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ما أف نفض يديو من اؼباء والطُت، يف حقوؿ )غّماس(     
وبساتينها، حىت غمس قاسم العابدي يديو يف ماٍء وطٍُت آخرين، 
ولكنهما من طبيعة أخرى، حيث أحواُض ربميض أفبلـ التصوير 

وسبّيز، وما أف مّت لو ذلك  الفوتوغرايف، ذلك التصوير الذي برع فيو
حىت نفض يديو، مرة أخرى، من ماء األضباض وؿباليل التبييض 
والتثبيت؛ وتفرّغ إىل ماٍء وطُت من عامٍل آخر غَت جديد عليو، خّلق 
منهما صحائف من اؼبعاين القشيبة، يف قوالب منتظمة األوزاف 

مة الوزف والفواصل، وال غرو فقد قاؿ اعباحظ: ))وإمبا الشأف يف إقا
وزبَت اللفظ وسهولة اؼبخرج وصحة الطبع وكثرة اؼباء وجودة السبك، 
وإمبا الشعر صياغة وضرب من التصوير((، وال شّك يف أف شيئاً كثَتاً 
فبّا كاف لو من مزاولة وعمل قد تّسرب إىل صحائف شعره، فكاف 
ابرعًا يف التصوير البياين، عارفًا ابلبعد والقرب ومساقط الضوء 

ظبلؿ يف أماكنو اعبميلة، يف اغبقوؿ والبساتُت والفضاءات اؼبمتدة وال
بُت يديو؛ فكاف أف صدر لو من قبُل دواوين أربعٌة، ىي: )ظباوات 



4 
 

البنفسج(، و)ىديل النوافذ(، و)إيقاع القمر الفضي(، و)مدف يغازؽبا 
الًتاب(، وواضٌح من ىذه العناوين أنو قد اختارىا بعناية، ففيها من 

والغرائبية الشيء الكثَت، وىو ما هبعلها بنية لغوية تؤدي  االدىاش
 مهمة خاصة يف بياف مبلمح التجربة الشعرية. 

وعنواف ديوانو اػبامس، ىذا الذي بُت يدي قارئو الكرًن،      
ىو )قمح أبلسنة اؼبياه(، وىو جاٍر فيو على ما يف العناوين اؼبتقدمة، 

لغوّي من عبلقات جديدة من استعارة مدىشة، ؼبا يف تركيبو ال
مبتكرة بُت األلفاظ. ويلتـز قاسم العابدي ىذا النهج يف معظم 

)ىوامش فأس(، و)مذاؽ ا ىذا الديواف، كػعناوين القصائد اليت ضمه
يـو الوداع(، و)منفى اػبياؿ(، و)ضفة البلىُت(، و)ضفة التاريخ(، 
و)رصيف اغبيارى(، و)آفاؽ سنبلة(، و)مهرة الوقت(، و)قوس 

راح(، و)جبُت البياف(، و)احتبلؿ األسى(، و)تكبَتة عشق(، اعب
و)مصاحف الزيف(، و)وشم على كتف الفراغ(، و)راب اآلىات(، 
و)ىدااي الشك(، و)لغات الغيم(، و)سكاكُت الغياب(، وىي، كما 
ىو بُّت، استعارات مكنية زبييلية، حققها اإلسناد اإلضايف اؼبنعقد 
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ُس ابلعنواف الذي ىو على ىذا بعبلقات جديدة. والعابدي أين
 الوصف، فهو يقوؿ متحداثً عن نفسو:

    رصَف اللغاِت اؼبدركاِت حدوَدهُ 
 

 ليشػػػػيّػػػػػػػػػػَد العنػػػػػواُف كعبػػػػػػػػَة أُنِسػػػػػوِ   
 

و، وىو ال ىبفي كما أينس ابجملاز الذي ىو على ىذا النح

 ىذا ويصرح بو يف أكثر من موضع، يقوؿ:      

 ويقوؿ أيضاً:    

واللغة، بعُد، ألفاظ وعبلقات تقـو بينها، واللفظ يزىر 
من احملاور  بعبلقات جديدة مباغتة، وىذه اؼبباغتة تعّد ؿبورًا مهماً 

األسلوبية ألي ذبربة إبداعية، ألف قيمة كل مؤشر أسلويب  تتناسب 
مع درجة اؼبباغتة اليت وبدثها تناسباً طردايً، فكلما كانت غَت متوقعة  
كانت ذات أثر فعاؿ يف اؼبتلقي، وكل  تلك اؼبباغتة هبب أف تكوف 

   سيقػػػػػػيُم فػػوؽ الغػػيم حفلػػَة نػػرجسٍ 
 

  وتعبّػػػػُق الطػػػػػػػرقات فكػػػػػػػػرة رأِسػػػػوِ   
 

   وأقػػػػاـ كػػػػػػػهفاً للػػػػػػمجاز يػػػػزاوُر الػػػػػ 
 

  معػػػػػػٌت وتفرُضػػػػػػُو مػػػػػػػػواطُن أُنِسػػػػػػػػػوِ  
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و يف حدود )الرخص الشعرية(، كما يعرب كوىُت، وىذا ما حرص علي
العابدي كثَتاً، وردبا يكوف أسرؼ على نفسو يف اإلكثار من خلق 
عبلقات ؾبازية )استعارية( حرّة متشابكة، دبا يشبو أف يكوف 
سًتاتيجية بنائية عنده، وابؼبقابل قد يكوف ىذا أمرًا وُبسب لو، أو 
أنو أراد أف يرفع من درجة التلقي، وعليو  فاألمر مًتوؾ للمتلقي 

تواصلية، أو كما يقوؿ صيل يف ىذه العملية الالذي ىو شريك أ
: ))ومن أراد أف يكوف الشعر إوباًء جعل الصورة سعيد عدانف

مبتغاه، وسعى إليها ابنيًا شعره على أطرافها، مبتعدًا عن الصور 
اؼبألوفة اليت طاؿ تكرارىا يف الشعر، مقًتاًب من الصورة اليت تتسع 

 وتتشابك عناصرىا على كبو فريد((. 

ال يفوتٍت القوؿ إف قاظبًا ال يًتؾ شيئًا فبا ىو فيو دوف أف و 
يستنفد كل أغراضو منو، ويعتصر دالالتو حد الثمالة، فهو ال يقف 
عند حدود اؼبعاين الظاىرة، بل يولد منها، قدر ما يستطيع، إيباءات 

 مبتكرة، وردبا يكوف أفرط يف ىذا االستكشاؼ. 
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، ىي امتداد ، بنحٍو ما، إف ذبربة العابدي، يف ىذا الديواف
لتجارب الشعراء اجملايلُت لو، من حيث الرؤية، واؼبعجم الشعري، 
فهو وباذي لغة ؾبايليو، ويستخدـ ببلغتهم اعبديدة، على النحو 
الذي ذكران، وىو كما ىم، ال يبدو بعيدًا يف الغالب عن القصيدة 

، فهو التقليدية، يف اعتماد الشفاىية أساسًا يف ـباطبة صبهوره 
يتوخى الصلة بينو وبُت اعبمهور، على الرغم من كوف القصيدة كائناً 
ورقياً، لكنها تنبض ابلتلقي، فلذا ىو يعلي من اػبصائص اؼبوسيقية 
)الوزف والقافية(، ويغذي قصيدتو جاىداً، وعلى الدواـ، بكل ما 

 هبعلها صاغبة للتلقي، فهو ال ينتظر متلقياً مؤجبلً أو أزمنة تتلقاه. 

ويفصح الديواف عن دؼء غنائي دفُت، وردبا يكشف عن 
ذلك إيقاع قصائده الذي يندفع بو إىل مدايتو اؼبرىفة، وقد كانت 
عنايتو دبطالع قصائده ذات الشطرين أكثر مظاىر الغنائية وضوحاً، 
فهو وباوؿ أف هبد ؼبتلقيو أعذب اؼبداخل وأكثرىا دفئاً، ليثَت فيو 

يمية. وقد اختار البحور الشعرية األكثر وفاًء ـبزواًن وجدانيًا أكثر ضب
بتلك الغنائية، وكاف أكثرىا حضورًا )البسيط والكامل والوافر 
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والطويل(، وأقلها )اؼبتقارب والرمل(، وقوافيو متنوعة، تشًتؾ يف 
تكثيف الغنائية وتطلق مدايهتا الرحبة، وديوانو ىذا، كما قلنا، يغّص 

صور االستعارية، وىي روح الغنائية فيو؛ ابلصور اجملازية، وال سيما ال
ولذا لست متفقًا سبامًا مع كماؿ أبو ديب، الذي ذىب إىل أف 
))طغياف االنتظاـ الوزين يف الشعر يرافقو اكبسار للصور الشعرية 

 عنو((.

وعطفًا على الغنائية فإنو أحيااًن يلجأ إىل أسلوب االلتفات، 
اعباؿبة، ويعود إىل خطاب وذلك ليكسر من حدة الغنائية اؼبنفعلة 

اآلخر، كما يف )إىل قاسم العابدي...(، و)فلسفة الذىاب(، ومن 
أبرز مظاىر التشكيل اللغوي اليت وظّفها شيوع اعبمل اإلنشائية 
اػبطابية يف بعض قصائده، كػما يف قصيدتو )مقامرة(، وىو يكشف 

اعج عن االنفعاؿ الشعري، فهو ليس انقل أخبار، وإمبا ىو مًتجم لو 
 وأحاسيس، ومصور لرؤاه اػباصة.
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وأحياانً، وحبرفية اندرة، يًتجم انفعالو أبف يتوارى خلف 
ضمَت الغائب، فيضع بينو وبُت ذاتو مسافة، ليفضي دبا يف نفسو عن 

 نفسو، وىو أسلوب موارب، كما يف )ىوامش فأس(.

ويبدو أف عددًا من القصائد واؼبقاطع يف الديواف؛ ىي أشبو 
و اؼبشاىد اليت تتفتق أحداثها اػباصة تفتقاً، وىي أحداث ابػبواطر أ

غَت واقعة، وتنتظم فيها الصور، لتأخذ طابعًا فنتازاًي أو أسطورايً 
أّخاذاً، وىذا مظهر من مظاىر اإلبداع واػبلق عنده، وإبزاء ىذا فإف 
نربة األسى واغبزف عند العابدي، تتجاوز معٌت التلذذ ابألمل أو 

ي قبده عند الرومانسيُت، ذلك ألف أساه وحزنو ال استعذابو، كالذ
ىبلواف من علة واقعة فعبًل، وىذا ضرب من ىجاء الواقع والتنديد بو، 

 وىو مبدٌع خبلٌؽ يف كل ذلك.

وبعُد، فإيّن ال أريد أف أسلب القارئ متعة القراءة والتأمل، 
وحسيب أنٍت وضعت فنارات يف الطريق تضيء عوامل الشاعر الصديق 

 م العابدي، وربتفل حبقوؿ قمحو وبذاره.  قاس
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 د.عبد الكاظم جرب
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 كتَب اعبراَح على ىوامِش فأِسوِ 

 وأداَر وجَو اؼبستحيلِ 

 بعكِسوِ 

 وألنُّو اليستعُُت بغَتهِ 

 منفًى ؼبن اليستجَتُ 

 بكأسوِ 

 رصَف اللغاِت اؼبدركاِت حدودهُ 

 ليشّيَد العنواُف كعبةَ 

 أنسوِ 

 وبتاُج ، الوبتاُج مقلَة عاشقٍ 
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 فيها يرى آفاؽ وجنةِ 

 مشسوِ 

 ىو اليعّتُق طبرًة أبضالعٍ 

 مذ ألقمتُو الّناُر قبلةَ 

 أيسوِ 

 يبٍت من النسياِف صرَح وجودهِ 

 ووبفُّ أسيجَة الّرحيلِ 

 بقدسوِ 

 قد أؽبمتُو اآلُه ألَف قصيدةٍ 

 ينأى هبا مابعَد شهقةِ 

 نفسوِ 
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 راّبُه يف سيوسوُس الغرَس الذي

 سطِر الظبلـِ لكي يبوحَ 

 بغرسوِ 

 فالقادموَف على جناِح سحابةٍ 

 سوداَء اليرعوَف غّصةَ 

 حبسوِ 

 سهُم الغروِب أصاَب قلَب هنارهِ 

 قبَل انتظاِر الّضوِء أّوؿَ 

 درسوِ 

 لكنَّ خاصرَة البيوتِ 

 سبّردتْ 

 حّباً لتمنحو بيادر أمسو
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 قّديُس قافلِة النخيلِ 

 وحلُمها

 ابنتفاضِة رمسوِ  ملَك األماكنَ 

 وروى عن اؼبعٌت الّضحوِؾ جداوالً 

 فتسابقْت لغُة الّضياءِ 

 غبدسوِ 

 وكأمّبا طبُر القوايف صّبها

 من بُِت أوردٍة دبعجمِ 

 حّسوِ 

 ىو اليفهرُس للكبلـِ أماكناً 

 لكّنُو يعطيِو حفنةَ 

 طُبسوِ 
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 سيقيُم فوَؽ الغيِم حفلَة نرجسٍ 

 وتعّبُق الطّرقاُت فكرةَ 

 رأسوِ 

 دبيناِء الغراـِ كأنّوُ يرسو 

 قرصاُف عشٍق يستحيلُ 

 دبّسوِ 

 مثَل الّشراِع إىل الّتماىي مبحراً 

 فيقيُم بَُت اؼبوِج غبظةَ 

 عرسوِ 
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 وبوـُ على منافيُكْم خياِل 

 فيمتلُك اعبواَب على

 َمقال

 وأشطُر أضلعي شطريِن حىّت 

 أحاِكي يف وصالُكمُ 

 ىبلِل 

 ليِليأان أسرِي بصوتُكُم و 

 نيبّّ يف رسالِتوِ 

 اررباِل 

 وأضبُل فوَؽ أكتايف زماانً 
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 يرّتُب يف اؽبوى أفقَ 

 الليال

 وماعندي مَن األشياِء إالّ 

 ِسبلل دموٌع قد مؤلُت هبا

 سقيُت سنابِلي بوريِد َشوقي

 ومل أرُقْص دبائدةِ 

 احتفاؿِ 

 يُعبُِّدين الفراُت على انتظارٍ 

 نُػَغيماٍت تتوُؽ اىل

 ابتهاؿِ 

 حروفَك االواتَر حىّت  سبسُّ 

 اعتزاِل  أقوـَ كعازٍر بعدَ 
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 لدنيا مل تكْن من دوِف حبٍّ 

 سوى موٍت على أرضِ 

 النِّزاؿِ 

 ومْضَت بفكرِت كرغيِف خبزٍ 

 ؼبسكٍُت غفى ربتَ 

 الّظبلؿِ 

 فأطعم خاطري اجملروَح بعداً 

 وأُقبل يف سحاٍب من

 وصاؿِ 

 أان يُتٌم فكْن ل كفَّ َمنحٍ 

 ن قَػْبلِ يُزيُح اؽبَمَّ م

 سُّؤاؿِ ال
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 ُيكّبُل غبظًة ويُزيُح أخرى

 ويوقُد يف ضلوِع الوقتِ 

 صبرا

 ووَبمُل فوَؽ أسيجٍة بَرهتا

 سكاكُُت الغياِب اؼبرِّ 

 سًتا

 سبرُّ عليِو أسفاُر اػبطااي

 فيغمُض جفنُو اؼبملوءَ 

 طُهرا

 لُو يف حانِة العسِر انتظارٌ 
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 سيسكبُو بكأِس الفوتِ 

 ُيسرا

 قبيلتُو السنابُل دونتوُ 

 حبقِل اؼبنِح حىت صارَ 

 نذرا

 لُو هتدي اؼبنايف ثوَب ضوءٍ 

 فقْد وجَدْت على مغناهُ 

 ذِكرى

 مشى فوَؽ الزماِف اىل فناءٍ 

 فحّولُو مصاُب الوقتِ 

 ِجسرا

 فما أغوتُو أنصاُؼ الّليال
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 وماضّلْت خطاُه إليوِ 

 َمسرى

 رُباورُه البنادُؽ كلَّ حُتٍ 

 َل يف ضفاِؼ الّصربِ لتقت

 َصربا

 ذبيُء ظبللُُو أسفاَر ملحٍ 

 ويفرُش جرَحُو للموتِ 

 ِشعرا

 يكابُر عفًة ويشيُخ ليبلً 

 ويكرُب لبلًة ويسيلُ 

 هَنرا

 ويَنِزُؼ كلَّ اثنيٍة عراقاً 
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 ليجعَل ذاَتُو للجوعِ 

 سَبرا

 تعّرَؽ سطرُُه فأزاَح معٌتً 

 خياليّاً فصاَر الّسطرُ 

 حَبرا..
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 أصغي لذاَِت عنَد السهِل والَصْعبِ 

 كي ال أتوَه على كرّاسةِ 

 الغيبِ 

 أؤّرُخها أحزاانً،كي أشبَع القلَب 

 عرَب احملطاِت من شرٍؽ اىل

 غربِ 

 من أنَت اي أنَت اي مواتً ومعجزةً 

 آمنَت ابلُبعِد مل ربفْل إىل

 الُقربِ 
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 وقدْت صبراً وما وِطئتْ تقواَؾ ما أ

 ترابً وما دّوَنْت يف حانةِ 

 الَقلبِ 

 َضْع يف السطِر أحرَفوُ  اعبرُح،أفيوُنَك 

 واحفْر سبلمَك يف ذكرى من

 اغبربِ 

 بعُض اػبطااي صباٌؿ يف فضائِلها

 قد راوَدتَك فما أوغلَت يف

 الّذنبِ 

 رّقْع قميَص وعوٍد كنَت تعرفُػَها

 مل سبنِح الوقَت إالّ َسوءةَ 
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 لَغصبِ ا

 ببل أظباٍء وأنتَ تنأى اىل أيِّ 

 وجٍو أضعَت خطوَط الّسَتِ 

 ابلدربِ 

 حبضرتوِ  سلطاانً،ابيعَت ليلَك 

 أعلنَت أنَك صخٌر غاصَ 

 ابلًُتبِ 

،مازاؿ يف جيبَك   لؤلؤةٌ  اؼبخفيِّ

 ِبعها وغادْر اىل تسبيحةِ 

 الُعشبِ 
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 عّكرَت يف يوـِ الوداِع مذاِقي

 َشَجٍت جناحَ فصنعُت من 

 بُراِقي

 اضبُل مابَقى اؼبوِت،وعَرجُت كبَو 

 مٍّت وأحرَقٍت على

 أوراِقي

 غّصُة انزحٍ  األرِض،رئيِت يباُس 

 وسبيَميت أسطورةُ 

 األعذاؽِ 

 مابَُت أسيجِة الّضلوِع وجدُتٍت
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 تتفّكُك الكلماُت بُتَ 

 ِسياقي

 فأؼبَُّها مثَل الدموِع دبُقلةٍ 

 ابَتْت سُبارُس نشوةَ 

 اؽِ اإلغر 

 أغوي اعبراَح وأستجَُت بنجمةِ 

 الليِل الكئيِب ونظرةِ 

 اآلفاؽِ 

 مثّ أصبُّها الَعرباِت،أتفّيأُ 

 بَُت الّسطوِر وزضبةِ 

 اآلماؽِ 

 أان يف مساِر الوىِم سطُر حقيقةٍ 
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 وعلى الّشفاِه لذائذُ 

 الًّتايؽِ 

 سِئَمْت حياِت يف زماِف عناكبٍ 

 فَرَحْلُت عن زمٍن ببل

 ِإشفاؽِ 

 حَُت غروِبوِ  الوقِت، أوقفُت كلَّ 

 كي ال أَُغشَّ بِكذبةِ 

 اإلشراؽِ 

 ولردّبا صبأَ اليقُُت على فِمي

 قبَل اشتهاِء اؼبوِت صمتَ 

 ِعناِقي

 سوَّْرُت ُأحجييِت بصوِت قيامةٍ 
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 علَّْقُت فيها نشرةَ 

 اإلخفاؽِ 

 راَوْدُت أمسيِة الّسراِب فلْم أِجدْ 

 غََت اؼبآِسي يف رحابِ 

 ِعراِقي

 اليُػْتِم أضِبُلها علىىِذي ِسبلُؿ 

 َكِتِفي وأملُؤَىا ُسطورَ 

 ِشقاِقي
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 من خلِف كمامٍة للعيِش أختنقُ 

 أستأنُس الوحدَة الكربى

 وأحًتؽُ 

 يعشوشُب اعبسُد النسياُف يلفُحوُ 

 فُأطفُئ الضوَء خوفاً مثّ 

 أنطلقُ 

 ال أؼبُس الوجَو ، ال دريب يُػَؤرُِّقٍت

 ػبطىفالوقُت أضَحى وابًء وا

 َغرؽُ 

 غّلقُت أبواَب صدري ال عناَؽ ُىنا
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 أُقاِيُض الّدمَع أسفاراً 

 وأنزِلقُ 

 أقبلُت يف زمٍن ضاَعْت حقيقُتوُ 

 حىّت زبَثّػَر يف أؾباِدهِ 

 القلقُ 

 أوزارُُه أغلَقْت أهبَى نوافِذهِ 

 قد ابيَع اليوـَ ترابً خانَوُ 

 اػبُُلقُ 

 مذىُبوُ  ابألحقاِد،َعصُر تلّوَث 

 وَف من عيَنيكَ أف يسُلَب اللّ 

 اي َشَفقُ 

 كأنُّو ِخْنَجٌر يف َكفِّ ُمنَتِقمٍ 
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 مابَُت عيَنيِو صبٌر َحفَّوُ 

 اغبََنقُ 

 ىْل تستِحقُّ رحاُب األرِض ِميتَػَتها.

 نَػَفٌق من بَعِدهِ  مأساهُتا،

 نَػَفقُ 

شؤومِة،َمن جاَء ابلّلعنِة 
َ
 اخًتََقتْ  اؼب

 أظباُؤًىا ُمَقبلً انَدى هبا

 اأَلَرؽُ 

 قيقة عن ـبلوقٍة ضربتْ أيَن اغب

 أضبلَع كلِّ ببلٍد واختَفت

 طرؽُ 

 لردّبا يدرُؾ اإلنساُف ؿبنَتوُ 
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 فيذرُؼ اغببُّ إيباانً 

 وينطلقُ 

 بَرغِم ُكلِّ وابٍء جاَء فامتؤلتْ 

 بِو اؼبسافاُت واألاّيـُ 

 والّرَمقُ 

 سًتجُع األرُض خضراًء متبّلةً 

 بنكهِة الّصرب حىّت يَبُسمَ 

 اغبََبقُ 
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ـَ تعزُؼ يف رحابَك اببلُ   حّتا

 فتنوُء عن طَرٍب عليك

 جداوؿُ 

 اآلَف موظُبَك الّنزيُف وِسفرُهُ 

 يف اؼبقلَتُِت زماُف حزفٍ 

 قاحلُ 

 أشجيَت يف الكلماِت دؼَء أجاِجها

 فتسابَقْت يف راحَتيكَ 

 سواحلُ 

َ طعُموُ   مغناَؾ لوُف اؼباِء ُغَتِّ
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 فذىبَت يف طبِق اػبياؿِ 

 ذُباملُ 

 على جسِد اجملاِز بصورةٍ  َأجِهزْ 

 فلعلَّ حقاً يزدريوِ 

 الباطلُ 

ـَ   ُكلَُّك َسوَءةٌ   الغيِظ،أسِقْط غما

 عجباً أبوراٍؽ سُيستَػرُ 

 عاقلُ 

 قلَق اليقُِت ضبلَت فوَؽ أصابعٍ 

 ُمنَعْت من الشكوى فُرحتَ 

 ُتساِئلُ 

 مَع األسىحاورَت خارطَة الّضياِع 
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 فرحْلَت جرحاً يف الوريدِ 

 تُناضلُ 

 ماِت الّضيِم صوُتَك عابقٌ يف نبه

 بكنايِة العَبِث القدًنِ 

 ذُبادؿُ 

 تسعى إىل زمٍن بغَِت ضمائرٍ 

 وبتجُّ فيِو على حضورؾَ 

 جاىلُ 

 سَبّْم طقوَسَك ال يقَُت بغفلةٍ 

 واكُفْف فسطُرَؾ مثَل دمعكَ 

 ىاملُ 

 ،ماَت العراُؽ فبل حضوَر ؼبّيتٍ 
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 وسبلُحَك اإلصراُر أّنكَ 

 قاتلُ 

 كنَت ُملبَّكاً خبطيئِة األوىاـِ  

  استباَحَك حَُت نوِمَك غاِفلُ حىّت 
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 عمٌر تكّدرُه خسائُر بذلِوِ 

 أفناُه ظلُم الناكثُتَ 

 لعدلوِ 

 نظراتُُو اخًتقْت حدوَد جهاتِوِ 

 فبٌت على جرٍؼ منازؿَ 

 عقلوِ 

 مازاَؿ حرفاً يف كتاِب حقيقةٍ 

 مل يبتزْج يوماً جبملةِ 

 فعلوِ 

 هاُر على مبلؿبِو ُخطىً مدَّ الن
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 مستوحشاٍت يف معاقلِ 

 ظّلوِ 

 وبتاُج بعَض أتمٍل ؼبسَتةٍ 

 عرجاَء قد ُكتبْت دبسرى

 شكلوِ 

 ال شيَء يطربُو فبضُع حنيِنوِ 

 غرَس النخيَل على مقالعِ 

 رملوِ 

 اليأُس كّونُو فمارَس رحلةً 

 لبل هنايِة واؼبماتُ 

 بَرحلوِ 

 سقطْت أمانيِو الكباُر فليَس من
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 شحذُه أضالعُ أمٍل ست

 نَبِلو

 من بعِد سيِل النُّبل غيّػَر َمشَيوُ 

 ورمى اىل خلٍف ِمسّلةَ 

 نُبلوِ 

 اغبَتُة اكتسحْت ربيَع حروِفوِ 

 فعلى اليباِس فناُء ِشرعة

 هَنِلو ..
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 أتيتَك مذ ظبعُت ىواَؾ يُتلى

 رؤى حبٍّ تغازؽُبا

 األماين

 تعاَؿ فإّف أوقاِت اشتياؽٌ 

 َك ليَس هبمُعٍتودون

 مكاين 

 ضممُتَك بَُت أجنحيِت ىياماً 

 ألختزَؿ الّزماَف على

 ثوافٍ 

 وشهقُة خافِقي صدَحْت بعشقٍ 
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 لًتقَص طبَرِت وسطَ 

 الّدانفِ 

 كأّنَك إْذ لثمَت شفاَه كأِسي

 سكرَت على ارتعاشاتِ 

 األغاين 

 أتدري أّف يف رؤايَي يوماً 

 أراين فيَك بوصلةَ 

 اؼبعاين 

 قاَء الغضَّ شوقاً وألتمُس اللّ 

 فهْل تُلغي رحيلَك إذْ 

 تراين 

 خباصرِت انتماءٌ فيَك حىّت 
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 كأيّن فيَك قْد ألقى

 كياين

 تًتصُبٍِت عيوُنَك حَُت وصلٍ 

 فأشدو واغبنااي

 ترصباين

 فإّنَك صوُت إيقاٍع بنبِضي

 يدؿُّ القلَب يف دربِ 

 اعبنافِ 

 طويُت إليَك نبَض الوقِت حىّت 

 كفاين من غرامكَ 

 فاين ماك

 فماألفيُت مثَلَك زيزفوانً 
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 يفوُح بعطرِه قبلَ 

 األوافِ 

 سُأشعُلٍِت خبوراً فيَك حىّت 

 أُواري الكوَف زىواً يف

 ُدخاين 

 وأرصُفٍِت قرابيناً سباىتْ 

 لوصلَك يف قبلئَد من

 صُبافِ 

 وأُفٍِت يف غرامَك نبَض روحي

 وأُرِتُق من بياِنَك يف

 بياين 

 ِت تُغازَِلَك اعبداِوُؿ حَُت أت
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 وتغُرُؼ منَك أوردةَ 

 اؼبعاين 

 لذا قْد حُبُت ابظبك يف صباحٍ 

 مؤلُت بِو الرُّاب ابألُقُحوافِ 
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 ُأصرُِّؼ آايِت على سورِة النَّبضِ 

 وأُدرُؾ سرَّ الّضوِء يف غبظةِ 

 الغمضِ 

 وُأحِصي دروَب اؼبوِت إاّبَف سَتِىا

 فأخشى انبساَط العمِر يف ساعةِ 

 القبضِ 

 أّنٍت مازلُت واآلُه ِحصَّيِت على 

 زبطُّ على االضبلِع تسبيحةَ 

 الرَّضِّ 

 رُبّطُمٍت حيناً وحيناً تردُّين 
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 إىل حيُث اتَه اؿ)كلُّ( يف خطوةِ 

 اؿ)بعِض(

 على دّكِة الّتأويِل أُلِقي شريعيِت 

 وأستصعُب اإليقاَع يف نشوةِ 

 الَفرضِ 

 َشقيّّ حديُث اغبظِّ يف أيِّ ساعد

ُ سوَء ا  غبظِّ يف ىذهِ أُغَتِّ

 األرضِ 

 ( مأوًى عبُثَّيِت )العاقوؿِ زبَِذُت مَن 

 فلْم ترتِو األشواُؾ من َلذَّةِ 

 الُبغضِ 

 َمسٍَّت حينما اػبوؼُ َنَضحُت حياًء 
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 ولسُت كَمْن َحفَّ النِّهاايتِ 

 ابػبَْفضِ 

 سأستقبُل اؼبنَفى اّلذي ال ُأحبُّوُ 

 وأغرُز راايِت على صخرةِ 

 الرَّْفضِ 

 أساً على ُعْنِق ُغربةٍ أُعلُِّقٍت ف

 وأسَتلُّ صرَب الثّأِر يف ِخنَجرِ 

 الَوْمضِ 

 إليها يف عيد اغُبب:

 غببِك بَُت خاصرِت وِضلعي

 ترانيٌم يردُدىا

 حنيٍِت 
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 أمّسُد أحرَؼ االشواِؽ حىت

 أخطَّ البوَح يف ضوءِ 

 العيوفِ 

 وأصلُبٍِت على كفَّيِك معٌتً 

 يسوعّياً بنازِفةِ 

 األنُتِ 

 الّسامي حديثاً  أرى يف ُحّبكِ 

 ظباواّيً على َرغمِ 

 الّسنُتِ 

 مسافاِت َبَدْت تستاُؼ ِعطراً 

 لذا نبِضي سينِزُؼ من

 ُعيوين 
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 أراين يف غراِمِك سَبتماتٍ 

 كدرويٍش َترّنََّ 

 ابليقُتِ 

 سأنُبُض غيمًة من ِعطِر ُحبٍّ 

 وتَنِزُؼ فيِك أوردةُ 

 اعبُنوفِ 

 وأجعُلٍِت على َكفَّيِك حقبلً 

 َىْت يفسنابُلُو سبا

 ُجفوين 

 مث أتلوْ  غراماً،وأُومِشٍُت 

 تفاصيَل اعتناِقكِ 

 يف َجبيٍِت...
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 رحلُت عن ضّفِة البلىَُت ابلذّكرى

 ورحُت أرجو لذاِت ضفةً 

 أخرى

 فمذ ظبعُت صهيَل اؼبوِج يُلهُمٍت

 َسطرا آثرُت أكتُب ُكّلي للهوى

 مل أبِن يف األرِض َقصراً ِسرُّ ُمعجزِت 

 استحلُت ألوجاِع اؽبوى أينّ 

 َقصرا

 يضرِبُو الشوؽُ  ،أاَنيَ وانشقَّ حبُر 

 البحرا فِعْفُت حبرَي رىواً يُغرِؽُ 
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 ُعّكاُز َصربْي َتَشّظى الّدىُر أرَىَقوُ 

 فكيَف من دوِف صرٍب أرذِبي

 ِسًْتا

 أّسْسُت للقهِر بيتاً فوَؽ خاِصرِت

 لَيعِزؼ الَنبض غَبناً أنْبتَ 

 الَقْهرا

 أكشفها ،الّذاتِ خفااي أطرقُت كبو 

 وعدُت عنَد خفااي الّذاتِ 

 ُمضطرّا

 ِصفراً ذىبُت ووجُو الريِح قافييت

 وعدُت والريُح أىدت ُمقليت

 ِصفرا
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 قِد اصطفْتػٍت الّليال أف أصاحَبها

 وىل كمثِل الّلياْل صاحبٌ 

 ُيشرى

 ُأحاِدُث الّصمَت يف دريب فَيحضُنٍت

 وأقطُُر الّنجَم يف قارورِت

 ِعطرا

 وأعصُر اآلَه يف كأٍس أُعتُِّقها

 فهْل ظبعَت آبٍه أصبحتْ 

 طَبْرا

 كَبتُّ َوجهْي على َرمٍل وما َمَلَكتْ 

 ذاِت ِسواُه وضاَعْت َدفّةُ 

 الُبشَرى
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ـَ تُنعُشٍِت   اي ىدأَة الّليِل ال أنسا

 أان سليُل َصحاَرى أورَثتْ 

 قَػْفرا

 َمدائُن التَّمِر َشحَّْت َعن ُمغازََليِت 

 َهُق بَوحاً أرَىقَ فكيَف أشْ 

 التَّْمرا..
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 أف َتْسَتعَت فماً من ُمعجِم القلقِ 

 أو أف تُرّتَش رسَم العمرِ 

 ابألَرؽِ 

 أو أف تصّعَر خدَّ الوىِم مثّ ترى

 من خلِف نشوتِو نزفاً على

 الورؽِ 

 تُلقي ظبللَك يف أرٍض مسلحةٍ 

 ابؼبستحيِل ، تُغٍّت سَتةَ 

 الغسقِ 

 َك األحزاُف تغرُسهاأصواُت ؽبفت
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 من أّوِؿ الّلحظِة التمِشي معَ 

 الّشَبقِ 

 بَُت الفراغات مازالْت على َىوسٍ 

 أضبلعَك الكّورْت يف راحةِ 

 اؼبَِزؽِ 

 ىسهسَت معناَؾ حىّت كدَت تسًتُهُ 

 ألفَّ حوَلَك أسواراً من

 الَغَرؽِ 

 ضّحيَت ابلُعْمِر حرفاً غاَب يف عَتبٍ 

 لكي ُتشّكَل لوانً اتهَ 

 قِ ابألفُ 

 دّونَت ماشاَء كوُف اليُػْتِم فامتزَجتْ 
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 يف راحَتيَك سطوُر اؼباءِ 

 ابلَعَرؽِ 

 أوؼْبَت للّصرِب أضبلعاً ستغرُِسها

 يف حقِل َفقٍد فُتلغي صولةَ 

 الطُُّرؽِ 

 وما زبطّيَت للدنيا متاىتَػَها

 لكنَّ رؤايَؾ لوُف الفقرِ 

 ابغبَُرؽ

 اي انزفاً كلَّ حٍُت ِسْفَر مفَرَدةٍ 

 يَت بَُت اعبُرؼِ حىّت تبلشَ 

 والُعُمقِ 

 وأيَن تَرى ىذا،أيَن اذّباُىَك اي 
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 ضوءاً بدنيا خَلْت من لّذةِ 

 الّشَفقِ 

 تطوي اؼبسافَة من فجٍر اىل َغَسقٍ 

 وأنَت تنساُب نّصاً غَتَ 

 ُمنزَِلقِ 

 فالغربُة العقدُة الكربى ُتداوؽُبا

 مابَُت نزٍؼ أضاَع الّنهرَ 

 ابلَغَدؽِ 

 الوىِم يُعجزُهُ أعَجزَت ما ليَس موُج 

 حىّت سًَتَت طويبلً َسوَءةَ 

 اغبََبِق..
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 أرُض اؼبتاىاِت تغوي طّلَة الُسحبِ 

 فتستفيُق على ترنيمةِ 

 القصبِ 

 حيُث الدروُب اليت أتِت كقافيةٍ 

 عوجاء ال تنتمي إال اىل

 التعبِ 

 ىنا احتساُء الليال طبَر غربِتنا

 كبُن الذيَن فقداَن لوحةَ 

 العُشبِ 

 اي ؽبجَة الفقِد حرُؼ السيِف ينحُران
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 )والّسيُف أصدُؽ انباًء من

 الكتِب(

 أضحْت رماديُّة األاّيـِ تطرُبنا

 حىّت نسينا كماَؿ الضوءِ 

 ابلشهبِ 

 ِعفنا ظباواِت معٌت النبِض يعزُفها

 فهْل سنعزُؼ يف قيثارةِ 

 العجبِ 

 كبتاُج فتَح فتوٍح بُت أضلِعنا

 فردّبا َترذبينا غبظةُ 

 الطربِ 

 من عهِد ألِف ضياٍع يف مبلؿِبِنا
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 ستكتُب الشعَر نبضا دوحةُ 

 العنبِ 

 قد ال نبّيُض ابلّدنيا صحائَفنا

 لكْن نسّود ثغَر الوصلِ 

 ابلعَتبِ 

 نلقي جبلبيَبنا السوداَء مشبعةً 

 بلهجِة العوِز أو يف شهقةِ 

 الكربِ 

 كْم بَُت حيطانِنا انٌر مقدسةٌ 

 حّجت إليها خيوُؿ اآله

 ببِ ابػب

 لو يعلُم الوطُن اؼبصلوُب، جثّػُتو
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 بَُت الفراتُِت يف جيٍش من

 الرعبِ 

 إّف األماكَن قد اتقْت لغَتهِتا

 مثَل السطوِر اليت هتفو إىل

 األدبِ 

 تيبسْت دوحُة األفراِح يف وطنٍ 

 ومل ذبْد كبَوه لآلف من

 َسببِ 

 اي أيّها الوطُن اؼبرسوـُ أوردةً 

 قد انـَ أىلوه حىّت عن ُخطى

 غبِ الشَ 

 كبُن الذين تلّقاان قراصنٌة األحزاِب فاغَتصبوا ايقوتة
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 الغضبِ 

 لذا سلكَنا دروَب الصمِت قاسبةً 

 يرّتُق اعبوُع فينا موسمَ 

 الّرطبِ 

 اي لفتَة األبرِج العليا وكذبتها

 إذ بشّرت نبَضنا يف فًتةِ 

 السغبِ 

 ايُسّنَة الضيِم ذبري فوَؽ موطِننا

 كما يسَُت ؽبيُب الناِر يف

 شبِ اػب

 ما بَُت حّديِن من ظلٍم تبعثُران

 تلَك الوجوُه اليت ُصّفت على
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 الكذبِ 

 فبَُت أاّيمنا يتٌم وأرصفةٌ 

 ومرفأ ظاميٌء مافيو من

 أربِ 

 دىُر الغباِر سبّشى يف مبلؿبنا

 فمْن يراان يرى ضبالةَ 

 اغَبطبِ 

 حىّت قصاِئَدان اتقْت إىل ىربٍ 

 وليَس شبّة لؤلوجاعِ 

  من ىربِ 
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 ربُ اغبَ 

 َفهَرسُة الفناءِ 

 وضفُة اليتمِ 

 استعاراُت اػبسارةِ 

 يف كناايِت اؼبقابْر.

 اغبرُب خرمشُة االظافرِ 

 يف خدوِد األمهاتِ 

 وحسرُة األحزاِف يف صمتٍ 

 على صدِر اغببيباتِ 

 اختصاراُت الرصاصِ 
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 على جسوـِ الطيبُتَ 

 ونشوُة اؼبوِت الذي

 فتح اليديِن إىل العناؽْ 
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 قّلْب أبمسَك وافتْح دفًَت اعبرحِ 

 وابذْر مواويلَك الكربى على

 السفحِ 

 واضبْل على كْتفَك اؼبوشوـِ عن تعبٍ 

 ذكَر الرصيِف بشكِل السوطِ 

 والرمحِ 

 لغُز اغبياِة متاىاٌت سَتظُبها

 من دوِف حرِب اختبلٍؼ إصبعُ 

 القرحِ 

 مابَُت كّفيَك خيباٌت يرتّػُبها



68 
 

 ّذؿِّ فعُل الّسكوِت وصوُت ال

 للقبحِ 

 صاغبَت دنياَؾ كي ربيا بكلِّ أسىً 

 حىّت ربّملَت كيَّ اعبمِر يف

 الصلحِ 

 لّوْف بفرشاِة فقٍد عمَر أضرحةٍ 

 من سَتِة البدِء خّطْت أحرؼَ 

 الّذبحِ 

 ايمْن منحَت اؼبنايف عذَر دورهِتا

 فأنبتتَك اظبراراً يف راب

 القمحِ 
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 أشرعَت للحزِف َكوانً فالتمسَت بوِ 

 ّدي إىل اجملهوؿِ بعداً يؤ 

 ابلفتحِ 

 ماَت الطموُح فأنَت اآلَف يف وطنٍ 

 ليٌل تغّشاُه الينزاحُ 

 للّصبحِ 

 من نبزِة الغيِظ قد سارْت مسافُتوُ 

 فهْل سيصغي سراُب الغيظِ 

 للّنصحِ 

 يبشي بَك الوقُت من ايٍء إىل ألفٍ 

 يف لعبٍة لن ترى فيها ضحى

 الّسطحِ 
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 سيحتويَك فضوُؿ اغببِس رغبُتوُ 

 ى فيَك خذالانً علىأبف ير 

 اؼبنحِ 

 دحرجَت صخرَة عمٍر كنَت سبقُتوُ 

 لكي تسدَّ فراَغ العوزِ 

 ابلّصفحِ 

 عّمْد بلوِف رماِد البؤِس أزمنةً 

 هبا يقيُنَك الينصاعُ 

 للّنوحِ 

 شّكْل مَن الفقِد أبعاداً تُفلِسُفَها

 لعلَّ يومَك يبضي يف ُخطى

 اؼبِلِح..



70 
 

 

 ُسنبُػَليِت  يَبشي اعبحيُم على آفاؽِ 

 فأستعيُد سرايب فوؽَ 

 صومعيِت 

 مبلمُح الظّلِم تذُكو كّلما اتكأتْ 

 دنيا اؽبموـِ فأتُلو سحرَ 

 أخيليِت 

 أان اؼبفهِرُس وقَت الفقِد أنثرُهُ 

 على حقوِؿ ضلوِعي أو رؤى

 شفيِت 

 وإّنٍت لوسبّشى وجُو خارطةٍ 
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 بيٍت وبيٍت َتواَرى نبضُ 

 ؾِبَمَرِت 

 نسَمتَػَهاسأستعَُت مَن األاّيـِ 

 وأُوِقُد اعبرَح قبَل األيَن يف

 اعبهةِ 

 وأجعُل الوجَع احملموـَ نوَرَسةً 

 تُرفِرُؼ اآلَف يف أوساطِ 

 خارطيِت 

 لعلَّ بعَض فصوِؿ اعبرِح مْن أزؿٍ 

 تُرّتُب الّلهفَة الكربى

 دِبقَصَليِت 
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 طفُل الغباِر تلّهى فاستباَح دِمي

 وجّرد الّشوَؾ من صّبارِ 

 ملَحَميِت 

 اغبرُؼ ايُدنياَي فاحَتِشِديتصّحر 

 أبلِف جيِش اختناٍؽ غصَّ يف

 الرّئةِ 

 أكّلما نَضَج اؼبعٌَت لُيطرَِبٍِت 

 بّدلُت لوَف ظباِئي لوفَ 

 ؿِببَػَرِت 

 وكّلما كونتٍت ؽبَفيِت ألفاً 

 أصبحُت ايًء على ترنيمةِ 

 الّلغةِ 
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 َأحتاُج لوانً خرافّياً يُػَهدِىُدين 

 فهْل عثرُت على لوين 

 ؟أبورَِدِت 

 بللُت َخّد األماسي سَبَْتمات أسى

 َحىّت ارَتَكبُت َسنائي بَعدَ 

 قافَييت

 أيقنُت أسرار َموِت ظامئاً َورَنتْ 

 كَبوي ُعيوف اغبَيارى َترذَبي

 ثَِقيت

 سأشنق اللغَة الَبكماء يف َجسدٍ 

 سوى ُعنوافالوَبتويو 

 َمشنقيت
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 أحاوؿ قهَر الّصرِب يف ذاِت َلمحيت

 يف األوراِؽ أسرارَ  فأشطبُ 

 رغبيِت 

 أشجاَف راحلٍ  وأكتُب لؤلحشاءِ 

 سبّسُد ابألحزاِف أسفارَ 

 ُغربيِت 

 ضبلُت ببحِر الّتيِو ُمْذ ألِف لوعةٍ 

 متاىاِت أوطاٍف على ُعْنقِ 

 لبليِت 

 أُطبُِّب ُجرحاً لسُت أدري أبنّوُ 
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 ؽبَفيت وُبطُّم يف األاّيـِ أسوارَ 

 خطيئُة عمرْي أورثَػْتٍِت فضيلةً 

 كيَف أُرايب يف دروبِ ف

 اػبطيئةِ 

 كأفَّ سياجاً دوَف سعيي ُتشيُدهُ 

 مبلمُح ُخْلٍق َرتََّشْت يف

 حقيَقيت

 أان لبوُة االسبلِؼ يف ثغِر صامدٍ 

 غريبةِ  أُدوُِّف ُحْلمي يف ظباءٍ 

ُ رتبلً من سحاٍب عرفُتوُ   ُأسَتِّ

 وسبنُح طعماً للّصباحاتِ 

 َقهَوِت....
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 لفراِغ اغبرِّ على كتِف ا وشمٌ 

 نورسةٌ 

 شهوَة الكلماِت يف موِج الغيابْ  سبارسُ 

 الّصّوافِ عصٌر من 

 أسراٌب من اؼبوتى

 سؤاٌؿ ليَس يعثُر يف

 رحاِب األفِق عن شبِق اعبوابْ 

 وىناَؾ كنَت كمثلِ 

 منسأٍة توّكأَ فوقها النسيافُ 

 طٍن من اػبطِأ اؼبطّرِز ابلصوابْ فاهنارْت مبلؿبها على و 
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 فاشجْر على زبِد الفصوؿِ 

 حروفَك الّسمراءَ 

 لّقْن ىذهِ 

 طَّ على خرائِطها مساحاِت الظمأْ األرَض الشهيدَة كيَف يبكُن أف زب

 أو فالتمْس درابً إىل البل أينَ 

 علَّ الوقَت يشفُع أف سبارَس فيو

 مقصلَة الّرخاِء اؼبرِّ 

 إذ ربتاُج وجهاً كي تعيشَ 

 ِر اؼبوتِ لى انتظاكما يعيُش الصابروَف ع

 يف بعِض ابتساماتٍ 

 كمثِل العطِر يف الّدفلى

 وكذٍب يف مواعيِد اإلايبْ 
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 يزاوُر عنَك الصرُب والوجُو ذابلُ 

 وليٌل ببل رؤاي جبرحٍ 

 يباطلُ 

 على زضبِة األحزاِف يلقاَؾ سرَُّىا

 فهل بعَد سيٍل للرزااي

 زُباتلُ 

 أال أيّها اؼبوتوُر قبَل انتمائِوِ 

 ٍف غريٍب أرىقتوُ لكو 

 القبائلُ 

 كبلمَك أتريٌخ غبرٍب دخلتَػَها
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 فأصبحَت روحاً يف قتيلٍ 

 يقاتلُ 

 مشائلك التاقت اىل عمر ثورة

 سيقتُلها اػباطوَف والّدربُ 

 اثكلُ 

 سيكتُم فيَك اؼبستحيُل اعتناَقوُ 

 وزبضرُّ حىّت ترذبيكَ 

 الّشمائلُ 

 شباُبَك أعطى الوقَت معًٌت كأمّبا

 صاحبَػْتوُ يُوزُِّع مواتً 

 اؽببلِىلُ 

 تُفّسُرَؾ االشياُء غيباً وتشَتهي
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 فباَتَك كي يرثيَك وجوٌ 

 هُباِملُ 

 ألبناِئَك األيتاـِ صوٌت رُببُّوُ 

 على ِضّفِة األقداِر والّدمعُ 

 ىاِملُ 

 ستسرِي من األوراِؽ تعلو بشأهِنا

 اىل حيُث تفٌَت يف ُخطاؾَ 

 الّسواحلُ 

 عراقاً ستبقى واؼبنااي تلوُكَها

 ُف نصراً يف ثَراؾَ وهتت

 احملاِفلُ 
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 كانوا وكاَف عليِهم ُيضَرُب اؼبثلُ 

 وكاف فيِهْم ومنُهْم يهُطلُ 

 األملُ 

 وحَُت كاَف زماُف القفِر يُلِحُفُهمْ 

 كاَف الربيُع حديثاً نبُعوُ 

َقلُ 
ُ
 اؼب

 ىْم يف دروِب حديِث الَفقِد، يعزفُػُهمْ 

 صوُت العراِؽ وما ماُتوا

 ِتُلواوال قُ 

 ُىُم اّلذيَن تَساَمى ربَت أطبِصِهمْ 
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 خدُّ الًّتاِب فمنُو اؼباءُ 

 يَنَبزِؿُ 

 ُىْم يرحلوَف اىل معًٌت تَػَلّبَسُهمْ 

 واآلخروَف اىل البلشيءِ 

 قْد َرحُلوا

 ىْم أنبياُء فإْف ملْ أيِت َوحيُػُهمُ 

 على نزيِف وريٍد عندىمْ 

 شَبُِلوا

 تْ ىْم يفَقُهوَف لُغاِت اغُببِّ إْف َنطقَ 

 أو َيصُمُتوَف وما يف َصمِتِهمْ 

 َمَللُ 
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 من خلِف ضّفِة ُحزٍف كاف منبُعوُ 

 َكفُّ اغُببِّ   الَفْقِد،يبشي على 

 ترفُعوُ 

 لبوتُوُ  األسبلِؼ،صرخُة  اترىبُُو،

 عن كلِّ زَلَِّة درِب الّتيوِ 

 سبنُعوُ 

 وامتؤَلتْ  األرُض،دفئاً تناغيِو ىذي 

 وأركاهُنا ألَف صوٍت في

 يسمُعوُ 

 يف نبزِة اعبُرِح مل تُقرَْأ مبلؿُبوُ 
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 اآلهِ  يف رحابِ لكّنها 

 تتبُعوُ 

 وِقيَل إفَّ ىواُه َدسَّ مأثرةً 

 على ُخطاُه بَرغِم الرّيحِ 

 تدفُعوُ 

 شّباُكُو أغلَق األوغاُد ضّفَتوُ 

 فمارَس الّصرَب حىّت ابتَ 

 هبزُعوُ 

 يُراىنوَف على مفهوـِ َنْكَبِتوِ 

 َغٌّت عنوُ  مْل يُدرُِكوا كيفَ 

 َمدَمُعوُ 

 وحَُت َىبَّ وصوُت الّرعِد يبلُؤهُ 
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وتِ 
َ
 ألَغى الّزماَف اّلذي ابؼب

 ىبدُعوُ 

 وَمدَّ عينَػْيِو لؤلاّيـِ وبُضنُػَها

 ألفَّ فيِو عراَؽ العزِّ 

 مطَلُعوُ 

 كأفَّ يف ساعَدْيِو َكفُّ حيَدَرةٍ 

 وكلُّ ظُلٍم ِبِو اببٌ 

 سَيقَلُعُو..
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 طاايَي قلٌب يف اؼبقاديِر يلَبثُ خ

 يُباري كثَتاً مثّ يكُبو

 ووبُنثُ 

 سيجتثٍُّت مٍّت على حُِت غفلةٍ 

 ويرسُم ُعمراً كلُّ مافيوِ 

 أشعثُ 

 على َقْدِر َمن ألَقى بدرٍب نسيُتوُ 

 أرى َخطَّ َسَتي بَُت َموَتُتِ 

 يُبعثُ 

َحطّاِت دمعةً 
َ
 أُريُق على وجِو اؼب
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 عراقيَة األلواِف ابػبَدِّ 

 رَبرثُ 

 أُواطىُء ُحْلماً ابؼبثاقيِل وزنُوُ 

ّواِؿ لآلهِ 
َ
 لعلَّ مَع اؼب

 يَنُفثُ 

 مليٌء هبمِس الَفقِد اي ليَل َوحَشيتْ 

 فصدرِي حسٌُت والعراؽُ 

 اؼبثّلثُ 

 وسطرِْي مَع اػِبذالِف ىابيُل ُرؤيةٍ 

 على ُغربِة اأَلشياِء نزفاً 

 تُػَورَّثُ 
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 ، فاختَفتْ زَبَطّيُت أشراَؾ الغواايتِ 

 على أهّنا لآلَف ابلذاتِ 

 تبحثُ 

 عن الّلّذِة الساغت شحوابً فأفلَتتْ 

 لتًتَُؾ وجهاً ابلتجاعيدِ 

 يَلهثُ 

 تنّفسُت من ضوِء الّشبابيِك، غبظةً 

 سؤاالهُتا وىُم األحاسيسِ 

 َتضَغثُ 

 فهاريُسها اتَقْت إىل الوعٍي،واؿّبَتْ 

 ألفَّ َضبلَؿ الَقهِر فيها

 يُػَؤثَّثُ 
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 فحَوى إذباِىَها ستستنِطُق األلقابُ 

 ُتكّبُل هنراً يف اػبَفااي

 وُبدَّثُ 

 يف قلِب لَبلةٍ  اآلماُؿ،ربّجَرِت 

 فألَقْت بتمٍر واألَسى فيوِ 

 يَعبثُ 

 وفُػّتَت كنٌو للّنوى ذاَت حسَرةٍ 

 ليحكَم مأواُه الزمافُ 

خنَّثُ 
ُ
 اؼب

 سيستثمُر اعببلُد يوماً سياطَوُ 

 فنكسُران فينا ملياً وندُمثُ 

 ُف اػبساراِت رغبةً ستحَمرُّ قمصا
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 فنسرِي خبطٍو يف اؼبتاىاتِ 

 يبُكثُ 

ُرَّ يُفِشي ظِباتِوِ 
 ألفَّ الفناَء اؼب

 فُيشجُر يف األضبلِع ُحزانً 

 ويلَبثُ 

  



92 
 

 

 على صرٍب أحاَؿ الوقَت ُمهرا

 سيكتُب يف ضحى األايـِ 

 ِسفرا

 ويصنُع نزفُُو وطناً هبياً 

 يشابُو يف ببلِد اعبرحِ 

 ِشعرا

 َجُن الّرىيُب على عراؽٍ ىو الشّ 

 سيُلقي يف ُراب الّتحريرِ 

 َبذرا

 فتكرُب صولُة األحراِر فيها
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 ويغدو يف زماِف اؼبوتِ 

 ِسًتا

نااي
َ
 ىَو اعبيُل اّلذي َخَطَب اؼب

 وصاَحَبها فزاَدْت فيو

 ُعْمرا

ُ لبوُة األحزاِف فيوِ   ُتكربِّ

 فيحمُلها على كفَّيوِ 

 َنصرا

 ووَبطُُم قيَد أحزاٍب سباَدتْ 

 ويرفُع للّنزيِف اغبُرِّ 

 ُشكرا
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 عمٌر بتشريِن القصيدِة ينضجُ 

 وهتزُجُ  تتسابُق الكلماُت فيوِ 

 تتنَػزَُّؿ الّسلوى بدؼِء يقينوِ 

 ويصَُت بسملًة عليوِ 

 اؼبنهجُ 

 كُبَرْت أغانيِو العذاُب بعتمةٍ 

 ُيستدرَجُ  فإذا بضوِء صمودهِ 

 نطَقْت بصحوتِو التماثيُل اليت

 نْت خبوٍؼ قبَلوُ كا

 تتحجَّجُ 
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 ىَو ذلَك اعبيُل الشَّغوُؼ حبّبوِ 

 وطٌن إليِو مَن األصالةِ 

 يَعرُجُ 

 ىَو جيُل أغنيِة الصباِح ، ولذةُ 

 الّنغِم اؼبلّوِف ابحملبةِ 

 أيرجُ 

 كم حاولوا أف يطِمسوا لضيائِوِ 

 فإذا بغَتتِو عليِهمْ 

 زبرُجُ 

ا  وبيا خبافِقِو العراُؽ كأمبَّ

 رافَدْيوِ  ىَو يف خرائطِ 

 ُمَضرَّجُ 
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 ِبعتَمتِهْم أابُحوا ضوَء ُعمرِي

 وخطَّ حديُث ِخنَجرِىم

 بَظهرِي

 مؤامرًة على َجسدي ألنػػّػػي

 عراٌؽ والفراُت َدليلُ 

 طُػػهري

 ُىم البلشيُء أبناُء اػبػػػَطااي

 أدرِي أيَن. الأَتوا من 

 لقصرِي

 عبلماُت اللصوِص على ُخطاُىمْ 
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 ُمَوّشػػػػػػػػػاةٌ  وُسحنتُهمْ 

 ِبَشرِّ 

 بَػَقوا يف ىاِمِش األاّيـِ ِصفراً 

 فكيَف َتَصّدُروا ُعنوافَ 

 ِسفرِي

 وكيَف تناسُلوا كَجراِد َصيفٍ 

 ليلتهُموا بساتيٍِت 

 وُعػػػػػمرِي

 َصرَبُت وقُلُت أُىديِهْم لَضوِئي

 ولكْن َفسَُّروا ابلصَّمتِ 

 َصرِبي

 واعلى ُمسَتنَقِع الّلّذاِت َىػػػػػػبُّ 
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 وغاَلوا يف الظَّبلـِ ؽبَتكِ 

 َفجرِي

 رَبَزََّب بعُضُهْم ِلََتوـَ َسػليبْ 

 وُحزَِّب بعُضُهْم لَيبيعَ 

 نَػػػحرِي

ـِ َحتػػػػماً   سأُلغي عتمَة األايَّ

 وَيكتُب صرخًة للرَّفضِ 

 ِحرِبي

 وَأحِطُم ُكلَّ ُكرسػػػػػيٍّ سبادى

 وأرفُع فوَؽ ىاـِ الغيمِ 

 َصدرِي
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 مَبشي على اعبَمِر او لبطو ببل َوترِ 

 وسبزُج الكأُس فينا أنّةَ 

 الَكدرِ 

 الصَّمُت يَرظبنا يف َلوحٍة َوجعاً 

 فنستفيُق على فزّاعةِ 

 اػَبطرِ 

ـَ مَبْضي وكفُّ اؼبوِت ربذفُنا  حّتا

 وْسَط الصحارى كحذِؼ الريحِ 

 لؤلثرِ 

 يُبّسُد القهُر يف أركاِف ُغربتنا
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 ابلشجرِ  لّصربُ كّفيِو حىّت سباَىى ا

 أطيافُنا ؽبجٌة من عتمٍة صبأتْ 

 غّصْت بواعيٍة من حسرةِ 

 العُمرِ 

 بساريةٍ  ىذا؟فكيَف تفخُر اي 

 اغَبجرِ  مل تُنصْب على اعبماجِم،فوَؽ 

 فاحًتَقتْ  صانوَؾ،كّسرَت أغصاَف من 

 وانطَفا شعٌب من أظباؤىْم،

 البَصرِ 

 ( ملٌح فيَك اي وطناً )يغّزرُ وىْل 

 قداً غصَّ أطعمَت آلَك ف

 ابلقَدرِ 
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 او فدَْع شفيِت  أجبٍت، ظفرَت؟ماذا 

 توّضُح األمَر مصلوابً 

 ؼبنكِسرِ 

 وأعطيَت اّلذي طبَشتْ  فينا،قامرَت 

 أظفارُُه أضلعاً ُجرِّتْ 

 ؼبنحَدرِ 

 وَشدَّ أزَر لصوِص اغبكِم فاحتفُلوا

 دبا هتاوْت عليِهم نشوةُ 

 األَزرِ 

 األمواُت، حَتتَػُهمْ ماذا سينتظُر 

 ترِمي بنا يف خانةِ  وأنتَ 

 الّشَرِر..
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 على قوِس اعبراِح عقدُت سطرِي

 لينزَؼ يف عراِؽ القهرِ 

 صدرِي

 بنيُت على طلوِؿ الفقِد بيتاً 

 نوافُذُه مؤطرةٌ 

 جبمرِ 

 على قلٍق أسبتُم يف حروؼٍ 

 جريبُتها اغبقيقُة قبلَ 

 شعرِي

 أؤجُلها فتأِت دوَف وعيٍ 



013 
 

 وأمنُعها فُتخرُس صوتَ 

 ذرِيعُ 

 ُتشاطُرين الليال يف دعاءٍ 

 ظباويٍّ فتفضُح ُخلق

 ُكفري

 ُتوسوُس يف ُراب الُغفراف ، أرِضي

 وال تدرِي بَكّفي َكفُّ 

 مْشرِ 

 أان وطٌن ُصلبُت على اؼبآسي

 ويف أبِد اغبُروِب ترابُ 

 قرِبي
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 تُقّدُس ُأحجياُت اؼباِء وجِهي

 ويَنُضُج يف ؽبيِب الّصربِ 

 سَبري

 يف دوَف غيظٍ أشيُخ على اؼبنا

 وُتومُض فكرِت وَيضيعُ 

 ِعطرِي

 َتعّكَزِت اػبُرافُة فوَؽ ِضلِعي

 وأوَلَمِت اؼبآذُف غبمَ 

 ُمهرِي

 تَلّقَف حفنُة الّنّساِؾ قمِحي

 وكّدَر ِمرَجُل اّلبلىُتَ 

 هَنري
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 نُِثْرُت على خريِف الَعيِش ُعشباً 

 فمزَّقِت الّذائُب قميصَ 

 ِسًِتي

 رّاً أَتّبَط عاملُ األشواِؾ شَ 

 لَيسرَِؽ يف مساِء اؿ ليتَ 

 َنْذرِي

 وما ِعندي سبلٌح غَُت َصوتٍ 

 على خوٍؼ يَبوُح ب لستُ 

 أدرِي

 سأستُػُر ابلّنزيِف الِبكِر ُعرِيي

 أَُموِضُع ِسََتِت وألوؾُ 

 ِقدرِي
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 وأرتِكُب الفناَء عساَي ألَقى

 َمساراٍت تَليُق خَبمرِ 

 ذِكرِي

 سُبزُّقٍت الّنبوَءُة مُثّ أحَيا

 يبلً حيُث أُوَلُد بُتَ طوِ 

 َزىرِي..
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 أشجيُت ابغبزِف الّطويِل َسحايب 

 وأتيُت أضبُل ابلعيوفِ 

 سرايب 

 صّدعُت من أَزِؿ الكبلـِ ِمسّلةً 

 مل تّتعْظ بنصائحِ 

 األخشابِ 

 وَمَشيُت والقلُق الّلذيُذ يُعيُنٍِت 

 من أف أُمرَّ حبانةِ 

 األصحابِ 

 رَب اّلذي نزَفْت بوِ أسَتسِهُل الدّ 
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 ُمَقِلي أَلمنَح للغيابِ 

 َثوايب 

 َصفصافُة الُعمِر الكئيِب َشَتلتُػَها

 ماذا سأجٍِت يف ِسبلؿ

 َعذايب 

 لَُغيِت امتداُد اعبُرِح ، ِمن أَزٍؿ هِبا

 نبِضي يُػَرّتُل َنشوةَ 

 األلبَابِ 

 ؽَبَباً دبَدَخنِة اغبَياة نَفثُتٍِت 

 فلعلَّ يف َسبِب الّذىابِ 

 يب ِإايَ 

 فَلَسْفُت أسِئَلَة الَفناِء ، فَلْم أِجدْ 
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 إاّل الّضياَع عَلى رِحابِ 

 ِخطايب 

 َموَسْقُت أورَدِت على ُعشِب اللَِّقا

 ِمثَل الَكَمنَجِة غَبظةَ 

 الًّتحابِ 

 نَضَجْت عناويُن الَيباِس بِضّفيِت 

 ماذا سأفعُل كي أُعيدَ 

 ِىَضايبْ 

 لِ ىل سوَؼ أُعِتُق َأسطُرِي ِمْن ِمنجَ 

ـْ أَمِضي ببل َأسَبابِ   األحزاِف أ

 أان سوَؼ َأصُلُب َحسَرِت وَمَسّرِت 

 فتفوُح آىاِت على
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 أَىدايب 

 فعبلـَ تُرِىُقٍِت َسَذاَجُة ِطيَبيِت 

 وأان أعيُش دبَوِطنِ 

 اأَلغرابِ 

 ألَقيُت فأِسَي يف ُكُهوِؼ أضالِِعيْ 

 كي ال أُماِرَس َلذَّة

 اغَبطَّابِ 

وَت اغبَ 
َ
 نوَف فإّنٍِتْ َأستقِبُل اؼب

 آثَرُت أُلِقْي يف َيَدْيوِ 

 َشَبايبْ..
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 يب من ىواِؾ مبلمُح الغرابءِ 

 أشدو وربتطُب اغبروؼُ 

 إزائي

 تتصوُؼ اللغُة اللذيذُة يف فمي

 فأتوُه حيُث تناسلتْ 

 أشيائي

 وألنٍت نصُف السراِب وقفت يف

 آالِء حبِك فانتهتْ 

 آالئي

 وصلُة السناأان غبظُة التنوِر ب
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 رتبُت فيِك قصيدةَ 

 اإلغواءِ 

 وأتيُت أضبُل يف الدروِب حقيقيت

 متجلبباً بعباءِة الفقراءِ 

 شتاَف مابَُت انتظاِر مبلؿبي

 للقادمَُت بغربةِ 

 األجواءِ 

 أو بَُت سبتمِة الشفاِه أبحرؼٍ 

 قزحيٍة تشتاُؽ لوفَ 

 ردائي

 صفصافٌة قليب يراقصها الندى

 مشخْت تبلمُس وجنةَ 
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 اءِ اعبوز 

 فتفطرْت أضبلعها وتناثرتْ 

 خشباً ترطَب ساحةَ 

 الغرباءِ 

 تتصعلُك األايـُ فوَؽ خواصري

 فأكوُف رمَل التيوِ 

 ابلصحراءِ 

 يف حفنِة األشواِؽ ربتفُل اػبطا

 وتضوُع مثَل اللمسةِ 

 البكماءِ 

 تتزاحُم اؼبدُف الزكيُة يف دمي

 فأصبُّ جرحي يف كؤوس
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 البلءِ 

 حبُق اللغاِت صبعتُو وشتلتوُ 

 شوقاً كمثِل قصيدةٍ 

 عصماءِ 

 تتنزُه األشجاُف بَُت مسافيت

 وسبسُد اللفتاُت شعرَ 

 راثئي

 لكنٍت اإلنساُف أعشُق نبضةً 

 ظّليلًة تدعو إىل

 اإلحياءِ 

 حذٌر هبا قليب جديٌر مدمعي

 وسخيٌة يف نبتةِ 
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 اإلىداءِ 

 روحي اليت أشجرهتا دبسافة اؿ

 أشجاِف فانبلجْت على

 اإلوباءِ 

 ـُ مٍت كلماتتوجُس األحبل

 كلمُتها بنزاىةِ 

 الشعراءِ 

 فتوسدْت صمَت اغبنُِت وأنبتتْ 

 أضبلعها لؤلين بعد

 عناءِ 

 اؿ كلما استفززهتا دبرارةِ  أو

 آىاِت تشهُق عن رحابِ 
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 الداءِ 

 إين سأطفئها بواحِة أضلعي

 وأشنُّ حريب يف جنودِ 

 دوائي

 فلها دبنزلِة اغبريِر مبلمُح اؿ

 الطهِر اؼبرّتِل يف شفاهِ 

 اؼباءِ 
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 يتصدُر الدرَب الطويَل بَشيبوِ 

 وسَبُرُّ أْسفاُر الِغيابِ 

 بغيبوِ 

بلمِح نَورساً 
َ
 وكأفَّ يف َصمِت اؼب

 أيِت وَيْذَىُب َخلَف َرفّةِ 

 ِسربوِ 

 َتًتاَجُف الطُرقاُت حَُت َمسَتهِ 

 َعْن ىيبٍة تُػْهدي النذورَ 

 لَدربوِ 

 تُو اليتىَو يف َحديِث الضوِء غَبظ
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 جاءْت تُػَرتُلها َمبلمحُ 

 َخْطبوِ 

 شبلُؿ طُهٍر يف رِحاِب َوريدهِ 

 يَػْنساُب ِمْن نَبِع اؽبُدى

 ومصبِّوِ 

 اي قَػْلَبُو العنواَف حيُث تَناَسختَ 

َحبَِّة يف َمسافةِ 
 لُغُة اؼب

 قَلبوِ 

 ىَو سورُة اإلنساِف كلُّ فضيلةٍ 

 زِبذْت مساَحَتها بلوحةِ 

 قُربوِ 

 ببلُء فجاءىاانَدتُو شوقاً كر 
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 وَلقْد رأى فيها َمواضعَ 

 َسْلِبوِ 

 لكنَُّو َقرأَ الَزماَف بنظرةٍ 

 نبويٍّة فرأى انتصارَ 

 ؿُبّبوِ 

 ورأى الَضمائر َتسَتفيُق َحقيقة

 لَِتسَت شوقاً يف َمراِحل

 َدربوِ 

 َتستاُؼ فوَؽ يَديِو ألُف نبوءةٍ 

 وَخريطة فيها مبلمحُ 

 َشْعبوِ 

ْعٌت يُرافُق َسيػْ 
َ
 َرهُ كوٌف من اؼب
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 غبِزبوِ  ُدستور تضحيٍة ىبطُّ 

 هَنر تفجََّر منُذ شاَىَد أمَة اإلسبلـِ 

 يف مرٍض هَتيُم بطبِّوِ 

 َوجَد الذيَن أتى يُطبُب روَحُهمْ 

كافِ 
َ
 َقْد أْشجروا ُعمَق اؼب

 غِبَْربوِ 

ا  وألنُو صوُت اعبراِح ورهبُّ

 نَزفاً َتسامى يف ؿَببَّةِ 

 َربِّوِ 

 هنضةٍ لَِيكوَف َخطاً َفوَؽ راحِة 

 وربجُّ َبسَملة الصبلةِ 

 لِشْعبوِ 
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 على ؿبّياَي قرآٌف من الّتعبِ 

 يَتلو رسالَة بوِح الّطهِر يف

 الّنسبِ 

 سفُر الّتجاعيِد وبدو حرَؼ أوردِت

 فَلي مَن القهِر ماهبثو على

 الرّكبِ 

 أان وريُث اّلذيَن استمطروا دمهمْ 

 على مسافاِت ُجرٍح دومبا

 ُسحبِ 

 وَف سوى اآلىاِت ملبسهماليبلك
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 طيُب القلوِب هبْم أظبى من

 الّذىبِ 

 ال يكذبوَف وإْف ُحّزْت مناحرُىمْ 

 فاؼبوُت أنقى ؽبْم من سَتةِ 

 الكذبِ 

 ىْم يرحلوَف إىل األشجاِف وبمُلُهمْ 

 غبُن اعبراِح وفيهْم فورةُ 

 الطَّربِ 

 ووبتسوَف طبوَر الفقِد تسبُقُهمْ 

 غبانِة اؼبوِت أسراٌر منَ 

 القصبِ 

 يُهدِىدوَف الّليال كّلما اضطَرَبتْ 
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 ويَػْبُسموَف وىْم يف َغمرةِ 

 الّتعبِ 

 ايُسفرَة الّطُِت ماأحلى موائَدُىمْ 

 وقْد تَػَهاَدْت عليِهْم غبظةُ 

 الّرَطبِ 

 على اػبريِف اصِفراٌر من مبلؿِبِهمْ 

 ويف الرّبيِع اخِضراُر القلبِ 

 عن أَدبِ 

 ويف الّشتاِء َتَسابيٌح تقّدُسها

 اؼبواقِد والفنجافِ انُر 

 ابلّشُهبِ 

 ال يضحُك الّصيُف إاّل يف ُصُدورِِىمُ 



024 
 

 فَػَيهزـُ الّشّط فيِهْم عاملََ 

 الّنَصبِ 

 يب مثلما كاَف فيهْم عندما اعَتَكَفتْ 

 ذاِت اّليت احَتَجَبْت من غَتِ 

 ؿُبَتَجبِ 

 صقراً زبطّيُت أاّيمي اّليت ىرَِمتْ 

 وُرْحُت أخُرُؽ فكراً عاملَ 

 اغُبُجبِ 

 ْمُت ُقّداَس معًٌت ُكْنُت أْتِقُنوُ أقَ 

 فَػَلْسُت أحتاُج يف الُقّداسِ 

 للُكُتبِ 

 ومّرت الشهقة الكربى أبوردِت



025 
 

 فصرت أشبو سَت النار

 ابػبشبِ 

 وكاف للطرب اؼبكنوز اغنية

 سينُت قليب هتاوى فاستفقُت نيب

 

 

 

  



026 
 

 

 مازلَت تنضُح من جبُِت بياين 

 فتفوُح منَك مبلمحُ 

 آفِ الشط

 تستاُؼ منَك حقيقَة اؼبعٌَت َوما

 إالَؾ غازؽَبا بزخِّ حنافِ 

 وؼبسَت أواتَر القصيدِة فارسبتْ 

 فرحاً بكّفَك لذُة األغبافِ 

 تتصفُح الضوَء البهيَّ فيحتِوي

 عبَق الضلوِع وغفوةَ 

 األشجافِ 



027 
 

 ستُبيُح أتويَل الزماِف لعلَّ يف

 عمِق اغبقيقِة يرذبيكَ 

 زماين 

 قبَل َتصوؼٍ  وألّنَك القيثارُ 

 دارْت عليَك رموُز كلِّ 

 مكافِ 

 حىّت اختزلَت اؼبستحيَل وداعبتْ 

 أجفاُف سّرَؾ حملةَ 

 األجفافِ 

 ومزجَت آفاَؽ اعبواِب فلم تعدْ 

 بسؤاِؿ روِحي صولةَ 

 الِكتمافِ 



028 
 

 تتشابُك الكلماُت حوَؿ مشاعرِي

 فيفيُض دمِعي قبَل سيلِ 

 بَناين

 رُبطْت جذوُرَؾ يف ضلوِع مدائٍِت 

 ُت منَك رىافةَ فأخذ

 األلوافِ 

 مازلُت أيّوَب اعبراِح فُكْن على

 ُجرِحي دعاًء ُحفَّ 

 ابلّتحناِف...

 

 

 



029 
 

 

 من قبِل غبظِة صدٍؽ عمَّها الّشَغفُ 

 أسرفُت ابغبزِف حىّت مّسٍِت 

 الّلَهفُ 

 قليب مصابيُح أشجاٍف سُتوقُدين 

 حىّت كأيّن بشكِل الّضوءِ 

 َأقَبِرؼُ 

 ِضي كبَو آِخَرِت يف أيِّ وجٍو سأم

 مازلُت أحبُث عن وجِهي

 وأَنعِطفُ 

 اان حديُث دماٍء أُنِفَقْت َىَدراً 



031 
 

 على ببلٍد َسناَىا ابتَ 

 يَنكِسفُ 

 سبِشي بفوَضى على درٍب ُمظّللةٍ 

 للذّكرايِت وما ألَقْت هبَا

 الُسرؼُ 

 ُكرِسيػَُّها ألُف ثُعباٍف وَبوـُ بوِ 

 فأيَن ثعباُف موَسى ىاُىنا

 يَِقفُ 

 مْل هَبْد َغَضباً  فيَها،َم الُعمُر تَيمّ 

 إاّل دبَا َتسَمُح التّيجافُ 

 والصُُّحفُ 

 مَثَّ َمقربةٌ  عنَها،فأيَن يهرُب 



030 
 

 ىَبتلفُ  ُىنا قريباً لعلَّ األمرَ 

 اي طقَس روٍح أراَىا فوَؽ َصوَمَعيِت 

 ُتَسنُِّن القهَر يف ُعمرِي

 وتَنَصِرؼُ 

 صاعدةً  الّذاِت،ال َترَحِلي عْن بَقااَي 

 أعًَتِؼُ  كبَو الَفناِء أليّن فيكِ 

 وإفَّ موِجي اّلذي َغّنْت سواِحُلوُ 

 َسَيصطَِفي ِضّفًة يُبٌَت هِبا

 الشََّرؼُ 

 يَرظُبها الِبيَض،يُػَزوُِّؽ الّتمتماِت 

 على قميِصِك اي ُدنيا

 ويَنَتِصفُ 



032 
 

 

 قامرَت ابلَغيم لو قامرَت ابلَنْخلِ 

 ةَ ماذا َسًتَبح ااّل َحفن

 الَرْملِ 

 اي َمْن َمنحَت ِضفاَؼ الّليل ظلَمَتها

ْحَتفي يف َلّذةِ 
ُ
 ِمْن أيِسَك اؼب

 الّليلِ 

 لْو ُكنَت سَبلُك ُعنواانً سُبارسوُ 

 ؼبا َسقتَك طُبور الَفقدِ 

 ابؼبِثلِ 

 أطْبْد َتفاصيَلَك البلِت اْحَتطَبَت هِبا



033 
 

 ُعمراً تَبعثَر َبَُت الَبعد

 والَقبلِ 

 بَل األين فبتلكاً ُخْض يف يَباِسَك قَ 

 تلَك الطُقوس فتحكي سَتة

 الَعْدؿِ 

 ُدر َحوَؿ ذاِتَك ال رَبتاج َلمَلمة

 ِلما َتَسنَبل يف َدوامةِ 

 الَعقلِ 

 اْكسْر ُزجاجَة روٍح ُكنَت َتسكبها

 على ببلٍد َمشْت يف شارعِ 

 الُبخلِ 

 َكْم قْد َتغّنيَت فيها ُكنَت تَػْغرسها



034 
 

 فوَؽ الُضلوع وَتروي ُمقلة

 لِ اغبَق

 خذالانً َومقربةً  َسُتعطيَك؟ماذا 

 لكي تذيقك ُمر الَصعبِ 

 ابلَسهلِ 

 ال رَبفل بَنغمتها أحاجيك،فامضْغ 

 واسًْت ُغموض َحديث الَقهر

 ابلنُبل ...

 

 

 

 



035 
 

 

 تطوُؼ عليَّ أشجاُف الّنهارِ 

 فأخسُر بَُت آفاقي

 قرارِي

 أان وجُع القصيدِة حَُت تبِكي

 قدتُ فقبَل ِجناهِنَا أو 

 انرِي

 خطفُت رىافَة الّلحظاِت حىّت 

 أُقّلَم كلَّ أايـِ 

 أحتضارِي

 أبعماِقي حديٌث ال يُواَرى



036 
 

 وال يَروي حُبَتاتِ 

 اعتذارِي

قّفى
ُ
 سأُمسُك ضّفَة النػََّزِؽ اؼب

 وأرميَها ِلما بعدَ 

 اعبدارِ 

 وكيَف ُتداعُب الكلماُت َسطرِي

 وَسطرِي غاَب يف َكَمدِ 

 اسِتتارِي

 ُتكّبُل ما تَػبَػّقىطُقوِسي قْد 

ملِّ على
ُ
 مَن الوقِت اؼب

 َمسارِي

 يُراِقُص َخاِفِقي أمَلٌ زَبَّلى



037 
 

 عِن األشياِء إاّل عنْ 

 فَػَنارِي

ين أبْف أفٌَت وحيداً   ىُبََتِّ

نيا  وَترُجُم ىذِه الدُّ

 َمزَارِي

 وما أصبحُت شيطاانً ولِكنْ 

 َشياطُُت القيامِة منْ 

 نثَارِي

 َغاين سأُرِبُكُو وأخًَتُِؽ األ

وجِ 
َ
 وأبٍِت فوَؽ َخدِّ اؼب

 َدارِي

 نقُذ َلوحيِت مْن لوِف َكْشفٍ وأُ 



038 
 

 أُلّوِنُػَها بفلَسَفِة الّصحارِي

 صُبوٌح كبَو َفوَضى الُعمِر وَبُلو

 فأنُفُخ يف َمزامَِت انتظارِي

 سُيغويٍِت الرَّماُد إىل َحديثٍ 

 َتَسارََع َفوَؽ أرِوَقةِ 

 اإِلطَارِ 

 مِضيأمّهُد للغرائِب حيُث أ

 ُتكّذُب ُسحنيِت ُحسنَ 

 اعِبوارِ 

 أليّن يف زماِف اؼبوِت أحُبو

 وَفوَؽ حديِدِه يَبِشي

 ِقطارِي



039 
 

 

 إىل غبَْظَتيَك وَبُجُّ الَسرابْ 

 ويَنِطُق يف ِضفَّتيكَ 

 الَيبابْ 

 وزَبَتزُؿ الليَل ليَل الَرحيلْ 

 بقطرِة َدمٍع ِبفجرِ 

 اإلايبْ 

 على أف نَبَضَك حُت اغُبضورْ 

 طبُب أزمنًة للغيابْ يُ 

 تُقّفيَك َىْدىُة األمنياتْ 

 وَيسكُب كأسَك َكفّ 



041 
 

 الِعتابْ 

 وأنَت ببل أمٍل َتستطيلْ 

 رُباوُؿ َرظْبَك فوؽَ 

 الَسحابْ 

 ووجهَك َرمل وُحلُمَك طُت

 وفحواَؾ ذاكرة للَضبابْ 

 يُعّكُر َمعناَؾ َصحو الُدروبُ 

 فًتكُب لؤليَن صَبر

 الِصعابْ 

 وفْ ورَبمُل أسئلًة ابلعي

 لًَتسم أجوبًة يف

 الًُتابْ 



040 
 

 ستُبعُث أسطورُة األغنياتْ 

 وتسكُب روحك فوؽَ 

 الَشرابْ 

 وإنَك لو ملَْ َتُكْن لوحةً 

 من اليُتِم أو َلمسةَ 

 االْغًتابْ 

 ألصبْحَت أنشودًة الشامتُتْ 

 وِصرَت لكفِّ اػَبطااي

 مآبْ 

 سَيخمُد بُركانك الظامئوفْ 

 وتَنبُت ُسنبلة

 االكتئابْ 



042 
 

 حظَة البلتكوفْ ستتخُذ الل

 ِكياانً سُبزُؽ َفْحوى

 اعبَوابْ 

 فيا عازفاً نَغمَة الواىبُتْ 

 سَتختصر اعبُرحَ 

 ابالغًتابْ 

دُف البل سَبوتْ 
ُ
 تعّمدَؾ اؼب

 َسراابً ألنَك َبوح السَّراْب ..

 

 

 

 



043 
 

 

ـَ تنزُؼ دمعًة بغراموِ   حّتا

 وتغيُب ُسكراً يف طبورِ 

 كبلِموِ 

 ْت بوِ وسُبّتُع الّذاَت اليت احًتق

 مذ جئَت مثَل ُنسيمةٍ 

 لسبلموِ 

 حىت أغانيَك اؿ صبعَت على اؽبوى

 علقتَػُهنَّ سبيمةً 

 هبياِموِ 

 ماذا ُتضيُف إليَك ِقبلتُو اليت



044 
 

 وارتَك ُحلماً يف سريرِ 

 رُكاموِ 

 اي واىَب البلشيِء يوُمَك ؽبفةٌ 

 والوقُت دوَنَك َخطَّ دؼءَ 

 عظاموِ 

 وألّف مثَلَك قد أضاَع نشيَدهُ 

 حرابً يف زمافِ  ستكوفُ 

 سبلِموِ 

 ترصبَت من لغِة اغًتاِبَك درهَبا

 ونثرَت قمحَك يف ُراب أاّيموِ 

 تتفّرُس الّدنيا دبُقلِة انزحٍ 

 وزُبّضُب األجفاَف من أحبلِموِ 



045 
 

 

 أحتاُج ذاكرًة ذبيءُ وزبتِفي

 فلعّلٍِت ابلرّاحلُتَ 

 سأشتِفي

 أربّسُس األرَض اّليت يف انظري

 مصحِفي تبلوةَ قبِل اجتياحاِت 

 أدفُعها فبل الّصحراُء،تتلّصُص 

 ألَقى سوى عشِب احتضارٍ 

 ينطِفي

 عمٌر كما األثِل القليِل وسدرةُ 

 اؼبعٌَت ترتّػُبٍِت بواحةِ 



046 
 

 متحِفي

 وشوارُع القلِق اػبَُؤوِف أمرَُّىا

 َتصوُّيف  وحديُث جوٍع َحفَّ انيَ 

 اان نَفحُة الَفقِد القدًِن ِوشاييِت 

عُر من أَ   َزِؿ اغبَنُتِ والشِّ

 ُمَعرِّيف 

 َسأصوُغ من َصميِت لَكوِف مدامِعي

 وأُزّمُل اؼبعٌَت حديثَ 

 تعفُِّفي

 تصبُح سبرةً  الكلماُت،تَتواتُر 

 فَتفوُح طعماً للّرحيلِ 

 ورَبَتِفي ...



047 
 

 

 قبَل احتبلِؿ األسى قهراً مساحاِت

 ؼبلمُت سرَب معاٍف يف

 هناراِت

 يشتاَؽ سنبلوُ أوصيُت للحقِل أف 

 إىل ذواٍت رآىا يف

 مواراِت

 أان الذي أمطرتو اآلُه حكمَتها

 لذا سًتُت هبا آفاؽَ 

 سوءاِت

 أدونوُ  مل يًتؾ الفقُد عندي ما



048 
 

 سوى لغاِت أسًى يف سطرِ 

 َدمعاِت

 مْل يًتؾ اؼبوُت عندي أيّبا جهةٍ 

 إال َوغاَزؽبا يف ُعمقِ 

 مأساِت

 تلَك اغبقيقُة َقد أتِت ُمسلحةً 

 َيسلُم َشتلي من فكيفَ 

 إصاابِت

 اللوَف يف لوحِة األايـِ أرظبوُ 

 لذا يلّوُف لوُف العوزِ 

 َلوحاِت

 صوِت ُدخاُف هناٍر غَبظيت قدرٌ 



049 
 

 أعمى تبلعَب عمراً يف

 َمساراِت

 زبَّتتٍت دروُب العمِر منسأةً 

 عراقاً للكناايتِ وأسَرجتٍت 

 رافقُت ثورَة أشجاين أىندُسها

 وأستجَُت بغيٍم من

 ِتَمتاىا

 أحتاُج عزـَ نيبٍّ كفُّ عفتوِ 

 سبسُد اللهفَة الُكربى

 آبايِت

 أحتاُج قدرَة ربٍّ َكي أؼبلَمٍت

 فهل سأعثُر عٍّت يف



051 
 

 ؾبازاِت

 سأستمر ببحثي دومَبا مللٍ 

 أحّنط اعبوع مابُت

 العباراتِ 

 أشبلُء فردوسي اؼبفقود ُتشعُرين

 أيّن سأعثر عٍّت يف

 ُخرافاِت

 َتهَتاملء الليال اليت أوقدُت ح

 اىل فراغ تناىى وسط

 مرآِت

 

 



050 
 

 

 ىم الهبيئوَف إال حُت ربتضرُ 

 فاترْؾ ىواىم كفى

 لآلف تنتظرُ 

 ىم الهبيئوف بل يبضوَف يف زمنٍ 

 يبارُس البعَد عن دنياؾ

 ايبشرُ 

 انثْر رؤاَؾ وغادْر قفَر فكرهتمْ 

 واصنْع وجودَؾ بوحاً 

 ابَت يستعرُ 

 لوعُتوُ واىجْر رابىْم فبعُض اؽبجِر 



052 
 

 أف يستجيَب إىل صحرائوِ 

 اؼبطرُ 

 إّف اؼبواقيَت إف مّرْت مفاتُنها

 انتظاٌر ملؤهُ اليرذبيها 

 الّسهرُ 

 سَتكُل القلُب مأوًى لسَت ترغُبوُ 

 ويهزـُ اؽبجُر دنيا جفُنها

 حجرُ 

 فاتبْع أغانيَك منفاىا وموطَنها

 وانصْب ضلوَعَك جسراً 

 ليَس ينكسرُ 

 فةٌ الفارَس اليوـَ أشباٌه وأرص



053 
 

 والصبلَة دباذا سوؼَ 

 تنتصرُ 

 اي من أعاَرَؾ وجُو الضيِم لوحَتوُ 

 حىّت كأّنَك دنيا الّضيمِ 

 زبتصرُ 

 مسراَؾ للّنزِؼ حىّت صرَت قبلَتوُ 

 وأنَت يف غابٍة للّشكِّ 

 تستًتُ 

 طقٌس من الّرمِل موٌت دوَف مقصلةٍ 

 ٌر يناِفُق، ليٌل ليَس ينَحِسرُ فج

 

 



054 
 

 

 َل اؽبموـَ على مرابِع كفِّوضب

 ومشى جبرِح الصابرينَ 

 غبتفو

 ىبتُط خارطَة الرحيِل كأمّبا

 نضَج الرحيُل ببل مواسمِ 

 قطِفو

 تتصفُح الطرقاُت ظبرَتو اليت

 كتبْت قصائَدىا بنربةِ 

 طرِفو

 مبلح فلُك اؼبستحيِل، هبرُّه



055 
 

 من سدرِة اؼبأوى لضفةِ 

 خوِفو

 من غبظِة العشرين صاحَبو االسى

 ًتمَبْت شفُة الزمافِ ف

 بنزفو

 كفاُه ؾبرشٌة وحنطُتو الثرى

 والعوُز ىبًتُؽ الدروبَ 

 عبُرفو

 ترَؾ اغبقوَؿ الظامئات وراَءه

 فبكى االماـ على مسافةِ 

 خلِفو

 قد ارىَق اليتُم الرىيُب فؤاَده



056 
 

 منذ التماِس الليِل غبظةَ 

 عزِفو

 الشجوِف، ونبسةً غبنا فراِت 

 من بعِد ما وىل الظبلـُ 

 صِفوبن

 مقهاُه مأوى الطيبُت ربفُّهم

 لفتات مقلِتو وبسمةِ 

 عطفو

 فالشاي يصنُعو أبلِف طريقةٍ 

 لكن سّكره بطيبةِ 

 وصفو

 والشاي من يدِه وشايُة كبلةٍ 



057 
 

 ستبلسُم االىاَت غبظةَ 

 إلفو

 تتحدُث االقداُح حُت يصُفها

 عشرا كأحجاِر العقيقِ 

 بكفو

 ( ؼبرةٍ شاي)العابديمن ذاَؽ 

 لذةَ  سيقصُّ لآلتُتِ 

 رشِفو

 تسعوَف عاما اثقلْت اضبلَعو

 نبتْت كداليِة الدروس

 بصفو

 



058 
 

 فأمتَّ رحلَتو وراح مغادرا

 للبلهنايِة رغم شهقةِ 

 ضعِفو

 تشتاقُو الكلماُت كاف وبُفها

 برداِء حكمِتو ونسمةِ 

 َعرفو

 يشتاُؽ ىامَتو العقاُؿ، مشاُغو

 وعباءٌة كانت تزينُ 

 بكتِفو

 يما زاؿ دنيا يف رحاِب مبلؿب

 فطويتٍت جرفا بضفةِ 

 َحرفو



059 
 

 

 أفُقي إليَك مَع الّصبلِة ُيكبّػرُ 

 أشتاُؽ وجَهَك يف

 ُعيوين ُيسِفرُ 

 طوََب لَنبٍض يستعَتَُؾ نغمةً 

 للّناِي أو غيماً بوِ 

 يستمِطرُ 

 ُأسِجي مَع الّنَسماِت ؽبفَة خاطرِي

 وأجيُء عشباً من غرامكَ 

 ىَبُضرُ 

 نبٌس جنويبّّ وشهقُة عاشقٍ 



061 
 

 ولذا أراَؾ على ُخدوِدي

 رُبَفرُ 

 يتسلسُل الوقُت الّشهيُّ دبُقَليِت 

 من حيُث أّنَك يف ُعيوين 

 َتقُمرُ 

 سُأكبُِّل العطَش الّرىيَب على َفِمي

 لو أرتِوي مْن وجنتَػْيكَ 

 وأسَكرُ 

 غبُن اليقُِت على رحاِب مبلؿِبِي

ـَ بوجنةٍ   فضَح الغرا

 تتستػَّرُ 

 طبُع اجملانُت الذيَن أتفّػُفوا



060 
 

 أفَّ اػبَياَر دبوهِتِمْ 

 ال يُهَجر

 أهبجَت أحزاين فصرُت ُمسمَّراً 

 بصليِب عشِقَك واألضاِلعُ 

 تُبَذرُ 

 سأَُمسرُِح الّدنيا إليَك عواصفاً 

 اْذ ىكذا َغٌتَّ حُبسِنكَ 

 َعنبَػُر.

 انزالؽ

ـَ اي ُعمُر يف َمسراَؾ أنزلقُ   حّتا

 أان وأنَت وصمتٌ 

 ليَس ينعتقُ 



062 
 

 انفذِت  آثرُت أفتُح لبّل صوتِ 

 لعلَّ بعَض اؼبنايف َحّفها

 الغَدؽُ 

 أوقدُت يف الّطُِت ُعنواانً ألخيليِت 

 ورحُت يف ضّفٍة لآلهِ 

 أعتِنقُ 

 رتّبُت نبزَة أشجاين على أسفٍ 

 كي أستعيَذ بذاٍت َمسَّها

 الَغَسقُ 

 أفنيُت أسئلَة األاّيـِ واضطربتْ 

 روحي أبجوبِة الفانُتَ 

 ربًتؽُ 



063 
 

 ِد ملحمةٌ بيٍت وبَُت رضاِب الَفق

 مل زبًتقػَْها عيوٌف حربَُىا

 األُُفقُ 

 الّنخِل أحرَُفوُ يستاُؼ مٍّت وريُد 

 أو يستِقي لونَُو من ُمقليِت 

 الّشَفقُ 

 من قبِل أف يستسيَغ اؼبوُج اشرِعيِت 

 أغَوى مبلؿِبَها يف ِصدقوِ 

 الَغَرؽُ 

 قهٌر جنوبّيُة األواتِر نغَمُتوُ 

 مازاَؿ أيخُذين مٍّت 

 وينطلقُ 



064 
 

 ٍف زبّلى عْن مكانِتوِ إىل مكا

 قْد صاَر يُفصُح عن جرحٍ 

 وىَبتنقُ 

 ُعذُر اؼبساراِت مل أحفْل بضّفِتوِ 

 حىّت َتسّمَر يف أحداِقوِ 

 الَقَلقُ 

 ُمعضليِت؟ اؼباِء،ماذا أُزخِرُؼ فوَؽ 

 ِعنِدي مَن الُغَصِص الَغّصتْ 

 هِبا الطُُّرؽُ 

 تصَطكُّ يف أضُلِعي اػبَرساِء أجنحةٌ 

 اسُتهِلكَ فاتت مواقيُتها و 

 الُعمُق...



065 
 

 

 مسافة ركعتُت اىل

 األذافِ 

 ستنزؼ جرحها السبع

 اؼبثاين

 مسافة نظرتُت وليل سيف

 وقصة من طوى أفق

 اؼبعاين

 وحيث توافد اؼبلكوت

 يتلو

 قرائُت التنائي والتداين



066 
 

 ىناؾ على ظبا احملراب شخص

 الِسنافِ  توسَّد رأسو كتف

 ز فجراسيصنع من نزيف الفو 

 ويبؤل ابعبراح رؤى

 الزمافِ 

 يرتق كّف عفتو اغبيارى

 كأف يديو بوصلة

 األماف

 ظباوايً  يبلل وجنة األشياء رمزا

 ستفقده األماين

 يؤسس من بناف الصرب

 كوان تقمّصو



067 
 

 فأشجر ابلبنافِ 

 شذاه على ؽبيب الوقت يسمو

 فتغبطو دروب

 األقحواف

 لو يف مفردات الغيب غبن

 يرتلو اغبشا قبل

 لسافال

 سيشجي جرحو األوطاف حىت

 يواسيها على صدر

 اغبناف

 ويبنحها برغم اؼبوت صوات

 ستنشده مفاتيح اعبناف...



068 
 

 

 عبثاً يرتّلها ببوِح صبلتوِ 

 فَتؼُّ عن طربٍ 

 جناُح رفاتوِ 

 تتسّمُر الذكرى أبفِق خيالوِ 

 وسبّزُؽ الكلماُت سًتِ 

 سباتوِ 

 ؿبرابُُو صمُت الّدروِب ورفّةُ 

 الّنبِض الذي اختزَؿ اؽبوى

 بصفاتوِ 

 أشبلؤُه نبٌس من الغيِم الذي



069 
 

 يبنيِو من سهٍو على

 زاّلتوِ 

 نظرْت مراسيِو سفائَن فجرهِ 

 فأاتُه عن خجٍل حديثُ 

 فراتوِ 

 حرُب الّدفاتِر أطَّر الّنسماِت يف

 ألواِح ملحمٍة بلوفِ 

 حياتوِ 

 لوٌف رماديّّ طغى حبقولوِ 

 ملٌل تكّوَر يف ضحى

 أوقاتوِ 

 أاّنتُُو من عمِر صحراِء األسى



071 
 

 أتِت وتذىُب يف دموعِ 

 رواتوِ 

 وسٌن ترتّبُو اعبفوُف بلوحةٍ 

 فَتى الّتسامي يف ظبا

 نظراتوِ 

 ىَو من سبللة من هتّب جراحهم

 تركوا مبلؿبهم على سطواتو

 اليستغيُث سوى بنزِؼ حنينوِ 

 فيخطُّ سطراً لئلايبِ 

 بذاتوِ 

 ىو سوَؼ يسرُج للّنهايِة وجَهها

 يلمُّ أطراَؼ الّرؤىو 



070 
 

 بشتاتوِ 

 ىَو عّفُة الفقراِء غبظَة جوعِهمْ 

 وحديُث مسبحٍة بلمسِ 

 ظباتِوِ 

 ستشيُخ فيِو اؼبفرداُت ووبتسي

 طبَر اؼبعاين يف كؤوسِ 

 ُسكاتِوِ 

 ووُبّدُث الكلماِت يسكبُػَها على

 أضبلِعِو نزفاً غبُتِ 

 فباتِوِ 

 

 



072 
 

 

 سباماً بكفِّ اعبرِح يقُفوَؾ انزؼُ 

 فتمِشي عَلى أقَصى ُخطاؾَ 

 العواِصفُ 

 سباماً كسقٍف اليَرى اؼباءُ وجَهوُ 

 ستحكيَك غيباً يف ُرابَىا

 اؼبخاِوؼُ 

 ستخطو نزيفاً فوَؽ جسٍم حدوُدهُ 

 تعبٍُّدَىا األوجاُع والوقتُ 

 واقفُ 

ـُ يف ذاِت أيِسَها  سًتفعَك األوىا



073 
 

 وتنثُر زيفاً يف ظباؾَ 

 اؼبصاحفُ 

 ماواِت صارخاً رُبمِلُق يف طُهِر السّ 

 فَُتجُع طرَؼ الصمِت ابلقهر

 خاِطفُ 

 ستكَتِهُل األظباُء حىّت تُردََّىا

 اىل حيُث أفَّ اعبَفَن ابلنَّبضِ 

 َذاِرؼُ 

 فراغاُتَك الُكربَى أحاديُث غارسٍ 

 سبَّشى إليِو اؼبوُت والُعمرُ 

 كاِسفُ 

 َرعيُدَؾ ِسْفُر الّصمِت مْن أيِّ طارؽٍ 



074 
 

 َلُفواسيأتيَك إلٌف والُعداة تَ 

 ضباُسَك ِقدِّيُس النِّهاايِت ُكّلَما

 زَبَطّيَت َموجاً أرجَعْتكَ 

شاِحفُ 
َ
 اؼب

 يُطّهُرَؾ اؼبعٌَت اّلذي أنَت َمتُنوُ 

 فَتخِطف بَُت الّسطِر إْذ أنتَ 

 آِصفُ 

 يُهنِدُسَك الَفقُد اّلذي أنَت ُسوطُوُ 

 فهْل َسوَؼ تُتَلى يف ِقرَاؾَ 

 الزََّخاِرؼُ 

 

 



075 
 

 

 ىل حيُث يروي صوَتَك األفقُ غادْر إ

 ايحملًة من سخاِء للاِ 

 تنبثقُ 

 غادْر عن الصمِت ايتكبَتًة صدحتْ 

 هبا مبلئُك ربِّ الكوفِ 

 تنطلقُ 

 فما ببكَة إاّل أنَت إف عدلتْ 

 عنها دروبَك يوماً صاهبا

 القلقُ 

أقسى مبلؿَبو أىكذا الدىُر ما 



076 
 

 أكلَّ يوـٍ لُو يف عمران

 ُخُلقُ 

 ُت األمِن خائفةٌ إفَّ الغرابَة بي

 أركانُُو وبيوُت اػبوؼِ 

 أتتِنق...

 قد يرذبيَك عراُؽ الليِل كوكبوُ 

 فأنَت من قبلو وبدو بكَ 

 األرؽُ 

 انجتَك كّل عيوِف اػبلِق بلسَمها

 وأنَت أنغامها ربدو بكَ 

 الطرؽُ 

 يستأنُس الغيُم يف كّفيَك زّخَتوُ 



077 
 

 إذا رأيَت نبيبلً صابوُ 

 اؼبلقُ 

 اُف ظامئةٌ فكيَف كّفاَؾ واألوط

 لعامٍل فيو أنَت الفجرُ 

 والغسقُ 

 سبشي بسرعِة نزٍؼ كنَت فبتلكاً 

 أشجاَف ألِف نيبٍّ خلفكَ 

 التحقوا

 شاهبَت جّدَؾ ابؼبعراِج إْذ سطعت

 أنوارُُه يف ظباٍء مّسها

 النسقُ 

 اىل حيث امبلؾ تصاحبو أسري



078 
 

 واين مر سبّشى كبوه

 الغدؽ

 لكّنُو عاَد ليبلً بعَد رحلتوِ 

 غََت دمٍع ؼبّوُ  ومل تعدْ 

 اغبدؽُ 

 أسرى بك للا كاف اؼبوت ؿبتشدا

 وكنت تعطي ومل تبخل دبا

 يثق

 وكنت تعطيو اطفاال وأوردة

 كل القرابُت حبّّ زاده

 أأللقُ 

 



079 
 

 كنَت انتظاراً ؼبن مل يبتلْك عبقاً 

 فصرَت شوقا لصدِر اؼبوتِ 

 تعتنقُ 

 وكرببلؤَؾ اي أشجاَف زينِبها

 نَ ايغبظَة الوحِي يف قلِب الذي

 بقوا

 من حاِء ألِف حياٍة أنَت نبضُتها

 لنوِف ألِف نعيٍم فيك

 ينعتق

 اي كربايَء الذيَن استنبطوا أمبلً 

 من ضّفتيَك ومهما يف ىواؾَ 

 لَقوا



081 
 

 سَتظبوَف على األضبلِع أسطَُرُىم

 بدؼء عاؼبَك الّصويفِّ 

 ربًتُؽ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 



080 
 

 اىل رسوؿ اإلنسانية العظيم دمحم )ص(

 

 ُمقِلَقُة اػبُطا تتشّتتُ  صحراءُ 

 ونبوءٌة شهَقْت عليها

 الَبّحةُ 

 ُمدٌف بذاكرِة الَفناِء سجينةٌ 

 هُتِدي وهُتدى يف ُرابىا

 الَوحَشةُ 

 أحفرُىا على الكلماُت،تتلّهُف 

 أُفِق الوريِد فتصطفيَها

 الّلحظةُ 



082 
 

 تلُّ ظبلؽِبَا الّنكباِت،أان َدفقُة 

 أتِت إلَّ من العميقِ 

 اغبسرةُ 

 َىْب َل نسمةً  ابلقهِر،خٌن أان مث

 نبويًّة سًُتاُؽ فيها

 الَعربةُ 

 فربغِم سبتمِة اعبراِح خبافِقي

 زمُن اخضرارَؾ يف ضلوِعيَ 

 ينُبتُ 

 تطِوي بنبِضَي ما تشاُء فأرتِوي

 وأجيُء كبَوَؾ يف صبلِتَ 

 أقُنتُ 



083 
 

 تستفتُح اللغَة اغبنوَف على فِمي

 وعلى حرائَك أحريف 

 َتستثِبتُ 

 يف رائِت عواؼبِييبشي أرهُبَك 

 فتِفرُّ منَها منُذ جئتَ 

 القسوةُ 

 أان ىارٌب من بُِت شرنقِة الّظما

 وإىل صداَؾ قصيدِت 

 تتلّفتُ 

 وجُو الّنهاِر وحشَرجاُت منائرِي

 وفناُر روِحَي كلَّ حُتٍ 

 تُنِصتُ 



084 
 

 قسماً بذاِتَك والشريعُة اقسَمتْ 

 فيَها ومنَها قْد تعيشُ 

 اؼبِّلةُ 

 اؾ خواِفِقيأان إذ تُػَرّتُل يف ظبَ 

 قيَد التبلِشي يف اؽبَوى

 أتفّتتُ 

 نضَبْت أاب الّزىراِء مهجُة ؽبَجيِت 

 وعلى لغاِت قد تتوهُ 

 اعبملةُ 

 فاسِعْف بوحيَك إفَّ وحَيَك رضبةٌ 

 تستاُؼ منها يف اغبياةِ 

 اعبنةُ 



085 
 

 اي ماكباً وجَو اليقُِت ِصفاتِوِ 

 حىّت كأفَّ يديَك فيوِ 

 نبّوةُ 

 خافِقي صومعُت يف كوِف اكتمالكَ 

 فنَجوُت فيَك ويف طريقكَ 

 أثُبتُ 

 حّولَت شكَل اؼبستحيِل ؼبمكنٍ 

 فتفّجرْت خُبطاَؾ رببو

 القّوةُ 

 أقبلَت فجراً يف زماٍف ُمعتمٍ 

 فهزمَت عتمَتُو فجعجعَ 

 ىبُفتُ 



086 
 

 تتأّمُل األزَؿ البعيَد بنظرةٍ 

 ثوريِّة اؼبعٌَت بكّفكَ 

 تُنَحتُ 

 ومشيَت تّتخُذ اغبقيقَة منهجاً 

 يرَعى ضّفَتيكَ والّنجُم 

 ويكُبتُ 

 ُحرّاً أتّبطَت اؼبكارـَ فاستَحى

 منَك اؼبكاُف ففي مكانكَ 

 َيسكتُ 

 كنَت الذي اختصَر الوجوَد بدعوةٍ 

 نبويٍّة فيها  كبلُمكَ 

 ُملِفتُ 



087 
 

 للقادمَُت رسالٌة أبديةٌ 

 اغبَشا قرآهُنا وْسطَ 

 يتثّبتُ 

 ونطقَت عن نبٍأ عظيٍم مل تزؿْ 

 أيدْيِو يف أّـِ الكتابِ 

 رّبتُ تُ 

 كانْت حياَة البائسَُت حياتُػُهمْ 

 فالكلُّ رغَم العيِش فيِهمْ 

 َمّيتُ 

 كانوا عبيداً وبتسوَف لذائَذ اؿ

 االايـِ من طبِر الضياعِ 

 تَػَقوَُّتوا



088 
 

 أيقظَتهْم فمَشوا ُحفاَة قلوهِبمْ 

 واػَبطُو وقَتَك للّزمافِ 

 يَؤّقتُ 

 ستظلُّ بسملًة بكلِّ حياتِنا

 وعلى حروِفَك تستفيقُ 

 ّنخوُة...ال

 

 

 

 

 

  



089 
 

 

 توسدُه دروُب الضوِء مشعاً 

 وترقبُو معاين اؼباءِ 

 نبعا

 يداعُب مقلَة الكلماِت حىت

 يكوَف دبقلِة الكلماتِ 

 دمعا

 يرتبُو على طبِق اغبيارى

 كماُؿ اآلِه منُذ انسابَ 

 طوعا

 على لغِة السواقي كاَف لوانً 



091 
 

 فراتياً وكاف اغبزفُ 

 طبعا

 الظلِم عدالً ينّكُس يف دروِب 

 ويرفُع يف ظباِء األمنِ 

 روعا

 فيحيا يف تناقِض ضّفتيوِ 

 وبَُت اػبصِب والبلخصبِ 

 يرعى

 تنّفَس نسمَة الصفصاِؼ حرفاً 

 رأى مابعَد غيِب الغيبِ 

 مسعى

 فألقى الصرَب يف كّفيِو معٌتً 



090 
 

 ربّوَؿ فوَؽ آِه الصدرِ 

 ضلعا

 تسَّتُه العواصُف حيُث يدري

 فيصبُح يف خطوِط األين

 رعىم

 لقد حّفْت بِو األشجاُف صمتاً 

 فضاَؽ بسلطِة األايـِ 

 ذرعا

 سيدفُن يف فناِء الذاِت عمراً 

 بكائياً كتموزَ 

 ويُنعى

 ويُطعُم ىجرَة النسماِت سعفاً 



092 
 

 ليبقى يف ضفاِؼ الصربِ 

 جذعا

 يلّوُح للبعيِد كأّف وجهاً 

 جنوبياً رأى مسراهُ 

 ضوعا

 خطااي نغمِة اؼبواِؿ تذكو

 خبافقِو فيصغي الوقتُ 

 ظبعا

 على انايتِو انسَكَبْت أغافٍ 

 رأى فيها مبلَؾ الّضيمِ 

 طلعا

 تُفهرُِسُو اللذائُذ دوَف وعيٍ 



093 
 

 فَيجرُعها كمثِل الّسمِّ 

 نقعا

 سبّشى يف مبلؿبِو سرابٌ 

 فحّنطُو على اغبسراتِ 

 فرعا

 تنّبأَ أفَّ يف الفوضى نظاماً 

 عراقّياً سيسقي األرضَ 

 نزعا

 َيُو ومشى وحيداً فأحَرَؽ وح

 لُيطِعَم ؽبفَة الَقَسماتِ 

 َجْوعا ..

 



094 
 

 

 ارّتُق فيَك فلسفَة الّذىابِ 

 ألقرأَ منَك ذاكرةَ 

 اإلايبِ 

 وأسأُؿ عنَك أسفاراً تراءت

 على كّفيَك من قبلِ 

 الّسحابِ 

 وأحبُث عن لغاِتَك ابلّسواقي

 فيحتشُد اخضراُرَؾ يف

 جوايب

 مىتوّسلُت الّنواعََت القدا



095 
 

 إذا نزفْت تفاصيلُ 

 اغًتايب

 وماعندي سوى إدراِؾ قلبٍ 

 تضاءَؿ مثَل أعوادِ 

 الثّقابِ 

 أبّدلُُو دباذا ليَس عندي

 سوى وطٍن توارى

 ابغبجابِ 

 سينُضُب عاملُ األحبلـِ مٍّت 

 وربجُبٍت على ُجرحٍ 

 ثيايب

 



096 
 

 فما من موجٍة يف حبِر أمسي

 ُتصاِحُبٍت على سطرِ 

 اكتئايب

 يارىأفوح على متاىات اغب

 وأُعَزؼ يف نغيمات

 العتابِ 

 نبوءاٌت من األشجاف حّفت

 مساراِت فغابت يف

 اػبوايب

 فمن يدنو ال فسوؼ يلقى

 الضباب مسامَتا على جسد

 يزاُؿ العمُر طفبلً  أشيُخ وما



097 
 

 يتيُو على مساحاتِ 

 الّتصايب

 سأصعُد أو سأىوي لسُت أدري

 أبيّن بَُت أسرابِ 

 اػبرابِ 

 يُغيّػَبٍت من الّدنيا

 كتايب

 طقوسي مل تَزْؿ سبتدُّ قهراً 

ـَ   أينفي الّدمُع أعوا

ابِ   الًتُّ

 أبلسنِة اؼبياِه بذرُت قمحاً 

 ألختصَر اؼبسافةَ 



098 
 

 ابلّسرابِ 

 سَتعَجُز َسوَءِت من أف ُتوارى

 ويَعَجُز كيَف يُلِهُمٍِت 

 ُغرايب 

 

 

 

  



099 
 

 

 بصرب عصا ايب ذر صربتُ 

 ضبلُت نبـو اكواين

 وسرتُ 

 الضمائر كنت اسعى لسيناء

 وقبل مسافة الرؤاي

 صعقت

 وكاد الوقت ينفذ قبل وعدي

 ويب من شهوة الصلوات

 وقت

 على قليب من التاريخ ندب.



211 
 

 فمن نديب واترىبي

 اكتأبت

 امارس يف دروب القهر صربا

 ووجو اؼبوت يف صربي

 رأيتُ 

 سأرحل كلما اضطربت لغاِت

 اسًتحت على معٌت من الرحيل قد

 لضوئي وما ىيأُت متكأ

 ففي نصف اغبقيقة قد

 أضأت

 تساورين خياالت وموج

 احطت فبل معٌت من اؼبعٌت



210 
 

 فنفسي دوف غايتها اختناؽ

  كأين قد َوىبُت وما

 ُوِىبتُ 

 واحجية عليها طاؼ قليب

 احاوؿ فك احجييت

 فتهت

 ستحتطب اغبروؼ البيض نبضي

 ووبتشد الرؤى اػبرساء

 صوت

 وربتفل الدروب بسفر خطوي

 االين فخطوي يف دروب

 نبت



212 
 

 

ـَ ترثي لبيبلً يف العناوينِ   حّتا

 وسبؤلُ الوقَت دمعاً دوفَ 

 تلقُتِ 

 أمل هتزَّ جذوَع الضيِم تنكُثها

 لكي ترّتَش أسفارَ 

 اؼبضامُتِ 

 قميُص معناَؾ التطمعُو يف أملٍ 

 إّف السنابَل أمواتُ 

 الطواحُتِ 

 



213 
 

 وعتنافبْع بقاايَؾ يف أسواِؽ ل

 واستعبِد الّنبَض يف عود

 وتلحُت

 بّلْل وريدَؾ ابألحزاِف ؿبتفبلً 

 من لّذِة اػبلِق حىّت نشوةِ 

 الّتُتِ 

 واصبْع شظاايَؾ من أوطانِك النُِثرتْ 

 منُذ احتبلِؿ األسى أشجارَ 

 زيتوفِ 

 سكُُت مأواَؾ ابآلىاِت تشحذهُ 

 لكي تصّحَح ميبلً 

 ابؼبوازينِ 



214 
 

 هُ يسًت  لكنَّ وجهَك من يف الليل

 ليظهَر الصمَت يف وجوِ 

 الّسكاكُتِ 

 كرّاسُة الفقِد فوَؽ اػبدِّ تفرُشها

 لكي تبّشَر يف أبوابِ 

 سّجُتِ 

 اضبلعك األنضجتها النار ارغفة

 ستصطفيك اىل آايت

 ماعوف

 حبّلُج عينيَك جذُع الّصرِب يصلُبوُ 

 فكيَف وبطُم أسبلؼَ 

 الّطواسُتِ 



215 
 

 

 تلهُموُ  ال أهنارجواىريَُّك 

 بوحٌ  فما بدجلةَ 

 للبساتُتِ 

 وبمُلها ال ألواحموسى خيالك 

 قد عاَد موسى غريباً دوفَ 

 )ىاروِف(

 سيحتفي فيَك قلُب اؼبوِت ملتحفاً 

 آفاَؽ جرحَك يف شكلِ 

 النياشُتِ 

 اي أفقاً  األوجاع،فلًتَتدي ِمْعَطف 

 ما عاد يبنُح ضوءاً 



216 
 

 للسنادينِ 

 حاسْب نبوءاِت ىذي األرِض ىل تركتْ 

 ليوـَ ُعشبا يصّلي عليو ا

 ذو النوفِ 

 نعم ىنالَك قنديٌل ستشعُلوُ 

 يوماً لعّلَك تنهي سَتةَ 

 الّطُتِ 

 لعّلَك الّصوُت منُذ األمِس ينشدهُ 

 حزُف اؼببلئِك يف ثغرِ 

 الشياطُتِ 

 

 



217 
 

 ابألشجاِف ؿبتسياً فاصقْل وريدَؾ 

 طبَر اختتامَك أكوافَ 

 القرابُتِ 

 وانصت ؼبن يبنحوف القمح ظبرتو

 غبُتواسحق على اعبرح بُت ا

 واغبُتِ 

 

 

 

 

 

 



218 
 

 

 للعابريَن على تغريبِة الزمنِ 

 يستقبلوَف ضحى األايـِ 

 ابحملنِ 

 على مسافاهِتم أشجاُر من ُذحبوا

 صرباً وغابوا على سّكينِة 

 الوطنِ 

 ذبحفَل الصمُت فيهم أينما اذّبهوا

 سيفُرشوَف حدوَد العمرِ 

 ابلكفِن  

 ِر قد ُولدوا لعّلهم يف بيوِت القه



219 
 

 منُذ استفاقْت هبْم ترنيمُة 

 الّشجِن 

 وجُو اؼبتاىاِت مرسوـٌ أبضلعهم

 يبشوَف مثَل دبيِب اآلِه 

 ابلبدفِ 

 حٌم حكاايهُتم من فرِط ماُجرحوا 

 اذ ىكذا سَتُة اإلسراِؼ 

 ابؼبِننِ 

 يعّمُر اعبرُح فيهم أمَس صبرتوِ 

 ووبمُل الّصرُب عنهم غبظَة 

 الغنِب 

 



201 
 

 ببل رعٍد ظباؤىُم  ىم أنقياءُ 

 وىم أرؽُّ من األحبلـِ 

 ابلوَسنِ 

 قاموسُهْم ؽبجُة الّشطآِف أعيُنهْم 

 تلغي اؼبسافاِت بَُت الّشمِس 

ُدفِ 
ُ
 واؼب

 ورغَم أّف الّليال الُتطاوُعهم 

 سيغُمروَف رؤى الربدّي 

 ابلَفَنِن 

 هبّدفوَف إىل البل أيَن مركبَػُهم 

 حىّت تشيَخ هبْم أسطورُة 

 الّسفنِ 



200 
 

 

 ( فيهم رش أحرفو)اػبضرُ كأمّبا 

 فّحملوا من لغاِت العامل 

 الَلُدين

 وفّككوا شفرة األشياء واختصروا

 عمراً اىل اؼبوِت قد ىَبلو من 

 الَدرفِ 

 

 أان غبيظة ضوء يف مساحتهم

 على جناح عراٍؽ كنُت 

 أضبُلٍت 

 أمشي ببعِض احتماالٍت أرتّػُبها 



202 
 

 وأكتُب الّسّر يف ديباجِة 

 العَلِن 

 عندي مراجيُح طفٍل كنُت أحبُسوُ 

 حىّت إذا صاَر ُغصناً ماَت 

 ابلُغصِن 

 من حشرجاِت احتساِء الناِي غربُتُو 

 شاىدُتٍت أمبلُ األسفاَر 

 ابغبََزفِ 

 وأستجَُت دبن يف اعبرِؼ غبظُتُو 

 وكاَف بَُت ظباِء اؼبوِج 

 يكتُبٍت 

 



203 
 

 حىّت إذا أوقَدتٍت ؽبفيِت عبقاً 

  قبَل احتساِء نُغيماِت 

 سأنثُػُرين 

 وارتدي لوَف قمِح فوَؽ مئذنيت

 كالعابريَن على َتغريبة 

 الزمنِ 

 

 

 

 

 

 



204 
 

 

 ببلٌؿ دوَف مئذنٍة أاناي

 ووجٌو مل سبارسوُ 

 اؼبرااي

 أبعثرين على حريف اضطراابً 

 وأصبعٍت على ورؽِ 

 اػبطااي

 وماذا لو قطفُت بنصِف ليلي

 رؤًى تشتّق من أزؿِ 

 الّنوااي

 وظبي خبريِف فقدٍ سأسحُق م



205 
 

 فأرحُل يف ظبائَي عن

 ثرااي

 وأذبُح يف سطوِر الشّك نفسي

 ألف الشّك سكُتُ 

 اؽبدااي

 وكيَف ستشرُب الطرقاُت عمري

 وعمري ابت ملجؤهُ 

 أسااي

 سأحرُقٍت كبوذّي تسامى

 على كتِف الفناءِ 

 ببل بقااي

 أدوزُف فوَؽ خاصرِة التبلشي



206 
 

 مسامَتاً تفهرسُ 

 منتهااي

 اُء ألّف انريفينتعُش اللق

 مفاتيُح اػببلصِ 

 من الببلاي

 رصاصاُت اغبروِؼ طبوُؿ غدرٍ 

 تكبّػُر كلما بلغتْ 

 مدااي

 وسبنُح مقلَة الرغباِت وزراً 

 فمن يغتاُؿ يف وزرٍ 

 سوااي

 سأغتصُب النواعََت القدامى



207 
 

 على شغٍف فتُلبُسٍت

 سنااي

 أبّيُت يف سنُِت الزّيِف عمراً 

 الّرزاايؾبمرِة تساقَط فوَؽ 

 ارىبي مؤدعبٌة بذنبٍ تو 

 تفلِسفُو سخافاتُ 

 القضااي

 سأعصي اليأَس أشبعُو عذاابً 

 وأرتُق ابػبياِؿ راب

 اغبنااي

 فليَس سواَي من وطٍن تراءتْ 

 مواويُل الفناِء بوِ 



208 
 

 رزااي

 أان اعبرُح الذي يستاُؼ صرباً 

 تراقُصٍت ارتعاشاتُ 

 اغبوااي

 أحاوُؿ للسمّو بغَِت جنحٍ 

 وأحدو اليوـَ قافلةَ 

 ّضحاايال

 فلي أبناُء اليدروَف حىّت 

 دفنُت الّذاَت من قبِل الوصااي

 سأشرُب لبَب من يبضوَف عٍّت 

 وُتكَشُف فوَؽ جّثيتَ 

 اػبفااي



209 
 

 

 نبضي وحزنَك قد ابحْت بو السُّورُ 

 ماذا ستأخُذ منّا ايّها

 الُعُمرُ 

 ضّفتُػَنا الفقِد،أشجرتَػَنا يف رحاِب 

 قفراُء الَقى عليَها وجَهوُ 

 الّسهرُ 

 حىّت تصّحَر فينا حقُل ُغربِتنا

 ؼبْن سنكتُب أو مْن سوؼَ 

 ننتظرُ 

 وتصلبُػَنا احزاانً،سنمؤلُ الكوَف 



221 
 

 على نُغيماتَِنا اآلماؿُ 

 واػبطرُ 

 النّنا منُذ رّتشنا نبوَءتَػَنا

 على اؼبسامَِت ألَغى وحيَػَنا

 اؼبطرُ 

 وَنذِوي مثَل زنبقةٍ  ونُنَسى،نُنَفى 

 غبلمِ كأّف فيَنا رحاَب ا

 رُبَتَضرُ 

 ونستِقي مْن جذوِر الّنخِل أوردةً 

 لعّلَنا يف مشوِخ الّنخلِ 

 َنستًتُ 

 كبتاُج نطعُن صدَر األمِس يف قلمٍ 



220 
 

 حرٍّ لنكشَف ما قْد خّبأَ 

 الَقَدرُ 

 وجُو الفوانيِس مل يبنْح طفولتَػَنا

 ضوءاً ليضحَك يف اىدابَِنا

 السَّمُر.

 ناقْد غادَر الّدؼُء عْن آفاِؽ ِفْكَرتِ 

 فهْل كبارُب منفاانَ 

 ونَعتربُ 

 يكِفي أباّن غرِقَنا يف تشاُؤِمَنا

 فبل غرابَة أْف هَبتاَحَنا

 الَكَدرُ 

 يف ىامش الوطن اػبذالف يكتبنا



222 
 

 أيوب عنواننا ابلفقد

 ينفجرُ 

 ىل كبتفي ابلفناء اؼبر، كبفره

 على اػبدود اخاديدا ؼبن

 حضروا

 اي وطنا اآلىات،وانت اي نغمة 

 فينا مثيكّسر الصرب 

 ينكسرُ 

 ترظبها زلت تغسل وجو االرض، ما

 عشبا ؼبن كل درب فيو

 ىُبتصرُ 

 



223 
 

 

 غبظة الصمتعلى رصيِف اغبيارى 

 ويف مبلمِح عمٍر حفَّ 

 ابلكبتِ 

 ويف الدروِب اليت مل تتخْذ ىدفاً 

 فليَس يف الوقِت إال القهرُ 

 ابلوقتِ 

 شرٌب عِن الّصرِب واألوجاِع يفصُلٍت

 شاِؼ شفاِىْي من فمِ قبَل ارت

 اؼبوتِ 

 ِخلُت الذي حَُت أيتيٍِت سينقُذين



224 
 

 لكّن َمْن ينقُذ األسرارَ 

 ال أيِت 

 ىنا ُضلوعْي عراٌؽ كلُّ حاجِتوِ 

 أبف سُبَدَّ أبمٍن ُسفرةُ 

 البيتِ 

 لكنَّ فوَج ذائٍب َكّتفوا يَدهُ 

 كي يسرُقوا من جديٍد غنوةَ 

 الّنبتِ 

،أظباؤُىْم ُسّبُة   تْ مافِتئَ  األاّيـِ

 أتِت بُقبٍح على ُكرّاسةِ 

 الّنحتِ 

 



225 
 

 ُسحنتُهمْ  الِكْذِب،يُعّبدوَف طريَق 

 لوُف اػبداِع وَخلُط اؼباءِ 

 ابلزّيتِ 

 وأنفسُهمْ  الفوَضى،جاؤوا بَداّببِة 

 حقٌد مَن العامِل اؼبملوءِ 

 ابعبِبتِ 

 لكنَّ يف األرِض كربيتاً سيحرقُهمْ 

 ويستعيُد هباَء الّضوءِ 

 للّصوتِ 

 

 

 



226 
 

 

 سرقْت نبوـُ الدىِر ضحكَة ثغرِهِ 

 فتكسرْت سفُن القصيدِ 

 بصدرِهِ 

 واشاحِت األايـ عنو

 فأطبقْت كلُّ اؼبصاِئِب فوَؽ روضةِ 

 عمره

 ىو واعبراُح البلىبات

 مدائن نضحْت نزيفا

 يف ؿبافِل شعرِهِ 

 تتسلُق الشبهاُت ربوَة ذاتِوِ 



227 
 

 وربطُّ اخيلُة الضياعِ 

 بسطرِهِ 

 لن ينأىينأى و 

 كأفَّ رحيَلُو لّلبل رحيل

 فبل رحيل لعطرِهِ 

 ألقى بو اؼبستذئبوَف لبعضِهمْ 

 فتناَسِت االايـُ طلةَ 

 فجرِهِ 

 لكنو قد قاـ عيسى اثنيا

 ليقّد ذاكرَة الصليبِ 

 بسفرِهِ 

 ويكِفُن األمَس اعبريَح بعزِفوِ 



228 
 

 غبنا سبوسَق وفَق نوتةِ 

 نصرِهِ 

 لنوارسِ يبعُث فيهما لغَة ا الشطُِت،سيبلسُم 

 والنسيُم بسحرِهِ 

 اعبراِح،سيطوُؼ يف مدِف 

 يلُمها فتذوُب شوقا يف منابعِ 

 هنرهِ 

 لن وبتسي الذكرى فثم نبوءة تروي

 صفاَت العارفُتِ 

 بسرِهِ 

 يتشجُر اليـو اعبديُد اساميا

 لببل عراقّي السموِ 
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 خبصرِهِ 

 الذكر بعد رؤاُه كّل مسافٍة ملغاة

 اال يف مسافة

 ذكرٍهِ 

 ب االلو مقدسيف وجهو غض

 يتكسر اؼبوج الرىيب

 بصخره

 ؼبا اتى ابؼبعتمُت زماهنم

 شطب الزماف مع اؼبكاف

 حبربه

 وربدثت لغة الفرات بطيبها

 عن تضحيات الناطقُت
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 أبمره

 قد ال يكوُف وقد يكوُف ىو

 الذي تًتقُب الدنيا حبلوةَ 

 سبره

 لكنو سيزؼ قافلة الندى

 فتحج اوردة الرايض

 لشطره
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 جاؤوا علٰى غَتٍة من ضفَِّة النخلِ 

 يستمطروَف تراَب الضيمِ 

 ابلنُّبلِ 

 جاؤوا ويف كّفهْم ميثاُؽ لبوهِتم

 حىٰت التجاعيُد فيهْم حلوةُ 

 الّشكلِ 

 شدو حزاـ الفراتيُت وامتشقوا

 بنادؽ الصرب يف سفر من

 العدؿ

 يستفتُح الفجُر فيهْم ثغَر بسمتوِ 



232 
 

 وأيخُذ الليُل منهُم روعةَ 

 حلِ الكُ 

 ىم يصنعوَف مَن األضبلِع جسَر ىوىً 

 كيد الظّلمِ   فوال يردو 

 ابؼبثلِ 

 فهم مواويُل أوطاٍف سبوسُقها

 على مقاماِت حبٍّ نشوةُ 

 األصلِ 

 يستنطقوَف الّندىٰ من بعِد ؼبستوِ 

 فيستجيُب ؽبْم يف ؼبسةِ 

 الَقبلِ 
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 تعثَّر الدىُر فيهْم حَُت شاكَسهمْ 

 فلّقنوا دىَرىْم ترنيمةَ 

 الُرسلِ 

 أصواهُتم نسمُة القرآِف ربمُلها

 بسورِة الّصفِّ كانْت ؽبجةُ 

 الفصلِ 

 وبلسمْت موطَن التاريِخ هنضُتهم

 حىّتٰ وشْت عنُهُم إيباءةُ 

 الّنحلِ 

 قمصاهُنم مْل تزْؿ ابلّصرِب موقنةً 

 فأشَجروَىا علٰى تسروبةِ 

 اػبيلِ 
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 والسمرُة األوقدوا يف االرِض نبتَتها

 رِ قْد تستفزُّ ظباَء النَّص

 ابؽبَطلِ 

 كانوا كسيناَء حَُت اغبقُّ كاشَفَهمْ 

 تسمو هبم ذاهُتم ابلقوؿِ 

 والفعلِ 

 أجفاهُنم ىدىَدْت للنجِم غبظَتوُ 

 وغَتُىْم كاَف وبكي سَتةَ 

 الُبخلِ 

 اي قصةَ الّنزِؼ تتلوَىا مواقُفهمْ 

 على الّسواتِر خّطوا نشوة َ 

 الَبذؿِ 
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 ترقبهمْ  الصخِر،ىم يفتحوَف قلوَب 

 ىقْتها ضغطةُ ار مدائٌن 

 الُقفلِ 

 وىْم خرائُط كنٍز ليَس يقرؤىا

 إاّل اّلذي جاَء كبَو اغببِّ 

 ابلكفلِ 

 توّىَج الوطُن الغايف بصدرِىمُ 

 للعراِؽ اليوـَ  فأصبحوا

 كالظلِ 

 ستوقُض العشَب ايقبوٰى مبلؿِبهم

 ويضحُك الوقُت فيهم ضحكةَ 

 الطفلِ 
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 وينشبوَف جبسِم الّضوِء راحُتهمْ 

 كّفةَ   فُيعدلوَف بضوءٍ 

يلِ 
َ
 اؼب

 كّل القراطيِس ال ربصي مواقَفهم

 وكيَف ربصي لغاٌت وقفةَ 

 النخِل....
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 حاولُت أحبُث عٍّت يف خفاايهُ 

 فبعثَر الدمُع أشبلئي

 دبأواهُ 

 ورحُت أفصُح عن اتريخ قافييت

 وَمن سواُه تسامى َبُت

 فحواهُ 

 أّي اللغات اليت مْل َتزَدِه بدـٍ 

 ي عنمن ضّفتيِو فتحك

 بقاايهُ 

 ىو اؼبؤيُد ابلبلىوت رَبملوُ 
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 كّف السماِء بصيصا من

 رعاايهُ 

 تزداُف يف كّفو األظبى خشونتوُ 

 فيفصُح القهُر عن أايـ

 قبواهُ 

 وبادُث الليل فردا وسط ابحتوِ 

 ويصلُب الذات معٌت يف

 زواايه

 من نكهِة اآله قد خطت قداستوُ 

 فالنبض منو ببوح الصرب

 رّواه
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 تذكو نبوءتو كأف من دمعوِ 

 فبل نيّب بدمع الذات

 إالهُ 

 الينتمي ينتمي للكيف ليس لوُ 

 كيُف سواُه ترامى يف

 خبلايه

 قد خفت أين على اقطاب وحدتو

 أخشى أرى للا يف آفاؽ

 معناهُ 

 هنر من الضوء يهفو يف مبلؿبو

 فالربؽ يكتب عنواان

 ليلقاه
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 والطهر كّوف لوان فوؽ وجنتو

 كأمبا ابت عمرا من

 عطاايهُ 

 كانت وصاايه كالتاريخ أحجية

 تكاثر الصرب دىرا يف

 وصاايه

 لكّنو أحكمت الواُف لوحتو

 فما تشابو حىت يف

 مزاايه

 أاب اغبسُت ظباء الكوف أصبعو

 فمن سيدرؾ ما رّفت

 خفاايه
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 ىم يبزجوَف كؤوَس الفقِد ابلذّكرى

 وأمزُج اعبرَح إاّل أّنٍت

 أدرى

 مقلتِهمْ  مَن الذيَن استعاروا ماءَ 

 لوانً يرّتُش رسَم الفقدِ 

 ابؼبسرى

 ألّف ذاكرَة اؼبّواِؿ ربجُبٍِت 

 من أْف أعََت ظبائي ضفةً 

 أخرى

 آنسُت يف الّذاِت اتبواتً تصّنعوُ 
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 كفُّ الّرحيِل فرتّبُت اغبشا

 سطرا

 حىّت أمارَس ابألشجاِف أمنيةً 

 هبّدُؼ اؼبوُت يف قمصاهِنا

 شعرا

 لكّنٍت من أانٍس سفِر أوردةٍ 

 يلّقنوَف مسائي درسو

 اؼبرّا

 انفورُة الّصرِب تروي حقَل ظبَرهِتِمْ 

 وكاف منهم أساُىْم كبوىمْ 

 يًتى
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 أعذاقُػُهْم نشوُة الّشطآف مشمُشُهمْ 

 سحُر القصيِد سقى أنفاسُهمْ 

 حبرا

 يستدفئوَف دبا ربويِو ذاهتُمُ 

 من الضمَِت الذي يكسو

 واليعرى

 اليرتقوَف إىل مشٍس والقمرٍ 

 ْم إلُو الكوِف قدألفَّ فيهِ 

 أسرى

 كلُّ اؼبواسِم الرُبصي صفاهِتِمُ 

 فهْم عبلٌج بِو حقُل اؽبوى

 يربا



244 
 

 عندي خرائُط مْن يرووَف قّصتَػُهمْ 

 على مساحِة أشجاٍف َرَوتْ 

 قهرا ...
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 بذرُت بروضِة الكلماِت حرفاً 

 وأشرعُت النوافَذ عنكَ 

 ؽبفا

 ليبوأسرى كبَو كّفَك عشُب ق

 وقليب قد رأى معناؾَ 

 أوىف

 ترتبٍت عليَك رؤى األغاين

 وسبنُحٍت بَك األايـُ 

 إلفا

 فيا صواتً ظباواّيً بروحي
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 يراين يف ظباِء الّنخلِ 

 سعفا

 أُراِقُص وجنَة الّنسماِت حىّت 

 يكوف اغببُّ يف األاّيـِ 

 مشفى

 سَُتغُمَك اغبنُُت على اشتياؽٍ 

 وأتِت يف رحاِب البوحِ 

 عصفا

 الغروُب إىل فؤادٍ  وأيخُذؾَ 

 تسامى يف الغراـِ رؤىً 

 ووصفا
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 وأنَت تعّتق الكلماِت زىراً 

 ظباواّيً لبوِح الّزىرِ 

 أضفى

 فأوقَد يف ضلوِع الليِل صرحاً 

 أتّذَف فيِو لؤلشياءِ 

 عزفا

 وأنبَت يف حقوِؿ العشِق بذراً 

 يراُه الكوُف قبَل الوصفِ 

 أصفى

 لتهزـَ عتمَة النسياِف حىّت 

ـَ احملضَ يرى فيَك ال  غرا

 نصفا..
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 يب حسرة تلغي ابتساـ دفاتري 

 فتجيء مؤؼبة بسطر 

 خواصري

 يب مايشاء الليل من صفحاتو

 وجع البعاد وزمهرير

 مشاعري

 وإىل انبثاؽ الدمع قبل نضوجو

 حىت يغازؿ ابعبراح 

 نواظري

 نشأت يف للجراح،اان كرنفاؿ 
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 قلب الرحيل لتستطيل 

 سواتري

 معٍت على قهرا صربت وليس هب

 ؾبامريصربي سوى ؽبب بوْسط 

 النبض بعثرين على كأس اؽبوى

 مناظري رتشُت ابلعبق اللذيذ

 للصرب من أجل الوصاؿ مساحة 

 الشرايف مذ نزؼ اغبديث

 لشاعر

 ماذا ستمنحٍت النجـو وليس ل

 إالؾ من ضوء يداعب 

 خاطري ....
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 ترتبك اللحظة اؼبشتهاة

 سطرويكتبك الغيم 

 اغبياة

 وسبزج اضبلعك اؿ تستقيم

 جسورا على غاية

 اؼبعضبلت

 ألنك من ؼبسة ال تكوف

 السبات بعدسوى يف مسافة 

 فيا راكبا صهوة الراحلُت

 سبحورؾ اؼبدف
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 النازحات

 ستحلف ابلغيب اف الذىاب

 ااياب لتستثمر

 النائبات

 وماذا ستمنح دؼء الفصوؿ

 وماذا لديك من

 األغنيات

 ع الرحيلسوى حفنة من دمو 

 ستسفكها األعُت

 القانتات

 خطاؾ اليت مل تزؿ حسرة

 اعبهات عليك تبعثرىا يف
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 لوحدَؾ واػبطى تنساُب حرباً 

 وزبشى أف سبارَس ألفَ 

 ذكرى

 فتحملَك الدروُب ببل انتهاءٍ 

 وتلقيَك اؼبهالُك كبوَ 

 أخرى

 ويشربَك الغياُب على اندىاشٍ 

 القربِ فتصبُح يف شقوِؽ 

 قربا

 ظباؤَؾ أمطَرْتَك على اؼبنااي
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 وأرضَك يف سنُِت الفقدِ 

 مسرى

 عظاُمَك ليَس يبنُعها صياـٌ 

 فبل تغدو بكوِف العوزِ 

 قدرا

 وغبُمَك أيها اؼبفتضُّ مشبلً 

 ستعصرُُه كفوُؼ القهرِ 

 طبرا

 رخاُمَك مل يكْن إاّل تراابً 

 فكيَف سًتصُف اآلىاتِ 

 سطرا
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 راءً تؤبّػُنَك الّتضاريُس ازد

 لعّلَك لسَت تُعطي الوقتَ 

 شكرا

 لعّلَك تشجُر اغبسراِت لببلً 

 فتحوي يف سبلِؿ الصربِ 

 سبرا

 تذاكرؾ اليت احتشدت عليها

 مبلؿبك القديبة وجو

 صحرا

 ستصبح ذات ذاكرة كماان

 تقدمو اىل النائُت

 نذرا
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 منُذ ارذباُه على أايمو الظمأُ 

 نهروكاف جرؼ حنُت ال

 يهًتئ

 مل يلق شيئا سوى أقصى مروءتو

 فراح من حائو للكوف

 يبتدئ

 يفيض يف الوقت وقتا مث ينسفوُ 

 كأمبا منو معٌت الوقت

 هبتزئُ 

 يف ضفتيو صواٌب ابت يرىقو
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 مذ ابصر األمر بوحا حّفو

 اػبطأ

 فراح يروي تراب الطف من دمو

 كأنو سيُل كوٍف والثرى

 سبأ

 سفر اإلابء تسامى من طفولتو

 كيف ينكر أدىن ضوءهف

 اؼبؤلُ 

 كلُّ األماكن رّوهتا كهولتو

 فصار ينزؼ حبا حيثما

 يطأُ 

 مل يعزؼ الرعد أغباان على فمو
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 بل كاف يذوي حياء مث

 ىبتبئُ 

 والربؽ مل يستمع إال لنغمتو

 فإف تطّلع يف عينيو

 ينكفئ

 يزخرؼ الضوء ضوءا أو يلّونو

 فكيف للضوء يف عينيو

 ينطفئ

 و عطشفهل زبيلت سيبل حفّ 

 والكرببلءات يف عينيو

 تلتجئُ 

 اـ ىل زبّيلت معٌت اجملد يف قلق
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 واؼبستحيل على كفيو

 يتكئُ 

 فالنصر والصرب واألخبلؽ قد نظرت

 يف راحتيو سحااب رامو

 الكؤلُ 

 ال ربتويو لغات رغم كثرهتا

 وكيف ربويو وىو الباء

 والنبأُ 

 لذا اصطفتو الرؤى عنواف ثورهتا

 فكل قلب ؿبب فيو

 ..يبتلئُ 

 



259 
 

 

 ألغيَت طهرَؾ سهواً أيها اؼباءُ 

 كأّف تنهيَدَؾ اؼباسيّ 

 إغراء ُ 

 ظمآانً ألوردةٍ ىبل تصعلكَت 

 كانت ببل أنت للغرباءِ 

 أشياءُ 

 سنابلها تما شاءمن حملِة الغيِب 

 قبَلها للجرِح قد إال دبا

 شاؤوا

 أصبِعوِ  ىذا الكوفضبّاُؿ أخطاِء 
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 ولسَت تدرُؾ أف الكوفَ 

 خطاءُ 

 اؼبنتمي للجرِح تنبزهُ  أيها اي

 حدَّ الضياِع وبعُض اعبرحِ 

 إحياءُ 

 من قبِل نبزِتك البلكيَف تغرُسَها

 كانت بقاايَؾ بعَد الياءِ 

 تستاءُ 

 فأيَن تعثُر عن أظباِؿ قافيةٍ 

 دنياَؾ أرصفٌة والنبضُ 

 إعياءُ 

 ىل تستجَُت دبا ؼبلمَت من كدرٍ 
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 أـ تستعيُذ ومن إالؾَ 

 معطاءُ 

 أحرَفوُ  جَو الليِل،فمن هتادُف و 

 والليُل ألوانُُو ابؼبنحِ 

 ظلماءُ 

 بعُض انكسارَؾ لبلىَُت أغنيةٌ 

 خضراُء تسكُبها ابلّنايِ 

 حّواءُ 

 فّصْل رداءَؾ من أحبلـِ غربِتنا

 تشفْع لتنهيِدَؾ اؼبشروخِ 

 صحراءُ 
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 أشجرَت ذاتك يف أحشاء تُربِتوِ 

 عمرا يفورحُت تفصح 

 نبوءتو

 استعنت أبوراؽ تدوهناوما 

 لذا صلبت عراقا فوؽ

 قبتوِ 

 كأنك الرز قد أردتو عاصفة

 ومل يبادر ؼبن يسعى

 لنجدتو

 اقمت لآله مبكى فيك فارتسمت
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 على ؿبياؾ لوحات

 لنقمتو

 تلك اؼببلمح يف البل كيف قد كتبت

 عم الظبلـ ؿبياىا

 بسحنتو

 وحُت رمت لذنب الفقد تغسلو

 سقاؾ سفر متاىات

 خبمرتو

 ت تغدو بشَتا دوف سابقةحاول

 أَب لك اغبب أف تدنو

 عبنتو
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 نسبت للفقد قرطاسا تعملقو

 لذا ربولت سيماء

 جببهتو

 شحذت غبظة وصل، ىل ستنكرىا؟

 وكيف تنكر سكرا عند

 غبظتو

 كنت تكرىو  امسا،رفضت تقرب 

 كأف ذاتك عنواف

 لضفتو

 انت متجو ضياع،ألي ارض 

 وما اذباىك اال كبو

 شفرتو



265 
 

 مزؽ كل خارطة ؼبلم بقاايؾ

 ليست تؤدي بشوؽ كبو

 شرفتو

 كنت تسكبو  التستقلن نزفا

 فالنزؼ بوح الثكاىل رغم

 قلتو

 شتاف بُت الذي غاايتو اضطربت

 وبُت من عمره كأسا

 لغايتو

 نسجت الصرب، قدكذاؾ انت سليل 

 منو القوايف فكانت بعض

 ؽبفتو..
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 يأشعلُت يف ليِل الوصاِؿ خبور 

 ألبعثَر اآلىاِت عندَ 

 سروري

 وقددُت من قُػُبٍل قميَص قصائدي

 حىت يرى الواشي بياضَ 

 ضمَتي

 ثراثرٌة كلُّ اللغاِت سوى اليت

 رقصْت بزىٍو يف رحابِ 

 ىجَتي

 من طهِر أوردِت بنيُت مدائناً 
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 وسقيُت زىَر الصبِح غبنَ 

 طبوري

 شباُؾ روضي من حقوِؿ قرنفلٍ 

 واألغنياُت بلوحةِ 

 البّلورِ 

 ؼبلمُت شعَر الشمِس حَُت غوايةٍ 

 ورصفُتُو تسروبةً 

 بسطوري

 ولقد حبثُت عن الّدواِء ؼبهجيت

 فوجدُت يف رشِف اللمى

 إكسَتي
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 شبِق اؽبوىأيها اؼبخلوُؽ من  اي

 ىبّل ظبحَت أبف تكوفَ 

 ظبَتي

 الّنوُر من معناَؾ أثَث روَضوُ 

 ولذا ُصعقُت كأّنٍت يف

 طُورِ 
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 أوردة الكبلـ بُت ما

 وبُت أطراؼ احملاجر

 وغبيظة نبتت

 على أكتاؼ أشجار الكرـو

 لتلغَي الزمن الشحيح

 على مبلمح عامل الشهوات

 أو رئة التسامي

 يف تراكيب اغبناجر

 وىناؾ حيث

 بصوتك القدسي



271 
 

 موسيقى مبلئكة

 الفصوؿ ورنة اػبلخاؿ

 يف أثناء رقصة

 ؽبفة

 بعثرت كلي فيك حىّت 

 أشتعل

 يف راحتيك

 مثل أواترك

 اؼبشاعر ..

 

 

 



270 
 

 

 ليٌل أابَح جيوَش اؽبمِّ يف جفٍت

 فكيَف يسلُم من عصِف الّنوى

 حصٍت

 طيفي جريُح احملّيا صدقُُو كذبٌ 

 كأفَّ صورَة قبِح الّدىِر يف

 ُحضٍت

 أمضي إىل أيَن وجُو األيَن يرفُضٍت

 منُذ اكتشفُت بذاِت رّقةَ 

زفِ 
ُ
 اؼب

 مَّ بوصليِت أكاُد أُدرُِؾ أفَّ اؽب



272 
 

 لذا سأذىُب مٍّت ساخطاً 

 عٍّت 

 أان صريُع ليال الفقِد معضليِت 

 أيّن أضعُت شباَر الوصلِ 

 ابؼبنِّ 

 كلُّ األماين على أىدايَب انتحرتْ 

 حىّت كأفَّ انتحاَر اغبلِم من

 شأين

 نسجُت سّجادَة اؼبعٌت أبوردِت 

 ورحُت أفرُش بوحي يف راب

 الّسجنِ 

 



273 
 

 أطبَدهُ  ورحُت أسأُؿ أيَن الضوءُ 

 طوُد الّظبلـِ وأسواٌط من

 الّظنِّ 

 ىناَؾ حيُث استفاقْت غرَبيِت فرَأتْ 

 فيَض الّشوارِع ُتكسى يف خطا

 اغبزفِ 

 تلَك الّتضاريُس مل تفقْد مروءهَتا

 رغَم افتقاِد اغبواِشي لّذةَ 

تِ 
َ
 اؼب

 ورغَم أفَّ زماَف الَبوِح ىبُذُلٍت

 فأسُجُن الّلفَظ يف معًٌت من

 الَوَىنِ 



274 
 

 تاُج أُعِتُق ُعنَق اغبرِؼ أَغِسُلوُ أح

 بواحِة الضَّوِء أو يف غبظَةِ 

 الدَّفِّ 

 

  



275 
 

 

 ُطف

 يف مبلؿبها بلحظة

 دىشة تنساب

 من عبق الضلوع لًتسبي

 الكلمات شبلال من الضوء

 اؼبعتق ابغبياة.

 أسفار الندية بُتأشجر مبلؿبك 

 الوصاؿ وعّتق الطرقات

 أغباان دبوسيقاؾ

 والناي اللذيذ



276 
 

 خفقة النبض الزكيو 

 لتخًتؽ أفق اللغات

 أو فاخًتع لغة من الوتر الرقيق

 وؼبسة من وجنة احملبوب

 رتبها

 على سبورة االضبلع

 رّتل ماتشاء من

 االغاين الراقصات

 لتختزؿ دنيا اؼبسافة

 يف مسافات القبل

 كي ترذبي

 فيها النجاة



277 
 

 

 عن َحّج شرايِف اغبروؼ لقدسوِ 

 وعن اعتبلء القهر سدرةَ 

 أمسوِ 

 وعن انصهار الليل فوؽ دفاترٍ 

 كانت هنايتها بدايةَ 

 كبسوِ 

 وعن احتواء الضد شرفة صبحو

 فتفحم البوح القدًن

 برأسو

 ىو يف الدروِب البلىناؾ والىنا



278 
 

 يدري واليدري برغبةِ 

 نفسوِ 

 يتجاىُل الكلماِت حُت ربفوُ 

 ويصّب يف اللحظاِت قسوةَ 

 أيسوِ 

 ثرت عليو ذواتوُ حىت إذا ع

 مزج اللغاِت اؼبًتفاتِ 

 حبسوِ 

 وأقاـ كهفاً للمجاز يزاور اؿ

 معٌت وتفرضو مواطن

 أنسوِ 

 



279 
 

 قد عاَش يف صوتُت ىبطئ ظنوُ 

 ويصيُب حيناً للفراغِ 

 بقوسوِ 

 قصدتُو سكُُت السؤاؿ بطعنةٍ 

 فأصاَب خاصرَة اعبوابِ 

 بًتسوِ 

 سبتد من أزِؿ الكبلـ جراحوُ 

 فتعلُم الدنيا مراحلَ 

 درسوِ 

 قبَل احتبلِؿ الصمِت ضفتُو اليت

 كانت تغازلُو بنوتةِ 

 غرسوِ 



281 
 

 قرأ السراَب فراَح وبتطُب اػبطا

 ويشق وجَو اؼبستحيلِ 

 بشمسوِ 

 رصدتُو بوصلُة الرؤى فتزاضبت

 أسُس الرؤى كيما تراؽَ 

 أبسوِ 

 نفض األماين عن سحاب مصَته

 وكأمبا اقتلع النخيل

 بضرسو

 ىو ىكذا ال ربتويِو مساحةٌ 

 مَج الزماَف مع اؼبكافِ د

 بكأسوِ 



280 
 

 تستجدي منُو الذكرايُت غبيظةً 

 ليلى فتطردىا مبلمحُ 

 قيسوِ 

 حبلى بغطرسِة الردى أايموُ 

ـَ فوَؽ اؼبوِت حفلةَ   فأقا

 عرسوِ 

 الرمَس وبوي سوسناِت خيالوِ 

 ىو وبتوي الدنيا بذرةِ 

 رمسوِ 

 اآلَف وبمُل يف يديِو مدائناً 

 ويلمُّ شرايَف اغبروؼِ 

 بقدسوِ 



282 
 

 

 من قبِل أف أتلو حببِك مصحفي

 أيقظُت أغنييت بليلِ 

 تلطّفي

ـُ وبّفنا  صنواِف كنّا والغرا

 ونسيُم أشجاري وطبرُ 

 تعّففي

 وىواِؾ حيُث تنسمتُو خواطري

 سحراً من اللغِة القديبةِ 

 يصطفي

 من بُِت سكٍر يف الغراـِ وصحوةٍ 



283 
 

 وسطوِر شوٍؽ يف حديثِ 

 تصّويف

 يِد فتّم لأؽبمُت أوردَة القص

 نزُؼ اغبديِث على سطورِ 

 تلّهفي

 فلثمُت معصمَك الشهّي بقبلةٍ 

 تذكو على عطٍر بوصلكَ 

 وبتفي

 فتعاَؿ واصلبٍت على أفِق اؽبوى

 لوانً فتطربٍت ألخلعَ 

 معطفي

 



284 
 

 واعزْؼ فديتَك فوَؽ منرِب شوقنا

 غبناً تقّدمُو ضلوعكَ 

 ايويف

 من حيُث جئَت نسيمًة أزليةً 

 حىت ربتاجَك األنفاسُ 

 ربتفي

 ايماكباً صدَر اؼبساِء عبَتَهُ 

 ومرّتَب الرؤاي حبرؼٍ 

 ُمرَىفِ 

 

 

 



285 
 

 

 مازاَؿ عمُرَؾ طفبلً يشتِهي البَػَلَحا

ـَ سبؤلُ أْفَق الرّاحلُتَ   ُضَحى حّتا

 أغويَت يف الّسطِر وجهاً مْن مبلؿِبِِهمْ 

 لِتُنِبَت اؽبمَّ حىّت وجُهكَ 

 انفَضَحا

 مِر ِمنجَلوُ فهْل دفنَت حبقِل العُ 

 وسرُّ معناَؾ يف نَزٍؼ لكَ 

 اّتشَحا

 اي شوكًة يف ُعيوِف الوقِت، اي ُحُلماً 

 َصَدَحا أيِت بطعِم حياٍة نبُضَها



286 
 

تَػَها ـُ لذَّ  ايَكسرًة خّبأَ األيتا

 لَتظُبُوا يف صبيِل الّصرِب منْ 

 نَػَزَحا

خبوُء مْن َدَنسٍ 
َ
 أقداُرَؾ الصََّخُب اؼب

 بكَ  فاغسْل دبلِح األحاِجي ما

 انَسَفَحا

 الّشكِّ سَتَتَػَهاوامنْح مسافاِت لوِف 

 واقَدْح تفاصيَل ُعمٍر َضاَجعَ 

 الَقَدَحا

 ؿُبَتِسياً  األشواِؽ،التقًَتِْح َنشوَة 

 ماشاَء أمُسَك بِئَس األْمسُ 

 ُمْقتَػَرَحا



287 
 

 

 مهزلو ترايبّّ وغبظةزمٌن 

 وبصيُص اوطاٍف سُبسرِحُ 

 أسئلو

 حقيقةً ودعابٌة قد تستحيُل 

 فتعامُل الدنيا بنظرةِ 

 معضلو

 ومساحٌة التنتمي بل ربتوي

 وجهاً وبوـُ على مبلمحِ 

 مقصلو

 وفبات ذاكرة الفراِت ألهنا



288 
 

 ازبذْت فرااتً ذاؽ نشوةَ 

 مقتِلو

 وألنٍت اؼبنفيُّ قبل نبوءِت

 سأوّجُو الدنيا كقطبِ 

 البوصلو

 فلعّل بعَد االحتواِء لضّفيت

 أجُد األماَف على مسافةِ 

 بلوقن

 وأرى أساطََت الّدخاِف تطايرتْ 

 كبَو الفراِغ وابلفراغِ 

 مكّللو

 سأحطُّ يف جسِد الشتاِء براعِمي



289 
 

 وُأصعلُك األضبلَع قبلَ 

 البسملو

 حزين عتاُد اؼبسرفَُت بغيظِهم

 يتهافتوَف بسرعةٍ 

 مًتّىلو

 أطيافُهم غسٌق وخطوهتُم ندىً 

 وظباؤُىْم عشٌق يُوارِي

 منَهَلو.

 ّلصوُص تذاكراً أرٌض تلّقَفها ال

 ومَشوا هبا كبَو الّضياعِ 

 هبرولو

 يستذئبوَف على ضلوِع ببلدِىم
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 كلّّ هبّرُد يف اؼبرابعِ 

 ِمنجَلو

 يتمنطقوَف وليَس شبَة منطقٌ 

 إاّل سطوراً ابليباسِ 

 ُمتّبلو

 وألهّنْم خطأُ الّزماِف أبسرِهِ 

 أخُذوا الببلَد إىل مشاِرؼِ 

 َمهزََلو
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 القهِر من أوِؿ السطِر   قرأَت حروؼَ 

 فطاَؼ عليَك اؼبوُت من آخرِ 

 العمِر  

 وكنَت كشتِل السمِر يزداُد طيبُو  

 ولكنَك اؼبذبوُح يف منجِل 

 السمِر  

 تصحرَت بَُت اؼباِء اينبَع صوتِو 

 ألنَك ظلُّ الفقِد يف رمسِة 

 القرِب 

 تعمَد لوُف البدِء لو كنَت شطرُه 



292 
 

 ُة فكيَف تتمُّ اللوَف مرثي

 الشطِر  

 تبلحقَك األوجاُع يف كل خطوٍة 

 وتعزُؼ يف عينيَك ترنيمَة 

 السًِت  

 ويبكي عليَك الصرُب إذ كنَت صنوُه  

 ضبلَت على كفيَك طابوقَة 

 الصرِب 

 تقبُل خّد الًّتِب لكّن خّدُه 

 أَب أف يريَك اؼبنَح يف ساعِة 

 الصفرِ 

 



293 
 

 كوابيُس فحواَؾ الببلُد تضمها 

 واِؾ من دوِف أف وتشهُق ابألش

 تدري  

 تلّوُف ابؼبعٌت القتيِل أماكناً  

 وسبضُغ يوـَ اعبوِع عذقاً من 

 *()اعبمري

 ستكتُب يف األكفاِف أحزاَف شاعٍر  

 تلّقى رصاَص الظلِم من قاتِل 

 الفكِر  

 مسبّلتَك الضاعت جواابً مكرراً  

 رسائُل موِت الطعِم يف عامِل 

 الّتمِر  



294 
 

 ِر جّسدَت نصفُو شحيُح حديِث الّنه

 ودّونَت قبَل اعبرِؼ إغفاءَة 

 الّنهِر  

 ببلُدَؾ والنسياُف أضغاُث عامٍل  

 يبارُس وىَم اغبلِم يف ليلِة 

 اعبمِر 

 غناؤَؾ الوبتاُج غبناً ونوتًة 

 فقد دندنتَك اليوـَ قيثارٌة 

 القهِر  

 ذبحفَل فيَك اؽبمُّ حىّت حسبَتُو 

 وبارُب فيَك الّضدَّ خوفاً من 

 الوِتِر 
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 حياُتَك الربتاُر زخّّ من األسى  

 فمْت قبَل موِت الشعِر يف عامِل 

 الشعِر  

 ومْت قبَل أف ربيا بدنيا دروهُبا  

 تؤخُر ابألحقاِد ترنيمَة 

 الطهِر  

 لقد ساَد كفُّ الظلِم حىت كأنُو  

 يديُر ببلَد الطهِر يف دّفِة 

 العهِر  

 فمْت إّف جفَن اؼبوِت يضفي حنانُو  

 عليَك ويضفي فيَك زاداً من 

 العطِر  



296 
 

 تعْش يف رحاِب اؼبوِت خَتاً مطّرزاً  

 هبيكلَك اؼبّواُؿ يف ساحِة 

 اغبشرِ 

 

لبلح قبل نضجو يكوف طعمو مًر * اعبمري ابعبيم األعجمية وىو ا
 جدا

 

 

 

 

  



297 
 

 

 كانت السنبلة اغبلوة

 سبتّد على كف السواقي

 وقتوالرؤى تنساب من خاصرة ال

 بشارات وصاؿ

 كنت سبشُت كما يبشي نعاس الثلث

 من ليل اؼبواويل اآلخر

 على جفٍت

 وتفتض بكارات األماين يف خياـ

 اغبلم الظمآف تغاتلُت ذاِت

 يف اشارات من الرغبة



298 
 

 والسكر وربتلُت

 أحرؼدنياي على 

 اي انت تعاؿ

 وأتيت وعلى اوردة اعبمر مشيت

 وتزملت بقرآف احتياجي

 لضياع

 خديك وأديت عبادات سنُت العمريف راب 

 يف كفيك ايصومعة العمر

 وسفر الربتقاؿ
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 أوؼبُت طبَر الرؤى يف حانِة اؼبعٌت

 حىت استحلُت على أركاهنا

 ركنا

 أيقظُت مارَد أشجاين ألخربهُ 

 أبّف قليب إىل آفاقوِ 

 غٌّت 

 ومن سبسَد شعُر الليِل آىتوُ 

 سيشرُب الوجَع الطايف بوِ 

 مثٌت

 الذنَب للذنِب فاألشواُؾ تؤؼبنا



311 
 

 ورّب شوٍؾ أنى يف وخزهِ 

 عّنا

 غنيُت للصمِت كاَف الصمُت يلهمٍت

 وكنُت أعزُؼ يف انِي األسى

 غبنا

 حىت تنزلُت ابسِم القهِر مائدةً 

 للجوِع ترصُف يف أضبلعيَ 

 الوىنا

 وإذ صنعُت من األشواِؾ أحجيةً 

 كهيئِة الصرِب قليب ضّمها

 معٌت

 الربتاُج بوصلةً  خرائُط النبضِ 



310 
 

 كلُّ التفاصيِل من أوجاعنا

 تُبٌت

 خطيئُة الرغبِة اؼبؤلى بلهفتنا

 أبننا قد نرى يف نبذىا

 اغبسٌت

 لقد تسّلى بعمري اؼبوُت يرظبٍت

 مبلمَح اليأِس يف أظباِء من

 يفٌت

 ؿبرايَب الّدمُع دوَف اعبمِر يوقدين

 فأستجَُت دبا اليشبوُ 

 الظّّنا

 مثّ أُنشدهُ  ُأسجي من الّليِل سجناً 



312 
 

 فيستعَُت كبلمي دونوُ 

 سجنا

 يوسوُس الفقُد يف أايـِ منسأِت

 فأستحيُل على صحرائوِ 

 ِعهنا

 لذا سأدفُن آالمي اليت نشأتْ 

 دبوطٍن لسُت أرجو عندهُ 

 غصنا

 ولن أُفهِرَس لوانً غََت أخيلةٍ 

 هبا أُقيُم لذاِت يف الرُّؤى

 وزان

 



313 
 

 

 قلب تبعثر شوقا فوؽ مرىفو

 ضح يف آفاؽوراح ين

 أحرفو

 وما تصوؼ إال اف موظبو

 خط الرموز دعاء يف

 تصوفو

 وبتاج منسأة من أمس ضحكتو

 كي يتكئ ابلنوى عن سطر

 زخرفو

 والليل صاحبو ابؽبوى،مل ينتصر 



314 
 

 فراح يشعل عمرا يف

 تلهفو

 لوحتو ألوافاكملت  إذاحىت 

 مل يلق إاله بروازا

 ؼبصحفو

 من ىيأة النزؼ لوف الصرب يصنعو

 توارى هنارا بعدفإف 

 موقفو

 سيستفيق ووجو النجم يندبو

 ويستعيذ بليل عن

 زبوفو

 



315 
 

 

 لآلَف ربمُل يف فؤادِؾ مدمَعو

 ماذا تفّرَؽ من ثراؾَ 

 لتجمعو

 عثراتَك استندْت أللِف خطيئةٍ 

 فرظبَت للدرِب الطويلِ 

 توّجَعو

 وصفاتَك اعتنقْت سراَب مسلةٍ 

 عجباً ىبادعك السرابُ 

 لَتخَدعو

 غيّػْر إذا ماشئَت فكرَة لبلةٍ 



316 
 

 واصنْع موائَد ابعبحودِ 

 مرّصعوْ 

 واحفْل دبن اليرذبيَك سناببلً 

 فلردّبا تغدو ضلوعكَ 

 فبرعو

 ايأيها الوطُن الّسماويُّ الذي

 جعلتُو أشجاُف العطاشى

 مشرعو

 عيناَؾ ايلغًة تسامْت يف دمي

 أحتاُج قافيًة بنبضي

 مشبعو

 



317 
 

 اؽ الندىمن ذا يلّوُف فيك آف

 اػبناجر أبطراؼسَتى 

 مصرعو

 ماذا ترّقُع واعبراُح غزيرةٌ 

 ىل أنت جلباٌب وصربؾَ 

 رّقعوْ 

 سنواتَك التمتدُّ منُذ بدايةِ 

 التكويِن يف فقِد األمافِ 

 مقطّعو

 ؼبلمَت أطراَؼ الوجوِد جبرِح من

 يلقي بنَتاِف اؼببلحمِ 

 أضلَعوْ 



318 
 

 وىبللَك السرقتو كفُّ سحابةٍ 

 كبوؾَ  ىوجاَء وىَو يبدُّ 

 أذرَعوْ 

 ظبّاُرَؾ األحزاُف لببَك ظامئٌ 

ـُ اؼبآسي  زبَذتَك أاّي

 منفَعوْ 

 البلىثوَف على مدارَؾ ؽبفةً 

 قلعتهُم الدنيا بنشوةِ 

 زوبعو

 فاحُصْد حقوَؿ اعبائعَُت وليَس يف

 رئِة اغبصاِد سوى مبلمحِ 

 بَلقَعو..
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 من غبظِة الّشوِؽ خطَّ النبض يف الّدربِ 

 ِب شفاٍه أرىقتْ ومن رضا

 قليب

 ومن حروٍؼ كموسيقا يرتّػُبها

 ثغٌر يبّسُد خدَّ الّروحِ 

 ابغببِّ 

 سبارُس النشوَة البلكيَف يصنُعها

 وقٌت لتقرَع لبَب اآلهِ 

 ابلّنخبِ 

 ألف دؼء األغاين يرذبي مطراً 



301 
 

 فتمنُع األرَض عن تلووبةِ 

 اعبدبِ 

 وأنِت أيباءُة األزىاِر ترظُبها

 تاؿُ عيوُنِك اؿ مل تزْؿ زب

 ابلّلبِّ 

 ستصطفيِك الّليال البيُض كوكَبها

 وربتويَك ضلوُع اغبسنِ 

 للّسغبِ 

 ترنو كؤوُس انسيايب فيِك اينفساً 

 فتمؤلُ اللحظَة البكماءَ 

 ابلّشربِ 
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 ودىشُة الُكحِل يف عينيِك سبلؤين

 لوانً فأمؤلُ كوَف البوحِ 

 ابلّسحبِ 

 على مسافِة أحضاٍف سأشتُلٍت

 أحرؼَ مثَل الكروـِ فألغي 

 الّشيبِ 

 وتنتشي ؽبفُة األواتِر تعزُفٍت

 غبناً يؤّدي إىل ترنيمةِ 

 القربِ 

 ألفيُتِك الّلّذَة اؿ تنساُب يف طربٍ 

 عشقاً فينسُخ عمري سَتةَ 

 الكربِ 



302 
 

 فجُر العذوبِة يُغري فيِك أوردِت

 لذا سبّنيُت أقضي ابؽبوى

 كبيب

 ىبّل تفّضلِت يف لثٍم يُعيُد إىل

 ألرضعيٍتَّ رؤاي اخضراِر ا

 ابلعشِب..

 

 

 

 

 

 



303 
 

 

 كّنا نبلحق ضّفَتيَك ونكرُب 

 ومبّر قرَب حديث شخصك 

 نصغُر 

 وربفنا الدنيا كفجِر نبوءٍة 

 فلعّل يوماً ابلنبوءةِ 

 نُنَصُر  

 يتصّحر اؼبعٌت بكلّ  رموزان 

 فنضّم معًٌت منَك 

 اليتصّحُر 

 أبوابنا فتحت عليك عيوهنا 
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 اذ انت يف كل اؼببلمِح 

  تسفرُ 

 تتصّوُؼ الكلماُت فوؽ شفاىنا 

ـُ فينا   ونصوـُ واألاي

 تفطُر 

 فإِف التَػَفتنا كبَو أفقك واػبطى 

 هُتنا وكاف التّيُو منا 

 يقطر

 وكم احتلبنا اليأَس من صدٍر بِو 

 أمٌل وقضباُف األماين

 ُتكَسُر  

 وؿباوالٌت للبقاِء نلّفها 



305 
 

 علماً مىت وسط اؽبواِء 

 ستُنَشُر 

 اليك حقيقة   كبتاج نكتبنا

 فلعل يف صبر اغبقيقة

 نشعر  

  وأننايتمحوُر الوجُع اللذيُذ 

 حبديِث معناؾ العميق 

 سنسكُر 

 قد تستطيُل اآلُه فوَؽ ضلوعنا 

 فنفوُح مغفرًة 

 والنتعثّػُر 

 ولردّبا اضطرَب الّزماُف فبلَسَمْت 



306 
 

 أايمُو خبطا النزيِف 

 فيشكُر 

 ولذاسقاان العمُر ظبَرتَنا اّليت 

  اعبنوِب بسفرِىا طُتُ 

 يتجّذُر 

 ايمن وجدُتَك يف رحاِب أضالعي 

 أان يف ىواؾ على اؼبدى 

 أتسّمُر 

 يف لوحٍة ُرظِبَْت هبا كينونيت 

 جسدي سواٍؽ واغبنااي عنرُب 

  العروُؽ وغبظيتفلقْد تداخلِت 

 ضبما على أفِق اؽبوى 



307 
 

 تتبعثَػُر 

 تًتّقُب الّشرفاُت نزَؼ أصابعي 

 أان فبوْسِط قافييت 

 أتقطُّر 

 ىبٍت أؼبلمٍت بقااي عاشٍق 

 بُت الّنهايِة والبدايِة 

 ُيشطَُر 

 أَو ليَس وبضنٍت ىواؾ إذا اكبٌت 

 جسدي خباصرِة الًتاب فأقبَػُر 

 أان ىيكٌل لؤلضحياِت مفهَرٌس 

 ىجَر الفناَء وابلبقاِء 

 يُػَبّشرُ 



308 
 

 

 تنفََّس يف مسافتِو الّذىابُ 

 فغابُوا جَو من قِدُمواليكشَف و 

 حبيُث تبوُح من أفِق الّتجّلي

 مبلؿُبُو يضّلُلَها

 الّسحابُ 

 تنّزَؿ مثَل مائدِة اليتاَمى

 ومل يطرْؽ نوافَذهُ 

 احتجابُ 

 فأشجَر فوَؽ راحتِو بياضاً 

 وصّلى يف كهولِتوِ 
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 الّشبابُ 

 يُهسِهُس يف عصاُه الكوَف حىّت 

 الًّتابُ  تَباَرَؾ ربَت ؼبسِتَها

 ا اىل جبٍل عظيمٍ وحّوؽبََ 

 َتوّكأَ فوَؽ صخرتِوِ 

 الُعجابُ 

 وَيدرِي أفَّ درابً ليَس يبِشي

 بِو غٌّت بشارِعوِ 

 ارتيابُ 

 دقائُقُو ُتسلُِّل يف مداَىا

 اعبَوابُ  سؤاالً ابَت يرىُقوُ 

 مَشى َغَضٌب بِو فاسَتلَّ قلباً 
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 َتَساَمى يف جوانِبوِ 

 اػِبطابُ 

 َتسلَسَل مْن ينابيٍع َحزَاىنَ 

 حُضَر بَُت ركعِتوِ ليَ 

 الِغيابُ 

 ُتسافُر ثورُة األقبلـِ فيوِ 

 لكوفَِتِو فيملُؤَىا

 الّثوابُ 

 يُبلِسُم ابلّدعاِء نُبوـَ َشعبٍ 

 َتَكّسَر يف أانمِلوِ 

 الِعتابُ 

 أتّمَل يف اجملرِّة ذاَت ليلٍ 



320 
 

 فَرؼَّ على نوافِذهِ 

 اغًتابُ 

 وَكّفَن سبتماِت الّصرِب ظُهراً 

 لََتَسَم عنَد صبعِتوِ 

 الّصوابُ 

 تصدََّر ضّفَة األحراِر طُهراً 

 على عنوانِو فُِتحَ 

 الكتابُ 

 وغاَدَران على نبٍض سريعٍ 

 لُيفَتَح بَُت ُدنيااَن اكِتئابُ 

  



322 
 

 

 من يصطفي جسَد الّرحيِل مواظباً 

 سيعوُد طيفاً ابلليال

 خائبا

 وبتاُج ليلكًة تغازُؿ غبنوُ 

 ويسامُر الصفصاَؼ عمراً 

 غائبا

ـَ   ينهُج هنَج من الينتميحتا

 إال لذنٍب اليقّدسُ 

 انداب

 ىو ؼبسُة العشِب البهّي ورعشةُ 



323 
 

 الوحِي القدًِن إذا أتتى

 شاحبا

 يتلبُس اعبمَر الذكّي بوحشةِ 

 الطرقاِت إف مرْت عليِو ـبالبا

 تتضوُع القببلُت من ؿبرابوِ 

 لغًة ترتبها السماءُ 

 كواكبا

 ايغابَة الصرخاِت من أزِؿ اؽبوى

 النوافِذ صاخبا يٍت يفالذبعل

 فأان قتيُل العمِر حطَّ ظبللوُ 

 بَُت اؼبسافِة للسرابِ 

 مصاحبا
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 مل احِص لآلىاِت دؼَء ظهورِىا

 لكنها كانْت تفيضُ 

 مآراب

 حنطُت اوردِت دبِت قصيدةٍ 

 نزفْت ضلوعي فاستحلتُ 

 ذباراب

 أشجيُت قافلَة الرحيِل بغنوةٍ 

 فلعلها ازبذْت رؤايَ 

 مواكبا

 شجاُر ريَح خريِفهاقرأْت يَب األ

 الأزاؿُ  ألينكرىاً 

 مواراب



325 
 

 دمِع اغبشاوألنٍت أشتقُّ من 

 أكوفَ  بوحاً يرى أف ال

 ؿباراب

 أحتاُج أصنُع للرحيِل جهّنماً 

 ألقي هبا قلباً ربّوؿَ 

 راىبا

 وأخوُض حبَر الغيِب أملُك بعضوُ 

 حىت أجيَء إىل سرايب

 اتئِبا

 

 

 



326 
 

 

 اِتمل ُتكسر الريُح إال يف فضاء

 أان متاىاُت مابعد

 اؼبتاىاتِ 

 آخيت بُت جحيمي واعبناف على

 أفق السماوات فاختّلت

 مؤاخاِت

 )بغداد( واػبوؼ واؼبأساة ذبربين

 من اف أبوح بصمت يف

 مواساِت

 تلك اؼبدينٌة قّدت صرَب خاصرِت
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 فهل أرتقّّ صربي

 ابنكساراِت

 وجٌو غريٌب كأين لسُت أعرفها

 ابلرغِم أين أراىا يف

 اِتمسام

 ؼبلمُت قهري وراء السطر أسًتهُ 

 السطُر قهراً يف فأمطر

 مساحاِت

 أشعلُت قلب قصيدي يف مبلؿبها

 وكم تسّلق معناىا

 آبايِت

 حىّت تعجبُت من تكوين لوحتها



328 
 

 شكل الفراغات يف ملء

 اؼبسافاتِ 

 حاولُت أكشف عن اسرار فتنتها

 حىت اموسَق قبواىا أببياِت

 ومادريُت أبف الظلَم يف يدىا

 سوٌط سيجلُد ابغبرماف

 غاايِت

 اي سطوَة الضيم مري فوؽ خاصرِت

 كيما اعّتَق ابآلىات

 جناِت

 واحتسيك اندىاشا بلَّ خاطرِت

 وأنصب الفقد اناي يف مقاماِت



329 
 

 

 نبضي لواحتَك اػبضراِء ينجذبُ 

 ىبٍت صليباً عِن الفانُتَ 

 أحتجبُ 

 ىبٍت انتظاراِت أّـٍ غاَب واحُدىا

 فٍة لليأسِ برغِم عاص

 ترتقبُ 

 تُزّمُل األْفَق أنظاراً وزبِمُشوُ 

 وتنزُؼ الّشوَؽ حىّت يُكَتمَ 

 العتبُ 

 يف ؽبَفيت وطٌن سبتاُز أضلُعوُ 
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 أبّف منها راثًء تنُسجُ 

 الّسحبُ 

ـُ تنهُشنا  مستذئباٌت ىَي األاّي

 نذوي ولكْن آلِؿ الّصربِ 

 ننتسبُ 

 بنا تفاصيُل مشكاٍة يُقّدُسها

 ا ربتمي التػَُّربُ ليُل الغياِب وفين

 عرّاُب آىاتِنا انٌي وطبرتُنا

 جرٌح وأشجانُنا غٌّت ؽبا

 الرَُّطبُ 

 فوضى استعاراِت ىذا العمِر تدفُعنا

 دىراً نُقّبُل َمسراان
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 ونكتئبُ 

 كُبّوُؿ اعبرَح حرباً كي نُطّرَزهُ 

 عباءُة البوِح واألشجافِ 

 تلتهبُ 

 ماذا نؤّجُل من ألواِف رحلِتنا

 لموتِ أاّيُمنا ضّفٌة ل

 ربتطبُ 

 حفَّ القنوُط حياَة اؼباِء مندىشاً 

 فكاَد يسلُب ما من صدرهِ 

 َسلبوا

 اي موطَن اؼبنِع ماذا بعُد سبنُحنا

 وكبُن عنَك من األوجاعِ 



332 
 

 ننسحبُ 

 أتفتُح القلَب لآلتَُت تغمُرىمْ 

 دفئاً وتصفُعنا يف حّبكَ 

 النَُّخبُ 

 دحرْج تضاريَسنا واحُصْد مناِقَبها

 ّنا كلُّناومّزِؽ اعبلَد م

 َعَطبُ 

 كبُن الذيَن تفّحمنا وأنبَتنا

 خذالُف أسبلِفنا فاحتارتِ 

 اغبَِقبُ 

 حىّت تقّمَصنا طٌُت وفهَرَسنا

 وِع ويف أىدابَِنا الَكِذبُ على اعبُذُ 
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 ُمتزمبلً ابلشوِؽ بُرَد إايبوِ 

 َوُمراوداً َمزَج الرؤى

 بَشرابوِ 

 حاولتْ ومعّبَد الطُرَؽ اليت َكْم 

 أف َتْستطيل على ِظبلؿِ 

 َسحابوِ 

 ربتّل مشُس األمنياِت ُحروفو

 وتصفق الدفلى بسطر

 يبابو

 مل توقظ االايـ صبر حنينو
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 فأقاـ ذاكرة على

 اىدابو

 ىو ابب من ىامت اليو شريعة

 اللذات فاقتطفت بواحة

 اببو

 قد ابت يوقد للغياب جهنما

 مذ صار ذاات يف حضور

 غيابو

 بلمح لوحةماذا سَتسم يف م

 األايـ إال سبتمات

 عذابو

 ىو مشعداف ليس وبضن مشعة
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 وفم سبرد عن حديث

 رضابو

 سيقيم يف عمق اؼبكاف مبلذه

 ويصف اسئلة بسطر

 جوابو

 ووبوؾ ازمنة الضلوع ألنو

 ترؾ الزماف على شفَت

 ترابو

 ومضى يبعثر يف النخيل مساره

 ويقيمو معٌت بعطر

 قبابو

 ولذا سيخطو للقرنفل مسرعا
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 لبابو نسيمساب سيبل من ين

 فلقد تسامى يف ظباوات اؽبوى

 كتابوسحر  ليخط فوؽ الغيم 

 عزفت اىل كفيو نغمة عابد

 متنسك والشعر يف

 ؿبرابو

 وألنو أيِت كنبضة فاقد

 تركت خطاىا يف حديث

 صحابو

 سَتاقص الكلمات حُت رحيلو

 ويرش ماء عيونو

 بضبابو



337 
 

 

 ىل تدرُؾ الّدنيا مساحَة عمرهِ 

 وىَو الذي يطوي الّدىورَ 

 بصدرهِ 

 يبتاُز أّف خطاُه حافلٌة دبا

 الربتويِو سوى مسافةِ 

 قهرهِ 

 يتنفُس األايـَ دمعَة سائلٍ 

 فتذوُب خاصرُة الشتاءِ 

 جبمرهِ 

 حَسراتُُو ملٌك أضاَع فبالكاً 
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 لفتاتو قلٌق بقسوةِ 

 صربهِ 

 خطواتُُو يف غربَتُِت سبحوَرتْ 

 وسنونُُو ُذحبْت بشفرةِ 

 شهرهِ 

 صفَعتُو أشجاُف العراِؽ فلم هبدْ 

 وطناً بنفسجًة يبرّ 

 بثغرهِ 

 فإذا تلّقَفُو الّرحيُل تواترتْ 

 أحزانُُو تستاُؼ شهقةَ 

 سًتِهِ 

 وإذا تدثّػَر ابإلايِب كنورسٍ 
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 يُثنيِو وجُو اؼبستحيلِ 

 لبحرِهِ 

 ىو مل يراىْن يف اعبديِد خيالوُ 

 فلقْد درى أّف اغبياةَ 

 بقربهِ 

 ألزماِت إذخٌَت من النكباِت وا

 أتتيِو بوحاً يف مشاجبِ 

 حربهِ 

 كانْت مبلؿُبُو تروُؽ لكلِّ منْ 

 يبشي على شوٍؽ لضّفةِ 

 هنرهِ 

 كانْت بساتُُت الكروـِ ربّفوُ 
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 وتُغازُؿ الّسعفاُت وجنةَ 

 فجرهِ 

 والنخُل إف مرَّ الّنسيُم جبنبوِ 

 طلع النسيُم على خزائنِ 

 سبرهِ 

 كانْت لياليِو اعبميلُة مثلما

 ْت يف قوايفأنثى تعرّ 

 ُسكرِهِ 

 اآلَف الانٌي لديِو والىوىً 

 سكَب الفراُغ خطى

 اليتيِم بِقدرِهِ 
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 زبّطى اؼبوُت أروقَة الّزحاـِ 

 فَدبَّ الّرعُب يف ِسَككِ 

 الِعظاـِ 

 يُقّلُب يف وجوٍه ليَس تدرِي

 أبفَّ الّصمَت فلسفةُ 

 الكبلـِ 

ُء فوَؽ أجنحٍة ىياماً   ىبّبِّ

 فوَقها نبأَ  سَيحملُ 

 اؽبياـِ 

 ُجرحٍ  تُراٌب منذُ وُباورُُه 
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 على أضبلِعِو أثرُ 

 اإلماـِ 

 على َمرَأى النُّجوـِ دبَدِّ َصمتٍ 

 رَأى يف الَوقِت انِعَيةَ 

 اغبَماـِ 

 عليّّ كاَف يَبشي دوَف َسيفٍ 

 ألفَّ بقلِبَو سرَّ 

 السَّبلـِ 

 أتمََّل يف الكواكِب ذاَت ُحزفٍ 

 سَيخَتِصُر الرَّحيَل على

 اغُبساـِ 

 سَتنَحِسُر اغبَياُة على يَبُتٍ 
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 بِدؼِء ُوجوِدَىا ظبةُ 

 الَغماـِ 

 وَخطَّ اؼبوُت يف اؼبِحراِب َسطراً 

 لَيظهَر خلَف سَبتمةِ 

 اللِّثاـِ 

 الرَبااي َمْن َمؤلَ أراَؽ دماَء 

ـِ   حناانً بَُت أايَّ

ياـِ   الصِّ
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 بلببلً يف غصِن آىاِتكْ  األسىغٌّت 

 ن أنيَت كثَتاً عناي م

 ؿبطاِتكْ 

 مزقَت يف وجٍع يوماً قيامَتها

 عمراً منحىّت تكّونَت 

 هناايِتكْ 

 زخرفَت أايمَك األحلى بلوعِتها

 فهل تسربَت من أقصى

 متاىاِتك

 وسواُسَك استيقَظْت ابعبرِح أحرفُوُ 
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 وصاَر يُلقي بناٍر بُتَ 

 َجّناِتكْ 

 أسفاُرَؾ احتاَرِت الّدنيا بوجهِتها

 ًتِمْي بصخٍر وجوَ جاءْت ل

 لْببلِتكْ 

 شّرعَت للّرمِل قانوانً وأحجيةً 

 ُخّطْت على ظمٍأ يف صدرِ 

 غاايِتكْ 

 آخيَت بينَك مْذ تسعَُت معضلةً 

 فما أِجبَت بشيٍء من

 سؤاالِتكْ 

 سبِشي على أضلِع اؼبنفى وتلهُموُ 
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 لعلَّ حزانً تساَمى يف

 مسرّاتكْ 

 كِم ارتكْبَت خطااي كنَت تدرُكها

 لَت تيهاً عندَ حىّت ربوّ 

 َتوراِتكْ 

 جّفْفَت ساقيَة األفراِح فاحتفَلتْ 

دامُع يف أنَقى
َ
 تلَك اؼب

 عباراِتك

 ىّيا اقًِتْؼ ؾبَدَؾ اّلبل كيَف تصنُعوُ 

 فردّبا يبنُح اؼبأَوى

 ؼبمحاِتكْ 

 غّطْت غوايُتك األرَض اليت اضطرَبتْ 
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 فصاَر وقُتَك ليبلً يف

 هناراِتْك.

 منتظراً  ُكّوِْرَت بَُت رحاِب القهرِ 

 حىّت ذبّذَر يف أحلى

 ابتهاالِتكْ 

 ربتاُج غيماً خرافّياً يفيُض على

 حقِل اغبروِؼ ليُػَروى من

 ُمناجاِتكْ 

 أنَت اعتصمَت كدرويٍش على طَربٍ 

 أضبلُعُو حّبٌة يف سحرِ 

 انايِتكْ 

 تُعّلُقوُ  وجِهَك عرّاؼٌ فانوُس 
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 أشِعْل خياالتِِو من ُعمقِ 

 مأساِتكْ 

 شواِؾ ؿبتمبلً واعرُب اىل ضّفة األ

 كلَّ اعبراِح اّليت غّطْت على

 ذاِتكْ 

 واغِرْس تعابََت نبٍض كلُّ آيِتوِ 

 أبنَُّو ساَؿ يف لوفِ 

 احًتاقاِتكْ 
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 أضعُت مسلَة الكلماِت مٍّت 

 وأغلقُت اؼبشاعَر قبلَ 

 َظٍّت 

 على يُبناَي فانوٌس َتعّرى

 من الّضوِء اّلذي فرضَ 

 الّتجٍّت 

 نداٍء عن يقُتٍ  حزيٌن يف

 ُيكبّػُر يف الّصبلِة بغَتِ 

 غَبن

 سأطحُنٍت على وقٍت زَبّلى
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 عن األلواِف يف آفاؽِ 

 فَػٍّت 

 سأنفُض عن شبابيِكي غباراً 

 أابَح على صعيِد اػبوؼِ 

 أمٍِت 

 أعّلُق يف صليِب األمِس وجهي

ـِ   وأرمي يف غِد األوىا

 ُحزين

 سأُلقي يف جحيِم العمِر صفحاً 

 َتِ وأطبُد لوعيت بنُػهَ 

 َجفٍِت 

 أسدُِّد سهَم أشجاين بقلبٍ 
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 سبّرد ُمْذ رأى ابلطّيفِ 

 َدفٍت

 أُمدُّ ُجسوَر أفكارِي لليلٍ 

 سَيهدـُ يف ؽبيِب الفقدِ 

 رُكٍت

 أغٍّت دوَف ُعنواٍف ُمضيءٍ 

 ولكٍّت على َشَجنٍ 

 أُغٍّت 

 

 

 

 



352 
 

 

 تعُب اغبياِة على جبينك ينضُح ىا أنَت بُت حروِفو تتأرجحُ 

 يبرحُ  تستِبُق الزماَف فلم ذبْد زمناً بريئاً يف عيوِنك ىا أنتَ 

 َتسبحُ  مل تدِر أف العمَر رسُم متاىٍة أىّن اْلتفتَّ ففي ضياِعك

 مْذ صْرَت درابً للخياِؿ ذُبرَّحُ  يشتقُّ منك اؼبستحيُل جهاتو

 كتبْت بَك الصحراُء راَء رماؽِبا فتيبََّس اؼبعٌت فَمْن بك يَقدحُ 

 أىّن بدرٍب غَت ذلك تفلحُ  الفجيعِة درهَباعرفَتَك نبهمُة 

 اي غيهَب الطرقاِت حُت تضمَّنْت لوانً بذاكرِة الفراِغ يُقرِّحُ 

 بوقاحِة اليأِس اؼبضمَِّخ ابألسى أصبحَت لؤلمِل البعيِد تلّوِحُ 

 تتعاكُس النّيات عندَؾ كلَّما أغلقَتها بيد الرايح تُػَفّتحُ 

 من حيُث ال تدري وُكنَت تُلّمحُ  كلُّ الّتعاويِذ استعرَت ُرسوَمها
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ـَ من أزِؿ البيادِر سَبنحُ  مازلَت تُعطي للسنابِل َلوهنا  حّتا

 شجٌن بدمِع الفاقدين يُطّوحُ  من ذا سُتصلح واغبياُة بطوؽِبا

  فُعمُرَؾ ابلغياِب يُبَسرَحُ مواتً  فاحُفْر خبّديَك الّسواقي وامتلئ
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 اؼباِء يف نشوِة الكأسِ أصعلُك حلَو 

 وأغرُؼ حَُت الّشوِؽ روبانةَ 

 األنسِ 

 وأتلو كتاَب القهِر آانَء لّذةٍ 

 لينساَب لوُف اآلِه يف دفقةِ 

 الّنفسِ 

 بنيُت على األضبلِع صرحاً مَن الوفا

 ألىزـَ يوـَ الوصِل كوانً من

 الَيبسِ 

 وحّطمُت قضباانً تريُب حقيقيِت 
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 ألفرَش جنَح الّروِح طَتاً من

 غببسِ ا

 أفّكُك إوباَء األحاجي صبيِعها

 لُيخرَج بوُح النبِض صواتً من

 اغِبسِّ 

 دبحرقِة األشعاِر غطّيُت خافقي

 وغّلقُت ابَب اعبُرِح يف غبظةِ 

 الّلبسِ 

 أفضُّ دروابً لسُت أدري أبهّنا

 ستصنُعٍت خيطاً على حدبةِ 

 الَقوسِ 
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 مداُد حياِت كاَف يبِشي بدفًتٍ 

 يبشي علىومْن َخشيِة األقداِر 

 اؽبَْمسِ 

 إىل حانِة اجملهوِؿ مازلُت ذاىباً 

 ألسًت ُعرَي الّذاِت يف ِمعطفِ 

 اليأسِ 

 طُموحي على األاّيـِ يهتزُّ يُتُموُ 

 ويُتمي بَرغِم الضَّوِء حشٌد من

 الّنحسِ 

 لديَّ من اغببِّ اّلذي فيِو أنتمي

 لعّلي إىل عيَنيِو أمضي ببل

 بُؤِسي
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 سوَءِت  سأخنُق ُعْنَق الوقِت يف كفِّ 

 وأشطُر ىذا الُعمر ِعنداً على

 فأِسي

ُر أوراَؽ الّنهاايِت نشوةً   أطبِّ

 ليهتزَّ حَُت العزِؼ من غبِنها

 رأسي
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 ألف عينيك تغوي سَتة الكحل

 اشجرت نبضي على سطر من

 البذؿ

 ورحت ارسم يف كفيك اشرعيت

 حبيث اىواؾ بُت الَبعد

 والقبل

 وسناف اي لغةاي انت اي ظلمك ال

 اهبى على القلب من اشراقة

 العدؿ

 زبتاؿ انسامك االضبلع عن عبق
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 يشتت اغبب واالشواؽ يف

 مشلي

 واف كفيك لو مرت على جسدي

 ضبلؿ كفيك تروي ؼبسة

 الضلّ 

 للا اي طبرة اآلىات تسكرين

 فاوقد القبلة التستاؼ

 ابلنهل

 اانغيك يف ليل سيطربٍت إين

 فادفئي خافقي يف حملة

 لاللي

 دبا يبنح االحشاء آيتها أشدو
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 فاستلذ بك اف رمت يف

 قتلي

 سكُت وصلك عندي كم سأعشقو

 ألنٍت احتوي اسطورة

 الُرسل

 اي قمح خديك اي اسرار غنوتنا

 اذ اسكرت خافقي حىت ىوى

 كلي

 على نغم أىنصيب نبيذ اؽبوى 

 بضحكتك اؿ يشتاقها أشدو

 حقلي

 قليب سبلؿ ويف خديك فاكهة
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 للهوى من السماء تعال

 وأملي

 يب غربة من نيب عن مدينتو

 كوين مساحة نبض غص

 ابلَنبل
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 اي فتاة اغبب

 اي ترنيمة االواتر

 يف خاصرة العود

 واي رفرفة النورس

 يف سبتمة اؼبوج

 وآفاؽ القدر

 بُت اسراب انتظاراتك

 للقادـ من خلف

 شراع األمل اؼبرصوؼ

 يف ذاكرة األمس
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 واصوات اؼبدينة

 لم غايفح

 على كف زىور

 الليلك اؼبنساب

 من هنر

 اغبنُت

 فتعال

 انثر النجمات

 يف كفيك يف وقت الَسحر

 يشاء النبض مث اتلو ما

 من سَتة شوقي

 بعد دمع البسملة
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 حُت احتضاف شفاِه اؼبوِت ابلعدـِ 

 وأنت يف ضفة التابوت مل

 تنمِ 

 وكنَت واؼبوت هبري قيَد أمبلةٍ 

 تلوي علىوأنت هترُب ال

 قدـِ 

 وكنَت ال مل تكن ميتا فأنت ىنا

 حيّّ برغم فباٍت أنت

 ابغبلمِ 

 حاولَت زبطُف من رؤايؾ ابرقةً 
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 عن أمسك اؼبّر طعَم اغبنظلِ 

 اؽبرـِ 

 كلُّ اعبهاِت بذاؾ األمس مظلمةٌ 

 فيها بنيَت صروح القهر

 ابلندـِ 

 قد اصطفتَك ليال الصمت مدرسة

 للمازجُت كؤوس العوز

 ابلسقمِ 

 واف أمسك اي .. تّبت مصادرىاأل

 ابتت تؤطّررسَم اؼبوتَ 

 من إرـِ 

 من غبظة الطلق جاءت فيك عاصفةٌ 
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 اىل وجود يصوغ اللحن من

 أملِ 

 إف سرت سارت بَك األوجاع راحلةً 

 وإف حططت على البل أين يف

 برـِ 

 يف غربتيك حديث كنت تكتمو

 وكاف يظهُر رغَم الكتمِ 

 ابألملِ 

 نثرهىبل استعنت ببذر العـز ت

 يف ذاتك اللم تذؽ كاسا من

 اؽبمم

 ضيعة الذات ما من صدؽ يلهمها وا
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 وىل ستعثر عن صدٍؽ بذي

 اغبطم

 أان الذي أوقد االوجاع يف رئيت

 ويب من القهِر ما وببو مع

 الَكلمِ 

 أطبُب القلَب ابلبلشيء يصفعٍت

 كفُّ الزماِف وتشدو اآله يف

 حرمي

 ىي الليال تريٍت الفقَد ُتدىشٍت

 يذ بنار الفقدفأستع

 ابلقلمِ 

 تبعثر الريُح جسمي مث ذبمعٍت
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 اىل القوايف اليت رّصت على

 السقمِ 

 من اتريخ ملحمةٍ  سأضبلماذا 

 سوى خريطِة موٍت خّضبت

 بدمي

 القلُب سينائَي األقصى بلحظتو

 تفّجر اغببُّ من أدانهُ 

 للقممِ 

 كاشفُت ذاِت فذاِت بَُت قافييت

 على اؼبسافات بُت الصحو

 واغبلمِ 
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ـَ اي ُعمُر يف َمسراَؾ أنزلقُ   حّتا

 أان وأنَت وصمٌت ليسَ 

 ينعتقُ 

 آثرُت أفتُح لبّل صوِت انفذِت 

 لعلَّ بعَض اؼبنايف َحّفها

 الغَدؽُ 

 أوقدُت يف الّطُِت ُعنواانً ألخيليِت 

 ورحُت يف ضّفٍة لآلهِ 

 أعتِنقُ 

 رتّبُت نبزَة أشجاين على أسفٍ 
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 ذاٍت َمسَّهاكي أستعيَذ ب

 الَغَسقُ 

 أفنيُت أسئلَة األاّيـِ واضطربتْ 

 روحي أبجوبِة الفانُتَ 

 ربًتؽُ 

 بيٍت وبَُت ُرضاِب الَفقِد ملحمةٌ 

 مل زبًتقػَْها عيوٌف حربَُىا

 األُُفقُ 

 الّنخِل أحرَُفوُ يستاُؼ مٍّت وريُد 

 أو يستِقي لونَُو من ُمقليِت 

 الّشَفقُ 

 من قبِل أف يستسيَغ اؼبوُج أشرِعيِت 
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 أغَوى مبلؿِبَها يف ِصدقوِ 

 الَغَرؽُ 

 قهٌر جنوبّيُة األواتِر نغَمُتوُ 

 مازاَؿ أيخُذين مٍّت 

 وينطلقُ 

 إىل مكاٍف زبّلى عْن مكانِتوِ 

 قْد صاَر يُفصُح عن جرحٍ 

 وىَبتنقُ 

 ُعذُر اؼبساراِت مل أحفْل بضّفِتوِ 

 حىّت َتسّمَر يف أحداِقوِ 

 الَقَلقُ 

 ُمعضليِت  اؼباِء،ماذا أُزخِرُؼ فوَؽ 
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 ِعنِدي مَن الُغَصِص الَغّصْت هِبا

 الطُُّرؽُ 

 تصَطكُّ يف أضُلِعي اػبَرساِء أجنحةٌ 

 فاتت مواقيُتها واسُتهِلكَ 

 الُعمقُ 

 مل تتكْئ يف الّدروِب الّسوِد ِمنَسَأِت 

 اػبلقُ  أىّن ويف َحرِفَها ُيسَتفَتحُ 

 ُزؿُّ الّزماِف كثَتاً كاَف يَبنُحٍِت 

 الرََّمقُ  يرَتوي دمعاً على َسكِبِو قدْ 

 يف ظاىرِي ُحُجُب الّلّذاِت أخرُِقها

نْ 
ً
 وأصطَفيَها أحاديثاً ؼب

 يَِثقُ 
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 يف ابطٍِت ِخّفُة الّتحليِق سَبنُحٍت

 طيَّ اؼبسافاِت حىّت ُيسِرؼَ 

 الَفَلقُ 

 ستخضُع الفكرُة الكربَى أُلحجَييِت 

 ألفَّ أزمنَة األسوارِ 

 زُبتَػَرؽُ 

 ةٍ امضي كبَو ىاوي اعبسَر،سأترَؾ 

 أُعِطي لفوضاَي شكبلً مث

 أَأتَِلقُ 

 أحُبو يف ِكنايَِتوِ  الَفْتَح،وأَقرأُ 

 ولسُت ُأصٍبُح ِجلباابً ِلَمنْ 

 َمَرُقوا
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 333...............................................إن السنابل أموات الطواحٌن

 333............................................... العابرون على تغرٌبة الزمن

 313.................................................................. هداٌا الشن

 311.............................................................. نبضً وحزنن

 333............................................................ رصٌف الحٌارى

 331................................................... تترلب الدنٌا حالوة تمره

 331................................................................. غٌرة النخل

 336..................................................................... ال انتماء

 331................................................................ كؤوس الفمد

 331............................................................. روضة الكلمات

 333....................................................................... حسرة
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 313............................................................ صهوة الراحلٌن

 313............................................. ستصبح فً شموق المبر لبرا

 311................................................. فراح من حائه للكون ٌبتدأ

 311.................................................................. سهو الماء

 313........................................................ الدمع صوت الثكالى

 311........................................... ولددت من لبل لمٌص لصائدي

 311................................................................. أوردة الكالم

 361.............................................................. سجادة المعنى

 361....................................................................... طواف

 366.............................................. هو ٌحتوي الدنٌا بذرة رمسه

 333................................................................ نزف الحدٌث

 331................................................................... طفل البلح

 336.................................................................. زمن ترابً

 311................................................................حروف المهر

 316................................................................ سفر البرتمال

 311................................................................. حانة المعنى

 333........................................................................ بعثرة

 331..................................................... عجباً ٌخادعن السراب

 331.................................................................... نخب اآله

 313........................................................................ نبوءة

 313................................................. توكأ فوق صخرته العجاب
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 333..................................................................... اصطفاء

 331....................................................................... انكسار

 331.............................................................. عاصفة الٌأس

 333.......................................................... متزمالً بُرد اإلٌاب

 336.................................................................. مسافة لهر

 331..................................................... علً ٌمشً دون سٌف

 333............................................................ عّراف الفوانٌس

 331............................................................ على شجٍن أغّنً

 313.................................................................. تعب الحٌاة

 313..................................................... وفككت إٌحاء األحاجً

 313................................................................. سٌرة الُكحل

 313................................................................... فتاة الحب

 313................................................................. شفاه الموت

 311....................................................... ُعمر منزلك بالضٌاع

 




