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  ..هذا أ�
  ...يَُصف-ي إنساني(َة اإلنسانِ .. يف زمٍن غريٍب 

  ...َوُخالَصِة َما َجنَيُتهُ  ....َوَوَجعِ احلياةِ .. ِس ـبَني راحِة الن(ف. ...ُأْخِفي أَلَِمي
  ...ال يَعيُش ... الز(منِ هذا احلبC يف 

  ؟...وإىل أيَن أ�.. أ�أيَن ... وأسأُل َدوًما
  .......أعودُ ... إىل حيُث بََدأُت : وأذكُر أين- 

  مع ُحيب- وإخالِيصَ األبدي- 
        ............أمحدأمحدأمحدأمحد
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  .. جراحِ ساِبِقه ودماء الِحِقهعىل.. ويأيت عاٌم حزينٌ .. مييض عاٌم جرحيٌ 

  .....دماء.... هذا ما ينتظر� يف املسـتقبل
  ....ونعلُن للمدى اهلم( .. ناوحنُن نكتُب ما ينسكُب من قلوب 
ا نكتـب مـن .. ويف هـذا املـاكن الـومهي.. ففي هـذا الـز(من اvي انعـزَل عنـ(

هادة   .....دمائِنا الش(
  ..بىل

ـغريِة الـيت ُحتيـُك عـىل أعيننـا  (ِة األشـياء، والت(فاصـيِل الص( نشهُد عىل فوضوي
جرِ ... ُحُجـًبا كثريةً  ِمل والض( Cمن الظ...  
ابــِة قصــوأ� ذ� ا ُه أمــام بو( فــُل اvي مــا زاَل يَتَنَـــز( .. ر األدب العظــميـلط-

وأبعـث مـن رحيـق أحـاليم .. عـىل العتبـة الـيت مـر( علهيـا الكبـار) أخربُش (
هيب   ...أ�شـيَد عطٍر ألوُذ هبا يف الليل الر(

ِم الن(ازِف  ورِ .. حتيًة من ا�( Cيِب والبخ حياِن والط-   ....إىل الر(
.. ي بنـا إىل سـامٍء ورديـةـوميضـ.. من امحلام يسمُع نـداء� امً ـناك عالأن( ه  لو
  ..........لَـ

        ............أمحدأمحدأمحدأمحد
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ــــــياءِ لبيَعــــــِة َمــــــن تَعــــــاىل    اكلض-

  

ــــهاِب " نعــــم: "نَقــــولُ      ِلَســــب(اِق الش-
  ج

ـــــولُ  ـــــَدلوٍ " نعـــــم: "نَُق   ِلَمـــــن أَْدىل ِب
  

وايب     فََفــــاَح العطــــُر يف َروحِ الــــر(
  

ــــــذِ  ــــــن ِب ــــــذُكُر َم َ ــــــتون ) ل   كراُه َجتَ
  

  تَواِشـــــــيٌح كـــــــأعالِم الهِضـــــــاِب   
  

ى يف احلَنـــــا¥ ـــــد( ى الوجـــــُد املُنَ   َرسَ
  

ِ ِيف اخلَـــــواِيب      إىل ِذكـــــرى املَُخـــــ©(
  

وحِ َهيــــوى ُمســـــتحيالً لَطيــــ Cُف الــــر  
  

  ويرنُـــو الغيـــَث ِيف ِظـــل- الغيـــاِب   
  

ــــالٍ  ــــو ¯خِتي ــــِب يَزُه ــــَرى ِيف القل   َج
  

ـــ   ـــِب الس( ـــن َرسادي ـــٌني ِم   راِب ـحن
  

  ألين- ُمــــــْذ بـَـــــَدا يف العــــــِني فُــــــال° 
  

ـاِب    ـهَْب يعبـــُق يف الُعبــ ــ Cلََمْحـــُت الش  
  

ْت  ـــــــد( ـــــــَة أْن تََب ـــــــُت احلقيق   وأدَرك
  

ــــحاِب      ِحبــــاِفظِ عهــــِد َخــــال(ِق الس(
  

  ا تعــــــاىلـًِفــــــداَك القلــــــُب ¥ ألقــــــ
  

حــــاِب    ــــهِْد الر- ــــىل َش ــــداَك ديم ع   ِف
  

ـــــاَىه  ــــــًما تَنَ وُح ¥ َجن Cـــــر ـــــداَك ال   ِف
  

ــــــاِب إىل    ــــــى فَضــــــاٍء ِيف الِقبَ   أْمسَ
  

ـــــــــــًرا يف ُرؤاهُ  ـــــــــــَت ِفك   إذا أمَعْن
   

ـــعاِب      تَـــرى أســـًدا عَـــىل ُجـــنِح الص-
  

 )ºــــَر ُ ــــَوَطِن امل ــــافظَ ال ــــاُدى ح   يُن
  

ــــــواِب    ــــــىل ُرؤ¥ الص( ــــــا ع   َوُحييينَ
  

  َوِعنــــــَد املــــــوِت أَرشَق ¯عــــــَزتازٍ 
  

ـــــــــأن( َهللا َ�َداهُ    ـــــــــ...: َك   يـحبيب
  ج

(ســــــ ــــــاَر الن ـــــــَوَط ــــــميٍ ُر َش   ق(اقًا ِلغَ
  

ـــــِب    ـــــنَا ِهللا القَري   ِلُيصـــــِبَح ِيف َس
  ج

ا َرشَ� ُزُهــــــــو° َ̄   وبَعــــــــَد الــــــــَوهِن 
  

  كَِشــــبٍل عــــاَد ِيف الــــز(مِن اجلـَـــديِب   
  

ى ــــــد( ــــــزÀ تََب ــــــاُر ِيف ِع ــــــَو البَش(   ُه
  

ـــــ   ل- الغَريـــــِب ـِلَينص Cvَرَ� عَـــــىل ا  
  

  َرُه يَغــــُدو ُصــــُعوًداـفَــــأرشَق ِبْشــــ
  

ــــــــاحٍ يَُصــــــــو-      ُب للغيــــــــوِب َكَرم(
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ــــــــِة واألمـــــــــانِ    بَشـــــــــٌري للَمَحبـ(
  

ــــــــاِد احلــــــــروِب    ــــــــاٌر ِبأَجم   َوبَش(
  

ـــــوقًا ـــــاِل َش ـــــا اآلَم ـــــُق ِيف فََض - ل   ُحيَ
  

ـــ   Cـــُبو للش ـــروِب ـَويَْص ـــعِ الُغ   روِق َم
  

ـــــي ـــــرِي ِيف َمصمي ـــــيُض َجي ـــــُه الَف   وِمن
  ج

ــــروِب      َكــــرٍمي ِيف فََضــــا اجلُــــوِد الط(
  ج

ى ُمْســـــِفًرا للجـــــرحِ يشـــــفي ـــــد(   تََم
  

ــــــأن(    ــــــعوِب  َك Cــــــَل للش   َهللا أرَس
  

ــــــــراَءى ــــــــوِن Èََ تَ ـــــــــًبا للُعي   َطبي
  ج

ـــــــقامِ    ـــــــف(اًء ألْس ـــــــروِب  وَش   الُك
  

ـــــــألَ�مِ  ُ ل ـــــــ©( ـــــــرَوى ُخيَ ـــــــا يُ   فََم
  

ـــبِض القُ    ـــى فَفـــي ن ـــا َخيَف   لـــوِب وَم
  

ـــــِب الَكظـــــميِ  ـــــى القل (ـــــَك ُمبتَغَ   ألن
  

ــــوِب    ـــــËِت اجلَن ــــن نُس ـــــى ِم   وأهبَ
  

 َ ــــــــاًرا ت ــــــــامَك ُهللا بَش( ــــــــاَمىَح   َس
  

ـــوِب    ي Cـــِر ¯لط ـــِن الَوصـــِف املَُعط(   َع
  

ــــــــُروÎ ُمْســــــــتَعينًا   وأفــــــــديُمك ِب
  

ـــــَربÀ قَـــــد تَعـــــاىل ِيف الُغيـــــوِب      ِب
  

١٠/٥/٢٠٠٧ 
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-َســـــــاعً َشـــــــدَ    اا ِمـــــــْن َحبـــــــِر َعينَيـــــــِه ات

  

  
ـــــــــــــِين ُدعَـــــــــــــاًء يف ُســـــــــــــُكونِ      َوَلك(لَ

  

ـــــــــ ـــــــــاَوَج ِس ِ ـَوَم ـــــــــلُوع Cـــــــــَني الض َ   ْحُرُه ب
  

  
ـــــــورً    ـــــــوين اُعُص ـــــــاليت يف ُجسُ   ِمـــــــن َص

  

ـــــــــــــاِوُرهُ  ـــــــــــــتَِكنيٌ .. ُأَح ـــــــــــــِيب ُمْس   َوقَلْ
  

  
ــــــُكونِ    ــــــِر الس( احِ يف الِفْك ــــــر( ــــــْكِب ال   ِلَس

  

ــــــــــريً وَ  ــــــــــِه َط ْنِب ــــــــــُت ِجبَ ــــــــــريً ُكن   اا َكِس
  

  
ـــــــــــــ   ـــــــــــــَداواين ِحبَْض ـــــــــــــونِ ـفَ   َرِتِه الَهُت

  

*  
  َوُجلْـــــــــُت ِبنَـــــــــاِظرِي عَـــــــــيل- أَبُـــــــــوحُ 

  

  
ــــــــــــــهِ    ــــــــــــــاِين ِبَدْعَوِت ــــــــــــــونِ  فَغَط(   احلَُن

  

ـــــــــهُ  ـــــــــاُت ِمْن َم ـــــــــِت الَلكِ ـــــــــا إْن َرف(   َوَم
  

  
ــــــــــونِ    ُرهــــــــــا ُأفــــــــــَق الُفُت ــــــــــَراِوُد ِحسْ   يُ

  

ــــــــــايت ــــــــــن َحيَ ــــــــــاَدَرتِْين ِم َ ــــــــــا غ   تََراه
  

  
ــــــْت مـــــــن ُديُـــــــوين.. اْشـــــــِهتَاَءاتٌ      َوَوفـ(

  

  فََحـــــــــاَل الن(ـــــــــبُض يف قَلـــــــــيب فََضـــــــــاءً 
  

  
ــــــــِين    ــــــــواُن َعي ض ــــــــورُد والر- ــــــــىل( ال   َوَم
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ــــــــــــ ــــــــــــ وردُ َواكَن ال ــــــــــــِق اْبِهتاج َ   اـًاكألل
  

  
ــــــــــنيِ    ألِن ِ̄ ــــــــــويم  ُح عــــــــــن ُمهُ ــــــــــَرو-   يُ

  

  َويَأُخــــــــــــــُذِين َكَطــــــــــــــلÀ يف يََديــــــــــــــهِ 
  

  
  ا قـــــــد َجـــــــال ِمـــــــْلَء الُعُيـــــــونِ َصـــــــباحً   

  

ـــــــــــاين ِ ِعْطــــــــــٌر َجشَ -ãفََفــــــــــاَح ِبِظــــــــــ  
  

  
ــــــــــــــــــــــونِ    ٍم ُدُج ــــــــــــــــــــــِين أل¥( (لَ   َوَظل

  

  رÀ ـَوَرَوى ِبِســــــــــــ.. َوَعب(ــــــــــــأِين نـَـــــــــــًدى
  

  
ـــــــــــــــعٍ    ـــــــــــــــٍل أَلَْم ـــــــــــــــاَمسِنيِ  َظِلي   اكلَي

  

ــــــــــــؤاِدي ــــــــــــدٍ .. فُ ــــــــــــى ِبَوْج   َذِ�َ املُلْقَ
  

  
ـــــــــنيِ    ـــــــــِل املَِت ـــــــــام احلَْب ـــــــــىل َدْرٍب ك   ع

  

ــــــــــــــالٍ  ْخِتَي ِ̄ ــــــــــــــَويَْىن  ــــــــــــــَراِوُدُه الهُ   تُ
  

  
ُيـــــــــــــونِ    Cَوتُوِجُعـــــــــــــُه َمثَاِقيـــــــــــــُل الط  

  

ــــــــَمالِ  ــــــــن َذا الش- ــــــــَوى ِم ــــــــُدُه الهَ   َويَْرفُ
  

  
ــــــــنيِ    ــــــــن َذا الَيِم ــــــــَوى ِم ــــــــْذُكُرُه اجلَ   فَيَ

  

ـــــــــتَُح اكخلَـــــــــَواِيب  ْضـــــــــَواُن يُْف ـــــــــا الر-   َوَه
  

  
ـــــــَع ِمـــــــن َمِعـــــــِني الِعـــــــْملِ ِديـــــــِين      ألْمجَ

  

ــــــــــــــاِمي ــــــــــــــَزاٍد يف َمنَ ــــــــــــــُبِين ِب   ُخيَض-
  

  
ُشــــــــــــِين ِبأْمَطـــــــــــــاِر الَيِقـــــــــــــنيِ      يَُرْرشِ

  

ْمـــــــــــــٍر َزاَد َوْجـــــــــــــِدي   يَُعت-ُقـــــــــــــِين ِخبَ
  

  
ــــــــــــوَراءَ    ــــــــــــوين.. ِلَح ْت يف ُعُي ــــــــــــد(   تََب

  



١١  

  ْشــــــــــــــِتيَاِيق َمَراَرُهتــــــــــــــا َكُحلْــــــــــــــٍو ال
  

  
ـــــــــونِ    ـــــــــَني اجلُُف َ ـــــــــا ب ـــــــــب- ِلَحاِظهَ   ِلَص

  

ــــــــــــــين-  ــــــــــــــَأْجَراٍس تُغَ ــــــــــــــا َك   َحالَوُهت
  

  
ــــــــلٍ    ــــــــونِ .. ِلنَْح ُي Cــــــــن الط ــــــــَزفC ِم   إْذ يُ

  

ــــــــن َســــــــنَاها ــــــــُق ِم ــــــــِد تَْعَب   َوِرُحي الَوْج
  

  
ــــــــِننيِ    َىض أَلَــــــــَم الض( لــــــــر- ِ̄   َوتَْمَســــــــُح 

  

  إلهيــــــــــا فـَـــــــــْرٍط وإن( القلــــــــــَب ِمــــــــــن 
  

  
ــــــــــا   ــــــــــنيِ وَ .. غََف ــــــــــاٍن ُمِب   َجــــــــــَىن ِبإيَْم

  

ـــــــن بَْعـــــــِد َدْهـــــــرٍ  ـــــــَف َراَحـــــــًة ِم   َوقَط(
  

  
ـــــــن(ْفُس يف    ـــــــْتُه ال ـــــــدِ قََض ـــــــُجونِ  قَي Cالس  

  

ـــــــُه مـــــــن ِقَطـــــــاِيف  ـــــــُر َمـــــــا َجنَْيُت   َوآِخ
  

  
ــــــــــالًة    ــــــــــإلñِ َص ــــــــــنيِ  ل ــــــــــىل األِم   ع

  

١٧/١٢/٢٠٠٢  
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���������و��
  إليـــــَك القلـــــُب ¥ ِظـــــال° تََبـــــد(ى

  

ـــــوِر َرقرا   Cـــــِمل الن ـــــِحبُ ىـًق ـــــد(   ا تَنَ
  

ـــــا�ً  ـــــُق بَيلََس - ـــــيب ُحيل ـــــىل قل   ع
  

اـويف األضــــــــالعِ ترنيــــــــ     ًما َوِود(
  

(ســــــايم ُ ¯لت )óَحنــــــا¥َك املُِطــــــ  
  

ى     ُهتــــــــاديين بإمطــــــــاٍر تََعــــــــد(
  

  َشــــذا األجشــــاِن يف قلــــٍب تَنَــــاَىه 
  

  إىل اآلفــــــاِق َهتلــــــيًال َوغَــــــْرَدا  
  

حيــــــَق ـوعينـــــاَك املَُســــــ   ْرِبóَُ الر(
  

ـــــــــَذك-ُرين   ُ ةْ  ت ـــــــــَود( َ ِم امل ـــــــــأ¥(   ب
  

  ومــــا أدري ِلَمـــــا قلــــيب تَلـَــــو(ى
  

ى   ــــد( ــــِر َه ه Cــــا ¯لط ــــَك ¥ أًخ ب-   ِحبُ
  

ـتيايق.. عــــىل وجعــــي   وأهــــداَك اشـــ
  

  ا وابهتـــــــاالٍت َوَشـــــــهَْداـًغرامـــــــ  
  

عِ اهلمــــَس الن(ــــِدي(    أَعَـــادُل فـَـــاْمسَ
  

قين   ا.. َوَصـــــد- ـــــًذا َوَرد( ـــــى أْخ   َكَف
  

مـــــاَن عـــــىل لقـــــ   اٍء ُأَواِعـــــُدَك الز(
  

ى   يــــــِن املَُفــــــد(   ِبَعهــــــِد ِهللا وا�-
  

ــــ ــــا َرحيق ــــوٍم ســــوَف ُهيِْطلُن   اـًوي
  

ـــــــــــاً� َوَوْرَدا     وزيتـــــــــــوً� َوُرم(
  

١٨/٥/٢٠٠٦  
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ــــــــــ هــــــــــوِ َلكَ    ل- الُكــــــــــروِب يف ِظــــــــــ مِس الش(

  

  
ـــــــــــكوِب      أتـَــــــــــْت ختتـــــــــــاُل ¯لل(حـــــــــــِن الس(

  

  اٍف أتـــــــــــْت ترنـــــــــــو وراُح اخلـــــــــــد- غَـــــــــــ
  

  
ــــــــ عٍ مــــــــن الن(ــــــــبِض َجــــــــعــــــــىل وَ      حوِب الش(

  

 َ ــــــــــــفC مَ ت ــــــــــــايمَ ل ــــــــــــ ن ــــــــــــالغَ   اـًادي ِعناق
  

  
ــــــــــاٍت مـــــــــــن احلَـــــــــــ     ى الهُـــــــــــدوِب ريَ برفـ(

  

ــــــــــاللِ  ــــــــــريم ¯خض ــــــــــالقَ  وت ــــــــــِب َوْدق   اـًل
  

  
ـــــــــــاِت    ـــــــــــ عـــــــــــىل الوجن ـــــــــــوِب  اوقً َش   للُغي

  

ــــــــــفC بِ  ــــــــــصــــــــــوهتِ تَلُ   يذِب احتضــــــــــارِ ا الَع
  

  
ــ ـ فُتحييــــــــــــــــين بلفتَ    ــــــــــــــــروِب ـ ِتــــــــــــــ   ها الط(

  

-ُفــــــــــــــــــِين    املِ اجلَــــــــــــــــــ  كأحلــــــــــــــــــانِ تُغل
  

  
ــــــــــوا   ــــــــــابيحِ ق ــــــــــن مص ــــــــــ ٍف م Cروِب ـالض  

  

(نــــــــــــارِ   مخــــــــــــورُ عــــــــــــىل َشــــــــــــَفِيت    اجلُل
  

  
  ويف كف(ــــــــــــــــــــــــي( إرشاُق الهــــــــــــــــــــــــروِب   

  

  الث(لكـــــــــــــــى ابهتـــــــــــــــالٌ  ويف أضـــــــــــــــالعيَ 
  

  
ـــــــــــدِ  ِلوجـــــــــــِه هللاِ    ـــــــــــِب ي القَ مـــــــــــن بُع   ري

  

*  
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ــــــــــــــــكونِ  Cــــــــــــــــىن( ¯لس ــــــــــــــــُري املُع   أ� الط(
  

  
(ـــــــــــوِز أجثـــــــــــو يف اخلـَــــــــــ     وايبوزهـــــــــــُر الل

  

ــ  وعينـــــــــــايَ    ْت حَ تباالـــــــــــآليل مـــــــــــا اْســـــــــ
  

  
ــــــــــ   ــــــــــن وَ ًىن ـَج ــــــــــْملِ م ــــــــــ مهِ  للُح   راِب ـالس(

  

ـــــــــنْ  ـــــــــورُ تِ كَ  ِمف Cالن Cـــــــــع ـــــــــي يُِش ـــــــــفَ  ف   اـًيض
  

  
  بآهــــــــــــــــــاٍت وأيتــــــــــــــــــاٍم ِعــــــــــــــــــذاِب   

  

ـَـــــــــــوا ُمعــــــــــــ وا ¯بهتــــــــــــايلـري فُســــــــــــأت Cر  
  

  
هــــــــــَر يف صــــــــــدِر الكتــــــــــاِب    ــــــــــوا الز( Cوَرش  

  

*  
ـــــــــــْدوً أ¥ ـــــــــــَن َش ـــــــــــاِت الل(ح اُد ه ـــــــــــو(   ا َع

  

  
وايب   ــــــــــــــــر( ــــــــــــــــإطراِب ال ــــــــــــــــا ك   وأطرِبْن

  

ــــــــــــل-  ــــــــــــارً وَخ ــــــــــــمَع طي( ــــــــــــدً رَ  االس(   اغي
  

  
ــــــــــاِب    ــــــــــبِض الهض ــــــــــورِد يف ن ــــــــــِد ال   َكَرغْ

  

*  
ــــــــــ   أتلــــــــــو يف الليــــــــــلِ  اـًي هامســـــــــــأَُأمس

  

  
ــــــــِب؟   ــــــــِق املغي ــــــــن َعَب ــــــــوَن امخلــــــــِر م   عي

  

ـــــــــــابرً  ـــــــــــُل ع ـــــــــــِف  اوأرح ي ـــــــــــين اكلط(   أج
  

  
ــــــــــــورِ    Cــــــــــــن الن ــــــــــــيًال م ــــــــــــِب  أاكل   املُجي

  

ـــــــــــــــائرً    أيC املطـــــــــــــــا¥...! اوأجســـــــــــــــُد ح
  

  
ــ    ــــــــــــ ــــــــــــــبيِب ُتحيي يل جُ َس ــــــــــــــوين ¯لص(   ف

  



١٥  

ــــــــــــ األبقــــــــــــى شــــــــــــارحً    يــــــــــــِين عَ  قِ ¯ألْف
  

  
ـــــــــــــــائلُها و   ـــــــــــــــَدُهها(ُأس ْ ـــــــــــــــيب): أَن   !أجي

  

ـــــــــــــــــُت يك ُأدانِ  ــ وأقنُ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــاءً ها رَ ـ ي   ج
  

  
ـــــــــــــِب    ـــــــــــــاُء إىل احلبي ع Cـــــــــــــويت ا�   ويف ص

  

 َ ــــــــــــي ت ــــــــــــا وجع ــــــــــــاَىه فه ــــــــــــ ن   اءٍ يف َمسَ
  

  
ــــــــــــــِب    حي ــــــــــــــاَدْت يف الر( ــــــــــــــاٍف هت   كأطي

  

ــــــــــــوقً  ــــــــــــُمي ش ــــــــــــىن( الغ ــــــــــــإل¥ِب وغ   ا ل
  

  
ــــــــــــــــَرين   ــــــــــــــــِب وأْمَط ــــــــــــــــأحالِم األدي    ب

  

 ْ ـــــــــــــــــاًء يف ان ـــــــــــــــــا مس ـــــــــــــــــايقعِ ُأالقهي   ت
  

  
ــــــــــــِب    ــــــــــــِب املُني ــــــــــــن القل ــــــــــــاٍت م   بآه

  

ــ ـ وأكتُ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــينها مبوســــــــــــــــــيقا حَ ـ ُب   ني
  

  
ـــــــــأْن أَ    ـــــــــعـــــــــىل أمـــــــــيل ب ـــــــــيبى حَ لقَ   ..بي

  

*  
ــــــــــ ــــــــــى اـًغريب ــــــــــ... أســــــــــكُن املنف   ربيوَص

  

  
ــــــــــــوَ    ــــــــــــا إخ ــــــــــــاِللُقي ــــــــــــِيب حنَِ ... يت فهي   ي

  

 ُ   نــــــــــــــــاديوقلــــــــــــــــيب َرفC أطيــــــــــــــــاٍر ت
  

  
  القبـــــــــاِب  فـــــــــوَق لـَــــــــْت قـــــــــد عَ  اطيـــــــــورً   

  

*  
ـــــــــــةُ  ) ـــــــــــراَءْت جن ـــــــــــالمِ  ت ـــــــــــخَ  األح   َىل ْج

  

  
  يـِني ِطيبــــــــفــــــــأرشَق مــــــــن جفــــــــوِن الَعــــــــ  

  



١٦  

ـــــــــــــتَ  ـــــــــــــن مَ  ىراَم ـــــــــــــم ــــــــــــــفاِت   اءُ ِهنا الَهب
  

  
ؤى اكلعَ    Cــــــــــــــَرِت الـــــــــــــــر   نـــــــــــــــدليِب وَزنـ(

  

ــــــــــو�ً وأ ــــــــــْذُب َه ــــــــــُق الَع حي ــــــــــرقَين الر(   غ
  

  
   َ ـــــــــــــــــوايف يف ل ـــــــــــــــــاِر الق ـــــــــــــــــِيب بإحب   هي

  

ــــــــــــ   ُت فهــــــــــــا إين- ِلَصــــــــــــربي قــــــــــــد ُوهْب
  

  
ــــــــــــ رضــــــــــــايب   ــــــــــــدَ َح ــــــــــــِب  ائٌر عن   املغي

  

ـــــــــفيعي ـــــــــِد حـــــــــزنٍ  َش ـــــــــن بَع ـَــــــــوبَيت م   ت
  

  
ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــيب َض   ارٌع للُمســـــــــــــــــتَجيِب وقل

  

١٨/٨/٢٠٠٠  



١٧  
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ــــــــــــَوِمه ُحــــــــــــملٌ  ــــــــــــايلَرسَى اكل    يف َخيَ

  

  
  فََصــــــــاَر الَوْجــــــــُد َزْهــــــــرِي( الُفُصــــــــولِ   

  

ـــــــاممِ  ـــــــِف الغَ ـــــــىل َكِت ـــــــي ع ـــــــط( َدِم   َوَح
  

  
ــــــــــــــواِرِس    َش اكلن( ــــــــــــــهُويلَوُرْرشِ   يف ُس

  

ـــــــــملُ  ـــــــــب( احلُ ـــــــــامِ َوَص ـــــــــأِس املَنَ    يف َك
  

  
   ُãَِــــــــــــَدائ ــــــــــــولِ .. َج ــــــــــــطآِن الُوُص   ِبُش

  

ـــــــــ ـــــــــهُ فَبَ ـــــــــُعودً .. اَت َرِفيُف ـــــــــُدو ُص   ايَْغ
  

  
ــــــــــــولِ    ــــــــــــاواِت الُوُص ــــــــــــُق يف َمسَ - ل   ُحيَ

  

*  
ـــــــ ـــــــي َك ـــــــال ُحلِم ـــــــىت( ـعَ ـــــــَوْرِد َح   َماِء ال

  

  
ـــــــــــــولِ    بُ Cvـــــــــــــاِت ا اقَ ْحِرتَ ِ̄ ـــــــــــــى    تَلَظ(

  

  َرْفــــــــــُت ِمــــــــــَن املََعــــــــــايلألين- مــــــــــا عَ 
  

  
  ِســــــــَوى َشــــــــْوِيق ألْحَضــــــــاِن احلُُقــــــــولِ   

  

  وإين- اليـــــــــــــوَم َمــــــــــــــْزُروٌع ِبقَلـْـــــــــــــِيب 
  

  
ولِ    ُ Cَحرِيــــــــٌق ِمـــــــــْن ِجَراَحــــــــاِت الـــــــــزن  

  

ـــــــــِين  ـــــــــِين َحِني ـــــــــِين يَُراِقُص ـــــــــي َعي   فَِف
  

  
ــــــــــــْت يف األ   ــــــــــــالٍل تَنَاَه ــــــــــــألْط   ولِ فُ

  



١٨  

  إال(  الُعمـــــــــــرِ َوَمـــــــــــا لَهَِفـــــــــــي ِهبَـــــــــــذا 
  

  
ـــــــــوٍت    ـــــــــوِيل  ِلَم ـــــــــف-ي ِيل ُمحُ ـــــــــْد يَُص   قَ

  

١٩/٧/٢٠٠٢ 



١٩  
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ــ ـــــ ي كََطيــــــِف احلُلْ   َرسَى َجــــــد-

  

ـــــــــ   ـــــــــِم َرْقَراق ـــــــــَفقِ ـًـ   ا إىل الش(
  

ـــــــَىل  ـــــــُه اخلَْض ـــــــَملَ ُروَح   َوأْس
  

  إىل أيُقونـَـــــــــــــــــِة األلـَـــــــــــــــــقِ   
  

ـــــنٌ  ـــــا ُحْس ـــــَزف( .. فَهَ ـــــِد اْن   قَ
  

  ِمــــــــــَن الَعينــــــــــِني َاكحلََبــــــــــقِ   
  

ـــــودٌ  ـــــا ُج ـــــ.. َوَه ـــــِد انْغَ   َدَق قَ
  

ــــــــــقِ    ــــــــــَوْرِد ِللَعَب ــــــــــْدِق ال   َكغَ
  

  َكــــــــَأن( الَوْجــــــــَد يف َعينَيـــــــــ
  

ـــــــــْبقِ      ــــــــــِه َســـــــــاِبُقُه إىل الس(
  

ــــــــْربَى ــــــــًة ُك ــــــــَبَل َطاعَ   فََأْس
  

ــــــــــقِ    ــــــــــوِن واخلَلْ ــــــــــَرب- الَك   ِل
  

ــــــــ َىب َاكلِعْط Cـــــــر ـــــــاَدْت ِلل   َوَج
  

ـــــــــَوْدقِ    ـــــــــَن ال اٌب ِم ـــــــــِر أْرسَ   ـ
  

ـــــــــىت(  ـــــــــوِقها ح ـــــــــُمي ِبَش   َهت
  

   َóَـــــــــْدقِ  تُالِمـــــــــَس ِقـــــــــْب   الص-
  

*  
ي قــــــــد    اأَىت َدهــــــــرً  َوَجــــــــد-

  

ـــــــــــَواهُ    ـــــــــــيظِ َهيْ ـــــــــــُمي الغَ   َكِظ
  

ـــــــــَر� َشـــــــــهْدً  ـــــــــُر ُمعْ   ايَُعط-
  

ــــــــــــــــــْرآهُ    ــــــــــــــــــَواهُ ... ِبَم   َوَدْع
  

ـــــــــ ـ(   يُـــــــــَذاِكُرَ� ِبـــــــــِذْكِر الل
  

ــــــــــــاهُ  اـًـــــــــــــِه تَوِفيقــــــــــــ     َجنَينَ
  

ـــــــــــــــَفارٍ  ـــــــــــــــا ِبأْس   َويُْتِحُفنَ
  

ـــــــــــــــــــاهُ    ـــــــــــــــــــْملٍ لَِقينَ   إىل ُح
  

ـــــْن  ـــــوامَ فَِم ـــــدْ  أع ـــــْت  قَ   َرَحلَ
  

  عـــــــــــىل َمـــــــــــْرأى َشـــــــــــهِْدَ�هُ   
  

ـــــــــرْ  ـــــــــْن إñَِ الَع ُم ِم ـــــــــر(   يَُك
  

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــَواهُ ـًِش إْكَرام   ا ِلتَْق
  

(ـــــــــهُ  ـــــــــَت أن ـــــــــدٌ ... ِلُيثِْب   َعْب
  

ــــــــــــــــْأَواهُ    ــــــــــــــــاِت َم   ويف اجلَن(
  

٢٠٠٢  
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ـــــاميل ـــــا¥ِك ج ـــــن َحن ـــــراءى م   تَ

  

  َطهـــوًرا ِمثـــَل َطـــلÀ يف خيـــايل  
  

ي مـــن َســـنا اآلهـــاِت  ـــرو-   َوْجـــًدايُ
  

ـــــايل   ـــــَمل املث ـــــرَِد احلُ ـــــٍل ُأْف   لطف
  

  ري ِمـــن َســـناكِ ـوهـــذا الهنـــُر يَســـ
  

ــــِة اخلضــــ   ــــوُت اجلن( ــــديل- ـوت   را يُ
  

  عـــــىل كف(يـــــِك أشـــــواٌق تَناَهـــــْت 
  

يِك إمطـــــاُر الـــــت(جيل     ويف َخـــــد(
  

  واشـــــتياٌق .. ويف عينيـــــِك ُحـــــب� 
  

ــــايل   ــــِك طــــارْت للمع   ويف جفني
  

ـامُء ـوالنـــــوُر يســـــ ىرؤً  ــــ ــري والس( ـْـــ   ان
  

ـعِ املصــــيل-    ـن رَْجـــ ـعِر مـــ ـــ ̄لش- ـجَلَْت    ــــ
  

٩/٣/٢٠٠٢  
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ـــــــــــ إنْ  ¥ مشــــــــــُس  بي   ¯َن الر(

  

ــــــــعُ    -  ـ ــــــــحفل ــــــــِق   يتمَ رْ ي يف َك
  

  ـىشــــــــــــهتَ واريم هبـــــــــــذا املُ 
  

ــــــــوريت   ــــــــن ث ــــــــٍة م   يف زمح
  

  يف طــــــــــريي مــــــــــع األر¥حِ 
  

  يتجنـــــــــوَ  قلـــــــــٍب يعـــــــــانُق   
  

ــــــــــو ــــــــــِت زادي يف كف   أخفي
  

ــ    ــــــ ــــــــن َس ــــــــóَِ نا¥ املُ ٍف م   ق
  

  يف حلظــــــــــــةٍ .. ورميِتــــــــــــين
  

ــــــــــــــر�حُ      ¯ألنشــــــــــــــودةِ  ت
  

ـــــــوردةِ  ـــــــْقِتين ¯ل ــــــــ ورش   الـ
  

ــــــــــــــةِ َمحـــــــــــــــ   ـ(   راِء اكلغجري
  

  مـــــــا يل أطارُحـــــــِك الهـــــــوى
  

  يتُأرســــــــُل ُقبلَــــــــ ¯لــــــــاكدِ   
  

دُ ـوأ� املشــــــــــــ   ¯جلــــــــــــوى ر(
  

ــــــــ   ْ ــــــــد غادَرت   يتين بســــــــمَ ـق
  

*  
ــــــــــــــام   إين ُمحــــــــــــــب� للس(

  

ـــــــ   َ  ريِ اكلط( ـــــــدو ن ـــــــوَ أش   يتش
  

ــــــــــــيا ومالحمــــــــــــي وجهُ    الض-
  

ــــــــطَ هَ    ــــــــيل( كِر لَ ــــــــةِ ْت ع   يش
  

ــ وســـــالُف ُحـــــ   انً يب مـــــن َســـ
  

ـــــــــــــفوةِ      آٍت بـــــــــــــراحِ الص(
  

ـــــُباك ـــــف( عـــــن ال ـــــُب ُك   ¥ قل
  

  يتفـــــــــاخلُري قـــــــــال بعـــــــــودَ   
  

ـــــــــــــُق  ـــــــــــــفا وأ� املعت(   ¯لص(
  

  الغميـــــــــةِ  منـــــــــذ ارحتـــــــــالِ   
  

*  
  ر( يف زمـــــــــين هنـــــــــامك َمــــــــ

  

  ون الــــــــــيتادُ َعــــــــــقـــــــــوٌم يُ   
  

ــــــــــــــظٍ �رةً  ــــــــــــــريم بلَح   ت
  

ــــــــ وتــــــــروحُ      ُد ُشــــــــعليتتُوِق
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  نيــــــا مــــــن الـــــــا�C  مك غـــــارِت 
  

  فتــــــــــــةِ ذات الل(  حســـــــــــــناءِ   
  

ــــــــــــــ َ ــــــــــــــربَ وتومه(   اْت أن( ال
  

ــــــــــــــ¥َ    ــ ـ تنتش ــــــــــــ   بóِ ي ¯لُق
  

ـَــــــ ـــــــهتْ ـإذ مـــــــا أت   مٍ ا مـــــــن فَ
  

ـــــــــــــــــٍف للفِ      تنـــــــــــــــــةِ ُمتله-
  

ــــــــــــــارَ  ــــــــــــــةٌ  إن البح   عنيف
  

  ْتمـــــــةِ غـــــــاوي العَ  يف قلـــــــِب   
  

ــــــــــــــــديقةٍ  ــــــــــــــــا كص   لكهن(
  

ــــــــةِ    ــــــــف- الن(جم   ترســــــــو بك
  

ــــــــــ ومتــــــــــوجُ    اvي رحِ ـاكلص(
  

   َ ـــــــــُة ل ـــــــــِه ِرق( ـــــــــمْ تبني   ..!ةِ َس
  

*  
ـــــــَف  ـــــــيت كي ـــــــو أحبيب   الوص

  

احـــــــــــةِ  لُ      إىل مـــــــــــرايس الر(
  

ــــــــــــبóٍ؟ أم  ــــــــــــ(أبُق   ؟)ةٍ وَ َجنْ
  

   َ ـــــــــــرِك أرسى ل ـــــــــــأم ت   يتهَف
  

ـــــــــؤٍ  ـــــــــن لؤل ـــــــــٍة م   يف واح
  

   َ   بضـــــــيت؟أو رقصـــــــٍة مـــــــن ن
  

 َ   اvي القلــــــــــــِب  فــــــــــــتCحِ وت
  

ــــــــــاىن   ــــــــــإمث الغَ  ع ــــــــــوةِ ب   ف
  

ــــــــام ِلل(حــــــــنِ    يزهــــــــو يف الس(
  

ــ      نميــــــــــةِ ـى مــــــــــن الرت( أهبــــــــ
  

ــــــــــــ   يف األطيــــــــــــارِ  ِص اقُ رتََ ِل
  

ـــــــــت جَ    ـــــــــاَء اكن ـــــــــيتغن( )   ن
  

ـــــن فَ  ـــــريم م ـــــآلوِف ت ـــــيل   م
  

ـــــــُل ُرش  ازهــــــــرً    ـ-   فــــــــيتيُظل
  

ــــــــــوَ  ــــــــــحرِ  يءُ َجي   اvي ¯لس-
  

ــــــــةِ    ــــــــوِت الوجن   يرســــــــو بت
  

ــــــــوَ  ــــــــيي- ¯ل ــــــــًال ُحيَ   ىمَ َخَج
  

ـــــــــــ أرسارَ    ـــــــــــُح   امتِ بÀ َص
  

(ــــــــ ويصـــــــيغُ    يف و#ــــــــي املُعن
  

  رحيتـــــــى آيــــــًة مــــــن فَــــــ  
  

 َ ــــــن ب ــــــوٍر م ــــــاماِت ن ــــــاش   ي
  

ـــــ   ـــــث(لج ُحب ـــــيغَتِ .. اـ°ِض ال   ِص
  

(ــــــــاِت عشــــــــٍق حولهــــــــا   جن
  

ـــــــوُف    ـــــــارْت طي ـــــــيت ط   حمب(
  

ــــــــُق  �ب ــــــــا الز( ــــــــْق  فهي   واحلب
  

  الــــــــــــيت) اليامسينــــــــــــاُت (و  
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  ةٍ رَ كْ َســــــــــــَعَرَشــــــــــــْت إيل( بِ 
  

ـــــــكْ    ـــــــِل الس( ـــــــت ِمكث   ةِ رَ ليس
  

  خليلهـــــــــــــا أزىه تـــــــــــــزورُ 
  

ـــــــــتاهنُ    ــــــــن رَ فس ــــــــةِ ا م   وض
  

 )   الهـــــــــــــوى ام ¯َت وكـــــــــــــأن
  

   َ   شــــــــــــويتأســــــــــــطورًة يف ن
  

  ِللَحظــــــــةٍ  أرنــــــــو الفضــــــــاءَ 
  

ــــــــوَق    ــــــــأطُري ف (ســــــــمةِ  ف   الن
  

*  
  ةٍ َمـــــــــرْ ¥ ســـــــــكرًة مـــــــــن كَ 

  

ـــــــرقِص اجلَ    ـــــــْت ك ـــــــرةِ رقَص   م
  

  إذا... زالـــــــــــْت ِغشـــــــــــاوُهتا
  

ـــــْت    ـــــا َزْقزقَ ـــــ... م   ريتـ¥ حس
  

*  
  واآلن أغفـــــــــــــو حلظـــــــــــــةً 

  

ـــــــــــةِ    قـ(   يف عــــــــــــِني ذاِت الر-
  

ـــــــــو بِ  ـــــــــأرن ـــــــــاوَ ريف حنَ َط   ه
  

ــــــــــــــ     ِقبلــــــــــــــيت ا ِيهَ وكأهن(
  

ــــــــوحُ  ــــــــ وأب ــــــــدهيا ُش   عوُأه
  

ــــــــــــــافيً رً      جــــــــــــــةِ اكلهبَ  اا ص
  

  زفCينالغصــــــــوُن تَــــــــ حــــــــنيَ 
  

  فويتيف َصـــــــــــ.. ِرفَعـــــــــــةٍ يف   
  

  ملُــــــــين املــــــــالحتَ  وتطــــــــريُ 
  

ـــــــ   ـــــــِب ئِ ـــــــي غ  ُك يف مواك   يتبَ
  

٨/٢/٢٠٠٠  
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ــــــــا.. ِللخــــــــِري فــــــــË أمســــــــو ــــــــغٍ لُقيَ   ُمْبتَ

  

  

ُه اجلَن(ــــــــاُت يف   ــــــــوِ�ُ ــــــــملُِ واخلــــــــُري َم    احلُ
  

ــــــــاِت يف لَيــــــــلٍ  ــــــــوِم الغَاِفيَ ــــــــِمل النCج   ُح
  

  

ـــــِب أخضـــــ   ـــــمِ .. رَ ـاكلُعْش ـــــاِر يف الِقَم   لإلزه
  

ـــــــ ــــــرويق اكل ــــــايك يف ع ـــــــيُج الَب (ش   ¯َت الن
  

  

  ــــــــغËِت تـــــــرُقُص يف األفـــــــالِك ¯لـــــــن(غَمِ   
  

ـــــقٍ  َ ـــــزِن يف أل ـــــب- احلُ ـــــوَل احلُ ـــــريم فص   ت
  

  

ـــــفَوِة    ـــــن َص ـــــواقِ م ـــــي.. األش ـــــًة َهتِم   ُحْرقَ
  

ـــــهَد مـــــن أَرقٍ  Cتَْمحـــــو عـــــِن اجلهبـــــاِت الس  
  

  

ــــــيالً    ــــــَة ل ــــــل( األِحب( ــــــم- ... َظ ــــــاِفِق الهَ   َط
  

ـــــــهوُل  Cلَكـــــــْرمِ  املَرُصـــــــوفاُت أيـــــــَن الس¯  
  

  

ـــــوً    ـــــقَيُتُه َزه ـــــْريم.. ااvي َس ـــــن ُرؤى َك   م
  

ــــــــا ــــــــاُت اكألطف ــــــــت-الُل الَواِدع ــــــــَن ال   أي
  

  

ـــــــــــنCُجمِ    هـــــــــــاِت اكل   ِل يف عيـــــــــــوِن األم(
  

ـــــــَت املطـــــــا ـــــــيلٍ لي ـــــــىل َس ـــــــأِتِين ع   ¥ ت
  

  

ـــــن القصـــــائِدِ    ـــــي.. م ـــــىل قَلَم   أو جتـــــري ع
  

    



٢٥  

  حـــــــىت( أُخـــــــط( اَمس اجلَن(ـــــــاِت يف قلـــــــٍب 
  

  

ُقمِ    Cــــــر ــــــِني اكل ــــــوِر الِع ــــــِذْكِر احلُ   أَحضــــــى ِب
  

١٠/٢/٢٠٠٠  
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ــــــدَ  ــــــَك قــــــد َجسَ (يــــــِل يف عيني   ِلَكــــــوِن الل

  

  

ـــــــُت القلـــــــَب َصفصـــــــافً    ـــــــَوَهْب   كَ ا ِلَوجنِت
  

  اُزهــــــرً  اـًأحرفــــــورصُت ُأحيــــــُل دمعــــــي 
  

  

ـــــــكَ    ـــــــاُب تزهـــــــو يف َمالَحِت ـــــــام األطي   ك
  

ــــــــةٌ ... لََوجــــــــُه احلــــــــب-  ــــــــين( أغني   يف عي
  

  

ــــًوى   ــــوُح ه ــــُقكَ ... تب ــــيِف تَرُش ــــوِن الص(   ِبل
  

ــــــــــ ــــــــــاءاِت املش ــــــــــَك الفض عةَ ـأرى في   ر(
  

  

ــــكَ ...    ــــى صــــوَب لهَفِت ــــب- ترع ــــوَر احل   طي
  

هــــــــَر يف عينيــــــــَك مُ أحــــــــ Cالط Cاـًؤتِلقــــــــب  
  

  

ـــــــرَ    ـــــــكَ  ازادً  وأحصـــــــو الفج   حتـــــــَت ُبْرَدِت
  

ِعــــــي   وأنتظــــــُر اvي مــــــا غــــــاَب عــــــن َمسْ
  

  

  َرِتكَ ـيَرعـــــــــــــــاين ِحبَْضـــــــــــــــ... .َم هللاِ   
  

ــــــــريوزٌ (و ــــــــأحالمٍ ) ف ــــــــي ب ــــــــرشC َدِم   ت
  

  

ــــــبِح    Cــــــِمل الص ــــــيب  -كح ــــــامُزكَ  –¥ قل   يُغَ
  

ـــــــــــــــــــــكَ  ـــــــــــــــــــــراٌق بكف(ي   أ� وِهللا َرق
  

  

ــــــــَو ُحر    ي قس ــــــــر- ــــــــٌع أط ــــــــكَ أ� دم   قت
  

    



٢٧  

ـــــــــرىض ـــــــــإْن تَ ـــــــــرايف� ف ـــــــــٌد ُخ   أ� عب
  

  

ـــــــداءً    ـــــــَر إه َـــــــَذْرُت العم ـــــــْدَمِتكَ ... ن   ِلِخ
  

ـــــهِ  ـــــُري ب ـــــن درٍب تَط ـــــوَك ع ـــــْفُت الش(   َرَش
  

  

ــــــيب   ــــــرتباك... بقل ــــــزَم ُم ــــــُت الع ــــــا ترك   م
  

ــــوِك مــــن َخــــويف   َوُرْحــــُت أرشC أرَض الش(
  

  

ـــــــــكَ    ـــــــــأيت ُخبطوِت ـــــــــدما ت   فزتهـــــــــو عن
  

  ...ق أكتـــــايفتعـــــرُش فـــــو ... ِغـــــالَل اخلـــــريِ 
  

  

ي ُحــــــــرَق ُمهجتــــــــكَ    ــــــــرو-   كنــــــــاراٍت ت
  

  َحيـــــــجC الن(حـــــــُل مـــــــن أبعـــــــاِد قافيـــــــةٍ 
  

  

ارٍ      فــــــــــــأدعوُمه لرؤيتــــــــــــكَ … كــــــــــــزو(
  

ـــــــف(اَف يف    العيـــــــدفـــــــأفتُح صـــــــدرَي الش(
  

  

  يـَـــــــــــَروا أين- بأضــــــــــــالعي ُأخب-ُئــــــــــــكَ   
  

ــــــــ ــــــــاٍت  اجناًح ــــــــو يب ِلجن(   ســــــــوَف يعل
  

  

ـــــــوِن    ـــــــاِب الك ـــــــى يف ِرح ـــــــكَ وأبق   أرُمُق
  

١٠/٥/٢٠٠٠  
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  يف عينيـــــــِك يضـــــــيُع كيـــــــاين

  

ـــــــــكرا�ً    ـــــــــذي َس ـــــــــاين أه نَ   ِجبَ
  

ــــــِك رحيقــــــ ــــــو يف جفني   اـًأرن
  

ـــــــــاين   ـــــــــورِد احل ـــــــــين ¯ل   ُهيِطلُ
  

ـــــــــ اق ـــــــــاكِ  اـًأصـــــــــبو تو(   ِلِلق
  

ـــــــــــــــــَة حبـــــــــــــــــٍر 3نِ      ¥ أيقون
  

ـــــــــ اق ـــــــــو تَو( ـــــــــنيٍ  اـًأغف   حبن
  

اين   ــــــــــــــِمل ا�( ــــــــــــــِدُقين ¯حل   يُغ
  

ـــــــوحُ  يِك ين ـــــــد(   والوجـــــــُد خب
  

ــــــــــو�ً    ــــــــــامنِ  ا مرصــــــــــوفً ت   َكُج
  

  إين- مـــــــن حب-ـــــــِك مرهـــــــونٌ 
  

ـــــــــانِ    ـــــــــَفِق الغجـــــــــري- الب   للش(
  

٢٠٠٦  
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  احلزنِ  لفتةُ  كَ وتِ َص لِ 

  ..نجٌم أزرْق مِ  كَ َوَصدرُ 
  ..إذا غىن(  ..وتنCورٌ 

لَ    ...العشقِ  موقدَ  حتو(
  ..عىل حبقِ  ايكالت(  اللؤلؤِ  فضاءَ .. 

  حرُ ـ¥ ب فََرو- القلبَ 
  ن امخلرِ م ببسـتانٍ 

ْف دمعةَ    الكرمِ  وقط-
  ..جنِ من الش(  ..اعناقيدً 

  ..احلائرْ  وغن- لوجديَ 
  ِين عْ مِ ـأس) زر¥ُب (أ¥ 

  رحيًال يف فضا العنيِ 
َ من  اـًومهس   ....وى اهلم- ن

ْت اليت حَ  4َُ جدائِ ..    ط(
  ..من دمعي عىل خصالِت 
  غرىُص  كرزةً  ْت تناهَ 

  ..عىل بوÎ ..كأحالمٍ 
*  
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  غايفال كَ لصوتِ  أهميُ 
  ..يف حضين املوجِ  بلك- 

  البايك قليبَ  وأجرحُ 
  ..نِ ¯لوهْ  ى اجلفنُ دَ نْ يَ لِ 

  احلاين مَ ا�(  هديكَ وأُ 
يِب  ..عىل وجدٍ    ..من الط-

  ..وهنٍر من
مرا يف أقداÎَ  الليلِ  دادِ وِ    ...الس(

*  
  ..الوردَ  كَ ين مهسَ رْ عِ أَ 

  أسفاري زادَ  مجعَ أل
  سنِ احلُ  اكملَ  احاممً 
( ال دَ ا �شِ غاممً    حنِ ل
  ..املطرِ  رَ ا �ثِ وخزبً 

  ..رَ طْ العِ  أعرين نفحكَ 
  ..ىهوً  شطوَط  ..ألطرحين

  ..كَ ِلَطيٍف من حناجِر 
  ..تويالش(  كَ دمعِ  نوارَس 

  ..وÎ يفبَ فَ 
  ..ليايل القفرِ 

  ...رِ فَ الس(  لَ ائِ وَ مَ  صارَ 



٣١  

  اديالش(  غنايئَ  نسيُت 
  ..يـمن �ي وُت الص(  وضاعَ 
  ..يندْ فساعِ 

هرُ  أ¥َ  Cالط..  
  ..إلحيايئ ىل ألقٍ ع

  عبَ الص(  رحييل أصبحَ 
  ...أجرامِ  مثلَ  اوحلمً 

  األطيارُ  ِت أ� ما عادَ  ..
  ..ميِين رْ تَ 

  ...واهاجْ نَ بِ 
  ..ُقْديس أنكروا فلك� 

هال كَ بشم- عيونِ    الش(
  ُطْهريأنكروا  ولك� 

  ..دِ عْ والبُ  من األنواءِ 
  ..بقوا عىل أثرٍ ومل يُ 

  ألىمَ  ألي- مدينةٍ 
  هرِ ز( من ال فراشاٍت 

 َ   دريصَ .. اِ# رْ مَ لِ  يُت نَ ب
  ..العشقِ  مصميِ  ..من اجناحً 

  ....صدى األمِس  كرى منذِ 
*  



٣٢  

  ويف َحسٍَر أ�جيكَ 
َ ) زر¥ُب (أ¥    ميغَ يف ن

َ  أقب-لُ    اآليت كَ صوت
  ..ريتَ عىل وَ  ..مكزمارٍ 

  بلّورٍ  بالِ جِ  لِ ثْ مكَِ 
  ..يلمَ أَ  هافحِ سَ طُت بِ حَ أَ 

  أشدو اامتً فأميس صَ 
  ..اريبإحب ..ايواقيتً 

ِة صوتِ    ..اأمقارً  الغن(اءَ  كَ ِبلُج(
  …كأمقاري

  ..امً ـأراك سَ .. 
  ..وأطفاالً 
َ  سـنابلَ    ..يردِ وَ  كٍ ْزيَ ن

  ..أحاليم  أمدC إليكَ 
  ..للوÎ وحِ الرC  رننيَ 

  ..ايفالط(  ?ديَ  ْش ْرشِ رَ فَ 
  ...وطينإىل  ..وسف-رين

*  
َ عَ كَ  أعودُ    ..ونِ الل(  مِ ال

ُز ¯لش(    ..فاِفيَةِ مطر(
  ..إىل دمعي ..وأتكئُ 



٣٣  

  أغفو.. اكلهوا اسوارً 
َ  كيَف  يديكَ  ِب لْ قَ بِ    ...اشَ ت

  ....اتَ شِ  ساَط بِ 
  ...هللاِ  مخيóَ  أطوُف 

  ....رِ جْ الفَ  منَ  وآهاٍت  ..اَصبَ  نِ حْ َلكَ 
  )أنَت .. (الوأدعو للص( 
  أنغامٍ  َب فرتسو ِرس 

يين من الط-  ..بأقدامٍ    ....نيِ تعر-
*  

  ..ِيت رَ نجُ ِحبُ  ..وَت الص(  ُش وأسعى أنبُ 
ُ  عن األشـياءِ    ..كَ شـِهبُ ت

  ...ِيت سوى َمصْ  ..فال ألقى
  ..ىهوً  ذبيحَ  ..فأنُذُرِين 

  ..األزرق قد سافروا يف وحيكَ  نْ مَ لِ 
  ..كام الورُق  وأهواكَ 

  ..أمقارٍ  Îِ وَ بِ  ميُ هيَ 
 َ   ..ِين قُ رشُ تَ .. تدورُ  دورُ ت

  ..إىل مويت
  ....ىنفَ الهوى مَ  إىل حيثُ 

  .....ِيت رَ اكِ ذَ إىل نبٍض بِ 
٤/٣/٢٠٠٠  



٣٤  

2�@0���
   انثىن شهُد امحلامِيت قافيَ  عىل إرشاقِ 

  ..وجوعًامَ  اهلمُس  و¯َت 
  ..ظى الCملَ بِ 

  ..بعينهيم ْت هَ َمن �َ  أشـتاُق 
  ..الËم ترانميُ 

  ..ادىرَ وا فُ من أمسُ  أشـتاُق 
  ..وأصبحوا مثل الغامم

  ..ربَ الص(  هم قد أينعَ شاللُ 
  ..يٍف طَ م ترنو لِ وظاللهُ

َ  اخيهِ رَ يف تَ    ..قامامل
  ..ىدَ دوا بقليب للمَ عَ صَ 

  ..دىأمطروا مين الص( 
  ..المأمثلوين ¯لس( 

  ..¥ قليب اvي انفطرَ  آهِ 
  ..افَرُه َعِبثً وأرE سِ 

  ..اموايل واملُدَ ¯�( 
  ؟...هل أحاكيكَ 
  موع؟وجعي معب(ًأ ¯�C  هل أرسلُ 



٣٥  

  ..هديسُ وَ  ..هل أواري خويف
  جوع؟وعي للرC جُ وَ 

  وع؟هل أهاديَك اخلش
  ..ىل( اvي دَ  أ¥ الغيثُ 

  ..وعجُ الهُ ترانميَ 
ُ  عىل جفنيكَ    القوايف هُد معرفةِ شَ  ُق رشِ ي

  ايفرَ  نبٌض خُ ومن رمشـيَك يتدىل( 
  ْت جَ لَ الهدى انبَ  أرسارُ  ويف عينيكَ 

  ؤى جيريالرC  إيناعُ  يكَ ن خد( مِ وَ 
  ..كهنٍر من تراخيهِ 

  ..فقِ والش(  الوردِ  انسدالُ 
   َمثًَال ِلَطلÀ ¥ َك احلقيقةَ سُ هامِ أُ 

  والَعَبقِ  بحِ الصC  هتادى مع نسـميِ 
  ..عشقي َك آهاِت سُ هامِ أُ 

  ..وانفرادي
  ..وانفطاري

  ..ين ربيًعالُ رفُ تَ وَ 
  ٍت وارحتاال

  ...فاءِ للص( 
١٦/١/٢٠٠٨ 



٣٦  

(A�������د���Bא
  إرشاق

ة امِتثاالً    َرَمْت بسهاِمها الغَض(
فويل Cاحَة الوجِه الط   َرنَْت نض(

  من َجفٍن يَلُوحُ  رشـيُق الِعطرِ 
  :ويَروي اخلَد( ¯لورِد الَكِحيلِ 

  ¯ليامسنيِ  اَهاَك َصويت دافئً /
  ..يَذُكُر العهدَ 

  ..يُصيل- اكحلزينِ 
ي ¥ حبييب   ..قُْم فَمنْ يف األفِق َحد-

  ..ما َحنييب.. َواْرِو عين- للنCجومِ 
  ..يف ُضلوعي اعندما تَمتَدC َراحً .. 

  .../ْق ¯ليقنيِ فأْرشِ .. تَغُرُب ا�نيا
*  

  صعود
ٍة أثلجِت َصدري ¯محلامِ    ..مك َمر(

  ورشقِتِين 
  ..ِبُغنَا الغاممِ 



٣٧  

  أرشدِتين
بيُل إىل عِني العيونِ    ...كيف الس(

  وَوَهبِتين
  مقداَر قليب

  ..من ُجشوين
  عل(مِتين

  كيف أسفاُر الورودِ 
  ..سـتنهتـي حنَو الغيومِ 

ين من فَيِضها Cوتَُرش  
امء   ....عبَق الس(

*  

  رؤية
  ..أراكِ 

  فأهدي خيايل ِلَطيِف املقامِ 
المِ  اوألهو ربيعً    بلك- الس(

  ..وأجثو أَفيُض 
  ..بلَحظِ الCمِ 

  ..يُز(فC  اعبريً 
  ..لروحِ الËمْ 

*  
  



٣٨  

  سامء
باِب .. أنتِ  ِر الض(   ...مثُل ز�(

اِب  اينحين جرحً    ..مثَل الرس(
ِت أو�ري اخلجولْ  تغادرينَ    مع َمصْ

  وتضحكنيَ 
 ِ   الل(وِز يف َخْبٍء بعيدْ  كشعاع

  ¥ ليَت ِشعري يسـتوي 
  بني أهداَب الز(مان

ي من جاحنيكِ    ِليَُسو-
  ..يَُزن-ُر ُعودي احلزينَ  اَعَبقً 

  ..من أجفاِنهِ 
  ..من ُخدوِدهِ 

  عىل ِمرفقيهِ  إىل األاكليِل اليت
  ...ا وَسالسلغََدْت قيودً 

......  
  وأضلُِعي

  ..¯تَْت تصحو وتغفو
  كعِني الوردِ 

  ..يف نَبِض الَفراِش 
  وروِض املوجِ 

  ..يف َكنَِف الِبحارِ 



٣٩  

  ...وهذا ُسك(ُر البوحِ 
(ةْ    َهدي

(ةْ    ُحيَيل- ُحب(َة املوجِ الن(دي
  ألْرُشَف من عيوٍن َمخرًة يل
  وأرشَق ¯ملُىن ُحُملَ الت(جيل- 
  كأن( الوجَد قَْد َرىق( َمقايم

  أو الن(حالُت قد زاَرْت منايم
  كف-ي َحناُن طريٍ وهاَم من 

  ...وأرشقَْت نفيس مثَل الغاممِ 
*  

  صالة
  طيوُر اهلم- يف قليب تزورُ 

  الورِد من يوِم اجتباين مقامَ 
  عىل أوراِقِه ذاَك اخلريُف 

 -   ُعريي ¯ألحقوانِ  ارً ـُمَدث
  وهاَمْت يف فضاءاِت التََمين- 

(ةُ    ..نََدي
  َطواين مقرٌ َوُ#ها 

  يالِ فَُرْحُت أدوُر يف ف4ََِ اخل 
  لَعيل- أهتدي

  َصوَب املُحالِ 



٤٠  

اِين ُمرايم  ِ فَغَش( جوع Cلر¯  
  َوَزن(َرْت قليب

  َجشاين اِعشقً 
َ من َحساِب الكوِن يزهو   َوَرمن(

  ..اا َضارعً َرغيدً 
  فَيُض اِجلنانِ 

  من ُذبُوñِِ َو#ـي افأينَع ُمرشِقً 
  وصاَر الوجُد لألزهاِر َحانِ 

  اَشف( الل(حُن يف َصدري َرفيفً وَ 
  ...أغاين¥ ليَت َصويت يُمِطُرين 

*  

  سالم
  ِبلَحِن األندرينِ  ¥ شاد¥ً 

ِل اجلَْفنَ    ..بقيثاِر احلننيِ .. كَح-
  ..إيِه غَن- .. َوغَن- 

ي   ..ُرش( َخد-
ْعِين أنيين   ...هاِت أَْمسِ

ي َهيوى ُمرايم )Nفُطوىب ل  
  ¯حلُسِن َرانِ  اويغدو َ�حضً 
يِه أ (ْت مثعىل َخد(   اٌر تََدل

�نِ  لَْفُت ويف أضالِعِه    ا�-



٤١  

 ْOفو Cأمسيَت و#ـي ُمهًدى للط  
 ً̄   يف َمهِد احلنانِ  كعيىس عَْذ

 ً̄ اَك قليب ثَو   ..للجنونِ  غَش(
يِب  يتَِين ¯لط-   ..غَش(
بَْت    ..َذو(

  ..ُعيوين
  جنًماَوَرميتَِين 

  ..َصوَب اِجلنانِ 
ؤى َطريً  Cاونََرثَت من ألِق الر  

  بَل( الَفَضا
احِ    واألحلانِ  ¯لر(

  َوَرَدْدَهتا
  من َصوِب ذاكَرِيت اليت 

  ..اقد أينََعْت َشهدً 
  ..ت4َِ األماين

  ..أن أكونَ 
  ..اكخلريِف 
  ..لَيتين مثُل اخلريِف 

  ..صدري الورودُ  منِلتطَري 
  ...ف-ي الغاممويُفيَق من كَ 

*  



٤٢  

  دعاء
  امك ُباكيئ صاَر َمهسً 

  يف ُحضوِر األندرينِ 
حى Cوالض...  

  اِبتC اصِفرارً 
  ..َصويت أنيين ..¯لهوى

  ما ِلَوْهين من دواءٍ 
ننيِ    غِري أصداِء الر(
  غِري بُرشى ¯ملَعادِ 

  غِري َدمعاِت احلننيِ 
  الو فؤادي اكن َحبرً 

  َحامًال عشَق املنونِ 
  الْرتََمى يف البَْسِم و#ـي

  لك( العيونِ  اَرامحً 
  احلاك¥مث( أرىس يف 

  ...ونِ َمر( الُقر  ..ِذْكُرهُ 
  ..¥ حبييب

  هل صَبغَت اليومَ 
ىض   َعيين ¯لر-

  فوق عرِش اليامسنيِ 
ىب Cعنَد هاتيَك الر  



٤٣  

  صورٌة مهنا الَهباءُ 
  ..تَصطفي منذ الن-دا

  ..َرف(ْت ِبلَيِل العاشقنيَ  اأُجنمً 
َدا   ...ُجو(

  عاملٌ َهتواُه نفيس.. 
  َصْفُوُه َصفُو الن(دى
  لكام ¯َحْت ُزهورٌ 

  الهُدىلف(ها غُْنُج 
فْتين من ُجشُوين   قَط(

َعْتين للَمَدى   ...َوز(
*  

  سكون
ينَ    ..تَُمر-

  ..عىل أرساِر لَْحين
  ..َحتملَني الوجَد يف ُرص(ِة بنفسجٍ 

يهنا  َ  يفتَُرش-   ..َيت( ـِرئ
  ..ُحتيينَِين 

  فال أعوُد أتنف(ُس 
  ..إال فضاءً 
  ..أمحُل اكَيس املرتعةَ 

  ..مايئ اقاِصدً 



٤٤  

  ..إن( َوَجعي.. 
  �َ رَ 

  للك- أوجاعِ الغيومِ 
  ..فَتَقب(يل مين املََطرْ 

دي ¯لَعْصِف ِحينً    اوتََزو(
َحرْ    ..مث( غين- يف الس(

 ِ لوع Cأَنِشِدي وجَع الض  
  أنشِدي ُجرَح احلننيِ 

  واْصَطفيين من ُوجودي
  حنَو أرساِر العيونِ 

  ..عندما ير�ُح جفين
كونِ  Cيف متاهاِت الس...  

١٣/١/٢٠٠١  



٤٥  

��;����Dא�Cא
مادِ    عىل َوَجعٍ َحتىل( ¯لر(

  ..أتَْت ترنو
  )شادِ (كنوِر الورِد 

 ُ هَر جفرً ت   اَظل-ُل من سـناها الز(
  وتنُرش جاحنهيا اكلودادِ 

ُري ِرفقً    افهتتُف من سامَي الط(
  :ينادي ابقلٍب خافٍق وجعً 

محِن آِت  اأ¥ مطرً "   من الر(
  من سهادي اتُفيُض عيل( طيفً 

  لِعذاِب وترُشُقين بأحاليم ا
  ..."بآهاِت الفؤادِ  وتُغرُِقين

*  
ْر ¯حلننيِ    أ¥ قليب فََزه-

  َعب(أتْين ¯ليقنيِ  ِلَمن قد
تين   ِبِبْرشٍ وارحتالٍ  َوَرش(

تين بأفراحِ اجلنونِ    وغط(
ِرب احرتاقً َووَ  ْد من لَظى الص(   ار-

  نيِ ناكحل  ِلَوجٍه قد جتىل( 



٤٦  

َدْت جنومٌ    عىل أفالِكِه نُض(
يِه شَ    اماُت المينيِ ويف خد(

فتِني أقداُح املعاين   ويف الش(
  ومن كف(يه إرشاُق احلننيِ 

  ِلحٍني قد نََذرُت ñُ انبعايث.. 
  فَالَحْت يف شذى األطياِب َعيين

  ِبَرحيِق روÎ -من الهوى -َوبُث( 
  رغَد احلزينِ  اا ضارعً رغيدً 

  كأهناٍر من العينِني َهتمي
فنيِ  وَزفراٍت    من القلِب ا�(
  ينفأسَكرَ 

  ِبَوْرٍد َمر(  إىل قليب اvي مكَْ 
  ..فانسابَْت جفوين

*  
  يداِك الغُمي فَلْتَقطْف يدي( 

  وترميين آلفاِق الغيوِب 
ُفين   ..تقط-

  اتبوُح العصَف وردً 
  اِليصحو ¥نعً 

  حُمل الغروِب 
*  



٤٧  

  أ¥ أنِت فغين- يل وَصيل- 
  (...)بأجفاين ألحىل 

  يف عيوين
  عريِلَمْن من َمغزِها َخيَضلC شِ 

  تُريين اومن لَفتاِهتا قََمرً 
  اَسَرتفُلُين فَراشً  ومن وردٍ 

نيا اليامسنيِ  ين ِ�ُ   يُطري-
*  

  قد أىت َحبC الغَاممِ  اَودودً 
  ِبَوردي- وِعطريÀ َرَماِين 

  يف اغرتايب اوألْبََسين ِحبارً 
  )ُشطاين(وأرشََع للن(وارِس يف 

  بْل َشْهَد ِشعرٍ .. فأهداين مًدى
  بْل ُجْنُح غميِ .. دىوأرداين الن( 

ْت يََداكِ    عىل أو�ِرِه امتد(
ؤى Cَواْخَضل( ِطيين.. فأْسَفَرِت الر  
  ..َهاَك حنلٌ .... وأبَْدْعِت الَربا¥

  فوَق عيين.. ِطيًباحاَل .. َهَداين
  َوَشهٌد منُه قد َدىل( فؤادي

  افأمىس من خدودي الورُد نَْضحً 
  اا حلمي َحِيي° وأرىس طائرً 



٤٨  

  اُه العطريC لُطفً ومر( حسابُ 
  مخيَل فَراِش نوِر الكوِن أْزَهرْ 

  ...وُهيديين َشذاكِ .. ليعطفين
  ....ويريم ¯بتداِء البوحِ ديين

١٢/٦/٢٠٠١  



٤٩  

��>�B�K��5ز�GHIא���EFن
 َ   نابلالس(  من عنيِ  احلملُ  غيُب ي
َ وَ    ...ذويت

  ..يد- عىل خَ  األلقِ  ةُ رقَ حُ 
َ مُ  مي اهلمُس هيَ وَ    ..اقً لِ ؤت

َ بِ    ..وحرC ال بِض ن
  ..من قليب وحِ الرC  عِ لْ طَ لِ  ..أهميُ 

َ إىل أَ    ..يقِ ل
  ..أحزاين وقِ شَ لِ  ..أهميُ 

  ..قِ رَ إىل الغَ 
  ..آيُة احلزنِ  ..تََعالَْت 

 Cقِ طْ عن الن..  
  ارسومً مَ  ُت نْ كُ  نْ أ� مَ 

  ..عيجَ عىل وَ 
  ..بأحالمٍ  اي° ـ ثِ رْ مَ وَ 

 ُ َ  ةَ ف( دَ  ُق انِ عَ ت   ..وجِ امل
َ وَ    ..قِ سَ يف الغَ  وحِ البَ  َض بْ ن

  ..اكسورً مَ  ُت ِرصْ  نْ أ� مَ 
  ..عىنبال مَ  ألصداءٍ 



٥٠  

ِ الض(  نِ مَ يف زَ  أ� املنثورُ    ..ياع
  ..يف احلب-  ..واملقهورُ 

  ..يمِ دَ  ملاذا يشرتونَ 
  ..ن- من الظ(  بأضغاٍث 

 Cموشومٌ  ملاذا احلب..  
  ..ك- من الش(  رٍ �( زِ بِ 

  ..اٌق رَ قْ رَ  أ� وهللاِ 
 َ   ..يب- يف حُ  القلِب  وُف هُل

  ..أغنيةٍ  ي هنرُ ودمع
 َ   ..ًوىهَ  وحُ بُ ت

  ..قِ فَ إىل الش( 
  ..أطيارٍ  فC وقليب رَ 

 ُ   ..مِس الش(  ó(َ نادي طَ ت
  ..زروعٌ مَ  لC فُ  الِيس مهَ وَ 

  ..رِ تَ عىل الوَ 
  ..رِ طْ العِ  انسـياِب  كأنغامِ 

  ..ِيت يَ نِ مْ أُ  لِ ال( يف شَ 
  ..يقي� قِ حَ  عٌ جَ أ� وَ 

  ..ةٌ رَ ط( عَ مُ  وآفاٌق 
  ..املايض لآليت مِس ِهبَ 

  ..قِ فُ لألُ  ..وحِ الرC  ودِ عَ وَ 
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  ..َىل دْ أَ  اvي أ� العشُق 
َ  هِ ْن كُ بِ    ..ِب َص والقَ  اِس امل

  ..نِ زْ احلُ  ةُ ف( رَ .. يِر عْ ِش بِ 
  ..يمِ لَ ى أَ ؤَ رُ .. ويف عيين

  ..ايى الن( دَ صَ .. ويتويف صَ 
  ..قِ بَ من احلَ  ينابيعٌ  ..يف- ومن كَ 

  ..يفِ ْص أ� وَ 
  ..مكُْ ¥َ افَ خَ  ْت دَ بْ أَ  ذْ مُ ..  احلزنُ بأين- 

  ..دِ عْ البُ وَ .. ْمهِ الوَ  ْمسِ رَ بِ 
َ حً فْ َص فَ    ..يدِ جْ من وَ  ِس  الن(فْ اِين فَ ا عن ت
  ...اليت ُمكُ وسِ قُ ا من طُ رً ذْ عُ وَ 

 َ   ..يمِ لُ ن حُ ي مِ رِ دْ ال ت
  ..قِ بَ ى الش( وَ سِ 

َ وَ  ْ ت   ..أحاليم  أن( َىس ن
 َ   ..ْت ف( رَ  ذْ مُ  ميَ الغَ  الُ طَ ت

  ..يِين ى عَ ؤَ رُ 
  ..رِ مَ إىل القَ 

١٥/٤/٢٠٠٦  
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L�%M�N��
ؤى Cسائليين يف الر  

ى ¯جلوى   ..عاِنقي اهلمَس املند(
-يب ُحزين   ..عىل ُدَرجِ الغَامم َرت

  ..لَمِلمي شويق إليكِ 
  ..َولُف-يهِ 

  ..بأصواِت امحلام
  ..وانُرشي يف اجلفِن طوقًا

  ..وارتَمي
 )ºأَْسِبيل الوجَع املُر..  

  ..من ديم
-فيين امء ..غَل   ..¯لس(

  ..طياَر يف عرويقعاِنقي األ
  ..وارحيل

  ..تَْوقًا إيل( 
  ..إنين يف الليِل أجثو

  ..راحًال يف َسناِك املُغتَدي
  …بال ُقرٍب وال بُْعدِ 

٣٠/٤/٢٠٠٧ 
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O"א����
عراءُ  Cي حاَر الشvيف نبيض أ� ا..  

  ..ين الغميُ وزارَ 
  ..أمطَر يف حنا¥يَ ف

  ..من الوجدِ  بساتينًا
  :يل وقاَل البحرُ 
  ..ا قدميًاحنُن كام كن( 

  ..وÎٌ آلفاٍق بعيدة
  ..واخضالٌل اكلقصيدة

(ام جاَر الهوى   ..رب
  ..يف ثنا¥َك القصيدة وأرىس

(ام �َه الهوى   ..رب
  ..وأغرَق يف أعاميق

  ..متاهاٍت من احلزنِ 
  …واآلهاِت الغريبة

*  
  ..أسكُن املنفى.. غريًبا

َجنِ    ..ويف دمعي متاهاٌت من الش(
  ..ويف قليب انثَىن نبيض



٥٤  

ى ¯ألرق ا من األلِق املند(   ..وأرشَق موِمسً
  ..وأهدى مبَسمي

وِق البعيدة   ..إىل أيقونِة الش(
  ..ُأنَق-ُب يف خفا¥يَ  ..وما ِزلُْت 

  ..عن األشواق
  ..عن ارتعاشاِت الهوى

  ...إىل نفيس ..إليِك ¥ هوى معري
  ..أ� َمن أغرَق األمواَج ¯ألزرق

  ..واألزهاَر ¯ألبيض
  ..ألخرضواألجشاَر ¯

  ..أقُمي هنا
ي ُحْرَق أشوايق   ..أطر-

ي   ..بَسلساٍل عىل َخد-
  ..بآِه الفجِر واأللقِ 

   أ� َمن أَرشقَْت مشيس
  ..عىل وترٍ 

  فََساَل الل(حُن َرقراقًا
  ..كام العنُب 

  ..وغىن( لَهَْف أغنييت
  ..كخمٍر اكَد يرُشُقين

  ..إىل نبيض
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  ..وهز( ا�نC مفرتًشا
ا العبقِ    ..َمسَ

َفقِ يُ    ..راقُص وجنَة الش(
  يغازُل موَج أورَديت
  ..ويرميين إىل األفقِ 
  ..أ� من رشفِة احلملِ 

(ِهتا تُغازلُين   ..ِبَطل
  ..نَُسËٌت من الغَْدقِ 

  ..تُرُحي خدودَي الث(لكى
  ..بطيٍف ¯َت يشلَُحين

  ..إىل مه-ي
مُع َرقراقً    افريسو ا�(

  ..عىل و#ـي
  ..يعانُقين

  ..طرُ يغل-ُفين كام امل
  يُذك-ُرين بأحاليم

  اليت هتوى سامَء العشقِ 
  …يف الغسقِ 

  ..أ� أهديُت توَت الوجنِة الغايف
  ..إىل املنفى
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  وأرىس العمُر مشلوًحا
انٍ    ..كرم(

  ..سـينتظرُ 
  ...جميَء املوِمس اآليت بال سريِ 

  ..كأن( العمَر قد نضبَ 
ادي   ..و�َه البلبُل الش(
  ..وراَح البيدُر الغايف

  ..آماِل أغنييتعىل 
  ..أ� أميض إىل حزين

  ..وأشوايق كأغاللٍ 
  ..تُقَيس- حرقَة اهلم- 

  ..وترميين إىل املنفى
  ...إىل مويت

١٤/٥/٢٠٠٧ 
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  ..عيناكِ 

  ..العليóْ  باحاِت الص(  إرشاُق 
  ..اvي احلبC الوحيدُ 

  ..من َطْرِف الفراشاِت  أبَرَق 
  وغىن( 

  ..يف القصائد
  ..عيناكِ 

  ..زبيخُ 
  ..يمودَ 

  اvي العشقِ  �قوُس 
  ...أمثَر التفاح

*  
  ..فتاكِ شَ 

ِ  ..قَب(لُتهُ لكC ما    ..الوردِ  من شعاع
  ..وأغىل ما صاغَْتهُ 
ْت عىل جَ  ..أصابعي حيقِ  دِ سَ اليت مر(   ..الر(

  ..َمل الربيءَعِت احلُ وأبدَ 
*  
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  ..َشعركِ 
  ..ما يف و#ـي يغسلُ 

  ..ريِ الط(  مثلَ  يسـبحُ 
  ..يدي(  فوَق 

*  
  ..كِ و#

تCُه يف سامءِ    ..احلملِ  لك( ما َحنَ
  ..ورشْقُتُه حنو اخلليقة

ُ  ..زهرةً فكنِت    ....قيقةدعى الر( ت
٩/٢/٢٠٠٥ 
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��;��ع
  ..خلَف الرحيلِ  ..اسائرً 

  ..ااكنِت ا�نيا ِسوارً .. 
  ..نبيض ..يشـهتـي  

  ..يف حضِن عودٍ  ..أرمتي.. 
  ....غَن- يل.. 

  ..كيَف األماين
  ؟..لهفةً .. تعرتيين  
نونو ..مث( متيض Cاكلس..  

يف   ..حامًال جرÎ الزن(
  ..لك( احلاك¥ راو¥ً 

  ..عن سبييل
  عن رًؤى للموِت إْذ ما

  ..أينََعْت يف قلِب شاعر    
وايب         ..وانثَنَْت منه الر(
كِر حينً          Cاتَغتَين ¯لس...  
  ...للغيومِ .. أو بزادٍ           

٢٨/٤/٢٠٠٠  
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  ..ايَ ¥ هو .. كيَف ترنو

  ..واجلََىن صاَر البعيدَ 
  ..والروايب

  ..¯لقصيدةثواَهبا منُذ احرتايق قد َرَمْت أ  
مُر �َهْت يف عرويق Cوالبحاُر الس..  

  ..واشـَهتَْت من بَعِدها الن(جوى يَراعي
 ..Îلَْمثَ رو..  

  ..اأو هنوَض الورِد َطيفً 
  ..يف دمايئ    
  ..اكرحتاِل اليامسنيِ       
  ..ِكَينيِ يف سالِم البا        
  ...َوَعيِين .. قلَيب الغايف        

*  
ُت املالكِ    ؟...!أيَن أ�(

  ؟..!اجلرحية.. أيَن أصداءُ 
  ..لكCها راَحْت تَفورُ 

  ..مث( تمنو ِملَء عيين
  ..اكحلصيدة ..ألُف آهٍ 
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  ..زاُد َوجدٍ  ..لكC آهٍ .. 
  ..لكCها صاَرْت َرشيدة

موعُ  Cيف ُرؤايَ  ..وا�..  
  ..دينةْ أغَرقَْت صدَر امل  

  ..يَنثَين عنَد الوالدةْ .. 
  ..مث( يزهو ..جفُن طفلٍ   
  ....!¯جلراحاِت العتيقة    

*  
  ليَت صدري اكَن مأوى

  ..واحليارى ..للَحَزاىن  
ِ  اأو رغيفً  ً̄  ..للجياع اكرى ..أو َرشا Cللس..  

  إن( صدري قد َهتادى.. 
  ..يف ضلوعي مثلام األمواُج تَلهو  
  ..ال تغادر.. عاِبثاٍت     
فائر       ..ال تغين- للض(
  ..أو ألقواٍس جديدةْ     
  ..معُرها ألواُن َسبعةْ       
(ام اكنت ِظالالً            ..رب
  ..عن أسافِني احلياةِ         
         ً̄ (ام اكنت َرسا   ..رب

*  
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  ..بعمري ..يعرُش الوقُت 
نونو اأخرضً  Cمثَل الس  

  ..مث( يَميض ¯صفرارٍ 
  ..أرتَمي يف الليِل حائرْ .. 

  ..قَت املسافرأنظُر الو 
  ..األمنياُت  هل تعودُ 

  ؟..يف امتاليك ذاَت شاعر  
  ..يك ألوحَ 

  ..¯لقصيدةْ   
اَد الCمَ    ..ُأرِسُل الز(

  ..من حقويل ا¥مسينً 
  ..حي\ َهيمي خيايل

  ..يف رشاعٍ من طيورِ 
  ..واملُدامُ 

  ..يف صاليت  
يٍس ُمسافر       ..صوُت ِقد-

  يَمتَدC ُجنحٌ .. عنَدها
هِر يَبغيمن ِجناِن ا     ..لز(
  ..بوَح شاعر    
  ..عطَر طائر    

  ..وابِهتاالٍت صغريةْ 



٦٣  

  ..عنَدها تصفو عيوين
  ..مث( أميض

  ..يف اخلواطر  
  ..بَني النCجومِ  اسائرً     
  ..يف يدي( اليامسنيُ       
  ....واجلواهرْ         

٣١/٥/٢٠٠٠  
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  اجئَت َطيفً 
  ..زنبقي( العشقِ   
  ..يَرنوَك القمرْ     

  ..والغاممُ 
   ٍ   ..يف ضلوع

ِت الَوتَرْ    ..مثُل َر�(
ى بُح املُنَد( Cا الص Cأهي..  

  ؟..ما الهوى  
َحرْ  عندما تأيت احلاك¥   ....يف الس(

  ما طيوُر الليِل تروي
  ..عنَد خËِت الغجرْ   

 ِ   ..هل أغاٍن للوداع
جرْ      ؟..أم أهازجي الض(

  ..ليتَين ِرصُت املساءَ 
  ..ليتين رصُت املطر

  ..و تَناَهْت يف عرويقأ
جر     ..أغنياٌت للش(
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 ْóواملواويُل الطوي..  
هَرْ      ..َزهُو زاٍد يف الس(
  ..آُه وجدٍ     

  ..وارحتالٌ 
  ....يف غيا¯ِت القََدرْ 

*  
  ..اجلبالُ 

  ..عنَد ِرجليَك اَحننَْت   
  ..واحلقولُ 

-نَْت  الؤلؤً      ..قد ُزي
  ..والبحارُ 

-لَْت    ..¯لن(وارِس ُظل
ام   ..والس(

لَْت      ..¯لعطِر ما إْن ُجد-
  ..الغاممُ  َهَطلَ     
  ..واهنََمرْ .. يف هناءٍ       
  ......َوَحصا الز(هر        

١٣/٦/٢٠٠٠  
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  ...عىل وجعي

  ..رأيُت الن(جَم يَندفُق 
(هُ    ..طفلٌ  ..كام لو أن

ا معِة احلر(   ..َزَها ¯�(
  رأيُت الوجَد يرتسمُ .. 

  والقََصِب فصاِف عىل الص  
  ..يَُصف-ي ُحرقَة القلِب     
ي تصاويًرا         ....عىل خد-
  :..وقليب خيفُق الن(جوى... تساَءلُت 

  ..أليَس ِلَصوِت أغنييت
  ؟..!رنٌني يف هوى الوترِ   

يِك يَنعِقدُ /    ..عىل خد(
  ../واحلبقِ ).. صباُح اخلري(  

  ..أَ¥ َوتًَرا يُغن-يين
  ..بصوِت العازِف الهَرِمِ     

  ..أَبُثC أوِرَديت إليكَ 
يِف واأللقِ  ..ِلتَسقهيا   ....ِبَراحِ الط(

*  
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  ..أُختُربين أَ¥ الوترُ 
  ..عن اهلم- 

  ..وطينعن األحزاِن يف 
  وعن تَنCوِر غُربَِتنا

  ...هبذا احلاِرض اجلَِدِب   
  ..أختُربين

  ..عن اآلهاِت يف األهناِر تَغتسلُ 
  ..ِهللا يف لغيت َكنورِ 

ِ_ُ . .يُالِزُمين     ..وَخيتَ
  وراَء احلرِف والعددِ     

  ..فأسعى أنبُش الليلَ 
  ملُء أحزاين) ليىل(و

  ..تُغاِزلُين فأدعوها
يين.. تعايل اليومَ    ..ُمض-
  تغفو.. فتأيت حلظةً 
  ...وُحتييين    

  ..من عاِمل الوردِ .. أَتَْت .. 
  ..ِلتَجنيين  

  ..أتَْت َجتتَثC ذاكَريت
  ....أصيلِلُرتِجَعين إىل   

  ..يَل الفجِر تُرِجُعينُقبَ 



٦٨  

  ..فأشعُر حَني أنغمرُ 
اٍت    )Nَِب..  

وحِ والهرِب    ....ِبَطعِم الر(
  أ� ¥ أنِت ُمشـتاٌق .. 

  ..ِللَْمثِ اخلد- والهُُدِب   
  ..وصدري ¯َت ال يغفو

  ..عىل ُظلَلِ   
  ..أ� ¥ أنِت حمرتٌق 

  ..بأوِرَديت  
  وحمروٌق 

  ..بناِر الطِني واجلََسدِ 
  ..فَُزوريين

  تَحلُو قرَب عينيكِ لِ 
  ..تفاصيُل الُغنا  

  ....ليال
*  

  )..ليىل(أ¥ 
جرُ    ..أ¥ الغا¯ُت والش(

ُحُب  Cأ¥ األطياُر والس..  
  أال تَدريَن أن( القلَب ُملتاعٌ 

  ؟..ِللُقياكِ 
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َرب مفتاحٌ    وأن( الص(
احِ      ؟..لرؤ¥ احلُسِن والر(

  وأن( نشـيَج أحاليم
  كواُه املاُء والث(لجُ   
  ...الغِمي واملطرِ  جبمرِ     

*  
  :أجيبيين) ليىل(أ¥ 

  أَتَلهو يف رشاييين
  ؟...ظالُل الليِل واملنفى  

  وترسو
  ؟...ايف جفوِن العِني أزهارً 

  ..فَهَا الغËُت َمهموماُت للوجعِ 
  ..تَُطف-ي ُحرقََة األملِ 

  ..بإمطاري
كرى   ..ِبِتِني اجلنِة الس(

  ....وزيتونِ     
  ..أ� من قبِل أن أحيا.. 

عرَ    ..َوِدْدُت اهلم( والش-
  ...)وزائَريت كأن( هبا(

  ....جشوَن العطِر يف لغيت
*  



٧٠  

مِس يف ُحلُمي   ..يُواسيين رفيُف الش(
  ..كآِه اآلِه يُطرِبُين

  ..إىل ألقي ويرميين
Îأهُمي بلحِن أفرا  

احِ      ِبلُقيا احلُسِن والر(
وا صوت ..بقليب..  Cَمن َمر..  
  ..واألخرض والبحري-  ..من الوردي-  اعصافريً .. 

  .....من احلزنِ  اوأمثارً     
  ..َصبا¯ٌت عىل َشَفيت.. 

  تلفC خدودَي اخلَجىل
  ....مباِء التCوِت تُغرُِقين

  ..وأجثو يف حنا¥ الليِل في(اًضا
  ..ِبُسْكِر القلِب والهُُدِب   

  ..وتأيت يف ُمَحي(اكِ 
  الفل- تُلِهُبين جنان

كِر ¯لُقبَلِ      Cِبَصفِو الس..  
  أزهو امً ـفأرحُل هائ

لُين   وال جسدي يُعط-
  ..عن األحالِم يف شويق  
  ....أو الطرياِن يف زمين    

١٠/٧/٢٠٠٠ 
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  يلC البوحِ دَ جَ  كرانٌ سَ 

  رÎمن جُ  ْت د( أو�ري قُ 
  صفاءٍ  امري أحلانُ وثِ 

  ...مكسورِ  من زمنٍ  ْت جاءَ 
*  

  أتيُت  األطيارِ  زبِ ن خُ مِ 
ِ من جُ  انً َجشِ  ..االً مح(    ..وع

 َ   ..دمعٍ  ريشةُ  رميش ْت رَ قَ ن
  للموِت  ارهوٍن دومً مَ 

   من هاتيكَ يِين عَ  ْت كَ بَ فَ 
  ...ملِْ ¯حلُ ... ةِ احملروقَ ) اآلوِف (

*  
  )ادُ و( عَ (¥ .. و�ً هَ .. و�ً هَ 

  ..روِيق عُ فَ 
  يدِ جْ من وَ  ْت �مَ 

َ  مِ ¯للكَْ  ْت لمَ حَ  ْ امل   ودِ شُ ن
   لألحسارِ ىن( غَ  ارً طْ عِ 

*  



٧٢  

  ين- افُر مِ الط(  حنُ الل(  ن( رَ 
ُت اآلهَ  َ  َوَوَ�ْ   ورَ رُ حْ امل

  يلِ يف قلِب اآلوي يف الل( 
ِ  من أرقٍ  اعش°    ودموع

١٣/٤/٢٠٠٠  



٧٣  
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امء األوىل   الس(

  ..¥ أنَت 
عيب-  ِم الش(   أِرس يف ا�(

ْج عىل قلِب اليامسني   ..وَعر-
 ً̄   ...من َهوى حسا

*  

(انية امء الث   الس(
  ..نَت للينبوعِ ِخل� أ

  تَُمرC عىل صهوِة الز(هرِ 
  ويف َرف(ِة األفِق املَُساِلم

  ..وَماء اتَنَضُح ِملحً 
*  

امء الث(الثة   الس(
  تَتَغَلْغَُل املسافاُت 
  يف َشعِر الَبحر

-ُنُه بأسفاٍر بعيدة   وتَُزي
ُق ¯حلَال مُس تُطو(   أتُراها الش(



٧٤  

(ة   أم هاOُ القمِر الن(دي
امءِ تَرقُص    من وجِد الس(
 ً̄   ليوٍم جديد طر

*  

ابعة امء الر(   الس(
ِ األلَقِ  اَصاعدً    يف ُسمل(

  تَنفطُر يف الكتابة
  وتَنتُرش عىل

مِس    خدوِد الش(
  ِللَوَجعْ  اوحيً 

*  

امء اخلامسة   الس(
اكرة )vتسرتُحي يف ثنا¥ ا  
  يف نواميِس البنفسج
  ..ويف بسمِة اليامسني
  ¯لرؤ¥ وتصبُح البحَر يَتَطي(ُب 

  ويرشC املطَر من عيوِنهِ 
  ..َموًجا َورِد¥° 

  ...َوَسنَاء
*  



٧٥  

ادسة امء الس(   الس(
  أتساءلُ 

امءِ  Cِق الس(   عن ِرس- تأل
  ولهفِة املطرِ .. عن آِه الغيومِ 

  عن إرشاقَِة الليِل يف ضلوِعكَ 
  يف َحناَ¥هُ  ا¥ َساِجدً 

*  

ابعة امء الس(   الس(
  أتساءُل عن روِحكَ 

  َحاك¥ فُرتَوى يل
وقِ    عن اخcِر الش(
  ..بَني ُمقلِتَك والفضاءْ 
  عن باكئَِك األخريِ 

روْب  Cوانفالِشَك يف ا�...  
٧/١٠/١٩٩٩  



٧٦  
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ؤال Cالس  

  ¥ عنقوَد مجرٍ  ..أنَت 
  ..يف قلوِب العاشقني

  ؟..هل سألَت اجلداوَل عين- 
  هل مسعَت هتليَل املآذنِ 

ؤ¥ األخرية Cهللا أكرب.. أكرب هللا(  :للر(..  
نابلِ  شَت عىل قلِب الس(   هل عر(

  من دخاِن احلملِ  ..بََدا انبضً 
  !؟...وسافَر يف اليقنيْ 

*  

  املوت
ماء ¥ احcَل املوِت    ..يف كوانِني ا�-

  ..يف طواحِني املداخلِ 
  ..والت(مين- .. واملدافنِ 

(ين أبرصُت الت(فتCَت    إن
عِر لك(    ...املطرْ  وأفضيُت يف رشاعِ الش-

*  



٧٧  

دى   الص(
دى   يف مآذِنَك احلزينة يَرتَِبُك الص(

  ...وحيرتُق ¯ألصفِر اليباْس 
كوِت  Cويصيُح صوتَُك املع(ىن( ¯لس  

فيِف    للغصِن الر(
قَُه كِسواِر الورق   ..يك يُطو-

جرْ  ا�شدً  ِحي أغنيَة الش(   ...مع الر-
*  

  احلقيقة
ك األمحرُ  Cخد..  

َفقِ    يف وجِه الش(
  ..ُق اهلمَس احلزينْ يُرهِ 
َك ما  Cمن ¥مسنيْ  ابً ـ عاَد كوك خد..  

ًة من حٍمل جسنيْ    ..أو در(
ك ¯قٍ  Cخد..  

فَة احلنون   ..يواري احلَمل اvي يرجتي الش(
  ..خلف جدراِن الوقت

  ..يف تواتِر الن(بِض اجلليل
حاْب    ...يف ترانِمي الس(

٢٤/١١/١٩٩٩  



٧٨  

��א��5زאل
  عند الظهرية

  ....وتضيُع العيون.. تُغين- السامءُ 
  فتجلُس احلروُف يف يفِء القلب

-ُل هدوَءها ولكوَمها   تُرت
  ....بصمِت الثلج

*  

  يف املساء
ِك من قليب ُ   أطري-

روب.. وأراقُب لفتَتَِك املغناجَ    ..ونظرتَِك الط(
  ..فأرسُل رأيس بني ساقيتنيِ 

  ....وأنبعُ 
*  

  يف الليل
  ُحتيُطِين دوايل الهوى

  ..رسقْتين فأمتشُق أجنحةً 
  ....وأحبُث عن رشاييين

*  



٧٩  

  عند الفجر
ٌة رشاييين   ُممتد(

  ..تسقي سالَل اللكامِت 
  ..وتَمرC جبميعِ الورودِ 

  حيث احلروُف جتمُع رحيَق احلب- 
 ....وتغزُل منُه ِعرزeً أمحرْ 

٢٤/٢/٢٠٠٠  



٨٠  

����"��`�א�".����� 
� ١ �  

  ..يف اهنامِر عينيكِ 
  ...َشَبٌه لقلَيب الصغري

  ....اللكوم هام ُحيياكنِ ...

� ٢ �  
  من َشَفِة القرنفلِ  ِللَْحِن الودادِ 
Îوأحاليم ..صبا..  

  وبوÎَ الغايف
  ....يف ِشغاِف الورد

� ٣ �  
  ال تنظري إيل( 
ًدا   ...عندما أكوُن جمر(
-ُش عنكِ    ....ألنين أفت

� ٤ �  
  ..ال أدري مك لف(ِت األرُض 
  ..حني نظرُت يف عينيكِ 

  .!..فرأيُت عيين( 



٨١  

� ٥ �  
  تعجبين غَريتُكِ 

  ...عندما أمسُك القمل
  اهل تغاريَن حق° .. 

  !؟...من أحاليم

� ٦ �  
  ...لَيتَهُ 

  ..يسـمترC الشـتاءُ 
  .....لرتجفي أكرث

� ٧ �  
  ..سألُتِك عن اِمسكِ 

 ُãَ)وأمغضُت عيوين ألختي..  
  ...فرأيُت الوردة

  ..سألتِك عن معركِ 
  ..وأمغضُت عيوين ألعرفهُ 

  ...مسفرأيُت الش
  َمن حتب-َني؟: سألتكِ 

  ..وأمغضُت عيوين
  ..فرأيُت فضاءً 

  .....يُشـهبين



٨٢  

� ٨ �  
  ..لك(ام التقينا

  ..حييطُ رأَسِك الغَامم
  ؟..ماذا َجتديَن يف رأيس.. 

١/٤/١٩٩٩  



٨٣  
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  املعزوفة األوىل

  يف عينيكِ  املوُت 
امَء العاِصَفةْ  يُشـِبهُ    ..الس(
يكِ  أحبC املوَت  ..لكن(ين َ�َ  

  ..سامًء َصاِفيَةْ 
  ....ِلتَغَرَق احلقولْ  يُِذيُب الهَم(  ..اَربيعً 

*  

  املعزوفة الثانية
  ..عن دوراِن عيوين ..أتساَءلُ 

  ...!ِحي\ تُزِهُر ِبَعينيكِ 
مِس (وأحبُث عن ِرس-    )الش(

  ..اvي ألقَيُتُه عليكِ 
  ..فألقَى لَوَن الوردِ 
  ..َوَراِحئََة الوردِ 

ي من ¥مسني اَوِمخَارً    ..يُغَط-
  ...َشوَك الوردْ 

١٨/٤/٢٠٠٠  



٨٤  

[������2�&���bcd��
  اللوحة األوىل
  ..يف تاليل عينيكِ 

  ..من معري عبقٌ 
  ....َجتنC ¯ألخرضْ  وأصداءٌ 

  فهيام رضوبٌ 
ندِس البحري Cمن خياِل الس..  

  ..من قوايف البيلسانْ  ?رجا�تٌ 
  ......من قليب وعبريٌ 

*  

  اللوحة الثانية
  ِك يف قليبرمستُ 
  ..ووسادةً  ..اقدحً 

  ..فََرَشْقِتين
  ..من ورِد ألواين

  ..اـًا أبيضِعطرً 
  .....من اليامسني اوَعرصً 

*  



٨٥  

  اللوحة الثالثة
  ..أرh جدائ4ِ 

  ...عىل نَبيض
  ..أرh ُسدوَل كرمِتكِ 

  ..عىل قليب
 Îِما �يكِ  ..واطر..  

  .....ألميض
١٨/١٠/٢٠٠٤  



٨٦  

2�I�e�LIو...��
  شكًرا

ِك اvيًرا خلــشك   د-
  ..أمعَن يف الت(اليل

  ..ًرا وتنيـمت وأهداين
ايه   ورش( صباÎ الز(
  ..بعطِر الوجِد واملَلقى

  ..ُأواِعُدِك عىل ِسفِر احملب(ة
  ..ولُقيا� عىل قليب

ؤى Cفهل ِ� أن َهتبيين عرَس الر...  
كرى -vوأصداًء من ا...  

  .....و
*  

  نسـيان
يتوَن وَ ـَوبَقيُت أذك..    ْحِديُر الز(

....  
  ...ِعندما اكتَفوا ¯خلُزب

*  



٨٧  

  نبض
  ..نَبِيض 

ُرُه اِجلبالُ  اَء ُحبÀ تَعكُس  تَُصو-   ..َمسَ
  ...َصوَت َكنارْ 

هلُ ...    ..والس(
  يُْعِشُب ِطيُنهُ 
 )¥ Cُهيِدي الرث  

  ...أو ِمخَارْ  ..رٍ ُعنقوَد مخَْ 
  ..آهٍ .. والبحرُ 

  هال( َرَشْقَت َرَذاَذكَ 
ُر يف  ًال ُخيَم-   ..َخالَ¥ُه الَوَجعْ َحنْ

  ...َمَطَر الCَمْ 
*  

  زبد القلب
  َكتَبُْت عىل املوجِ 

  َزبََد القَلب
خُر يُْؤِلُمين اَكَض الص(   فََرتَ

ـي   َويَْصنَُع يف َوْ#ِ
  ...بََراِكَني َدِمي

*  



٨٨  

  أنىث احلمل
ٍر َوَماءْ    ..يداِك ِمن َمخْ

  ..آِه ِمن يديكِ 
باُب َوْ#َِك املُ  رِحَني يَنْتَِظُر الض(   نَو(

ُف الهََوى   ..يَْرَجتِ
ِر اجلَاملِ  Cِلتََكو Cَوأَِحن  

ًرا َوَعَسالً    ..َمخْ
  يف ُعُيوِين َزيتونَةٌ ... 

  ...َوعَىل َجْفنَيِك احلُملُْ 
*  

  قَْدر
  َطي(َبتِْين القصائُد ¯أللَم
(ين َسامٍ    فََشَعْرُت ِبأن

  لَِكن( الَعصافريَ 
َدْت بني يَِدي   غَر(

  افَغَن(يهتُ 
  الغَاِفيَةِت4َ 

  )…… : ( يف َصويت اأبَدً 
*  

  



٨٩  

  زمين
  ِعندما يَْعَرتُِف َزَمِين ¯لقَتلِ 

  َوُحيَل-ُل َسْيبَ احلاك¥ِت الَعَذاَرى
  أهُرُب َحنَو الَفراشاِت 

  ِلُتوِرَق َسنَاِبُل يف َمَساِيئ 
  ٌز َكِسريٌ ـَوَخيَْضل( ُخبْ 

  َوتَْنمو عىل أْشالِء األِحب(ةِ 
كرى -Nَوْرَدٌة ِل...  

*  

ل Cَحتَو  
  يف أَْهَبِة اْسِتعَداِدَي ِللُْحب- 

ئُ  َزتِ َمُن َجيْ   ..نَْفَسهُ  اكَن الز(
توي-  َوُكْنُت َكَوَرقَةٍ    تَنْتَِظُر انِهتاَء املَوِمسِ الش(

تَِدَي القصيدة   ...ِلَرتْ
*  

  نظرة
امء   تَطلُِبَني مين- نظرًة إىل الس(

  لكن(ين أرفُض 
  ....كبًريا َمَخافَة أن أَرى نفيس

*  



٩٠  

  العروج
  بني الهوى واحلنني

  ..أرتسمُ 
  فأراَك سـي-دي

  يسجنين يف مالِمحكَ 
  ..اا سالمً مرورَك َرف° 

  وتعُرُج يب
  ..عرائُش ماٍء وبنفسجٍ 

 َ   ...!هتاَدْت عىل ِظ4-
  ويف العروجِ آ¥تٌ 
ي مهنا نفيس   أرو-
  فُتوِرُد يف جفوين
  سـنابُل متلؤين

  بشموٍس 
  ترقُص مبهتجة
  ..وطيوٍر تعلو

  ..لُينحتم
  ِلُكُشوٍف 
  .....خلَف اإلدراك

*  



٩١  

  حبيبيت
ْمُت َحبيبيت   َمضَ

  ..ِلَصْدِري
  فكنُت طًريا جبناÎَ َمالك

  ..أطريُ 
  ..ِحامًال حبيبيت

  ..ِللَجن(ةِ 
ْتِين حبيبيت ِلَصْدِرها   َمض(

  فََسِمْعُت قلَهبا
  ...أحبCكَ : اكَن يقوُل يف لك- نبضةٍ 

*  

  باكء
مع   ..ونوارُس رشقي(ُة ا�(

  ىل ورٍد صَرب حتت الثلوجع
  ...!ينتظُر نيسان
  أ¥ نيسانُ 
  :أخربين
  ؟...أصفر اِلَم تَْبِك احلدائُق ثلجً 

  ؟...أتُراُه ¯َت الربيُع عىل الرضحيِ 
*  



٩٢  

  تعالمي الصالة
  يف امتداِد البحِر تعالمي الصالة
  ..فعىل الشاطئ خشوٌع ودموع
  ..ويف العمِق مكنوٌن وجواهر

  .... حدوداندماٌج بال ..ويف األفق
*  

  إرشاق
  طيوٌر حزاىن

ُش فوَق َجبينكِ    تعر-
  املرشوِش ¯ليامسني والبنفسج
Oوتطرُق ¯ب عيونِك اخلجو..  

ُهبا طيوٌر حتومُ    فَتًلهِ
  ..وتُرِضُعِك أغاريَد الهوى
  ....ليُِرشَق ُمكتَِمًال و#ـي

*  

  شاعر
  بىك الشاعُر اجلوهر

  حَني بََدْت ñ أجساُد الشعراء
  ..!...من تراب    

*  



٩٣  

  َجَىن 
َت الزماُن أمامِك ¥ أزيل   ..َمصَ

يُت عائدً    ..إىل أبدي اومنِك تََمد(
  أجين من أحاليم
  ....حفنَة العشِق البسـيط

*  

  التاج
  ...يسـتطيعوَن أن يَُفت-توا يف رأيس ما شاؤوا

كوا يف قليب اخلناجر   ...وأْن ُحير-
  ...وأن يَقتلوا فَراَش ديم

  ..ي من �جٍ هل يسـتطيعوَن جتريد.. ولكنْ 
  ..َوِرثُْتُه عن َسلٍَف   

ثُُه ألجيال آتية       ؟.....وُأَور-
*  

  الواو
  :قالوا عن الفقراء

  "يعيشوَن عىل اخلزب والزيتون"
  وحَني أردُت أن أكتبَ 

  .....عنَد الواو نفَد املدادُ 
*  



٩٤  

  ال حتسنب
  ال حتسنب( الشعراَء أحياءً 
  ...بل أمواٌت يف بيوهتم �هئون

م    أموا�ً وال حتسبهن(
  ....بل أحياٌء يف أحالِمهم يرتقون

٢٠٠٧ -١٩٩٨  



٩٥  

��א�"5gس
        الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة          العنوانالعنوانالعنوانالعنوان  

  ٥  بدء

  ٦  توطئة

  ٧  البيعة

  ٩  عينا املنصور

  ١٢  وعد ¯أللق

  ١٣  فيض

  ١٧  حمل الصفاء

  ١٩  رحيل الصاحل

  ٢٠  ...لك عام وأنت

  ٢١  ومقصان األلق.. نبيض

  ٢٤  حني ترقص الغËت

  ٢٦  ..نذرت العمر إهداء

  ٢٨  ضياع

  ٢٩  غناء يشـبه الورد

  ٣٤  مهسات



٩٦  

  ٣٦  صعود يف األلق

  ٤٥  بوح الهداية

  ٤٦  غربة يف زمن الظنون

  ٥٢  سائليين

  ٥٣  املنفى

  ٥٧  الرقيقة

  ٥٩  يناع

  ٦٠  أنني شاعر

  ٦٤  وحصا الزهر

  ٦٦  ومرت عىل حلمي الوردي

  ٧١  !؟...ماذا يغين العود

  ٧٣  سـبع مسوات يف عروجك

  ٧٦  ح إليك ¥ وطينرساالت بو 

  ٧٨  العرزال

  ٨٠  نبض لصفصاف الفضاء

  ٨٣  وعزفت قيثاريت

  ٨٤  ثالث لوحات لعينيك

  ٨٦  ومين حاممات
  

 


