقدر تلك الهدية الملغومةتلك الهدية الملغومةتلك الهدية الملغومةتلك الهدية الملغومة

 انفجرت في القلبانفجرت في القلبانفجرت في القلبانفجرت في القلب

 قنبلة عنقودية من نارقنبلة عنقودية من نارقنبلة عنقودية من نارقنبلة عنقودية من نار

 االنتظاراالنتظاراالنتظاراالنتظار وتبعثرت على شفةوتبعثرت على شفةوتبعثرت على شفةوتبعثرت على شفة

 الف قبلة عنقوديةالف قبلة عنقوديةالف قبلة عنقوديةالف قبلة عنقودية

 أللف مستحيلأللف مستحيلأللف مستحيلأللف مستحيل

 

 حبنا العابر للسنةحبنا العابر للسنةحبنا العابر للسنةحبنا العابر للسنة

 ..العابر للقاراتالعابر للقاراتالعابر للقاراتالعابر للقارات حبناحبناحبناحبنا

 العابر لألزمنةالعابر لألزمنةالعابر لألزمنةالعابر لألزمنة

  جردني من ذاكرتيجردني من ذاكرتيجردني من ذاكرتيجردني من ذاكرتي

 سيديسيديسيديسيدي جردني من الصبرجردني من الصبرجردني من الصبرجردني من الصبر

  وألبسني الشوق عباءةوألبسني الشوق عباءةوألبسني الشوق عباءةوألبسني الشوق عباءة

 



 كان البد أال نلتقيكان البد أال نلتقيكان البد أال نلتقيكان البد أال نلتقي

  حتى ال نكتشفحتى ال نكتشفحتى ال نكتشفحتى ال نكتشف

 كنا متشابهين حد الدهشةكنا متشابهين حد الدهشةكنا متشابهين حد الدهشةكنا متشابهين حد الدهشة كمكمكمكم

 حد الخوفحد الخوفحد الخوفحد الخوف

 كان البد أال نلتقيكان البد أال نلتقيكان البد أال نلتقيكان البد أال نلتقي

 ! مع انفسنامع انفسنامع انفسنامع انفسنا.. .. .. .. وعدوعدوعدوعدالمالمالمالم حتى نخلف ذلكحتى نخلف ذلكحتى نخلف ذلكحتى نخلف ذلك

 

 أنت الذي حجزت القلب مسبقا بوعدأنت الذي حجزت القلب مسبقا بوعدأنت الذي حجزت القلب مسبقا بوعدأنت الذي حجزت القلب مسبقا بوعد

 طاولتكطاولتكطاولتكطاولتك احجز لي مكانا علىاحجز لي مكانا علىاحجز لي مكانا علىاحجز لي مكانا على

 في ليلة آخر السنةفي ليلة آخر السنةفي ليلة آخر السنةفي ليلة آخر السنة

 هنالك من حجز طاولة للفرحهنالك من حجز طاولة للفرحهنالك من حجز طاولة للفرحهنالك من حجز طاولة للفرح

 للوهمللوهمللوهمللوهم هنالك من حجز طاولةهنالك من حجز طاولةهنالك من حجز طاولةهنالك من حجز طاولة

 وأخر للنسيانوأخر للنسيانوأخر للنسيانوأخر للنسيان

 احجز لنا طاولة للذكرى سيدياحجز لنا طاولة للذكرى سيدياحجز لنا طاولة للذكرى سيدياحجز لنا طاولة للذكرى سيدي

 للحلمللحلمللحلمللحلم احجز لنا طاولةاحجز لنا طاولةاحجز لنا طاولةاحجز لنا طاولة

 

 إلبس دهشتك وتعالإلبس دهشتك وتعالإلبس دهشتك وتعالإلبس دهشتك وتعال

 ضع عطرك الذي استثارني األكثرضع عطرك الذي استثارني األكثرضع عطرك الذي استثارني األكثرضع عطرك الذي استثارني األكثر

 بيننابيننابيننابيننا ضباب تبغكضباب تبغكضباب تبغكضباب تبغك.. .. .. .. ضعضعضعضع

 وقل كالما مربكاوقل كالما مربكاوقل كالما مربكاوقل كالما مربكا

 قل كلمتينقل كلمتينقل كلمتينقل كلمتين



 ..كلمةكلمةكلمةكلمة

 وانظر إلي أكثروانظر إلي أكثروانظر إلي أكثروانظر إلي أكثر

 محجوزة لرجل واحدمحجوزة لرجل واحدمحجوزة لرجل واحدمحجوزة لرجل واحد كل الطاوالتكل الطاوالتكل الطاوالتكل الطاوالت

 كل الكمنجات تعزف المرأة واحدةكل الكمنجات تعزف المرأة واحدةكل الكمنجات تعزف المرأة واحدةكل الكمنجات تعزف المرأة واحدة

 فانظرفانظرفانظرفانظر

 يستظيفنايستظيفنايستظيفنايستظيفنا الحبالحبالحبالحب

 إمنحني ذراعك راقصنيإمنحني ذراعك راقصنيإمنحني ذراعك راقصنيإمنحني ذراعك راقصني

 

 هل تدريهل تدريهل تدريهل تدري

 لكل رقصة بوحلكل رقصة بوحلكل رقصة بوحلكل رقصة بوح

 وحده يشبهناوحده يشبهناوحده يشبهناوحده يشبهنا " التانغوالتانغوالتانغوالتانغو" " " " وووو

 في شراسة عشقنا الصامتفي شراسة عشقنا الصامتفي شراسة عشقنا الصامتفي شراسة عشقنا الصامت

 فاصمتفاصمتفاصمتفاصمت

 األرجنتيناألرجنتيناألرجنتيناألرجنتين القادمة منالقادمة منالقادمة منالقادمة منودع هذه الحمى ودع هذه الحمى ودع هذه الحمى ودع هذه الحمى 

 تحملناتحملناتحملناتحملنا

 تقربنيتقربنيتقربنيتقربني.. .. .. .. تبعدني عنكتبعدني عنكتبعدني عنكتبعدني عنك

 دوائر شهوةدوائر شهوةدوائر شهوةدوائر شهوة

 من الموسلينمن الموسلينمن الموسلينمن الموسلين

 ما أجملنا معاما أجملنا معاما أجملنا معاما أجملنا معا.. .. .. .. تدريتدريتدريتدري هلهلهلهل

 لراقصتني حتى الصبحلراقصتني حتى الصبحلراقصتني حتى الصبحلراقصتني حتى الصبح.. .. .. .. لو تدريلو تدريلو تدريلو تدري

 



 لن تدريلن تدريلن تدريلن تدري

 باريس الليلة حد الحزنباريس الليلة حد الحزنباريس الليلة حد الحزنباريس الليلة حد الحزن نشوىنشوىنشوىنشوى

 صافية حد الوحدةصافية حد الوحدةصافية حد الوحدةصافية حد الوحدة

  "النور إيفيلالنور إيفيلالنور إيفيلالنور إيفيل""""وهذه وهذه وهذه وهذه 

 تتبرجتتبرجتتبرجتتبرج عجوزعجوزعجوزعجوز

 تلف نفسها بفستان صيق من األضواءتلف نفسها بفستان صيق من األضواءتلف نفسها بفستان صيق من األضواءتلف نفسها بفستان صيق من األضواء

 ححححال تغري سوى السواال تغري سوى السواال تغري سوى السواال تغري سوى السوا

 عن الفرح الليلةعن الفرح الليلةعن الفرح الليلةعن الفرح الليلة وعبثا تراودنيوعبثا تراودنيوعبثا تراودنيوعبثا تراودني

 

 ..لن تدريلن تدريلن تدريلن تدري

 كم اكره صخب المدن الغربيةكم اكره صخب المدن الغربيةكم اكره صخب المدن الغربيةكم اكره صخب المدن الغربية

 الفرح المعلبالفرح المعلبالفرح المعلبالفرح المعلب كم اكره طقوسكم اكره طقوسكم اكره طقوسكم اكره طقوس

 وتلك الطرابس البهلوانيةوتلك الطرابس البهلوانيةوتلك الطرابس البهلوانيةوتلك الطرابس البهلوانية

 وتمتدوتمتدوتمتدوتمتد تقصرتقصرتقصرتقصر.. .. .. .. وصفارات الورق التي وصفارات الورق التي وصفارات الورق التي وصفارات الورق التي 

 والفيتامينت الملونة التيوالفيتامينت الملونة التيوالفيتامينت الملونة التيوالفيتامينت الملونة التي

 يرش بها الفرح الجاهز ليلة الميالديرش بها الفرح الجاهز ليلة الميالديرش بها الفرح الجاهز ليلة الميالديرش بها الفرح الجاهز ليلة الميالد

 

 ..أكرهأكرهأكرهأكره كمكمكمكم

 قبل منتصف الليل في مواسم االعيادقبل منتصف الليل في مواسم االعيادقبل منتصف الليل في مواسم االعيادقبل منتصف الليل في مواسم االعياد

 تلك التي يتقاسمها الجميعتلك التي يتقاسمها الجميعتلك التي يتقاسمها الجميعتلك التي يتقاسمها الجميع

 ينتشي بها أحدينتشي بها أحدينتشي بها أحدينتشي بها أحد والوالوالوال



 لو تدريلو تدريلو تدريلو تدري

 ما أحزن الشعراء في كل االعيادما أحزن الشعراء في كل االعيادما أحزن الشعراء في كل االعيادما أحزن الشعراء في كل االعياد

 ..لن تدريلن تدريلن تدريلن تدري

 أكتب شيئا هذا المساءأكتب شيئا هذا المساءأكتب شيئا هذا المساءأكتب شيئا هذا المساء لنلنلنلن

 قررت أن أضرب عن االحساسقررت أن أضرب عن االحساسقررت أن أضرب عن االحساسقررت أن أضرب عن االحساس

 لن أخرجلن أخرجلن أخرجلن أخرج

 لن أرقصلن أرقصلن أرقصلن أرقص

 ولن أفرحولن أفرحولن أفرحولن أفرح.. .. .. .. ايضاايضاايضاايضا لن أبكيلن أبكيلن أبكيلن أبكي

 من األرجحمن األرجحمن األرجحمن األرجح

 أن أنام الليلة قبل الناسأن أنام الليلة قبل الناسأن أنام الليلة قبل الناسأن أنام الليلة قبل الناس

 أتذكرأتذكرأتذكرأتذكر سأحاول أالسأحاول أالسأحاول أالسأحاول أال

 زنزنزنزنسأحاول قدر اإلمكان أال أحسأحاول قدر اإلمكان أال أحسأحاول قدر اإلمكان أال أحسأحاول قدر اإلمكان أال أح

 ..سأحاول أال أتساءلسأحاول أال أتساءلسأحاول أال أتساءلسأحاول أال أتساءل

 ..الليلةالليلةالليلةالليلة ماذا عساك تفعلماذا عساك تفعلماذا عساك تفعلماذا عساك تفعل

        

        

        

 حفل على شرف النسيانحفل على شرف النسيانحفل على شرف النسيانحفل على شرف النسيان****

 

 قررت أن أجرب العصيانقررت أن أجرب العصيانقررت أن أجرب العصيانقررت أن أجرب العصيان

 الفتات ضدكالفتات ضدكالفتات ضدكالفتات ضدك ولن أرفعولن أرفعولن أرفعولن أرفع.. .. .. .. لن أتظاهر لن أتظاهر لن أتظاهر لن أتظاهر 



  فاإلطاحة بكفاإلطاحة بكفاإلطاحة بكفاإلطاحة بك

 انقالب له سرية المتعةانقالب له سرية المتعةانقالب له سرية المتعةانقالب له سرية المتعة

 

 الحرب حربانالحرب حربانالحرب حربانالحرب حربان

 معك باردة جدامعك باردة جدامعك باردة جدامعك باردة جدا وحربيوحربيوحربيوحربي

 فاالنتقام طبق يؤكل باردافاالنتقام طبق يؤكل باردافاالنتقام طبق يؤكل باردافاالنتقام طبق يؤكل باردا

 مطوال كما تستذوق مازه شرقيةمطوال كما تستذوق مازه شرقيةمطوال كما تستذوق مازه شرقيةمطوال كما تستذوق مازه شرقية

 بخدعةبخدعةبخدعةبخدعة.. .. .. .. على الجوععلى الجوععلى الجوععلى الجوع    تحايلتحايلتحايلتحايل إنهإنهإنهإنه

 

 تعالتعالتعالتعال.. .. .. .. يا رجال من برج الكذبيا رجال من برج الكذبيا رجال من برج الكذبيا رجال من برج الكذب

 موعدموعدموعدموعد أتوقع لنا اكثر منأتوقع لنا اكثر منأتوقع لنا اكثر منأتوقع لنا اكثر من

 كأن نلتقي متنكرينكأن نلتقي متنكرينكأن نلتقي متنكرينكأن نلتقي متنكرين

 في ثياب عشاق أخرينفي ثياب عشاق أخرينفي ثياب عشاق أخرينفي ثياب عشاق أخرين

 ..أتوقعأتوقعأتوقعأتوقع

 متلبسين بالذاكرةمتلبسين بالذاكرةمتلبسين بالذاكرةمتلبسين بالذاكرة أن نفاجئ بعضناأن نفاجئ بعضناأن نفاجئ بعضناأن نفاجئ بعضنا

 ..في حفل نقيمه على شرف النسيانفي حفل نقيمه على شرف النسيانفي حفل نقيمه على شرف النسيانفي حفل نقيمه على شرف النسيان

 

 للكذبللكذبللكذبللكذب كل كالم أصبح قابالكل كالم أصبح قابالكل كالم أصبح قابالكل كالم أصبح قابال

 كبدايتنا بدعةكبدايتنا بدعةكبدايتنا بدعةكبدايتنا بدعة........وقطيعتنا وقطيعتنا وقطيعتنا وقطيعتنا 

 نيساننيساننيساننيسان في اولفي اولفي اولفي اولفلماذا ال يكون موعدنا إذن فلماذا ال يكون موعدنا إذن فلماذا ال يكون موعدنا إذن فلماذا ال يكون موعدنا إذن 

 ..وتكون هزيمتي معكوتكون هزيمتي معكوتكون هزيمتي معكوتكون هزيمتي معك



 وانقالبي الفاشل ضدكوانقالبي الفاشل ضدكوانقالبي الفاشل ضدكوانقالبي الفاشل ضدك

  المشتركالمشتركالمشتركالمشترك كذبة أخرى في شهرنا هذاكذبة أخرى في شهرنا هذاكذبة أخرى في شهرنا هذاكذبة أخرى في شهرنا هذا

 

 "عيد التنكرعيد التنكرعيد التنكرعيد التنكر""""وووو" " " " عيد الحبعيد الحبعيد الحبعيد الحب""""تصور اني اكتشفت ان بين تصور اني اكتشفت ان بين تصور اني اكتشفت ان بين تصور اني اكتشفت ان بين 

 فقطفقطفقطفقط يوم واحديوم واحديوم واحديوم واحد

  تساءلتتساءلتتساءلتتساءلت

  أقدر الحب التنكر خلف المساحيق و األقنعةأقدر الحب التنكر خلف المساحيق و األقنعةأقدر الحب التنكر خلف المساحيق و األقنعةأقدر الحب التنكر خلف المساحيق و األقنعة

 للحلم والنسيانللحلم والنسيانللحلم والنسيانللحلم والنسيان أم أنه كرنفالأم أنه كرنفالأم أنه كرنفالأم أنه كرنفال

 وانوانوانوانواأللواأللواأللواألل.. .. .. .. والدهشةوالدهشةوالدهشةوالدهشة.. .. .. .. عربة من الزهورعربة من الزهورعربة من الزهورعربة من الزهور

 اخرىاخرىاخرىاخرى تليها عربةتليها عربةتليها عربةتليها عربة

 تقودها امراة اخرىتقودها امراة اخرىتقودها امراة اخرىتقودها امراة اخرى

 نبايعها أميرة الفرح لموسم واحدنبايعها أميرة الفرح لموسم واحدنبايعها أميرة الفرح لموسم واحدنبايعها أميرة الفرح لموسم واحد

 الورود التيالورود التيالورود التيالورود التي ونصنع لها تاجا منونصنع لها تاجا منونصنع لها تاجا منونصنع لها تاجا من

 ستموت بعد استعراض واحدستموت بعد استعراض واحدستموت بعد استعراض واحدستموت بعد استعراض واحد

 ثم نغلق ابوابنا وننسىثم نغلق ابوابنا وننسىثم نغلق ابوابنا وننسىثم نغلق ابوابنا وننسى

 في مواسم الخريففي مواسم الخريففي مواسم الخريففي مواسم الخريف.. .. .. .. الكرنفاالتالكرنفاالتالكرنفاالتالكرنفاالت حزن اميراتحزن اميراتحزن اميراتحزن اميرات

 

 على شرفك يا سيديعلى شرفك يا سيديعلى شرفك يا سيديعلى شرفك يا سيدي

 المجففةالمجففةالمجففةالمجففة على شرف الوعودعلى شرف الوعودعلى شرف الوعودعلى شرف الوعود

 على شرف الخريفعلى شرف الخريفعلى شرف الخريفعلى شرف الخريف.. .. .. .. على شرف الحزنعلى شرف الحزنعلى شرف الحزنعلى شرف الحزن

 النسيانالنسيانالنسيانالنسيان على شرفعلى شرفعلى شرفعلى شرف.. .. .. .. على شرف العشقعلى شرف العشقعلى شرف العشقعلى شرف العشق



 أدعوك لحفل تنكري في اول نيسانأدعوك لحفل تنكري في اول نيسانأدعوك لحفل تنكري في اول نيسانأدعوك لحفل تنكري في اول نيسان

 يحضره كل من احببنا من قبليحضره كل من احببنا من قبليحضره كل من احببنا من قبليحضره كل من احببنا من قبل

 بايعنا ومن نسينابايعنا ومن نسينابايعنا ومن نسينابايعنا ومن نسينا كل منكل منكل منكل من

 كل من عشقنا ومن بكيناكل من عشقنا ومن بكيناكل من عشقنا ومن بكيناكل من عشقنا ومن بكينا

 المجففةالمجففةالمجففةالمجففة قبل ان نحولهم إلى تيجان من الزهورقبل ان نحولهم إلى تيجان من الزهورقبل ان نحولهم إلى تيجان من الزهورقبل ان نحولهم إلى تيجان من الزهور

 ! حتى ميعاد الدعمة المقبلةحتى ميعاد الدعمة المقبلةحتى ميعاد الدعمة المقبلةحتى ميعاد الدعمة المقبلة.. .. .. .. ونضحكونضحكونضحكونضحك

 

 الضحكالضحكالضحكالضحك على شرفعلى شرفعلى شرفعلى شرف.. .. .. .. على شرف الدمععلى شرف الدمععلى شرف الدمععلى شرف الدمع

 على شرف األرقعلى شرف األرقعلى شرف األرقعلى شرف األرق. . . . ....على شرف السهر على شرف السهر على شرف السهر على شرف السهر 

 مرةمرةمرةمرة على شرف الحماقات التي نكرررها كلعلى شرف الحماقات التي نكرررها كلعلى شرف الحماقات التي نكرررها كلعلى شرف الحماقات التي نكرررها كل

 واأليمان التي نقسم بها كل مرةواأليمان التي نقسم بها كل مرةواأليمان التي نقسم بها كل مرةواأليمان التي نقسم بها كل مرة

 والخيبة التي تتربص بنا كل مرةوالخيبة التي تتربص بنا كل مرةوالخيبة التي تتربص بنا كل مرةوالخيبة التي تتربص بنا كل مرة

 كذبك وكذبيكذبك وكذبيكذبك وكذبيكذبك وكذبي على شرفعلى شرفعلى شرفعلى شرف

 وغروريوغروريوغروريوغروري.. .. .. .. وغروركوغروركوغروركوغرورك

 وجنونيوجنونيوجنونيوجنوني.. .. .. .. وجنونكوجنونكوجنونكوجنونك

 للتعذيبللتعذيبللتعذيبللتعذيب وهوايتنا المشتركةوهوايتنا المشتركةوهوايتنا المشتركةوهوايتنا المشتركة

 نعذب بعضنا بالكذبنعذب بعضنا بالكذبنعذب بعضنا بالكذبنعذب بعضنا بالكذب.. .. .. .. تعالتعالتعالتعال

 ونعلن على بعض النسيانونعلن على بعض النسيانونعلن على بعض النسيانونعلن على بعض النسيان

 .! يسانيسانيسانيسانمن نمن نمن نمن ن في اليوم االولفي اليوم االولفي اليوم االولفي اليوم االول

 

 في حضرة الذين أحبونيفي حضرة الذين أحبونيفي حضرة الذين أحبونيفي حضرة الذين أحبوني



 قلبيقلبيقلبيقلبي وقضوا عمرهم وقوفا على أبوابوقضوا عمرهم وقوفا على أبوابوقضوا عمرهم وقوفا على أبوابوقضوا عمرهم وقوفا على أبواب

 قبل أن تأتي أنتقبل أن تأتي أنتقبل أن تأتي أنتقبل أن تأتي أنت

 وتفتحه بركلة من قدمكوتفتحه بركلة من قدمكوتفتحه بركلة من قدمكوتفتحه بركلة من قدمك

 سأفرد شعري شال إغراءسأفرد شعري شال إغراءسأفرد شعري شال إغراءسأفرد شعري شال إغراء

 ذيل فستاني وأرقص امامكذيل فستاني وأرقص امامكذيل فستاني وأرقص امامكذيل فستاني وأرقص امامك أرفعأرفعأرفعأرفع

 كغجرية حول نار الشهوةكغجرية حول نار الشهوةكغجرية حول نار الشهوةكغجرية حول نار الشهوة

 ووحدك ستعرفنيووحدك ستعرفنيووحدك ستعرفنيووحدك ستعرفني

 القيثار العصبي الذي يعزف ليالقيثار العصبي الذي يعزف ليالقيثار العصبي الذي يعزف ليالقيثار العصبي الذي يعزف لي وتكسروتكسروتكسروتكسر

 

 ..أتوقعأتوقعأتوقعأتوقع

 ..أال تحتج وال تشكوأال تحتج وال تشكوأال تحتج وال تشكوأال تحتج وال تشكو

 .كالعادةكالعادةكالعادةكالعادة    ––––شيئا شيئا شيئا شيئا  أال تقولأال تقولأال تقولأال تقول

 فقد قد تخلع قناعكفقد قد تخلع قناعكفقد قد تخلع قناعكفقد قد تخلع قناعك

 وتصفع رجال يستدرجني للجنونوتصفع رجال يستدرجني للجنونوتصفع رجال يستدرجني للجنونوتصفع رجال يستدرجني للجنون

 فراشة فالمكنوفراشة فالمكنوفراشة فالمكنوفراشة فالمكنو.. .. .. .. يديهيديهيديهيديه فأنتفض بينفأنتفض بينفأنتفض بينفأنتفض بين

 

 ..تعال لذلك الحفل سيديتعال لذلك الحفل سيديتعال لذلك الحفل سيديتعال لذلك الحفل سيدي

 األبطالاألبطالاألبطالاألبطال تنكر في من شئت منتنكر في من شئت منتنكر في من شئت منتنكر في من شئت من

 لن تتعرف عليك امرأة غيريلن تتعرف عليك امرأة غيريلن تتعرف عليك امرأة غيريلن تتعرف عليك امرأة غيري

 سأكون شهرزادسأكون شهرزادسأكون شهرزادسأكون شهرزاد.. .. .. .. كن شهرياركن شهرياركن شهرياركن شهريار

 بنلوببنلوببنلوببنلوب سأكونسأكونسأكونسأكون.. .. .. .. إبليسإبليسإبليسإبليس



 سأكون جوزفينسأكون جوزفينسأكون جوزفينسأكون جوزفين.. .. .. .. كن نابليونكن نابليونكن نابليونكن نابليون

 دليلةدليلةدليلةدليلة    سأكونسأكونسأكونسأكون.. .. .. .. كن شمشونكن شمشونكن شمشونكن شمشون

 من األزياءمن األزياءمن األزياءمن األزياء تعال في ما شئتتعال في ما شئتتعال في ما شئتتعال في ما شئت

 وشم ذراعيك وتعال في زي القراصنةوشم ذراعيك وتعال في زي القراصنةوشم ذراعيك وتعال في زي القراصنةوشم ذراعيك وتعال في زي القراصنة

 ذات يومذات يومذات يومذات يوم سأكون األميرة التي حلمت بخطفهاسأكون األميرة التي حلمت بخطفهاسأكون األميرة التي حلمت بخطفهاسأكون األميرة التي حلمت بخطفها

 تعال في زي امير حزينتعال في زي امير حزينتعال في زي امير حزينتعال في زي امير حزين

 قرونقرونقرونقرون التي تنتظر حافية منذالتي تنتظر حافية منذالتي تنتظر حافية منذالتي تنتظر حافية منذ" " " " سندريلالسندريلالسندريلالسندريلال" " " " سأكون سأكون سأكون سأكون 

 ولن نقول لبعضنا شيئا ذلك المساءولن نقول لبعضنا شيئا ذلك المساءولن نقول لبعضنا شيئا ذلك المساءولن نقول لبعضنا شيئا ذلك المساء

 ! بعضنابعضنابعضنابعضنا حتى ال نتعرف علىحتى ال نتعرف علىحتى ال نتعرف علىحتى ال نتعرف على    - - - - طبعا طبعا طبعا طبعا     ––––فسنكون هناك فسنكون هناك فسنكون هناك فسنكون هناك 

        

        

        

 للحبللحبللحبللحب.. .. .. .. جاهزةجاهزةجاهزةجاهزة    أزرارأزرارأزرارأزرار****

 

 شرقيشرقيشرقيشرقي أنت الذي تكذب بتلقائية مذيعأنت الذي تكذب بتلقائية مذيعأنت الذي تكذب بتلقائية مذيعأنت الذي تكذب بتلقائية مذيع

 وأنا التي أصدقك بحماقة النساءوأنا التي أصدقك بحماقة النساءوأنا التي أصدقك بحماقة النساءوأنا التي أصدقك بحماقة النساء

 ورصيديورصيديورصيديورصيدي كان ال بد أال يصبح كذبك زينتيكان ال بد أال يصبح كذبك زينتيكان ال بد أال يصبح كذبك زينتيكان ال بد أال يصبح كذبك زينتي

 وقطع غياري الذهبية التي ألبسهاوقطع غياري الذهبية التي ألبسهاوقطع غياري الذهبية التي ألبسهاوقطع غياري الذهبية التي ألبسها

 أشالءأشالءأشالءأشالء ألبسها عندما يحولني الحزن إلىألبسها عندما يحولني الحزن إلىألبسها عندما يحولني الحزن إلىألبسها عندما يحولني الحزن إلى

 

 أنت الذي تختار لي كل مرةأنت الذي تختار لي كل مرةأنت الذي تختار لي كل مرةأنت الذي تختار لي كل مرة



 عقدا آللفه في عود أكاذيبكعقدا آللفه في عود أكاذيبكعقدا آللفه في عود أكاذيبكعقدا آللفه في عود أكاذيبك

 قلبكقلبكقلبكقلبككبيرة ومفرغة ككبيرة ومفرغة ككبيرة ومفرغة ككبيرة ومفرغة ك وأقراطاوأقراطاوأقراطاوأقراطا

 وأساور تلبسني إياها قيدا ذهبيا على مقاسكوأساور تلبسني إياها قيدا ذهبيا على مقاسكوأساور تلبسني إياها قيدا ذهبيا على مقاسكوأساور تلبسني إياها قيدا ذهبيا على مقاسك

 قيدكقيدكقيدكقيدك مفرط األناقةمفرط األناقةمفرط األناقةمفرط األناقة

 هبني مرةهبني مرةهبني مرةهبني مرة

 وعريهاوعريهاوعريهاوعريها.. .. .. .. بساطة الحريةبساطة الحريةبساطة الحريةبساطة الحرية

 

 بيتيبيتيبيتيبيتي أحسد كل اآللت المنزلية فيأحسد كل اآللت المنزلية فيأحسد كل اآللت المنزلية فيأحسد كل اآللت المنزلية في

 فكلما ازدادت أزراراها تقلصت نزواتهافكلما ازدادت أزراراها تقلصت نزواتهافكلما ازدادت أزراراها تقلصت نزواتهافكلما ازدادت أزراراها تقلصت نزواتها

 شهوةشهوةشهوةشهوة دوندوندوندون.. .. .. .. وتحولت على أنثى دون قلبوتحولت على أنثى دون قلبوتحولت على أنثى دون قلبوتحولت على أنثى دون قلب

 فهل يمكن لي أن أستبدل بهذا الجسدفهل يمكن لي أن أستبدل بهذا الجسدفهل يمكن لي أن أستبدل بهذا الجسدفهل يمكن لي أن أستبدل بهذا الجسد

 بطارية جاهزة لالستعمالبطارية جاهزة لالستعمالبطارية جاهزة لالستعمالبطارية جاهزة لالستعمال

 وتمتلئ عند الطلبوتمتلئ عند الطلبوتمتلئ عند الطلبوتمتلئ عند الطلب تفرغتفرغتفرغتفرغ

 تتوقف وتعمل بلمسة زرتتوقف وتعمل بلمسة زرتتوقف وتعمل بلمسة زرتتوقف وتعمل بلمسة زر

 

 ..تراك حبيبيتراك حبيبيتراك حبيبيتراك حبيبي

 واللهفةواللهفةواللهفةواللهفة.. .. .. .. إلى عصور العشقإلى عصور العشقإلى عصور العشقإلى عصور العشق أنا التي أعدتكأنا التي أعدتكأنا التي أعدتكأنا التي أعدتك

 والمناديل التي ترمي بها النساء من شرفاتهنوالمناديل التي ترمي بها النساء من شرفاتهنوالمناديل التي ترمي بها النساء من شرفاتهنوالمناديل التي ترمي بها النساء من شرفاتهن

 لعاشق آرق يسهر تحت شرفةلعاشق آرق يسهر تحت شرفةلعاشق آرق يسهر تحت شرفةلعاشق آرق يسهر تحت شرفة مواساةمواساةمواساةمواساة

 وأنت الذي ألقيت بي في عصر السرعةوأنت الذي ألقيت بي في عصر السرعةوأنت الذي ألقيت بي في عصر السرعةوأنت الذي ألقيت بي في عصر السرعة

 زرزرزرزر فضغطت علىفضغطت علىفضغطت علىفضغطت على



 وطلبت لي المصعدوطلبت لي المصعدوطلبت لي المصعدوطلبت لي المصعد

 لماذا ألغيت مسافات الشكلماذا ألغيت مسافات الشكلماذا ألغيت مسافات الشكلماذا ألغيت مسافات الشك

 ! سلم المتعةسلم المتعةسلم المتعةسلم المتعة ..لماذا لم تدعنا نصعد راجلينلماذا لم تدعنا نصعد راجلينلماذا لم تدعنا نصعد راجلينلماذا لم تدعنا نصعد راجلين

 

 مثل عود كبريتمثل عود كبريتمثل عود كبريتمثل عود كبريت.. .. .. .. سريع االشتعال حبك سريع االشتعال حبك سريع االشتعال حبك سريع االشتعال حبك 

 مثل عود كبريتمثل عود كبريتمثل عود كبريتمثل عود كبريت ..سريع االنطفاء حبكسريع االنطفاء حبكسريع االنطفاء حبكسريع االنطفاء حبك

 يا رجال يدفن السجائر على عجليا رجال يدفن السجائر على عجليا رجال يدفن السجائر على عجليا رجال يدفن السجائر على عجل

 ويقبل النساء على عجلويقبل النساء على عجلويقبل النساء على عجلويقبل النساء على عجل

 ..ليلية أنا تذوب على مهلليلية أنا تذوب على مهلليلية أنا تذوب على مهلليلية أنا تذوب على مهل شمعةشمعةشمعةشمعة

 محرق حبك مثل قطعة ثلجمحرق حبك مثل قطعة ثلجمحرق حبك مثل قطعة ثلجمحرق حبك مثل قطعة ثلج

 بارد حبك مثل قطعة ثلجبارد حبك مثل قطعة ثلجبارد حبك مثل قطعة ثلجبارد حبك مثل قطعة ثلج

 سكيموسكيموسكيموسكيمورجال من ساللة االرجال من ساللة االرجال من ساللة االرجال من ساللة اال يايايايا

 يضع على سريره غطاء من الفرويضع على سريره غطاء من الفرويضع على سريره غطاء من الفرويضع على سريره غطاء من الفرو

 ..الماءالماءالماءالماء ويضع في كأسه قليال منويضع في كأسه قليال منويضع في كأسه قليال منويضع في كأسه قليال من

 وكثيرا من الثلجوكثيرا من الثلجوكثيرا من الثلجوكثيرا من الثلج

 لن تحولني إلى قارة جليديةلن تحولني إلى قارة جليديةلن تحولني إلى قارة جليديةلن تحولني إلى قارة جليدية

 كهربائيةكهربائيةكهربائيةكهربائية وال على آلةوال على آلةوال على آلةوال على آلة

 ! عالم األزرارعالم األزرارعالم األزرارعالم األزرار.. .. .. .. لن تدخلني سيديلن تدخلني سيديلن تدخلني سيديلن تدخلني سيدي

        

        

        



 البكاء في حضرة البحرالبكاء في حضرة البحرالبكاء في حضرة البحرالبكاء في حضرة البحر****

 

 في آخر ساعات المساءفي آخر ساعات المساءفي آخر ساعات المساءفي آخر ساعات المساء

 يصبح للشوق طقوس البحريصبح للشوق طقوس البحريصبح للشوق طقوس البحريصبح للشوق طقوس البحر عندماعندماعندماعندما

 ومذاق البكاءومذاق البكاءومذاق البكاءومذاق البكاء

 يعود للصبر من صبريعود للصبر من صبريعود للصبر من صبريعود للصبر من صبرعندما ال عندما ال عندما ال عندما ال 

 أعاصير عشقكأعاصير عشقكأعاصير عشقكأعاصير عشقك تسكننيتسكننيتسكننيتسكنني

 وأتحول إلى جزيرة نائية منفيةوأتحول إلى جزيرة نائية منفيةوأتحول إلى جزيرة نائية منفيةوأتحول إلى جزيرة نائية منفية

 فأرتطم بموجك وحديفأرتطم بموجك وحديفأرتطم بموجك وحديفأرتطم بموجك وحدي

 الصخور البحريةالصخور البحريةالصخور البحريةالصخور البحرية وأتفتت مثلوأتفتت مثلوأتفتت مثلوأتفتت مثل

 

 في آخر ساعات المساءفي آخر ساعات المساءفي آخر ساعات المساءفي آخر ساعات المساء

 وال نحن غرباءوال نحن غرباءوال نحن غرباءوال نحن غرباء.. .. .. .. لسنا احبةلسنا احبةلسنا احبةلسنا احبة

 حزينة أناحزينة أناحزينة أناحزينة أنا سمكةسمكةسمكةسمكة

 وبحر يحترف الملح والماء أنتوبحر يحترف الملح والماء أنتوبحر يحترف الملح والماء أنتوبحر يحترف الملح والماء أنت

 فهل يجدي البكاء؟فهل يجدي البكاء؟فهل يجدي البكاء؟فهل يجدي البكاء؟

 أناأناأناأنا دمعتان وشيء منكدمعتان وشيء منكدمعتان وشيء منكدمعتان وشيء منك

 برياءبرياءبرياءبرياءدمعتان وكثير من الكدمعتان وكثير من الكدمعتان وكثير من الكدمعتان وكثير من الك

 دمعتان وشيء من الملحدمعتان وشيء من الملحدمعتان وشيء من الملحدمعتان وشيء من الملح

 شيء من الجرحشيء من الجرحشيء من الجرحشيء من الجرح

 من رائحة البحر عند المساءمن رائحة البحر عند المساءمن رائحة البحر عند المساءمن رائحة البحر عند المساء شيءشيءشيءشيء



 

 عاد المساءعاد المساءعاد المساءعاد المساء

 يسعد صباحك والمسايسعد صباحك والمسايسعد صباحك والمسايسعد صباحك والمسا"

 "..بترد المسابترد المسابترد المسابترد المسا يا اللي مايا اللي مايا اللي مايا اللي ما

 لو مرة رد المساءلو مرة رد المساءلو مرة رد المساءلو مرة رد المساء

 يحضرني حبك شيء من بكاءيحضرني حبك شيء من بكاءيحضرني حبك شيء من بكاءيحضرني حبك شيء من بكاء

 وما بيتنسىوما بيتنسىوما بيتنسىوما بيتنسى ..ع الي اتنسىع الي اتنسىع الي اتنسىع الي اتنسى "

 "..وما بينحكىوما بينحكىوما بينحكىوما بينحكى.. .. .. .. ع اللي انحكىع اللي انحكىع اللي انحكىع اللي انحكى

 ..أواه ما جدوى البكاءأواه ما جدوى البكاءأواه ما جدوى البكاءأواه ما جدوى البكاء

 

 البحرالبحرالبحرالبحرحضرة حضرة حضرة حضرة  فيفيفيفي

 تأخذ الكلمات طعم الملحتأخذ الكلمات طعم الملحتأخذ الكلمات طعم الملحتأخذ الكلمات طعم الملح

 والدمع محض جنونوالدمع محض جنونوالدمع محض جنونوالدمع محض جنون

 أيتها السمكة الصغيرةأيتها السمكة الصغيرةأيتها السمكة الصغيرةأيتها السمكة الصغيرة فال تتطاولي على البحرفال تتطاولي على البحرفال تتطاولي على البحرفال تتطاولي على البحر

 ال شيء خرج البحر غير الموتال شيء خرج البحر غير الموتال شيء خرج البحر غير الموتال شيء خرج البحر غير الموت

 فأي موت ستختارينفأي موت ستختارينفأي موت ستختارينفأي موت ستختارين

 زورق للهرب ستركبينزورق للهرب ستركبينزورق للهرب ستركبينزورق للهرب ستركبين وأيوأيوأيوأي

 وزوارقك قصائد من ورقوزوارقك قصائد من ورقوزوارقك قصائد من ورقوزوارقك قصائد من ورق

 

 "..الرياحالرياحالرياحالرياح في بحار تئن فيهافي بحار تئن فيهافي بحار تئن فيهافي بحار تئن فيها "

 كانت األمواج تفصلنا مثل العادةكانت األمواج تفصلنا مثل العادةكانت األمواج تفصلنا مثل العادةكانت األمواج تفصلنا مثل العادة



 للغرقللغرقللغرقللغرق    وكان العمق يستدرجنيوكان العمق يستدرجنيوكان العمق يستدرجنيوكان العمق يستدرجني

 تغرق أنت مثل العادةتغرق أنت مثل العادةتغرق أنت مثل العادةتغرق أنت مثل العادة ولمولمولمولم

 البحر يقذف كل ما ليس له إلى الشاطئالبحر يقذف كل ما ليس له إلى الشاطئالبحر يقذف كل ما ليس له إلى الشاطئالبحر يقذف كل ما ليس له إلى الشاطئ

 صباح من ذاكرته الليليةصباح من ذاكرته الليليةصباح من ذاكرته الليليةصباح من ذاكرته الليلية يفرغ تلقائيا كليفرغ تلقائيا كليفرغ تلقائيا كليفرغ تلقائيا كل

 ووحدها األمواج تحتفظ بالزبدووحدها األمواج تحتفظ بالزبدووحدها األمواج تحتفظ بالزبدووحدها األمواج تحتفظ بالزبد

 (! .حماقة تلقائية لألنثىحماقة تلقائية لألنثىحماقة تلقائية لألنثىحماقة تلقائية لألنثى)

 

 يقوليقوليقوليقول" " " " داروينداروينداروينداروين""""كان كان كان كان 

 "إن عيون األسماك تصيبني بالحمىإن عيون األسماك تصيبني بالحمىإن عيون األسماك تصيبني بالحمىإن عيون األسماك تصيبني بالحمى "

 منفيا في الجزرمنفيا في الجزرمنفيا في الجزرمنفيا في الجزر هو الذي عمرههو الذي عمرههو الذي عمرههو الذي عمره

 اتاتاتاتبحثا عن سر الكائنبحثا عن سر الكائنبحثا عن سر الكائنبحثا عن سر الكائن

 كان يخاف أن ينظر على سمكةكان يخاف أن ينظر على سمكةكان يخاف أن ينظر على سمكةكان يخاف أن ينظر على سمكة

 سمكةسمكةسمكةسمكة لم يكنلم يكنلم يكنلم يكن

 ...لو كان كذلكلو كان كذلكلو كان كذلكلو كان كذلك

 ألدرك أن البحر وحده يصيب بالحمىألدرك أن البحر وحده يصيب بالحمىألدرك أن البحر وحده يصيب بالحمىألدرك أن البحر وحده يصيب بالحمى

 إلى الحذرإلى الحذرإلى الحذرإلى الحذر ووحدها عيونه تدعوووحدها عيونه تدعوووحدها عيونه تدعوووحدها عيونه تدعو

 

 مات ولم يفهم شيئامات ولم يفهم شيئامات ولم يفهم شيئامات ولم يفهم شيئا" " " " داروينداروينداروينداروين" " " " مسكين مسكين مسكين مسكين 

 (؟؟؟؟........تراه أحبتراه أحبتراه أحبتراه أحب)

 االنسان ينحدر من القرداالنسان ينحدر من القرداالنسان ينحدر من القرداالنسان ينحدر من القرد .. قالقالقالقال

 ..يا لحماقة العالماءيا لحماقة العالماءيا لحماقة العالماءيا لحماقة العالماء



 البشرالبشرالبشرالبشر من البحر وحده ينحدرمن البحر وحده ينحدرمن البحر وحده ينحدرمن البحر وحده ينحدر

 ..وإالوإالوإالوإال

 تفسير هذا الكوكب األزرقتفسير هذا الكوكب األزرقتفسير هذا الكوكب األزرقتفسير هذا الكوكب األزرقما ما ما ما 

 وكل مساحات األلم الزرقاءوكل مساحات األلم الزرقاءوكل مساحات األلم الزرقاءوكل مساحات األلم الزرقاء

 جسد االرضجسد االرضجسد االرضجسد االرض علىعلىعلىعلى

 

 ها هو ذا البحرها هو ذا البحرها هو ذا البحرها هو ذا البحر

 بعيونه الزجاجية المستديرةبعيونه الزجاجية المستديرةبعيونه الزجاجية المستديرةبعيونه الزجاجية المستديرة

 للحب ولم تخلق للبكاءللحب ولم تخلق للبكاءللحب ولم تخلق للبكاءللحب ولم تخلق للبكاء تلك التي لم تخلقتلك التي لم تخلقتلك التي لم تخلقتلك التي لم تخلق

 فما الذي أوصلك إلى هنافما الذي أوصلك إلى هنافما الذي أوصلك إلى هنافما الذي أوصلك إلى هنا

 أنتأنتأنتأنت دمعاتن امام جدار من الموجدمعاتن امام جدار من الموجدمعاتن امام جدار من الموجدمعاتن امام جدار من الموج

 في حضرة البحر عبثفي حضرة البحر عبثفي حضرة البحر عبثفي حضرة البحر عبث.. .. .. .. وكل البكاءوكل البكاءوكل البكاءوكل البكاء

 تفرجي عليه من شرفتك المسائيةتفرجي عليه من شرفتك المسائيةتفرجي عليه من شرفتك المسائيةتفرجي عليه من شرفتك المسائية

 ! بزرقة اإلشتهاءبزرقة اإلشتهاءبزرقة اإلشتهاءبزرقة اإلشتهاء.. .. .. .. أن تكتفيأن تكتفيأن تكتفيأن تكتفي وتعلميوتعلميوتعلميوتعلمي

        

        

        

 الحب المضادالحب المضادالحب المضادالحب المضاد****

 

 كل شيء ضدناكل شيء ضدناكل شيء ضدناكل شيء ضدنا

 ضد بعضناضد بعضناضد بعضناضد بعضنا.. .. .. .. ونحنونحنونحنونحن



 المضادة للحبالمضادة للحبالمضادة للحبالمضادة للحب نحن بعضنا بالكلماتنحن بعضنا بالكلماتنحن بعضنا بالكلماتنحن بعضنا بالكلمات

 والعناد المضاد للشوقوالعناد المضاد للشوقوالعناد المضاد للشوقوالعناد المضاد للشوق

 والعذاب المضاد للمتعةوالعذاب المضاد للمتعةوالعذاب المضاد للمتعةوالعذاب المضاد للمتعة

 ضدناضدناضدناضدنا كل شيءكل شيءكل شيءكل شيء

 ونحن ضد أنفسناونحن ضد أنفسناونحن ضد أنفسناونحن ضد أنفسنا

 نحاول أن نصالح الحب مع الكبرياءنحاول أن نصالح الحب مع الكبرياءنحاول أن نصالح الحب مع الكبرياءنحاول أن نصالح الحب مع الكبرياء

 العنادالعنادالعنادالعناد والعشق معوالعشق معوالعشق معوالعشق مع

 والجنون مع المنطقوالجنون مع المنطقوالجنون مع المنطقوالجنون مع المنطق

 ...نحاولنحاولنحاولنحاول

 أن نصالح عقلنا مع قلبناأن نصالح عقلنا مع قلبناأن نصالح عقلنا مع قلبناأن نصالح عقلنا مع قلبنا

 وضعناوضعناوضعناوضعنا وقلبنا معوقلبنا معوقلبنا معوقلبنا مع

  ! مع شرعية األحالممع شرعية األحالممع شرعية األحالممع شرعية األحالم.. .. .. .. ووضعناووضعناووضعناووضعنا

 كل شيء مستحيلكل شيء مستحيلكل شيء مستحيلكل شيء مستحيل

 ممكناممكناممكناممكنا والممكن ما عادوالممكن ما عادوالممكن ما عادوالممكن ما عاد

  فلمفلمفلمفلم

  على ناصية الوهم وقفناعلى ناصية الوهم وقفناعلى ناصية الوهم وقفناعلى ناصية الوهم وقفنا

 ومستحيلومستحيلومستحيلومستحيل ..نفاضل بين مستحيلنفاضل بين مستحيلنفاضل بين مستحيلنفاضل بين مستحيل

 

 وندريوندريوندريوندري..

 هي دائرة للجنونهي دائرة للجنونهي دائرة للجنونهي دائرة للجنون

 دخلناها بكل قوانا العقليةدخلناها بكل قوانا العقليةدخلناها بكل قوانا العقليةدخلناها بكل قوانا العقلية



 يعد العقل يفيد للخروج منهايعد العقل يفيد للخروج منهايعد العقل يفيد للخروج منهايعد العقل يفيد للخروج منها ولمولمولمولم

 واآلنواآلنواآلنواآلن

 :األسئلة قضبانا ونسألاألسئلة قضبانا ونسألاألسئلة قضبانا ونسألاألسئلة قضبانا ونسألنرفع نرفع نرفع نرفع 

 أيضاأيضاأيضاأيضا هل الحب سجنهل الحب سجنهل الحب سجنهل الحب سجن

 وزنزانة يغلق السجان فيها على نفسهخطأوزنزانة يغلق السجان فيها على نفسهخطأوزنزانة يغلق السجان فيها على نفسهخطأوزنزانة يغلق السجان فيها على نفسهخطأ

 وذاكرتهوذاكرتهوذاكرتهوذاكرته ..بعدما يكون قد أعطى مفاتيحهبعدما يكون قد أعطى مفاتيحهبعدما يكون قد أعطى مفاتيحهبعدما يكون قد أعطى مفاتيحه

 واألرقام السرية التي يفتح بها قلبه ودهاليز نفسهواألرقام السرية التي يفتح بها قلبه ودهاليز نفسهواألرقام السرية التي يفتح بها قلبه ودهاليز نفسهواألرقام السرية التي يفتح بها قلبه ودهاليز نفسه

 بالفرار؟بالفرار؟بالفرار؟بالفرار؟ يحلميحلميحلميحلم.. .. .. .. لسجين مغامرلسجين مغامرلسجين مغامرلسجين مغامر

 

 لم يفر أحدنا هذه المرةلم يفر أحدنا هذه المرةلم يفر أحدنا هذه المرةلم يفر أحدنا هذه المرة

 بالفشلبالفشلبالفشلبالفشل بعدما باءت كل محاوالتنا السابقةبعدما باءت كل محاوالتنا السابقةبعدما باءت كل محاوالتنا السابقةبعدما باءت كل محاوالتنا السابقة

 ما كتشفنل ونحن نتسلق أسوار بعضناما كتشفنل ونحن نتسلق أسوار بعضناما كتشفنل ونحن نتسلق أسوار بعضناما كتشفنل ونحن نتسلق أسوار بعضناوبعدوبعدوبعدوبعد

 معامعامعامعا والسجانوالسجانوالسجانوالسجان.. .. .. .. أننا السجين أننا السجين أننا السجين أننا السجين 

 وأن لكلينا نسخة من مفاتيح اآلخروأن لكلينا نسخة من مفاتيح اآلخروأن لكلينا نسخة من مفاتيح اآلخروأن لكلينا نسخة من مفاتيح اآلخر

 وأننا نلبس حبنا عالمة مميزةوأننا نلبس حبنا عالمة مميزةوأننا نلبس حبنا عالمة مميزةوأننا نلبس حبنا عالمة مميزة

 يلبس السجناءيلبس السجناءيلبس السجناءيلبس السجناء كماكماكماكما

 بدلتهم المخططة الرماديةبدلتهم المخططة الرماديةبدلتهم المخططة الرماديةبدلتهم المخططة الرمادية

 

 ولكنولكنولكنولكن.. .. .. .. لم يفر أحدنالم يفر أحدنالم يفر أحدنالم يفر أحدنا

 منامنامنامنا فر الحبفر الحبفر الحبفر الحب

 يوم أقلناه من مملكة الدهشةيوم أقلناه من مملكة الدهشةيوم أقلناه من مملكة الدهشةيوم أقلناه من مملكة الدهشة



 ووضعناه عند أرجلناووضعناه عند أرجلناووضعناه عند أرجلناووضعناه عند أرجلنا

 سالسل حديديةسالسل حديديةسالسل حديديةسالسل حديدية

 أقدام مشلولة االحالمأقدام مشلولة االحالمأقدام مشلولة االحالمأقدام مشلولة االحالم تجرهاتجرهاتجرهاتجرها

 

 ..انتهى الحبانتهى الحبانتهى الحبانتهى الحب

 فمن أين نبدأ الحبفمن أين نبدأ الحبفمن أين نبدأ الحبفمن أين نبدأ الحب

 الحب رصاصا على بعضناالحب رصاصا على بعضناالحب رصاصا على بعضناالحب رصاصا على بعضنا ها نحن نطلقها نحن نطلقها نحن نطلقها نحن نطلق

 ونغرس الغيرة خنجرا في قلبناونغرس الغيرة خنجرا في قلبناونغرس الغيرة خنجرا في قلبناونغرس الغيرة خنجرا في قلبنا

 القنابل المسيلةالقنابل المسيلةالقنابل المسيلةالقنابل المسيلة وال نعود نرى شيئا وسطوال نعود نرى شيئا وسطوال نعود نرى شيئا وسطوال نعود نرى شيئا وسط

 التي ألقاها كالنا على اآلخرالتي ألقاها كالنا على اآلخرالتي ألقاها كالنا على اآلخرالتي ألقاها كالنا على اآلخر

 ونشهق معاونشهق معاونشهق معاونشهق معا

 بعضنا جثة هامدة من دون حببعضنا جثة هامدة من دون حببعضنا جثة هامدة من دون حببعضنا جثة هامدة من دون حب ونحن نرى نرىونحن نرى نرىونحن نرى نرىونحن نرى نرى

 ..انتهى الحبانتهى الحبانتهى الحبانتهى الحب

 وشكوشكوشكوشك........بين شك بين شك بين شك بين شك ومازلنا ومازلنا ومازلنا ومازلنا 

 بعضنا البعضبعضنا البعضبعضنا البعضبعضنا البعض نضارب علىنضارب علىنضارب علىنضارب على

 نزايد على التدمير المشتركنزايد على التدمير المشتركنزايد على التدمير المشتركنزايد على التدمير المشترك

 ونربح الرهان معاونربح الرهان معاونربح الرهان معاونربح الرهان معا

 

 رجل عادي أحب أمرأة عاديةرجل عادي أحب أمرأة عاديةرجل عادي أحب أمرأة عاديةرجل عادي أحب أمرأة عادية ها أنت ذاها أنت ذاها أنت ذاها أنت ذا

 ها أنت ذا عاشق تخلت عنه القوافيها أنت ذا عاشق تخلت عنه القوافيها أنت ذا عاشق تخلت عنه القوافيها أنت ذا عاشق تخلت عنه القوافي

 ال بحر لهال بحر لهال بحر لهال بحر له لبيتلبيتلبيتلبيت.. .. .. .. وقافية أناوقافية أناوقافية أناوقافية أنا



 انطفأت بيننا براكين الشعرانطفأت بيننا براكين الشعرانطفأت بيننا براكين الشعرانطفأت بيننا براكين الشعر

 منفيةمنفيةمنفيةمنفية ..وتحولنا إلى جزر باردةوتحولنا إلى جزر باردةوتحولنا إلى جزر باردةوتحولنا إلى جزر باردة

 

 ها أنا امرأة عاديةها أنا امرأة عاديةها أنا امرأة عاديةها أنا امرأة عادية

 لما غادرته شهوة الكلماتلما غادرته شهوة الكلماتلما غادرته شهوة الكلماتلما غادرته شهوة الكلماتتمسك قتمسك قتمسك قتمسك ق

 لقلمي أن يدهشك بعد اليوملقلمي أن يدهشك بعد اليوملقلمي أن يدهشك بعد اليوملقلمي أن يدهشك بعد اليوم فكيف يمكنفكيف يمكنفكيف يمكنفكيف يمكن

 وأنت دواته التي كسرتهاوأنت دواته التي كسرتهاوأنت دواته التي كسرتهاوأنت دواته التي كسرتها

 كالحبركالحبركالحبركالحبر والحب الذي كان يسري داخلهوالحب الذي كان يسري داخلهوالحب الذي كان يسري داخلهوالحب الذي كان يسري داخله

 

 جف القلمجف القلمجف القلمجف القلم

 وجفت عروقنا من آخر نقطة حبوجفت عروقنا من آخر نقطة حبوجفت عروقنا من آخر نقطة حبوجفت عروقنا من آخر نقطة حب

 العنادالعنادالعنادالعناد وتدري رغم تعاقدنا علىوتدري رغم تعاقدنا علىوتدري رغم تعاقدنا علىوتدري رغم تعاقدنا على

 أننا لن نستبدل بجعبته الفارغة أخرىأننا لن نستبدل بجعبته الفارغة أخرىأننا لن نستبدل بجعبته الفارغة أخرىأننا لن نستبدل بجعبته الفارغة أخرى

 وال بقلبنا الفارغ آخروال بقلبنا الفارغ آخروال بقلبنا الفارغ آخروال بقلبنا الفارغ آخر

 نفعل اآلننفعل اآلننفعل اآلننفعل اآلن فماذافماذافماذافماذا

 وقد فرغنا من بعضناوقد فرغنا من بعضناوقد فرغنا من بعضناوقد فرغنا من بعضنا

 وامتألنا بالحب المضادوامتألنا بالحب المضادوامتألنا بالحب المضادوامتألنا بالحب المضاد

        

        

        



 الموت عشقاالموت عشقاالموت عشقاالموت عشقا

 اخترت إذن سالحكاخترت إذن سالحكاخترت إذن سالحكاخترت إذن سالحك

  القدامىالقدامىالقدامىالقدامى وبفروسية نبالء فرنساوبفروسية نبالء فرنساوبفروسية نبالء فرنساوبفروسية نبالء فرنسا

 تحديتنيتحديتنيتحديتنيتحديتني

 وحددت موعدا ثنائياوحددت موعدا ثنائياوحددت موعدا ثنائياوحددت موعدا ثنائيا

 يشهده طرف ثالث واحديشهده طرف ثالث واحديشهده طرف ثالث واحديشهده طرف ثالث واحد

 جنوننا الثنائيجنوننا الثنائيجنوننا الثنائيجنوننا الثنائي يحكم علىيحكم علىيحكم علىيحكم على

 األخيرةاألخيرةاألخيرةاألخيرة.. .. .. .. ومبارزتنا الحاسمةومبارزتنا الحاسمةومبارزتنا الحاسمةومبارزتنا الحاسمة

 

 اخترت إذن زمانكاخترت إذن زمانكاخترت إذن زمانكاخترت إذن زمانك

 باكرباكرباكرباكر ذات صباحذات صباحذات صباحذات صباح

 ما بعد الحبما بعد الحبما بعد الحبما بعد الحبوسيجارة وسيجارة وسيجارة وسيجارة .. .. .. .. بين فنجان قهوةبين فنجان قهوةبين فنجان قهوةبين فنجان قهوة

 ..بين آخر لذةبين آخر لذةبين آخر لذةبين آخر لذة

 الموتالموتالموتالموت وأولى رعشاتوأولى رعشاتوأولى رعشاتوأولى رعشات

 

 اخترت إذن مكانكاخترت إذن مكانكاخترت إذن مكانكاخترت إذن مكانك

 ..خارج حدود الحلمخارج حدود الحلمخارج حدود الحلمخارج حدود الحلم

  داخل حدود التحديداخل حدود التحديداخل حدود التحديداخل حدود التحدي

 عن فضول اآلخرينعن فضول اآلخرينعن فضول اآلخرينعن فضول اآلخرين بعيدابعيدابعيدابعيدا

 قريبا من عيون الربقريبا من عيون الربقريبا من عيون الربقريبا من عيون الرب

 كما تقتضي طقوس الفروسيةكما تقتضي طقوس الفروسيةكما تقتضي طقوس الفروسيةكما تقتضي طقوس الفروسية



 

 إذن شاهدكإذن شاهدكإذن شاهدكإذن شاهدك اخترتاخترتاخترتاخترت

 لم تذه بعيدا في بحثكلم تذه بعيدا في بحثكلم تذه بعيدا في بحثكلم تذه بعيدا في بحثك

 ..كان أقرب الناس إليناكان أقرب الناس إليناكان أقرب الناس إليناكان أقرب الناس إلينا

 وال منحازا لكوال منحازا لكوال منحازا لكوال منحازا لك .. لم يكن منحازا ليلم يكن منحازا ليلم يكن منحازا ليلم يكن منحازا لي

 كان يحبنا معاكان يحبنا معاكان يحبنا معاكان يحبنا معا

 "لماذا؟لماذا؟لماذا؟لماذا؟""""فلم يسألك فلم يسألك فلم يسألك فلم يسألك 

 ! تطرفنا هذاتطرفنا هذاتطرفنا هذاتطرفنا هذا فهو الذي أوصلنا حتىفهو الذي أوصلنا حتىفهو الذي أوصلنا حتىفهو الذي أوصلنا حتى

 

 اخترت إذن قانونكاخترت إذن قانونكاخترت إذن قانونكاخترت إذن قانونك

 الغابالغابالغابالغاب وال قانونوال قانونوال قانونوال قانون.. .. .. .. لم يكن قانون القلبلم يكن قانون القلبلم يكن قانون القلبلم يكن قانون القلب

 وال قانون الكراهيةوال قانون الكراهيةوال قانون الكراهيةوال قانون الكراهية.. .. .. .. لم يكن قانون الحبلم يكن قانون الحبلم يكن قانون الحبلم يكن قانون الحب

 شرعيةشرعيةشرعيةشرعية لم يكن من وحي منطق واللم يكن من وحي منطق واللم يكن من وحي منطق واللم يكن من وحي منطق وال

 فشريعة الحب ال منطق لهافشريعة الحب ال منطق لهافشريعة الحب ال منطق لهافشريعة الحب ال منطق لها

  تترواح دون أسبابتترواح دون أسبابتترواح دون أسبابتترواح دون أسباب

 والمؤجلوالمؤجلوالمؤجلوالمؤجل ..بين المؤبدبين المؤبدبين المؤبدبين المؤبد

 ومثلها قانونك اجتهاد عشقيومثلها قانونك اجتهاد عشقيومثلها قانونك اجتهاد عشقيومثلها قانونك اجتهاد عشقي

 الشعرالشعرالشعرالشعر.. .. .. .. استبدلت فيه بالتشريعاستبدلت فيه بالتشريعاستبدلت فيه بالتشريعاستبدلت فيه بالتشريع

 فيه قصيدةفيه قصيدةفيه قصيدةفيه قصيدة وقرأتوقرأتوقرأتوقرأت

 كما تقرأ حكما صادرا بالقتلكما تقرأ حكما صادرا بالقتلكما تقرأ حكما صادرا بالقتلكما تقرأ حكما صادرا بالقتل

 ! يحاكميحاكميحاكميحاكم ثمثمثمثم.. .. .. .. فأنت من قبيلة يعدم فيها المتهمفأنت من قبيلة يعدم فيها المتهمفأنت من قبيلة يعدم فيها المتهمفأنت من قبيلة يعدم فيها المتهم



 

 اخترت إذن موتي وانتهى األمراخترت إذن موتي وانتهى األمراخترت إذن موتي وانتهى األمراخترت إذن موتي وانتهى األمر

 مفاجئا كسهم بدائيمفاجئا كسهم بدائيمفاجئا كسهم بدائيمفاجئا كسهم بدائي

 قدرقدرقدرقدر مباغتا كضربةمباغتا كضربةمباغتا كضربةمباغتا كضربة

  قتلتني إذنقتلتني إذنقتلتني إذنقتلتني إذن

 لتكتب أجمل القصائد في رثائيلتكتب أجمل القصائد في رثائيلتكتب أجمل القصائد في رثائيلتكتب أجمل القصائد في رثائي

 بالكتابةبالكتابةبالكتابةبالكتابة ككككفموتي يغريفموتي يغريفموتي يغريفموتي يغري

 المستحيلةالمستحيلةالمستحيلةالمستحيلة    ––––وجثتي الممكنة وجثتي الممكنة وجثتي الممكنة وجثتي الممكنة 

 اشهى ما رأيت من النساءاشهى ما رأيت من النساءاشهى ما رأيت من النساءاشهى ما رأيت من النساء

 الثلجية بعد موتيالثلجية بعد موتيالثلجية بعد موتيالثلجية بعد موتي وشفاهيوشفاهيوشفاهيوشفاهي

 أحرق ما قبلت من الشفاهأحرق ما قبلت من الشفاهأحرق ما قبلت من الشفاهأحرق ما قبلت من الشفاه

 

 اخترت إذن نهايتياخترت إذن نهايتياخترت إذن نهايتياخترت إذن نهايتي

 منديال يصلح لمسح دموعكمنديال يصلح لمسح دموعكمنديال يصلح لمسح دموعكمنديال يصلح لمسح دموعك وأحضرتوأحضرتوأحضرتوأحضرت

 ولمسح سيفك في الوقت نفسهولمسح سيفك في الوقت نفسهولمسح سيفك في الوقت نفسهولمسح سيفك في الوقت نفسه

 لتشجيعكلتشجيعكلتشجيعكلتشجيعك وشاهدا يصلحوشاهدا يصلحوشاهدا يصلحوشاهدا يصلح

 ولمواساتك في الوقت نفسهولمواساتك في الوقت نفسهولمواساتك في الوقت نفسهولمواساتك في الوقت نفسه

 اخترت شاهدا ومحاميا وحكمااخترت شاهدا ومحاميا وحكمااخترت شاهدا ومحاميا وحكمااخترت شاهدا ومحاميا وحكما

 واحدواحدواحدواحد في شخصفي شخصفي شخصفي شخص

 مسكين أيها الحبمسكين أيها الحبمسكين أيها الحبمسكين أيها الحب

 وقاتال ومقتوالوقاتال ومقتوالوقاتال ومقتوالوقاتال ومقتوال.. .. .. .. شاهدا وشهيداشاهدا وشهيداشاهدا وشهيداشاهدا وشهيدا



 باسمكباسمكباسمكباسمك فكم من الجرائم ترتكبفكم من الجرائم ترتكبفكم من الجرائم ترتكبفكم من الجرائم ترتكب

 

 سالما بوشكينسالما بوشكينسالما بوشكينسالما بوشكين

 والمبارزةوالمبارزةوالمبارزةوالمبارزة.. .. .. .. أنت الذي كنت تعشق الشعرأنت الذي كنت تعشق الشعرأنت الذي كنت تعشق الشعرأنت الذي كنت تعشق الشعر

 النساءالنساءالنساءالنساء وأقداموأقداموأقداموأقدام

 ومت في السابعة والثالثينومت في السابعة والثالثينومت في السابعة والثالثينومت في السابعة والثالثين

 في مبارزة حمقاءفي مبارزة حمقاءفي مبارزة حمقاءفي مبارزة حمقاء

 

 موتكموتكموتكموتك ال تندم علىال تندم علىال تندم علىال تندم على

 ال أحد يذكر اسم قاتلكال أحد يذكر اسم قاتلكال أحد يذكر اسم قاتلكال أحد يذكر اسم قاتلك

 ..أجلهاأجلهاأجلهاأجلها مت منمت منمت منمت منوال اسم تلك الزوجة الغبية التي وال اسم تلك الزوجة الغبية التي وال اسم تلك الزوجة الغبية التي وال اسم تلك الزوجة الغبية التي 

 ! .والتي لم تكن تقرؤكوالتي لم تكن تقرؤكوالتي لم تكن تقرؤكوالتي لم تكن تقرؤك

 ولكن الشعر مازال يلبس حتى اليوم حدادكولكن الشعر مازال يلبس حتى اليوم حدادكولكن الشعر مازال يلبس حتى اليوم حدادكولكن الشعر مازال يلبس حتى اليوم حدادك

 الذي أعدت إلى الشعراءالذي أعدت إلى الشعراءالذي أعدت إلى الشعراءالذي أعدت إلى الشعراء أنتأنتأنتأنت

 بالرصاصبالرصاصبالرصاصبالرصاص.. .. .. .. شرف الموت عشقاشرف الموت عشقاشرف الموت عشقاشرف الموت عشقا

 

 ..ياللغباءياللغباءياللغباءياللغباء

 سالحه في وجه شاعر عاشقسالحه في وجه شاعر عاشقسالحه في وجه شاعر عاشقسالحه في وجه شاعر عاشق من يرفعمن يرفعمن يرفعمن يرفع

 ! دون أن يرفعه إلى مرتبة األنبياءدون أن يرفعه إلى مرتبة األنبياءدون أن يرفعه إلى مرتبة األنبياءدون أن يرفعه إلى مرتبة األنبياء

 

        

        



 توضيحات لعاشق محترفتوضيحات لعاشق محترفتوضيحات لعاشق محترفتوضيحات لعاشق محترف****

 

 عنديعنديعنديعندي قلبك المتسكع يتوقفقلبك المتسكع يتوقفقلبك المتسكع يتوقفقلبك المتسكع يتوقف

  المتعبتانالمتعبتانالمتعبتانالمتعبتان    قدماكقدماكقدماكقدماك

 "التانغو األخيرالتانغو األخيرالتانغو األخيرالتانغو األخير""""تبحثان عن امرأة نصلح لرقصة تبحثان عن امرأة نصلح لرقصة تبحثان عن امرأة نصلح لرقصة تبحثان عن امرأة نصلح لرقصة 

 جيوبك من األسئلةجيوبك من األسئلةجيوبك من األسئلةجيوبك من األسئلة فارغةفارغةفارغةفارغة

 وليس في عيني أي جوابوليس في عيني أي جوابوليس في عيني أي جوابوليس في عيني أي جواب

 لسؤالك الوحيدلسؤالك الوحيدلسؤالك الوحيدلسؤالك الوحيد

 هناهناهناهنا فلم التوقففلم التوقففلم التوقففلم التوقف

 بين الفصول وبين قصص الحب المتقاطعةبين الفصول وبين قصص الحب المتقاطعةبين الفصول وبين قصص الحب المتقاطعةبين الفصول وبين قصص الحب المتقاطعة

 المستوردةالمستوردةالمستوردةالمستوردة وبين كلمات الشوقوبين كلمات الشوقوبين كلمات الشوقوبين كلمات الشوق.. .. .. .. بين الفضولبين الفضولبين الفضولبين الفضول

 .. الحبالحبالحبالحب

 ليس حديقة عمومية ندخلها للفسحةليس حديقة عمومية ندخلها للفسحةليس حديقة عمومية ندخلها للفسحةليس حديقة عمومية ندخلها للفسحة

 كانكانكانكان أي كرسيأي كرسيأي كرسيأي كرسي    نجلس فيها علىنجلس فيها علىنجلس فيها علىنجلس فيها على

 نتصفح الحب فيهانتصفح الحب فيهانتصفح الحب فيهانتصفح الحب فيها

 كما نتصفح جريدةكما نتصفح جريدةكما نتصفح جريدةكما نتصفح جريدة

 نطوي الحب فيهانطوي الحب فيهانطوي الحب فيهانطوي الحب فيها

 جريدةجريدةجريدةجريدة كما نطويكما نطويكما نطويكما نطوي

 ..عند أولى قطرات مطرعند أولى قطرات مطرعند أولى قطرات مطرعند أولى قطرات مطر

 ! ونغادر المكانونغادر المكانونغادر المكانونغادر المكان

 



 االشياءاالشياءاالشياءاالشياء نختلف في تعريفنختلف في تعريفنختلف في تعريفنختلف في تعريف

 تستميت في الدفاع عن الفرح المسروقتستميت في الدفاع عن الفرح المسروقتستميت في الدفاع عن الفرح المسروقتستميت في الدفاع عن الفرح المسروق

 وقلبي عن الحزن يدافعوقلبي عن الحزن يدافعوقلبي عن الحزن يدافعوقلبي عن الحزن يدافع

 موسم للمطر والزوابعموسم للمطر والزوابعموسم للمطر والزوابعموسم للمطر والزوابع الحبالحبالحبالحب

 تناقضةتناقضةتناقضةتناقضةموسم تحكمه األعاصير، والنشرات الجوية المموسم تحكمه األعاصير، والنشرات الجوية المموسم تحكمه األعاصير، والنشرات الجوية المموسم تحكمه األعاصير، والنشرات الجوية الم

 فيه حالة شاذةفيه حالة شاذةفيه حالة شاذةفيه حالة شاذة والصحووالصحووالصحووالصحو

 ال تتخلى عن منديلها األبيض للبكاءال تتخلى عن منديلها األبيض للبكاءال تتخلى عن منديلها األبيض للبكاءال تتخلى عن منديلها األبيض للبكاء.. .. .. .. إنه سماء باريسيةإنه سماء باريسيةإنه سماء باريسيةإنه سماء باريسية

 تنسى أن تصطحب مظلتك لموعدنا األولتنسى أن تصطحب مظلتك لموعدنا األولتنسى أن تصطحب مظلتك لموعدنا األولتنسى أن تصطحب مظلتك لموعدنا األول فالفالفالفال

 وارفع قبة معطفكوارفع قبة معطفكوارفع قبة معطفكوارفع قبة معطفك

 المضادةالمضادةالمضادةالمضادة فكم ستعبث بك الرياحفكم ستعبث بك الرياحفكم ستعبث بك الرياحفكم ستعبث بك الرياح

 ! على عتبات قلبيعلى عتبات قلبيعلى عتبات قلبيعلى عتبات قلبي.. .. .. .. وأنت تقف مرتجفاوأنت تقف مرتجفاوأنت تقف مرتجفاوأنت تقف مرتجفا

 

 األسئلةاألسئلةاألسئلةاألسئلة من أين تبدأمن أين تبدأمن أين تبدأمن أين تبدأ

 بالزمنبالزمنبالزمنبالزمنساعتك السويسرية الثمينة ال عالقة لها ساعتك السويسرية الثمينة ال عالقة لها ساعتك السويسرية الثمينة ال عالقة لها ساعتك السويسرية الثمينة ال عالقة لها 

 للحبللحبللحبللحب فكل الساعات عندك تصلحفكل الساعات عندك تصلحفكل الساعات عندك تصلحفكل الساعات عندك تصلح

 أن يتغيب الحبأن يتغيب الحبأن يتغيب الحبأن يتغيب الحب.. .. .. .. وال يهم ساعتهاوال يهم ساعتهاوال يهم ساعتهاوال يهم ساعتها

 بدلتك األنيقة المستوردةبدلتك األنيقة المستوردةبدلتك األنيقة المستوردةبدلتك األنيقة المستوردة

 لها بعقلك وال عقليتكلها بعقلك وال عقليتكلها بعقلك وال عقليتكلها بعقلك وال عقليتك ال عالقةال عالقةال عالقةال عالقة

 ..وال يعنيك كثيراوال يعنيك كثيراوال يعنيك كثيراوال يعنيك كثيرا

 أن تسكن رجال ال يشبهكأن تسكن رجال ال يشبهكأن تسكن رجال ال يشبهكأن تسكن رجال ال يشبهك

 أسألك و أنا أرى سائقك الخاصأسألك و أنا أرى سائقك الخاصأسألك و أنا أرى سائقك الخاصأسألك و أنا أرى سائقك الخاص فأنسى أنفأنسى أنفأنسى أنفأنسى أن



 "أين أوقفت فرسك؟أين أوقفت فرسك؟أين أوقفت فرسك؟أين أوقفت فرسك؟ "

 تسألنيتسألنيتسألنيتسألني وتنسى أنت أنوتنسى أنت أنوتنسى أنت أنوتنسى أنت أن

  فراس الحمدانيفراس الحمدانيفراس الحمدانيفراس الحمدانيتراني كنت أحببت أبا تراني كنت أحببت أبا تراني كنت أحببت أبا تراني كنت أحببت أبا 

 ..كاردانكاردانكاردانكاردان لو جاءني في بدلة لبيارلو جاءني في بدلة لبيارلو جاءني في بدلة لبيارلو جاءني في بدلة لبيار

 

 أراك عصي الفهم شيمتك الجهلأراك عصي الفهم شيمتك الجهلأراك عصي الفهم شيمتك الجهلأراك عصي الفهم شيمتك الجهل

 إليكإليكإليكإليك فاضع فجأة الخمار ألتحدثفاضع فجأة الخمار ألتحدثفاضع فجأة الخمار ألتحدثفاضع فجأة الخمار ألتحدث

 بدوية أنابدوية أنابدوية أنابدوية أنا

 وقلبي خيمة ال مكان فيهاوقلبي خيمة ال مكان فيهاوقلبي خيمة ال مكان فيهاوقلبي خيمة ال مكان فيها

 لسيارة وال لطائرة خاصةلسيارة وال لطائرة خاصةلسيارة وال لطائرة خاصةلسيارة وال لطائرة خاصة

 يسع غير مربط خيل ورثته ابا عن جديسع غير مربط خيل ورثته ابا عن جديسع غير مربط خيل ورثته ابا عن جديسع غير مربط خيل ورثته ابا عن جد والوالوالوال

 فمن أين تبدأ الحديث ياسيديفمن أين تبدأ الحديث ياسيديفمن أين تبدأ الحديث ياسيديفمن أين تبدأ الحديث ياسيدي

 نلتقينلتقينلتقينلتقي وفي أي قارةوفي أي قارةوفي أي قارةوفي أي قارة

 رية الثمينةرية الثمينةرية الثمينةرية الثمينةوساعتك السويسوساعتك السويسوساعتك السويسوساعتك السويس

 تعد لك الساعات بتوقيت كل بلدتعد لك الساعات بتوقيت كل بلدتعد لك الساعات بتوقيت كل بلدتعد لك الساعات بتوقيت كل بلد

 

 يوقظ تناقظييوقظ تناقظييوقظ تناقظييوقظ تناقظي ارتباككارتباككارتباككارتباكك

 أجيبك بكالم التفهمهأجيبك بكالم التفهمهأجيبك بكالم التفهمهأجيبك بكالم التفهمه

 هل تحبين احداهل تحبين احداهل تحبين احداهل تحبين احدا -

 وأبيوأبيوأبيوأبي ..لوركالوركالوركالوركا.. .. .. .. زوربازوربازوربازوربا.. .. .. .. نعمنعمنعمنعم -

 تفكر بعض الشيءتفكر بعض الشيءتفكر بعض الشيءتفكر بعض الشيء



 ليس اسما لعطر تستعملهليس اسما لعطر تستعملهليس اسما لعطر تستعملهليس اسما لعطر تستعمله" " " " زوربازوربازوربازوربا "

 لعلبة ليل ترتادهالعلبة ليل ترتادهالعلبة ليل ترتادهالعلبة ليل ترتادها ليس الاسماليس الاسماليس الاسماليس الاسما" " " " لوركالوركالوركالوركا "

 ! أبي؟أبي؟أبي؟أبي؟.. .. .. .. وأبيوأبيوأبيوأبي

 ورغم جهلك لعلم النفس أضيفورغم جهلك لعلم النفس أضيفورغم جهلك لعلم النفس أضيفورغم جهلك لعلم النفس أضيف

 ! فرويدفرويدفرويدفرويد وال أصدقوال أصدقوال أصدقوال أصدق .. -

 

 ..أبيأبيأبيأبي

 ياصامدا في وجه العصرياصامدا في وجه العصرياصامدا في وجه العصرياصامدا في وجه العصر

  قل ليقل ليقل ليقل لي

 الكبرياءالكبرياءالكبرياءالكبرياء كيف ينحني داخلناكيف ينحني داخلناكيف ينحني داخلناكيف ينحني داخلنا

 أنت الذي أهديتني فرسا لتبارك جنونيأنت الذي أهديتني فرسا لتبارك جنونيأنت الذي أهديتني فرسا لتبارك جنونيأنت الذي أهديتني فرسا لتبارك جنوني

 لتودعنيلتودعنيلتودعنيلتودعني وأهديتني حفنة من الرمالوأهديتني حفنة من الرمالوأهديتني حفنة من الرمالوأهديتني حفنة من الرمال

 قبل أن تهدني تهمة الشعرقبل أن تهدني تهمة الشعرقبل أن تهدني تهمة الشعرقبل أن تهدني تهمة الشعر

 ونظرتكونظرتكونظرتكونظرتك.. .. .. .. أهدني حاجبيك المعقودينأهدني حاجبيك المعقودينأهدني حاجبيك المعقودينأهدني حاجبيك المعقودين

 صوتك الذي يرتعش له الرجالصوتك الذي يرتعش له الرجالصوتك الذي يرتعش له الرجالصوتك الذي يرتعش له الرجال إهدنيإهدنيإهدنيإهدني

 وقامتكوقامتكوقامتكوقامتك

 ..إهدني رجولتكإهدني رجولتكإهدني رجولتكإهدني رجولتك

 ! يا أبييا أبييا أبييا أبي.. .. .. .. امرأةامرأةامرأةامرأة فكم هو صعب أن أكونفكم هو صعب أن أكونفكم هو صعب أن أكونفكم هو صعب أن أكون

        

        
 


