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 اإلهداء

 إليها وىَي ُتطِعمِب األغاين
 وتَقََبُِح السعادَة الحتزاين

 

 لنرِجِسنا الصغّبِة وىَي قَػْلبٌ 
عاين

َ
 َكبٌّب َقْد تَأَبََّد يف ادل
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 ريعتيعلي ش مهكذا تكلّ 
 
 

 آويتُ 
 الُقرى أقَبحُ  حراءِ للص

 ُسّكرا فرُّدِ وأصوُغ ِمْن رمِل التّ 
 

 روحي
 مٍ ف نْ ع يايفتُفّتُش يف الف

 راما قاؿ خوؼ الّسيِف شيئاً ُمنك
 

 أدنو لذاِت الورِد قاب رحيقوِ 
 راوأُفهرُس الواحاِت عشقاً أخض

 
 يف ُعزلٍب أخلو بنفسي

 كي أرى ما قْد يراُه الناُس ِسرّاً ال يُرى
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 ُخرافةٍ يف لعنِة التاريِخ ألُف 
 فكُّرافابتعدُت ت تِبكْم راود

 
 غرُّبٍ أومْت يل النجماُت ذات ت

 ال تبتئْس .. كلٌّ نيبٌّ ُمفَبى!
 

 الناسُ 
 ينسلخوف عْن امسائِِهم دبهارٍة،

 !ُيشَبىال يُباُع س نْ م
 

 ضّلوا..
 جيوبوف ادلدائن ضجةً 

 سّياف عندىُم الثريّا والثّرى!
 

 يف زمحِة الالشيء وحدي عارؼٌ 
 أناي( اىل )أناي( ُمفسِّراأتلو )
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 مذ جئُت أعتصُر الصخور
 وثرابدمعٍب ساؿ احتزاُف االرِض بوحاً ك

 
 أصفاُد آذلِة السجوفِ 

 غبيٌة جاعْت،
 كسُّرافأطعمُت القيود ت

 
 يمٍبشلا وراء الوحِي هتبُط غ

 العقوِؿ لُتمطرا دبِ على ج نورب
 

 انا سادُف األمِل النيبِّ 
 ّجراقلوِب هتببلدٍة فيها النيبُّ عِن ال

 
 كيِبال لوف حي

أليّن خارٌج عن فكرِة ادلألوِؼ .. لسُت مؤطّرا
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 هروب الى ما وراء الكون
 
 

 ىربتُ 
 من لعنِة التحجيمِ 

 من لُغٍب
 اىل فضاٍء عن التأطِّب ُمنفلتِ 

 
 عِن احلياِة الٍب ماتْت بأورديت
 اىل حياٍة وراء الكوِف مْل سبتِ 

 
 اسافُر اآلف..

 أوراقي ربلُق يب
 ىل الغياباِت مل آِو اىل جهةِ ا

 
 امارُس اللهجة اخلرساء،
 تشرُحِب قصائُد الصمتِ 
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 ملْ أُحسْب على فئةِ 
 

 تركُت خلفي زنازيناً 
 من اذلواءِ  غةً ُمفرّ 

 وملْ أعبأ بأمتعٍب
 

 ورحُت أحبُث عن رأسي
 ألنصبو على الرقابِ 

 وازلو حزف قبعٍب
 عن الضجيجِ 

 الذي يُفضي اىل أرقي
 ومعٍبالورِد ص نأيُت وحدي وحقلُ 

 
 ال العمُر يكفي مواويلي

 طعم البكاءِ  هاالمنح
 ألدعيٍب كفيوال ي
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 وليس يف فكرِة احملدودِ 
 من وطٍن لو من السمعِ 

 أُلغنيٍب كفيما ي
 

 مرافُئ النفيِّ إثباتٌ 
 لرحلتنا اىل الوراءِ 

 بال درٍب وبوصلِة!
 

 مناجُل الريحِ 
 ما زالْت ُتطارُدين

 ْؼ بأشرعٍبيف جلِة ادلوِج مْل ترأ
 

 ملْ ربتملْ 
 غربة اآلراِء أسطُرُىا

 لسفٍبدفاتري أعلنْت إجهاض ف
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 سريري ادلاء
 مل أغُف على عطشٍ 

 وساديت بعُض زىراٍت من الضفةِ 
 

 نظلٌ ألهنم ح
 نايغتاُؿ حلظت

 ريتأذبُت يف شهوِة األكواِب ُسكّ 
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 مما ال ُيحكى
 
 

 ال أشعُر اآلف
 نسيإال أنِب م

 يف العامِل اإلنسي ألنِب مْل أعدْ 
 

 سأمتطي الغيمة احلُبلى
 رسِ اىل بلٍد بو النواعُّب مل تعطْف على الغ

 
 أُفاوُض ادلوت

 دائننام نسىكي ي
 فهْل نستنا إذلي آيُة الُكرسي؟

 
 دفاتُر األمنياِت الِبْكرِ 

 أسئلٌة للحادلْب غدْت يف ذمِة الكنسِ 
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 لنا حياةٌ 
 ولكْن ال حياة هبا

 إمرة الرأسِ  حيُث السيوُؼ توّلتْ 
 

 اىل اذلوامِش منفيوف وا أسفي
 كأننا قد وِلدنا خارج القوسِ 

 
 ذبرُّ بلداتِنا السمراء
 ذاكرٌة من الرصاصِ 
 اىل مستنقِع اليأسِ 

 
 وظل خيطُب فينا ألُف داعيةٍ 

 عِن ادلواعِظ يف فكٍر من الرجسِ 
 

 ال أمن لؤلغنياِت البيضِ 
غنوف قّتالوف للحسِّ 

ُ
 يف وطٍن بِو ادل
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 لسالـُ وديُن احُلبِّ بو ا
 ُمنحصٌر يف داخِل الصفِّ 

 للتنظِّب والّدرِس...!!
 

 مالمُح ادلاءِ 
 للصحراِء خاضعةٌ 

 وضلُن قوـٌ أحالونا اىل الطمسِ 
 

 فػ"العُْب بالعْب"
 صرٍ مل يبِق على ب

 بفعِل "الضرِس بالضرِس" وعىوجيُش ج
 

 عّنا ادلالئكُ 
 تنأى خوؼ مقتِلها

 ن )الَعْلِس(!ففتيُة اجلنِّ مل تأمْن مِ 
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 عندنا كلُّ احلروبِ  لتْ تناس
 الُفلُّ  ُيزىرُ س لْ فه

 مْن دديومِة البأِس؟
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 نبوءُة عاشٍق مرقَّطٍ 
 
 

 حَْب أراَد جندي عراقي ترويض الرصاِص قاَؿ ألخيو يف السالح:
 

 للوردِ  هُ ىّيا أخي ال ُحّر خيلُف وعد
 نهلُ الشقائق م ذؿما خ

 
 ىّيا ستسأُلك احلبيبُة يف غدٍ 

،عن   نزِفك الُقدسيِّ
 عّما تفعُل؟

 
 ال تنتظر

 صوُت العنادِؿ ذابلٌ 
 ومجيُع ما يلُد الربيعُ 

 مؤّجلُ 
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 ما دمت تقَبُح الفصوؿ ببسمةٍ 
 ما داـ يرجُف يف اخضرارِؾ ِمنجلُ 

 
 إبذْر يقينك يف الّسماِء..

 ترابُنا األرضيُّ 
 ال يسُع البدور

 ستأفلُ 
 

 هاالٍب ما ُخنت تكأخرْب عشيق
 وٍر عليكعن ألِف عصف

 تنزّلوا
 

 تُغِّب  ةٍ واْكُشْف ذلا عن سرِّ قُػربّ 
 لُ والقذائف بامسها تتسجّ 
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 ٌبوافضْح ذلا من بعِد حٍْب يا ف
 ،معُب اشتعالك

 إفَّ قلبك ِمرَجلُ 
 

 كْم كنت سبنُح للبنادِؽ فرصةً 
 لتذوَب عشقاً،
 بالّندى تتغزؿُ 

 
 سَبويك الّشفاهُ  هداً ش
 -دبرارٍة عّما سواؾ  كتاذا ح -

 لُ سُتذى
 

 َفرَِحتْ  بّيةً سيدوُف التاريُخ إّف ص
 تعّجلُ ت وىاألّنك ضل

 وستحفُظ الصحراءُ 
 الثرى تتخضلُ  دبِ ُسحنتك الٍب مّرت على ج
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 فغدا ستدِمُنك القصائُد نغمةً 
 لوالؾ كلُّ االغنياتِ 

 لُ تُعطّ 
 

 وألنت نكهُة عارؼٍ 
 ُمتألوٍ 

 إف حلت طيفاً 
 روُحُو تتأملُ 
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 وصايا ال تشبه الشعر
 
 

 الشِّعرُ 
 َصنَعُة عاِجٍر.. إيّاَؾ تصبح شاِعرا

 
 الشِّعرُ 

 أْف تأيت القواِبُل كي تولَِّد عاِقرا!
 

 اِقرأ على مَسِْع اخَلطايا
 ثَرثراِتَك )غاِفرا(

 
 واطَبْع خبدِّ الغيمِ 

 قُػْبلَة ساِئٍح كْم ساَفرا
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 يف الِعشِق،

عاِجم
َ
 يف لُغِة ادل

 ناِظماً او ناثِرا
 

 الَوردِ واذَخْر لعرِس 
 أُغنيَة الَعناِدؿ باِكرا

 
 )ُُثَّ اسَتِقم( للُحبِّ 

 دونَك )أصَغٌر( َكْم كابَرا
 

 واىدر لػ ليلى الليلَ 
 إْف كانْت تَعيُشَك خاِطرا

 
 أطِفئ بدمِعَك مجرةً 
 إْف كاف غّبَُؾ ساِعرا
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 وافضح ِبصدقك خدعةً 
 إْف كاف غّبَُؾ ماِكرا

 
 وافقْو بسمسرِة اخلَفايا

 حاِضرادْع ِسالَحَك 
 

 وامنح ِجياَدَؾ َصولةً 
 واربأ بِنفِسَك زاِجرا

 
 كْن صوَت َمْن خلقوا الصدى

 ال زبَش فاىاً فاِغرا
 

 كْن رؤيةً 
 دلضرٍَّج بالذكرياِت َدفاتِرا

 
 آِمْن دبا َصَنَع الّندى
كْن بالتَّصّحر كاِفرا
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 ألنَّ العناوين ال تكفي ..القصيدُة بال عنوان
 

 بعيدا تاركا طيوره الٍب تفضل ادلشي.. اىل اكـر األمّب وىو حيلق
 
 

 تَػَرّجلْ 
 عن حياٍة دوَف َمعُب

 ألنّا من عراٍؽ ليَس ِمّنا
 

 َعزيزي
 ُخْذ لروحَك أُغنياتٍ 

 وال تنَس القصائَد حيُث ُكّنا
 

عُب
َ
 وُخْذ عصفورَة ادل

 بَعيداً إىل غصٍن/ رَلاٍز ليَس حُيُب
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 مساُرؾَ 
 مل َيُكْن إاّل جنوباً 

 األوىل رَبُّب بنزِؼ النخلِة 
 

 طيورٌ 
 ترفُض التحليَق،

 سَبشي بأرٍض شيدْت للضوِء ِسجنا
 

 زُببػُِّرين
 بأفَّ الشعَر شيٌء خرايفٌ 

 إذا ما كاَف ُحزنا
 

 أغانيكَ 
 انتهت شيئاً تراثاً 

 ففي أرِض السواِد ادلوُت غُّب 
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 خرائطُنا
 الٍب بَبَْت ككٍف بريءٍ 

 مل ذبْد لآلَف أمنا
 

 لعلَّ الكائَن ادلهجور
 حيكي ويفضح حزنَُو ادللغوـَ أنّا

 
 مٌب ما كاَف طفاًل من بياضٍ 

 حياولُو الندى أّّن سبُّب 
 

 مالمُح وجهَك الشعريِّ 
 قالت بأفَّ ىواءؾَ 

 ادلسفوَؾ ُمضُب
 

 وقاَؿ السوسُن ادلشطوُب سرّاً 
 ىنا حٌّب اذلواُء ديوُت َطعنا
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 سجائرَؾ األخّبةُ 
 دوَف مجرٍ 

ُرِّ جيُ 
 ُبوال غَّب الوداِع ادل

 
لقى وحيداً 

ُ
 كثقِل القارِب ادل

 بطِْب الشاطيِء اَلمنسي نَفُب
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 ما تسرب من ذكريات الجلنار
 
 
 

ٌّ ِمن الغيمِ   ُأ
 طرِ ال تقوى على ادل

 تعلقْت بْب وىِم ادلاِء واحلجرِ 
 

 ذلا ِمن العمرِ 
ـٌ تراِوُدىا أنوثُة احلزفِ   أيا

 جرِ أو شيخوخُة الضّ 
 

 هتاطَل الدرُّ 
 من أحداقهاً شغفاً 

 بو النبّياُت تُغري نزوَة القمرِ 
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 ،تبّنِت الورد
 مّرت يف مالزلوِ 

 لغزا ندياً وآخْت ُنضرة الشجرِ 
 

 تلحُن الضجة / الفوضى
 وسبنُحها معًُب رقيقاً 
 وتُوحي النغم للوترِ 

 
 واذلابطوَف تعالْت عنُهمُ 

 ودنْت قاب ادلالئكِ 
 رغماً عن بِب البشرِ 

 
 ملْ يفرح اآلسُ 
 اإاّل بابتسامِته

 ألهّنا ملْ هتادْف لعنة القدرِ 
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 جبرِحها
 ترقُص الباليو يائسًة مدائُن ادللحِ 

 فاعتادت على السهرِ 
 

 اىل الصباحاتِ 
 تطوي الليل أغنيةً 

 حيُث ادلناماُت أضغاٌث من الصورِ 
 

 وأوقفْت ِشعرىا للجلناِر فماً 
 يوطُِّن البدَو يف تغريبِة احلضرِ 

 
 وىكذا حّلقْت يف األمنياتِ 

 ت من احلُلم ُمذ كانْت على سفرِ وما كلّ 
 

 ويف أواخر ىذا الدربِ 
 شيٌخ بصٌّب ولكْن دوظلا بصرِ  هاصادف
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 دنا إليها
 وقْد ضاؽ السكوُت بِو ذرعاً ليحكي

 وقاؿ: الصرُب فانتظري
 

 وعاقري لغًة بيضاءَ 
 أحرُفها ستحذُؼ الليَل،

 تتلو سورَة السحرِ 
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 آخر شهقات المينا
 
 

 وحيدثُ 
 ِك عنهما كثّباً أْف أحكي لعيني

 ففي موقَيِهما ادلوُج ينعسُ 
 

 ببحرؾِ 
 يا أنثاي أنثاُؿ قارباً 

 على متنِو آٌس وورٌد مكدَّسُ 
 

 ليدىشِب
 إفَّ الشواطئ ىدأةٌ 

 عليها سيغفو يا حبيبُة نورسُ 
 
 



34 
 

 ىنالكَ 
 حيُث الضوُء خدٌّ وشامةٌ 

 وجيٌد لُو كلُّ العطوِر تكرَّسُ 
 

 إذا ثوبِك الزىريُّ 
 . غصوٌف ذلا أشواُكها تتنرجسُ مسَّ ُشجّبًة .

 
 لفستانِك الفّتافِ 

 ألُف فراشٍة تريُد جلوءاً .. إهّنا تتوجسُ 
 مٌب تنكُر االغصاُف سرَب عنادؿٍ 

 على كتفِك ادلنقوِع بالعطرِ 
 ذُبَلسُ 

 
 ستذكرِؾ االهنارُ 

 لو قلَّ ماؤىا
 وتتبعِك ادلينا

 فال تتيبسُ 
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 َضعي قلبِك ادلائيَّ 
 عنواَف قصٍة محيميةٍ 

 ا العناُؽ مفهرسُ فيه
 

 وحيدثُ 
 أفَّ الصبَح يبهتُ 

 حينما تغيبَْب عِب .. والنوافُذ تعبسُ 
 

 لدينا
 مَن اللحظاِت وقٌت شلرغٌ 

 دباٍء فرايتِّ ادلذاؽ .. مقدَّسُ 
 

 تعايل إىل ثغري
 نؤثُث قبلًة هبمٍس شفيفٍ 

 بالندى يتلبسُ 
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 تعايل وراَء الغيمِ 
 نرسُم طفلًة ُزالليةً 
 منها الرباءُة تُقبسُ 

 
 أضيفي اىل النجماِت شيئاً مؤنثاً 

 فلوالِؾ حٌب البدرُ 
 بدٌر ُمدلَّسُ 
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 قل هل اتاك حديث النرجس
 
 

 تقوُؿ َصغّبيت:
 )بابا( ِلماذا لرأسَي َمسَقٌط بَْب احلروبِ 

 
 أنا عصفورةٌ 

 قد ِجئُت َسْهواً 
ُدِف/ الضياِع بال دروبِ 

ُ
 اىل ادل

 
 سبرُّ طفولٍب

 اِؿ الّنْشوبِ من ألِف باٍب ُمغلََّقٍة بأقف
 
 أنا

 األخطاُء َتكبُػُرين كثّباً 
 ىل األلعاُب رُبسب ِمْن ذنويب؟!
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 لعيِبَّ الربيئةِ 
 ليَس حُيكى من األفكارِ 

 يف الوطِن اللعوبِ 
 

 تؤكُِّد ما تفاقَم يف ظُنوين
رقَِّع بالثقوبِ 

ُ
 عن السقِف ادل

 
ـٌ يا أيب  حرا

 ُكلُّ احتماٍؿ َضبايبي 
 يقوُد اىل اذلروبِ 

 
 لصلواِت،ِمَن ا

 من َيشماِغ َجّدي،
 ِمَن الَنهر الَقدمِي،

 اىل النضوبِ 
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 أراجيحي
 ربوِّذُلا الَشظايا

 خلرداٍت تُرقَُّط بالندوبِ 
 

 َفراُش َحقيقٍب
 ال زاَؿ خَيشى

 من التأويِل يف لغِة الغروبِ 
 

خنوؽُ 
َ
 ىواُء رئايَت ادل

 ِطفٌل يشيُخ برأسوِ 
 َشَجُر الشحوبِ 

 
 أيب

 ُخذين اىل َوَطنٍ 
عتَِّق يف القلوبِ بعي

ُ
 ٍد عن احلزِف ادل
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 إىل
 َغيٍم سيمطرُنا حليباً مساوياً 

 على النغِم الَطروبِ 
 
 اىل

 غاباِت صفصاٍؼ كثيفٍ 
 هبا كلُّ الذئاِب بال نيوبِ 
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 آدٌم يقضم تفاحَة الدهشة
 
 

 قويل آلدـَ 
 كيَف دينُع نفَسوُ 

 عن قضِم تفاِح البياِض الناصعِ 
 

 كّفاُه يف األخطاءِ 
 ن فمٍ تبحُث ع

 يف كشِف أسراِر التذوِؽ ضالعِ 
 

 واحكي لوُ 
 عْن ُكنزٍة من ُسندٍس شفافةٍ 

 بعَد اخلراِب السابعِ 
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 ىو ذلَك الشرقيُّ 
 يطبُع قلبُو يف ثوهِبا

 عنَد العناِؽ اخلاشعِ 
 

 من زيزفوِف الوقتِ 
 جاءْت طفلًة واآلَف تكربُ 

 يف اذلدوِء البارعِ 
 
 

 ال زبترْب َشغفي
 أليّن مرأٌة رلنونةٌ 

 قالْت بضرٍس قاطِع!
 

 قليب صغّبٌ 
 باتساِع رلرٍّة كونّيةٍ 

 من أيَن يل بالرادِع؟!
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 وبشعرَي ادلضفورِ 
 عطُر نبيٍة مفقودةٍ 
 بَْب الِغنا واجلامعِ 

 
 آٍت إليها

 وىو يكنُز ذلفةً 
 سالْت لتزىَر لوزٌة يف الشارعِ 

 
 آتٍ 

 يفهرُس فكرًة ليليةً 
 عْن رعشٍة،

 وجدائٍل،
 وأصابعِ 
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 دلملوءُ فنجانُو ا
 يكظُم ُسّكراً يف قهوةٍ 
 زبشى غموَض الطالعِ 

 
 ولصدره

 التجأْت فراشُة دىشةٍ 
 كانْت ربّلُق قرب جيٍد يانعِ 

 
 يف العشقِ 

ـُ احلدودُ   تنعد
 وينمحي زَمكاُف فلسفِة الوجوِد الشاسعِ 

 
 يف العشقِ 

 إثنُْب التعدِد تَنتفي
 ليكوهَنا وتكونَُو يف الواقعِ 
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 سكر في الحنظل المنحوس
 
 

 الصمُت مذبوحٌ 
 وصوتَك ُمزدرى

 ىذا ألفَّ ادلاَء سلَّمَك الُقرى
 

 ىذا ألفَّ الوقتَ 
 عمُر َفراشٍة كانْت تدورُ 

فَبى
ُ
 على الوجوِد ادل

 
 ال تقَبْح للرملِ 

 هنراً ُمفرداً 
 سيموُت منفّياً،

 وحيداً،
 أصَفرا
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 حاوْؿ كثّباً 
 أْف تكوَنَك مرَّةً 

 وانزْع عِن ادلعُب كناياِت الثرى
 

 يف احلنظِل ادلنحوِس فَػتِّشْ 
 ردّبا ستذوُؽ يف ُعقِر ادلرارِة ُسكَّرا

 
 ُمنُذ انزياِح الغيِم َعْن أفكارهِ 

 أضحى رحيُل األغنياِت ُمكررا
 

 سَباوُد القمَح األخَّب رلاعةٌ 
 وتدوُس أحصنُة الفيالق بيدرا

 
 ال بُدَّ أْف تدنو لذاِتَك،

 -مهاًل  -ُقل ذلا: 
فرداِت َتك

ُ
 سَّرازجاُج ادل
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 أُخرجْ 
عدِّ لقتِلنا

ُ
 عِن النصِّ ادل

 واقطْع على مًِب ارتياِبَك أحُبرا
 

 يف اجلانِب ادللغوـِ 
 من أخطائِنا كاَف الصوابُ 

 مدى احلياِة مؤجَّرا
 

 ال تقَبؼْ 
 لغَة احلمائمِ 

 إهّنا لآلَف زبتلُق احلياَد األخطرا
 

ريبةِ 
ُ
 يف ىذِه ادلدِف ادل

 لَنسكرا مخرٌة رلهولٌة  .. كانْت تُراؽ
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 لنقوَؿ عن أرِض البياضِ 
 بأهّنا مسودَّةٌ 

 بالَبْخِس ظلْت ُتشَبى
 

 ال تأمِن األمساءَ 
 تلَك خديعٌة وابصْر وراَءؾَ 

 كي ترى ما ال يُرى
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 ربما أحّلق على متن وردة
 
 

 رُبلُِّق روحي
 يف مساواِت َدْىشةِ 

ندؾِّ يف عشِق صَلْمةِ 
ُ
 اىل الَقَمِر ادل

 
 بعيداً عن الغيماتِ 

 مُل ُسكَّراً إىل َحْنظِل ادلعُبرب
 على َمًِب وردِة!

 
 ُىنالكَ 

 يف الال شيء أشياُء مَجَّةٌ 
 َعِن الَشَجِر الِفّضيِّ رَبكي حِبُرَقةِ 

 
َطِر ادلخلوِؽ من نوِف ُنسَوةٍ 

َ
 َعِن ادل

 يف نوِف ُنسَوةِ  -يا أنثاي  -َتورَّطَن 
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 َعِن اخَلَجِل الِفطريِّ 
 عاشقَْب بضحَكةِ وىَو أنوثٌة ُتكاسُر مخَر ال

 
 ُتسافُر روحي

 وادلواويُل ِطفَلةٌ 
 تُرمُم أخطاَء البالِد بَِبحَّةِ 

 
 وراَء وراَء الكْوفِ 

 تَػْلَمُح ذاهَتا جنوناً 
 ضروريّاً لتأويِل رؤيٍب

 
 أراين

 على هنٍر ربنََّط ماؤهُ 
 أُفاوُض أسراَب احلماـِ حبنطةِ 

 
 وأرسُم يف الطِْب الشقيِّ 

 ايف بِعْقِد َمليكٍبمالزلاً من اللؤلِؤ الغ



51 
 

 أُغِّب 
 وموجاُت اذلدوِء تراقصتْ 

 وأكتُب يف اجلُرِؼ الرطيِب "َحبيبٍب"
 

 صاليت
 وحبُل الوصِل بَْب َخطيئٍب

 وما بَْب غفراِف السماِء َخطيئٍب
 

 ذبيئْبَ 
 ِمْن قليب إيلَّ بنرجسٍ 

 ألنَِّك يا ُكّلي بُنيَُّة نَبضٍب
 لذا

 شفتاَي اآلَف تبعُث قُبلةً 
 احلاين على رأِس وحَديت إىل كفِّكِ 
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 سئمنا بالداً 
 يلحُق ادلوُت ِولَدىا

 كالنا يريُد النأَي عْن أيِّ ضجَّةِ 
 

 فقويل ذلذي االرض َمهاًل توقّفي
 لدينا مشاويرٌ 

 بغِّب رلرةِ 
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 سمرأمن مذكرات نهر 
 

 عن بصريي يفتُش عن هنر فائض
 
 
 

 خرجُت اليوـَ 
 ِمْن ِجلدي غريباً 
 اخلروجُ  لعلَّ الشكَّ يقتلوُ 

 
 وقد أدركُت إيّن كنُت شيخاً صبياً 

 ليَس يصحُبُو النضوجُ 
 

 يفّتشُ 
 يف الرثاِء عن األغاين

 وخلَف ىدوئِو الولُد اللجوجُ 
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 ديرُّ بقريٍة َعطشى سريعاً 
 اىل أسرارِىا
 ُمِنَع الولوجُ 

 
 قددياً 

 طاَفها مَجٌل ضليسٌ 
 وربَت طليِلها ثاَر الزنوجُ 

 
 اىل أهنارِىا السمراء

 يت وقْد ذابْت بسمرهِتا الثلوجُ تأ
 

 مالمُح أىِلها
 ربكي حروباً 

 تؤجُجها القصائُد .. والفروُج!
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 على استحيائِها
 ُغزَِيْت كثّباً 

 وبالباروِد ُغسَِّلِت ادلروجُ 
 

 خيوٌؿ للغزاِة سبوُت فيها
 لتبقى قيَد وحدهِتا السروجُ 

 
 صلوـُ مسائِها العذراُء َخجلى

 عروجُ إليها احللُم حيمُلُو ال
 

 َفراٌش ظامئ
 ومَحاـ يأسٍ 

 على أشجارىا الَتعىب يفوجُ 
 

 جذوٌع ُقطِّعت فيها
 لُتبُب على أشالِء ُخضَرهِتا الربوجُ 
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 سيوُؿ ادللحِ 
 تَغزوىا ببطءٍ 

 كطفٍل طبُع مشيتِو الدروجُ 
 

 هبا االكوازُ 
 تروي كلَّ قلبٍ 

 وال غَّب النضوِب هبا يروجُ 
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 تعاليٌم سريٌة من بريِد اهلل
 
 

 ألنكَ 
 من بريِد اهلِل طردُ 

 سينكُر دينَك السلميَّ جندُ 
 

 زببئ قصدَؾ الشفاؼَ 
 خوفاً مهواًل حيُث فهُم الناِس وغدُ 

 
 ستتصُل احلكايا بادلعاين

 ومعناَؾ ادلؤجَُّل ال يردُّ 
 

 على صلواتَك االوىل
 غباٌر،

 وأسئلٌة مكومٌة،
 وحقُد!
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 مواويٌل مكممٌة،
 وحزٌف،

 وقمصاٌف لبؤسَك ال تُقدُّ 
 

 تراودَؾ ادلنايف
 عن بالٍد مدائُنها اىل الصحراِء تعدو

 
 بالدٌ 

 كلُّ ما فيها خرابٌ 
 وما فيها دلا فيها يضدُ 

 
 ِلما بعَد انطفائكَ 

 باشتعاٍؿ جديدٍ 
 ُسفرُة الفوضى سبدُّ 

 
 ستخطئَك البنادُؽ دوَف قصدٍ 

 ولكْن أنَت وادلوتى تُعدُّ 
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 مٌب ما زبطُف الصحراءُ 
 ريفاً وحيداً 
 الرملِ  ينتهي يف

 وردُ 
 

 خسائُرَؾ النبيلةُ 
 ليَس رُبصى

 وعمرَؾ من حياتَك يسَبدُّ 
 

 ربنظَل يف شفاىكَ 
 منُذ ألٍف من اخليباِت واخلذالفِ 

 شهدُ 
 

 بدستوِر الصعاليِك الُقدامى
 يقلدَؾ الكفاَؼ الفظَّ بندُ 
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 مٌب جاءْت تصافحَك األيادي
 حذاِر من الكفوؼِ 

 فأنَت خدُّ..!!
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 لريحأشرعة صوفي عكس ا
 
 

 شيٌء من الػ "لسُت أدري"
 كاَف يف ُعُنقي حبالً 

 جيرُّ بالداً خارَج النسقِ 
 

 أنا أُفكُر،
 أفكاري ربرُِّضِب

 على اجمليِء لَوحدي دوظلا قَلقي
 

 أدسُّ يف جييَب ادلفروغَ 
 أسئلًة تعىب كثّباً 

 عن األهناِر .. والغَرؽِ 
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 وال إجابةَ 
 مرَّ الوقُت منفلتاً 

 -التأجيُل  بكلِّ ما أُويتَ  -
 عْن طُرُقي

 
 يَب انتظاٌر قدميٌ 

 لسُت أفهُموُ 
 لكّنُو يفهُم األخطاَء يف نَزقي

 
 سألُت نفسي

وتى بذاكريت
َ
 عِن ادل

 كانوا يفيقوَف يا نَفسي على الورِؽ؟
 

 شيءٌ 
 من األمحِر ادلخبوِء ربَت َدْمي

 يثُّب يفَّ نبوءاٍت عِن الَغَسقِ 
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 وعْن تفاقِم صوفيَْب يف لَُغٍب
 رَّبوا غفوَة ادلعُب من األَرؽِ تش
 

م  وأنكروا رهبَّ
 من بعِد توبِتِهم مَن الصالةِ 

 الٍب كانْت بال عَبقِ 
 

 مشوُع أعيِنِهم
 ذابْت بدائرٍة من الفراغِ 

 فهْم قالوا ذلا احَبقي
 

 بالضدِّ من ُجبَِّة السلطافِ 
 قلُت ذَلُم كلُّ الكراماتِ 

 قد جاءْت من اخِلَرؽِ 
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 حريُّ تشجََّر األزرُؽ الب
 أشرعًة عكَس الرياحِ 
 وال شيٌء لديَّ بَػْقي

 
 حقائيب

 أثقَلتها ألُف أغنيٍة منسّيةٍ 
 ملْ تغادْر حاجَز الشََّبقِ 

 
 كما ادلسيحِ 

 على اخليباِت َتصلُبِب مدائُن النوحِ 
 ُعرياناً دبفَبِؽ!
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 آخر كّوة في جدار المعنى
 

 اىل صديقي الشاعر اجملنوف فاضل عباس احللفي
 

 
 
 صَلرُّ 

 بَقايا قاربِْب لساحلِ 
 وأخطاَء قديٍس كثِّب التساؤؿِ 

 
 وأشرعًة تعىب

 سبزََّؽ قلُبها وراَء حباِر الرملِ 
 بَْب القبائلِ 

 
 لَنحكي طويالً عن مَساِر صبيَّةٍ 

 تبيُع األغاين ربَت ظلِّ القنابِل..!
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عُب
َ
 سبوُت على ادل
 لتفتَح كوًَّة بوِ 

 النتشاِؿ احلقِّ من كفِّ باطلِ 
 

نسيِّ على و 
َ
 جِهها ادل

 شكُّ فراشٍة بكلِّ األقاحي
 يف بالِد ادلناجلِ 

 
 صلرُّ خطايانا

 كأيِة طللةٍ 
 ستغرُب عنها أُغنياُت الَعنادؿِ 

 
 إىل حيُث ال ندري،

 ألقرِب دىشةٍ 
 سُتنبُت يف الال شيء

 سبَع سنابلِ 
 



67 
 

 بأكياِسنا ُخبزٌ 
 وبضُع قصائدٍ 

 وأشياُء ال تُتلى على مسِع عاقلِ 
 

 ُثَّ نضحكُ  نسبُّ كثّباً 
ا نسبُّ ونبكي  ُردبَّ
 يف متوِف الرسائلِ 

 
 ِكالنا تأخَّرنا كثّباً 
 ألنَنا وصلنا إلينا
 قبَل كلِّ القوافلِ 

 
 أضعنا حساَب الغيِم أّوَؿ مرةٍ 

 وُعدنا لنخطيَء بعد أّوِؿ حاصلِ 
 

 ندّوُف يف اجلدراِف كلَّ ُدعابةٍ 
قاتلِ 

َ
 ونشطُب عنها الفتاِت ادل



68 
 

 كالنا توّرطنا
 ُؿ ما نرىنؤوّ 

 فضاًء ترابياً لركِض األيائلِ 
 

 أنا "َحَسُن" الزاّلت
 لسُت مؤىاًل لتربيِر َسقطايت

حبنكِة "فاضِل"
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 رزنامة حمقى لوطن مؤجل
 
 

 ُرزنامٌة مَحقى
 ووقٌت خائبُ 
 ومدائٌن منسيةٌ 

 وخرائبُ 
 

 وخرائٌط كونيٌة مغلوطةٌ 
 فيها مجيُع االنبياِء أجانبُ 

 
 ةً بِتنا نزخرُؼ للخراِؼ زريب
 واحلارسوَف على القطيعِ 

 ثعالبُ 
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 ترويُض آالِت احلروبِ 
 خرافٌة زلمودةٌ 

 واألغنياُت مثالبُ 
 

 تَغتالُنا اللغُة الرتيبةُ 
 كلما قيلْت تواّلنا الرصاُص الغالبُ 

 
 غرقى نفانا النهُر دوَف ىوادةٍ 

 إذ سلمتنا للرماِؿ قواربُ 
 

 ونوافٌل مأثومٌة ال تنتهي ذبتثُّنا
 اجبُ فيموُت فينا الو 

 
 ال ريبَ 

 للوطِن ادلؤجِل ننتمي
 مذ أنكَرتنا يف اجلفاِؼ سحائبُ 
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 اآلف
 هنرُب للوراِء بسرعةٍ 

 فالناتُج احلتميُّ وىٌم سالبُ 
 

 بيتٌ 
 من الوىِن ادلقّدِس خوفُنا

 قد شيدتُو على الضمِّب عناكبُ 
 

 خيتارُنا الليُل ادلهشَّمُ 
 نغمًة مكسورًة منها تطيُح كواكبُ 

 
نّدى ىا ُىنا ال حظَّ للوردِ 

ُ
 ادل
 فالشوُؾ ينمو،

 والبنفسُج ىاربُ 
 

 يف غمرِة القلِق ادلنّقِع بالّشجى نغفو
 ويذحُبنا اذلدوُء الصاخبُ 
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 غيبوبٌة ملغومةٌ 
 وحواجٌز فكريٌة موضوعةٌ 

 ومذاىُب..!
 

 تتوحُم الصحراُء،
 تلعُق شوَكها

 لكّنما محُل الصحارى كاذُب!
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 بمفردي أبحث فيها عني
 
 

 ديخرجُت دبُفر 
 لكنَّ زادي مالزُلُو الفريدُة بالوضوحِ 

 
 لبلدافٍ 

 شوارُعها تغِّب 
 لكلِّ القادمَْب من اجلُروحِ 

 
 ويف نَفسي

 سؤاٌؿ من َعقيقٍ 
 دلْن بَػْعَد النهايِة َسوَؼ تُوحي؟

 
 دنا ِمْن َوجهي الرمليِّ 

 ماٌء ىزيٌل من عذاباِت النزوحِ 
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 َحوى ِسرَّاً َقددياً 
 شاُت الُطموحِ َعْن َغزاٍؿ بعينيِو ارتعا

 
 َمعاجُم َدْىشةٍ 
 رَبكيِو بَػْعضاً 

 وبعٌض منُو ما فوَؽ الشروحِ 
 

 َزبيُب شفاىِو مخرٌ 
 ولكْن زَبّفى عن قوانِْب الُفتوحِ 

 
ِه الريّاِف ِشعراً   تَػَلوُت خلدِّ

 ففاَح الورُد يف الوجِو الَصبوحِ 
 

 ظرافتوُ 
 اذلدوُء بطعِم َحلوى

 لُو باٌع بفلسفِة اجُلموحِ 
 



75 
 

ضُب لَقليب أتى ِمنْ 
ُ
 قَليب ادل

 ىروباً من نتاجاِت الطُروحِ 
 

 ىروباً 
 ِمْن َسحاباٍت ِعجاؼي 

 هبا ماٌء خياُؼ ِمَن النضوحِ 
 

نّدى
ُ
 رؤاُه النرجُس الغضُّ ادل

 أنا مْن دونوِ 
 ِمْن دوِف روحي!
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 خروج عن النص الى المضمون
 
 

 سأخرُج اآلفَ 
 ُمضطرّاً عِن النصِّ 

 ألنِب واضٌح يف بؤرِة القنصِ 
 

 لدَي شكٌّ 
 بأفَّ االكتماَؿ ُىنا

 يبيُع أسرارَُه األوىل اىل الَنقصِ 
 

 وإفَّ ما يشبُو األفكاَر يُرِىقنا جداً 
 ألنّا نقيُس الِفكَر بالَشخصِ 

 
 كلُّ ادلقاييسِ 

 كذباٌت ُمنمَّقةٌ 
 وكلُّ فحٍص عقيٌم ساعَة الفحصِ 
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 ُمعلَّقوَف على الال شيء
 الرقصِ  ِحرفُتنا نزُؼ الدموِع على تفعيلةِ 

 
ـٌ ُملِهمٌ   لكلِّ مَجٍع إما

!  َفُمُو بكلِّ صفي يُنادي الناَس للرصِّ
 

 ىنا احلياةُ 
 ِحكايات ُمدبلجةٌ 

 هبا ادلشاىُد قد مرْت على القصِّ 
 

 حٌب الشبابيكُ 
 مل تؤمْن بزقزقِة العنادؿ البيضِ 

 واعتادْت ألف َتعصي
 

 وإفَّ ُجدراننا الَتعىب
 على مضضٍ 

 مِي باجلصِّ تقوى على ىاجِس التهد



78 
 

ُـّ كفُّ الَعطايا  تُذ
 كلما بذلتْ 

 وحُيسُب البخُل زلموداً على احِلرصِ 
 

 مواينُء اللكنِة السمراءِ 
 ُمربكةٌ 

 وقارُب الريحِ 
 منفٌي اىل الغوصِ 

 
 بطوُف كتِب الَبابيْبَ 

 فارغةٌ 
 مصابٌة يف ِخضمِّ اجلوعِ 

غصِ 
َ
 بادل
 

 تبٌغ بسيجارِة األخطاِء ُتشعلنا
 سراتِ شفاُه من يطفئ احل

!..  بادلصِّ
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 ألفَّ أخطاءنا
 ال عدَّ جَيمعها

 مقابُر اهلِل ربصي اآلَف ما رُبصي
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 تقاسيم على رصيف المحو
 
 

 خرجُت سهواً 
عُب فأدىشِب

َ
 عن ادل

 إف الكراماِت غُّب الكْذِب يف الشعرِ 
 

 وقد ُصِدمتُ 
 بشيٍء لسُت أفهموُ 

 حْب افتضحُت نوايا ادلاِء يف الصخرِ 
 

 تدورُ 
 لدنيايف رأسَي ا

 يراِودىا شيٌء من الصحوِ 
 يف شيٍء من الُسكرِ 
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 أنا ىنالَك يف الالشيء
 أمنُحُو شيئاً من القلِق األشهى

 أو الصربِ 
 

 مذ ليَس حُيكى وبعِض األمنياتِ 
 أنا أفُك سرَّ اضلراؼِ 

غري
ُ
 العامِل ادل

 
 يف كومِة القشِّ 
 إبراٌت وأسئلةٌ 
 سبارُس الوخزَ 

 يا أماُه يف َصدري
 

 َر ُكنَو ادلاءِ لكي أُفسِّ 
 يَلزمِب هنٌر قدميٌ 

 وجرٌؼ طاعُن العمرِ 
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 وبضُع حباِت قمحٍ 
 جاَعها وطنٌ 

 إذ خاهَنا الغيثُ 
 ملْ تعتْد على القفرِ 

 
 أو دمُع أُنثى

 بداعي اخلوِؼ منحجبٌ 
 وقد يشيُخ على األحداؽِ 

 ال أدري..!
 

 أحتاُج طفاًل يتيماً 
 لوُف دمعتِو على الرصيفِ 

 تقاسيٌم من الفقرِ 
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 أحتاج خياًل،
 وجيشاً،

 واهنراَؽ دـٍ من النبيْبَ 
 خُيزي خنجَر الشمرِ 

 
 أحتاُج ىذا كثّباً 

 كي أدوِّنَُو مع احلكاياتِ 
 لكْن خارَج السطرِ 

 
 ىنا تفاصيُل ما أخشاهُ 

 تلحُقِب من مطلِع الشوؾِ 
 حٌب مطلِع الزىرِ 

 
 أُحاوُؿ الشطَب أحياناً 

 فأكتُبِب بدفَب احملوِ 
 نّصاً دوظلا حربِ 
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 أسرار الماء العطشى
 
 

 صباحاً 
 قاَؿ يل العصفوُر سرّاً 

 عن النهِر ادلملِح باحلروبِ 
 

 وأخربين
 بأفَّ ادلاَء كهلٌ 

 تضيِّعُو األواين يف الثقوبِ 
 

 وإفَّ الوقتَ 
 تبٌغ ليَس إاّل 

 تساعدُه اذلموـُ على النضوبِ 
 

 رياُح ادلوِت ذاكرٌة يبابٌ 
 تروادىا النصوُص عن اذلبوبِ 
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 الندى طفٌل يتيٌم معاؽٌ كما أفَّ 
 والنجاُة مع اذلروبِ 

 
 قددياً 

 مرَّ يب طيٌف عجوزٌ 
 لو باٌع بفلسفِة الذنوبِ 
 على جلبابِو ادلشقوؽِ 

 طْبٌ 
 وأسئلٌة تقوُد اىل الشحوبِ 

 
 عن الصلواتِ 

 تُػْنِكُر من ُيصّلي نوافَلُو وخيفقُ 
 يف الوجوبِ 

 
 وعن وطنٍ 
 أرامُلِو خبّبٍ 

 فقد أوغلَن يف شِق اجليوِب!
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 جنوبيوفَ 
 هتدرنا بالدٌ 

 على أرٍض مشتتِة القلوبِ 
 

 كأفَّ االرضَ 
 وجٌو مستديرٌ 

 تشوِّىُو ادلئاُت من الندوبِ 
 

 لُو فاهٌ 
 روائحُو ضلورٌ 

 آلؿ الورِد تعثُر بالنيوبِ 
 

 ىناَؾ الشمسُ 
 تبحُث عن صباحٍ 

 فقد أزرى هبا سجُن الغروبِ 
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 ورثنا خيبَة الربحيِّ 
 جلنوبِ فقداً يوشُِّح ما يشاُء من ا
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 صليٌب على كاهِل الضوء
 

 لدعبل اخلزاعي وىو جير خشبتو بعيدا عن أخطائنا الفادحة..
 
 

 ُمفتِّشاً 
 عن مساواٍت ُتشاهبُوُ 

 يف غربِة الطْبِ 
 أو يف وحشِة الشَجرِ 

 
 مشى وحيداً 

 ولكْن ظلَّ يرقبُو سرُب الفراشاتِ 
 شلنوعاً من السَفرِ 

 
 بكفِِّو الشيِخ مصباٌح،

 للغيمِ  وىدأتُو تبوحُ 
 أسراراً عن ادلَطرِ 
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 أضاَع يف دىشِة االخطاءِ 
 أسئلًة عن الطريِق،
 وعن سٍّب بال أثرِ 
 وعْن صليٍب قدميٍ 

 فوَؽ كاىلِو مخسَْب عاماً 
 بال وىٍن وال َضَجرِ 

 
 ومرَّ يف قريٍة َحزّن،

 منازذُلا تقوُؿ هللِ 
 إفَّ النخَل يف خطرِ 

 
 أبناؤىا

 وحدىم قد أتقنوا لغةً 
 َتستقصي عن اخلَطرِ  هبا العجائزُ 

 
 تال عليها كثّباً من مواعظوِ 

 فأزىَر النرجُس ادلهدوُر يف احَلَجرِ 
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 ويف الظالـِ 
 استداَف الليُل ىالَتوُ 

 وبعَض أفكارِه الفصحى اىل الَقَمرِ 
 

حتجُّ فلسفةً 
ُ
 يضمُّ جلبابُُو ادل

 ربّرض النَغَم ادلكبوَت يف الوترِ 
 مجوُح عينيِو قمُح الرفِض،

 ى العروشِ سطوتُُو عل
 ضمُّب الالِء يف البشرِ 

 
 مدائُن الشغِف ادلائيِّ 

 سبنحُو أقفاَؿ أبواهِبا
 رغماً عن اخلََفرِ 

 
 عطفاً على زّلِة النارنجِ 

 َكلََّمُو دبا تيّسَر من تفعيلِة السَمر
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 وطّوَؽ الرملَ 
 باألهنار فاجَأهُ 

طليَّ بالَكَدر
َ
 ولّوَف الوطَن ادل

 
 أزقَُّة الشجِن العمياءُ 

 مُنُو عصاً تقوُد لشيٍء خارج الّصَورِ تُد
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 آدم يبحث عن تفاحة ثانية
 
 

 تفاحٌة أخرى آلدـَ 
 إنُّو ُمتَمرٌِّس يف لعبِة العصيافِ 

 
 حواؤهُ 

 تدعوُه أْف خيلو هبا
 وتوزُع األقفاَؿ للبيبافِ 

 
 لكّنُو طفُل الوضوحِ 

 بقلبِو شّباُؾ آذلةٍ 
 وعزُؼ كمافِ 

 
 شفتاُه تقَبُؼ التذوؽَ 

 اكتظْت لديِو مواسُم اإلنسافِ ُكلَّما 
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 زاّلتُو األوىل
 تشُّب جلنٍَّة سلبوءةٍ 

 خْلَف اخلياِر الثاين
 

ـُ اخلاطئوَف لوحدِىم  فيها ينا
 مستغرقَْب بفكرِة الشيطافِ 

 
 فيها يغنوَف الفراغَ 

 بنربٍة مستاءٍة جّداً من األوطاف
 

 فيها صعاليٌك حفاةٌ 
 آمنوا إفَّ الكفاَؼ جبّبِة السلطافِ 

 
 واَصلّ 

 لكي تنمو شجّبُة يقظةٍ 
نسي للبستافِ 

َ
 يف اجلانِب ادل

 



94 
 

 أهناُرىا الَغرقى
 يسدُد ماؤىا

 فاتورَة التفكِّب بالشطآفِ 
 

 واخلمُر ينضحُ 
 من سقوِؼ قصورِىا لفِم الُعطاشى

 دوَف أيِّ دنافِ 
 

 فيها ادلالئكُة الصغارُ 
 ذبرَّدوا عّما ديتُّ لغربِة الرىبافِ 

 
 ثِقُلهاما بَْب مطرقٍة تراَقَص 

 وضراوِة اآلالـِ يف السندافِ 
 كاَف ادلغّنوفَ 

 انزياحاً ىائاًل عّما تكسَّر حلظَة الفقدافِ 
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 مرَّ الزماُف على ادلكاف
 فأينعْت أخطاُء مئذنةٍ 

 بغِّب مكافِ 
 

 حيُث الكالـُ عِن الكالـِ 
 رِوايٌة مكذوبةٌ 

 قيلْت بنصِف لسافِ 
 

ستِجمُ 
ُ
 فالسندباُد ادل

ستكشفْبَ 
ُ
 بقارِب ادل

 بقبضِة القرصافِ 
 

 وربنَط التوليبُ 
 قاَب رسالٍة مَبوكٍة خلرائِط النسيافِ 

 
 ِمْن فارٍس قاَؿ: السالـُ َحبيبٍب

 إيّن سأترُؾ للحروِب ِحصاين
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 وأجيُء وحدي حاِمالً قطَر الندى
والورُد كلُّ الورِد .. يف ُقمصاين
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 نزهة الى ما وراء الموت
 
 

 ألننا بومةٌ 
 يف ثوِب قُػرّبةِ 

 فراَحنا التعىب دلقربةِ نزؼُّ أ
 

 نباغُت الصمَت بالفوضى
 فيدىشنا إفَّ النبيَْب ماتوا دوَف حنجرةِ 

 
 مدائُن اهللِ 

 حّبى يف تشيطِننا
 الفَّ أفواىنا مؤلى بثرثرةِ 

 
 حَْب انسكبنا على صحرائِنا

 مطراً من ادلراراِت مل نظفْر بسكرةِ 
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 دلّا ذىبنا وراء ادلوتِ 
 ْت كما الكرةِ نسألُو عن احلياِة الٍب كان

 
 أجاب:

 إنا مسائيوف
 هتدرُنا مواينُء النفي

 يف درِب مكررةِ 
 َلَكْم شرِبنا على خيباتِنا

 طلَباً من الرثاءاِت يف كأٍس ُمكسَّرةِ 
 

 وكْم َتعبنا ومل تتعْب مواجُعنا من ادلواويِل،
 مل ضلفْل بكركرةِ 

 
 ذبفُّ أقالُمنا األوىل

 ةِ فنكسرىا ونشعُل الفقَد يف أحشاِء زلرب 
 

 مٌب يفيُق اعوجاٌج يف استقامِتنا
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 طلادُع النفَس يف أضغاِث مفخرةِ 
 

 تطشَر العمرُ 
 ال معًُب يُعلُِّبوُ 

 ألننا زلُض خرداٍت مدوَّرةِ 
 

ـٌ لنا َعبثاً   تشاغُب الشوَؾ أقدا
 حْب استعّنا بأخطاٍء مؤجرةِ 

 
 ضلن الغريبوفَ 

 ىذي األرُض تُنِكرُنا
مذ أف نُذرنا ألحالـٍ مؤَخَرةِ 
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 مرأة من ورد تقترح الفراشا
 
 

 تقوُؿ حبيبٍب للورِد: ُكِّب 
 ولؤلهناِر حَْب البؤِس: غِّب 

 
 وتقَبُح الَفراشَ 

سنِّ 
ُ
 على بالٍد تعاقُر مخرَة الرمِل ادل

 
 زبّبئُ 

 يف ابتسامتها سؤااًل لذيذاً 
 عن حديٍث ليَس يَعِب..!

 
 وعن ذكرى

 عناٍؽ ُمستفيٍض بِو أجرٌ 
 على قْدِر الَتمِّب 

 



111 
 

 ا زلتُ أنا م
 أنشُقها ىواًء ضرورياً 

 لكي أنزاَح عِّب 
 

 سباماً 
 مثلما قمٍر خجوؿٍ 

 تباغُت ليَلٍب وتقوُؿ ُخذين
 

 اىل ُمدفٍ 
 شوارُعها عقيقٌ 

 مبانيها اكتسْت يف لوِف ُقطنِ 
 

 ربرِّضِب
 على الُقُبالِت ِسرّاً 

 لتنمو بضُع زىراٍت حُبضِب
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 جهاٌت أربعٌ 
 سجٌن كبّبٌ 

 ضِببدوِف ِشفاىها والعمُر مُ 
 

 على خصالهِتا
 ديتد ليٌل نؤاسيٌ 
 يبدُد كلَّ حزين

 
 سأقرؤىا

 صالًة من ُرذاٍذ يقيِبٍ 
 يفتُت صخَر ظِّب 

 
 إذا ما قلُت تشبُهها األغاين
 فما ذاَؾ الكالـُ من التجِّب 

 
 لعينيها

 حيجُّ الرمُي صبحاً 
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 فيندلع النسيُم بطوِر حلنِ 
 
 أنا

ـٌ قدميٌ   ما قبَلها عَد
 لسُت مّني أنا ِمنها .. ألّني
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 إليها أوالً وأخيراً..
 
 

 ُخذيِب من بالٍد ال ُتسّمى
 اىل قلٍب يؤثثُو الِغناءُ 

 
 أجرُّ خرائطي الَتعىب مسيحاً 
 اىل معناِؾ يسحُبِب انتشاءُ 

 
 تعايل كي تؤبَِّدنا احَلكايا
 وينأى عن سباىينا الفناءُ 

 
 رلازايت القدديُة زلُض كذبٍ 

 عاءُ ادّ  -الشعُر  -أنا  -وقبلِك يا 
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 (الفهرس)

 7  هكرا تكلن علً شسٌعتً

 01  هسوب إلى ها وزاء الكىى

 04  هوا ال ٌذكى

 08  ًثىءج عاشق هسقط

 22  وصاٌا ال تشثه الشعس

 25  قصٍدج تال عٌىاى

 29  ها تعسب هي ذكسٌاخ الجلٌاز

 33  آخس شهقاخ الوٌٍا

 37  قل هل اتاك ددٌث الٌسجط

 40  آدم ٌقضن تفادح الدهشح

 45  ظكس فً الذٌظل الوٌذىض

 49  زتوا أدلق على هتي وزدج

 53  هي هركساخ ًهس أظوس

 57  تعالٍن ظسٌح هي تسٌد اهلل

 60  أشسعح صىفً عكط السٌخ

 65  آخس كىج فً جداز الوعٌى

 69  زشًاهح دوقى لىطي هؤجل

 73  توفسدي أتذث فٍها عًٌ

 76  خسوج عي الٌص إلى الوضوىى

 81  ٍن على زصٍف الوذىتقاظ

 84  أظساز الواء العطشى

 88  على كاهل الضىء ةصلٍ
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 92  آدم ٌثذث عي تفادح ثاًٍح

 97  هح إلى ها وزاء الوىخًص

 011  اهسأج هي وزد تقتسح الفساغ

 014  إلٍها أوال وأخٍسا

 

 

 

 

 

 

 


