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ال سنونو يغني في المساءات

سحر علي عشيرة
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كلماتك
قلبً فراشة ٌ
وروحً جناح
االعافٌ ُر
أار ْتنً بلعا ًا
مِنْ زقزقاتِها
نٌيانُ
أهانً ربٌل ُع
حت ألى َ
تف ّت ْ
شلري
ي ْو ٌ
ينة
َ
ٌهمم
ينونو
ُ
اا ّ
اً
اا ّ
شج ُر
اً
ٌرنو ّ
كل ذا َك أنهما
ْ
عاات كلما ُت َك
معابٌ َح اٌلً
**
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ال ينونو ٌغنً فً ااميااات
ٌيسانً نٌيان ملاتبا ًا
ٌن ااربٌع ؟
كم مرة تٌت
وام جهه
ٌَتوج غعانع
شجر  :ال زأر ّ
ال فراشا ًا ٌرقص فوق ااوره
ال ينونو ٌغنً فً ااميااات
ال عباحات مزأوة بنهى االطر
ال أشاق وال مواأٌه
عفر
ال
َ
أعر
ال
َ
فً األرض
ال فٌروز ترمً نهاأا
من نوافذ ااحنٌن
اراع فً اابراري
ناي
ال َ
ٍ
ال منٌات متروكة فً اايهول
........
ُب َّح عوتع
من وجع اايؤال
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غريبة أنا من دونك

يه ُر االٌل و ناجً ااقمر
قلّب كتبً وهفاتري
رى فٌها وجه َك
مشً  ..شره
فً هنٌا ااأٌال
غرٌبة نا من هون َك
بحث أن اقاا
ير
أن ّ
أن ل ٍّل اأٌاا َك
شلاع
أن
ٍ
ٌنمو فً قلبً
**
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بقٌة من حلم
تمعً ااينوات
وجرح ااوطن
مازال ٌنزف
أٌون بوابع
ٌ
أااقة فً اايماا
تنت ر أنه
مفارق األيى
ق ّبرا ُت ُع
يكتها ااأوف
شموم نوافذه
تحلم ب الانا
تمر ااينوات
ّ
ومازاات فً ااروح
بقٌة من حلم
نمعً بع
و اٌع
**
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أنه عفاف قلبك
َ
أبرت حهوه ااقلب
اما
َ
والميت نهى ااروح
زاهت ورو ُه فيتانً اقا ًا
ْ
حطت ألى شلري فراشة ٌ
بموايم ااحب
تبش ُر
ِ
**
غهاًا
أنهما يافر
يسترك طٌفً
ٌ لّل نوافذ َك
ٌههأه يتائرأا
يتوهأ َك قلبً
مانة ًا
**
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َ
اايباحة
ال جٌه
ُ
أفت ن غرق
اكن ٌهك أنهما
ْ
ميكت ٌهي
و وعلتنً اى ااعفة
ام كن هري
ننً يسغرق
أنه عفاف قلبك
*
اح ًاة
غعب
ذ
ُ
تلاتبنً قعائه َك
فٌغفر انا ااحب
...
...
حٌنما ايتٌق ُ
ت
وٌه َك تميح شلري
ْ
رفرفت أعافٌ ُر
فً فعاا روحً
وألى زأرة ااقلب
ْ
حطت نحلة
*
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مازات ذكر
ذاك ااشتاا
اهفتك
أطواتك
قعائهك
ملطفك
....
مرت شتااات كثٌرة
وال زال شتاا وحٌه
ٌيكن ذاكرتً
*
فٌما معى
ام كن نتبع العباحات
فقط نت ر االٌل
كً أبئ فٌع حزنً
اآلن فتح باب ااعباح
قلبك ٌنت رنً ألى بابع
*
كل شًا ال ب ّه اع من نهاٌة
ّال حبك ،
كل ٌوم
ٌواه من جهٌه
*
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كنت فٌما معى
نت ره ألف ااباب
نت ر يماع أطواتع
ألى هرج بٌتنا ااقهٌم
نت ر رنة جرم اابٌت
رائحة أطره وتبغع
.....
مرت ااينوات
تغٌر اازمان واامكان
وأا ننً مازات كطفلة
نت ره
**
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فً ٌهي زأرة بنفيج
ال ترى عحو اامطر أذا ااعباح؟
ال ترى ااهموع اابٌعاا
تغيل األشجار واابٌوت؟
تالمم وجوه األطفال
اامورهة باايلاهة
تلانقها اابيمة
تلال ..فإنً نت رك
تلال نجوب ملا ًا ااشوارع
اتغيلنا ااهموع اابٌعاا
واتيقً حبنا قطرات اامطر
تلال  ..فإنً بحاجة
اٌك أذا ااعباح
تلال نطوف شوارع
قرٌتنا ااعغٌرة
انهنئ األشجار ااتً
ترتهي ثوبها األبٌض
تلال ..فإنً نت رك
مام نافذتً
فً ٌهي زأرة بنفيج
أرف نك تحب أذا اازأر
أرف كل شًا تحبع
ألنً حبك
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ورقة من ااذاكرة
فً ذاك اامياا
معى اف حزن وانطوى
مياا تألألت نجمع
تساق اامكان باالأعرار
ام ٌكن ربٌلا
والأرٌفا
ام ٌكن شتاا
وال عٌفا
كل اافعول ااتقت
وابتهأنا فعوال جهٌهة
اغة ال ٌلرفها يوانا
**
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ي أرٌف يكن روحً ؟
كٌف ٌبر جرحً ااهفٌن
وجرحً ٌنبض بنزٌف االمر ؟
ي زمان معى ،
وارتوى بماا ااحزن ؟
ان ٌلوه ااربٌع ثانٌة
ان ٌلوه
تكيرت األجنحة
وماتت اازنبقة اابٌعاا
ورحل بلٌهاًا طائر اامياا
ربٌع رحل؟
ي
ّ
ٍ
ي أرٌف يكن روحً ؟
و ّ
ياقط وراق االمر
ت ّ
ًا
ًا
ورقة
ورقة ..
تهاجر كااينٌن ااتً عاأت
وٌزأرجرحً ورهاًا
ٌشرب من همً
ٌلزف األام غنٌتع
ألى وتار قلبً ااممزقة
فٌلوه عهاه قعٌهة
ألى شفاه اازمن
**
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ٌا أعفوري
َ
أتهٌت أٌرا اى
ا
نافذة بٌتً ااجهٌه
ٌا أعفوري
أل تى بك اامط ُر
م جذبت َك ااشجرة
أنه شرفتً ؟
َ
يملت نهائً ؟
م
فً عوت َك
اهفة مشتاق
وألى جناحك
حال ُم وطن
*
فٌما معى
كنت فعا ًاا و مالًا
َ
ٌها االعفو ُر مااك ؟
َ
وقفت ألى حافة اانافذة
كلما
ًا
شرفة ا َك
عار قلبً
أذا ااعباح
َ
تٌت من جهٌه
المم وحشتً
احلم
ٌا
َ
ٍ
ويرٌلا غاهر
َ
جئت توق فٌع
ام
عوت ااوجع ؟
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ايتوهأتك قلبً مانة
كسننا كنا نميك
ااوقت بسٌهٌنا
اقه تيرب
من بٌن عابلنا
كغٌمة فً
عباحات ااأرٌف
*
غهاًا
أنهما يافر
يسترك طٌفً
ٌ لّل نوافذ َك
ٌههأه يتائرأا
يتوهأ َك قلبً
مانة ًا
*
ألف ااغٌاب
َ
ْ
رحلت عوا ُته ْم
ُ
برٌق ااعحك ِة
انطفس
ْ
األحرف
تلثرت
ُ
وام َ
ااروح
ٌبق فً زواٌا ّ
يوى عهى عواته ْم
*
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مطر أفٌف
أنه ااغابة اامتكئة
ألى يفح ااجبل
مشٌنا تحت
مطر أفٌف
فسمطرت رواحنا
حنٌنا الوطن ،
حنٌنٌ ٌلبم ااقلب
ٌم ّه انا شراأا
تبحر فٌع حالمنا
ويط تلك ااأعرة
ومهرجان ااوروه
كان ثمة ورهة
اميتها
أاهتنً
اى مللب ااطفواة
وحهٌقة اامنزل
ترااى اً
بها وجع مً
*
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فً عوملتً ااعغٌرة
كنت فٌما معى
أٌش مع حالمً ااشائكة
فً عوملتً ااعغٌرة
ًا
ياأة
مجه حزنً
ّ
و عجر منع ياأة
اآلن عبحت عوملتً مملكة
توجت فٌها مٌرة
*
كنت فٌما معى
ٌيكننً األرق
أٌش فً وحشة االزاة
ًا
طفلة
اآلن عبحت
تنام وأً تنت ر ااعباح
وتعحو ألى اهفة اقاا
*
نت ر موتا جمٌال
ألى وأج قعٌهة
نت ر حلما مريوما
ألى عفاف قبلة
**
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كل عباح
بههوا
كلاهتً
كل عباح
أًٌا قهوتً
ألى ٌقاع ااعمت
جمع فكاري
رتبها
وبسناة
معً بأطوتً
أشى تلثراًا
ٌربك انتباأً
وٌيرق تسملً
برقة تتلمم
عابلً األشٌاا
فٌنطق اامكان
**
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جمٌع اافعول نت
ماه
أائهون اٌك
اى هااٌتك ااتً
وهأناأا حكاٌانا
اى ااحبق
ااذي ترتبع ٌهاك
اى ااٌايمٌنة اامتكئة
ألى بابك
بابك ااموارب
حنٌنا ًا
*
جمٌع اافعول ن ِ
ت
ااحكاٌات اامأبسة
أً ن ِ
ت
مً
ّ
ٌا يٌهة االطاٌا
أبر
كٌف اً ن
َ
جير ااحنٌن ،
َ
و نا ااطفلة ااتً
تحل ُم ن تنا َم
بٌنَ ٌهٌكِ ؟
*
ّمً
اٌتنً أٌ ٌط من أٌوط ااشمم
ألالمم وج َهك
مت ّه
َ
ٌ
فراشة تتجول ُ بٌن زأار حهٌقتك
اٌتنً
تغفو ألى أ ّه جورٌ ٍة رائح ُتها ٌ :هاك
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قلق
فً ر يً أاعفة
فكار كسمواج اابحر
مه وجزر فً قلبً
رماهي أذا ااوقت
وجع مأتلف اوانع
قلق ٌرمً الاع
مابٌن روحً و عابلً
وفنجان قهوتً
**
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أنهما غابت أطواتع
هقائق ومعى
مازاات ااقهوة ياأنة
وفٌروز تغنً ب (اٌل وشتً)
فنجانع ٌنت ره
ألى ااطاواة
وقه بقً نعفع
قبل ن ٌمعً
جفف هموأً بمنهٌلع
توارٌت وراا ااأٌبة
انتبهت اى نٌن اامهفسة
اشته عفٌر اارٌاح
كان ٌأترق شقوق
ااباب واانافذة
غامت اايماا كقلبً
أنهما غابت أطواتع
ألف حهوه ااعمت
اكنّ ومٌض مل
كان ٌتيلل من أالل
ااهموع
**
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فعول

شتاا حببت َك
َ
نبت ألى عابلً
األقحوان
عٌف حببت َك
تألأل نج ٌم
فً يمائً
ْ
واملت أٌناي
أرٌف حببت َك
َ
بنى حما ٌم أشع
فً غابة قلبً
**
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تياؤالت
كم نحتاج من ااوقت
كً نأرج ااشوك من رواحنا؟
كم نحتاج من ااعبر
كً نتحمل أذا ااقهر؟
كم نحتاج من اامطر
انغيل قلوبا ًا هماأا األيى؟
زمن
كم نحتاج من
ٍ
كً نلرف كٌف ننيى؟
كم نحتاج من ااحب
كً نجمع ماتبلثر
من حالمنا؟
**
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ال باقة وره تنت ر
عأب فٌها
أٌا ٌه ال
َ
يها أافتة
جرا ُ
ٌلبم وشاحا ًا رماهٌا ًا
ربٌ ٌع
ُ
ال باقة ور ٍه تنت ُر
ٌهاًا حاامة
ال مواي َم مأعرة
أعافٌر تغنً
ال
َ
فقط
ُ
شقائق نلمان
ترمً الاَها
فً قلو ٍ
ب
يو ُرأا اا ّتلب
ٌ ّ
وتكيرأا ااهملة
**
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فنجان قهوة

فً ااحزن ٌههأه رواحنا
فً ااقلق ٌرتب فكارنا
فً اايلاهة ٌمأل
ااشلور نشوة
فً ااغعب ٌرمً
اٌنا اامرياة
كيفٌنة وشاطئ
العباح ٌلبر هونع
والبه ن ٌغمرأبقع
شجن ااميااات
.......
ٌافنجان ااقهوة
كسنك مرآة ذاكرتنا
وأً تتنقل من
حال اى حال
**
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كطائر غاهر يربع

رٌه ن رفع عوتً
بحة
حتى آأر ّ
و قول :شتاقك
ٌا وطنً ااجرٌح
الل ّ عوتً ٌعل اٌك
ام تله ااكلمات تل ّبر
أما ٌأتل ُج فً روحً
ترفرف
روحً ااتً
ُ
كطائر غاهر يربع
و طااتع ٌه ااعٌاه
**
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قوم قزح
ُ
مازات األمٌر َة فً قعائهه
ُ
مازات طفلة وجهانع
مهرجانُ ااحوام  :عوتع
ّ
ااز ُ
األبٌض فً نهى
نبق
ُ
عبح  :قل ُبع
اا ّ
وألف اايواه
َ
ْ
مازاات يمائً
ًا
بقوم قزحع
مرعلة
ِ
**
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نٌن
كس ّن ًْ ااحنٌنْ
ناي
وروحً ْ
َ
وقلبً
اٌل األنٌنْ
ُ
َ
نورم ِ
رؤاي
ٌههأ ُه حزنَ
ْ
**
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وجاع
فً كل األٌام
فً كل اافعول
فً رض بالهي
تزأر شقائق اانلمان
*
عباح االٌه
ال عحكة اطفل
ال رائحة احلوى االٌه
فقط رائحة ااهم
*
آه ٌا وطنً
من ٌلٌه ألبوابك أقوه ااٌايمٌن ؟
من ٌلٌه اشرفاتك رائحة ااقهوة ،
وااحنٌن وعوت فٌروز ؟
من ٌلٌه اهروبك عحكات ااطفواة؟
وامياااتك أميات االشق ؟
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من ٌلٌه احهائقك أعافٌرأا ،
واورهك اوانع وأطره ؟
من ٌلٌه اقلوبنا اهفتها ،
وايمائنا نجومها ااتً تغٌب
نجمة ثر نجمة ؟
ه ٌ ..اوطني
*
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مع كل عباح
مع كل فنجان قهوة
تتيلل حمص
ذاكرة
فترحل روحً اٌها
وتحعر وجوه األحبة
........
فسجهش باابكاا
*
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اايٌرة ااذاتٌة :
االسم  :سحر علي عشيرة
مىاليذ سىريا
مقيمت في الكىيج
كفيفت البصر
حخرجج من المعهذ النمىرجي للمكفىفين  /دمشق
حصلج على اإلجازة في اآلداب سنت  /1999حمص
حكخة الشعر ولها منشىراث ومشاركاث ونشاطاث في سىريا والكىيج
وفي عذة مىاقع إلكخرونيت .
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أنهآر للنشر اإللكترونً
ال تتحمل أي مسإولٌة أدبٌة أو فكرٌة أو قانوٌنة
عن محتوى الكتب المنشورة
و المواد المنشورة تعبر عن رأي كاتبٌها فقط
كما نحذر من إعادة نشر هذا الكتاب إلكترونٌا أو بؤي وسٌلة أخرى
من دون الحصول على كتاب موافقة موقع
من المدٌر العام للناشر اإللكترونً د.شوق العبدهللا أو من ٌنوب عنها
الناشر اإللكترونً ©
anhaar.com
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