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 الضوء صهيل

_____________________ 

   خيول  

   وضوء  

   وليل  

   ...وغربه  

، وبرق      شفيف 

   !... أيحمل  ومَض األحّبه؟ تراه  

   وأصحو... أنام  

   الزماَن اصطخاب   كأن  

   مرير  
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   !...وظل مه  

   هناَك مع الفجر   وكانَ 

   حلم  عصي   يرقص  

له   دل  قب     ...وته 

   الثواني، تضيء  

   ارتعاَش الورود  

   َفين زاح  هم  

به      !...وتخضرُّ تر 

   تمرُّ  خيول  

، وليل      ينام 

   صمته  كالحنين   على

   ربيع ، وروحي

   َتصاعد م ن  آهة  
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   ....كالحمام  

   سأه مي هديلا 

   وصب حاا 

   ...وورده  

   أفّتح  ضوئي

   وأنشد  زيتونةا سطعت  

   !...م  الظل في

***   

   وردة ، دمي

   الصحارى  في

   وعيناَي نافذتان  

   تلوحان  في الّريح  

   والوق ت  ح ب  
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   وشعر  

   يجعل  األرَض، فمن  

مي    بأفراحها ته 

   !...ضوء  الهيام ؟ تحت

   سأحمل  قل بي،

   راحة   على

   حنين   من  

   إليَك، وأمضي

   وطن  ضوؤه  اآلنَ  إلى

   نّوارة  

   !!!...للغمام

 

***** 

 

 



8 

 

 ونشيد حلم

____________________ 

   حلم

   سأحمل ، كم  

   االرتحال   في

   جنوني،

؟ جنونَ     !الكلم 

   سأعزف  لحني الذي، كم  

   حريقكَ  في

   من الحلم   أب هى

   !فوق الحطام ؟ ينهض  

رة  األف ق   ها    أنا جم 

   مداكَ  ناري 
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   وعيناَي من رغبة  

   ..وسلم  

   يقف  اآلَن، لم  ح

   نافذتي قّدام

   زنبقاا أخضراا 

   وي غّني،

   !!الغمام   ضياءَ 

   نشيد

   سنن شد  أشواقنا، كم  

بةا     رغ 

؟ من      !ضياء 

   نوّدع  في الّصب ح   كم  

   أن جَم أسرار نا
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لم      ونفّتح  كالح 

   عت مة   في

   !وان طفاء  

   نغّني، كم  

   ألعماقنا

   تهيم   إذ  

   ي عشق  القل ب   ابم

دة   من      ور 

؟ أو    !فضاء 

   طليقان  نحن   ها

   وأشواقنا كالربيع  

ده   يفرُّ     ..إلى ور 

   ،..طليقان   ها
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   روحان  ينفلتان  

   الخوف   منَ 

أة      يبتعدان  إلى هد 

   !فاتنه  

ّرة   هيَ  ماق نا ح     أع 

   ..وشموع  ت شّعل  أسراَرنا

نا، هي ذي    روح 

   َصَخب  

،    وقناديل  يرقص 

   الحنين   فيها

   ..إلى حل منا ويمضي

   قريبان  نحن   ها

   وأقرب  من نب ضة ،
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   ....شوقنا جمعت  

   غريبان  نحن   ها

   حدائقنا اآلَن،

   طافحة  بالزهور  

نا صاخبه      ..وأناشيد 

   في أّول  الحل م   نحن

نية  مورقه      ..أغ 

   في آخر الضوء   نحن  

   !!...ة  راعشه  زن بق

***** 
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  نورسة الشعر

_______________________ 

   نورسة ،

   جدلت ها الشمس  غباراا 

   ..وخيوطاا من  غربه  

*   

   شاعرة ،

   نافذةا، فتحت  

   الليل  الطاغي في

   كالبركان  

مه      !....وأيقظت  الّنس 

*   

   ويداَك سماءان  
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   َفَمن  أعطى هذا الورَد،

   الباهي

؟    !ليديك 

   أعطاَك الغبطةَ  َمن  

رعها في روحي كي    تز 

؟ فأطير    !إليك 

*   

   عيناَك فضاءان  

طى الحرّية،    َفَمن  أع 

   للغزالن  الول هى،

   تتقافَز، كي

   ؟!عينيك   من  

*   
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   وشفاه َك،

، هار  من ح بّ     أن 

   غابات  من لوز  

مي    وفراشات  ته 

   وتحوم  

   !عليك   وم  تح

*   

َك، هل فاس     تأ تيني أن 

   ضياء  الكون   عبر

   وأحلم  النورسة  

   !...البيضاء  

*   

   تأتيني أحلم َك، هل
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فة   مثلَ     طيور  الله 

َك،    فلتتوّقف  أطيار 

يح   في    شجر  الر 

   ت غّني غابات  األرق  

   البشريّ 

   !...الخضراء  

   الشاعرة، فأنا

   آلَن،الطالعة  ا

   فرس  الغربة   على

   ..سمائ كَ  نحو

   صهيل   نحو

   !!وضياء  

***** 
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  جذور النخيل من

____________________ 

  (روح الشاعر عبد الوهاب البياتي إلى (

 

،    شاعر 

   جذور النخيل ذراه   من

دة      ونشيد  صباحاته  ور 

   !...والربيع  سناه  

، فلمن      هذه الكلمات 

   ير  نّوارةا تطا

   !....أساه ؟ في

، ولمن      هذه الروح 
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   بأنوارها باحت  

؟ لتغطي    !سماَء الوطن 

   نسَج الّنارَ  ولمن  

دَ     والور 

؟ كي دهي بالكفن     !..يز 

   من جذور  النخيل  ذراه   شاعر  

   شّردت ه  المنافي،

نتهاه   إلى    !..م 

   ضوءاا، صار

   الحزن   مع

   والكون  

ت    رسلت  بالفريد  واس 

   ..رؤاه  
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، يصرخ      الفجر  والماء 

ح ب  الهائمه ، في    السُّ

   ..غريب   يا

   نرّد عن القل ب   تعالَ 

   الخراب   زحفَ 

   ونوقد  للروح  

   صفصافةا من حنين  

   إلى الفجر   تعالَ 

   القصائد  تبكي، حيث

   كشاعرها

دةا ذابله      ..ور 

   :الراحله   يقول  لعائشة  الوردة   َمن  

، إنّ     نجمتها دخلت 
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   !..نوافذ أحلمنا؟ من  

،    واستراحت 

مره ؟ على    !أحرف  مق 

   :يقول  ألحلمنا َمن  

   ضوَءك  الحر   انفثي

   نوراا 

؟ لعرس      !...السماء 

   رفي كالنخيل  ذ  وا

   ..المساء   دموعَ 

، إّنه      الحبُّ يومض 

   !الليلة  المع تمه   في

   :قول  ي َمن  

   !األمل ؟ يعيش  
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   ليروَح هنا الشعراء  

   جّنة   إلى

   كلم  مضيء   من

   نئنُّ  ونبقى

   ونحرق  في روحنا،

بل      ..هنيمات  الق 

   :يقول   َمن  

   !...األمل ؟ يعيش  

، ها    هنا شاعر 

   منافي الغضب   من  

، صوته   ر     الحرُّ فج 

   إلى قّمة   تسامى

   !....صب  والقصائد  بوح  الق
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   فاع صفي يا رياَح القصائد  

هر   دّكي    جباالا من الق 

   والظلم  

   ..والمهزله  

علةا، طعي ش     واس 

   ..مدى روحه  الذاهله   في

   :تراه  يقول   هل

دكم      اذرفوا ور 

   كلمات  

   !...قامتي الراحله ؟ على

   هو الشع ر  : يقول   أم

   والح بُّ 

   !والّزهرة  الماثله ؟
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   فاق طفوا شمسكم،

   فضاءاته   من  

   واسطعوا في منافيه  

بله   ق     !!..نّوارةا م 

***** 
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  في عام  جديد صحوة

___________________________ 

   عام ،

   فيه  الموسيقا تصحو

   ..لتلم  رؤاك  

   من ثلج  الصيف   ف  دَ ن  

   ت سابق  في روحي،

كاَن نداك      ..بر 
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، أحمل      في كفي 

   سماءا 

   وطناا 

   ألقى في الح بّ   كي

   ..خطاك  

   فإليَك دمي

بقني    وصباحاتي تس 

طَع بالشمس   كي    تس 

رَق في غابات      وتش 

   ...هواك  

***   

،    زّوادة  صيف 

رعني في حّمى األعوام      تز 
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رى الّنار      وخيوط  من  ذك 

   علني جسداا شت  

   تن سجني شاالا  أو

   ..أل دّثَر روَحك  

   ،مرتعش   عام  

   بعصافير  الحلم  

   َتطاير  في صخب  

   وجنون  

   !...وتنّور  ق لبك  

   يتهادى، عام  

   قطار  الرغبة   مثل

   ..ينام   ثم

   روح  ول هى، وأنا
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،    إيقاع  أبدي 

   يتنامى

   يتهادى أو

راَب حمام      !!...أس 

***** 
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 ف  غَ شَ 

__________________ 

 

َت وروداا  حينَ     تفت ح 

ري  في    صد 

ت  جماَل     ..للا  عانق 

تعشت  شفتاَي نقاءا     وار 

   ثغركَ  في

   وابتهجت  روحي،

   ضوءاا 
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   !...ومتاه  

   غفوَت كنورسة   حينَ 

   بيضاءَ 

   كتفي   على

   لتني الموسيقا،حمَ 

   ملك  ي سرقه   مثل

   طفولته   سرُّ 

   !...ونشيد  مداه  

   وطني الهارَب، يا

   نبضات القلب   من

   ..إلي  

   ّولَ وطني األ  يا

   واآلخرَ 
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، يا نية     أعذَب أغ 

   ت ب حر  في صوتي

   ..مدائن حبّي األّول   نحو

   زهرَة ح بّ  غجرّيه ، يا

   ت شرق  شمساا 

   .بلدي األجمل   فوق 

   وطني الهارَب من نبضات   يا

   القلب  

   زه ر   إلى

   ..ونقاء  

   للقل ب  ضياء   كن  

   !!...للقل ب  ضياء   كن  

***** 
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 الطفل الشهيد نشيد

________________________ 

 

   من  دمي، طالع  

   ...كالسنا والحنين  

   في الفلة  قطاة   جسدي

   تحوم ، وروحي

   وردة  على

   ....أنين   من  

  



32 

 

   صوتكم   فأنا

   جرحكم   وأنا

   ما تبّقى لكم   وأنا

   !...زهور السنين   من  

***    

، لماذا    أموت 

؟ بل نية     !... أ م 

، لماذا    ق تل ت 

مله ؟ بل    !... بس 

   جروحي، لماذا

   !... جروحي؟ تظلُّ 

، وكيف    الطريق 

   !... الزل زله ؟ إلى
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***    

   من  دمي طالع  

   الضوءَ  أرسم  

   ...واللغَة الّرائعه  

   من دم  الشهداء   طالع  

ضنا، ومن      أر 

   ....سن بله

   فاحملوا جسدي َعَلَماا 

   وكتاباا 

لم ب له  وغّنوا ألح  ق     !!...نا الم 

***    

   الصباح   يجيء  

   ليحمَل روحي كصفصافة  
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   ...ضياء   من  

   الصباح   يجيء  

عاا  تراني    أأذرف  دم 

   قمر  ين طفي على

فع  في الّريح   أم      سأر 

دَ  ؟ ور     !... اإلباء 

   الصباح   يجيء  

،    وقل بي رفيف 

   إلى وطن  الح بّ   يحنُّ 

   .!..والكبرياء  

***** 
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  اشتعاالت في فضاء مغتربة

_____________________________ 

  رؤى 

   حلم  

؟ أم    !....منام 

دةا  زارني    طيف ه  ور 

، ومضى    شع لةا

   !...غمام   من  

بة  وانطفاء   آه      من  غر 

   ي ب عثر  روحي

   أّيها الضوء   فيا

د      ذراعيكَ  م 
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عل  تلَل الظلم      !!...واش 

  حب

   أمواج  الشوق   هذي

   تطاردني

بة      وعباءة  ريح  الغر 

   تل بسني حزناا 

   وجراحاا 

فار      ....وتلحق  ميلدي األس 

عل  أضواَء دمي ها    أ ش 

   ونجوَم سنابلَي العط شى

   وأموج  ملك  أبيَض 

   كالحلم  

   ...وأه مي طيَر بحار  
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   تل مس  روحي، ها

رار  الرعشة      أس 

   روحكَ  في

خل  نجمةَ     صب ح   أد 

   عينيكَ  في

   !....وأق رأ  ميلَد األسرار  

***   

ّــ     ــعرالشــ

   يا شعر  وجودي   لأشع  

   ...واطعمني من  ثمر  الدهشه  

   يا شعر  وجودي   أشعل  

لا، رعني نخ     واز 

ل  الضوء   في    حق 
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   ...األبدي  

   توأَم روحي يا

   بظللكَ  ذ نيخ  

   حّركَ  أو

   نداوة  روحي نحوَ 

   أ ل قي في الّروح   كي

   ....سَماك  

   ع ر  إليَك دميش   يا

   وفراشاتي

   !...وجنون  سناك  

  الغجري 

   سأجيء  إليَك سحابه  

   سأخّبئ  نب ضي في كّفيكَ 
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   ...كدالية  ول هى

   مغ روس  بالّنور   أ فقي

   وفضائي نحوَك،

ب      ...حبور   در 

   فاف َتح أعماَقكَ 

َنحني ضوءَ     كَ وام 

   قمَر الح بّ  اللهب   يا

   حّبي يا

   نبَض جنوني يا

   سأجيء  إليكَ 

   !!....إليك   أجيء  

***** 
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 اللهب طفلة

________________ 

   ( إلى أطفال العراق) 

 

   ي غّني لع صفورة ، َمن  

   !....جر ح  النخيل ؟ فوقَ 

   !....ي غّني النخيَل القتيل ؟ َمن  

   عندي زهور  السماء   ليس

   الرداء   عندي خيوط   ليس

ر  أنواره ، عبثاا     ين زف  العم 

   !...العراء   في

ماا،صار خب زاا ولَ  جسدي    ح 
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   ....الغريب   وف  جَ ل  

صياء  وح      !!...ّراسه  األو 

***    

   ....جئتكم  كالمدى والحنين  

ن   إن      قل بي على وطن  الحز 

   ....الّسنين   يب كي

دةا     فادخلوا في دمي ور 

   جذوري،واخرجوا من 

   !...قّمة  الياسمين   إلى

***    

ساا، ن  م      دمي المتصاعد شم 

   أ غّني لكم  ألمي،

ع  الّسعير   تحت    ....لس 
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   سنا أهلنا، يا

   ت رى يط لق  الخيلَ  َمن  

   والزل زله ،

   مدى صوتنا العربيّ   في

؟    !...األسير 

***    

   جئتكم   طفلةا 

ت  بل أ منيه      وكبر 

   !...فن ت  مع الوطن  الّسن بله  ود  

حو طفولة  روحي كيفَ     تص 

؟ عَل بعَض اللهب     !...لتش 

عل  أعماركم  بدمي كيف    أ ش 

ع   دَة الدم     وأ قاسمكم  ور 
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ن      والحز 

   نّوارةا 

؟ أو    !...شغب 

   !...تط لق  روحي أزاهيَرها؟ كيفَ 

، كيف    أرفع  في األف ق 

   !!...أ غنيةا من  غضب؟

***** 
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 أسئلة الغربة

__________________ 

   غ تربه  م  

؟ أم    !...مغ تربون 

تح  هذا الجرَح العربي   َمن      يف 

؟    !..السائد 

؟ َمن   سر  قيَد العربيّ  الصامد     !...يك 

   جوع  األرض  ... الغربة  

   ...للحّرّيه   وتوق  

ر  واحد      الغربة  قه 
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، ودم   ب     يم شي فوَق العش 

طل ، دم      يه 

   جرح  األق صى من  

،    ويعانق  أط فاَل الضوء 

   أطفاَل الحجر  المنسّيينَ 

   !...جرف  الّنار   على

   آَن لهذا الحجر  الباهي كم  

طعَ  أن      يس 

   !...نهار   مثل

، آنَ     تصير  األحجار 

ق      قصائَد عش 

   ...وغريداا للحّرّيه  

، آنَ     لهذا القمر  القدسيّ 
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   الطالع  

ل  يرس أن      َم أحلَم الطف 

   !!...العائد  

***    

   غ تربه  م  

   !!...غ تربون  م  

   والغربة  في زمن  السيف  

   المترّدي

تل  في الروح      تق 

   !...زهوراا وَسماء  

   آَن لغربتنا، كم  

د   أن      تن سَج أعواَم الور 

   وتغ مَر ساحات  طفولتها
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   أوطاناا 

ل   من      نخ 

؟    !...ونقاء 

   آَن لغربتنا، م  ك

   تبدَع فجراا فينيقي اا  أن  

   آخرَ 

؟ من      !!...شم س  الّشهداء 

***** 
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 انكسارات وحلم

_________________________ 

،غضَ     ب 

طع  فيه      تس 

قاء   خيول      …الّشهب  الزر 

وي  ب  غضَ     يه 

   تك تمل  اللع بة   هل  

؟ أم      !..تكتمل  األنباء 

ل   وي، نح     يه 

ن   في    عسل  الحز 
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   الكلمات  العربّية   يل  سَ وَ 

ل  رايات      تحم 

   …!الّشهداء  

   مامات  حمر  وحَ 

نها اآلنَ     سنهاد 

بَح بيضاء   لكي    …تص 

   األحمَر يطفو لكن  

   ويفور  

   …!!ي غّطي في دمنا الّصحراء  

***   

   غابات  الوطن  المكسور   في

   أن ث ر فوضى أحزاني

، ألرى     في الروح 
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   الطفَل الغجري  

   ي سابق  أفراَس الضوء  

   للفجر  العربيّ   يي غنّ  

   …المأ سور  

   من نور  يديه   ودمي

   ي شّكلني شعراا 

   وطناا 

   وعصافيرَ 

   إلى أفق   تطير  

   …نور   من  

ر  صباحي َهوَ     نه 

   رني بيَن النب ضة  يأ س  

   والرؤيا
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   ألّكوَن بينهما،

   َقمراا 

   ورغيفاا 

   وأزيَح عن القل ب  

   …!الّديجور  

***   

؟ َمن   َتح  ذاكرَة األشياء     …!يف 

عل  ضوءاا  َمن      ي ش 

   ليل  األم وات   في

؟ ياء     …!األح 

   يهبط ، حزني

   الّريح   مثلَ 

   ت عّلقني عنقوداا 



52 

 

   ضوء   من  

   …وبهاء  

   أتأّمل  أحزاني،

   عصور  الوه م   عبر

   …وأب صر  أضرحتي

   المكسورةَ أب صر  أجنحتي 

   أب صر  شيئاا  أو ال

   ذاكرتي نهب  

   للحزن  األبديّ  

هبه  الغربة   وتيوصَ     َتن 

   والّروح  تهيم  

   النارَ  كأن  

   وأشجاَن القل ب  
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   …!سواء  

***   

   طفل ، ها

رح  في األف ق      يج 

   الفرح   غيومَ 

   …البيضاء  

   يّساقط  منها الضوء  

   يتون  وينبوع  من  ماء  الز 

   بحاراا  يصير  

   …وسماء  

   طفل ، ها

   من دفء  األرض   يخرج  

عَد في األمداء      …ليص 
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، فأرى     أسئلةا

   عينيه   في

   األرَض  وأرى 

   َتدور  

ساا     لتك مَل شم 

   !!..رئتيه   في

***   

   كنَت ربيعاا، إن  

   حلم   في

   كنَت لهيَب ضياء   أو

   فأنا،

   تربة  غربتنا من  

   نحوكَ  أصعد  
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   …قنديَل سناء  

   سأكون  لصيفَك غيمه  

مه      سأكون  لروحَك بس 

   صب حَك، أدخل  

د   مثلَ     هسيس  الور 

   ألم سَح عن  قدميكَ 

   الليل   بقايا

   الحزن  المتناثر بقايا

   …!فضاء   مثل

   …أنا أنتَ 

   ل  شمَس الحلم  عفل نش

   الواعد  

ني في الخضرة   بق     ولتس 
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   والضوء  

طاك      …خ 

   …أنا أنتَ 

   أز هر  في قلبكَ  فمتى

   …أحلماا؟

   تز هر  في الروح   ومتى

؟    …!رؤاك 

ط لي من كّفيَك جناحاا     فابس 

   …!!ألقاك   كي

***** 
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 اإلياب خيول

_______________________ 

   ، خيول  

   تراكض  فينا

، وليل      يفرُّ

   شوقنا إلى

   …كالحمام  

، وبرق      ينام 
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   ساعدي   على

   ويوغل  في القلب  

   …!غمام   زه رَ 

   الروح  برّية   هي

   للعبير  

   جميل   وتوق  

ظة  حلم      للح 

   إلى دربنا المزدهي… فهّيا

   بالطفولة  

د      والور 

   …واالب تَسام  

طو الثواني ربيعاا     ستخ 

د  في دمنا    سيحتفل  الور 
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   م  يمرُّ عليناوالنسي

   ليتركنا تائهين،

   خيوَل اإلباء   نعدّ 

   عبرت   التي

   حنين   من  

   …!!إلينا

   النجومَ  نعدّ 

   الشموَس 

   القلوب   تللَ 

، التي    اشتعلت 

   كالصباح   بيننا

   نرتمي، لكي

   …!!غريد  الكلم   في
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***   

   يديكَ  أضيء  

   نجمة  صب ح   كأّني

   …غريبه  

   يديكَ  أضيء  

، ع ر     كأّنَي في الشّ 

   َبهي   نور  

   إلى أرض   يطير  

   …الحبيبه   أ ّمي

   دماَي، كأنّ 

   طيور  

   إلى وطني تعود  

   مطراا 
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تهام      …!!مس 

***   

   عليكَ  أهب  

   …يناجي دماك   هوايَ 

مة  روحي،    وبس 

   على أيكة   تهيم  

   …سماء  رؤاك   في

   ربيعاا، سأهمي

   امة  ق على

   …وطن   أو

   ،…سأهمي

   ألفُّ بها األرَض  جذوري 

، كي    تحمَل األرض 
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   نب ضي

   ونبَضكَ 

   مز هّوةا 

   …!بهاك   من  

   على راحتيكَ  سأهمي

   ضياءا 

   توّزع  غز النها وروحي

   …براريكَ  في

   المدى شاسع   هذا

   والفضاء  ،

   يتّوجني وردةا 

   …سماك   في

د      ي ظّللني الوج 
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   والحلم  

   مضيت   أّنى

   وتن شلني من حنيني

   وناري 

   …!!يداك  

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 البحر والنار نشيد

_____________________ 

   أشعَل، َمن  

   جسدي الّنارَ  في

عَل، وَمن      أش 

؟ في    !... النار  الماء 

   نورسة  ول هى،... أنذا ها

   أتدّلى كالثمر  النابت  

   الغيم  في

   وأسطع ،

   العت مة   بين

   والعتمة  
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   ...قنديَل ضياء  

   موَج البحر   يا

   تعالَ 

   من روحي، وخذ  

   زنبقةا للريح  

ذ      من عيني  الشوقَ  وخ 

   ضياءا 

ل      للرم 

   !..وللصحراء  

   وجع  األرض   ها

َم في القل ب      تكو 

، وها    نار  الغربة 

   :تحرقني
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   صبحاا 

   ....ومساء  

   أيامي،

   من لحظات  قاسية   بحر  

   وأنا،

   أتعّلم ، لم  

   أعبرَ  أن  

   الموَج القاسي هذا

   وأقاوَم،

   الغربة   وحَش 

بع  في األشياء      ...يق 

   وضيائي،

   ح بّ   وردة  
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   أغرسها في الريح

   تمأَل روَح الكون   لكي

   وتغ مرني عطراا 

   ...ونقاء  

   أفتح  في الليل   ها

   الشوق   كتابَ 

راَر ال    نور  وأقرأ  أس 

، وكيفَ     ت غّرد 

   القل ب   في

   عصافير  الماء  

، وكيفَ     ت حّلق 

؟ في    !...األمداء 

   كاألرض   رأ سي
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   تدور  

   وعيناَي سراجا ضوء  

تتحان  العت مةَ     يف 

   ين شغلن   أو  

   الّشغف  الكامن   معَ 

، في    الروح 

ج    عناقيد  الضوء   بنس 

   وأغاني البحر  

قاء      ...!الزر 

   كاألرض   رأسي

   تدور  

، وقلبي    يترّنح 

   شراع   مثل
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مل ني، يا ر  اح     موَج البح 

   الشاطئ   نحو

   أمير  الضوء   حيث  

ب   ينام      على عش 

   طفولته  

   فتحوم  فراشات  الغبطة  

   يديه   فوق 

، وحيث      األرض 

   تغطُّ 

بح  في بحر      وتس 

   الخضرة  

   َوه َي تمدُّ يديها

   شجر   من  
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راَر الماء      !..لتلمَس أس 

   كاألرض   رأسي

   تدور  

   وقلبي،

   ي غمض  فوق الحلم  

   جناحيه  

   ...ويمضي

   وأنا،

   أتأرجح  بينهما

   !!...فضاء   مثل

***** 
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 اللهب وردة

__________________ 

   النار   وردة  

   نائمة  

   ...غيوم  الجسد   في

   وردة ،

مت      حو 

   كالفراشة  

   األ فق   في

   وجَه األمير   لكن  

   المضيءَ 
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   مضى

   !!...وابتعد  

   غربة ،

   تن هش  الروحَ 

   شوقي، لكن  

   األرض   إلى

   واألهل  

   والح بّ  

   عصفورة  

   ستؤوب  إلى أ ف قها

   وت غّني مع الفجر  

   !!..الَبَلد   شوقَ 

   غربة ،
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   وأ داري هوايَ 

   غزالة ، كأّني

   الجحيم   هذا

   إلى غابة   روح  أ

   وأ راكض  في األف ق  

   غيماا 

   وناراا 

   وأرسم  في شجر  القل ب

   تّفاحةا 

   !...َمَسد   أو

   غربة ،

   وأردُّ عذاباتها

   بالنشيد المغرّ د  
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   والحلم  

   أطلع ،

   وه جها من  

   كالحمامة  

   ت حّلق  مسرورةا  حين

   ...فضاء  األَبد   في

   هذا األمير   أيّ 

   المضيء  

   يحمل  الضوءَ  الذي

   يديه   بين

   ويحمل  في القلب  

   أشجاَره  

   الساطعات  
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   ويطلع  في الحلم  

   صب حاا 

   وبّيارةا 

   !...عبق   من  

   هذا األمير   أيّ 

   تعالَ 

   نا،س  ر  ع   إلى

   القصيدة   في

   وام ش  بنا

   أشواقنا نحو

،    وتعاَل نضّمد 

م س   مع    الش 

   !..الشفق   جرحَ 
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   غربة ،

   الروحَ  تنهش  

   أشواَقنا، لكن  

   كالحياة  

   ت عّرش  في األرض  

   يذوَب الصقيع   حتى

،    ويرقَص في األ ف ق 

   !!..الحبق   زه ر  

***** 
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 وراء الليل ماذا

____________________ 

   وراَء الليل   ماذا

م   من      نج 

   في الذرا، وماذا

؟ يلتمّ     !...من  عطر  السنين 

   موسيقاالليل  

، وأنتَ     النور 

فز  من سرير      َيق 

   الوق ت  

   في دمي يمرح  

   !...كالياسمين  

،... الليل      هذا السرُّ
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   عت م   من  

   نور   ومن  

، ومن      شغف 

   أيرسم  أ ف َقه  فجراا 

   ويأ خذني إلى روحي

   ويع صف  بي

؟    !...كإع صار  الحنين 

   الليل  حبر  

   صيدة  بحر  الق مثلما

   أزرق ،

   والموج  فيها صاخب  

   والنور  في أن فاسها،

   !!...اليقين   زه ر  
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   الليل  آه  القلب  

   آه  القصيدة   أو

   كّلما،

   الطيور   مثل

   من  أ ف ق   تطلُّ 

   .....وتغ رب  في البعيد  

   روَحَك، كأن  

   المست  فيها

   رفيفاا 

   صادحاا 

   قلبَك، وكأنّ 

ه      مس 

ها، من   د     وج 
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   ...َوَله  دفين  

   الليل  حضن  للقصيدة  

   والسماء  فضاؤ ها

   واألرض  بينهما،

طخاب  فاتن      اص 

   والّتيه ،

   عسل  القصيدة   في

   كالّسنا،

   !...حزين   بوح  

   أبداا،

   في القصيدة   سأبقى

   ت حبُّ  ما

،    كأّنني نار 



81 

 

   لتكتبني

   ثلج  البعاد   على

، َجَعت  َك اض     كأّنني أز هار 

   صوتي على

   ،...ونامت  

   نومي اللذيذ   مثلما

   مشارف  بحركَ  على

   الممتدّ  

   تيه   من  

   تيه   إلى

   أرض   ومن  

   !...بحر  األنين   إلى

   فاسكب  على روحي
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   نشيَدكَ 

، مثلما    زهر 

   ي فّتح  في الدماء  

   وصرخة  تعلو

   ي األرض  لتغ مَر قحَط هذ

د      يديَك، م 

   ألق   من  

   شغف   ومن  

   وخذ ني،

   البحر  المتّوج   أيها

   بالّسنا

   !!..والياسمين  

***** 
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 الشوق  موجة

__________________ 

    اآلَن، أدخل  

   جسد  الغيم   في

   ...قطيَع الّصهيل   أرعى

   وجراحي،

م  البراري التي،    بحج 

  موجَة القل ب   دخلت  

   فّواحةا 
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   !!..وغنائي هديل  

   وسمائي شموس  

   ذراهاأطال   أودُّ 

   وأغرس  فيها،

   دمي نباتَ 

   زن بقاا 

   وأ طارد  في غربتي

   واغترابيَ 

   ...قط عاَن هذا العويل  

   وألمُّ تضاريَس روحي

   وأجمع  أن هارها،

   تصب  صباحاتها كي

   !...صباح  النخيل   في
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   وأ خّبئ ،

   بين صوتي ما

   وصوتي

   عريشَة أحلمنا

   وأ سّمي الذي بيننا،

   الحلمَ 

   والشعرَ 

   والسحرَ 

   والبحرَ 

تحيل      !...والمس 

   وأ سّمي ندائي إليَك،

نا الذي قامَ     الس 

   بذرة   من  
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   وا نتهى قمراا،

   رائعاا 

   كروم المساء   في

   !..الطويل  

   وأ وّزع  ما بين قلبي

   وقلبكَ 

   الصباح  الشفيف   طيفَ 

دةا،    وأغرس  بينهما ور 

   ياء  ض من  

رحا لكي    يف 

   ويطيرا مع الضوء  

   طيرين  

   ...ارتعاش  األصيل   فوق 
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،    وأ زاوج 

   بيَن ناري  ما

   ومائَك،

ترابي بين    اغ 

   بقائَك في ضّفة  القل ب   وبين

   مغ تسلا 

   بالّنقاء  

تعشاا     ومر 

   يد  الشمس في

   الغزال   مثلَ 

   !..الن حيل  

، ها    أضيء  مع الموج 

   غربتي في
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   وأ هّجي اشتياقي ربيعاا 

   وأهتف  يا وطني

   وحبيبي

   !!...الجميل    

***** 
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ــة ــــوارع الغربـــــ  شــــ

______________________ 

   -قصائد قصيرة-

  شـــارع

فر      الشارع مق 

   والريح  تنوح ،

   …األبواب   على
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   أركض  في الحلم   وأنا

   عن القل ب   أزيح  

   الصمت   غمامَ 

   وأدخل  في شغف  

باب      …!األح 

فر      …الشارع  مق 

   غير الحلم   َمن  

   يطّيرني اآلَن إليكَ 

تح  في الحارات   وَمن      يف 

   طريقاا 

   كالماء  

؟ إلى    …!ضوء  األع شاب 

   …!الغربة ؟ أأنا
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   غريبة هذا المنفى كنت  

   النورَ  كنت  

   …!الّنار   وكنت  

   ،…أتلّفت  

   يطلع  وجهَك، هل

؟اليو  هذا    …!َم َنهار 

، ها    أركض 

   الحلم   في

   سأعبر  هذا الشارعَ 

   هذا األ فَق الممتد   أعبر  

ل   إلى    آخر  حب 

   التيه   في

   وأمضي،
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   يرفعني الوجد  

   قّمة  روحي إلى

 فأراَك لروحي الولهى،

   جسداا 

   …!!ودثار  

***** 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 ــــــــوق شَــ 

   فرس  

   …للقلب  ضياء  

شتها تنزل  من   فرس      وح 

   تمأَل هذا الكونَ  كي

   …!صفاء  

   أن  الروحَ  لو

   إلى جّنتها تقوم

   عنها الغربه ، تغسل  

   وتفّتح  كالشمس  

   …صفحات  الماء   على
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   أن  الزمَن اآلنَ  لو

   توّقَف عن نهب الجسد  المحزون  

   فرشت  جنوني لكنت  

ت  لروحي،    وأبح 

   تسرَق شم سكَ  أن  

   …ك  وربيعَ 

   أن  األرَض تدور   لو

   وقف ت  مكاني لكنت  

   وتسّمرت  

   تهبَط، لكي

ك   في    …!كفي  طيور 

   سأمدُّ جراحي،

   زه راا 
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   وشباكاا 

   أصطاَد مع الصب ح   كي

   …!!فراشات ك  

   قمَر الشوق   يا

   تعالَ 

   …وخذني

   قمَر الماء   يا

   يذّوب  في الروح  

   حناناا 

   وبهاء  

   للروح  سماء   ك ن  

   …!!للروح  سماء   ك ن  

***** 
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 الشــاعر

   كلمات  ،

   …كالضوء  تطير  إلي  

   كلمات  

   منها الشوق   لي

   فيها بعض  حمامات   ولي

   تهدل  

   …!يدي   بين

   من هذي الغربة   آه  

   …!كم تن خر  روحي؟ آه  

   أتراني،

   في كلماتي، أطلع  
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   رؤاكَ  نحو

   …!قصيده ؟

   أتراني،

   فوق الحزن   أسطع  

؟ كما    …!الصبح  الولهان 

،    أتراني أ شرق 

   المنفى في

،    فأراَك ت فّيق 

؟ في    …!قلبي البستان 

   :سأكون  كما تكتبني هل

   ضوءاا 

   وبحاراا 

   تجتاز  الشاطئَ 
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   تعبَر أرَض المن فى كي

؟    …!وتضيَء حنان 

   كلمات َك كالريح

   …روَحي نوافذَ  تدقُّ 

   أف تحها،

   أتلّقَف كل  عصافير كَ  كي

   فاط لقني كالريح  

   …إليك  

   توقف  هذا النهرَ  ال

   …!!!الجريان   عن  
 

***** 

 

 

 


