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إهداء
إىل أُمي أبداً
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مقدمة

هذا الَغاِرُق يف احُلبِّ حّتى آخِر أنفاِسه

لو يعِرُف كْم منُه َنغاْر؟!!

لو َيْقرُأ ما بالعيننِي مْن َتذَكاْر؟!!

ْت َشوَق الَوَرقِة امُلَسنََّن كلُّ اأَلْسَفاِر ما َغطَّ

يِح أو َتَْسْسَها ليِِدِه َتْذُروها يف وْجِه الرِّ

ائِل مْن َزاُروِب الُعمِر فال َتْأَبُه للَمَطِر السَّ

إْذ بنَي يديِه َلَفَظْت آخَر ما ِفيها مْن آْه.
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مزامير
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ِمْزَماُر الغياب

ال َشجَر أَلْغَصاين امُلْثَقالِت

َوُكلِّ ِعْنَدُه

ٌة ُجُزٌر َمنسيَّ

ِر عْن َوْجَنتيِه ى التََّجمُّ َبْرَزٌخ َيْمَسُح ُحَّ

ُسها بَِرَذاِذ َرْعَشِة الَفْجِر وَيْغمِّ

َخْرُتا التي ادَّ

خارَج البالِد

ي وخارَج أمِّ

خارَج َقهوِة اجَلْمِع واحَلَكايا
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أَلفِدي ِقالَعُه

َوُأَحْوِقَل حوَل َزنابِِقه الثَّالِث

قْبَل  ُيِطلُّ من ِشفاِهي ِمزَماُر الِغياِب

ْمِت َوَخْفَقُة الصَّ

َلْتها نخلُة البَِشارِة التي ما َحَ

يل

أنا القلُب الذي

ُه َلُه احَلْبُو / َهدَّ َهدَّ

عىل َمْرِج التََّجل

وفيِه َتْعِصُف َفِجْيَعُة الَعْودِة
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ي جِّ َترُّ َمساَء اُت التَّ

َوُتباِغُت اْحِتاَقايت

ها وااْللِتياُع لُّ َتَبتُّ

ْكَرياِت الَبَواِكي َفَأْشَهُق بالذِّ

َدِم وَأُعضُّ ناِجَذ النَّ

ى اخَلَطايا َفَتْتَ

َماِمُرها الَّالِهباُت
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ْفَن يب طَّ َتَ

فَأْقبُِض عليَك

وداِء َأْعَتِصُم برُِبوَدَتَك السَّ

ي َخَواِفِقي باالْبتِهاالِت النَّواِحِب َوأُ َزكِّ

وَأْعُصُ  عيوين بِزْمزِم االْغتِساِل

وَأْذِوي

َأْذِوي

َأْذِوي
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ال  ماَء

ال ماَء  بِه

وِبا

ِباِم  وبَِنا

وال أثَر لُِنْقطٍة نازفٍة

غرَي أنَّ َحواِفَر اخَلْفِق َتْقَدُح يف ُعروِقِه الَفاِحالِت

وَيَباِس َأ ْضالِعِه الَباِكياِت

وال َيْسىل

ال َيْرَعِوي

اِفَحِة باملاِء  عْن َقْصِدِه يف اْخِتاِع الُعيوِن الطَّ
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بالنَِّحْيِب

ملَّا َطِفْقُت

َأْخِصُف َوَرَق الَقصْيدِة

ائَِقِة عىل َعْوَريِت التَّ

َوَأْفَعاَي َتُفحُّ

َتْنُفُث

ْقَطاُء ُل يفَّ أجراُسَها الرَّ َتصِّ

أّما إيَّاَي

ِز من َبَقايا الكالِم فال ُتْثنِيِه َعْتَمُة امُلَلغَّ

ُح ِجَراَحاتِِه ُر األسوُد ُيَملِّ َذكُّ وال التَّ
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ُخْطوٌة َفاِدحٌة

كأٌس َظليٌل يف َمراتِِع الغياِب

اِطَع ُرُس َنْخَبها السَّ ظلٌّ َيْ
ها الَغائر ِ والُقْرُمزيُّ من ِظلِّ

ٍة بْيضاَء وَيٍد َقاِحَلٍة َيْصَهُل بَِلمَّ

ُخْوذُتُه الَقْيُظ

ال يْأُخُذ غرَي ما أْعَطى

فال َيْمِلُك شيئًا أَبدااا
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وحنَي

 َيْذُكُرَها َيْشَخُب

اًقا بامُلنرِِي َخفَّ

اَفًا بالَفَرائِِس َهتَّ

نُي ُم وَراِعيِه الطِّ ُدُه الدَّ َسيِّ

َسّهاٌر عىل التِّالَع

اَم َشحَب املْغَزى ُكلَّ

ْمَتامُت سالْت من بنِي يديِه التَّ
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ْتها َفَخضَّ

وردٌة بياُضَها الِسٌع............

هو القلُب يا َبْحُر

أم البحُر يا قلُب

َرْدُم البالِد املنايف

ِدُئ وِدْرُع َخْيَباتِنا الصَّ

ياُتُه بال فْرساٍن تغفو  ِجنِّ

ْؤُلؤيَّاِت لُِعيوِنْم ْأَن َأْقَراَطُهنَّ اللُّ بعَدما َهيَّ
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َسَأْغِمُسنِي   يا بحُر

 بِِحرْبَِك

َعلَّ هوائي يأتْيَك

قْيُق وُيَداِريَك  َجَسدي الرَّ

ُيْوِدُعَك ُأنَثاَي

ًة  وَلْو  َمرَّ

حنَي  َأْفَتُح ضْلعي  اأَلخرَي

اَعّي َخْفِقِه  عىل ِمْصَ

طوِع يف ِشَتاَءاتَِك فُأنَثاَي َبخْيلُة السُّ
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َمْسُتوَرٌة باحلرْبِ وَمْلُفوَظٌة باملََجاِز

كذلَك أيَّامي معْك

 نِْصَفاِن يف َكَفٍن

فهْل َأْرَخْيَت عىل أْشالئِي

أْشالئِي

َونِْمَت

يف ُطُقوِس جَنازيت

َتتُِم اجلْملَة فيها َتنِي بُنقطٍة َتْ  حنَي اْخَتَصْ

يف ليٍل ُرَؤاُه اْختاِلَجاُت امُلَؤآخاِة

 ما بيني وبيني
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أنا امُلهاِجرُة

ِقْف يا قلُب

يا بحُر عىل خطِّ املاِء

واْبَتِكْر َغْدَرًا ولو بَأنياِب مْوجٍة عابرٍة

ْقِص ُأ للرَّ َتَتهيَّ

وال َتْغِفُر َسْهَوَك /َسْهِوي

َك بِْك ِعْظ َغرْيَ

َوُعْد

َمْغُسواًل

َمْشُمواًل
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َمْأُخوذًا

ْج بالَعَطِش َوَتَأجَّ

ذا املهاِجُر َأيُّ

ِحِك ما زاَل ِطفُل اهَلْمِس ُيَقْرِقُر بالضَّ

بُِغاممِة اأَلَحاِجي

ائِيِة يف الغياِب التي ُتَزيُِّن وْجَه الُقَرى النَّ

ْ َسَفائَِنَك اهلاربَة َفَسريِّ

ْلواتَِك خِلَ
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ْمِل صْوَرَتا الَواِرَفَة ْق عىل ِمْشَجِب الرَّ َوَعلِّ

َغطِّ َعفاَفها

َوَشواِهَدَها

فتْلَك َنائَِيُة الليِل اأَلَشدِّ ...

وَحًا َوَنِحْيبا ُجُ
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ِمْزَماُر الرُّشِد

َمْرَمٌر عىل َزاِهي الِقَباِب

ْوِع ِكيِّ مَن الضَّ َم بالزَّ َتَيمَّ

ائُِب من ُثغائِِه َيْمَرُح والسَّ

ُقْرطبُة اخلْضاُء

واملََرايا الَفائِقاُت الّذْكِر

َتْتَى..

َسْمُتُه الَعْفُو

وَقصٌّ َخبِيٌء بُِزْهِد الثِّقاِت

واْشتِعاالُت اخَلَباَيا

اخلياناُت امُلوبَِقاُت
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اَمُت واأَلَزاِريُر امُلَكمَّ

ِرعايُة األْمِر

ِخيِّ والقياُم عىل ُرْكنِِه الرَّ

َحْلُب الَبَياِض

ضا َوَزْهُو الرِّ

رْبِ ْت َحَنايا الصَّ ما َحفَّ

َة ويَّ وال أْنَضَوِت الطَّ

َلْت َبَياِرَق الَوْهِم ال َحصَّ

وال كاَن املْرُج غاَيَتُه الَباهرَة

الَة َم َمفاتِيَحَها امُلدَّ َسلَّ



27

عىل صْدِر الَغِد

ذَر والنُّذوَر َم النُّ َسلَّ

وما تاَب

إاّل ُبَعْيَد َخْيبِة اخلْيِل

واْرِتاِء الَفَوارِس عْن َزْهِوِهْم

ْتُه واجَلِلْيَلُة ما َزكَّ

ْتُه وال َوصَّ

بغرِي ِحْفِظ احلْرِف

َوصْوِن الَوْعِد

بأْن )ال( َغايُة امُلقاتِِل
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ماُح حربُتُه والرِّ

وأْن ال ُتَطْأِطيء الرأَس 

وْكْن َحَسنًا واحُلسْينا

َم ُه َسلَّ ولكنَّ

فام طاَب

ال نْفَسًا وال ِذْكَرًا

ًا .. صاَر َهْجرًا وصاَر َقرَّ

وبعيدًا عنُه طاَرْت ِقباُب الَفجِر

وَظلَّ اأَلْصَغَر

؟ ْشِد كيَف  َيِضلُّ فيا َللرُّ

ويصرُي َطالًّ وِذْكرى..!
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ِل ِمْزماُر التََّوسُّ

رصاصُة هذا العمِر امُلغادِر

ِكرْبَياُء راياِتا

َواْصِطفاُف اجِلَراِر

فوَق َخرائِط الُفتوَحاِت الَغابرِة

َغْفَلُة الوقِت

اْنِساُبُه من بنِي األَصابِع

واْقِتاُف الَوْعِظ فائُِض العرْبِة

اِفلُة والثَّواين النَّ

وُر امُلْدهَلِمُّ النُّ
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واملَواقْيُت الَقانِعُة

ال َتْعَجَلنَّ عىل َصْحِوها

َدُة ِدَثاَر اأَلمِل هَي امُلَتَوسِّ

ُمْلَتاَعٌة بَِحَرائِِقها

َى وباحَلَطِب امُلندَّ

َلَواِت الَقائِظِة بالصَّ

ْحِو والَغْفِو بنَي الصَّ

ِف َلهُّ ِكْيمَياُء التَّ

َوَصْفُو الَغاَمِم َعِقَب اأَلْمَطاِر اهَلاِطَلِة

َرُسوُل الَقْلِب
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وإِْغاَمَضُتُه عىل اخَلْفَقِة احَلانِيِة

ال َتْعَبَثنَّ بِمْوِجها

ال َتَْسَسنَّها َفَيُدها النَّاُر

ِرها وال َتْرُقَدنَّ يف َجْ

َهاِد ِد والسُّ اِفَلُة يف ثِياِب التََّوسُّ وهَي الرَّ

َواْصَطرِبْ

إْذ يف ِجراِبا

َحاَرى َمَزاِمرْيُ الصَّ

َينابْيُع عيَنيها املاِكرتنْي
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َزْيتوَنُة الُعمِر

َمواِسُم اهلَِباِت اهَلاِطَلِة

وزيُتها الَواِهُب

نوُرُه واملِْشَكاُة

ُمَضاَءٌة ُمْغَتِسَلٌة

وِضَياٌء ُمْلَتاٌع

كالٌم من غرِي ِذي َكِلٍم

ُروٌح واِرَفٌة

وقلٌب عنَد َتَاِم االْطِمْئَناِن

ُتريُد ِضْحَكَتُه
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ثاَم عن عينيها اآلِسَتنِي ال ُتْيَطنَّ اللِّ

ْمَع واْسَتِِق السَّ

مِس ملّا َتْتُلو عنَد َمغْيِب الشَّ

ِل آَي التََّوسُّ

ُق ناحيُة القلِب املْبُلولُة إذْ  با َتَتَعلَّ

َعِب املاحِلُة ُة التَّ َأنَّ

ؤاِل َشُح منها أخَضُ السُّ ِطُل.. َفرَيْ َتْ

وُييضُء ما اْدهَلمَّ من أْعَطاِف السننَي

َوَأْرُقُب فياْم َتْرُقْبْن

ُزْرَقَتها الَباِهَيَة
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َؤى َنْدَه الرُّ

ِق اخلاطِف وَخْضَل الرَبْ

وأْسَمُع فْيام َتْسَمْعَن

َأْعَطاَف حلِن الُودِّ

وَنَغاًم تاَب إىل ُرْشِدِه

ُل َمَراثِيِه وَصْمتًا ُيَصِّ

ِد ُر إليها بَِجْذِع التََّوسُّ َلَكَأنَّام  ُتفِّ

ا َوتُؤوُب إىل ربِّ

ْة. راِضَيًة َمْرِضيَّ
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ْفِو ِمْزماُر الصَّ

لَك

ائُِخ يفَّ ْيُش الدَّ الرِّ

ُمَك طرَي اْشتِياِقِه ُأَسلِّ

َفاْسَلْم

ْم إْذ َخاَتَُك يف بئِرنا َتتَنسَّ

وعىل ِرْسِلَك

ُذْب فيِه... َترنَّْم

اْصَحْب َهْدَلُه .. َتنَّْن

اَك ِفيَّا إْذ ُسبحاَن من َسوَّ
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لَك الُيْمُن

َشاِهُد َصاليت

اِعِش ْهِد الرَّ ابُة الزُّ َوَسبَّ

َجْفُلُه واْنتِفاُض ِرَياِشِه

فاْحِك فيام َستحِكي

عْن َرْكوِة الَقهوِة الَفائِرِة

عن ما ال تَرى .. فيام يَرى

َيْنَسلُّ يفَّ اهلواءُ  الَعليُل

ًا َويْطوي العمَر َطيَّ
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فَيا عنَي عيني

ِة يا سليَل احَلَكايا اهَلنيَّ

يا اْبَن أكثَر من َشجٍر يفَّ

ْمني َعلِّ

ْفَرِة التي ُتَريبِّ ُعالَك يفَّ َة الصُّ ِحْكمَة االْصِطباِر .. وِعفَّ
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َمتِّْعنِي

باْفِتاِر ِسنَِّك

َح كالَمُه يفَّ بَِبْيت ِِشْعٍر َفصَّ

وهاِت حرْيَة العائِِد

َباباُت َتْتَى إْذ هَي الصَّ

واألماِكُن امُلْشتاقُة َتِلُّ َعلَّ

اِشُ بيُت أفَكاري الدَّ

ا يَّ وُعْشُب اْبتِهاالتِه الرَّ

فالعابروَن نحُن

لٌة َمواعيُدنا ُمؤجَّ
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واحلبُّ فينا ناِفٌل

ْل فاْقِص أقصاَك وُكْن مويت يف كلِّ ما فيَك َترجَّ
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لَك

َصْفُو كالِمي

ُق الزَوْرُدُه املَورِّ

عيُنُه النَّاِعسُة

اتَِئ فاْشَهْد َعَطيش النَّ

ْوِع واْفَتْح َزِكيَّ الضَّ

إْذ لَك ما ِشْئَت وما َتشاُء يفَّ
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معاريج
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ِمعراُج الّريش

ْ ِرييش َطريِّ

فغُنوُص احلبِّ

ُقنا فْينا ُيَعلِّ

هِر َوُيَعلِّ ِمعراَجُه  ُبَراَقًا َخايَل الظَّ

إْذ َيُرُس َسْهَوَنا الَغايف

وِفْينْيَقًا

يتلو  اْحِتاقاتِِه

ى يَتَشظَّ

َيتَبعَثُر

يا ًينبِعُث َوَيْ
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ْد َيَتَجدَّ

َيِلُد

وُيْولْد

فَيفْيُض َرماُدنا منَّا

ُم للريِح وال ُيَسلِّ

بعَض طْعِم املحبَِّة

يا رضْيَع َحَدقِة عْيني وُبْؤبَؤ

هراَن َجفنِها السَّ

اقبِْض عىل نْبِضها

ها فيَك ُزمَّ
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واْفَتْح َبساتِْيَنها بعنِي ُكلِّ احَلواسِّ

تلَك العنُي التي ُسْهُدها ال يناْم
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يا أنَت

يا عنَي املََسامِّ

فَة املَزُموَمَة وتلَك الشَّ

هاِت يوسَف

ْمِع َوَتَساُمَق النَّحْيِب بتلَك األصواِت َهَمَة الدَّ كي ُأخِرَس َهْ

َعنَّ أْوَتاري عىل مأِل اجَلَواِرِح ومْن ُقَبٍل َسُأَقطِّ

وأنا يف اللحظِة املخُطوفِة اخلاِطَفِة

َساِدَنُة املََحاِر الَيْقَظاِن

َفتاُت الَفصْيحُة اللَّ

وكلُّ اْرتعاشِة جْفٍن َتْيَمٌة َتسَتِحمُّ بَِسِكيَنتِها
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اهي فاْهِدين ماَءها الزَّ

َوَهْبنِي بعَض اْحتِفاٍل عىل زهرٍة َتَتَمْرَجُح بني حبيبنِي

وتغفو يف ِعْطِرها بال َنَدٍم وَخطايا

َطرّيْ رييش

ابِة فقد َأْلقْيُت ِسالَح الِفتنِة الَوهَّ

ْهشِة ْحُت بالدَّ وَتسلَّ

ِهبِة َغِب النَّاعِم يف املََساءاِت الالَّ والزَّ
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ْمُس ٌة هَي الشَّ َطريِّ

الِل التي تْسُكُن أْحَداَقنا حنَي تْأُخُذنا للظِّ

حنَي ُنَخْولُِق اخُلْضَة

ُق أْجَساَدنا وُنعلِّ

عىل ِمْشَجِب الَقْيُلوَلِة الَعابَِرِة يف املََسامِّ

ِة يف َهَواجِسنا اآلثِمِة واأَلغالِط الَغضَّ

ُه َطرّيْ

ْحَت غرَي َهيَّاٍب ما اْجَتَ

من مدائَِن لُفتوحاِت سْيِفَك امُلْشَهِر يف َبَواِكرِي أحالِمنا

عاِس يف َمراثي النُّ
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واْتُرْكني

َمْغُدورًة أْتَرُع ِملَء كأس

وَأْجَرُع

اعِة بيِدي املَْكُفوفِة عن َلْغِوها َطْقَس الطَّ
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طرّيْين

ُل َلَعلِّ َأتأمَّ

ُج الَعَسُل َنْحالتِِه كيَف ُيؤجِّ

وجتري أناُرُه يفَّ

اِردِة بِِغْزالِنا الشَّ

َقواِفاًل قوافاًل

تسرُي لُِوْجَهٍة َقناِديُلها ُمْطَفأٌة يف عيونِنا

وُمَضاَءٌة يف اخُلطى التي ال ُتَضيُِّع َحْدَسها

يف ُوجوِه احَلَرائِر امُلْجَهداِت
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طرّيْ ِرييش

َفَجناَحاَي ُمْثَقالِن بام ال َيلْيُق بذا الَفضاِء

مْن ُنُدوٍب وِجراْح .
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ِمْعراُج احِلرِب

بيِل َساُقِط النَّ َأيف التَّ

واْشتَِقاِقِه الَغايَة

ليِل َوِعَظَة الذَّ

بَأْن اَل َمَراِقَد تطيب لعني األرِق الفاقعة؟

ما َظلَّ احَلننُي َيَتَعْمَشُق ُجدراَن القلِب الَواِهَيَة

َأيف احُلبِّ .. َمرمى القلِب

بابِة وَمراُم الصَّ

َؤاالِت؟ واْضِطراُم املَعاين والسُّ
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َأفيَك يا حرُب

ُب الّتاريُخ أضالَعُه ُيَذوِّ

وُيزنُِّر الَغَد باخَلَياراِت

َفَتُغذُّ الليايل َخْطَوها

وْتَتُِف اأَلَلَق

َلِل وَتتَِّكُئ فيام َتتَِّكُئ عىل ِحجاراِت الطَّ

عنَد َركَوِة القهوِة الَفائرِة

وَتْنُشُق ُدَخاَن احلكايِة املسافْر.



54

أفْيَك يا َصرُب

ـ وأنَت اأَلَحقُّ بَِوْصِل َوُزْهِدي ـ

ْقنا التاريَخ عىل َمشاِجِب اأَلملِ َعلَّ

واْمَتَطْينا َهواِدَج الَقصِّ

وأْرَجْأنا الِعرَبَ

فَطابْت لنا ُكنَّا

ا لَنا وضاعْت عنَّ

وغابْت ِمنَّا سنُكوُن

وُقْلَنا هذي َوَصايا احِلرْبِ

عن ُهوالُكو
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ِة َبغداَد احَلاِرقِة وعْن َعرْبَ

ْيَم سيأيت مْن َيُردُّ الضَّ

امِء َة السَّ فاْرُقُبوا ُقبَّ

حيُث َأْفاَلكًا َستْهطُل

وعنَدها َسُتْمِطُر زْهرًا َوُفاّلً

ِد يا حرْبُ .. إاِلَم َتَظلُّ بَك َسْطوُة اجلالَّ

ِسَياُطُه

ُه الِعَجاُف وَأَمانيُّ

ٍر اَم َسنبَقى بَك قواِفَل من َتَذكُّ َوَحتَّ
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َتْرجَتُِل اليوَم

اتٍِل؟!! وَتِعيُش الَغَد بأَمٍل ُمَ

!! ..
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ِمعراُج الّتيه

»َوَأْسَتفُّ ُتْرَب األرِض«

وَما يب َعَجٌل عىل َحبٍّ وال موِت

اكرُة َلَكأنَّام خاَنْتنِي الذَّ

فاْلَتجْأُت ِخبائي

ِجئَة الَورِد ُأعيُد َتْ

وأرى وجَهُه يطُفو فوَق َصْفحِة الَقلِب

فأرمي َفوَقُه َحَجاًل

سُم املخُطوُط وهو الرَّ

ي الُيمنى بأْن ال أَحٌد يف كفِّ

وبأْن َسَأْفَقُا عنَي النَّْورِس
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وسَأخَلُع َعَباءَة ُغْصني

وأعّرُج يف الّتيِه

ها إنَّ َقمييص قد ُقدَّ من ُدُبٍر

فال َأُهشُّ بَعَصاَي

وال أُردُّ الباَب دوَن ُضلوعي

أيا باُب .. أال َأبِشْ

َة هناَك عمْيقًا جَّ ألقْيُت عنَك اللُّ

َفَأبِشْ

ْطِف بالَوَداعِة واللُّ

َوَحْسبِي
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حْريِف الرآئي

عِر أقيُم َأَوَد الشِّ

وأَلنكِفَئ عىل ظل

لَِتحُرْسنِي عنُي عينِه

وأَلْجبِلنَّ ُهدوئي

اميِة َسليَل سيويف الدَّ

وابَن قلبي املْفُجوِع

وحفْيَد دمي الفائِِح

واِد َمنََّك ِحكمَة  السَّ أُلَعلِّ

وحرَيَة البصريِة
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ًا فُكْن َموتًا َبيَّ

واْشَهُد عىل

ًة أيّن ما ِزلُت َحيَّ

وأنَّ يَل َوْردًا

ُيَوآخي ما بيني وبيني

ِْذين لَك ِظالًّ وَطالًّ فاتَّ

وأقصص عىل سمِعي ُرْؤَياَك

َك َوَأْوِدْعنِي ِسَّ

إْذ ُسبحاَن

ا اَك ِفيَّ مْن سوَّ
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مقامات
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َمقاُم التَّوِق

يا اْبَن أكثَر من شَجٍر

يا اْبَن الّسَقام الذي هدَّ رييش

واملَقاِم الذي

َغاَضَ يب يف املَراَراِت

يا اْبَن أكثَر من شَجٍر يفَّ

اِعيِد الَورِق ومن فْصٍل َمْنيسٍّ يف جَتَ

َهَدْلُت باْسِمَك

فاْعَشْوَشَب احلرُف

ائِي وفيام يَرى الرَّ

اْرَتقْيُت
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َفِزْدُت َصهْياًل

بِغيابَِك

َة النوِر والناِر يف َدِمي َيا َجبِلَّ

يا اْبَن اهَلَرِم يف َشجِري

ما ِزْلَت ُتَديلِّ بُضلوِعي ِدالَء ُعمِرَك

وأَنا َأْنُشُل

َذَهَب الَغْفِو يف َجفنْيَك

وُعشَب اأُلمنِياِت الَغَواِمِض

عىل َمْهل
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ريِق الَعْتِم َوَأكِسُ ِحَجاَب الطَّ

وِقْنديَلُه امُلْطَفَأ

نا كْي َتْشَتعَل َعناِصُ

وَنْرُفَل

يف ثوِب املَرايا

ُغوِف بالنَّشْيِج كاملَعنى الشَّ

ْجِو اعِن يف الشَّ الطَّ

حنَي َيُشجُّ الُعروَق

لٌّ باخلريِف شجٌر ُمْضَّ



66

لِتسطَع أنَت

هَي َشمُسَك

ْدْت بُضلوِعي ما اْبَتَ

وال َخفَرْت َصباحاُت احلننِي يف ُسفوِحَها

َرى ْت َعقاِرَبا يف الذُّ ما َغريَّ

َقرابنَي َجاِمًة يف الفَرِح

ْت عىل َثوانِيها اخَلواِفُق وال َجفَّ

لكنَّها اْشَتاَقْتَك ِقْبَلًة

َوُقْبلًة كالوُضوِء

َتطَبُعها يف آخِر َرَمٍق لِْلَبْوِح
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ُقْبلًة

َتِسُقَها باردًة من َماِمِر الروِح

لَك لَك.
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َمقاُم اليقني

ِزْن بالِقْسَطاِس َمناَمك

فاألحالُم أْوجاُع املَعْيشِة الثَّْكىل

رقَة عن َهَلِعها َوَسِل الزُّ

يشِة رِبَك أينِّ اْضِطراُب الرِّ ُتْ

اوي ملَّا َيلُّ فْجُرها الضَّ

بيُّ ُهَو السَّ

عاُر الَقَراِصَنِة

َثْكالُه بال َأُكفٍّ

ْعَن .. َفَتُنوُح  البِطاُح َيْضَ
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َسِل التَّاريَخ

عن ُسعالِِه والَفَتاوى
وْعِظِه امُلْرَجأِ

َوَأماثِيِلِه الَّالُمباليِة

رِبَك أيّن ُمْفِسٍد درَسُه ُيْ

ٌر رأس بالَزَورٍد ومَعفَّ

ُقلَّ َمثِْيُلُه

راِت ٌس بالنبوءاِت امُلعطَّ ُمَغمَّ

عاِت بالَيقنِي اياِت امُللفَّ وبالرَّ

وال اْلتباُس
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َزَورِد هذا زماُن الالَّ

بريُده بال ِحرْبٍ

َهَواٌء ُمَتطايٌر

أحالُمُه ال َتفاسرْيَ َتُفكُّ َطالِسَمها

نُح نحَو احَلَجِل جنوٌن َيْ

وَهديُلُه ُنواٌح

أياُمُه جترُع كأَس أياِمها

اٌم بال أبراٍج وأنا فيِه َحَ

َأجيُء

ُمْسَتقباًِل
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ًا ُمْغربَّ

ُمَعثَّرًا

اُح وديكي َصيَّ

قاَل: قد ُقْلَت يا وَلدي

فاصرِبْ عىل املوِت إاّل قلياًل

وَأْمِهْل ناراِتم

أْمِهْلَها .. إْمَهااًل جياًل

ها ِمفتاُح إْذ بَك غابٌة ُفلُّ

َتْرميَك فُيزِهُر الَعْوَسُج

وتْرُكُض فيَك آياٌت
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فُيْشُق الّنواُر

تناُم مالئِكُتَك عىل ُسْهٍد

ُم عىل ما فيَك ُيَسلِّ

َفَحيِّ عىل الَفالِح

َخاوِة باْسِم الرَّ

َواالْنتِظاراِت امُلغويِة

ابئنْيَ ْبننَِيَّ من هياِكِل الصَّ أَلََ

َة اجلامِجِم الَوِقَحَة َتلَّ

َل الريَح َتِسفُّ َرمَل ُغثائِِهم ِجّ وأَلُ
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ومن َدِمي

وبدمي

ْرَقنيَّ عاليًا حيُث ُعالَك أَلَ

ِئ باليقنِي زهرَة الّنوِر امُلَتوضِّ

إْذ ُكلِّ عْذراُنا

َة ُشْطآِنا أنَّى َرفَعْت جُلَّ

أنا الكْبُش

وأنا النِّداُء

دمي وأْقراُنه

ِظالُل االْحتِفاِء
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وِق ال أْخِصُف ورَق الشَّ

عىل عْوراتِِه الُكْثِر

ا امُئ لِريِّ وأنا الظَّ

ها  ُص ُنْدرَة َنصِّ أَتفحَّ

يت العْشَ ُب وَصايا َجدَّ وُأقلِّ

وعىل َخدِّ راَياِتا

أريض الَبهيُِّة

أُدقُّ َخرائَِط احلقِّ

َجِل فوَق َهياكِل الدَّ

َبايا ُق لرقِص الصَّ ُأصفِّ



75

 املْنُذوراِت للَوْعِد

ِة النَّهِر َأْن مْن ضفَّ

باُح ُل الصَّ ُيطِّ
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َمقاُم الكالم

هَي ُغْدراُن الكالِم الواِرَفُة

َأْمُهُر َورَقَها

ؤاالُت َفَتُحطُّ السُّ

وَتْسَتِعُر الَقوايف

وَأْنَسلُّ إىل النُّضِج

اَزِج إىل مقامِه الطَّ

َفُألِقُم ناري ُحروَفُه

مِت َوَأْستلُّ إِْزِميَل الصَّ

َأُدقُّ َمطاِرَق أياِمِه اخلائِنِة

رَب َوُأَريبِّ الصَّ



77

َأقرُأ عىل َمْهٍل

آياتِِه الَواثقِة

َأَتبتَُّل يف ِحْضِن َترانِيمِه

ُم باْلتاِمَعِة الَبياِض وأتَيمَّ

وِر ِة الّناِر والنُّ َجبِلَّ

فَأْحِضُن َذَهَب الَعْفِو

وَأْرعى ُعْشَب اأُلْمنِياِت

عىل َمْهل ..

ريِق َأكِسُ ِحجاَب الطَّ

َحَمَة اأُلغنيِة ُر َحْ َوُأثوِّ
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عىل َمْهِل ...

ُأشِعُل َعَناِصي

وَأرُفُل يف ثوِب الَعافيِة

َضاّلً بالكالِم َشَجرًا ُمْ

هَو املاُء الَعيِصُّ عىل الَقوِل

واملَائُِج َدْومًا فينا

ُل َله َأجَتمَّ

ُم أنَفاَسُه وفْجرًا َأَتَنسَّ

افئَِة َة الدَّ ُألِقي عليِه التَّحيَّ

َأَمسُّ َوداَعَتُه احلانِيَة

وَأْنُجو ِمَن الَغَرِق
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َمقاُم الُبْهِت

ُهَو الُودُّ

بِه اأُلْنُس

وحَلُظ اهَلدايا امُلَزْعَفراِت

َعَتبٌة بال ِمْفتاٍح

َولُه اْبتِساُم اخَلْفِق

إْن َدَنا أو َجَنى.

وُق هَو الشَّ

َيْشَغُل النَّْبَض

َتبُّ ِرياُحُه َفَتْعَشْوِشُب اأَلصابُِع
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ابِئ ُق مُلَُع دمِعِه الصَّ وُترْبُ

هَو التَّوُق

اٍن َأْسٌ مْن غرِي ما َسجَّ

َحسيَدُة املاِرِق

وريُشَك امُلْنَهُك

َدْنُوَك ِمنَك

َرجاُؤَك فيَك

إْذ ال َيراَك حنَي َيراَك
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ُهَو الَوَلُع

َجْفٌن بال نوٍم

وعنُي ُبٍْت الذعة

ٍع نِْصُف باٍب ُمْشَ

ِقفٌل بال ِرتاٍج

ُخطْوٌة بال َمراِجَع

َتْيَمٌة زرقاُء بال َشْهقٍة

َيِفُّ لُه القلُب

وَيْفَقُع لوُنُه الَيُس النَّاظريَن
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هَو احُلبُّ

أسئِلُة َشْوٍك

ماُء املَعنى

اْعتَِذاراُت الَعناِص

وجُهك الذي هَو ليَس منَك

َك الذي هو فيَك ُكلُّ

ِؤ َهيُّ ُسورُة التَّ

وَنحلُة الَيَعاسْيِب الَفائِقُة

َغْفوُه الَقتيُل

وٌج ِحَجاٌج جَلُ
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واْنتِصاٌر عىل املوِت بني َيَدْي الُعمِر امُلساِفِر

قرُب أْشَباِهَك

ُة أشباِحَك جبِلَّ

َقناديُل اهَلَذياِن

وِحْضُن امُلكاَبدِة

حوِب ِسْفُر الشُّ

ِد َنهُة التََّمجُّ َوَنْ

وال صْوَت يعُلو صْوَت قلبَِك

حنَي َتْلَتفُّ عليَك املََداراُت

وَتِرُّ التَّفاِصْيُل
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الَة عىل ُخشوِعها مثَل ماٍء َيُضُّ الصَّ

ُه يُد العابِد لَيْجفَل حنَي َتَسُّ

ِر َذكُّ ليهِذي بالتَّ

فاَحِة األوىل بِشكِل التُّ

لَِيعُلو وَيفِديَك

ي بَك يْسِ

ي عنَك ُيَسِّ

هو قيُس الليِل ولْيالُه املَلْيَحُة

ِة الَباَلقْيِس َر عن ساِعديِه يف جُلَّ هو النَّهُر َشمَّ

يكُتُبنا
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فنمَنُح اجُلنوَن ِظالَلَه

َيْمُحوَنا

ْيَل َفَنصرْيُ اللَّ

يِل ُكلَّ اللَّ

يُخ هو الصَّ

وَفنُّ ِقراَءِة الَقلِب

ُح اأَلْبَجِديَِّة ُه َترنُّ َلَكأنَّ

ائُغ وِعَنُب الَفِضيلِة الزَّ

ُب َزْنبُقُه وُياِجُر ُه اْمتَِحاُن الَوقِت إْذ َيْنَسِ َلَكأنَّ

هَو احُلبُّ
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وْرَدُة الُعْمِر

وَزنبُقُه امُلخاتِْل.




