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 يْحلو لي أن أنفض  

 ..عنك  ُغبار  األّيامْ 

 أْن أْقرأ   فيك  

ظاٍت غافيةٍ  ماًء من لح   س 

ِر األْحالمْ  ج   ..في ش 

 أن أرُكض  فيك   يْحلو لي

 وأصبح  غيمة  ِشْعرٍ  



 ..ُتْنذُر باإلْلهامْ 

 يْحلو لي أْن أكنز  

 الخْضراءِ كلَّ براعمك  

 عميقًا في تْربِة أْحالمي

صاةٍ  ح   أْحُضُنها ك 

 ..في أْنهاري 

 يْحلو لي أْن أرُشف  

 ..ُقْبل ت ك  المائّية  كالعصفورْة 

 ترُقُص فيها جناحاي  

 كينبوٍع 

 ..تْغُطُس فيِه البلَّورةْ 

*** 

لَّق    يْحلو لي أْن أت س 



 ..قمَّة  أْشجاِرك  أحيانا 

ت ك    الحْمراء  أْن أقُضم  ُتّفاح 

وِق   لنْجم ع  في ف ْصِل الشَّ

 ...فصول  هوانا

 يْحلو لي

 أْن أْست ْقِدم  فيًك الزَّم ن  المْنِسيَّ  

 ك ب ْحٍر 

 كي ُيْصِبح  فينا الم ْوِعدُ 

 ..أْمواجًا ت ْعُبُر ُشْطآنا 

 و قصيدُتك  المائّيُة 

 ت ْغُمُر كلَّ وجودي

ْرِف  ُح في ن ْبِض الح   و أنا أْرش 
 غْيومًا 



 ..و ُدخانا 

 يْحلو لي أْن ت ْحِمي ني

ْهراً   ِبِشغ اِف جنوِنك  د 

ماِء ف راشاتي   ...كي تْأُخذ ني ن ْحو  س 

تي ح  أجنح   يْحلو لي أْن ت ْمس 

 بِدماِئك  

ل  فيها  ك ي ت ْصه 

 ...آهاتي 

ماٍء ساِبع ةٍ   ُخْذني ِلس 

 ت شر ُب فيها مرآُتك  

 ينبوع  الّشوِق الساِكن

 ...     تي في ِمْرآ

ل  ُكلُّ ُلغاِت األرضِ   ك ي تتحوَّ



 إلى حْقٍل مْن ضوءٍ 

 أقُطُف أحرف هُ 

فتيك  عطوراً   من ش 

 ...وأم انا 

*** 

ط ن   ْلبي و   ق 

ْعب ِدِه أمنية    في م 

الةً  يف  يحطُّ ص   ُقل ك 

 ..من آياٍت مْحمّيْة 

يف  تصيُر األْرجوحُة فينا  ُقْل ك 

ْيم ة  ِعْشٍق وْردّيْة؟   !..غ 

؟: ُقْل لي   م ْن أنت 

 !و أْنت  أنا



 

 في ُكّلي،

 أو ِمّني

 !..أو ب ْعضي؟

؟: ُقْل لي   م ْن أنت 

 !...و أنت  أنا؟

 م ْن ن ْحنُ : ُقْل لي 

د  ِمنَّا يعرفُ   و ال أح 

 ..أين  أناْه 

 ك ِلماتي أنت  

ل ْيلي أنت    و  

ُتربُة ف ْجري   و 

باحي قناديُل ص   و  



 والّصفحُة  أبدأُها فيك  ،

بيِّ األْحم ْر   ..بِحْبري العر 

 ُقْل كيف  تناغ ْمت  ِبِشْعري 

ريقٍ   إيقاعًا مْسكونًا بح 

 ُيْشِعُل فينا ن ْهراً 

 !..كالُحُلِم النَّاصِع أْزه ْر ؟
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