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املؤلف يف سطور

- خريج جامعة قطر.

- عمل يف مجال اإلعالم والتوعية والتثقيف.

- معد صفحة ) إضاءات ( األدبية بجريدة الوطن سابقا.

- شارك يف الكثير من احملافل الثقافية والفعاليات البيئية.

- التحق يف الكثير من الدورات املتخصصة يف العالقات العامة وتنظيم 
الفعاليات واملؤمترات.

- التحق يف الكثير من الدورات املتخصصة يف علم الطاقة واالتصال 
النفسي والبرمجة العصبية.

- التحق يف الكثير من الدورات املتخصصة يف التخطيط اإلستراتيجي.

- مصور هاٍو.

- صدر للمؤلف املجموعة القصصية األولى ) شبابيك املدينة (

- صدر للمؤلف ) سمو (

- للمؤلف روايتني حتت الطبع ) سارا و سيدة احلزن االبيض (.

- عمل سابقًا يف املجال اإلعالمي 

- يعمل االن يف قطاع التخطيط العمراني.

اإلهداء ..

إلى كل النبالء

الرجال منهم والنساء 

أهدي لكم .. هذا الديوان
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مقدمة

  )وكأنني يف رحلة زمنية عبر احلروف، أكتب هذا، أنشر هذا، وأحتفظ 
بتلك، ورحلة احلياة أشبه بقصيدة عالقة يف فم طفلة قد كبرت فجأة(.

  القصيدة موج يعصف بالنفس البشرية، يخرج أجمل ما فيها من كلمات 
مصفوفة حتمل بني طّياتها موسيقى، هي موسيقى الروح، لذلك جند أن 
القصيدة دائما حتتل املقاعد األولى يف مدارس الفن اجلميل، فال غرابة 

أن يكون هذا الفن لصيقاً لإلنسان مذ أن ُخلق حتى يومنا هذا.

  والقصيدة حزمة جروح وأنفاس ولقاءات وفراق، ووجٌد وتلهف وحرب 
وهزمية وانتصارات ال حدود لها، كل تلك احملطات واكثر مما ذكر اعاله، 

يكون قبيل والدة القصيدة.

  تـردّدت كـثيـراً يف أن أقـدم قصائـدي لكـم، فقـلت: تواضعت القصـائد 
لكـسب مشاعركـم، وإلرضائكـم جتلت مشاعري، وألن املقدمـة عـادة هي 
بروتوكـول مـعمـول به يف طـرح أي كـتاب يف األسواق، لهذا سأعـتبر هـذه 

املقدمة ترحيب لكم.

طبتم وطابت أوقاتكم أيها األحبة ..

ظافر الهاجري  
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الوطن وافني له .. ولـ قايده
يا عظيم .. ويا عليم ..  ويا رحيم

ــده ــي الناي ــدي باســمك واخل ابت
ربنــا.. ثــم الــوالء لــك يــا متيــم

ــده ــه .. ولـــ قاي الوطــن وافــني ل
والزعامــه مــا جتيــب إال الزعيــم

ــده ــز الكاي ــي يه ــوك الل ــت اب  وان
يــا ســحاب الــدار يا احلر العدمي

بـك سـايده الصادقـة  الصفـات 
احلكيم/ املاجد/ الشيخ/ احلليم

الـفـعـــول الـطـيـبـــه .. عـوايـــده
 والشجاع/احلازم/الوايف/الكرمي

أيـه .. يا كــل الـمـعـانـي الزايــده
 شيختك ما هي جديده! من قدمي

مــن ســالالت الرجــال الرايــده
والقصايــد مــن عتيــم إليــا عتيــم

ويف متيــم املجــد جــات تعايــده
يف قطــر نــا انــت نــوٍر وانــت غيــم

فـيـــك ربــي .. جـامـــٍع فـرايـــده
 

الهامة

ــا ــن األمجــاد من ــا اب ــه ي ــك التحي ل
 الهامــه اللــي تعتلــي .. كل هامــه

 انــت الوطــن يــا ســيدي .. يــا وطنــا
ــات .. قامــه ــزوم حــالل الصعيب زي

املــدح يف حضــرة جنابــك .. تثنــا
ألنــك علــى صفحــات األيــام شــامه

و تاريخك اللي يا ابيض الوجه .. غنا
انــت البحــر واملــوج وأنــت الغمامــه

وانــت احلليــم اللــي بقــى مــا جتنــا
صمتــك فخــر يــوم أن خطابــك كرامــه

للــي متنــى ماهــوب  الوطــن  حــد 
الشــعب كلــه جيــش صعــب انهزامــه

هــذي قطــر يــا ناشــد الوقــت عنــا
يف ظــل اخــو روضــه ليــوم القيامــه
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ضحـكـة أعيالـي

ملّــا صبـاحـي تــنــّفـس والـفـجــر يــّذن

مـّوالـي جـر  ثـم  العـمـر  خـريـف  أقبـل 

متوّطن واجلرح  احلزن  بـاب  صّكـيت 

وفتحت باب الرضى يف ضحكة أعيالي

ملـّسن أنـا  لو  طـبعي  عـنوان  وغـيرت 

وتركـت درب العنى فـ الـُمـر واحلـالي

فـكـرت فـيني .. وأنـا مـا نـيـب مـتـمـّدن

فـ يدي عصا أبوي وجّدي مرافق ٍ خالي

ال شـك رزقي على اللي فـ السماء كـّون

سبع السمـاوات فـوق العـرش متعـالي

اللـي عطـاني عـقـل والـنـفس بـه تـّمن

من لعبت أبلـيـس فـي حـلّـي وترحـالي

أظـروف متخـالـفه .. هــّدن وال عــّدن

تنسـج بصـدري هموم أخفـاف وأثقـالي

ميـر ليـلـي ودمع العـني .. لـ مـسـّجـن

تذبل عـيـون املسـاء من ضيقـة الغـالي

ويـوم الصبـر بـيتنا .. وأربـوعـنا شـّدن

غـّصـتـني العـبـرة اللي .. سـاكـنـه بـالي

مـدري عـلي العـتب وأحـالمي احتـّزن

مـدري عـلـيه العـتب صنـدوق جـوالي

مـن كـثر َم هـوجـس  بكف العـطش عّمن

صوت ٍ حـبست وكـسر صمت وطرد آللي

عـلّق شتـاء جنـد وأدهـر وجـهـه ولـّدن

سنني عـمر التعـب وأحـمـول غـربـالي

دفـنـت عـام .. وحـيى بي عـام ما عـنّي

فـيني من االمـس كـود املـثـمـر البـالي

كـّدن ليا   .. بعـروقـي  االيـام  يا جـرد 

عرق جبيني .. مشاويري .. نبأ فالي

أرقاك يا الضلع وأسهر بك وأنا أللّحن

وأكون مع روحي .. بنفسي وباحلالي

مرت حظـوظـي ولكـن ليه ما مـّرن ؟

ببشوتـهن حلـو صدقـي وكـذب عذالي
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شمس السنني

املبـدعـيـن اللي أزرعـوا أرض اليبـاب
أيـديـنـهـم .. من كـل مـلـحٍ  نـاشـفـه

متـرهم شمـس السنني أمن الغـياب
) أهـل الـنفوس املطـمئـنة اخلايـفه (

أكـبـر امـانـيـهـم تـعـيش .. إبـال ثـيـاب
والبرد ما يـرحــم جـنــون العـاطـفــه

أيامهـــم تركـــض ورى ذآك الســـراب
اللـــي تــــهزه كــــل ريـــٍح عـاصفــــه

متشـــي قوافـــل حلمهـــم يف كل غـــاب
مـــا ســـآل منــــها كـــود دم السالـفــــه

أعيونهـــم ســـبره وفيهـــا الليـــل شـــآب
حتســـب مســـافات التعـــب للنايفـــه

وأقدامهم يف كل درب إلها أنتساب
وكـــم درب تّوهـــا .. وظلّـــت واقفـــه

دّقــوا مسامـيــر الـرضا يف كـل باب
تـسـمـع لـها صوت الشـفـاه الرآشفـه

أمـن التـراب إليـا السـحاب إليـا التراب
اجلـاهــلـيــن أســبـابـهــا والـعــارفـــه

الراحـلـيــن أمــن احلــياة إبـال أيـاب
لــوال وسـيـعــات الـمــدى وآطـآرفــه

والهـاربـيـن أمـن اجلـرميـه والعـقاب
وصعبه قصايدهم على أيدي العازفه

حّسوا قبل سقط الندى .. قبل الضباب
قـبــل الغــيـــوم املـاطــره والطـايـفــه

قـبــل الـمـديـنــه واملـقـابـر والـغـراب
قـبل الغـرام اللي يـسـمى امصـادفه

وشابوا وأنا أصغرهم ولو أّني شباب
وروحي مـن اخلشيه لها اهلل راجـفه
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شاعرك
مـا قطفـك الليـل مـا مللـم حضورك

وردتك وأهداب عينك وأبتسامك

جسـورك لـه  ومـّدي  قلبـي  علّقـي 

وأعتلـي صـدري وغّني له سـالمك

وإن ضحك جفني وال حس بشعورك

أتركيني يف عطش وأخذي غمامك

تـزورك وال  جفـاف  يف  أتركينـي 

شـمس األيام البعــيدة وأهــتمامك

قــد كــبر سنــك وقـد بللـت زورك

من صفا ريقي ومن شـّفي مدامك

كلمـا همهمــت يف ظــلماك نــورك

واحلــروف األبجـديــة يف مقامــك

أشعـر أنـي حـي وأستلطف غـرورك

يف تـواضــع طـيـبتــك وإال كـالمــك

شاعرك تنبت على أذراعه زهورك

وكآن مـا شـفتيه جالـك يف منامك

شاعرك ما هوب شاعر شاف سورك

وقام يــرسم يف خيــاالته غــرامك

شاعرك  ما سآم شعره يف مرورك

قص تذكـرت أحترامه وأحترامك

وصار طابع شعره املمطر عبورك

وكــلما تــدمي سهامـك يستهـامـك

فرصتـه بالـحـب تعـني له سرورك

فـرصته بالشعر تعـني له وسآمك
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واهلل حاله

 سامحيني ملا جيت أقرى عيونك وأستريحك
قبالـه وآشـوفك  الُفـل  ورود  الدنيـا  وأفـرش 

سامحيني لو ذكرتك ) لو ذكرت إني جريحك (
يف صباحٍ  كنت ناسـي مشـيتك والرمش دآله

كنت ملا جيت افّتش عن جناحك ..  مـلْ  ريحك
وقفتي قدام روحك .. بس ريشك .. خان فآله

وكان بعيوني حنانك ملا شآخ أجفاف شيحك
أمتليتـي بالنـدى وفـاض النـدى والقلـب وآلـه

حلظة أحساسي )هيَ  اللحظة( وأنا كيف أستميحك؟
العذر .. والعذر لو مّيل شفاهك .. به عدآله

..  كيف أقومك؟ كيف أطيحك؟ لو تناثرتي حمام  ٍ
احلمام اللي شـرب من شـفتك وأغرق خياله

ما هديت إال عشانك!! ما سمعت إال مديحك !!
ليه ما أحضن عطرك وفسـتانك املطروح شـآله

أيـه أحبـك .. كلمـا حبيـت أحبك واسـتبيحك
أيه أحبك .. كلما حبيت أحبك ) واهلل حاله ( 

أرشيد
احلزن فيك أجودي والشاهد العيد

مقفي له أسبوع وال أنت بحزنك أمعان

والشارع اللي عليه متر .. يا ارشيد

يف كـــل يـــومٍ  يـــزيد أحزانــه أنســان

ال من نساك الزمن فـ انسى التناهيد

بيــت الزمــن موحــش وأحالمــه اجنــان

شــفني ليــا صــارت الذكــرى مواعيــد

تــدق بــاب اجلفــن .. تســتاحش أعيان

وشفني لـ مريت جنبك والعصى بيد

اومــي بهــا كنــي إال .. صــرت عميــان

احــاول أخفــي دمــوع األمــس ويعيــد

شــريط يف خاطــري مــن ضحــك َرزان

يا ارشيد عيدي وعيدك جب لنا عيد

نضحك مع الناس متلى قلوبنا أحزان
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هّمــك قريــبٍ  وهّمــي قريــْب وابعيــد

ِتســولف وكــن بــك ضيقــة وحرمــان

وأنا ال ســولفت جبت الســالفه صيد

أوزن لك احلكي وزن و وزن ميزان

ضي القمر والقصايد والشواريد

هي صحبتي الطيبة يا عالي الشآن

نكبر وتكبر جتاربنا ..  بال ..  قيد

ونعيش وتعيش فينا ابدون عنوان

البحــر جـيـــنا ورحنــا مـــنه للبيــد

وأرزاقـنا بـيـد رب األنـس واجلـآن

ونكبــر ونلقــى أصاحيب ومناقيد

وهمـوم متـأ الصدر مـن دون حلفان

وال صار لك يف قلوب الناس مّتجيد

حذراك من موقف ٍ تسريه خسران

والنــاس واجــد مثــل مــا قلــت وآزيد

يــا كم شــجاعٍ  غــدا ذا اليوم عجزان

ويـا ضحكـة اخلبث يف ثغـر التجاعيد

تشبه حضور العزى يف لبس فستان

تنســى وننســى وبعــد العيــد به عيد

وإال كما كـان .. يا ما كـان .. ما كان

ولـ أقفى بك احلظ تلقى اكثار جّحيد

وقف .. وحلل مشاويرك َي .. ذيبان

والســالفة عيد مّرك جعله اســعيد

باكر تشــوف املســاء بأشــجاره الزان
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الـحياة .. دروس

يا سايلني الناس عّني على ويش ؟

قـدامـكـم واضـح .. وال احتـاج مطـراش

ما رحـت ادور بالشعـر لقمة العـيش

رزقـي علـى اللي يرسل الغيـم مـرهـاش

واللـي يخلـص حاجـتـه بالبخـاشـيـش

ما هـوب أنا واكفويف انظف من الشاش

وال نيـب احب الـدروشه والدراويش

وال نيب أحـب اللـي مثل طـاش ما طـاش

فـي كـل يـومٍ  فكـرتـه كّنهـا اجلـيش

ويف كـل يـوم أن رآح عـّود على مـآش

أقفى زمـان الطيش ما عـاد به طـيش

واملـرجلـه مـا هـيـب بالشيـك والكـاش

إال ليـا صـارت عـروقـك معاطـيش

فـعــلٍ  يـنـومـس بـه لـيـا مـت لك عـاش

عندي احلياة أدروس وأحالمها ريش

واحـد يجـي طـّيب وعشـرين غـشـاش

شجـعــان مــروا بـي ومــروا مــرابيش

أضعـوف مروا بي ووافيـن وأخبـاش

لـو الـردي بآشـه وثـوبه دنـاديـش

مـاهـوب لي صاحـب وينبـاع ببالش
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ترجعني

ترجعــني لـــ بيــت بعيونــي بنيتــه مــن زمــان

مــن عــروق اليــآس واحــالم اجلــروح الطّيبني

ترجعــني وكل ضحكــه ما ضحكتيها زمان

ــيتي الزم انــك تضحكــني ــوني لــو بكـ يف عـيـ

ترجعــني بقلبــك الطّيــب ألنــه يــوم كان

ــب امــني ــلبك الطّي ــب امــان وقـ ــلبك الطّي قـ

يوم كنا اثنني نتعاهد على صدق الضمان

قبل ما بعدك يطول وقبل ما اكون الســجني

وايفٍ  من قبل آلعرفك وأعرف ان احلنان

ـــني ـــا يل ـــني رآســـه م ـــبر الرجـــال يزعـــل ل يجـ

قد تعب ساقي وأنا امشي يف دروب اإلمتحان

أشـــتكى منـــي الصبـــر مـــن يوم قلتـــي )حاملني(

كنك االحساس يف صوت الكمنجة والكمان

ـــن ـــي رزي ـــا .. أشـــتاق لكن ـــه ان ـــني اصل واحلن

ــا ســالفة تكتــب مبــاء الزعفــران ــي اّن يعن

ــني ــى بلورتـ ــم .. علـ ــالفة ترسـ ــا سـ ــي اّنـ يعنـ

واصبحت عندي احلياة اشكوك من كثر الرهان

واصبحـــت حريتـــي شـــك ايتحـــداه اليقـــني

لني طاح الفارس اللي قاد خيل ابال عنان

وســط صــدري لــه مياديــن ورياحــني وحنــني

كان هّمــه يف رضــاك وكان همــه مــا يهــان

بــس طــاح وطــاح بغيابــك علــى رمــل الســنني

ولو حتاشاني كالمك نظرتك متلى املكان

ويــن الــد اعيونــي الثنتــني اشــوفك لــي جتــني

لــي جتــني وتقربــني وتتركــني الصوجلــان

يف خفــوق اللــي يحبــك كثــر مــا ودك تبــني
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وكلمتينــك ســارحه مــا بــني اذنــي والســان

ــني ( ــني ) اهلل يع ــت كلمت ــت ارددهــا وكان جي

وكلمتينــي مــا نســيتيها وانــا اقســم بــاآلذآن

لــو خــذاك البعد عن عيني )مصيرك ترجعني(

ترجعــني لبيــت بعيونــي بنيتــه مــن زمــان

مــن عــروق اليــآس واحــالم اجلــروح الطيبــني

ترجعــني وكل ضحكــه مــا ضحكـــتيها زمان

يف عيونــي لــو بكـيـــتي الزم انــك تضحكـــني

السهر

يـا السهــر وقـف علـى ليـل احلـبـيــبة ال تــنام 

ال يسـج أبهـا ظـالم وباقـي ٍ بـ الليـل ليـل 

مــوحشات الــدرب يا مطــول مساهــا بالظــالم

كـيـف أدّور عنـهـا جلـلـي وأنا هّمـي ثقـيـل 

وأن تـفــّيا باحلــشى دايف شعور احــال غـــرام 

ال الهقاوي رجمي النايف وال أرجي املستحيل 

شفــتها بــني السوالــف يف شفـاهــا األبتسـام 

وقـالـوا أنـهـا ال قـرت لـي كـحـلـهـا جلـلـي يسـيل 

وقـالوا أنـها قـالت أسمي مرةٍ  ضمـن الكالم 

واستحت حتى اخلجل بني عليها حيل حيل

كــْن حلــمي بالتـفـاصيــل الصغــيرة والهــيام

 وكـْن فـيـها مـن عبيـر العشـق ريح السلسبيل 

ـــه مـــا دام  ـــول أن ـــا.. وأقـ ـــذرى يف طـواريــهـ آتــ

مـّرت االيـام عجـلـه بـيـن قـول وبـيـن قـيـل 
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ناجــني ليلـة سـهـرهــا يـا السـهر واهلل حـرام 

مـا حـٍد مـثلـي يـنام وذكـرهـا الطـاغـي نـزيل   

كــل ليــلٍ  مــّرها .. بي، قلت والدنيا بسالم 

وكـل درٍب شـاح عنهـا باحملّبه لـي بخيل

للقصــايد ألـف يـوم وألـف شـهر وألـف عـام 

للمحبة ألف وجه وألف جرح وألف خيل 

يوقـف بصـدري سـهرها ليـه؟ والعالم نيام !

هو غـالها يف ضميري من سحاب ومن نخيل

 الشجاع

ــوداع ــرى ال ــى ذك ــي عل ــي بكتن ــون الل العي
شـرعت صــدر املسـافــه وهّمـت بالرحيـل

اإلنصيـاع سـكون  يف  وأرحلـت  وّدعتنـي 
وأذبـلــت فــيــهــا وروٍد وسحــابــي يـسـيــل

وّدهـا حتكـي وناديـت .. روحي يا الّضياع
وكحــلها السايــل تسايــل وكآن الوقت ليل

آهــــ .. يـــا ليـــل املـــوادع .. جـــروٍح وإلـتــــياع
آه يـا بنـت احلمايـــل تـرى الهـامــه نخـيــل

وّدهـا حتكـي عن أظـروفــها .. باملسـتطاع
وآتخـّيـــل شكــلــهــا بالـحـــزن مـالــه مـثـيل

املهم: راحـت وأنا أشـوفـهـا والـحـزن شآع
نحيل غادي  واجلسد  سآرحه  لي  وأذكروها 

حتسـب أن الهـْم يـآكل عيونـي بــ كل سـآع
أشهـد أن الــهــم يف دنـيـتي عـابـــر سبـيــل

مـا عطيتـه وجـه تـدري وأنـا رجلٍ  شـجاع
أذبـح الــذيب املسـّرح وأنـا وجــهي طــويل
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وال بغيـت أسـج سـجيت .. والدنيـا متـاع
وكـل يومٍ  لـي حكــايـا مع الصـبر اجلميـل

فـ اجلمايل، من شرآني شبر بشريه بآع
هـْو يشـّبـر لي جـمـيـلـه وأنا كـلي جمـيـل

واجلمايـل لـو تشـّبر فــأنا شبــري ذراع
واهلل أنـي للجـمـايــل حتـّمــلت الـثـقـيــل

واحلسود أن مات غيضٍ  فهو إبال شرآع
يف بحـر مشـوآر عمري ميـوت أبال دليل

ألن ربـي مـن خلقنـي: خلـق فينـي طبـآع
الشجــاعة والـكــرم والـوفـاء واملستحيـل

آحتدى الصبـر والليل فـي ظـلـم الرعاع
ولذة الدنيا كما قيل ) بالشـيء القليل (

يف عـيــوني للمخاليـق فـرقــاً  وأجـتــماع
هــكذا الدنــيا تــجارب فــرحها والعــويل

ودنيتـي هجمـات وأنـا لهـا خـط الدفـاع
كيـف مـا احيهـا بطيبـي وأنـا فيهـا نزيـل

وعلمتني دنيتي إن جيت ابي صيتي يذآع
احلــرار تـعـــيش لـــو مالـــها ظـــل ومـقـيـــل

والذيآبـه لـو وطآهـا الزمن ما هي ضباع
والشــبل لــو مــات مجــروح مــا اظنــه ذليــل

والعتيـم أن طـال يف سـكتي يصبح شـعاع
وّدي أرقــى كـــل نـايـــف وال عـــنه امـيـــل

وعلمـتـني دنـيـتـي كلـمـا اشتد .. الصراع 
وكيف اكون أقوى مع احلق والباطل هزيل

وعلمتنـي كيـف اسـاوم حظـوٍظ مـا تبـاع
لـني صـار احلـظ يف عاملي مثل الدخـيــل 

للنـاس اجليـآع النـاس  وعلمتنـي حاجـة 
مــثل حـاجات الـنـفوس الكرمية للبخـيـل
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قال : أحبك

املرايا .. ما تخونك
 ملا ترسمني بعيونك
طفل حّبك يا سالم

 جاء على غفله بحياتك
وقام ميسح شعر رآآآسك

 حالف أنه ما يخونك
 طول عمره .. بس مره

بس مره بعد مده
 أشتهى فيك الصراحه
قبل خوف القلب يجره
 بني جزره / بني مده

بس مره
قال: أحبك

 من غير صوت
قال: قلبك أبيض امن الصبح
 وأبيض من قلوب الناس هذي
قال: ملّا تسكتني يحس فيك

فيك شيء يستميله

ما درى عن مبتداه
 وفيه شيٍء كآآن يخافه

منتهاه
 يا صدى نبضي وحّسي

حّسي / حّسي
ما أظن أشعور روحي

فـ كل ليله
 ما جتيك

ما أظنك يا احلبيبه .. ما حتّسي
حّسي فيني

 كل يوم مير منك
مر عنك

مر بأنفاسك بروده .. وأختفى
 وكم من اللحظات عّدت

يف حياتك
ما سألتي نفسك البارح شوي

عن مدا صوتي وصمتي
 لو شوي
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كل شيء ممكن أنه يكذب
 ويكذب علي

إال حزني / إال حبي
 ما كذب مره علي

بس كاآآآآن األمس غير
 أنتظرتيني بخير
لو غفت عينك

 أو هدب عينك متدد
لو يدينك صارت أبرد من قبل
 لو سريرك صار أدفأ من قبل

لو جسدك الطاهر الناعم غفى
 لو ) جّوالك ( يحس فيني شوي

يا احلبيبه ال تخايف
 روحي وقلبي وعيني

فدوةٍ  لك
 لو أنا ساكت وال صرحت فيها

حّسي فيها
 لو شوي

امللح والربان

بــال عنــوان أبكتب لك رســاله وأنســي العنوان

وأبهـديهـــا وفــى .. لــو الـزمـــن خــالك .. غـــداره 

أبكتب من عروق أعيوني اللي غشها احلرمان

ألــني أدمــى هــدب عينــي بقايــا الشــوق وأمــراره

تبــني الصــدق مــا بــه صــدق باملوشــه وال الدخــان

تبــني احلــب مــا بــه حــب بــني اخلــوف وأعــذاره

تبينــي كيــف أعيــش الزيــف والدنيا تبيني أنســان

يعيــش أصــدق معانــي احلــب / يعيــش وحبــه لــداره

أرتــل يف زوايـــا الليـــل ترنيـمـــة ولـــه عطـشـــان

وأغنــي يف مســارح وحدتــي رغــم الشــعر كاره

ــان ــح والرب ــح املل ــم ري ــوع اليـ ــي ضلـ ــر فـ وأبحـفـ

ــوجة الذكــرى حتــت رمــل األمــل شــاره ــدفن مـ وأبـ

تعـبـــت ومـــا لـقـيـــت إال جـسد مـــا لـفـه الـنـسيـان

ألن أســـرارك الـذكـــرى تترجــم باقــي أســراره
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نعــم يــا قلبــك احملتــاج .. فــك القيــد مهمــا كان

ويطلــع مــن ســجن فــاره ويدخــل يف ســجن فــاره

فــال حلــم الزمــن واقــع وال نفــس احلــزن فرحــان

ــّفاره وإذا نـــور االمــل خـــافت تــرى الضيـــقات كـ

وأنـــا قـــد لـــي ثالث أسنني أفـكـر واحلـيـاة ألـوان

جتــي بيضــاء جتــي خضــراء جتــي ســوده ومنهــاره

وأنـــا مـــا نيـــب حي اهلل ولـــو أن بـعـــدي الطـــوفان

ــاس مــكاره ــاس محرومــه وبعــض الن وبعــض الن

قيــاس النــاس يف نفســي وبعــض النــاس لــي مــا زان

دواره قـــيل  مــا  عـلـــى  والـدنـــيا  األرض  تـــدور 

تـــدور وتـعـــمي املبصــر ويبصــر لأســف عـــميان

بثــــماره اخليــــر  نحــــوش  اهلل  وراه  زرع  وكــــل 

املومسات

أصغـــر مـــن أسبـــاب اجلفا / أكبـــر مـــن احزان اليتمْ 

حلظــة مشــيتي .. كنــت واقــف لأمـــاني الباقـــيات 

ظلــك .. وخطــوة رجلــك .. وعطــرك ولفتاتك .. وهمْ 

ــوداع / الراســيات أمــن الشــتات  ــيات أمــن ال اخلـافـ

مللـمـــت حـالـــي / طاحــت اوراق الرسايـــل يـــا .. األلــم 

مــا بــني: ريحتــك .. ومســافاتك .. وحزنـــي واحليـــاة 

مـــا كـنـــت احـســـب أن املفــارق .. واملـــوادع واألهــم 

ــال وصــاة  ــتي أبـ ــازلتي / رحلـ ــن أحالمــي تنـ ــك عـ أن

والـنــــدم  والكــرامــــة  لـــك  تــرتـجــــف  األيـــادي  ثـــم 

مــا كنــت أصــدق موقــف الغّيــاب يف صمــت وســكات

ــم !!  ــا يـبـتـسـ ــي وراهـ ــالت .. اللـ ــون الـذابـ وإال العـيـ

قـــلبك / وأنــا بعينــي مــن الدمعــات ألــف معلقــات

ــدم  ــرد اللــي أنعـ ــا تـ ــه مـ ــات الـمـواجـ ــات حلـظـ هـيـهـ

يـَــ كيــف أواجــه مــن رحــل عنــي .. زرع فينــي اجلهــات 
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ــال نغــْم  ــن أبـ ــي .. تعـزفـيـ ــد وأنـتـ ــم الفـقـ ــات طـعـ ُفتـ

 يــوم ٍ حلمتــي ) أن أكــون أســرار عشــق وهمهمــات (

بـــرد .. وطـريـــق .. ولـثـــم .. وأيــام ومســاءات وزخــْم 

ــاتن بالعبــاة !  مــن صــوت خلخالــك .. ليــا .. لــم املفـ

ــم ٍ ودم ْ ــل فـــي حلـ ــال وحـ ــدري خـيـ الـُحـــب فـــي صـ

احُلـــب .. زّود وحشــة القلــب ونفــث فـــيه الرفـــات ..

احُلـــب لـــه شكـــل الـزمـــن .. وأمن الزمن محدٍ  سلمْ 

احُلــب ميضــغ كل بســمة ثــم يرمـــيها .. آآآآآآهــات 

ــم ْ ــآآآسي والسقـ ــن املـ ــوي أمـ ــاب ٍ.. قـ ــه نـ ــب لـ احُلـ

أن جـــارك اهلل .. أعـــلم أن اهلل يـــرد الـعـاتـــيات !! 

ّـــي مــــا قســـْم   لكــــن بُلـيــــت بالهــــوى .. بــــس أن ربـ

ــارية للســافيات  ــدري .. عـ ــلوع صـ ــد أن أضـ والشاهـ

فـي كـل يـوم يـمـر ..  ينقـص بالعمـر ..  ويـزيـد هـمْ 

 إال حـــقوق النــاس تـــأتي .. ثــم تـــأتي الواجـــبات 

نعــــم .. هـزمـتـينـــي كــــذا مــــّرة .. ولكـــن العشـــم ْ

.. مــن علمــك رمــي الســهم غيــري وعلمــك الثبــات ؟

مــن علمــك ؟ .. تقفـــني مـــن غالـــي وبكفوفــك شــحم 

ســبات  والعالــم  القــول  يف  الكســر  وزن  ؟  علمــك  مــن 

مــن علـــمك ؟ ُحســـن الكلــم بالُعــرب وإال بالعجــم ! 

مــن علمــك ؟ جــذب األمــل أو.. طــرد حتــى النائبــات 

مــن علمــك ؟ كل الــبدايـــات الصحيحــه .. وأنـــهزم 

حتــى عــرف معنــى: األخــوة / والغــال / واملومســات
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حمامه
ــزة التلويـــح ــكان .. وهـ ــذا.. للريـــح يف صمـــت املـ كـ

كـــذا.. هالنـــاس يف هـــذي املدينـــة .. تقبـــل وتقفـــي

كـــذا صبحـــك إذا خانـــت حمامـــه ريشـــة التجريـــح

كـــذا حزنـــك .. مثـــل هاملـــاء )طهـــور( وشـــلته بكتفـــي

تناغمتـــي بنغمـــة شـــارعٍ  ممتـــد .. يشـــكي الريـــح

وتشـــكي الريـــح مـــن شـــكوى العتيـــم .. وتعتلـــي ضعفي

ــح ــرك تلميـ ــي أنثـ ــي دعانـ ــكون اللـ ــي السـ إذا.. أنتـ

ـــي ـــة نزفـ ـــي تناهـــى .. بأغني ـــون الل ـــا.. هـــذا اجلن أن

ـــح ـــال ترجي ـــع .. وأال ب ـــب هـــذا الدل ـــك تع أمرجـــح ل

أو أقطف لك عنب حريف وأقول )الشـــعر ما يكفي(

ــيح ــة التوشـ ــر أو لعبـ ــة البيض/احلجـ أو ألعـــب لعبـ

ـــا املنفـــي ـــق( حللمن ـــى صـــدرك )عقي ـــك عل ـــق ل وأعلّ

إلـــى هـــذا العـــزاء )ال لـــم أجـــد معنـــى( بـــال توضيـــح

مـــع أنـــي أفهـــم الكلمـــة وأترجمهـــا علـــى حـــر فــــي

فـــال.. هـــذا الـــورق يبلـــى .. وال هـــذا املـــداد يســـيح

ولكـــن ال تـوهـجــــتك .. أحـــس إن عاملـــي مطــــفي

ـــح ـــا وآطي ـــك وف ـــف ل ـــك وأوق ـــك أحترم ـــن حق ـــو م ول

فأنـــا مـــن حقـــي أحترمـــك وأوقـــف لـــك ولـــو خلفـــي

ـــح ـــي مـــال.. فمـــك حـــرام تصي ـــار الل ـــر هـــذا احلم كث

دموعـــك شـــفتها تطعـــن خفـــاك وتطعـــن بنصفـــي

ـــي و افتحـــي )جـــل اهتمامـــك( بالزهـــر والشـــيح تعال

وبحتفـــي الرمـــان  وبحــــبة   .. حــــلفت مبشمشـــك 

جتينـــي بكبريائـــك يـــا هـــال وأجـــي لـــك التبريـــح

ــي نصفـــي ــا توصلـ ــن مـ ــوق الزمـ ــي فـ ــا تطلعـ وكل مـ

ــح ــة التصريـ ــّدر صحـ ــي مقـ ــي نصفـ ــا توصلـ ــد مـ أبـ

نعـــم ذوقـــك رفيـــع وغايتـــك تســـمو علـــى عزفــــي

مـــن اآلخـــر: أقـــول أنـــك ســـما متطـــر معاهـــا الريـــح

مـــن اآلخـــر: أقـــول أنـــي شـــموخٍ .. يقبـــل ويقفـــي
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أهـــــــم ..

اكتبــك وامحيــك وارجــع واكتبــك

بالــورق، وإن عشــت بالذكــرى ألــم

الــورق ال شــفت صــدره أرتـبـــك

ــلم ــاته.. قـ ــربك متاهـ ــثل مــا تـ مـ

انت يا جـــملة وال اقـــدر أعـربـــك

ــئم ــل ويلـتـ ــرٍح يسيـ انــت .. يــا جـ

لــو جمعتــك يف  كفــويف ما احســبك

ــت: ســم ــي قل ــرت بخيال ــو تبعثـ ل

يرهبــك     شــيٍء  كل  ظالمــك  يف 

ال خــال منــك مـكـــان .. وال عـــدم

اخســرك مــره ومــرات اكســبك     

كـثـر ما رمشـك ظلـمني .. أبتسم

كل نبضــه يف خفوقــي تشــربك     

هات مـــا عـنـــدك وأقول اليوم مت

تلحــق الدنيــا حســافه وأطلبــك        

عــز يف صــدري يعيــش وال نــدم

وّدي احطــك بعينــي .. وأنهبــك       

أبكــم ٍ ضّيــع خفــوق وصــار أصــم

ــيك ومذهبـــك         ــبي آمــوت فـ مذهـ

أشــعر اني فـــي احاسيســك وهـــم

بـمـركـــبك         الدمــوع  كـــل  لـــّوحت 

جلــل حبــي .. ال تعجــل بالقــدم

ــك         ــري يكتب ــي كيــف حب ــت قلب ان

أنــت أهــم وكل شــيٍء بــك اهــم
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املـنـافـي

ال تخايف أن جيت أبرحل منك ال ال ال تخايف

ال وداعـي يجبـر اخلاطـر وال العـني احلزينه

ال تلومينـي .. إذا كان الوفـاء بعـض إعتـرايف

إنسي أحالمي وهمس الريح ودروب املدينه

كايف كــان  مـا  مــعك  اللـي متـنـيــته  الّضيـاع 

عـكس ما كـنت آتـصور عـكس ما كـنتي تبينه

جيـت يف قمـة عطائـي واحــترامي وأنتصـايف

تضحياتي بحر وانتي بال شـراع وال سـفينه

قــلبك املسكيــن غافـل ما عـرف معنى املنايف

املنـايف إنـك تعيـش السـجن أو تـبــقى رهينه

ال تسالــم، ال تصــالح، ال جتــامل، ال تصـايف

ال إنحنـاٍء، ال إنتحـاٍء، ال هـدوء وال سـكينه

ال تصـدق عيـش حـر وال متصلـح عيش حايف

جـرب أشلـون )الكرم( ثم إلعن الفـقر وسنينه

ال تخــايف الفقــر يــا بنت احلزن دامك ضفايف

واهلل اني ألغـرقـك بالـحب واشكـي لك حنـيـنه

واحلنــني إن عــاد مّيــت بدفنه بأرض إرجتايف

وان صحا جرحي على غفله )بنام( اهلل يعينه

بـــني طّيات احملاجر .. والنوارس .. واملـــرآيف

حــب ال ميكــن يــزول وزال واصبحتــي دفينــه

لك فريت الصـدر مره )لأسف( والكل غـافـي

واكـتشفت اني مثل غيري فرا صدره غبينه

ال تخــــايف البارحـــه وايف تـــراه اليـــوم وايف

بس كنتي البارحه أجمل وصرتي اليوم شينه
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صعلوك .. لكن آدمي

آخـــر صعاليـــك الزمـــن .. أول تواريـــخ الشـــقى

متســـحني همومـــك علـــى شـــباك صبحـــك وأرمتـــي

آخـــر صعاليـــك الولـــه .. أول صباحـــات التقـــى

حلظـــت تســـامت عبرتـــي .. ســـال النـــدا وأورق دمـــي

وأطيـــح مثـــل الغيـــم يف حضنـــك زفيـــٍر واشـــهقا

وأنـــام .. بكفـــوف اجلفـــا واثـــر اجلفـــا .. ما فيه مي 

ِشـــف يف عيونـــي ضحكتـــك ال طالـــت أنفاســـك رقـــا

كل الـــكالم بخاطـــري .. دخـــان مـــزروع بــــ فمـــي

ِشـــف يف حكاياتـــي أنـــا واجلـــرح مـــن صرنـــا أصدقـــا

كـــم مـــرٍة ســـولف عـــن صـــدودك ! وأنـــا لـــك منتمـــي

ـــك بقـــا ـــى وصل ـــي عل ـــم .. الل ـــذة الطفـــل اليتي ـــا ل ي

ــي ــارج عاملـ ــك وأنـــت خـ ــك وفّيـ ــي عطـــش ظلّـ قلبـ

ـــي والصباحـــات أشـــرقا ـــوك بــــ أدروب األمان صعل

بـــس .. العتيـــم اللـــي تنامـــى داخلـــي مالـــه ســـمي !

كـــم ليـــل مـــّرك مـــن هنـــا .. وال لقـــا فيـــك أعتقـــا

تـطــــلق طــــيورك للـمـراسيــــل العـذيــــة .. واتهمـــي

وكـم شـمع ذابـك باملسـاء بـس لأسـف بـك مـا هقـا

أنـــك طويـــل البـــال .. وتعـــد بســـماك االجنمـــي..

ــي أســتقا ــي مــن احساســك حبيب ــد الل وصــوت القصي

حســـيت عطـــرك أمتلـــى فينـــي ... وأشـــّمه بأقلمـــي !

أقـــرأ عيونـــي / حـــس فيهـــا / كـــم و كم فيها أغرقا؟

أقـــرى لســـاني / مللـــم أغصانـــي/ مدامـــك ملهمـــي

إطــــلق يــــديني باحملــــبة / والــــمودة / والـنــــقى

وأعطيـــك تــــاجي ترســــم احالمــــك عــــليه وخامتـــي

مـــا فيـــه أجمـــل مـــن بـــكاك أن مـــر دمعـــك باللقـــا

مـــا دام لـــك شـــاعر وفـــارس والزمـــان األدهمـــي

وأطـرقــــا وخـايـنـيــــٍن  عـابــريــــن  املــديـنــــه  ودام 

ــي ــن آدمـ ــوكٍ  ولكـ ــت: صعلـ ــا قلـ ــل مـ ــفني مثـ شـ
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 زعفرآنك

مرتكــب عطفــك أحبــك لأســف لــك مرتبك

مبتكــر حزنــك ســوآد إلبــاس وهمــوم وخجــل

بسمتك .. شوق امللوك وفّضتك مثل إذهبك

إسكبي لي من ذهب روحك نفس حظ وأمل

ناعم األطراف / غض النهد / وشلون أنهبك

النحــل مــن ريقــك الســايل نتــج عنــه عســل

لــو تركتــي خاطــري يحلــم شــوّيه .. بشــربك

لــو تخيلتــي لســاني .. يف بحــر ثغــرك نحــل

ــك ــط يف مغرب كان ال خمــرة شــروقك تختل

كان ال لــذة غروبــك تشــتهي فيــك الوجــل

أكتبــك لــو زعفرآنــك .. جمــرةٍ  يف مذهبــك

ميتــزج بــك ســكرك/جمرك ويحلــم بــك طفــل

طفـل عايـش يف زمـن مخنـوق طافـه مركبك

مركبـك .. مـر إرتبـاكات / إرتكابـات األجـل

يا.. كسل عجزك .. وطرفك .. عدليني وأقلبك

لـك فنونـك يف جنونـك ومبهـل جلـل أقلـب 

ومبهــل أتــرك لــك الرمحــني تلعــب وألهبــك

وأنطفـي يف سـلوتك ثـم أنطفـي لك وأشـتعل

ــك ــنّي قســاك ومصعب ــك الل وأكتســي بهدوئ

وأحلـم إنـي بحضنـك الـدآيف أبوسـك وأبتهل

ــرج حــريف .. وأســلبك ــك يف ب وآتهجــا ربكت

كل حـرٍف مـا قـرآه إنسـآن .. يف دنيـا األمـل
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تالقينا / توادعنا

بكيت وصرتي احللم البعيد اللي سكن عيني

وصديتــي وصــدت دنيتــي وأيــآك وأحالمــي

وكبر من صدتك جرحي وبعثر كل ما فيني

وقمتــي مــن رصيف الذاكرة متشــني قدامي

وعلى نفس املكان اللي جمعنا متسح أيديني

وكنهــا تنفــض أغبــارك من الفرقى بهندامي

نفضت أسراري بذاك املكان ورحت لسنيني

معــي دفتــر غــالك وصــورة ٍ مــا تشــبه أيامي

طريقي لو شكى مسرى عزيز النفس مليني

آمانــة ال تخلينــي أمــوت لشــربتك ضامــي

أنا بعدك غريب ورحت ادور عن عناويني

وكـل ما أبعد أقّرب للقصيد ولهـفة أقالمي

حزينٍ  والليالي السود تبعدني وتدنيني

على نفس املكان اللي جمعني بالغال السامي

أجي له والدموع أتســابق أنفاســي ورجليني

وكـــل ذكرى على بالي تـــمر أتسابـــق أقدامي

ــني ــاذب يغـنـيـ ــل كـ ــني أم ــاذب يرتـلـ ــل كـ أم

على وجه السهر كذبه )بنام وحضرتك نامي(

ألني من خلقت أدموعي أغال من شراييني

غريبه صارت ادموعي رخيصه وأنتي إلهامي

أحبـــك ليه ما احـــبك؟ ولـــو حـــتى تركـتـــيني

ولـــو حـــتى بـــقى صّدك يـزيد بـروحي آآلمي

تـالقـيـنا / تـواعدنا .. وكـل ما بـيـنك وبيني

مجرد حلم يف عينك عبر من جملة أحالمي
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املـــراجل
يــا ليــل يــا صبــر املراجل علــى الضيق

وّســـع لـهـــم دنـــياك ال تقــول: ضيقــي
الغـرانـيـــق الـبـــنات  لعـيـــون  الـــدمع 

سالت عـيـــون الـــناس ما جـــف ريـــقي
ــليه املخاليــق ــق عـ ــو ضـّيـ صــدري ولـ

ــي ــيق بـرفـيـقـ ــن مــا يـضـ ــق لكـ يضـيـ
ويــا لـيـــل .. يــا فـــاحت قـــفول املغاليــق

ســم بــاهلل الرحمــن وأتــرك طـريـــق
الضيــق .. ال مــروا عليــه املطاليــق

) عــادي ( ولــو أنفـــوسهم مــا تطيقــي

القصايد والكالم
يف خاطـــري كثـــر القصايـــد والـــكالم

ــما ــّوي سـ ــى جـ ــزنٍ  علـ ــي حـ يف نظرتـ
يـــا ســـارق املهجـــة مـــن عيـــون الظـــالم

 ليـــلٍ  بـــدا يف صوتـــي بحزنـــي همـــا
مـــن هـــو يقول اجلرح مـــن ضيق الغرام:

يبـــرى .. وأنـــا جرحـــي مـــن الضيقـــه منـــا
يركـــض جفـــاف العمـــر وميـــد الزحـــام

يوصل شـــفى قلبي .. ويآخذني عما !!
أرفـــض مـــن البـــارح مداهيـــل املـــالم

وأســـمح وأصافـــح كل مـــن هـــو لـــي رمـــى
ضامـــي عســـى مضمـــاي لـــي خيـــر وســـالم

ــو آمـــوت يف دربـــي ضمـــا حــــتى .. ولـ
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حامله

املنســـي عتيـــم الشـــارع  لـــو كان هـــذا  حاملـــه 
فــــ املســـاء بـــدد مســـافات النهـــار الســـرمدي

أرمـــي أنفاســـي علـــى شـــطك مـــن الضيقـــة وأهيـــم
وأحـــزم أحالمـــي وأجـــر الثلـــج يف شـــكل بـــردي

لـــك مـــكانٍ  يف فصـــول احلـــزن وعيـــون اليتيـــم
بروحـــي وأجســـدي دمـــه  دفـــن  اللـــي  اليتيـــم 

واليديـــن اللـــي أحضنـــت شـــعرك ودفتـــرك القدمي
ذابلـــه .. وإلـــى أنتهـــا فينـــي زمــــانك يبتـــدي

غـرك الضحك/احلنان/الشـوق والصمت األليم
والشـــعور الطاهـــر اللـــي يف خفوقـــي لـــك نـــدي

احلكيـــم متاهـــات  يف  التأمـــل  هـــذا  أســـألي 
ال لقيتـــي الريـــح تســـأل عـــن رحيلـــك مـــن يـــدي

أتالشـــى يف ضبابـــك وأختفـــي ظـــل وســـدمي
وأنتـــي أبعـــد مـــن شـــرود ســـهيل وأربـــوع اجلـــدي

وأعتـــرف لـــك جيـــت أناني حب .. لو جرحي لئيم
وأبعـــدي وأتركينـــي  ســـامحيني  جنونـــك  مـــن 

حاملـــة مـــا كنـــت يف عيونـــك جفـــاف وجيـــت غيـــم
ـــل الســـرمدي ـــدرب الطوي ـــدد وحشـــة ال جيـــت أب

الهجوس ..

ــل  ــوع دام الشــك زاي ــب مرف العت
دامهــا نفســي علــى الشــده قويــه

الهجــوس مدرهمــه واحلظ مايل 
مع مغيب الشمس أو بعده شويه

كن صدري  ريس وأهمومي  أصايل 
الضلــوع أســياج والذكــرى مطيــه

سجتي/نســيان حالــي لــه داليــل 
لــو انــا مــن بينكــم صبــح وعشــيه

درهمي بي  يا الهجوس الرآس شايل 
فــوق متنــي صبر يــا صبري عليه

لي حبيبٍ  غاب والفرقى حبايل
أربطــت رجلــي .. وال خلــت يديــه

يا خدين الغيم .. وأحزان القبايل 
اخلــال موحــش وانــا بألفــني نيــه 

رحــت عنــي والبكى للجــرح عايل
فتـــق أجـــروح الزمـــان األوليـــه
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دمعة ســـالت وشـــفت الكحل ســـايل
وغصت ارموشٍ  خلق اهلل بريه

كـــن ربـــي خالـــقٍ  للقـــول قايـــل
يـــا صبـــاح احلب يـــا اجمل هديه

يوم انا ما جبت لك غير اجلمايل
أجتمـــل فيـــك طيـــب ومقدريـــه

لكن انتي يف عيوني شيء حايل
مـآخـذتـني .. للدروب السرمديه

والفضيلـــه لـــو لها غير الفضايل
كان مـــا جبنـــا لطارينـــا .. احميه

العتـــب مرفـــوع دام الشـــك زايـــل 
والســـنني اطـــوال والدنيا مــــديه

 و.. انسى عيوني
ــا شــبابيك وأســوار هــذي مدينتن

حســيت بالعتمــة متاهــات وشــعور
والعالــم املجنــون يف داخلــي دار

خالي مشــاعر عاملي ليه مهجور؟
أعـــد دقــات الـثـــواني .. ومـحـــتار

سكون ما يسكن وال الصمت له دور
والورد لو عاش الوله جيت تذكار

ال جابنــي موعــد وال رحت معذور
بيدينهــا الشــمعه وذاك الوفــى نار

من وين ألد بخاطري تذبل زهور
أقرى لها احالمي وأغني لها اشعار

وانسى عيوني يا عيوني على السور
وأرسم على بعدك محطات واسفار

وطفــل ٍ همــا دمعــه على اخلد منثور
وبروازك احدوده فوانيس واشــجار

وبيت ٍ عتيق ٍ ساكنه ضيء مكسور
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يف صدري احزانك تناهيد وأسرار
وعند احلزن محدٍ  ميســيك بالنور

يطيح منديل االسى بكذب االنظار
يا اهلل تلفت شوف لك حد مسرور

لو للضحى قلبٍ  ولو للمساء جار
مــا كان أحــزان املخاليــق بســطور

مـأساه ..

الوادي اللي جف من جرح احلسود
جفت عيون الناس من كثر احلســـد

واللـيــــل مليـــان التفــــاهه والـوعــــود
ــد ــّراه املهـ ــه وعـ ــع حزنـ ــلٍ  رضـ طفـ

وال مّرت النســـمه على شـــف الورود
حتيي غصون اجلرح يف روض النكد

يف حـــب ليلـــى العامريـــة مـــات عـــود
لوال احلسد يا صاحبي ما مات أحد

أطلـــع علـــى كـــذب الزمن رغم الســـدود
ورغـــم الســـدود الواهيـــه اطلـــع جهـــد

غريـــب ال موطـــن فـــرح بيـــدي قيـــود
حّريتـــي أســـمى وألـــذ امـــن الشـــهد

حّريتـــي دٍم كتـــب معنـــى الصمـــود
يف دفــتــــر األيـــام وأرمـــــال اللـحــــد

ما كـان مـن عـنـتـر علـى عبله شهود
دام الـلـيــــال الســــود مـرتـنـا .. هــدد
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للنفس من غصن البياض اليوم عود
بالصــدر ينبــت لــي ويــورق لــي رمــد

من كثر ما ســال احلبر عييت أعود
أخــاف ســتر الليــل يوقــظ مــن رقــد

أبســط مثــال أنــي أغنــي للجحــود 
وأروع مـــثال .. أنــي أذكــر بالوعــد

وأصــدق مثال القدس بيدين اليهود
بعــد أنــي احررهــا  مثــال  وأكــذب 

الوجــود أن  أحــس  مأســآتي  لكــن 
مصلــوب يف شــكل املدينــه والبلــد

أخــاف أشــم بجيدهــا عطــرٍ  وعــود
وأرآجــع اورآق االمــل وأبكــي )دعــد(

والــدود يبقــى يف عيــون النــاس دود
وإال الشــموخ أن طــال مــا طاله احد

ملسة الفرقى

جّفـــت اوراقـــي وذابـــت يف ســـطوري والـــورق
ـــأول مشـــاوير احلنـــني ـــا ب ـــا ..  ليتن وأنتهين

كنـــت أفكـــر فيـــك وأنتـــي مثـــل هّمـــي ال بـــرق
من حريرك لني عطرك لني أساور هاليدين

لك عيونٍ  تسرق اخلاطر وتسرق من سرق
لـــك شـــفاةٍ  ذابلـــه وانفاســـها تدعـــي حزيـــن

بإســـم مـــن علــّـم حنينـــك ينتظـــر قلـــبٍ  مـــرق
إنتظرتـــك مثـــل ذاك الليـــل يـــوم أنـــك جتـــني

مـــن جديـــد وبحـــرك الهـــادر دعانـــي للغـــرق
مـــن هنـــا صـــوت املـــكان اللـــي دعانـــي مـــن ســـنني

يـــا ســـراب احلـــزن يـــا بحر العيون ومن شـــرق
يـــا ســـكون الريـــح يـــا شـــف العطـــش بـــردٍ  ولـــني

يف نظـــرك الرمـــش يجـــرح مـــن حنـــني ومـــن أرق
إلتفاتاتـــك خيـــال .. ووقفتـــك نبـــض وأنـــني

والشـــعور اللـــي ملكنـــي والزمـــان اللـــي فـــرق
إن واحـــد حـــب مـــره بـــني حـــني وبـــني حـــني

وإن هـــذا اللـــي يذكرنـــي كفوفـــك والعـــرق
ملســـة الفرقـــى ولكـــن .. كنهـــا ملســـة حنـــني
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طوابير احلزن

ـــي أســـمى مـــن احلـــب والشـــوق حريت
معنـــى حياتـــي بـــكل يـــومٍ  وســـاعه

 حريتـــي رآس ٍ علـــى الكتـــف يـــا صفـــوق
نايـــف وحملـــي شـــايله بإســـتطاعه

إنســـان لـــي مبـــدأ علـــى العـــز مخلـــوق
والـــذل مـــا هـــــو للمراجــــل طمــــاعه

شـــفتك وقلت اجلرح سحاب مشقوق
واملســـاري جزاعـــه والقـــاع فرقـــى 

لوال الرجاء فاليآس ســـوقٍ  بأثر ســـوق
يرســـل طوابيـــر احلـــزن بإندفاعـــه

مـــا يغســـلك دمـــع احملبـــني برفـــوق
مـــا تغســـل أدمـــوع احملبـــني طاعـــه

ولـــوال احليـــا فالنـــاس فيها مـــن الذوق
تعـــرف مصيـــر الرجـــل عقـــب اجلماعه

ــروق ــاد وبـ ــي بـــني رّعـ ومصيـــري اللـ
ال مـــر قلبـــي جـــرح .. زاد ارتـفـاعــــه

ولوال الصحى يا الميي منت مطفوق
ــه ــن وداعـ ــظ وخايـ ــتوي حافـ وال يسـ

راعـــي جتارب وأعـــرف القول منطوق
والعلـــم طـــرٍس والفـهــــامه يـراعــــه

ـــكل مطـــرود ملحـــوق آخـــذ واقـــول: ال
ونفســـي زمـــانٍ  راح يخّضـــر قاعـــه

إلـــني ينبـــت لـــي بختـــري ورقـــروق
إلتياعـــه يـزيــــد  هـــٍم  يـــا  وأنســـاك 

وإن كان قيـــدي بالهـــوى حـــب غرنـــوق
ــه ــل قطاعـ ــي ذا املواصـ واهلل ال اخلـ
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فـ الكوفّيات .. أنتظر

 .. غبتني ؟
 جيت ادور عّني البارح 
 وال .. حصلتني   ! 

قالوا: أني كنت من عام الرحيل ..
 )املستحيل(

 .. سافرتني 
 كنت أحس أني غريب بدنيتي ..

كانت أشعاري حتس .. 
 وكنت .. بس

 وكانت أيديهم من التصفيق سيل
 وكان كل اللي يقولونه: جميل 

 وملّا غبت .. !!
 مآحدٍ  عني سئل 

 مو عشاني .. لو عشان اللي احب 
 اللي يسمونه .. شعر 

 وشفتني:
 فـ املطارات أنتظاري 

 فـ القطارات أحتضاري 
 فـ النهارات البعيدة 

 فـ املرايا .. والقصيدة 
 فـ الكوفيات أنتظر .. 
أنتظر أكتب قصيدة

  للـ فراغ املمتلي
 وفجأة فجأة 

 .. أرتفع صوتي من الشرفة .. حزين 
 كآن صوتي ملّا يتسول .. حنني 
 كآن صدري ممتلي حلم وأنني 

 وكنت سني 
 إبال جواب // إبال خدين 

 وشفتني 
 واقف على شف املدى 

 ومرتني الدنيا وال فيها صدى
يا كم مره قد تعبت ..

وغبتني
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صمت املشاعر

مـــن الدنيـــا رحلـــت وما ســـكن فيني بعدك انســـان
أغنـــي للقبـــر ليلـــة وداعـــك .. وأنثـــر ادموعـــك

وتنبـــت بالزمـــان انفـــاس ليلتنـــا علـــى مـــا كان
واحس ابداخلي عالم عتيٍم يطفي أشموعك

تـــرى هـــذا النخـــل والغيـــم واملســـرى وانـــا حيـــران
وجيه تغيب يف بالي وهي تسأل عن ارجوعك

أناظرهـــا وعينـــي بالبكـــى ملـــت مـــن اجلـــدران
وال احٍد لك شبيه إن جيت اعد الناس واربوعك

رحلـــت وكانـــت الفرقـــا بروحـــي تشـــبه الكتمـــان
صرخت وكانت الكلمة جفاٍف زاد بي جوعك

ظلمـــك اجلـــرح يـــا صْمت املشـــاعر وإن حكيـــت احزان
هـــذا بيتـــك بـــال معنـــى وهذي رحلـــة اهجوعك

متـــدد مـــا خذلـــك احلي وانت اللـــي غريب اوطان
تعبت أحلق رضاك وشخصك الشامخ من طبوعك

تـراب األرض مـا يتلطـف الوحشـه وهـو خـّوان
يا كم شــيٍخ دفنه الوقت يف يومك وبســبوعك

بعــد هــذا أنــا ســجنك أنــا املســجون والســجان
أنا سجن الوفى املسجون فـ عيوني أنا ادموعك

شباك الصباح
محتـــاج انـــا الليلـــه أجـــي .. محتـــاج أنـــا الليلـــه اروح !

يف كل ســـكة مـــّرت بعينـــي يف كل بـــرواز شـــاح
حتـــت املطـــر ماشـــي غريـــب وبأجتاهـــك يـــا اجلـــروح

مـــا باقـــي إال ضحكتـــي الصفراء وشـــباك الصباح
حـــايف نـــدم صمتـــي عـــدم وافضفـــض لعمـــري وابـــوح

تتبلـــل اهدابـــي ضيـــا ..  يتســـاقط بشـــويف صيـــاح
أنـــا العتيـــم املســـتمر .. اللـــي يجـــي يف كل نـــوح

شـــكل اليتامـــى كلهـــم فينـــي وفينـــي اخلـــوف ســـاح
أعلمـــك يـــا صاحبـــي .. أنـــي أنـــا مـــن غيـــر روح !

واقـــف ولكنـــي أنـــا .. شـــخصٍ  بليـــا ظـــل .. راح
ـــال طمـــوح ـــي أعيـــش أب ـــي .. أن ـــا صاحب وأعلمـــك ي

مـــع أنـــي اكبـــر شـــخص فــــ الدنيـــا كثـــر مـــا قـــام طـــاح 
واعلمـــك يـــا صاحبـــي عمـــرك ســـمعت أنـــي مـــزوح ؟

نعـــم أنـــا املمـــزوج مـــزح ودمـــع وكســـور ورمـــاح
وأعلمك يا صاحبي ممكن أنا أبني لك صروح 

وأعيشـــك يف قصـــر ..  لكّنـــك بليـــا أرتيـــاح !!
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أنـــا الرحيـــل املنتظـــر والشـــعر فينـــي لـــه نـــزوح
أفـــواج مـــن نبـــل وهمـــا / أفـــواج مـــن عصـــف وريـــاح

يف كل ليـــل ادّور أحالمـــي علـــى ذيـــك .. الســـفوح
وأشـــعل قناديـــل البحـــر وأجلـــس علـــى ســـيف املـــراح

وابنـــي مـــن الطـــني اجلســـر وأمشـــي علـــى جســـري وأروح
إلـــني احـــس ان الغـــرق يصنـــع مـــن أنفاســـي جنـــاح 

سلمى
للنــاس يف ظــل املســبب لهــا أســباب

وبــاب الفــرج ال طــول العســر مفكــوك
و ال من خذاني هاجس الوقت ما غاب

عــن خاطــري مــا كل مطــرود مــدروك
فتحــت شــباكي وســلمى ورى البــاب

تـقـــول مـيـــعادي تـوافـيـــق واشكـــوك
لعيـونـــنا.. فـيـــها مسافـــات واغــراب

محــدٍ  حملهــا وقــال مانيــب صعلــوك
أتـجـمـــع الـــخالن .. واتـفـــرق احـــباب

ــعدها شــوك ــن بـ ــورد مـ ــف الـ ــمد كـ تـ
ربـــت على جـــور الـزمـــن والـــزمن تـاب

ــال وترمــي الرجــل بشــبوك ــد حب تعق
ــاب ــك مرت ــي من ــك لّونـ ــى اعرفـ سلمـ

سّيـــد هـــل الـــدنيا غــدى فيــك مملــوك
يتبــع ســرابك حــني وأن طــال بــك ذاب

وأن طالبــك عجــل وليــا راح المــوك
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متــر بــي جملــة مخاليــق .. وأجنــاب
واللــي تــرك فنــك بــال شــك مبــروك

أمــا علــى تبــع املقفــني .. مــا شــاب
وإال عزيــز النفــس مــا هــو مبتــروك

وأيامــي أن عــادت مطاريــش غّيــاب
) أعــوذ مــن شــركٍ  بــه اهلل مشــروك (

لقيــت بالســلوى حياتــي .. ومــا طــاب
ــب مــا غــروك مــرة .. وســروك ــا قل ي

ســلمى .. عــذاب وحلــم وأيــام وكتــاب
مــا راح كثــر اللــي بقــى يــوم حبــوك

والعمــر مــر .. وكنــه أرحــول واركاب
مـــروك مـــره .. ثـــم عـــادوا ومـــروك

فساتني السهر..

ألـني اليـوم مـا جـا لـي خبـر عنـك ألـني اليـوم
لـك بالدنيـا أغنـي  لـو تركنـي اجلـرح  أفكـر 

تريـث شـفتك البـارح علـى مركب غال وجنوم
تنـادي لـي تعـال احلني محتاجـك وأنادي لك

لبست من البياض أحلى فساتني السهر والنوم
دنيـت بوجهـك احلالـم علـي وطـاح منديلـك

هال بك قّرت عيون الوله لك فـ حتيا وتدوم
عيـونٍ  نرجسـت حلـم املدينـة واشـتهت ليلـك

خذيت من الهوى ضحكت عبير وريحه اليشموم
تقهويـت الغـال مـن كفـك وشـميت أنـا هيلـك

أدور يف ثـرى أحالمـي لقيـت إن الهـوى مظلـوم
علـى درب العتـب وقفـت أخايـل خطـوة ارجيلك

بالش من  القصيد اللي على بالي وهو محروم
رفـع شـاله وطـّوح للهنـا .. يدعـي مراسـيلك
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تغيب وكل شمسٍ تذبح العاشق كثير هموم
عسى ما للبكاء باٍب يواري الشوف من خيلك

حقيقـة كـم متنيـت العتـب مـا ينتهـي باللـوم
ولكن قلت: يا اهلل للمطر بصبر على سيلك

نـوى صمـت احلنـني اللـي أنكبـت يف قصتـي مرحـوم
رجيت وطالت الفرقا وأنا يا كيف بجي لك

ذكرتك يا ظمأ عمري هوى قلب وزمن مقسوم
ميـوت الشـوق بعيونـي، وأنـا رجـوا مقابيلـك

ألـني اليـوم مـا جاء لي خبر عنك ألني اليوم
أغنـي بـك وأغنـي فيك وأحلم بك وأغني لك

 مشراف ..

لـو للوعـد يف باقـي الليـل مشـراف 
كان السـهر مـا قصـر بـروح مغليـك

هذي دموعي بس ما هيب تنشـاف 
روحٍ تسـيل وطـاري الشـوق طاريـك

من سـولف أسـهيل وتغنى املساء طاف
ــى صــوت احملبــني يدعيــك ــلٍ عل لي

وْجـدي علـى المـاك وقلبـي لـك أضفـاف 
مركـب غـرام وطيـف ذكـرى مراسـيك

حلم السـنني وسـارق الروح بإلطاف
قلـبٍ  رواه احلـب حتـى ضمـى فيك

معذور يا اللي له على القلب ميقاف 
جنـل العيون وهاجـس الفكر واديك

ما مرني دربٍ  على الوعد ما خاف
ة البعـد يرجيـك الح الوعـد يف غـرّ
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العيد

 باكـر العـيد وينـك يا الرحـيـل ؟ 
ـــا ـــا به ـــك مـــدام أّن ـــبا ب مـرحـ

املسافــــة بعــــيدة .. واجلـمـيــــل
قــــد زرعـتـه بصـدر احبـابهـا

ويـــش أســــوي احــــْب املستحيــــل                  
ويـــش اغـنــــي علــــى ســـحابها

انــــجب احلزن لــــي عابـر سـبيـل
وكــــل خـيــــلٍ  علـــى ركـابهــــا

ذاب جـفــــني سهــــر دنـيــــاي ليــــل                 
غـيـر روحـي رجـى اهلل بابها

كـــود احـــارب وانـــا مانـــي ذليـــل                  
ــبابها ــت أسـ ــا .. وطيـ  املنايـ

ـــل                   ـــارف والنـخيـ ـــد املشـ ـــه أعـ لي
هزها الريـح .. عـاج أرقابهـا

وسلسبيــــل املعــــزة سلسبـيــــل                
 ذقــــت طعمه قبل ما ألهى بها

والعـــزاوي مثــــل رجــــلٍ  دخيـــل                  
واحلقايـــق لهـــا .. مـرقـابـهــــا

وكــــل وادي يــــمر بـــه املـسيــــل                
وكــــلٍ  نفـــسٍ  يجـــف اترابهـــا

مـــا علـــْي لـــو يــــزود القـــال قــــيل                       
احليــــايا .. البـلــــى بأنـيابهــــا
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أحالم ورديه
الّرمـــاده جتاويـــف احلطـــب والنّيـــه ..

بّيتـــت لـــي خفـــوقٍ  مـــا وقـــف يلهـــى بـــي 
والشـــتاء ســـاق بـــرده وارتخـــى وســـمّيه

ريـــح ســـاقت جنونـــه واعتلـــى مرقابـــي 
والـــذرى شـــآل يدفـــى آل مســـحت أيديـــه

ـــي      ـــه الشـــعر بكتاب ـــل يروي والظمـــى لي
ـــه ـــي بأحالمـــك الوردي ـــا غايت ـــت ي وأن

تنحـــت أمـــن الضلـــوع العاريـــات أعتابـــي
مخلـــص القلـــب هلل وال عليـــك أشـــكيه

الســـوالف ســـوالف مـــا تثيرأعصابـــي    
كثـــر مـــا شـــلت حبـــك وانتظـــرت اجلّيه

أكتســـاني ســـمار احلـــب وانـــت ادرى بي 
ـــه حـــاذر حتـــد صّمتـــك حـــدك اجلنبّي

رحلتي يف عيونك / رحلتك بأهدابي
تعـــرف أن الزمـــن لـــو جـــاد لـــك بشـــويه

 قد خذا منك واجد والزمان أعرابي   

التواضـــع كـــرم .. واملســـألة حرّيـــه
 ال .. تبيـــع املعـــزة للكبـــر .. بأســـبابي

يـا رجـى اخلـوف يـا شـمس الضحـى يـا الفّيـه
 القصايـــد مراويســـي وذا مشـــهابي  

مـــا ســـألت الغيـــاب .. وكلنـــا عبرّيـــه
ذي مداهيـــل ربعـــي / ذي حدود أترابي  

وان هـــداك الغـــال واحلـــي يذكـــر حّيـــه
 فـــاحت ٍ للوفـــى قلبـــي .. وفـــاحت بابـــي !!
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تقولني باكر ؟

تطلــني وأفتــح لــك نوافــذ مســا وجنــون
هبايــب غــالك بدنيتــي هــّزت املســرا

غريبــه أحبــك وأعتــذر لك وأنــا مطعون
ســكاكني صمتــك يف ضلوعــي لها ذكرى

رســمتك مدينــه باملرايــا وشــفت عيــون
تبــي بــس لــو ترســم زوايــاك بالغــدرا

فتحــت النوافــذ كلهــا واألمــل مســجون
ــة القمــرا مواعيــد نسناســك .. مــع ليل

تقولــني: باكــر وأنحــت املوعــد املجنــون
علــى كــف ميــالدك نقشــت الوعــد بكــرا

نقشــت الوعــد وأثــر اجلفا يجرح احملزون
مثــل خــط كــويفٍ  كتبتــه علــى كســرى

بقايــا حطــام وقصــرك العالــي املســكون
ــرا ــب وال يق ــان .. يكت ــه العمي ــى باب عل

قفلتــه علــى وجــه الــدروب وبقــى مركون
تصاويــر كذبــك يف خيالــي لهــا مجــرى

وعد يف وعد لو خان وعدك أنا ما أخون
ميــوت الهــوى لو خان قلبي من احلســرا

تطلــني .. وأســمع صوتــك املغرم املفتون
تقولــني: )باكــر( إنتظــر موعــد العــذرا !!
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كنتي .. هنا

ظلي ورسم احكاية اجلدران 
ــة شــتوّيه شــّباك وعــد بليل

سـكني صـوت الريـح واحلرمان
وأحزان مّنسي بروح مّنسّيه

ــي عالقــة بإنســان ــه الل والّني
تـزهـر .. مـواويله / غـنـاوّيه

من كثر ما شـلت الزمان ازمان
عبــري وروحــه فيــه عبرّيــه

وآقــف وعينــي بالدموع ألوآن
ترســم بقايــا ضحكتــك فّيــه

وقلبي من أجروح املسـاء تعبان 
النّيــه يخــوف  يــوم  كل  يف 

مشــواري امليــت غــدا جثمــان
وأدروبنــا عســره .. وفقرّيــه

ملزوم أشيل البعد والهجران
وأتنفــس الفرقــى .. بحرّيــه

وملــزوم أحط بغيبتي ســّجان
لــو األمــل حــي وأمــل حّيــه

ال أقفيت قفل البيت ماله شآن
والربــع واخلــالن .. والفّيه

وال طـاح ليـل العاشـقني آحيان
نــاح اخلفــوق بنــوح قمرّيــه

صحـت وتعالـى بداخلي دخآن
ــه ــره آلخــر بنّي ــأول صغي ب

كانوا هنا وهناك شيءٍ  كآن
رمســة ولــه بأحــالم وردّيــه

وكنتي مثل لوتس وغابة زآن
وقلبــك غــرآم ونــود غربّيــه

يهزك امن الشوق حلم ٍ فآن
ــام الشــقاوّيه ــك اآلي وتبري

إلني عودك صار عود البآن
يبكيــه صوتــك كل عصرّيه

لو أن دمعك يهدي احليرآن
مــا كنتــي أوطانــي ومنفّيــه

رحتي وأنا يف ذا املكان أحزان
رجلٍ  كرمي .. وحب رميّيه
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املشاوير الطويلة

يــا موّصــف بالــكالم ويــا موّصــف باحلــروف
إذكــر اهلل يــا موّصــف ال تزيــد اإلجنــراف

كثــر مــا حبيــت هــذا الصعــب لــو عينــك تشــوف
شــفت رجــلٍ  خايــف اهلل باملالقــى مــا يخاف 

املشــاوير الطويلــه .. والعنــى كثــر الظــروف
كلهــا تتجمــع بعينــي .. وتقلبهــا ضفــاف !!

تنقــش بضلعــي ظالم وتنحت بروحي طيوف
واملــدى يعنــي ســرابٍ  والرجــا يعنــي عفــاف 

آه يــا هــذا الــكالم اللــي مثــل حــد الســيوف
وآه يــا هــذا اجلنــون اللــي لبس ثوب أنحراف 

أنتثــر مــاي احلقيقــه مــن ســحابي للكتــوف
وصلّت أضلوعي على قبرٍ  بقلبي ما يشاف 

يــا حبيــب ٍ عــاش عمــره بــني طيــات احلتــوف
قــال لــي مــرة أحبــك بــس آخــاف اإلعتــراف

صــد بعيونــي وعــود شــايل بقلبــه حلــوف
يقســم بحــج احلجيــج وبيــت مكــه والطــواف

أنــي اآلول واآلخــر.. باجللــوس وبالوقــوف
واملــكان اللــي جمعنــا .. ســبب لعينــه جفــاف

ــات الوصــوف قــد تعلمــت البســاطة وأبجدي
والســؤال احللــو .. وش البــس ويــا زيــن اللحــاف؟

لو كثر همس الكالم ولو طغى كذب الضيوف
الضيــوف الكاذبــة .. يــا حبهــا لإلنصــراف

أنصرف يف ثوبه الرث وبقى خلف الصفوف
أســمعه بالعــدل نــادى يف دعــاء اإلنتصــاف

كنــي املخطــي عليــه مضيــعٍ  فيــه معــروف
ــاف ــده أقوياهــم والضع ــاس عن أتســآوى الن

عّدنــي حــرٍ  تعلــى .. أو مثــل نـخـــل الـهـــفوف
عّدنــي وجــه احلقيقــه ال نــزف للحبــر قــاف

أنسحب يف صمت لو عينك عساها ما تشوف 
اإلرجتــاف مــن حتتنــا  تعلــن  واألرض  أنســحب 
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قلت : أسافر
يـــا مســـاء الذكـــرى علـــى مـــن لـــه وجـــودٍ  يف حياتـــي

الشـــواطيء محزنـــه وأســـراب عشـــقي وقفونـــي
للصغيـــر اللـــي رســـم خلجـــان حبـــه وســـط ذاتـــي

مـــد بحـــر الشـــوق وأغنـــاه الولـــه واملـــوج دونـــي
ـــي ـــي يف غنات ـــن جنون ـــر اهلل م ـــت: اســـّمي وأذك قل

والنواخـــذ واقفـــة قـــدام جرحـــي مـــن جنونـــي
ــي ــل أحاتـ ــية والشـــمس غابـــت قبـ ــي راسـ والليالـ

وأشـــرقت شـــمس الـــوداع وســـّيلت فينـــي طعونـــي
ــي ــب غـــالب أمنياتـ ــاري احلـ ــت وأثـ ــا ؟ غابـ وينهـ

والســـهر خيمـــة بـــدو/ والهـــم طـــّراق اللحونـــي
قلت:  أسافر / وأبتعد / وأترك وراي آخر وصاتي

ومـــا لقيـــت أال وطنهـــا يف ثـــرى العمـــر امغبونـــي
ــي ــع رفاتـ ــزان والواقـ ــال أحـ ــافر؟ واخليـ ــه أسـ ليـ

ويـــن أســـافر؟ واحلنـــني حبـــال وأنفاســـي ســـجوني
علموهـــا / إن كنـــت واهـــم ! أو اهـــي أحـــال ســـماتي

أنـــا .. محتـــاج راحـــة باحملــــبه / علمــــوني أو 
ـــي ـــر أعبرات ـــم والغـــال ْج ـــدرب مظل وعلموهـــا / ال

والزمـــان أقشـــر وحلظـــات املفـــارق يســـكنوني

ــي ــش يف فتاتـ ــب عايـ ــش بقلـ ــة أعيـ ــي معقولـ يعنـ
كيف تنســـاني ؟ و كيف أشـــره على من هم نســـوني

ويف ســـجية قمـــت أعـــد اللـــي بقـــى وأجـــرح لهاتـــي
وأغمـــض اعيونـــي علـــى هّمـــي وتفتحهـــا جفونـــي

كـــن يف صـــدري مـــن الذكـــرى صناديـــق ألــــ )غالتي(
ـــي يف ســـكوني ـــا وصوت ـــت: آخـــش الصـــور فيه قال

وأرحلـــت .. وأنـــا وصلـــت آخـــر محطـــات أحجياتـــي
يف يـــدي رســـمة شـــفاياها ويف صمتـــي شـــجوني

ـــق بـــاألرض والبســـمة عباتـــي كنـــي أغـــرب مـــن ِخل
أخفـــي الفرقـــى بهـــا مـــن قبـــل ربـــعِ  يدثرونـــي

وكنـــي اوفـــى مـــن عشـــق بـــاألرض وأســـعد مـــن يباتي
والصحيـــح أنـــي بحـــزن الليـــل غرقانـــه متونـــي

وكنـــي أشـــجع شـــخص بالدنيـــا زرع فينـــي ســـكاتي
ـــي ـــة عيون ـــي وأشـــربت دمع ـــة يف جـــال ضلع حنظل

وكنـــي أللـــي خـــان بـــي حلمـــي وّطـــول يف شـــتاتي
لـــني صـــرت أنســـان عايـــش يف حياتـــي / بـــس بدونـــي
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يف ذمتي

ــار ــه أي أعتب ــال املرجل أن كان م
عزي حلال الذيب أبو القلب القوي

يف ليلــٍة قمــرى ورى ذيــك الديــار
اللــي ملتهــا قبــور جدانــي يعــوي

دار الهوا والدمع لو ما هل / دار
فكــري مــن همــوم الزمــان امللتوي

ــده بإختصــار ــام العني ــت األي قلّب
لقيتهــا ) يف ذمتــي ( مــا تســتوي

والبارحــه  بالرجــم أنا شــبيت نار
)ال بــه أحــد حولــي وال به من خوي(

ليٍل .. عتيٍم .. طايٍح .. كنه مغار
اموســم أظهــور املواجــه بالكــوي

وأنــا عزيــز النفس ميالني الوقار
وش عاد لو جات الصمايل ببدوي

أشــيل حمل الكايدة وإال الصغار
يشــيلها غيــري .. ليــا وجهــه ذوي

وال حدني  وقتي ) حتدي  وأختبار(
رجــٍل طــوى البيــدا بصمالته طوي

قامه وهامه صيت رجٍل وأفتخار
لونــي حزيــن وكل مــا بــي فوضوي

وهلل بــاٍب كلمــا أشــتد احلصــار
يفتــح علــي أبــواب رزقــه وأرتــوي

ــت باخلضــار ــي وينب ــاٍع ل ــل ق ويب
وكبد احلقود اللي يحســدني تشتوي

ومــال الكبيــرة بالزمــان أال الكبــار
والكلــب ينبــح لــو لقــا الذيب يعوي
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نخيل الصمت
يـــا لهفـــة الريـــح احلزينـــة للغصـــون

فّضـــي زمانـــك وارحلـــي عنـــي بعيـــد

هّزي نخيل الصمت يف حلظة سكون

خلينـــي عادي مّيت أحســـاس وعنيد

صيحي بوجه الليل قولي: أنه جنون

إنـــي أحـــب أنســـان حلمـــه بالقصيـــد

قولـــي: حـــرام اعيش يف ذيك العيون

احلـــب عــــبدٍ  لـــه وهــــو باحلـــب ســـيَد

حتـــى أغـانــــيه القـديـمــــه واللحـــون

ما عـاد تطربني .. وال عنده جديد

حتى )ولو يزعل( تضايقني الظنون

يضيـــق بالـــي ال ذكـــرت أنـــه ســـعيد

قولي: زمان الشوق يف صدري دخون

شميــــت انـــا ريحـــة غـــاله .. بـــكل أيـــد

لــــكن حناني ما لقــــى قـــــلبٍ  حــــنون

ــد ــي وش يريـ ــر بقلبـ ــةٍ  فكـ ــا ليلـ مـ

يـــا لهفـــة الريــــح احلزيـــــنه واملــــــزون

احلـــب ســـامي والهـــوى قطـــع الوريد

ما للغال طعــــم ٍ .. وال للجرح لـــــون

فّضـــي زمانـــك وأرحلـــي عنـــي بعيـــد
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و.. كانت اللهفه

كنـــت أشـــد الـــورد بيديهـــا وأقـــول: أنها مكاني
وكنـــت أغنـــي بأذنهـــا مثـــل العصافير الصغيره

كنـــت حلظتهـــا البحـــر واملـــوج وأحـــالم املوانـــي
ــره ــي كبيـ ــم كل احتماالتـ ــت بحّبـــي رغـ وكانـ

ـــي ـــه وجـــه ثان ـــي ل وكان وجـــه االنتظـــار بعامل
ـــان الســـريره ـــة وكتم األســـى واجلـــرح والوقف

وكانـــت الدنيـــا مشـــاعر مالهـــا مثلـــي بزمانـــي
وحب ناس أن ضاقت الدنيا بهم أصبحت ديره

وكانـــت اللهفـــة انتظـــارٍ  حولـــت شـــوقي أماني
واألمانـــي شمســـي اللـــي غاربـــة وقـــت الظهيره

ـــا بـــال معانـــي ـــام التالقـــي وافترقن شـــّحت أي
لوهـــا بقصـــرٍ  كبيـــر وبنـــت شـــيخ وهـــي أميـــره

إن حكـــت جّفـــت شـــفايفها دلـــع حتـــى أعانـــي
أول أحبابـــي وثانيهـــم وتبقـــي لـــي أخيـــره

هي يف كوني شموع وهي يف صدري حناني
تفتخـــر مـــن حقهـــا بـــي شـــوقها عـــن ألـــف غيره

الدقايـــق ســـرعها باحلـــب يـــا كيـــف الثوانـــي؟
بـــس هاللحظـــه ثقيلـــة تتعـــب القلـــب وضميره!

كنت واقف والسهر وقفه وضاقت بي احملاني
كنـــت عابـــر والســـهر عبره وذي دروبي أســـيره

كنـــت مـــدري وش ورا هاحلـــب لـــو إنـــه لقانـــي
شـخص يف قلبه هموم، تضيق به شـبه اجلزيره
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 يا .. فديتك

أغســـلي قلبـــي بنـــورك .. وشـــرياني بـ ضّيك
وأتركينـــي يف مهـــب الهـــدب وادمـــوع عينـــك

وأرقصي لي مثل غيمك لـ حنْ  إلـ جرهدّيك
وأحضنينـــي قلـــب صـــادق وخلينـــي بـ حنينك

رحمتـــي يـــا أم العيـــون الوســـيعة حتـــت فّيـــك
والعطـــش ينْهـــش ضلوعي وال يآصل يدينك

كيـــف أشـــم العطـــر وأملـــس بـــرودك يف عبّيك
ـــادى موحشـــينك ـــل ن ـــه يف مخـــدع اللي والول

والصور حتت املالبس ..  وبني أزرار .. زّيك
فاخـــرة مـــن ريـــح روحـــك ألـــني أنفـــاس لينـــك

مزهرّية بـ خاطري وصرت جللك مزهرّيك
ـــك ـــّنبت ياسمينـ ـــني احلـــب ويـ ـــمع فـيـ أيتـجـ

يف شـــفاتك نكهة )املركولوني( .. وأنتشـــّيك
نشـــوة اللـــي طـــار عصفـــور قلبـــه مـــن َخنينـــك

وأتلمـــس يف وجـــودي غيابـــك وأحترّيـــك
ـــك ـــاب(: اهلل يعين ـــال )أجـــودي الغي ـــا ق كلم

ـــك ـــن أن زار حّي ـــاب احلزي ـــو تعرفـــني الغي ل
حّيـــك اللـــي يف حنايـــاي ســـّميته .. خدينـــك

ال ســـريت بــــ وحدتـــي للبحـــر والشـــوق مّيـــك
وأســـهرت كل املوانـــيء علـــى نـــورس ســـفينك

شـــفتني واقـــف علـــى لهفتـــك مـــرات أشـــّيك
وأســـأل أمـــواج البحر واملســـاء عـــن ضّفتينك

مـــن كثـــر مـــا بـــي من البرد مشـــتاق لـ دفّيك !
أرتِعش ال ذاب ضحكك .. وســـّيل شـــّفتينك

يـــا فديتـــك .. يا عســـى راحتـــك لي وأهتنّيك
لـــني مـــا تهـــدأ أمانـــي احملبـــة يف .. حزينـــك

كنـــت عاشـــق يف غرامـــك وأنـــا اليـــوم بُعرّيـــك
كل نبضك لي احاســـيس ولي باقي ســـنينك
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الصباح يحبها

أقطفـــي هـــذي املســـافة يـــا هنـــاي ودوري
يف محيطـــي ال يحـــّدك .. ال بحـــر ال دميـــه

غّنـــي أشـــعاري وشـــّمي مـــا بقـــى بــــ عطـــوري
ذكريـــاتٍ  باليـــاتٍ  وأمســـيات .. ورميـــه

و أرســـمي كحلك على هاك الصباح وســـوري
بالك يسيل الكحل .. واجتيبنا .. لك شيمه !

ـــا صغيـــره ال تذوقـــي شـــعوري ـــّوك ي عـــاد ت
أطهر من الصبح شعري / واملطر/ والغيمه

كل طـــرفٍ  لـــك جرحنـــي وشـــوش بـ عصفوري
لـــني طـــارت كل نظـــرة .. ورفرفـــت تســـنيمه

ـــي زوري ـــت ل ـــك .. بللّ وكل ملســـه مـــن يدين
لـــني صـــارت كل كلمـــه مـــن فَمـــي .. ترنيمـــه

وكل حلظـــة يف عتيمـــك متتلـــي بحضـــوري
تشبه اللحظة اليتيمه ..  والبرْد ..  واخليمه

ما نفضت الصبح يا اللي ملهمتني سروري
الصبـــاح يحبهـــا .. والـــورد .. والتســـليمه !!

برد الضلوع

ــوع  ــزف دمـ ــدى يعـ ــه باملـ ــاي صوتـ النـ
  ويف قلبـــي احملـــزون غيمـــك والنـــدى 

حّفنـــة ســـوالف يف خيالـــك للرجـــوع
تـبــــحر احــــاسيسي ويــــرتد الصـــدى

صبحـك مـن املاضـي يجينـي يف خشـوع
وأعـــروق قلبـــي يف مصـــاّلك أســـجدى 

ـــوع ـــوا علـــى حبـــي حتـــت بـــرد الضل صل
ـــري أســـتنفدا ـــري وصب وأتلحفـــوا صب

يـــا حبـــي امللتـــاع .. قلبـــك فيـــه جـــوع
وقلبـــي شـــبع حّبـــك ولكـــن مـــا آهتـــدى

ـــوع ـــر القن ـــا الغ هـــذي صـــالة احلـــب ي
 وإال تطّمنـــي تـــرى ) حبـــك ُســـدى ( 

ـــوع ـــدي رب ـــي فخـــر عن ـــا كل ـــك وأن جيت
ــدى  ــيعات املـ ــي وسـ ــت بعينـ ــا ضاقـ مـ

جيتـــك وأنـــا كلـــي ســـمو ســـامي طبـــوع
ســـامي مشـــاعر واملســـافات أجهـــدى
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جيتـــك وأنـــا كلـــي عطـــا ماهـــو خضـــوع
 لـــو أجنـــرح قلبـــي مـــن أشـــباه العـــدا

احلـــر مثلـــي مـــا يخـــاف أمـــن اجلمـــوع
أقــــولها ملــــيون مــــره .. ال بــــدا !!

لنـــي جبـــل مـــا هزنـــي ضـــيء الشـــموع
قمـــة جبـــل والنـــاس تـــدري مـــا عـــدا

اللـــي مـــا يحســـب لـــي حســـاب ابـــكل نـــوع
واللـــي يقـــط القـــول قـــدره بالـــردى

واللـــي يحســـب انـــه كبـــر حلظـــة خضـــوع
واللـــي يحســـب انـــه قـــوى لــــ رجلـــي فـــدا 

مـــا حبـــك لروحـــي وقلبـــي بـــك جـــزوع
 والعــــالم املســـكني .. لـــزمٍ  يشـــهدا

ما .. بانت سعاد

غرت من عيني اللي لك تهل
يــا دمــوٍع .. تنــادي للعنــاد

مــن تالشــى زمانــي واالمــل
قلت ما غير دربك يا البعاد

بنثــر احــال مواعيــد الوصل
مــوت زرعي وال كذب املعاد

جيت ما بني ظلمك والعدل
ال نواياك بيض وبك ســواد

الســنابل شــكت والغيــم زل
قاع ِسلمك روى حتى الرماد

علمينــي علــى ويــش الزعــل
قلت لك ما بعد حبك رشاد

جفوتك ليل وأحالمك عسـل
عسكر احلب  فيك ابال هواد
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يا عطش ملح يا باقيك ظل
يا هروبي من ادروب الطراد

واحلقيقه على اخلاطر بلل
بنفضــك مــاي وآهبــك براد

ال جتينــي نزيــف اجلرح قل
ببتعد منك ) ما بانت سعاد (

ال تقولني: جنم ٍ لي .. رحل
غيبة الشمس معناها حداد

صفق الهوى

مـــا أنخلـــق ذا احلـــر عبـــد وما أنخلق ذا العبد حر
كل من هو ما تعلى .. عاش عمره .. يف نزول

واهلل أنـــي .. ال بغيـــت أكـــف شـــيٍء فينـــي جـــر
ـــول ـــال حل ـــع ســـنني أب ـــا أرب ـــر بقاي ـــا ينث ـــني م ل

عمـــر ال ْجـــد احلزيـــن أحـــزان عمـــره جـــد شـــر
ـــّزة .. ال خـــروج .. وال دخـــول ـــني املع ـــٍف ب واق

آهــــ .. ال زف اخليـــال أحالمـــي البيضـــاء ومـــر
ــول ــا .. والطلـ ــا .. واحلنايـ ــا .. واملرايـ الزوايـ

ـــي نظـــر ـــي ، يســـتحل عين يشـــتهي وجـــه الليال
تســـتحي روحـــي تبيـــع العمـــر يف حلظـــة ذهـــول

يـــا مـــال وجـــد الزمـــان .. أمنـــني أببـــدى وأنتظـــر
واجلهـــل يرتـــع علـــى جالـــه مـــن اجلاهـــل جهـــول

يحتمـــل صفـــق الهـــوى بيبـــان قلـــٍب مـــا ســـهر
مثل من مياله صمته .. صوت وأقالمه تقول:

هـــاك كفـــي يـــا الغلـــى والـــدار دار اللـــي عبـــر
هـــاك دمـــي يـــا العـــزى والليـــل يدْوشـــه الرحـــول
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هـــاك دمعـــي يـــا البكى وأن شـــفت دمعي باملطر
مـــا عطـــش شـــّفك ليا صرت الفيـــايف والفصول

ال.. خديـــنٍ  أهتـــوي فيـــك احملبـــه واليســـر
وال عـــدمي تختفـــي فيـــك املســـافه والوصـــول !

وال.. قصيـــٍد أغمـــده ال مـــن شـــهرته .. لي ظهر
وال.. كالٍم طايـــٍف يف عظمـــة ألســـاني يجـــول

عاجـــز احليلـــه وشمســـي ترمـــي أشـــباك الفجـــر
ـــد اال ظـــالٍم مرمتـــي عـــرضٍ  وطـــول ـــا تصي م

أحتمـــل هـــا الريـــح يف بالـــي خماســـني ودهـــر
تدمـــي أطـــراف املعاتـــب مـــن خالخيـــل وحجـــول

ـــام العمـــر ـــآس القـــوي ذكـــرى مـــن أي يزعـــج الب
بـــني قلـــبٍ  مـــا يبـــاِل، ورمـــش عـــنٍي لـــه خجـــول

ناعـــمٍ  مثـــل احلريـــر، وهـــادرٍ  مثـــل البحـــر
ــول ــل البتـ ــامٍخ مثـ ــموع، وشـ ــل الشـ ــبٍ  مثـ ذايـ

ـــى أنفـــاس مغـــرم، بـــني همســـاته عطـــر أن هَم
وريقـــه أن مـــا ســـال ســـّكر، عـــاد به ريق معســـول

ــر ــه مقـ ــي لـ ــو خفوقـ ــه، لـ ــي حياتـ ــذي أيامـ هـ
مملـــكات احلـــب األول وســـط صـــدري مـــا تزول

مـــا جلـــب مـــن كســـرة اخلاطر ســـوى حـــب وجبر
ليـــه مـــا أعـــزي علـــى ســـلواه .. نظـــرات الرســـول

مـــن ِخلـــق والعبـــد عبـــد ومـــن ِخلـــق واحلـــر حـــر
حـــر مـــا يعنـــي تناســـيت الفضيلـــة بالفضـــول
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دمعة احملبط

َي صبــاح البــرد يف تشــريني

فـــ الــدروب املوحشــة تلقانــي

كل مــا تهــرب ســنيني فينــي

كيــف ادّورنــي وكيف ألقاني؟
يف يــدي وّرده وأطالــع عينــي

خفــت ألطلــع يف مالمح ثاني
دمعــة احملبــط علــى خدينــي

ودي احبسها وأخاف أجفاني
ال تــذوب اجفانــي وتبكينــي

كل عــذرا حتّبنــي .. وتعانــي
جالــس حلالــي حتــت كفينــي

صورة الذكرى على جدراني
واغمــض عيوني وال ميديني

أنعــس شــوي ومتــر احزانــي
ــي ــا ترثين ــني م ــي ل وحتتضن

حتت رحمة صْمت أبو سـجاني

وأسكت أسكت لني ما توحيني
الشــوارع واملساء .. وأحلاني

ولــني مــا أّمــي جتــي تخبينــي
مســتحيل أمــي بعــد تنســاني

وآتخبــى مــن همــوم اجتينــي
ــي ــي تنصان ــح ب ــل يطي كل لي

ــي وآتعطــر مــن دخــان أرمين
وأنفــث أشــعاري مــع دخانــي

واملـقـــاهي .. كـلهـا تسـقـينـي
واحلنـيـن ابلـهفـتـه ..  ميالني

والسكون اللي وقف يدعيني
للعيون .. لنظرتي .. لرهاني

واحلبيب اللي خذا ..  ثلثيني
طيـبـتـي ..  خـلـتـنـي املتـفـاني!

ليــه يــا عمري ســألتي ويني ؟
رغــم انــي أقبــال عينــك ذاني
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احلطب والنار

ـــور ـــى ال تعـــذر .. ن ـــق و للخل يســـومر طري
أذب اخلطــــاوي وأفـتــــح الصــــدر للتـذكــــار

ينسنس علــــي أمــــن الدجـى ليلك املهجـور
وأسافر مع حزني وآثاري احلزن مشوار !

عـــالم الّســـما تســـحب ظالم الزمـــن واجلور؟
مْير بسـواد احلـزن حـلـم احلطـب و النار

تضيق الوسيعه .. الوسيعه تضيق أدهور
بــــذاك املســــا ال بـــــارك اهلل باللــــي صـــــار!

وقـــف عنـــد بـــاب البيت األصفر وظل الســـور
وقـف بيـن حبـي لـه و أنـا واقـفٍ  محـتـار

هْمس و أخجله من بّحة الصوت واملستور
وقــــال: أنـــت مـــا تــــدري تــــراه الزمــــن دّوار!

صغير الهوى يا صاح ما قلت لك: معذور
وفيـــت و.. وفيـــت وكل يـــومٍ  جتيـــب أعـــذار

علـــى غيـــر ميعـــاد البحـــر للمـــكان أشـــعور
أقلـــب موانـــي ســـاعتي وألتفـــت للـــدار

و أشـــوف بطرف عيني طريق وبقايا عبور
شـــوارع يغطيها األســـى .. ترجتف للمآر

وجيهٍ  تزاحمني ، من سنني مدري اشهور
ـــوار جســـور املـــدى لـــو ضّمنـــي الُفـــل والّن

أجـــي لـــه كثـــر هّمـــي، وآعـــّود وأنا مكســـور
ويعـــرف علـــى كثرة همومي .. أجي مرار

كتبـــت الهـــوى والليل والشـــعر لـــك مجبور
كتبـت احلبـر لـوال الـورق ماتـت األشـعار 

رحـــل غيمـــك اللـــي عـــد قلبـــي بـــوادي بـــور
جفاٍف حالك وما لوصلك سوى األمرار

تعديت .. شلتك يف سراب اجلفا ديجور
أبشـــكي عليـــك اهلل يـــا مبيـــح األســـرار !!
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حلوك ومّرك

طــرزي هــذا املــدى بدموعــك
لــني تنــزل غيمتــك .. وتهلّــك

واعشبي مثل الرياض بجوعك
واشــربي دمــي وضمــي خلّــك

من هوى روحك حضن ينبوعك
ــك ودي ارشــف منــك لــني ابلّ

شويف اعيوني ونادي اربوعك
حلــوك ومــرك عســاك وعلـّـك

لــك جمعــت ايــام عمــري بطوعك
ما ملت عينك .. وريـحة فـلّك

وكلمــا تزهــر امانــي .. روعــك
يقطفــك حزنــك ويرحــل ظلّك

يف مداهيل الرجاء مسموعك
طفــل غّنــى اغنايتــه يف حلّــك

ويوم جاء يقسم عليه ارجوعك
مــا لقــى فيــه اكثــرك مــن قلّك

وش غالي أن كنت انا مشروعك
وش بــكاك ؟ ان كان حبــي ذّلــك

وال سهر رمشك وخان أطبوعك
فاحــت ادالل الشــعر مــا زّلــك

كيــف أزلــك وأشــربك وآفوعــك
وغيمتــك تســبح وعينــي تشــلّك
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من يومها

قد لي .. ثمان أسنني ادّور عن بقايا ذاتي !!
وجــه احلبيــب الغايب احلاضــر وذكرى موته

صوته مير أذني وضحك أمبيسمه وآهاتي
كيــف أضاحــك طيــف وأتلفــت أدّور صوتــه ؟

سافر وواعدني يجي .. طّول وأنا بسكاتي
ــه ــي تابوت مــا عــّود إال لأســف .. عــّود عل

شلّوه ربعه وأرتخى جفني وجت ْ دمعاتي
أتســابق عيونــي علــى شــوفه وهــي مكبوتــه

وحطوه يف قبرٍ  عتيم وحّلدوا ضحكاتي
مــن يومهــا هــذا البحــر ..  هادر وذا جلبوته

من يومها هذا املساء واقف على مأسآتي
كــن احلــزن دّزت عريــٍس مــا فــرْح ببشــوته

صامت ٍ صامل

ـــره قـــــوي الـقــــوي اهلل .. وال غـيـ
صرت نشبه عقب حالل النشب

أعـــرف الفزعـــه ليـــا صـــاح اخلوي
لـــه يهـــون املوت مـــن دوس العطب

هاجـــري اصلـــي وقلتي لي ابدوي
يكفـــي انـــي مـــن معاريـــب النســـب

الوفـــى طبعـــي وطبعـــي فوضـــوي
يف حياتـــي مـــا شـــكيت أمن التعب

صامـــتٍ  صامـــل وال أنيـــب ألتـــوي
الصـــدق فينـــي وال احـــب الكـــذب

ــزوي ــا تنـ ــه مـ ــاجٍ  فلتـ ــي حجـ ولـ
لعنبـــو دارك واعلمـــك الغضـــب

مـــن كـــرمي الغيـــم مـــا نطلـــب شـــوي
جـــف يـــا دربـــي وال ذل العـــرب

بالشـــجاعه والكرامـــه .. مرتـــوي
ســـاس أبـــوي اللـــي معلمني االدب

اجللـــد والصبـــر منـــي .. مكتـــوي
أنحر انفاسي ..  وال يدمع هدب
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ينتظرني
كذبــت عينــي دموعه يوم أســافر

ليــت مــا شــفته وال بانــت دموعــه
كنــت متخيــل ودآعــه قبــل أغــادر

كّنــه مســافر وأنــا أتخيل رجوعه
واحلقيقــه صعــب نســيانه وباكــر

ينتظرنــي مثــل باكــر يف طلوعــه
نامت ايامي وهذا اجلرح ساهر

ذابت احالمي مثل باقي شموعه
يف الصــدر لــه ذكريــات وله مآثر

مثل ما للحب ســهمٍ  يف ضلوعه
للشبابـيـك الـوجـيـه .. وللستـايـر

العيــون اللــي تنادينــي جزوعــه
والشــوارع مالهــا للـبـعـــد .. آخــر

جــّددت روحــي وحزنــي من طبوعه

لو رفعت الشوف شفت الليل كاسر
وآلخذانــي الليــل بانت لي ربوعه

رحــت عنــه ناســي ٍ جرحــه وذاكر
 حبــه اللــي الع قلــب اللــي يلوعــه

للقصايــد ألــف فكره وأنا شــاعر
شــاعر وخيل القصايد رهن طوعه

يّشــر بعينــه ويبشــر وآنــا حاضــر
بــس ال تطــري على عيونه دموعه
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مقتطفات

بالصباح 
قمت من نومي ويف بالي سؤال: 

معقول .. هذا البعد طال ؟ 
رحت اغّسل خاطري منك ..

وآتعطر من حنينك 
وآتهاد .. بوحدتي
أنتي وينك بس؟

أرسميني 
قبل ال تنامني فيني

ميكن أطلع شخص ثاني مو انا 
ميكن أطلع شخص تافه

 من حنيني يا أنا 
) ميكن اطلع شخص غرقان األنا(



شمس السنينشمس السنين

112113

ما طرق هالباب طارق عاشق 
ما سمعنا من شبابيكك صدى 

املسى شايب كبير
 .. إبال جدى 

كل ما يبكي بعادك !!
سآل من عينه ندى

جتني شوي 
أبي أحضنك .. ومنشي شوي

على شط البحر نلعب 
وجنمع ملح دنيانا 

بضحكتنا على اليامال 
وأذا ضاق الفضا فينا 

أغنيك ) املدى ترحال ( 
جتني شوي

ان الزمان املفتري .. 
كله عري 

من وين تقلب هاحلقيقه ؟ 
بأي طريقه ؟ 
يف هالزمان .. 

الوقت ما يسوى دقيقه 
من زمان البحتري

كنت الوحيد 
اجلالس بكرسي الضياع 

كنت أنتظر 
كنت أحتضر

كنت املدى والريح واعيون الهجر
كنت الشجاع
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تبني الصدق يا حبي 
ولو حتى كسرني الوقت 
وطال الهم يف صدري 
أنا ما أقدر على بعدك 

تخيلت الزمن خالي من وجودك 
من اورودك 

وطاحت دمعتي بدري

أذكريني 
ال طرت لك حاجتيني ..

) بوستيني (.. 
واضحكيني 

كلما شميت عطرك من حنيني 
وال.. تذكرتي يديني 

يومها متسح دموعك !! 
فـ حضنيني

تفتح الشباك وحتاكي الورود
وين خلي ؟

غايب وال له وجود
كيف ينسى قلبي الطيب !!

وينسى ريح صدري
كيف سافر ..

ال وداع وال وعود ..
أفتح العتمه وأسير الشارع

كل ليلٍ  مرني ميسكني
كنت أطالع بالسماء متسارع
كنت خايف عبرتي تخنقني
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ودي اغني للحمام
وأفتح شبابيك النهار

وأرسم عيونك يف الهوى
يا اهلل سوى

نكتب على هاك اللقاء
ودي أسافر بالقطار

وأرجع أنام

كل أهتمامــي لــو ذكــرت أهتمامــي
أنــي أحطــك يف عيونــي وال أنــام

خلينــي أســهر يف عيونــك ونامــي
ــام ــوداع وقبــل تفريــق األي قبــل ال

هذي الشــوارع .. صامته !
من يوقظ احساسي وأموت

هــذا املطــر ..  همهامتــه !
عـلـمـني .. أشلون السكوت

بعيونهـا حبـي / دموعـي واخلجـل
يا مسـرح اجلرح االخير ومشـهدي

الفصـل ميَـت ثرثـرة عشـق وزعـل
يـوم رحتـي ليـه جيتـي لــ موعـدي

شاعر وال لك يا حبيبي امسيات .. 
.. ومكملــه القصيــد مجملــه  وانــت 

قلت: الشعر ينبت على روحي شتات .. 
ــه ــام .. وأولـ ــا آخــر .. احلــي الـهـمـ ي
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أنــا مزاجــي طيــر واحالمــي فضــا
واللــي خلقنــي خالــقٍ  مثلــي عشــر

رضيــت باملكتــوب واخلاطــر رضــا
) الواحــدة منــي وعنــد اهلل عشــر (

الــرآس قاســي والزمــن قاســي
وأيــام صبــري مــا هــي بخبــري

أطلــق يدينــي وأطلــق انفاســي
العمــر عمــري والقبــر قبــري

ســيرة حياتــي ي هــدى
ــره ــب .. وثرث ــحٍ  ته ري

هزت شبابيك الصدى
ــره ــادت ظــالم املـقـبـ ن

دمعــة عيونــي كالنــدى
وأهــداب عيني محبره

شــفني خســرت وما خســرت أحالمي
لــو مــا بقــى .. أال نفســي املصدومــه

ــى مــد النظــر .. قدامــي بكــره .. عل
كل مــا متنيتــه .. يجــي .. يف يومــه

هجـــرك حزن صوتك بقايا ســـالفه
بشـــفاة وحـــده حبهـــا شـــاعر حزيـــن

ـــه ـــه حالف شـــاعر يشـــوف أن املدين
ـــى قبـــره دمـــوع العاشـــقني ـــر عل تنث

يـــا رب تآخذنـــي وآلكـــون محتـــاج
إال إلـــى عطفـــك ورحمتـــك يـــا رب

ـــاج ـــا رب تلبســـني علـــى طيبتـــي ت وي
ومن حوض سيدنا أبا القاسم أشرب
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جيتــي ثقافــة عشــق وأســرار عشــاق 
مــن قبــل أبــو الطيــب وقبــل الفــرزدق

وعلمتــك أني شــخص بإحســاس تّواق
مقهــى مــن الذكــرى أسبرســو وبنــدق

يــا خفيــف العقــل يــا الــدم الثقيــل
مــن متــى حْتــط لــي صحبــه معــك 

هل نسيت الفارس الذرب األصيل
يــوم كلٍ  داس حظــك .. يرفعــك

وداع   كفي  على  تكتب 
ترسم على دربي عويل 

وساع    ٍ بعيون  سكنت 
اللي تعلمني .. الرحيل 

املستطاع  قدر  حبيت 
وفارقت قدر املستحيل

أصلب على هذي املداخن وأدور فـي
يذوب ظلي وأنتظر من يجيب القوت 

لعل عابـر مـن هـنـا ..  ما عبر له حي  
من قبل ال يعبر تبسم وهو مكبوت !!

أن جابــك البــرد لــي وجابتــك قمرى  
بنفــس الطريــق البعيــد اللــي يودينــا 

مــدري أحبــك بعد وآســامح الذكرى 
اللــي مــن الشــوق تضحكنــا / تبكينا

ظلّــي وأرســم  اآلهــات  ترســمني 
حتت الشجر عالق ويحضن عيني

مــا رحــت للـمـــاضي .. أدّور خـــلّي 
املاضــي املســكني .. ســاكن فينــي
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 الـفـهـرس
4المؤلف في سطور

5اإلهداء ..

7مقدمة

8الوطن وافين له .. ولـ قايده

9الهامة

10ضحـكـة أعيالـي

12شمس السنين

14شاعرك

16واهلل حاله

17أرشيد

20الـحياة .. دروس

22ترجعين

25السهر

27الشجاع 

30قال : أحبك

33الملح والربان

35المومسات

38حمامه

40أهـــــــم ..

41المـنـافـي

44صعلوك .. لكن آدمي

46 زعفرآنك

48تالقينا / توادعنا

50المـــراجل

51القصايد والكالم

55و.. انسى عيوني 

57مـأساه ..

59لمسة الفرقى

60طوابير الحزن

62فـ الكوفّيات .. أنتظر

64صمت المشاعر

65شباك الصباح

67سلمى

69فساتين السهر..

71مشراف .. 

72العيد

74أحالم ورديه

76تقولين باكر ؟

78كنتي .. هنا

80المشاوير الطويلة

82قلت : أسافر

84في ذمتي

86نخيل الصمت

88و.. كانت اللهفه

90يا .. فديتك

92الصباح يحبها

93برد الضلوع

95ما .. بانت سعاد

97صفق الهوى

100دمعة المحبط

102الحطب والنار

104حلوك ومّرك

106من يومها

107صامت ٍ صامل

108ينتظرني

110مقتطفات



صــورة الغـالف : ظافر الهاجري

تصميم وإخراج : أشـــرف ربيــــع

طبـاعـة : مطبعة الريان

رقـم األيـداع :




