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 ترنيمة من زمن التكوين

1 
 لكّل األشياء هناية قيل  

 وأنا مازلت أواري
 زمنا تبدؤ فيه األشياء

2 
 كنت أطالع نفسي

  مرآة   العالم  حني انبثق  
 حتكمه الفوضى أزل   من  

3 
 وحدي

 باحلب وحمموال مملؤا  
 شَّت  س  هبواج       

 أبصرت املرآة فكانت قليب
4 

 ليس هو البحر
 فكان اخلوف
 ليست تلك النار
 فكان الريح
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 ليس العال بل
 عيناك وعيناي

5 
 هاأنت تعودين إيّل 
 فتأيت األشياء إىل عزلتها

 ذاك زمان ميكن أن نكتب فيه
 بدء األشياء.

 
 الحياة

 أسطورة املوت هي احلياة
 لّمنا مع البذور يف الربيعت

 تنثرنا بصفرة األوراق يف اخلريف
 وفجأة...

 كصخرة  راسخة السكون 
 تلعقنا 

 بصمتها الثقيل
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 نـدى

  منككككككككككككككككككككك  يف الفجككككككككككككككككككككر لطفككككككككككككككككككككه والنقككككككككككككككككككككاء 
 
 

 

 فحككككككككككككككككككككككككككككككككككككرّي بعهككككككككككككككككككككككككككككككككككككدك الك يككككككككككككككككككككككككككككككككككككاء 
 
 

 ألغككككككككككككككككككككككككرق  فيككككككككككككككككككككككككه  يانككككككككككككككككككككككككد  ل أكككككككككككككككككككككككككن
 
 

 

 حلظكككككككككككككككككككككككة  أو  يكككككككككككككككككككككككب مككككككككككككككككككككككك  الرجكككككككككككككككككككككككاء 
 فتنككككككككككككككككككككككككككككة ال ككككككككككككككككككككككككككككرق بع ككككككككككككككككككككككككككككها  ككككككككككككككككككككككككككككة 

 
 

 
 منكككككككككككككككككككككك  اسكككككككككككككككككككككتبّدت وبع كككككككككككككككككككككها إميكككككككككككككككككككككاء 

 
 

كككككككككككككككككَف منكككككككككككككككككك وحكككككككككككككككككي جديكككككككككككككككككد  فكككككككككككككككككجذا ش 
 
 

 
 تعككككككككككككككككككككك ي ا ككككككككككككككككككككككد  واحككككككككككككككككككككككة   ككككككككككككككككككككككراء 

 
 

 ليظككككككككككككككككككككككككككل الوجككككككككككككككككككككككككككود ينككككككككككككككككككككككككككزف حبككككككككككككككككككككككككككا
 

 
 وبصككككككككككككككككككككككك  الصكككككككككككككككككككككككخور ينكككككككككككككككككككككككد  املكككككككككككككككككككككككاء 

 
 

 إن تككككككككككككككككككككك األر  يف معانيككككككككككككككككككككك تاهككككككككككككككككككككت 
 
 

 

 فبمعنككككككككككككككككككككككككككاك قككككككككككككككككككككككككككد حتككككككككككككككككككككككككككار السككككككككككككككككككككككككككماء 
 
 

 رق  عنككككككككككككككككككككككك احلنككككككككككككككككككككككني  لقككككككككككككككككككككككا بككككككككككككككككككككككديعا
 
 

 

 فتنكككككككككككككككككككككككككك   عككككككككككككككككككككككككككن الوجككككككككككككككككككككككككككود الفنككككككككككككككككككككككككككاء 
 
 

 مت  فيكككككككككككككككككككك األمكككككككككككككككككككا  فك ع كككككككككككككككككككَزت   اصككككككككككككككككككك
 
 

 
 ومتاهككككككككككككككككككككككككككككككككككككككت   فتنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة عميككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاء 
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 فاف قنكككككككككككككككككككككككككككا وقكككككككككككككككككككككككككككد عرفنكككككككككككككككككككككككككككا  يعكككككككككككككككككككككككككككا 
 
 

 
 ماهلكككككككككككككككككككككككككذي املأسكككككككككككككككككككككككككاة قككككككككككككككككككككككككك  انتهكككككككككككككككككككككككككاء 

  والتقينكككككككككككككككككككككككا نككككككككككككككككككككككككوحي بعهكككككككككككككككككككككككد جديككككككككككككككككككككككككد 
 
 

 
 فاسكككككككككككككككككككككككككككككككككتباحت لقاءنكككككككككككككككككككككككككككككككككا األهكككككككككككككككككككككككككككككككككواء 

 
 

 يومنكككككككككككككككككككككككككا ينتهكككككككككككككككككككككككككي ملخلكككككككككككككككككككككككككب ذ كككككككككككككككككككككككككب
 

 
 والغككككككككككككككككككككككككككد الككككككككككككككككككككككككككذاوي حيككككككككككككككككككككككككككة رقطككككككككككككككككككككككككككاء 

 
 

 فككككككككككككككككككككككككككدمو  تكككككككككككككككككككككككككككاد تفككككككككككككككككككككككككككي  ريككككككككككككككككككككككككككاء
   

 

 
 وبسككككككككككككككككككككككككككككككككككككمة صككككككككككككككككككككككككككككككككككككفراء  وعنككككككككككككككككككككككككككككككككككككاق  

 كككككككككككككك  صمكككككككككككككع قنا مكككككككككككككن حاضكككككككككككككر  الت كككككككككككككاهيه 
 
 

 
 شكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككقاء  أيامنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا السككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوداء 

 
 

 فكككككككككككككككككككككككككككجذا  كككككككككككككككككككككككككككن فجكككككككككككككككككككككككككككأة يف عكككككككككككككككككككككككككككداء  
 

 
 وإ ذا  كككككككككككككككككككككككككككككككككككككن يف غكككككككككككككككككككككككككككككككككككككد  غربكككككككككككككككككككككككككككككككككككككاء 

 

 
 قلككككككككككككككككت  عككككككككككككككككد يل فككككككككككككككككانزا  ليككككككككككككككككل ك يككككككككككككككككب

 
 

 وبروحكككككككككككككككككككككككككككككككككككككي متلملكككككككككككككككككككككككككككككككككككككت أشككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ء 
 
 

 وطكككككككككككككككككككككككككك  أنككككككككككككككككككككككككككت إن يعككككككككككككككككككككككككككزّ مكككككككككككككككككككككككككككان
   
 

 
 ومسككككككككككككككككككككككككككككككككككا ي إذا تنككككككككككككككككككككككككككككككككككاهى الف ككككككككككككككككككككككككككككككككككاء  

 
 

 ل  ل يكككككككككككككككككككككككككككككككككككككن للحيككككككككككككككككككككككككككككككككككككاة أي    كككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 

 
 غككككككككككككككككككء صككككككككككككككككككمت يككككككككككككككككككد  فيككككككككككككككككككه اخلككككككككككككككككككواء 
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  ل يكككككككككككككككككككككككن كككككككككككككككككككككككل ذاك حككككككككككككككككككككككّت التقينككككككككككككككككككككككا
 
 

 

 فرمسنككككككككككككككككككككككككا الوجككككككككككككككككككككككككود كيككككككككككككككككككككككككف ن ككككككككككككككككككككككككاء 
 
 

 وجعلنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا  را عككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا دون قيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد 
   

 

 

 حيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد   وابتكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككداء ال تكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا    
 
 

 فكككككككككككككككككككككككأن الككككككككككككككككككككككدمار ملكككككككككككككككككككككككَا يعككككككككككككككككككككككَ  األر 
   

 

 

 أو ل تسككككككككككككككككككككككككككككككككككل  عليهككككككككككككككككككككككككككككككككككا الككككككككككككككككككككككككككككككككككدماء 
 قككككككككككككككككككككككككدري  ككككككككككككككككككككككككاميء أمامككككككككككككككككككككككككك  ثككككككككككككككككككككككككو 

   
  

 

 تش  الصكككككككككككككككككككككككككككككككحراءفاسكككككككككككككككككككككككككككككككتبيحيه تنككككككككككككككككككككككككككككككك 
 
 

 واسكككككككككككككككككككككككككتميحيه إنكككككككككككككككككككككككككه منكككككككككككككككككككككككككك معكككككككككككككككككككككككككى
   

 

 

 أعلككككككككككككككككككككككككككن ال  ككككككككككككككككككككككككككعرم سككككككككككككككككككككككككككرَ  والغنككككككككككككككككككككككككككاء 
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 الحسين

 ليومككككككككككك هيبككككككككككة  تقككككككككككف السككككككككككنني 
   

 و ثككككككككو عنككككككككد مصككككككككرعك القككككككككرون 
 
 

  فمككككككككا ضككككككككّل الزمككككككككان وأنككككككككت فيككككككككه
   

 فأنككككككككككت القلككككككككككب منككككككككككه والعيكككككككككككككون 
 
 

 ويومككككككككك كككككككككالوجود قككككككككد  عهككككككككد 
   

 وأصكككككككككككدق وعكككككككككككد   ككككككككككك  يقكككككككككككني 
   يتيكككككككككككككه دمعكككككككككككككا تككككككككككككك أل بكككككككككككككالعيون 

   
  لينككككككككككككككذر أنّككككككككككككككه الككككككككككككككزمن احلككككككككككككككزين 

 وجرحكككككككككك ل يكككككككككزل فينكككككككككا شكككككككككعارا    

 
 متلتككككككككككككككككككككككككككه عككككككككككككككككككككككككككزا   التلككككككككككككككككككككككككككني 

  وأنككككت علككككى جبككككني الككككدهر وحككككي 
   

 بكككككككككه تمنفكككككككككى اهلكككككككككواجس والظنكككككككككون 
 

 ذ

 وروحكككككك منكككككذ بكككككدء اخللكككككق رفَكككككت
 

فمككككككككككككككا  الصككككككككككككككمت واضككككككككككككككطر   
 توارثهككككككككككككككككككككككككا هلابيككككككككككككككككككككككككل  يككككككككككككككككككككككككع السكون

    
 ول ين كككككككككككب هلككككككككككككا أبكككككككككككدا معككككككككككككني 

 
 

 أدرك بع كككككككككككككها طوفكككككككككككككان نكككككككككككككو و 
   

 فلككككككك  تغكككككككن القككككككك   والاحلصكككككككون 
 
 

 وناشكككككككككككد يومهكككككككككككا حيككككككككككك  فلبكككككككككككت 
   

 وقكككككككككككككد قكككككككككككككّل املناصكككككككككككككر واملعكككككككككككككني 
 
 

 وطافكككككت باملسككككككيح علككككككى صككككككليب
       

 فككككككككككككأّن هبككككككككككككا وماسكككككككككككككن األنككككككككككككني 
 
 

  تككككككككككرّف بروحككككككككككه أغصككككككككككان حككككككككككبّ 
     

 فتظمكككككككأ حيككككككك    كككككككّر الغصكككككككون 
 
 

 ليؤويهكككككككككككككككككا العكككككككككككككككككراق بدجلتيكككككككككككككككككه
 

  حنكككككككونويسككككككككن روعهكككككككا صكككككككدر  
  وجككككككككدناك ا ككككككككرو  تصككككككككء سككككككككفرا 

      
 لكككك ن جفككككت مككككن الككككدمع ال ككككؤون 

 
 

  فيحمكككككككككككي أمكككككككككككة  سكككككككككككب  شكككككككككككهيد
     

 وحيمكككككككككككككي أَمكككككككككككككه سكككككككككككككب  جنكككككككككككككني 
 
 

 د  يف كككككككككككككككككككرب ء بيككككككككككككككككككو  بككككككككككككككككككدر
   

 وقكككككككد كثكككككككرت علكككككككى بكككككككدر ديكككككككون 
 
 

 وتعرفككككككككككككككككككك األقاصككككككككككككككككككي واألدا  
 

 وأن طريقكككككككككككك الككككككككككككدر  األمككككككككككككني 
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 حلصكككككككككن احلصكككككككككنيوجكككككككككدنا أنكككككككككه ا    ضرحيك إن أصا  الناس  طب
 
 

 نلكككككككككككككوذ فكككككككككككككثّ  مرسكككككككككككككاة األمكككككككككككككا  
   

 وعهكككككككككككككككككد ا  واحلبكككككككككككككككككل املتكككككككككككككككككني 
 
 

 فكككككككككأن ينكككككككككزل بنكككككككككا  طكككككككككب فجنكككككككككا
 

 أبكككككككككا األحكككككككككرار بامسكككككككككك نسكككككككككتعني 
  بككككككككككككّل عصكككككككككككر  لكككككككككككت ككككككككككككرب ء 

   
 وأر  فككككككككككككككككالوجود هلككككككككككككككككا قككككككككككككككككرين 

 
 

  ت شكككككككى الككككككككون فيهكككككككا فانت كككككككته
 

 كمككككككككككا يرتككككككككككّد مككككككككككن وجككككككككككع أنككككككككككني 
  فكانكككككككت صكككككككحوة يف ككككككككّل نفكككككككس 

 
 ن غبككككككار اليككككككأس حككككككنيع هككككككا مكككككك 

 فمكككككا رضكككككيت لنكككككا بال كككككي  نفكككككس 
   

 ومككككككا انطبقككككككت علككككككى ذّل جفككككككون 
 
 

  لغكككككككككككككككككككككء ا  ل نرككككككككككككككككككككككع ومنكككككككككككككككككككككا
 

 لغكككككككككككككككء ا  ل يسكككككككككككككككجد جبكككككككككككككككني 
  فمكككككككا الككككككككدنيا سككككككككو  وهكككككككك  كبككككككككء 

 
 يكككككككراود مكككككككن  كككككككاف ومكككككككن  كككككككون 

 
 

 وشكككككككككاء احلككككككككك  أن نبقكككككككككى شكككككككككتاتا 
   

 ويعلكككككككككككو  صكككككككككككفونا ككككككككككككدر وطكككككككككككني 
 
 

  ليخككككككككككككرس للعروبككككككككككككة  أي  صككككككككككككوت  
 

ككككككككس  هجككككككككني  هككككككككا نمك 
 وينطككككككككق  بامس 

 
 

 فتحكمنككككككككككككككا لصككككككككككككككهيون ذ ككككككككككككككا 
 

 بككككككككككككككككككككّل د  زككككككككككككككككككككّي تسكككككككككككككككككككتهني 
  أراد احلاقكككككككككككككككككككككككككككككدون ليغرقونكككككككككككككككككككككككككككككا 

 
 وشككككككاء احلكككككك  أن ينجككككككو السككككككفني 

 
 

ككككككككككككّد الطغككككككككككككاة وماوهنككككككككككككا  وقككككككككككككد هم
   

 وإن ضككككككككككككّل املقككككككككككككابر والسككككككككككككجون 
 
 

   امل سككككككككيفلكككككككك  تسككككككككلب مساحتنككككككككا 
   

 ول ينكككككككككككككزل بنكككككككككككككا حقكككككككككككككد دفكككككككككككككني 
 
 

  هنككككككككككككل ول  ككككككككككككنح بنككككككككككككا للعنككككككككككككف
   

 إذا جككككككككككككنح اليسككككككككككككار أو اليمككككككككككككني 
 
 
 

 ول نفق كككككككككككككككككككد توازننكككككككككككككككككككا بعصكككككككككككككككككككر
 

َكككككككككككككككككككك   يف أزمتكككككككككككككككككككه ا نكككككككككككككككككككون   حت 
ن كككككككككا الوجكككككككككود وقكككككككككد تك ن كككككككككاهى    فأد ر ك 

 
 مبعككككككككككككككككى إذ نكككككككككككككككككون والنكككككككككككككككككون 
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كككككككف ر ن ا شكككككككرف  مصكككككككونم   ليكتكككككككب  س 
 

نكككككككككككا شكككككككككككرف  طعكككككككككككنيم    و كككككككككككزي غء 
م ككككككككككككا    ككككككككككككراقم د و   فعنككككككككككككد  د   لن ككككككككككككا يكمه 

 
 لفكككككككككككككككككككتحم املبكككككككككككككككككككنيم    لَكككككككككككككككككككى ا  وا 

 سككككككككككككككككككككككنفى والوجككككككككككككككككككككككود إىل زوال   
 

 ويف ذ كككككككككككككككككراك يبعثنككككككككككككككككا احلنككككككككككككككككنيم  
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 الحسين

 أنكككككككت الربيكككككككع بككككككككل أر  يكككككككورقم 
   

 يهكككككككككبم احليكككككككككاة  نزيفمكككككككككك املتكككككككككدفقم  
 

 
 أي امل حككككككككككككك  ل ت  كككككككككككككن ها فريكككككككككككككة 

 
 لتظكككككككل وحكككككككدك باحلقيقكككككككة تنطكككككككقم  

 
 

 تلكككككككككككك املككككككككككك ثر المكككككككككككراء ي كككككككككككوهبا
 

 ماضكككككككككككككككككككّرها إن زوروا أو لفقكككككككككككككككككككوا 
 
 

 ككككك  مككككن يزيككككد  ياحسككككني بعصككككرنا 
   

 مككككككككتعطش  بككككككككد  ال ككككككككحايا يلعككككككككقم  
 
 

   هكككككككككككككذا العكككككككككككككراق تلقفتكككككككككككككه زمكككككككككككككرة
 

 فمغكككككككككككككككككر   لزمامككككككككككككككككككه وم ككككككككككككككككككر ق 
 
 

  يتبَجحككككككككككككككككون بكككككككككككككككككرب ء  وإهَنككككككككككككككككا
   

ث ككككككككقم    عهككككككككد  بككككككككذمته  يمصككككككككانم و م و 
 
 

  املرجفكككككككككككككون اخلكككككككككككككادعون  كككككككككككككاتفوا
 

 باسككك  احلسكككني إذ املخكككاطر حتكككدق 
 
 

 سكككككاءت صكككككنا عه  وسكككككاء املنطكككككق  عنده  حّت إذا انتهت املناصب
  حلكككككككككككق بنكككككككككككا يانسكككككككككككر إنَكككككككككككا أمكككككككككككة   

   
 أبككككككدا غككككككرا  ال ككككككؤ  فيهككككككا ينعككككككق 

 
 

 فبككككككككل  عكككككككني  أنكككككككت نكككككككور ي كككككككرق
 

 وبككككككل  قلكككككب  أنكككككت نكككككب   فكككككق 
  لتكككككككككون وحككككككككدك أّمككككككككة يف واحككككككككد 

   
 فلككككككككك السككككككككيادة والككككككككوالء املطلككككككككق 
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 كربالئيات

1 

ر    والف ج 

 وفمرات  
بك عمها  ريم ن كف  مقطو     إص 
ر   وليايل عاشوراء    األوىل الع   

 ما أشقا 
 إن ل أمحل:

 يف ك ف  قطرة  ماء  
بك عمها –وبكف    ك سرة     ر    -قمط عت  إ ص 

2 
 والعصر  

 وبيا   الفجر  
ّنا   الطه  ري وفرات  أبدا  بد   م 

 ال شيء سو  كف 
 عّ  يف الس ر  ويف ا هر : يك ن ط ق

 هر  أّ  أبد  الدَ 
ر ي مافّرطتم بسر    يوما  ق    وال س 
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3 
 والتني   والزيتون   والط فوف  
 ك ّفاك  ياعباسم تموم  ن  

نا العط ى وال أمان    م ن  أ ر ض 
 لواحة  هاد ة  دانية  القطوف  

4 
 والعّباس  أ  الف ل  
ي  إّ  ع ن  ع ط   

 من   مأ  الناس  ل ف ي شمغ ل  
5 

 وأ  الف ل  العّباس  
واسا   ّناس    إّ  ال أ  ى و س 

 ل يغزمو  أف  دة  الناس   يتخّفى بالليل  
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 أنت وحدك

 لعينيككككككك  اهلكككككككو  وحكككككككدي دعككككككككا  
    

 تككككككككككدا  فمككككككككككا يمغويككككككككككك  بمعكككككككككككد  أو 
 

 
 يكككككككككرّق دومكككككككككا  ومكككككككككا قكككككككككدر سكككككككككواك  

    
 باألمكككككككان   وقكككككككد يقسكككككككو فيعصكككككككف 

 
 

 ومككككككككا قككككككككدر  سككككككككواك  أراق صككككككككمي
 

 كيككككككككككككا  فأثبككككككككككككت  آهككككككككككككي وحمككككككككككككككا 
 الكككككككون عككككككن آ  بصككككككدري  ي ككككككيق 

   
 احتكككككككككوا  سكككككككككو  ألكككككككككق  بعينيكككككككككك 

 

 
 فهككككككككل سككككككككاورت  برقككككككككا يصككككككككطلي 

 
 اعككككككك ا   يع يكككككككك ومكككككككا ووم كككككككا 

  كنكككككت عليكككككك  قكككككد راهنكككككتم قلكككككيبو  
 

 فلككككككككك   كككككككككنح ول أ سكككككككككر رهكككككككككا  
 

 
 وعاجلككككككككككتم السككككككككككنني فطكككككككككككاوعت 

    
 الكككككككككككككككدقا ق والثكككككككككككككككوا  وأمهلكككككككككككككككتم  

 
 

  حكككككككّت وسكككككككاومتم اخللكككككككود عليكككككككك
   

 ول أبكككككككككككر  مككككككككككككا تدلَككككككككككككى لككككككككككككي  
 
 

 أكفكككككف صككككمتك الوهلككككان عطككككرا
 

 علكككككككككككككككى ككككككككككككككككل املغكككككككككككككككا  وأنثككككككككككككككر  
 قبلكككككككككي  إليكككككككككك العطكككككككككور فتكككككككككزدح  

   
 لتسككككككككككمو بالفنككككككككككاء إلكككككككككككى التفككككككككككا  

 
 

 آن ككككككككككككككككككل يف آيكككككككككككككككككة نطقتكككككككككككككككككك
 

 كككككككككان ذا عمق ككككككككد  لسككككككككا  وقبلككككككككك 
 سككككككككرا  فكككككككككان فتكككككككا  بككككككككك اخليكككككككال 

   
 شككككككككاردة املعككككككككا  فيككككككككك وحككككككككارت 

 
 

 هككككككككو  غريككككككككب إليككككككككك ليحملكككككككك 
   

نككككككككككان علككككككككككى يقككككككككككر   ال تككككككككككوحش   ج 
 
 

 نفكككككككككس   صكككككككككفاء إليكككككككككك ويكككككككككدفع 
   

 علككككككككككككى اهلكككككككككككوان ال يقكككككككككككر وطبكككككككككككع 
 
 

 عينيكككككك  أسكككككتوحي  كككككو ي فمكككككن
 

 عنفكككككككككككككككوا  بقايككككككككككككككككا أر  وفيكككككككككككككككك   
نككككككككككان للقلككككككككككو  وأبكككككككككك     ملكككككككككككد   ج 

   
نكككككككككا  فكككككككككؤادي فيطكككككككككرد    مككككككككككن ج 

 

 
  تككككككككككككوان بككككككككككك  للخلكككككككككككود وسكككككككككككعيي

   
 فكككككككككككككككككككان   بكككككككككككككككككككككدَ  ال أنككككككككككككككككككك  وأدرك 
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 هليكككككككككيب أح مكككككككككي و  حملككككككككك ليحكككككككككرق
 

 ككككككككككككككابوس  د ككككككككككككككا  أيَ  و نكككككككككككككق 
 جميككككككب مككككككن فمككككككا ألفيككككككت  غككككككءي 

 
 دعكككككككككا  أحكككككككككد مكككككككككن وال ألفيكككككككككتم  

 واقتككككككداري فيككككككك  ضككككككعفي تكككككك لف 
   

 الزمكككككككككككان عككككككككككك  تناق كككككككككككي وكككككككككككككلّ  
 
 

  وانقككككككككككككككككك   وكفكككككككككككككككككري وإميكككككككككككككككككككا 
   

 ومقكككككككككدريت علكككككككككككى حفككككككككك  اتكككككككككزا  
 
 

 وبأسكككككككككككككي وطغيكككككككككككككا  وسكككككككككككككلطا 
 

 وامتهككككككككككككككككا  باهلزميككككككككككككككككة وحسككككككككككككككككي 
 وانكسكككككككككككاري التجلكككككككككككد وفقكككككككككككدا  

   
 وتروي كككككككككي اخلطكككككككككو  وعنفكككككككككوا  

 
 

 فقككككككككدنا وقككككككككد املككككككككدان منَككككككككا فمككككككككن
    

 األمككككككككككككان عهككككككككككككد خنتلككككككككككككف   وملكككككككككككككَا 
  ف ككككككككككككككم ي  إىل عينيككككككككككككككك فجككككككككككككككرا 

   
 يعكككككككا  وهكككككككا  مبكككككككا املنفكككككككى طكككككككو  
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 ستون

 "بمناسبة بلوغي العام الستين"
 األهداء إلى أصدقائي وأعدائي معا

وحيكككككداطكككككو  خلطكككككو   ك   إذ رحلكككككت  
 

 جديكككدا وبكككدأت  عهكككدا   يف ال كككتات 
  تلككككككككككك التفاتتكككككككككككمك الككككككككككي أ فيتهككككككككككا جديدا

 
علكى  طكاك   شكهيداكادت    تككون م

 
 

 فككككككككككككككككالفجرم أوجككككككككككككككككس  أن تكككككككككككككككككون  
 
 

 والليكككككككككككل  نَكككككككككككك فجكككككككككككر  املوعكككككككككككودا 
 أوت  السكككككنني إىل جبينكككككك  تسككككك يحم  

 
 افقكككككككد ق كككككككني  بكككككككأن تككككككككون  طريكككككككد 

 ك  تكككككككككككدافعت  مكككككككككككدن  إليككككككككككك فكأمنكككككككككككا 
 

 حككككككّت أتتككككككك  وماانتهكككككككت  حككككككدودا 
  مكككككككن  عهكككككككد  قابيكككككككل  وأنكككككككت  مطكككككككارد   

  
كككككككك  امل كككككككهودا  جرم   تكككككككروي اخلليقكككككككة م

 
 

 ككككككلم الكككككدرو    الككككككت  تعبكككككا  فقكككككد  
  

 رضكككككككككك   الزمكككككككككككانم ومككككككككككاتزالم عنيكككككككككككدا 
 
 

ت ككككككككككقم صككككككككككمت ها   تتعجككككككككككلم األيككككككككككا   تك ف 
 

 أو تصككككككككككككككطفيك  بوارقككككككككككككككا  ورعككككككككككككككودا 
 
 

 صكككككككككمت ه  مكككككككككن  هكككككككككؤالء املثقلكككككككككون ب
  

 البا سككككككككككون   املتخمككككككككككون  وعكككككككككككودا   
 
 

 ال هثككككككون اهلككككككابطون إىل احل ككككككي   
 

 يزيكككككككككككككككدمه   داء م اخلنكككككككككككككككو    مككككككككككككككككمودا 
 
 

  اخلكككككككككككككككككانعون  توارثوهكككككككككككككككككا حكمكككككككككككككككككة  
 

  ككككككككءم السككككككككجايا أن تكككككككككون  بليككككككككدا 
 
 

 العككككككالم السككككككفلّي م جككككككّل م طمككككككوحه  
  

 ل يهككككككككككوهلمم   إ مكككككككككككّا ارتقيككككككككككت  صككككككككككعودا 
 
 

  أَن عصككككككككككككابة  سككككككككككككيحد م التككككككككككككاري م 
 

 حكمكككت  عليكككك  بكككأن  تككككون  شكككريدا 
 
 

 مككككككاللنجو   إذا دنككككككت  مككككككن مقلتيككككككك  
 

ت  فتو تككككككككككككككككككك  بعيككككككككككككككككككدا   ت كككككككككككككككككك أل  
 
 

ف ككككككككككك  األر م الككككككككككي بّدلتككككككككككك ها  ل ت ك 
  
  

 فنزعككككككت  عككككككن أفككككككق  السككككككماء  قيككككككودا 
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كككككككككدمها  عه   وق لبكككككككككت  أنظمكككككككككة  تقكككككككككاد   
 
 
  

 وجعلكككككككت  أب كككككككرا   النحكككككككوس  سكككككككعودا 
 
 

  الككككككككككوابيس  الكككككككككي ت  ككككككككككلّ ف تكككككككككك فت ح
 

 أد م ن تكككككككككككككككككككككككك ها يف نا ريككككككككككككككككككككككككك  ورودا 
 
 

  ككككككد   ولربكككككككَما انككككككتف   الفنككككككاءم فلكككككك   
  

ككككككككككككككدار ك يسككككككككككككككتحقم  لككككككككككككككودا   إ ال ّ م 
 
 

غككككككككككككء  فجككككككككككككر  واد     مككككككككككككاذا  ككككككككككككيبء م
 

 مزيككككككككككككككككدا يف مقلتيككككككككككككككككك  ومككككككككككككككككاترو م  
  ال هنايككككككككككككةم يف  طككككككككككككاك  تفتحككككككككككككت   

 
 حيككككككك م ارتأت ككككككككك  مكككككككدار ها املوعككككككككودا 

 
 

 كككككككككككّل الَرفككككككككككاق و لفككككككككككوك وحيككككككككككدا   الَدر  الطويل كما انتهى ل  لع  
 
 

 علككككككى  طككككككاك كأمَنككككككا  القككككككرونم   فكككككو
  

كككككت  ط ر يكككككدا    مل كككككق  الزمكككككانم كمكككككا  مل ق 
 
 

ككككككة  ل  تعككككككود  مككككككن  أقصككككككى التفات ككككككك  نأ م 
 

  رسككككككككاء  حتلكككككككك م أن  تصككككككككء  ن ككككككككيدا 
 زحكككككف  ا كككككرادم ف مكككككا ت ظكككككّن م بروضكككككة   

  
كككككككككككتب ا م    عقكككككككككككودا غنّكككككككككككاء   لكككككككككككت  تمس 

 
 

ككككككككككّتون  مككككككككككرت  واملصككككككككككا ب  ّككككككككككة     س 
 

 التنتهي وتقولم ع ت  سعيدا    
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 في رثاء أخي لؤي
 

 نعيتككككك بككككل نعيككككت إليككككك  نفسككككي
    

 فمككككككككككا معككككككككككى التجلّككككككككككد والتأسككككككككككي 
 
 

  ومكككككككككككككا أدري الزمكككككككككككككان ألي  أمكككككككككككككر
   

 تبكككككككككككّدل سكككككككككككود أيكككككككككككامي بأنسكككككككككككي 
 تككككككككككككأوّل   كككككككككككك   الليككككككككككككل حلمككككككككككككا   

 
ككككككة  مككككككن فجككككككر أمككككككس  ل س   تسككككككّلل   

 نب كككككككككككه يف ككككككككككككّل قلكككككككككككب   ليكككككككككككود    
 

 و فككككككككككككي صككككككككككككمته يف أي  رمككككككككككككس 
  كككككككككأّن الليككككككككل ل يسكككككككك  ومي ككككككككي 

   
 ول تعلككككككككككق بظككككككككككل  ق كككككككككك    سككككككككككي 

 
 

  أ ككككككككّل ألككككككككوذ مككككككككن أملككككككككي بصككككككككمي
   

 وأعلككككككككككك  أنككككككككككك  أسكككككككككككعى لبؤسكككككككككككي 
 
 

  فأدركككككككككككتم األسككككككككككى ملككككككككككا تنككككككككككاهى
 

 بجحساسككككككككي وماأدركككككككككت حسككككككككي 
 
 

   بأيّككككككككككككككة  حلظككككككككككككككة  هككككككككككككككزت كيككككككككككككككا 
   

 قككككككككككي بنفسككككككككككيوزعككككككككككز  وقعهككككككككككا ث 
 
 

  تزامحكككككككككككككت الطفولكككككككككككككة يف  يكككككككككككككايل
   

 لتهككككككوي  مككككككن ذر  سككككككعد لككككككنحس 
 
 

 فيبقكككككككى الليكككككككل إذ أغ كككككككا  سككككككككرا  
 

 ي حقككككككككككك  إىل أعمكككككككككككاق كأسكككككككككككي 
 وأّي عكككككككككككككككككوال  مككككككككككككككككككرّت سككككككككككككككككككراعا   

 
ككككككككككك  ولكككككككككككبس   تطكككككككككككالع  علكككككككككككى وه 

   أ  اآلمككككككككككككككككال يفزعهككككككككككككككككا نككككككككككككككككدا ي 
   

 فتكككككككككككككدرك  ول أسكككككككككككككق  بيأسكككككككككككككي 
 
 

 لعككككككككككّل الككككككككككدهر  رسكككككككككك  طكككككككككككوي 
 

 و كككككككس نفككككككك عككككككن  ككككككو ومككككككا أ 
  نعيتكككككككككك يكككككككككالؤي  وأنكككككككككت ترسككككككككككي 

   
 لكككككككك ن  طككككككككب يككككككككدا   وقوسككككككككي 

 
 

   لكككككككككككت فيكككككككككككك ا ككككككككككك ق ونبكككككككككككل
 

 ورو  قكككككد مسكككككت عكككككن أي  رجكككككس 
 
 

 اخلطكككككو  فأنكككككت عزمكككككي حتاشكككككت 
   

 وحيكككككككذر  الزمككككككككان فأنككككككككت بأسككككككككي 
 
 

 فمككككككككا أرجككككككككو  مككككككككن زمككككككككن تعككككككككيس
 

 يصككككككككككككككككككّبحنا مبأسككككككككككككككككككاة وميسككككككككككككككككككي 
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 عبد الكريم
  ددسككككككككككككنظّل هنتككككككككككككف دا مككككككككككككا ونككككككككككككر 

    
 ملككككككككككّا يكككككككككزل  فينكككككككككا الكككككككككزعي  األوحكككككككككد 

 
 

 عبككككككد الكككككككر  ويف القلككككككو  مكانكككككككه 
   

 يف كككككككككككككككّل يككككككككككككككو  حبّككككككككككككككه يتجككككككككككككككدد 
 
 

   زعككككككككككك  الزنكككككككككككاة الفاسكككككككككككقون بكككككككككككأهن 
   

 قتلكككوا الكككزعي  فخكككا  مكككنه  مقصككككد 
 
 

 والسكككككككككككككماحة واحل جكككككككككككككا والسكككككككككككككؤدد  لن يمقتل  ال رف الرفيع وال الكرامة
 
 

كككاخ  الكككن يقتلكككوا يف ال كككعب روحكككا ش 
 

  فككككككككككو بأنفككككككككككاس احليككككككككككاة وتصككككككككككعد 
  لككككككككككنه  هتككككككككككوا الصكككككككككيا  ببدعكككككككككة 

  
 مكككككن شكككككر مكككككا أفكككككّت شكككككبا  األسكككككود 

 
 

  قتلكككككككوا بنكككككككا أنقكككككككى وأصكككككككدق حلظكككككككة
  

 و ككككككككاهلوا عمككككككككا  ككككككككيء بككككككككه الغككككككككد 
 سكككتظّل شكككاخة جمكككدنا كعبكككة بغكككداد 

 
 تتبغككككككككككككككككككككككدد جراحهككككككككككككككككككككككا بككككككككككككككككككككككرغ  

  ونظككككككل ن ككككككخ  للسككككككماء إذا بككككككدا 
  

 قمككككككككر الككككككككزعي  وطككككككككّل  كككككككك  أسككككككككعد 
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 شط العرب
 ألقيت في قاعة كلية التربية بجامعة البصرة خالل ثاني زيارة لي إلى البصرة

 أنفيككككككككك  عككككككككن فرحككككككككي وعككككككككن آالمكككككككككي
 
 

 أح مككككككككككككي ويف فككككككككككككأراك يف صككككككككككككحوي 
 
 

 الكككككككككككككككون يلغككككككككككككككي ذاتككككككككككككككه يف حلظككككككككككككككككة
 
 

ككككككككككككككككا  مككككككككككككككككن األوهككككككككككككككككا    ممتك ق م صككككككككككككككككا و   
 وألنكككككككككت مثلكككككككككي يف صكككككككككفا ك واحكككككككككد 

 
 

 ماغءتككككككككككككككككككككككككككككك مككككككككككككككككككككككككككككرارة األيككككككككككككككككككككككككككككا  
 أمواجككككككككككك العككككككككككذراء ت ككككككككككهق بالسككككككككككنا 

  
 

 تغسكككككككككككككككل الكككككككككككككككدنيا مكككككككككككككككن اآلثكككككككككككككككا  أن 
 
 

 تت كككككككككب  املوجكككككككككات يف جمكككككككككر  دمكككككككككي
 

 فأبككككككككككككككككل  مككككككككككككككككن أنفاسككككككككككككككككهن أوامككككككككككككككككي 
  طككككككككككرت  بككككككككككك التنومككككككككككة التعكككككككككك  إىل 

 
 حيكككككككككك  ال ككككككككككلو  وودعككككككككككت بسكككككككككك   

 فتظكككككككككل  مكككككككككن سككككككككككر اللقكككككككككاء بن كككككككككوة   
 
 

 منفكككككككككككككككككككككككككردا مكككككككككككككككككككككككككع اآلال  وأ كككككككككككككككككككككككككل   
  تك تك ل َفككككتم اللحظككككات تسككككحر بالصكككككد  

  
 فتصكككككككككككككككوغها نغمكككككككككككككككا مكككككككككككككككن األنغكككككككككككككككا  

 
 

  فكككككككككك   الطفولككككككككككة وجههككككككككككا يف موجككككككككككة
 

 مكككككككككككككككككع األيكككككككككككككككككا  واألعكككككككككككككككككوا   كككككككككككككككككري 
 
 

  إ  سككككككككبت علكككككككى ضكككككككفافك غككككككككربي
  

 كككككككي الت ككككككيع علككككككى املككككككد  امل امككككككي 
 
 

  فيعككككككككود حيكككككككك  النككككككككار تغفككككككككو أعصككككككككرا
  

 مكككككككككككككككتملم  بكككككككككككككككني الرمكككككككككككككككاد رككككككككككككككككامي 
 مكككككككككذ غكككككككككدوت ممزقكككككككككا أحلككككككككك  مازلكككككككككت 

 
 حطكككككككككككككككككككككامي بيكككككككككككككككككككككد املنكككككككككككككككككككككايف أن أ ل    

 ص ككككغمر ت بككككك الككككدنيا فكنككككت أصككككوغها 
 

 فصكككككككككككككلني: حسكككككككككككككن بدايكككككككككككككة و تكككككككككككككا  
  قكككككد كنكككككت تمله مككككك  الفنكككككون وسكككككحرها 

 
 ياكعبكككككككككككككككككككككككككة ا بكككككككككككككككككككككككككدا  وا هلككككككككككككككككككككككككككا  

   يكككككككككككككككككككككاهنر إ  يف مياهكككككككككككككككككككككك قطكككككككككككككككككككككرة 
   

 أفكككككككككككككككككى وحيييككككككككككككككككك  صكككككككككككككككككرا  دامكككككككككككككككككي 
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 سحر
  أي سكككككككككحر لكككككككككك  أهكككككككككدا  ا مكككككككككال

  
 فتجلكككككككككت فيكككككككككك آيكككككككككات الكمكككككككككال 

 
 

   عكككككككككككككن أف كهكككككككككككككا  كككككككككككككر  األ ككككككككككككك 
  

 تككككككككككككتم ك فمككككككككككككا   ككككككككككككى الككككككككككككزوال 
 
 

 كككل مككا يف الككككون مككن صككمت بكككدا 
  

 انفعكككككككككككال –إذ تلفكككككككككككت  –يع يكككككككككككه  
 
 

 عكككككككككككككال بكككككككككككككالنور واخللكككككككككككككق ارتقكككككككككككككى
   
  

 يتغنكككككككككككككككاك فمكككككككككككككككا معكككككككككككككككى ا كككككككككككككككال 
 
 

   منككككككككككككككك دنككككككككككككككت فهبيكككككككككككككك   مككككككككككككككة  
  

 شككككككك فيهككككككا الليككككككل وارتككككككا  ا ككككككال 
 
 

  مكككككككن أنكككككككا  التسكككككككأيل عككككككك ... أنكككككككا
  

 مككككككككككن أي سككككككككككؤال عاشكككككككككق يهككككككككككر  
 
 

  أنككككككا بعكككككك  مككككككن حكايككككككات طككككككوال
  

 خلصككككككككككت عينككككككككككاك منهككككككككككا مايقككككككككككال 
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 سيدة اللون والنور والعطور

 يتملكككككككككككككككى عطكككككككككككككككورك األقحكككككككككككككككوان 
   

 أّي عطكككككككككككككر بكككككككككككككه الكككككككككككككر  تكككككككككككككزدان 
 
 

  إنّكككككككككه الزهكككككككككر عمكككككككككر  بكككككككككك يفكككككككككى
 

 قبكككككككل أن تطغكككككككى حولكككككككه الغكككككككدران 
 
 

ككككككو  املسكككككككك يسكككككككتحيل شكككككككفاها   و هم
   

 بلظاهكككككككككككككككككا يطكككككككككككككككككو ف الّظمككككككككككككككككك ن 
 
 

  أّي لككككككككون يغككككككككري عطككككككككورك حككككككككّت
 

 أجتليكككككككككككككككككككه لتسكككككككككككككككككككطع األلكككككككككككككككككككوان 
 
 

 لكككك صكككغت الكككورود تاجكككا وعرشكككا 
   

 مثّ كككككككككككككككان العكككككككككككككككرو  والتيجكككككككككككككككان 
 زي ككككككك  األر  بالبنفسكككككككل والزنبكككككككق  

   
 كككككككككككككي ال يسككككككككككككتوحش الزعفككككككككككككران 

 
 

ككككككككفرا   واسككككككككتعءي لزرقككككككككة البحككككككككر س 
 

 مكككككككككن حكايكككككككككا يقصكككككككككها املرجكككككككككان 
 
 

 فلقكككككككككد  كككككككككاد  النسكككككككككي  شكككككككككراعي 
   

 عككككككككن زورقككككككككي ال ككككككككط نوتولَككككككككت  
 
 

  حكككككككككككام  ج كككككككككككتم  كككككككككككرة  و كككككككككككورا  
 

 اللظكككككككككى فككككككككككوق راحكككككككككي وا نككككككككككان 
 
 

 أنككا إن أصككمت  ينطككق  ا مككر عكك  
   

 ولككككككك ن أ كككككككس يسكككككككتبي  الكككككككد ان 
 
 

  إمنكككككككككككا الفجكككككككككككر  كككككككككككريت والليككككككككككككايل
 

 مكككككككككن كؤوسكككككككككي وبكككككككككاملى سككككككككككران 
 
 

  رّ  رؤيكككككككككككككككا التسكككككككككككككككتبني لعيككككككككككككككك 
   

 أهكككككككككككككككككو ا  أ  هكككككككككككككككككي األوثكككككككككككككككككان 
 
 

  صكككككككككككككفه يتعكككككككككككككّر فكككككككككككككجذا الليكككككككككككككل ن
 

 عككككككككككن مكككككككككك ك ونصككككككككككفه شككككككككككيطان 
 
 

 لككككو أردت النجككككو  دارت بكأسككككي
   

 حيككككككك  يلهكككككككو الككككككككافور والرحيكككككككان 
 
 

 لسكككككككت أدري إذ اع فكككككككت بكككككككذنيب
   

 ككككككّل مكككككايف الوجكككككود حكككككويل مكككككدان 
 
 

  فكككككككككككككككككدعي  أفكككككككككككككككككى بعطكككككككككككككككككرك إ   
 

 ال مككككككككككككككان ي كككككككككككككم  أو زمكككككككككككككان 
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 العطر والرحيق ملكة
   يكككككككككككككككككككككككتم ك زنبكككككككككككككككككككككككق وشكككككككككككككككككككككككقيق

   
 علكككككككككككى اخلكككككككككككدود يليكككككككككككقأّي لكككككككككككون  

 
 

  وح كككككككككود الزهكككككككككور  لفكككككككككك  فكككككككككو
  

 مكككككككككككن صكككككككككككداها فيسكككككككككككتبّد الرحيكككككككككككق 
 
 

  ككككك  متككككاد  فيككككك النخيككككل ألسككككعى
 

 فيكككككككككه حكككككككككّّت تغكككككككككار مكككككككككّ  العكككككككككذوق 
 
 

  مكككككككككن نفكككككككككا  إليكككككككككك مث اصكككككككككطفا 
  

 أوينفيكككككككككككككككككككككككك لؤلكككككككككككككككككككككككؤ وعقيكككككككككككككككككككككككق 
 
 

  أ  هكككككككككو األملكككككككككاس الكككككككككذي ينت كككككككككيه
  

 دون أي  مككككككككككككككن النجككككككككككككككو  ال يككككككككككككككق 
 
 

  عنكككككككه تناهكككككككت لكككككككك  سكككككككّر املرجكككككككان
 

 رغكككككككككوة البحكككككككككر والقكككككككككرار السكككككككككحيق 
 
 

  أهلمتككككككككككك  إيككككككككككككا  إحككككككككككككد  الليككككككككككككايل
 

 قبكككككككل أن يهتكككككككك الظككككككك   ال كككككككروق 
 
 

  كلمككككككككككككككككككا راود اخليككككككككككككككككككال جنككككككككككككككككككو 
 

 تتلقكككككككككككككككككككككككككا   طكككككككككككككككككككككككككرة فيفيكككككككككككككككككككككككككق 
 
 

 أقتفككككككككككككككككي صككككككككككككككككحويت وإن شككككككككككككككككهد
 

 الليكككككككل لكأسكككككككي  و اتكككككككل ا بريككككككككق 
 
 

 كككككّل مككككايف الوجككككود ضككككاق بصككككدري
  

 واحتككككككككككككككككوا  ببسككككككككككككككككمة ال ت ككككككككككككككككيق 
 
 

   ن رحكككككككككت يف اهلكككككككككو  أمتكككككككككاد فلككككككككك
  

 فككككككككك   وحكككككككككدي األسكككككككككء الطليكككككككككق 
 
 

  ماعنكككككككككككا  إذ احتميكككككككككككت بكأسكككككككككككي
 

 أن طغكككككككى املكككككككاء أو ي كككككككب حريكككككككق 
 
 

  فك نكككككككككككككككككا نبكككككككككككككككككؤة مكككككككككككككككككن عبكككككككككككككككككء
 

 غريكككككككككككككككككككككق وك نكككككككككككككككككككككا باليكككككككككككككككككككككامسني 
 
 

  أدركيككككككككككككككك  فقكككككككككككككككد تباعكككككككككككككككد أفكككككككككككككككق
 

 أقتفيككككككككككككككه ومككككككككككككككال عككككككككككككككّ  الطريككككككككككككككق 
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 أغريت فيك خيالي

  أغريكككككككككككككككككككككككتم فيكككككككككككككككككككككككك   يكككككككككككككككككككككككايل
 

  لكككككككككككككككككككف ا كككككككككككككككككككالفانسكككككككككككككككككككا   
  ألنككككككككككككككككككككككككككت بعكككككككككككككككككككككككككك   ككككككككككككككككككككككككككو    

 
 احتمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككال تفكككككككككككككككككككككككككككككككككككككوق أي 

 
 

 بعكككككككككككككككككككككككككككك  وهكككككككككككككككككككككككككككك    ورمبككككككككككككككككككككككككككككا
 

 ال ميككككككككككككككككككككككككككككككر ببككككككككككككككككككككككككككككككايل قككككككككككككككككككككككككككككككد 
  إذ متككككككككككككككككككككككككككككككاد  - مككككككككككككككككككككككككككككككاللهو  

   
 ومكككككككككككككككككككككككككككككككككككككايل –فيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  إيّل  

 
 

  ل يبكككككككككككككككككككق للحكككككككككككككككككككب يف قلكككككككككككككككككككيب
 

 مككككككككككككن جمككككككككككككال -مككككككككككككذ سككككككككككككها  - 
 
 

   تككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرمسي  ربيعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا ال
   

 الرمككككككككككككككككككككككككككال جبككككككككككككككككككككككككككا  علككككككككككككككككككككككككككى 
 
 

  فقككككككككككككككككككككد   ككككككككككككككككككككيت البككككككككككككككككككككوادي
 

 أن تسككككككككككككككككككككككككككككككككككككتبيح اغتيككككككككككككككككككككككككككككككككككككايل 
 
 

   سككككككككككككككككككككككككككعى إليككككككككككككككككككككككككككك كككككككككككككككككككككككككككأ أ
 

 أمفكككككككككككككككككككككككككى بكككككككككككككككككككككككككدنيا الكمكككككككككككككككككككككككككال 
 
 

  إذا احتجبكككككككككككككككككككككككككككككت بصكككككككككككككككككككككككككككككمت  
   

 فمكككككككككككككككككككككككككككككن يكككككككككككككككككككككككككككككرّد سكككككككككككككككككككككككككككككؤايل 
 
 

  ضكككككككككككككككككككككككدان  كككككككككككككككككككككككن امتزجنكككككككككككككككككككككككا
 

 منككككككككككككككككككككككذ العصككككككككككككككككككككككور اخلكككككككككككككككككككككككوايل 
 
 

  هككككككككككككككككككككككككككل تكمب ككككككككككككككككككككككككككد ل ني  املنككككككككككككككككككككككككككايف
   

 مكككككككككككككككككككككككن وصكككككككككككككككككككككككال بلحظكككككككككككككككككككككككة    
 
 

  أو تككككككككككككككككككككككككككككككككككككككردعني فكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككؤادي
 

 عكككككككككككككككككككن ذي اهلمكككككككككككككككككككو  الثقكككككككككككككككككككال 
 
 

 شككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتايت  علككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيّ  رمد ي
   

 أو فككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاتركي  حلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككايل 
 
 

 مككككككككككككككككككككككككككككككن  يكككككككككككككككككككككككككككككككن مهمككككككككككككككككككككككككككككككا
   

 لككككككككككككككككككككككككككزوال فكلنككككككككككككككككككككككككككا لقككككككككككككككككككككككككككاء    
 
 

  ناشكككككككككككككككككككككدتم  لكككككككككككككككككككككي ولككككككككككككككككككككككن
   

 الليكككككككككككككككككككككككايل عنكككككككككككككككككككككككك   أ فتكككككككككككككككككككككككه 
 

 
  هنككككككككككككككككككككككككككار إذ ككككككككككككككككككككككككككان منككككككككككككككككككككككككككك

 
   ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك يل إيلّ  أهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد  

 
 

  فمكككككككككككككككككككككككككن سكككككككككككككككككككككككككواك تنكككككككككككككككككككككككككاهى
   

 ملكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاوراء ا مكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككال 
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 ومككككككككككككككككككككككككككن سككككككككككككككككككككككككككواي تككككككككككككككككككككككككككداى
 

 لعرشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك املتعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككايل 
   كككككككككككككككككككككوي العكككككككككككككككككككككرو  ويبقكككككككككككككككككككككى 

   
 قلكككككككككككككككككككككككيب وعكككككككككككككككككككككككر  ا ككككككككككككككككككككككك ل 

 
 

  سككككككككككككككككككككككككككأف  الليككككككككككككككككككككككككككل حككككككككككككككككككككككككككّت
 

 ك ابتهكككككككككككككككككككككايلأسكككككككككككككككككككككجي إليككككككككككككككككككككك 
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 ُلمِّي الطريق

  ملكككككككككّي الطريككككككككق ومللمككككككككي  طككككككككوايت
   

 فلقككككككككد سكككككككك مت ت ككككككككتي وشككككككككتايت 
 

 
 ككككككّل احلكايكككككات انتهكككككت يف ليلكككككة

 
 إال أنكككككككككككككككا ملكككككككككككككككا تكككككككككككككككزل مأسكككككككككككككككايت 

 إن تطكككل -سكككتظل  تصكككر الليكككايل 
 

 حبكايكككككككككككككة التنتهكككككككككككككي مكككككككككككككواليت - 
 
 

 إ  لعينيككككككك ابتهلككككككت فلكككككك  يكككككككن
   

 إليككككككككككككك   جككككككككككككدي وصكككككككككككك يت إال 
 
 

   عينيكككككككككككككككككككككككككك أي ت لكككككككككككككككككككككككككؤ  يف
 

 ملككككككككككككككا التفككككككككككككككتم فكانتككككككككككككككا مككككككككككككككرآيت 
 
 

 فقككككككرأت عككككككن سككككككفر بعيككككككد  فيهمككككككا 
   

 أل ككككككككككككل حبككككككككككككارا طككككككككككككوال حيككككككككككككايت 
 
 

  و ككككككاذبت   طككككككرة ف مككككككغ لت عككككككن
   

 نفسكككككككككي مبكككككككككا يرتكككككككككّد مكككككككككن  كككككككككات 
 
 

 التنككككككأي صكككككمي الغريكككككب فكككككجن  
   

 مازلكككككككت مصكككككككلوبا علكككككككى كلمكككككككايت 
 
 

  تلككككككككك املتاهككككككككات الككككككككي أثخنتهككككككككا
   

   علكككككى  طكككككوايتأرقكككككا هكككككوت تعككككك 
 
 

 صككككاد  إىل شككككفتيك حيملكككك  الظمككككا 
   

 ال تسككككككككككتحق سككككككككككوا ا قككككككككككب يت   
 
 

 عجككككز الطريككككق إذ اسككككتبا  قككككوافلي 
   

 أن يسكككككككككككككككتبيح بطولكككككككككككككككه أوقكككككككككككككككايت 
 
 
 

 حيككك  ا هكككت فكككثّ  جكككد  ها كككل 
   

 فكككاألر  ككككل األر  بعككك  فككك ة 
 
 

  هنايكككككككككة   فككككككككأعود أسككككككككتلب الظكككككككك  
   

 فيمكككككككككككا عكككككككككككدا لفتكككككككككككايت حلككككككككككككايي 
 
 

 مككككككا ي للسككككككرا  حقيقككككككةكككككككان انت
 

 مكككككككن بعكككككككدما فمت نكككككككت  بكككككككه واحكككككككايت 
 
 

 لكنمكككككككا وطككككككك  تسكككككككّكع يف دمكككككككي

   
   كككككّر مكككككن  نب كككككي ومكككككن  آهككككككايت 
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 احتجاب

  أسكككككككككككككككككككراري مثكككككككككككككككككككل حجبتكككككككككككككككككككك  
 

 والنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككار الكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككثلل وراء 
 
 

  ثانيككككككككككككككككككككككة رحلككككككككككككككككككككككت   فكيككككككككككككككككككككككف
   

 ول متنعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  أسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككواري 
 
 

  كنكككككككككككككككككككككت يل قكككككككككككككككككككككدرا ألنكككككككككككككككككككككك
   

 بككككككككككككككككككككككككل أقكككككككككككككككككككككككداري يطكككككككككككككككككككككككيح 
 
 

  فمكككككككككككككا   كككككككككككككني مكككككككككككككن عصكككككككككككككف
 

 وقكككككككككككككككككككد روضكككككككككككككككككككت  إعصكككككككككككككككككككاري 
 وماعاهككككككككككككككككككككككككككككككككككدت  يل برقكككككككككككككككككككككككككككككككككككا 

 
 أمطككككككككككككككككككككككككاري فككككككككككككككككككككككككوق يهككككككككككككككككككككككككّو  

 
 

  تسككككككككككككككككككاو  فيكككككككككككككككككككك أن أغككككككككككككككككككّرك
 

 إنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاري وإقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككراري 
 
 

  لكككككككككككككككككككك ن زعزعككككككككككككككككككككت أح مككككككككككككككككككككي
 

 فلككككككككككككككككككككككن تككككككككككككككككككككككودي بجصككككككككككككككككككككككراري 
 
 

 لتنفي كككككككككككككككككككككك  لككككككككككككككككككككككك ازدمحككككككككككككككككككككككت
 

 إحبككككككككككككككككككككاري قبككككككككككككككككككككل اهلككككككككككككككككككككواجس 
 

 
  سكككككككككككككككككككأبدؤ منكككككككككككككككككككك ملحمكككككككككككككككككككي

   
 فكككككككككككككككككككككأ ت  فيكككككككككككككككككككككك أ بكككككككككككككككككككككاري 

 
 

 أتيتكككككككككككككككككككك ل يككككككككككككككككككككن عنكككككككككككككككككككدي
 

 أشككككككككككككككككككككعاريسكككككككككككككككككككو  حككككككككككككككككككككز  و  
 
 

  فيبعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد  ويككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدني 
 

 إليكككككككككككككككككككككك غريكككككككككككككككككككككب أطكككككككككككككككككككككواري 
 
 

  حسككككككككككككككككككككككككبتك مرفككككككككككككككككككككككككأ أهنككككككككككككككككككككككككي
   

 إليكككككككككككككككككككككككككه  يكككككككككككككككككككككككككع أسكككككككككككككككككككككككككفاري 
 
 

  فمكككككككككككككككككككككككككككن بلكككككككككككككككككككككككككككد إىل بلكككككككككككككككككككككككككككد
   

 إىل دار ومككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككن دار 
 
 

  ومكككككككككككككككككككككن منفكككككككككككككككككككككى إىل منفكككككككككككككككككككككى
 

 ومكككككككككككككككككككككككا أهنيكككككككككككككككككككككككت م كككككككككككككككككككككككواري 
  طككككككككككككككككككككككول سككككككككككككككككككككككأمحل ولككككككككككككككككككككككك  

 
 حككككككككككككككككككككككككككزن حبكككككككككككككككككككككككككككار عمككككككككككككككككككككككككككري 
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 لمحة

 ا فصكككككا      كككككية يسككككككن ويعكككككود  يتلجلل املصبا م يف صدر الدجى
    فت ككككككل عككككككن بعككككككد كواكككككككب  ككككككة 

 
  فككككككي بصككككككدري رع ككككككة املصككككككبا  

 
 

  اقتككككككككن  الككككككككذي ألقككككككككي أدري بككككككككه
 

 واألفكككككرا   للحكككككزن فكككككرد  الكككككومي  
 
 

  و اهلكككككت صكككككفو  عيكككككو  علقكككككت
   

 الفكككككككككوا  عطكككككككككر  م مكككككككككح عمكككككككككدا 
    فوتككككككه  بعكككككك   األوثككككككان تتأمككككككل 

 
 االروا  مكككككككككككككككن ز كككككككككككككككا ليحيلهكككككككككككككككا 

 
 

 د هككو وقكك الظكك   عككر  ل يغتككن 
    

كككككككككككه اللّمكككككككككككا  يف اسكككككككككككتو  مث   وم   
 
 

   سككككككككككر  تمعّجكككككككككل   كككككككككرا  ينتكككككككككاب 
 

 أن أنسككككا  يف األقككككدا  قبككككل مككككن 

  
 

  أعككككككككككد  ل إذ  وأشككككككككككفه  في ككككككككككف 
   

 األشككككبا  وموجككككة أ  ككككى الظكككك   
 
 

 

 ذكرى
  أّي ذكككككككككر  مككككككككع الصككككككككبا  أطلككككككككت

 
 فككككككككا لى عككككككككن عيكككككككك   ليككككككككل ك يككككككككب 

 نفحككككت   يف الوجككككود روحككككا جديككككدا 
 

 كككككككككككاد يف الفنككككككككككاء يككككككككككذو   بعككككككككككدما 
 
 

  العهكككككككككككود الكككككككككككي حفظكككككككككككت بقلكككككككككككيب
 

 جحككككككككككدت  فكككككككككككل عهككككككككككد غريككككككككككب 
 

 
 والصكككككككككككبا  الكككككككككككذي هربكككككككككككت إليكككككككككككه

 
  يككككككككككككككككككككزل بنظككككككككككككككككككككريت يسكككككككككككككككككككك يبل 

  -ول أحكككككككككككّس جراحكككككككككككي -مكككككككككككزقت  
 

 للمنكككككككككككككككككككككايف خالكككككككككككككككككككككب ونيكككككككككككككككككككككو  
 
 

 مككككككككاعلى ضككككككككجة تسككككككككاور صككككككككبحي
 

 أن طواهكككككا دجكككككى وصكككككمت رهيكككككب 
  أتسكككككككككككككلى بليلكككككككككككككي عكككككككككككككن صكككككككككككككبا    

 
 اليكككككككككككككؤو ضكككككككككككككل حكككككككككككككّت  ننتكككككككككككككه  

 
 



31 

 أبعيكككككككككككككككككككككككد إياهبكككككككككككككككككككككككا أ  قريكككككككككككككككككككككككب  -إن ال موس أشاحت -ل  ف 
 أتغككككككككككككككى بككككككككككككككالزهر والنككككككككككككككور لكككككككككككككككن  

 
 حكككككويل مكككككوحش وجكككككديبمكككككا ككككككل  

  ي ككككككككتكي  ال ككككككككتات حزنككككككككا قككككككككدميا 
 

 أوي كككككككككو مككككككككن الككككككككد ان اللهيككككككككب 
 

 
  الحكككككككككككككككككككدودا  لرع كككككككككككككككككككة تع يككككككككككككككككككك 

 
 فعلكككككى الككككككون مكككككن فكككككؤادي وجيكككككب 

 
 

   تكككككككككككوي  اهلكككككككككككو  فكككككككككككبع    لكككككككككككى
 

 يف وبع كككككككككككككككككه حمجكككككككككككككككككو كاملنكككككككككككككككككا 
 
 

  أأجككككككككككّر الصككككككككككليب  لفككككككككككي  منفككككككككككى  
 

 أ  أرا   ككككككككككر  طككككككككككوي الصككككككككككليب 
 وال كككككرق منكككككك  التفكككككات   أّي ذككككككر  

  
  تليككككككككككككه قبككككككككككككل العيككككككككككككون القلككككككككككككو  

 
 

ككككك      فكككككيّ  وعلكككككى األفكككككق منكككككك و م 
 

 تكككككككككككككككككككككككتم    مكككككككككككككككككككككككة التغيكككككككككككككككككككككككب 
 اقتفتككككككككك العطككككككككور حككككككككّت الت شككككككككي 

 
 فسكككككلي القلكككككب عكككككن مكككككداك  يكككككب 

 مكككككككككككككككككككككاأتغنكككككككككككككككككككككاك يف املتاهكككككككككككككككككككككة   
 

 أن تسككككتبيح  طككككوي الككككدرو قبككككل  
  

 انتقال

  واقفكككا كنكككت بكككني صكككمي وجرحكككي
   

 وهنكككككككككككككككككككككككار ليلكككككككككككككككككككككككة تتخطكككككككككككككككككككككككا  
 

 
 وبصكككككككككككككككككمي تعثكككككككككككككككككر ا عصكككككككككككككككككار     فبجرحي نفت صداها الصحار 
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 روما

 ثانية  
 كانت روما متثاال

 من  بز أسود يزحف  وي

 تأ ذ 
 رحما

 تغرز  يف  اصرة املدن األ ر  من حويل
 الالوقت لدي و 
 جهة  أ ر 

 إ  أهب  من بلد آ ر
 بات غريبا ع 

 كانت  ساعتها  روما
  ر  من عيّ  إىل صدري

 حتمي  من نفسي
 باتت حترس  منها

 حّت تغرز  كال وكة يف أكثر من رؤيا
 فأراها

 جنديا حيرق دهلي
 وعصابات  ر  من أفوا  افا 
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 تزحف  و ال رق تطيح بكل األر  كما تفعل يف قليب
 آلفهال 

 لفتة  بز متعبة
 الحت لغريب يبح  عن مأو 
 ولعلي آنست رحيقا منها
 يتوحش مثل الغي  على عي 

 ياعبق املاضي
 قدر  البد ويأيت

 لندن .. باريس ودهلي من عمان ومن
 ….أو

 قدر وحد  مثلي
 يد ل كل املدن املنكوبة يف القرن احلادي والع رين

 أهر  م  أ  روما 
 يف كل مكان أبصرها

 تقلع عي 
 بغداد ا سرت ع   و املوت

 م  جاءت تتمطى والدار البي اء على بعد  
 نرجسة   من قلق مسعور

 ياعبق املاضي
 هذ  تونس عذراء ب  هندين ف 



34 

 قمر  يرضع من واحتها حي  توار 
 سحر ال رق وكيف ت شت طهران ومكة أ  بءوت أمامي

 حترك بعد وانا ل أ
 بءوت تنادي 

 ساحتها طاقة ورد أقطف من
 أنثرها يف املرجة والبع  اآل ر أمنحه

 …للمدن املوبؤة بالع ق
 ال ر  قالت كل ال رق أنا والغر 

 قالت روما
 ل اعرف أال حَد هلا
 اللحظة  أسكبها
 يف مقصلة

  ث  كالنمر املخلو  املخلب والنا  أمامي
 تت ب    أال أنفيها م 
 …بغداد دم ق وصنعاء

 الحد هلا
  ر ال

 حتل  أنا  لفك أو قدامك حي 
 آتية  

 عن ميناك ويسراك
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 عطر من روما أين حتّل فثَمة
 يف كل زمان ومكان

 وأنا
 الوقت أمامي

 إال أن أصبح متثاال حيمل رحما
 أنظر  و األفق املمتّد أمامي وأدندن وحدي
 لك   كل األر  فكل مكان أضحى روما
 يف كل زمان تأتيك فقف كالتمثال  

 دندن وحدي وأناغي كسرة  بز تلهف  لف األفوا كنت أ
 املدن األ ر  راحت تزحف  وي  أنسى أنّ ولعلي 

 
 2010-8-13روما 
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 مرثية ألمي

 الصبح وحيد
 من دونك ياأمي

 كالطفل القابع يف عزلته
 والعال طفل

 حمرو  من لغة العفو
 وأنغا  األمن وأجراس احللو  

 منذ زمان ياأمي 
 حيداوال ار  يهب  يّف و 
 ولقليب عن بعد

 غنت عيناك أغا  يعرفها العال لكن
 اليدرك معناها
 أمي يف اليو  الواحد يا

 أرجع طف  آالف املرات
 أسكب نفسي يف كل النظرات
 أمسح عن عي  الدمع أغ 

 وأدندن وحدي
 فأر  العال يهمس  لفي
 أيد حتمل أمساء والمعى
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 ومبعى آ ر اليدركه عقلي
 كف ترفع سكينا

  ر  سيفاأ
 ثالثة رابعة

  لفي ترك  كاحل رات األرجل
 تسعى كي تطعن  األيدي

 وكأ  أفعى تزحف تبح  عن مأو 
 وأل  أ  ى هذا العال
 ولكونه جمنونا اليفهم 

 أ لع جلدي
 أ ر  أنفاسيمن 

 كالطاعون أغطي األر 
 أضحي وردا وحقوال
 وطيورا وميا 

 وسيوال وفراشات وزواحف
 كالنسر  أو أنق  على نفسي
 فأضحي حجرا
 و يوال وزوارق

 متخر أعماق البحر   
 كواسل تلته  الغرقى
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 بعد دقا ق أتعب م 
 من كل األحوال   
 أعود إىل شكلي

 كان العال يقبع يف النو    
 فينسا  مث يعود فيذكر  

 عند الفجر أمارس حقي يف الناس  واملنسوخ أناجي أشكايل...
 شجر الصبار أنا
  عصفورا كنت ويأتي
 شكلي اآل ر نسرا
 تتصار  أشكايل
 من يأتي  باألمن   
 فأ و من أبد

 وعيو   لفي  ري كي تذحب 
 أ  من أشكايل إذ تتصار  حّت

 يقتل بع ي بع ا...
 ملهايت تسخر م 

 فأه  بأن أصبح خلوقا 
 مسخا حييا

 يف األر  ويف ال    وكان اآل ر شكلي املاثل يل
 ولن ترجع يل شرنقة حتيا أقصر عهد حتيا 
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 سألت  أال أقتلها اآلن كما أصر  نفسي
 يف ذات الوقت يقول صباحي :

 آتيك به من قبل ومن بعد   وآتيك به
 إذ ترتد إليك رؤاك ...فهيا

 ساور  كاخلوف   
 وراود  كالصمت 
 يف املاء وحيدا كنت  
 فماذا تصبح بعد  
 جربت األشكال  يعا

 فانصاعت يل
 وامتدت حويل

 أسدا
 امنر 

 قطا وح يا
 وغزاال كنت
 نسرا
 بازا 
 عصفورا

 منذ قرون وأنا آكل بع ي
 أو يأكل  بع ي
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 واأللوان انساحت كالتمسا  على واحة آالمي
 األمحر ذاكرة تغسل واحتها حويل

 كالعنكب أبدو دا لها
 أترّب  ذايت

 أتأمل وجه العال حويل
 أبصر  ح رات تسق  يف بيي

 األ  ر حقل
 يلبس جلد النمل

 يت كالتا  حي  على رأسييأ
 ورذاذ من لون 
 أصفر يلعق عي 

 ماأ ل هذا الطفل املس 
 فتقول امرأة حبلى شد ا نظرايت يف املهد

 إن جاء القمر الغا ب نربطه يف جذ  النخلة   
 نربطه

  فر دا رة حول الطفل   
 وأ ر  للقمر احلاضر   

 للص  الكامن فينا ثالثة
 مثّ نغ :
 ياطف  
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 بالرزق وباخلء ياموعودا
 أعداؤك مرضى
 هاموا يف ال 

 ياذا الطفل املربو  إىل القمر احلاضر
 والقمر احلاضر يف الصخب ا نون

  ر  إبرته من كمه
 يلسع  كالل    

 ويسعى للحفرة يبكي  ف ا  امرأة حبلى
 ت هق من ساعتها مث تقول:

 املكسوف اخلاطر
 ذاك القمر املوعود
 سوف   مادمت رأيت القمر املك

 فجن الطفل املوعود يكون هبالة نور   
 يف جبهته والعال من حوله
 ذ ب موعود بال ر

 ساور  شك    الليلة   تلك  
 يف أ  ضيعت عيو 

 حني استيقظت رأيت العال حويل
 ذ با مسكونا بال ر
 أحتسس أجزا ي
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 أنفي شعري
 صدري

 ل أفقد شي ا
 حز  أو فرحي
 غ يب وسكو 

 ديهايف وا ذاكريت تقبكع
 واللون األزرق يهجر عي 
 أدرك أ  ل أفقد ذاكريت
 لوال القمر الغا ب يف حفرته

 لوال تلك الليلة
 كنت سأ لق باملخلب والسيف

 لوال قابلي
 لوال أن غنت أمي وهي  ز سريري

 آ  ياطفلي
 أعداؤك هاموا يف ال 

 مرضى أعداؤك يف الصحراء
 لوال ذاك لكانت كفي
 ذات خالب كالذ ب

  أغنية من أميلوال
 بالدمع سقتها
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 فتجلت يف شفة القمر العاشق 
 وحيا ألقا  على الصحراء وغادرها

 لوالها
 كان اخلوف سيك  يف روحي

 فأصء الذ ب املوعود
 تلك اللحظة أسق  يف ذاكريت

 فأدندن وحدي وأغ 
 حّت يأتي 
 شيء ما

 الأدركه ولعلي أفهمه وحدي
 فأر  وحدي العال حزمة نور

 العن  واملسك   فاحت ب
 ومالت  وي

 وان قت عن قليب
 وأر  ذاكريت تنبع عن ورد وغناء  

من ألوان         ومساء  
 ومغان        

 وحنني وس          
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 عرشك عيناي

 يف عيككككككك  متكككككككوز أكثكككككككر مكككككككن فاتنكككككككة عاريكككككككة
 

 

 حتمل سنبلة أو رحما من أحجار املوت 

يف مملكة املوتى ربات املوت وربات احلب حياصرن امللك ال ا ع 
 األحياء
 آ ر على عر    أما أنت فقد كنت  

 البحر وعي 
  و  شّت اوهلا قليب تتو اك  

 متوز القاتل واملقتول
 وأنا وحدي كنت املقتول
 ما ولعلي كنت القاتل يوما  

 لك  ل أ ع بعدم البعدين بعرشي
 أتو ى متوز القابع يف صدري

 ثانية أ ر  يف عامله السفلي أن يق ي  
 مسا ي مثقكلة   أدركتم 

 باملوت ألكثر من با 
 يأكل  ذ ب إحد  املرات
 يقتل  يوما ما ابن أ 
 عاهرة تقطع رأسي
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 اخليل تدوس على جدثي يف الصحراء
 الدهر مر  على    أحيا وأموت بكل بقا  األر   
 فأنا وحدي املقتول
 أكثر يل ربة ع ق واحدة ال

 تلك املفردة األوىل واأل ر 
 ذا عدت  أراكألراك  إ

 بالنظرة تستولني على قليب
 

 كوبنهاغن

 ال مس اآلن قطافم  ماحان  
 يبدو النور بغرفتك املخنوقة بالذكر 

 أوسع  صدرا من أي مكان
يف كفن  يمدعى كانون   فال مس حمّنطة  
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 مجهول

 شاهدة الق  تقول
 مولود يف يو  جمهول
 فتح ال رق إىل أقصا 
 وأذل الغر  إىل أقصا 

 وأ ءا
 جمهول  مات بسيف الصمت بيو   

 
 

 مشانق
 

 يف ضيعتنا
 يصد  من فا تة وقت العصر نوا  ة  در  بني غصون الس  

 فجذا بالنخل م انق  تز مع الريح
 

 همس

 شيء ما يف عينيك
 يبعد  عن نفسي

  عل  أقر  م  للهمس
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 خبز التنور

 أحيانا
 وأنا أم ي يف مدن الغربة مبهورا باألضواء

 يوقف 
 التنور املغموس بطيبة أمي بز 

 يسأل  هل ج ت حديثا من بلد اآلال  
 فأساو  صمي وأقول لنفسي

 حاذر
 هذا أحد املأجورين املندسني

 مث أملل  أفكاري
عن را حة اخلبز  وأح   طاي بعيدا  
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 فراق

 االعتراف األخير ليهوذا اإلسقربوطي

 ملتحف  
 ب با   أبدي  
 منتصب  كالرمح
 عزلته إالوأنا لن أ ر  من 

 أن أقرأ معى يف نفسي
 كنت بعيدا من وجدي
 وقريبا من وطن اليعرف 
 حل هنار وضبا 

 مثة رؤيا تتسكع يف حلمي
 والرؤيا يكسوها ال عر ل يمكفطك ك  بصري

 إن أنطق قافية يتوحش نصف الدنيا
 أو يستأنس نصف الدنيا اآل ر من قافية أ ر 

 فتلفت وما  نت عهودي
 ا يآنست إذ ال عر ور 

 وأمامي قافية متتد إىل زمن  
 تدعو   نو : را حة الصحراء

 ياوط 
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 أنت مسيح آ ر
 فجىل أي مد 

 أصلب نفسي بال عر فيم ي اخلنجر يف كل شرايي 
 ج ت ألمسح آثامي

 فأر  قدرا حمفوفا بالنغمات
 وحدي الواحد   مادمتم 

 فأنا الأقدر إال أن أطعن نفسي
 فية األوىلبلدي مازال هو ال عر ومازلت القا

 نغ  ألقا  رتيبا يف كل األوقات
 الأ ر  منه سو  أن أقتل ذايت

 أ عم  نغما
 التف   ورا ي
 أمسع شخصي
 أطعن نفسي
 وأغّ :

 اليو  قنا  للموت
 والق  رغيف

 إذ ذاك أر  أ  أطعن شخصا آ ر
 املرات وحدي أتغء آالف

 أمسع عن بعد أ  أقتل غءي وأ ون عهودي
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 ل أقتل إال نفسي وأنا أدرك أ 
 ولعلي  نت هواي فما أدرك  إال صمي

 الأحدا  يعرف أ  أقتل من أنقذ  كي أنقذ كل العال 
 وحدي
 أنثر شعرا

 يف حقل املنفى
 وحدي

 حتصد  كلمايت فص  فص 
 أيعيش العال حلما غءي

 إ  أبدأ أغنية لك  الأقدر أن أهنيها
 وإذا ماساور  حل  يعجز عن تأويلي

 يس أمامي اآلن سو  أن أصبح وحديل
 وأمامي الليل توّغل يف ا هول

 والعال من حويل يصرخ إ  أقتل من أنقذ 
 فباي  حدي   أت ب  حّت أنقذ نفسي من جل   الكلمات

 ل تتوقف شفتاي ويف
 عمقي كلمات الأفهمها

 فذحبت حني 
 يهتك س ا لرؤ    ا  قصّ م   وجعلت غرا  ال ك  

  وحديكانت تتفرد  
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 أر  الليل مرايا اآلن ف حاجز بي  واألشياء  
 صافية مثل فؤادي

 والوطن املفرد   واملوغل يف نفسي
 أبصر  هنرين انفّ ا من عي 

 أما أعدا ي فلقد كانوا أقر  يل من نفسي
 ل أعرف أ  كنت عدوي

 ل أقتل غءي
 ما نت سو  عي 

 يف حقل الصبوات  كنت وشيكا أن أهجر قليب
 

 طنيمو

 ل يسككككع مككككوط  الككككدجى والنهكككككار
 

 ل تسككككككككككككعه القلككككككككككككو  واألبصككككككككككككار 
 عجكككككككز الككككككككون عكككككككن مكككككككدا  فكككككككأىّ  

 
 أدركتككككككككككككككككككككه بقلكككككككككككككككككككككيب األشكككككككككككككككككككككعار 

   

 هموم

  وطككككككككككن يسكككككككككككن اهلمككككككككككو  قككككككككككدميا
 

 وقككككككككككككدميا نكككككككككككك   بقلككككككككككككيب وحيككككككككككككدا 
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 مسار

 وطكككككككككككككككككككككك  أدمككككككككككككككككككككككن اهلمككككككككككككككككككككككو  قككككككككككككككككككككككدميا
 
 

 

 روحككككككككككككي مسككككككككككككارا وحيكككككككككككككد ومتلككككككككككككى 
 ضككككككككككككككككككعت فيككككككككككككككككككه وضككككككككككككككككككا  يّف عقككككككككككككككككككودا 

 
 

 
 تقينككككككككككككككككا ففككككككككككككككككّر عككككككككككككككككّ  بعيككككككككككككككككداوال 

 
 

 فكككككككككككككككككككءا  أسكككككككككككككككككككقي صكككككككككككككككككككدا  بروحكككككككككككككككككككي
 
 

 
 وأرا  يككككككككككككككككككككككككرو  مكككككككككككككككككككككككك  املزيككككككككككككككككككككككككدا 

 
 

 كيكككككككككككف أضكككككككككككحى يف ذات يكككككككككككو   رابكككككككككككا
 

 
 جديكككككككككككدا ليككككككككككككون اخلكككككككككككواء  لقكككككككككككا 
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 كبار

 الحتزن
 ياوطنا

 بالدمع ي يعنا للمنفى
 الحتزن

 فهناك منوت كبارا

 

 يْسَن

 للوطن الغايل

 السنة األوىلغنينا يف مدرسة التنومة  ن ت ميذ 
 أحلى الكلمات
 وبدا أنا
 حني ك نا

 ل نفه  معى تلك الكلمات
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 فنجان

 يف قعر الفنجان
 يقبع يل يف مظروف

 وطن
 فلىحيمله يف منقار  طء من أشجار الد  

 يأتي  يف يو   ما
 

 رحلة

 -وأنا أ ّيؤ للمنفى –قالت يل أمي 
 هذا بع  التمر وبع  اخلبز وذي

 قارورة ماء
 دربك أهنارا س   يف

 ومطاع  شّت
 تدعوك إىل مالذ وطا 
 اخلبز التسكب ماءك أو تر   

 أتعب يف محل الزاد ودر  ل   كنت أسا ل نفسي   
 مزدح  باملاء ومالذ وطا 

 لك 
 يف اللحظة إذ أرمي زادي وأريق املاء
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 را  امل هد يهر  من عي 
 يت شى
 ل أبصر إال

 فاألطرا م امية   فاقعة   أرضا قاحلة  
 

 طين حر

 مذ غسلت أمي شعري بالغرين
 كان الغرين منفى

 تسعى  و  باقي األوطان
 

 البصرة والمنفى

 يوما البصرة ألقت
 رحلتها يف صدري

 وأل  غادرت ألكثر من منفى
 كانت تتجدد ع قا

 مكان إذ أمحلها يف أي
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 صليب

 إ 

 أمحل مازلت صلييب
 من شاء ليحمل

 وطنا
 وليتبع 
 

 أوطان

 ن يؤوي أكثر من وط

ل ب  من وط -  -إن أس 
 الوه  وآ رها: الصمت  أوهلا

 

 خوف

 أمحل يف نك فك سي

 وطنا
 يتنفس ع قا

 لكن يتلفت  وفا
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 طلع

 البصرة كانت من قبلم 
 نسمة طلع تسر  يف فلوات الرو 

 ذات مساء
  رجت من نفحتها
 كي تتبع  للمنفى

 

 من

 أّيكما

 يف بركة صدري ألقى
 حجرا كان املنفى

 أ  أنت وط  
 

 تتابع

 حني أ يبء بغداد بصدري
 تتبع  املدن األ ر 

 مثل ك  
 تقفو را حة ما
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 مواراة

 وطكككككككككك  أواريككككككككككه بقلككككككككككيب إن ميككككككككككت
 

 إن القلككككككككككككو  مقككككككككككككابر األوطككككككككككككان 
   

 حذاء

 وط  حذا ي والطريكق غكدا  يطكول
   

 إن يهكك يء البككد مككن  ككف بككديل 
 
 

 

 أمان

 الحتزن
 إن املنفى  وك يسعى

 وطنا
 ه أماناجنحي ين ر

 فلماذا

 تبكي وطنا
 ألقى مرساته يف عينيك ويف
 صدرك ألقى سكينا 
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 كابوس

 التنومة أوحت يل
 أ  وحدي

 أ ر  كأس الصمت
 أن ر نفسي

 حلما أصبح ل  طر يف بال
 قد أحتقق يوما

 فيكون النخل ب  جذ 
 السعف وال رأس
 أصبحت أنا

 منذ انسكبت عيناي على ا رف
 كابوسا

 و ث  فوق املاء ينثال على ال 
 كان ال  يهش على وجهي باملاضي

 والدنيا
مثل الصخر  إن تتطلع  يف عي  تتحجر  

 وال ّ  مرايا
 تسر  يف وجهي
 فأراها أحجارا
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 تنطق عن قسوة وجهي
 جلجامش أقبل من

 ّ  املوت إىل شّ  التنومة  يبح  عن
 را حة  لرشاد ال ي كة ينفي

 عنه املوت
 ل يغفل ع  هذي املرة

 وأنا
 ل أحتدر من زمن آ ر
 أوقايت سحر يك ف يل

 أقدر أن أنظر يف وجهي أ  ال
 دا ي أ  الأحتجر
 قد أصبح كابوسا

  فق فوق الّ  و ث  عند املاء
 بصر وجهيأ إن أنظر للماء ف 

 واملاء سيصبح مثل الصخر إذا يلمح 
 التنومة مرآيت

 ولقد أبصرت العال فيها
 حجرا
 صمتا
 نوما
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 ا تلتّف عليهاوالدني
 ووجدت النخل ب  رأس

 الأدري
 من ينظر لآل ر فينا
 كي اليتحجر

 أو
 يصبح كالنخل ب  رأس

 
 انزالق

 منفى
 ق رة م موز   

 كانت ملقاة فوق رصيف مهجور
 ل تدعسها إال قدمي 

 

 تساؤل

 ال مس يف ب دنا
 تبلعها امليا  يف املساء

 فأين مت ي يف مدا ن ال با  
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 ثراء

  بغدادأل  ق  يف
 أ ي ماتت يف كندا وأ ي يف سد 

 أمي ترقد يف كوبنهاغن
 وأنا أدفن بعد مديد العمر بلندن

 حقا
 عا لي متلك كل األر  

 
 قبور

 أي   سحا   
 يوما ما يع  أي َ ب د

 سيصيب لنا ق ا

 

 خبز

 ر   من وطن   كس  
 ملقاة   فوق رصيف الرو 
 ينقرها بع  محا 
 يأيت من أقصى الدنيا

 تق مها جرذان أو
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  ر  من حتت األر 
 أحيانا
 تعثر  

 فأمد يدي فأواريها
 يف زاوية   آمل أال تدركها فيها األقدا 

 

 مقابر

 أك  مق ة يف الدنيا
 مساها أجدادي
 ميزوبوتاميا
 

 تبّدل

 صديقي
 ال مس الي رافقتها يف بلدي
 ملكّا أعد  أحبها يف مدن ال مال

 



64 

 فراق آخر

 أهو الثلل  لى

  عتمته أكثر عطفايف
 مينح 

 دف ا أوسع معى
 يف مدن ال تعبأ بال مس

 فهنا إن  ت رق  
 التفه   معى الدفء   

 التدرك أ  كنت أالعبها يوما ما 
 

 ظّل

 وط 
  ّل املنفى
 واملنفى  لي

 وأنا
  ل الوقت
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 شواهد

 كوبنهاغن
 باريس ونوتنغها 

 وقطيع املدن األ ر 
 بعد ر  ف  ل حتم  ليست إال شاهدة واحدة لقبور 
 شاهدة  م ّ عليها

 ل حيو  ق  واحد  أكثر   ال تيم  
 

 كفن

 كف  صمتك ياوط 
 فمّت تنطق ع  

 

 الحب أم الحرب

 يف املنفى احلر  تراود  باحلب
 يف وط  احلب يراود  باحلر 

 أيهما أبعد م 
 أ  أيهما أقر  
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 العراق

 أ ه
 يف الفجر حينما أعانق ال ياء

 ملسيح يرتقي الصليبكان هو ا
 يغالب اآلال  بالص ة

 وعندما ينتصف النهار حي   ر  الظ ل
 يلو  يل

 كأنه احلسني يقطع الف ة
 حيّر  املوتى على القتال
 ويف املساء كان طفلة
 تبح  يف قمامة

 عن كسرة من الطعا 
 ذاك هو العراق
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 سفر للخروج

 من يسأل ع  غء الليل سواك 
 وأنا ك  مرت   من أمساء
 ل أذكر بعد امسي.
 لك  سافرت وحيدا

 وقطعت األر  ألكثر من نصف
 وعثرت بأكثر من لون
 ورجعت إىل الرمل ف وت 

 تفتك   بع  جراحات
 كانت إحد  الساعات تثبت عقرهبا

 يف وجهي
 وببع  من رح يت

 مازالت
 إحد  قص  ا نيات ت حق 

 التنفك تطارد  وأنا ل
 نتأدرك أيا من أمسا ي ك
 جرداء األر   لت
 وعيو  جرداء

 الساعة تلصق خلبها
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 يف وجهي
 وال مس ترا 
 عن قر 

 لكن  رس كالتمثال
 أكثر للغربة با  ال

 يد ل منه على
 صهوات ال ك إىل ال مس الناس

 وأراك إليه  تأوي باخلوف
 أعطاك األمن مساء
 ال س هبا

 والزرقة أعطتك عيونا
 الدفء هبا
 واحلب قلوبا

 باحلب التنب 
 واخل رة حبرا
 من غء ضفاف

 من أين أتيت لتجعل من هذي الدنيا
 عمّ ا لك اليبدؤ فيه اخلوف

 مادامت أمساؤك التؤويك ومازلت  بعيدا عن ذكر  األمساء
 فال مس انف ت من حولك متثاال عن بعد  
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 ووجو  شّت التعرفها قالت عنك:
 منفي من مملكة االمساء
 ألشياءيامن مّرغت  بفجر مفقود كل ا

 يامن لوثت األمساء بداء النسيان
 مادمت  

 ف  أكثر من أنك منفيّ 
 من مملكة النظرات 

 

 غزال

 وط 
 كغزال بري مذعور

 الحيلة يل
 يف أن أصطاد  إال

 أن أطلق سهمي
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 نافذة

 نافذة
  تزل ال وء

 أ 
 يلغي الكون وطن

 ليثبت قليب 
 

 طفولة

 ملا كنت صغءا
 را العب  يف احلارة أكثر من أق
 طفل كنا ندعو  وطنا

 ومع األيا  ك ت وشخت
 لكنه مازال صغءا
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 هجرة

 ل نعرف أين يغادرنا
 هذا الوطن املسفو  بكل األوقات 

 من مدرسي األوىل
 وأنا طفل

 حني عرفت األر  تدور
  عي  دنياأغم ت على ال

 كنت أ اف على العال أن مي ي
 فأ ل وحيدا

 كيف ت شى الكون وملا أفتح عي 
 

 خنجر

 املنفى وحد 
  نجري الباقي
 من أس   حرو 
 أغرز  يف صدر اليأس
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 وطن

 ليس للنور وطن
 وط  أنت فق 

 
 الوطن المنفى

 ما أشقانا
 هنر  من منفى
 يت شى فينا ع قا  
 حّد   الذوبان  

 لبكك د  
 تمدعى وطنا
 نوسعها ع قا

 لكن   
 تقرف منا
 حد الغثيان
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 إمالء

 ماميليه وط 
 حلظاتبالد  يف 

 متليه األوطان األ ر 
 يف سنوات 

 

 يسكن وطن

 وطن يسكن حبة قليب
 يسع الدنيا
 

 أسطورة لي وحدي

 ل يطلق حوت املنفى
 قمرا يبلعه حني يسامر 
 لكنه أطلق  للحزن
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 وطني

 وطككككك  ت شكككككى يف عروقكككككي حلظكككككة
 
 
 

 ونككككك   يريكككككق دمكككككي علكككككى اآلفكككككاق 
 
 

 ولطاملككككككككا  طككككككككف العيككككككككون بريقككككككككه  
 

 وة األحكككككككككككداقلكككككككككككءّد عككككككككككك  قسككككككككككك 
 
 

 

 سرقة

 جبيب  
 ي صق صدري
 أدّس الوطن
 وأ في

 د وثال  ض  بقايا كفنو بع  نق بأ ر  
 وجاء لصوص فل  يسرقوا غء جيب الوطن

 

 هجرة

 كّل مساء حني حيني النو 
 أتوسد يف مدرسة التنومة  سبورة صف السنة األوىل

 فجذا ماطارد  وجه معلمنا الغاضب
 أقفز من شباك الصف  

 لكي
 دد يف إحد  احلارات إىل الفجرأمت
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 قسمة

1 
 ا  املدن االمساء إذ أعطى

 ل يبق سو  الطيبة للبصرة
 عند ذ  

 قال السّر املكنون بذات الغيب:
 يف القسمة كنت األ ر  إّما

 يابصرة بالطيبة أنت األوىل
2 

 للنخلة طول فتان
 يدعى البصرة

3 
 للمدن األ ر 
 تيجان ذات آليل
 وعلى رأسك يابصرة

 ا ت
 من حزن  مسا  ا  احلسن األ ل واألحلى

 ت رق فيه لؤلؤة
 يعرفها القاصي والدا  باس  اخلجل األنقى
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 مجمع اآللهات

 رّ  املنكككككككككككايف أّي عكككككككككككر  يرتقكككككككككككي
 

 الككككككككككثلل حاصككككككككككر عرشككككككككككه والنككككككككككار 
 سكككرت بككه العككز  فكككان بنفسككجا 

 
 باحلسككككن أ فكككككت وجهككككه األسكككككرار 

   فكككككال ت ل تعطكككككف عليكككككه بنظكككككرة 
 

 ع كككككتار التفتكككككت لكككككه عجلكككككى ومكككككا 
 
 

    رّ  املنككككككككايف لككككككككن يمطككككككككا  بعرشككككككككه
 

 آذار عرشكككككككككككككككككه حيمكككككككككككككككككل مكككككككككككككككككادا  
 
 

  

 إدراك

  أدركت كككككككك  عنككككككككد الظكككككككك   ول يككككككككزل
 

 بعككككك  الكككككومي  بنكككككا ري متفككككككردا 
  فكككككككأحلت   والليكككككككل ملككككككككك كوكبكككككككا 

 
  كككرت لككككه كككككل الكواكككككب سككككجدا 

 
 

 

 استشراف

 أمتككككككككككككك ك حلظكككككككككككككة مكككككككككككككن صكككككككككككككفاء
 

 نظكككككككرة الكككككككورد يف امتكككككككداد السكككككككماء 
  رمبككككككككككككا ألتقيككككككككككككك يومككككككككككككا بعمككككككككككككري 

 
 وقطككككككككرة مككككككككاء يف ال ككككككككذا ضككككككككا عا 

 
 

 

 قبلة

  التلهككككككككككككككب ال ككككككككككككككفتني إال قبلككككككككككككككة
 

 ب سككككككككت شكككككككككفا   هكككككككككل التقبكككككككككي  
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 فتوح

 ككك  فتحككت العهككود عهككدا فعهككدا
 

 وجعلككككككت املككككككد  لسككككككيفي  غمككككككدا 
 غككككككء أن السككككككنني مكككككك  اسككككككتغاثت 

 
 الكككككككككككذي بقلكككككككككككيب اسكككككككككككتبدا هبكككككككككككواك 

  فككككككككأرا  أصككككككككبحت طككككككككو  زمككككككككا  
 

 وأرا  أصكككككبحت  صكككككمي األلكككككدا 
 

 
  

 نُذر
 

  الصككككككككمت أ   ككككككككة ضككككككككلت عككككككككن األفككككككككق
   

 تكككككككككك ألت ليلككككككككككي فيهككككككككككا علككككككككككى قلككككككككككق 
 ارتسككمت زن يف عينيكك مكاأ  مسكحة احلك 

   ارتسمت 
 إال لتنككككككككككككككككككككككككككككككككذر  بالليككككككككككككككككككككككككككككككككل واألرق 

 
  

 مسك الختام
  الليكككككككككل أقتلكككككككككه مكككككككككن صكككككككككبويت أرقكككككككككا

 
 بكككككككل ككككككككاد يقتلككككككك  مكككككككن طولكككككككه قلقككككككككا 

 

 
 حككككككر  أن يكككككككون لككككككهأّي القتيلكككككني أ

  
 مسك اخلتا  إذا ما الصبح قد نطقا 

  

 ظالم

 رمبكككككككككككككا أمككككككككككككك  الوجكككككككككككككود ومي كككككككككككككا
 

 مككككا عككككدا بعكككك  كسككككرة مككككن  كككك   
 كلمككككككككككا تعثككككككككككر الليككككككككككايل بككككككككككوهجي 

 
 حتتمكككككككككككككي يف معاقكككككككككككككل األحكككككككككككككك   
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 هواجس
 

 أطلقككي الكككأس مككن بقايككا ال ككرا 
   

 سككككككككككرا  مككككككككككن بقطككككككككككرة وت شكككككككككي 
    لعهككككككككككود مككككككككككن اهلككككككككككواجس أنقككككككككككى 

 
 مكككن صكككحوك املرتكككا  تغفكككو حكككني 

 
 

 

 

 إلهام
 
    

 الككككككككككككككب د الككككككككككككككي  ككككككككككككككاجر قبلككككككككككككككي
 

 طككككككككككوي  الثلككككككككككو  عككككككككككن حككككككككككدثت  
 تكككككككون ضككككككبابا أغككككككرت الككككككرو  أن 

 
 ثقكككككككككي  عب كككككككككا ويككككككككككون ال كككككككككروق 

  

 التحّوالت

 أطلقت الصمت ورا ي
 فأتت  اللحظة يف
 أهبى حلكّكتها

 أولت  أن أنزل فيها احلسن وال
 أبغي منها إال أن

 دي ملداهاأ  ع وح
 كانت تسأل 
 أن أصبح

 أيا  من آيات الكون 
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  سا  
 قمرا  
 شجرا  

 ورأيت بعينيها أكثر من معى
 قلت لعلي أرغب يف أن أصبح يوما:

 بوما   
 نسرا  

 ولرّ  زواحف تأتي 
 راغبة  أن أتع ق فيها
 ولر   نبات   
 يزحف  وي

 لوال الصمت أمامي
 واحلزن ورا ي

 أيّ  -تلك اللحظة -لرأت 
 من تلك املخلوقات ف 
 متلك بع  ا رأة يف

 يل أن تفصح  
 عما يف  اطرها م 

 ل
 أما  األوقات ول أتكّدر حني تكورتم 
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 يتغء صفوي
 قلت لنفسي
 لست الطء أنا
 ل أصبح صنما
 أو بوما

 ولعلي أبصر يف نفسي
 غزالنا تسر  يف الفلوات
 أو غربانا تنعب يف اآلفاق

 إّ  كّل األشياء
 اهاوأنا أقو 

 قبل األشياء احلمرة  كنتم فكان البحر
 والزرقة يف عي  نطقت
 عن جمر  الد 
 واخل رة تعرف 

 يف جد  الصحراء
 إ  أرغب أن أ اد 

 كونا
 حّّت تأتي   اللحظة يف

 أهبى حّلتها
 تنثر يل بسمتها
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 تلغي حز 
 وتراود 
 عن شهو ا
نكّى شاءت  أ  
 فأنا اهلا   فيها
 من قبل وال زمن  

 ذاك الوقت تعاليت كأ يف 
 آوي كل األشياء
 الأصبح أيا منها
 فالصمت سيؤوي 
 واحلزن سيؤوي 

 الليل
 الفجر
 الصبح

 وكّل يؤوي 
 لن آبه أن  لف تلك اللحظة موعدها

 بعد اآلن 
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 فـرادة

  الك الفريد
 روعته
 يف كونه
  علنا

 نذو  فيه ألقا  
 أكثر من أنفسنا

 
 ذاكرة

 آةل يبصر وجهه يف املر 
 حلظتها...

 أدرك أّن املرآة كباقي املخلوقات
 تفقد يوما ما ذاكرة األشياء
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 الماء

 املاء واملرآة
 ك  ا أبصر فيه صوريت
 إن أملح وجهي يف املرآة

 أحتسس وجد الكافور ال
 أما يف املاء فأر 

 وجهي  فق يف عطر سني 
 

 حديث النجمة

 النجمة قالت:
 ال كة مرآيت
 يغي  املاء كيف أصفف شعري حني

 
 حزن

 من
 حني ميوت العال كله

  يرثي 
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 عيناك

 نصف العال مغمور يف قليب

 واآل ر
 أحب  عنه يف عينيك.

 

 الموت

 املوت ربيع ا هول
 

 الموت ثانية

 ون كو أنه ضيف غريب يصاحبنا املمات بكل حني
 

 الرغيف

 مهله 
 ومتعبا

 يعود وحد  الرغيف
 يلوي عقار  الزمان للوراء
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 ةوحم

 الغرفة الصغءة املنحورة ال ياء
 تومحت قوس قز .

 
 قوقع

 كفكرة  ر  من حل  بغي 
 أو صورة ناءت بلوهنا املري 
 تلت  يف ق ر ا القوقعة العجوز.

 
 خدش

 يف ركبة الوردة  د  ما
 لعله من خلب العواصف

 

 رغيف

 كرغيف  

 أرميه إىل كلب سا ب
 تقذف  للمنفى

 أيد  قاسية ذات خالب
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 ت تجميلعمليا

 اآلن بجمكا  أن أ فكّى
 إنسانا ختلفا

  عل  عمليات التجميل  
 ال عر املزرو  برأسي
 واألبر املغروزة يف وجهي

 تدفع 
 أن أع  كل نقا  التفتيش وأمرق من أرتال العسس املأجور

 وبيسر
 أ طى

 أي كما ن ينصبها يل حراس ا نرال 
 رإنه وجهي القاد  من أحد  مبتكرات التزوي

 أبدا
 لن يك ف  كلب بوليسيٌّ مسعور

 اليوقف  إال املنفى
 وحد  يبدو

 أدهى من أن  دعه وجه  
 تت عب فيه

 عمليات التجميل 
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 سبق
 

 حمكككككككككككال   مككككككككككن للمحككككككككككة   أدى أنككككككككككت
 
  

 قككككككد ت شكككككككت كقطككككككرة  يف السكككككككرا    
 
 
 

 حكككككككان   تكككككككتم ك  الككككككككؤوس يف ككككككككل
 

 قبككككككككككل  لككككككككككق  الكككككككككككرو   واألعنككككككككككا    
 
 

 

 وضوح

 ّد  ككككككككككككككككككككك يل  اتككككككككككككككككككككركي   أسكككككككككككككككككككك  
 

 مكككككن بقايكككككا ال كككككمس بكككككني الرمكككككال 
 
 

 التظنيككككككككككككككككككككككككككككك  أضكككككككككككككككككككككككككككككّيع  در   
 

 فالصكككككككككحار   كككككككككة مكككككككككن  يكككككككككايل  
 
 

 إ  واسككككككككككيب  لفكككككككككي املتاهكككككككككات
 

 مككككككككككككككككدرك أ  إليككككككككككككككككك  مكككككككككككككككك يل    
 
 

 ال تعيككككككككككككككككككق النككككككككككككككككككور أي قيككككككككككككككككككود  
 

 أو يكككككككواري الفجكككككككر طكككككككول الليكككككككايل 
 
 

 

 عزلة

 أغككككريت   بال ككككمس تقفككككو  طككككويت
   

 قككككككككي والعاصككككككككفهفككككككككجذا الغيككككككككو  رفي 
 
 

 ووهبت ككككككككككك  لليكككككككككككل ين كككككككككككر غكككككككككككربي  
 

 ليحكككككككككول بيككككككككك  وا كككككككككرا  النازفكككككككككه 
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 حلم

 إ  أملح يف نومي  سدرا
 سيدة الرؤياقالت يل 

 سيغّطي يف أقر  وقت  
 نصف  العال ثلل
 والنصفم اآل ر م 

 يغسلم أنفاسه بالسدّر وبالكافور 
 

 غريق

 أويت ما ل يؤته أحد عن موته من عل 
 يركب حبرا فأ  أن

 أو يقر  هنرا
 أو يستسقي ب را

كان الناس يقولون  وقد كادت أعينه  تنكر تلك ا ثة إذ القاها 
 للساحل مو  البحر

 قالوا: قبل احلاد  كان أصيب بداء النسيان 
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 جرح

ما يف جسد    منذ سنني  
 جر  ينزف صاحبه
 حي حّت اآلن

 
 اغتراب

 رحلوا وبقيت وحيدا
 إذ رجعوا بعد سنني

 اهرت بأ  شخ  آ روتظ
 –إذ اسأهل   –قالوا ع  

 منذ بعيد يف الغربة مات
 

 أمن

 يبدو
 هذا الزلزالل غريبا
 يف هذي الدنيا
 حّت اآلن ملّا مّر عنيفا ل يقتل أحدا
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 متحف

 استهوت  دار
ع ت فيها أدوات  للقتل هبا بع  م اهء العال ماتوا    

شعراء    وفناناتزعماء   رؤوساء   فنانون  ملوك  
 أقراص للنو   سكاكني  بنادق  أو حبل  ورصاص... سّ  

 هذا الك  اهلا ل من أدوات القتل  قلت لعاملة املتحف كيف  عت 
 قالت ضاحكة من جهلي:

 بل كان الناس إلينا ياتون هبا. ل نذهب  ن إليها
 

 تخالف

 يف القاعة وحدي
 كنت أتابع عرضا ما

 لقاعة غصتيف اليو  التايل تلك ا بالنظارة
 يف اليو  الثال  وحدي كنت

 وحدييوما فعرفت القاعة تؤوي  
 ومع النظارة يف اليو  التايل

 تلك اللعبة أنست  ماذا كان العر 
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 انتظار

 أكثر من م نقة يف ك   الساحات انتصبت
 قيل ينفذ حك  املوت هنا جبناة
 صبغوا بالد  وجه األر 

 منذ سنني وقفنا فتجمعنا
 يت حك  املوت املوعودنتأمل أن يأ

 
 شواهد

 قال لنا حمذرا
 -مع القبور شأنك  –ال ترفعوا شاهدة علّي 

 قال هل  مودعا
 ويف الصبا  انتصبت

 من ق  
 عديدة االشكال واألمساء. شواهد

 
 الفجر

 ف توي األبصار له العيونم  القلو    الفجر تستبقم 
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 توهج

 معذرة  

 سيديت
 لذلك التوهل الفظيع  

 طيكَكه يف أضلعيالاستطيع 
 إ  إذن إذا فعلت  
 أقتن  األشياء

 
 لو

 لو  اتا كنت
 لفلقت العال من صخر
 حّت يت شى يف الصمت

 

 منديل

 ملتفا
 يف منديلك يأيت الكون إيّل حي  على

 راحة كفي
 مثل ميا  ملهوف
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 ثقوب

 املوتى يف كل زمان ومكان
 ومعاول ال دأ للحفارين
 ك  من جث  تكفي

 ثقو  األر   حّت من  كل
 

 تهويمة

  ومية
 غريبة املزا   

 تقبع يف زاوية على الرصيف
 تعثر  
 وحدي أنا

 من دون كل العابرين 
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 صعود

 كّل مساء  
 أصعد قمة قليب

 فأر :
 إمكّكا ما يف األسفل يدعو 
 أو ح د األ   يف األعلى

 يسأل ع  
 

 طلب

 إمنح 
 طاووسا
 وغرابا

 وهل  إيّل بسلككّة رمان   
 آتيك بدنيا أ ر  من دون فناءإّ  

 

 تضحية

 كخروف األضحى
 موثوق األطراف ورأسه  و الكعبة يرنو

 يبدو عند املغر  رأس ال مس إىل ال رق مييل 
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 دوران

 كما م ت قواقع فاقدة ا حساس
 تعبق بالسمو  تدور حول فقعة قبيحة

 هناك عند نقطة من عد 
 يدور عقر  الزمان 

 
 لبالب

 أغصان
 ب  من ل

  حت مثل  يول  و األفق ا هول
 حلظات
 مث ارتدت

 كأفا   و سيا  الوه  
 

 مواراة

 حبر يواري انفصال ال موس أمثَة  
 يواري انفصال ا راد  كما كان بع  الرماد
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 نهاية المطاف

 تلك إذن هناية املطاف
 حبءة آسنة ب  ضفاف

 ها حلظة ساطعة من ا فافتو ت  
 رغبة من ا الفانبجست لرغبتني 

 ورغبة يانعة القطاف 
 

 أمنية

 لو يف  مصم تك  تندّس الدنيا
 ميكن أن تتحرر من حاالت العنف 

 
 نفي

 أنفيك إىل قليب
 مث أواريه يف مق ة النسيان

 
 حمل

 قالوا حبلى األحدا 
 بأمر ما وأقول

 عيناك تنمان مبا لن يأيت ق 
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 بعينيك الفجر

 الفجر بعينيك
 أ ل منه
 ل آ ريف أي  
 

 اسماء

 آد  علمه ا  األمساء
 فلماذا ل حيجب عنا

  ن األبناء معا   نح للعنف 
 
 بئر

 ذلك مال  طر يف بايل ق 
 يف ب ر حي  أواري  مأي
 سقطت أ ل  مات ال وق

 كادت تقنص 
 حني ت شت من راحة كفي

 سادرة
 مثل الطء إىل حي  تكون اآلن
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 الصفصاف

 مستعج 
 اقة الصفصافيف منتهى األن

 على   ف عهد  القد 
 مير دومنا التفات

 والوقت ل يزل شتاء
 

 حقيقة

 ذات صبا  منزو يف عتمة ال با 
 عثرت يف  بطي

 على احلقيقة الوحيدة الطريدة
 

 صديقتي الشمس

 صديقي ال مس الي
 رافقتها

 ملعبد ال با 
 ل تلتمس
  وميي
 وانتف ت

 ع  إىل غروهبا األ ء
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 دْعُب

 ل   لعا

 أبعد من عوال ا ثارة
  ذب  غناؤك احلزين
 هناك أبقى حلظة

 حتصنت
 بوقعها القرون 

 
 مساومة

 يبيع 

 للقلق املساء
 ويف الصبا  أش ي

 حريي
 ببسمة الوجو 
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 قطرة

 قطرة ماء
 سقطت يف قليب
 فت شت

 وحبج  العال أضحت
 

 الزنبق

 الزنبق يغ ي نظرايت إذ
 يلمح 
  عينيك أحب  عن رونقه يف
 

 هدنة

 هادن يوماكيف أ
 اليتلو  يف عينيك 

 
 دقيقة

 بني دقا ق واعدة
 ت واحدة منها َ 

 أن تبعد  عنك
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 كيف أخادع

 كيف أ اد  الدقا ق الي
 تبعد  عنك إىل
 متاهة القرون

 
 شقائق النعمان

  ردت شقا ق النعمان من
 بريقها

 وكل مايثقلها من
 لقأ

 ل هوة الغرو 
 

 تفاحة

 دا رةة أيَ 

 وأنا طفل
 الحت مثل التفاحة يل

 و لت يل
 التفاحة كالرأس املقطو  -حني ك تم -
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 رمانة

 وأنا طفل  
 ل أدرك بعد األمساء

 أية دا رة مثل التفاحة كنت أ ن
 أما حني ك ت ومارست فنون القتل فقد

 اطلقت اس  الرمان على أية قنبلة تلسمها كفي 
 

 تداخل

 وطن  يل
 غرو  كل  شروق  أو كل  

 أوطان الحتصى غء  أضحى عندي
 هناك غرو  وشروق مادا 

 لك 
 أبقى

 أحب  عن وطن  
 يم رق يف قليب

 وحد  من دون شريك  
 أي األوقات أشاء
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 وسواس

 يف املدن املنسابة من قليب
 أبصرت أناسا
 بوجو  الثءان فل 
 يعرف  احد منه 

 ا منه ل أحترر من وجهي حّت أصبح أيَ 
 حينك ذ  

 رت على مدن أ ر غام
وصفراء    محراء  و  راء  

 تنبع من قليب كانت أبعد عن أن
 صورا ماعادت تنكر  اآلن   ألر 

 
 تساؤل

 النخلة أ  وط  املصلو  على عي 
 أيٌّ 

 يوسع 
 أكثر  
 نزفا  
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 قسوة

 املنفى آهلة  
 اكنتم هلا نذر 

 
 تعجب

 ال وف يراود 
 حني تكونني معي
 فلماذا أنت   افني 

 

 ذكرى

 يني الي شحذ اسك  
 تلّكأت على أوردة الزمان

 

 الحنين

 هو جنح ا هول
 يبحر فينا  و املطلق
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 القصيدة

  لس عارية يف عزلتها كانت
 تتأمل بع  مفاتنها
 ف   أال أحدا
 ميكن أن يقطفها

 
 المصابيح

 سكاكني النهار هي املصابيحم 
 بصدر الليل يغرزها

 ومي ي دومنا أّي التفات.
 
 غفرا

 كما تلهو فراشات بنار على وجع الفراغ حت  روحي
 

 خوف

 ان على العال يف البدءكفان ترشَ 
 مسحوق الرغبة واخلوف

 فارحتل العال مدحورا يف ذاكريت 
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 النخل

 تتوّضأ بالنخل عيو 
 كّل صبا .
 

 الكون

  ربا لزجا

 أغ  فاقع
 ينسل الكون إىل ع ه.

 
 الطاعون

 ريبة البعيدةمديني الصغءة املتعبة الغ
 الطاعون يغمزها برم ه  

 -ت وارتدت حياءها القد وقد تعرَ  -
 واستسلمت

 تتبعه إىل مواس  اهل ك.
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 شاهدة القبر

 شاهدة الق  بقايا من كتا 
 بكلمتني ت طر احلياة

 عا  ومات
 

 غيمة

 لكن ّ ت الغيمة أن تبكي  
 قد يكون الك ياء

 
 خطرة

  طرة ما من بقايا البارحة
    قلي تتم

 وتواري  كما لو كنت سرا
 يف قلو  جاحمة

 
 أغنية

 يف   السرا  قليب
 وال فا 

 أغنية  نقها امليا 
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 عيناك أوال

 عيناك حني ينتهي العال تبدآن
 

 رمال

 وردات الرو 
 تنبت يف رمل القلب

 
 وهم

 ترا  و ا  ي   تعانق ال وك عي 
 

 بضوء النجوم أنت

 ب وء النجو  تسيلني
 ت أمسّيك حل  األ ءوكن
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 طير

 لو طءا كنت ل اق الف اء جبنحي الصغء
 

 والدة

 ا ميت ق العال قليبكَ من قبل ومل
 كانت عيناك

 
 طفل

 من يقنع   وانا طفل
 أن ال مس إذا غابت هبطت يف البحر

 حّت تسأل  أن أعرف خبأها
 والنجمات فراشات

 يهبطن على وجهي إذ أغفو
 مييبحثن عن ال مس بأح 
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 عيناك

 عيناك محامة حب
 شعراء الدنيا أبدا
 يستوحون قوايف
 تؤويها عيناك

 
 قوقع

 يتوار  يف حجرة  هر 
 فيظن األعني تبح  عن الشيء

 
 قنفذ

 على نفسه مثل الصخرة يلت   
 بل كالسو 

 يغري نظرايت باألشواك
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 الظالم

 وج 
 يلتف بزاوية ما
 يف غرفة نومي
 آ ر  ي  لليل

 
 انعتاق

 يل حزن سوف يغزوك وحيداق
 قلت صمي يستبق

 قيل ليل سوف يرديك قتي 
 قلت فجري ينعتق

 
 غراب

 كما هو ثلل يعود غرا  الطفولة حينا بلون جديد
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 فناء

 على سفح قليب
 حت  طيور املساء

 تلوذ
 ومثّ تنّقر حّب الفناء

 

 أبدّية

 راحة عاملنا األبديّة
 يف أّي مكان تقبع 

 
 الرغبة

 يناالرغبة ف
 وطن يتجدد كاليأس

 

 شرود

 زمانا
 حتّدق فيك ول تق فك العيون
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 الغيمة عزلة

 للغيمة يق مها حبر الذكر 
 تنعطف النجمات

 

 ترادف

 ساعة
  ر  كون من منفى
 يدلف آ ر يف منفى

 وأنا أقدم  من وحل الفجر
 

 سّر ما

 يف عمق األشياء
 نبح  عن جمهول ما

 يتحقق فينا

 

 مجهول

 نياغافلت إليك الد
 فانك فت

 عن سّر يدعى عينيك وعن
 يدعى قليب هنر  
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 أنت

 مفردة الدنيا أنت
 لغة

 يفهمها الكون والينطقها

 

 مقبرة

 يف  اصرة ال ار  تكمن كالسكني
 أّمي قالت عنها مرآة الدنيا

 مساءو     ا صب كلَ   فيها نبصر أنفسنا
 بعد سنني  

 كنت أمسّيها مق ة القرية
 

 تجاهل

 لع بسمتهااملرآة على األعني  
 أو دمعتها
 اليعنيها

 إن كنا نرغب أ  ال
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 رماد

 رماد تناثر وردا
 فبع  تعلق فينا

 وبع  يطالع وجه السماء
 

 مدن

 مدا ن مرت
 وأ ر  تعرت
 وملّا يكّف الزوال

 
 سؤال

 قالت للخفا  البو 
  ر  من عيّ  ال مس  ل   

 
 الساعة

 الساعة أسكبها يف قلب الليل
 تتعثر   أحيانا

   دوتعو 
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 صخرة

1 
 ت اكس  حلظة قاسيه
 وأعثر يف نظرة الهيه

2 
 كلفحة فجر نديّ 

 يد  بصدري السكون
3 

 تسيل إيّل  يع الطرق
 وأ  ى إذا ماغازلت دربا

 بأن أح ق
4 

 ألي الدرو  أغ 
 وأسكب كأس الفراغ الفسيح  

5 
 كهمسة حبّ 
  يء اخلواء
 حي  عليّ 

 وثك  بعيدا يذو 
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5 
 أ ءا
 دوء الثقيلاهل سأدمن هذا

 وأرشف كأس الفناء ا ميل
 

 لغة

 وحد  كان النسيان
 لغة يفهمها كل العال

 
 النهر

 اآلن كما أبصرت
 يأيت النهر ب الف الغرقى منذ عهود
 يدفنه  يف حبر األوها  بصمت
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 فيما بعد

 فيما بعد
 يدنو ا عصار إىل عزلته املوهومة

 ينسى ما قد كان
 ننسا 

 نألفه يف دمعة طفل
 بسمة وردة أو

 أو حل  ما
 

 مومس

 التأبه
 مثل ا ندي يقاتل  لف امل اس
 كانت تقتل ذاك النمر ا مو 

 تقتله
 وهو عليها يله 
 ب ود.... بالصمت   
 وبال  إحساس
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 سماء

 ألف مساء ت رق يف أورديت
 أما حني صحوت م 
 فثمة واحدة ال أكثر

 
 خواء

 تلم  عينان من  واء
  اجران يف أورديت كما
  اجر احلرباء للفصول

 
 اختالج

 القمر امللتف يف حمارة العيون
 يوميء  و عال البنفسل البعيد

 ي طر  حقلني
 فواحد لعمر  املصلو  يف عروقنا

 وواحد لؤلؤة ت رق يف عيوننا
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 حاالت
 مادمنا نقرأ

 نسمع أ بار املذيا 
 نتحد  يف اهلاتف
  لس يف املقهى

 نتكل 
 نصغي

  ن إذن أموات
 

 ل مافص

 لعله ال تاء
  ر  من شارعه املرصوف بال با 

 يرتكب العيون يف الصبا 
 ويف املساء ينثر القلق
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 صخب

 الصخب املغر  يف عيوننا
 يوّد لو ل هة يلتق  األنفاس

 لكنه
   ى بأن تلدغه عقار  النعاس

 
 آخر النساء

 آل ر النساء
 مت مغارة النسيانملن تقحَ 

 من أجل أن تقطف 
 مية ا ذورملحمة قد

 ألجلها أن ق عن  ومية التنتهي 
 

 آخر كابوس

 يف اليقظة والنو 
 كان الكابوس الكامن فينا
 يقطف ق ا  يأنس فيه
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 الشفق

 صفاء الغرو  ا ميل
 متر عليه ممد  العيون
 في حي ال فق

 
 عيناك

 يف حلظات
 وسعت عيناك العال كل العال

 لكنهما
 ان شتايتحّت اآلن تلمَ 
 

 ُجرم

 قمرا تق ف الظلمة يف الليل ك 
 إذ ندرك هذا اللغز

 نعرف ك  قلبا يلجمه احلب
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 وهج

 الكابوس الكامن فينا
 الفرق أيف اليقظة أ  عند النو 
 يقطف ق ا يستأنس فيه

 
 قمري

 ل  ككككككككككككد واحككككككككككككة حيكككككككككككك  عليهككككككككككككا   
 

 

 قمككككككككري غككككككككء حفنككككككككة مككككككككن رمككككككككال 
 
 

  لفكككككككككه يف العلكككككككككى تتيكككككككككه الليكككككككككايل 
 

  ككككككككككككالثككككككككككككك   يدميككككككككككككه خلككككككككككككب ا  
 
 

 ينثككككككر ال ككككككوء يف العيككككككون ومي ككككككي  
 

 علَككككككككككككككككككه حلظككككككككككككككككككة ميككككككككككككككككككر ببككككككككككككككككككال 
 
 

 

 يحلم

 حلمكككي الكككذي مككك  السكككماء ت لكككؤا

 
 وتراشكككككككككككككككقت ب يقكككككككككككككككه األقمكككككككككككككككار 

  حكككككت بكككككه سكككككود الليكككككايل حقبكككككة 
 

 فسككككككككعت إليككككككككه ت ككككككككمه األبصككككككككار 
 
 
 

 أقلني

 أقلكككككككككك  حيكككككككككك  أدرككككككككككك   يككككككككككايل

 
 فمكككككككا راهنكككككككت مكككككككن قكككككككدر سكككككككواك 

 
 
 

   فقككككككككككككد أبكككككككككككك  فتهدمككككككككككككه الليككككككككككككايل
 

 وتكككككككككزر  حيككككككككك  حيصكككككككككد  سكككككككككواك 
 
 

 

 



124 

 رحيق

 أبدو مثل رحيق

 أعزل  إال من نفسه

 مهووس   
 صبايا فا      ب  

 ج ن مع الفجر وغادرن إىل األوها 
 

 وجل

 وجل
 أ 
 مطر

 يتغزل فينا 
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 بعض الخوف

 من حي  ب  سابقة  
 يأيت الطاعون

 مثَة
 ت ر  نافذة

 ق فينا ر  تم 
 منها ال مس وقد راودها

 خلوفبع  ا
 

 الهاتف

 ال وجع   
 ال وف  

   آ رم ر  الع  
 الشكو 
 يوميا

 يسري سّ  اهلاتف فينا
 من دون عناء
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 رائحة

 أيتها الرا حة الفاتنة املغرورة البعيدة
 يامن تلوت  وحدك  احلقول
 قبلك قليب تكبد الورود
 ال تفي أرجوك

 
 قيد

 منذ مّت
 ت كَبل املد 

 بنظريت ال اردة البعيدة 
 

 تجليات

 بعد   عن
 كان القدر الواعد يأيت
 أملس مثل ضبا   
 يتهافت  و املنفى
 آيت الليلة آيت أو ال

 إ  أرس  صمتا
 شَّت فوق وجو    
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 إىل فءو  القدر الواعد ينسلّ 
 قلب  يتفتح  لف ا مر
 يعرف  وجهمك  قالت يل
 إطراقات الليل بعيدا عن
 حل   ينك   را يلمع يف

 فلوات اآلهات
 ظا م الصمت تفجر غي

 أ  ينقد   مساء أ ر 
 عاصفة  من ألق   

 متحو 
 من دنيا الطء وتقذف 
 يف دنيا األر  
 إ  أدرك حقا

 القدر الغاضب إن اصبح ذا شكل آ ر أنَ 
 غء العنف وغء املأساة

 ي حي
 مثلي اليؤويه مكان

 إال أن
 يتقاذفه الصمت بعيدا

 م ثلي
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 بياض

 رجل أبي  ذو كر  بالتخمة ختو 
   أن يسحق خلوقات ا  السوداءقس  أ  

 إال    له
 يبقى

 يتبعه أو
 يسبقه أيان يكون 

 
 فزع

 سبع سنني
 بل
  س
 بل
 أربع

 بل واحدة منها
 تاهت يف قليب
 لكنه ل  ز 

 فتناهت فيه مبفردها
 وتناهى وحد  بالعال أ ع
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 بل
 سنة واحدة

 بل سبع بل أربع
 كانت تغريه  امتة سوداء  

 طلع ويغريها ببيا  امل
 
 ما طفل

 طفل ما يرفع رجله ميت  ا هبا 
  لف اللحظة تلك

 تلعق  سنوات من زمن آ ر
 
 آية

 " ك فت عن ساقيها"

 أ ل آيات القرآن
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 مقت

 كالعادة
 اليأكل  إن جا  الوقت
 بل يت كل يف عي 
 منذ اآلن أصء بذهنه
 ذاك الصيد املمقوت

 
 حانة

 قليب
 إحد  حانات الليل

 يأتيها احلزن وحيداعند املغر  
 ويغادر

 يف الفجر يغيب وال ي كها
 حّت الليل اآليت
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 قراءة في سفر التكوين

 من الشيء ويف اليو  األول للتكوين
  لق ا  العال من طني

 يف اليو  الثا 
    ب دا من ذاته مساها لبنان
 خل  فيها كل األكوان

 

 قانا

 حني امت قت قانا
 دمها

 صارت ر  األربا 
 فلنركع

 طهرنا من رجس اخلوف فوق ترا   
 

 الخلق

 يف البدء النور  لى
 وعلى وجه الوردة رفت روحي
 وعلى العطر  لى عرشي
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 آدم

 عيناك  ا عيناي
 وكذا أذناك

 أما السمع وأما الرؤيا
 فهما يل وحدي

 
 أفعى

1 
 من مبغى قذر

 حم و بالسفلس والزهري
  ر  راقصة بالية األمسال

 أفعى
 يها لرجال األعمالتفتح ساق

 تستاف  صاه 
 حتسبها ريح الب ول العالق يف
 أثوا  األمراء وأصحا  املال

2 
 بني الصمت و ر ا طراق
 تأ ذها الن وة ل عماق
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 تقعي كالكلبة مث  ز األرداف  
 تغّ  

 إما ش ت أو ازن ل   جسدي مثل الدكان بدهليزين ف  
3 

 خلوق مس 
 يرضع من ثدي األوحال

 هوة واملالمن أجل ال 
 حي  وميوت

4 
 أفعى

 حتسب كل العال من صنف الزانني
 تدرك أن زناة األر   يعا

 وقعوا فيها
 الطوها
 لكن ...

 تذكر أن هناك امسا
 ل يد ل يف قاموس اللقطاء
 امسا يدعو  األشراف عراق

 الحيفل بال ر
 أنقى من أن يفه  معنا  ذوو العهر
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 حلظتها تغلق ساقيها
 انات الليلوتظل تدندن يف ح

 

 الحرب

 احلر  اخلجلى
 كانت تبح  يف جث  القتلى

 عن سا  أ ر 
 

 كلمات

 الكلمات كأيّة مومس
 تك ف عن ساقيها
 كي تغوي أيا كان

 
 الساقية

 الساقية العرجاء
 تتوقف عند احلو 

 تله  تتلّفت
 قد ترغب يف مأو  آ ر
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 لهواك

 للممعن يف روحي شوقا  
 هلواك

 ...  س   نرجسة  
 فلذاك

 يف قليب كّل األف ك تبحر
 أما ما  طر يف الرؤيا
 فهي األ ر 

 
 الذاهل الصيف

 الصيف الذاهل
 كان معي قبل قليل

 را  هنا
 يبح  يف الغرفة عن  س ما

 ثان   صحو  
 يسق  فيه
 مث ت شى

 قد يتذكر  يف العا  القاد .
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 نورس

 الصورة أسق  ك  يف ف  
 كالنورس وهو حيدق عن بعد يف املاء

 
 احالري

 قالت البذرة للريح
 أنت مت ني إىل حي  أسء
 أنت مرآيت الصغءة.

 
 عطرك

 عطرك وحد 
 يغ  فا  برؤيا الصبح وكان

 شوقه
 للزنبق إذ يتعر 
  لف األوجه  
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 أحمر حلم

 بزلزال أود  بالكون يف الليل حلمتم 
 أما يف الفجر فقد
 كالد   قان   وقعت عيناي على ورد أمحر  

 
 حظ

 يف زاوية ما
 ي الرو من هذ

 مثل شرار يتطاير
 يبتس  احل 
 

 فطر

 كفطر بلون السماء
  يء املساء

 يطيل الوقوف بوجهي
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 سحب

 سحب بي اء متر فتلقي
 وردا فوق ت ل  

 متتد كما جث  يف األفق احلا ر
 -إذ ملا حين الوقت -كانت تعلن

 كانت تلك السحب البي اء
 تعلن موت احلقل

 
 رغبات

 كريا  عاصفة هوجاء
 من مكمنهاتتعر  

 تلك الرغبات اخلرقاء
 ق نافذة األح  تصف  

 
 واحد

 الواحد يف العيون غءك   من  
 وإنك األوحد يف القلو 
 ياأيها املبحر يف ال با 
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 سهوا

 سهوا
 تلك الدنيا

 تسق  يف حل 
 منقو  يف قطرات الليلك

 

 عثرة

 أحجار الصمت ا امث يف صدري
 تتعثر باخلوف
 تغري 
 

 البحر

  ازلتكككككككككككككه  نكككككككككككككو غ إنكككككككككككككه البحكككككككككككككر
 

 فت شككككككككككككى بقطككككككككككككرة مككككككككككككن هبككككككككككككاء 
  يسكككككككتميح ال كككككككوق الكككككككذي مللمتكككككككه 

 
 نظككككككريت أن يعككككككود بعكككككك  اشككككككتهاء 

 
 

  لتتيكككككككككككككه الصكككككككككككككحراء فيكككككككككككككه ربيعكككككككككككككا
 

 أو يككككككككر  وجهككككككككه مرايككككككككا السككككككككماء 
 
 

 

 الزمان

  مبحككككككككر يف اخلكككككككككواء هككككككككذا الزمكككككككككان
 

 مبحكككككككككر فينكككككككككا منكككككككككذ كنكككككككككا وككككككككككان 
 سككككككككككككادر اليككككككككككككرو  عنككككككككككككا فكاكككككككككككككا 

 
 مككككككانأيكككككن مي ككككككي وقكككككد فقككككككدنا األ 
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 الليل

 هذا ال ي  املتعب ذو الظهر األحد 
 يدعو  الناس الليل

 قبل طلو  ال مس يرا  الناس
 يهدي قب ته للبحر

 حيل  أن النورس غا  وراء األغنية األحلى
 تلك إذا غناها شي  حم  الظهر
 ميكن أن يرجع طف  حيبو كالفجر

 
 قبلة

 النخلة التطبع قبلتها
 فوق جبي 
 إال عند الفجر

 
 لحجرا

 الينطق احلجر  
 إال على القبور  
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 اختالج

 ورود الصبا  تطء
 لعيّ  مثل الفرا  اخلجول

 
 حياة

 ليلكة يف قليب
 أصغر من قطرة ماء
 بل أصغر من ذرة رمل
 إذ تتملى عينيك

 تصبح أك  من كل العال
 

 بعد

 لقليب امتداد
 وللصمت عطر يفو  القلق  

 وعيناك مرسى
 فق  ليل ك يب األ وقد ال 
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 ملجأ

 تك  ر عن ناهبا الريح  لفي
 غء ذاك اخلواء البعيد  ن ملجأ  أم  

 
 لهاث

 منا  طف الصمت األموات

 فعلى ماذا نله   ن األحياء
 

 شرفة

 عن بعد يسكن ليل

 ميتهن الكون
 عن بعد آ ر يسكن فجر

 ميتهن العني
 كانا يف شرفة قليب يلتقيان

 
 سعفة

 سعفات الكون اهتزت
 سمات الرو حني التفتت ن
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 قصيدتي

 قصيديت الي هجر ا على العيون

 هذا املساء تصبح األشياء
 أو رمبا تكوهنا األشياء فيما بعد

 أمامها
 وجدت نفسي جاثيا
 أسأل أن تكون 
 وحدي أنا

 واحدة   لو حلظة  
 وحدي كما من قبل قد عهد ا

 أو تصبح األشياء
 

 شمس

 اق  ريش ال مس على رأسييسَ 
 ي وجهيأ فيت براحة كف

 أين سيم ي الليل وقد وجد املأو 
 يف كفي منذ سنني 
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 تصرخ مقبرة

 ما يف زاوية  
 يدعى وهل النسيان من واد  
 :مهملة جا عة تصرخ مق ة  

 حر   أ    العال يف سل   
 بعد  فأنا ل يد ل جويف جد 

 
 غربة

 اآلن  
 زمانا وكنتم  ي ارك  العال عينيك  

 أرفل بالغربة وحدي
 

 الخوف

   جاء اخلوف ب  أقنعة  وحد
 ح  على صدري

 مثل الصمت ت  وتفتَ 
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 األرض

 األر  الي
 ري على الورق  غ  رمستها يف ص  

 متددت فأصبحت
 هي األزل
 

 ضجر

 ضجر
 يتسلل من ينبو  جمهول

 يسكب فينا بع ا من حسه أو
 ينكر بع ا من حدته فينا

 وي م  بالص  بقايا  األ ر 
 

 حبك

 حبك مينح 
 األبدية أعرا  الكون

 
 
 



146 

 ثنائيات
1 

 فككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاخلواء أدركيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   
 

 وطكككككككككككككككككككككككككن ضككككككككككككككككككككككككككل الطريككككككككككككككككككككككككككق 
  وانثككككككككككككككككككككككككككككككككككككري  يف الف ككككككككككككككككككككككككككككككككككككاء 

 
 نغمكككككككككككككككككككككككة تنعكككككككككككككككككككككككي ال كككككككككككككككككككككككروق 

 
 

2 
 فالفنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاء أن ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككري 

 
 كوككككككككككككككككككككككككب حكككككككككككككككككككككككويل يكككككككككككككككككككككككدور 

 فككككككككككككككككككككككككأر  مح ككككككككككككككككككككككككى الق ككككككككككككككككككككككككاء 
 

 أينمككككككككككككككككككككككككككا سككككككككككككككككككككككككككرت تسككككككككككككككككككككككككككء 
 3 

  امنحيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  للصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككبا 
 

 قبكككككككككككككككككككل أن يصكككككككككككككككككككحو الزمكككككككككككككككككككان  
 
 

 وانزعككككككككككككككككككككككككي عكككككككككككككككككككككككك  ا ككككككككككككككككككككككككرا 
 

 عهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد ود  وأمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككان 
   

 نائيات القلقث

 وكان قليب زورقا أسلمت   للقلق
 يستعذ  الغرق
 وهبت  ل رق

 وكنت وحدي شاهدا
 إذ را  قليب حي ق
 أسلمت  للقلق
 وهبت  ل رق

 وقد نفت  الطرق    فأي در  أقتفي
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 شواهد مشاكسة

 امل مح مبه    يو    يف ذات  
 صحت مديني على
 ماي به النعيق
 فأبصرت
 املق ة القدميةشواهد القبور يف 

 مواقع القبور ا تبادلت  كأهنَ 
 تربعت على الق  الذي تريد فكل صخرة   

 
 قصة القمر

 تلك الليلة كان القمر الرا ع مصلوبا فوق األنظار
 إذ يغ ى العال شيء ما يقد  فيه

 ما أبعد تلك الصحراء صا  غرا   
 ا سر الطوفان وأسأطء إليها إن غا  املاء 

 حلظتها
 ا أن القرص األشقر قطعة حلو قرد يهمه   نَ كان ال

 من الريح : ذا حقل لل سي  اصفرَ ومحار قال  
 والكلب حيد  نفسه: آ   ماأقسى ا و  مّت يسق  قرص اخلبز بقر  

 النحلة قالت: ذلك حقل من زهر أصفر
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 ميكن أن أصنع منه أشهى عسل يف مملكة النحل
 أما أغ  املخلوقات فقد كان ا نسان

  يك يف  نه ذاك القمر الرا ع إال ربال
 وإهلا لإلهلا 

 أما بعد فقد داسه باالقدا 
 

 درس فيزياء

 أستاذ الصف يقول  
 يطول ويف احلر   املعدن يقصر يف ال د  

 فرفعت يدي ألقول
 ذاك ضمء ا نسان

 يتقل  بالباطل أو يتمدد باحلق  
 غ ب األستاذ وعاقب 

 لسوء الفه   بالطرد  
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 ساليأ

    عاجل
 ع رات القتلى وم ات االش ء

 قنبلة كانت ت ب  يف حاوية األزبال
 أو يتثاء  بني الفينة واأل ر  زلزال

 ولعل امرأة راحت تت ظى بني الناس ل   يدركها سن اليأس
    عاجل

 باألمحر ذابت كل األلوان
 وأنا أحب  عن ذكر 

  ر  من فوضى األلوان فتحيي أش ء األمس
 حيكمه النحس يف بلد

 نفس ق  زه  ماأسهل أن تم 
 رأس ع  قط  يم ماأسر  أن 

 الحول والقوة إال باليأس
 الحول والقوة إال باليأس
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 أرنب

 ذات ال فة امل قوقة كاألرنب
 الوردة أ  أي من أزهار الص 
 لن مت ي يف رحلتها لل مس
 كانت تعثر يف حقل األح  

 
 نجمة

 هناك يف ذاكرة امليا 
 ة تطارد العيونع مة لنجم

  ر  من ق ر ا
 فتنزل النهر الذي

 يصب يف القلو 
 

 الليالي

  كككككككككككل الليككككككككككايل ل تعككككككككككد تككككككككككدرك 
 

 مهمككككككككا تطككككككككل  يف عككككككككزلي البعيككككككككدة 
 
 

   طككككككككككككككككككاردت  وحككككككككككككككككككدها فككككككككككككككككككأي هن
 

 جديكككككككككككككككككدة محاقكككككككككككككككككة وارتكبكككككككككككككككككت 
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 فبراير

 يف الثامن من ف اير شهر املوت
 ل تتخ  ال مس إىل ضيعتنا

 حل اخلوفكانت عالقة يف و 
 وعلى مقربة منها صبح ضاو  

 ت اشقه الغربان
 

 أرض

 أر  ما
 كحصان  مح  

 من عد   
 حلياة التفى
 

 خارطة

 بقد  الرشيق
 مييل  وك النسي 

 جرت حلظة   فأي  
 بينكما

 ل مسي الوجود يف  ارطة جديدة
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 تمرد

 وأنا طفل  
 كنت أ ن االمساك الزاهية األلوان

 ت يف حقل املاء مات هبطت يف النهر فتاه
 كنت انا عكس النجمات أهاجر فوق الغي 

 
 فناء

 كما على جدار قليب يصعد الربيع
 تسلق الفناء
 

 قابيل

 يف يو  ما
 أقبل أّول من نفذ حك  ا عدا  على األر 

 قابيل ملاذا ج ت اآلن 
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 لحظة

 اللحظة البعيدة القرار
 ضفدعة جاحظة العينني
 تقفز من على يدي

 هاربة  
 ة اخللودل ك

 
 رجاء

 التبعد سلطانك ع 
 -ل ن جاءووا -فالباقون

 سءحيونك م 
 

 فراش

 قليب
 مثل فرا    

  د العال يصغر
 يصبح جنحا
 والقمر الرا ع

 مصبا  من بعد   وحمال
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 سنبلة

 يف زمن ملط  با و 
 أحو  الدنيا إىل سنبلة الفناء ما

 
 اختالط

 عاملة املقهى
 للون  أ ر  حتمل ذات ا بني أباريق  

 وضعت إبريق الوقت على رف جمهول
 منها  ري يف ضجري  أيٌّ 

 
 ظل

 كان أصل امليا 
 كان أصل ال جر
 ذاك  لي البعيد

 
 حقيقة

 احلقيقة جنيب
 تله  عارية  

 سنان احلا   متتد إىل ثو كانت أ
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 سكون

 وحد  السكون
 يسكب احلجر

 
 طهر

 إهنا حلظة األرق
 ل تمد نس بعرشها

 حينما هوت مرة  
 عت  وها العيونأسر 

 
 مفاجأة

 ل نلتبس
 ليست هي احلادثة الوحيدة

 فدا ما
 من حيثما ال تسب

 تفقس الدقا ق األ ءة
 عن قدر   
 م و   

 تلطخت بعرسنا يدا 
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 ملل

 يف ساعة الغرو 
 أقدامنا تلتق  ال وار  البعيدة
 ل يبق غء موجة ا راد
 تد   و واحة ال يا 
 ة العنيدةياأنت يا أيتها الدقا ق الوحيد

 تكدست ألميّا حمطة  
 عقار  الزمان 

 
 خوف

 قهقهة
 تتسر  من شباك جمهول
 أو شرفة    غابر

 تتفتح يف الليل الغارق بالصبار
 هذي املرّة

 ليلتنا املنسية فوق األعني
 با  الليلك التفتح
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 رحيق

  حيثمكككككككككككككا تكككككككككككككذهيب فثمكككككككككككككة دنيكككككككككككككا
 

 مكككككككن رحيكككككككق يككككككككاد يسككككككككر فينكككككككا 
  

 العالم

 لهصدأ غطى العال ك
 مطلو  م 

 يف ب ع ثوان   أن أمسح
 وجه الدنيا
 

 خلخال

 للغيمة  لخال  
 يف  عي  عن بعد

 
 ترتيلة

 طو  له من أرق   
 -مهما طال –إن كان هو املنفى 

 عينا  املدن التع 
 الصحراء له وجه

 والصمت أياد   وسيوف  ودرو  
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 قد يع  و ا
  سا
 جسدا
 را حة  ما

 طفالكرة  ت تاق إىل رك ت األ
 إ  فارقته بع  الوقت
 فوجدته يف أوجه كل الناس

 طو  ل رق املنفى
 طو  له يف كل البلدان

 
 حلم ما

 ل يبق يل سو  سرير من مطر
 وبعد حني  لع السماء ثوهبا من ال با 
 وترتدي ق دة ال موس والنجو  والقمر

 كيف إذن

 تزور 
 ياحلما معلقا على خالب ا ال 
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 قراءة

 الع عينيكحني أط
 أعرف أسرار الدنيا

 
 نهاية

 ليس ا نرال األمحق
 من أعلن وقف احلر  املسعورة

 بل هي واحدة من ذاك الدود األعمى
 كانت تقرؤ يف ا ث  اليابسة املنخورة لون ا و  

 

 شعري

 ثه عن نفسيال عر أحد  
 ث  عن     فيحد  

 غا  وملا يرجع
 أو زلزال  
 يو  للدنيا يف آ ر يف أقصى األر  سيحد 

 فأ ل أثرثر عن نفسي
 ويظل يثرثر عن غءي.
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 وجع

 وجع العال قد يصبح يف يو  ما
 أك  من وجع   يف س  

 

 خواء

 طوي 
 وقفت أما  مرايا اخلواء

 أحدق فيها
 طوي  طوي 

 فل  أر وجهي
 ولكن

 رأيت وجوها
 هبا ي ار إيل

 

 الحقيقة

 عجوزا عرفت احلقيقة
 تطل عليّ 
 بوجه قبيح

 ا تطلويوم
 بوجه فتاة  يل
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 المحال

 أعلنت ا ال عليك  
   إليهوقد سبقت  

 فانسكب الوجود
 

 تأمل

 من يدرك 
 بالصمت سواك

 
 انشطار

 من جرحي الغا ر يف عمق املاضي
 ل تيبس إحد  القطرات
 أحد األيا  ان طرت

 يغزو  حلما  
 إذ أوغل يف النو 
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 قراءة

 من يقرؤ الدمو 
 العيونحيّس أن دمعة حبيسة 

 متلملت
 فانفجرت
 فكانت احلياة

 
 لقاء

 الكلمات املغرورة يف حقل األفكار
 ستحاول أن  ر  م 

 تت شى
 وتغيب

 التدرك أ  البد وأن ألقاها يف يو  ما
 أتعرّفها عارية أ  ذات قنا 

 اآلن أ  الغد  أمس
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 الشمس

 كل صبا  ت ع ال مس حقيبتها
 جنيب

 فأمد يدي
 أسرق منها شي ا ما

 كن الشك يساورهال
 إذ تفعل ذلك يف اليو  التايل

 
 مداعبة

 ال مس تقول تداعب 
 ال تبعد  لك ع 

 هو مرآيت
 أبصر فيها

 وجهي املاضي واحلاضر واآليت
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 صمتي

 صمي  لق أحياء كاملة
  الية من ن ات اخلوف

 يف صدر الصحراء شهقة حقل قطرات منه تداوي العق  وتطبع
 صميأي شفا  تلك ست ر  
 أ  أي عيون 

 
 غريب

 حبلى املدينة باملساكن وال وار  والطيور
 بالصمت والصحف القدمية وامل اة املتعبني وبالك   السا بات

 إال أنا....
 نظرت إيّل فأنكرت

 شكلي الغريب
 

 الطيور

 راحت حتلق من جديد
 تلك الطيور العا دات مع الغرو 

 ملا رأت
 شجر الصبا  وقد متاد  يف ا مو 
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 ردب

 الشيء هناك
 فكما عصفور يلتق  ال د مبنقار 

 التّف على  سايت
 

 وقفة

 وقفت تراود  سا
 على ال وء دهرا

 وقلبا
 على احلب ص ا

 فأما وقوفك عند الديار
  بعيد    في   فذاك جمرد وه   
 

 خطوة

 فبخطويت ت ب  الظلماء كل الدرو  تلفتت ومتلملت
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 غير بعيد ظل

 لنميمةغء بعيد حي  تقبع ا
 وتمكسر اهلواجس

 أجلس يف  ل ال كوك وحدي
 

 عني حلم

 كل األضغا  انصبت حويل
 مازلت أقارعها

 وعيون الناس حتملق  
 مازالت حتل  ع 

 
 نظرات

 من األفعى وكما يكمن ت ز  الس   
 استدر  بع  النظرات

 
 زائر ظل

 ماذا أهدي  لي الزا ر يل
 من دون ال مس 
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 وجهي

 كل صبا  ومساء
 م  يف وجهي املرآةتتم 

 
 إذ الليلك

 الليلك إذ يسري
 يتوغل يف األشياء ألكثر من معى

 
 الطاعون

 أمواتا أصبحنا
 فالطاعون غريب يبح  عن مأو 

 
 تربص

 ي ب  من أول حلظة
 اليو  القابع يف وكر 
 آ ر ثانية من عمر 
 ينق  علينا

 فء  أش ء  فينا



168 

 جثث

 يف يو  ما
 قودةسنغادر كي ندفن يف ذاكرة مف

 
 وهم

 عند اليقظة والنو  يظل ي حقنا
 وه  يدعى وطنا

 
 الخوف

 وحد  مي ي اخلوف
 يغزو العال من دون س   

 
 صخب

 إعتاد على أن  لع معطفه أو
 د من كومة شعر تس  صلعته أويتجرّ 

 يوغل يف نومه كالعاد 
 كان ال ار  تلك الليلة يف وضع آ ر
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 محراب

 يف حمرا  الكلمة أجثو
 يف وطن صار قصيدةأتعبد 

 
 رغوة

 مبهورا بالرغوة كنت
 أما حبات ا دري على وجه املاء فقد  لت

 ت اق  يف كفي
 

 سجن

 يف الغرفة وحدي
 تنسا  العتمة من حويل

  س ما تتلص  من ثقب ما
  تلس النظرة يل

 فأهش بعيدا أضغا  األيا 
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 غياب

 مثلما
 دمعة ع ها غادرت

 لأنت لكن هو الدمع مي ي ويأيت فه
 ترجعني 
 

 بسمة

 ها على ال فا الي تركت   بسمتك  
 تلفعت هذا املساء بال با 

 وقت ترجعني فأيَ 
 يل أنا فتصبحني  

 وحدي أنا من دومنا شريك
 األوها  وال با  واملساء فتعجز

 أن تقتفي
 يف الوجو  امللقاة   ك  بسمت  
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 بأي وضوح أكذب؟

 سيديت
 مانالر   يسق  يف قليب الصمت كحبات  

  دع  أبدا عيناي ل
 إ  أبصرتك تأتني إيَل بثو 

 أزرق مثل شجو 
 وكان الصمت إىل اآلن يغازل عي   أبصرتك من قبل 

 

 التفاف

 كص  العناكب تزحف  و ال حايا
 ستهر  فينا الدقا ق  و الفناء

 

 النذير

 م هد   ل يبق أي  
 ه القد مكان  

 الناس واألشجار والصخور
 اوآ ر الذين غادرو 
 شواهد القبور
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 دقة

 ألن  ابتعدت عن
 دقا ق  ت كلت على ا دار
 رأيتها وادعة أو قلقه  
 جنا نا رأيتها ورمبا
 م انقا معلقه  

 

 نسيان

 مرات  
 جاء اخلوف وحيدا

 كان العال ينسا  وقليب
 مرات  

 جاء احلزن وحيدا
 أي ا

 كان العال ينسا  وقليب
 إذ

 جاء الصمت وحيدا
 ما قليبكاد العال يغويه فأ

 فالذكر  كانت توسعه ع قا
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 النسيان

 يزور  بوجهه ا ميل
 يتبع 

 على رصيف رغبي يلقي
 حبمله الثقيل
 ساعتها مينح 

 عواملا غام ة امل مح
 

 الحقيقة

 احلق  الصدق  األمن
 أمرا 

 تغزو العال ل نألفها من قبل
 

 الكسل

 مثل الق  املتعب
 يلعق كفيه ويلقي
 ورأسه قر  النار ويغف

 
 



174 

 الوحدة

 أرق  صمت
 ألق  حزن

 يله  عند البا 
 

 قطرة

 قطرة ماء  
 ت حويلنطَ 

 كانت كاخلفا  حت  على وجهي
 

 مفتون الليلك

 الليلك مفتون يف عينيك
 من أجلهما ينسا 

 
 القمر

 هو القمر
 صحيفة السماء

 تفتحها عيناي يف الظ  
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 الغبار

 يأ ذ 
 لعال بعيد

 ميسح عن أفكاري احلزن
  ك   ي وأرا 

 خليال ما
 فوق جبي 
 

 الظالم

 ل نف ق
 أعرفه
 أملسه
 أدركه

 فقد يكون حلظة
 هو اللقاء والفراق
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 الطريق

 قاذوراتأسنان ...
 أ  خلب من ماتوا

 ينهش أقدامي شيء ما
 

 العاصفة

 راقصة
 يف ملهى مقطو  الرأس

 تركل من دة
 أو

 تصفع وغدا شاكسها
 يف اخلار  تقلع بع  األشجار

 
 رسالنو

 ل يطلق أغنية
 هذي املرة للموت
 كان ميوت بصمت
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 حرباء

 حرباء
  لعت كل األلوان وجاءت
 مثل الغربان بلون الليل

 
 مسمار

 مسمار مغروز يف نعش اخلوف
 صدري قافلة مرت

 وأنا مغروز يف أفق ضا ع
 

 جرح

 ساعة  أهر  من نفسي
 أجد العال مرميا
 فوق جراحي
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 الفتة

 الفتة
 فوق احلا   تغفو
 تبحر يف وجهي
ه آ ر  وتعود بوج 

 بعد سنني  تتأمل وجهي
 كنت صغءا إذ ذاك وكانت تغفو
 أ  مازالت تتذكر وجهي 

 
 دمية الطفولة

 ذات مساء
 رأيت دميي الي ا تفت

 ول تعد
  تها

 منهكة
 جاحظة
 متعبة

 ناقصة األطراف
 يلهو هبا طفل ب  يدين
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 الحلم الحرباء

راود  يف اليقظة  والنو  حل   حرباء  
 من حويل الظلمة كانت

 مثة سكني نطت من حويل فانغرزت يف صدر الظلمة
 صبح اليو  التايل

 كانت يف املطب  سكني اخلبز حت  على كفي
 فا تل  اخلبز بقطرة د   

 
 ذاكرة البحر

 النورس ذاكريت
 قال البحر وأوغل يف قافلة الصمت

 
 مقاربة

 كما الربيع مثقل بالورد والعواصف
   أنا باللحظة البعيدةأكون مثق

 
 سقوط

 احلجر الذي مع السيل هو  من ا بل
 السقو  قا بقليب حلظة  كان معلَ 
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 حضور

 قاتلي
 الصبا  تأيت مع  

 مفعمة باللؤلؤ القد 
 

 الشمس

 يف حلظة الغرو 
 ت كنا و جر السماء

 فتنزل امليا 
 تغفو مع اللؤلؤ واملرجان
  جرنا وت ك الف اء

 لفناء يف الف اءألهنا التأمن ا
 بل تدمن الفناء يف ا ي 

 
 نبوءة

 قصيديت تقتل 
 عرافة السطور قالت
 وا سرت يف زمن بعيد 
 من فزعي مزّقتها
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 أحرقتها
 قصيديت الوحيدة
 وبعد نصف قرن
 عند ارتقا ي امل نقة
 يندفع ا  د
 أمسعه

 يتلو على مسامعي القصيدة 
 

 ظّلي

  ّلي
 تعبهتم 

 ثقله أقدا  املاشنيتم 
 يسأل  أن ألتق  الليل قلي 
 فهناك وال َل سواي

 ميكنه أن  لس بع  الوقت
 عنه وقع األقدا  ينف م 
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 وقع

 ال ار  يبح  يف قدمي
 عن وقع ما

 ن أسر الليليطلقه م
 

 الخوف

  اطب  اخلوف وقال:
 ما هل آتيك ب كل  
 ترغبه أحيانا
 حوتا
 قاطرة
 سفنا
 سكينا
 حادثة
 امسّ 

 شي ا ما...
 اللحظة ل  طر يف بايل األشياءيف تلك 
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 سفر

 الصورة الي
  تها على ا دار

 باهتة
 صفراء لّفها الغبار
 بل جسدي

 حقيبي يف السفر البعيد
 

 ثمة وجه الندى

 عصفورة عمياء
 كان الند 

 حي  فوق ع ب روحي حلظة الصبا 
 ألن  وحدي أنا

 وحدي الذي يعل  موته الوشيك
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 فراشة

 فراشة
 ة ا نا بنفسجيّ 

 حت  فوقي  لسة
 كانت على رأسي أفا    

 تنف  اللهيب
 وكنت موثوقا  إىل الفراغ 

 
 لو

 قمّد خلالفت النو  ق  لو كان قميصي من أر  
 أو ألقيت على حجر  

 بصري
 قوافل من نور النبجس الليل

 لو أنزلت الرغبة عن قليب لت شى العال يف ال شيء أقس  أ  إ 
 ...إ  أقس  لو
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 نم

 من يسكن القصا د الي
 تعلقت هبا القلو  

 من زعز  الزهور من عروشها
 مث استو  على الطيو  
 من يسجد الليل أما  شعرها
 ممت قا سواد  األصيل 

 – ب  مناز    –من أعلن الع اق أهنا 
 مليكة الوجود 
 من عندها

 نالغي  يع حقد  نم 
 ناوكره  
 ناوبغ   

 فيصبح احلب ب  حدود 
 يا فاتني  واك  من ياتر  س

 من ياتر  سواك 
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 انسى

 أمحرم 
 أزرقم 
 أ  ر  

 ت غل  األضواء فأنسى

  لو من أي  كان   ال ار    أنسى أنَ 
 

 رحلة

 قدمي امتصت كل ال ار 
 مبنا ر شّت –كعيو    –متخمة  كانت 

 ترتاد طلوعي
 كل صبا    ومساء

 
 طفولة

 حني أحن إىل رؤية شكلي
 وأنا طفل غ 

 من صور املاضي الأنظر يف أي  
 بل أنظر وجهي يف املرآة
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 رهبة
 الأ  ى زمنا قد يأيت

 أوال يأيت
 يقلق  املاضي أكثر من أي األوقات

 فأنا أعرفه اليأيت

يف حلمي  لكَن خالبه مازالت ماثلة  
 

 أسر
 إذ نصحو

 نصبح أسر  ل ح  
 وإذا نغفو نصبح أي ا اسراها
 أبدا ل نقطف أيكّا   منها

 ة أو يف النو اليف اليقظ
 

 كابوس
 غربان    ر  
 ونوارسم سوداء  

  ث  طول الليل على صدري
 يف الصبح أر  حافلة  مح  و النهر
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 أبصر زلزاال يقعي يف أقصى ال رق
 كيف تسلل من صدري حل  الليل إىل الصبح  

 
 ظلمة
كاحلرباء  الليلة م

 حني ترا  أتأمل فيها
 اهاحّت أغفل عنها حلظات  فأر  تبدو حالكة  

 تبح  عن لون يقبع يف

 زاوية من رأسي املثقل بالنسيان 
 

 دهشة
 من أجل ال شيء
 نكتب شعرا
 حين ذ  
 نبصر أنا

 أصبحنا يف دا رة األشياء
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 مواقع
كثءة متوت  قصا د  

 وبع  شعرنا ميوت ل بد
 فرمبا الي متوت

 التستحق عال الفناء
 ورمبا الي تعانق اخللود
 التستحق أن تعيش 

 
 ضاألر

 األر  ستنز  رونقها
 إن ل تعطش شعرا

 
 حسن

 بالفتنة مغمور   بصري
 حياصر  باحلسن وال ك  
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 حيرة
 ال أدري

 أد ل غابات اللؤلؤ أ  غابات العطر 
 

 عرش
 من دون  يع األلوان
 احتلت عيناك األزرق
 عيناك سرا 
 يتخلى ع 

 والعال يدنو م 
 أتر 

 لوان  راودتا الدنيا أن تتخلى عن عر  األ
 
 تيه
 يف يو  ما

 كان األ  ر  يطا مربوطا يف كفي
 رحت أسء ومازلت ول أعثر

 حّت اآلن ب  ر ذاك اخلي 
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 تذبذب
 أ  اخلوفم  ال ك  

يغرزها الصمت بصدري    ناجر  
 

 هجرة
 ل أد ل يف عهدي املاضي
 إن الطء ورود الريح
 والورد طيور الرو 

 
 دعاء
 احلب لك
 وا د لك
 يامن ير 

 هلك أعيش إنأ  
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 تحذير
 حذر  نب ي

 قال هواك له أول ال آ ر
 قلت وقليب أي ا
 الأول أو آ ر له 

 
 فتنة

 الصمت ثقيل لكن
 ماأ له إذ ينطق يف عينيك

 
 الماء

 كان املاء سراويلي
 ها أنا أ ر  منه وحيدا

 
 كبر

 إذ تصغر يف عيّ  الدنيا
 تك  يف قليب
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 منية
 بل أنت وليس الفجر

 يف قليب من ي رق
 

 كارثة
 العال ضب   

 يف سي  ي و  فوق النار
 كنت أرا  قريبا من جوعي

 
 ديناصورات

  رجت كالديناصورات اللحظات األ ر 
 تتأب  كل منها كهفا وانطلقت  وي
 بني خالبها صرت بعيدا عن زم  

 
 أسماء

 من قبل غزانا وه 
 مسينا  اخلوف

  ن اآلن إليه نسعى
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 تجاذب
 فثمة قليب حي  حي  احلزن
 

 تفرد
 يو  يسود الفر  الدنيا
 وحد  من دون احلزن

 إذا   
 ستكون املأساة الك   يف ذاك اليو 

 
 غناء

 غنت الفجر كما عاشقة  
 من  لف ستار احلزن إىل عاشقها ا هول

 ولقد  ت   أغنيي
 لوال أن ضر  احلزن على قليب موال الصمت 

 
 لون
 بل

 أقذف بال عر على األر 
 ا معى يتأرجح بني األزرق واأل  ر فينوء هب
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 وضوح

 ماتعجز عنه األفرا 
 قد يفعله احلزن

 
 ذكرى

من يغرق فيه املاء  اليذكرم آ ر  

 بل أوّل غرقا 
 

 إزميل

 أحفر يومي يف أمسي
 وغدي إزميلي

 
 ترادف

 مهما بّدل  من سحنته أو
 غء من شكله أو

 بدلت ه السوداء  ليلبس أ ر 
 محراء و  راء وبي اء

 ما.....مه
 سيظل هو احلزن األوحد فينا
 ونظل ن حقه يف أي مكان



196 

 انعتاق
 م ن  يطلق قدري حبك..

  مملكة الع اق غءك ياذات احلسن الباس   له يف
 

 خيبة
 عادة   

 نكتب  يبتنا بالصمت وننسى
 السّر    أنه أكثر ما يف ي
 

 بشاعة
 أبدا  

 قات ت اء ر عن أب ع نا   أّي األو    كإّن األفكار السوداء تم 
 

 بريق
 منذ م يني السنوات

    مات
  اآلن مبيتته ال اقة ل ك   يأتي 
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 عنكبوت
 ال مس عنكبوت

 ت ّدنا  يوطها
 وعندما  وي لكي تقنصنا متوت

 
 لسعة

 بالغيو  السماءم  البد أن تلتحف  
 ألهنا   ى على القمر
 من لسعة العيون

 
 وئام

 األفعى  العقر  والق 
 ا تلفوا

 منه  صاحبه أدمى كل
 حني اجتمعوا يف زمن  ثان

 ومكان  جمهول
 كانوا يعتنقون 
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 تمرد
 ما حان الوقت ألفتح صندوق النسيان فألقي فيه

 ذكر  تزعج 
 فهناك م اهد تأ  أن تدلف فيه اآلن 

 
 الوقت

 علّي كتمسا     لتفّ الوقت ا
 ينق  على طء   

 ح  أما  النهر لينقر بع  املاء
 

 معرفة

 لظلمة بع  النجماتتتخب  يف ا
 إذ تعثر   بعد م يني السنوات

 تسأل :
 كيف أراها اآلن 

 لك ...
 الأملك أي ّ طا   للموتى

 ف    عن أنكّي
 الأملك أي ّ طا  ل حياء
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 الكون
 الكون خطو  قد 

 ينثر  م محا من ضجر
  ّ  أن تنتهك ا ال

 تعانق ال ا    تزل السماء كي
 

 القبر
  اق إ  مسيته

 قال املوت عن الوحش الفاغر فا :
 جسد يكفيه

 جسد وحد  يكفيه أبد الدهر 
 

 حزني
 حز  القابع يف احلاضر واآليت
 اليدري أين يطّوف  

 لكن
 حز  املبثو  بأنفاس املاضي
 يأ ذ  كال مس إىل

 مسوات متت ق األلوان هبا عزلتها عن بعد 
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 بذرة
 يوما

تصر النار إىل  رة   م
 يوما

تز   ل احلزن إىل بذرة م
 ا مرة  بو فينا ومتوت

 والبذرة ترحل حّت أقصى عمق فينا بسكوت
 

 رهان
 راهنت عي  مرة
 على مساء  طرت

 دانية القطاف بالنجو 
 وفجأة
 وجد ا

 تأوي إىل قليب الذي
 تناوشت
 أش ء 

 خالب الغيو  
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 نوسان
 الأدري

 غول أ  وعل
 يأيت  وي

 أ  وردة عباد ال مس
 

 ثالثيات
 للصمت ث   عيون
 واحدة تنبع من قليب
 األ ر  تينع يف احلزن

 وأر  ثالثة األعني توم  من أقصى الكون 
 

 ثنائية
 للوردة وجهان

 وجه ي حك عند الفجر
 والوجه اآل ر منثور يف قليب منذ قرون
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 بعد
 الشكّ بأنك يف قليب

 هل  رفك الصمت بعيدا ع  
 

 مرجان
 يف ال ّ رأيت املرجان

 حزنا و االيقطر 
 بالصمت يلوذ 

 من قبل رأيته يف البحر حيدث 
 عن سفن نطقت

عن لغة املاء   يف ال ّ بعيدا  
 

 محاورة
 ال مس تناجي البحر الغارق يف األح  
 رغ  البعد ورغ  الصمت ورغ  اآلال 
 أنزل فيك والتدري كل صبا 
 أصبح واحدة من جزر شّت
 التقدر أن  لعها منك 
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 رفواليع يعرف من
 أمس  لى الغي  لعيّ  بأشكال شّت

 صور ووجو  تعرف 
 حّيت  مث انصرفت  مسرعة

  تصر اآلفاق إىل دنيا األح  
 ذات األشكال اليو   لت

 التعرف 
 ل تتلفت   وي

 كانت مت ي مثقلة باحلزن إىل حي  ا هول 
 

 غناء
 ال مس تغ 

 لوال الثلّل ولوال ال يب ملا
 آوت  عيناك حبييب

 
 فوضى

 سيان لدّي بأن ألبس قبعي
 أو نعلي

 إ  أسعى يف أر  التعرف رأسي من قدمي
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 صدق
 أص دقم تلك البسمات

 ماتعلو لثوان   
 قبل املوت ال فتني

 
 ليلة

 أية واحدة من تلك اللي ت األلف تراود 
 غامرتم عليها

 فانفردت  أيّامي عّ  
 

 لقاء
 منذ قرون

 تعرف  تلك الفاتنة ال قراء
 ت تقرؤ ع  يف سفر اللي ت األلفكان

 ل أعرفها من قبل وقد راحت تستاف قميصي  لف الد 
 مقطو  الرأس  مدنا تتحد  عن جسد أو تستفي

 ل أ جل أو أنكر لي يت األلف
 غابات رؤوس يف مملكي تتناطح والغي 

 تد ل قصري لي  تفقد عذريتها من
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 وب  رأس  ر  عند الفجر
 الدنيا يف  ّ  

 الدنيا كلّ 
 عذرية أنثى وغ اء

 لكن
 رغ  اخلوف ورغ  املاضي
 رغ  السيف بكّفي

 كانت تلك الفاتنة ال قراء
  وا  حّد اليأس

 بل  تع ق  حّت املوت
 

 ظلمة
 أشياء أ  صمتت يف القبو

 سيفه وحد  أمسعه يف العتمة يبكي مثل الطفل
 يستدرج  الصوت وحني أنء املصبا 

 الأمسع شي ا ق  
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 بركة
 باركت جروحي
 فغدت هنرا

 ولعنت جروحي
 فانتف ت حبرا

 عليها وسكت  
 فجرت ح ا

 وفتحت األر  ول
 أملك منها ش ا

 وحفرت الصمت ول
 أملك فيه ق ا

 كيف أدراي قطرات  جر  دهرا
 وتعود إيل بأشكال شّت توسع  قهرا 
 أشكال  ر  من ذايت كي متنح  عمرا
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 إعالن
 يف ال ار  إع ن

 نزل إع نيف امل
 إع ن يتبع  يف كل مكان

 وأنا أ ر  من بلد النكبة أد ل يف بلد ا ع ن
 

 صداع
 األكفان صدا 
 واألوىل للموتى
 أن يد لوا

 يف صمت أبديّ يدعى الق  عرايا
 

 أمنية
 هل مثة يو  أف ل آت  

 خنر  فيه من صمت  وسبات 
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 قنص
 رغبتنا

 انفصلت عّنا تت ب  فينا
 والتفت تقنصنا

 زمن الفوضىيف 
 كذبا   تمغويه الرؤيا الأكثر 

 
 إخفاق

 ماأغبانا  ن األحياء
 نبصر خلوقات شّت
 تطرق در  املوت

 ونرا  حيّل علينا يف كل اللحظات
 مازلنا نسأل ما املوت 

 
 عشق

 كاملاء هو الع ق
 اليرجع للنبع 

 
 



209 

 عطر
 ذاكرة األشياء هو العطر

 
 مشاهد

 يف صحراء القلب زهور
 الرملوعطور عاذت ب
 أي ا

 بقيا صور  منهكة  
 عاذت  
 

 رفرفة
 أين يرفرف صمت الصحراء اآلن  

 يف ذاكريت أ  أين   
 

 لملمة
 مللمتم الصحراء غريبا عنها

 ووحيدا  فيها
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 نبض
 كالقلب هي الصحراء
 التنب  إال بالبعد

 
 أنا

 كالصمت أنا
 الأنطق إال عن نفسي 

 
 القلب

 إما أن يتقّلب  أو
 يسكن كالبحر

 ال يدعى قلباأو أ
 
 ٍ  تواز

 يغرق مثلي
 يف الليل الصمت
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 ابتهال
 من غءك يأتي 

 بالنبع على صحن نعاس   
 حني األرق املوعود لعي 

 قافلة من عطش يكبس أنفاسي يف
 من 
 

 تعاسة
 ماأتعس 

 خلوقا يف هذا الكون
 األشياء تقاتل  كّل األشياء حبقد  معلن  

 البحر حيارب  بالريح
 بالبحر والريح متزق 

 تنتحر الغابة بالنار لتهلك 
 األبقار جنون مسعور

 يقتل  اخلنزير بأقذر فءوس
 رغ  األعداء فج  ملكّكا أهز   بعد

 ل يتوقف بع ي عن أن ينهش بع ي اآل ر
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 مطاوعة
 على ماألتم 

 حسنك قليب
 فانبجس الصمت غناء أبديا

 اليفهمه إال الطء 
 

 نظر
 أنظر يف عينيك
 فأر  أ 

 بامسي منذ قرون وقرون أهلل
 

 حيرة
 من ضجر ت صدريغءك  قدَ  من  

 وانتف ت
 تن ب خلبها يف روحي
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 وحدي لي كون
 ك  شك  يبدو للكون

 اخلوف املر  الزلزال املوت  ا و 
 ر واألطفال اخلبز الورد السكَ 

 النبع العطش الظلمة واللون 
 الغ ب الرمحة واأل طار 

 نهل أطلق معى آ ر أدعو  الكو 
 أ  هل أمنحه امسي 

 
 هجر

 غاد ر نا الفجر على عجل  
 وغفلنا أنه

 م غوال كان بنفسه عنا
 حّّت أقصى درجات الصمت 

 
 ضد

 منتصف الليل وحني ال ار   لو
 تبدأ تأكل   طوايت
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 عبوس
 كنت أنوء بأكثر من لون  
 وألّن ال ار  يلبس لونا

 وحد  الغء
 راحت أبوابه تعبس يف وجهي

 

 حس
 ا يف شك مماإن ككنكّ 

 يف يه إلينا وجع ا حساس
 فعلى أي  من  وانا
 يتكيء ال ك 

 
 غريبان
 يومي وغدي

 عادا  تزالن الوه  ليجتازا
 حلما مر بعيّ  إىل األمس 
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 لحظات
  وةاللحظات الرَ 

 وجدت قسو ا يف
 مزقه منر ها ل ف        

 أو صيحة عصفور من صقر كاسر
 

 قلق
 مازلنا نبح  عن وقت آ ر

 غر  عناالي
 وثقنا فبأي  األوقات

 وألي األوقات نصلي 
 

 شفقة
 كالقطة تلعق ساقيها

 كان ال ار  يلحس أقدامي
 مث أ ءا  

  لس وحد  يبكي
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 نظرّية
 قالوا:

 إ  أكتب شعرا
 قلت: إذا   إ  موجود

 

 ثقل
 ليل أ رس أبك  أعمى
 ير ي قب ته عن صدري

 لي د ّ وثاقي
 

 وشاية
 يف مدن صماء
 عي  الي

 تنكر  إىل األبد
 وتأنس الوشاية 
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 وحي
 أ ر   و مكان  آ ر
 الينخر  ال وء
 التنخر  الظلمة
 إن ل تعرف

 ذاك مكان يدعى الصمت
 

 الغربة
 وضعت  

وانصرفت    تا   األمن على رأسي الغربة م
 إ  أعمى الأبصر شي ا:

 قال احلزن
 

 سؤال
 أسأل زهر النرجس كَل صبا :

   هله العطر يف ي للقلب وال أّي ممر  
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 مدن
 ال عر النثر احلكمة القص  األمثال
 مدن  من قلق  يف مملكة اخلوف

 

 تواز

يف الصحو  سنبلة  
 أبصرها

 ذ با  يف النو 
 

 الدنيا ملح

 ملح الدنيا اخلوف
 

 مأوى
  تيبء الدنيا يف عي 
 كانت  سا
 وورودا وجدوال
 يف يو  ما

 تركت بصمتها
 وارحتلت

 لل و مساء ملتحف بالث
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 تقابل
 كل مساء  

 تنزل يف البحر ال مس
 وأنا أوغل يف النو 

 عند رصيف البو  ت قينا
 كانت التعرف 
 فأغادر وحدي

 وتغادر صامتة  و األفق ا هول
 

 سحابة
 صديقي السحابة القدمية

بدت  را عة  
 ألهنا

 ل تلتفت  وي
 فل  أعد صغءها املدلل الوحيد

 لقد ك ت  
 وانتزعت من صدرها

 كبة غءي من األطفالكو 
 تغزو هب  مملكة الصراخ
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 بقاء
 الشيء سيبقى غء احلب
 الشيء سيفى غء احلب

 طريق يسلك يف نب ك  فا   أيَ 
 

 خرافة

 أنا احلقيقة الوحيدة الي تراك
 أيتها اخلرافة القدمية

 لست الذي يسلبك ال يق
 بل موجة اخلواء

 

 حظ
 من أفق أعمى
 هبطت

 تتخب  جنيب
 رساءبقع  س  

 واحدة تدعى احل 
 لك 

 ل أعرف أمساء البقع األ ر  
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 اعتذار
 يل

 تعتذر األشياء فما كانت
 أكثر عطفا من  ّلي

 

 ستار
 عيناي ستار
 غطى

 عري الكون
 

 غطاء
 يف الظلمة اليبدو قبح األشياء

 فلماذا
 خن ى الليل 
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 غمغمة
 سقطت

 قطرة ضوء جنيب
 راحت

 تتأمل وجهي
 حلظات
 أفهمها ال مث انفجرت يف غمغمة
 

 أضغاث
 أضغا 
 أنفّ ت وكوابيس

 عن قوقعة ندعوها اخلوف
  لت تتقد   وي

 الصبح يف زمن ل يدركه الليل وال
 

 أزرق
 را حة الكون تغطكّي
 عيّ  فيطغى

 وجد أزرق  لفي
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 وأمامي
 متتّد مساء شّت ب عا ن من ورد

 وضغا ن من عطر
 هل  دع  إحساسي
 يف أن أ ّلى عن جسدي

  حة الكون تنادي مازالت را
 أن أ لع وجهي
 أنكر عيّ  وألقي
 جسدي  لفي

 فلقد حان الوقت ألن
 أحترر من بع ي
 أو أ رد من كلي

 ولقد آن هلذي الزرقة أن  تا  الكون 
 

 ظلي

  لي را حة الكون
 أسكبه فوق اآلفاق لءجع يل

 أشكاال أع قها
 إن تتدا ل  تصبح  

 صورا تبع  يّف اخلوف
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 عقرب
 مس جرادات آ  ال 

 أصفر
 يلمع عن بعد
 وأنا العقر 
 أقبع يف وكر
 من رمل
 أرقبها

 لعا  بالرمل وأبل  
 

 وجه
 ما ل أعرف
 يتبع 

 أما ما أعرف
 فلقد وىل

 وت شى يف رم ة عني
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 فراشة
 سنبلة

 حطت مثل فرا 
 مغرور بالدفء على صدري
 إذ ي ك جنحيه هناك
 يصبح أكثر عنفا
 وأصء رقيقا
 حّت الع ق
 

 الرؤيا ةمملك
 هل أرتّد بصءا

 حني أقّد رؤاي وما أكثرها
 قسرا

 وألوذ مبملكة
 أنت تسودين على عر  الرؤية فيها

 امرأة يا
  جر  عمرا
 وتعاشر  دهرا
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 أحالم
 الأحدا
 غءك

  رؤ أن يلغي أح مي
 

 أنجم

 من سرق األ   إال
 عينيك 

 

 غيبوبة

 الأدري
 ك  ألب  يف عريي

 سنة
 قرنا

  أ  ب ع دقا ق 
 

 الشارع

 لل ار 
آ رم ل آلفه بعد  وجه  
 أكثر مايزعج  فيه
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 أن ي ز منه
 حانوت ما
 مدرسة
 قبو

 ساحة عر 
 إع ن

 أو إحد  اللوحات
 فتظّل تنازع  وجهي
 وتتابع آثاري

 تلصق   الت ك 
 أبدا   

 يف أي مكان
 

 قبعة
 األر  التقطت  لي

  نته قبعة  
 حتميها من وهل ال مس
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 مرة
 لفتي
 مرة واحدةكانت 

 إن أتلفت أ ر 
 لن أمتلى شي ا

 تأمل
 ركلت  ال مس بعيدا

 كانت تتأمل يف البحر لتنسا 
 

 تـفّرد
 وحدي

 يل العتمة والنور
 ماذا يبقى لآل ر بعدي
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 شعر
 قال املتنيب:

 ما أتفه هذا القول
 أيد  يف الرأي أبو متا 
 وكبار ال عراء املاضني

 أما نقاد العصر فقد قالوا:
 شاعر هذا أعظ 
 

 اختصار
ت ص ر النار جبمر    م
 والبحر بقطر 
 واحلب بنظر 
 وأنا بالفكر 

 

 تمثال
 ليس سو  متثالك يف

 معبد قليب
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 صخر مذكرات
 بالصمت الصخر يسجل أشواقه

 والقسوة يكتب أحزانه
 

 امتداد
 حني أكون البدء
  طف  األبصار

 وإذا كنت اآل ر تنسا  األشياء
 ولذا

 حّت أصبحت اآل ر واألول
 أمتد بكل األشياء

 
 ونوم يقظة

 أصحو إذ تغفو الدنيا
 وأنا  إذا تصحو
 هل نت قى يف يو   

 التطويه الصحوة والنو  
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 الشمس
 مثلما

 قّدت قليب
 نصفني

 سأقد ال مس إىل
 أكثر من معى

 

 القمر
 اليسق  القمر

 ألنكّه
 معلق على العيون 

 
 مدن
 إهنا مدن  
 مدية   

 حّدها غاص يف
 ي وغا مستنقع روح

 فتحجرت يف با  إحداها
 لوحة من ضبا 
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 خلق

 ماذا حيد  لو
 غءت الكون إىل حرف
 ال مس ستصبح حرفا

 األر  اخلوف القمر احلزن الليل األشجار ا نسان
 ذاك إذا  يصبح أ ل بيت لل عر

 
 نكران

 يسمع  البحر عن بعد
 يلمس أحزا 

منه  فجذا ما أصبحت قريبا  
 واجتثت كفي  وفه

 للنسيان غادر 
 

 الليل

 الليل  ون
 يقسو

 يفتك كالوحش
 مع ذلك يبقى
 مأو  ل سرار
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 تجّرد
 اللحظة التتجّرد مّ  
 إال حني أوافيها

 حب ور اليفصح ع 
 

 مأوى آخر
 آ ر مأو 
 يف الكون
 باق   
 يف كفي

 اليسق  من وطأة أنظاري
 

 غياب
 مثل لسان يغتال غيا 
 تنهش  هري ال مس
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 توحد

 زرق  يقطر وجدايف فءوز   أ
 يامن يلت  غيابك

 غدا أهلمت  احلاضر أنَ 
 واآلن وماكان

فر جمهول اآل ر والبدء  ملحمة من س 
 

 الساعة
 الساعة باحلا   ال ذت
 تتحاشى نظرايت

 كانت
 متعبة
 صامتة

 تأ  أن     عن ذاكرة الوقت
 

 الصخر
 ومحة السكون الصخر
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 قسم
 والصد 

 ا تفى ما
 منه أو
 ما بدا

 لصمت الريب فيهذلك ا
 روحه

 فتنة للوجود
 بع ه ينزوي يف  بايا النفوس
 وا لى بع ه فتنة للعيون

 
 جمـوح
 النجمة كادت
 تتهاو 

 راحت لكن
 تت ب  بالنظرات
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 المنبع
 ينسى النهر إذا

 غادر منبعه من أين أتى
 ومّت

 ال أكثر من حلظات حّت
  ري م طربا من وجع النسيان

 
 نظرات
حامت ح  ول النارمثل فراشات  

 نظرايت
 رفت حول األ  

 
 مدن
 مدن  

 كذ ا   يدفعها جو  أزيل لعواء مسعور
 تتوه  أ 

 آ ر غزالن الغا  األحياء
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 بوح
 أودعت  األ   أسراري

 ماقبل الورد
 الوردة ردت يل السر

 والنجمة كانت تتجاهل أشواقي
 

 الصمت
 الصمت يعلم  دوما
 أن اخلوف قريب وبعيد

 مبرور الوقت
 ت اخلوف وهادنت املوتصادق

 وإذا بالصمت يغادر 
 ملكان جمهول
 ل أعرف

 أنه اليرغب أن أشرك به
 كونه

 ل ي رك   أحدا ق 
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 حلزون
 حلزون

 طلت من قوقعة تتطلع يف وجهي
 كانت تتصور أ  شجر ينقل  له فوق األر 

 ل تد ل مكمنها
 بل

  لت تزحف  و ا هول
 

 قّراء
 سطر
 حرف
 لف 

 ءأ  صفحات بي ا
 أ  شيء آ ر قرّا ي
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 المسك
 مث    فراغ

 يأيت منه اخلوف
 وحد  كان املسك

 يغلق نافذة العد  املتعب
 

 مكابرة
 قلقي

 يك  إن أقلع عنه 
 

 عنف
 عنف

 نتم   بعدة أشكال
 حينا  

 نلمسه يف عطر الورد
 يف ال وك أحيانا

 يف  س ساطعة بع  األحيان
 ولعله يصبح نوما

 ساقية ترق  وقت املغر 
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 عاصفة تثأر من شبق األر 
 أمرا 
 كلمات
 بو 
 نسر
 شيء ما
 سنبلة

 شياء تتناحر مذ بدء اخللقأ
 قد ندركه يف أنفسنا
 لكن النفهمه ق 

 
 تفرغ

 سأفرغ لل وق حال  
  طي القرون  
 ت ل  العطور   

 وأغم  عيّ  دهرا
 ألحبس

 كل امل اهد حّت
 تفّك الزهور أساري
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 يبكي من آخر
 حممول

 الفوق الدمع الع
 يف البدء البسمة كانت
 والدمعة حتتل اآل ر
 من آ ر من يبكي
 فوق األر 
 ما أعرفه حقككّا   

كر  أ  لست ال خ  اآل  
 
 سّر

 للوردة را حة
 كادت  مس يل

 –وأنا طفل  -أ  
 كنت قريبا منها أكثر

 م  اآلن 
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 حجر
 إذا تلفت احلجر

 فجنه
 يبيح للعيون أن تظّنه

 آل ل ا
 من يرها

 و  أ  يف يقظة  يف الن
 يكن حجر  

 
 تالق
 روحي الي

 توهجت بلحظة الفراغ
 متنع 
 عي  الي

 تسكنها الدمو  
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 تقلب
 ماأعجب الفراغ

 يسكن روحي معرضا
 عن سعة الف اء

 
 النجم المفقود

 كّل مساء  
 تلمس عيناي النج 
 فيه  وال يهوي
 يأنس من نظرايت

 د فك ا
 يغنيه عن را حة األر 

 وغا فجذا ما نا  
 و لى الصبح

 بوعد ميحو آيات الليل
  لت نظرايت
 ها مة يف اآلفاق

 تبح  عن ذاك النج  املفقود
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 مائدة

 ما دة
 تتحول يف أح ا ي مسكّا
  ر  من نظرايت
 يف صورة فطر
 يتناثر حول العال
 يغري الناس بلون زا 
 وبطع  ال طؤ  األفوا 

 
 األرض

 مرات

  طفت نظرايت األر 

 فق مع األ  أ فتها يف األ
 لكن
 المرة

 ميكن  أن أقن   سا
 أو  ما

 أ فيه يف األر 
 قد تبدو األشياء األ ر 
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 ها مة يف البعد
 ل أعرفها األقر  يل
 من كوكبنا املثقل  
 األر  ... األر 
 من مسّاها األر 

 قد التبدو جا عة حّت اآلن
 يف يو  موعود ميكنها أن تبلع كل األشياء

 ج  الكونال مس القمر الن
 كل األشياء سو  روحي 

 
 من غير دموع

 من غءك يلهم 
 أن ال مس إذا غابت

 ستعود إيّل صبا  اليو  التايل
 من غء دمو 
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 وردة واحدة

 ك  نقطف من ورد
 يف ألوان
 وعطور شّت

 ورد أوسع من أن حيصى
 لكن ...
 تبقى واحدة

 اليدركها فن القطف
 

 نقش على ضريح

 ذاك هو الصمت
 نقش

 ريح األح   الصرعىفوق ض
 فامليت الراقد يف

 ركن ما
 من ذاكرة الدنيا

 كان األقد  يف صفحات التاري 
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 خفاء

 أوجهنا تنطق بالصمت
 أعيننا
 أفكارنا
 شفاهنا
 صمت
 خفّي فينا

 يمدرك إال ال
 أن يت شى يف الدمع

 
 تجرد

 إ لع ّ ك إنك يف
 وادي األح  

 وسواء أنذ رك اخلوف أ  احلبّ 
   املاضيف  تنبش جد

 لآل  ر أو حّت لك وحدك 
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 تشابه

 النورس والليل
 كل ي به صاحبه يف أحسن حال

 الليل بعتمته
 والنورس حني يغ 
 أّي   وحد  ي به 
 الليل أ  النورس 

 
 أنا

 ال ك أنا
 اخلوف أنا
 الكون أنا

 وأنا ال شيء 
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 أسماء

 قبل قرون   وقرون
 مسيت األشياء بأمساء شّت

  تار هلا امساكانت تسأل  أن أ
 تتوحد فيه

 فخلعت امسي ع 
 و  يت عليها أن  هل  يوما ما

 
 تعاقب

 حلظة  يرحل عنا الصمت
 يبدؤ فينا اخلوف
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 الغيث

 هل
 نفقه معى الغي  إذا

 ل
 نرجع ل ر  وما  و  

 ماذا
 لو أفقد مسعي
 ولسا 
 بصري

 أو إحساسي
 من يد ل  يف قاموس الغي  لكي أهو  

 
 عاشقة ما

 سنني   ب ع 
 من كلمات   

 كادت تتوار  يف حارات النسيان
 تد ل حانة قليب

 كل مساء   وقبيل الفجر
 تتأب   ارجة
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 عاشقها العطر
 ليلة أمس

 ل تقصد  ارة قليب
 كانت

 ترقد يف ح ن الدود  
 

 تأمل

 األ   تنظرنا
 عن بعد
 ف  
 أنا

 أقمار ت اشق بالنظرات
 
 نبع

 احلب الكر  الرغبة واخلوف
 ر عن نبع واحدكل يصد
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 نظراتي

 شيء سو  ال
 نظرايت تغزو العال كله

 إن تتحد 
 تفصح ع  ق  ال

 ولعلي
 أصبح بمعدا  فيها

 ل يفصح عن ما    
 يعجز عن أن يبحر فيه

 وأر 
 واحدة منها

 غطت عني ال مس وأ ر 
 نزلت

 تلعب باملرجان
 ما أبعد ع 
 نظرايت

 إن ل أصبح
 فيها بعدا اليت شى

  احل  رميت شكوكيوإذا حالف 
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  و األر  وغادرت إىل أر  أ ر 
 التبعد عن نظرايت مثل األر 
 هل يعقل أن األ   وال مس

 األقر  يل من أر 
   ع يل يف كل األوقات 

 دمت البعد األوحد يف أوهامي ما
 إ  ألقي نظرايت فوق البحر

 وأرا  أحب  عن
 أر  أ ر 

 تت ب  يف قدمي  ال
 

 صدق

 ال مس تكّذبنا
 حني نقول:

 إن اخلوف ألبعد عنا منها
 والريح تكذبنا إن نتظاهر يف أن

 نكسر شوكتها
 والورد يراهن أن العطر ب  شوك

 يصبح أنقى يف ايدينا
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 احلرباء فق 
 تنظرنا من زاوية أ ر 

 وتصّد ق أنا
 ن بهها يف اللون 

 

 هدوء

 جنيب
 تغفو األر  كأفعى

 أضجر من الشيء فأشعل مزماري
 هاد  حّت تتململ تلك األر  بقر أنغا  شّت تت

 فأر  يف رمقع   شّت:
 طا رة  وي ل ر 
 عاصفة تفتك باخللق

 زلزاال   
 حربا  

 وحواد  الحتصى
 أشعر أ  ال أقدر أن أوقف عزيف

 ر تاي بعمق ال مس
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 فجذا ما أوقفت النف  وألقيت املزمار
 ارتدت تلك األر  األفعى  وي 

 
 مخلوقات

 يف قعر الفنجان
 يتطلع يف وجهيأسد 

 عن بعد أوز ينظر 
 مثة ق ّ  أي ا  اليغفل ع 

 وأر  احلية من بني احللفاء تصب على وجهي نظر ا
 زعقات
 وز ء
 وفحيح
 ومواء

 أي األصوات ستن ب يف جلدي
 نظر ا بعد دقا ق موعودة 
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 ثقـل

 مثقلة   
  

 رغ  متاسكها األقدار
 تتحني أن
 تتخّل  مّ  
 يف أقر  فرصة

 
 وعود

 املاء يقول:
 ك  لن آذيك

 الريح  الظلمة  والنور
 كّل يوعد  باألمن
  ا  ممن يأيت اخلوف إذ

 أسأل نفسي إ 
 نظرايت: قال ا ر  
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 دعة

 وال عر   
 وقافية   
 تسري يف
 ألق   مفتون

 ماكنت م مبجنون
 والعال يسك اق  من حويل
وو نون  يف شك  

 ولقد أرسلت وراء  شعري
 فتجلكّى يف
  دعة وسكون
 

 حياة

 مادامت السماء المتوت
 واألر  تغلب الفناء
 فل  أزل أعيش
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 معرفة

 كيف يكون احلزن سبيلي
 والصمت دليلي
 وأنا أعرف عنك

 أكثر مما أعرف عن نفسي
 

 أغنية الفجر

 لليل  أغان  كثر   
 ما أسر  مان جر منها

 مثة أغنية
 واحدة

 التتغء نغمتها
 تأتينا ال مس هبا
 كّل صبا 
 االن جر منه
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 مساومة

 ساومت على نفسي الدنيا
ع   أقب لم بالريح بدي   
 باملاء سبي    يل
 بالصمت ن يدا
 باخلوف حيل  مكا 
 صويت ووجدت الطء يغّ  
 أما أنت  فلن

 أرضى أّي بديل  عنك
 

 باب آخر

 يف فوضى
 تغمر هذا العال
 أتعثر  

 فأر  عيّ  على
 أشجار احلناء
 وأر  قليب
 ح الليلمصلوبا فوق صفي

 نرجسة صفراء حت  على جدثي
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 الوقت لدي
 أين أواري جدثي

 وأنا وحدي اآلن ب  ريب  
 أد ل من با  آ ر 

 
 أبواب

 العال يد ل
 من أبوا 

 حتمل امساء شّت
 وأنا أد ل
 من با 

 يدعى عينيك
 

 مجهول

 يتجّلى ا هول  فا   
 يصرخ يف الليل:
 الميكن لل مس

 أن تتحك  فينا
 أبد الدهر



261 

 ةمطالع

 حني أطالع عينيك
 تن   نفسي عن كل معا  اخلوف

 احلب يلّف األر   ال أبصر إال
 

 تشويه

 أداعب ماء ال كة باألحجار وقت  
 يسحق كاملرآة ا روحة وجهي
 قد يبدو أكثر حقدا منها

 فيه   وجهي
 أو
 قد

 وهي تبدو أكثر لطفا
 ت ّو  وجهي
 الأدري

 أّي ا ثنني حيقق ثأر  منكّكي
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 غفلة

 جرح
 ورد
 رمل
 أ  ماء

 هل يعل  أَي األشياء يكون القلب
 أ  أيكّا  منها كان    

 
 دوامة

 فراغ ما
 فراغ مثقل بالصمت

 يفتش عن
 مكان كان قليب  تفي فيه 

 
 إيماء

 يوميء ليلي
 للصبح بأن يتجلى

 يف شجر
 ورمال
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 وصخور
 وميكككا 

 يتوار  فيها
 فجذا ما صار الفجر كما

 يرغب فيه الليل
 بل بزوغ ال مس وملاغادر  ق

 يتلفت  و  
 

 سخرية

 من يسخر منا
 املأساة أ  امللهاة  

 
 المجهول

 التستقّر يف يدي
 تلك الدقا ق الثقيلة
 حبثا عن ا هول
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 الشك

 ينبت كالليل بروحي
 يتسلق مثل اللب   على نظرايت

 يأتي 
 كل األوقات وال أذكر  

 
 أصباغ

 احلا   الذي صبغته
 بالبيا  -لرحيل قبل عقود من ا -

 وجدته
 يتبع 

 مثل البعء حيثما رحلت
 

 سبعة أشواط

 بي  والرغبة سبعة اشوا 
 لن ابدأ شوطي األول ما ل
 أبدأ شوطي السابع

 فرأيتك يف كل األشوا 
 زمنا ملا يبدأ بعد 
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 نهم

 ال أنسى املرآة
 ألقمها وجهي

 عدة مرات يف اليو 
 وأراها
 الت بع
 

 األرق

 أرقي
 فنان حم ف
 يرمس 
 عن بعد
 

 تصفح

 كّل  و  الدنيا
 تتصفكّح وجهي
 حبثا عن حل 
 كان يراودها
 من قبل
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 القلعة

 للقلعة أبوا  م رعة
 باللؤلؤ اليد ل أيكّا منها قليب

 إ  أحب  عن با 
 يف وجهي يمغل ق

 بالنرجس واآلس 
 

 لماأل

 لصديقي األ
 ملا يعد يتبع 
 كما ي اء
 بل

 مثلما أشاء
 

 البحيرة

 من الظ   يف غفلة
 تكر ز البحءة النجو 

 وتقذف ال ياء لل فاف
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 ليل نهار

 فرحا
 أبديا

 محّل  الفجر
 والليل حيّمل 

  كّا
 أبديا

 أيهما أبدأ أ  أهني  
 

 سور

 أول أسوار احلب الصمت
 والرؤيا آ ر أسوار احلب

 
 يوثقني وهم

 مازالت  رح  كل النظرات
 يوثق 
 وه  ما

  طر يف األذهان
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 آخرزمن 

 زمن آ ر
 حيفر وجهي

 يف ذاكرة التنسى
 فأر 

 بي اء تغ  الصمت على أغربة
 شرفات الليل

 كان الزمن اآليت بع ا منها
 يبدو يل مثل فرا  مهووس
 بالورد حيّ  على عي 

 الي ك 
ر وجهي من زمن آ ر   حّت أستح  
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 رعشات

 أحببت بعينيك  الصبح وقد
 حّ  وحيدا
 حلظات   
 جة مث توىلشاطر  البه

 ين رها يف الكون األعزل من
 كل الرع ات

 
 إلغاء

 الورد ي قي 
 وأالقيك  فراشا

 قبكّل  ديك وألغا  بالعطر
 

 انفصال

 كانت  ستك  األوىل
 تغزو الكون
 ل أمسعها ق 

 كادت تفصل  عنك  النظرات
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 الوردة

 الوردة نافذة م رعة بالعطر
 منها ترمقنا كّل صبا  عينا الكون

 
 وكالش

 ال وك عتا  الزمن املاضي
 

 الدنيا

 ف لة كوز يكرعها الزمن اآليت الدنيا
 

 تحاش

 مثة يأيت الصبح حيّ  على عينيك وحيدا
 حلظات
 أسكن قليب
 ثانية

 أحتاشى نظرايت
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 سبي
 تأ ذ  ال مس إليك
 ناديت اخلوف فل  يتلفت

 ساعتها
 كان العال مسبيا بالنور

 
 وجوم

 كما تلفتت شظية
 للغيو  من الفخار

 تلفتت هواجسي
 لقلبك املفع  بالوجو 

 

 الشط وأنت
 أنت الذي سكبتك أضغا  ال فاف
 يف كل مأساة تراودها على مر الزمان
 يأيت إليك ال   مهووسا بأ مه الي
 عرفتك ملتبسا بأوردة الظ  

 تعبت عيون الواقفني وما اتقوك وقد
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 فروا إىل فجر ي يع مع الغيو 
 من با  سرك للنهار

 والك   يا هذا امل م  بالنخيل وبالرحيلل
 لوالك ياسر الدجى من يطلق النهر املكبل بالنجو  لكي يراك

 من قبل أن يتكل  الليل ا لى
 عن سرك املكنون يف صدر الغيو 

 قد كنت ذاكرة الزمان فهل رآك الليل أوجهه الي
صل ب ت على ضفة امليا   ُم
 اآلن تلفظك ال فاف

 ا يراودها السرا اآلن تلمحك الصخور كم
 فارحل لعاملك القد  وال  ف
 كّل املظاهر أدركتك ببع ها

 أنت الذي ملك ا تعد سرا ي مخه الظ   
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 كأس

 هل أستمتع يوما ما
 وحدي

 بعصء اخلوف

 إذ
 الأحدا

 يف هذي الدنيا
 يستعجل  كأسي 

 
 البعد

 منذ سنني
 وأنا

 أتنفس مازلت البعد
 

 السكين

 السكني تثرثر جنيب
 ت ك  لغد آ ر
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 مدار الحزن

 الحزنا يأيت
 إال من قليب
 الصمت وإال

 تسعى فيه رؤياي
 

 أحداث

 أحدا  تافهة
 عابرة النذكرها

 تستغرق أعواما وقرون
  لت را عة أما األقدار فقد

 تتلخ  يف ب ع ثوان
 

 بيت

 هلّمي هو بيت يل البحر
 أيتها األفكار ا رداء الناصعة األحزان

 ملوجاتوا تاري إحد  ا
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 غريب

 وحد  يأيت
 يطرق عن بعد نافذيت

 أعرفه بني الثلل وبني النار 
 

 سماوات

 يف غمرة عينيك متلت 
 سبع مساوات
 واحدة منها
 التبعد ع 
 إال طيفا
 خفيا

 بالزرقة أضحى 
 

 وحي

 النجمة توحي
 أ  أوسعها ع قا
 ساعة أمنحها
 عن بعد نظرايت 
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 دونما فراغ

 حني تكونني معي
 اخلوف بعيد ع أشعر أن 

 أبعد من قرن ما  أو قرن آت

 الغد مثلك يأتي 
 من دون فراغ

 
 انسكاب

 وأ ءا
 يف  ة روحي انسكبت عيناك 

 
 قتل وحياة

 المهر  يل
 إنك أول من يقتل 
 يف املنفى مثة حييي 

 

 قراءة

 اخلوف أ  املاضي
 من يقرؤ عينيك بصمت 



277 

 انجراف

 من دونك التأ ذ 
 إال

 للماضي األشياء
 

 شكوك

 ل من شك عندكه
 يف أنك عندي

 أ ل من يف األر 
 

 تمٍن

 هل ميكن  حقا
 أن أت شى

 يف حسنك وحدي
 من دون  يع اخللق 
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 أسفار

 تسكككككككافر يف شكككككككظايا الكككككككرو  قبلكككككككي
 

 وترجككككككع يف دمككككككي عهككككككدا جديككككككدا 
 
 

 فيبقككككككى بعكككككك  نككككككب  فيككككككك مكككككك 
 

 يطكككككككككككالع وم ككككككككككككه فلككككككككككككا بعيككككككككككككدا 
 
 

 

 رسول اهلل "ص"

 الوجككككككككود بيومكككككككك سكككككككيدي يزهكككككككو
 

 فيومكككككككككك للكككككككككور   لكككككككككق جديكككككككككد 
 ويف مغنكككككككككككككاك تسكككككككككككككتبق األمككككككككككككككا  

 
 يسككككككتوحي القصككككككيد ومككككككن معنككككككاك 

  

 براءة

 من فيك  ل يقرأ شعري
 فلءج  كلمايت

 
 سر الغابة

 للغابة سر
 التك فه

  يّساق  ريش األشجارّتح
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 دروب العشق

 مثل الرغوة تدفعها
 للساحل أموا  البحر

 ألقيت بقليب
 فوق درو  الع ق

 
 تفتت

 العال أضحى
 ليلكة واحدة تبهر أعيننا
 لكنا ننسى معى العطر 

 
 منجل وغراب

 حقل السنبل من حويل
 يتنفس أسنان املنجل

 وعلى األر  حي  غرا 
 يتسلل بني السيقان

 يلتق  احلبات السكر  باألر  
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 آلهة مجهولة

 آهلة ما
 يف زمن ما

  لقت إنسانا من د 
 وه وأنا أ لق شي ا ما يدعى ال

 
 إخوان

 سبعة إ وان
 كانوا يل سيفا
 يدفع ع  األعداء

 تركو  ملا صاروا إحد  ع رة  سا
 أ ب  وحدي يف الظلماء

 ضحواأونفو  إذ 
 ع رين مساء

 لب د ال طر يف بال املاء
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 رغوة

 ت د  لرغوة ا ي 
 -حلظة ترمتي على الرمال -

 ترتيلة تلمع يف ال فا 
 ومسحة من ارتباك

 تظن  إهلها كأهنا
 أتت إليه بالنذور

 
 عوض

 البأس عليك
 إ  أقلع عينيك
 لن حتتاجهما

 مادمت ترا  يف قلبك
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 شفيف

 أسكب 
 حني أشّف ضبابا

 أترآ  يف عينيك  لكي
 كح 

 يصرف عنك األبصار
 

 تسلط

 سأعود إليك  قريبا
 إ 
 وحدي

 لغيا  األول أملك
 فامتلكي

 ش ت  غيابايت األ ر  ما
 

 زمن

  أي األوقات مع األنفاس أواريكيف
 والزمن اهلار  من عينيك إىل قليب
 يغري  ب قاء البعد ويغريك 
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 غفلة

 إذ تسهو العاصفة اهلوجاء
 أتسلل يف غفلتها

 أحب  عن وجهي بني األنقا 
 

 رمال

 أن  لق منفى
 اليتنازل عنك
  ذ قب ة رمل

 قات ت اءو وا رها يف أّي األ
 

 ذيل

 طر ماالوزغة إذ  ر  من  
 أول ماتفصل عنها الذيل

 أما ا نرال فأول من  لعه الذيل 
 

 تلفت

 وحد  كان الصمت يلف ال ار 
 ل يتلفت  و  إال قليب
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 أشياء

 أشنات وطحالب منتنة
 ترميها األموا  إىل ال اطيء

 ألوا  من   ب ويقايا جث  الغرقى
 بع  قنان فارغة تس  ي من تعب فوق الرمل

 كداس البي  فتسعى  و األعماقوهناك س حف تفتق أ
 أشياء تافهة الأدري

  يهتّ  هبا البحر ل   
 

 لغز

 عيسى وصليبه
 من حيمل صاحبه حقا 

 
 فلك ما

 لتدر كيف ت اء األر 
 ليلكة يكفي أن تغري 

 يف فلك مهجور
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 ضباب

 اليو  ضبا 
 التنخر  الرؤيا

 ي صد  فيه اخلوف كذ ب
 يتعقب شاة

 ضلت عن ذاكرة املرعى
 

 سيانن

 ماكدت ألعثر يف القلب على
 كنز من ياقوت

 يتسلق أغصان الرؤيا
 حّت سارعت إىل الياقوت وغابت

 عيناي عن األغصان
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 لو

 -وقد الأدري –لو ألقيت عليك 
 إحد  نظرايت

 النقلب الكون إىل ورد أبي 
 يف  بع ه بع ا
 لكنك تبقى
  سي  األوىل

 حي  حيو  عليها ال وق وال يدركها
 

 شقعا

 النجمة قالت
 حلبيب القلب الليل وكانت ل ر  ت ء

 ما أ ل ذاك الكوكب
 هو يف احلسن شبيه بك

 عند ذ  
 حببيب آ ر

 ها  الليل ويف األر  توار 
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 ةغشي

 ماهي إال حلظات
 حّت استمتعت ب  ر صمت يغ ا 

 كان العال ينفيه إيل 
 

 الشمس

 يف كل غرو 
 لنهايتها  ري ال مس

  ي يو  آ رذلك يع  إذ مي
 أن تفقد شي ا من بسمتها
 قد الندرك ذلك مادمنا

 مفتونني بكل شروق وغرو  
 

 ازعاج

 كلمات
 التع  شي ا ق 
 ما تبدو تافهة نوعا
 أعر  عنها

 فأراها تتكدس يف الليل لتصبح كابوسا
 مينع عن عي  النو 
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 تلكؤ

 يف كل غرو 
 تتلكأ إذ تنزل يف البحر ال مس كما

 لك من قبل لو كانت ل تفعل ذ
 
 ند

 هل لك ند
 بني أناشيد الزنبق أ 

 هل لك ند بني أناهيد الليلك أ 
 ماذا بعد 
 

 معنى

 كنت أراك بأي هباء من بمعد   رف 
 فبأّي من معناك ت مس  عيناك 
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 قلق

 قلق
 يتخب  يف كل مكان
 ذاك هو النور
 ي رق مث يغيب

 اليثبت إال يف القلب
 

 ثقل

 مايثقل  إال أنت
 ي األشياء فقد ألقيهاأما باق

 عن بعد م 
 

 أمان

 من
  فيك سو  قليب 
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 حين أغّني

 حني أغ  لك وحدك
 تصغي يل كل األشياء
 يبدو األمس كأنّه
 ال ّ  ا هول
 واحلاضر يبقى

 كالصخرة اليتزحز  ق 
 وبصدر غد
 تتلجلل آهات

 حّت يعتنق املخفي القابع يف صدري
 فاحتة األشياء

 
 باسمك

 بامسك  
 فوضىأ لق 

 اليتور  عنها الكون
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 حديث

 قليب حدث  قال:
 الدر  على أكتافه حيمل من
 يطلب أمنا يف زمن اخلوف
 والدر  على  هر  حيمل من

 يرغب أن يستوحي صمتا يف عهد ا عصار
 والدر  على صدر  حيمل من
 يرغب أن ي حي بعدا اليت شى

 فا   ماش ت
 

 اصطالء

  اهلكككككككو  فيكككككككك نفحكككككككة مكككككككن فتكككككككون
 

 يف لفحكككككككككة مكككككككككن جنكككككككككون واهلكككككككككو  
  فكككككككدعي  أكابكككككككد احلكككككككب وحكككككككدي 

 
 يصككككككككككككككككككطلي  ومككككككككككككككككككرة أصكككككككككككككككككطليه 
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 خوذة وقدمان

 تلك هي اخلوذة نادت  عن بعد
 أ  أمسع صوتا من  لف اخلندق 
 لست أنا أحد ا ند املنكسرين ول

 تع  رج ي على تلك اخلوذة فوق اخلندق 
 كانت قدماي على بعد منها
 وأنا يف زمن ومكان آ ر 

 
 زمن

 كان الدمع يوحدنا
 واليو  يفرقنا
 
 ثأر

 ممن أطلب ثأري
 ويدي أول من يفتك  
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 تسلل

 يوما عن يو 
 تتسلل م  األشياء

 وجهي.. عي ..كفي. قدمي
 جسدي.. نظري

 فأراها
 تقفز يف قاطرة
 عابرة  و ا هول

 
 الخارج

 مطر ك ّ 
 وم  ت كس حف يف الطرقات
 ساعتها الأدري أين أكون

 
 اإلنسان

 مرحا  منتقل
 ذاك هو ا نسان
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 أحيانا

 حلظات

 تستّل والأدري   وجهي املرآة 
 يف تلك اللحظة أين أكون 

 
 أيهما

 أيهما يتطاول حّت أت شى فيه الليل أ  الكأس 
 

 خطايا

 وتدعو  إىل دين العناق أقبلها فتكفر باخلطايا
 

 تشبث

 ت ككككككككب  يّف الليككككككككل حككككككككّت طويتككككككككه
 

 ول أدر أن الصكككككككبح بعككككككك  حمكككككككال 
 
 

 

 غائب

  أيهكككككككككا الغا كككككككككب يف جمكككككككككر  دمكككككككككي
 

 الككككككككتمس وقتككككككككا جديككككككككدا للرحيكككككككككل 
 ككككككدت ألقيكككككك بعيكككككدا عكككككن دمكككككي 

   
 أيهككككككككا الغككككككككا ر لكككككككككن مككككككككا البككككككككديل 
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 لن

 لن أقلق ق 
 فالعال كله مثلي
 يسعى لفناء حمتو 

 
 شغف

 غءي
 باللؤلؤ م غوف واملرجان

 أف  الذهب اخلال  ي غف  بالقب ت 
 

 سعي

 ازلكككت أسكككعىلكككك مثكككل العطكككور م 
 

 الت كككككككل الطيكككككككو  قككككككك  السكككككككبي  
  فلعلكككككككككككي أفكككككككككككى بعطكككككككككككرك أو قكككككككككككد 

   
 وأصكككككككككككككككككككي   بككككككككككككككككككككرة  أمتككككككككككككككككككك ك 
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 كتاب األواخر

 آ ر كأس أشرهبا تدعى وطنا
 آ ر حل  يسعى يل وجه مطلي  بالكلمات

 
 آ ر نرجسة  لد 
 بال مس وبالثلل

 الصمت يف تا  كانت لؤلؤة
 

 آ ر عقد لبسته الصحراء
 املوعودقليب والعطش 
 

 ل تطبع قبلتها فوق جبي 
 أ ر   مات الليل

 قالت إ  أصبحت كبءا
 بل

 رمست يف عيّ  م اهد ل يبصرها أحد من قبل 
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 كتاب األوائل

 قلبك  أول منفى
 يؤوي 
*** 

 أول در  ألبسه
 صمي قبل املنفى

*** 

 أول لب   يتسلق جرحي
 كان امللح
*** 

 أول شك راود  قيدي
*** 

 وأنا منك بالنهاية أوىل ىل بأول احلزن م أنت  أو 
*** 

 أول فصل أبكا 
 حني انسلت من قدمي األر 

*** 
 أول ما أبصرت القطن تذكرت األكفان

*** 
 أول ما أبصرت الثلل تذكرت ب دا حبلى بالزهر األبي  تنثر 

 فوق ضريح جمهول.



298 

 األواخر واألوائل

 أول من شيعته يف قليب وط 
 قلبك عيناكآ ر من شيع  يف 
*** 

 أنت األول واأل ر 
 أنت اآل ر واألوىل
 فبأي منك ألوذ

*** 
 أول فايروس حل هبذي األر  ال يطان
 آ ر فايروس يرحل عنها ا نسان

*** 
 قدمي

 أول ثو  تلبسه الصحراء
 أنايت

 آ ر عقد  لعه الليل
*** 

  أول احلكككككككككككككككب رغبكككككككككككككككة تت شكككككككككككككككى
    

 كلفتككككككككككة مككككككككككن عبككككككككككء فككككككككككؤادي يف 
 
 

 لصكككككككككبابة تصكككككككككحوواملكككككككككى آ كككككككككر ا
 

  يكككككككايل علكككككككى ضكككككككفاف ال ككككككككمء 
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 افتنان
  هكككو الصكككمت يف عينيكككك را  يلمككك 

 
 ومككككككككككازال يطككككككككككوي  إليككككككككككك سككككككككككرا  

 
 

 والصكككد  أتفتنككك  عينكككاك بالصكككمت
 

 ومكككن فيكككك بال كككهد اسكككتبد رضكككا  
    

 بعد وقرب

   أعككككككوذ بقلككككككيب إذ يتيككككككه    الككككككدر 
 

 فينهككككككككك  بعككككككككد ويغتككككككككال  قككككككككر  
 
 

 

 ِحصن

 تغي  عيكككككككككككونبكككككككككككأّي هنكككككككككككار تسككككككككككك
 

 إذا مككككككككككا بليككككككككككل يسككككككككككتبد جنككككككككككون  
 
 

 فمكككن عمكككق مكككا  مكككايزال مهيمنكككا
   

 متلمككككككككل حقككككككككد بالصككككككككدور دفككككككككني 
 
 

  تككككككككزوغ ول تغككككككككف العيككككككككون ل هككككككككة
 

 وتتعككككككب لكككككككن ل  نككككككك جفككككككون 
 
 

 عليكككك فمكككا بكككني ال كككلو  حصكككني    ف   ش كابوسا سينق  فجأة
 
 

 

 رتوش
 ة   ككككككككككككراءاوهلككككككككككككا  لتصككككككككككككبح جنكككككككككككك    واطري أض فت على الصحراء بع 

 
 

   تت كككككككككككككككب  النظكككككككككككككككرات   فأحيلهكككككككككككككككا
    

 ألزاهكككككككككككككككككككككر وحتيلككككككككككككككككككككك  أشككككككككككككككككككككك ءا 
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 كثبان

 ماللصكككككككحار  يف دمكككككككي سكككككككطعت
 

فمكككككا وقكككككف النزيكككككف ومكككككا ارتكككككوت   
 كثبان
 

 

 إغواء
 متعبككا ج كككت حكككام  بعككك   طكككوي

 
 وسكككككككككككأغ وي مبككككككككككككا ترككككككككككككت الرمككككككككككككاال 

 
 

 فالكككككككذي عنكككككككدي يسكككككككتحيل  لكككككككودا  
 

 والككككككككذي قككككككككد تركككككككككت صككككككككار حمككككككككاال 
 
 

 
 فضاء

  لكككككككككككككككككككككككد الغكككككككككككككككككككككككي  السكككككككككككككككككككككككواقي
 

 كيككككككككككككككككككككككككف ترتككككككككككككككككككككككككد السككككككككككككككككككككككككماء 
 
 

  فكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككون  ومككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك قي
 

 أغلقكككككككككككككككككككككككككككككككت دون الف كككككككككككككككككككككككككككككككاء 
 
 

 
 همسات

 عينكككككككككاك بكككككككككامسي  مسكككككككككان وإنكككككككككه 
 

 يف عككذ  الرضككا  يككذو ليكككاد  
 
 

 

 ترّبص
 تكككككك ب  النجمككككككات مثككككككل عناكككككككب  

 
 قمكككككككككككككرا سكككككككككككككر  مكككككككككككككابينهن غريبكككككككككككككا 

 
 

 فهكككككو  إىل حيككككك  ال كككككلو  ت كككككمه
 

 ليكككككككون إذ سكككككككن القلككككككو  وجيبككككككا 
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 سكر
 حفظتككك ك يف قلككب الفصككول قصككا د

 
 سكككككككككككككر الربيككككككككككككع  مرهككككككككككككا فتألقككككككككككككا 

 
 
 

 ظمأ

  م ن إىل دجلة حّت إ 
 ل أشر  من زمز   حني تلقت  باألح ان

 
 روح

 يدعو  ا نسان فيبد  خلوقا ي ر  من  ري ا 
 لكن

 ل ي ر  من  ري ا نسان فيصبح رو  ا  
 

 إيماء

 منبالعقد ال زورديّ  أحييك أيا 
 بالغار االبي  أومات لقليب
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 حشود

 ح كككككد السكككككرا  فلولكككككه وتزامحكككككت
 

 كككككككككككل الفيكككككككككككايف تسكككككككككككتبيح قتكككككككككككايل 
 
 

 أضكككككحى يطكككككارد  ليقكككككن  غيمكككككة
 

 كانككككككت علككككككى عجككككككل متككككككر ببككككككايل 
 
 

 
 حشود

 ح كككككد السكككككرا  فلولكككككه وتزامحكككككت 
   

 كككككككل الصككككككحار  تسككككككبيح دمككككككا ي 
 
 

 أضكككحى يطكككارد  ليخطكككف غيمكككة
 

 قككككككد قيككككككل ذابككككككت قطككككككرة بسككككككما ي 
   
 

 
 مستقبل

 حكككر  الفيكككول وتكككارة حكككر  ا مكككال
 

 ويف غكككككككككككككد تلهكككككككككككككو بنكككككككككككككا ا كككككككككككككرذان 
 
 

 

 تسبيح

 إن ا ككككككككككككككككال أضككككككككككككككككاع  فلقيتككككككككككككككككه
 

 وطنكككككا علكككككى جكككككنح اخليكككككال  كككككي  
 
 

 أل  شكككككككككككككّ    لكنككككككككككككه ملككككككككككككا يككككككككككككزل
 

 بكككككككككامسي يسكككككككككبح بككككككككككرة وأصكككككككككي  
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 خداع

 ذاك هو الربيع
 مثل طبيب فاشل مراوغ

  ّمل الطبيعة الي أهنكها ال تاء
 ظرة سرعان ماتزولبن

 
 الصيف

 يف زاوية ما يف البيت بكوبنهاغن
 يتأمل  الصيف كق  أعمى

 
 الهالل

 يف ليلة فارعة الدقا ق
 هو  اهل ل فجأة يف حبءة الفراغ

 فازدمحت
 من فوقه النوارس

 تن ب فيه حلنها األ ء
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 خلع

 هل أ لع ع 

 لغة
 كاللب   على نافذيت إن

 أقطع منها رأسا
 ا آ ر من ساق أ ر  دلعت يل رأس

 
 مطر

 قد يصنع املطر
 حذاء 

 من وجه بع  العابرين 
 

 مرارة

 القلعة ال ديدة املرارة
 لسانك الذي يعتنق األ بار
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 عمى

 الساعة  
 اليو   
 وال شهرا  
 أو قرن

 أّي زمان أعمى هذا
 أحب  عنه

 كي أهدي ه باقة ورد  محراء 
 

 تحديق

 ضفدعة تتأمل 
 حلق التنور من كرغيف يقفز

 
 ورد وليلك

 وغدا الليلك عرشي لك أضحى الورد تاجا
 لنع ي تذكارا  فاقطفي واحدة بي اء
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 بخور

 سأشعل عود  ور  
 وأم ي

 إىل حي  يسعى الد ان
 

 تجدد

 يف إحد  املدن املغروزة كا برة يف ثو  الليل
 ألبس دارا  أ ر  غء دموعي

 وأبد ل باألط ل منايف  اليبكيها ال عراء وال
 ا األزمان.تتطاوهل

 
 توجه

 أيتها العصفورة الي إىل
 مساء عزلي تطء
 جناحك الصغء

 حيمل 
 لوجهة

 ليست هي الي أريد 
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 أثر

 التقفم األوقات  فقد ت آ 

 يف طلل  يستغوي عينيك وقد تبدو
 شوكا  

 يدمي قدميك ف 
 األوقات ل   فم ق  تك  

 تبقى
 حجرا  

 تتكسر   مذ تلك اللحظة 
 حولك 
 رات كاملو  النظ

 

 أشعل صمتك

 أشعل صمتك واتبع 
 ت تعل الغءة يف صدري

 حّت تعجز أن تدفنها الكلمات
 إن أبقيتك يف صمي ما أقسا 

 أ  ما أقساك إذا ل تنطق ع  عيناك
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 غباء

 ما أغبانا
 ما من عا  يأيت
 إال وم يني  منا

  ر  كي ترج  شيطانا يف مكة خفيا منذ زمان
 ا يتجلى يف كل األوقاتلكنا نغفل عن شيطان فين
 

 مملكة

 هكذا إذن
 يف مملكة الب ول

 ا  وحد  وال شريك
  لس يف عزلته على الرصيف دومنا يدين

 
 لقاء

  نت  ذ با أضعف منهاقابلت ذ ابا 
 ال أقو  أن اصطاد فعافت يل بع  الف  ت

 يف اللحظة قابلت أناسا مثلي
  نو  ذ با جاء لي بعه  فتكا
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 حفيدتي

 جديدة مغرمة حفيديتبلعبة 
 تقول يل:

 أنظر إىل املربع الصغء
 بلمسة واحدة من إصبعي

 أدم ر األعداء
 أجعله  يف الّ  اش ء
 يف البحر يغرقون

 ولن تر  طا رة هل  تطء يف السماء
 

 هايدبارك

 ك  من قرد حيكمنا
 اثنان وع رون

 أيد  ناعمة  تدفع  كانت
 ملكان  ما

 أ ر  منه وعلى وجهي
 محراء وزرقاء كدمات

 فأرا 
 يف االسبو  التايل –ساحة لذات ا –أتوجه للساحة 
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 وأغ  للجمهور
   ك  قردا حيكمنا
   ع رون وواحد

 
 التفاف

 حلظة أغم  أجفا 
 يلتّف النور كما القنفذ فوق رموشي

 
 لفتة

 لفتكككككككككككة املسكككككككككككك بلمكككككككككككح البصكككككككككككر
 

 تقتفيكككككككككككككككككك  أثككككككككككككككككككرا عككككككككككككككككككن أثككككككككككككككككككر 
 
 

 فأراهكككككككككككككا غكككككككككككككادرت عكككككككككككككن دلكككككككككككككع
 

 ب كككككككككككككككككّت الصكككككككككككككككككورمثّ جكككككككككككككككككاءت   
 وأرا  كلمككككككككككككككككككككككككككككككككككا باعككككككككككككككككككككككككككككككككككد ا   

 
 يع يككككككككككككككك  وابكككككككككككككككل مكككككككككككككككن عنككككككككككككككك  

 

 
 

 سرقة

 تس ق األبعاد  طويت كما
 تسرق أح مي الوسادة

 
 
 



311 

 مؤسسة املثقف العربي

مؤسسة املثقف العربيي، مؤسسية  يك حكوميية، تعايش بالشيأن املعير ،        

ن مدياية  ومتارس نشاطها   جماالت الثقافة والفكر واألدب والفايون  تتذيم مي   

سيدني األسرتالية مكتبا رئيسا هلا، ومن صحيفة املثقف موقعا علش الشيبكة  

 العاكبوتية 

م 05/01/2010جييياإل انعيييتن عييين تأسييييف مؤسسييية املثقيييف العربيييي     

اسييتبابة ملتطلبييات العإلييم انعتمييي الرابايية، وتلبييية لتييرورات نشيير وتع ييي         

مرك ية مؤسسياتية تتيإلن    وإشاعة ثقافة التسامح واحملبة والتكافم، واجياد

تييرابا األعإلييال الصييادر، عاهييا، وويييعها   سييياق العإلييم املييا    فبعييد عإلييم     

متواصييم لييثتو سيياوات   صييحيفة املثقييف انبثقييى نشيياطات أ يير ، تطلبييى      

 وجود مؤسسة ندار، شؤونها وتسيك أعإلاهلا 

ومؤسسييية املثقيييف العربيييي جهييية مسيييتقلة، تييييرف  العايييف واليييتكفك،       

مبيب والسياسي، وتستقم برؤية بعييدا عين تشي يات األييديولوجيا     والتطرف امل

وكم اننقسامات واخلصوصيات اليت تاال من كرامة الفرد واجملتإلع  سياعية  

إىل ترسيييخ قييي  اننسييان عييث إشيياعة ثقافيية التسييامح واحملبيية واأل ييو، ووحييد،      

 املصك البشري 

يد سياسيية يابثييق عيين إدار، املؤسسيية جملييف استشيياري، يسيياب    ترشيي    

املؤسسيية، والتذطيييا ملشيياريعها املسييتقبلية، كإلييا سييتإلثم نشيياطات املؤسسيية   

 ارج أسرتاليا خنبة من املثقفني، سعيا ماه  لتعإليق األواصر الثقافية بني أباياإل  

 الكيان اجملتإلعي املتحد 

 مبادئ مؤسسة املثقف العربي

  اآل ر والرأي بالتعددية نؤمن ■

  والثقافات ناألديا بني للتعايش ندعو ■

  اننسان وحقوق والدميقراطية، واحلرية، التسامح،: قي  نتباش ■

 حنارب العاف والتحري  والتكفك  ■
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   احملرض واأليديولوجي الطائفي اخلطاب نرف  ■

 تعالي  من املستإلد، األساسية الثوابى وفق والتفاب  احلوار لغة تعإليق   نساب  ■

   األرض وقوانني السإلاإل

 وأعإلاليي  بإجنازاتيي  ونعيير ف والتحييديات، األحييداو إزاإل ومواقفيي  بيياملثقف نعاييش ■

  ومشاريع 

 وبما آ ربا  أصدرت مؤسسة املثقف عددا كبكا من الكتب، ■

 

 

 ماجد الغرباوي

 رئيس مؤسسة املثقف العربي

www.almothaqaf.com 

almothaqaf@almothaqaf.com 

 


