ديوان

ترنيــمةُُالوتُـرُُالجـريــح ُ

شعــــر
فتـوح قهـوة

إهـــداء
إليــك
يا نغـمــة علــويـة التــرنيــم
أيقظت اللحـن على الـوتــر الجــريــح
ثـم راحـت
وراء الغيــوب طيــوفــــا
تـســكب األلــم الطــاهــر
صـلــوات في كـيـــاني

فتــوح

استهالل شاعر  ..م َّل الحب
في كل لقـاء
كنت أردد أشعـار الحب المعتاده
الفجـر يـطـ ُّل على الدنيــا ...
كالشـوق المشعــل في قلبيـنا
والنور يعـود من الغـيب ...
كالبسمة تخـرج من شفتيـنـا
والشمس تسافـر في فـلـك ...
مزروع نورا ...
وطيوف حنيـن
لتـبدد ظـل الليـل القاتـم ...
والليـل حـزيـن
وتـعيـد البسمـة في عينيـك
وتـعيـد الزرقـة في عينيـك

كبحـار حنيـن
والطـيـر يغـني لألشجـار ...
أشعــار جـوى ...
وعـذاب سنيـن
وتعـود الشمـس إلى دنيـاها ...
والليـل يعـود يفـرقـنــا ...
والـريـح تـجلجـل لي ...
بتسابيح الغـربـة ...
فتـثـور جـراح
والوجـد بنـا كالمـوج ...
يلهـو بسفيـن ...
ليـس بـه مـالح
والشـطـ يــزول
والليـل يطـول
ونعـود ألول إشـراق النـور
فنعـود نردد أشعــار الحب المعتـاده

الفجـر يطـل على الدنيــا ...
كالشـوق المـشعــل في قلبينــا
والنـور يعــود من الغيـب
كالبسمـة تخـرج من شفتيـنا
***
فـدعيني ...
أنظـر في عينيك طويال ...
كفالسفة اإلغريق
ودعيني ...
أبحث في عينيك سنينا ...
عن كنـز في عينيك غـريـق
عن نور  ..في عينيك رقيـق
ودعـينــا
نـفـلت من جذب الكوكب ...
وندور  ..ندور
أحالمــــا

فى فـلـك الشمس المسحـور
ونصيـر بعيــدا
فوق الـريـح  ..وخلف الدور
ونسافـر حـول الكوكب ذكــرى ...
بمسـار الوهــم  ..وفـوق النـور
لنصير شعورا ...
فى نفـس الحلــم ندور

******

أحالم اليقظة الزرقاء
أطبق جفنى ...
وبرغـم النور الساطع
تتشابك عـدة ألوان
وتذوب إلى لون المـع
فى لون سماء الصيف
وخيوط من نـور تتـدافـع
فتكون طيفا  ..من طيف
كفـاى تعانـق كفـيـه
عيناى تالطف عينيـه
ونطيـر بال أجناح ...
أو نجري !! ..
 ال ندري !! -أصبحنـا في كـون سحـري

أو أمسينـا !! ...
الندري لألزمان حسـاب
النعـلـم معنى للكـون ...
النفهـم معـناه الفعلى..
وكـأنـا صـرنا شيئــا ...
ليس لنـا ألقاب
وكأنـا صـرنا إحساسـا ...
فى كـون غيـر المألـوف
ونعـيش حياة مجهـولـه ...
بزمان غيـر المعـروف
دنيانــا ...
ليس بها ماء  ...و هواء
ال ظـل فيها  ...أو أرض وسماء
كـ ُّل األشياء بها ....
كخيـوط من نـور  ...زرقاء
تتدافـع

وتذوب إلى لـون المـع
فتكون طيفا  ...من طيـف
لم أدر مالمح وجهـه ...
من فـرط جمال ...
وحياء
****
نتساقط في قطرات نـدى ...
فغفـــونا ...
فى حلـم واحــد
وصحـونا ...
فى فجـر واحـد
اثنان على قـدر واحـد
وتالقــا في صبح خالــد
فتمازجنــا ...
ككيان فى قلب واحــد
نتبخــر فى ضوء الشمس...
نتعـلـق بالسحـب الشـارد

يـلقينا فى قصر ضخـم ...
تتسرب منه األنغــام
تتهـادى فيه األنسـام
وتدور كؤوس من خمـر ...
التذهب باألذهان ...
وعبيــر قدسى الطيب ...
وجواري حسان
ونداء :
عاد السلطان
عادت موالتي السلطانه
فليعتليـا العـرش ...
ولتـعـزف ألحان
******

ســأرحــل
" لك الشكـر "!! ...
فجائتـني الـرسالـه
وأقرأهـا ...
ولم أفــزع
فلم تبدأ كما العـاده ...
بعنواني على المطلع
بإسمي في بدايتـها ...
بـ " يا حبي " ...
كمثل السحـر في الموضع
بأشعـار الهـوى الحيــرى ...
بألحانـك
بأشجانـك
بأنفـاس الجـوى ركـع

ولم تصنع بهيكلهــا ...
كما تصنع
ولم تختـم بأشـواق ...
تـذيب القلب واألضلـع
فلم تبدأ كما العـاده
ولم تختم كما العـاده
ولم أقرأ كما العـاده
فأقـــرأهـا ...
ولم أدمـع
ألني  ..لم يهـن دمعـي ..
ولم يركـع
***
" لك الشكـر "
ستقتلني الـرسالـه ...
وأقتـلها ...
ولم أجـزع

وهـذي النـار تأكلهـا ...
ولم أقـنــع
وتحـرقني  ..وتقتلني
وال تعجب ...
فإني  ..لست أضــرع
فكـن بفـؤادك الخشبى في أمن ...
وفي ممـنــع
ألني  ....اآلن راحلـة ...
لدنيـا أنت تجهلهـــا ...
ولن أرجع
*****
ستـصغـي الروح  ..راضية ...
للحـن الناي  ..تسترجع
لصوت الجـرح في قلبي ...
ولن تدمـع
ستحـرقني !! ...؟
سأحـرقـها ...

وأجعلها كؤوس أسى ...
وأكتـم فيه أنفاسي ...
ولن أشبـع
لكيـمــا تبـقى نيـــرانا ...
بأنفاسي التي تطلــع
وتبقى زفـرة حــرى ...
بتنهيـدي
بتغـريـدي
بقلبي حين يـصدع
وال تحـزن ...
فإنـك لن تـرى ألمي ...
ولن تسمـع
ألني اآلن  ...راحلــة
لدنيــا أنت تجهلهــا ...
ولن أرجـــع
*****

عتــاب

عفـوا ...
مازالت عـندي كلمـه
اسمعـهـا ...
ثـم اصعـد حتى القمـه
أنـت ...
يا أعظـم شاعـر حب في التـاريخ ...
لم تعـرف يومـا معـنى الحـب
أنـت ...
يا أرحـم قـلب بين النـاس ...
لـم يعـرف قـلبـك معـنى الـرحمـه
شكــرا ...
قـد قـلت الكـلمــه
فلتصعــد ...

فلتصعـد حـتى القـمـه
ولتـترك قـلبي مذبـوحـا ...
في قـاع العـتمــه
ولتهنــأ ...
ففــؤادي مكتـوم النغـمه
وقبــوري ...
قاتمـة الظـلمـه
وأنــا ...
قـدري أن أدفـن في قاع العتمـه
فلتصعـد أنت ...
فلتصعـد حتى القـمــه
****
كم كنت تقـول  " :أحبـك "
أقسمت بأنك لم تـسمعها غيـري ...
وعلى أني ...
لحبيبة كـل العمـر

وأنا من لهفـة قلبي  ...صدقتـك
ال أنكـــر ...
حاولت مـرارا أن أهـرب ...
لكن صدى الكلمات الحلـوة كبـلني
رجـع األلحـان العـذبـة أسكــرني
فأطعتــك
ومشيت على أشواك السفـح
وقتلت بنفـسي ...
رعشات الخوف ..
وكتمت بقلبي ..
أصوات الجــرح
ونظرت إليك وأنت بعيـد ...
فرأيت ضياءك مثل ضياء الصبح
فصعدت جبـاال شاهـقــة ...
وبكل قواى
انظـر ...
لثـمـت كل األحجـار يــداى

شـربت أشـواق الـرحلــة دم خـطــاى
وبعـيــد أنت ...
في األفــق بأعـلــى القمــه
تتـراقـص بين شفـاك النغـمــه

*****

ألني  ...سأمضي
سأمضي ...
فقـل لي وداعــا ...
و مــل بالطــريـق
بقلبي حــريـق
ونبضي نشيـد  ..يهــز العــروق
عصى ...
ودمعي
ٌّ
خفـى البـريــق
كطفـل تكـوم في ركـن عيـني ...
ويخشـى العـذاب ...
بقـيــد وثيــق
فينسى الذنـوب ...
ويغـشــاه نـوم ...
أميـن  ..عـميـق
فأهفـو إليه  ..كأم شغـوف ...

أضـم الجبيـن
وأرعى الجفـون
بمهـد رقيــق
وأروي أواره
فأغفـو جواره
ويذهب حـلمي  ..كماض سحيـق
***
سأمضي ...
فقـل لي  :وداعـا ...
وعـد للنغــم
ألني خـلقـت لحب السفـوح ...
وأعـرف أنـك تهـوى القـمـم
وسكــنـى السماء ...
ركـوب النـسـم
فدعـني لسفحي
وجلباب جـرحي
ألرعى الحلــم

وأحكي حكايــا الغـرام الدفيـن
بأنغـام ناي شجى اللحــون
فإني وقلبي  ..عشقـنا األلـم
ليبـقى هـوانـا ...
حكايا عـذاب  ...ولمـا تتــم
فقـل لي  :وداعــا ..
وعـد فابتسـم
ودعـني لحـزني  ..وإن لـم ينــم
***
سأمضي ...
فقـل لي  :وداعـا ..
فـراق األبـــد
فلم يبــق عمــر ...
ولم يبــق غـــد
فقد صار عمــري ...
بقايـا زمان  ..هـزيـل الجســد

وقد ضاع قلبي ...
بغـور عميــق ...
ظليــم األمــد
ألني سأمضي ..
لتصفح لروحي ...
وتشفـع لناري ...
لتبقى بقـلبي ..
والتسـتبــد
*****

مستحـيــــل
أنا هنا ...
وفى المـدى البعيــد أنت ...
نجيـمة ...
على مشارف األمــد
وجنة ...
من الجمال  ..والضياء المنفــرد
عصية العبير  ..والظالل  ..والسعــد
طريقـها ...
ساح الجراح  ..والرياح  ..والكمـد
وعمرها ...
مسافة األبــد .
******

الــوداع األخـيـــر

لو كنت أعـرف أنـه ...
يوم الـوداع ...
وستـرحليـن
لنثرت حولك ياسميـن
لنحتُّ تمثـاال على كبدي ..
وطبعت إسمك في الجبيـن
لبحثت عن طيف لك ..
بعـوالـم الغــيب  ..الضنيـن
وطـويت من عمــري السنيـن
لـركبـت إعصـار الشتــاء ...
وبوارق الليــل الحــزيـن
وقهرت أيــام األنيــن

لجعـلـت عمــالقـا ...
وذبحـت قـربـان الحنيــن
*****
لو كنت أعلــم أنـه اليــوم األخيــر
لنقشت رسمـك فـوق أطياف العبيــر
وحفــرت من ذكـراك نهــرا  ..ماؤه ...
عطــر  ..ونــور
وشققت منـه روافــدا ..
تروي الدهــور
وجلست عنـد شطـوطــه ...
كالحب في الــزمــن الصبــور
لو كان للنهــر المسافــر عـودة ...
لجلست أنتظــر الدهــور
وبذلت من بعثي األخيـر

*****

منذ آالف القــرون
منـذ يـوم !! ..
منـذ شهـر !!..
منذ عــام !!..
منذ آالف القـرون !! ..
قد أتينـا هـا هنـا ذكـرى شجـون
ثم جئــنا ..
عـمق أعمـاق الـزمان ..
كبقايا من هموم في السنيـن
والتقينـا  ..فامتـزجنا  ..ما عـرفنا ..
كان هذا الحب وهما  ..أم يقيـن !!
كل ما كان علينـا ...

أن نصون النـور في قلب الحنيـن
ثم عشنـا لحظـة ...
واهـمي البسمة ..
مخدوعـي األنيـن
في بريـق زائـف ...
وحـزيـن
فانتشينـا لحظـة للنـور ..
والروحـان في سحـر السكـون
وأفـقـنــا بعـد حيـن
في وداع الشمس في األفـق المبيـن
من صراخ الدمـع في قلب العيـون
وارتحـلنــا ...
في غيوب الكـون أطيافــا ..
وحلمــا ال يبيـن
وانتهينــا في الغيـوم ...
موكبا من ذكريات النـور في القلب الطعيـن
مأتمـا للحب في عمــر حـزيـن

وافترقنـا  ..فاحتـرقنـا  ..ما بقـينــا ..
غير نسيان  ...بقلب العاشقيـن
ثم أمسينـا فـنـاء ...
منذ يـوم

!!

منذ شهـر !!
منذ عـام

!!

منذ آالف القــرون

*****

حكايا السندباد الحزين
وجئتـك ...
من رحلة الجراح واأللـم
يا مرفـأ األمان  ..والحنان
مغتســال ...
بأدمع العـصاة  ..والنـدم
مستسلمــا ...
للنور  ..واأللوان  ..والنغــم
وعنـدها ...
أطوف في شواطئ الوجه الجميل باسما ..
وتاركـا ...
سفائن الرحيل ...

للرياح  ..والضياع  ..والظـلــم
ألنني  ..أرسو هنا
أدور في مجال نورك الندى ..
بالرحيـق  ..والنـســم
ولن أعود للرحيـل  ..في العــدم
*******
في أي أبحـر حزينة ...
بحثت عن مرافئ األمان
فجئتـنا ...
منفــردا  ..ومجهـدا
يخبـو جبينـك الوضئ ...
من كآبـة الزمان
يضيـع في أعماق مقلتيـك ...
رونـق المــدى
ومات حلمـك البرئ قبلما ...
أن يولــدا

من طول ما بحثت عن منارة ...
وعن شعاعة الهــدى
من طـول ما منـيتـه ...
من الحنان  ..والـرحيـق ..
مـوردا
وأنـه ...
يرسـو غــدا
فمات حلمـك البـرئ ..
ظامئ العــروق  ..للضياء والنـدى
فجئتـنا ...
منفـردا  .....ومجهــدا

*****

رؤيا جديده  ...فى حب قديم
وأفتـش في أسفار الزمن الماضي ..
تجذبني أسفار الذكـرى
تستيقظـ في صدري أشياء كانت ..
حلمـا مذبــوحـا ...
قـد أسـكـن قبـــرا
شئ كاآلمـاد عميــق ..
يـوقـد في قلبي جـمـــرا
فأحس بدفء الـدم القـادم من آفـاقـي السكــرى
وبأنغــام الوتــر الساكن ...
من أزمنـة ...
من قبـل تـواريـخ النسيان الحيـــرى
فتـعيــد عيـونـك ذاكـرتي ...
تتـوالى في ذهـني أطيافـك تـتـــرى

يتملـكني إحساس مبهــم ...
تتفجــر أشـواقي الحـــرى
أشياء ...
تـوقظـ أشيـاء أخـــرى
تستنــزفني ...
أو ....
تذبح قـدامي العـمـــرا
***
مكتوب في مخطوط البيـن :
مقدور أن نفتـــرق ...
مليونـا من سنـوات الغـربه
ونتــوه زمانـــا ..
نضرب في القـيعــان الـرحبـــه
نتــالقى ...
ال يعـرف كـ ٌّل منـا اآلخـــر ..
نتالمس ...
ينكـــر جسمــانــا اللـمســـه

نتغنـى ...
نتناجى ألحانـــا عـذبـــه
قد تنكــر أذنـانــا الهمســه
تتوغــل في شـريان الحب العـتـمـــه ..
يتحطــم في أعطــاف القـلب حنيــن
أو تخنــق فينـــا
أنفاس الشوق الصارخ منذ سنيــن
تـذرونــا رمـــادا ...
تصـاعـد منه األدخنــة الثـكلى
وتهـــز بقايانا الـريح الحيـــرى
فنتــــــــوه ....
مليـونــا من سنــوات الغـــربـه
****
وأفتــش في مخطوط اللُّـقيـــــا ... :
بعـد فــراق دام طــويــال ...
 -مليونــا من سنـوات الغــربـه -

مقــدور أن نتــالقى لحظـــه
ال ينكــــر كـ ٌّل منــا اآلخـــــر ...
نتشاكى ...
من خـلــل النظـــــره
نفــنى ....
في شجــو اللحـن المقطــوع النغــمــه
فنعـــــود نتــــــوه ....
مليونــا من سنــوات الغـــربــــه
*****

مضى عام
عام مضـى ..
وذهبت في ذكـرى لقــانا ...
للمكان
وظننت – وهمـا – أننـا ..
متالقيان
وظننت أنــا لحظـة ...
طيـفــا دخـان
وأخذت أركض في المكان
وأخذت أحتضن المكان
وشممت عبقــا ساحــرا ...
وعبير زهــر األقحـوان
وأخذت أركض في المكان

كنـا تمشينــا هنـا ..
وهنــا
زرعنــا العمــر أنوارا ..
وأشعارا
ورسمت وجهـك في الزمان
وحكيـنــا ساعات هنـا ...
" كنـا و كان "
ثـم احتضنـا زهـرة ...
قبـلتـها ...
قلنا  :ستحيا ألف عام
وهنا ...
نقشنا العمـر في وجه السماء
ذبـنــا كنــور الصبح ...
في خـدر المســاء
والصخـرة البيضاء دائمة الحنان
واآلن في ذكـرى اللقاء

أضحى عليها عاشقـان
يتساقيان العمــر أنوارا
وأشعارا
يتبادالن الرسـم في وجه الزمان
وزهور ذكرانا ذوت ..
وذوت زهـور األقحـوان
وأخذت أركض في المكان
ذكـراك عاصفـة ...
ودمع ثائـر التسكـاب هــان
والشوق نــار ...
أحـرقـت حلــم الجنان
وأخذت أنظــر للمكان
كنـا تفــرقنــا هنــا ...
وهنــا ...
سـر من النسيان ران
ُّ
*****

في كعبة النسيان
في كل يوم ...
كنت أذهب للمكان
نفس المكان حبيبتي ...
نفس المكـان
وأطوف فيه كأنـني ...
طفل غـريب ...
جاء يبحث عن أمان
نفس المكان
الشمس زائــرة لـه ...
في كل آن
والصخـرة البيضاء في صمت ..
ترتـل تـوبــة ...

تهتــز من شجــو األغــان
والريح تركـع في حنـان
في كعبـة ...
مرفـوعـة طـول الـزمـان
مازالت المحـراب لكـن ...
راح عنها العاشقان
*****

ال تلوميني
ال تلوميني
أنت في عمـري تسابيـح ...
و صـالة ...
في شـراييـني
أنت معنى الحب في قلبي
كـــروحي .
سـر تكـويني
أنت من نور سماوى ...
يـرويني
فاحتضنت النـور  ..صـرت ..
و كأني ..
غيـر مخلـوق من الطيـن
أنت من نـور سماوى ..

و آيات الـريـاحيـن
أنت من نـور سماوى ..
ينـاديني
*****
ودعـينـي ..
وكما كـوني بعيــده
سافــري كالشمس ..
خلف األرض همســا ...
وألوطـان بعيــده
سافــري كالـريـح ...
حـول الكـون سخطــا ...
وألجــرام بعيـــده
سافــري ..
كوني بعيـــده
أينمــا كـنت  ..و شئـت
أن تكـوني
إنـني لـم أنـس حـبـي ...

رغـم أسـفـــار بعيــده
أنت في عمـري تسابيــح ...
و صــالة ..
في شـرايـينـي
****
ثـم عـودي كالغــريبـه
كالضيـاء ...
يـسعــد الدنيـا الكئـيبــه
ثـم يسقي األفــق أنوارا طـروبــه
مثـل غـيــث ...
فـوق أضـالع جـديبـــه
أو فعـودي  ..وقتمـا شاء المـدار ..
أن تعــودي
أنت في عمـــري تسـابيـح ...
وصــالة ...
في شــراييـنـي
*****

إلى ولد غائب
ولـدي ..
ولـدي الغــالي ..
قـد غـبت كثيــــرا
يمــر و أنت بعـيــد
والعمــر
ُّ
وحنيني في األعمـاق بغيــر حــدود
لو ترجع حتى أبصــر وجهـك  ..ثـم تعـود
لو تجعــل هـذا البعــد قصيـرا ..
لو أن الطفــل يعــود
قد كنت صغيــرا ...
حين وضعتــك في الصنـدوق
وقذفتـك في يــم ...
يرميــك بقصـر منكــود
لمليـك جبـار ..
تخشــاه شعــوب ..

وجنــود
لكن هللا يطمئـنني ..
أن يوما لي ستعــود
ستحـرم كـل األثـداء ..
لتعــود ألثـدائي
كي تشـربها بخشـوع ...
وسجـود
قـد كنت صغيـرا ..
حين وضعتـك في الصندوق
****
ولدي ...
ما كنت نبيـا ...
لكنـك حين ولدت
يقول الشيـخ " حكيـم "
ـ وهـو حكيـم كيف علمت ـ
ابنك يا سيدتي ...

من دون الناس جميعـا
مخلـوق  ...من حفنـة حـب
ويعيـش زمانــا ...
مسلـوب القلـب
سيحارب مـوج البحــر ...
وسيركب فـوق السحـب
سيطـارد خـط األفــق ..
وسيعلــو فوق القـطـب
ويصادق ريحـــا ..
وبروقــا ...
وتنادمه الشهـب
وسيحمـل سيفـا ...
ـ في عصـر المدفـع ـ !! ..
ليـشـن الحــرب
سيـنازل كـل ملــوك األرض ..
ويعــود حـزينــا  ..مقهـــورا..
مجـروح القلـب

ويعــود فيعــرف حجـم الذنـب
ضميــه إليــك ..
داويـه ...
لو يخسـر دنيـاه  ..إالك
ما أعظمـه الكسـب
*****
من ساعتهـا  ..يا ولدي
أشفقـت عليــك
أرسلت وراءك من يـرقـب ..
صندوقـــك ..
ثـم عبــرت النهــر إليـك
وكبـرت قليـال  ..في أحضاني ..
ولمحت شعـاعــا براقــا ..
في عينيـــك
قالت عـرافــة حارتنــا :
ابنـك ـ يا مـوالتي ـ

محــروق النبـض
فسيعشـق ك َّل بنـات األرض
وستعشقـــه ...
فتيــات األرض
سيسافـر حـول الكـون غـريبــا
يبحث عن شئ ..
يـدعـى الحب
وسيبقى بين الناس وحيدا ...
مصلـوب القلـب
سيعيـش حـزينـا طـول العـمــر
وسيبقى دمعــة حـب ...
طـول الدهــر
ويعيـش بذكــر مــالك ..
سافــر في يـوم ....
مجهــول الذكـــر
وسيبكي دمع الطهــر
ويعــود ...

فيهــوى كـل بنــات األرض
وستعشقـه ...
فتيـات األرض
الحـب التائـه في أعمـاق العـمـق
ويظـل
ُّ
ضيـاء مـنتـظــرا ...
إشـراقـة فجــر
ويمــر عليـه زمـان ...
ُّ
فيحلـق في اآلكــام
مثـل النســـر
ونهايتــه ...
في قـمقمـة  ..في قـاع النهــر
وسيمسي في األطالل قصيـده ...
ينساهــا الدهــر

*****

لحن الوداع
يا حبيبي ...
ك ُّل حبي فيك ضاع
ك ُّل عمـري فيك ماض ...
بل عـدم
ك ُّل لحـن كنت أشـدو  ..للوداع
صار شجــوا ...
في غيـابـات األلـم
راح عني ...
في انحناءات الضياع
وأتى لي ...
خلف أسـوار النـدم
كبـريـق ...
من سـراب وخداع
يقهــر الذكــرى ..

بترجيع النـغــم
يرســم العمـر طـريقــا ...
كشعــاع
قد ســرى من بيننــا ...
ثـم انقســــم
*****

الحلـم الهـارب
وتـدق الساعـة في مـلـل ...
ُّ
ال أعــرف كــم

!!

تتــزاحـم حولي جنيـات الليــل ..
يجـثمـن على صدري ..
في غيــر حيــاء
يدخلــن شــراييـني ...
من غيــر استئــذان ..
يعصــرن فـؤادي باألنـواء
يفتحـن شبابيــك القلب المقفــوله ..
من زمـن  ..قبـل األسمــاء
يحـرقـن عـروقي ...
يسحـرن فـؤادي باألضـواء
أضواء الليــل القـاتمـة الـزرقــه ..

ألهـــو ...
في أضواء الليـل الـزرقــاء
أتلـفــع في أستـار الليــل النـاعمـة الملمـس
أشتـاق إلي لحـن الجـوزاء
كي أهــرب من زمـن ...
محسـوب بالساعــات ..
أحيــا في دنيـــا ..
لم أعـرفـها قبـل اليـوم
في أرض غيـر األرض
يمتـد إلى شعاع النجـــم
أمضي ...
كي أحــزم أمتعتي
ألسافـر في شـريـان النجــم
أنضـو عن قلبي جنيـات الليــل ..
وأطـفئ في دمـي ...
جمـرات الحـلــم

أشدو لحنــا ...
ال يخلــو من جمـرات الحلـم
ألسافــر في شـريان النجـم
كي أهـرب من شبـاك
في أستـار الليـل الناعمة الملمس ...
ألصيــر بدنيــا ...
لم أعـرفـها قبــل اليـوم
وتصيــر ظاللي عمالقـه ...
كظـالل الـوهــم
******
أحمــل زادي ...
ال يخلــو من جمرات الحلـم
لكني ...
احمـل في جنبـي عصفــورا ...
ينقـــر بين ضلـوعي
ويحاول أن يشــدو شعــرا ..
من مــاء دمـوعـي

يبحث في ذاكــرتي  ..عن كلمات
تتـشفـــع روحـي...
باألدعية النـورانيـة  ..والصلـوات
لكنـي ...
أهــرب من ثـورات الشعــر المنفجــرات
لجزيرة نــور فضيـــه
ببحيــرة عطــر قدسيــه
في شـريـان النجــم
خاليــة ...
من جمــرات الحلــم
******

أغنية الوداع
كـل يـوم يا حبيـبي ..
أنت في ركـب جـديـد
ثـم تمضي قاصـدا ..
عالـم الكـون البعـيــد
ظمــأ األشـواق زاد
تقتـل األحـالم منـي ..
ثـم تمضي في البـالد
تتـرك األفـراح قتـلى ...
في الفـؤاد
تأخـذ األشـجـان و األحـزان منـي ...
تـشعــل النيـران في كـل البقـايــا ..
ثـم تمضي في البـالد
والفــؤاد

قد بكى ـ صمتا ـ هــواه
يشـرب النيــران كأسـا ...
من ضنــاه
نبضــه  ..قـد تــاه منه في الطــريـق
كـل شئ صـار ذكــرى ..
بين آالم الحــريـق
قد بكى ـ صمتا ـ هــواه
حرقــة األشــواق زاد
ليــس يبقى فيـه شـئ ...
غيــر أحــالم رمـــاد
**********
يا حبيبي ...
صرت مثـل الشمـس من بعـد المغيـب
حيـن ضاع النــور في ركـب غـريب
آه ...
لو تدري ـ حبيبي ـ

ما الفـراق

!!؟

لو فـؤادك ...
حس يومـا ...
حـرقــة الدمـع المــراق
آه  ...من نـار الــوداعِ
واأللــــم ...
صيـرتنــا  ....للعــدم

!!

*****

إلى قلبــي
ال تحـزن ...
في العــام القـادم يأتينــا الحب
فلتغفــو ...
ما هــذا !! ...؟
أحـالم الشاعــر حين يهيــم ببقعــة نـور
أشـواق العاشـق يـنصت في ليـل الغــربه
لنشيــد الحـب المسحــور
فيــــدور ...
ويه ُّ
ــز الليــل بألـوان الحـب الـورديـه
يـتكشـف ســر الغـــربة ..
ســر الصمت بظــل العيـن الـدافئـة النظــره
يتغـنى ...
بتراتيـل العشــق األبـديـه

ويعــود يهيــم ببقعــة نــور
فلتغفــــــو ...
في العــام القـادم يـأتيــنا الحـب
***
لو كنـا !!...
لو كنـا نمـلك بيـن يـدينــا ..
كـنـــز األرض ...
هـل كنــا نقـدر أن نبتــاع الحـب !؟
هـل كنـا نـرحــل حـول الكـون بـشــائـر شهـب
يا هــول اللحظــه

!

قـد كـدنــا نكـشـف سـر النــور
أن نـرحــل حـول الكـون رحيــق دهــور
مقــــدور
أنـا ال نملك بيـن يدينـــا ...
كـنــز الحـب
قـد كنــا نقـــدر أن نبتــاع النــور
ال تحــــزن ...

في العـــام القــادم يأتيـــنا الحـب
****
ماذا ....
لو كــررنـا شعـــر العشـاق ...
بدهاليـــز الليــل المنسيـه

!؟

مـاذا .....
لو راحت كفـانــا ...
فتكسـر أنــوار الشمس القدسيـه
!؟

وهجــرنا النـاس بأسفــار أزليــه
هـل يبقى الـذنب صغيـــر !؟
هـل يغفــــر هـذا الليــل األســود ...
ذنـب النـــور

!؟

ال تحــــــــــــزن .. ...
في العـام القـــادم  ...يـأتــــينا الحـب

*****

طريق العــدم
وكانت حكاية حبـي معـك ...
من العـدم
إلى العـدم
فصارت ظـالال من األلـم
بقايـا شجـون ..
بـكــا نـادم
حصيـدا تبقـى  ..يذكى دمي
ولحنا تحشـرج فـوق فمي
وذكـرى بعيــده ...
بقلبي الحــزين
وحبـا تولى  ..بماضي السنيـن
وحـزنـا مقيمــا  ..بوجهـي الصمـوت

وشيئـا بقلبي ...
يـولـي  ....يمــوت

*****

و نزل الستار
البطـل انهــار ...
ـ والقصة لم تكمل بعـد ـ !!
يتلوى في ركـن المسرح ..
تتعلق فيه األبصار
في الخلف تسيل األمطار
وفتاة تلبس معطف ...
تـقصيها مياه األمطار
تتنافـر منها جداؤلها ..
تتشاجـر معها األمطار
وسماء الكـون رماديـه ..
وأنين  ..دوى كاإلعصار
من بين جبال جوفاء ..
وصخور من نار

*****
من ثانية  ..قد ناداهـا
وهي تـصر على الهجـران
ـ مع أن القصة لم تكمل بعـد ـ !!
تركتـه رهين األحـزان
تركته صريع الحرمان
و اآلن بعيــده ..
شبحــا كالنسيان
كالذرة ضد الطوفــان
ومصير مجهـول رســم ..
بنهايتـه  ..عين من بركان
وطريق العـودة يمحــوه ...
نار  ..ودخان األشجــان
لتظــل فتــاة تائهــة
ما بين ضباب النسيان

*****

أنشودة الـرحـيــل
النـاي يبـكي في الحقــــول
عف الهديـل
يوم الرحيـل
والمـوج يعلــو كالجبــــال
فيها يـســـال
دمع األصيـل
واألفـق من عـبـق يفــوح
ريحـا تنـوح
بين الذهـول
والصدر يعلو في الصرير

رمـق أخيــر
صوت عليل
دارى فـــؤادا يحتـضــر
فيه العمـر
جـرالذيول
والدمع في عيني غـزير
دمع أسيـر
هـم طـويل
يبكي الحبيب وقد رحـل
خلف الجبـل
للمستحيـــل

*****

نداء الجراح
نزف الجـرح ونادى في المغيـب
ياحبيبي
وسرت في مهجة القلب الهموم
وأهـاج الليـل مكنـــون الكلــوم
ورياحــا تمضـغ القـلب خفـــاء
عم مساء
عــد إلى !! آه لـو عـدت إليــا !
كنت أحيـا
أو لم يبـق من الماضي صدى !؟
ما تبقـى سوف ال يمسي سـدى
إن جعـلنــا بين قلبـينا دعـــاء
عم مساء

يا حبيــبي أنت في قلبي منــاه
منتهـاه
وغرامي سـوف يحيـا للخلـود
سوف يسمو لنهايات الوجـود
يا حبيب الروح لن يفنى هباء
عم مسـاء
وحنـاني ـ ال تســل أيـن الحنــــــــان ـ
مستكان
إنـه يمــأل عـيـــــني بـالضـيــــــــــاء
ثـم يـطــــغى في فـــؤادي ودمــائــى
هـل كشـفــت الحــزن عنه والشقـاء
عم مساء

وفؤادي  ..صار من شوقي ضـرامــا
وحطاما
كلمـــا داويــت جرحــا من همــومـه

مـزقـت ذكــراك جرحــا في صميـمه
وأســالـت في حـــواشيـــه الدمـــاء
عم مساء

ظـلـت األحـــالم تحيــا في ظاللــه
وخياله
لكن النيــران تــرعى في حشـــاه
مثلما السكــران قد ضلـت خطــاه
تـأكــل اآلمـــال منــه والــرجـاء
عم مساء

كم سعـى قلبي إليك  ..في الصبــاح
ما استراح
مثلمــا المأخــوذ من مـس الجنـون
طائــر األلحــان  ،مكتــوم األنيــــن

وأنـاديـــه إذا ضــل السـمـــــــــاء
عم مساء

صـرت ـ قلبي ـ بعـده صبـا عميـدا
ووحيدا
قد نفـاك الوجـد عن حلـم الهــوى
وكأن الكـــون فيـــه قــد هــــوى
الحـب والحلـــم ســواء
فبكيـــت
َّ
عم مساء

لم يزل نبضك في الصدر سقـاما
فإالمـا !؟
تــؤلم الصدر وتمضي لـلــزوال
تـاركـا عمـرا  ،وذكرى كالظالل
وحيــاة عشتــها تهـوى الوفاء
عم مساء

لم يزل لي  ،أي شئ !؟ نور حلمي
طول وهـمي
سـوف أحيــا دائما في ذكــريـاتي
ذاكـــرا طفــال  ،وأحــالم الحيــاة
مستمـــدا مـن ثـنــاياها الضيــاء
عم مسـاء

ربما تجمعنــا األقـدار لحظـه !!
ثم لحظه !!
ترتـــوي روح بلحــن قد شجـاها
طالما أنـت ولم تــسمـع بكــاهـــا
أنت في علـتهــا كنـت الــدواء
عم مساء

ثم نصفو ـ مثلما كنا ـ صغـارا
كالعذارى

ننهل العمر  ،ونحيا في بهـاه
ننـشق العطـر  ،نغني للحيــاه
وأنــاديــــك بــريقا يتـراءى
عم مساء

الحب حيـــاة في دمـانـا
وســرى
ُّ
وهـوانا
صمت طفلين وعاشـا في السماء
وضيـاء النجم يـزهــو كالـرجـاء
وبــريقا سـار في الصمت حياء
عم مساء

*****

هــالل غـريــب
أراك سفيــنا بغـيـــــر شـــــــراع

فكيف استجبت لريح الزمن

وكيـف اجـتـذبـت إليـك الشعـــاع

فســـر بنـورك ليـل الحـزن

أراك غريــبا ضللــت الطـــريــق

وبين السحاب عجوزا كليال

تمــر وحيــدا بغيـــر رفـيــــــــق

تسافـر دوما مسـاء طويال

تحـط رحــالك حيــث الـهــــــوى

وتمنح نورك من يستجيب

وحيـث الغـــرام وحيـث النـــوى

وحيث يناجي حبيبا حبيـب

أراك فــــؤادا جفـــــاه الحبيـــب

فصــرت تنـادم ليـل العــدم

وذبـت اشتيــاقا بغيــر مجيــــب

وذاب فـؤادك حتى انقســم

أراك عجــوزا وتبـغي الخلــودا

كشاعـــر حب بـال ملهمــه

تصلي إليهــا وتفـنى سجــــودا

وتكتب شعــرا إلى مبهمـه

رأيتــك كأســا خــال وانكســــر

وضاع بقايـا بركن السحـر

فكيف ستسقي سكارى البشــر

بخمـر ضياء خبا وانحســر

وكنـت مليـئـا بعــذب الضيــاء

وتمنـح سحـرك للعاشقيــن

فكيف انكسرت وضاع الرواء

وكيـف تعـود بوجـه حزيـن

كأنــك تخجــل مـن بعــد بعــد

فجئت نصيفا تواري الحياء

وعــدت إلينـــا بليـــل كبــــرد

يواري حياءك نحو السماء

رأيتــك عــودا بغيــر الـوتـر

فكيف ستعــزف لحـن الجمـال

وكيـف تغـنـي نشيـــد القمـر

وشعر الليالي  ،وسحر الخيال

وكيف ستطرب ظمأى الغناء

وتبعث فينا الشعـور الكميــن

وعمـرك فيـنا قصيـر البقـاء

تسافــر أنـت ويبــقى الحنيـن

تسافــر فينا كلحـن الــوداع

بعـيــد األمــاني طويل الشجن

وأنت سـفيــن بغيــر شراع

فكيف استجبت لريح الزمن !؟

********

غــروب
خطـرت
لترحـل في مهـل
عـذراء
تـرفــل في الحلــل
وكـأنهــا
تـمضـــي إلى
ميعــاد خـدر من غـــزل
وحبيــبها
بحــر دفـــــــــوق الشــوق مجنـــون األمــل
أمــــواجـــه حجــــابها
والريـح
والعـمــق البطـــل
تمضي إليـــه يهــــزها

أشــواقـها
منــــذ األزل
سكـــرى
ترنـح ضوءهــا
والبحـــر جبــــار ثـمـــل
وتـلملــم النــور العصى ،
إذا تنـاهـى في المقـــل
ووراءها شـفــق
كقلــب العاشقـيـن إذا انفعــــل
نـزل الــدم المهـــراق
في حضن المـــدى
كي يغتســـل
فتــــزيـن األفـــق المـورد من لهـيــب واحتـفــل
كشفــاه رائـــقة اللـمـى
حيـن استـعــدت للـقـبـــل
******

ترنيمة الـوتـر الجـريـح

أيـن تمضي من أناشيــد الوتـر

أيــها الهــارب من دنيـا البشــر

مطرقا في الليل مقطوع الوريـ

د  ،ذبيح القلب  ،منزوع العـمر

مستبــ ٌّد فيــك صمــت األبــــــد

صــارخ فيـك أنيــن المحتضــر

تخنــق اللحــن على مـزهـــره

تذبـح النـور على رجـل السحـر
***

قصـة قـد نسجـت من عــــدم

ال أنـا شئـت وال حــاكـت يــــدي

قـــدر قــد صنـع الحـب بهــا

سـجـــد
في الثــواني األوليــات ال ُّ

ثـم أخـفى في حـواشيها ريـا

حـا  ،وجـرحـا نازفـا ؛ لم يخـمـد

أحكـم القيــد عليــها ومضى

ورمـــاها في غـيــــوب األبــــد
***

يالــرحـالين في دنيا الهـوى

قـضيــا العمــر بكــاء وجــراحـا

كلمـا ظنــا وفــــاء طاهـــرا

في حبيـب ؛ وجــدا الغـدر مباحـا

أخلـــدا للحـب حيـن التقيــا

نسيـا الحرمان ؛ فضـا ذا الكفاحا

زفــرا زفــرة نــاج واسـتـراحـا

غـفـرا جرح الزمان الحارقا
***

أقـبـس األشعـار من جـمـر دمي

كنت تبــكي كلمــا تسمعــني
تمسح الوجه الحـزين البائسا

تسكب الفـرح على لحن فمي :

يا حبيـبي واألغـاني في دمــا

نا ؛ فـقـــم وابــغ خلـود النـغـم

يا مغـنـي النـور والعمـر لنـا

إن عمـري لك والنــور ظــمـي

***
أنت علـمــت دمــائي الحـلـمـا

بعدما عاشت سنينـا في سكون

ثـورة تطـغـى وتغـزو الظـلما

أورثـت قـلبي مسـا من جنــون

ملكتــنا  ،فعبــرنا الحجبــــا

وعـلـونـا فـوق هامات الظـنـون

وانفـردنا ؛ فغـفــونا زمـنــا

ونسينـا العمر في نشوى الحنين
***

يالعمري  ،ضاع في سكـرتنا

يا ضياع العمـر في الوهـم الكبيـر

خلـفـتـني واألمــاني راحـــال

ت لهـا  ،والحـلم مجهـول المصير

تصرخ األحزان في أوردتي

واألغـاني عاثــرات في الشعـــور

أدعـي أني نسيــت األلـمـــا

والظنون السـود تغلـي في الضمير

***
قـد نـذرنا شمعــة في نارها

قـدسى السنــا
عبقــرى النــور ،
ُّ
ُّ

وشــربنا النــور حتى أنـنــا

انصهــرنا وارتفـعـنـــا فى الـدنى

ونـضونا الناس عن خاطرنا

وجـلسنــا فــوق كــرسى المنـى

ثم جــزنا كـل أفـالك الفـضـا

فـتهـــاوت ساجـــدات حـولنــــا

***
الحب زمانـا صافيا
ما رأى
ُّ

ما رأى الفجــــر ضيــاء مثـلنــا

أرهــــق العمر جراحا فإذا

روعـــة الغـفــران تعــدو قبـلنــا

سبقـتـنــا ؛ فعـدونا خلـفهـا

وإذا النـــور ينـــادي خـلـفـنـــــا
ه  ،لحـــون خـالــــدات بـعـــدنـــا

مـا رأيـنــا آدمـيــا ودمــا
***
الحـب أنـــا
يا ابنـة الشـوق أنـا
ُّ

ما تـرى في عمق أعماقي الخلـود

ما سمعت اللحن يسـري في فمي

ما لمست في دمي سـر الوجـود

ورأيـت النــور منســابا كـمـــــا

يطـلـــع الفجــر على أفـق مـديـــد

فتعــالي نستـشـــــف السـر في

كل معـنى في الدنــا معـنى جديــد

***
يا ابنـة األشــواق والحـب أنـا

أزلى الحلـم  ،موصـول الطـمـوح
ُّ

أنت في األحــالم نـور شارد

وأنـا شعـــر  ،وألحـــان  ،وروح

ولي اآلكـــــام دار والـمـــدى

ولي اآلبـــاد عـمـــر  ،والجمـوح

زادي النـور بقـلبي والـسـما

ء  ،طـريـقي  ،وجـوادي ثـم ريــح

***

دائمـا أطـمـح لآلكـام  ....لكـن لـو معـك
الرتقيت النور من وحيـك لي كي أرفعـك
وملـكـنـــا ســر حـبيــنا وحظــا فــزعـك
وعـلى أحــالمي الغـــر مسحـنـا أدمعـك
***
ما الذي ضيــع أحــالم صبـا

نـا  ،ولـم يـطفئ لظـاها وشجاها

ق القلب نصفين  ،فنصـ
ويش ُّ

ـف حطـام وعـذاب في خـطـاها

ودمــــوع  ،وأنيـــن دائــــم

ي في دمـــاهـا
وحـنيـــن أبــــد ٌّ

واألسى نصف ضليل تائـــه

ضيـع الحـظـ ُّ خطــاه ؛ فطـــواها

**********

أشواق السندباد الحزين
سنــدباد قـلبي شـــراع عصيــه

رحـالتي ؛ أشـــواقى األبديــه

آه لــو أسمــو للسمــاء العليــه

فتجــفـى يا دمعــتي اآلدمـيــه

أنا من ضاقت بي الـدنـا  ،فـرحلت

للمدى ـ نورا خالدا ـ وأقمت

في نجــــوم قـصيــــة واعتزلت

بيـد أني ؛ حريــتي ما وجدت

أغريب على المدى يا فؤادي
ووحيــد بين الورى والبــالد ؟!
كل نــور منحتـــه للعـبــــــاد
رد سهمـــا فـمــزقت أكبادي
سنــدباد قـلبي شـــراع عصيــه

رحـالتي ؛ أشـــواقى األبديــه

آه لــو أسمــو للسمــاء العليــه

فتجــفـى يا دمعــتي اآلدمـيــه

كـم وكـم جئـت للمـدى في بكاء

كشــريد  ،فى ركنه المتنـائي

وعلى األرض جالســا بشقـائي

وضلــوعي أسندتـهـا للسماء

ومريحـا وجهي على قبضتيــا
وأغـني نشيــد حـــزن شجيــا
ثم أطـوي على الضنى جنبيــا
فــأرى الكـون واسعـا ونقيــا
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هبطـت لي مالئــك طيـــف نور

مالهـا ظـل ؛ من بنات العبيـر

قبـلت عيني فى حنـان الحبـور

ثـم طافت بنورها في ضميري

ثم جـاءت مـن ريقهـا لي بكـأس
قد شـفى ريـُّـه حــريقــا بنفسـي
ثم قـالت وهمـسهــا حلـو جـرس
قـم وقـبـل قـبل الدجى وجـه شمس

سنــدباد قـلبي شـــراع عصيــه

رحـالتي ؛ أشـــواقى األبديــه

آه لــو أسمــو للسمــاء العليــه

فتجــفـى يا دمعــتي اآلدمـيــه

قمت والليل شاهق حيث أنظـر

ال أرى غيــــر نــــور وهــم محيـــر

يختفي عني لحظـــة ثم يظهـر

مثل طيف في األفـق تحت الدجى مـر

لكـن النـور في فـؤادى زادي
ونشيــدي  ،ونغـمـة األكبــاد
وأمــانى شاعـــر بفــــؤادي
نورت قـدامى طريق بـالدي
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في طـريقي قابلت حبـا قديمـا

شبحـا عابرا  ،وقلبا حطيما

ودموعـا مريـرة  ،ووجـوما

وريـاحا تهــزنا  ،وغيـوما

لم نجـد في كالمنـا أى معـنى
حيـث قلنـا بنظــرة ما أردنــا
عـن جـراح وحسـرة أعـقبـتــنا
ثم أخفضنـا رأسنـا وافتـرقنا
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مفـــر يا حـزن أوالد آدم
هل
ٌّ

يا بحــارا ريـاحهــا ال تـقــاوم

مقــر يـا سنـدبــادا تـقـادم
هل
ٌّ

يا رحيــال في ظلمة ومآثـم !؟

مــرة أخــرى للمـدى سوف أرحـل
صوت ذكـرى في قلب جرح يـولـول
ظـل وهـم في صمـت ديــر معـطــل
دائــما في إطـــراقـــــة وتـملـمـــل
سنــدباد قـلبي شـــراع عصيــه
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