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 شذرات
 أبدا تكوني لم

 النساء أروع

 النساء أذكى ال و

 النساء أنقى..  حتى ال و

  لكنك  

  المرأة   كْنت  

 أ ْحب ْبت   التي

********************* 

ْثت  :  قال تْ  ر    كله جسدي ح 

  تخافي ال: ق ْلت  

       ...خضراء يدي إن

******************** 

 األمل على هل:  قالت

 جنبك في أطمع 

  الذي أنت  

  أوجدني بالشعر

 سيدتي يا الشعراء:  قلت

  يملكون ال

 الجنة ال و النار ال

  ربما
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  ظلي هو

 فيك استهواني الذي

******************** 

 لست أنا

 محب سوى

  أهيم

 صلواتي تحملني حيث

  الشعر و

 األخرى الفرصة هو

 ...للعاشقين

 نرجسية أنت و

  الغرق حد

    المرآة داخل 

******************** 

  جئت   إذا

 الشمس عن تبحث

  ابتسامتي على

 فاحذرْ 

  الشمس إن

 دخيلة ابتسامتي على

***************************** 

  أ م ر وأنا

 شارع بأجمل
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 العالم في

  متعلقة أخالك  

 ...بذراعي كالدالية

**************************** 

 علي تطلين حين

 ذراعي لك   أفتح

 كطفلة داخلها فتقفزين

 البحر أمواج تستجدي

************************** 

 عيني في يوما كنت  

 عيني يقطن الذي النور

 أنفاسك   كانت و

  مني يفوح الذي العطر

  تبتسمين حين كنت   و

 علي القمر يطل

 سعدك يا: غيرة يغمزني و

 عني الغيوم فتنسحب

************************ 

  علي أعيدي

  البحث لهف

  الوجوه كل في

 أحبها امرأة وجه عن

 علي ضيعت  
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  الشوق لهفة

 االنتظار و الترقب و

 ليالك أنا:  قلت   إذْ  خدعتني

  أكثر خدعتني

  بي سلكت   حين

 المسار غير المسار

************************ 

 هكذا أنا و

  أمل قيد على أزال ما

  أنها أعلم ألني

  ذكراي قيد على زالت ما

 أنها و

  ستأتي حتما

 : يقين صفيح على هي و قالتها

  الكون في ما كل "

  يختطفني

 "إليك يعيدني كي

****************** 

 :باالمس صرخت التي تلك

 ...تعرفني؟ ال كيف

 القاسية: فقلت

 العناد جذور في الضاربة

 العطاء أنهار الحاملة
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 التفرد حد الجميلة

 :باألمس قالت التي

 العصية أنا

 الماء أنا

 الشعر أنا

 موعدا تضرب أن لك فهل

 المساء هذا

 ال,,, تراني كي

 كلمة من تسقى كي بل

 هكذا تموت ال و

                                                                                        الرجاء باب على واقفا

**************************** 

 نقرت التي العصفورة

 نافذتي على 

  خطابا وتركت

 كالخطابات ليس

  السدوم النهر خطاب 

 إياها العصفورة

 اليذبل وردا لي قطفت التي

 "السبيل جنان" قصب من

 يصوم الذبول عنه وردا

 القمر حاد التي تلك

 عينيها لون عن
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 شفتيها البيضاء ابتسامتها وأكلت

 النجوم مواكب كل فغارت

********************** 

حْلت   ر   عنِّي و 

نّي العمر   كل   أخْذت    م 

 يوما تكوني لم وكأنك

 قلبي خفقان وال يدي ال

 عيني وال

 كأنك و

 هنا من مر طيف

 يْحملني ولم

  لك   قطفت   يوم تذكرين هل

 العناد نجمة

 الشمس وبسمة

  البحر ولون

 شفتيك   رمت   وحين

 عني إليك  : بدالل قلت

حيل   ب رغم     وجه ك   ر 

 اطمئني حياتي يا 

 حبِّك   ب عد   م ن

 حب   كل  

 أكثر   يعد لم

 لحن صدى من
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*************************** 

 ظفيرتها يا

 الرفيع األسود الشالل

  المخملي مجدها يا

 البهاء تحتها ظالال يا

  لألنوار فوارة

  المدى تغزو

  البهاء بقدر ارفعيه

 بروائحه كسري

  الهواء  في العطر طغيان 

  ينشد كيف علميه

 للواقفين الشعر

  الخوف حافة على 

 الرجاء أبواب و

ها يا ْعر    الذي ش 

 سواده على العصافير تحط

 الوالء فروض تنشد كي

***************************** 

  نحب الذين بعض

   دهرا نمل ال

  بأعيننا نعبئهم أن من

 الروح باطن إلى يلجوا كي

  تستحقين ال وأنت
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 إليك أنظر أن حتى

***************************** 

 ينتهي ال الحب كالم

 فقط ليس

 األحمر اللون لطفرة

 الحب عيد في

 الزاجل الحمام لتقاعد ال و

 طويال الحب خدم الذي

 التي اللهفة لفرط ال و

 العشاق عليها يصبح كان

 البريد ساعي ترقب في

 حتما وال

 الجوال لنداء

      الذي

 المسافات كل اغتال 

*************************** 

 : ق ْلت  

 بالصمت أو بالضجة "

  قلبك    منك   سأنزع  

ر فْ  و  "أ ْنص 

؟ سألتك حين و  ل م 

 كتفيك   فوق من لي نظرت  

 :بكبرياء قلت   و
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 "غيري تعشق   ال حتى"

**************************** 

 حبك   من تبقى ما

 دخان من بسيط شيء

 حبك   من بقي ما

  سوى يعدو ال

 مكدس غبار

 الذاكرة زاوية في

  نكون   بما شبيه

  سنة مائة بعد

 وفاتنا على

*************************** 

  ماء كأس أنت

 تنتظرني

 الطريق نهاية عند 

  مطحونة أقراص فيها

 ترسم

 الغشاوة من أشكاال 

*************************** 

  أختبر  

  الجمال إمكانيات كل

 جسدك في

  وأنا
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 كالمك دهشة أعيش

 العابر يطاله ال الباقي

  لغتي أحمي أنا

 وشيك انتحار من

 بسمتك   قمة على تجلى

 الزلزال ت طلقي ال

 فقط أنا

 ممكنة تكوني أن أريدك  

************************** 

  نامي

  ت ْختار ين    مكان أي لك  

د ي م ساحة   على س    ج 

ل   أ وْ    ث ْني ة  أ ية    داخ 

 خاطري في

 صفحة أية ف ْوق   أو

 خيالي في 

ْتما     ح 

ت ْست فيقين     س 

 سرير على أنت   و 

ف   أكثر   في  الغ ر 

نونا   اد ي في ج   ف ؤ 

******************************* 

ر ل ْست     قلبي يا ب قاد 
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 ... أ ْنت  

  ق ليال   ل وْ  و  

  ت ْنس ى أ نْ  قلبي يا

ع   و   لذا  اْلق رارات   ك ل م 

ْعت   ق دْ  ها ج   ...ر 

ل   ة   ت ْحم  ْرد    الت ي اْلو 

راء     ظ ْهر ك   و 

ْيت   ي ْوما   م   ...ر 

يل   ْند  ب لل   ي د ك   في اْلم   م 

  ي ْشه د  

نْ  ْجم   ع    الدْمع   ح 

ْفت   الذي ر   ذ 

********************************* 

  بربك أنت من

  تطرزيني حتى

  الجرح هذا بكل

  قصيرة لحظة في و

ب ي   ت ْسك 

  العنيدة ذاتي على

ْره م     التالشى م 

  كالملح فتذوب  

 المطر  سياط تحت

  النار  
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  الفصول   كل تحرق  

  القلب نبضات في

ي بقدر و ع  ج   منك و 

  الوجدان في حبك ي ْسر ي

************************************ 

 اليوم ذلك في قصيدة لك   كتبت  

  العيون قصيدة تحبين كما رسمتها

  الحائط على علقتها وبالفرحة

 صباح كل عينيك بها وملئت

 : همس في قلت و

 المجنون هذا أحب..  أحب

  جنونا أكتبه الذي كان إذا 

  الجنون هذا حلوتي يا في ما فأعقل

******************************* 

 قلبي البحر لفظ قد ها

يع ْته      مضض على موجاته ش 

 اآلن هو

ْلقى الشاطئ رمل على   م 

  ي ْست ْجدي

 ت ْلت ق ط ه   أنْ  إما

 بالمحار المهووسة يدك   

  يتماهى أن أو

 ...التكوين عنصر في 


