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سُلْطانُة السَّيب
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حقوق الطبع والنشر هلذا املصنف حمفوظة
لـدار الـسـكريّــة

وال جيــوز بــأي صــورة إعــادة النشــر الكلــي او اجلزئــي. 
أو نســخه أو تصويــره أو ترمجتــه أو االقتبــاس منــه. 
أو حتويلــه رقميــاًأو إتاحتــه عــر شــبكة اإلنرتنــت . إال 

بــإذن كتابــي مســبق مــن الناشــر.
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اإلهداء

- إىل عايل املقام كالسرّ
هائل اجَلمال كالوَرد
مّثة أنشودة يف دَمي

أُعْليها لكَ.

-إىل وطين؛
كلّما أحرقوه، حَبَُل باملَاء،

والغار،
والعطر.

جناح
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سلطانة السيب
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سلطانة السيب

جَماٌل

مُْذ صَحوتُ على شَاهقهِ

وارتقيتُ أعاليهِ

صَارَ نظري عَصياً على النّزول

وقليب املطعونُ بسِهامهِ

يبحثُ عن صكّ غفراٍن

لصوحيباتِ َزليخة

أعتذرُ عن هذا اجلنون

فإنْ استطعتَ أوقفْ 

يف شاهقاتِ دَمي 

براكنيَ الّذهول؟
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سلطانة السيب



9

سلطانة السيب

هِبَة لكَ

أهبُكَ بعضَ ما أملكُ،
فراتاً ماؤهُ شرفاتُ غماٍم

رواءً لعطشِك
وَكهفاً بابُه قاعُ مُحيطٍ

قراً لسرّك
قلباً مَسكوناً بالرّؤى
يَستحيُل وطناً يَختزُل

منافٍ ألوجاعِك
لواءً تنضوي حتتهُ
هتافاتُ حِزِبك

كتاباً كلّما فتَحْتَهُ
ألفيتَ طعمَ حرفِك

مُعجَمَاً يَقطرُ أجبدياتٍ
كالسّّكر حالوةً حني يغزُرُ

أجَاجُ دهِرك
أملكُ الكثريَ، الكثريَ
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وبعضُ ما أملك
كفيّن يَمامتني دِمشقيّتني

تُصَلياِن يف » األموي«
كي يَهدأَ زمنُ روعِك
شرياناً يَغدو فضاءً

لصّهيِل خيلِك
وبعضُ ما أملك

صَراً يفوُق احتماَل«
 أوتنوباشتيم« 
لفوراِن تنّوِرك

ضوءً أُعْليهِ مِئذنًة
آلذاِن قلِبك

وحنجرةً ألحلاٍن
تتَفجرُ أقحواناً يف داخلِك

فغنِّ آنى شئتَ
ما كنتُ َكوناً إنْ مْل أقبضْ

على ترجيِع صوتِك!.
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سلطانة السيب

مَجيءُ الَقصيدة

كأّني
أمسعُ وَْقعَ خُطى قصيدة

أوغلتْ يف االختباء
هذا املَساء

ناوَرتين عن شقاوةٍ
ومَالحةٍ؛

بنيَ كشفٍ وإمياء
وَرَمتين ألفَ مرّة

يف غياهِب صَحٍو وإْغماء
تعايل يا شَقية!
كوني على شَفيت

أغنيًة حلوة
فرَاشًة صَغرية بَيضاء
وارقصي على مرمِر

أصَابعي
وارِْوني

بالدٌ من العَطِش
ترتامَى بني أضلعي

أسرعي
ألرفعَ أطرافَ ثوبك
لئال تبتلَّ بأدمعي.
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سلطانة السيب

مرٌّ هذا الغياب
                                                           

      )حني مساع نبأ رحيل الدكتور نوري صري  خزعل(

رحيلُك قاهرٌ
ومُحيّرٌ مثل السّرابْ

قاٍس كما طعنة يف الظهر
لصفيّ شاء أن يكون فجراً

يف احملرابْ
ليلة ضوّأها صَدى صَلواتِ
عيدٍ استحاَل يف فِم املآذن

لوعًة..
مرٌّ ووجيعٌ هذا الغياب!

نارُه اجملنونة
تُعَربشُ على جُدِر الشريان

كأصابع اللبالب
هتتكُ الصّر-إن بقيَ صرٌ يُعتَمَر- فأشاغُل

دَمي املَحروق ببدعة األكاذيب
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سلطانة السيب

أنسجُ مَسرحاً للشّائعات
علّك تبقى ذاك الندى

على ورودِ الرّوح
تتنزُّل ضوءً كما ينزُل الوحي يف العتمةِ

باآلياتِ البيناتْ
فأغازُل شروَق ضحكةٍ تغطي

األرضَ والسّموات
وكلمة تنعشين، هلا طعم الطفولة املشتهاة

لن أقوهلا؛
ألفُ سرّ حيومُ

حوهلا
مقهورةٌ أنا

ما كنتَ لتطعنين،
وال تطعن األصدقاء
سكنيُ فقدِك مرّت

خباصراتِ كّل األحباب
ال تلمين!

أغنيكَ وجعي
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سلطانة السيب

أملي
وكثرياً ما يصريُ األمُل رقصاً

وغناءْ
فهل تسمعين؟

يُسرطنين احلزنُ يا صديقي
يوغُل بي

ينزّ تراتيَل صمّاء
منذورٌ له- منذ الفجيعة األوىل- هذا القلبُ
ألكونَ ساريًة مَصلوبة على خشبةِ الشّوق

أهجسُ بالرتانيم
وببعِض أحالم

أسفحُ دمعي يف ليِل منفاَك األخري
أهدهدُ جَفين
املبتَل لينام؛

أدفعُ نصفَ شجري املبتهل
وقصائدي اليت يف رمحي

لتقوَل يل:
من سَربلك بغواية الرّحيِل
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سلطانة السيب
لتمضي مثَل البَرقِ بعيداً

بعيداً
يفصلين عنكَ مدىً

من الصّمت
أهنرٌ من قهر

وجباٌل من السّواد
تدقُّ أسافنيَ الوجع يف منايف الرّوح

يا للرّوح!
كلما قبضتْ على وميِض فرٍح

تالشَى كالطيف..
أجزمُ أنك نزلتَ قمراً

يف غابةِ القبور
غيثاً يُحيي مواتَ اجلذور

ثقْ باشتعاِل حرفٍ
صورتك املرتبعة فوق زقورةِ الشّمس

لن تُطوى
باقية يف النّبِض
ما بقيَ اهلَوى.
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أقمارٌ من الفريوز

وأرغبُ
أن أعيد ذياك الشريط..

» سيزيف« كنتُ
فوق كتفيّ أمحُل البالد
وصوب األعايل أمضي

كنتُ مكتظًة بنواقيس الوصول
ألدُ أثقايل

وعندَ أقرب نقطةٍ إىل اهلل
أطلقُ أقماري

كنتَ إيلّ أشهى من تفاح اجَلنّة
خاٌل مضيءٌ على اخلدّ األمين

أينَ منكَ » إياز«؟!
وعلى اآلخر ختتبئُ قصيدةٌ مؤجّلة

وعشٌ يَمام
أموتُ اشتياقاً ألقمار
صغرية  من الفريوز

شعّت يف إناءٍ من » الكريستال«
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فأسَافرُ كما غيمة
ال متطر إاّل على كتف
تغسُل فوقها النهارات

فينطفئُ اجلفافُ
والقلبُ يشتعُل أناشيداً

ومطراً
فأشحُذ صوتي
أهُنضُ عنّي تَعيب

أؤرجحُ البالد بني مسكٍ
وَضوء

وبارقٍ ال ميتُّ بصلة لسيفٍ أو خنجٍر
مَنْ يُبقي يل هذا احللم األخضر؟

وصخرة العذابات بني يديّ
تصبحُ ريشة

وحتت أظافري يغيبُ الشوٌك
واخلبزُ املرُّ

وكرنفاالت الغربة
يا أيّها اجملروح كعيين!

أموتُ ألفَ مرّة
وتبقى دانياً من السّماوات
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سلطانة السيب

أُقتُل ألفَ مرّة
وتبقى مكلالً بالرّايات

ال، ال، ال
قد وهنت اجللجلة
الهثًة أطوي األسئلة
وخلف كتلة اآلهات

أمللمُ شظايا ظلّي املرتع باالنكسار
وصرخيت املذبوحة
والتياعات اهلَوى

فأدعو الرّوح قيامة
ميتدّ قليب

تستطيُل يداي
كبرياً يغدو صدري

مثل حبٍر يَحتضنُ السّرّ
والقصائد
والغناء

عالياً أرقصُ
إبريق ندىً
يشفّ هباء.
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سلطانة السيب

صَحوةٌ

منُذ الشّهقةِ األوىل
يف العَماءْ
أُهَيّئيُن،

صَحوةً بعد إرثٍ
من السُْكِر

أفرشُ سجّادةَ  الرّوِح
ملن لوّن بدورانهِ
أجنحَة العَراءْ
وأيقَظ بقليٍل
من اجَلمِْر

الغائِم بآخر أنفاسهِ
غاباتِ اشتهاءْ
لينحاَز بكلّهِ

إىل ما تنمّقهُ القصيدةُ
من أقماٍر
وَغِناءْ.
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 أجيزُ يل العبورَ 

ال شَيءَ
ال شَيءَ

يف األساسْ
إاّل عطشٌ يف دَمي

خلصلةٍ بيضاءَ
قمراً ناهضاً من سوادٍ

أعلى الرّاسْ
أعرُ مَنفى ألفِ عاٍم

الرّيحَ
والنارَ

والطاعونَ
واحُلرّاسْ

أُطلقُ أنشودةً يف صَدري
لكوٍن يُختَصرُ

يف نيبّ
أُرسَِل لقليب
دون الناس.
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يف كّفكِ مَاءُ

)إىل مصر(

عَهدتكِ حُلماً..

فَخرجَ احُللمُ من أضلعي

مثل خيطِ فرٍح أزهرَ بني أصَابعي

عشب خفيف نَما يف العيون

كّل يوٍم راحَ ينمو

                   ينمو

سافراً يف اجُلنوِن هذا اجملنون!

حتى َغدا سنديانة

مُشبعة باخُلرافة 
متشّط املَسافاتِ َفيئاً

تلمّ عصافريي من احلرّ

فأنشدُ آخرَ تراتيِل الرّغاب

ويف ليٍل مُطفأ الشّموع
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ستارةً من الوَخز

هجموا؛

طعنوا اخَلاصرةَ بسَبٍع من الَقهر

فانثاَل وجعٌ من نزيف 

بنوا عروشاً بصَدى احلراب

حتى مددتُ صَرخيت

صارت الصّهوات كاليَباب

واآلن يا سيدتي!

هنضتُ من الصّرخةِ 

والزّمان شبَّ من لوعيت

ألجيئك جَذىل

يدوّمين هَواكِ

أنا العشقُ 

ونارهُ تسافر يف دَمي

أكادُ أحرتُق

بعضُ ماءٍ من كّفكِ يا قدّيسة
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وهل سواه يريدُ احملرتُق؟!

أرجوحًة أصريُ بني صَحو وصحو 

واجَلبُل فوَق كاهلي ريشًة يغدو

لو أنك تُحصني 

مفرداتِ االشتعال 

يف أيقونةِ الشّجر 

وانفجاِر املُعجزةِ يف خُطى الورد 

ألدرتِ النيَل إىل سَماءٍ أحرقتها كبدي!

ال غيابَ وال تغييبَ بعد اآلن

ال طرف ينام

وإن أوغَل عميقاً يف السّهد..

على حصى سجادِك الالهِب

يُزهر دَمي 

وصوتُ مآذنك يالمسُ قبابَ روٍح

تُصلي يف مَدى البَهاء الرّاعب

كالالماسو أكونُ يف احَلْضرةِ
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مَشْدوهًة أحرسُك

أنتِ املَحروسَُة من اآلهلة قبُل وبَعدُ

كلُّ اجلهاتِ تضيعُ يف املُدِن العمياء
إاّل جهتك – يا أم الدنيا- شَمساً

ترتُل معجزةَ الّضياء 

دّليين كيفَ أغنّيكِ

أنا القادِمَُة من أرٍض مرّ هبا ألفُ غراب

وظّل قاسيوهنا 

ميتدّ يامسيناً بأوردةِ السّحاب

وعشُقها كالشّعِر 

يفتحُ باباً بعدَ باب

دّليين ، هاكِ يدي 

كيف أقرأُ نسيماً فوَق سُمرتك؟

ليستيقَظ نيبٌّ من َقاِع ضلعك

يشقّ البحرَ بعصاه

ويتلو سِفرَ األجماد.
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صالةُ املسافر
)قبضت على رجٍل متلبساً بالسّفر، يف عنق طويلة المرأة(

كيفَ لقطعاِن النظِر

أن تقفَ حياَل شفِق

القميِص األمحِر

مارّة بفيايف النّحِر

وصوالً إىل نَجمة سوداءَ

تغامزُ ألفَ فجِر

يف مركِب الّذقِن املُعَصفِر

حارَ املُسافرُ املتعبدُ

بني مجٍع وقصِر

والبَ كامللدوغ

بني هلاِب عطٍش

وماءٍ زالٍل منهمِر

إن شاءَ توضأ
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بقطر ٍتساكبَ

من دمٍع وحرَّ

أو تيممَ عن شغفٍ

بألِق اجلمِر

مسكنيٌ هذا املُبحر

الغارق بني

صَحو وسكِر

غريبٌ وضائعٌ

بني حضر وسَفِر

ما عادَ يفرُّق بني

صبٍح وعصِر!.
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سَلْهَا

سَلْهَا،

ما فعَل » صَباحُ األنوثةِ »فيها
عن براٍر تفتقتْ شَجراً

يف أوردةِ دمِها

عن قمٍر ترَك ضوءَه

على زهرةِ خدِّها

عن جنمةٍ خَضراءَ ترامَى عطرُها

فوَق ليِل شعِرها

سَلْها..

عن صَالةِ نَحٍل رّتَل حالوةَ األزِل

يف مآذن شهدها

عن » إياز«  وسلطاٍن

أضاعَ » مسرقند« ألجِل خَاٍل
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يا حلجِم خديعته

إنْ عَلِمَ سرَّ خالِها!

متيّمة مبنْ توارى خلفَ حُجٍب

ووَجْدها عن وجدٍ أمّل هبا

ولو رآها » الشيخ األكر«

لعوّل كّل شيءٍ عليها

سَلْهَا،

ال، ال تسلها

فأنا أمامَ مشِس أنوثتها

عَييٌّ، جرمٌ

صغريٌ يف كونِها.
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سيدةُ الّضوء

وَجهُك يذّكرني

مبصابيحَ ترشُدني

إىل َغابةِ الَكستناء

مبشكاةِ بيتنا الطيين

تُشّقرُ العَتمَة يف شقوقِ اجلدران

فتأتلق بالنّور؛

بتنوِر أمّي تفضحهُ رائحُة اخُلبِز
فتزغردُ األرغفُة سريعاً

يف أكفِّ اجلريان

يا أنتِ!

يا امرأة تقلّبُ أساطريَ الوفاء

على أصابعها !

والّضوء عن شَغفٍ
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يُصلّي فوَق جناِح رَهَافتها

وعند حافةِ الكرامة؛

ال تكسرُ الرّيحُ ساريتها

مراراً..

حاولوا قتَل احلقّ يف صوتِها

وما عرفوا أنّ ميزانَ العَدِل

يكمنُ يف حنجرهتا

وأنّ » سوريتها« مَهما أرادوا

جبرّةِ قلٍم

بتمريِر خر

أو مشهدٍ مُفركٍ

ال تُطوى

ستبقى بزيتِ املَعابدِ

وعطِر األنبياء

تروى

كم شبّه هلم موتُها؟!
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وعلى مشانِق الرّيح

علقوها؟!

يا خلزيهم!

ليجمعوا احَلطبَ، وحزمَ النّاردين

لينظروا كيفَ يتوالدُ الفينيق

وباحرتاقاته يُحتفى

هل يَحرتُق عطرُ الشام

يف دم السيدة ؟

وكيف ألغنيةٍ خضراء

للبالٍب يَشبُّ على شرفاتِ النّقاء

لعشٍق سرمديّ

يستحيُل شُجوناً؟!

كنتِ بني رَصاٍص ونار

جرحك يرعفُ أكواناً من القهر

ألفُ عصفوٍر ينتحبُ

فوق صفصافةِ الصّدر
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وبقيتِ..

كفجِر قاسيون

ال ينكسر

أقرأُ فيكِ

نقاءَ الزّرقة يف املَدى

سورةَ األرِض البكِر يكللها النّدى

حلنَ طريٍق أخضر

نبضَ وطٍن يف األرحام

تأتني..

كما كوكبة من قصائد السّحر

ضوءً من العطِر يبتدئُ هتاليله

كّل عصر

أرضاً تدورُ بالغناء

سرباً من املُزن ميرّ بنا

فنهنأ بغيثٍ يهيم

أغاريداً بدمنا
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اسْقِنا يا سَيدة الّضوء

أيّتها املتحدّرة من سَاللة املطر!

حننُ العطاش..

قويل شيئاً عن صالةِ األهنار

عن شواطئ الشمِس يف » أوغاريت«

كيف تُبهرُ مسامَ العاشقني؟!

هزّي إلينا - حنن عاشقوك- جبذِع هَوى

يسّاقط فراشاتِ بوٍح

يوقُظ يباسَ الُفصول

عناقيدَ سجودٍ لألجبدية

اعتلي صَهوة احللِم املرجوّ

وارشحي أعراسَ وردٍ

وجوى

لنعيدَ ألعيننا الدّهشة األوىل

وحلناجِرنا املواويَل املشتهاة.
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سيُل اهلل
)حتية للحشد الشعيب املشرّف يف العراق(

أرأيتمْ سيالً قدسيّاً
حامالً صوتَه اهلدّار؟

ينهضُ من براري الَفجِر
ومآذن السّوَِر؟
يُغاصِنُ دمي

وما يتناسُل يف روحي
من عُشٍْب
وعصافريٍ

وممالكَ أجراٍس
هتزّ العامَل

زنوداً من داليات
املواسم الواهبة

يف نشوة البَهَاِر والعشِق
أغنّيك
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والعشقُ مَنْ صنع شروق
العيون اآليلة
إىل العروش

يا أيها السّيل املمتدّ إىل اهلل!
تورُق األرضُ من ماءِ

خطوَك
يا الواعدُ إىل البَهاء!

أقامسُك العروجَ
وما أمحُل من مدِن اجلراحْ

أما رأيتَ زهرَ اللوز يف لغيت؟
والصّلواتِ يف كفي

واألناشيدَ جنوماً خضراً يف عيين؟
يا فيضاً دَهم مبدّه البالد!

فأينعت نوراً وغاراً
أغارُ على الضياءات

من هنارات زنابق الرّوح
هنا نبتّ
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هنا مررتَ
والكون بات مسرحاً

خليلك
يا الضالعُ يف االنسكاِب

خنالً أخضرَ
آياتٍ ذاتَ صدى

» اهلل اكر«
تقاطرُ على حوافِ النّصِر البَهيّ

ها شِعري
يَسّاءُل:

أما آنَ أنْ جيفَّ هنرُ الدِم
يف شوارِع احلزن؟

وأكفّ اهلالل
وكلِّ دمعةِ ثكلى
ذابت يف الرّماِل؟

أما آن أنْ منسك خيوَط الشمِس
من مشِرقها إىل مغِرهبا؟



37

سلطانة السيب

لن أهادنَ الصّمتَ
ولن أخنقَ الشدوَ

املسافاتُ ضاقتْ عن صَوتِ حنجرتك السّمراء
يا من تُغين موتاً فريداً

ال عباب حبٍر
يوقفُ شهيته

وال أبواب سَماء..
تصوُغ رغمَ الصّعاب
وليِل املواجِع العتيِق
رغمَ اجلراِح واألسى

ذياك الوسامْ
وقباباً يغتسل بنداها احلمامْ

على باب عزميتك
أصلي

هل لعيينّ أن تستوعبا مدىً
من راياتِ الفتح؟
يا زرقاء أعينيين!
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ألعلنَ أنّ للصباحات
فيضٌ

وللرّجاِل مدٌّ
يطلعُ على خبطِ أقدامهم
» يااحلشد » النورانيّ!

تسّاقط األقمارُ على ُذرى هامتك
وباسِم اللوِن األخضِر

أقرأ يف الشّجِر
آية العطاء
يا الواعد!

مِلءَ صَوتي أقوُل:
إنّ احللمَ من عَينيك الناشدتني

للخلود
يبدأ قياماته كسِحِْر األساطريِ

وإنّ كّل زفرةٍ من صَدرك
ترسمُ وطناً دافئاً
وشطآناً تعانقُ
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قصبَ األهوار
ليطلق أغاٍن

تطّل على شرفات الغيم
يا أيّها املاضي إىل الشّمس

بندى اجلسدِ النبويّ
أستحمّ قرةً يف ظّل النداء

يقودني ألشعل هناراً
يف قلوِب األطفال
وأغصاِن الشجرْ

وأسواِر العتباتِ يف العيون
قد حملتُ بني كتفيك

زقوراتٍ متوجُ بالسنابِل
والعناقيدِ
والسَحَرْ

لنبدأ كما احتفاء السّماوات
بنوروِز املطرْ.
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سُلطانُة السّيب

أعْرتفُ بأّني فاحتة

وظنّي عهد الفتوحاتِ وّلى

إىل أقصى عَبابكَ

أديرُ دّفة نبضي

وموجَ عيينّ

وحورياتِ لُغيت؛

أسابقُ مآربي فيكَ

َغزْوَاً أجيئكَ

أو تبشرياً بديٍن لعشٍق

عناقيدُه من أجنٍم تتدّلى
وربّما أجيءُ سِلْماً

أطأ عوامَل من رؤى
أو ثأراً
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لسلبك أحدَ أصغريّ

هل ظننتَ األمرَ سَهال؟

تالُل الَغنائِم يل وَحدي
لن أُهدي منها شيئاً

سألّقبُ بسلطانةِ السّيب

آنى البن »نُصريٍ« أن يُضاهيين

بشرفِ اللقِب؟!

فهز أجراسَ نشيدك تَسْلم

ال عاصمَ إاّلَك

من ثورةِ الصّخِب

من غوايةِ عينيكَ

تُطفئُ ألفَ َغضِب
افرشْ يل مَدّاً

افتحْ صَدراً حلمائمَ يقيين

أنا اهلاربة..

من مُدِن الُغبار
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ووهِم العروِش

وَضحالةِ الشّعِر،

ونعاِس الشّجِر على صَدري

كّل معركةٍ فيها خصمُ

جراحٌ راعفة

وقتلى

ودمُ

وأنت املالُذ واحللمُ

من مستكَ أصوُغ العتادَ والعدّة

وُزردي وأشرعيت

ومن هلفة نوارسك أختذ سبيال

يل يف أزرقك

ما يطوي صَحراءَ التيهْ

عطشاً حارقاً ال أحد يعيه!

والصّرَ املُرَّ؛

فهاتِ َكّفكَ تغطي مساوات
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من األجنِم

تفضح  عشقَ مالٍح عتيقْ

وجنونَ مراكيب الوهلى

أوقدني غابًة عناقٍ

من رَمادٍ سحيق

ما ألضلعي تضطرمُ؟!

قْل ما هبا؟!

القلبُ يدمدمُ؛

ربّاه!

من برتَ احتفاءَ يدِك

وأيقَظ الرّعبَ الصّفيق؟!.
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يا ساقي العِطاش
)قمر بين هاشم يف وريدي(

كلُّ شلو يفَّ من لُهّاب اجَلوَى

 عنّي يفرتُق

يف دَمي صَحارى عطٍش

ومواويَل رثاءٍ

وجرجٌ تلوَ جرح

عن جرٍح

ينفتقُ

أبعثرُ كالرّيِح يف املَدى األصفر

حَطيب

أرفعُ خنبَ عَطشي؛

وجبالً عن صدري

ال ينعتقُ

يا ساقي العطاش!
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مُرْ بي

واسقين

فقليُل مائكَ من رَماد

يُحييين

يُعيدُ قياماتِ شجٍر

مات يف القلبْ

مذ بالد انقسمتْ إىل بالدْ

وأقدار أسلست قيدها للعبادْ

وفرسان ما قاربتْ سَاحات الوَغى

فاشرأبت بال صهوات!

مدن نامَ فقراؤها على ضيٍم

وظلت ترسمُ ابتسامَة بَلَهٍ

ويف ليلها تلوُك قلّة حيلتهم

مثل آكلةِ األكبادْ

وعشاق راودوا القلبَ الطهور

عُزَالءَ من وَلَهٍ
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ال وفاءَ عرفوا

وال بنار عشٍق احرتقوا!

هلفي على قلٍب كلما صقلهُ

الطهرُ راحَ يورُق

هلفي عليك!

يا حامالً لواءَ احلياةِ بعينيك

حبرٌ من امللِح امتدّ بني قدميك

ولظى اللهفة ألكباد صارخة

بني جنبيك

ميوجُ البحرُ

ينشقُّ بال عصا موسى

ينبلجُ

وحيرتُق

قل يل..

يا ساقياً عطشي بأزرقيك!

من برتَ كفيك؟
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وأشعَل جمراتٍ من غضب

وأنبعَ الوجع؟!

أواهٍ لكبدي

كّل يوٍم تتكئُ على قهري

وترنو إىل ما يفّ وهو ينصعقُ

املاءُ زالٌل يف فيك

ال تقاربه!

ولو أردتَ يا ابن األكرمني
لصارَ أهناراً وغيوماً

ومطراً يف أكؤس من فضةٍ تشربُهُ

وألفَ ألفِ جدوٍل

يف حمياك البهيّ- ما أحياله-  يأتلقُ

يا حامَل لواءَ احلقّ ريحٌ هتفهفه!

يا جرحي!

كلما غفا أننيٌ يف ثنايا الصر

آخر بال خجٍل



48

سلطانة السيب

راحَ ينبثقُ

يا قمراً يسافرُ يف نقائي

ال عطش بعد روائك

فاملسافات تُطوى

والبحورُ تُلغى

وتبقى أنت أقصى اشتياقٍ

إىل اشتياقي
عطراً يف مسام الرّوح أبداً

ال تنعتقُ.
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ليلُة الوحشة
) إىل السّيدة زينب يف ليلة فراق األحبّة، علّي أواسيها يف مصاهبا(

قليب أمدّهُ إليكِ
أواريه حيناً

خوفاً على ناظريك،

وقليب يا زينب

راية حمرتقة

ال ماء يُطفئُها

وال سكينة تدثرُها

فهل أواسيكِ

أم أواسي أجزاءَ منّي

حترتفُ الغيابَ عنّي؟!

بأيّ وجهٍ مَسيبٍّ من احلياة

درسَ أبعادَه

العطشُ
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واجلوعُ

واملرُّ

وخيامٌ من اخليانات

أرحتُل بهِ إىل أصغريكِ

وهذا املدى!

موحشٌ وموغٌل يف القهر

جيوُل بني ضلعكِ وضلعكِ

كيفَ أُلبسُ صوتي

ثوبَ صوتي؛

والرّيحُ تعْوُل فوَق األشالء؟!

ووحشُة املكاِن

واسعٌة كالدّماء

وقمري مقتوٌل

فوَق جرحي

ونارُ كبدي- واحرّ كبدي- تتخلقُ

ألفَ رمِح
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مكلووومة مثلكِ

كيف أحتمُل ليليت

ودَمي يَحرتفُ قتلي

سعريٌ يلفعُ حنجرتي

ودربي أسود طويٌل

يشفّ عن ُغصّة وأشواكٍ

يُنبتها رحيٌل

وزوادتي يا سيدتي

دمٌ مهدور

وظمأ حبجم الفراتِ

وظلمٌ شراعٌ يسوُق القاماتِ

موجوووووعٌة كأنتِ

يف ليلةِ الوحشةِ

إنْ وُضع وجعي فوَق حَجٍر

أورَق احلجرُ بألفِ وجِع.
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زيارةُ احُلسني
)إىل احلاج رسن وقد أهداني خطوات يسريها إىل مقام احلسني(

ُزرْ مَنْ يف دَمي
يَعدو

مسكٌ هو، طهرٌ
ووَردُ

واحزمْ خطاَك حنوهُ
كّل القلوب يف درِبه

تشتدُّ
يف كّل خُطوة طيورٌ خُضرٌ

خبورٌ، وبرٌق
ورَعدُ

هذا احُلسني، سبط ُاملصطفى
قمرٌ يف حنايا الصّدِر له

يَشدو
ربّاه ما فعَل بي الوجدُ؟
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ألفُ خنجٍر
أنزفتْ جرحاً من اشتياقٍ

شرّعها البُعدُ
كم خطوة أجزتَ يل؟

جعلتُ فداهُ
وكيف أوفيك الصنيعَ؟

جَميٌل يف العنِق
ال يطويه لَحدُ
كمرايا العقيِق

كفوح عطٍر يف الرّوِح
يبقيه األمدُ

حققتَ رغبيت يف زيارتهِ
هو حبييب،

عشقي ملنبته
كونٌ من وَلَهٍ

ال يُحدُّ.
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قادِمة

أُهَيّئُ..
نَْفسي وكأّني إليكَ قادِمَة!

البَابُ أترُكهُ مَفتوحاً
خُلطى جُفوني

أُهامِسُ حقيبيت املستفزّة
وثيابي اجَلديدة

وحروفاً على شفيت وليدة
أمأُل شوارعَ قليب

بالعَصَافري والّضحكاتِ
ورننيِ أقداٍم حاملة

أُعَبّئُ..
رئيت بشهيٍق مُعَّطر

يهزُّ يف اهلواء حنطَة الرّوحْ
أَعتلي صَهوة الصّباحاتِ
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أغسليُن بنداهَا من َغَضيب
وأُطهرُ مِعطفي من بقِع

عَصٍْر تَهرّأ من الفاسدين
وأومسةِ املهزومني واخليباتِ

أُبرّئُ..
ذمّيت من خياناتِ

ما بعدَ العشاءِ األخري
ومن زماٍن يلتحفُ بالعّفة
فيدفعُ نساءَه لتأكَل ..

لن أُْكمَِل
ففي حلِق » الُكسَعي« ُغصٌّة

وشوٌك وسِفرٌ مَريرْ
أُبرّئُ وَجَعي

من بالدٍ أرهقها قتٌل
تلوّى يف خاصرتِها كالسّعريْ
حتى إذا صَار الدّمُ طوفاناً

الذتْ بقهِرها
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والقهرُ أرتاٌل عندَ عرِش الَقديرْ
أبرّئُ صَري
من ظالِم ليٍل

طويْل
ألجيئَك نَاراً

أُدفِئُ
عناقيدَ قلبكَ اجَلامِدة

من شدّةِ االنتظار
أبتدئُ..

كآهلةِ اخلِصِْب
قلوبُها وَهجٌ وجُمّار
بقياماتٍ َفاغمة..

ما بكَ؟!
ترّيثْ،

ال تُطفئ الشموع
وال تطِو املرايا

إّني حَقاً قادمة.
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َقطاة

الظمأ يهدّني
اسقين؛

ألتقنَ اهلُدوءَ
وأجيز حلنجرتي الغناءْ

ال تسقين
قدري أن أبقى الئبة

أحبثُ عن مَاءْ
ال كنتيُن لو هدأتُ
ال كنتيُن لو سكنتُ

ولو تركين عطشي ليالً لنمتُ
لكنّي أعرفُ..

إذا ما تشامخَ تعيب
إىل كفيكَ أهتدي

فأجدُ واحًة
وظالً

وكقلِب القصيدة
أسيُل اخضراراً وحياء.
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قلبٌ شَقي

عميقاً

أوْغَل البُعدُ يف البُعدِ

ونفرَ وعُل الرّوِح إىل مَنفاهُ

لكن قد نلتقي

فاجلسرُ الذي شيّدناهُ

باهلواءِ

والكالِم

ومطايا من ورقِ

لن أنسفَ – ما حييتُ - مَبناهُ

ولن أحيَل املراكبَ

إىل َغرَقِ

سألبسُ أثرَ أنفاسي الرّاحالت

قمصاناً من صوىً وحبِق
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وأُعطي الصّباحَ وإنْ نأى

الصّباحُ مراياهُ

لتعكسَ صَدى ابتهاٍل

ناسَ يف الشفِق

وأُبْقي على سرٍّ

من سُرى روحينا نَسَجناهُ

عّل طريق احَلريِر

ينفتحُ عن ُطرقِ

ويُكمُل شَجرُ الشّوقِ

نشيدَ لياله

قد نلتقي

ونُحيي ما يَبسَ فينا

و بأيدينا شيّعناهُ

نُحيي ما مَات

منْ قلٍب شَقي.
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قيَامَة

هَاتِ يدَْك
امِْض مَعي

بعضُ جنوني من جنونكْ
نأتي بالشروقِ من السّماء

يل، لَهم، وَلكْ
نأتي؛

ببلداٍن تُلغي احلدودَ، واخُلنوعَ
هديُل محامِها مآله يف كّفكْ
متشي فوَق الصّراطِ برقاً
صهيُل خَيلِها من اشتعاْل

تعااااْل
مبا خبّأتَ من هديٍر يف أضلعكْ

أطنانٌ من القهِر والرّماد
يف داخلي وداخلكْ

انتفضْ يا ذا الكرامة
نتلو فاحتَة الكرياء

اقتْل
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الوقتَ والسكوتَ
غاة ومدنَ امللِح وزبدَ الطُّ

نتخطى موتاً

مجرُ اهلل يف قليب
وقلبكْ

نُعلن ميالدَ قيامةٍ
من أقصى دمي إىل

أقصى دَمكْ
نفلت الرّيحَ والنّارَ

واألنواءْ
كذا أشهدُ أنك يل

وأني لكْ
كذا تولدُ من الغضِب

العنقاءْ
هاتِ..
هلل درّك

ما أدفَأ يدَْك!.
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كمَا جنمة الصّبح

)بشرى االنتصارات يف دير الزور والقائم.(

هَذي بُشْرَاَك
يا رَجَل الَغمامْ

تلّفين
فينهضُ قليب من صمتهِ

ويهزّني
أعدْها ثانية يا »حاج«

امِش بصوتِكَ فوَق عتميت
أوقدْ ينابيعَ الّضوءِ

تكاد الرّوح تنطفئ من شجِن
يا لألجنم اخُلضر

أذرعٌ من حلٍم خمّضٍب بالفجر
تطوّقين!

اخرتْق وجعاً حامضَ الرّهِج
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انتشْل رمحَ خاصرتي
فدماءُ البشرية ما فتئت

تنزُفين
وائتين؛

كما لو كنتَ وَحْيَاً
كما لو كنتَ سَربَ محامْ

رَبّاهُ!
كم من هديٍل يُشغلين؟
عناوينَ حزني تعرُفها
اطرْق بالفرَِح أبوابي

يُفتحُ لكَ قليب
فُأعْلي بيارَق نصٍر من شُرفاته

بأعراسها
تدوّمين؛

يا هلذه اللحظة!
كيف أرّثها القدرُ يف جبينك وجبيين؟!
يا لفرح مل يأتِ ل« زهرة البيلسان«
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منُذ عمٍر
منُذ قهٍر

إاّل يف املنامْ!
سأخونُ حزني

ملئةِ عاٍم من العزلة
واجلوع املرّ

يقتاتين
هَاتهِ مجراً
هاتهِ غيثاً

يهمي من العراقِ
إىل الشامْ..
فيا » رَسن«

يا جنمَة الصّبح!
ال تطْل غياباً

النورُ الذي فيكَ
يَشوقين

واهلِل ما مرّ صوتُك
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بصحرائي إاّل وصارت »عدن«
يف أحضاني

ما مرّ بأغصاِن روٍح متحاربة
إاّل والشّجر فيها استقامْ

وتقاطرَ كالندى
سَالمْ.
مَدَد

مَدَدْ يف العُزلةِ مَددْ
تفّتقَ احلِرُ يَامسينا

وإيقاعَ لَهَب
بقدِر ما يف قاسيونَ من جَلَدْ

اسْتوى احللمُ حقيقًة
بنيَ يديّ الصّمَدْ.
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غواية

مُْذ عثرتْ على وَردة

بنيَ سنابِل حُزهنا

ألبستها قميصَ غوايتِها

فأنطقت اللغَة اخلرساء

كشفت أستارَ دَهشتها

ألفُ ربيٍع ائتلقَ

وشعّت أقمارٌ وجنومٌ

وقصيدةٌ سافرتْ

من وريدها إىل وريدها

ما جَدوى العطر؟!

ما السّحر؟!

ما جَدوى القصيدة

لوال حضورها؟!.
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ملحٌ

ُكنْ صادقاً مَعي

وخْذ القلبَ بأثالثهِ

وألنّ األمرَ معجزةٌ

والنبع فاَق البحرَ بأجاجهِ

سيبقى القلبُ وَحيداً يل

وأنتَ مطرودٌ من جنته.
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منفايَ قصِيدة

حني تُسْدُل املُدنُ ستائرَ الظالم

يف فِم الشريانْ

تتكوّرُ يف العتمة دمعٌة

وتشيحُ بوجِهها األغنياتُ
فُأشعُل حِري َقمَراً

يطلعُ من بني َغمام

أرشُّ البياضَ حُرقًة

وأرْعفُ

كمَا لَوْ كانَ جُرحي األخري

كما لَوْ كنتُ أاُلقي موتي
حَرفاً، حَرفاً

يسيُل دَمي

يَغمرُ البيوتَ والشوارعَ
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واملدنَ

حُلماً ينجلي

فيُذهلين حضورُ القصيدة

نديًة كالعشِب

كآهلةِ احُلبّ

فيورُق يف رئيت حريقٌ

من اللّهِب إىل اللّهِب
أنضجُ كروماً وخُبزاً

تتشهّاهُ أعنيُ الُفقراء

ينوسونَ على أرصفةٍ بعيدة

ميرّونَ كحزِن املَساء

مثقلني باهلزمية

خاوين من احَلياة

أهزّ رخامَ صدورهم:

» هذا جَسّدي ُكلوه

وهذا دَمَي اشربوه »



70

سلطانة السيب

أرفعُ كأسَ اخُلطى املهدودة

» اشربوا خنبَ املنايف«

حيّوا األمَل املصّفى

فقد ضاقتِ األرضُ باحَلمام

وقتها..

تستوي القصيدة

وقتها..

أستطيع أن أنام.
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 السرية األدبية
 

األديبـة السـورية جنـاح إبراهيم، تكتبُ الشـعر والقصـة والرّواية، 	 
والنقـد األدبـي واملقالة، والدراسـة األدبية . 

عضو احتاد الكتاب العرب يف سورية منذ عام 1998	 
رئيس فرع احتاد الكتاب العرب يف الرقة منذ عام 2010	 
مدير حترير جملة » حروف الثقافية«	 
عضو اجمللس التنفيذي يف هيئة احلوار الثقايف الدائم	 
عضو منظمة الشرق األوسط للحقوق واحلريات.	 
سفرية البيت الثقايف اهلندي لدى سورية.	 
األوسـط 	  الشـرق  منظمـة  مـن  فخريـة  دكتـوراه  شـهادة  نالـت 

واحلريـات للحقـوق 
للثقافـة 	  املصريـة  اجلامعـة  مـن  فخريـة  دكتـوراه  شـهادة  نالـت 

والعلـوم
نالت شهادة دكتوراه فخرية من اجلامعة الريطانية العربية	 
نالـت شـهادة منجـز مـن مركـز احلـرف للدراسـات العربيـة مـن 	 

جامعـة سـرتاتفورد األمريكيـة.
عضو يف مؤسسة دار العرب للثقافة والعلوم.	 
فازت باثنيت عشـرَ جائزة على مسـتوى سـورية، والوطن العربي 	 

والعـامل يف جمـايل القصة والرواية، والشـعر.
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 فـازت جبائـزة » تشـوقورأووا » العامليـة لإلبـداع عـام 2016 عـن 	 
منجزهـا اإلبداعـي كله.

فازت بدرع مهرجان )ميزوبوتاميا( العاملي للشعر عام 2017	 
فازت جبائزة دمشق للثقافة والرتاث عام 2008	 
فازت جبائزة العجيلي للقصة عن قصة )اإلرث اخلضيل(.	 
فازت ملرتني جبائزة املزرعة للرواية عامي 2004و2008	 
فازت جبائزة قره احلرّاني للقصة.  	 
صـدر كتـاب باللغـة الرتكية عن سـريهتا األدبية، وبعض مؤلفاهتا، 	 

ومـا كتـب عنهـا مـع صـور ترصـد املسـرية اإلبداعيـة. هلـا )19( 
إصداراً.

 صـدر كتـاب بعنـوان« ماهيـة اجلمـال« للدكتـور عصـام شـرتح 	 
،دراسـة أدبيـة عـن ديواهنـا« أغنيـة للبلشـون احلزيـن«  

ترمجت بعض أعماهلا إىل الفرنسية، والرتكية واألرمنية،والكوردية 	 
واالنكليزيـة ،والروسـية ، واألمازيغيـة، ترتجـم  روايتهـا  » مـا زال 

احللم قائماَ » إىل الفارسية.
ُكرّمـت مـن قبـل دولتهـا سـورية لتفعيلهـا احلركـة الثقافيـة فيهـا، 	 

كمـا كرّمـت مـن قبـل حمافظتهـا مرتـني لتمكينهـا اللغـة العربيـة، 
ولدفعهـا باحلركـة الثقافيـة.

كرّمتها حمافظة احلسكة كإحدى املبدعات يف سورية.	 
كرّمتها السيدة أمساء األسد كأمّ مبدعة ومثقفة.	 
كرمتها دولة تركيا كأديبة مبدعة.	 
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كرمتها ملتقياتٌ يف العراق، كملتقى رضا علوان الثقايف، ورابطة 	 
شعراء وأدباء املتنيب، كما كرمها جملس املخزومي الثقايف.

كتبت العديد من املقدّمات لدواوين شـعرية، لشـعراء من الوطن 	 
العربي.

 أوفـدت إىل الـدّول التاليـة للمشـاركة يف املهرجانـات والنـدوات 	 
األدبيـة : الكويـت مرّتـني بدعـوة مـن جملـة العربـي يف ندوهتـا 
تركيـا  وإىل  الكويـت،  األدبـاء يف  رابطـة  مـن  وبدعـوة  السـنوية، 
ثـالث مـرات، وإىل لبنـان عـام 2004 للمشـاركة يف نـدوة أدبيـة 
العـامل يف  كمـا شـاركت يف مؤمتـر  عـام 2009.   ليبيـا  وإىل   ،
مهرجـان  وشـاركت يف  طهـران،  والتطـرف يف  العنـف  مواجهـة 

إيـران. البيـان يف خرمشـهر يف 
شـاركت مبهرجـان املربـد يف العـراق لعـام 2017،ومهرجـان بابـل 	 

للثقافـات لعـام 2017
تنشر يف الصحف واجملالت احمللية والعربية والدّولية.	 
حّكمت العديد من اجلوائز احمللية واملسابقات األدبية.	 
املؤلفات:	 
 اجملد يف الكيس األسود       قصص     1992	 
 حوار الصمت                  قصص  1997	 
أهدى من قطاة                   قصص2001	 
ما بني زحل وكمأة              قصص2003	 
أحرقوا السذاب جلنوهنا         قصص2006	 
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عطش اإلسفيدار                 رواية2004     	 
ملن ائتالق اهلوما               قصص2005	 
إميار                             رواية2010 	 
األجراس وقيامات الدم          قصص2003	 
نداء القطرس                     قصص2008	 
إزهار الكرز                     قصص2002	 
أصابع السرطان                 دراسات نقدية 2014	 
سادنات السرد               دراسات نقدية2012	 
كن صوتي أكن صداك مقاالت يف األدب واحلياة والفن 2016	 
مازال احللم قائماً رواية  )قيد الطبع والرتمجة(	 
أغنية للبلشون احلزين ديوان شعر	 
شهريار نقد يف الرواية الشهريارية	 
شهقة الرق ديوان شعر عن مؤسسة جنيب حمفوظ	 
رأيت نبياً ديوان الكرتوني باللغة األمازيغية	 
تنـاول النقـد أدهبـا، ضمـن كتـب  تناولـت إبداعهـا، وهـي متوفـرة 	 

يف املكتبـات العربيـة ، كمـا نشـرت دراسـات عنهـا يف الصحـف 
واجملـالت العربيـة. 

»زيـارة 	  بعنـوان  منـذ سـنوات  الرتبيـة   وزارة  تدرّسـه  نـصّ  هلـا   
السّـابع. للصـف  مكتبـة« 
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