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 علي السالم





*شفتاِك مروج

لهفتي نحلٌة

حان رشُف الرحيق

*ال تْقُصْص رؤياَك عىل أحد

كلُّ من زََعموا ُحبََك

أخوُة يوُسف

*أنا وقلبي و روحي

نا َشَغٌف  َحجُّ

نطوُف حولِك يف مناسِك الُحِب

*أنت تُشبُهني أكرثّ مني

ذات صفاِء همس يف أُذين

نهُر حمدان



*دوي ُ إنفجاٍر

 يف رأيس

ملْ احِص أعداَد القتىل

*مل يخطر بباِل الناي

ان قلبي مثله

ُمثقَّب وَشجي

*إالَم أاُلُم وقد قََددُت قَميَصِك من ُدبٍُر

ومل يلْمَك أحٌد وأنِت قَدَدِت

 من قُبٍُل ومن ُدبٍر قلبي

*بالقبضات وباالقدام

أقتحُم الدار

نسيُت اين داخَل تلك الدار



*إين رضعُت نبيَذ الحِب 

من شفتيِك وانتشيُت به

هيهات أنفِطُم

*يف الحانِة

تثمُل أكرثَ مني

غربتي

*عصرُي ِعنِب شفتيِك 

 ُمعتٌق يف ِدناِن قبو روحي

خمراً أزلياً

*أنفاُس العازِِف

هطلت يف روِح الناي

فأهتزْت وربْت أحزاين



ِة املقهى *عىل ضفَّ

ناريت أصطاُد بصِّ

ُجثََث العابرين

 *الظلمة ليست غياُب الشمُس

الظلمُة غيابُك

*لسُت مجنوناً

يك أصحو

من سكريت منِك

*إنحساُر غيمة

عن بَهاء القمر

َترٌَد عىل الحجاب



 *عصفوٌر يلتمُس الدَفء

كُفها يندُس بني كفيَّ

*الذوا بالصمِت كلُُّهم

حني رصخُت بهم

إال عقارُب الساعِة وقلبي

*ُجرحي بليٌغ وفصيٌح

يتقُن كَل اآلالم

*حني َصفعتني عىل خدي االمين

أدرُت لها خدي االيرس

رشقاُت املطر



*أيُها الغربال

أين رأيُتَك قبل االن؟

آه ,تذكرُت

قلُب أخي العائد من الحرب

*ال تتكنَُّفني أدىن رغبٍة

أن أُعتَق من

ِربِْق بهائِك

*أيتُها املًشِمسُة السنابل

ُمستَغرِقاً برشوِقِك

ُص رغيَف لهفتي أُحمِّ

*نهُدها سليط

وفمي باشط

ماأرشََسُه من نقاش



*أُصغي ِبخشوِع االشجار

قانِتاً إىل ما تَيرَس من

تالوِة امطارِك

*أصَفرُّ حني تَُغربني

 أخرضُّ حني ترَُشقني

خريٌف وربيٌع فقط يف روحي يتَعاقبان

*مع َسبِْق االشواِق والتَدله

آخُذُه َعْنوًة

زمني وزمَن غريي

*أمِس التقيُت صديقاً قدميا

ملْ أرُه منُذ ثالِث حروٍب

وبضعِ نكسات



*ال يتلكأُ وال يتلعثُم

بليٌغ فصيٌح َذليٌق

لِساُن املال

*رفَضتْها كُل املالجيء

لعدم حيازِة اوراٍق قانونية

أحالمي

*اتساءُل دوماً بذهوٍل

هل ما ينبُض يف صدري قلبي

أم من ينبُُض أنِت

*ال تعجب من هذه الدمامل

كٌف ملوثٌة

ربَّتْت عىل وطني



*املسؤول الكبرُي

يتحرشُج الشبُق يف يدِه

وهو يُربُِّت عىل النازحة

*مصاصو الدماء يف أفالِم الرعِب

يُغادرون الشاشَة

ويتجولون يف شوارِِعنا ُمعممني

*أيها اإلنتحاري

أنَت تروُم الغداَء مع النبي

فلامذا تحيُل فاتورَة الحساِب إىل ِدمائِنا

*ُمندفعاً 

اعرب شارع نفيس

فتدهسني فكرة طائشة



*تعاَل أصحبَُك

يف نُزهٍة

أيها القلب الوحيد

يُفِك يف رئتي *سأُضِّ

لرتي بأُم عينيك

من أتنفس

*أفَِخُخ يف شفتيِك جنوين

وأحىل الحرائِق

من فيِك أجني

*ٌقلٌب ال يَُقّدِدُه 

ِملُح الحِب

آيٌل للتَفسخ



 * فصاحُة عينيها

تعيد صياغَة اللغة

*اليَنبوُع صديقي

َنني لقَّ

أن أتدفَق دون حساب

*البدَّ من زّمار

يك ترقَص األفعى

*كَُل ليلٍة

وعىل أحِر من الجمِر

يتَلهُف ألطاللِتك القمر



*يف مسجد عينيِك

صاليت

بسبعِ صلوات

*لكل عرٍص تُهمتُُه

ماأحالِك

من تهمة

*أخرياً عرفُت مسقَط رأِسَك

يف أحزاِن قصِب األهوار

أيها الناي

*بجناحني من الياقوت

يعرُج قلبي

لسامواتِك



*كلام ملِت عيلَّ

اندلَق العطُر

بروحي

* شفتاها يف شفتيه 

حاممة  تتَلقف الحياَة

من املنقاِر 

*عصافرُي املطِر

تنقُر زجاَج نافذيت

تستيقُظ غربتي

*ماأَبهاُه من قطيع

ذاك الذي تهشني بعصاِك

لريعى أحراَش حزين



*ُجرذاُن ِمكِب النفاياِت

حفروا نََفقاً بالعامئم

الستباحِة أهراِء قمحي

*النهُر يُداهُن

كَل الصناراِت املدهونِة

بذرائعِ الصيادين

*نٌص ُملَّفٌق

ومخرٌج َدعٌي

ٌومرسٌح خَشبَتُُه الُخرافة

*بظاهِر قلبي عىل خدِّ قلِبِه

اجسُّ حرارتَُه

محموٌم جداَ حبيبي العراق



*أدري اين أُخطيء بالعنوان

ولكني أتادى بالطرِق عىل الباب

عىس من بالداخِل

 يُخطيء يب مثيل

*نصفا املُصاُب باالنفصام

يتِحدان يف مقهى خارج املستشفى

الحِتساِء الحياة

*ريشًة ريشًة

يُنتُف َجناُح قلبي

رون املقابر مون يُعمِّ *املعمَّ

ويؤثِثون املنايف

ويشبعون السمك



*دُم الشهيِد

اكتسَح  كاَل االصوات باإلنتخابات

ففاز ُمرشُح النذالة

*يضُع يَدُه يف فِمِه

ويتقيأُ ما يف جوِفِه من ُهراء

كتاُب التاريخ

*يحلو يل أن أصغي

إىل بالغِة صمِتها

وصخِب تأملِها

َن نظري كثرياً *تَحسَّ

 الأرى من هذه الحشود إال النزَر اليسري



* تجاهلُت رصاَخُه

نام متوسداً دمَعُه

وتدثَر بدِمِه جرحي

* أيها القلب املخضورض

لن أرتكَب الحامقَة

وأمَنُحَك الفرصَة لتذوي

*مرتبكاً

 اسدُل ستائَر الشٍك

عىل نوافِذ اليقني

*ال تستغرب 

من تحليِقِه   لألسفِل

جناحاُه ُمستعاران



*ميلؤين طوفاُن دمعِ

ذلك الطفِل البايك

داخيل

*يف لعبِة الغميضة

دامئاً اليكتشفني أحٌد

ألين أختبأُ يف غابِة قلقي

*عيناِك الزرقاوان 

مغرورقتان بالدموع

بحٌر يف بحٍر  ياملتاهتي

*مثٌِل دامئاً

كلام صحوُت

تناولُت كأساَ من عينيها



*أسامء الناجحني

وإبتسامٌة  ُمرتعشٌة بالدموع

 عىل شفتي األب

*أن أَرُسَف يف أغالِل هواِك

وقراصنٌة من عينيِك

ُم صاريتي وُتزُِّق أرشعتي تُهشِّ

ويكوُن التيُه هو املاّلُح

فذلَك أشهى ما يُثملُني من حريّة

*يحيص قتىل اليوم التايل

قبل ان يغلَق باَب الحظريِة

راعي االغنام

*مغرَتباً يف سوِق مدينتنا

أحِمُل عمالِت ال يتداولُها

أفراُد قبيلِتنا



*عبّاُد الشمس

كََفَر بالشمس

وعبَد عينيِك

*بلدي كُرٌة

يرتاكلُها  االوغاد

يف مباراِة الزمِن الرديء

*شاهدُة القرِب

ترزُخ تحت عبء

 االكاذيب

*الُكريُس منافٌق كبري

يستقبُل كل الجالسني

باالحضان 



*كل صباح

يتضوُر شوقاَ فنجان الشاي

للثِم شفتيها

*مطٌر غزيٌر يرشُق املدينَة

أُحرُّف سيولَُه 

تجاِه قْفِر  القلوب

* تحلَُق بعينيها النورستني

طفلٌة عىل مقعد متحرك

*خيمُة لجوٍء

أوسُع

من ُغربِة الوطن



* أسناُن الوقِت

تقُضُم أظفاَر اللحظات

خارج غرفِة اللهفة

*داعرٌة هذه الشجرة

تبيُح للخريف

تعريتَها

*سقَط من عينيَّ

َم تحت قدمّي فتهشَّ

ومل أُدنِّْس حذايئ بسحقِه

*يف حقل ُهويِتِه

كتبوا مسقط رأسِه

مكب نفايات الجريان



*ممراُت البيِت ُمعشبٌة

البدَّ انِك

رََجعِت

*ال يسمُعها بوجٍل

 إال قلبي

املوسيقى التي يعزفها صمتُك

 *تطهو له الكلامت

   وتُحمُص العبارة

   يف لقاٍء أول

*اإلرتواُء من نورِك

ليست غايتي

غايتي أن أرضَم عطيش إليك



*صدٌر نافٌر

أزرارُُه

تُوبُخ العاشَق املرتدد

*ُمنتٍش بإنفالق قلِب

رُمانٍة

رسُب العصافري

*بني االسالِك الشائكة

وجدوه ُممزقاً

قلَب مهاجر

*دون إنذاِر ُمسبٍق للعصافري

ِبإخالء االعشاش

غطرسة الفأِس تقطُع الشجرة



*يف نهايِة الحرِب

الكُل يتمنى ان يجلَس

بني أربعِة ُجدران

* الساحُر ذا َحِذٌق وأريٌب

وبفقعِة إْصبَِعِه الوسطى  يف إبهامِه 

أخفى نصَف بالدِي  يف جوِف عاممة

*الطعنُة 

يف صدِر النخلِة

وأنا من ينزف

*هراوٌة يف يِد الرشطي

تتحرُس كانت فيام مىض

ُغصناً مزهراً



*أنا لسُت َحَمالً ضاالً

انا فقط رفضت 

امليَش مع القطيع

*كلَّام لهَج لساين باسِمِك

انبثقْت شجرُة ورٍد يف روحي

حتى باتت روحي غاباٍت من الورد

*شالُل َشعرِِك 

املخنوِق يف  زنزانِة الِحجاِب

أمل يحْن إطالُق رَساِحه؟

*ِمزاجي دامٌس هذا املساء

سوى عينيِك

ال أرجو رِساجاً



*الوردُة التي غرستُها

امس بني خصالتِِك

تفتحْت وفاحْت

*تنحنا كَل يشء

حتى قلبَها

يالكرِم عمِتنا النخلة

*مطٌَر ام ُدموٌع

ذاك الذي يتألألُ يف عينيِك

أيتها الوردة؟

*يف الليايل الحالكِة

أهتدي بعينيِك



ً *الطفُل املختون يتساءُل باكيا

ماذا فعل عضوي املسكني

لهذا الختَّان فيقطعُه؟

*بعينني ضارعتني

يرجو الغزاُل الّصياَد 

أن يُطلَق شاِدنَُه

*لِنصلِِك

رحالٌت بقلبي

وأسفاُر

*قُدَّ من ُدبٍُر قلبي

رغم ذلك

ألقوين يف غيابِة السجِن



*قلبي من خمرِة عينيِك

مسجوٌر بالنور

وروحي بنبيِذ هواِك ِدهاق

من أثرى مني

يف مَثيَل؟

*برُق عينيِك أشعَل

جناحني يف قلبي

*حني ترشُق عيناِك

تنقشُع الجراح

*بكحِل عينيِك

هذا الكحُل

يكتَِحُل



*الورُد ال يبوُح

بأنفاِس مستنشقيِه

ولو قطفوه

* الأحد يناُم يف العسِل

سواِك أيتها النحلة

*بإشتهاء عىل الساحِل

يلعُق قدميها

موُج البحِر

*حنّي تُعانُق السامُء االرَض

بأذرٍع من مطر

تتنحى األحراش



*أُي قمٍر

يغسُل ظلمَة روحي

إذا غبِت؟

*أشهى من الشهِد

لسُع النحِل

يف الدرِب للشهِد

*اليُزهُر رأيس باالحالِم

سوى يف اعطِر تلك الودياِن شذَى

بني نهديِك

*أهداٌب أم سياط

تلك التي جلدت قلبي

هذا الصباح؟



*كم تساقَط العشاُق قتىل

دونِك

أيتها النحلُة

*كلُّنا نحتفي مبقدِم الربيع

والربيُع

يحتفي مبقدمِك

*دامئاَ يلُّوُح لك 

البنفسُج

هل بينكام صلُة نسب؟

*ياقوتٌة يف حقِل رخام

الجرُح يف كفها



*يصغي إىل جسِدها

بأنفاِسِه

العاشق الكفيف

َر وفاَح أريُجُه *أحمَّ

خُدها

حني انهمرت عليه انفايس

*أيتها الوردُة

كم حرثْت قلبي من االشواِك

يف رحلتِي إليِك

*ايُّ نسٍب يربطُِك بالنخلة

فدامئاً طعُم الربحي

يُقرتُن بشفتيِك



* وسادُة جدي وثريٌة

بخصالِت الحبيبات

أحالٌم عابقٌة

*إلمتصاِص الرحيِق

وكرْت شفتيِك

النحلُة الواثقة

*تتدىل أعذاُق الربحي

متجوهرًة

من نخيِل عينيك

*العصفور الذي اطلقتُُه

عاد متلهفاَ إىل

قفِص قلبي



*أثداؤِك أجمل

يف توز

نخلٌة يف حمدان

* الصغري

يتعرثُ بضحكاتِِه

فَيَتَلََقُفُه قلبي

رون عن آثامِكم *أنتم تُكفِّ

بدمائِنا

قالها الخروف املُعُد للذبِح

*سامؤنا غرُي كلِّ الساموات

ُملبَّدٌة بالهموم

تطُر جثثاَ ودماء



*ساهمًة يداها تحضنان خّديَها

وجُهها نبيٌذ مشذى

ويداها كأس 

*كلام اشتّدِت الريُح

رضاوًة

ألوُذ بنخيِل عينيِك

*ُمشِنفاً قلبي النشوان

اُصغي إىل

قصائِد عينيها

*دجلُة والفرات

ال يُطِفئان ما احدثتُه

عيناك من حرائق



*أمطاُر الصباِح عىل خدي

قُبالُت حبيبتي

وأنا عائد من الجبهة

*تنُح كَل يشء

مقابل ال يشء

النخلة البرصية

*ُمعلٌَّق من وريِدِه

بندول الساعة

ومل يهزْمُه أحد

*هذا العاملُ

بحٌر للموسيقى

ميِخرُُه قلبانا



*طريُق االلف ميل

يُقطُع بقبلٍة

*ظاهرٌة فلكية 

مل تغرْب عن حقويل

 عيناك املشمستان

*تقلُِّب صفحاِت قلبي

بال إكرتاث

تلك املتغطرسة

*جناحاها يتسعان

لفراِخها وفراِخ جارتها املذبوحة

تلك الدجاجة



*تكرثُ االرامُل واليتامى

يف العيد االضحى

بني الِخراف

*بسمَل وحوقَل

قبل شفِط أمواِل املسلمني

املعمُم الظريف

*يف معمِل الحياكة

ينهمُك املعمُم

بتطريِز الخرافة

*حفرُت نفقاً يف غربتي

أفىض إىل

نفِس الغربة



*رجٌل وأمراٌة

وثالثهام

الرحمن

*حرٌب رضوٌس بني االخوة

ترقبُُه بلهفٍة

ارساُب الغربان

*ترمي الزَوار

بشاهدِة القرِب

كُف الشهيد

*أكليُل االزهار

أيردُم جرحاً

يغيل كالجمر؟



*أرسُع من الرمح

تخرتُق القلَب

تلك الكلمه

*يا للسخاء

خصالت َشعرِِك توزع االشذاء

باملجان

*قمُر نيسان

نضا عنه نورَه

من سطوِة عينيِك

*وراء قضباِن االغصان

الورُد متهٌم

بتهريب الشذا للقلوب



يف أواِن رصاِم النخِل

يلقي الفالُح االعذاَق

فينفرُط الصبيُة

*سؤاٌل شائٌك

علَق بني شفتيَّ

فسال الذهوُل

*أكياٌس ُمكدسٌة

حتى السقف

مستودُع حامقايت

*تحت الضوء الشاحِب

جاهدا أُحاوُل

رتَق ثُقٍب يف روحي



*آثاُر دماٍء عىل ضفافك

وشاهدُة قرٍب قربك

لقلبي الشهيد

*ترُمقني بتأنيب

السمكُة العالقُة

 بصناريت

*ُسعاُر نباِح

كلِب الجريان

أطفأتُُه بعظٍم

*كعذِق برحي

يتدىل من صدر نخلٍة

أنا ُمعلٌق منِك إليك



*تجاعيُد الزهور

محاها املطُر الربيعي

*كلٌب مسعوٌر

ينهُشني كلام تباطأُت

أنياُب املايض

*من ثُقٍب يف روحي

أسرتق النظرات

إىل املايض

*يف أواِن تزاوِج النحِل

دامئا ترتكُب

مجزرٌة لليعاسيب



*أدمى يدي املنجل

يف محاولٍة يائسٍة

لجِز ُعُنِق املايض

*شمعتان ُمشتعلتان

حولهام

عاشقان ُمنطِفئآن

*يف مسابقٍة للجامل

مل يجِد الغراُب مكاناً للتاِج

أنسَب من رأسِه

*يف عيِد امليالد

مل يطفيء الشموع

وأطفأََ املدعوين



*حني أستنشقِت الوردَة

منحتيها

ربيعاَ آخر

البنفسجُة ُمترضعٌة

مليليشيا الخريف

ملنِحها ربيعاً آخر

*الظلمُة تجوُب الشوارَع

جًة ُمدجَّ

مثة ضوٌء كامٌن يف الحقول

* امليُت يف القرِب

ه االنتظار أَمضَّ

مل يسألُْه أَحٌد عن دينِه

*يف الحقِل البوِر

بسياِط اليأِس

يحرُث الثوُر ظهَر الفالح



*عالء الدين

فرك املصباَح

فسال الوهُم

*الغربُة وطن

للناهب برضاوٍة

أحالَم الوطن

*مل يستقْر لهُب الشموع

إال حني اوقدناها

من عينيك

*يف حضيِض البالوعة

الرصصار

منتٍش  بنتانِتِه



*أللُه يف قلبي

ملعوٌن من

يجرُح قلبي

*جنوُد العمِر

يحفرون خنادَق

يف وجهي

*أيُة تفاحٍة

تلك التي هبَّطتنا

من الجنِة لجحيم االرض

*يف هزيعِ الحِب االخري

نُباٌح يخالطُه ُمواء

إختالف



*يغسُل رئتيه كَل صباح

باستنشاِق  أُّمِه من ثوِبها

الصغرُي اليتيم

*مذهوالً أمام املرآة

أتساءُل

من هذا؟

*سؤاٌل ملغوٌم

لطخ بالدماء

مائدَة الحوار

*كثرياً ما ارتبُك

من الَّذي ارشَق اوالَ

انِت ام الصباح؟



*يلوُذ من املوِت باملوِت

قطيُع الخراف

من الذئِب بالراعي

*يُد الفأِس خائنة

تتآمر عىل قطعِ أهلِها

من االشجار

*ُمدمٌن عىل حبوٍب

ُمنشطٍة للزئري

هذا الحامر

*يف الحظريِة

يتوسُل صهيُل الفرِس

بالجواد



*دامئاً يشعُر

ان رضوَع قطيعِ الجار

أسخى

*يف سجل االمل

نزيُل املستشفى

يحيص جراَحه

*يف الطريق املوحِل

يرمُق الحامُر الحوذي

بنظرٍة  شزراء

*أجمُل الدروِب

ما افتضُه قدمي

ورستُُه وحدي



*اشهى القبِل

ما يقرتُحُه الجنون

* يف عصف العجالت

انترَثْت تلك الفتاة

لُِفتات

*وأجمُل الدروب

ما مل يكن درباً

وأوجدُه من لهفٍة وجدي

*نرياٌن هائلٌة

بني ساقي املختون

واالهُل يزغردون



*كم من الدموع الصادقة

اغرقتْها دموُعك الكاذبُة

أيها التمساح

*لو رأيَت مارأيُت

لخجلَت من ملحمِتك

يا جلجامش

*كلام اغرورقت  بالدماء يداه 

نظََّف جلَدهام من ِمشجب الدين

بفتوى

*زَنٌِخ رأُس السمكِة

ماذا يُجديك

التتبيل



*ُمنشغالً بالرتهات

وانفرطْت من اصابعي

السنني

*كلّْت ذراعايَّ

ومكنستي أصغر

من غطرسِة الريح

*أدمىَت كفيَك بفرك املصباح

عالء الدين

ونسيَت انَك أنَت املصباُح واملارد فيَك

*حسناَ فعلت

بقلع الطحالب واالحراش

شجرٌة ُمزهرٌة تكفي



*الحرباُء تلميذٌة ُمبتِدئٌَة

يف مدرستك

أيها الشويعُر املُهرِّج

*وهو ينضو عنُه مالبَسُه

خلع فيام خلع

أباه وجَدُه وجلَده

*رَفَسُه بأربع قوامئِه

حني حاول الجلوَس عليه

 الكريس االصيل

*عرَّفُت النهَر عىل جرحي

فأنحرَس منذهالً

َ مجرا وغريَّ



*قبائُل من أوهام

ُدها مْن يُحشِّ

يروم الجلوَس عىل الكريس

*أتساءُل عن رس زغاريد تجلُل

من أجل دماٍء تتدفق

قالها الخروف املُعد للذبح

*يف نومي  يُطارُدين

يف صحوي يُطاردين

أين املفر؟

*قبل الجلوس عىل الكريس

منهمٌك يف شأِن الناس

وبعده يف أحصاِء االنفاس



*نضبْت فرائُسها

فحفرْت نفقاً يف قلقي

تلك االفعى

*يُبسمُل باسم القلق

ويحيص َخَرزاِت مسبحِة أيامه

جدي الحزين

*هذا الطوفان

فرِط ما أعمُل الخرَي

وأُلقيه يف البحر

*يا لإلرتباك

مل أدِر إن اليوَم

كان غداً



*ذي سنٌة أخرى

ُولَِدْت عرجاء

عىل عكازين

*يلبُس كيَس هداياُه ِقناعاً

وميارُس التسليب

بابا نوئيل

*هو يُحِسُن إغالَق رتاِج العمِر

يك ال يسطى

عىل أحالِمِه

*يُتِقُن إطباَق ساقيِه

عىل بطِن جواِد الصرِب

يك ال يسقَط يف الَحلَبَة



*َسخٌي هو الورد للفراشات

وليمتهم قلبُُه

عامٌر بالرحيق

*أتُِهمُت النخلُة باالسِتقامِة

يف جذِعها

وحيازِة طلعٍ نضيد

*تغرُس يف أصداِغِهم 

فوهاُت التقديس

وُتىل عليهم الُخرافة

*فواترُي الوهِم ُمكدسٌة

الحقاً

ستُسدُد من دمائنا



*يتجشأُ ُمختبئاً خلف ِعاممِتِه

بعد نبِش مفارَق أسنانِه

من بقايا الواهمني

*ُرغم أُنوِف الدميقراطيات

عينتُك ِرَئيسَة مجلس قلبي

دون إنتخابات

*ألجِل عيوِن الحوِر العني

 أغرقواِ عيوَن بالدي

بالدماء

*كَُل صباٍح

أُهنِدُم نبيض

وأُمِشُط جرحي أمام عينيك



*كلبا الَخصمني

مُيزِّقان بعضهام

حرٌب بالنيابة

*نحُن مّصاصو  دماِء النخلِة

نلعُق عسَل التمر

*نبيض قبل يدي 

يُصافُح نبَضك

روحي قبل صدري

تعانُِق روَحَك

*َمنتوُف الريش ُمطأطيء الرأِس

رجع لِقِن الدجاج

الديُك املغرور



* أيها الديك

الجدوى من صياِحَك

نقاالتُنا أدق

*ديُك الرياح

يتجُه عكس الرياح

ترََسَب إليه التمرد

DNA من فحِص ال* 

ظهر ان الطاووس ليس بطاووس

والَنفخُة كانت محَض ُهراء

*يطلُِب الطهُر

من اثواِبِك الطهَر



*مِبظلتِه املُتهرئة

يتحاىش لفَح االيام

ُعْمٌر قائظ

*رسيٌر قاِحٌل

ال تشوبُُه 

إال أدغاُل أحالم

*الحاوي من جوِف عاممِتِه

مل تخرْج حامئُم او أرانُب

خرَجْت أفاٍع وعقارب

*كلَّام نتأَ املسامُر

باغتتُه املطرقُة



*أعشوشَب قلبي

من َوْدِق عينيِك

*توقُنا

سلطُة حٍب

ال حُب السلطة

*ُخطاَي خطاياَي

تفتَضُّ

طُرُقاً عذارى

*حني ابتَسَمْت

إنبلَج النهاُر وأوَمأَ يل

ان أنهَل من ضوِء غديرِِها



*أبحُث يف ُركاِم العمِر

ما أضعتُُه من أيام

*محدوُب النبض

مطأطيء النفس

تحت سطوة االيام

*كُلام ولَج درباً

انحرست عن قدمِه

الُخطوات

*لقاؤهام األول

يف ِمكِب النفايات

عنٌز وعنزة



*َشَهد شاهٌد من أهلِها

لكنَّهم

حرَّفوا شهاَدتَُه

*ُعذريُة الدرِب

تُثري َشبَقاً

يف قََدمي

*أنقطُع الدرَب

أم الدرُب

يقطُعنا؟

*حامقٌة كربى نقرَتِفُها

حني نسمُح للطفِل داخلنا

أن يغادرَنا



*عازُِف العوُد

قلبُُه يتقافُز

بني االوتار

*الطُرُُق املُروَّضُة

قدمي

تركُُل مداخلَها

*ذي سنٌة اُخرى

ألقتها قابلٌة غري ماذونٍة

عىل باب املسِجد

*الفاكِهُة الدانيُة

كاملرأِة الدانية

ال تثرُي َشهيَّتي



*ُمطفأٌة مألى

ِبأعقاب العواِطف

تفصل ِصمتَنا

*َسبَع مراٍت أتطهُر رشعاً

بعد رؤيتي

للقادمني عرب مجاري الجار

*قاحٌل ووِعٌر

رسيُر العانِس

*القطُةالصغريُة

تلعُق الثواين ِبإشتهاء

ِبإنتظار كلب



*فاضت الشوارُع 

باملشيعني

يف جنازة كلِب الوايل

*قاممُة الجريان

ُمكتظٌة بالنميمة

*مثة وفرٌة من الطلعِ النضيد

يف قلب

ِتنا النخلة عمَّ

*ُمبتٌل بالخوِف

جناُح العصفور

الهاوي من العش



*يركُل النرُس َهيثََمُه

مل يعد العُش يََسَعَك

*منُذ ساعاٍت

والقُط الواهُم

يرتبُص بالحبِل املُتحرك

*ِطباعي

ِطباُع الورِد

بالقيِد أَعبَُق

*كِال الفئتني املُتحاربتني

ترصُخان الله أكرب

كلتاهام كاذبتان



*نعم؛ الحياُة مرسٌح كبري

لكنَّ معظََمهم ال يهُش وال ينُش

كومبارس

*نعم ُخلَق االنساُن من طني

ُ توَق البعض وهذا يُفرسِّ

لألوحال

*أهَو َعتٌَه أم سبُق إرصار

أيتها الريح

تكنسني القاممَة للكرايس؟

*يَتسامُر االخواُن والجرياُن

يف حفِل ِشواء

أحالمي



*هذا أواُن رِصام النخِل حلَّ بنا

تري لهم

وأنا من حصتي الحشُف

*شعثاُء سعفاُت نخلِتنا

ك من شدَّ

من شعرِك؟

*التنتظروه لن يأيت

هو كِذبٌة من َكَذباٍت

تبّلوها بالتقديس

*حني يُقِتُل االسد

كٌل يدعي الجرميَة

ويلطُخ سهَمُه بدمِه



*دامئاَ نتذكُر االجوبَة

حني نُغادُر قاعَة الحياة

*تتضور شوقاً للكاسحِة

رشيعتُنا العالقُة

يف حقِل ألغام

*كلام تحديُت الوقت للحلبة

ربََّت عىل ذقني هازئاً

*عقارُب الساعة

تلسُع كَل يشٍء

إال الوقت



ً *كلام أطفأُت نارا

يف جانٍب

أشعلتها عيناك

يف جانب

*أجوب املروج

وانا أبحث عن عطٍر

زرعتُْه امرأة يفَّ يوماً

*اإلستقامُة رائعة

إال يف جهاز نبِض القلب

*ما من مادِة يف القانون

تُجرُم ما اقرتفتُه عيناِك يفَّ



*شاهدُت الجرميَة وحدي

قبل إرتكاِبها

فأتهموين بالحامقة

*الموا الحامر

ألنه ضحَك عىل النكتَة يف اليوم التايل

ومل يوبخوا القطيع الذي مل 

يضحْك من نفِسِه لحد اآلن

*يتلكأ متحرشِجاً

يف ُمنتصِف البنرص

خاتُم الخطوبة

*يوٌم لَك وأياٌم عليك

تلَك ِقسمٌة ِضيزى



*أيُّ أوغاٍد هؤالء

أرشفُهم غريُمؤهٍل ان يُعنّيَ

ِممسحًة يف مرحاٍض عام

*التحتفي بالقاممَة

إال ارساُب الذباب

*حني نهق الحامر

ضَج القطيُع بالثغاء

واقتفى الحوافر

*أحتاُج إىل وقاحِةجاروف

لتجريِف كِل هذا القيِح

من العقول



*فَراشٌة حول النار

من لقنِك

هذه االفكار االنتحارية؟

*تصفع مؤخرات االشجار

ريٌح غري محتشمة

تحرش

*أيها النويت

َعبَثاً تُقِنن الرياح

عىل مقياس الرشاع

*ريٌح َشِبَقٌة

ورشاٌع َغٌض

ونويتٌ عقيم



*رصخاُت االغصان

أربكْت

غطرسَة الجاروف

*يٌد آمثٌة

أرخِت الرتاَج للُخرافة

لِتُمَهَد الغتصاِب الحقيقة

سأكوُن َسِمجاً

ولن أدع هذا الطارَق املحموم 

يسكُب يأَسُه يف مائديت

*يَتضاُم الياسمني

يف باقِة حٍب

لدرأ الذبول

*منارُق مصفوفٌة أتكأُ عليها

من غربتي ووحديت فيك



*تلَك األيام

آٍه لو أُبعُث ثانيًة

يف تلك االيام

*عند االسالك الشائكة ُمتسلالن

واحد يزحف للداخل

واآلخر يزحف للخارج

*صفعتُها ركلتُها شددتُها من شعرِها 

لكنها أرَصْت عىل الدخول

تلك الشيخوخة

* فارٌع مثل أيب

 مكتنٌز مثل أُمي

لكن نبيض ال يشبُه أحداً



*سيمفونيُة القدر

نُشبث أظفارَها يف قلبي

نشيج أيب صباَح العيد

*الحميُة ال تجدي نفعاً

الزالِة الجهِل املرتهل

حول العقول

*حني تتيلء الِشباك

يفرُح الصياد

ويحزُن حارُس املرمى

*طريُق الطفولِة مبُحاذاِة أريِجها

رشقٌة من عينيها

تبقيني معشوشباً طوال النهار



*حني انطََفأْت ُخطُواتُها

 يف صمِت الطريق

اشتََعلْت روحي بالوحشة

*نرتقُب بشوٍق َخريَفِك

لنلقَم الناَر اغصانََك الخاويَة

أيتها املنطقة الخرضاء

*أجهُل أيَن يحُط وأيَن يُحلُِّق

 منُذ أن نبَت يف جنبيِه جناحان

 هذا النزُِق قلبي

*دامئاً بني أغصاِن قلبي

يبني أعَشاَشُه

 القلُق



*َدمعٌة إنَفرَطَْت 

من عنِي العروس

مل يلتقطْها سوى قلبي

*نشيُج الناي يعشُق نبَض قلبي

شبيُه اليشِء منجذٌب إليِه

*شخابيُط الزمن يف كفي

تحُل طالِسَمها العرّافة

*تُطالُب بثأِر 

الرنجِس املقطوف

قبائُل الياسمني



*سياسيونا يلوذون

من برِد الشتائم

مبدفئِة الفساد

*غارقنِي بلُجِة حٍب

غري ُمكرتثنِي ألطواِق النجاِة

التي رماها الحاقدون

*بال طعٍم وال رائحٍة وال لوِن

لكنك ابعد ماتكون

عن املاء

*ِبأصاِبعِه يسرُب 

مجاهَل جسِدها

الكفيُف



ً *مغتبطا

أُغادُر زحمَة اليقني

ألمألَ رئتيَّ بنسيم الشِك

*أذَّنَْت يل بعينيها

فتوضأُت بغديرِهام

وأقمُت يف قلِبها الصالة

*َمجاعٌة للحبِّ تتوحُش ألسنتُها

ال يخمُدها إال

ُسنبلٌة من حقولِك

*أبتهُل إىل سيوٍل 

من النسيان

تُجرَُف حامقاِت االمس



*التأَس عىل كأس اندلقْت

مثة يف قلبي 

نهٌر دافق

*كلام نََسَج املعممون فتاوى

انسلْت خيوُط دماِء

أشالِء العراقيني

*ارفُض التوبَة

مازلُت مرصاً عىل

إقرتاِف الُحب

*أداُة الجرميِة قلبي

والتُهمُة التلبُس

بإرتكاِب الُحب



*ِمداُد كلاميت

جرٌح يشخُب

يف َدواٍة طافحٍة من دمي

*ِبأصابَع من ضوٍء

َشبُق الشمِس

يفتُِّح أزراَر قميِص الوردة

*يرِقُص عىل أكرث من حبٍل

هذا املُهرُِّج

أترقُب تهّشَم ُجمجمتِه

*الكُل يستغيُث لحظَة الغرِق

إال هَي منتشيٌة بغرِقها

شمُس الغروب



*عروٌس ترفُل بثوِب زفاف

هذه السامُء

حافلًة بالغيوم

*أمِس واريتُُه 

وأهلُت عليه النسيان

ما توهمتُُه ُحباً

*عيلَّ ان أسَد أنفي

 وأُذينَّ ومسامايت

وأنا أمخُر  الطريق امام  مقرِهم

حبُل أفكاري

ٌج بالُعقد ُمدجَّ

من فرِط ما قطَّعوه



*كَل ليلٍة 

جر ميألُ آنيتي ودوارقي بالضَّ

هذا املزعوُم  صديقي

*ميخُر جائحَة العتمِة

آنَس نوراً يف مشكاِة قلبك

قلبي

*ُمتشققٌة من القحولِة جبهتُُه

أضناين التنقيُب فيها 

 عن قطرِة حياء

 

*الضيُف القادُم محبوب

رغَم انُه يركل الباَب بقدميه

املولوُد الجديد



*أنفاُسها 

حاذقُُة العزِف عىل

وتني قلبي

*قال يل:رسَُك يف برئ

غاَب عن ذهني

أن برئَُه إرتوازية

*كالنا نَنزُِف ندماً

تفصلنا

شكوٌك شائكٌة

*تنهُش شفتيها  قُبالُت املطر

تَتأوُه االرُض العاريُة

وتسحُب عىل جسِدها بساطاً أخرض



*من نافذِة القبو

المنلُك إال الدهشَة

إزاء ما انجزَُه األعلون

*أألنهاُر و األشجاُر

 وعيناِك كلُّها تنحدُر

من ساللِة املطر

*واحٌد يُطارُدين

وواحٌد أُطارُدُه

لٌعبُة املايض والحارض

*أطفأُت أضواَء البيِت

لكنها ظلْت متوقدًة جراحي



*الرحيُل وشيٌك

تركُت ما يكفي من الطعام لكلبي

*آجرًة كنَت بقرِص النعامن

وعليها مرصوُص البنيان

ر رِسٌ من أرساِر املعامر ِسِنامَّ

حنَي أزالوَك القرُص أنهار

*روحي الريح

تُحرُِّض كَل االزهار

عىل التلقيح

*أهطُل عىل الشفاه

يورق الجسد

وتُزهُر الروح



*زَلٌِق ملمُس قلِبِك

كُل من تشبَث بِه هوى

*ال أحَد يُشاطرين

اإلحتفاَء بالهدف

مقاعُد الُغربِة فارغٌة

*الجدوى من الرَتِْق

يُحُب اإلنفتاح عىل اآلخر

جرحي

*وألين ُمختلٌف عمن حويل

من حويل يختلفون معي وعيلَّ ويب



*الباب ُموَصٌد

والدرُب يغرُق بالظالم

ُه تشخُب دماً وكفُّ

*ميلؤين الذباُب

بطننِي التَملُّق

فآنيتي طافحٌة بالعسل

يف اثناِء محاولٍة

لعبوِر حدوِد الروِح

ك وجدوين عالقاً بالشَّ

*ستُجيبُِك عىل أسئلتِك

قبلٌة محمومٌة تُجادُل شفتيِك



*كلَّام حلَّقْت جناحاي

أصدمْت بجدرانِه

ضيٌِّق هذا الكون

*إن نزَل البحَر أكلُه القرُش

إن لزَم االرَض أكلَُه الُدُب

لُه جناحان وال يطري

كذا حال البطريِق وحايل

*نهراً دافقاً

مائِجاً بالنجوِم

هكذا أرى ُحبَِك

*وكثرياً ما يلتبُس عيلَّ االمٌر

فلسُت أفرَُق بني االفعى امللتفِة السامِة

وعاممِتِه



*تعبُث يب

تُبيُِّض االسوَد وتُسوِّد االبيَض

 ريشُة الزمِن الجائرة

ُب طنيَنُه *الذباب يُشذِّ

والكالُب تُدوِزُن نُباَحها

والذئاُب تُدجُن ُعواَءها

ليك تتقمَص لكنَة الوطن

*من ثقِب باِب جحيِمِه

يف جمِر واٍد غري ذي زرٍع وال رَضع

يتلصُص القلُب الجريُح عىل الضامد

*بثياِب الحداِد ُتَّزُِق ر يَشها

عند رُسادِق عزاِء قلبي

نوارُس شِط العرب



*َعبثاً تحاوُل تحويَر النعيِق 

اىل َهديل

أيُها الغراب

*كأٍب يحِمُل جثتَة ابنِه

قتيالً بني ذراعيِه

شط العرب

*رِسْ بهذا الشارِع

وأستدْر مييناً او شامالً اليهم

ستتعرثُ بجثِث أحالمي

*تاكُل االخرَض واليابس شفطاً

نابُهايعوي ِبنا: هل من َمزيد؟

الِعاممة



*يُدمي بايب ًصفعاً وَركالً

ضيٌف ثقيٌل لن أفتًًح له

هذا الخريف

*ُمرتِهلُة االشداُق

أرساب الغربان

واملدينُة تنزُف

ُس امللفوُف بعلِم قلبي *الجسُد املُقدَّ

هو أخُر ما أملِِكُه من حناِن االشقاء

شطي الَشهيد

*املَُهِرُج مرتبٌك

هذا القناع

أين وجهي؟



*بهراواِت الغيوم

تمَّ تفريُق ُمظاهراِت النجوم

ليٌل حالِك ِبغياِبك

*بكفيها املفتوحتني تغمُّ العنًة

آباَر الِنفط

أُم الشهيد

*هل كنَت إلَه األمطار

توز او عشتار؟

إذن لَِم بعد رحيلك هذي السنواُت ِعجاف

والجرُح َهتُوٌن والقلُب بال أشجار؟

*ثُغاء حزين

يتساوُق مع

حِد السكني



*من أكرُب نريانُِك ام نرياين؟

تقوُل آلباِر النفط

البرصُة ناعيًة

*السالُم عىل ُجرحي

يوَم ولَد ويوم ميوُت

ويوم يُبعُث ضيا

*بالغة املطر

تعيُد صياغَة

قصائِد الزهور

*حامقايت

قطيٌع من ِذئاب



*كلَّت إبري وخيوطي

فبجرحي الرتُق

سيتلوُه الفتُق

*يف أيكِة القلِب

ُه بنى الطرُي عشَّ

اوصيُت نبيض بالخفوت

*فأٌس ونبي

فاٌس ال تُبقي َوثَناً

ونبٌي ال يلقى يف النار

*تَْستَفزُُه العقارُب جدي

ٌج بالنعال طيلة الوقت ُمدجَّ

ساعاُت بيِتنا كلُها ُمهشمٌة


