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 متأخراً

 لكوابيسه أجنحة الريش وسائد كانت

 كان كما الينابيع فتى يعد مل

 احلمام جيمع كي السطوح على يقف

 نقيّاً

 البحر ملوحة من يسخر يعد مل

 لئيماً الشاطئ كان

 املسافرة القوارب من سخر

 املساء وصمت الليل أوراق بني

 مدلّهاً

 غنى سافاتامل عصفور

 احلريق أطفال إال األشجار تلك ترضعُ ال
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 الغصن على وقف

 الشجر وحطب الصيد وجبة يف

 الغداء جوع الغناء يشبع رمبا

 كسرياً

 الغيمات تلك جيمع مل

 صغري وعاء يف متر كي

  اجلفاف أيام صغرية قروية فيه تستحم

 

 متأملاً

 عجوز امرأة يد يف ككشتبان

 اإلبر وخز بني

 الرياح وخز من دثّرت كنزة ووجع

 هزيالً

 أخرس ينبوع يف كضفدع

 احلقول وجه يعتلي البعوض من سقف

 املدينة جماري من يشرب شريد كقط هزيالً

 العطش حيل حني
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 ممتلئاً

 الشتاء مؤونة ختبئ كنمليّة

 متعبة املساء أول يف القرية

 مرتعة بالعنب فالحة بيد كسلة

 يشتعل القرية يف ضوء أول

 املساء يعلن

 العشاء حضّرت أمي إن وليق

 األصدقاء بيوت يف وهناك هنا عين وتبحث

 أعود وال كثرياً أتأخر وألني

 طالء ثيابي على والوحل إال

 مساء السماء يف أن أتناسى كي

 البعيد إىل سحابة متضي حني جتوع الينابيع وأن

  الشتاء أمطار كل سرواهلا يف وختبئ

 

  2014 نيسان 12 الشارقة
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 زرقاء مطرزة بقجة

 كتفي على جدتي وضعتها

 متعبة واحلياة ثقيلة كانت

 فتضيع جدك يد ترتك ال :قالت

 الكروم وسط عنب عنقود أول مع

 جدي :صرختُ

 النهار ذلك كل بدل برتقاهلا الشمس تعصر مل ملاذا

 عطش ..عطش

 الفرح تشاركين مل

 بالثمار حبلى شجرة على األنانية العصافري تلك

 قديم جوزع كأي

 قصري حائط ظل حتت أقرفص
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 وأراقب طويلة وحدة أرسم

 اآلخرين أهنار يف يسبح القمر

 رائحتها نشتم نعد مل اليت األيام يف

 احملروقة األيام يف

 اخلطايا طفل مرة يل قال

 سحناهتا من تبدو البيوت

 اجلدار متشاهبة القرية وبيوت

 حمروقني يومني وقبل

 واملنوعات التسايل فحةص يف له صورة ال ممثل زارني

 اإلعالنات سوى يشاهد ال كثرياً القنوات يقلّب من :قال

 الغاز إسطوانة أغلق أن كالعادة ونسيت البيت من خرجت

 الزرقاء بقجيت تنتظرين هناك من وأنتِ

 النهار يف أبيض بفستان النهر من خترجي ال

 انتظريين

  األزهار تفيدك لن الغيوم عنك غابت إذا

  
  2014 نيسان 22 الشارقة
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 حزين اليوم أنا

 بضاعته كسدت خضار كبائع

 الدكان عتبة أمام جلس

 عجوز مع النرد يلعب

  الرمان وعصري العنب مواسم عن له حيكي
  

*          *          *  
  

   حزين
 احلديقة بألعاب يكتفِ مل كطفل

   املساء جاء حني
 يده من جرّوه

  تُدار يحالر مع أرجوحة على معلق ونظره
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   حزين
 الصف يف يده رفع كطالب

 احلساب مسائل حيلَّ كي

 املعلم إليه ينتبه مل

  بالباب عينيه ومسّر دفرته أغلق
  

*          *          *  
  

   حزين
 قذيفة أطلق كجندي

 شجاع عنه قالوا

  أطفال مدرسة وأصاب اهلدف أخطأ أته ويعرف
  

*          *          *  
  

   حزين
 يديها من الطني نشف قروية كطفلة

 اجلريان صنابري يف املاء عن حبثت

 الرتاب سوى جتد مل
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 جداً حزين اليوم أنا

 باملؤبد حمكوم كسجني

 اخلرز وهدايا الدمى يصنع

  أحد له ليس أن ويعرف
  

*          *          *  
  

   احلزينة أيتها حزين أنا

 القديم جدتي كصندوق

 حزني عن تسأليين ال

 عليه تكتيب مل ديداًج دفرتاً أعطين

 أذني يف هتمسي أن دون

  عين اِكتب

  
  2014 نيسان 30 الشارقة
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 النار سيُوقد أنه يعلم كان

 اجلديد اخلشب ويراقب

 النحيل النهر تراقب شجرة كان مُذ

 كناي الغرقى قطيع كل مجع الذي النهر

 بيضاء سحابة وجه وبلع

 املدارس أطفال يلوّنه الذي الصباح يف

 مسني حبر أكله النحيل النهر

 يوم كل ميوت الذي البحر

  مساء وجسده ملح روحه

  

*          *          *  
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 بالنار سيشتعل أنه يعرف كان القديم الفحم

 قارباً أغصانه من جعلوا مذ

  ثقيالً اخلجولة األهنار يف مير

 الصباح كهذا وضيقاً

 أشدّاء حبّارة متنه على ينشد

 البالد يف املنحنية القمح سنابل نع تغاريدَ

 التفاح وأرستقراطية

 عمله البحر فقد عندما أسراره كشف

 العمل عن عاطل كأي

 الشتاء وال الصيف يف ال الرسائل يرسل يعد مل

 قلبه ثقب الذي القارب

  حبر وروحه شجرة جسده
  

*          *          *  
  

 خشبياً كرسياً أضالعه من جعلوا الذي القارب

 جذوة سيصبح أنه يعلم نكا

 املوقد عند جيلس كرسياً كان مذ
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 القرية يف تتوقف ال السماء وأعراس

 بالنواسات ممتلئة أفراح كصالة

 التربعم شعور فقد وحني

 العابرين أوزان فضح

 باملسامري صَلبوه

  مسمار وروحه شجرة جسده اخلشيب الكرسي

  

*          *          *  

  

 تعيس حببل مربوطاً وحيداً قارباً بحأص أن منذ القديم احلطب

 سكري متشرد قعره يف ينام الشاطئ على

 الطوارئ أيام الصيادين جوع يشعل

 يوم كل ميوت الذي القديم احلطب

  غرائزه حترك تعد مل اليت الريح منه متر

  
  2014 أيار 2 الشارقة
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 اللظال ألفة اعتاد

 عينيه جعتو سالشم

 ذكرياته نبض على فظحيا كدكتور

 الظالم حليب ميتص كدكتاتور

 كتاب في ورد كبتلة خميلته في باقية هي

 اءالشقر األغنام طيعق رائحة نسهتؤ

  الضفاف تلك على

 الوهاد بني

 قدميةال الحجارة كتلك يبةط قريته أبناء وجوه متر

 سوراً تبين أن تعرف ال بسيطة

 المساء ضيوف يرتادها وال الكالب فيها تنبح
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 الحقل عصافير جراره أنساه كفالح قريته بناءأ وجوه

  ضائعة كأرجوحة

 وحيدة بلوط كشجرة

   كشاحنة ىاجلوَّع القرية أبناء

 املدن ليل في السوداء األكياس يبتلعون

   التنور فرن في خبزهم ينضج الو

  !اليابسة بشفاههم إمنا

  
  2013 الشارقة
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  بلى
 طيناً يصبح أن اقتنع باملهذ الرتاب 

 الصمت جيدِ مل

 املطر وقاحة استجدى

 !وحل ..وحل

 وجل دون الطريق هذا من متر البيضاء الفساتني من الكثري

  ىبل
 داخلك يسبح زال ما البط

   :له سنقول جبع كسرب القادم وذلك
 الوجع أيها ارحل حبرياتنا، جفّت

   بلى
 مقلقاً وال حزيناً اليوم يكن مل
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 اليوم تطبخ مل لنتنةا اخلضراوات

 احلياة لنحب إذاً

  احلياة أحب

 احلجاج أرجل تدعسه حاج من أكثر

  احلياة أحب

 املنهك حمصوله يبيع فالح بلهفة

 املدينة أرصفة على األحذية باع كما

  يوماً خفاً ينتعل مل

 الشارع وجه يغري ومل

 األحذية كعب بصوت الرصيف صمت يُخف مل

 امالع ذاك كسوالً املطر كان

 يوماً األرض حيرث مل الذي جارنا كثور

 ورحل قريتنا خنازير بعض مع الشعري كل سرق

 !بلى

 الرباري أمام مير هزيل كيعسوب أصبح

 تركها اليت الفراشات كل عن تسليه قش قطعة عن يبحث

  !املطر وقاحة فيه الغاب حب أشعل
  2013 الشارقة
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 أمّي ووجه الصغري املقهى

 قريته ترك عاشق كنهر األمِّي النادل رمي

 الغرقى عطش روّض

 خافت ضوء حول الليل يعاسيب ومجع

 ماحل كفن عن حبثاً

   :األمِّي النادل يسألين

 !..؟أكرب الصيف أحالم تكون حتى الريح جنمع ال ملاذا

 الشتاء يف بعثرناها اليت الغيوم كل ونقطف

 اءاألصدق عطش هبا نروي كي العصري بدل نوزعها
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  طفل دفرت يف رمساً بقي لو أمجل كان الصغري املقهى

 زرقاء بسماء

 الضباب عربات وسط الفوضى وبعض

 ذاكرته احلجر يندب كي الرتاب هذا لكل يتسع

 اهلراء هذا الشوارع كل وتغسل

 الرماد فوق الريح أحذية تثب ملاذا

  !الفقراء خبز أكثر طازجاً أصبح كلما

  
  2014 مايو 5 عجمان
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 تغيبون ال أنتم أبداً ال

 العام هذا الغيوم قطاف أن املسكينة احلقول نقنع لكننا

 الفالحني لكل وسائد نصنع كي يكفي

 تأتي الشمس بأن يبشر نور ال

 الغروب عند البستان من تعود فالحني جوقة وال

 قرييت بوجه يوم كل أتوضأ

 الوضوء يطهرها ال صالة يف

 الدروب تلك يف طويل زمن يل

 العتيق السور ذاك أسرار يف خبأته قديم حجر ويل

 دبور ولسعُ عسلٍ شهدُ



25  ..سعيد جداً 

 إليها تعودُ قرية ال

 الثقيلة مبشيتها الدار يف تسرح حزينة جدة وال

 مساء صباح السريع املوت تنتظر

 األوالد يفرح كي زبيب »كمشة« النملية يف ختبئ

 كبري قلبها يف احلزن :أمي تقول

 الدكان ىلإ وترسلين

 الرتاب على الكرة يلعبون أطفال عند أجلس

 الباب أمام أمي جتلس

 طني كلها وثيابي إال أعود ال وأنا

 تغيبون ال أنتم أبداً ال

 الغيب وكشف املنجمني صدق من لكننا

 طويالً غبنا

  الطريق نسينا حتى

  
  2014 أيار 10 الشارقة
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 األوالد تكفي ال واحدة كرةٌ

 احلارة يف يلعبوا يك

 القرية حطّابي تكفي ال واحدة فأسٌ

 الغابة شجر كل يقطعوا كي

 املدينة جمرمي تكفي ال واحدة سكني

 وارفة ظاللنا كانت

 اسرتاحة فسحات سوى علينا ميروا مل

 متينة جذوعنا كانت

 حطّابني شلة سوى ترنا مل

 املناسبات فينا تزهر مل

 مقربة ظهر على جلسنا وال
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 فالحة صبيّة بيدِ إال تزهر ال ورودنا

  إهلاً اخلوفُ جتلى

  اهلل سبحانك أحد ينادي مل صالته يف سها إمام

 مندهش كطفل فمك يف إصبعك تضع وطين

 أنت عجوزٌ

 مثلكَ

 لدينا أسنان ال

 أيضاً االصطناعية أسناننا طقم يضيع الليل ويف

  
  2014 أيار 13 الشارقة
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 الدمى من ثريالك يشرتي

 ذاكرته وميشط

 القذرة احلارة وسط األنيق الفتى

 الغائبني غيوم عليه حتل

 احلاضرين مشس عنه وتغيب

 املراهقة السماء يف

 األزهار تلك كل على الشمس تطمئن مل

 األنيق الفتى توقظ ومل

 غضبها أوج يف رويداً رويداً

 الزهرة أذن يف حنلة مهست

 البستان ظل خفة عن
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 الشاطئ على يغفو الذي لعاشقوا

 رقيقة موجة إال توقظه وال

 فتيل بدون كمصباح تعباً

 مظلمة مغارة يف طفل به يدور

 محامة ألف عينيه يف ماتت الذي األنيق الفتى

 األسود الوطن وحذاء

 اجلبال يصعد وال األدغال يف يركض يعد مل

 مسائه يف النسور كل أصبحت أن منذ

  !صيّاد كتف على رتبة

  
  2014 أيار 23 لشارقةا
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 معروف احلارة هذه يف شيء ال

 بقاالهتا حتى وال مطاعمها ال

 مشهورة فيها احلفر فقط

 العالية الكعاب ذات بأحذيتهن النساء تتساقط

 هنا حمظوظون األقزام وحدهم

 سارة بأشياء يشي شيء ال حيث

 معها تتحدث احلارة يف مملة جارة ال

 سفر جواز أول أصبحت ندماع التفاحة عن

 الكبرية أبيك أمينات عن حتدّثه غيب صديق وال

 الوحيدة أمنيتك مراراً عليه وتعيد
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 معه تغتاب ثرثار خضار بائع ال

 باملارة فرتتطم السوق يف العصيب زوجها من ختاف اليت املرأة عن

 أشقياء ليسوا جداً مملون األوالد هنا

 احلارة يف دافئة غرفة ال

 العناكب سريك عروض زواياها يف شاهدت

 الشتاءات فيها تدفن ببطانية وتلتف

 الكالم شجر ينمو كي

 احلارة هذه يف حبيبة ال

 الوطنية كاملناسبات تنتظرها

 عطلة يوم معها تقضي

  مرجتلة رخيصة قصيدة عنها تكتب ثم

  
 2014 مايو 27 الشارقة
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 خمتلف حزني

 النافذة أفتح حصبا كل أفعله ما أول

 الشرفة على املاء أضع كي ال

  النهار عصافري لرتتوي
  

 خمتلف حزني

 الشرفة على أقف مجعة يوم كل

 املركونة السيارات عدد أحصي

 النجوم أحسبُ كنت كما

 إرشادي إعالن كأي حيذرني وأخي إال أنام وال

 الوجه على الثآليل من

  !الغبار؟ هذا كل يتسكع أين



33  ..سعيد جداً 

  خمتلف حزني

 حيزن حينما عٍرا كأي

   يفرح وحينما

  حزين واد مع ويغين اجلبل صعد
 

   خمتلف حزني

 احلقول أرض خلطوط يغين فالح كأي

  القصور بالط بياض عن الطني آثار ختف رمبا
 

  خمتلف حزني

 القاطف يد جترح أن من بدالً وردة كأي 

  عبرياً اجلو متأل
 

  خمتلف حزني

 املختلف املوحش القصر هذا يف 

 أمشي كنت كما شيأم أن أريد

  الصباح أشباح لكل التفتَ أن دون
  2014 أيار 30 الشارقة
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 «الكرك« شاي من كوباً أحتسي وأنا

 الناس كباقي

 النافذة وراء من الكسول الصيف مير

 كينيا من إفريقي كطفل جداً حنيل هنا القمر

 بندقية أشرتي أن أفكر

 اهلواء يف الرصاص وأطلق

 صياداً حملت اكلم

 السماء حضن إىل أحجاره يرمي

  
  

*          *          *  
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 »الكرك« شاي من كوباً أحتسي وأنا

 زعرت »كسندويشة« اللذيذ الصباح يف

 الصف مقعد على التالميذ يتقامسها

 الزمن أقدام قريتنا حصى تصيب

 النهر هلودج يلتفت ال صبورٌ عاشقٌ واحلصى

 كقمر الوجه اءبيض عروسه ينتظر

 املطر من حبّات إال املأدبة ضيوف يكن مل

  
  

*          *          *  
  



  نوزاد جعدان جعدان36 

  

  

  

  

  

 »الكرك« شاي من كوباً أحتسي وأنا

 حزين ككروان

 األبواب منها أصنع ومل األشجار أقطع مل

 الذئاب تلك كل الغابة يف ترتاءى كي

 سريعاً البحر ميشِ ومل

 رةالشج حتت يسطع البلوط ترك من حننُ

 مجيعاً ومشينا

 !الغريب فم يف مُراً البلوط يعد مل

  

  
*          *          *  

  



37  ..سعيد جداً 

  
  
  
  
  

 »الكرك« شاي من كوباً أحتسي وأنا

 اجلياع كباقي

 الكثري عندي

 الكثري

 القصاع من الكثري

 الطعام كل الطعام ولكن

  !سباع عنها قالوا ذئاب تأكله

  
  2014 الشارقة حزيران 10

  



  نوزاد جعدان جعدان38 
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 املقاهي على يطوف مشرداً جعلتين

 الفقراء لعبة ألشاهد

 الرأمسالية تلك

 ذرة حقل يف كجرادة اخلفيفة

 الكبار كآمال الثقيلة

 بسيط فالح كأي

 الغالء البذار يصيب عندما

 البسطاء قطن سعر وينخفض

 عاملياً قرصاناً أصبح أن وأتدرب الرأمسالية ألعن

 غرفته من املباريات كل يشاهد

 الشاي اورمس مع



39  ..سعيد جداً 

 األصدقاء لكل مصراعيه على الباب ويفتح

 الرأمسايل صديقي يل يقول

 هبا اشرتَك اليت التلفزيونية القناة إن

 شرقية حلويات كمحل وشهية مجيلة

 الربازيل أهداف عن حيدثين

 برتغالية مشجعة يعرتي الذي احلزن وعن

 البالد ختسر حني

 !الرأمسالية أكره :عندها ألصرخ

 عليها خيافوا كي لديهم ميةقد قصور ال

 غبية ذكريات وال

 للجراد ثغره يفتح طيب كحقل

   هدف بدون حمبطاً أعود

 العمل عن كعاطل

 فاشلة مقابلة من لتوه خرج

 الصباح حزن لنا تطبخ تعد مل الشمس

 املطر خبز نأكل كي ننساها أن جيب كان

 وعرة الطريق تكن ومل



  نوزاد جعدان جعدان40 

 احلجارة مجع يهوى من حنن

 اليةالرأمس متر كي

 عاملياً قرصاناً أصبح عندما

 األشجار لكل سياجاً سأصنع

 رصاص قلم آخر من املرباة تنتهي حني

 احلديقة يف اليت العصافري

 أراها كي دخول تذكرة أشرتي أن جيب

 تستغربوا ال لذا

 احلديقة أقفاص يفتح عاملياً لصاً أصبحت إن

 اهلواء بعض رئتيه إىل ويسرق

 العامل عرس يف املهمشني لكل وسائد يضع

  !الغرباء عصافري ريش من

  
  2014 حزيران 15 الشارقة

  



41  ..سعيد جداً 
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 1990 العامل كأس يف

 أكرب قريتنا وكانتْ صغرياً كنتُ

 العامل كان

 الكبري العامل هذا كل

 األخضر حقلنا بيادر ختتصرهُ

 فولر رودي يكن مل

 وحلمي األرجنتني حلم سرق من إال

  !نكرب لماك اللصوصُ يكثر ملاذا
  
  

*          *          *  
  



  نوزاد جعدان جعدان42 

 1990 العامل كأس يف

 متضغ وال الطعام تبلع جدّتي كانت

 خيسر الذي مَن يهمها ال

 البيت عتبة أمام وحيدة جتلس

 تسخر العامل كأس ومِن القرع حتفر

  أصفر خريفاً قلبها يف احلزن كان
  

*          *          *  
  
 1990 العامل كأس يف

 أكرب الكبارُ وكان اًصغري كنتُ

 الليل يف خيرجن قريتنا فتيات كانت

 الزيتون كرم إىل

 ودائماً

 دائماً

 خنزيراً اخلوف كان

 !األمحر طيننا على يتمرغ

 عظمة أول عند القرية كالب وكانت

  !األشقر قطيعنا إىل الذئاب تدلُّ



43  ..سعيد جداً 

  
  
  
  
  
  
 1990 العامل كأس يف

 الغروب عند

 الدارِ رواق تغسل مسرية كانتْ

 أمحر األبيضِ جسدها على الطني كانو

 حلوةً كانت

 حلوة

  !أصفر جرادٍ سرب ينتظر ذرةٍ كحقل شقراء
  
  

*          *          *  
  



  نوزاد جعدان جعدان44 

  
  
  
  
  
  
 1990 العامل كأس يف

 وحيد تلفاز قريتنا يف كان

 وأسود أبيض

 واحدا ضوءاً جارنا سطح على األلوان كل وكانت

 بسكويت وال سياحي خبز هناك يكن مل

 أمسر الشمس حنطة من يَأكلُ اخلبز كان

 وساما البقّال وأوالد القرية أوالد كلّنا كنا

  !أشقر اآلخر بعني وكلنا
  
  

*          *          *  
  
  
  



45  ..سعيد جداً 

  
  
  
  
 2014 العامل كأس يف

 أبرت الرواء ولكن مسيناً القمر يعد مل

 أحالمي يسرق أحد ال

 العامل كل ولكن

 كبعوضة الصغري العامل

  !يكرب كي الفقراء دماء من يلعق

  
  2014 حزيران 25 الشارقة

  



  نوزاد جعدان جعدان46 
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 املشرّدة القطط فيها جتتمع قمامة كحاوية قذرة غرفة يف

 املطلق للسكون وجه ال

 الغرفة يف ما كل

 للجرمية متحفاً أصبحت مدينة عن يُقال ما وكل

 ذقنه حيلق ال حني أبي كوجه املطلق احلزن وعن

 جدّي يا نكم شيئاً نرث مل

 اًضعيف اًبصر سوى

 جباالً الذئاب قطعان بعيد من حتسب

 احللوة باحلياة سوى يل تدعو أمّي تكن ومل

 حلوة وعروس

 !السكر من تقرتب ال أمي يا املسوسة األسنان



47  ..سعيد جداً 

 القذرة الغرفة تلك يف

 والنوافذ مغلقة الكتب

 كالزرافة عنقها السماء متد كي مفتوحة النوافذ كل

 السماء وجه متأل التجاعيد

 القرية وجه ميأل األزرق كان كما

 البعيدة القرية

 البقال ابن إليها ينظر اليت احللوى كتلك

 !يتذوقها أن يتجرأ وال

 الصدئ الذاكرة وذراع الشاي كؤوس متر

 احلزن شوائب كل يعجن

 القذرة الغرفة يف

 سكري مرضى ال

 !املساء كل عشاء احلالوة وعلب

 احللوة جريانه ابنة إىل حين عندما احللو صديقي يقول

 احللو والوطن



  نوزاد جعدان جعدان48 

  
  
  
  
  
  
  
  
 :قمامة كحاوية القذرة الغرفة يف

 واحلقول باألزهار يعتين من حنن

 واألرائك الوسائد ونصنع

 جهد أي بدون املمتد كالعشب وهم

  !املطر كل يبلعون

  
  2014 حزيران 30 الشارقة

  



49  ..سعيد جداً 
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   الصباح يف أستيقظ ال أنا

   اخلري صباح لك أقل مل إن علي تعتيب ال

   البالد أرى كي كثرياً أنام

   مُلبّس حبّات فيها النجوم كانت اليت تلك

   األطفال حليب القمر وكان

   اخلشبية الكهرباء أعمدة عند نقف كنّا

  البالد علم يرفرف أن حنلم

  !البالستيكية األكياس تلك كل بدل

  !أمّي

   العيد صباح صالتكِ أذكر زلتُ ما

   قرأهتا اليت الكتبِ كل كفاكِ محلتْ اذامل



  نوزاد جعدان جعدان50 

   املكتبة إىل طريقي يف وأنا

   جديدة ثياب بدون يعود حني العيد عن

  !أمّي

  اليوم هذا يف مبكراً أستيقظ زلتُ ما

  العيد هدايا الباب أمام وأنتظر

  !احلقول خبز ينضج أن ينتظر عنيد حلزون كأي

  

*          *          *  

  

   البالد عيد أراقب متهالك حائط كأيِّ

   امليتة العصافري من مجعناه الذي الريش وكل

  جديداً طائراً تصنع ملْ

   سعيد عيد إنه لكِ أقول أن أريد

   األطفال كل تكفي احللوى صناديق من املئات وهناك

  !شهيد طفل أي األخبار شاشات على وليس

  

*          *          *  



51  ..سعيد جداً 

  
  
  
  
  
  
  

  ةالغرف باب أمام مساء كل أقف

   الشيزوفينيا أعراض كل تفوح مقبضه من

  !غياب ألف ويدخل يدخل ضيف

   العامل مفرقعات كل ووسط العيد يوم يف

   شرقي مواطن كأي أنا أحتاجكِ

   مريض حبر وكأي

   اجلفاف حد يصل كلما

  !الربقِ من كهربائية بصدمة إال يعود ال

 

  2014 متوز 28 الشارقة

  

  



  نوزاد جعدان جعدان52 
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  مستوانا من ليس احلزن

  لنا احلياة

 احللوانيني زمالئه عن احللوى بائع يل يقول

  األوالد يفرح كي أحداً نقتل ال حنن

 يذحبون القماش باعة وحدهم

  خروناآل يتدفأ كي

  القماش بائع

 !كبري دبابيس صندوق قلبه يف الكالم

  احلياة ألراقب السوق يف أمرُّ كاألخرين

  اهلاتف على أمي يل تقول

  الزيتون نزرع ازلن ما



53  ..سعيد جداً 

  الثمار على الغريب مير وحني

 !مَسابح نوياهتا من نصنع

  كنّا ما على زلنا وما

  الدود هبا خنرَ إنْ األشجار نقطع ال

 !محام بيوت نرتكها

 نتغريْ مل األبواب نصنع ال

  أبواب بدون البيوت كل

  ذلك مع

  الذباب إال األيام هذه يزورنا ال

  الطويلة مكاملتها يف أمي يل تقول

 !طويل قريتنا يف الدرب

  صباح كل اجلبل حيرق األشقر األغنام وقطيع

  فخم ماعز قطيع املساء يعد مل

 !كالفحم حمروق شيء كل

  البنادق خبراطيش مليء البستان إىل الطريق

  الصيادون عليها يتخاصم القرية

  تطري أحالم أجنحة ال



  نوزاد جعدان جعدان54 

  
  
  
  
  
  
  
 !احلمام الشروق عند جيتمع وال

 السوق وسط ناأو أمي تسألين

  البهار رائحة من أسعل

  قرشني بينَّ يا جتمع أملْ

  الدار وتكرب السطح على غرفتني نعمر كي

  مزكوم ثابت هاتف كأي عندها أصمت

  !حممول هاتف مليون بني

  
   الشارقة 2014 متوز 20

  

  



55  ..سعيد جداً 
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 بنفسه عروته من سقط الثوب زر

  امللح من الكثري خيبئ

  الغمام عطش مير حني

  املكان هذا يف يكرب العشب وحده

  وميوت

  الكالم شجر ميوت

  الينابيع شلل يسقي كالم ال

  املياه كل تصبح حني

  الغرباء إىل تباع ةيمعدن مياه زجاجات

  كالم وال

  موت يافطات الرباميل تصبح حني



  نوزاد جعدان جعدان56 

   الشتاء وقود السطح على تكون أن من بدال

  عروته من سقط الثوب زر

  الريح برسائل يؤمن يعد مل

  بريد صندوق كأي الغيم مير حني

  قديم عاشق رسائل حيمل

  قريب بستان أمام ويعرتف

  املاء رسول يتأخر حني طويال تنام البذور بأن

  

  عروته من سقط الثوب زر

  الطريق يف اخلبز يضع أن خياف

  املطر يعود وال

  سريعا اجلائعة العصافري ومتر

  الرصيف ىعل اخلبز وتنسى

  اجلائعني بالون يكرب كي

  الضوء هذا كل يتوقف كي الذباب يروض رمبا عندها

   الداء هذا ينكشف أن إىل احللوى ويبيع

  كافٍ واحد ثوب زر



57  ..سعيد جداً 

  
  
  
  
  
  
  
 الضباب هذا كل ينقشع كي

  األنياب تلك أكثر وتنمو

  كبرياً متساحاً أصبح كي

  جدا حنيال أصبح وطن مثة

  رباءللغ فريسة تركناه حتى

  
  قةالشار 2014- 15-8

  

  



  نوزاد جعدان جعدان58 
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   النافذة كتف يتسلق أن حياول
   القدمية القمصان كل وخيلع
  عالٍ طابق من إال يراها ال وألنه
  جداً قزمة له تبدو
   معلبة حوله األمساك كل وألن
  الصياد ذلك يعد مل

   القرية بساتني ترك أن منذ
   القطنية الثياب يلبس يعد مل

   الغبار اخلشن قميصه عن ينفض
   األشجار بكل الثقة فقد كعصفور

  !الكهرباء أسالك على إال يقف يعد مل

  2014- 8- 8 الشارقة



59  ..سعيد جداً 
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 عندك صوتٍ بأعلى اِضحك

  عيناك تدمع حتى

  الصمت هذا كل يتوقف حتى

  اجملهول العزاء وهذا

 !الطويل والتسجيل

 عيتستط ما قدر على ضحكا

 !البايل قميصك تمزقي حتى

 !الناشف الطني هذا يتجعد حتى

  الوطن عن األصدقاء يسألين حني أضحكُ

 !األمل من تيسر ما أبيعهم يانصيب بائع كأي

  اجلديدة احلكايا أسرد القدمية طريقيت على مازلتُ



  نوزاد جعدان جعدان60 

  الورقية الطائرات آالف وأصنع

 مؤدبة الطائرات أن األطفال يؤمن كي

 !حلب إىل الذرة بائع يعود كي

  فيها اآلن الطقس يعرق اليت حلب

 العابرين كل ويبتلُّ

  منها السماء حلقُ جفَّ

  !احلقول ثغر على العشاق لعاب مير ومل

 عالٍ بصوت اِضحك

  كبرية غيمة يستجدي عمالق حبر كأي

  قدميه إىل احلياة تعيدَ كي

  املدينة فوق جناح بغري مترَّ كي

 !هلواءا رئة فقط وسادتكَ مألتْ لو حتى

 عالٍ بصوت اِضحك

 !الفرار ولذة الوطين واجيه بني حماصر جندي كأي

  لك ذراعيها تفتح احلياة

  !العرق رائحة إبطها من فاح لو حتى احضنها

  الشارقة 2014- 24-8



61  ..سعيد جداً 
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   مرخية عنق بربطة العمل من تعودُ وحني

   كالفراولة فائرة دمٍ وكريات

   رجلكالسف مسافر أصفر ووجه

   املتعب املقهى قرب متر

   خلسة نام قد املكسور النادل وترى

  !العسكرية الشمس رمحة حتت اخلشبية الكراسي كل وترك

   املطيع الباب يف الصدئ املفتاح تضعُ

   املدينة هواء تتنفس اليت املناطيد وتراقب

  !تنثقب وال

   لألرض جيذبك شيء أي عن تبحث

  !مهجورة حارة يف طفل كلعبة



  نوزاد جعدان جعدان62 

  :اهلندي جارك تسأل

   اخلجول الفجر يف قطاراً الشمس تكن مل ملاذا

  الديك وصياح احلقول صباح ننتظر ال وملاذا

  عتّاال الظالم يكون حني إال

   الفالحني عربات على السفرجل من سحّارات مثة

   الطريق حجارة هبا تغص

  جدا األمل حنيلة امرأة مثة

   طاولة وراء أو منصة على من تتحدث ال

   كالفراولة بشفتني تقول

  الليل منهما فرّ

   فراولة كبستان النهار كل عليها فارَ كما

  !العمل من تعود وأنت أجله من تعيش ما مثة
 

 2014- 8-19 الشارقة

 



63  ..سعيد جداً 

  
  
  

ð^ÛŠÖ]<íeö¹]< <
  
  

   اللزوم عن زيادة املؤدبة السماء

   الطائرات حتب ال

  !السفر وقت حقائبه يوضب ال وهو

  يوماً له تكن مل أهنا يعلم كعاشق

  !عنوان ليومه يريد لكنه

   ثقيل الليل طحني

   مائدته على رغيفه النهار خيرب مل

  !الغجر موائد إىل مضى

   القطارات من الكثري فاته

  !القدمية التذكرة يديه يف تلوك

   التذاكر بائع عطر اشتم كلما



  نوزاد جعدان جعدان64 

  !احملطات ضيف أصبح

   مفتوح كقلب املفتوحة الشرفات يف حيدق

   النظيفة الثياب إال شرتن ال اليت تلك

  !الغسيل مالقط وبعض

  الريح هتزها ال

  !املطر حتى يكسرها وال

   األمل هذا كل أين من

   ميت أنه إال موتاً ليس

  األسود الزقاق يف مضى

  احلليب وهلفة الصباح كأس عن يبحث

  !شبابيك بال غرفة يف

   مقابل دون القمر ويشرتي اجلثالة يبيع

  !عجيب فضول البياض

  !؟واملساء احلواري كقطط احللوين الصعاليك لك أين

  !الطويل الطابور يف العوام رقاب تسلق الذي الطفل وذلك

   الرصيف على وبرّده خبزه نشر

   شفة ببنت ينبس مل البيت إىل عاد



65  ..سعيد جداً 

  
  
  
  
  
  
  

   الطريق أكتاف على خبزه نسي

   البستاني رحيل واعتاد بسرعة األشجار منتِ

   ورحل ذهب مجيل شيء ككل

   األمل هذا كل ينأ من

  القدم تدمي األحذية بعض
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   جداً سعيد أني أشعر أحيانا

  وأختبئ اجلريان أبواب هبا أدق لدرجة

 احلرب وسط لدقائق ينام كمحارب سعيد

 بالذكريات مليء صندوق عندي

  مساء كل عنه أحدثك أن أستطيع الدنيا كصندوق 

 حزهنا ختبئ ال دالعي يف كانت اليت تلك عن وأحدثك

 دمعها من وبعضا السكاكر علينا توزعُ

   عديدة أسئلة هلا كان

  الرعب وأفالم الغول قصص تستهويين جدا بسيط وأنا

  عنيفاً أكون اجلواب أعرف ال وحني

   جدا سعيداً أكون أحياناً



67  ..سعيد جداً 

  
  
  
  
  
  
  

  القديم الكنيسة جدار على امسك أكتب

   األسئلة غركث عن متسح رمبا اليت التعاويذ كل وأحفظ

  الصدئة السكاكني وطعم

   جدا بيضاء بيضاء غاردينيا شجرة مكاهنا ألزرع

  احلمائم منها هترب ال

   بقشيشاً البقال أعطي و أغنية أشغل

  اجلريان كل على احللوى أوزع

  حقاً كونأ عندما

  سعيداً

 جدا سعيداً
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  بسيط لشيء يضحك ثمّ يبكي طفلٌ مثّةَ

  مجال الدموع كل يقلبُ

 !الطائش الطني أيّها طويل حزننا ملاذا

  الباب عتبة عند الدرويش املطر ترتك ال

  البيت جرس دقَّ سبيل عابر كأي

 الشتاء ليلة يف العنوان أخطأ و

  مثله أنا طفل مثّة

 بسيط لشيء يضحك ثم يبكي

  مجيلة سائحة أو مجيل بناء قرب أمرُّ حني

  صوّرني: له وأقول املارة أحد أوقف

  منخفضة زاوية من اللقطة خذ



69  ..سعيد جداً 

  عمالقا أبدو كي

 !أكرب مدينتنا متاحف تبدو كي

  البسيطة باألشياء يذكرني طفل مثّة

 : الفستق تقضم وهي جدّتي يل تقول كانت يومَ

  القوية األسنان إال حتفرها ال احلمص حبّات

   اآلن تلك األلغام حقول من مير أحد ال و

 !القوية ألسنانا ذوي حتى

  القرية أطفال كل رحابه يف حبا الذي احلقل ذلك

  واملؤدبون املشاغبون

  احلمراء امللك سجادة متر كي فارغة وتركوها

  التجول حظر يعلن كي

  لعينة لعبتها والفراشات

  طفلة مع تلعب جناحيها على الغبار مير إذ

  التجول حظر تقطع طفلة مثة

  شتوية جوارب بائع ومثة

 قدميه املطاطي احلذاء ميزق

  النهار يف رقص كم
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 !احلياة به تشتعل ومل

 أبداً

  !لياقته احلزن يفقد ملْ 

  املوت هذا كل حنتاج ملاذا

 !القبور ورود بتالت من أرقَّ كلماتنا خترج كي

  الغرفة جدران إىل يشري طفل مثّة 

  جديدة صورة نضع كي مكان ال

  القنال يف غرقوا سبّاحني ال

  احلديث كنول

  احلديث كل

 املدينة جيتاح الذي الطوفان عن

  قزحيتنا يف الظالل كل متوت ال ملاذا

  للحمام مظالتٍ الغمامات تصبح كي

 كبرياً كأساً أشرب كي

 كبري كبحر وأثور

  كبرية غمامة ثدي من يرضع

  األمساك أوزع كي



71  ..سعيد جداً 

  
  
  
  
  
  
  

  املساء عند اخلائبني الصيادين كل على

  الدمى مدن تسعده عدت مل طفل مثّة

  البالونات بائعو وال

 !بالونه األشرار ثقب طفل مثة

 

  2014- 8- 29 القيوين أم
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  العادةك

 التجاري املول أمام عتبةٍ على أجلس

  الوجوه كل أحفظُ أصبحتُ

  تأتي حني السعادة مواعيد وأتقن

  احلارة أبناء وجوه يقرأ أبي كان كما

 املنجّمني أول كان الذي أبي

 احلارة تلك يف

  اجلرح فيها يكرب اليت

  خصوصية بعقود أطباؤها سافر أن بعد

 !السابق كما طويلة تعد مل الدقائق

  

*          *          *  



73  ..سعيد جداً 

  الدرويشة العتبة هذه على

  الفخمة الكراسي كل أراقب

 يوماً أمي مرّت كما وجه ميرّ

 الكبار يفسّرهُ ال لغزٌ أمّي«

 شعري يف الشيبُ بانَ ماكلّ

 :قالتْ

 بين يا طفالً زلتَ ما

 طويل حقل أمامكَ والدنيا

 الفراشات كما

 الصغار مع تلهو زلتَ ما

 أنّي تعلم ال أمّي

 حصاه فقدَ الذي كالنهرِ

 الطنيِ يف غارقاً

  الظالل وصايا يتلو

 »الثمار وبُعدَ

 عندي دمية ال

 جدّي يتلوها حكايات وال
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  الكبار يشعر كما أفكرُ أصبحتُ

  باخلوفِ

  السياسة عن يتكلمون حني

  والفياغرا

 ويغضبون

 !الورق لعب خيسرون حني

  
*          *          *  

  

 الوجوه إحدى مترُّ

  العمودية العادات ترك شاعرٌ

  التفعيلة ورمسيات

  الشارع إىل ونزل

  الورقية طائرته يُطري ال طفل كأي

  صغرية شرفة على

  باملدينة حديقة يف أو

 !واسع ريفي حقل يف إال هبا حيلق ال

*          *          *  



75  ..سعيد جداً 

 األحايني بعض يف

 يوماً جدّتي مرّت كما وجه مير

  ترتاح كي السريع باملوت تفكر كانت اليت جدّتي

  النهر عتبة على

  الثخينة نظارهتا األشجار ظالل تضع حنيَ

  النهر عيون يف

 هبا أفكر وأنا

  طويال وأحدق

 ويالًط

  تغفو رمبا

 !زبيب كمشة منها أسرق كي

 كبري قلبها يف احلزن كان كم

 !صغري غوال كنتُ وكم

  
*          *          *  

  
  التجاري املول عتبة أمام

  اهلادئ الصخر أمسّد
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  يعرتيه الذي الرتاب ذاك وكل

 !املطر مرَّ إذا طينا سيصبح

 ائقاحلد تلك ملعاكساته تلتفتُ ال العابر واملطر

  الينابيع مياه من تشربُ اليت

 التجاري املول أمام

 !سامل تكسري مجع أنا

  
*          *          *  

  

 التجاري املول أمام

  إليها أقبل من وكل مقبلة احلياة

  قليب على سيمشي

 ضوء ذبابة كأي

  احلقل فراشة ترى لن

 التجاري املول أمام

 مؤسسته على مير متقاعد موظف كأي أنا

  ختمها اليت األوراق كل عجيم

 !أحد له ينتبه وال



77  ..سعيد جداً 

  
  
  
  
  
  
  

 التجاري املول أمام

 جديدة شاي ماركة كأي أقف

  العام هذا موضة قميصٍ وأي

  !ساملاً زال ما تكسريٍ مجعَ

 

 2014- 9-15 الشارقة
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  لصٌ الشارع يف

   أمرية من يسرق أن أراد

   دبوسَه األمرية منه سرقتْ لصٌ

  ..اخلزائن كل به يفتح كان لذيا

  

   رجل الشارع يف

   خيزرانة يومٍ كل يقلع

   املشاغبني أوالده هبا يؤدب

  ..اخليزران من بيتاً ويبين

  



79  ..سعيد جداً 

   عذب جدول الشارع يف

  بالطريق هام

   امللعون الرتاب به وهمَّ

  ...النجس الطني يف غرقَ

  

   أسود طفل الشارع يف

   القادمة البيضاء األيام عن يتحدث

   ظالل دون تشرق حني اخلرافية والشمس

   يديه بني احلليب مَثلجة تذوب وحني

   طويل حائط ظل حتت يقرفص

  

  جنازة الشارع يف

   موتٍ أول عند احلقيقة أدرك قبور وحفّار

   يبكي ال لذلك

  يبكي ال

   أبداً
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   حجرة الشارع يف

   وزهرة

   العجالت مكسورة وعربة

  

   الشارع يف

  عاشق شاعر

  تلوقا

  !عربته عن يبحث وحوذي

  
  2014-9-17 دبي

  

  



81  ..سعيد جداً 
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  متوز كشمس الالسع الوطن يهاأ

  احملرتمون سجناؤك حنن

  ضيقة غرفة يف

  واطئ سقف حتت

 تكييف جهاز بدون

  سقف مروحة وال

  شيء كل خلعنا

  البيضاء الداخلية بثيابنا بقينا

  الشبّاك من اجلريان علينا يتلصص

 ويسخرون
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  قدمياً غصنا يا وطين

 جداً قدمياً

  !بليد مكسور دبٌّ عليه يقفُ

 

7 -9 -2014  
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 مبوعده يأتي شيء ال

  اليومية الصحف أخبار ال

  أنتِ وال

  قصابيها أيدي من تأكل اليت الطيبة الوحوش تلك وال

 !حينها القفص من خترج مل

  سرتته يف أبي خبأها اليت احللوى قطعة وال

  إياها يطعمنا كي

 !موعدها يف تأتِ ومل ذابتْ

  احلزين العامل أيها إيل تتضرع ال

  البكاء عن أتوقف كي

  اجلمع ترجّاني إذا الذي كالطفل أنا
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 ! العناد سالل كل أمجع

  موعده يف يأتي شيء ال

  بالرتاب مترّغت أن بعد إال تصلنا مل الينابيع مياه حتى

  نظيفة ثيابنا

  الباب عتبة أمام جتلس تيوجدّ

 !الغمام أسرار كل الطني يف حتفرُ

  حافياً مشى الذي الطفل وذلك

 !الطازجة األرض فرن فيه الشمس كانت وقت يف

  موعده يف يأتي شيء ال

 عليَّ هبا تصوبني اليت البندقية تلك حتى

  طلقاهتا كل نفذتْ

  عصافريي تصطادين وأنتِ

  وجهكِ عن الذباب أبعدُ وأنا

  !الكبري املستنقع هذا أمام

  
4 -9 -2014  
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  !أمّي

   القدمية صوري مزّقي

  فيها كان من أنا يعدْ مل

   جديدة بوالدة كفيلة أعوام مخسة

   هواتفهم أرقام احذيف رحلوا الذين األصدقاء وكل

   تتغري كي للينابيع كفيلة أعوام مخسة

  !الغمام عليها ميرّ مل إن

   حصريةً الفيء متدُّ اليت املرأة

   الشمس صحون جتمع

   أغنية حتزنك الذي أنتَ يل قالتْ

  الذباب تبيع أصبحتَ
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   الرصيف على اخلبز تضع أن وتنسى

   الطيور جتوعُ

   منسية وسادة على وقعت كإبرة حزنكَ هادئ

   !أمّي

   معصمي لفَّ سوار أولَ يا

  استوقفين جموهرات حمل وأخر

   الباب جرس قّيد ال ملن اآلن الباب تفتحي ال

  !وقدميه بيديه خيبط ملن

   املصبغة عامل يل قال

   جدا فارغة أصبحت القرية أن

   نزرعها اليت واحلقول

   الشريرة الطيور حتى عليها مترّ ال

  الفزّاعات نصنع نعد مل

   جدا حنيال القمر يصبح وحني

  !البيت مصابيح نشعلُ

  .........هنا الضيوف أمّي

   أكثرهم ما الضيوف



87  ..سعيد جداً 

  
  
  
  
  
  
  

  !الباب نفتح ال لذا دوما فارغ الربّاد ولكن

   أمّي

   القدمية صوري مزّقي

   قريبا لك سأرسلها جديدة بصورة واحتفظي

   جدا قريباً

   جماناً يصوّرني مصوّر أول دعن

 

  الشارقة 2014- 23-9
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 مجيلة وأنتِ مجيلة لدنياا

 !مجيل وأنا

 حيتهاصال انتهتْ مرتديال علبة كأية

 للحياة وال للموت صاحلة غري األرض هنا

 !مجيلة األرض هنا

  اجلميل هاتفي على أبي يل يقول

 يعيش كي الشعر يكتب يعد مل صديقه أن

 املقال ويؤلف احلكومة عيوب يف يفتش بدأ

 الباندول كحبوب اجلميع متناول يف املوت أصبح أن ومنذ

 !اتم إذا كاهلندوس جثته حيرقوا أن أوالده يوصي

 القراء صفحة على اجمللة تنشرها كبرية قصيدة كأي



89  ..سعيد جداً 

 !علي الضخمة وصاياه أبي يتلو

 أبي يا جدا ملّان وأنا

 حويل الوديعة األحياء كل أصيب متفجر كربميل

 كالصابون طيبون األصدقاء هنا

 البالد وجع صافحوا كلما

 !أيديهم غسلوا

 كالصابون تعرقوا كلما الطيبون األصدقاء

 !مجيل محّام االدني قالوا

 !متسلالً هدفاً سجل كالعب سعيداً أركض عندها

 مجيلة وأنتِ مجيلة الدنيا

 األمل بيوت أنسج كلما مجيل كعنكبوت وأنا

  !بالية خبرقة أحدهم يرميين

  
 2014 متوز 6 الشارقة
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ــوري     ــردي ســ ــب كــ ــاعر وكاتــ شــ

، حيمـــل إجـــازة يف  1984مواليـــد حلـــب  
  .اإلعالم جامعة دمشق

  
  

  :اجلوائز
ــة  -1 ــة العامليـّ ــان األدبيـ ــاجي نعمـ ــان(  نـ ــصة  ) لبنـ ــال القـ يف جمـ

  .2008القصرية عام 
 الكربى لشاعر العـام      ر شِّح للميدالية الذهبية وجائزة العامل      -2

  .2008عام ) هولندا(يف أكادميية يونفريسال ورلد 
 املركــز »الــشعر« مركــز النــور لإلبــداع يف جمــال أدب الطفــل   -3
  .2009عام ) العراق( الثالث

  .2010م عا )إيطاليا(الشعرية كاستلو دي دوينو العاملية  -4
 .2010) كرواتيا( جائزة أرت أتاك العاملية الشعرية -5

 شـاعر بـارز يف العـامل        2000اختارته جامعة أكسفورد ضمن      -6
  .2012عام   مت اطالقهايف موسوعتها اليت

 جائزة إذاعة اليب بي سي للقصة القصرية بالتعاون مع جملة -7
  .2012العربي الكويتية 

تُرمجــت بعــض أعمالــه إىل اإلجنليزيــة، الفرنــسية، الكرواتيــة،      
  .اإليطالية، اليونانية والفارسية
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   :العضوية
  ).لبنان(عضو فخري يف دار ناجي نعمان  -1
 ) .تشيلي(عضو يف حركة شعراء العامل  -2

  .عضو يف دارة الشعر املغربي -3
  .مؤسس حركة شعراء وفنانني من أجل عامل خمتلف -4
  

  :املؤلفات واألعمال خمطوطة
  ).قصص قصرية(خزانة ترابية  -1
  ).قصص قصرية(رسائل التائهني  -2
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