
  

  



)وا أ(  

ا  يو أ  

دا خأ مو  

ح ا اخ  

  جأ مو  

  أ وي 

 فأم  

 أ  

ٍ ب   ا ا نو  

  ج   

م  رزا   

ل و ي  

   ٌء  

 ع رط  

      

أز م يوأم  

ط  وي  



ا  م   

   يوأم  

و و أن أ   

أ  ة  

ي ا أن  أ   

   اٍت ٍة

ا ٍتم   

   ذا  

 ر   

  ُ ا ف   

  

  

 وض اتوا  

  اأ ة  

مق ادن أو  

  وٍء  

ب ا ء  



   ي أو  

  أ  

أ  أ   

  أ  ان ي

وا د أوأ  

أن أ دما    

ا  نر ا  

أز وط  أر  

ا له ا  

ن اه ا  

  وأ  و ة

و رات    

 ز    

ءات ا و  

 ر و  

  ن  ى ااز اء

  ر  اء وأر



ب زأ و  

  ح   

و   ؤ  

   اِ  

  ٍ   

 أ اوأ  
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  )امرأة من ھذا الكوكب(

  المرأة تقرع ذاكرتي

اً    تنجب لي قلباً ضوئیَّ

  یعكس لي نبضات األفق

  لھا دوماً أكتب 

ى   أتشظَّ

  أتناثر أتبعثر عشقاً 

  لھا أبداً أسجد 

  أتدلَّى حبالً من بین شجیراتٍ 

ى صیفاً وشتاءً    تتعرَّ

  المرأة تكتب لي حلماً 

ره كیف تشاء   وتصوِّ

  تھتف باسمي

  تعشق  صوتي

  وتجید قراءة حزن الراء

  المرأة تمنحني حزني

  لھا أحمل نعشي تابوتي

  وجنوني غرقي وكیاني

  لھا شعري قھري ھذیاني

  أھدي فرحي أحزانيلھا 

  لھا ھذا الموت السردي



  لھا ھذي الكلمات الحیرى

  من زمٍن لم أھتف عشقاً 

  لم أتظاھر لم أحتج

  بھذا الشكل وھذا العنف

  لم أنبس بكالم الحب

  لم أرشف طوفان النھد

  لم أشعر أبداً بالخصر

  من زمٍن لم أحیا دموعي

  حین تفیض كصمت النھر

  تفیض وتنبع بین الصخر

  فوق خدوديحین تغني 

  كنداء الطھر بمأوى العھر

  من زمٍن لم أھوى امرأة

  تقتحم العصر وبالسحر

  تنساب كأنھار الروح

  تشدو آھات كتاباتي

  وتسافر في نزف حروفي

د آالم الفكر   وتجسِّ

  من زمٍن لم أھوى فتاةً 

  تمنحني ذروة تفكیري

  وتعید إليَّ غشاء الحب

  تشعلني تعلن ثوراتي



  بوجھ الظلم بوجھ الذل

  تتحدى صرخات جبالي

  تتحدى  طغیان الموت

  بحیاتي امرأة من نارٍ 

  وھواٍء ماٍء وتراب

  تشعل بالصمت نداءاتي

  تغرقني بندى الكلمات

  وتدثِّرني بالموسیقا

  وتطھرني بالقبالت

  وتعید تقاسیم حنیني

  بحیاتي امرأة جبلیة

  في صدرھا ینسحق الثلج

  ویذوب بعینیھا األفق

  ویختزل بنھدیھا األزل

  ف إیقاعات اللذةترش

  حین تقبِّلني بحرارة

  تدمنني من دون مخدر

  وتؤرخ لي زمن العشق

  أَو تحیا امرأة من غیمٍ 

  من ثلٍج في ھذا الكوكب

  إني أتساءل أتعجب

  من زمٍن أبحث عن عشقي



  أبحث عن مملكة كبرى

  أبحث عن حرٍب مختلفة

  أبحث عن ھیمنة عظمى

  وطموحاً في غزو العالم

  ُتقھرفي عین امرأة ال 

  من زمٍن أبحث عن قدري

  في امرأة من ھذا الكوكب

  عن مأوى أبديٍّ  ثأبح

  بطموٍح أبداً ال یتعب

  أفبعد مجیئك سیدتي

  !!!عن ماذا سأبحث أو أكتب؟

 م٢٠١١-ھبونریبر 

  

  

  

  

  

  

  



  

  ))أنا وأنت((

  )١سیروز(إلى 

  ال تمتنع عنھا

  فتلك أنوثةٌ 

  وھبتك أسرار الجراح الغابرة

  كانت عشقك المنفي في دمعاتك المنفیة األصداء )٢سي ھیف(

  ال تھدي سواھا

  إنما ھي لوعة أولى 

  ولن تجدي المرارة بعدھا

  ال تمتنع عنھا 

  التي أعیتك كانت بعض ما وھبتھ آھات الحیاة إلیك )فسي ھیف(

  كي تسمو وحیداً  دون غیرك في القمم

  كانت مثل غیرھا رحلة عبرْت ) ٣نیسان(

  قلب أجنحة فال تبكي ودع لل

  تحلق حین ینتقم األلم

  ال تنتظر مطر الفواجع وانتقم من علقم األحزان كن ألقاً 

  وكن دوماً كآذار تنال النار بالكفِّ الجریحة تستحیل غمامةً 

  ال تنحن

  كل الزالزل محض وھم في حیاتك 

  أیھا المخبوء في جمر الرماد 

  تثور كاألمس العتید



  تسابق الماضي التلید

  حور ال یھدأ ووحده ثائرٌ عنادك المس

  ال لست غایة كل عاشقة وال إرثاً لمجھول بلید الشكل

  مخصيِّ السمات

  فلن تراقب أي غارقة بزھٍو مؤلم 

  یفضي إلى عھٍر رخیص المحتوى

  ومضیت تحرق كلَّ مأساة ببسمتك األكیدة عاشقاً 

  في عالٍم نسي الحنین ولم یعد للحب فیھ أي مأوى

  المستدیم كما الشللإال في حضن الفناء 

  للعاھرات صدارةٌ في عصرنا 

  فدع الغزارة في الدموع 

  دع الفواجع ماضیاً واعدو 

  تدفَّأ من حطام الغد ولتنزف رویداً 

  مثل جرحك عابق یحتاجھ المرضى بھذا العالم المعدوم من جرح حقیقي

  یؤرق بزقك الناري

  وارشق من أنینك صرخة عبر الوتر

  بلي نار رصاصةلشظایا صوتك أیھا الج

  من بندقیة ثائر 

  یأبى التعفُّن في الزمن

  ال تمتنع عنھا 

  وعن إھدائھا

  مأساتك السمراء ما انطفأت ھواجسھا الكثیفة في دمائك یا طویل المشتھى



  مھالً ال تخف )سیروز(

  ال تنتحر

  ال تنتحب وكن الجليَّ أمام َمن عشق الھروب إلى الحضیض

  كن المؤكد في الحضور

  كن المسافر في الغروب 

  كن المغامر في الشعاب الموحلة

  یا ظل الضیاء  )سیروز(

  تشردت كل القوافل

  واستقالت من وظیفتھا المملة في العبور إلى الزحام 

  فال تسل

  عن رحلة أخرى تجول بعتمھا

  اصعد تجذَّر في ھضاب الحب ال تخجل من الذكرى

  من الحمقى الذین تباعدوا

  الخرساء في كھف العمىوترنحوا كالكذبة 

  ال جرح یصعد جرحك السادي 

  ال رجل وال امرأة بوسعھا أن تكون شریكة للجرح فیك

  فال تظنَّ بأن عمقك بیٌِّن بل مبعد

  كحقیقٍة ال تستكین لھاجٍس ینتابنا

  عند التساؤل عن وجود أرعنٍ 

  ال تھب الجسارة صاحبي )نیسان(

آیل نحو الخراب إلى سقوط عابق ال تبكي فمثلك ال یفاوض بؤس كوٍن  )سیروز(

  بجحیم لعنات الفناء المنتمي للموت في سجن العدم

ر  )نیسان(   محض خرافة فعش الوجود كعاشٍق ومفكِّ



  یھب األناقة للزالزل 

  والبسالة للعواصف 

  والنزاھة للبراكین األسیرة للسیول المستكینة للثلوج المستعرة في المدى

  التأوه في المصافحة الحنونة  یدك العنیدة مثل حزن ال یمل من

  مدَّھا نحو السماء وخلِّھا فوق النجوم 

  تسدُّ جوع كآبة 

  سكنت عیون اللیل 

  فامحوھا ببسمتك المثیرة للشذى واألقحوان المنطوي

  یا سید الجرح المكابر كالخلود المنتظر

  بل أحزان زوبعة الھواء بوجھھ )دون كیشوتَ (ال لسَت 

  األفق  ال تسقِْط بروق )سیروز(

  ال تسقط فحیح الروح

  ال تغِرق جنون العطر

  ال ترھق عویل الحزن 

  ال تصمت لقھر النار

  ولتفتح خیال الماء في شجن الكآبة وانطلقْ 

  كالسھم في كبد الحقیقة 

  وانتشي كالمنتصر

  ما خاب نصرك طالما عشت المرارة والجسارة بلسمین وعلقمین

  وجئت لألرض األسیرة غیمة 

  تِھب المطر

  أنت نھایة للجرح لالالم للبشریة الخرقاء  )سیروز(



  میالٌد ألحالم الطفولة 

  فانفعل ضد التوسل والترسل في الشرود المستمرِّ كما النزیف وقیئھ

  لم تقتلك بل أحیتك من أزٍل  )سي ھیف(

د بالنزیف المرِّ    فال تحزن على ماٍض تعمَّ

  )سي ھیف(ال تحزن فكل حبیبٍة 

  )سي ھیف(كلُّ بحیرة 

  )سي ھیف(كل رصاصة 

  )سي ھیف(كل حدیقة 

  )سي ھیف(كل جراحنا 

  فاخرج دع األحزان حررھا من الزنزانة األزلیة األوجاع

  حرر ذاتك المنفیة األصداء 

  كن مشوار ھذي النار 

  في أعلى الجبال ھناك

  صراخك األبدي عاصفة یؤرخھا الفرار من القرار ووھمھ

  ال تعتذر عن أيِّ حزن قد مضى

  أن تشكره أو تنھره من دون

  ولتبحث عن األجزاء حین تبعثرت أسفاً على جرِحٍ◌ 

  ترجل من حصان الخیبة األعرج

  وفك طالسم األعماق بادرھا بكل تساؤٍل 

  ودع النساء فإنھنَّ بشرقنا

  كالنفط في أیدي الذین تكالبوا من كل صوب حولھا

  والموت یعبر في ممرات البقاء بروحنا 



  یق تشرديیاصد )سانشو(أنا لست 

  ما زلت أرقب فیك مرآة لوجھ مبعد في السر 

  منفيٍّ كما العشق الذي نرتاده عبثاً وال مأوى لنا

  ولنا اللیالي العاقرة

  ولنا السماء المستغیثة بیننا

  ولنا الجفاف اللولبي المحتمي في حیرة ملعونة

  والنور كامرأة ترید اللھو في دنیاك 

  أطربھا قلیالً ثم ازجرھا 

  بغیمات مربعة مثلثة الخطا

  إھدء  )سیروز(

  وال تجلس على عشب الھواء 

  فنیسان اللئیمة مقود للوھم 

  كرسي لموت قادم 

  كنھایة تغوي الخیال وعقلھ

  یا وجع الروابي  )سیروز(

  حزن زیتون ٍ تعثر بالغمام وجیشھ

  لمن التأوه یا صدیق الطین 

  یا مرض المیاه وقبره

  ال لم أنم 

  ال عید لي 

  أتنفس األزرق الممزوج باللیل الجریح

  وأنتشي بصراخنا



  وعلى مقام العود أعزف صرختي

  أغفو لوحدي في الشتاء المرِّ 

  أقتبس الضیاء 

  وأحتمي في كل عرٍس للنزیف 

  وأستحیل غرابة عبر الربیع 

ة    أصیر ناراً مرَّ

  ودخان حزن

  أرتدي نار الجبل

  یا نعش أفكاري السحیقة  )سیروز(

  تحت أزمنة الھشیم 

  تحیطني أوھام ھذا الریح أبصره حنوناً 

  رائداً بالحزن ال تخشى حنینك بینما 

  تتنفس الودیان عبر ھمومھا

  فقد ابتلیت ألجلھا

  بوجودك العصبي

  في ھذي الحیاة العاقرة 

  مازلت تبحث عن عدالة ھذه السنوات 

  بینك عائق الماضي العنید فال تصفق للشھیق وللزفیر

  ض زائفٌ فكل نب

  عفرین أرملة العصور تفوح بك

  أرملة المسافر تحتمي بین الدجى عبر الضجر) كوبانُ (

  ونزیفھا بین التالل یقودني



  وھناك زلزلة تبعثرھا شظایا ترتدي 

  جمر العصور الخاویة

  في غیبوبة الدھر العنیف  )سیروز(

  أسیر مثلك في الدروب وأشتري النور الضئیل بضعف كدي مرغماً 

  سخافة للوجود وال تخفْ فدع ال

  قدٌر لنا أن ننتشي حزناً 

  ونكون وجھاً للحیاة وأوجھاً للموت واأللم األسیر  لبؤسنا

  إني الوحید ھنا 

  وحارسك المرابض في الحدود المغلقة

  وكاھنك المطل من المعابد والزوایا المقفرة

  إني العجوز المنتشي بطفولة تأوي إلیھا األمنیات العابرة

  فإلى الذرى

  ال تخشى الذرى )سیروز(

  وخالصنا عبر المسیر إلى الجبال الثائرة

  م٢٠١١-تشرين األول- ٣٠ريبر هبون

  تعني بالكردیة ظل الشمس،وھو اسم صدیقي:سیروز-١

  تعني بالكردیة ظل القمر:سي ھیف-٢

  اسم لفتاة معشوقة سیروز بعد سي ھیف حبھ األول :نیسان -٣

  مال السوريمدینتین تقعان في الش كوباني، عفرین،-٤
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  ...في المفترق

  تقف الحقیقة بین نعش اآلخرین ونعش أحالم الذین ترأسوا أفكارھم

  ...في المفترق

  تنتابنا أوھامنا

  فتقودنا نحو التأمل والجدال المستمیت 

  ألجل أن نھب المواقف وقتنا الممتد نحو الالأكید الممتنع

  تلك البدایة والنھایة یاترى

  ھل نبقى في كھف التشرد مثل عاصفٍة تراقب صمتنا

  نجترُّ آفاق البرودة 

  نعزف األعماق 

  نھرب من عیون الموت

  نھزأ بالجنون المنتصب

  أنا واقٌف بیدي سكون األفق

  في صمتي یفیض الشعر مبتعداً 

  ویعلن موتھ أثناء بوحي بالجنون المرتقب

  في رأس الدروبأنا سائٌر كالنھر 

  أسیر نحو الشوق 

  أبصره قتیالً مثخناً بالجرح

  أھوي مل عاصفة 

  تزید البحر إغماءً 



  وأنشر صرختي بین الكھوف 

  وأحتمي برصاصة

اً    تھب الوجود مجددَّ

  أبقي ھواجسھا البعیدة في جحیم األرض

  أرمي وسطھا أسفي

  ألن عصارة األحزان ال تھب الجراح مالذھا

  ھي لعبةٌ نلھو بھا

  ھذي جراحات ندندنھا

  نغنیھا

  ألجل سعادة مرھونة بالیأس واالرھاق واإلبھام

  نلھو من خالل الفكر

  نسعد من خالل الحرب

  نعشق من صمیم الحب

  لعبتنا ممھدة بكوٍن زائف قد أدمن التعقید والنجوى

  یفضي إلى الموت االباحي الرخیص 

  فال تفكر 

  أیھا المنقاد نحو الماكرین 

  وھمٌ  فكل ما تؤمن بھ

  وكل ما نسع إلیھ ھو المزید من الترقب والتھرب من فناء غاصب 

  نجترُّ لوعتھ معاً 

أبداً سیرفعنا إلى العلیاء ثم ینزلنا إلى الوحل الكثیف فكل موت آخٍر ینساب في 

  أرواحنا الملقاة في زنزانة موبوءة 

  عبثاً فكل بدایة منفیة بنھایة 



  المسافة والرحیل المشتھى أن تنحني  إیاك یارجل

  إیاك أن تغضب 

  تروى یا أسیر اللھو  واألحقاد 

  واھرب من عناد الوقت والالجدوى 

  ھیا ال تالحق بؤسك المنفي في كون بلیٍد غارٍق 

  بالموت واألحزان والشكوى

  وللتاریخ ألبسة المنى للكون أزمنة

  وحدي أھدھد ثورة البركان 

  ترسلْ أحبس فیھ أعماقي وأس

  ھذي الغرابة لعبةٌ 

  ھذا التساؤل كذبة

  نرمي علیھا األخیالت العابرة

  األرض مأوى الطائرات ومأوى كل المھملین 

  وملھى كل التائھین

  مالذ أسئلة السكارى 

  وبؤس كل الزاھدین

  وكل من نثر التشرد في الوجود اآلسن

  زمٌن یصارع كل أغنیة

  ةویفتح جبھة ضد الموسیقا واألماني الراعف

  وحدي أفتِّش عن أناي المقعدة

  وحدي أباغت عتمتي بالنور 

  في حضن القصائد 



  أنھر الكلمات كي تحیا 

  وتنشر ما تبقى من شروٍق 

  قد تأخر

  ...أو تعفَّن في المنافي الباردة

   )م٢٠١١(تشرين األول*٢٥-  هبونريبر  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )نجوى الكلمات(

  وقت يجري في المدى لحناً  ال شيء أروع من نشیدك

  ويرسم في الحیاة مسار أغنیة

  !!ترى

  أأنا المسافر أم ومیٌض عابرٌ 

  يمضي ويعدو ھائماً 

  قلبي يتابع سرد قصته 

  ويتبع آخر الخیط المسجى

  يقتفي سھر الحطام المنتشي

  ويودُّ لو يھب السنین حنینه

  سأتابع الرسم المحلق في أثیر اللوحة البیضاء

  الحبأبحر في سماء 

  أسبح في محیط الحزن

  ال أدري

  أأنا المنافس عري أسماء رمت لي حزنھا المنسي

  أم أن المنافي وحدھا ترتاد كوخ نزيفنا الممتد

نا   بین مسافة الوجع األخیر وشطِّ

  وھنا الرواية ھادنت نھر الفراغ بداخلي

  وھنا الحمامة فتشت عن نبضھا وھديلھا

  ورأت غمامة ھذه األمطار 

  رائحة الھديلتسقط وسط 

  لترتدي ظالً لوقتٍ حائرٍ 

  ال شيء أروع من نشیدك 



  أنت ياولع الھضاب

  وزفرة الشوق العنیف

  أمیرة البر الخصیب

  بحیرة األزل التلید

  منارة بل نھضة 

  تھب الصراع جنونه

  تھب التأمل عشقه

  ال شيء أجمل من نسیمك

  من غیابك

  من رجوعك

  طالما نبت الخیال بوسط ثغرك

  القبل وارتمت فیه

  فیك )عشتار(وتسمرت 

  تود لو فیك اختفت من قبل أن تأتي إلي

  تالحق خطوھا بخطاك يا أثر الحقیقة في الظالل )أناھیتا (ومضت

  أمیرتي

  تعدو وراءك آلھات الشرق تعبر خلسة

  يعبرن في عینیك أحیاناً 

  وينقشن الحكايا مرة

  يكتبن في سْفر الخلود عھودنا

  میثاقناالشيء أبھى من حروف جسدت 

  ونمت طويالً 

  كي تناجي بالقصائد كوننا

  م٢٠١٢- آذار-٢٤(ريبر ھبون



  ))الشدو األخير  ((

  ريبر هبون*
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  *للحطام قرار*

  للموت أحالم بنا تسري مع الفقد البلید

  وتنتمي لحیاتنا في كل وقت عابرٍ 

  من ھول أغنیة الرحیل تفیض أدمعنا وال من صاحبٍ 

  أوعابرٍ 



  یلقي علیك تحیة ویغیب

  یجري لناال بسمٌة تدري خطاھا في الشفاه وال بكاٌء ساخٌن یدري بما 

  واجھ قرارك یا حطام وھادن األحالم بادرھا صراخاً وانحني

  لبنائنا وجمال ما نبنیھ من حلمٍ 

  لنا دمع القرنفل عطره وجنونھ

  ھذا الصباح ولید لیٍل غابرٍ 

  من عتمة ثار الضیاء وأیقن التنویر عبر نقیضھ

  ادال تقُس یا شجن البریق فأنت مذ كنت اشتعلت كجمرة حمراء في بطن السو

م صكَّ مشروٍع ینال العشق في غدنا العنید   فھات قدِّ

  ترنمت قیثارة النارنج من عبق المطرْ 

  قدم حیاتك من خالل بریقك المجنون یاشجن الثلوج إلى القمم

  ال توقظ اآلالم یاشجن  الشتاء لمنحدرْ 

  باغت نحیبك بالسكون المنحن لألغنیات وللمطر

  .....مطٌر ،مطر

  ...شجر،زھٌر 

  لنیران في قبالتنا تحت المطرتتأجج ا

  بین الشجر

  ولنا رخامة نشوة األزھار في عبق المطر

  حررت شكل الطین من لوعاتھ

  ومررت مثل الشدو في ساح الوتر

  كم رطبة لمسات غیمات الضحى 

  وشھیة نشوات ھذا الثغر في ھمس طفیٍف ماكرٍ 

  أنفاسك اللھبیة الملساء في تاریخ حزن النور ملحمة بدون كتاب

  قامة الشفق الحزین مطلَّة عبر الطقوس حزینة



  في ھامة الشوق المطل بروحنا أسطورةً 

  سافر بعیداً یاحطام وال تدمرّْ 

  كل مانبنیھ من صور ومن فرٍح ومن تعٍب ومن وجٍع لنا

  واخجل حطام  من التواطؤ والتخاذل وانسحب

  واترك مواقد ھمسنا وحنیننا 

  ي  وانس األغنیات ھنا لناوارحل إلى الموت اللجوج،ندیمك الروح

  عطشون نحن إلى الحیاة

  طموحنا حادٌّ كینبوٍع غزیٍر منتشٍ 

  قد ماتت األنقاض في كھف الجھالة 

  وارتمى ظلُّ الضیاء محملقاً بوجوھنا

  لنخطَّ أولى امنیات الورد عبر دروبنا 

  ...للمعرفيِّ وللحكیم العبقريِّ یعود في ھذا الزمان المنتظر

                       م٢٠١٣-ریبر ھبون 
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 ل أ أ روب ما  و  
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  م٢٠١٣-تموز-ريرب هبون

  

  

  

  

  

  

  

  



 )أصداء الخيبة(

  وطٌن تراءى من ضجیج القھر

  ممتدُّ آلخرة الحیاة

  وربما یمتدُّ في عمق الفضاء 

  یخبأ السنوات في رئة الضباب

  ویحرق التریاق في الشجن المراوغ في دموع البائسین 

  ویحمل جمرة الغلیان في ید من تغنوا بالرماد

  وحلقوا في كھف خیبتھم  

  وضاعوا في برید العمر

  فاحترقوا بلوعتھم 

  وطٌن جلید مستكین تحت أقدام الطغاة

  وال یزمجر بالصراخ 

  وال یطالب بالزوال  

  وموتھ في كھف أخدود

  یطأطئ في أنین الراحلین القادمین من الھجیر إلى الھجیر  

  ویُرجمون على المقاصل

  یعبرون الممكنات ببؤسھم 

  یا أیھا الجرذ البلید كما الفصول 

  تغیب في فخ التشرد 

  تستكین كما الوباء بصرخة منسیة ممزوجة بالخیبة العمیاء في عینین  

  تذرف أدمعاً 

  وتزفُّ بشرى العابرین المرتدین سباتھم



  والمثقلین بفیض أحالٍم تمنوا أن یحققوا بعضھا

  یا أنت یا جرذ الوباء وناشر البؤس الفظیع 

  ني القبح الذي یجتاح قطر جراحنالك ینح

  :ھذا الصدى من عجزه ھا قد صرخْ 

  لنعانق الصرخات یا مرضى الخواء

  لنعلن األصوات في وجھ الرعاع 

  نردد الكلمات أي تلك التي من عمق أعماق األنین المحتمي في خوفكم 

  یا للحنین إلى القمم

  فھناك یسكن ذلك المنفي في علیائھ 

  ي رحاب العالم السفلي  لیشید صرح األبجدیة ف

  لم یبق في لحظاتنا وقت ننام بھ 

  ولم یبق لنا الغوغاء شیئاً من صفاء الحب 

  لم یبق لنا الجھالء عقالً 

  نستضيء بفیئھ

  غنى النسیم لشرقنا

  شرق النزیف المستمر كنفطنا

  شرق الخناجر والملوك المترعین بمص أحالم الشعوب 

  وقتل أطفال الربیع القادم

  وارئ والمخافر والجماجم والعویل المستبد بقھرناشرق الط

  شرق المجازر والحروب المستدیمة كالكساح وكالشلل

  غنى الغروب ألمسنا وشروقنا

  ما كل وقٍت یرتضي أفواھنا الملئ بقيء الثرثرة



  للنوم في مشوارنا 

  حیٌل تحاصر قیحنا الموبوء

  في قعر التأمل للحیاة بأن تكون حدیقة وبحیرة

  إلیھا األمنیات البیض في قسماتناتأوي 

  لمتى سنرقب مستحیالً لن یجيء

  لمتى سنرقب نجمة التنویر 

  نعلن صوتنا للصمت

  نزرعھ على وجھ الصدى المجدور في كھف الفناء 

  ال تنبشوا أحزاننا 

  فبزوغھا  من صلبنا

  ال تعلنوھا للبغاة فإننا نعرى

  إذا ھمس الغریب بسرنا

  ألحزان واللعنات فینافإذا ھمس الغریب لنا عن ا

  فھو یعرف بالنبوءة والقیامة یعرف العبث المقفى في سطور البؤس 

  یدرك دائماً في سره عناَّ فال تھبوا الخسارة ھكذا 

  یاقاتلي

  یا قاتالً لغتي 

أأنت خرجت بذات فجٍر في جنازة عاشق رفض السجود لمستغٍل غاصب وأبى 

  الرضوخ لعھره

  یا قاتالً شبقي

  ذات یوم كي تدنس قبر أحیاء تعشَّوا من عشاء الموتأأنت خرجت ب

  وانتفضوا على أحكامھ العرفیة األولى



أأنت صرخت في عمق التشرد في صمیمك قلت لي ال لم أخنك ولم أمتك ولم أجدك 

  مقابالً للدمع یا طفلي 

أنا أرجوك یا من تقتل القاع المناسب للمبیت بأن تتابعني وتسفك عار فوضاي التي 

  نتك معلميقد أدم

  أنا صخرة في األسفل الموبوء بالعدم الرخیص المنطوي

  إني أسیر الصرخة الثوریة المنفیة األصداء 

  أحفر في جبین األرض

  علِّ أوقن التغییر في الھدم األنیق

  فعالمي قد أدمن التزییف والتخریب 

  اللھیب تمشَّى في دنیا التبعثر أیھا المنثور كالبحر الخفیف  وكالفحیح  یاھذا

  تبارك الطعنات في صدري وتشعل جمرة األمس المفارق روحھ من سالف التكوین

  أحفر خندقاً في داخلي المنسي

  أحرق نعشي الملقى على كتف الوالدة حیث لم أحیا البدایة 

  نادموا الشیطان منذ مجیئھم  أخوتي قد حاربوا األلواح ألواح القیامة

  عشقوا تغارید الجنائز وقت تنتھك العویل وخبثھ

  صخبي یلف المستحیل بثوبھ 

  ویفیض بوحاً من جبین غائر بالجرح والدرب المعبد بالدماء الماكرة

  أنا أصطلي بالخیبة الملقاة في األرق الطویل ولي

  من األحزان ما تكفي الفجیعة 

  كي ترتب مھدھا في أضلعي

  م٢٠١١- تشرین األول- ھبونریبر 
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  )دمع األمنیات(

  

  یا لیلُ ھل أبقى أسیرك 

  عمٌر حالكٌ أنت في دنیاي 

  یا صبح ھل ناداك قلبي 

  والضیاء  رسولُ عشٍق عابرٍ 

  نحو الحنین الغابر

  آٍه لعالمك المشع كما الثریا في دمي

  آه لدمعك كم رشفتھ قھوة 

  والروح تغلیھا مع األیام

  عاٌم مضى

  عن حزننا الشرقيِّ 

ا    لم ننفضھ مذ كنَّ

  وأحببنا روابي الخیبة األولى

  وقد أعلنت ثوراتي

  الخوف والنسیان والتعذیب والعنف بوجھ

  بوجھ ثقافة اإلرھاب والموت

  لي عالم األحرار في أرض الندى

  لي بوح قیتاٍر وبزٍق یعزف اآلفاق في عمق الشجن

  ولي قمم الوطن) ١كوباني(لي صمت

  ولديَّ في شتى التعابیر الرھیفة 

  موطئ للحالمین بشمس حبٍ 



  ظلِّ ماءٍ 

  خبز عشٍق الھٍب ال ینطفئ

  لعینیك اللتین تنیر كوناً غارقاً بالمعضالتآٍه 

  كم عشت فیھما طائراً یسمو بسحٍر مفعم باألخیالت

  كم كانت األحالم تعشق عشَّھا األزلي فیك

  أنا في الروابي أبقى أبحث عنھما

  وأسائل األزھار واألشجار عن خبریھما

  المدُّ والجزر العنیف یقیم في موجیھما

  ب مقلتیكوتطوف في أعماق أحزاني مراك

  )٢مشتى النور(وأجوب

  في نوروز أبحث عن شذى عینیك

أنا موجة رحلت عن األمواج مذ سلكت طریق الحب واألحالم واألمل المغرد في 

  الحنایا

  منذ احترقت حبیبتي

  روما تسافر في الحریق بداخلي

  نیرون یشعل برده في دمعتي

  روحي تغادر سجنھا عبر الدروب وتنحني لألخیالت 

  آلالم في عینیك یا قمر الحیاةوتبارك ا

  أنا عالم األحالم في شفة الطفولة

  وأنین صوت الناي في أعلى الجبال

ات النداف الناعم   وغناء حبَّ

ت على كتف الینابیع الطریة لحن عشٍق ھادرٍ    أنغام حزنك جوقٌة مرَّ

  ما زلت في علیاء عشقك ثائراً 



  قممي كحزن الكبریاء الشاھق

  أمیرة عالميھالَّ عرفتني یا 

  أني بوھج العشق قد سطرت دمع األمنیات

  م٢٠١٠-ریبر ھبون
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أ ا  جأ  

  ول أن  

ج اا و م  

  ا ا ا ان

  ر  أم ي ال

  أي   ء ال



ا   ر  

  ر  ت

 را  ءوأا  

ا و    

  وأ ار  ات

  د آ  ااب

  ح  ج  

   ا اا ار

ظ م  د  

  ر   اة

اغ اا ا ق  

 با ا ق  

ق ا ا    

ن ا  جتوو  

  مدر أر اات

 اء ا  

   مم ا ااء



ا در ر   

     اء
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  )شظايا حلم(

  سنطیر حول الكون 

  ننشر روحنا

  مراكباً كرسائٍل للعاشقین التائھین 

  بین المحیطات القصیة

  اآلمال في كلماتناننشر 

  یجتاحنا البركان مثل فجیعة سوداء

  ما بالھ اإلنسان یعشق حزنھ

  یا طائري ردد شظایا صرختي

  یا طفلتي لغتي الحیاة ودمعتي

  مطٌر وناٌر فیھما أنت التي من دفئھا

  من صدرھا 

  كان الوطن

  أعلنك آلھة ألحالم الوطن

  أعلنك رمز الحب شكل بدایة زرقاء دون نھایة

  األشواق یا معبودتي لن تسقط

  كل المالحم كذبٌة مجھولة

  كل األساطیر البلیدة كذبةُ 

  ما دمت یا معشوقتي ككتابتي

  ما دمت في ذھني مجرد فكرة

  أبدیة 

  ناریةٍ 



  ما دمت أنت الشعر شكل أنوثة شرقیة غربیة

  ما دمت وجھ حضارة 

  تھب الجنون كحكمةٍ 

  ما دمت یالغتي كمرآة الزمن 

  تضاریس المحنفأنا سأسكن في 

  وسأقتفي خطوات أفكاري ألغتال الكفن

  وأحارب الوقت الكسیر وموتھ المسكون في رحم الزوایا الناتئة

  عشقي سالح العطر

  صرختھ التي ال تنتھي

  حتى یغادره الشجن

  الحب أرق أغنیات الشوق 

ق صرختي    أرَّ

  قمم الوطن

  سأظل أھتف للضیاء أمیرتي

  حتى یموت الحلم أو یفنى الزمن

  م٢٠١١-ریبر ھبون

  

  

  

  

  

  



  )صمت امرأة(

  أعبر نفق الریح األعمى

  من جھة تشرق في صدري

  لتطل على خیط السر

  ال فجر سینھض في روحي

ر بي حزني   ال لیل یدمِّ

  حیث أنا وطٌن منفي

  في صمت امرأة منسیة

  حیث أنا وطٌن منسي

  في صمت فتاة منفیة

  تحبس شوقھا كي تكبر بي

  تمنع دمعھا من أن یجري

  اللغة المجنونة أبقى في

  حرفاً منتحباً في معنى

  ردده القاموس بحزنھ

  في جسد امرأة عصبیة 

  أسكن فیھا وتشاركني

  سئمي فأرد سذاجتھا

  لعفونة ماٍض ممتدٍ 

  لآلھات ولألجدوى

  عبثاً تبحث عن عالمھا

  في حضن حبیٍب لم یأتي



  خلف نعاس القبح جمالٌ 

  ال ینضب أبداً فنسیمھ

اٌح كدموع الجوق   ةفوَّ

  یكتب في ذاتي)١بودلیرٌ (

  ویكتب) ٢أزھار الشر(عن 

  جرح خطیئتنا المنزویة

  في صمت الكون المتبعثر

  في زخم الضوضاء الواسع

  في نغمات الحلم الھارب

  من یغفر للشوق جموحھ

  حین نغني كخطیئتنا

  في معبد حزٍن أزلي

دنا بعویل القدر   وحَّ

ة قلٌب ضوئيٌّ    ھل ثمَّ

  یسحق صخب العتمة فینا

  لیحررنا من عالمنا

  لیخلصنا من حفرتنا

  من تاریخ الكره الغابر

  ھل ثمة إنسان شاعر

  كلماتھ بركان ثائر

  نبضاتھ نجمات مسافر

  وجنونھ یجمح كالطائر



  ھل ثمة قندیل نیر

  ینبش ما فینا من أملٍ 

  من نور من وعٍد ضائع

  للتغییر العبق الرائع

  للعشق برغبتنا فكرٌ 

  یسلخ فینا الحزن األبكم

  للطرقات نشید الذئب

  وعویلٌ یخدش تغریدي

  حیث أنا أكتب عن ذاتي

  فأنا واآلخر وجھان

  نتناقض نتناغم أبداً 

  أنا أتناثر عبر الدرب

  وبصمتي ینتفض العالم

  أعبر نفق الحب بقلبي

  أكتب زمني النازف بقلم

  م٢٠١١-شباط-٢٦-ریبر ھبون

  دیوانھ الوحید:أزھار الشر)٢(شاعر فرنسي،:بودلیر)١(

  

  

  

  

  



)ا (  

 ءا   ي  

ٍ لأرض ا  ي  

ء ا  ي  

دة داء وع و    س ل   

      

د  ٌرم ا    

د  م  ب  

  م رورو  أو   

ا م     

و   ا نا إ   

ٍ  ذ و  

 ي  

   

م  

مو      

ا أ   كأر  

دمو م  ا  



 ا  ن  

  روا  اة 

ط وم أم رأ  

 و أم دأم  

مو أم و  

 ا  ك  

   ام م ة

ذ  نو  

  و    اى

  ا ٍي ا  اى

 ٍة ن ك  

    اء 

 ا  و  

ي د  

    ان ه

 ءا    

امأ   

   آذاره



مي م  

دا  م  ظ   

م نا ا   

   ف ن   

 ق روا ا   

  ده اا   

 ا     

م ا     

 ح  ن   

ء ا  ظ   

ورد    زال   

م ء   زال   

 ن    

دمو  ٍو  

ا   لق ا  

أ ٍ  دو  

  ٢٠١٠- اول-٢٢

  



)د(  

  اا مأ  

  أم ادِك

  ا أ  

  أم  ان ح اى

  أم زر ا دفء اى

  و ل  ار اء

  و ل مر ار ارء

   ا ي اء

  ءن ا  

    د د اء

  ود اء

   وب

  وء

 ء ا ز أم  

  ب ار

زوا ات او  



 طا   

  ت اة

ا م  أم  

   أة ات

  وخ  و  ات

  أ  و  

  ا م  

  و ا اء

  ا أ   

  م  ات

  ا إ ام  ا

  وا  إا

  إرا

ة اة اد   

م     

 رأ  

أ  



دا اا  أ  

  وأ  

   ر أ ان

ا مد م   

  و د  واى

  و  ات وامر

  و ٍ   امر

  ؤ   ادة وامر

  أ أ ا  اق 

ا   

 و ر أم  

  د أم  

  و   ازل 

ا  ةا ا  

  م٢٠١١-نيسان  -ريبر هبون

  

  



  )اات اق(

  ق أ  

  اات ات ت وي

     ٍ ٍ وراء

  أز ٍا ح ق

   وا ا ااخ اء ن اي اء  وي

 زنزم را  ا  

  ا ت ا اف أرو  ا أد ن

   اب   ٌل ق

  ع أا ء وا  

   ا روا   

  اء   ل وي

  ح سم   

  ىا  

د ت ا   ي ي أ تة اطا  

   ء  ت ق

 ء ا   



 لا   

   ا ا آف ق

 توا ن واا  زن وا ا  

   ق نا ما و   ا إ ا   

  بوا ا  ا  د   ةاء م  

 و  ى  ا  ىال وا  

ق أ أ ا   

  لا  

  أ  ي ا م   ا ا   ا ا 

 ار تا ا  

وم ز ا  ت أ  

وأ  ا  

  ا إ ه

ز با ا  اا  نق اوا ا  

  سا  ى دٍة  

  و  ا ا أم  ا  دن

  اح قا  



 أ    

و أ   

خ و ا  

  ٍ مف م اق اات

 م ودا     

 تا وا وا ا    

 ر دي اا  لظ ا ر  ا ا  

وراءم...  

 أ ا  ا ا  ّا   

 ان  دن   ء   ا أدت  ا من   آذاٌر

وا  

 آ ا اا ا   

  ا اطة زي اي  ا ا   ذا  اق

ي أم بر أا  

  ار د أمف

زك أ  أرى ظ  

    ان و ا اق  أرى



و  ا ي أأ   ها ات وأا  

ي أ أ  

ق وأ امأ  

ع وأر دا    

وأ ا و أ ا   ةا  أ  

   ط ق و ا  

   ى

   

     اء ء  أمب

 زوا ا  

   ا أر  

  م ل

  مأ ا  درت ء أاط   

ٌ ق   رؤ  

    ا مر

  ءا    ةا ا  

 ا  ام   



  با م  س   

   ا     ٌق

م  م  

     ٌر اق

ات وام  آ  

أم  د  ا  

 ىره ارأم  

و  ا ء  ا  

أم ر ذا ا   ا  ر ا     د ا  

ا    ا ٍا   

   و اس ق

وا   أن  ا  

 أ  

او أو  

 م مإ  

  أره ودت

 م  



    

ق ا أ   

 حو م  

  م د ا  ا  

 ي ا   مإد  

 ق مي اا    

 ر ما  اد وا   

وم ا ما ا  

م ث اء ا  

  ات رس

  ا ذاك اق

  ...اق ا ذاك

ن ر-2011-آذار  

 

 

 

 

 



  

  

 

  سيرة ذاتية

  ريبر هبون-

  م١٩٨٧ريف حلب  ، مواليد منبج  - 

  قسم اللغة العربية  كلية اآلداب، جامعة حلب  - 

  شاعر وناقد وكاتب سوري مقيم في كردستان العراق- 

  العديد من الدوريات المحلية وعدد من الصحف والمجالت االلكترونيةينشر في  - 

  له مخطوطات  شعرية ونثرية أخرى يأمل في أن ترى النور  - 

  )الحب وجود والوجود معرفة(إضافة لمشروع كتاب فكري يحمل عنوان  - 

  )أدباء من حلب(صدرت له دراسات نقدية عن شعراء سوريين ضمن كتاب مشترك  

  

 



  

  

 




